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Θα ανοίξουν
τα υπό κατάληψη σχολεία 

από Δευτέρα;
  Παρόλο που βρισκόμαστε στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς, αρκετά σχολεία την εβδομάδα που πέρασε 
έμειναν κλειστά λόγω κατάληψης από τους μαθητές. Οι 
παλινωδίες της κυβέρνησης με τις μάσκες, αλλά και τον 
αυξημένο αριθμό μαθητών μέσα στις τάξεις οδήγησαν σε 
αυτή την κατάσταση. Αναλογικά το ποσοστό των σχολείων 
που τέλεσαν υπό κατάληψη στην Ημαθία ήταν αρκετά 
υψηλό σε σχέση με τον συνολικό αριθμό πανελλαδικά. 
Ωστόσο θα πρέπει από Δευτέρα να πρυτανεύσει η λογική, 
αλλά και η σκοπιμότητα. Τα προβλήματα είναι δεδομένα, 
αλλά τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν και οι μαθητές 
να επανέλθουν στην κανονικότητα. Η αναγκαιότητα 
σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό και υγειονομικό επίπεδο 
είναι επιτακτική, αφού τα παιδιά πρέπει να ξεκινήσουν 
μαθήματα και να καλύψουν το έδαφος που χάθηκε την 
περίοδο της καραντίνας. Η μαθητική κοινότητα πρέπει 
να ξανασμίξει και να λειτουργήσει θετικά στην ψυχολογία 
των μαθητών. Και τέλος από υγειονομικής άποψης η 
κατάσταση των καταλήψεων έδειξε ότι τα παιδιά την λίγη 
ώρα που βρίσκονταν στο σχολείο ήταν χωρίς μάσκες και 
δεν τηρούσαν αποστάσεις, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει 
αρνητικά στην εξάπλωση του κορωνοϊού. 
  Απομένει να δούμε τι θα γίνει το πρωί της Δευτέρας…

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2020

Μήνας:9

Εβδομάδα:39

ΑνατολήΉλιου:06.16

ΔύσηΉλιου:18.15

270-96

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
26-27

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
+ Μετάστασις Ιωάννου του Ευαγγελιστού

του Σαββατοκύριακου

Μπορεί άλλες περιοχές της χώρας
μας να έχουν μνημεία και ακροπόλεις
και να τα συντηρούν, έχουμε όμως και
ημείς ορισμένα ιερά απομεινάρια των
προγόνων μαςπου δυστυχώς σε λίγο
θαχαθούν.

ΗεκκλησίατουΑγίουΝικολάουστην
Μαρούσια αρχίζει και καταρρέει. Φαί-
νεται εξάλλου και στην φωτογραφία η
αγιογραφίααριστερά.ΠΡΕΠΕΙνασωθεί.

ΓιαυτόΔΕΝαπευθύνομαι:
ΣτηνΕκκλησία,επειδήΕΠΡΕΠΕήδη

ναείναιεκεί,ανείναιαρμοδιότητάτης.
ΣτηνΠολιτείαγιατονίδιολόγο.
ΣτουςΤελώνες καιΦαρισαίουςπου

κάνουν μεγάλο σταυρό και καμαρώ-
νουν.......

Σεαυτούςπουέχουνπαράδες,αλλά
καικαβούριαστιςτσέπεςτους.

Σεαυτούςπουγρήγοραθαμεστήσουνστοντοίχογια
κάτιπουΔΕΝμεαφορά.

Γιαυτόαπευθύνομαι:
ΣτουςΈλληνεςπουγράφουνστηνκαρδιάτουςοτιεί-

ναιΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙΟΡΘΟΔΟΞΟΙκαιέχουντηνοικονομική

δύναμηναΣΩΣΟΥΝτονιερόΝαό.
Σε όσους προσπαθούν να εφαρμόσουν στην ζωή

τους τονΎμνο τηςΑγάπης,πουανδεν τον γνωρίζουν,
εύκολαοιερέαςτηςενορίαςτουςθατουςτονυποδείξει.

ΕΥΧΟΜΑΙΝΑΓΙΝΕΙΚΑΤΙ.
Ιωάννης Ζαμάνης

ΟΑΚΟΥ99.6στο«ΚαλημέρααπότηΘεσσαλονίκη»
τουTV100

Απευθείαςσύνδεσημετοστού-
ντιο τουΑΚΟΥ99.6 και ενημέρω-
σηγιατανέατηςΗμαθίαςέκανεη
καθημερινή ενημερωτική εκπομπή
««ΚαλημέρααπότηΘεσσαλονίκη»
πουπαρουσιάζει κάθεπρωί 8-9 ο
δημοσιογράφος Γιώργος Ροδά-
κογλου στον τηλεοπτικό σταθμό
TV100.Με τηνβοήθεια της τεχνο-
λογίαςμέσω SkypeοΖήσηςΜιχ.
ΠατσίκαςτοπρωίτηςΠαρασκευής
μίλησε ζωντανά για τις καταλήψεις
στα σχολεία τηςΗμαθίας, την μι-
κρήςέκτασηςφωτιάστηνδομήφι-
λοξενίαςμεταναστώνστηνΑγ.Βαρ-
βάραπουδημιούργησεανησυχίες,
ενώαπάντησεστα ερωτήματα του
Γιώργου Ροδάκογλου, αναφορικά
με την «τύχη» των 3-5Πηγαδιών

στηΝάουσα,αλλάκαιτηνσημασίατωνχιονοδρομικώνκέντρωντηςΗμαθίαςκαιτουκλειστούξενοδοχείουστονΑγ.Νικό-
λαο.

ΗσύνδεσητηςτηλεοπτικήςεκπομπήςτουTV100μεδημοσιογράφουςραδιοφωνικώνσταθμώντηςπεριφέρειαςείναι
μιαεξαιρετικήπρωτοβουλίαπουμεταφέρειειδήσεις,σχόλιακαιδημιουργείμιακουλτούραευρύτερηπουτονώνειτοενδι-
αφέροντωντηλεθεατώνγιαταθέματαόληςτηςΠεριφέρειας.(δείτετοαπόσπασματηςεκπομπήςστοfbτουΑΚΟΥ99.6)

Εδώ Σέλι: Άγιος Νικόλαος – Μαρούσια S.O.S

Κλείνουν και στην Ημαθία
τα μεσάνυχτα περίπτερα,
μίνι μάρκετ και κάβες

ΑπόσήμεραΣάββατοκαιωςτις4Οκτωβρίουισχύουννέοι
περιορισμοίστακαταστήματαλιανικήςπώλησηςστηνΑττική,
καιστιςπεριοχέςειδικώνμέτρων,μεταξύαυτώνκαιηΗμαθία
γιαπερίπτερα, μίνι-μάρκετ και κάβες.Συγκεκριμέναη κυβέρ-
νησηαποφάσισε τηναπαγόρευσηλειτουργίας καταστημάτων
λιανικήςπώλησηςαπότιςδώδεκατοβράδυμέχριτιςπέντετο
πρωί,όπωςανακοίνωσεουφυπουργόςΠολιτικήςΠροστασίας
ΝίκοςΧαρδαλιάςκατάτηδιάρκειατηςενημέρωσηςγιατονκο-
ρονοϊό.Απότομέτροεξαιρούνταιταβενζινάδικακαιταφαρμα-
κεία,πρόσθεσεουφυπουργόςΠολιτικήςΠροστασίας.Επιπλέ-
ονεπεσήμανεότιτακαταστήματαυγειονομικούενδιαφέροντος
απότοΣάββατοθαλειτουργούναπότιςπέντεταξημερώματα.

Το νέοωράριο ισχύει στηνΑττική και σεΗμαθία, Κιλκίς,
Πιερία,Χαλκιδική,Χανιά,Ηράκλειο,αναστέλλεταιηλειτουργία
κάθεείδουςεπιχείρησηςλιανικήςόπωςπερίπτερακαιοικάβες
μετάταμεσάνυχτακαιμέχρινωρίςτοπρωί.

«Τόλμησε» και πέτυχε στις εκλογές
ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας

Ίσως να είναι ο μόνος
Εμπορικός Σύλλογος που
προχώρησε σε εκλογές, α-
φούοιπερισσότεροιτηςχώ-
ρας(ΕΣΕΕ)πήραναναβολή
ενόςμήναλόγωcovid-19.

Ο Εμπορικός Σύλλογος
Βέροιας, τηνΠέμπτη διορ-
γάνωσε την όλη διαδικασία
μεόλατααπαραίτηταμέτρα
προστασίας, σε εξωτερικό
χώροκαισυγκεκριμέναστην
ΠλατείαΔημαρχείου, όπου
έστησετιςκάλπεςκαιταμέ-

λητους,μεμιακανονικήροή,μπορούσανναψηφίζουνμέχριτις8.00τοβράδυ.
Πολύκαλήήτανκαιησυμμετοχήαφούαπότα400περίπουμέληψήφισαντα289,ενώένακαλόποσοστόανανέω-

σηςκαταγράφηκεκαιστιςυποψηφιότητεςκαισταμέληπουπροσήλθανναψηφίσουν.
Ως ιδιαίτερηεπιτυχίαεκτιμάταιεπίσηςοαριθμόςτωναντιπροσώπωντουΣυλλόγου(10απότους11)στηνΟμο-

σπονδίαΚ.Δ.Μακεδονίας,κατ’επέκτασηκαιστηνΕΣΕΕ.
Ενκατακλείδι,στηνεπτάδατουνέουΔ.Σ.πουθασυγκροτηθείαπόβδομάδασεΣώμα,εκλέγονταικατάσειράψή-

φωνοι:ΑθηνάΤσιπουρίδου,ΚώσταςΜπίκας,Βασίλης Γκανάς,ΔημήτρηςΤσανακτσίδης,ΆγγελοςΤρανίδης,Ελένη
ΓκαμπράνηκαιΒίληςΓαλανομάτης.

Καλήθητείασεόλους!

ΈναΔιοικητήριοστηντούρταγενεθλίων
τουαντιπεριφερειάρχη!

Μία τούρταμε νόημα,περίμενεχθες τοναντι-
περιφερειάρχηΗμαθίαςΚώσταΚαλαϊτζίδη στο
γραφείο του, μαζί με τις ευχές τωνσυνεργατών
τουγια τα γενέθλιά του.Στην επιφάνειά τηςήταν
σχεδιασμένο με ζαχαρόπαστα έναΔιοικητήριο
πάνωστοχάρτητηςΗμαθίας...Οκ.Καλαϊτζίδης
σεανάρτησήτουευχαρίστησεγιαυτήτηνέκπληξη
με τον ιδιαίτεροσυμβολισμόκαι υπογράμμισεότι
«επειδήσυχνάταευχάρισταπάνεδύομαζί,είμαι
σίγουρος ότι του χρόνου τέτοια μέρα, μπορούμε
να έχουμε τηναντίστοιχη τούρτα, μεμια…δημο-
πράτησηεπάνωτης».Μακάρι!!Είναιηευχήόλης
τηςΗμαθίας…Κιαπόμαςχρόνιαπολλά!
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Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας: Με ικανοποιητική 
συμμετοχή εκλέχθηκε νέο Δ.Σ, ελεγκτική επιτροπή 

και αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία
Με πολύ καλό ποσοστό συμμετοχής έγιναν χθες 

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου οι εκλογές του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας σε εξωτερικό χώρο(Πλατεία Δη-
μαρχείου) με όλα τα μέτρα που επιβάλει το υγειονο-
μικό πρωτόκολλο του κορονοϊού.

Από τα 400 περίπου μέλη του Συλλόγου ψήφι-
σαν  289, τα έγκυρα ήταν 286, τα άκυρα  2 και 1 
λευκό. Οι κάλπες έκλεισαν στις 8.00 το βράδυ και η 
καταμέτρηση ολοκληρώθηκε μετά τις 11.00 μ.μ.

Στις εκλογές κατέβηκε ένα, ενιαίο ψηφοδέλτιο, 
η  «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα που γνωστοποιήθηκαν πριν από 
λίγο, έλαβαν:  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
1. Γαλανομάτης Γαβριήλ  του Σωκράτη 46 ψή-

φους
2. Γεωργιάδου Σοφία   του Παναγιώτη 25 «»»
3. Γκαμπράνη Ελένη του Δημητρίου   50 »»»
4. Γκανάς Βασίλειος του Αποστόλου   82 »»»
5. Κοντσίδης Δημήτριος του Αλεξάνδρου  25 »»»
6. Λαναρά Σουλτάνα του Γεωργίου   30 «»»
7. Μπίκας Κωνσταντίνος του Κων/νου  88»»»
8. Πλιάτσικα- Τσιπουρίδου Αθηνά του Γεωργίου 

146»»» 
9. Τρανίδης Άγγελος του Μιχαήλ   52  »»»
10. Τσανακτσίδης  Δημήτριος του Παύλου 69 «»»
Για το Δ.Σ εκλέγονται οι 7 πρώτοι σε ψήφους.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1.Πετρίδου Ελισάβετ του Αντωνίου  58 ψήφους
2.Πετσάβας Παύλος του Κων/νου  49 «»»»»
3.Ποταμοπούλου Ειρήνη του Ιωάννη 80 «»»»»
Εκλέγονται και οι 3
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
1. Γαλανομάτης Γαβριήλ  του Σωκράτη   44 ψήφους 
2. Γεωργιάδου Σοφία   του Παναγιώτη   31 «»»
3. Γκαμπράνη Ελένη του Δημητρίου    57 «»»
4. Γκανάς Βασίλειος του Αποστόλου  89 «»»

5. Κοντσίδης Δημήτριος του Αλεξάνδρου 34 «»»
6. Λαναρά Σουλτάνα του Γεωργίου 29 «»»
7. Μπίκας Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου  87»»»
8. Λυκοκάπη- Πετρομελίδου Ευαγγελία του Παναγιώτη 19 »»»
9. Πλιάτσικα- Τσιπουρίδου Αθηνά του Γεωργίου   149 »»»
10. Τρανίδης Άγγελος του Μιχαήλ   55 »»»

11. Τσανακτσίδης  Δημήτριος του Παύλου   75 «»»
  
Εκλέγονται 10  αντιπρόσωποι (κατά σειρά ψήφων) που εκτιμάται 

ως μια πολύ ικανοποιητική εκπροσώπηση του Εμπορικού Συλλό-
γου Βέροιας στην Ομοσπονδία.

Το νέο Δ.Σ θα συγκροτηθεί σε Σώμα την ερχόμενη εβδομάδα.

Σας ενημερώνουμε πως κατόπιν συνεδρίασης των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Βέροιας με θέμα την ανακατανομή αξιωμάτων, που πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη 17/09/2020, το νέο Δ/Σ διαμορφώνε-
ται ως εξής:

Πρόεδρος: Ατσάλου Ελένη
Α’ Αντιπρόεδρος: Φυλακτάκης Νικόλαος
Β’ Αντιπρόεδρος: Αβραμίδης Χαράλαμπος
Γεν. Γραμματέας: Δομανόπουλος Κωνσταντίνος
Αν. Γεν. Γραμματέα: Αδάμ Βασίλειος
Ταμίας: Κιζιρίδης Αλέξανδρος
Έφορος: Πάσχου Σοφία
Μέλος: Ταχματζίδης Δημήτριος
Μέλος: Μισοκέφαλος Ιωάννης
Μέλος: Ιγνατιάδης Αναστάσιος
Μέλος: Λουκανόπουλος Απόστολος
Μέλος: Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Μέλος: Μανόκου Δημήτριος
Μέλος: Σισμανίδης Μελέτιος
Μέλος: Μελιόπουλος Απόστολος

Δήμος Νάουσας:  Ξεκινά την Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων 
για προσλήψεις 6 γυμναστών για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους

Ξεκινά την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων για την κάλυψη έξι θέσεων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ, προκειμένου να υλοποιηθούν στον Δήμο Νάουσας τα  Προγράμματα Άθλησης για Όλους 
(ΠΑγΟ) που εγκρίθηκαν από την  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού. 

Οι γυμναστές που θα προσληφθούν, θα απασχοληθούν ως εξής:  πέντε για το πρόγραμμα αερόβιας γυμναστικής και ένας για το πρόγραμμα της κολύμβησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ μήνες και μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, με ωριαία αποζημίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από 28/9/2020 έως και 9/10/2020, τις  ώρες  8:00 
– 13:00  στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Νάουσας (2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, Δ/νση: Δημητρίου Βλάχου 30, ΤΚ 59200, τηλ. επικοινωνίας  2332350374). 

Η αίτηση υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και στο email: xarizopoulos@naoussa.gr από 28/9/2020 έως και 9/10/2020 και ώρα 13:00. 

Σύλληψη για παράβαση της 
νομοθεσίας 
περί όπλων

Συνελήφθη στις 24 Σεπτεμ-
βρίου 2020 το απόγευμα σε 
περιοχή της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ-
.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας Ημαθίας, ημεδαπός άν-
δρας, καθώς σε έλεγχο του ο-
χήματος που οδηγούσε βρέθη-
κε και κατασχέθηκε μία ράβδος 
μήκους 88 εκατοστών. Επίσης 
σε βάρος του είχε σχηματιστεί 
δικογραφία για απόπειρα επι-
κίνδυνης σωματικής βλάβης 
και παρακώλυση συγκοινωνί-
ας.

Η Έλενα Ατσάλου νέα πρόεδρος του 
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βέροιας
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Δύσκολος  και τρα-
χύς ο ιστορικός δρόμος 
της Κύπρου προς την 
ελευθερία και την Ένω-
ση με την Ελλάδα. Ύ-
στερα από πολλές δια-
βουλεύσεις και διαφω-

νίες εκπροσώπων κρατών και κομμάτων η λύση 
του προβλήματος έφτασε στην ειδυλλιακή πόλη 
της Ελβετίας Ζυρίχη,. Εκεί συναντήθηκαν  εκ-
πρόσωποι της Ελλάδος και της Τουρκίας και με 
θέα τις ομορφιές των χιονισμένων Άλπεων θα 
αποφασίσουν για την τύχη της Κύπρου. Ύστερα 
από συζητήσεις  κατέληξαν σε Συμφωνίες και 
με βάση αυτών η Κύπρος ανακηρύχτηκε Ανε-
ξάρτητη Δημοκρατία. Τις Συμφωνίες υπέγραψαν 
στις 11 Φεβρουαρίου 1959 οι πρωθυπουργοί 
της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμανλής και της 
Τουρκίας Ανταντ Μεντερές Η Συνθήκη  επικυ-
ρώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1959 στο Λονδίνο 
από τους πρωθυπουργούς Ελλάδος, Τουρκίας 
και Βρετανίας, από τον εκπρόσωπο της Ελληνο-
κυπριακής Κοινότητας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 
και της τουρκοκυπριακής Κοινότητας Φασίλ Κι-
ουτσούκ. Κανείς, όμως, δεν ήταν βέβαιος αν το 
νεοσυσταθέν κράτος θα είχε μακροβιότητα και 
θα έλυνε τα προβλήματα  της συμβίωσης των 
Ελλήνων και των Τούρκων στην  Κύπρο. Μετά  
την υπογραφή της Συμφωνίας ο Γρίβας διέταξε 
(9 Μαρτίου 1959) τον τερματισμό της (ΕΟΚΑ). 
Ήταν ένας αγώνας άνισος και οδυνηρός γιατί ά-
φησε πίσω του τα σημάδια από τις αγχόνες των 
παλικαριών της Κύπρου. 

 Στις 16 Αυγούστου του 1960 πραγματοποι-
ήθηκε επίσημα  η ανακήρυξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας . Η Κύπρος Ανεξάρτητο κράτος. Η 
νεοσύστατη τότε Κυπριακή Δημοκρατία απέκτη-
σε και ένα Σύνταγμα, που παραμόρφωνε εντε-
λώς  την αρχή της πλειοψηφίας και έδινε δικαι-
ώματα δυσανάλογα σε σχέση με τον πληθυσμό 
της κάθε εθνότητας. Οι Τούρκοι της Κύπρου,  
αποτελούσαν το 18% του πληθυσμού  έγιναν 
συγκυρίαρχοι με την πλειοψηφία του 82%

. Η συμφωνία της Ζυρίχης διαμόρφωσε το 
περιεχόμενο το οποίο προέβλεπε: Δικαστική 
εξουσία: δημιουργία του Ανωτάτου και του Συ-
νταγματικού δικαστηρίου. Δημοτική αυτοδιοί-
κηση: Δημιουργία χωριστών δήμων (ελληνικών 
και τουρκικών) στις πέντε μεγάλες πόλεις της 
Κύπρου. Το Πολίτευμα: Προεδρικό με Έλληνα 
πρόεδρο και Τούρκο Αντιπρόεδρο, εκλεγμένους 
από την ελληνική και την τουρκική κοινότητα 
αντίστοιχα, με θητεία πέντε ετών. Ο αντιπρό-
εδρος είχε δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) σε 
θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και εσω-
τερικής ασφάλειας. Βουλή των αντιπροσώπων: 
Δημιουργία δύο Κοινοτικών Συνελεύσεων (ελ-
ληνικής και τουρκικής), μιας ενιαίας Βουλής 
Αντιπροσώπων με αναλογία 70/30 Ελλήνων 
και Τούρκων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με 
απλή πλειοψηφία, εκτός για θέματα νομοθεσίας 
δήμων και φορολογικών νομοσχεδίων για τα 

οποία ήταν απαραίτητη χωριστή πλειοψηφία.
Υπουργικό Συμβούλιο: θα απαρτίζεται από 
επτά Έλληνες και τρεις Τούρκους, ενώ απαραί-
τητα ένα των υπουργείων Αμύνης, Εξωτερικών 
ή Οικονομικών θα έπρεπε πάντα να δίνεται 
σε Τούρκο υπουργό. Δημόσια διοίκηση: από 
70% Έλληνες και 30% Τούρκους. Στρατός: 
60% Έλληνες, 40% Τούρκοι. Ασκήθηκε σκληρή 
κριτική η σύνθεση και η αποτελεσματικότητα 
των Συμφωνιών αυτών. Το πρόβλημα  ήταν 
με τους Έλληνες Κυπρίους οι οποίοι ένιωθαν 
αδικημένοι, γιατί πίστευαν ότι δόθηκαν πολλά 
δικαιώματα στη τουρκική μειονότητα του 18%. 
Ακόμα και σήμερα , πολλοί, διερωτώνται τι 
πρόσφεραν  αυτές οι Συμφωνίες Ζυρίχης-Λον-
δίνου;  Τι προβλέπουν και γιατί λένε ότι έφεραν 
τόσο μεγάλο κακό στην Κύπρο.  Γιατί κάποιοι 
υποστηρίζουν,  ότι θα ήταν καλύτερα για μας,  
σήμερα ,  αν γυρίζαμε στη Ζυρίχη ; Τελικά τι 
ήταν;  Λειτουργικές ή όχι ;Βιώσιμες ή μη;    Με-
τά την εισβολή,  όλοι λένε, ότι  σίγουρα είναι   
προτιμότερη η Ζυρίχη. Ανάμεσα στα άλλα το 
Σύνταγμα αυτό  έδινε δικαίωμα   VETO στον 
Τούρκο αντιπρόεδρο, τον οποίο εξίσωνε με 
τον Έλληνα πρόεδρο. Στους δέκα υπουργούς, 
οι τρεις έπρεπε να ήταν Τούρκοι. Στη Βουλή 
οι Τούρκοι βουλευτές κατείχαν τις 15 από τις 
50 έδρες. Εκλέγονταν με ξεχωριστή εκλογι-
κή διαδικασία και προβλέπονταν ξεχωριστές 
πλειοψηφίες για την ψήφιση φορολογικών νο-
μοσχεδίων, την τροποποίηση του εκλογικού 
νόμου και την ψήφιση νομοσχεδίων για τους 
ξεχωριστούς δήμους. Η συμμετοχή των Τούρ-
κων στη δημόσια υπηρεσία ήταν 30% και στο 
στρατό 40%. 1

 Το καίριο ερώτημα όμως, που μέχρι σή-
μερα πλανιέται είναι πώς και γιατί οι Έλληνες 
σύρθηκαν σ’ αυτόν το συμβιβασμό του  1959. 
«Είναι το μεγάλο  ερώτημα  που αφορά την 
κατάληξη  του αγώνα της ΕΟΚΑ. Με εκείνο τον  
αγώνα  ξεκινήσαμε  για ΕΝΩΣΗ. Ύστερα κυνη-
γήσαμε την αυτοδιάθεση. Δημιουργήθηκε ένα 
τέλμα και στο τέλος καταλήξαμε στη Ζυρίχη  με 
την δημιουργία ενός  ανεξάρτητου  κράτους. 
Μήπως αυτό ήταν αποτέλεσμα ασυνεννοησίας 
μεταξύ μας ή παίξαμε άθελα μας το αγγλικό 
παιχνίδι; Για αλλού ξεκινήσαμε και αλλού βρε-
θήκαμε » , όπως τόνισε χαρακτηριστικά σε 
ανύποπτο χρόνο ο Σπύρος ο Κυπριανού. Η 
Κυπριακή Κυβέρνηση με πολλά προβλήμα-
τα και διενέξεις μεταξύ των δύο Κοινοτήτων 
θα φτάσουμε στο 1964, σημαντικό ιστορικό 
σταθμό της μαρτυρικής  της 
Κύπρου.

Βιβλιογραφία:

1. «Ιστορία του Ελ-
λ η ν ι κ ο ύ  έ θ ν ο υ ς » τ Ι -
ΣΤσελ.464-467. 

2Αναστασία Γιάγκου (15 
Μαρτίου 2015). «Οι Συμ-
φωνίες Ζυρίχης και Λονδί-
νου». Καθημερινή. Ανακτή-
θηκε στις 8 Μαρτίου 2018. 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΖΥΡΙΧΗΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΥ Του ιερέως 

Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Πριν μερικά χρόνια, φί-
λοι αναγνώστες, μερικοί 
μαθητές προέβησαν στο 
απαίσιο, τερατώδες, φρικι-
αστικό φαινόμενο του ξε-
γυμνώματος καθηγητού.

Προ ημερών, στην Κρή-
τη (νομίζω το 2ο Γυμνάσιο 

Χανίων), πατέρας εκτύπησε εκπαιδευτικό. Οδηγή-
θηκε ο δράστης στο αυτόφωρο και καταδικάσθηκε.

Εξ αφορμής: 1) Των συζητήσεων για την εκπαί-
δευση, 2) Του ξεγυμνώματος του καθηγητή και 3) 
Της χειροδικίας εκπαιδευτικού από γονέα, θα μου 
επιτρέψετε να γράψω ορισμένες σκέψεις μου.

Σε όσα, βέβαια, θα αναφέρω, υπάρχουν και 
εξαιρέσεις, οι οποίες, όμως, επιβεβαιώνουν τον 
κανόνα.

Υπάρχει άραγε, φίλοι αναγνώστες, έστω και 
ένας Έλληνας που να είναι υπερήφανος για το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα; Και αν ναι, τότε πώς 
εξηγείται ότι μόνο η ημιμάθεια (κοινώς αγραμματο-
σύνη), αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη παραβατική 
των νέων μας (και… άκουσον, άκουσον… των 
γονέων), που εκδηλώνεται με καταλήψεις σχολικών 
κτιρίων, καταστροφές δημόσιας περιουσίας (αλή-
θεια ποιος πληρώνει;), συγκρότηση και δράση συμ-
μοριών ανηλίκων, ακόμη και βιασμών, διακίνηση 
ναρκωτικών, κατασκευή βομβών μολότοφ μέσα σε 
σχολικές αίθουσες, με παντελή έλλειψη σεβασμού, 
με διακίνηση βιντεοπορνό και άλλα παρόμοια θλι-
βερά και ακατανόητα, για μια πολιτισμένη κοινωνία;

Κατ’ επανάληψη έχει λεχθεί και γραφεί πως το 
Ελληνικό σχολείο δεν επιτελεί σωστά την αποστολή 
του. Κι αυτό ελάχιστα απέχει, δυστυχώς από την 
πραγματικότητα για πολλούς λόγους, ο σπουδαι-
ότερος των οποίων είναι ότι ελάχιστα ή διόλου 
ενδιαφέρεται για την ΠΑΙΔΕΙΑ των τροφίμων του. 
Και όταν λέμε ΠΑΙΔΕΙΑ δεν εννοούμε μόνο και απο-
κλειστικά την πνευματική καλλιέργεια των μαθητών, 
εννοούμε κάτι περισσότερο και μεγαλύτερο. Εννο-
ούμε την καλλιέργεια «ολοκληρωμένων ανθρώπων, 
τόσο από πνευματική όσο κι από ψυχική, σωματική 
και κοινωνική άποψη. Ανθρώπων, που να είναι πει-
θαρχημένοι και ισορροπημένοι, να έχουν συνείδηση 
εθνική, να σέβονται τους συνανθρώπους τους, να 
τηρούν τους νόμους της πατρίδας τους και τους 
κανόνες της κοινωνίας με τη θέλησή τους και πολλά 
άλλα, που οι εκπαιδευτικοί μας νόμοι διαλαμβάνουν 
και δυστυχώς δεν τηρούνται (αλήθεια πόσοι νόμοι 
εφαρμόζονται σ’ αυτή τη χώρα;). Εάν όλα αυτά επι-
διώκονταν και πραγματώνονταν, δεν θα γινόμασταν 
μάρτυρες παρόμοιων απαράδεκτων εκτροπών και 
η κοινωνία μας θα είχε ένα καλύτερο μέλλον.

Με το να συμπεριφέρονται οι νέοι μας (δυστυ-
χώς και οι… γονείς) με τρόπο ηθικά απαράδεκτο 

(είπαμε: υπάρχουν και εξαιρέσεις), σημαίνει πως 
τόσο οι γονείς, όσο και οι μαθητές δεν είναι σωστοί, 
πως δεν έχουν παιδεία, έστω κι αν είναι άριστοι (οι 
μαθητές) στα μαθήματά τους. Άλλο επιστήμη και άλ-
λο αρετή. Άλλος επιστήμονας ή άλλο επαγγελματίας 
κι άλλο Άνθρωπος (με άλφα κεφαλαίο). Αυτό ακρι-
βώς διδάσκει και η σοφή ρήση: «επιστήμη χωριζομέ-
νη αρετής, πανουργία φαίνεται». Και ο δρόμος που 
οδηγεί στις επιστημονικές γνώσεις είναι σχετικά εύ-
κολος (ακόμη και μόνος του κανείς μαθαίνει), ο δρό-
μος, όμως, που οδηγεί στους σωστούς ανθρώπους 
είναι δύσκολος και γι’ αυτό όλοι τον αποφεύγουν.

Πότε άραγε θα το καταλάβουν αυτοί οι γονείς, οι 
οποίοι είναι παθιασμένοι να δουν το παιδί τους σε 
ένα οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, αδιαφορώντας για όλα 
τα άλλα που καθορίζουν την ανθρώπινη ποιότητα 
και δίνουν αξία και ζωή;

Παιδιά μιας κοινωνίας σε παρακμή, σε βαθιά 
κρίση, είναι φυσικό να μην είναι σωστά. Πώς να είναι 
σωστοί οι μικροί, όταν δεν είναι σωστοί οι μεγάλοι; 
Και την ευθύνη δεν έχει αποκλειστικά το σχολείο 
για τη διαπαιδαγώγηση των νέων. Πριν και μαζί με 
αυτό, η οικογένεια παίζει το σημαντικότερο ρόλο. 
Πόσοι είναι οι γονείς που βάζουν όρια στην ανατρο-
φή των παιδιών τους; Αντίθετα, ικανοποιούν όλες 
τους τις επιθυμίες, ακόμη και τις πιο παράλογες και 
μάλιστα πριν ακόμη εκφραστούν αυτές από τους 
νεαρούς βλαστούς τους. Έτσι, τα παιδιά γίνονται 
απείθαρχα, βασιλιάδες και τύραννοι στην οικογένεια 
και αργότερα στην κοινωνία. Γι’ αυτό λέμε πως είναι 
προτιμότερο να έχουμε σήμερα καλές οικογένειες, 
παρά καλά σχολεία.

Είναι πλέον καιρός να καταλάβουμε όλοι (οικο-
γένεια, σχολείο, κοινωνία) πως παιδεία δεν είναι 
θωπεία, αλλά παιδεμός, παίδεμα, στέρηση. Έτσι 
όπως εξελίσσονται τα πράγματα στα σχολεία μας, 
εκτός των άλλων ενδεδειγμένων μέτρων που πρέπει 
να ληφθούν, είναι απαραίτητοι και οι κατασταλτι-
κοί μηχανισμοί, παρά τις αναμενόμενες λυσσαλέες 
αντιδράσεις των ψευτοκουλτουριάρηδων, που α-
γωνίζονται μόνο για δικαιώματα και διόλου για υπο-
χρεώσεις.

Η άκρα ανεκτικότητα, τα χάδια, η ατιμωρησία, η 
ισοπέδωση και η παντελής έλλειψη πειθαρχίας και 
σεβασμού που επέβαλαν οι κατ’ όνομα «προοδευ-
τικοί» σ’ όλους τους θεσμούς και προπαντός στην 
εκπαίδευση (κι αυτό για τους γνωστούς ψηφοθη-
ρικούς λόγους), πρέπει το συντομότερο δυνατό να 
εκλείψουνε, για να μη δούμε ακόμη χειρότερα στο 
μέλλον, από αυτά που βλέπουμε σήμερα. Όσο πιο 
βαθιά είναι η κρίση στην εκπαίδευσή μας, τόσο πιο 
βαθιές και επώδυνες τομές απαιτούνται. Και αυτό 
είναι εφικτό, αρκεί να υπάρξει μια «Εθνική Πολιτική 
για την Εκπαίδευση» με τη συμμετοχή όλων των 
κομμάτων. Διαφορετικά ο εκπαιδευτικός πρωτογονι-
σμός θα διαιωνίζεται, με ψευτομεταρρυθμίσεις προς 
αποφυγή του εθνοκτόνου πολιτικού κόστους.

Αλήθεια, φίλοι αναγνώστες, πότε επιτέλους θα 
αρχίσουμε να μιλάμε για πολιτικό όφελος;

Γονέας εκτύπησε… εκπαιδευτικό!!!

Θερινό σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέ-
δαση.

--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
--> Φρέσκος αέρας
SCOOBY DOO! (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές:    Παρασκευή 25/9, Σάββατο 26/9 και Κυ-

ριακή 27/9 στις 19.30
(στην Θερινή αίθουσα) 
(σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα γίνει 

στην Αίθουσα 1)

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

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

Οι Ζωές που δεν Έζησα    (Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φά-
νινγκ, Σάλμα Χάγιεκ)

The Roads Not Taken

Σκηνοθεσία & Σενάριο:  Σάλι Πότερ 
Ηθοποιοί :  Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φάνινγκ, Σάλμα Χά-

γιεκ, Λόρα Λίνεϊ, Μπράνκα Κάτιτς 
Προβολές :    Πέμπτη 24/9 – Δευτέρα 28/9 – Τρίτη 

29/9 – Τετάρτη 30/9  στις 20.30
Παρασκευή 25/9 – Σάββατο 26/9 – Κυριακή 27/9 

στις 21.15
(στην Θερινή αίθουσα) 
(σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα γίνει 

στην Αίθουσα 1)

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

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     24/9/20 - 30/9/20
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«Αγαπητές συνδημότισσες και Αγα-
πητοί συνδημότες,

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο 
που αναλάβαμε την διοίκηση του Δή-
μου, μία από τις πρώτες κινήσεις που 
κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε μία 
Επιτροπή η οποία κατέγραψε πλήρως 
τις υποδομές του Χιονοδρομικού Κέ-
ντρου των 3-5 Πηγαδιών.

Από εκείνο τον καιρό ήταν ξεκάθαρη 
για μας -και με απόλυτη λεπτομέρεια- η 
κατάσταση των υποδομών του χιονο-
δρομικού σε αντίθεση με το απαράμιλ-
λο φυσικό κάλλος του βουνού μας.

Δρόμοι, λιφτ, συρόμενα, καταφύγια 
και σαλέ σε άσχημη ή τραγική κατά-
σταση.

Η λύση ήταν μία. Ένας διαγωνισμός 
μακροχρόνιας μίσθωσης και η συνερ-
γασία με κάποιον αξιόπιστο επενδυτή. Στοιχεία που θα οδηγούσαν 
στην ανάπτυξη και την θωράκιση του χιονοδρομικού μας κέντρου ό-
πως όλοι το φανταζόμαστε. Ως ένα «κύτταρο» ανάπτυξης δωδεκάμη-
νης λειτουργίας. Πολλοί έχουν αναφερθεί σε αυτό το μοντέλο, οπότε 
δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να επαναλάβω τις σκέψεις που όλοι 
μας λίγο πολύ μοιραζόμαστε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Νάουσας διαφώνησε με την πλήρη 
πρόταση που καταθέσαμε τότε και κατέληξε στην συμβιβαστική λύση 
μιας σύμβασης δύο ετών μέχρι να «ωριμάσει» το όλο ζήτημα.Στον δι-
αγωνισμό του Δεκεμβρίου εμφανίστηκε μόνο μία εταιρεία ενδιαφερό-
μενη, η οποία και τελικά υπέγραψε την μίσθωση του χιονοδρομικού.

Αναμενόμενο. Παρ’ όλες τις πολλές προφορικές υποσχέσεις μόνο 
μία εταιρεία τελικά κατέθεσε φάκελο προσφοράς.

Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε το χιονοδρομικό 
μας κέντρο σχεδιάζοντας ταυτόχρονα και την πολιτική ανάπτυξης 
που είχαμε στο πρόγραμμά μας. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η ε-
πίσκεψη της Υφυπουργού Εργασίας κας Δόμνας Μηχαηλίδου στην 
εκδήλωση του Δήμου στο χιονοδρομικό μας κέντρο με τίτλο «know 
the snow», όπου παιδιά και νεαροί με αναπηρία γνώρισαν το χιόνι 
και την χιονοδρομία. Μερικοί για πρώτη φορά στην ζωή τους. Με την 
πρωτοβουλία αυτή, η Δημοτική μας αρχή, έστελνε παντού το μήνυμα 
της αναγκαιότητας των ίσων ευκαιριών για όλους, αντιμετωπίζοντας 
με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι μέχρι σήμερα έχει γίνει το χιο-
νοδρομικό μας κέντρο.

Το δεύτερο ξεκάθαρο χαρακτηριστικό για εμάς ήταν η ανάγκη χρη-
ματοδότησης του χιονοδρομικού μας κέντρου από τις κρατικές επιχο-
ρηγήσεις για την πλήρη ανακαίνισή του, την ουσιαστική αναβάθμισή 
του. 

Υπενθυμίζω ότι μέχρι σήμερα ουδέποτε ο Δήμος μας και παρόλα 

τα μεγάλα λόγια και τις  μελέτες που έχουν ο-
λοκληρωθεί στο παρελθόν, δεν είχε καταφέρει 
να πάρει ούτε ένα ευρώ από το κράτος ή την 
Περιφέρεια όλα τα χρόνια λειτουργίας του.

Έτσι, όταν είχαμε την πολιτική δέσμευση 
του Πρωθυπουργού και στην συνέχεια αυτή 
επικυρώθηκε και από τον Υπουργό Ανάπτυξης 
για ουσιαστική στήριξη του χιονοδρομικού μας 
κέντρου με 10,7 εκατομμύρια ευρώ, ομολογώ 
ότι ήταν μία από τις πιο χαρούμενες ημέρες 
στην μέχρι σήμερα πορεία μας.

Τα δεδομένα για πρώτη φορά είχαν αλλά-
ξει.

Από την στιγμή εκείνη μία μικρή ομάδα 
ανθρώπων του Δήμου συνεργάζεται με τους 
ειδικούς του υπουργείου για τα επόμενα βήμα-
τα υλοποίησης της επένδυσης. Και προχωρά 
καλά.

Σήμερα, και λόγω του κορονοϊού, η μισθώ-
τρια εταιρεία με επιστολές που μας έχει αποστείλει μας δηλώνει την 
αδυναμία της να συνεχίσει την διαχείριση του χιονοδρομικού κέντρου 
για το ερχόμενο έτος.

Μέσα στο καλοκαίρι κινηθήκαμε προς όλες τις κατευθύνσεις για να 
εξετάσουμε όλα τα βιώσιμα σενάρια.

Προτείναμε στην εταιρεία μείωση του μισθώματος σε ποσοστό 
40% για να την διευκολύνουμε. Ήταν κάτι νόμιμο που μπορούσαμε 
να στηρίξουμε, σε αντίθεση με τα κόστη που η ίδια μας ζητά να ανα-
λάβουμε.

Συζητήσαμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης και πήραμε την αναμε-
νόμενη απάντηση ότι ο μόνος ασφαλής δρόμος για την ολοκλήρωση 
της επένδυσης είναι το μοντέλο της μακροχρόνιας μίσθωσης του 
χιονοδρομικού.

Έτσι το βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας φέραμε ακόμα μία φο-
ρά το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο διαφώνησε για ακόμα μία φορά.
Η μία παράταξη επέμενε να κάνουμε Διεθνή Διαγωνισμό παραχώ-

ρησης χρήσης ενώ γνωρίζει ότι με αυτό τον δρόμο υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος να ακυρωθεί η επένδυση των 10,7 εκατομμυρίων. Επιπρο-
σθέτως έχει επιχειρήσει και η ίδια στο παρελθόν, κάνοντας διεθνή 
διαγωνισμό, με μηδενικά αποτελέσματα. Σήμερα και λόγω του κορο-
νοϊού τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. 

Η δεύτερη παράταξη δεν θέλησε να υπερψηφίσει την πρόταση 
διότι ζητούσε περισσότερη ανάλυση. Όταν το θέμα που συζητούνταν 
ήταν το εξής απλό. Συμφωνείτε με την μακροχρόνια μίσθωση του χιο-
νοδρομικού; Όλα τα άλλα τα συζητάμε με όποιον τρόπο θέλετε. Ακό-
μα και αν η εισήγηση ήταν οι τελικοί όροι να αποφασιστούν από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου δεν θα είχαμε κανένα θέμα -όπως 
άλλωστε το προτείναμε- να αποφασιστούν από επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Με την ισότιμη συμμετοχή όλων.
Η τρίτη παράταξη επιμένει ότι ο Δήμος θα πρέπει να αναλάβει την 

λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου με μόνιμους υπαλλήλους, που 
θα πληρώνονται από το κράτος. Το σενάριο αυτό είναι μη βιώσιμο. 
Το έχουμε προσπαθήσει στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του τα 
γνωρίζουμε όλοι. 

Ακόμα και όταν προτείναμε οποιοδήποτε μοντέλο συζήτησης επι-
θυμούν οι παρατάξεις για την συμφωνία όλων στους τελικούς όρους 
του διαγωνισμού και επαναφορά του θέματος έπειτα από λίγες ημέ-
ρες σε νέο Δημοτικό Συμβούλιο, η απάντηση ήταν και πάλι αρνητική.

Αν είχε συμφωνήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόταση πολυ-
ετούς μίσθωσης του χιονοδρομικού μας κέντρου, εγγυόμαστε ότι θα 
συνέχιζε την απρόσκοπτη λειτουργία του και η κρατική επένδυση θα 
προχωρούσε χωρίς σοβαρά ζητήματα.

Σήμερα, έπειτα από την άρνηση των παρατάξεων το μέλλον είναι 
μόνο αβέβαιο.

Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις 
για το καλό του τόπου μας.

Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την ανάπτυξη και την ευημε-
ρία.

Θα κάνουμε τα πάντα για την λειτουργία του χιονοδρομικού μας 
κέντρου.

Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να το μετατρέψουμε σε ευκαιρία διαπα-
ραταξιακών συναλλαγών.

Δεν θα υποκύψουμε σε καμία πίεση σε σχέση με τον αναπτυξιακό 
δρόμο που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε.

Έχουμε την πολιτική και ηθική δέσμευση έναντι όλων για να εργα-
στούμε για το καλό όλων. Δεν έχουμε όμως καμία δέσμευση να ικανο-
ποιούμε τα μικροπολιτικά συμφέροντα μερικών εκ των παρατάξεων 
που απλά στήνουν πολιτικά παιχνίδια πάνω σε κάθε αναπτυξιακό 
βήμα του τόπου.

Η απλή αναλογική αντί να γίνει ευκαιρία συνεργασίας, δυστυχώς 
στα χέρια κάποιων παρατάξεων γίνεται εργαλείο ανέξοδης αντιπολί-
τευσης και τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Δήμου. Η λογική κάποιων 
αποδείχτηκε ότι είναι τελικά, δεν το κάναμε εμείς 5 χρόνια, δεν θα σας 
επιτρέψουμε να το κάνετε και εσείς. Αλήθεια ποιος χάνει από αυτό; Η 
παράταξή μας σε «συναλλαγές» με «έπαθλο» την ανάπτυξη του Δή-
μου μας δεν πρόκειται να μπει ποτέ. Τα αυτονόητα θα παραλείπονται.

Αν αδυνατούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι τόσο ξεκάθαρο τότε το 
«πηγάδι» είναι ένα και είναι πολύ βαθύ. Είναι ο πολιτικός μας εγωι-
σμός και η αδυναμία αντίληψης του κοινού μας μέλλοντος. 

Ας αναλάβουν και οι 33 δημοτικοί σύμβουλοι τις ευθύνες τους 
και ας αναλογιστούν αν αξίζει να πληγώνουμε τόσο τον Δήμο μας, 
βάζοντας πιο πάνω το προσωπικό ή το παραταξιακό μας πολιτικό 
συμφέρον.

Σε κάποια πράγματα δεν χωρά αυτή η στείρα αντιπολίτευση.
Κρίμα.
Με σεβασμό προς όλους.»

Μετά τη συζήτηση του θέματος στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημόσια δήλωση - θέση του Δημάρχου Νάουσας 
για το Χιονοδρομικό Κέντρο των 3-5 Πηγαδιών

Ν. Καρανικόλας: Μήπως τελικά το «πηγάδι» είναι ένα;
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 25 

Σεπτεμβρίου 2020 στις 4.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας ο Γεώργιος Θεοδ.  Πί-
σπας (ιατρός) σε ηλικία 40 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροι-
ας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, άρχισε η καθημερι-
νή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κάθε βράδυ στις 8 μ.μ.

Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου και Φανου-
ρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

Η κίνηση
 του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
ΜητροπολίτηςΒεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελε-
ήμων:

 
Το Σάββατο 26 

Σεπτεμβρ ίου  το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου στο Νη-
σέλι επί τη εορτή 
της μεταστάσεως 
του.

 
Το Σάββατο 26 

Σεπτεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Ε-
σπερινό στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Πα-
νυμνήτου και Προ-
φήτου Ηλιού Αλιάκμονος και θα τελέσει Αγιασμό για την εγκατάστα-
ση νέων αδελφών στην Ιερά Μονή.

 
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 

Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, όπου στις 11:30 π.μ. θα 
ομιλήσει στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών με τίτλο «Επισκοπικός Λό-
γος» με θέμα « Οι 7 λόγοι της Παναγίας».

 
Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 6:30 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 στη Βέροια.

 
Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στην 

Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της συνάξεως της Παναγίας της Γοργοε-
πηκόου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ    :   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ  :    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση     : Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες:  Κ. Καλιάνη
Τηλέφωνο     : 23313-50629                               

Βέροια  25  Σεπτεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:  τ.τ. 19070

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμ-

βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρία  (3) 
άτομα,  για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου 
Βέροιας, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αυξημένα μέτρα 
που αφορούν στην πρόληψη και τον περιορισμό της διασπο-
ράς του κορωνοϊού στα σχολεία και με σκοπό τη διασφάλιση 
της προστασίας της δημόσιας υγείας,  λόγω των έκτακτων μέ-
τρων για την προστασία από τον ιό COVID-19, ύστερα από τη 
με αρ. 302/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βέροιας 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  206 του ν.3584/07 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εξής ειδικότητα, με τα 
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική 
διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών 
και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γρα-
φεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικό-
τερα στο Γραφείο Προσωπικού  (αρ. γρ. 11) εντός προθεσμίας 
τεσσάρων (4) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
(από 28-09-2020 έως  01-10-2020). 

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω7Ξ0Ω9Ο-ΖΣΖ) και στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά 
προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Αυτοτελές  Τμήμα                    
Κοινωνικής Προστασίας,            

Νάουσα 25 / 9 / 2020
Αρ. Πρ. : 14968

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2020 του Δήμου Η.Π. Νάουσας

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης καθηγητών Φυσικής 
Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα ΠΑγΟ  της  
Γ.Γ.Α. που θα υλοποιήσει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας για την 
περίοδο 2020 - 2021 ».

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
προσωπικό για την κάλυψη έξι ( 6 ) θέσεων κλάδου ΠΕ Κα-
θηγητών Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να υλοποιήσει τα  
Προγράμματα Άθλησης για Όλους ( ΠΑγΟ ) της Γ.Γ.Α κατά την 
περίοδο 2019-2020, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες και 
μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, με ωριαία αποζημίωση και 
με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 
29 του ν.4151/2013).  Αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα όπως 
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Η Ανακοίνωση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσε-
ων εκδόθηκε σύμφωνα με την Απόφαση Υφυπουργού Πο-
λιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 
69097/2670/170/07.02.2020 (ΦΕΚ 461/14.02.2020, τεύχος Β’) 
που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμά-
των και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους» 

Ολόκληρη η Ανακοίνωση είναι αναρτημένη μαζί με την 
αίτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νάουσας 
και στη Διαύγεια ( ΑΔΑ :  Ω7ΤΔΩΚ0-ΣΩΝ ), όπου μπορούν 
οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των τυπικών προσόντων 
που απαιτούνται , καθώς και των δικαιολογητικών που είναι 
απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτοπρο-
σώπως την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε 
προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών από   28/9/2020 έως 
και 9/10/2020  ώρες  8:00π.μ. – 1:00μ.μ.  στο γραφείο Α-
θλητισμού του Δήμου Νάουσας ( 2ος όροφος Δημαρχείου 
Νάουσας, Δ/νση : Δημητρίου Βλάχου 30, ΤΚ 59200, τηλ. 
επικοινωνίας  2332350374). 

Η αίτηση υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και στο email: 
xarizopoulos@naoussa.gr από  28/9/2020 έως και 
9/10/2020 και ώρα 1:00μ.μ.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ



Στο 5ο Γενικό Λύκειο Βέροιας
Συνάντηση εκπροσώπων Εκπαίδευσης 

για τα αιτήματα των μαθητικών καταλήψεων
Την Παρασκευή, 25/9/2020 στο 5ο Γενικό Λύκειο Βέ-

ροιας πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Αντιδημάρχου 
Παιδείας κ. Τζήμα και του Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν. 
Ημαθίας κ Παπαδόπουλου με το Δεκαπενταμελές Συμ-
βούλιο των μαθητών και εκπροσώπους του Συλλόγου 
Διδασκόντων του 5ου Λυκείου, μετά από πρόσκληση του 
Διευθυντή του Σχολείου, κ. Χρυσή. Σε αυτή συζητήθηκαν 
τα αιτήματα που κατέθεσαν τις προηγούμενες μέρες οι 
μαθητές και είχαν προωθηθεί στους αρμόδιους φορείς 
μέσω της Διεύθυνσης του Σχολείου. Οι μαθητές επιχει-
ρηματολόγησαν εκ νέου για να στηρίξουν τα αιτήματά 
τους, στη βάση των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργεί 
η πανδημία και έλαβαν απαντήσεις, καθώς και τη διαβε-
βαίωση πως θα γίνουν συντονισμένες ενέργειες, ώστε να 
αντιμετωπιστούν στο μέτρο του δυνατού τα προβλήματα. 
Η συνάντηση έληξε με αίσθημα ικανοποίησης, αλλά και 
την προσδοκία για περαιτέρω προσπάθειες από όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα.

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

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
παλαιός συναγωνιστής ενθυμούμενος την κα-

ταγωγή μου, τηλεφώνησε να με ρωτήσει, τι συνέβη στην Καρδίτσα.
Του απάντησα, ότι το μέγεθος της καταστροφής, δεν είναι δυνατόν να 

περιγραφεί και ας πάει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, να τους ενημερώσει για 
την πολιτική του, η οποία περιγράφεται, μόνο με μία λέξη: «Κορονοιός»!

Ας πάει στους καταστηματάρχες να τους μιλήσει για την πανδημία!
Ας πάει στα νησιά που πληγήκανε από του τουρισμό και τώρα από 

τον «Ιανό», να τους μιλήσει για μάσκες και εμβόλια!
Από τα νησιά θα φύγει κολυμπώντας και από την πατρίδα μου, τρέχο-

ντας!
Προσπαθώ να σας πω φίλοι μου, πως όταν όλη η πολιτική σου, ξε-

κινά και σταματά στον ιό, τότε τι θα πεις στους οικονομικά κατεστραμμέ-
νους!

Δηλαδή αυτός που σε λίγα λεπτά έχασε το βιός του και καταστράφη-
κε, θα πρέπει να σε ξαναψηφίσει, επειδή τα έλεγε ωραία ο λοιμωξιολό-
γος;

Δε βλέπεις σύντροφε, συνέχισα, τι γίνεται;
Η αγορά στενάζει. 
Η ύφεση θα ξεπεράσει το 20% και εμείς θα μιλάμε για εξακοσάρια και 

φροντιστήρια σε word και excel! Να μην ξεχνιόμαστε κιόλας!
Δεν είναι δυνατόν συνέχισα, η πολιτική να εξαντλείται σε διάγγελμα 

ανακοίνωσης συνταγής λοιμωξιολόγων!
Δεν είναι δυνατόν, να σταματήσει η ζωή!
Αυτή τη στιγμή την κατάσταση για τον Μητσοτάκη, τη σώζει η ανυ-

παρξία αντιπολίτευσης, αλλά είναι θέμα χρόνου να επιλυθούν τα προ-
βλήματα στην άλλη όχθη και τότε θα αρχίσουν τα όργανα!

Το κυριότερο πρόβλημα, όμως είναι το εθνικό.
Είναι πλέον πασιφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης, δέσμιος της καγκελαρίας, 

σέρνει την πατρίδα μας σε διάλογο με τον Ρ. Τ. Ερντογάν μάλλον εφ΄ 
όλης της ύλης, για αυτό πρέπει στο κυβερνών κόμμα να βρεθούν εκείνοι 
που μπορούν να φρενάρουν αυτήν την κατρακύλα της σημερινής κυβέρ-
νησης!

Ξεκάθαρα λοιπόν, χωρίς μάσκες και φίμωτρα, … Αντώνη και πρέπει 
και μπορείς!

Αρκετές φορές διαφοροποιήθηκες στα εθνικά θέματα, απέναντι στην 
«Αγία» οικογένεια, μη διστάσεις να το κάνεις και τώρα.

Να θυμάσαι, ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα!
Προεκλογικά δήλωνες κ. Πρωθυπουργέ, ότι θα θέσεις βέτο για την 

ενταξιακή πορεία των Σκοπίων στην ΕΕ και πως θα έδινες αγώνα για τα 
θέματα της γλώσσας και της εθνότητας και το αποτέλεσμα, οι αγκαλίτσες 
και τα φιλάκια με τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό, ο οποίος απευθυνόμενος 
σε σένα Βοεριομακεδονομάχε, είπε πως: «έδωσες μάχες για την Βόρεια 
Μακεδονία»! 

Τι ντροπή!
Αντώνη Σαμαρά, μην επιτρέψεις να ψηφιστούν συμφωνίες που είναι 

συνέχεια της κατάπτυστης συμφωνίας της λίμνης!
Μην επιτρέψεις το διάλογο παρωδία με την Τουρκία, που θα είναι άλ-

λη μία επονείδιστη συμφωνία για το Αιγαίο μας!
Μην επιτρέψεις να νιώσουν οι Έλληνες για μία ακόμη φορά προδομέ-

νοι!
Αντώνη γνωρίζεις, ότι η παραχώρηση του ονόματος Μακεδονία στους 

Σλάβους των Σκοπίων είναι πράξη ανιστόρητη και προσβλητική για την 
πατρίδα, όπως επίσης και ότι είναι κατακριτέος και όποιος εφαρμόζει την 
συμφωνία, παριστάνοντας τον δήθεν πατριώτη.

Φράσεις της Ντόρας - Μπόρας, όπως ‘’δεν με ενδιαφέρει αν έκανε 
έρευνες το Ορούτς Ρέις στα Ελληνικά ύδατα’’, μόνο εξοργίζουνε, αλλά 
δυστυχώς φαίνεται ότι είναι η κυβερνητική γραμμή!

Αντώνη και πρέπει και μπορείς!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ.
Η καγκελάριος - αγάπη - Ανγκέλα, φόρεσε μπούργκα ή όχι!
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ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 
ΑΝΑΙΤΙΑ ΑΔΗΜΟΝΕΙ…

Εδώ  σε μια γωνιά της σκέψης κάθομαι 
και πώς ταξιδεύουν οι ιδές μου δεν ξέρω!

Και πόσα άλλα δεν ξέρω! 

Την υπακοή στο πράσινο των δένδρων.
Το πότε κουράζονται οι πέτρες;
Αν παίρνουν άδεια οι Απόστολοι;

Έπειτα λέω!
Μέσα μου είναι ο ΘΕΟΣ και 
στις αίθουσες του ΠΑΝΤΟΣ τα σύνορα 
των ονείρων.

Τέτοιες σκέψεις 
δοκιμάζουν την ολική μου έκλειψη
 απ` τα συνήθη 
κι` έπειτα επιστρέφω στην αθεράπευτη 
εμμονή μου 
στα «Γιατί» του Κόσμου.

Διαβάζω τα Εγκόσμια
που απειλούνται  απ` τα τετριμμένα.

Ακρίβυνε η Ζωή, 
σπαταλίσθηκε, σκέφτομαι
ενώ κάθομαι στο τραπέζι 
και υπολογίζω τι λογαριασμούς κάνει η φύση
πριν ετοιμασθεί για την παρέλαση των 
εκπλήξεων.

Καλύτερα όμως να παραμείνω στον σταθμό 
σκέφτομαι,
όπως μου υποδείχνει  ο χάρτης που βρήκα.
Να μην βιάζομαι. 
Μ` αυτό η με το άλλο τραίνο θαρθούν 
οι Λέξεις! 

Γιάννης Ναζλίδης

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΑΝΤΩΝΗ, ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ!

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
   Ο Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νο-

σοκομείου Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, εκφράζουν δημόσια τις 
θερμές τους ευχαριστίες στην οικογένεια Ευάγγελου Κρουστάλ-
λη και την εταιρία Ε.ΚΡ.Ο.ΕΛ. Α.Ε για την πολλαπλή συνεισφο-
ρά τους στην προσπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό του 
Νοσοκομείου στη δύσκολη και πρωτόγνωρη αυτή συγκυρία. 

   Μετά την ευγενική δωρεά  δύο (2) μόνιτορ Ζωτικών Παρα-
μέτρων ePM15 του οίκου MINDRAY για την κάλυψη αναγκών 
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου, η οικογέ-
νεια Ευάγγελου Κρουστάλλη και η εταιρία Ε.ΚΡ.Ο.ΕΛ Α.Ε προ-
χώρησε σε δεύτερη πολύτιμη χορηγία δωρίζοντας ένα φορητό 
ακτινολογικό μηχάνημα στο Νοσοκομείο μας, αποδεικνύοντας 
και πάλι την κοινωνική ευαισθησία της.

   Ευχαριστώντας από καρδιάς τους δωρητές μας , θεωρού-
με ότι αυτές οι πράξεις πρέπει να αναδεικνύονται, καθώς απο-
τελούν φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης.

Ο Διοικητής
Ηλίας Γ. Πλιόγκας
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

ΗπροσφοράτουΜιχάληΜουρατίδηστηνΕλληνικήΠαροικία

Προκειμένου να γρα-
φτούν συγκεντρωμένα εδώ
καινακαταδειχθείηπροσω-
πικότητα,τοέργοκαιητερά-
στιαπροσφορά τουΜιχάλη
Μουρατίδη, σκόπιμα στην
παρουσίαση του Ιστορικού
Λευκώματος παρέλειψα τα
όσαπρόσφερε στην Ελλη-
νικήΚοινότητα τουΤορόντο
καιτηνΕλλάδα.

Ποιος είναι ο Μιχάλης
Μουρατίδης;

Γεννήθηκε στο χωριό
Παναγίτσα Νομού Πέλλας.
Μετοίκησε στηΒέροια στην
περίοδο του εμφυλίου πο-
λέμου.

Υπήρξε Πανελληονίκης
στοαγώνισματων5.000μέ-
τρωνανωμάλουδρόμου και
στα 3.000 μέτρα μετ’ εμπο-
δίων.

ΠαντρεύτηκετηνΕλευθε-
ρία (Ρούλα)Αργυροπούλου
και απέκτησε τρία παιδιά.
ΣτονΚαναδά μετανάστευσε
το 1966.Το επάγγελμά του
ήτανοδοντοτεχνίτης.

Υπήρξε μανιώδης συλ-
λέκτηςπαλαιώνβιβλίων και
φωτογραφιών καθώς και ε-
φημερίδωνκαιλευκωμάτων.
Ενδέχεταιναείναιομοναδι-
κός συλλέκτης της Ελληνι-
κήςΠαροικίας στοΤορόντο
μετόσοπλούσιουλικό.

ΥπηρέτησετονΤοροντια-
νόΕλληνισμό με τη συμμε-
τοχήτουσεπολλούςΕλληνι-
κούςΣυλλόγουςτηςΕλληνι-
κήςΠαροικίαςΤορόντο.

Για πρώτη φορά εκλέ-
χτηκε στις Κοινοτικές εκλο-

γές 1976-1978 και ορίστηκε
πρόεδρος του Ιερού Ναού
ΑγίουΓεωργίου.

Στην επόμενη διετ ία
(1978-1980),στιςΚοινοτικές
εκλογές, ο Μιχάλης Μου-
ρατίδης εκλέχτηκε με 884
ψήφους και ανέλαβε την
προεδρεία τουΠολιτιστικού
Κέντρου.

Με πρωτοβουλία του
προέδρου τουΠολιτιστικού
Κέντρου τηςΚοινότηταςΜι-
χάληΜουρατίδη, επιτυγχά-

νεταιηίδρυσητουΜουσείου
Αντιγράφων  τηςΕλληνικής
ΚοινότηταςτουΤορόντο.

Τα πρώτα 19 εκμαγεία
αντίγραφα αρχαίων Ελλη-
νικών αγαλμάτων έφτασαν
στο Τορόντο το Νοέμβριο
του 1978 για να ακολουθή-
σουν άλλα δώδεκα του Υ-
πουργείου Πολιτισμού της
Ελλάδος.

Ως μέλος τηςΟικονομι-
κήςΕπιτροπήςβοήθησεστη
θεμελίωση και στα εγκαίνια
του ΚοινοτικούΈργου στο
Σκάρμπορο.

Την περίοδο 1988-1990
εκλέχτηκε στο Πενταμελές
«ΕθνικόΣυμβούλιο»για την
αντιμετώπιση των όποιων
εθνικώνκαικοινοτικώνπρο-
βλημάτων.

Το1989,οΜιχάληςΜου-
ρατίδηςανακηρύχθηκε «Άν-
θρωπος της χρονιάς» και

του απονεμήθηκε τιμητική
πλακέτα από τον πρόεδρο
της Ελληνικής Κοινότητας
Αναστάσιο Καραντώνη για
το φωτογραφικό λεύκωμα
«Μνήμες»πουέγραψε.

Το φωτογραφικό λεύκω-
μα«Μνήμες»σε336σελίδες
καταγράφει την ιστορία της
ΕλληνικήςΟμογένειας του
Τορόντο, μέσα από ιστορι-

κές μαρτυρίεςπρωτοπόρων
μεταναστών καιπλούσιο α-
νέκδοτοφωτογραφικόυλικό.

Το 1990-1992 εκλέγεται
στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο.

Το1990,οΜιχάληςΜου-
ρατίδηςβοήθησεπάραπολύ
τουςφοιτητέςνασυγκεντρώ-
σουν χρήματα για οικονομι-
κή ενίσχυση της έδρας των
Ελληνικών Σπουδών, στο
ΠανεπιστήμιοτουYork.

Το 1991,πραγματοποιή-
θηκε τοΑ΄Σεμινάριο Ιστορί-
αςμεθέμα:«ΤοΜακεδονικό
Ζήτημα»από τοΠολιτιστικό
Τμήμα της Ελληνικής Κοι-
νότητας και την Πανμακε-
δονικήΈνωσηΟντάριο, με
εισηγητή τονΚων/νοΒακα-
λόπουλο, καθηγητή τουΑ-
ριστοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και με κύριο
συντονιστήτονΜιχάληΜου-
ρατίδη που λίγο αργότερα
παρέδωσε ταπρακτικά του
ΣεμιναρίουστονΓενικόΠρό-
ξενοτηςΕλλάδαςστοΤορό-
ντοΘ.Σωτηρόπουλο.

Μετά από εντονότατη
παρουσία στα πολιτιστικά
και όχι μόνο, δρώμενα του
Τορόντο, το ζεύγος Ρούλα
καιΜιχάληςΜουρατίδη, α-
ποφάσισαν να επιστρέψουν
στην Ελλάδα. Για να τους
τιμήσουνκαινατουςευχαρι-
στήσουν για τηνπολύχρονη
προσφορά τους, τα παιδιά
του ζεύγουςΜουρατίδη δι-
οργάνωσαν ένα αποχαιρε-
τιστήριοπάρτι-έκπληξη, κα-
λώντας όλους τους φίλους
και συνεργάτες ετών που
όλοιτουςτίμησανμετηνπα-
ρουσίατους.

Στη συνάντηση αυτή το
ζεύγοςΜουρατίδη τιμήθηκε
με «ΤιμητικήΠλακέτα» από
τονπ.Νικ.Αλεξανδρή.

Η κυρία Κική Μανιατά-
κου έγραψεστοφύλλο των
«Χρονικών»,μετηνευκαιρία
τηςεπιστροφήςτουζεύγους
Μουρατίδηταεξής:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη
χαράπουμου δίνεται η ευ-
καιρίαναγράψωγιατονΜι-
χάληκαιτηΡούλα.Γιατημε-
γάληπροσφορά τους στον
παροικιακόχώρο, είτεμέσω
τηςΚοινότητας, του Συλλό-
γου Ποντίων παλαιότερα
και τους τελευταίους χρό-
νους μέσω του νεοσύστα-
του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βεργίνας. Για τις επίπονες
προσπάθειέςτουςναανεβά-
σουντοπολιτιστικόεπίπεδο
της παροικίας μας φέρνο-
νταςαπότηνΠατρίδακατα-
ξιωμένους ανθρώπους του
πνεύματος, με διαλέξεις και
ομιλίεςκαιπολλέςάλλεςεκ-
δηλώσεις που μας έδωσαν
πνευματική τροφή…Θα ή-
θελανασταθώπερισσότερο
στουςφίλουςκαισυνεργάτες
μουστονΜιχάληκαιτηΡού-
λα, στους ανθρώπουςπου
γνώρισα και συνεργάστηκα
στο σταθμό και την εφημε-
ρίδα.Ναπωγιαταπεριεχό-
μενο που βρήκα και στους
δύο, την ανθρωπιά και την
αγάπη τους για τον συνάν-
θρωπο,τοήθοςκαιτηνεντι-
μότητά τους που εκτίμησα
και εκτιμώ απεριόριστα…
Γνωρίζοντας τους λόγους
της αναχώρησής τους, τους
εκτιμώακόμαπερισσότερο,
γιατί σίγουρα ελάχιστοι άν-

θρωποιστηνεποχήμαςπα-
ραμένουν τόσοπιστοί στην
εντολή του Θεού, τίμα τον
πατέρα του και την μητέρα
σου…Φίλοι μου είχαμε μια
αρμονική συνεργασία, μας
ενώνει μια ανιδιοτελής φι-

λίαπου θα κρατήσειως τα
βαθιάμας γηρατειά, θαμου
λείψετεκαιοιδύο.Καλόσας
ταξίδι».

Τεράστιαηπροσφορά
τουζεύγουςΜιχάλη
καιΡούλαςΜουρατίδη

στηνΑδελφότηταΠοντίων
Τορόντο«ΠΑΝΑΓΙΑ

ΣΟΥΜΕΛΑ»
Ηπαρουσία τουΠοντια-

κού Ελληνισμού στοΤορό-
ντο, ξεκινάστα τέλη της δε-
καετίαςτου1940.

Το 1963, υπολογίζονται
εκατό περίπου οικογένειες

Ποντιακής καταγωγής να
κατοικούνστοΤορόντο. Ικα-
νόςαριθμόςπουπροέτρεψε
τους Πόντιους να συζητή-
σουν την ίδρυσηΠοντιακού
Σωματείου.

Τεράστια η προσφορά

τουζεύγουςΜιχάληκαιΡού-
λαςΜουρατίδηστηνανάδει-
ξη τουΠοντιακού ζητήματος
της Γενοκτονίας των Ελλή-
νωντουΠόντουστοΚαναδι-
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του Σαββατοκύριακου

τουΤορόντο,τηνΕλλάδακαιτηνιδιαίτερηπατρίδατου(Βέροια)

κόΚοινοβούλιο.
Στοπλαίσιοτηςενημέρω-

σης για την Γενοκτονία των
Ποντίων,οΜιχάληςΜουρα-
τίδης καλεσμένος από τους

Έλληνεςφοιτητές τουΓιορκ,
παρουσίασεπλούσιαφωτο-
γραφική έκθεση, χάρτες και
κείμενα που αναφέρονταν
στηνπορεία τουΠοντιακού

Ελληνισμούαπότημυθολο-
γία στο σήμερα, στα δεινά
του Ποντιακού Ελληνικού
λαού.

Συμμετείχε στην ομάδα

«εργασίας»που εργάστηκε
γιατηνπαρουσίασητουΠο-
ντιακούΖητήματοςστοΕθνι-
κόΣυμβούλιοτουΚαναδά.

Το 1985, ηΑδελφότητα

εκδίδει έναΛεύκωμα, στο
οποίο οΜιχάληςΜουρατί-
δης,πρώτοςπρόεδρος του
Συλλόγου, παραθέτει ένα
«Χρονικό» τηςπορείας του

Συλλόγου που ξεκινά από
τον Μάϊο του 1963 για να
φτάσει στηστιγμήπου«κα-
τόρθωσε να στεγάσουν τις
ελπίδεςτουςγιατοαύριοκαι

τα οράματά τους,στηΣτέγη
πουαπέκτησαν».

ΗΑδελφότητα ενίσχυσε
οικονομικά με εράνους το
ΠολεμικόΝαυτικό τηςΕλλά-
δος,αποφάσισεναγνωρίσει
στηνπαροικίασυνήθειεςτου
Πόντου μέσα από το θεα-
τρικό έργο «Προξενειά και
Γάμος –Ποντιακός Γάμος»,
συγκροτεί ΧορευτικόΌμιλο
Ποντίων,ναστήσειΜνημείο
Μνήμης τουΠοντιακούΕλ-
ληνισμούκ.ά.

Στις14Δεκεμβρίου1980,
οιαντιπρόσωποιτωνσωμα-
τείων «Ακρίτας» τηςΦιλα-
δέλφεια, «ΕύξεινοςΠόντος»
Μόντρεαλ,«ΠοντιακήςΕστί-
ας»Βοστώνης και «Ποντια-
κήςΑδελφότητας»Τορόντο,
αποφάσισαν την ίδρυση της
ΠαμποντιακήςΟμοσπονδίας
ΗΠΑ-Καναδά.

Καισ’αυτή,πρώτοςπρό-
εδρος οΜιχάληςΜουρατί-
δης με τεράστιαπροσφορά
για την πραγματοποίηση
τωνστόχωντης.

Ένα από τα μεγαλύτερα
επιτεύγματα τηςΠαμποντι-
ακής ΟμοσπονδίαςΑμερι-
κής-Καναδά, ήταν η ανα-
κήρυξη του έτους 1982ως
«Χρόνος αφιερωμένοςστον
Ελληνισμό του Πόντου και
τηςΜικράςΑσίας»,απότον
ΎπατοΠρόεδροτηςΠαμπο-
ντιακήςΟμοσπονδίαςΑμερι-
κής-ΚαναδάΜιχάληΜουρα-
τίδη με τη συμπλήρωση 60
χρόνων από την καταστρο-
φήτου(1922-1982).

Αυτό ήταν τοπρώτοβή-
μα για να καθιερωθεί η «Η-
μέραΜνήμηςτηςΓενοκτονί-
αςτωνΠοντίων».

Μεγάλη η εθνική προ-
σφορά τουΜιχάληΜουρα-
τίδη.

Το1991 το ζεύγοςΜιχά-
λη και Ρούλα Μουρατίδη,
πρωτοστάτησαν (και σεσύ-
ντομοχρονικόδιάστημααπό
τησύλληψη της ιδέας)στην
ίδρυσητουΣυλλόγου«Πολι-
τιστικόςΣύλλογοςΝ.Ημαθί-
ας«ΒΕΡΓΙΝΑ».

Πρώτοςπρόεδρος οΜι-
χάληςΜουρατίδης,μεπρω-
τόγνωρες διακρίσεις μέσα
από τις συνεχείς επιτυχίες
που η μία διαδέχονταν την
άλλη.

Με τη δυναμικότητα του
ΜιχάληΜουρατίδη και την
καταλυτικήεπίδρασητηςσυ-
ζύγου του Ρούλας, ο σύλ-
λογος πέτυχε: εκδηλώσεις
πολιτιστικού περιεχομένου,
ανωτέρου επιπέδου, την α-
νάδειξητουΤοροντιανούΈλ-
ληναμετανάστη,την ιστορία
και τονΠολιτισμό τηςΕλλά-
δας.

Απότο2012οΣύλλογος
πρωτοστατεί και βοηθάει οι-
κονομικάτοΣύλλογο«Πρω-
τοβουλία τηςτοΠαιδί»,που
εδρεύει στηΒεργίναΗμαθί-
ας, με κύριο συν-χορηγόσ’
αυτήν τηνπροσπάθεια έχει
τονΟργανισμό«ΟΑΣΙΣ».

Τοπερασμένο έτος (19-
8-2019), επισκέφθηκε τις
ΔομέςτηςΠρωτοβουλίαςγια
τοΠαιδία, οΜιχάληςΜου-
ρατίδης, με ομογενείς από
τοΤορόντο του Καναδά, οι
οποίοι, αφού ξεναγήθηκαν
από τονΠρόεδρο καιΑντι-
πρόεδρο τηςΠρωτοβουλίας
για τοΠαιδί,πραγματοποιή-
θηκεμικρήτελετή.

Σ’ αυτήν αναγνώσθη-

κε απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Πρω-
τοβουλίας για το Παιδί, με
την οποία αναγνωρίζεται η
σταθερή υποστήριξη προς
τοέργοτουΣυλλόγουεκμέ-
ρους τόσο τηςΑδελφότητας
ΠοντίωνΤορόντο «Παναγία
Σουμελά»,όσοκαιτουΠολι-
τιστικού ΣυλλόγουΗμαθιω-
τώνΤορόντο.

Με την απόφαση αυτή,

οι δύο Σύλλογοι ανακηρύσ-
σονταιΜεγάλοιΔωρητέςτης
Πρωτοβουλίας για τοΠαιδί.
Ως ελάχιστη ηθική ανταπό-
δοση απονεμήθηκαν τιμητι-
κέςπλακέτες στους εκπρο-
σώπουςτωνδύοΣυλλόγων,
στον κ. Χρήστο Κοτσαμπι-
κίδη και στην. κ.ΤούλαΚυ-
ριακίδου.

Στη συνέχεια ο κ. Αρι-
στοτέλης Σιδηρόπουλος,
πρόεδρος τουΔ.Σ. Πρωτο-

βουλίας για τοΠαιδί, αφού
ευχαρίστησε τους δωρητές,
απένειμε τιμητική πλακέτα
στον κ.ΜιχάληΜουρατίδη,
συμπατριώτη και επιφανή
Βεροιώτητηςδιασποράς,σε
ένδειξη ευγνωμοσύνης και
ως ελάχιστη ηθική ανταμοι-
βήγια τημακροχρόνιαυπο-
στήριξήτουπροςτην«Πρω-
τοβουλίαγιατοΠαιδί».

Ο κ. Μιχάλης Μουρατί-

δης και η αείμνηστη σύζυ-
γός τουΡούλα,προέβησαν
επανειλημμένα σε δράσεις
υποστήριξηςτουΣυλλόγου.

Σε αναγνώριση της συ-
νεχούςπροσφοράς, ηΠρω-
τοβουλία για το Παιδί ανα-
κήρυξε τον κ.ΜιχάληΜου-
ρατίδηεπίτιμομέλοςτηςκαι
πρεσβευτήτηςΚαλήςΘελή-
σεωςστονΚαναδά.

Αυτά,  όσα γράψαμε
παραπάνω και άλλα πολ-

λάπρόσφερε ο κ.Μιχάλης
Μουρατίδης στην Ελληνι-
κήΟμογένεια τουΤορόντο,
στην Ελλάδα και την ιδιαί-
τερηπατρίδα του.Έκανε το
καθήκον τουμε τοπαραπά-
νω.

ΤιμήθηκεαπότηνΟμογέ-
νειατουΤορόντο,την«Πρω-
τοβουλία για το Παιδί» και
άλλους φορείς. Πρέπει και
απότιςΑρχέςτηςΒέροιας.

ΟισυμπατριώτεςτουΒε-
ροιείς και οιΟμογενείςΈλ-
ληνες τουΤορόντο είναι υ-
περήφανοιγιατονκ.Μιχάλη
Μουρατίδη.

Συγχαρητήριακαιγιατην
έκδοση τουανεπανάληπτου
βιβλίου σου Ιστορία –Λεύ-
κωμα «Όσα δεν έσβησε ο
Χρόνος…».

Μεαγάπη
ΠαύλοςΠυρινός
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   Το ΓΝ Ημαθίας ενδυναμώνεται συνεχώς σε ανθρώπινο δυναμικό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και έργα 
υποδομών. Αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα και σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο μας για 
διαρκή βελτίωση και εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και υποδομών ,δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα  το σύνολο 
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των σημαντικών έργων υποδομών που βρίσκονται  ήδη σε εξέλιξη και 
όσων έλαβαν έγκριση και θα εκτελεστούν άμεσα.  Όπως αναφέρει ο  Διοικητής του Γ.Ν Ημαθίας,  Ηλίας Γ. 
Πλιόγκας,  «σε στενή και αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την ΚΤΥΠ και τη Διαχειριστική Αρχή 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιώντας το σχεδιασμό της 3η ΥΠΕ, προχωράμε αποφασιστικά 
και χωρίς χρονοτριβές στην ουσιαστική ενίσχυση των Μονάδων Υγείας Βέροιας και Νάουσας με επενδυτικό 
πρόγραμμα ύψους 9,4 εκατ.Ευρώ, προς όφελος της Δημόσιας Υγείας, των ασθενών μας και της κοινωνίας».

Αναλυτικά :

9,4 εκατ. ευρώ για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 
και νέα έργα υποδομών στο Νοσοκομείο Ημαθίας 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ  

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Υπερηχοτομογράφος  γενικής χρήσης συνοδευόμενος από 3 
κεφαλές (2 linear μαστού/triplex,convex) με δυνατότητα 
ελαστογραφίας shearwave 

ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης 

Ψηφιακά ακτινολογικά συγκροτήματα ΒΕΡΟΙΑΣ 2 Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική 
διαδικασία 

Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός με δυνατότητα stress 
echo και strain rate καθώς και με δυνατότητα 4D 
διαθωρακικής και δισοφάγειας απεικόνισης 

ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Eγκρίση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Γενικός Υπέρηχος Ακτινολογικής Χρήσης υψηλής ευκρίνειας ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Ολοκληρώθηκε Υπογραφή 
σύμβασης με μειοδότρια εταιρεία 

Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα ΒΕΡΟΙΑΣ 4 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με έναν ανιχνευτή 
συμπεριλαμβανομένου και ενός εκτυπωτή ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία 

Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα τύπου Α ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία 

Ψηφιακός ορθοπαντογράφος ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Σύστημα ψηφιοποίησης- αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Πλήρες ενδοσκοπικό σύστημα υπερυψηλής ευκρίνειας Ultra 
HD/4K ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Ολοκληρώθηκε Υπογραφή 

σύμβασης με μειοδότρια εταιρεία 

Αναισθησιολογικό συγκρότημα ΝΑΟΥΣΑΣ 2 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Πλήρες Οδοντιατρικό μηχάνημα με ενσωματωμένο 
υπέρηχο, συσκευή φωτοπολυμερισμού, χειρολαβές και 
ακτινογραφικό μηχάνημα ψηφιακής απεικόνισης 
ακτινογραφίας με sensora 

ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Καθοδικός απαγωγός αναθυμιάσεων ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Κλίβανος ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια μεγέθους 
6STU ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Ολοκληρώθηκε - εγκαταστάθηκε  

Υπερηχοτομογράφος  γενικής χρήσης συνοδευόμενος από 3 
κεφαλές (2 linear μαστού/triplex,convex) με δυνατότητα 
ελαστογραφίας shearwave 

ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Σύστημα λιθοτριψίας με τεχνολογία laser ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Λαπαροσκοπικός πύργος μαζί με εργαλεία πολλαπλών 
χρήσεων και κάμερες αυτού και σετ εργαλείων 
υστεροσκόπισης-ρεζετοσκόπιο 

ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Χειρουργική τράπεζα βαρέως τύπου για όλους τους τύπους 
των χειρουργικών επεμβάσεων ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Ολοκληρώθηκε - εγκαταστάθηκε  

Φυγόκεντρος 48 θέσεων ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Φορητό ακτινοσκοπικό C-arm ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Εξεταστικό μικροσκόπιο ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Εύκαμπτο ρινοφαρυγγικό ενδοσκόπιο με πηγή ψυχρού 
φωτισμού με διπλή έξοδο ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 

πράξης 

Χειρουργική τράπεζα ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Αναισθησιολογικό Μηχάνημα πλήρες ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Ολοκληρώθηκε - εγκαταστάθηκε  

Σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας DEXA ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Μικροσκόπιο συμπαρατήρησης με κάμερα μικροσκοπίας 
και Η/Υ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 

πράξης 

Στερνοτόμος ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Χειρουργική διαθερμία  ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Αποψύκτης πλάσματος ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης 

Ψηφιακός Μαστογράφος τύπου Β ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Προετοιμασία διαγωνιστικής 
διαδικασίας 

Μικροσκόπια για τα χειρουργεία ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Κλίβανος ατμού 6STU ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Σκιαλυτική λυχνία LED με έναν δορυφόρο για χειρουργική 
χρήση ΝΑΟΥΣΑΣ 2 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 

πράξης 

Χειρουργική διαθερμία  ΒΕΡΟΙΑΣ 2 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Άκαμπτο ενδοσκόπιο ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Ψυγείο συντήρησης αντιδραστηρίων ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός με δυνατότητα stress 
echo και strain rate συνοδευόμενος από 3 κεφαλές ( phased 
array,linear, διοισοφάγειο). 

ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Κάμερα ενδοσκοπήσεων ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Υπέρηχος ορθοπεδικός για μυοσκελετικό σύστημα (φορητός 
με μια κεφαλή linear υψίσυχνη) ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 

πράξης 

Φορητό ακτινοσκοπικό C-arm ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

 Διφασικός απινιδωτής με μόνιτορ και καταγραφικό ΝΑΟΥΣΑΣ 3 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Χειρουργική τράπεζα βαρέως τύπου για όλους τους τύπους 
των χειρουργικών επεμβάσεων ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Ολοκληρώθηκε - εγκαταστάθηκε  

Φυγόκεντρος 48 θέσεων ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Φορητό ακτινοσκοπικό C-arm ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Εξεταστικό μικροσκόπιο ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Εύκαμπτο ρινοφαρυγγικό ενδοσκόπιο με πηγή ψυχρού 
φωτισμού με διπλή έξοδο ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 

πράξης 

Χειρουργική τράπεζα ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Αναισθησιολογικό Μηχάνημα πλήρες ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Ολοκληρώθηκε - εγκαταστάθηκε  

Σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας DEXA ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Μικροσκόπιο συμπαρατήρησης με κάμερα μικροσκοπίας 
και Η/Υ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 

πράξης 

Στερνοτόμος ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Χειρουργική διαθερμία  ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Αποψύκτης πλάσματος ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης 

Ψηφιακός Μαστογράφος τύπου Β ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Προετοιμασία διαγωνιστικής 
διαδικασίας 

Μικροσκόπια για τα χειρουργεία ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Κλίβανος ατμού 6STU ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Σκιαλυτική λυχνία LED με έναν δορυφόρο για χειρουργική 
χρήση ΝΑΟΥΣΑΣ 2 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 

πράξης 

Χειρουργική διαθερμία  ΒΕΡΟΙΑΣ 2 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Άκαμπτο ενδοσκόπιο ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Ψυγείο συντήρησης αντιδραστηρίων ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός με δυνατότητα stress 
echo και strain rate συνοδευόμενος από 3 κεφαλές ( phased 
array,linear, διοισοφάγειο). 

ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Κάμερα ενδοσκοπήσεων ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Υπέρηχος ορθοπεδικός για μυοσκελετικό σύστημα (φορητός 
με μια κεφαλή linear υψίσυχνη) ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 

πράξης 

Φορητό ακτινοσκοπικό C-arm ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

 Διφασικός απινιδωτής με μόνιτορ και καταγραφικό ΝΑΟΥΣΑΣ 3 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

 Αναπνευστήρας ΒΕΡΟΙΑΣ 5 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Τονόμετρο αέρος ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

 Φορητός αναπνευστήρας ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας - OCT ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας DEXA ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Μηχάνημα ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης  ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Βιντεολαρυγγοσκόπιο αναισθησιολογικού ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Οπτική βιομετρία με LASER ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Θάλαμος συντήρησης αίματος ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Ουρολογικός πύργος ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Υπέρηχος  ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Θάλαμος συντήρησης αίματος ΒΕΡΟΙΑΣ 3 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Μικροσκόπια για τα χειρουργεία ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Θάλαμος συντήρησης πλάσματος αίματος  ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Σύστημα διαθλαστικής διάγνωσης  ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Εύκαμπτο ρινοφαρυγγικό ενδοσκόπιο με πηγή ψυχρού 
φωτισμού με διπλή έξοδο ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 

πράξης 
Εξωσωματικός λιθοτρύπτης  -  διαμόρφωση & θωράκιση 
χώρου ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 

πράξης 
Μικροσκόπιο συμπαρατήρησης με κάμερα μικροσκοπίας 
και Η/Υ ΝΑΟΥΣΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 

πράξης 

Σκυαλιτική λυχνία μικροεπεμβάσεων τεχνολογίας LED ΝΑΟΥΣΑΣ 2 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Θάλαμοι Αρνητικής Πίεσης ΒΕΡΟΙΑΣ 2 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Ψηφιακό Σύστημα Φωτοσήμανσης & Κλήσης Νοσοκόμας με 
Ενδοεπικοινωνία ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 

πράξης 

Τεχνολογικός Εξοπλισμός Νεκροτομείου  ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου 
πράξης 

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας 
– Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ και 
ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

ΒΕΡΟΙΑΣ 1 Έγκριση απόφασης ένταξης  
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

28-9-2020μέχρι4-

10-2020θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο26-9-2020

08:00-14:30ΜΟΥΡ-

ΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 -
ΚΤΕΛ23310-27355
08:00-14:30ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ
1 (πρώην Κεντρικής
69)23310-24534

08:00-14:30ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-
ΩΣ2023310-23416
14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών, διπλ. στα ΚΤΕΛ)
23310-63620
19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ& ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ7 (απέναντι απόβενζινάδικο Γαλάνη) 23310-
73324
21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ& ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ7 (απέναντι απόβενζινάδικο Γαλάνη) 23310-
73324

Κυριακή27-9-2020
08:00-14:30ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-

ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180
14:30-21:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2623310-24123
19:00-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601
21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Δευτέρα28-9-2020
14:30-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΠΙΕ-

ΡΙΩΝ5323310-26789
14:30-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102
19:00-21:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.Κ ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ ΚΤΕΛ)
23310-62163
21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ ΚΤΕΛ)
23310-62163

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
28/09/2020 έως 02/10/2020

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.

Με... αέρα μεγάλης ομάδας
πέρασεκαιαπό ταβόρειαπροά-
στεια τηςΑθήνας η ομάδα βόλεϊ
τουΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας,που
τηνΠέμπτηολοκλήρωσεμε νίκη,
όπωςάρχισεστηΣύρο,μιασειρά
φιλικώναγώνων,στοπλαίσιοτης
προετοιμασίας της ενόψει τηςνέ-
αςσεζόντηςVolleyleague.

Hομάδα τηςΒέροιας,πουα-
πόταξημερώματατηςΠαρασκευ-
ής επέστρεψε στην έδρα της με
πολύθετικέςεντυπώσεις(2νίκες,
2 ισοπαλίες,1ήττα),τηνΚυριακή
στις18.30στοκλειστότηςΝάου-
σας θα δώσει ένα ακόμη δυνατό
φιλικόμετονΠΑΟΚ.

Στο5οκατάσειράφιλικόμέσα
σε6ήμερες,στηνΚηφισιά,ηομά-
δα του τεχνικούδιδύμου τωνκ.κ.
Τζιουμάκα-Χριστοφορίδη, παρά
τηνκόπωσήτηςαπόσερίπαιχνί-
διακαιμετακινήσεις,έδειξεγιαμια
φορά ακόμη το «μέταλλο» που
διαθέτεικαιτηνμαχητικότητάτης,
παίρνονταςμε2-1σεττηνίκη.

Στοπλαίσιο των δοκιμών των
προπονητώνμαςσεσχήματα και
πρόσωπα,ηομάδαμαςξεκίνησετο
παιχνίδιστο«Ζηρίνειο»,μεκεντρικό
δίδυμο τουςΦέρελ -Γάτσηκαι τον
«μπλοκέρ»Μπίσετσταάκρα.

Οι γηπεδούχοι από την αρχή
«σημάδευαν»στοσερβίςτονάσο
τηςΑγίαςΛουκίας,με τονπρώην
παίκτη της Κηφισιάς, παρά την
προσπάθειά του, να έχει... ζόρια
μετηνυποδοχήκαι τοχαμηλοτά-
βανο γήπεδο να τα κάνει ακόμη
πιοδύσκολα.Έτσιμετάτοαρχικό
προβάδισματωνφιλοξενούμενων
με 9-8, οι συνεχόμενοι άσοι του
Ζουπάνι έδωσαν προβάδισμα
στην αθηναϊκή ομάδα 12-9 που

εκμεταλλευόμενη τα προβλήμα-
ταστηνανάπτυξη τουπαιχνιδιού
τωναντιπάλων της,πήρε με 25-
20προβάδισμαστασετ,1-0.

Ντέρμπιέγινεστοβ’σετ,όπου
οΦίλιππος Βέροιας αντέδρασε
και παρά τηνπροβληματική του
υποδοχή,ΓάτσηςκαιΓιώργοςΤζι-
ουμάκας,έδινανπολύτιμεςλύσεις
στην επίθεση με αποτέλεσμα οι
δυοομάδεςναπηγαίνουνχέρι-χέ-
ρι στο σκορ (10-10, 17-17, 19-
19). Στη συνέχεια οΒραζιλιάνος
Εντουάρντοπουμπήκεστηθέση
τουΜπίσετ,«κράτησε»μετονΣτ.
Τζιουμάκατηνυποδοχήμεαποτέ-
λεσμαηομάδαμαςναπάρειδια-
φορά2πόντων,21-19καιμετον
κορυφαίο του γηπέδου, Γιώργο
Τζιουμάκα να «πυροβολεί» από
σερβίςκαιεπίθεση,ναισοφαρίσει
με25-22τασετ,1-1.

Το3οσετξεκίνησεμετονΜπί-
σετ να επιστρέφει στα άκρα α-
ντί του ΣτέλιουΤζιουμάκα και το
Φίλιππο Βέροιας μετά από ένα
αμφίρροπο ξεκίνημα να ξεφεύ-
γει με 13-10.ΗΚηφισιά έχοντας
βρει τον «αδύναμο κρίκο» στην
υποδοχήμας,μεάσοτουΜπάση,
μείωσε προσωρινά στον πόντο
14-13 και «πήρε τα πάνω της».
ΟΣωκράτηςΤζιουμάκαςπέρασε
στη θέση τουΜπίσετ τονΑμερι-
κανόΜπέατι, ο οποίος μαζί με
τονΕντουάρντο«σουλούπωσαν»
την υποδοχή και με την ομάδα
τηςΒέροιας ναβρίσκει ρυθμόσε
μπλοκ-άμυνα, απόαριστοτεχνικό
πλασέ του αρχηγούΠρούσαλη,
οΦίλιππος ξέφυγε ξανά με 19-
15.Μεένανακόμηκεραυνό»του
Γ. Τζιουμακα, οι φιλοξενούμενοι
έφτασανστο24-22 καιπαρά την

ισοφάριση του Π. Παπαδόπου-
λουσε24-24κατάφερεμεμπλοκ
τουΦέρελναπανηγυρίσειμε26-
24 τη νίκη 2-1 σετ, παίρνοντας
έτσι μία «άτυπη»ρεβάνς για τον
περσινότηςαποκλεισμόστοΔΑΚ
Βέροιας,στους16 τουΚυπέλλου
Ελλάδας από την ομάδα τουΝί-
κουΖαλμά.Απότουςδιακριθέντες
τουΦιλίππουμαζί μεΠρούσαλη,
ΓάτσηκαιτονMVPΓιώργοΤζιου-
μάκα, ο λίμπεροΑντώνηςΜπου-
ράκης μετά το τέλος του αγώνα
δήλωσε:«Πιστεύωότιέχουμεδεί-
ξεισεόλα ταφιλικάκάποιαπολύ
δείγματα γραφής και ότι, αν και
νεοφώτιστοι,είμαστεμίαμαχητική
ομάδα,τηνοποίακάθεαντίπαλος
θαπρέπεινα«ιδρώσει»πολύγια
να την κερδίσει. Μέχρι στιγμής
σταφιλικά δείχνουμεπολύ καλά
στοιχεία, είμαστε σε καλό δρόμο
καιπιστεύωπωςανσυνεχίσουμε

έτσι θαπάνε όλα καλά» δήλωσε
ο διεθνής λίμπερο τουΦίλιππου
Βέροιας,που χθες,πέρααπό τα
καθήκοντα τουστηνπρώτημπά-
λα και στις άμυνες,προσπάθησε
να βοηθήσει λίγοπαραπάνω και
τονσυμπαίκτη του από τηνΑγία
Λουκία, παίρνοντας παραπάνω
χώροστηνυποδοχή.

ΑΟΠΚηφισιά(Ν.Ζαλμάς):Νι-
κολάκης, Ζουπάνι,Μπάσης,Κω-
τσάκης, Τσαμπερλέιν, Σπυριού-
νης, λίμπερο οΚοντοστάθης,Π.
Παπαδόπουλος,Σωνάκης,Παπα-
δόπουλος

ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας (Σωκ.
Τζιουμάκας):Προύσαλης,Στ.Τζι-
ουμάκας,Μπίσετ,Φέρελ,Γάτσης,
Γ.Τζιουμάκας, λίμπερο οΜπου-
ράκης,Εντουάρντο,Μπέατι

*Λόγωκάποιου τεχνικούπρο-
βλήματος μέχρι στιγμής δεν είναι
διαθέσιμηηστατιστικήτουαγώνα...

Βόλεϊ-ΦίλιπποςΒέροιας
Νικηφόρο φινάλε στα φιλικά της Αθήνας, 2-1 σετ την Κηφισιά

ΗνεαρήαθλήτριαΜαρία
ΠαυλίδουτηςΡυθμικής
ΓυμναστικήςτουΑ.Ο.Ρ.Γ.
καιτηςΕθνικήςΟμάδας

ΑνσάμπλστοΔήμαρχοΒέροιας

ΤηνεαρήαθλήτριατηςΡυθμικήςΓυμναστικήςτουΑ.Ο.Ρ.Γ.Βέροι-
ας,ΜαρίαΠαυλίδου,ηοποίασυνοδευόταναπότημητέρατης,την
προπονήτριατουσυλλόγου,ΚυριακήΧωματά,καιτηδασκάλαμπα-
λέτου,NataliaKnyazeva,είχετηχαράναυποδεχτείστογραφείοτου
οΔήμαρχοςΒέροιας,ΚωνσταντίνοςΒοργιαζίδης,τηνΠαρασκευή25
Σεπτεμβρίου2020,μεαφορμήτηνκλήσητηςαθλήτριαςστηνΕθνι-
κήΟμάδαΑνσάμπλ(Ensemble)Νεανίδων.

ΟΔήμαρχοςσυνεχάρη τη νεαρήαθλήτρια για την επιλογή της
στην ΕθνικήΟμάδαΑνσάμπλ, σημειώνονταςπως θαπρέπει να
νιώθει υπερήφανη και ευλογημένηπουοι κόποι της και οι θυσίες
ετώνανταμείβονταιμετηνυψηλότερητιμήγιαέναναθλητή,τησυμ-
μετοχήδηλαδήστηνΕθνικήΟμάδα.Επίσης,τόνισεότιησυμμετοχή
τηςστηνΕθνικήΟμάδασυνιστάμεγάληεπιτυχίαγιατοσύλλογοτου
Α.Ο.Ρ.Γ.αλλάκαιγιατηνπόληκαιεπιβεβαιώνειτηδιαρκήάνοδοτου
αθλήματοςστηΒέροια.

Τέλος, ο κ. Βοργιαζίδης ευχήθηκε στη νεαρή αθλήτρια υγεία,
πρόοδοκαικαλήεπιτυχίατόσοστιςαθλητικέςόσοκαιστιςσχολικές
τηςυποχρεώσεις,εκφράζονταςτηβεβαιότηταότιθαεκπροσωπήσει
επάξιατηνπόληκαιτηχώρααγωνιζόμενημεταχρώματατηςΕθνι-
κήςΟμάδας.

ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ
Αρνητικάκαιταεπαναληπτικά

τεστκορω;ςνοϊού
Σε επαναληπτικό τεστ για κορονοϊό υποβλήθηκαν χθεςΠαρα-

σκευήποδοσφαιριστές, προπονητική ομάδα και εργαζόμενοι της
ΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ2019.Όλα τα αποτελέσματα βγήκαν αρνητικά
στονιό.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα στο κέντρο με
2ΔΣΚ, 2ος όροφος,
Χ.Αδ., αρχοντική κατα-
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 μονοκα-
τοικίακοντάστο7οΔη-
μοτικό,75τ.μ.,μευπό-
γειο75τ.μ.καιοικόπε-
δο200τ.μ.,60.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρω-
σοπροσφύγων 44, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα
109 τ.μ., 1ος όροφος,
3ΔΣΛΚ, 2W.C., απο-

θήκη, μπαλκόνια γύ-
ρω-γύρωκαιθέα.Τηλ.:
6974 071926 & 6942
201941.

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥΜΑ-
ΝΙΟΥ 2, κοντά στον
Αγ.Αντώνιο, ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα επι-
πλωμένη.Τηλ.: 23310
24072.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντρο
Αγ. Νικολάου 17, πά-
νω απόΑγ.Δημήτριο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα, 2ος όρ., α-
νακαινισμένη,επιπλω-

μένη, ηλεκτρ.συσκευ-
ές, αέριο & κάμερα
εισόδου. Τηλ.: 6937
045440καΕλένη.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζο-
νται γκαρσονιέρες 50
τ.μ.και55τ.μ.(σαλόνι,
κουζίνα,υπνοδωμάτιο,
W.C.) στην περιοχή
Ζωγράφου, δίπλα στα
Πανεπιστήμια. Τηλ.:
6977 782641 & 6971
884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα,
ανακαινισμένη, κοντά

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
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στη Λέσχη Αξωματικών.
Τηλ.:6949408554&6948
726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικι-

άζεται γραφείο 20 τ.μ., ε-
πιπλωμένο. Τηλ.: 23310
24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-
ρό, λήρως ανακαινισμένο
στηνοδόΒενιζέλουαρ.46
Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932
361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-
πτεροΑκροπόλεως, στην
καινούργια γέφυρα «Κού-

σιου».Τηλ.:6984108684.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ενοι-

κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής
τζακιών ΖΗΤΑ ηλεκτρο-
συγκολλητή. Τηλ.: 6976
791774&6978927767.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ21-9.Κωδ:23132-Κέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέραεπιπλωμένησυ-
νολικήςεπιφάνειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,
ΚουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1972καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιμα-
τιστικό,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,
Τιμή:180€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαι-
δευτικός.

Κωδ.23415ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-
νιέρα35τ.μ.,κατασκευή1977,1υ/δ,1οςόρο-
φος,ανακαινισμένοεπιμελώς,καινούργιομπά-
νιοκαικουζίνα,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευής
,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικάκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο240€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12770ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕνοικιάζεται
Γκαρσονιέρασεπολύκαλήκατάσταση,κατα-
σκευήςτου1998μεθέατονκάμπο37τ.μ.,με
1υ/δ,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητης
ανεξάρτητημεκλιματιστικόinverterκαιμελίγα
κοινόχρηστα,ενοίκιο200€.Θαείναιελεύθερο
από1/10/2020.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητου,ξύλιναπατώματα,και
θέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερμο-
πομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβαρούς
μισθωτές,ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα250€.
Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι

ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292-ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-
θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ.ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό
1Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45
τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώ-
ρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,
Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά
-Τιμή:170€.

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106621ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςε-
πιφάνειας50τ.μ.σε1οΥπερυψωμένοόροφο,
μεάριστηπροβολή,σεάκρωςεμπορικόση-
μείο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιένακοι-
νόχρηστοWC.Διαθέτειμοναδικήπροβολήγια
τονεπαγγελματία,ΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια,Ανελκυστήρα,Σκαλιάεισόδου,
Τιμήμόνο:270€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας20τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιμεδικότου
WC.Ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚατάστημαεπίτηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα

.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομε
δικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
-Μίσθωματα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.
αποθήκηστουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδο-
μήτου1999,σεπολύκαλήκατάστασηκαισε
εξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκει-
ταιγιαέναπολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητο
στοκέντροτηςπόλης,μεανοιχτωσιάμπροστά
του,Τιμή28.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106619-ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.καθ.στοΙσόγειο .Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
μεδύοΚλιματιστικά,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμεναμεΔιπλάτζάμια,σεπολύκαλήγει-
τονιά,μεαναμονήγιαWCηοποίαθααποπε-
ρατωθείαπότοναγοραστή,αυτήντηνστιγμή
χρησιμοποιείταιωςαποθήκη,σετιμήευκαιρίας
μόνο:18.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφοχωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέ-
ρισμαδίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμα

Δόμησηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1991καιανακαινί-
στηκετο2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
ΠετρελαίουμεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επι-
πλωμένοήκαιχωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιά
εισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,μεπολύμεγά-
ληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπροφοράςμόνο:
38.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα
70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
23.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείται
απόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η
θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευ-
ρίσκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο500τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
230.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια, καιWC.
Είναικατασκευασμένητο2000καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,
Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,

κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα65τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,

Κωδ:13859-ΣτονΤρίλοφοευκαιρίαΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυ-
νολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίαςμόνοαπό
120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο

576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35 τ.μ.,πίσωαπο τοΣτάδιοΒέ-

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

στικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΤΟ COFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Απο-

στολή βιογραφικών στο 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 υπάλληλος λογι-
στικού γραφείου.ΑΠοστείλετε
βιογραφικόσημείωμαστη διεύ-
θυνση:info@giouros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη
Βέροια.Ασφάλιση και αποδο-
χέςσύμφωναμετονόμο.Κατά-
θεσηβιογραφικώνστηγραμμα-
τείατουκολυμβητηρίουΣταδίου
125Βέροια.Τηλ:2331125087.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€

ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα
15000€

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

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτωνμε μηλιές 8 ετών

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικόςαυτοκι-
νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-
τωναπόεπιχείρησηστηΒέροια
γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανο-
ποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδη-
γόςΤαξίγιαπλήρηαπασχόληση
καθώς καιΠΩΛΗΣΗγαϊδουρά-
κια. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553&2331062900.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας:9:00με18:00.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτωνγιαμόνιμηεργασία.
Τηλ.:2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYNζητάειά-

τομογιαμόνιμηεργασίαμεεμπειρία
σεκατασκευήκαιτοποθέτησηκου-
φωμάτων.Επικοινωνίαγιαραντε-
βού2331073281υπεύθυνοςπρο-
σωπικουΒύρωνΣταμπούλογλου.

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

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητάεινα
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόλη-
ση,εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια
γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,
Θεσσαλονίκης.Απαραίτηταπρο-
σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα,δίπλωμααυτοκινήτου,ά-
δειαεργασίαςπροσωπικούασφα-

λείας,εμπειρίαμεβιογραφικόκαι
συστάσεις.Μισθός,ασφάλισηκαι
ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογη-
τικώνμεσυνέντευξηστακεντρι-
κά γραφείαμας,Θεσσαλονίκης
45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφρο-
ντιστηριακη πείρα, παραδιδει
ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκεί-
ου (με εξειδίκευσηστηνΈκθε-
ση). Τιμές προσιτές μεμονω-
μένα καισε γκρουπάκια.Τηλ.:
6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU σε πολύ κατάστα-
ση, 400 ευρώόλα μαζί. Τηλ.:
2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣοικονομικά
ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή
εμφανίσιμηκυρίαχωρίςοικογε-
νειακέςυποχρεώσειςάνω των
65 ετών έως 75 ετών με την
προοπτικήγνωριμίαςκαισυμβί-
ωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τησυμβιωση ή το γάμο.Τηλ.:
6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζω-
ής.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.
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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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

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

νικών,μεφροντιστηριακή
πείρα, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα όλων των
επιπέδων. Τηλ.: 6931
155908.

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

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

ΗεταιρίαPaniniA.E.
επιθυμείναπροσλάβει:

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

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

συνθήκεςπίεσης
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον

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

Οδηγό
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπανόμοιαθέσηστονχώροτων

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

ΑποστολήΒιογραφικών:info@panini-foods.gr



Παρατείνεται η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων μέχρι την 
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 για τους κατόχους ακίνητης ιδιοκτη-
σίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Ωστόσο οι μηχανικοί του Νομού ζητούν μεγαλύτερη των 45 η-
μερών παράταση καθότι μέσα στις προθεσμίες που έχει δώσει το 
υπουργείο είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν οι υποθέσεις των πο-
λιτών. Ηδη στην υπηρεσία του Κτηματολογίου Ημαθίας τα ραντεβού 
είναι συνεχή και σχηματίζουν ουρά ενώ οι επαγγελματίες μηχανικοί 
δεν προλαβαίνουν να εκπονήσουν τις τοπογραφικές μελέτες τους 
ώστε να καταθέσουν τα διαγράμματα για τις ενστάσεις.

Επίσης το τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ημαθίας πιέζει 
την κυβέρνηση εκτός από το Κτηματολόγιο να δώσει προθεσμίες 
περαιτέρω και στις δηλώσεις για την διόρθωση των τετραγωνικών 
μέτρων καθώς και την επέκταση του νόμου περί τακτοποίησης αυ-
θαίρετων σε όλες τις κατηγορίες.

Οσον αφορά τους πολίτες όπως ενημερώνει το αρμόδιο υπουρ-
γείο η διαδικασία της ανάρτησης  πραγματοποιείται, για πρώτη 
φορά, πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυ-
τοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν 
και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτη-
σίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν 
σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:
- Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους 

(Κτηματολογικός Πίνακας)
- Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)
Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να 

προβούν σε άλλη ενέργεια.
Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία 
λήξης), ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτημα-
τογράφησης, κατόπιν ραντεβού.

Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο την 

ακίνητη περιουσία τους, έχουν ακόμα περιθώριο να το κάνουν ψη-
φιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης 
κατόπιν ραντεβού.
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Παράταση μέχρι 6 Νοεμβρίου 
για το Κτηματολόγιο στην Ημαθία

-Περισσότερο χρόνο ζητούν οι μηχανικοί που δεν προλαβαίνουν τις ενστάσεις, 
ενώ τα «ραντεβού» στο Κτηματολόγιο σχηματίζουν ουρές

Συμμετοχή του 5ου ΓΕΛ Βέροιας σε ERASMUS+ ΚΑ1 
για την μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Το 5ο ΓΕΛ Βέροιας έχει την τιμή να συμμετέχει και πάλι στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Erasmus+ KA1 μετά την έγκριση της αίτησής του σε σχέδιο κινητικότητας προσωπικού σχολικής 
εκπαίδευσης με τίτλο “Investing in a School of Acceptance, Wellbeing and Fulfillment”(“Επενδύο-
ντας σε ένα Σχολείο Αποδοχής, Ευημερίας και Πληρότητας”). 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
και προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία 
σε μια άλλη χώρα με σκοπό την απόκτηση νέων  ικανοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες του σχο-
λείου τους.

Στo πλαίσιo της υλο-
ποίησης του συγκεκρι-
μένου σχεδίου κινητικό-
τητας οι εκπαιδευτικοί 
του 5ου ΓΕΛ Βέροιας, 
Χρυσής Σταμάτης (Διευ-
θυντής 5ου ΓΕΛ Βέροιας, 
Φιλόλογος) Αξούριστου 
Χαρά (Φιλόλογος), Γιαν-
νάκη Ελένη (καθηγήτρια 
Αγγλικών), Λιακοπούλου  
Ευσταθία (Φιλόλογος) και 
Μοσχόπουλος Αναστά-
σιος (καθηγητής Κοινω-
νιολογίας) θα συμμετά-
σχουν σε διαρθρωμένα 
προγράμματα μαθημάτων 
στην Ισπανία και στην Ιρ-
λανδία που αφορούν την 
απόκτηση και καλλιέργεια 
γνώσεων και δεξιοτήτων 
με στόχο α) την ανάπτυξη θετικού μαθησιακού κλίματος και αρμονικών σχέσεων στην τάξη, β) το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός μαθη-
σιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την συνοχή και αποτρέπει την περιθωριοποίηση, γ) την αντιμετώπιση συγκρούσεων και περιπτώσεων 
εκφοβισμού και έλλειψης πειθαρχίας, δ) την βελτίωση του γενικού πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής

κοινότητας.
  Η συμμετοχή των πέντε εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης θα συμβάλλει στην επαγγελματική τους βελτίωση 

και στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και εμπειριών, ώστε να ικανοποιηθεί η ανάγκη εκσυγχρονισμού των διδακτικών πρακτικών 
και αναβάθμισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου του σχολείου. Ταυτόχρονα η επαφή τους με συναδέλφους άλλων 
Ευρωπαϊκών σχολείων και η ανταλλαγή εμπειριών και διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή διάσταση και 
εξωστρέφεια του σχολείου, καθώς θα καλλιεργήσει το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες.
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