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Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών στον 
ΑΚΟΥ 99.6: Γύρω 
στις 20.000 ευρώ

 τα αναδρομικά τέλη 
από αδήλωτα 
τετραγωνικά 

στο Δήμο Βέροιας

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
Βέροιας συνελήφθη ένα άτομο 

για διακίνηση ναρκωτικών

Στηρίζω τον τοπικό 
Τύπο, στηρίζω 
την ελληνική 
περιφέρεια

70% των πολιτών ανησυχούν
 με την έξαρση του κορονοϊού

Συνάντηση Τάσου Μπαρτζώκα και 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

για αγροτικές υποδομές στην Ημαθία, 
νέα ΚΑΠ και κανονισμό ΕΛΓΑ

Συμμετοχή του Δημάρχου 
Νάουσας, Νικόλα Καρανικόλα 

σε διαδικτυακή συνάντηση 
με τον Πρωθυπουργό

Δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ

-Στο 17% η διαφορά της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 
στην πρόθεση ψήφου
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Προς αναβολή ο πρώτος 
αγώνας της Βέροιας 
με την ΑΕΠ Κοζάνης

Σελ. 3

Διαμόρφωση και δημιουργία 
γηπέδων, στο 1ο Λύκειο 

και στο 9ο Δημοτικό σχολείο

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου γυρίζουμε 
τα ρολόγια μια ώρα πίσω
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Δύσκολες εποχές
για πολιτισμό…

αλλά ας το παλέψουμε!
  Με αφορμή την συνέντευξη τύπου και έναν συνολικό 
απολογισμό από τους υπευθύνους της ΚΕΠΑ το μεσημέρι 
της Παρασκευής, έρχεται στο προσκήνιο το ερώτημα αν 
ορθώς η ΚΕΠΑ του δήμου Βέροιας το «παλεύει» με την 
διοργάνωση κάποιων εκδηλώσεων εν μέσω πανδημίας 
και αν οι επιλογές της είναι οι σωστές. Στο πρώτο σκέλος 
σαφέστατα το εύκολο θα ήταν να ανακοινώσουν μια γενική 
αναστολή όλων των δραστηριοτήτων και χωρίς άγχος και 
τριβές να απολαμβάνουν πρόεδρος, Δ.Σ. και υπάλληλοι την 
ησυχία τους. Ωστόσο η προσπάθεια να σταθούν δίπλα στο 
κοινό που βιώνει μια πρωτόγνωρη κρίση και να στηρίξουν 
ψυχολογικά με μικρές τονωτικές ενέσεις πολιτισμού την 
γενική μιζέρια που υπάρχει γύρω είναι προς την σωστή 
κατεύθυνση. Σε δεύτερο επίπεδο που αφορά τις επιλογές 
της ΚΕΠΑ, αυτή είναι μια ανοιχτή, διαρκής συζήτηση που 
σίγουρα εμπεριέχει και το υποκειμενικό στοιχείο, αφού 
αναφερόμαστε σε καλλιτεχνικές επιλογές και η κριτική 
είναι θεμιτή και απαραίτητη, ειδικά όταν αγγίζει και το 
οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Δύσκολες εποχές για 
πολιτισμό…αλλά ας το παλέψουμε!
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αρέθα μεγαλομάρτυρος,

Σεβαστιανής μαρτ.

του Σαββατοκύριακου

«Οι στιγμές για την πατρίδα
μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, κα-
θώςτοδεύτεροκύματηςπανδη-
μίας του κορονοϊού απειλεί την
υγεία και τη ζωήπολλώνσυναν-
θρώπωνμας.

Η Εκκλησία μας, που, από
την πρώτη στιγμή, μπήκε στην
πρώτη γραμμή της εθνικήςπρο-
σπάθειας για τηνπροστασία του
ανθρώπινουπροσώπου, και τή-
ρησε, και τηρεί, όλες τις οδηγίες
και όλες τις υποδείξεις των αρ-
μοδίωνυγειονομικώναρχώντηςχώραςμας,καλεί, ενό-
ψει τηςΔοξολογίαςγια την εθνικήμας επέτειο της28ης
Οκτωβρίου,καιμέσασταόριατης ΙεράςΑρχιεπισκοπής
μας,τουςδημοτικούς,περιφερειακούςκαιλοιπούςπολι-
τικούςαξιωματούχουςνασυμμετάσχουν,αυτήτηχρονιά,
με έναν διαφορετικό τρόπο», τόνισε στοΑΠΕ-ΜΠΕ ο
ΑρχιεπίσκοποςΑθηνώνκαιπάσηςΕλλάδοςΙερώνυμος.

Καιπροσέθεσε οΑρχιεπίσκοπος: «Να τιμήσουν τις

ηρωικές θυσίες των προγόνων
μας,τωνΕλλήνωνκαιτωνΕλλη-
νίδωνπου έδωσαν τη ζωή τους
για τον τόπο μας, χωρίς να λά-
βουν μέρος στις επίσημες τελε-
τές, δίνοντας έτσι το καλό πα-
ράδειγμα για την αποφυγή των
μαζικών συναθροίσεων που,
σύμφωναμε τους ειδικούς, απο-
τελούν τη βασικήπηγή διασπο-
ράςτουιού».

Σε συνέχεια των δηλώσεων
τουΑρχιεπισκόπου ακολούθησε

ανακοίνωσητουκυβερνητικούεκπροσώπου:«ΗΚυβέρ-
νησηανταποκρινόμενηστο υπεύθυνο κάλεσμα τουΑρ-
χιεπισκόπουΑθηνώνκαιΠάσηςΕλλάδοςκ.κ.Ιερώνυμου
γιατηναποφυγήμαζικώνσυναθροίσεων,ανακοινώνειότι
οΠρωθυπουργόςκαιταμέλητηςδενθαπαραστούνστη
ΔοξολογίαγιατηνΕθνικήμαςΕπέτειοτης28ηςΟκτωβρί-
ου.Φέτος,αςπούμεΟΧΙκαιστονκορωνοϊό».

ΚΕΠΑ,
περίανταγωνισμού

Ολόγοςπερίανταγωνιστικώνπροθέσεων»τηςΚΕΠΑΔήμου
Βέροιας, έναντι ιδιωτών,στη χθεσινήσυνέντευξηΤύπουγια τον
απολογισμότωνκαλοκαιρινώνεκδηλώσεωντηςΚΕΠΑ,μεαφορ-
μήτασχόλιαγιατηδράσητουdriveincinema.

«Είναιάδικηηκριτική…Με την ίδια λογικήθαμπορούσεκά-
ποιος ναπει ότι υπάρχει ανταγωνισμός και με ιδιωτικάωδείαή
σχολέςχορούπουλειτουργούνστηνπόλη.Αυτόόμωςδενισχύει,
λειτουργούμεόλοιεδώκαιχρόνια»,απάντησεοπρόεδροςΘ.Κο-
ρωνάς,χαρακτηρίζοντας«μικροπολιτική»όληαυτήτηναντίδραση.

Διευκρινίσεις για τα νέα μέτρα
που εφαρμόζονται σεπεριφέρειες
με επίπεδο κινδύνου3(πορτοκαλί)
και 4(κόκκινο), έδωσεο υφυπουρ-
γόςΠολιτικήςΠροστασίας, Νίκος
Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση
τηςΠαρασκευήςγιατονκοροναϊό.

Ποιοιμπορούννακυκλοφορούν
τηνύχτα

Γιατιςμετακινήσειςστιςπεριφέ-
ρειες που βρίσκονται σε επίπεδο
κινδύνου3και4κατά τις«απαγο-
ρευμένες»ώρεςτηςνύχτας(12:30
έως05:00),γιατηδιευκόλυνσητωνεργαζομένωνισχύουν
ταεξής:

Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους:Θαπρέπει να έχουν
μαζίτουςτηνάδειατουεργοδότηαπότηνΕΡΓΑΝΗ.Ηγνη-
σιότηταεπικυρώνεταιμετοναριθμόπρωτοκόλλου.

Σεπεριπτώσειςάλλωνκατηγοριώνεργαζόμενων(ελεύ-
θεροι επαγγελματίες,αυτοαπασχολούμενοι κτλ.),συμπλη-
ρώνουναντίστοιχοέντυποπουβρίσκεταιστοΕΡΓΑΝΗ.

Για τους δημόσιους υπαλλήλους:Πρέπει ναπροσκο-
μίζουν ταυτότηταήδιαβατήριοκαιβεβαίωσηκίνησηςπου

θαβρουνστο apografi.gov.gr. Και
κατ‘εξαίρεσημεβεβαίωσηαπότον
προϊστάμενο.

Οι δημοσιογράφοι μετακινού-
νται όπως μετακινούνταν και στο
πρώτοlockdown,δηλαδήμεδημο-
σιογραφική ταυτότητα και βεβαίω-
σηεργοδότη.

Γιατιςμάσκες:
Εξαιρούνται όσοι κάνουνάσκη-

σησεεξωτερικόκαιεσωτερικόχώ-
ροκαιμόνοκατάτηνάσκηση

Στασχολεία είναι υποχρεωτική
ηχρήσημάσκαςκαισταδιαλείμματα,στιςπεριοχέςεπιπέ-
δου3και4

Στα αυτοκίνητα επιτρέπεται ο οδηγός να μη φοράει
μάσκαανείναιμόνοςτουήμεσυγγενείςπρώτουβαθμού.

Στοθέματηςζωντανήςμουσικής,στοεπίπεδο3,απα-
γορεύεταιηχρήσημικροφωνικήςκαιτομουσικόσχήμαδεν
μπορείναυπερβαίνειτα3άτομα.Στακέντραδιασκέδασης
και ταμπαραπαγορεύεται η ζωντανήμουσική και όλοι οι
πελάτεςθαπρέπειναείναικαθιστοί.

Αρκετάμεγάλοςήτανοαριθμόςτων
αδήλωτων τετραγωνικώνστοΔήμοΒέ-
ροιαςκαιοιπερισσότεροιδημότεςαντα-
ποκρίθηκανστηδιόρθωσητωνσωστών
εμβαδώντωνακινήτωντουςακόμακαι
στη διαφορά ελάχιστων τετραγωνικών,
μεταξύΕ9 καιΔΕΗ.Υπάρχουν βέβαια
ακόμα εκκρεμότητεςπου κι αυτέςανα-
μένεται να διευθετηθούνσύντομααπό
τους «αμελείς»πολίτες διότι διαφορε-
τικάθατουςέρθειβαρύςλογαριασμός.

Μιλώντας για το θέμα ο αρμόδιος
αντιδήμαρχοςΟικονομικώνκ. Στέλιος
Ασλάνογλου, στην εκπομπή«Πρωι-
νέςσημειώσεις»τουΑΚΟΥ99.6 είπε
ότι τον τρόπο είσπραξης τωναναδρο-
μικώνεξετάζουνοιΔήμοι(ΚΕΔΕ)καιόπωςόλαδείχνουν
αυτάθαεισπραχθούνπροφανώςμέσωτηςΔΕΗμέχρινα
ξεκαθαρίσει το θέμα.ΩστόσοοιΔήμοι συζητούν και τη
μέθοδοτωνδόσεωνωςβεβαιωμένεςοφειλές.ΣεΠανελ-

λαδικό επίπεδο τα τέληπου αφορούν
στο 2020 για τα αδήλωτα τετραγωνικά
ανέρχονται σε 115 εκατ. ευρώ. Στον
ΔήμοΒέροιας,όπωςείπεοκ.Ασλάνο-
γλου, τοποσό είναι γύρωστις 20.000
ευρώπουυπολογίζεταιότιθαμπειεπι-
πλέονστοΤαμείοτουΔήμου.

Κατά τα άλλα, αυτόν τον καιρό η
ΟικονομικήΕπιτροπήπροετοιμάζει τον
προϋπολογισμότουεπόμενουέτουςκαι
όπως ανέφερε οΑντιδήμαρχος, κατά
τηδιάρκεια του2020υπήρξεμίααπώ-
λεια εσόδωνλόγωκορωνοϊού. «Όμως,
όλα είναι υπό έλεγχο, δεδομένων και
των αποθεμάτων τωνπροηγούμενων
χρόνων.Νομίζω ότι οΔήμος Βέροιας

αντέχει», εκτίμησε ο κ.Ασλάνογλουπροϊδεάζοντας ότι
δενπροβλέπονταιαυξήσειςδημοτικώντελώνούτεγιατο
2021.Πληντωναρδευτικών,πουπροβλέπεταιναεπανε-
ξεταστούν…

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Η Εκκλησία μας καλεί για 
την εθνική μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αποφυγή 

των μαζικών συναθροίσεων 
ΧωρίςπαρουσίατηςΚυβέρνησηςηΔοξολογίαγιατηνΕθνικήΕπέτειο

ΔιευκρινίσειςΧαρδαλιάγιατανέαμέτρα:
Ποιοιμπορούννακυκλοφορούντηνύχτα–
Ταδικαιολογητικά–Τιγίνεταιμετιςμάσκες

Γύρω στις 20.000 ευρώ τα αναδρομικά τέλη
από τα αδήλωτα τετραγωνικά στον Δήμο Βέροιας

Κορονοϊός: Νέο ηχητικό μήνυμα 
θα ακούγεται από το πρωί του 

Σαββάτου στις περιοχές 3 και 4
Νέο ηχητικό μήνυμα θα αναπαράγεται από τοπρωί του

Σαββάτουαπό ταπεριπολικά τηςΕΛ.ΑΣ.στιςπεριοχέςπου
βρίσκονταιστοεπίπεδο3αυξημένηςεπιτήρησηςκαιστοεπί-
πεδο4αυξημένουκινδύνου.«Σαςυπενθυμίζουμεότιηχρήση
μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους  εξωτερικούς χώ-
ρους.Ηκυκλοφορίααπότις12.30ταμεσάνυχταέωςτις5το
πρωίδενεπιτρέπεται.Παρακαλείσθενααποφεύγεται τονσυ-
νωστισμόγιατηνπροστασίατηςδημοσίαςυγείας.Ακολουθού-
μετιςοδηγίες,μένουμεασφαλείς»αναφέρειτοηχητικόμήνυμα
τοοποίοθαακούγεταιαπότοΣάββατο24Οκτωβρίουσεόλες
τιςπεριοχέςπουεντάσσεταιστοεπίπεδο3και4.
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Δήμος Βέροιας 
για τον κορονοϊό: 
«Επαγρυπνούμε, 

δεν εφησυχάζουμε»
Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνονται τα εξής:
«Η αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων SARS-CοV-2 πανελλαδικά 

και τα επίπεδα επικινδυνότητας όπως έχουν οριστεί από τις αρμόδιες αρ-
χές δείχνουν έναν και μοναδικό δρόμο για να αποφύγουμε την περαιτέρω 
εξάπλωση του κορονοϊού: Αυτόν της επαγρύπνησης και όχι του εφησυχα-
σμού σε μία πόλη που έχει δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την πανδη-
μία με ορθό τρόπο. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι μία καλή επιδημιο-
λογική εικόνα είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη. Η τήρηση των αποστάσεων, 
η χρήση μάσκας σε σημεία συγχρωτισμού, η υγιεινή, η ασφάλεια και η 
προσοχή που επιδεικνύουμε προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχουν 
αποδώσει μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα η Βέροια και ο νομός Ημαθίας 
να παραμένουν στα ίδια επίπεδα καταγραφής κρουσμάτων εδώ και αρ-
κετές μέρες.

Η έκκληση που απευθύνουμε προς τους πολίτες -η ευσυνειδησία 
των οποίων παραμένει σε πολλές περιπτώσεις παραδειγματική- είναι 
να συνεχίσουμε, σε αυτή την πρωτόγνωρη συνθήκη, να ακολουθούμε 
τις συμβουλές και τις οδηγίες των επιστημόνων, ώστε να αποφύγουμε 
μία ενδεχόμενη έξαρση του ιού. Αυτό θα σημάνει αλλαγή του επιπέδου 
επικινδυνότητας και επιβολή νέων αυστηρότερων μέτρων με επιπτώσεις 
στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Βέροιας.

Πρέπει να διαφυλάξουμε την ομαλότητα όσο αυτό μας επιτρέπεται, 
μια και βρισκόμαστε σε ένα καίριο σημείο για την εξέλιξη της πανδημίας 
COVID-19. Να ανταποκριθούμε υπεύθυνα, με σύνεση και αλληλοσεβα-
σμό. Να παραμείνουμε υγιείς προσαρμοζόμενοι στις ειδικές συνθήκες οι 
οποίες δεν αφορούν μόνο την πόλη και τον νομό, αλλά ολόκληρο τον κό-
σμο και την Ευρώπη που πλήττεται από ένα σφοδρό δεύτερο πανδημικό 
κύμα».

Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας και εργολάβου

Διαμόρφωση και δημιουργία 
γηπέδων, στο 1ο Λύκειο 

και στο 9ο Δημοτικό σχολείο 
Στο γραφείο του Δημάρ-

χου Βέροιας κ. Κωνσταντίνου 
Βοργιαζίδη, παρουσία του Α-
ντιδημάρχου Τεχνικών & Περι-
ουσίας κ. Αλέκου Τσαχουρίδη 
και του εκπροσώπου της εται-
ρείας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ  κ. Κωνστα-
ντίνο Ιωαννίδη, υπογράφηκε 
η σύμβαση του έργου, «ΔΙ-
ΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».

 Το έργο είναι προϋπολο-
γισμού 100.000 ευρώ και α-
φορά τη διαμόρφωση και τη 
δημιουργία γηπέδων, στο 1ο 
Λύκειο Βεροίας, και στο  9ο 
Δημοτικό σχολείο Δ. Βέροιας. 

Με την υπογραφή της 
σύμβασης ο Δήμαρχος δήλω-
σε ότι: «με συνέπεια και μεθοδικότητα, και παρά τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, 
στο μαθητικό και εκπαιδευτικό κόσμο του Δήμου μας. 

Ενώ ο Αντιδήμαρχος σημείωσε ότι: «το έργο θα εκτελεστεί με άρτιο τρόπο, στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ ο 
εξοπλισμός των εγκαταστάσεων είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΑ και τους κανονισμούς ασφαλείας». 

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας: «Ζωντανό» και ασφαλές το πολιτιστικό 
καλοκαίρι με αποκορύφωμα το Μουσικό Περίπτερο

-Απολογισμός εκδηλώσεων από Θ. Κορωνά και Ν. Καραγιαννίδου
Με μια συνέντευξη που δόθηκε συμβολικά μέσα στην Αγορά, 

ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  Θεόφιλος Κορωνάς και η 
υπεύθυνη προγραμματισμού Νανά Καραγιαννίδου, έκαναν τον 
απολογισμό των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που περιλάμβανε  
πολλές και ασφαλείς δράσεις, παρά τις δύσκολες συνθήκες, όπως 
τόνισε ο πρόεδρος. «Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων που θα μεί-
νει παρακαταθήκη», χαρακτήρισε ο κ. Κορωνάς το Κινητό Μουσικό 
περίπτερο, το οποίο αγκαλιάστηκε από τον κόσμο και την Αγορά. 
«Έγιναν 20 συναυλίες  με ελεύθερη είσοδο στις οποίες συμμετεί-
χαν 30  νέοι, στο σύνολό τους, καλλιτέχνες και στάθμευσε σε οχτώ 
διαφορετικά σημεία, από τα Παπάκια έως τις οδούς Εληάς και Μη-
τροπόλεως και σε διάφορα σημεία του εμπορικού πεζόδρομου», 
είπε ο κ. Κορωνάς και συνέχισε τον απολογισμό με την γιορτή κά-
στανου, που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών φέτος, την ενέταξε η 
ΚΕΠΑ στις εκδηλώσεις της στο πλαίσιο του Μουσικού Περίπτερου, 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κωστοχωρίου που πατροπαράδο-
τα την διοργανώνει τόσα χρόνια στο ομώνυμο ορεινό χωριό του 
Δήμου Βέροιας. «Όλες έγιναν με μεγάλη επιτυχία, με ασφάλεια  
και θερμή ανταπόκριση του κόσμου, όπως, επιτυχημένες ήταν και 
οι συναυλίες με το σχήμα Δούτση, Σκηπιτάρη, Σαρακατσιάνου σε 
Βέροια, Μακροχώρι και Ριζώματα», είπε ο πρόεδρος.

Drive in cinema και αναβίωση
 Κινηματογραφικής Λέσχης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο drive in cinema, που επιχείρησε 
φέτος η ΚΕΠΑ, αντί του καθιερωμένου θερινού σινεμά, για λόγους 
ασφαλείας λόγω covid, στο χώρο του ΔΑΚ Μακροχωρίου όπου 
προβλήθηκαν  σε 4 ημέρες 8 ταινίες. «Η συγκεκριμένη  επιλογή 
της ΚΕΠΑ δέχθηκε αρνητικά και άδικα σχόλια από κάποιους και 
κυρίως από τους ιδιοκτήτες του κινηματογράφου ΣΤΑΡ», είπε ο κ. 
Κορωνάς, επισημαίνοντας ότι  η ΚΕΠΑ με κανέναν τρόπο δεν λει-
τουργεί ανταγωνιστικά με τους ιδιώτες γι αυτό και  προγραμμάτισε 
τη δράση σε 4 μη εμπορικές ημέρες (εκτός Σαββατοκύριακου) και  8 
χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Το συμβολικό εισιτήριο των 5 ευ-
ρώ, μπήκε στη λογική «αναχαίτισης» πιθανού συνωστισμού Ι.Χ στο 
χώρο και ενημέρωσε ότι κόπηκαν 300 εισιτήρια που κάλυψαν το 1/3 
σχεδόν του κόστους. «Αναβιώσαμε έναν παλιό θεσμό των drive in 
που κάποιοι δεν τον πρόλαβαν, αλλά στοχεύουμε και στην αναβί-
ωση του θεσμού της Κινηματογραφικής Λέσχης, για όσους θέλουν 
να ασχοληθούν με το σινεμά», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ, 
καλώντας όλους και το ΣΤΑΡ, να συνεργαστούν στην κατεύθυνση 

ακόμα κι ενός φεστιβάλ κινηματογράφου στη Βέροια. 

Όσο για την εναρκτήρια συναυλία – αφιέρωμα στον Θάνο Μι-
κρούτσικο  της «Εύηχης πόλης» με Παπακωνσταντίνου-Πασχαλίδη 
στο θέατρο Άλσους, που ήταν και η μοναδική μετά τις αντιδράσεις 
και τον αριθμό των κρουσμάτων που ανακοινώθηκε  την επομένη, 
χωρίς να σχετίζονται με την εκδήλωση, ο κ. Κορωνάς υπογράμμισε 
ότι «τηρήθηκαν μεν όλα τα μέτρα αλλά «πλασαρίστηκε» αρνητικά 
για μικροπολιτικούς λόγους. Παρόλα αυτά λόγω των αυξημένων 
φορτίων που ακολούθησαν κρίθηκε από τον δήμαρχο ότι έπρεπε να 
ανασταλούν οι υπόλοιπες συναυλίες». 

«Πολλές πόλεις της Ελλάδας κατέβασαν ρολά και δεν έκαναν 
τίποτα», είπε η κα Καραγιαννίδου, κάνοντας ειδική μνεία στους 
χορηγούς του  drive in cinema τους οποίους ευχαρίστησε, ενώ  α-
ναφέρθηκε και σε άλλες πόλεις που έχουν παρόμοια δράση, ενημε-

ρώνοντας ότι για την λειτουργία drive in, ενδιαφέρθηκε και ο Δήμος 
Νάουσας.

Ακολούθησαν ερωτήσεις, μεταξύ αυτών για τα 744 ευρώ που 
δόθηκαν σε παιδιά από τη Θεσσαλονίκη και όχι από τη Βέροια, για 
τις ανάγκες της γιορτής Κάστανου. Στην απάντηση διευκρινίστηκε 
ότι τα παιδιά που ήρθαν από Θεσσαλονίκη ήταν επαγγελματίες ανι-
ματέρ-ηθοποιοί και μεταξύ αυτών ήταν και μια βεροιώτισσα.

Σχετικά με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Βέροια, διευ-
κρινίστηκε ότι η ΚΕΠΑ δεν έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό ακόμα, 
αλλά ζητήθηκε από ιδιωτική εταιρία και παραχωρήθηκε από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο, χώρος στο πάρκο της Εληάς και των Αγ. Αναρ-
γύρων για εγκατάσταση χριστουγεννιάτικου χωριού. 

Σοφία Γκαγκούση
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

    Η λύση του Κυ-
πριακού προβλήματος 
πέρασε από πολλές και 
δυσάρεστες  καταστά-
σεις που τραυμάτισαν 
τον πατριωτισμό και την 
υπερηφάνεια του Κυπρι-

ακού λαού ο οποίος περιμένει τη λύτρωσή του. 
Τα έτη του  1964 και 1965 συνέβησαν γεγονό-

τα  που επηρέασαν την εξέλιξη της προσπάθειας 
για την Ένωση.  Το 1964 αποσοβήθηκε βέβαια  η 
απειλή του πολέμου με την Τουρκία εξ αιτίας των 
Τσεχοσλοβακικών όπλων με τη μεσολάβηση των 
ΗΠΑ, ωστόσο το πρόβλημα της Ένωσης διαγρα-
φόταν αβέβαιο.

 Ο κίνδυνος, ‘όμως, για δυσάρεστες εξελίξεις 
παρέμενε μεγάλος και απρόβλεπτος, διότι οι ηγέ-
τες της Κύπρου  και οι απαιτήσεις της Κυβέρνησης 
της Αθήνας δεν δείχνουν να έχουν διδαχτεί. Η 
επιμονή του Προέδρου Μακαρίου να οδηγήσει την 
Κύπρο στο σχηματισμό των Αδεσμεύτων χωρών, 
υπήρξε ένας επικίνδυνος πολιτικός ελιγμός,

 Ύστερα μάλιστα και από την απόρριψη α-
πό τον Μακάριο  του Σχεδίου Άτσεσον υπήρ-
χε  ο κίνδυνος να δυσαρεστήσει όχι μόνο την 
Ελλάδα που ανήκε στους δημοκρατικούς δε-
σμούς με την Δύση αλλά και τις ΗΠΑ. Οι μόνοι 
που ένιωθαν ικανοποιημένοι ήταν οι Σοβιετικοί.                                                                                                     
Οι Ελληνοκύπριοι αντιμετώπισαν θετικά, στην αρ-
χή, τη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία στην περίοδο της Αγγλικής Κατοχής . 

Πίστευαν πως η Αγγλία  θα οδηγούσε στην 
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η «Ένωση» 
ήταν ενταγμένη στη Μεγάλη Ιδέα μια ευρύτερη φι-
λοδοξία των Ελλήνων, με την οποία γαλουχήθηκαν 
πολλές γενιές στο παρελθόν. Είχε ως σκοπό το 
Ελληνικό κράτος να προσαρτήσει και άλλες υπό-
δουλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
όπου κατοικούσαν, στην πλειοψηφία τους, Έλλη-
νες της Διασποράς. Ήλπιζαν ότι μετά την Κύπρο, 
θα ακολουθούσαν τα παράλια της Μ. Ασίας η Β. 
Ήπειρος και η πόλη των θρύλων του Ελληνισμού, 
Κωνσταντινούπολη. 

Την  Μ. Ιδέα αυτή προωθούσε η Κυπριακή 
Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία είχε πολλά μέλη της 
εκπαιδευμένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι 
Ελληνοκύπριοι, εξάλλου, θεωρούσαν πως το νησί 
ήταν ιστορικά ελληνικό και πίστευαν πως η ένωση 
με την Ελλάδα ήταν φυσικό δικαίωμα.           

 Το επόμενο έτος, 1965, η εξέλιξη της Ένωσης 
είχε να αντιμετωπίσει και την πολιτική κρίση που 
προέκυψε στην Ελλάδα. Ο νεαρός τότε Βασιλιάς 
της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Β’, ακολουθώντας την 
τακτική γονιών του, της ανάμειξης των Ανακτόρων 
στη διακυβέρνηση της χώρας, και της εξάρτησης 
από ξένα συμφέροντα, συγκρούστηκε με τον λα-

οπρόβλητο Πρωθυπουργό της Ελλάδος Γεώργιο 
Παπανδρέου με τις εκλογές του 1964.

 Η διαφωνία τους κορυφώθηκε το καλοκαίρι 
του 1965,όταν ο Παπανδρέου εξαναγκάστηκε σε 
παραίτηση στις 15 Ιουλίου 1965 ( Ιουλιανα)λόγω 
της άρνησης του βασιλιά να του επιτρέψει να ανα-
λάβει ο ίδιος την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας , Αυτή υπήρξε η αρχή μιας δυσάρεστης 
περιόδου πολιτικής ανωμαλίας που συνεχίστηκε 
τα επόμενα χρόνια, οδηγώντας τελικά την Ελλά-
δα στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967.                                                                                              
Μετά την απομάκρυνση του Γ. Παπανδρέου  από 
την Πρωθυπουργία  το σχέδιο της «ΕΝΩΣΗΣ» 
έχει ήδη ματαιωθεί .

 Ο Παπανδρέου τότε απηυδισμένος λέει στο  
φίλο του δημοσιογράφο Γιάννη Κάτρη:»Άκουσε 
αγαπητέ μου. Η ξένη εξάρτηση είναι δεδομένη, 
δυστυχώς. Οφείλουμε όλοι να τη συνηθίσουμε. 
Όπως ο κουφός συνηθίζει τη κουφαμάρα του.»  
Οι Αμερικανοί προβληματίστηκαν με τις επιλογές 
του Μακαρίου και οδηγήθηκαν στην απόφαση να 
δράσουν διπλωματικά για να διατηρήσουν την 
κυριαρχία τους  στη Μεσόγειο.   

Η Αμερική είχε και έναν πρόσθετο λόγο την 
περίοδο εκείνη  να επείγεται για την ασφάλεια 
της Κύπρου, της Ελλάδος και της περιοχής της 
Μεσογείου, γιατί ήθελε να χρησιμοποιήσει τις 
Ελληνικές Βάσεις για τον επικείμενο πόλεμο του 
Ισραήλ εναντίον της Αιγύπτου(5Ιουνίου 1967).                                                                          
Μετά την πτώση της κυβέρνησης του Γεωργίου 
Παπανδρέου σχηματίστηκαν μικρής διάρκειας 
κυβερνήσεις από βουλευτές  της Ένωσης Κέντρου 
και της ΕΡΕ που έμειναν στην ιστορία ως κυβερ-
νήσεις των «Αποστατών». 

 Η τελευταία ήταν του Στέφανου Στεφανόπου-
λου που πήρε «ψήφο εμπιστοσύνης και έγινε 
πρωθυπουργός »Το 1966 βρήκε τις σχέσεις Αθή-
νας-Λευκωσίας σε τροχιά επιδείνωσης. 

Οι ελληνοκυπριακές σχέσεις επιβαρύνθηκαν α-
πό την προσωπική αντιπάθεια που έτρεφε ο πρω-
θυπουργός Στέφανος Χ. Στεφανόπουλος προς 
τον Κύπριο ηγέτη. Ήδη, από τον Ιούνιο του 1965, 
λίγο πριν τα Ιουλιανά, ο Στ. Στεφανόπουλος  είχε 
μιλήσει στη Βουλή για «εωσφορικές δυνάμεις» 
που ματαίωσαν την Ένωση» της Κύπρου με την 
Ελλάδα υπονοώντας το Μακάριο.

 Στις 3 Απριλίου του 1967 ο Βασιλιάς ανέθε-
σε την Κυβέρνηση στον Παναγιώτη 
Κανελλόπουλο Αρχηγό της ΕΡΕ , ο 
οποίος στις 14 Απριλίου διέλυσε τη 
Βουλή και  προκήρυξε εκλογές για τις 
28 Μαΐου 1967 οι οποίες βέβαια δεν 
πραγματοποιήθηκαν ποτέ γιατί προη-
γήθηκαν τα γεγονότα του Πραξικοπή-
ματος στις 21 Απριλίου 1967. 

 Πηγές: 
1.Εγκ.ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ-ΜΠΡΙ-

ΤΑΝΙΚΑ,/
2. Α. Στριγάς «Κύπρος: Απόρρητος 

Φάκελος»3Γιάννη Βραχμάνη. «ΑΝΑ-
ΤΟΛΗ-ΚΥΠΡΟΣ-ΔΥΣΗ»

TΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΑΝ 
ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ   
 «Ο Άρχων πρέπει να μη σκέπτεται 

ως θνητός αλλά ως αθάνατος» Χίλων 

Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Να το χαρακτηριστικό 
του σημερινού κόσμου, φί-
λοι αναγνώστες. Ασυνεν-
νοησία πλήρης! Διάλογο 
κάνουν οι άνθρωποι και 
δεν μπορούν να συμφω-
νήσουν. Μια αντίθεση ρι-
ζική χωρίζει άτομα, οικογέ-

νειες, έθνη. Σύγκρουση απόψεων, χωρίς ελπίδα ότι 
από την έκθεση διαφόρων γνωμών θα βγει κάποια 
συμφωνία.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι ο κατ’ 
εξοχήν τόπος τους διαλόγου. Και όμως η αίθουσα 
αυτή είναι η αίθουσα όπου κατά τον πιο οδυνηρό, 
τον πιο δραματικό τρόπο, φανερώνεται η ανικανό-
τητα του ανθρώπου να διαλεχθεί πραγματικά. Οι 
εκπρόσωποι του Α΄ κόσμου εκθέτουν τις απόψεις 
τους. Οι εκπρόσωποι του Β΄ κόσμου τις δικές τους. 
Οι εκπρόσωποι του Γ΄ κόσμου επίσης.

Θα πείτε: Διάλογος είναι, πώς να γίνει διαφο-
ρετικά; Το κακό είναι ότι ο καθένας που μιλάει εκεί, 
δεν λέει για να ακούσει συγχρόνως και έτσι να 
βρεθεί το πιο σωστό. Γιατί αυτό σημαίνει διάλο-
γος. Μιλάει μόνο για να παρουσιάσει τις δικές του 
ερμηνείες των γεγονότων, να πει κατηγορηματικά 
την απόφαση της χώρας του, να καταδικάσει τους 
άλλους. Έτσι, απόλυτη συμφωνία δεν υπάρχει σχε-
δόν ποτέ. Η αντίθεση παραμένει. Η ασυνεννοησία 
βασιλεύει. Σαν να γίνεται διάλογος μεταξύ κουφών, 
που δεν ακούει ο ένας τι λέει ο άλλος.

Το ίδιο, δυστυχώς, συμβαίνει πολλές φορές και 
σε μια και την αυτή οικογένεια. Η οικογένεια θα 
πρέπει να είναι ο τόπος της συνεννόησης, της συμ-
φωνίας, της αμοιβαίας κατανόησης. Και όμως! Πό-
σες φορές και σε πόσες οικογένειες στις μέρες μας, 
αντί διαλόγου αληθινού, που να λέει ο καθένας την 
άποψή του, μόνον για να βρεθεί το σωστό, έχουμε 
αδυσώπητη, σκληρή, πλήρη ασυνεννοησία; Διάλο-
γος κουφών μεταξύ συζύγων, μεταξύ γονέων και 
παιδιών, μεταξύ αδελφών, που μιλάνε, λένε, υπο-
στηρίζουν τούτο ή εκείνο, χωρίς να ακούνε τι λέει 
ο άλλος. Τα ίδια γεγονότα τα βλέπει ο καθένας με 
διαφορετικό μάτι. Και ο καθένας «καρφώνεται» στο 
δικό του τρόπο, με τον οποίο βλέπει τα πράγματα, 
χωρίς να αφήνει περιθώριο για να δει και την άπο-
ψη ή το δίκαιο του άλλου.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα άτομα, αλλά και με 
τις ομάδες μέσα στην κοινωνία. Επιχειρηματολογία 
απέραντη για το δικό μας. Αγώνας να στηρίξουμε 
το συμφέρον μας, τη γνώμη μας, είναι δεν είναι 
ορθή. Έτσι, καταλήγουμε να ζούμε, ο καθένας, σε 

κόσμους διαφορετικούς. Γινόμαστε ξένοι ο ένας 
προς τον άλλο. Κλεινόμαστε μέσα σ’ ένα κόσμο 
ατομικό, μεροληπτικό, στενόκαρδο. Οι λέξεις του 
καθενός δεν έχουν την ίδια σημασία για τον άλλο. 
Και αλληλοκατηγορούμαστε πως δεν υπάρχει θέλη-
ση για συνεννόηση.

Γιατί, όμως, αυτή πεισματική ασυνεννοησία; Τι 
μεσολαβεί και γινόμαστε κουφοί, χωρίς να μπο-
ρούμε να ακούσουμε και το διπλανό μας; Τι άλλο; 
Ο εγωϊσμός, τα συμφέροντα, τα πάθη. Αυτά μας 
χωρίζουν από τους άλλους, μας απομονώνουν, μας 
βάζουν σε αντίθεση μαζί τους, μας κάνουν εχθρούς. 
Οι διαφορετικές απόψεις και ερμηνείες και τρόποι, 
που βλέπει ο καθένας μας τα γεγονότα και που 
εμποδίζουν τη συνεννόηση, οφείλονται στα διαφο-
ρετικά συμφέροντα, στην πεισματική αντιμετώπιση 
των άλλων, στην άρνηση να δώσουμε στο διπλανό 
μας λίγο τόπο υπό τον ήλιο.

Αυτή, λοιπόν, η ανικανότητα να διαλεχθούν 
πραγματικά οι άνθρωποι και να αλληλοκατανο-
ηθούν, είναι ο άμεσος καρπός το εγωϊσμού, των 
συμφερόντων, του πείσματος, των πόθων, της βου-
λιμίας, αυτών που ονομάζουμε αμαρτία, αποστασία 
και απομάκρυνση από το Χριστό και το Ευαγγέλιό 
Του. Αυτή τυφλώνει τον άνθρωπο, να μην βλέπει 
τον άλλο.

Αυτή σκοτίζει, για να μην καταλαβαίνει τη δίκαιη 
άποψη των γύρω. Και αυτή τον κάνει κουφό, για να  
μην ακούει, τι υποστηρίζει και ο διπλανός.

Και εδώ, φίλοι αναγνώστες, θα μου επιτρέψετε, 
πριν τελειώσω, να ανοίξω μια παρένθεση, για να 
σας μεταφέρω ένα διάλογο (ήμουν αυτήκοος μάρ-
τυς) μεταξύ δύο συναδέλφων, για να «θαυμάσετε» 
συνεννόηση.

Δύο υπάλληλοι της ίδιας υπηρεσίας συζητούν 
για κάποιο πρόβλημα (υπηρεσιακό) για να βρουν 
λύση.

Αρχίζει ο πρώτος, ο οποίος φαίνεται πως ήταν 
και ο προϊστάμενος. Σε έντονο ύφος έλεγε τις α-
πόψεις του, χωρίς να δίνει τον ελάχιστο χρόνο στο 
συνάδελφο να μιλήσει κι αυτός. Οπότε ο δεύτερος, 
«φουρτουνιασμένος», απαντά, επί λέξει, στον πρώ-
το: «Αει παράταμε ρε!». Εδώ κλείνω την παρένθε-
ση. Τα συμπεράσματα, φίλοι αναγνώστες δικά σας.

«Όπου εν υμίν, τονίζει ο Απ. Παύλος, ζήλος και 
έρις και διχοστασίαι, ουχί σαρκικοί έστε και κατά 
άνθρωπον περιπατείτε;». Δηλαδή: εφόσον μεταξύ 
σας υπάρχουν φθόνος και φιλονικία και διαιρέσεις, 
δεν είσθε άνθρωποι κυριευμένοι από σαρκικά ελα-
τήρια και πάθη και δεν συμπεριφέρεσθε με διαγωγή 
ανθρώπου κοινού και μη αναγεννημένου; (Α΄ Κορ. 
γ! 3).

Πώς να μην υπάρχει, με τέτοιους όρους, ασυνεν-
νοησία, χωρισμός, κομμάτιασμα;

Ασυνεννοησία πλήρης!

Σινεμά = η πιο ασφαλής και 
άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν κάθε 
προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμό-

τητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε εί-

σοδο και έξοδο

Ο Βασιλιάς Γάιδαρος - The Donkey King (ΜΕ-
ΤΑΓΛ) 

Προβολές:    Παρασκευή 23/10 -  Σάββατο 24/10 
και Κυριακή 25/10 στις 18.30

Γιάκαρι: Η Ταινία
Υπέροχο Βεγλικό animation και μία τρυφερή 

ιστορία ενηλικίωσης και φιλίας.
Προβολές:    Παρασκευή 23/10 -  Σάββατο 24/10 

και Κυριακή 25/10 στις 18.30
 
Antebellum: Η Εκλεκτή (από τους παραγωγούς 

του «Τρέξε» και του «Us»)
Προβολές :    Καθημερινά στις 21.00
Σκηνοθεσία: Τζέραρντ Μπους, Κρίστοφερ Ρενζ
Πρωταγωνιστούν: Τζανέλ Μονέ, Ερικ Λανγκ, 

Τζένα Μαλόουν, Τζακ Χιούστον, Κίρσι Κλέμονς 
Γκαμπούρνι Σιντιμπέ

Ηρωικά Χαμένοι
Διεθνής Πρεμιέρα, Toronto International Film 

Festival
Επίσημη συμμετοχή της χώρας για Όσκαρ Ξε-

νόγλωσσης Ταινίας
Προβολές :    Καθημερινά στις 20.30
Πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Νταρίν, Λούι 

Μπραντόνι, Βερόνικα Λίνας, Γιερμάν Ροντρίγκες,

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 57, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     22/10/20 - 28/10/20
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Συνάντηση ερ-
γασ ίας  πραγμα-
τοποίησε ο Τάσος 
Μπαρτζώκας με τον 
Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης κ. Κ. 
Σκρέκα για την προ-
ώθηση ζητήματων 
αναπτυξιακών α-
γροτικών υποδομών 
της Ημαθίας, αλλά 
και θέματα που αφο-
ρούν  τη νέα ΚΑΠ, 
τις Έγγειες Βελτιώ-
σεις και βέβαια την 
ασφάλιση μέσω του 
ΕΛΓΑ.

Ειδικότερα ο Τά-
σος Μπαρτζώκας, 
κατόπιν και της συ-
νάντησης του με τον 
Αντιπεριφεριεάρχη 
Ημαθίας, στην οποία 
τέθηκε το ζήτημα της 
εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και της έλλει-
ψης τεχνογνωσίας, προκειμένου να περατωθούν  σημαντι-
κά αναπτυξιακά έργα υποδομών όπως φράγματα, ανοικτά 
δίκτυα και εν γένει αρδευτικές υποδομές, επεδίωξε και 
συναντήθηκε με τον Υφυπουργό. 

Κατά τη συνάντηση, ο βουλευτής τόνισε στον Υφυ-
πουργό ότι ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής 
εξαρτάται στενά από την αναβάθμιση των υποδομών. 
Τονίζοντας ότι παρά το γεγονός ότι οι Περιφέρειες έχουν 
την αρμοδιότητα περάτωσης τους, η υποστελέχωση τους 
σε τεχνικό προσωπικό που θα φέρει εις πέρας τη μελέτη 
και η αδυναμία επαρκών πόρων, συνεπάγεται την αδικαι-
ολόγητη κωλυσιεργία τους. Αποτέλεσμα της υφιστάμενης 
κατάστασης είναι και η μη βελτίωση της αγροτικής παρα-
γωγής, καθώς και του εισοδήματος των αγροτών.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας ανέφερε στον Υφυπουργό ότι 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξής οφείλει να δώσει 

άμεση λύση στην υφιστάμενη κατάσταση, εν όψει τόσο 
της νέας ΚΑΠ, όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης. Από την 
πλευρά του ο Υφυπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο είναι 
πρόθυμο να συμβάλει την Περιφέρια, τόσο σε ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, όσο και σε ανάληψη του κόστους εκσυγ-
χρονιστικών υποδομών.

Παράλληλα, ο Τάσος Μπαρτζώκας ενημερώθηκε για 
τις νεότερες εξελίξεις στο ζήτημα του σχεδιασμού του νέ-
ου Κανονισμού του ΕΛΓΑ. Όπως ανέφερε ο κ. Σκρέκας, 
παράλληλα με την Επιτροπή από το ΥΠΠΑΤ που έχει 
αναλάβει να εισηγηθεί επί των απαιτούμενων αλλαγών, 
η Παγκόσμια Τράπεζα έχει συστήσει επίσης επιτροπή, 
η οποία χρησιμοποιώντας σύγχρονα ποσοτικοποιημένα 
δεδομένα θα εισηγηθεί επί των μεταρρυθμίσεων. Ο Τάσος 
Μπαρτζώκας δήλωσε στον Υφυπουργό ότι το ζήτημα της 
αλλαγής του Κανονισμού του ΕΛΓΑ  είναι κεφαλαιώδες για 
την Ημαθία, ως εκ τούτου θα βρίσκεται σε διαρκή επικοι-
νωνία με το αρμόδιο Υπουργείο.

Συνάντηση Τάσου Μπαρτζώκα και 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

για αγροτικές υποδομές στην Ημαθία, 
νέα ΚΑΠ και κανονισμό ΕΛΓΑ

Συμμετοχή του Δημάρχου Νάουσας, 
Νικόλα Καρανικόλα σε διαδικτυακή 
συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

Στην  δ ιαδ ικ τυ -
ακή συνάντηση με 
τον Πρωθυπουργό 
της Ελλάδας, κ. Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, 
παρουσία της Προέ-
δρου της Επιτροπής 
«Ελλάδα 2021», κ. 
Γιάννας Αγγελοπού-
λ ο υ - Δ α σ κ α λ ά κ η , 
συμμετείχε  χθες ο 
Δήμαρχος Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας, κ. 
Νικόλας Καρανικό-
λας.

Κατά την διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν  δήμαρχοι 
της επικράτειας, ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό η έναρξη του προγράμματος των 
εκδηλώσεων, στo πλαίσιo του εορτασμού για τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 
1821.

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
Βέροιας συνελήφθη ένα άτομο 

για διακίνηση ναρκωτικών
-Σε έρευνα της οικίας του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης εντοπίσθηκαν 

ποσότητες κοκαΐνης κρυμμένες μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων 
Συνελήφθη στις 22 Οκτω-

βρίου 2020 το μεσημέρι σε 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
μετά από συντονισμένες ε-
νέργειες των αστυνομικών 
της Ομάδας Δίωξης Ναρκω-
τικών του Τμήματος Ασφά-
λειας Βέροιας, ένας ημεδα-
πός άνδρας, για διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών. Ειδικό-
τερα, σε έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε στην οικία του, 
εντοπίστηκαν κρυμμένα μέσα 
σε φούρνο μικροκυμάτων και 
κατασχέθηκαν:

• 29 μικροδέματα (φιξάκια) κοκαΐνης των 0,9 γραμμαρίων το καθένα, έτοιμα για δια-
κίνηση και • 2 συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης συνολικού βάρους 58 γραμμαρίων.

Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης βάρους 4,2 γραμμαρίων και 
δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης.

Συνολικά κατασχέθηκαν 84,1 γραμμάρια κοκαΐνης και 4,2 γραμμάρια κάνναβης.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Εξιχνίαση απάτης για πώληση οχήματος
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού άνδρα, διότι όπως προέκυψε 

από την έρευνα, τον Σεπτέμβριο του 2020, με το πρόσχημα πώλησης οχήματος μέσω διαδικτυακής αγγελίας σε ιστο-
σελίδα, έπεισε ημεδαπό να καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 2.370 ευρώ, χωρίς ποτέ να 
παραλάβει το όχημα.

Συλλήψεις για κλοπή μηχανημάτων
Συνελήφθησαν στις 21 Οκτωβρίου 2020 το βράδυ, σε περιοχή της Ημαθίας από αστυνομικούς του Τμήματος Α-

σφάλειας Βέροιας, δύο ημεδαποί άνδρες, καθώς κατελήφθησαν σε προαύλιο χώρο επιχείρησης, να έχουν αφαιρέσει 
και να επιχειρούν να μεταφορτώσουν σε όχημα, ένα ανυψωτικό μηχάνημα και ένα μηχάνημα καθαρισμού, συνολικής 
αξίας 10.000 ευρώ. Τα κλεμμένα μηχανήματα αποδόθηκαν στον υπεύθυνο της επιχείρησης,  ενώ κατασχέθηκε το 
όχημα που χρησιμοποίησαν.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Οκτω-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Μακροχωρίου 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού 

ΠΑΝΑΓΟΥ 
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Οκτω-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Νικο-
λάου Φυτειάς ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας 

ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΣ 
ΒΥΖΑ

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, Τα δισέγγονα
Ο αδελφός, Τα ανήψια,

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ιερός Ναός 
Αγίου Αθανασίου - 

Κοιμητήρια Βεροίας 
Ψυχοσάββατο 

του Αγίου Δημητρίου
Κατά την παράδοση της τοπικής μας εκκλησίας 

το Σάββατο 24 Οκτωβρίου είναι το Ψυχοσάββατο 
του Αγίου Δημητρίου.

Το πρόγραμμα των Ιερών ακολουθιών στα κοιμη-
τήρια Βεροίας είναι το εξής:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου:
07:00 - 09:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία - επιμνη-

μόσυνη δέηση 
09:00 - 12:00 Τρισάγια επί των μνημάτων 
17:00 - 18:00 Τρισάγια επί των μνημάτων

Προς διευκόλυνση των πιστών ο Ιερός Ναός θα 
αναλάβει την κατασκευή ενός κοινού δίσκου κολλύ-
βων.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ  
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ 

 
Τὴν Δευτέραν, 26 Ὀκτωβρίου, μνήμη τοῦ ἁγίου 

ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύ-
του, πανηγυρίζει ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς ἐνορίας 
ἁγίων Ἀποστόλων Βεροίας. Οἱ ἑορταστικὲς ἀκολου-
θίες θὰ τελεσθοῦν κατὰ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα: 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 
• ὥρα 6:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς 

μετ’ Ἀρτοκλασίας. 
• ὥρα 9:15 μ.μ.: Πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία (Ὄρθρος 

καὶ θεία Λειτουργία). 
•  
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 
• ὥρα 7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὸ Συλλεί-

τουργο μετὰ θείου κηρύγματος. 
• ὥρα 6:00 μ.μ.: Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ Πα-

ράκλησις τοῦ ἁγίου. 
 
ΤΡΙΤΗ 26 OΚΤΩΒΡΙΟΥ (Ἁγ. Νέστορος) 
• ὥρα 7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ θεία Λειτουργία. 
 

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Ιερά πανήγυρις Αγίων 
Αναργύρων Στενημάχου 

Το Σάββατο  31 Οκτωβρίου ώρα 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Στενημάχου θα τελεσθεί  Πανηγυρικός Εσπερινός   και θα τεθούν τα Χαριτό-
βρυτα  Ιερά Λείψανα  των Αγίων δια προσκύνηση και Αγιασμό των πιστών.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 7:30 θα τελεσθεί  Όρθρος και εν συνεχεία 
Πανηγυρική  Θεία Λειτουργία επί τη   εορτή των Αγίων Ενδόξων και ιαματι-
κών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Ναούσης θα ομιλήσει 
στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Επι-
σκοπικός Λόγος» με θέμα: «Μακάριοι 
οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ». 

 Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Ξεχασμένης. 

 Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Τρικάλων Ημαθίας.

 Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης. 

 Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ι-
ερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Σχοινά 
επί τη εορτή του Αγίου Νέστορος. 

 Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως 
(στον υπό κατασκευή ναό του) στην 

Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.
 Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου το 

πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροί-
ας και θα τελέσει Δοξολογία.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου
Εορτασμός της ημέρας 
των Ηνωμένων Εθνών 

          
Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020, θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη χώρα, η 

επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ημέρα αυτή θα λά-
βουν χώρα εορταστικές εκδηλώσεις με κατάθεση στεφάνου στις έδρες των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, από τους Γενικούς Γραμματείς 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τους Περιφερειάρχες. 

Επίσης στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα γίνει σημαιοστολισμός 
όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημά-
των των Ν.Π.Δ.Δ., από την ογδόη πρωϊνή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου την 24η 
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο. Προς τούτο καλούνται όλοι οι Δήμοι και οι 
Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενοτήτας Ημαθίας και του Δημοσίου να μεριμνή-
σουν για το σημαιοστολισμό των κτιρίων όπου στεγάζονται.                        



Η μονοκατοικία
Tης Όλγας Κουτμηρίδου-Μεταξά

Ήταν Ιούνιος 
του 2009.Αρχές 
του μήνα μέσα του 
Ιούνη δεν θυμάμαι 
καλά. Αυτό που έ-
μεινε στην μνήμη 
μου ήταν η μέρα 
που γνώρισα μια 
άσπρη χνουδωτή 
μπαλίτσα να τρέ-
χει στην αυλή της 
μ ο ν ο κ α το ι κ ί α ς . 
Μια όαση ανάμεσα 

στις γύρω πολυκατοικίες της γειτονιάς μου. 
Όταν άνοιγα την συρόμενη καγκελόπορτα 
με υποδέχονταν το γιασεμί με τα μικρά του 
άσπρα ευωδιαστά λουλουδάκια .Και όταν 
τα άνθη έπεφταν στις σκάλες και στην πίσω 
αυλή έβλεπες ένα κάτασπρο χαλί που πάνω 
του χοροπηδούσε ο Άργος η μικρή μπαλί-
τσα. Πάνω στην γέρικη ελιά τα σπουργίτια 
χαλούσαν τον κόσμο με τα τιτιβίσματα τους. 
Ο Άργος τα κοίταζε περίεργα και γαυγίζοντας 
τα μάλωνε όταν ήθελε να κοιμηθεί, Η κάτω 
αυλή ήταν γεμάτη γλάστρες με βασιλικούς, 
μολόχες και πετούνιες μια μεγάλη αγγελική 
στην γωνία και ένα άσπρο στρόγγυλο τραπε-
ζάκι με κόκκινες καρέκλες στην άκρη. Καθα-
ρή και στολισμένη φιλοξενούσε πολύ κόσμο 
για φαγητό, καφέ ή γλυκό του κουταλιού από 
τα χέρια της οικοδέσποινας. Στο μπροστινό 
μπαλκόνι πάλι μοσχοβολούσε το αγιόκλη-
μα. Σε ένα τέτοιο σπίτι μεγάλωνε ο Άργος 
αμερικάνικο Ακίτα δώρο της Γλυκερίας στον 
Κώστα. Όσο περνούσαν τα χρόνια το σκυλί 
γινότανε πιο δυνατό και μεγαλόσωμο .Ήταν 
κοινωνικός και δεν ενοχλούσε κανέναν όταν 
τον έβγαζαν βόλτα. Αφοσιωμένος στην οικο-
γένεια κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει την 
αυλή! Κάθε φόρα που πήγαινα για καφέ η 
Ρούλα τον απομάκρυνε από τις σκάλες δίνο-
ντας του μια φρυγανιά για να μπω στο σπίτι. 
Με κοίταζε με τα μεγάλα εκφραστικά του 
μάτια παρατηρώντας την κάθε μου κίνηση 
ειδικά προς την Ρούλα που την είχε αδυνα-
μία. Πολλές φορές μοιραζόμουν το κουλούρι 
μου μαζί του, το δεχότανε με όρεξη και ευ-
χαρίστηση. Ο Άργος της 
γειτονιάς μας που τον ήξε-
ραν όλοι, από τον γαλατά, 
και τον ταχυδρόμο ,μέχρι 
φίλους ,γείτονες ,μουσι-
κούς ,επώνυμους και α-
νώνυμους έφυγε την πε-
ρασμένη Τετάρτη στα 12 
του χρόνια αφήνοντας την 
τελευταία του πνοή κάτω 
από το γιασεμί γεμίζοντας 
όλους μας θλίψη. Η ό-
μορφη αυλή έμεινε βουβή 
,τα σπουργίτια σίγησαν 
κανείς δεν θα σκαλίζει τα 
χαλίκια, και οι γάτες που 
δεν τολμούσαν ούτε απέ-
ξω να περάσουν τώρα θα 
μπαίνουν ανενόχλητες. Η 
οικογένεια είναι απαρηγό-
ρητη και η απουσία του εί-
ναι τόσο αισθητή. Και εγώ 
όταν ανοίγω την μεγάλη 
καγκελόπορτα δεν θα α-
ντικρύζω πια τον φίλο μου 
για να μοιράζομαι μαζί του 
το κουλούρι μου......Καλό 
ταξίδι  Άργο μου
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Με την άκανθο 
του ήλιου…
Έψαχνα Πόλεις περισσοτέρων 
αισθημάτων,
όταν στην πούντα του καιρού
απ` τον Νοτιά το βαθυγάλαζο καΐκι 
μετέφερε
την «ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΩΝ»
και τις βαριές λέξεις των εξομολογήσεων.

Ίδια στιγμή μ’ κείνη που ο αιρετικός 
της ύλης
έριχνε από τον Πύργο του το «ΕΓΩ» του,
που θρυμματίζονταν μπρος στα έκπληκτα 
μάτια 
των αποταμιευτών.

Απ` την μεριά των οροσειρών 
είναι πάντα λιγότερες οι απορίες 
σκέφθηκα…

Στις πόλεις είναι που ανεβαίνουν οι τιμές
Των ανέμων
Της βροχής
Του χρόνου
Της θλίψης
Της σεμνότητας
Της επικοινωνίας
και οι ακριβείς διευθύνσεις των
 «αγνοουμένων ονείρων».

Ο Κόσμος είναι γεμάτος από ΑΛΛΟΥΣ!!!
Έξαφνα πατείς και μπαίνεις στις
λεωφόρους,
χωρίς να ρωτούν
την ένταση πούχουν τα χτυποκάρδια σου,
χωρίς να γνωρίζουν
την έκταση των αναστεναγμών σου,
δίχως να υποψιάζονται
το δηλητήριο των αδιάφορων βλεμμάτων.
Αγνοώντας 
τις καθημερινές πτήσεις των ελπίδων 
προς το «επιμηκυμένο Άγνωστο».

Όπως πιστεύουν στην ΑΝΟΙΞΗ τα δένδρα 
αισθάνομαι…

Μούρχεται να πάρω την βαλίτσα με τις
 πολυμεταχειρισμένες λέξεις,
να γυρίσω στην αυλή του Δημοτικού, 
ή
στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου
να πω στους συμμαθητές μου:

Είστε  ρε να μην μεγαλώσουμε άλλο;
Γιάννης Ναζλίδης

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
«κρίσιμη» η προηγούμενη ε-

βδομάδα, διότι έπρεπε να κατα-
λάβουμε ποιοι θα κυκλοφορούν 
σε λίγο, ελεύθερα στη χώρα!

Αφού λοιπόν ο κακός ο λύκος 
μπήκε στη φυλακή, έξω είναι η 
κοκκινοσκουφίτσα με το καλαθάκι 
της και οι … λοιμωξιολόγοι, κά-
θε μέρα μας προκύπτει και από 
ένας καλός πατερούλης - λοιμω-
ξιολόγος, που γνωρίζει και θέλει 
το καλό μας!

Ας τα βάλουμε σε μία σειρά, 
για να μην παρεξηγηθούμε κιό-
λας, έτοιμοι μου είστε, με τον κα-
λό τον λόγο στα χείλη.

Φίλοι μου, και επίσης φιλελεύ-
θεροι του πισινού, στις δημοκρα-
τίες προφανώς και δεν καταδικά-
ζονται οι ιδέες, οι οποίες τυγχάνει 
να είναι άκρως προσβλητικές, για 
τον άνθρωπο.

Εφόσον όμως λάβουν χώρα 
καταδικαστέες πράξεις, πόσο 
μάλλον δολοφονία, τότε το λόγο 
έχει η δικαιοσύνη με τους μη διο-
ρισμένους δικαστές, και σε καμία 
περίπτωση, τα λαικά δικαστήρια!

Ακούσατε, φιλελέ της πλάκας.
Αρχικά καταδικάζουμε τους 

φασίστες και ότι συνεπάγεται, αλ-
λά ταυτόχρονα και τους χιλιάδες 
που συγκεντρωθήκανε και απαι-
τούσανε καταδίκη!

Άλλο το δικαστήριο της δημο-

κρατίας και άλλο το λαικό δικα-
στήριο!

Από την άλλη πλευρά, ρε 
παλληκαράδες, μόλις ακούσατε 
την απόφαση, μετατραπήκατε σε 
μπέιμπι σίτερ και κουβαλήσατε 
στο δικαστήριο, παππούδες, για-
γιάδες, παιδιά, …σκυλιά, γατιά!

Μάχιμοι, έτοιμοι για πόλεμο!
Άρα όπως στη μακρινή Ινδία, 

κυκλοφορούνε ελεύθερα οι αγε-
λαδίτσες, έτσι και σε εμάς μέχρι 
να βγούνε τα βόδια, θα κυκλο-
φορούνε οι κάθε είδους κοκκινο-
σκουφίτσες και σταχτοπούτες.

Γιατί, τι άλλο μπορεί να είναι 
κάποιος που ξεσκίζει καθημερινά 
το λαό του, εκτός από κοκκινο-
σκουφίτσα!

Γιατί, τι άλλο μπορεί να είναι 
κάποιος που βιάζει τη χώρα του, 
ισοπεδώνει τα πάντα, διαλύει τα 
ιερά και τα όσια, εκτός από στα-
χτοπούτα!

Δηλαδή αυτοί που καταχρεώ-
σανε τη χώρα με καμιά 250 δίς 
τα τελευταία χρόνια των μνημο-
νίων, επειδή το χρέος της χώρας 
ήταν στο 125% του ΑΕΠ, τι άλλο 
μπορεί να είναι εκτός από κοκκι-
νοσκουφίτσα που μοιράζει με το 
καλαθάκι της, …τις υποθήκες της 
πατρίδας.

Τώρα που το χρέος της χώ-
ρας αγγίζει το 190%, δεν πειρά-
ζει κυκλοφορούμε … με χρυσά 
γοβάκια! 

Και βέβαια εάν η κοκκινο-
σκουφίτσα είναι ενταγμένη και 
στην τεράστια αγκαλιά της Ευρω-
παικής Ένωσης, τότε πρέπει να 

γίνεται λόγος για σούπερ 
δημοκρατία, αφού υπάρχει 
η ομπρέλα της προστασί-
ας.

Βγαίνουν οι Τούρκοι α-
λωνίζουν για καμία βδομά-
δα, έπειτα συγκεντρώνο-
νται οι μεγάλοι ηγέτες και 
αποφασίζουν να κάνουν 
ντα στον Τούρκο, μετά α-
πό κανά μήνα, που θα έχει 

σταματήσει να σουλατσάρει στο 
Αιγαίο, αφού δεν θα έχει καύσι-
μα! 

Φίλοι μου, όταν είχε ρωτηθεί 
δημοσιογράφος πριν από χρόνια, 
τι θα γίνει με τη φοροδιαφυγή, 
είχε πει ότι θα σταματήσει όταν 
το κράτος σταματήσει να κλέβει 
τον πολίτη!

Ακριβώς έτσι και με τη δημο-
κρατία. 

Δεν θα κινδυνεύει, όταν το 
κράτος σταματήσει να κοροιδεύει, 
να εμπαίζει, τον πολίτη!

Όταν σταματήσει να εφαρμό-
ζει την τακτική δύο μέτρα και δύο 
σταθμά!

Για να περιφρονήσει κάποιος 
τη σκλαβιά και το θάνατο και να 
πολεμήσει για την ελευθερία, 
πρέπει να διακατέχεται από τις 
αρετές της ανδρείας, της φιλοπα-
τρίας, της δικαιοσύνης!  

Όταν τη ζωή μας σε μεγάλο 
βαθμό την καθορίζουν τα ΜΜΕ 
που στόχο έχουν τον εξανδροπι-
σμό των πολιτών για την εδραί-
ωση της παγκοσμιοποίησης, τότε 
σαφώς και η δημοκρατία κινδυ-
νεύει!

Εάν κουμάντο κάνουν οι δυτι-
κοί τοκογλύφοι και οι εκβιαστές, 
τότε η ανθρώπινη ύπαρξη εξευτε-
λίζεται και εξοντώνεται, με αποτέ-
λεσμα τη δημιουργία των νεκρο-
ταφείων των ιδεών και των αξιών!

Όταν παντού κυριαρχούν τα 
συμφέροντα τραπεζών και βιο-
μηχανιών, τότε ενάντια στην παι-
δεία, τον πολιτισμό και την ελευ-
θερία, θα κυριαρχήσουν τα όπλα 
και οι θηριωδίες!

Όταν η απληστία μετατρέπε-
ται σε κεφαλαιώδη αξία της δι-
καιοσύνης, τότε οι δημοκρατίες 
καταρρέουν και δημιουργούνται 
οι δικτατορίες των αγορών.

Εγώ πάντως, από τις ψυχο-
παθείς αναρχοκαπιταλιστικές ελίτ 
χρηματιστηριακών λύκων, σαφώς 
και προτιμώ Μόνικα και σάμαλι! 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΛΥΚΟΣ, ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΜΑΛΙ!

ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΙΚΕ – 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Τακτική Συ-
νεδρ ίαση του 
Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλεξάν-
δρειας θα πραγ-
ματοποιηθεί δια 
περιφοράς με 
αποστελλόμενο 
έγγραφο από 
τους δημοτικούς 
συμβούλους α-
πό 10:00 π.μ. 
έως 11:00 π.μ. 
στις 26 Οκτω-
βρίου 2020 η-
μέρα Δευτέρα, 
σύμφωνα με τις 
δ ιατάξε ις  του 
άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (σχετική απόφαση αριθμ. 
329/2020 Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΘΙΩΨΠ-Φ1Ζ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ)

2. 17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (σχετική απόφαση αριθμ. 
331/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Συνεδριάζει τη Δευτέρα με 2 θέματα 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Με 2 θέματα 
συνεδριάζε ι  το 
Δημοτ ικό Συμ-
βούλ ιο  Βέρο ι -
ας την Δευτέρα 
26-10-2020 από 
09:00-10:00 π.μ., 
δ ια περιφοράς 
μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου (απο-
στολή ηλεκτρο-
νικού εγγράφου 
από τους δημοτι-
κούς συμβούλους 
για τη δήλωση 
πρόθεσης ψήφου 
και τυχόν απόψε-
ών τους επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης). Τα θέματα είναι: 

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμ-
ματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

-Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πο-
λιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας»

Στηρίζω τον τοπικό Τύπο, 
στηρίζω την ελληνική περιφέρεια

Η υποστήριξη του περιφερειακού Τύπου συνιστά μέτρο δημοκρατικής λειτουργίας και συγκαταλέ-
γεται στις προσπάθειες υπέρβασης του ανορθολογικού, ελληνικού υδροκεφαλισμού.

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) προβάλλει τρεις άμεσες προτεραι-
ότητες, που μπορεί να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα, επιμένοντας στην έναρξη θεσμικού διαλόγου 
με στόχο σύγχρονο, δημοκρατικό πλαίσιο σχέσεων των επιχειρήσεων Τύπου με την Πολιτεία, την λει-
τουργία της μαζικής επικοινωνίας και του δημοσίου λόγου, γενικότερα

1.- Η υποχρέωση των δημόσιων Φορέων να δημοσιεύουν στις εφημερίδες τερματίζεται στις 
31/12/20. Το τέλος των καταχωρίσεων εκτός του ότι περιορίζει την πρόσβαση του καθενός στις ανα-
κοινώσεις, προκηρύξεις, καταχωρήσεις, στερεί από τον περιφερειακό Τύπο και την τελευταία εναπο-
μείνασα πρόνοια υποστήριξης. 

Ζητείται η επ’ αόριστον παράταση της υποχρέωσης των δημόσιων Φορέων να ανακοινώνουν στον 
Τύπο και πάντως της οποιαδήποτε αλλαγής των δεδομένων να προηγηθεί θεσμικός διάλογος για την 
αντικατάσταση του ερειπωμένου πλαισίου που διέπει τα του περιφερειακού Τύπου, με άλλο αρτιμε-
λές, σύγχρονο λειτουργικό και δίκαιο υπόδειγμα.

2.- Η διατήρηση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου να καταβάλουν ετησί-
ως, πέραν των ασφαλιστικών, το 2% επί του τζίρου τους υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, απειλεί την επιβίωση 
των μικρότερων και ασθενέστερων εφημερίδων. Σημειωτέον ότι με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση 
Κατρούγκαλου ήρθησαν όλες οι ασφαλιστικές και φορολογικές πρόνοιες υπέρ του Τύπου, εξακοντίζο-
ντας τις υποχρεώσεις αυτές, δίχως ποτέ έκτοτε να υπάρξει κάποια αντισταθμιστική πρόνοια.

Η υποχρέωση αυτή θα ισοσκελιζόταν με τους πόρους του πολυετούς προγράμματος ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων Τύπου δια της επιδότησης της εργασίας, το οποίο καταργήθηκε και ουδέποτε αντι-
καταστάθηκε.

Ζητείται εκτός της σύνταξης και εφαρμογής προγράμματος ενίσχυσης, η έκτακτη και ειδική ρύθμι-
ση των οφειλών στον ΕΔΟΕΑΠ με πρόγραμμα τουλάχιστον 120 δόσεων.

3.- Σχεδόν όλα τα αιτήματα μας  κατατείνουν στην ανάγκη συγκρότησης νέου, σύγχρονου και 
ενιαίου Μητρώου ενημερωτικών ΜΜΕ στη ΓΓΕ&Ε είτε αναφέρεται σε έντυπα, ανεξαρτήτως περιοδι-
κότητας, είτε σε ενημερωτικές ιστοσελίδες με κριτήρια την απασχόληση, την αναγνωσιμότητα και την 
ιστορικότητα τους. Σε ό, τι κι αν αναφερόμαστε είτε για πρόγραμμα ενίσχυσης πρόκειται είτε για το 
δικαίωμα στις καταχωρήσεις είτε ακόμα και στους δικαιούχους της οψέποτε κρατικής διαφήμισης, η 
αναφορά στο Μητρώο θεωρείται επιβεβλημένη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     O Αντιπρόεδρος   H  Γ. Γραμματέας  Η Ταμίας    Ο Κοσμήτωρ
Γ. Κατσαΐτης      Μ. Χαλκιαδάκης      Ν. Βαφειάδου      Χ. Χιώτη         Ευ. Λέμας                                              

«Απρόσμενη Επιστροφή στη Νάουσα»
Παρουσίαση συλλογής διηγημάτων 

των σεμιναρίων δημιουργικής γραφής 
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας διοργανώνει την πα-

ρουσίαση του συλλογικού έργου διηγημάτων «Α-
πρόσμενη  Επιστροφή στη Νάουσα», το Σάββατο 
24 Οκτωβρίου 2020 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα 
«Καμίνι» (Πολυχώρος Πολιτισμού «Χρήστος Λα-
ναράς»).

Πρόκειται για έκδοση, που υλοποίησε ο Δήμος 
Η.Π. Νάουσας, με ανθολόγιο δέκα διηγημάτων 
που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των σεμινα-
ρίων δημιουργικής γραφής τα οποία πραγματο-
ποιήθηκαν στις Δημοτικές Ενότητες Νάουσας και 
Ανθεμίων κατά την περίοδο 2019-2020, με εκπαι-
δευτή τον συγγραφέα Γιώργο Δάμτσιο.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά το μου-
σικό σχήμα «Silent Vortex». 

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό με την 
τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας 
για την νόσο Covid-19.

Συναντήσεις του δημάρχου 
Νάουσας με δημότες 

σε Αρχάγγελο και Ζερβοχώρι 
Θέματα βελτί-

ωσης της καθη-
μερινότητας των 
κατο ί κων  του 
Αρχαγγέλου και 
του Ζερβοχωρί-
ου συζητήθηκαν 
στις συναντήσεις 
που πραγματο-
ποίησε την Πέ-
μπτη 22/10/2020 
ο Δήμαρχος Νά-
ουσας Νικόλας 
Κ α ρ α ν ι κ ό λ α ς 
με δημότες των 
προαναφερόμε-
νων κοινοτήτων, 
παρουσία του 
προέδρου της 
Τοπικής Κοινότη-
τας Ζερβοχωρίου 
Νίκου Σταμπολί-
δη και των αντι-
δημάρχων.

Στο επίκεντρο 
των συζητήσεων, 
που πραγματο-
ποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της «Ώ-
ρας του Δημάρ-
χου», βρέθηκαν 
ζητήματα βελτί-
ωσης υποδομών 
και ειδικότερα οδοποιίας, δικτύου ύδρευσης, συντηρήσεων αθλητικών εγκαταστάσεων, στήριξης ευ-
παθών ομάδων κ.ά. 
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«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Η ΧΩΡΑ»
Γράφει η Σοφία Πιστοφίδου-Τσόγκα
Καθηγήτρια Φιλόλογος

«Το Έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί
 εθνικόν ό,τι είναι Αληθές»

[Διονύσιος Σολωμός]
«Ἥρη δ᾽ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο, 

Πιερίην δ᾽ ἐπιβᾶσα καὶ Ἠμαθίην ἐρατεινὴν»
«κι η Ήρα γοργά χιμάει, τ’ ακρόκορφα του 

Ολύμπου παρατώντας•
την Πιερία και την πασίχαρη την Ημαθία διαβαίνει»

[ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ, Ξ 225-226]
Όλυμπος – Πιέρια – Πίνδος – Όσσα – Βόρρας – Βέρμιον
Άργος Ορεστικόν – Αλμωπία – Λυγκηστίς – Ελιμεία – Άσκιον

«αἱ δ’ ἱστοὺς ὑφόωσι καὶ ἠλάκατα στρωφῶσιν 
ἥμεναι, οἱά τε φύλλα μακεδνῆς αἰγείροιο•»

«άλλες πάλιν ύφαιναν πανιά και κλώθανε στο αδράχτι,
Καθισμένες στην σειρά πυκνά σαν τα φύλλα

 της λυγερής λεύκας»

[ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, η, 105-106]

«Από τους απογόνους του Τημένου έφτασαν στη χώρα των Ιλλυ-
ριών, φυγάδες από το Άργος, τρία αδέρφια, ο Γαυάνης, κι ο Αέροπος 
κι ο Περδίκκας. Και από την Ιλλυρία, περνώντας πάνω απ’ τα βουνά, 
έφτασαν στην Άνω Μακεδονία, στην πόλη Λεβαία. Εκεί δούλευαν μερο-
καματιάρηδες στο σπίτι του βασιλιά […] Κάλεσε λοιπόν τους παραγιούς 
και τους παράγγελνε να σηκωθούν να φύγουν από τη χώρα του. Κι 
εκείνοι αποκρίθηκαν πως το δίκιο είναι να πάρουν τα μεροκάματά τους, 
και τότε να φύγουν. Τότε ο βασιλιάς, ακούγοντας για μεροκάματα, έτσι 
που γλιστρούσε ο ήλιος από την καμινάδα στο σπίτι, είπε, «θεοβλαβής 
γενόμενος». «Σας δίνω το μιστό που σας αξίζει, να, αυτόν!, κι έδειξε τον 
ήλιο. Λοιπόν, ο Γαυάνης κι ο Αέροπος, οι μεγαλύτεροι, έμειναν απο-
σβολωμένοι ακούοντας αυτά. Όμως το παιδαρέλι, τύχαινε δα να κρατά 
μαχαίρι, είπε αυτά τα λόγια: Δεκτά αυτά που μας δίνεις, βασιλιά, και 
πήρε να χαράζει με το μαχαίρι στο πάτωμα του σπιτιού το μέρος που 
φώτιζε ο ήλιος. Κι αφού χάραξε τον κύκλο, χουφτώνει σαν να ‘ταν νερό 
τρεις φορές το φως του ήλιου, το αποθέτει στον κόρφο του κι ύστερα 
πήρε δρόμο κι ο ίδιος και η παρέα του. […] Κι εκείνοι φτάνοντας σ’ άλλη 
περιοχή της Μακεδονίας, εγκαταστάθηκαν κοντά στα περιβόλια που λεν 
πως ήταν του Μίδα, του γιού του Γορδίου, όπου φύτρωναν άγρια ρόδα, 
που το καθένα τους έχει εξήντα φύλλα και το άρωμά τους είναι ανώτερο 
από των άλλων. […] Και πάνω απ’ αυτά τα περιβόλια υψώνεται βουνό, 
το Βέρμιο που λεν, αδιάβατο απ’ τ’ αγριοκαίρια. Και μόλις εξουσίασαν 
αυτήν την περιοχή, έχοντάς την ορμητήριο υπέταξαν και την υπόλοιπη 
Μακεδονία. Λοιπόν αυτού του Περδίκκα απόγονος ήταν ο Αλέξανδρος 
(Α’), μ’ αυτήν την σειρά:» 

Περδίκκας ≈700 π.Χ. -652, Αργαίος 652-621, Φίλιππος Α’ 621-
588, Αέροπος 588-560, Αλκέτας 560-540 π.Χ. , Αμύντας Α’ 540-498, 
Αλέξανδρος Α’ 498-454 π.Χ.

 «Το Βέρμιο ανήκει στα εγκάρδια βουνά…Οι πολιτείες και τα χωριά 
που αναπαύονται στις πλαγιές του είναι σαν τεράστιοι κήποι, που τους 
συντηρούν, τους ανανεώνουν και τους ωραϊζουν οι θαυμάσιες ροές του 
Βερμίου» 

[Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος «Ελληνικοί ορίζοντες» 1940]
«ἐκ δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος ὡς ἐξανέστη ὑπὸ Καδμείων, οἴκεε
 ἐν Πίνδῳ, Μακεδνὸν καλεόμενον»
«και από την Ιστιαιώτιδα (οι Δωριείς), αφότου εκπατρίστηκαν
από τους Καδμείους, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα: 
(έθνος) Μακεδνόν»

[ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 1.56]
«ἐόντες οὗτοι… Δωρικόν τε καὶ Μακεδνὸν ἔθνος, ἐξ Ἐρινεοῦ τε
 καὶ Πίνδου καὶ τῆς Δρυοπίδος ὕστατα ὁρμηθέντες»
«(όλοι αυτοί… είναι «έθνος» Δωρικό και Μακεδνό, κι ήταν αυτοί
 που τελευταίοι μετακινήθηκαν από τον Ερινεό και την Πίνδο
 και την Δρυοπίδα»

[ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 8.43]
Βέρνον – Όρβηλος – Παγγαίον – Άθως – Θέρμη – Θεσσαλονίκη – 

Θεσσαλίη - Πηνειός – Τέμπεα – Γόννος – Περραιβοί – Στρυμών – 
Νέστος – Αξιός – Άκανθος - Χαλέστρη – Σάνη – Μένδη – Σκιώνη – 

Μεθώνη – Πύδνα – Τορώνη – Σάρτη - 
Γαληψός – Όλυνθος – Σιθωνίη – Παλλήνη – Κρουσσαίη – Σερμύλη 

(Ορμύλια) -  Άφυτος – Βέρης – Βέροια – Αλιάκμων – Λυδίεως ποταμός

«Το πελασγικόν έθνος, το αρχαιότερον της Ελλάδος, εκτεινόταν 
από την Πελοπόννησο μέχρι και την Μακεδονία και την Ήπειρο» 

[ΑΙΣΧΥΛΟΣ «Ικέτιδες»]
«βασιλέϊ τῷ πέμψαντι ἀπαγγείλητε ὡς ἀνὴρ Ἕλλην, 
Μακεδόνων ὕπαρχος,
εὖ ὑμέας ἐδέξατο»
«Αναγγείλατε εις τον βασιλέα σας, ότι ως ανήρ Έλλην αρχηγός
 των Μακεδόνων, σας εδέχθην καλώς…» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α’, 490-450 π.Χ. 

[ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 5.20]  

ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ιστ’, 8-12
 «8παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρωάδα. 9 καὶ ὅρα-

μα διὰ τῆς νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὤφθη· ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστὼς καὶ 
παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν. 
10 ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν 
συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 
11 Ἀναχθέντες οὖν ἀπὸ Τρωάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην, τῇ 
δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν πόλιν, 12 κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη 
τῆς μερίδος Μακεδονίας πόλις, κολωνία.»

Αρχή του Μακεδονικού Ζητήματος
Ελλάδα. Νότια Βαλκάνια.

Η Ελλάδα με τον απελευθερωτικό Αγώνα του 1821 συ-
στάθηκε σε κράτος ελεύθερο, με σύνορα περίπου μέχρι την 
νότια Θεσσαλία. Όλες οι άλλες περιοχές παρέμεναν ακόμη 
υπό τουρκική κατοχή. Ομοίως και λαοί της Βαλκανικής. Δεν 
έχουν όλοι εθνική συνείδηση και κράτος, αλλά κινούνται προς 
αυτήν την κατεύθυνση, και δικαίως, αρχίζουν αγώνες διπλω-
ματικούς στην αρχή και ένοπλους αργότερα.

 «Οι Βούλγαροι, εκσλαυϊσθείσα τουρκική φυλή, και των 
οποίων η εθνική συνείδησις δεν είχεν εκδηλωθεί μέχρι το 
1845, απεδέχοντο ήδη την εθνικήν παρά της Ρωσσίας υϊο-
θεσίαν… η Ρωσσία είχε ήδη στρέψει την προσοχήν της προς 
την δημιουργίαν Βουλγαρίας, χρησίμου δια τα σχέδια προς 
ρωσσικήν επέκτασιν προς νότον της Ευρώπης. Υπεκινήθη 
κατ’ αρχάς κίνησις εκκλησιαστική με τον σκοπό να ιδρυθή 
βουλγαρική Εκκλησία, η οποία θα ελάμβανεν εθνικόν χαρα-
κτήρα».

«…Και η Πύλη … διότι απέβλεπεν εις την εξασθένησιν 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εξέδωσε κατά τον Μάρτιο 
του 1870 φιρμάνιον δια του οποίου ιδρύετο αυτόνομη Βουλ-
γαρική Εκκλησία υπό θρησκευτικόν αρχηγόν τον Έξαρχον», 
με δικαιώματα προσηλυτισμού και μεταξύ των Χριστιανών 
Ελλήνων κατοίκων της Μακεδονίας. Και συμπληρώνεται αυτή η κίνηση 
το 1878 με την συνθήκη Αγίου Στεφάνου Κωνσταντινουπόλεως, μετά 
τον Ρωσσοτουρκικό πόλεμο με νικήτρια την Ρωσσία, οπότε και αυξάνε-
ται, τερατωδώς, και η έκταση του νεοσύστατου βουλγαρικού κράτους εις 
βάρος της Ελλάδος κυρίως. Βέβαια, σύντομα ακυρούται η συνθήκη με 
νέο συνέδριο. –Βερολίνου-αλλά και πάλιν έδινε δικαιώματα και όνειρον! 
δια την ίδρυσιν της Μεγάλης Βουλγαρίας, οπότε αρχίζουν οι Βούλγαροι 
τις βιαιότητες, με επικεφαλής τους κομιτατζήδες, εκβιάζοντας, τρομο-
κρατώντας τους Έλληνες, δολοφονώντας διδασκάλους, ιερείς, προκρί-
τους και λαό της υπαίθρου κατ’ αρχάς, καίοντας, καταστρέφοντας χωριά 
και τμήματα πόλεων, για να επιβάλλουν στους Έλληνες Μακεδόνες 
την Εξαρχία, και δι’ αυτής να «μετονομαστούν» Βούλγαροι, ώστε με 
πλειονότητα πληθυσμιακή να διεκδικήσουν περισσότερα εδάφη για την 
Μεγάλη Βουλγαρία. Δεν έπεισαν! τον λαό. Τότε, αρχίζουν, φανερά σχε-
δόν, τις ένοπλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και με την υποστήριξη, προ-
τροπή, βοήθεια των ευρωπαϊκών Δυνάμεων! –ηθική και υλική- προς 
όφελος και εκείνων ως κρατών, αλλά και προσωπικού – διπλωματών, 
όπως κατεγγέλλετο.

Μακεδονικός Αγώνας 1870-1908
Οι προσφυγές της Ελλάδος αφήνουν αδιάφορους και ιδιαίτερα ε-

χθρικούς τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλ-
λουν την τάξη με προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις. Δεν ενδιαφέρονται 
όμως γι’ αυτές, γιατί ήδη ο καθένας έχει διαλέξει την περιοχή επιβολής 
που τον συμφέρει: Οι Αυστριακοί τα Σκόπια. Οι Ιταλοί το Μοναστή-
ρι-Φλώρινα-Καστοριά, οι Ρώσοι την Θεσσαλονίκη και την Κεντρική 
Μακεδονία, οι Γάλλοι τις Σέρρες και οι Άγγλοι την Δράμα και την Καβά-
λα.  Οι Βούλγαροι είχαν εξασθενήσει και οι Τούρκοι στρέφονταν όλο και 
περισσότερο εναντίον των Ελλήνων. 

Αλέξανδρος – Αρχέλαος – Αέροπος – Φιλόξενος – Νικάνωρ – Αρι-
στοτέλης -  Παρμενίων – Φιλώτας – Ορέστης – Περδίκκας – Κλείτος – 
Πτολεμαίος -  Καλλίας – Ηγήσιππος – Αγαθάνωρ – Λύσσων – Κρατερός 
– Κοίρανος – Καλλικλής - Αντίγονος

Άγριος διεξάγεται στην Μακεδονία ο Αγώνας ανάμεσα στους Έλλη-
νες και στους Βούλγαρους και Τούρκους. Οι Βούλγαροι για να αρπά-
ξουν όσα περισσότερα μπορούν. Οι Τούρκοι για να «ξεκάνουν» και τους 
άλλους δύο, μήπως και περισώσουν «τον κατάκοιτο μεγάλο ασθενή» 
την αυτοκρατορία τους.

Οι Έλληνες, όπως πάντα, άπαντες συμμετέχουν: άνδρες, γυναίκες, 
οικογένειες ολόκληρες, πλούσιοι και πάμφτωχοι, σπουδαγμένοι και 
αγράμματοι, αξιωματικοί και απλός λαός, ξακουσμένες πολιτείες και 
θεόφτωχα χωριά, παλεύουν σαν ένδοξοι «Διγενήδες» στα μαρμαρένια 
αλώνια και στα γκρεμνά των αναπόφευκτων συγκρούσεων, μέχρι θανά-
του.

Παύλος Μελάς Μίκης Ζέζας 
- Ακρίτας Μαζαράκης – Αμύντας - Νικηφόρος – Κόρακας – 

Δεμέστιχας - Καλαποθάκης - Ίων Δραγούμης – Πηχεών - Λίτσας - 
Κώττας – Πύρζας – 

Άγρας - Μίγκας - καπετάν Κανένας – Τσόντος – Βάρδας – 
Ματαπάς – Γαρέφης – Γιαγκλής – Δουμπιώτης – Κορομηλάς –
Γερμανός Καραβαγγέλης ο Καστορίας - Αιμιλιανός Γρεβενών

Αξιωματικοί ανώτεροι και απλοί μαχηταί, κλήρος ανώτερος και απλοί 
πρεσβύτεροι, άρχοντες και καθημερινοί βιοπαλαιστές, αρχόντισσες και 
γυναίκες χωρικές, όλοι εθελοντικά, γενναία και τιμημένα προσέφεραν τα 
πάντα και την ζωή τους ακόμη. Είμαστε αιώνια ευγνώμονες.

Φίλα – Θανάσαινα – Φιλίστα – Πανάγιω - Κλεοπάτρα – Περιστέρα 
– Ευρυδίκη – Ελένη – Βασίλω – Βερενίκη – Φώτω - Τασούλα – Γλαύκα 

– Ανδρομάχα - Λαοδίκη

«-Μάνα μου που με ρώτησες θα σου το μολοήσω
Να ‘βγούμε απόψε στα βουνά, να βγούμε στα λημέρια

-Να πας παιδί μου στο καλό και πίσω να γυρίσεις
Και να γυρίσεις με τιμή και να ‘ρθεις με τη νίκη»

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
«Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων 

τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μεί-
ζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾿ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι»

Ο πρώτος αξιωματικός από την ελεύθερη Ελλάδα, εθελοντής, που 
πέρασε στην σπαρασσομένη από Τούρκους και Βουλγάρους Μακεδο-
νία, ήταν ο Παύλος Μελάς, γνωστός με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. 
Πόσο τρυφερό ψευδώνυμο για Μακεδονομάχο, ήταν τα ονόματα των 

παιδιών του, του Μίκη και της Ζωής–Ζέζας. Ο Μελάς ήταν και ο πρώτος 
αξιωματικός που έπεσε, αντάρτης, για την τιμή και την ελευθερία της 
Μακεδονίας.

«Σε κλαίει λαός. Πάντα χλωρό να σειέται το χορτάρι
Στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλι , ώ παλλικάρι…

Πλατιά του ονείρου μας η γη και απόμακρη. Και γέρνεις εκεί και 
σβεις γοργά»

[Κωστής Παλαμάς, 25-10-1904]
Μακεδονία – Στάτιστα – Κορρέστια – Καστοριάς, 

1904, Οκτώβριος
Δολοφονείται ο Παύλος Μελάς από τουρκικό απόσπασμα κατόπιν 

προδοσίας των Βουλγάρων. Ο θάνατός του διαδόθηκε σαν αστραπή 
και τον έκλαψαν όλοι. Μα όταν πεθαίνει ένας γενναίος ανασταίνεται έ-
νας λαός. Έκλαψαν το παλληκάρι, με το μέτωπο ψηλά και την απόφαση 
στα μάτια. Μαζί με τον θρήνο ακούστηκε και η ιαχή. Ο Αγώνας έγινε πια 
υπόθεση ολόκληρου του Ελληνισμού και όχι μόνον της Μακεδονίας.

-«Ήταν η ανάσταση του Μεγαλέξανδρου»
-«Ήταν ο Αγιώργης της Μακεδονίας»
-«Σαν τέτοια ώρα στο βουνό ο Παύλος πληγωμένος…»
-«Μελά μ’ σε κλαΙει η Ήπειρος και η Μακεδονία
Σε κλαίει η δόλια μάνα σου κι η κυρά Ναταλία»

«Ακόμη και τα χορτάρια είναι κόκκινα εκεί όπου το αίμα του ανακατώ-
θηκε με τα δάκρυα των Μακεδόνων. Και τα κόκκινα χορτάρια τα ονομά-
ζουν «Λούδια τ’ Μελά». Από τα λουλούδια αυτά μοσχομύρισε ο τόπος 
κι έφυγε η βρώμικη ανάσα του δράκοντα που πλανιόταν τριγύρω». 

Γιατί, ακόμη και σήμερα, ορισμένοι λαοί ντρέπονται για την καταγω-
γή τους και την παρουσία τους, και προσπαθούν να κλέψουν, να αρπά-
ξουν, με κάθε μέσο και τρόπο, το όνομα, την ιστορία και εδάφη, βέβαια, 
άλλου λαού, ενδόξου αναμφιβόλως και μεμαρτυρημένα!

Γιατί, λαοί απορρίπτουν ανεντίμως την φυλετική τους ρίζα, και απο-
δύονται σε αγώνα, από ενάμισυ περίπου αιώνα, για να «ενδύσουν» 
την ιστορική «γύμνια» τους, με όποια άϋλα και υλικά στοιχεία, με όνομα 
και ιστορία και εδάφη, βέβαια, άλλου Λαού, άλλου Έθνους, άλλου Κρά-
τους, ενδόξου αναμφιβόλως, και μεμαρτυρημένα!

Πώς είναι δυνατόν ο σφετεριστής να ισχυρίζεται πως ένα κομμάτι 
της Ελλάδος, μια ιστορικώτατη περιοχή της, η οποία ονομάζεται από 
τα βάθη των χιλιετιών Μακεδνία–Μακεδονία, αρχαιότατη ελληνική 
ομηρική λέξη, όπου ονομάζονται, από τα βάθη των χιλιετιών, θεοί 
και άνθρωποι -άνδρες, γυναίκες- πολιτείες, όρη, ποταμοί, θάλασσες, 
με ωραιότατα, χαρακτηριστικά αρχαιότατα ελληνικά ονόματα, από τους 
ίδιους γηγενείς κατοίκους της περιοχής, πόσο θράσος πρέπει να έχει ο 
σφετεριστής, όταν ισχυρίζεται ότι όλα αυτά του ανήκουν, και να τα διεκ-
δικεί, όχι από τα βάθη των χιλιετιών, αλλά μόλις προ ενός και κάτι 
αιώνος, απρεπέστατα!

Βέβαια, και παλαιότερα «διεμερίσαντο» οι Δυνάμεις-σταυρωτές τα 
ιμάτια του Ελληνισμού, και «πάλιν και πολλάκις» το επιχειρούν. Και 
μέχρι σήμερα, οι «ανόσιοι» σχεδιάζουν, και πάλιν μελετούν «διαμέ-
ρισιν», και παράλληλα προς βοήθειάν των, αναφύεται κίνημα! «υπέρ 
αντιπατριωτισμού».

Αλλά όπου υπάρχει υπέρβασις του «υπέρ», αυτό γίνεται «ύβρις», 
και αυτή οδηγεί στην «άτη»=παραφροσύνη, και αυτή επιφέρει την «τί-
σιν»=πληρωμή, τιμωρία!

Έχουσι γνώσιν οι φύλακες;

«Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες
μετά των Λακεδαιμονίων»!

-«Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;»
-«Ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει»

---------------------- . -----------------------

ΠΗΓΕΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
 – ΜΕΛΙΣΣΑ Τ.1ος, 1970
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, Κ.ΔΟΥΦΛΙΑ – ΑΙΓΑΙΟ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ «Μακεδονία και Μακεδόνες στον Ηρόδοτο»
Γκοβόστη, 1993
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΗ «Πέλλα»
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΗΡ. ΦΙΤΖΙΟΥ «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ, ο πρωτομάρτυς»
ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ, 1988
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΑΙΜΑ» ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ «Πέλλα»
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

26-10-2020μέχρι

01-11-2020θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο24-10-2020

08:00-14:30 ΠΑ-
ΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙ-
ΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7
23310-28594
08:00-14:30 ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓ ΙΟΥ Ι .
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38
23310-29551

08:00-14:30ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60340
14:30-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ4523310-26757
19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.

ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360
21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.

ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

Κυριακή25-10-2020
08:00-14:30 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ 11

(κάτωαπότααστικά)23310-23023
14:30-21:00ΠΟΡΦΥΡΗΑΝΝΑΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19

(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755
19:00-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ3223310-22968
21:00-08:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ3223310-22968

Δευτέρα26-10-2020
14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-
73324
14:30-21:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ623310-22017
19:00-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥ-

ΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξίας) 23310-
75180
21:00-08:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥ-

ΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξίας) 23310-
75180

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/10/2020 έως 30/10/2020

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

OΦίλιπποςΒέροιαςστηρίζει
ΤασούλαΚελεσίδουγιατην
προεδρίατουΣΕΓΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΥΒΕΡΟΙΑΣ
ΗυποψηφιότητατηςΤασούλαςΚελεσίδουγιατηνπροεδρίατου

ΣΕΓΑΣ, αλλά και η εξαιρετικήπρωτοβουλίαπαλιώνπρωταθλητών
μεταξύ τωνοποίωνοιΚουκοδήμος,Δημότσιος,Αλεξόπουλος,που
μαζίμεδιακεκριμέναμέλητηςελληνικήςκοινωνίαςαπόόλουςτους
χώρουςδημιούργησαντηνκίνησηγιατηνΑναγέννησητουκλασικού
αθλητισμού με στόχο να βελτιώσουν τις συνθήκες στον ελληνικό
στίβο,βρίσκειτηνδιοίκησητουσυλλόγουμαςαπόλυτασύμφωνη,γι
αυτόκαιδίνουμετηνστήριξήμαςσεαυτήντηνπροσπάθειακαικα-
λούμεόλατασωματείατουστίβουνακάνουντοίδιοκαινασυστρα-
τευθούνγιαναδιεκδικήσουμεκάτικαλύτερογιατουςαθλητέςμας.

Για το ΔΣ του ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας
Ο Πρόεδρος:Γιώργος Φύκατας

Αιγές Αθλητικο Σωματειο 
Ατομων με Αναπηριες 
Ν.Ημαθιας: «Ελάτε να 

γνωριστούμε από κοντά»

ΑνοικτήπρόσκλησητουΔ.ΣτουσωματείουΑιγέςαθλητικόσωματείο
ατόμωνμεαναπηρίεςσεαγόρια και κορίτσιαπουθέλουνναασχολη-
θούνμετοναθλητισμό.

Ησχετικήανακοίνωσηαναφέρειταεξής:
«Τοόραμαμαςείναιηένταξητωνπαιδιώνμεαναπηρίασεμίακοι-

νωνίαίσωνευκαιριών.
Αυτόμπορείναεπιτευχθείκαιμέσωτουαθλητισμού.
Στοσωματείομαςλειτουργούντμήματαστίβου,ατομικάκαιομαδικά

ανάλογαμετιςανάγκεςκαιτιςδυνατότητεςκάθεπαιδιού.!
Ελάτεναμαςγνωρίσετεαπόκοντά....
ΗμέρεςπροπονήσεωνΤρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή5:15με7:00μμ

στοΔΑΚΔ.ΒικέλαςστοΜακροχώρι.
ΥπεύθυνηεθελόντριαπροπονήτριαΧριστιναΤσιολαρίδου
ΔηλώσειςσυμμετοχήςστηνΠρόεδρο τουΣυλλόγου κ.ΕφηΚαρα-

γιάννητηλεπικοινωνίας6979851215

ΣεκαραντίναοΠρόεδρος
τηςΟΧΕ!ΘετικόστονCovid-
19συγγενικότουπρόσωπο-
Κλειστάαύριοταγραφεία

τηςΟμοσπονδίας
Θύμα του του

Covid-19 καιοπρό-
εδρος τηςΟΧΕΚώ-
στας Γκαντής που
κώλυσεαπόσυγγενι-
κότουπρόσωποΝα
ευχηθούμε γρήγορη
ανάρρωση  και σύ-
ντομα να επιστέψει
στακαθήκοντατου,

Ανακοίνωση της
Ομοσπονδίας:

“Η Ομοσπονδία
ΧειροσφαιρίσεωςΕλ-
λάδοςενημερώνειότι
οΠρόεδρος τουΔ.Σ.
ΚώσταςΓκαντήςτίθεταιαπόσήμερασεκαραντίνα,λόγωτουότισυγγε-
νικότουπρόσωποείναιθετικόστονCovid-19.

Ευχόμαστεπεραστικά, ταχείαανάρρωσηκαιστονΠρόεδρο τηςΟ-
μοσπονδίαςκαλήεπιστροφήστακαθήκοντατου.

ΤαγραφείατηςΟμοσπονδίαςαύριοθαπαραμείνουνκλειστά,ενώθα
πραγματοποιηθείαπολύμανση”.

Α’ΕΠΣΗ
Τα βλέμματα σε δύο γήπεδα

Με ταπαιχνίδια της 3ηςαγωνιστικήςσυνεχίζεται σήμεραΣάββατο
(24/10)τοπρωτάθλημαποδοσφαίρουτηςΑ’ερασιτεχνικήςκατηγορίας.

ΤαβλέμματαεπικεντρώνονταισταγήπεδατουΤριποτάμου,όπουο
τοπικόςΑστέραςθαυποδεχτείτονΣχοινάκαιτηςΑγίαςΜαρίνας,όπου
οΜέγαςΑλέξανδροςθαφιλοξενήσειτονΚοπανό.Εντόςέδραςαγωνίζε-
ταιηΝάουσακόντραστονπάνταυπολογίσιμοΣταυρό,ενώαμφίρροπη
αναμένεταιηαναμέτρησητηςΚουλούραςμετονΆχθοΑρούρη.

Τέλος, τουςπρώτους βαθμούς στοπρωτάθλημα θα αναζητήσουν
ΚαψόχωρακαιΜελίκηπουθααναμετρηθούνστογήπεδοτηςπρώτης.

Α’ΕΠΣΗ-3ηαγωνιστική
Σάββατο24Οκτωβρίου(16:00)

Τριπόταμος-Σχοινάς
Αγ.Μαρίνα-Κοπανός
Κουλούρα-ΆχθοςΑρούρης
Νάουσα-Σταυρός
Καψόχωρα-Μελίκη
Ροδοχώρι-Διαβατός(ματαιώθηκε)
Ρεπό:Μακροχωρί
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνοςεπικοινωνίας:ΜάριοςΚατικαρίδης
τηλ:6973054709
e-mail:mariokati@hotmail.com

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

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

ΤογενικόLockdownπουέχει
υποδείξειηΠολιτικήΠροστασία
στονΝομόΚοζάνηςδημιουργεί

μεγάλοπρόβλημακαιστοναθλητισμό.
ΗΑΕΠΚοζάνηςπουείναιηπρώτη
αντίπαλοςτηςΒέροιαςσύμφωναμε
τηνκλήρωσηδενμπορείναπροπονη-
θείκαιφυσικάναδώσειφιλικάπαι-
χνίδια.Οιπαίκτεςπροπονούνταιμόνοι
τουςσύμφωναμετονπροπονητήτους
ΠαντελήΚαπετάνοκαιδενμπορεί

ηομάδαναείναιέτοιμητηνπρώτη
αγωνιστική7Νοεμβρίου2020γιατον
αγώναμετηνβασίλισσατουβορρά.

Έτσι ζητήθηκε  από τουςπαράγοντες τηςΚοζά-
νηςηαναβολήτηςπρώτηςαγωνιστικής.

Οπότε ηΒέροια θα κάνειπρεμιέραστοπρωτά-
θληματην2ηαγωνιστικήόπουθααντιμετωπίσεικαι
πάλιεντόςέδραςτονΑπόλλωνΠόντου.

Καιαυτάπουπρογραμματίζονταιθαγίνουνστην
πράξη αν δεν προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα
με τηνπανδημίαπουσυνεχίζει να ταλαιπωρεί την
υφήλιο.

Εννιάπαιχνίδιαεθνικώνκατηγοριώναναβλήθη-
καναπότηνΕΟΚ,λόγωκορωνοϊού.Ανάμεσατους
καιαυτότουΑμαρουσίουμετονΦΙΛΙΠΠΟΒέροιας
γιατοπρωτάθληματηςΑ2κατηγορίας.

Αναλυτικάηανακοίνωση
«Σαςενημερώνουμεότι,λόγωεπιβεβαιωμένων

κρουσμάτωνιούcovid19ήλόγωαυξημένηςτοπι-
κήςεπιτήρησηςτηςπεριοχήςεξαιτίας τουυψηλού
επιδημιολογικούφορτίουσεσυγκεκριμένεςπεριο-
χές,αναβάλλονταιοιεξήςαγώνες:

Α2ΕθνικήΑνδρών
*Λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ιού covid

19στοσωματείοΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας,οαγώνας
μεταξύ τωνσωματείων ΓΣΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ–ΑΠΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ της 24/10/2020 για την 4η
αγωνιστική τουΠρωταθλήματος τηςΑ2 Εθνικής
κατηγορίας, αναβάλλεται και ορίζεται να διεξαχθεί
στις11/11/2020καιώρα17.00στοκλειστόγυμνα-
στήριοΑγ.ΘωμάΑμαρουσίου.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Οιδιαιτητέςκαιοικομισάριοιτης4ηςαγωνιστι-

κήςτηςΑ2Ανδρών,είναι:
Σάββατο24Οκτωβρίου
Υμηττού 17.00Αμύντας-Αγρίνιο Κωνσταντινί-

δου-Ρίζος-Νάστος(Τζουβάρας)

Χ.Αγγουράκης17.00ΔάφνηΔαφνίου-Παγκράτι
Μαγκλογιάννης-Στρέμπας-Κοτσώνης(Τεφτίκης)

ΣΕΦΑίθ.5 17.00Ολυμπιακός-Ελευθερούπολη
Παντελίδης-Κατραχούρας-Χαλαμπαλάκης(Ντάβαρης)

Αλ.Δημόγλου17.00Καβάλα-ΚαρδίτσαΤσιοπά-
νοςΝ.-Θεοδώρου-Πράττος(Μπρίγκος)

Περιβόλας 17.00ΑπόλλωνΠ.-ΟίαξΝαυπλίου
ΑναστόπουλοςΠ.-Ασημακάκη-Μαρτινάκος(Κοκορ-
δάτος)

Στρέφη 17.00Τρίτων-Κόροιβος Σταματόπου-
λος-Λιότσος-Χριστινάκης (Παυλόπουλος) -ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ(11/11,17.00)

Ψυχικού17.00Ψυχικό-ΠανερυθραϊκόςΑνδρικό-
πουλος-Θεονάς-Αργυρούδης(Άκελ)

Τετάρτη28Οκτωβρίου(από2ηαγωνιστική)
Στ. Καλαϊτζής 17.00Πανερυθραϊκός-Φίλιππος

Β.Παντελίδης-Κοντίλης-Φάκαρος(Τζουβάρας)

Ήλιδας 17.00 ΚόροιβοςΑμαλιάδας-Απόλλων
ΠάτραςΚαλδίρης-Τσώνος-Πλιάκας(Πίγκας)

Προςαναβολήοπρώτοςαγώνας
τηςΒέροιαςμετηνΑΕΠΚοζάνης

Α2Μπάσκετ
Ματαιώθηκε ο αγώνας του Φιλίππου 

με το Μαρούσι

Πέντε αναβολές στη Γ’ Εθνική λόγω κορονοϊού
Πέντεπαιχνίδια έχουναναβληθείμέχριστιγμήςλό-

γωκορονοϊούστηΓ’Εθνική.Πρόκειται για τοΝέστος
Χρυσούπολης –ΑπόλλωνΠαραλιμνίου του 1ου ομί-
λου,ΝέαΚαλλικράτεια–ΘύελλαΣαρακηνών του2ου
ομίλου,Κοζάνη–ΑτρόμητοςΠαλαμά (3οςόμιλος) και
Ελασσόνα–ΜακεδονικόςΦούφα (3ος όμιλος),Εθνι-
κόςΣκουλικάδου–ΔιαγόραςΒραχνεΐκων(9οςόμιλος).
Μεγάληείναιηπιθανότητανααναβληθείκαιτοπαιχνίδι
ανάμεσασεΜέγαΑλέξανδροΚαλλιθέαςκαιΠΑΣΠρέ-
βεζα,τοοποίοέχειπρογραμματιστείναδιεξαχθείστην
Καστοριά, μετά την ανακοίνωσηπου εξέδωσεηΕΠΣ
Καστοριάς.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημα επί της ο-
δούΠιερίων στη Βέ-
ροια εμβαδού 54,16
τ.μ. με υπόγειο απο-
θηκευτικόχώροεμβα-
δού 41,63 τ.μ.. Τιμή
70.000 €Τηλ: 23310
21523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο οροφοδιαμέρι-
σμα2ουορόφου105
τ.μ., 85 τ.μ. καθαρά
με 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζίνα, μπάνιο,
τζάκι B/Q κατασκευή

2001. Τιμή ευκαιρίας
75.000 ευρώ!!! Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα στο κέντρο με
2ΔΣΚ, 2ος όροφος,
Χ.Αδ.,αρχοντικήκατα-
σκευή, 45.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ρά γκαρσονιέρα στο
κέντρο, με ασανσέρ,
1ος και άνω, μέχρι
20.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
και  ο ικόπεδο 200

τ.μ., 60.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

χωράφι 2,5 στρ., πί-
σω από τηΔΟΥ Βέ-
ροιας, πιο κάτω από

τοΣιδ.ΣταθμόΒέροι-
ας για ΦΩΤΟΒΟΛ-
ΤΑΪΚΑ. Τηλ.: 6983

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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285942.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα2ουορόφου,πε-
ριλαμβάνειΔ,Κ,Χ,W.C.,
βεράντα, ατομική θέρ-
μανση και air condition.
ΠεριοχήΒυζαντινούΜου-
σείου.Τηλ. επικοινωνίας:
6973 551477 κοςΔημή-
τρης.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται
γκαρσονιέρες 50 τ.μ. και
55 τ.μ. (σαλόνι, κουζίνα,
υπνοδωμάτιο,W.C.)στην
περιοχή Ζωγράφου, δί-
πλα στα Πανεπιστήμια.
Τηλ.: 6977 782641 &
6971884916.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-

κιάζεται γραφείο 20 τ.μ.,
επιπλωμένο.Τηλ.: 23310
24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-
ρό, λήρως ανακαινισμέ-
νο στην οδό Βενιζέλου
αρ. 46 Βέροια. Πληρ.
τηλ.: 6932 361080, 6945
535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-
ρίπτερο Ακροπόλεως,
στην καινούργια γέφυρα
«Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό, δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
φροντίδαηλικιωμένηςκυ-
ρίας από 8.30 π.μ. έως
1.30μ.μ.,μισθός300ευ-
ρώ.Τηλ.:6979977336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία
στηΒέροια, άτομο 19-29
ετών με κάρτα ανεργίας
σε ισχύ, που να γνωρί-
ζει Η/Υ και να χειρίζεται
πρόγραμμαεμπορικήςδι-

αχείρισης.Πληρ.στοτηλ.:
6977 433485 (9.00 π.μ.
-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός
φαρμακείου ή φαρμα-
κοποιός να εργαστεί σε
φαρμακείο στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητηπροϋπόθεση
κάραταεργίας για τουλά-
χιστονέναμήνα.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
καφέ ουζερί, δίπλα στο
παλιό Κρατικό ΚΤΕΟ
στο δρόμο Μακροχω-
ρίου-Λυκογιάννης, για
απογευματινή εργασία.
Τηλ.: 6977 755040 &
6984427753.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ19-10.Κωδ.105233Σπάνια

Γκαρσονιέρα72τ.μ.στοκέντροτηςΒέροιας
προςενοικίασημεπολύάνετοσαλόνι,ξεχωρι-
στήκουζίνακαι1υ/δμεμιαμεγάληντουλάπα
, 2οςόροφοςσεπολύαξιόλογηοικοδομή,
ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματιστικάInverter.
ενοίκιο230€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23727ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ενοικιάζεται
ένακαινούργιοδιαμέρισμα84τ.μ.,μικτάκαι75
τ.μ.καθ.σεεξαιρετικήκατάσταση,κατασκευής
2005,1οςόροφος,μεμοναδικήθέαστονκά-
μπο,έχεικαινούριασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,διαμπερές,άριστηκατασκευή,
γεωμετρικάδομημένοιχώροι,μεφανταστικό
μπάνιο,διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,μεμηνιαίομίσθωμα300€.Διαθέσιμοαπό
1/11/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

κωδ.23478ΚΕΝΤΡΟ,Διαμέρισμα114τ.μ
κατασκευής1985με3υ/δσαλόνι,κουζίνα,δι-
αμπερέςμεκαινούριασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ανακαινισμένοπλήρως,ατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιμενυχτερινόρεύμα,
χωρίςκοινόχρηστα,τοδεενοίκιοτου280€.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπλη-
σίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολι-
κήςεπιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα
ξεχωριστήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,με
καινούργιακουφώματααλουμινίου,τηνπόρτα
τουΘωρακισμένηκαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:
300€.ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλά-
πες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακό
θερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματι-
κήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςό-
ροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό2
Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβο-
λή,τακουφώματατουείναιαλουμινίουσυ-
ρόμενα,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφομεμηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματα
Συνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα
300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευασμένο
το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Ανελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης

οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι , σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας
,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύ
λογικό,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105035-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκαι
στηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ. ισό-
γειο.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαιWC
,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας97τ.μ.ισόγειολίγουπε-
ρυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικής
επιφάνειας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,  ισό-
γειογιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουρα
εκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,μεάριστη
προβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίο

μίσθωμα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπα
εισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντάστην
Βενιζέλουτιμήαπό70-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδωμάτια,Σα-
λονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι-
νούργια,έχειανελκυστήρα,πάρκινγκπυλωτής
καιμίααποθήκημέσα.Διαθέτειεπίσηςκαιηλια-
κόθερμοσίφωνα-Τιμή:53.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειται
γιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανα-
καινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείας
καθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετι-
κάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισε
πολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή:89.000€.Ιδανικό
ακίνητογιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικό
στηνκαρδιάτηςπόληςκαιμεδυνατότηταθέσης
στάθμευσηςσεκλειστόπάρκινγκμεκάποια
επιβάρυνση.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-

γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα110τ.μ.μικτά,3ος
όροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,κουζί-
να,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια3ου/δ,
βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτειπολύ
μεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,κλειστόγκαράζ78τ.μ.καιαποθήκηστο
ισόγειο,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.Προσφοράσετιμήεκπληκτικάσυμ-
φέρουσα110.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπράσι-
νηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμενους
,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.Τιμή
290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,
ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.Το Ισόγειο αποτελεί-
ταιαπόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η

θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευρί-
σκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο480τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
200.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Α-
ποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,.
Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεανοι-
χτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώματα
τουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια
,μεWCαποκλειστικάδικότουστονόροφο,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιτηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης

80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαιρία
γιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€τώραμό-
νο5.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο

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

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

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟΝΑ-
ΔΙΚΗπωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοικισμού
με2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμομεαντικει-
μενικήαξία100.000€, τιμήπώλησης μόνο
25.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105088ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο2.608
τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,εντόςζώνηςοικι-
σμούπριντηνΠατρίδα,κτίζει300τ.μ.σεεξαι-
ρετικάόμορφηπεριοχήπροσφέρεταισεπολύ
χαμηλήτιμή,μόνο32.000€.Αποκλειστικήα-
νάθεσηκαιπληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14449-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοεντόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφάνειας
3.747τ.μ.Τιμή:110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μερεύμακαινερό,
κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,τιμήμόνο
15.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ..

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

Τηλ.:6996436044,6972236144
&2331062812.



ΤΟ COFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Απο-
στολή βιογραφικώνστο e-mail:
coffeeislandveria@gmail .

com.Τηλ.:6976633096.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμωτη-

ρίου με βασικές γνώσεις κομ-
μωτικής, χωρίς υποχρεώσεις,
γιαπλήρηαπασχόλησησεκομ-

μωτήριοστο κέντρο τηςπόλης.
Τηλ.:6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως

προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη
Βέροια.Ασφάλισηκαιαποδοχές
σύμφωνα με το νόμο. Κατάθε-
σηβιογραφικώνστηγραμματεία

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1οςμεθεα,Α.Θ.2ΔΣΚ280€
ΓΕΦΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ2ΔΣ-ΚΑ.Θπορταασφ.κοπλαμΘΕΑ,300€
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΕΛΗΑ1ΔΚWC2οςπροσοψηςασανσερ,χωριςΘερμ170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1Δ-Κ-ΣΤραπεζαριαΚεραμικηθερμ+σομπαεπιπλ260€
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€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€

ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-poyγινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθηση
κτλπ700€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.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 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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



τουκολυμβητηρίουΣταδίου125
Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικόςαυτοκι-
νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-
τωναπόεπιχείρησηστηΒέροια
γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανο-
ποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδη-
γόςΤαξί γιαπλήρηαπασχόλη-
σηκαθώςκαιΠΩΛΗΣΗγαϊδου-
ράκια.Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900.
Ώρες επικοινωνίας: 9:00 με
18:00.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτων για μόνιμη εργα-
σία.Τηλ.:2331021904κοςΚώ-

στας.
ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN ζητάει

άτομογιαμόνιμη εργασίαμε ε-
μπειρίασεκατασκευήκαιτοποθέ-
τησηκουφωμάτων.Επικοινωνία
γιαραντεβού2331073281υπεύ-
θυνοςπροσωπικουΒύρωνΣτα-
μπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομεεπιδότηση
και σχετική εμπειρία.Απαραί-
τητηπροϋπόθεση κάρτα ανερ-
γίας.Τηλ.: 23310 27507, 6947
259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει
ναπροσλάβει για μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικόπωλητή ή
πωλήτρια για τουςΝομούςΗ-
μαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.
Απαραίτηταπροσόντα,ευχέρεια
λόγου,αγγλικήγλώσσα,δίπλω-

μααυτοκινήτου,άδειαεργασίας
προσωπικούασφαλείας,εμπει-
ρία με βιογραφικό και συστά-
σεις.Μισθός,ασφάλισηκαιπο-
σοστά.Παραλαβήδικαιολογητι-
κώνμεσυνέντευξηστακεντρι-
κάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης
45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη

φύλαξη και περιποίηση ηλι-
κιωμένου σε 24ωρη βάση ή
και κάποιεςώρες.Τηλ.: 6986
276287.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη
φροντίδα γερόντων για κά-
ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη
φροντίδακαιπεριποίησηηλικι-
ωμένωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:
6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτος τουΑΠΘ,μεφρο-
ντιστηριακηπείρα,παραδιδει ι-
διαίτεραμαθήματασεμαθητές
Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου
(μεεξειδίκευσηστηνΈκθεση).Τι-
μέςπροσιτέςμεμονωμένακαισε
γκρουπάκια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατοκά-

μαρα με κομοδίνα, συρταριέ-
ρα, καθρέφτης, φωτιστικά και
στρώμα. Παιδικό κρεβάτι με
στρώμα, κομοδίνο, ντουλάπα,
αχρησιμοποίητα και τα δύο.
Τηλ.:6939576993.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  ντουλάπα
4φυλλη,σε χρώμα καφέ, βελέ-
ντζες χειροποίητεςσε διάφορα
χρώματα, μεγάλο χαλί μάλλι-
νο σε διάφορα χρώματα, χαλί
μεγάλο με «τρίχες», κεντήματα
μετρητοίς.Τηλ.:6982293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήρας πε-
τρελαίου, σε καλή κατάσταση.
Τηλ.:2331070048.

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ75ετών, ζητάγων-

ριμία με κυρία από 60 έως 70
ετών για σοβαρή σχέση.Τηλ.:
6989007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά
ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή
εμφανίσιμηκυρίαχωρίςοικογε-
νειακές υποχρεώσεις άνω των
65 ετών έως 75 ετών με την
προοπτικήγνωριμίαςκαισυμβί-
ωση.Τηλ.:6977951301.

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

ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζω-
ής.Μόνο σοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6997933246.

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

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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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

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

λος γραφείου - βοηθός
Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

CustomerServiceAgent
ΟCustomerServiceAgent θαστελεχώσει το τηλεφωνικόμας

κέντροκαιθαείναιυπεύθυνοςγιατηνεξυπηρέτησητωνπελατών,
τηνενημέρωσήτουςγιανέουςτίτλουςβιβλίωνκαιτηδιεκπεραίωση
τωνπαραγγελιών.

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

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

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

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

Η  εταιρίαΜάρμα-
ρα ΒερμίουΑ.Ε. μέ-
λος τηςStoneGroup
Internat ional ,  του
μεγαλύτερου ομίλου
εταιριών εξόρυξης,
επεξεργασίας και ε-
μπορίας μαρμάρων
στηνΕυρώπη,επιθυ-
μεί να καλύψει  την

θέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο

2394020440(Εσωτ.123)ήνααποστείλετετοβιογραφικόσας,
αναφέρονταςτηνθέση,μεemailστοhr@stonegroup.gr



Σε μνημόνιο συνεργασίας για τη διαρκή και 
συστηματική σύνδεση κάθε νέου δημόσιου έρ-
γου στον τομέα της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων προχώρησαν ο πρόεδρος του Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κ. 
Μακεδονίας και ο Πρύτανης του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με το μνημόνιο οι δυο φορείς ε-
νώνουν τις δυνάμεις τους για να προωθηθεί η 
επιστημονική έρευνα στον τομέα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων μέσα από τη δημιουργία ενός 
πρότυπου κέντρου καθημερινής σύνθεσης της 
πανεπιστημιακής έρευνας στο χώρο διαχείρισης 

και αξιοποίησης απορριμ-
μάτων.

Όπως συμφώνησαν 
στην πρόσφατη συνάντη-
σή τους  ο πρόεδρος του 
ΦοΔΣΑ ΚΜ Μ. Γεράνης 
και ο πρύτανης του Α-
ΠΘ Ν. Παπαϊωάννου θα 
κατασκευαστεί στο χώ-
ρο λειτουργίας της νέας 
Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 
Δυτικού Τομέα ειδική ε-
γκατάσταση με αμφιθέα-
τρο και εργαστήρια που 
θα διατεθούν στο πανεπι-
στήμιο και τους φοιτητές 
για την καθημερινή τους 
εκπαίδευση.

Με αυτόν τον τρόπο οι 
φοιτητές όλων των βαθμί-
δων – προπτυχιακοί, με-
ταπτυχιακοί και ερευνη-
τές – θα έχουν στη διάθε-
σή τους έναν «ζωντανό» 
χώρο έρευνας με άμεση 
επαφή με την πράξη ενώ 
θα μπορούν να εφαρμό-
ζονται νέες τεχνολογίες 
που θα διασφαλίζουν την 
διαχρονική και βιώσιμη 
λειτουργία των εγκατα-

στάσεων διαχείρισης απορριμμάτων.
Όπως τόνισε ο κ. Γεράνης η τοπική κοινωνία 

μέσα από τη συμμετοχή του ΑΠΘ και τη διοργά-
νωση δράσεων υψηλού επιπέδου όπως επιστη-
μονικά συνέδρια και επισκέψεις ερευνητών, θα 
δει  να αναβαθμίζεται η περιοχή και να δημιουρ-
γούνται νέες προοπτικές για τους κατοί-
κους και κυρίως τους νέους.

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ 
πρότεινε την κατάθεση από κοινού με 
το ΑΠΘ πρότασης προς τα αρμόδια υ-
πουργεία ώστε κάθε δημόσιο έργο να έ-
χει ενσωματωμένη τη διαρκή και συστη-
ματική του σύνδεση με την πανεπιστημι-
ακή κοινότητα και οι νέοι επιστήμονες να 
συμμετέχουν άμεσα στην οικοδόμηση 
της ανάπτυξης της χώρας μας και να κα-
τασκευάζουν οι ίδιοι το μέλλον στο οποίο 
θα εργάζονται.

Παιδεία και αυτοδιοίκηση είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Γεράνης μπορούν  να 
αποτελέσουν τις δυο ράγες πάνω στις 
οποίες θα τρέξει το τρένο της ανάπτυξης 
που θα αλλάξει το μέλλον της χώρας 
μας.

Από την πλευρά του ο πρύτανης του 
ΑΠΘ Ν. Παπαϊωάννου τόνισε ότι το Α-
ΠΘ δηλώνει παρόν και έτοιμο να συν-
δράμει και να ενισχύσει αυτήν την ιδιαί-
τερα σημαντική πρωτοβουλία της αυτο-
διοίκησης μέσα από μια σύμπραξη που 
μπορεί να ανοίξει νέους ερευνητικούς 
ορίζοντες για τα μέλη της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας ενώ ταυτόχρονα θα 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής 
κοινωνίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πε-
ριφερειάρχης ΚΜ Α. Τζιτζικώστας που 

στηρίζει την πρωτοβουλία καθώς και ο πρόε-
δρος της ΠΕΔ ΚΜ Ιγνάτιος Καϊτετζίδης και ο Α’ 
αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου οι οποίοι 
συμμετέχουν ενεργά στη σύναψη του μνημονίου 
συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με το 
ΑΠΘ.
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Δημοσκόπηση Οκτωβρίου της PULSE για λογαριασμό του ΣΚΑΪ

Ποσοστό 70% των πολιτών ανησυχούν 
με την έξαρση του κορονοϊού

-Στο 17% η διαφορά της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου
Aνήσυχοι για την επιδημία του κορωνοϊού στη χώρα μας δη-

λώνουν οι επτά στους 10 Έλληνες σύμφωνα με τα ευρήματα της 
δημοσκόπησης Οκτωβρίου της PULSE για λογαριασμό του ΣΚΑΪ 
που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο του σταθμού. Το ποσοστό 
70% των ανησυχούντων για το δεύτερο κύμα της επιδημίας στη 
δημοσκόπηση του Οκτωβρίου είναι το δεύτερο υψηλότερο μετά το 
78% του Απριλίου στην έξαρση του πρώτου κύματος.

Πάνω από τους οχτώ στους 10 ηλικιωμένους πολίτες δηλώνουν 
αρκετά έως πολύ ανήσυχοι από την επιδημία του COVID-19. Πά-
ντως, στην ερώτηση για τα μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσης του 
ιού το 21% των ερωτώμενων όλων των ηλικιακών κατηγοριών θεω-
ρεί ότι είναι αυστηρότερα απ’ ό,τι θα έπρεπε.

Ειδικότερα, στην ερώτηση πόσο ανησυχεί η επιδημία του νέου 
κορωνοϊού στη χώρα μας το 70% συνολικά των ερωτηθέντων απα-
ντά πολύ (42%) ή αρκετά (28%) έναντι 66% συνολικά στην προη-
γούμενη σφυγμομέτρηση του Σεπτεμβρίου. Το 14% απαντά μέτρια 
(έναντι 17% στην προηγούμενη δημοσκόπηση), το 9% συνολικά 
απαντά λίγο (4% – σταθερό), ή ελάχιστα ή καθόλου (5% έναντι 7%) 
και το 7% δεν ξέρω/δεν απαντώ (έναντι 6%).

Στην ερώτηση για τα μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσης του ιού 
το 21% των ερωτώμενων θεωρεί ότι είναι αυστηρότερα απ’ ό,τι θα 
έπρεπε, το 36% εκτιμά πως είναι λογικά/ό,τι πρέπει, ενώ το 32% 
που πιστεύει ότι τα μέτρα θα έπρεπε να είναι αυστηρότερα. 11% 
δηλώνει δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, στις ηλικίες 17 με 29 ετών το 
60% δηλώνει αρκετά έως πολύ ανήσυχο από την επιδημία, το 12% 
μέτρια, το 14% λίγο ελάχιστα έως καθόλου, ενώ το 14% δηλώνει 
δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Στις ηλικίες 30 με 44 ετών το 59% των ερωτώμενων δηλώνει 

αρκετά έως πολύ ανήσυχο από 
την επιδημία, το 20% μέτρια, 
το 12% λίγο ελάχιστα έως κα-
θόλου, ενώ το 9% δηλώνει δεν 
ξέρω/δεν απαντώ.

Στις ηλικίες 45 με 59 ετών το 
76% δηλώνει αρκετά έως πολύ 
ανήσυχο από την επιδημία, το 
13% μέτρια, το 8% λίγο ελάχι-
στα έως καθόλου, ενώ το 3% 
δηλώνει δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Στις ηλικίες 60 ετών και άνω 
το 83% των πολιτών δηλώνει 
αρκετά έως πολύ ανήσυχο από 
την επιδημία, το 9% μέτρια, το 
4% λίγο ελάχιστα έως καθόλου, 
ενώ το 4% δηλώνει δεν ξέρω/
δεν απαντώ.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ 
συγκεντρώνει 39,7% και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ 22,5% – μία διαφορά 17 
ποσοστιαίων μονάδων μονά-
δες. Το Κίνημα Αλλαγής κατα-
γράφει 6,5% (σταθερό), το ΚΚΕ 
5,5% (σταθερό), η Ελληνική Λύση 4,5% (από 4% στην προηγούμε-
νη έρευνα), το ΜέΡΑ 25 3% (από 2,5%), ενώ άλλο κόμμα απαντά 
το 6% των ερωτηθέντων (έναντι 7%), 4,5% απαντά λευκό/άκυρο/
αποχή (έναντι 5%) ενώ το 8% των ερωτώμενων δεν απαντά ή δη-
λώνουν αναποφάσιστοι (έναντι 7%).

Στην πρόθεση ψήφου, με αναγωγή επί των εγκύρων, η ΝΔ 
συγκεντρώνει 41,5% έναντι 23,5% του ΣΥΡΙΖΑ με τη διαφορά να 
ανέρχεται στις 18 ποσοστιαίες μονάδες. Το Κίνημα Αλλαγής κατα-
γράφει 7%, το ΚΚΕ 6%, η Ελληνική Λύση 4,5%, το ΜέΡΑ 25 3%, 
ενώ άλλο κόμμα απαντά το 6,5% των ερωτηθέντων. 8% των ερω-
τώμενων δεν απαντά ή δηλώνουν αναποφάσιστοι.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:

Αυτοδιοίκηση και Παιδεία ανοίγουν νέους ορίζοντες
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