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Τέλος στα 60αρια και 
70αρια για το τεστ Covid!

  Ένα πρώτο θετικό και αναγκαίο βήμα έγινε από την 
κυβέρνηση αναφορικά με το κόστος των τεστ κορωνοϊού. 
Η διατίμηση που επιβάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με 
ανώτατο πλαφόν στην τιμολόγησή τους ανακουφίζει 
τους πολίτες που δεν θα χρειάζεται να δώσουν 60αρια 
και 70αρια για ένα μοριακό τεστ. Αν λάβουμε υπόψη 
μάλιστα ότι απαιτείται και επαναληπτικό τεστ, τότε 
ο λογαριασμός ανεβαίνει σε επίπεδα απαγορευτικά 
ειδικά σε μια περίοδο που οι τσέπες είναι άδειες. Η 
παρέμβαση της κυβέρνησης μπορεί να προκαλέσει 
αντιδράσεις στους μικροβιολόγους και στα αντίστοιχα 
διαγνωστικά κέντρα, αλλά πρέπει να αναλογιστούν 
την κρισιμότητα της κατάστασης και να «μαζέψουν» 
το κέρδος τους. Το ιδανικό θα ήταν σε δεύτερη φάση 
η κυβέρνηση να προχωρούσε στην συνταγογράφηση 
του τεστ και στον ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό 
του κόστους του. Μάλλον απέχουμε από κάτι τέτοια 
ακόμη…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Στεφάνου ομολογ., Ειρηνάρχου μαρτ.

του Σαββατοκύριακου

Ας βάλει το χέρι 
του ο Άγιος Ανδρέας 

να την γλιτώσουμε στην Πάτρα 
και μετά ο Άγιος Νικόλας στην 

παράταση, μπας και λευτερωθούμε 
του Αη Λευτέρη και κάνουμε 
Χριστούγεννα σαν άνθρωποι…

Μέχρι τότε
το νου μας!!!

Εδώ και μήνες έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα
απότηνπαρούσαστήληγιατιςδιαρκείςουρέςέξωαπό
τα τραπεζικά καταστήματα, πρόβλημα για το οποίο οι
διοικήσεις των τραπεζών σφυρίζουν αμέριμνα και δεν
δείχνουνδιατεθειμένεςνατοεπιλύσουν.

Δημοσιεύουμε αυτούσια την επιστολή διαμαρτυρίας
του αναγνώστη μας Γεώργιου Καραγιώργου, προς το
κατάστημα τηςΕθνικήςΤράπεζαςΒέροιας, όπουπερι-
γράφειτηνταλαιπωρίαπουυπέστητηνΠέμπτη26Νοεμ-
βρίου.Τασχόλιαδικάσας…

Προς το κατάστημα Εθνικής Τράπεζας Βεροίας
Βέροια 26 Νοεμβρίου 2020
Αξιότιμοι κύριοι 
Θα ήθελα να εκφράσω δημόσια την αγανάκτηση μου 

ως πελάτης της τράπεζας σας για την απαράδεκτη συ-
μπεριφορά σας απέναντι εμού και της συζύγου μου την 
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 . 

Φθάσαμε στην τράπεζα περίπου 12.30 το μεσημέρι 
και περιμέναμε υπομονετικά στη σειρά που υπήρχε έξω 
από την τράπεζα, στο πεζοδρόμιο,  για να εξυπηρετηθού-
με σε γραφείο. Οι πελάτες που περίμεναν ήταν πολλοί. Η 
ώρα πήγε 2 παρά τρία λεπτά και η υπεύθυνη εισόδου των 

πελατών στο κατάστημα  βγήκε και μας ενημέρωσε ότι 
δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούμε διότι έκλεισε για το 
κοινό η τράπεζα. 

Σημειώνω ότι είχαμε απομείνει μόνο η σύζυγος μου 
και εγώ για να εξυπηρετηθούμε σε γραφείο και ένας ακό-
μη κύριος, (τα στοιχεία του οποίου είναι στη διάθεση σας)  
για το μηχάνημα. Παρ όλες τις διαμαρτυρίες μας δεν  μας 
επετράπη να εισέρθουμε στο κατάστημα και να εξυπηρε-
τηθούμε. 

Επιπλέον θα ήθελα να επισημάνω ότι Οι συνθήκες 
αναμονής στο πεζοδρόμιο εξω από το κατάστημα της 
Εθνικής τράπεζας ήταν απαράδεκτες διότι συνωστιζόμα-
σταν  περισσότερα από 20 άτομα-  πελάτες οι οποίοι  και 
εμποδίζαμε την διέλευση των πεζών. 

Εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς  αισθάνθηκα, ταπει-
νωμένος και απαξιωμένος. όντας πελάτης της τράπεζας 
πάρα πολλών ετών, 

Θα ήμουν ευτυχής εάν μελλοντικά εξαληφθεί τέτοιου 
είδος συμπεριφορά από μια  τράπεζα σαν την Εθνική την 
οποία εμπιστεύομαι τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Με τιμή
Γεώργιος Καραγιώργος

Χρυσοχοΐδης: Ζητώ συγγνώμη για τη σύλληψη των 
γυναικών στο Σύνταγμα, έρχονται κάμερες στα ΜΑΤ

ΤηνΤετάρτη,οιαρχέςπροχώρησανσεεννέασυλλήψειςγυναικών,ηοποίεςβρέθηκανστοΣύνταγμαμεαφορμή
τηνΠαγκόσμιαΗμέρακατάτηςΒίαςσεβάροςτωνγυναικών.«Έχουνδίκιοοισυγκεκριμένεςκυρίες.Θεωρώότιήταν
μιαυπερβολήπουδενέπρεπεναγίνει,καιοφείλωναζητήσωκαισυγγνώμηγιααυτό.Δενέπρεπεναγίνειαυτήηυ-
περβολή»δήλωσεστονRealfmουπουργόςΠροστασίαςτουΠολίτηΜιχάληςΧρυσοχοΐδης.

ΓιατιςκάμερεςσταΜΑΤ
Σύμφωναμετονυπουργό,τιςεπόμενεςημέρεςθαβγαίνουνταΜΑΤμεκάμεραστιςεπιχειρήσεις,ενώηλειτουργία

θαανακοινώνεταισεαυτούςπουδιαδηλώνουν,ότιαπότώρααρχίζειηκαταγραφή.Τουλικό,ανέφερεότιθαπηγαίνει
σεένασημείοόπουθακρατιέταιμεόλουςτουςκανόνεςκαιτιςδικλείδεςασφαλείαςγιαταπροσωπικάδεδομένα.

«Ανχρειαστείναχρησιμοποιηθείγιαπροανακριτικούςλόγους,είναιπροφανέςότιμεάδειατουεισαγγελέαθαχρη-
σιμοποιείται»πρόσθεσε.ΚάμερεςθαφέρουνκαιάλλεςομάδεςόπωςηΟΠΚΕκαιηΔΡΑΣΗ.

Ανακοινώθηκεπαράτασητουπρογράμματος
«ΑντώνηςΤρίτσης»

Τηνεπίσημηπαράτασητουπρογράμματος«ΑντώνηςΤρίτσης»,πουείχεπροαναγγείλειπρινμερικέςημέρες,ανακοί-
νωσεουπουργόςΕσωτερικώνΤάκηςΘεοδωρικάκος,μέσωτηλεδιάσκεψης,στοπροσυνέδριοΗπείρουκαιΔυτικήςΜακε-
δονίαςτηςΚΕΔΕκαιότιμετονέοέτοςξεκινάηδεύτερηφάσητουΠρογράμματος.Υπενθυμίζεταιότιηπρώτηφάσητων
αιτήσεωνλήγειστις31Δεκεμβρίου.

ΠαράλληλαοΥΠΕΣυποστήριξεότιέχειοργανωθείμέσααπότηνΕΥΔΕτουΥΠΕΣκαιτηνΕΕΤΑΑηεπιτάχυνσητου
Προγράμματος«ΑντώνηςΤρίτσης»,σημειώνονταςτονκαθοριστικόλόγοπουέχειγιαπρώτηφοράηΚΕΔΕ.

Στόχοςτουυπουργείου,είπεοκ.Θεοδωρικάκος,είναιναεφαρμοστείτοΠρόγραμμαμεδίκαιοτρόπο,όρουςκαισυν-
θήκεςδιαφάνειας,ώστεναγίνειπράξηηδέσμευσηπροςτονΠρωθυπουργό,ότιδενθαμείνεικανείςΔήμοςχωρίςναέχει
τηδυνατότηταναμπειστοΠρόγραμμα.Θύμισε,επίσης,ότιτο«ΑντώνηςΤρίτσης»έχειδιασφαλισμένηχρηματοδότηση
2,5δισ.ευρώαπότοΤαμείοΠαρακαταθηκώνκαιΔανείωναλλάκαιπρόσθετηχρηματοδότησηαπότηνΕυρωπαϊκήΤρά-
πεζαΕπενδύσεων.

Στολίζονταιταδέντρα
τηςπόληςγιατα
Χριστούγεννα

Εδώ και λίγες μέρες έχει αρχίσει να στολίζε-
ται ηΒέροια για να ζεσταθεί λίγο τοπνεύμα των
Χριστουγέννωνπουβρίσκεται καθ΄ οδόν και μετ΄
εμποδίων λόγω των κλειστών δρόμων τηςπαν-
δημίας.Ωστόσογια να γυρίσει κάπως το κλίμαο
Δήμος με τοσυνεργείο του έφτασανστομεγάλο
δένδρομπροστάστοΕπιμελητήριοκαιτηνΛέσχη
ΑξιωματικώνΒέροιας και τοποθέτησαν λαμπάκια
και εορταστικόστολισμό,πουφέτοςπερισσότερο
απόποτέτοέχουμεόλοι,ανάγκη!!

Οι σύγχρονοι Ήρωες των 
νοσοκομείων ζωγραφίζουν 

χριστουγεννιάτικα δέντρα στις 
στολές τους 

Παράτηνσωματικήκαιψυχολογικήκόπωσήτους,οιυγειονομι-
κοίτουΜαμάτσειουΝοσοκομείουΚοζάνηςβρήκαντοκουράγιοκαι
την διάθεση να ζωγραφίσουν επάνωστις ειδικέςστολές «αστρο-
ναύτη»αστεράκια, χριστουγεννιάτικαδέντρα και θετικάμηνύματα
για να εμψυχώσουν τους ασθενείς και να τους μεταδώσουν λίγο
χριστουγεννιάτικοπνεύμαστιςδύσκολεςστιγμέςπουβιώνουνστις
κλίνεςνοσηλείας.Τουςαξίζουνπολλάσυγχαρητήρια!!!

Αγανάκτηση αναγνώστη προς το κατάστημα της Ε.Τ.Ε. 
στη Βέροια για τις ουρές και την «πόρτα»

λίγο πριν το πέρας του ωραρίου
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Τακτική δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου)   συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάουσας θα διεξαχθεί την 
Δευτέρα 30 /11/2020, από 10:00 π.μ. έως  11:00 π.μ. για τη συζή-
τηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

1 Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από την  ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
– ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.

2 Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολό-
γησης δημοσίων συμβάσεων

3 Υποβολή ή μη αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 
ΑΤ14 του προγράμματος  «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου 
Εσωτερικών

4 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 15514/30-9-2020 σύμβασης με την 
εταιρεία  «Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με αύξηση της ποσότητας 
γάλακτος που αντιστοιχεί στο ποσό 5638,24 €, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν από την πρόσληψη προ-
σωπικού ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών κτιρίων.

5 Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσω-
ρινού αναδόχου   του Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδι-
κασία, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

6 «Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ-
ΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», 
Α.Μ.: 15/2018, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκρι-

ση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνι-
σμού.»

7 Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πυ-
ροπροστασία Δημοτικού δάσους Νάουσας 2017» (Αρ. μελέτης: 
1/2017), προϋπολογισμού 37.224,02 €.

8 «Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελλη-
νικού Δημοσίου (ΥΠΠΟΑ - ΓΓΑ) και του Δήμου Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας  για το έργο «Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Τ.Κ. 
Κοπανού, Ροδοχωρίου» »

9 Παροχή υπηρεσιών επιπλέον αδειών χρήσης, για την ενότητα 
των εισπράξεων  της υφιστάμενης πλατφόρμας λογισμικού της 
Οικονομικής διαχείρισης

Για φαινόμενα ασύμμετρων ανατιμήσεων και κερδοσκοπίας ενώ το 
μεγαλύτερο μέρος της αγοράς βρίσκεται σε αναστολή, έκανε λόγο χθες  
ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Πανα-
γιώτης Σταμπουλίδης, σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την πανδημία, 
ανακοινώνοντας την επιβολή ανώτατης τιμής στα τεστ κορονοϊού.

 «Οφείλουμε να παρέμβουμε θεσμικά μπροστά σε τέτοια φαινόμε-
να τόνισε ο γενικός γραμματέας και συνέχισε λέγοντας ότι «σήμερα, 
γνωρίζοντας πλέον ότι για λόγους πρόληψης γίνεται ευρεία χρήση των 
τεστ ανίχνευσης του ιού από τους πολίτες, είτε κατά μόνας, είτε από τις 
επιχειρήσεις για λογαριασμό των υπαλλήλων τους, έχοντας πρώτιστα 
διασφαλίσει την διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών 
και συνάμα έχοντας προσδιορίσει το κόστος διάθεσης αυτών στους 
χρήστες, προχωράμε στον ορισμό ανώτατης τιμής χρέωσής τους».

Εντός των επόμενων ημερών η Τροπολογία
 Επ΄αυτού, ο  υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-

γιάδης εντός των προσεχών ημερών θα καταθέσει σχετική τροπολογία, 
με την οποία θα εξουσιοδοτείται να μπορεί να ορίσει ανώτατες τελικές 
τιμές, σε αγαθά και υπηρεσίες, αναγκαίες για την διασφάλιση της δημό-
σιας υγείας και των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών.

Αμέσως μετά την ψήφιση και δημοσίευση στο ΦΕΚ της διάταξης, θα 
εκδοθεί υπουργική απόφαση, με την οποία θα τίθενται σε εφαρμογή οι 
ανώτατες τελικές τιμές χρέωσης για τη διεξαγωγή εξετάσεων για ανί-
χνευση κορωνοϊού SARS-CoV-2 σε κάθε ιδιώτη πάροχο της συγκεκρι-
μένης υπηρεσίας. Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

α) ως ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια μοριακού ελέγχου RT-
PCR για την ανίχνευση του κορονωιού SARS-CoV-2, τα 40 ευρώ

β)  ως ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια ταχείας δοκιμασίας 

για την ανίχνευση αντιγόνου του κορονωιού SARS-CoV-2 
(Rapid test), τα 10 ευρώ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προστατέψουμε την κοινω-
νία από κάθε αθέμιτη εμπορική πρακτική. Όποτε και όπου 
χρειαστεί θα παρέμβουμε σε οποιοδήποτε στάδιο παρα-
γωγής και διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών» είπε ο κ. 
Σταμπουλίδης.

Στη συνέχεια υπενθύμισε τα θεσμικά και τεχνικά εργα-
λεία,  τα οποία τέθηκαν σε ισχύ και, όπως σημείωσε, δια-
σφάλισαν:απρόσκοπτη και συνεχή τροφοδοσία της αγοράς, 
επάρκεια αγαθών υγειονομικής προστασίας και την πρό-
σβαση των πολιτών σε προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλό 
κόστος. Αναλυτικότερα υπενθύμισε ότι έχουν ληφθεί οι εξής 
αποφάσεις:

1. Αναπτύχθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή η ψηφιακή 
πλατφόρμα e-Καταναλωτής, με την οποία οι καταναλωτές 
μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές πώλησης των προϊόντων 
μεταξύ των σούπερ μάρκετ, εντείνοντας τον ανταγωνισμό 
και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στις τιμές.

2. Πρώτη στην Ευρώπη, η Ελλάδα ενεργοποίησε το Μητρώο Κατα-
γραφής Αποθεμάτων του υγειονομικού υλικού, έχοντας τον έλεγχο της 
επάρκειας των αγαθών στην ιδιωτική οικονομία.

3. Μειώθηκε ο ΦΠΑ από 24% σε 6% σε μεγάλη γκάμα αγαθών που 
είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας υγείας, μειώνοντας δρα-
στικά το κόστος διαβίωσης των πολιτών.

4. Θεσπίστηκε το σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους σε αγαθά και 
υπηρεσίες, οριζόμενο ίδιο με τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους εκτός 

περιοριστικών μέτρων, αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κερδο-
σκοπία, επιτυγχάνοντας την διατήρηση του χαμηλού πληθωρισμού και 
προστατεύοντας εν τέλει τα εισοδήματα των πολιτών.

5. Αναβαθμίστηκε η υπηρεσία εξυπηρέτησης των πολιτών 1520. 
Περισσότεροι από 300 χιλιάδες καταναλωτές και επαγγελματίες, έχουν 
εξυπηρετηθεί τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά έως σήμερα.

6. Γίνεται εποπτεία με τον κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό παρόντα 
(ΕΛΑΣ-ΔΙΜΕΑ-ΕΑΔ-ΛΣ-ΣΕΠΕ-Δημοτικές Αστυνομίες) για την τήρηση 
των μέτρων και την προστασία των πολιτών, με την πραγματοποίηση 
περισσότερων από 660.000 ελέγχους ανά την επικράτεια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ: Ένας κτηνοτρόφος 
φιλόσοφος, το νέο podcast 

της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας
-Σήμερα Σάββατο 28 Νοεμβρίου 

συντονιστείτε στο http://future.libver.gr/podcasts/ και στο https://www.pod.gr/ 
Ένα είναι σίγουρο: πως η αφηγηματικότητα του Δημήτρη Ζαρκάδα, θα σε συνεπάρει. Στην 

συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Σοφία Γκαγκούση, διηγείται με ζήλο τις πρώ-
τες παιδικές αναμνήσεις στα βουνά της Ημαθίας προσέχοντας τα ζωντανά του πατέρα του. Μπο-
ρεί να στερήθηκε το παιδικό παιχνίδι με τα άλλα παιδιά του χωριού, αλλά αποκόμισε πολλές δυ-
νατές βιωματικές ιστορίες όλα αυτά τα χρόνια . Και πάντα η αγάπη του για τα ζωντανά του είναι 
εκείνη που του δίνει διαχρονικά τη δύναμη να ανέχεται τις όποιες κακουχίες ενέχει η ελεύθερη 
βοσκή. Ακόμα κι αν εγκατέλειψε τα γράμματα από μικρός, ο Δημήτρης Ζαρκάδας ξέρει να δίνει 

φιλοσοφημένες εξηγήσεις σε τωρινά 
σημεία των καιρών.

Σήμερα Σάββατο 28 Νοεμβρίου 
2020 ακούστε το podcast όπου ο κ. 
Δήμητρης Ζαρκάδας συνομιλεί με την  
Σοφία Γκαγκούση, διαδικτυακά στο 
http://future.libver.gr/podcasts/ και στο 
https://www.pod.gr/ 

Πρόκειται για τη σειρά των podcasts 
που δημιούργησε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας σε συνεργασία με το pod.gr , όπου επιστήμονες, επαγ-
γελματίες, δημιουργοί της Βέροιας μοιράζονται μαζί μας τις ιστορίες τους, μιλώντας για το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον όπως το ζήσανε και το οραματίζονται.

Δέκα χρόνια μετά το Βραβείο: Συζητάμε για το μέλλον
Δέκα χρόνια μετά την απονομή του Βραβείου «Πρόσβαση στη Μάθηση» από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates, 

η Βιβλιοθήκη συζητάει για το μέλλον με ποικίλες εκδηλώσεις, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, με ελεύθερη 
πρόσβαση. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο future.libver.gr/programme

Οι Δήμοι 
Βέροιας και 

Αλεξάνδρειας 
στην 

επιχορήγηση 
για εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων

 Στην επιχορήγηση 151 Δήμων 
της Χώρας προχώρησε το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών με απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται 
για  28.190.490,00 ευρώ,  αποκλει-
στικά και μόνο για την εξόφληση των 
υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων κάποιων συγκεκριμένων 
Δήμων προς τρίτους, δηλαδή προς 
Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης. 
Στην Ημαθία, επιχορηγούνται ο Δή-
μος Βέροιας με 317.140 ευρώ και 
ο Δήμος Αλεξάνδρειας με 237.480 
ευρώ.

Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας

Στα 40 ευρώ η ανώτατη τιμή του μοριακού τεστ 
κορονωιού και 10 ευρώ του Rapid test

-Σε αναμονή η Υπουργική Απόφαση



Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

. Όταν οι άνθρωποι κά-
νουν λάθη στη ζωή τους 
είναι υποχρεωμένοι να 
αναλάβουν τις ευθύνες 
τους, και να πληρώσουν 
οι ίδιοι το τίμημά τους.  Ό-
ταν ,όμως,  γίνονται κά-

ποια λάθη από ανθρώπους που έχουν αναλάβει, με 
εντολή του Ελληνικού λαού, τη διακυβέρνηση της 
χώρας, τότε τα λάθη τα πληρώνει ο λαός. Και αυτό 
είναι εγκληματικό. Έτσι το πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου 1974 κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
της Κύπρου είναι ένα τραγικό λάθος  από τους από 
τους ηγέτες  της Ελλάδος και της Κύπρου που ο-
δήγησε την Κύπρο στην τουρκική εισβολή. Τα λάθη 
που οδήγησαν στην  τουρκική εισβολή τα πλήρωσε 
η Ελλάδα και  ο Κυπριακός Ελληνισμός με εκατόμ-
βες νεκρών και καταστροφών. Μοιραία πρόσωπα 
που βαρύνονται για την τουρκική εισβολή υπήρξαν: 
Ο Ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης, ο Αρχιεπίσκο-
πος Κύπρου Μακάριος Γ’  και  ο Υπουργός εξωτερι-
κών των ΗΠΑ  Χένρυ Κίσινγκερ. 

   Ενώ το στρατιωτικό καθεστώς της 21 Απριλίου 
του 1967 αποφάσισε με πρωτοβουλία του δικτά-
τορα Παπαδόπουλου την παράδοση της εξουσίας 
στους πολιτικούς, τη δημιουργία προϋποθέσεων 
τερματισμού της  χούντας και προκήρυξη εκλογών 
ο Ταξίαρχος Δημήτριος με το πραξικόπημα της 
25 Νοεμβρίου 1973 ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο. 
Ανέκοψε την προσπάθεια του πειράματος «Μαρ-
κεζίνης» και οδήγησε τη χώρα σε νέα  στρατιωτική 
Χούντα. Με το πραξικόπημα του Ιουλίου  1974 
προκάλεσε την τουρκική εισβολή με τις γνωστές συ-
νέπειες. «Ήταν ένας άνθρωπος μάλλον  μοναχικός 
εσωστρεφής θα έλεγα. Δεν ένιωθε άνετα με τους 
ανθρώπους. Του άρεσε να απομονώνεται και να ζει 
στο δικό του κόσμο1

Ο Ιωαννίδης έλαβε μέρος, ως Εύελπις στον 
Β’ΠΠ στη μάχη της  Κρήτης, ως αξιωματικός στον 
εμφύλιο. Ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της 
Χούντας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου και ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο 
. Μετά τη μεταπολίτευση αποστρατεύθηκε και δι-
κάστηκε μαζί με όλους τους  πραξικοπηματίες σε 
ισόβια κάθειρξη και σε υποβιβασμό στον στρατιώτη.   
Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 ήταν έργο 
δικό του. Πίστεψε στους υπαλλήλους της CIA στην 
Αθήνα ότι θα επιτύχει την Ένωση της Κύπρου με 
την Ελλάδα. Με εντολή του πραγματοποιήθηκε στην 
Κύπρο  από την Εθνική Φρουρά της Κύπρου, την 
ΕΛΔΥΚ και την ΕΟΚΑ Β΄, κατ’ εντολή της Χούντας 
των Συνταγματαρχών, με σκοπό την ανατροπή του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκο-
που Μακάριου Γ’ και την επίτευξη της ένωσης με 
την Ελλάδα. 

 Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ ήταν ένας φιλό-
δοξος άνθρωπος. Είχε το χάρισμα της πειθούς με 
την οποία γοήτευε τα πλήθη και γι αυτό απόκτησε 
ενθουσιώδεις οπαδούς. Στην αρχή υποστήριζε με 

ενθουσιασμό την Ένωση της Κύπρου, ύστερα α-
πό κάποιο διάστημα υποστήριζε την Αυτοδιάθεση 
έχοντας το πλευρό του και το Αριστερό κόμμα του 
ΑΚΕΛ το οποίο στήριζε τους σκοπούς ου Μακά-
ριου για την Αυτοδιάθεση  με την προσδοκία την 
προσάρτηση της νήσου στο άρμα της Σοβιετικής 
Ένωσης.

Στις 15 Ιουλίου και  8.30 το πρωί εκδηλώθηκε το 
πραξικόπημα στην Κύπρο, από την Εθνική Φρουρά 
με βομβαρδισμούς του Προεδρικού Μεγάρου. Ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μέσα από τα χαλάσματα 
διέφυγε προς την Πάφο, πρόεδρος τοποθετήθηκε 
ο Νίκος Σαμψών που στη συνέχεια ανακήρυξε την 
«Ελληνική Δημοκρατία της Κύπρου». Ο Μακάριος 
από καιρό γνώριζε τα σχέδια των Συνταγματαρχών 
γι αυτό πήρε τα μέτρα του. 

Ο Μακάριος μέσω Μάλτας και Λονδίνου έφτασε 
στην Νέα Υόρκη, όπου στις 19 Ιουλίου έλαβε μέ-
ρος στην σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ. Εκεί, κατήγγειλε την χούντα των Αθηνών για 
εισβολή. Στις 20 Ιουλίου, η Τουρκία επικαλούμενη το 
άρθρο 4 της συνθήκης Εγγυήσεων, εισέβαλε στην 
Κύπρο. Οι Τούρκοι με μια δεύτερη επιχείρηση, τον 
Ατίλλα ΙΙ, τον Αύγουστο του ιδίου έτους, η Τουρκία 
κατέλαβε το 38% των εδαφών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και εκτόπισε 180 χιλιάδες Κύπριους (άλλες 
20.000 παρέμειναν εγκλωβισμένοι), ενώ συνολικά 
σκοτώθηκαν περίπου 3.000 ελληνοκύπριοι. 2

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επέστρεψε στην 
Κύπρο τον Δεκέμβρη του 1974 και συνέχισε τα προ-
εδρικά του καθήκοντα. Γι αυτόν δεν υπήρχε ο λόγος 
της ενοχής του.  Από το 1974 μέχρι σήμερα συνεχί-
ζονται συνομιλίες για ειρηνική και δίκαιη επίλυση του 
Κυπριακού Προβλήματος.

Στους πρωταγωνιστές της Κυπριακής τραγωδίας 
συμμετείχε και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ   Αμερικανός γερ-
μανό-εβραϊκής καταγωγής Χένρυ Κίσινγκερ. Είναι ο 
άνθρωπος που μηχανεύτηκε και εφάρμοσε το σχέ-
διο της κατάληψης της νήσου από τους Τούρκους. 
«Ο λαός των Ελλήνων είναι αναρχικός και δύσκο-
λος να τιθασευθεί. Γι’ αυτό πρέπει να τον χτυπή-
σουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ίσως 
αναγκασθεί να συμμορφωθεί. Εννοώ να πλήξουμε 
τη γλώσσα του, την θρησκεία του, τα πνευματικά και 
ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε 
την δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να 
επικρατήσει, ώστε να μην μας παρενοχλεί στα Βαλ-
κάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανα-
τολή, σε όλη αυτή την νευραλγική περιοχή στρατηγι-
κής σημασίας για μας». Το κείμενο δημοσιεύθηκε σε 
εφημερίδες και περιοδικά. Σε επιστολή του Μαρίνου 
του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥο ίδιος το διέ-
ψευσε. Σε συνέντευξη που δόθηκε στη Λευκωσία 
από κάποιο δρ Κέλλη ειπώθηκε: ότι«Ο Ετσεβίτ 
είπε στον Κίσινγκερ ότι θα κάμει εισβολή, αλλά ο 
Κίσιγκερ δεν του είπε να σταματήσει. Δεν ενδιαφέρ-
θηκε καθόλου και του είπε να κάμει ό,τι νομίζε..» 3 
Βέβαια μισήθηκε από τους συμπατριώτες για την 
αθλιότητά του και αμαύρωσε την πολιτική καριέρα.

Πηγές:1.Αθ.Στριγάς «Κύπρος-Απόρρητος φάκε-
λος» σελ.120 εκδ. ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ.2. Βικιπαίδεια.  Το 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 .3Γιάννης Βρα-
χίμης «Ανατολή-Κύπρος-Δύση σελ.212
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ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 
1974 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 

Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Εδώ, φίλοι αναγνώ-
στες, δεν αναφερόμα-
στε στους ανθρώπους 
εκείνους, οι οποίοι από 
αδυναμία ή από απρό-
βλεπτα εμπόδια δεν εί-
ναι συνεπείς στο λόγο 

που έδωσαν και στις υποχρεώσεις που ανέ-
λαβαν. Δεν αναφερόμαστε σ’ αυτούς οι οποίοι 
αντιλαμβάνονται το λάθος τους και θα επιθυ-
μούσαν να μην το είχαν διαπράξει.

Εδώ, πρόκειται για τους τύπους εκείνους, 
που δεν σπανίζουν στην εποχή μας, οι οποίοι 
έχουν πολύ χαλαρή συνείδηση του χρέους 
και με την πρώτη ευκαιρία ή δυσκολία, δεν 
διστάζουν να φανούν ασυνεπείς. Εκτός του ότι 
υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι σκοπίμως, χω-
ρίς καμία ντροπή, δείχνουν μια καταπληκτική 
και μια εξοργιστική ασυνέπεια στη ζωή τους. 
Δίνουν το λόγο τους, δίνουν υποσχέσεις και 
διαβεβαιώσεις, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις 
και χρησιμοποιούν όλη τους την πειστικότητα 
για να σου εμπνεύσουν την πεποίθηση ότι 
είναι αξιόπιστοι και συνεπείς άνθρωποι. Και τη 
στιγμή που λένε αυτά, έχουν ήδη αποφασίσει 
να μην τηρήσουν τίποτα και να εκμεταλλευτούν 
την καλή σου πρόθεση.

Στα παλαιότερα χρόνια ο λόγος των ανθρώ-
πων ήταν, κατά κανόνα, απρόσβλητο συμβόλαιο. 
Σήμερα και το πλέον έγκυρο συμβόλαιο μπορεί να 
αναδειχθεί κουρελόχαρτο στα χέρια του επιτήδει-
ου και πολυμήχανου ασυνεπή ανθρώπου.

Κάτι τέτοιοι άνθρωποι, όχι μόνο δεν δίνουν 
καμία σημασία στο λόγο τους, αλλά ούτε στους 
όρκους τους, ούτε στην υπογραφή τους. Δεν 
τους ενδιαφέρει αν θα εκτεθούν και χαρακτηρι-
σθούν αναξιοπρεπείς. Εκείνο που κάπως φο-
βούνται, είναι η τιμωρία του νόμου. Παίρνουν, 
όμως, τα μέτρα τους, ώστε και αυτή να την 
αποφεύγουν. Και έτσι, δανείζονται από φίλους 
και δεν επιστρέφουν το δάνειο, αγοράζουν με 
δόσεις και δεν τις καταβάλουν, σου δίνουν το 
λόγο τους να σε βοηθήσουν σε μια υπόθεσή 
σου, σε κάποια εργασία, σε αποκοιμίζουν και, 
όχι λίγες φορές, σε εκθέτουν.

Τον ασυνεπή άνθρωπο τον παρουσιάζει 
πολύ χαρακτηριστικά ο Κύριος στην παραβολή 
του πατέρα με τους δυο γιους. Ο πατέρας είπε 
στον πρώτο γιο του: «ύπαγε σήμερον εργάζου 
εν των αμπελώνι μου». Εκείνος στην αρχή αρ-
νήθηκε, «ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθεν».

«Και προσελθών τω δευτέρω είπεν ωσαύ-
τως. Ο δε αποκριθείς είπεν: «εγώ κύριε, και 

ουκ απήλθε» (Ματθ. κα΄ 18-30). Να ο ασυνε-
πής τύπος. Υπόσχεται, αναλαμβάνει υποχρέω-
ση απέναντι στον πατέρα, τον καθησυχάζει και, 
χωρίς ντροπή, δεν κάνει τίποτε. Παρουσιάζεται 
ασυνεπής και δόλιος.

Και μετά την παραβολή, ο Κύριος πρόσθεσε 
ότι: «Οι εκ προμελέτης ασυνεπείς αυτοί άν-
θρωποι, οι Φαρισαίοι, που λένε και δεν πράτ-
τουν, που υπόσχονται και δεν τηρούν, είναι 
χειρότεροι από τις πόρνες και τους τελώνες, οι 
οποίοι στο τέλος καταλήγουν σε μετάνοια. Οι 
Φαρισαίοι ήταν όντως οι πλέον αντιπροσωπευ-
τικοί τύποι των ασυνεπών ανθρώπων. Γνώρι-
ζαν το θέλημα του Θεού και ήταν σε θέση να το 
τηρήσουν. Το εκήρυτταν στους άλλους και ζη-
τούσαν από εκείνους την αυστηρή τήρησή του. 
Αυτοί, όμως, το παρέβαιναν. Παρουσίαζαν μία 
φοβερή ασυνέπεια μεταξύ λόγων και έργων.

«Λέγουσι και ου ποιούσιν» έλεγε ο Κύριος 
γι’ αυτούς (Ματθ. κγ΄ 3).

Αυτή είναι η πλέον φοβερή ασυνέπεια, που 
είναι τόσο επιπλέον προκλητική, καθόσον πα-
ρατηρείται σε εκπροσώπους της θρησκείας, 
οι οποίοι, περισσότερο από κάθε άλλον, έ-
πρεπε να παρουσιάζουν συνέπεια λόγων και 
έργων, διδασκαλίας και παραδείγματος. Και, 
δυστυχώς, συναντάμε σε όλες τις εποχές και-
ροσκόπους και κερδοσκόπους, ιδιοτελείς και 
συμφεροντολόγους, που καταπατούν το λόγο 
τους μπροστά στο υλικό κέρδος.

Υπάρχουν καις τη δική μας εποχή ως αξι-
ωματούχοι, μάλιστα μέσα στην πολιτεία, ως 
ποιμένες στην Εκκλησία, ως «πνευματικοί» 
άνθρωποι στον κόσμο της επιστήμης και των 
γραμμάτων. Έχουν μεταβάλει σε επάγγελμα 
την αποστολή τους και εμπορεύονται τα ιερά 
και τα όσια. Είναι οι άνθρωποι για τους οποί-
ους ο Απόστολος Παύλος λέει ότι: κατέχουν 
«εν αδικία την αλήθειαν», γιατί ενώ γνωρίζουν 
και αναγνωρίζουν την αλήθεια, εν τούτοις την 
αδικούν σκόπιμα και την καταπατούν με την, 
χωρίς συνέπεια, ζωή τους. Και έτσι προκαλούν 
σκάνδαλα. Μερικά από αυτά δεν έρχονται στη 
δημοσιότητα. Άλλα, όμως, ξεσπούν φοβερά, 
για να κλονίσουν συνειδήσεις και θανατώσουν 
ψυχές. Και είναι πολλοί εκείνοι που, βαθιά 
σκανδαλισμένοι από αυτή την ασυνέπεια. κα-
ταντούν σε γενικεύσεις και χάνουν πλέον την 
εμπιστοσύνη τους και προς τους πραγματικά 
έντιμους και συνεπείς ανθρώπους.

Αναμφίβολα, φίλοι αναγνώστες, ένα από 
τα σοβαρά ελαττώματα που καταδικάζει η δι-
καιοσύνη του Θεού και η συνείδηση των αν-
θρώπων, είναι η ασυνέπεια, η εσκεμμένη και 
θεληματική ασυνέπεια και μάλιστα όταν αυτή 
παρουσιάζεται από τους ηγέτες της Εκκλησίας, 
της Πολιτείας και της κοινωνίας.

«…Ο δε αποκριθείς είπεν: 
εγώ κύριε και ουκ απήλθε»

(Ματθ. κα΄ 30)

ΑΝΑΠΟΛΩ
Της Όλγας Κουτμηρίδου - Μεταξά

Δεν φτάνει που κλείστηκα μέσα,βρέχει κιόλας.Έπεσε ένα πέπλο ομί-
χλης,έξω και μέσα μου.Κοιτώντας τον δρόμο το σκηνικό άλλαξε.Ο μπαμπάς 
με κρατά αγκαλιά και τρέχει προς το σπίτι,γιατί έπιασε βροχή και δεν πήραμε 
ομπρέλα.Θα ήμουν 5 ή 6 χρονών.Ο δρόμος.....Πάνω στο χωμάτινο στρώμα 
του,παίζαμε με την μπάλα μας τα μήλα ,κυνηγητό,και κρυφτό. Χτυπούσαμε τα 
γόνατα μας,γεμίζαμε σκόνη όμως ήμασταν ελεύθεροι και χαρούμενοι.Μέσα 
στην φτώχεια μας μοιραζόμασταν το ψωμί με την ζάχαρη ,τα καρύδια ή τα 
ξερά σύκα.Χαιρόμασταν την ηλικία μας και δεν προσπαθούσαμε να μεγαλώ-

σουμε απότομα. Αναπνέαμε καθαρό αέρα και πίναμε νεράκι από την υπαίθρια πέτρινη βρυσούλα 
μας.Ο δρόμος,οι αλάνες,η μπάλα μας ,τα ξύλα και οι πέτρες ήταν τα παιχνίδια μας. Γινόμασταν ένα 
με την φύση και αυτή μας το ανταπέδιδε.Σαν τελείωνε η μέρα και γυρνούσαμε στο σπίτι,αντί για τη-
λεόραση ακούγαμε ραδιόφωνο,λέγαμε ιστορίες και παραμύθια.Όταν ήθελα να χαλαρώσω άνοιγα το 
μεγάλο παράθυρο μου που κοίταζε προς τον κάμπο και τον έβλεπα να αλλάζει φορεσιές.Την άνοιξη 
ντυνόταν στα ροζ από τις ανθισμένες ροδακινιές,το καλοκαίρι στα κόκκινα από τις παπαρούνες,το 
φθινόπωρο μιά γινότανε πορτοκαλί,μιά καφέ και μιά ανοιχτόχρωμο πράσινο.Τον δε χειμώνα ο κά-
μπος μου φορούσε την ολόλευκη βαριά του γούνα.Αναπολώ την γειτονιά μου....Τις ξεκλείδωτες πόρ-
τες,τις μυρωδιές του ζυμωτού ψωμιού,και των φαγητών που δραπέτευαν από τα ανοιχτά παράθυρα 
των όμορφων μονοκατοικιών.. Βρέχει! Πού πήγε η αθωότητα; Πού πήγε η αγάπη; Τί έκανα λάθος 
σαν άνθρωπος; Τί πρέπει να διορθώσω,τί να πω στην επομένη γενιά; Ποιός θα με ακούσει; Όλα 
άλλαξαν,ο φόβος κυριαρχεί,τα λόγια δεν πείθουν...Πάνω στον δρόμο γράφεται ακόμη μία ιστορία.
Σκούπισα τα δακρυσμένα μου μάτια και κοίταξα τις εικόνες μου.»Παναγία μου φώτισε τον Νού μας,-
δώσε σε όλους κουράγιο και πίστη,να επιβιώσουμε μέσα από αυτόν τον πόλεμο να έρθει ο καιρός 
της ξεγνοιασιάς.Πάλι να βγούμε στον δρόμο της ζωής,με περισσότερη ενσυνείδηση και υπευθυνότη-
τα»  Ήμουν στο σπίτι,όμως ο Νους ταξίδεψε πάνω στον υγρό δρόμο των αναμνήσεων μου,αλλά και 
στους χιλιάδες συνανθρώπους μου που παλεύουν για την ζωή τους.Ίσως έπρεπε να βραχούμε για 
να μάθουμε να φυλαγόμαστε....



Θεσπίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διαβατήριο για τα ιπποειδή για την περαιτέρω 

θωράκιση των δικαιωμάτων τους
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο της  κατάρτισης ενός σύγχρονου και 

ολοκληρωμένου σχεδίου, εναρμονισμένου με τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για την προστασία και την ευζωία των ζώ-
ων, προχώρησε στη θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2015/262 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών.

 Με τη συγκεκριμένη απόφαση τα ιπποειδή αποκτούν για πρώτη φορά διαβατήριο το οποίο αποτελεί έγγραφο πολλα-
πλών χρήσεων που εξυπηρετεί τις ανάγκες της υγείας των ζώων και της Δημόσιας Υγείας καθώς και των ιππικών αθλημά-
των. 

Παράλληλα, συγκροτείται μία ενιαία βάση δεδομένων, συνδεδεμένη με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, στην οποία συγκε-
ντρώνονται όλα τα στοιχεία των ιδιοκτητών ιπποειδών και των ίδιων των ζώων και ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο όλες 
οι διατάξεις του σχετικού ευρωπαϊκού Κανονισμού. 

 Υπενθυμίζεται ότι με σχετικό άρθρο που συμπεριέλαβε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ο κ. Βορίδης, απαγορεύτηκε στην Ελλάδα η σφαγή των ιπποειδών καθώς και η εξαγωγή τους προς σφαγή, 
γεγονός για το οποίο η χώρα μας απέσπασε διθυραμβικά σχόλια τόσο από διεθνείς φιλοζωικές οργανώσεις όσο και από 
πληθώρα ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης.

 Με τα παραπάνω συγκροτείται στην πα-
τρίδα μας ένα ισχυρό νομικό πλέγμα προστα-
σίας των ιπποειδών ενάντια στην παράνομη 
διακίνηση και εμπορία τους.
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HEY JUDE DON’T 
LET ME DOWN…
Πως «γδύνεται» ο Χρόνος,
κοιτά 
ο κόσμος απ` τις κλειδαρότρυπες!
 
Όμως!

Από που τ΄αγοράζουν τα βάσανα οι κοινωνίες;
Πόσο θα κάνουν οι μελιτζάνες το 2322 μ.χ.;
Διαγωνισμός!Τι χρώμα θα βάφατε τον 
Λευκό Πύργο;
Που είναι η κρήνη των αθώων;
Τα θαυμαστικά παντρεύονται;
Ως πότε θα θυσιάζεται η αγάπη για να Ζει 
η Μοναξιά;

Που ήταν η Γερμανία τον 5ο π.χ. αιώνα;
Γιατί δεν πληρώνουμε με ποιήματα στα 
λεωφορεία;
Γιατί είναι πιο ωραίες οι εκδρομές απ` τα 
σχολεία;

Οι κυνηγοί πότε θα απολογηθούν 
στους λαγούς; 

Τι τα θέλουν σαράντα πόδια οι
 σαρανταποδαρούσες;
Τ` αστέρια από ποια ΔΕΗ  ηλεκτροδοτούνται;
Τους κορωνοϊούς ποιος θα τους εμβολιάσει;

Υπάρχουν αποθέματα καλοσύνης; 
Αν ναι,
πότε θα εκδοθούν τα διηγήματα της χαμένης 
νιότης;
και
οι Beatles μέχρι πότε θα φροντίζουν
 την αγάπη;

Hey Jude don`t let me down… 
Να να να νανανα  νανανα  χεϊ  Τζουντ
Να να να νανανα  νανανα  χεϊ  Τζουντ….

Γιάννης Ναζλίδης

Τάσος Μπαρτζώκας για νομοσχέδιο του 
Υπ. Εργασίας: Μένουμε όρθιοι και δυνατοί 

μέχρι τις καλύτερες μέρες που έρχονται
Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, η ψήφιση του οποίου ολοκλη-

ρώθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, προβλέπει μια σειρά ρυθμίσεων που 
ανακουφίζουν τους πολίτες από το βάρος της πανδημίας, αλλά και προετοι-
μάζουν την κοινωνία για τις επόμενες καλύτερες μέρες. Ειδικότερα, προβλέ-
πεται:

• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, ρύθ-
μιση που ωφελεί εργαζόμενους και επιχειρήσεις

• Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία σε 24 δόσεις, 
μέχρι και τον Απρίλιο του 2021, ακόμα και για όσους δεν πρόλαβαν από τις 
παρατάσεις των τελευταίων μηνών

• Διπλασιασμό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τους δικαιού-
χους τον Δεκέμβριο. Ένταξη σε αυτό των άστεγων και των γυναικών θυμάτων 
βίας για πρώτη φορά

• Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών, οικο-
νομολόγων

• Μακροχρόνια άνεργοι που δικαιούνται τακτική επιδότηση μπορούν να τη 
διατηρούν, ακόμα και αν εργάζονται σε αγροτικές εργασίες λιγότερο από 70 
ημέρες

• Διπλασιασμό των συντάξεων σε τέκνα που έχουν χάσει και τους δύο 
γονείς

• Διεύρυνση του προγράμματος «Στέγαση & Εργασία»
• Παράταση της Προθεσμίας των αιτήσεων για το επίδομα γέννησης
• Στήριξη των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, των Μονάδων Φροντίδας 

Ηλικιωμένων, των Κέντρων Διημέρευσης και των Βρεφονηπιακών Σταθμών
• Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το «επίδομα Στεγαστικής Συν-

δρομής» των ανασφάλιστων πολιτών
• Αναμόρφωση του πλαισίου αναδοχών και υιοθεσιών

Όπως δηλώνει ο Τάσος Μπαρτζώκας «Η ενίσχυση της απασχόλησης, η 
προστασία της εργασίας και η στήριξη των ευάλωτων ομάδων είναι προτε-
ραιότητα της Κυβέρνησης και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Συνολικά το 
πρόγραμμα αντιμετώπισης της πανδημίας προσεγγίζει μέχρι σήμερα τα 24 
δις ευρώ. Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία, πρέπει να μας βρει όλους 
όρθιους και δυνατούς, για να χτίσουμε το καλύτερο μέλλον που έχουμε ορα-
ματιστεί και αξίζουμε. Η μέρα αυτή δεν αργεί.»



Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η αριθ. 5660/3-11-2020 (ΑΔΑ 
6Φ5Ω4653ΠΓ-9ΣΡ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέ-
ροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές 
σε Συστήματα Ποιότητας» του  Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.  Το υπομέτρο 3.1 αποσκο-
πεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημά-
των ποιότητας. 

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 
25 εκατομμύρια € και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης 
πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 9-11-2020 έως 
18-12-2020 (ώρα 13:00).  

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο υ-
πομέτρο πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά,  
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και στη συνέχεια 
να υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας.  
Η πρόσκληση αφορά το σύστημα ποιότητας της Βιο-

λογικής παραγωγής (Βιολογική φυτική και ζωική παρα-
γωγή) και απευθύνεται αποκλειστικά στους δικαιούχους 
του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βι-
ολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας» 
του ΠΑΑ, κατά το έτος εφαρμογής 2019. 

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.000 €/
εκμετάλλευση/έτος για κάθε είδος πιστοποίησης 

Βιολογικής παραγωγής και έως 2.000 €/εκμετάλλευ-
ση/έτος συνολικά και για τα δύο είδη πιστοποίησης (φυτι-
κή και ζωική παραγωγή).  

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς 
τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.
agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr    

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στις παρακά-
τω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.minagric.gr/index.php/el/programma-
agrotikis-anaptyksis-2014-2020-proskliseismetron/826-
ypometro3-1-201219 

http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/ypometro-
31-stirixi-gia-nees-symmetohes-se-systimatapoiotitas   
και στο Τμήμα  Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της 
Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ημαθίας Καλλιόπη Παπαοικονόμου τηλ. 
2331350183 e-mail: papaeconomou@imathia.pkm.gov.
gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 28 

Νοεμβρίου 2020 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ρα-
χιάς η Μαρίκα (Μαρικούλα) Ακρι-
βοπούλου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
AΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση 
συνταξιούχων

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ, γνωστοποιεί τέσσερα (4) υποδείγματα αιτήσεων:

α) Για την επιστροφή της επικουρικής σύνταξης,
β) Για το μέρισμα από το ΜΤΠΥ,
γ) Για τη διόρθωση εσφαλμένου υπολογισμού αναδρομι-

κών και
δ) Για την επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων που 

έλαβαν  προσωρινή σύνταξη.
Τα υποδείγματα αυτά μπορείτε να τα εκτυπώσετε από την 

ιστοσελίδα της Π.Ο.Π.Σ. (www.pops.com.gr).
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση με συστημένη 

επιστολή θα κάνουν χρήση την ταχυδρομική διεύθυνση του 
κάθε φορέα. Όσοι θέλουν να την υποβάλουν ηλεκτρονικά θα 
κάνουν χρήση την ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε φορέα.

Με το από 16-11-2020 έγγραφο της Π.Ο.Π.Σ. που σας 
κοινοποιούμε παρακάτω, αναφέρονται τόσο η ταχυδρομική, 
όσο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε φορέα.

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΜΑΣ 
ΤΟΝ ΠΑΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Δίχως να το πει σε κανένα 
ο Πάρης νοίκιασε στον Ουρανό για
να σπουδάσει ΑΝΩΤΕΡΑ μαθηματικά.

Πιο πολύ τους λογαρίθμους του Απέραντου, 
που εδώ στη γη, 
έλυνε τα Ολοκληρώματά της χαμογελώντας,
πιστεύοντας 
στους πέραν των συμφερόντων Αριθμητές.

Ο Πάρης δεν συμπαθούσε τους αριθμούς
που κατοικούσαν στους ελέγχους, γιατί
νοιαζόταν για κείνους των συναισθημάτων
που αψηφούσαν την προπαίδεια και
τα Κλάσματα της γυμνασιακής αοριστίας.

Ο Πάρης καθόταν στο θρανίο της ΑΓΝΌΤΗΤΑΣ
απ` όπου τον πήραν οι Άγγελοι για μετεκπαίδευση
στις άλυτες εξισώσεις των ανθρώπων.
Τώρα όμως
δεν μας μένουν παρά τα μαθήματα της μνήμης σου.

Ο συμμαθητής σου
Ι.Α. Ναζλίδης 

Διαδικτυακή 
επικοινωνία με την 

Δημοτική 
Αστυνομία Βέροιας

 Λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων 
για τον περιορισμό διασποράς της πανδημίας  
covid-19, ενημερώνουμε τους δημότες Βέροι-
ας, ότι μπορούν για θέματα αρμοδιοτήτων μας 
να στέλνουν τα αιτήματά τους στο υπηρεσιακό 
μας e-mail: «dim.astynomia@veria.gr».

Κρατάμε αποστάσεις – φοράμε μάσκες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους -εφαρ-
μόζουμε τα μέτρα υγιεινής προστασίας -  επι-
κοινωνούμε εξ αποστάσεως –όχι στις άσκοπες 
μετακινήσεις, για να Μένουμε Ασφαλείς. 

Ο Εντεταλμένος 
Δημοτικός Σύμβουλος
Ευστάθιος Κελεσίδης

Αιμοδοσία του Νοσοκομείου, στο 
1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας, λόγω ανάγκης 

και μεγάλης έλλειψης αίματος
Λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων, από την Τετάρτη  18-11-2020 

εκτελούνται αιμοληψίες στο 1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας (Αριστοτέλους 3, απέναντι από 
το Δημοτικό Σχολείο).   Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 9:00πμ-
13:00μμ. (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ.-ΑΡΓΙΕΣ) Παράλληλα εντός του Νοσοκομείου ισχύει το 
υπάρχον πρόγραμμα λειτουργίας της Αιμοδοσίας. (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9:00πμ-13:00μμ. 
Και 18:00μμ-20:00μμ.  ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ 10:00πμ.-13:00μμ) Το τμήμα 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας  απευθύνει γενικό κάλεσμα στο ώστε να 
εξασφαλίσει την επάρκεια αίματος διότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη και πρέπει να ευ-
αισθητοποιηθούμε όλοι μας για να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση αυτή την 
περίοδο.    Πληροφορίες στο τηλ: 23310 29600 

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας: Διαδικτυακές οι 
υπηρεσίες του Κέντρου υποστήριξης

 Λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον COVID-19 που αποφασίστηκαν από 
την πολιτεία, ενημερώνουμε ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας του Κέντρου του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ-
ΩΝ & ΦΙΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ) θα γίνονται διαδικτυακά (skype, viber κ.λ.π.). 
Τα γραφεία του Κέντρου και η Γραμματεία θα συνεχίσουν να είναι κανονικά ανοι-

κτά για πληροφορίες, ραντεβού κ.λ.π. 
Τηλ. επικοινωνίας 2331400426
email: sofpsim@gmail.com

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
του υπομέτρου 3.1  «ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 



5ο ΓΕ.Λ. Βέροιας: 
Επιμένουμε ... erasmus!!!
Με τη συμπλή-

ρωση δύο χρόνων 
(2018-2010) από 
την έναρξη των 
τεσσάρων ευρω-
παϊκών προγραμ-
μάτων erasmus+ 
KA2,  στα οποία 
συμμετείχε,  το 5ο 
ΓΕΛ Βέροιας ανα-
κοινώνει:

Το  πρόγραμ -
μα με τίτλο «Trans 
European Water 
S u s t a i n a b i l i t y ” 
κ α ι  κ ω δ ι κ ό 
2 0 1 8 - 1 - D K 0 1 -
KA229-047090_5, 
μετά  την αδυναμία 
πραγματοποίησης 
της κινητικότητας 
στο  Rio Maior της 
Πορτογαλ ίας  α -
πό 8/3/2020 ως 
14/3/2020, λόγω της απαγόρευσης  που επιβλήθηκε στο πλαίσιο των μέτρων αποφυ-
γής διασποράς του covid-19, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την κατάθεση του φακέλου 
των δραστηριοτήτων από την πλευρά της παιδαγωγικής ομάδας του Σχολείου και βρί-
σκεται αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της αξιολόγησής του. 

Το πρόγραμμα με τίτλο «Sustainability for Democracy, Democracy for 
Sustainability» και κωδικό 2018-1-PT01-KA229-047365_4, μετά την αδυναμία πραγμα-
τοποίησης της 4ης κινητικότητας στο Kuusalu της Εσθονίας, προχώρησε σε επέκταση 
της διάρκειάς του κατά τέσσερις μήνες, ως τις 30/12/2020, κι αυτή την περίοδο οι παι-
δαγωγικές ομάδες των συνεργαζόμενων χωρών συμμετέχουν διαδικτυακά σε εικονικές 
δραστηριότητες κινητικότητας.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Innovating New Teaching Techniques for Our Future 
Schools» και κωδικό 2018-1-DE03-KA229-047139_2, μετά την αδυναμία πραγματο-
ποίησης της κινητικότητας στην  Elda της Ισπανίας και στην Alba Iulia της Ρουμανίας, 
προχώρησε σε επέκταση της διάρκειάς του κατά έξι μήνες, ως τις 28/2/2021, κι αυτή 
την περίοδο οι παιδαγωγικές ομάδες των συνεργαζόμενων χωρών συμμετέχουν διαδι-
κτυακά σε εικονικές δραστηριότητες κινητικότητας.

Τέλος, και το πρόγραμμα με τίτλο «Laboratorio di Scienze Integrate: l’innovazione 
nella didattica scientifica» και κωδικό 2018-1-IT02- KA229-047926_5, μετά την αδυ-

ναμία πραγματοποίησης 
της κινητικότητας στη Μα-
δρίτη  της Ισπανίας και 
στο Reunion της Γαλλί-
ας, προχώρησε σε επέ-
κταση της διάρκειάς του 
κατά δώδεκα μήνες, ως 
τις 31/8/2021, κι αυτή την 
περίοδο οι παιδαγωγικές 
ομάδες των συνεργαζό-
μενων χωρών προετοι-
μάζουν διαδικτυακά τις 
εικονικές δραστηριότητες 
κινητικότητας στις οποί-
ες πρόκειται να συμμετέ-
χουν.
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 Φίλοι μου, 
καλή σας ημέ-
ρα, 

αφού γίναμε 
τσίρκο και είμαστε για τα πανηγύρια, ας «παίξουμε» και 
ένα θεατρικό. 

Εάν είναι δράμα, τραγωδία, κωμωδία, λίγη σημασία 
έχει, εδώ που φθάσαμε.

Το έργο διαδραματίζεται σε δύο σκηνές. 
Στην πρώτη με πρωταγωνιστές την Ελληνίδα σπιτο-

νοικοκυρά, και τον μούτσο του καραβιού, για άλλους τον 
σύζυγο και στη δεύτερη σκηνή εισέρχεται και ο κυβερνη-
τικός αξιωματούχος, ο οποίος στην πρώτη σκηνή είναι 
αμίλητος, μόνο κρυφακούει! 

Η καραντίνα πλησιάζει στο τέλος της, η καντίνα ετοι-
μάζεται να υποδεχθεί … το νέο έτος και η καθημερινότη-
τα συνεχίζεται!

Ο άνδρας του σπιτιού, έχει ξυπνήσει έντρομος, έχει 
προηγηθεί εφιάλτης με την κ. Αυλωνίτου, να τον κυνηγά 
να φορέσει τη μάσκα του και την Θεοδώρα με το ανέ-
μελο μαλλί, να προσπαθεί να τον πιάσει για να κάνει το 
γρήγορο τέστ …εγκυμοσύνης!  

Από την άλλη μεριά του τραπεζιού, η σύζυγος ανήσυ-
χη και αυτή, έχει δει άλλο εφιάλτη, με τον Κυριάκο, τον 
Σωτήρη και γνωστό παρουσιαστή του δελτίου ειδήσεων 
του «σας βαρέθηκα δεν είμαι ηλίθιος», να περιγράφει 
πως ανοίγεται ένας λάκκος, για να θαφθεί κάποιος συ-
νάνθρωπός μας!

Πρώτη σκηνή
ο σύζυγος: μωρό μου, ένα καφεδάκι ευχαρίστως θα 

το έπινα για να ηρεμήσω, μετά τον χθεσινό εφιάλτη, 
ακόμη με κυνηγά η Ντόροθι, για να κάνω τέστ εγκυμο-
σύνης!

η κυρία: ε και λοιπόν, που είναι το παράξενο, έχεις 
δει τον τελευταίο καιρό τον εαυτό σου στον καθρέπτη; 
Έχεις δει πως έγινες, μπορεί και τρίδυμα να έχεις!

ο σύζυγος: αγάπη μου, χαλάρωσε, έχω σχέδια για 
σήμερα. Μήπως θυμάσαι την ελληνική ταινία «μία Ιτα-
λίδα από την Κυψέλη» και το αμίμητο τσιριμπίμ - τσιρι-
μπόμ!

η κυρία: εγώ θυμάμαι, εσύ ξέχασες τη διαδικασία;
ο σύζυγος: όχι μωρό μου, τη θυμάμαι και είμαι έ-

τοιμος, κουβαλώ ολόκληρο ντοσιέ! Λοιπόν έχουμε και 
λέμε. Εδώ έχω το εγκεφαλογράφημα, την αξονική, την 
μαγνητική, να και τα αγγεία, ορίστε και η καρωτίδα, να 
και οι αμυγδαλές, ιδού και τα πόδια και τα χέρια, πήρα 
και βιταμίνες ει, μπι, σι ντι και …ωμέγα, …  

η κυρία: καλά όλα αυτά, τα βασικά δεν βλέπω,
ο σύζυγος: μη βιάζεσαι αστέρι μου, όλη η ημέρα δικιά 

μας είναι,
η κυρία: σιωπή και σαρδόνιο χαμόγελο,
ο σύζυγος: ορίστε και το τέστ του κορονοιού, της κο-

ρονοκόρης, του κορονοπαππού, της κορονογιαγιάς, του 
…, πέρασα τις εξετάσεις!

η κυρία: παύση, όλα καλά, με εκπλήσσεις. Σε είχα για 
τσαχπίνι, αλλά τόσο πολύ, δεν σου το’ χα. Τέλος πάντων 
ας συνεχίσουμε!

ο σύζυγος: επιτέλους, … ζήτω ο Κυριάκος και η καρα-
ντίνα, ανάσταση έχουμε σήμερα!

η κυρία: μη βιάζεσαι, να …πάει δώδεκα και να πεις 
Ανέστη! Τόσα χαρτιά μου έδωσες, να σου δώσω και εγώ 
κάτι.

ο σύζυγος: εννοείται, αφού ξέρεις, μου αρέσουν οι 
εκπλήξεις!

η κυρία: παρουσιάζει το δικό της ντοσιέ και … να ξέ-
ρεις επειδή σε αγαπώ πολύ τα δικά μου χαρτιά, θα σχετί-
ζονται με τις δικές σου εξετάσεις!

ο σύζυγος: παύση, κάτι είχε αρχίσει να καταλαβαίνει!
η κυρία: σήμερα, πρέπει να πληρώσουμε ΔΕΗ, ΟΤΕ, 

ορίστε οι λογαριασμοί!
ο σύζυγος: αντικρίζει τα νούμερα και πάρτον κάτω!
η κυρία: τι έγινε αγάπη μου, εγκεφαλικό πάθαμε, δεν 

σου είπα θα σχετίζονται τα χαρτιά, άντε να κάνεις νέο 
εγκεφαλογράφημα, α και που είσαι σήμερα πρέπει να 
πληρώσεις και το ταμείο, τα τέλη, την ασφάλεια, την 
εφορία, τον ΕΝΦΙΑ, τη φάπα, τη μάπα… με το καλό να 
κάνεις και νέα μαγνητική! Άντε θα έλθεις είμαι έτοιμη, σε 
περιμένω!

ο σύζυγος: … μην έχοντας τι να πει, πάει και ο σημε-
ρινός καφές. Τελικά πρέπει να σκεφθώ σοβαρά την περί-
πτωση της Βραζιλίας. Τουλάχιστον θα απολαμβάνουμε 
το καφεδάκι μας.

η κυρία: βάλε και κολάν, χόρεψε και σάμπα, χρειαζό-
μαστε σούπερ μάρκετ, μαναβική, κρεοπώλη, …

Δεύτερη σκηνή
εισέρχεται ο κυβερνητικός αξιωματούχος, που δεν εί-

ναι άλλος από τον υπεύθυνο προπαγάνδας!
ο αξιωματούχος: όταν σου έλεγα στην προηγούμενη 

καραντίνα, να πας να μάθεις εξελ, γουόρντ και … πα-
ράθυρα, για να πάρεις το εξακοσάρι, με κορόιδευες και 
έλεγες ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται! 

η κυρία: α και που είσαι τσαχπινοχοντρούλη πρέπει 
να πληρωθεί η δόση για το αυτοκίνητο, ο μικρός δεν έχει 
παπούτσια, τρυπήσανε, η μικρή ψήλωσε, θέλει κανένα 
φορεματάκι, και φορητούς υπολογιστές. Πως θα κάνουνε 
μάθημα, συνολικά θέλουμε τέσσερις υπολογιστές και μην 
διαμαρτύρεσαι, ο φίλος σου ο Γιωρίκας έχει έξι παιδιά!

ο σύζυγος: αγάπη μου, μη στενοχωριέσαι, θα τα φέρω 
όλα εις πέρας. Η εμφάνισή μου μπορεί να μην πείθει αλ-
λά γνωρίζεις ότι είμαι ευκίνητος. Σωστός άσπρος Μπoλτ 
(ακούει και ο Κασιδιάρης!)

Ακολουθεί σιγή, ο σύζυγος αποχωρεί και, καθώς 
οδηγεί (εδώ ταιριάζει και το “οδηγώ και σε σκέφτομαι”), 
αναζητά λύσεις! 

Ηλίθιε, τι το ήθελες το αυτοκίνητο. 
Το ποδήλατο σε πείραζε; Ή και όνος, άσχημος θα 

ήταν; 
Παπούτσια, το παλιόπαιδο ψήλωσε και το πόδι του 

μεγάλωσε. Τα δικά μου δεν του χωράνε! 
Φορεματάκι (να ρωτήσουμε τις γιαγιάδες μήπως έ-

χουν τίποτα στη ναφθαλίνη). 
Με τους υπολογιστές όμως τι θα γίνει;
ο αξιωματούχος: κορόιδο θα στους δωρίσει η αξια-

γάπητη κυβέρνησή μας, αλλά και εσύ ρε φίλε μου, βάλε 
λίγο νερό στο κρασί. Όλο διαμαρτύρεσαι και πληκτρολο-
γείς εναντίον της αγίας οικογένειας! 

Λίγο υπακοή δεν βλάπτει, κατάλαβέ το, άλλαξε πλέον 
η καθημερινότητά μας!

ο σύζυγος: … μας, άλλαξε και η δική σας, γιατί, στα-
ματήσατε να πληρώνεστε, δηλαδή τι, οι υπουργοί δεν 
πληρώνονται πλέον, από τους ανέργους δικηγόρους, 
μηχανικούς, μαγαζάτορες, οδηγούς ταξί, υπαλλήλους, …! 
Αλήθεια εκείνοι που ασχολούνται με τις λοιμώξεις, … οι 
μοναδικοί επιστήμονες της πατρίδος, αυτοί, για τις προ-
τάσεις που κάνουν δεν πληρώνονται;

ο αξιωματούχος: πληρωνόμαστε, αλλά δεν είναι αυτό 
το θέμα μας.

ο σύζυγος: αυτό είναι και μην αλλάζεις κουβέντα, γιατί 
μιλάνε για μελέτες και χιλιάδες ευρώ! Αλήθεια ο προιστά-
μενός σου πρωθυπουργός, που τόσο μας αγαπά και μας 
σκέφτεται, γιατί δεν προσέφερε υπολογιστές και ας ήταν 
και από … μπλάκ κορονοιό! 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΔΩΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ!
Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 

χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπα-
μπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολε-
μώ» με το πληκτρολόγιο μου».

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

 Ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Ημαθίας ε-
νημερώνει ότι για την 
προστασία της δημό-
σιας υγείας και των 
μελών του, το ωράριο 
λειτουργίας των φαρ-
μακείων που ανήκουν 
σε όλες τις περιοχές 
της Ημαθίας μετασχη-
ματίστηκε σε συνεχές 
για όσο διάστημα θα 
διαρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Το υποχρεωτικό ωράριο ορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 
08:00π.μ. έως 16:00 μ.μ.. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 
θα αυξηθούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία.

Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ 
το νέο ωράριο 

λειτουργίας 
όλων των κρεοπωλείων 

κατά τη διάρκεια
 του lockdown

Άλλαξε το ωράριο λειτουργίας ό-
λων των κρεοπωλείων (μέλη και μη 
μέλη της Συντεχνίας Κρεοπωλών Βέ-
ροιας) λόγω των νέων μέτρων στο 
πλαίσιο του lockdown σε όλη τη χώρα 
για την περιορισμό διασποράς του 
κορονοϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία της περι-
οχής Βέροιας θα λειτουργούν, μέχρι 
νεοτέρας, από τις 7.30 το πρωί μέχρι 
τις 3.30 το μεσημέρι.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας 

την 4.9.2020, αριθμό έκθεσης επίδοσης 11671α, από τον 
Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Βέροιας, Εφετείου 
Θεσσαλονίκης Στέργιο Γ. Στραβέλα, ακριβές αντίγραφο 
της από 27.5.2020 και με αρ. κατάθεσης 126/ΓΔ-ΔΖ/2020 
/27.5.2020 ΑΓΩΓΗΣ, απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρω-
τοδικείο Βέροιας, της ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ ΡΟΔΑΜΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥ, κάτοικο Βέροιας, κατά του ΣΕΤΕΛΛΑΡΙ ΜΠΛΕ-
ΝΤΑΡ του ΓΚΕΖΙΜ, κάτοικο Βέροιας (Αμπελοκήπων 60) και 
ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή ζητά η πρώτη 
να κηρυχθεί λυμένος ο πολιτικός γάμος που τελέστηκε με 
τον δεύτερο την 8.1.2010, λόγω αντικειμενικού κλονισμού 
– διετούς διάστασης και να καταδικαστεί ο δεύτερος στην 
δικαστική δαπάνη της.

Βέροια 4.9.2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Στέργιος Στραβέλας
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του Σαββατοκύριακου

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

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

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

Στις 7 Δεκεμβρίου στη Ζυρίχη 
θα πραγματοποιηθεί η κλήρω-
ση για τα προκριματικά του 

Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. 
Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της 
Παρασκευής, τα γκρουπ δυναμικό-
τητας, για την προκριματική φάση 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2020, 
που θα διεξαχθεί στα γήπεδα του 
Κατάρ.

ΗΕλλάδαβρίσκεται στο 3ο γκρουπδυναμικό-
τητας, όπωςαναμέναμε, ενώ επικεφαλής του1ου
γκρουπ είναι τοΒέλγιο.Οι ομάδες θα χωριστούν
σεδέκαομίλους,μετις10πρώτεςομάδεςναπρο-
κρίνονταιαπευθείας.

Οι δέκα δεύτεροι, θαπαίξουνπλέι-οφμαζί με
δύο ακόμη ομάδες που θα προκύψουν από το

Nations League για να διεκδικήσουν άλλα τρία
εισιτήρια.

Αναλυτικά,ταγκρουπδυναμικότητας:
1ο ΓΚΡΟΥΠ: Βέλγιο, Γαλλία,Αγγλία, Πορτο-

γαλία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία,Δανία, Γερμανία,
Ολλανδία

2οΓΚΡΟΥΠ:Ελβετία,Oυαλία,Πολωνία,Σουη-
δία,Αυστρία,Ουκρανία, Σερβία,Τουρκία, Σλοβα-
κία,Ρουμανία

3οΓΚΡΟΥΠ:Ρωσία,Ουγγαρία, Ιρλανδία,Τσε-
χία,Νορβηγία,Β. Ιρλανδία, Ισλανδία,Σκωτία,ΕΛ-
ΛΑΔΑ,Φινλανδία

4ο ΓΚΡΟΥΠ:Βοσνία, Σλοβενία,Μαυροβούνιο,
ΒόρειαΜακεδονία,Αλβανία, Βουλγαρία, Ισραήλ,
Λευκορωσία,Γεωργία,Λουξεμβούργο

5ο ΓΚΡΟΥΠ:Αρμενία, Κύπρος,ΝήσοιΦερόε,
Αζερμπαϊτζάν, Εσθονία, Καζακστάν, Κόσοβο,Λι-
θουανία,Λετονία,Ανδόρα

6ο ΓΚΡΟΥΠ:Μάλτα,Μολδαβία,Λιχτενστάιν,
Γιβραλτάρ,ΣανΜαρίνο

Συνεδρί-
ασε  η 
Εκτελε-

στική Επιτροπή 
της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας, 
παρουσία του 
ανεξάρτητου 
εμπειρογνώμο-
να των FIFA/
UEFA κ. Πετρ 
Φούσεκ. Η 
Εκτελεστική 
Επιτροπή της 
ΕΠΟ αποφάσισε τη ματαίωση της προ-
γραμματισμένης για τις 12 Δεκεμβρίου 
2020 Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης 
για λόγους ανωτέρας βίας και ειδικότε-
ρα λόγω της επιβολής και διατήρησης 
των μέτρων  προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας και εντός 
διαστήματος του μηνός Δεκεμβρίου 
2020.

Με την ίδια απόφασηόρισεως νέα ημερομηνία
της διεξαγωγής τηςΕκλογικής Γενικής Συνέλευσης
την 29ηΔεκεμβρίου 2020, ημέραΤρίτη, και ώρα
10.00, στηνΑθήνα, στο ξενοδοχείοDivaniApollon
Palace&Thalassoμετα ίδιαθέματατηςημερήσιας
διάταξης.ΕξουσιοδότησεεπίσηςτηνΕπιτροπήΕκτά-
κτωνΘεμάτωννα λάβει τιςαπαραίτητεςαποφάσεις
σεπερίπτωση επέκτασης της ισχύος τωνπροανα-
φερθέντωνμέτρωνσε συγκεκριμένεςπεριοχές της
χώρας.

ΗΕκτελεστικήΕπιτροπήσυζήτησε επίσης και
το θέμα τηςπρόσφατης διαρροήςσε μέσομαζικής
ενημέρωσηςτουπεριεχομένουτηςέκθεσηςδιαγνω-
στικού ελέγχου που πραγματοποίησε στην ΕΠΟ
διεθνήςοίκοςκατ’εντολήτηςFIFA.TαμέλητηςE.E.
συμφώνησανότι«πρόκειταιπερίεπαίσχυντουδημο-

σιεύματος, το οποίο εμπεριέχει συκοφαντικούς χα-
ρακτηρισμούς, οι οποίοι ουδόλωςστοιχειοθετούνται
από τοπεριεχόμενο της έκθεσης» και καταδίκασαν
με τονπλέονκατηγορηματικό τρόποκάθεαναφορά
σε «κακοδιαχείριση και αδιαφάνεια», δεδομένου
ότι τα οικονομικάστοιχεία τηςΟμοσπονδίας έχουν
τεθεί υπόψη των διεθνώνποδοσφαιρικών αρχών,
ορκωτώνλογιστών,αλλάκαιτωνμελώντηςΓενικής
Συνέλευσης,χωρίςτηνελάχιστηπαρατήρηση.

Μετά την παροχή των απαραίτητωνπληροφο-
ριών και διευκρινήσεων εκμέρους τηςΟικονομικής
Διεύθυνσης, αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτρο-
πής,αποτελούμενηςαπότουςκ.κ.Αντωνίου(Α’Αντι-
πρόεδρος),ΔημητρίουκαιΠαπαχρήστο,ηοποίαθα
προχωρήσειάμεσασεεσωτερικήέρευναγιατηδιε-
ρεύνηση της διαρροήςαυτής,προκειμένουαφενός
να λάβει τις ενδεδειγμένεςαποφάσεις και αφετέρου
ναενημερώσεισχετικάγιατααποτελέσματάτηςτην
FIFA.Στη συνεδρίαση τηςΕκτελεστικής Επιτροπής
μετείχε για τελευταία φορά ο ανεξάρτητος εμπει-
ρογνώμων των FIFA/UEFA κ. ΠετρΦούσεκ, του
οποίουηθητείαστηνΕλλάδαολοκληρώνεταιστις30
Νοεμβρίου 2020.Ο κ.Φούσεκ ευχαρίστησε για τη
συνεργασίατηδιοίκησηκαιτουςεργαζομένουςστην
ΕΠΟ,αποχαιρέτησεταμέλητηςΕ.Ε.καιχαρακτήρι-
σε τηνΕλλάδα«δεύτερηπατρίδα του».Εκ μέρους
τηςΕ.Ε.οπρόεδροςκ.Γραμμένοςευχαρίστησετον
κ.Φούσεκ για τηνπροσήλωσηστηναποστολή του
και τηνπροσφορά τουστηνΕλληνικήΟμοσπονδία
στα δυόμισι χρόνια τηςπαραμονής του στη χώρα
μας.Οκ.Φούσεκθαείναιπαρατηρητήςτωνδιεθνών
ποδοσφαιρικώναρχώνστις επικείμενες εκλογές της
Ομοσπονδίας.

ΕθνικήΕλλάδας:Τογκρουπ
δυναμικότηταςγιαταπροκριματικά

τουΜουντιάλ

ΕΠΟ: Μετάθεση των εκλογών
για τις 29/12/20
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Με αφορμή μια αναδρομή στη Βέροια του «μαλλιαροφεμινισμού»… 
Του Πάρη Παπακανάκη

Τέτοιες ημέρες Νοέμβρη του 1925 ήταν, α-
γαπητοί φίλοι, όταν συντελέστηκε η κορύφωση 
μιας πολύχρονης διαμάχης, γνωστής ευρύτερα 
ως «γλωσσικό ζήτημα», με την παύση των παι-
δαγωγών Δημητρίου Γληνού και Αλέξανδρου 
Δελμούζου από τη Μαράσλειο Παιδαγωγική 
Ακαδημία, επειδή η διδασκαλία τους κρίθηκε 
εθνικά επιβλαβής. 

Και ενώ αιχμή αυτής της έντονης αντιπα-
ράθεσης επιφανειακά ήταν η χρήση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαι-
δευτική πράξη, υπέκρυπτε ένα πολυσύνθετο κοινωνικοπολιτικό πλέγμα 
ιδεών, το οποίο τιτλοφορήθηκε από την πλευρά των υποστηρικτών της 
αρχαΐζουσας καθαρεύουσας ως «μαλλιαροφεμινισμός». 

Ο απόηχος της έντασης έφτασε ως τη μικρή επαρχιακή πόλη της 
Βέροιας, καθώς πήρε θέση και ο τότε Μητροπολίτης κ. Σωφρόνιος. Συ-
γκεκριμένα, σε εκδήλωση μνήμης του Μακεδονικού αγώνα, την οποία  
διοργάνωσε το Γυμνάσιο Αρρένων, μετά την απαγγελία ποιήματος στη 
δημοτική γλώσσα από τον μαθητή Θ. Τσιράκογλου, αναφωνώντας: «Δεν 
ανέχομαι πλέον την μαλλιαρήν γλώσσαν!!!», αποχώρησε, ανοίγοντας 
έναν μεγάλο κύκλο, έντονης δημόσιας συζήτησης σε τοπικό επίπεδο…

 Ας δούμε όμως μαζί τι προηγήθηκε αυτών των γεγονότων…   
Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το ελληνικό σχολείο τελούσε αυστηρά 

υπό μία ιδιότυπη (κακοποιημένη θα ήταν η ορθή διατύπωση) έκδοση της 
Ερβαρτιανής επονομαζόμενης παιδαγωγικής. Εν συντομία, η κυρίαρχη 
προσωπικότητα του δασκάλου (για την ελληνική πραγματικότητα, κατα-
δυναστευτική) έπρεπε να επιβάλλει με «μεθοδικότητα» (τυποποιημένες, 
ανακυκλούμενες κι απαράβατες διαδικασίες) τις αυστηρά επιλεγμένες 
γνώσεις-παραστάσεις στον παθητικό δέκτη-μαθητή. Αυτό μάλιστα έπρεπε 
να επιτευχθεί σε μια ακατάληπτη για τον μαθητή γλώσσα, με τελικό στόχο 
την ηθικοποίησή του. 

Για να μην σας κουράζω όμως με εξειδικευμένες παιδαγωγικές ορο-
λογίες, παραθέτω ένα απόσπασμα από το διήγημα «Το σκολειό και το 
σπίτι» του Κωστή Παλαμά, το οποίο αποδίδει με μεγάλη γλαφυρότητα το 
σχολικό κλίμα της εποχής:

«(…) Στεκόταν μπροστά στο δάσκαλο ορθό το φτωχό μαθητούδι και 
τον έβλεπε, καθώς το πουλάκι το φίδι που πετρώνει.

- “Απόδος, ω κατάρατε, τα πορθμεία! Βόα, ει τούτο σοι ήδιον, ω Χά-
ρων”. Ποίον μέρος λόγου είναι εκείνο το “τα”;

- Αντωνυμία! τρεμοψιθύρισε ο μαθητής.
- Ούξω να χαθείς, κουρουνιασμένε! Αντωνυμία, βρε!
Και τινάχτηκε φοβερός. Το παιδί στάθηκε βουβό και ξακολούθησε να 

τρέμει. Τέλος πάντων θάρρεψε κι είπε!
- Όνομα…
- Όνομα! Όνομα! Όνομα! Θεομπαίχτη!
Κατέβηκε από τη δασκαλοκαθέδρα, όρμησε, άδραξε απ’ το αυτί το 

παιδί, ξεφώνισε:
- Άρθρον, βρε, άρθρον! Μάθε, κακομοίρη, για να γίνεις άνθρωπος. 

Πρέπει να λιώσει το βρακί σου στην καρέκλα από το διάβασμα… Παιχνί-
δια, ε! »

Για να μην αδικήσουμε τον Μητροπολίτη Σωφρόνιο και τη μερίδα συ-
μπολιτών μας της εποχής που συντάχθηκαν δημόσια με τη στάση του, 
πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι κατά τη χρονική περίοδο εκείνη ήταν ευ-
ρέως διαδεδομένη και στέρεη πεποίθηση πως η χρήση της αρχαΐζουσας 
καθαρεύουσας διασφάλιζε την εθνική ενότητα των Ελλήνων και τη σύνδε-
ση με το ένδοξο παρελθόν της Αρχαίας Ελλάδας. 

Απέναντι σ’ εκείνο το δύσκαμπτο πολιτικοκοινωνικό συγκείμενο 
λοιπόν τρεις  συνειδητοποιημένοι παιδαγωγοί: ο Δημήτριος Γληνός, ο 
Αλέξανδρος Δελμούζος και ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, όρθωσαν τη 

φωνή τους υποστηρίζοντας με κείμενά τους την αναγκαιότητα γενικής 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που θα συμπεριλάμβανε και τη χρήση της 
δημοτικής γλώσσας στα σχολεία:   

«…Τα παιδιά ενύσταζαν, ενύσταζαν, ενύσταζαν, θεέ μου, πώς ενύστα-
ζαν… Η σκια της ηλιθιότητας εκάλυπτεν την τάξιν… Τα καλύτερα επαπα-
γάλιζαν ευσυνειδήτως. Το βόδι λέγεται καλύτερον βους, το πόδι λέγεται 
καλύτερον πους. 

- Τα κέρατα τού; 
- Του βου. 
- Οι δάκτυλοι τού; 
- Του που. 
- Ω θεέ μου; Τι λες παιδί μου; Πρόσεχε. Ο βους, του βοός, ο πους, του 

ποδός. Λοιπόν; Τα κέρατα του… 
- Του βοδός. 
- Α! μα είσθε κτήνη! Είσθε ζώα! Δεν υποφέρεσθε. 
Γκαπ! Γκουπ! 
[…] “Το σχολείον μας εργάζεται δια τον τύπον, δια την λέξιν και όχι 

δια την ουσίαν. Η λεξιμάθεια κυριαρχεί και παραγκωνίζει την γνώσιν 
των πραγμάτων και την άσκησιν των παιδικών δεξιοτήτων…”»  (Από το 
βιβλίο του Δ. Γληνού “Οι χοίροι υίζουσιν, τα χοιρίδια κοϊζουσιν, οι όφεις 
ιύζουσιν”) 

Αλ. Δελμούζος: «Η ενότητα ενός έθνους στηρίζεται στην αίσθηση του 
“ανήκειν” σε μια συλλογικότητα, η οποία δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσω 
της διδασκαλίας του τυπικού μιας γλώσσας, η οποία δεν μιλιέται, δεν είναι 
η ζωντανή γλώσσα του λαού…» 

Για να δεχθούν μύδρους δηκτικότατης κριτικής και ειρωνικότατα σχό-
λια ακόμη κι από… τη μακρινή, μικρή Βέροια.

 Για την ιστορία του πράγματος αναφέρουμε ότι οι εκτεταμένες αντι-
δράσεις έδωσαν το πρόσχημα στο δικτατορικό καθεστώς Πάγκαλου να 
επιβάλει την κακήν κακώς περιθωριοποίησή τους, ωστόσο οφείλουμε 
να επισημάνουμε ότι η επιστήμη αλλά και η μετέπειτα εθνική μας πορεία 
δικαίωσαν τους τρεις αποδιοπομπαίους «μαλλιαροδάσκαλους». Αφενός 
η επιστήμη επιβεβαίωσε ότι οι λέξεις της γλώσσας είναι τα «εργαλεία 
της σκέψης» (σκεφτόμαστε και προεκτείνουμε τη σκέψη μας με την αξι-
οποίηση των λέξεων, των οποίων κατανοούμε απόλυτα τη σημασία) και 
αφετέρου η γενιά των Ελλήνων που σε μεγάλο βαθμό διδάχθηκε υπό το 
παιδαγωγικό πρίσμα των τριών ήταν αυτή που λίγο αργότερα σύσσωμη 
«έγραψε το έπος του ‘40»…

Πολλά μπορούμε να αποκομίσουμε σήμερα από τη γνώση-ανάλυση 
εκείνων των γεγονότων:

Καταρχήν να μην μείνουμε εστιασμένοι στείρα στην πτυχή της πο-
λιτικής αντιπαράθεσης (γιατί και αυτή υπήρχε), αλλά να εκλάβουμε την 
ανησυχία τόσο των υποστηρικτών της αρχαΐζουσας καθαρεύουσας όσο 
και των δημοτικιστών ως δείκτη της αξίας που απέδιδαν στη γλωσσική 
καλλιέργεια όσον αφορά στη μόρφωση (με την έννοια: πλάσιμο της 
προσωπικότητας) και την ανάπτυξη της σκέψης και των πνευματικών 
λειτουργιών του ατόμου. 

«Γνωρίζω τον κόσμο όσο μου επιτρέπουν οι γλωσσικές μου ικανό-
τητες. Ο άνθρωπος του οποίου οι γλωσσικές δυνατότητες είναι πε¬ρι-
ορισμένες δεν μπορεί όχι μόνο να εκφράσει αυτό που σκέπτεται, αλλά 
κυρίως να σκεφθεί ολοκληρωμένα» επιβεβαιώνει σήμερα η επιστήμη. 
Επομένως, γλωσσική καλλιέργεια, γλωσσική καλλιέργεια και…  γλωσσική 
καλλιέργεια από τα γεννοφάσκια κι ως τα βαθιά γεράματα. 

Οι γονείς ας μην παραγνωρίζουν πως έχουν πρωταρχικό ρόλο στην 
καλλιέργεια και ενίσχυση της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών τους. 
Εκτός από τα γλωσσικά ακούσματα της καθημερινότητας που τους πα-
ρέχουν σημαντικό είναι να τους διαβάζουν πλήθος ιστοριών, να ενθαρρύ-
νουν από νωρίς τα ίδια τα παιδιά να παράγουν φράσεις, στίχους, ιστορίες 
και κυρίως να ανοίγουν ποικιλία συζητήσεων μαζί τους σε κάθε δεδομένη 
ευκαιρία.

Στους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας όχι μόνο δεν είναι άσκοπος κόπος 
η γνωριμία με την αρχαία ελληνική, αλλά είναι πολύτιμη γλωσσική εμπει-
ρία, γιατί τους προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της καθομιλούμενης δικής 
τους γλώσσας και τους δίνει την ευκαιρία να εννοήσουν τη διαχρονική 
εξέλιξή της. Η ενασχόληση με την αρχαία ελληνική (όταν γίνεται εμπνευ-
σμένα) είναι ο τροχός που ακονίζει τη σκέψη στην ακρίβεια, αλλά και 
παράλληλα της ανοίγει νέους ορίζοντες (ακόμη κι αν τα ενδιαφέροντα του 
διδασκόμενου βρίσκονται στον χώρο των θετικών επιστημών).

Ως κοινωνία συνολικά πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη 
φτωχοποίηση της γλώσσας μας, η οποία επισυμβαίνει με την αλόγιστη 
υιοθέτηση ξενικών όρων. Για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε τη σημασία 
του ξενόφερτου όρου: «λοκντάουν» που μας επιβλήθηκε τελευταία από 
τα ΜΜΕ, όμως ως εκεί, ενώ η χρήση της λέξης «αυτοπεριορισμός» μας 
δίνει τη δυνατότητα παραγωγής πολλών σκέψεων και προεκτάσεών τους. 

[ Δοκιμάστε, αγαπητοί φίλοι, αρχίζοντας απλά από την ετυμολογία της 
λέξης: αυτo+περι+ορισμός. Θα παρασυρθείτε σ’ έναν χείμαρρο ατελεύτη-
των σκέψεων πολύ επίκαιρων… ]   

Είναι επίσης μία ευκαιρία να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε στην 
πραγματική του διάσταση το έργο του δασκάλου ( ο όρος συμπεριλη-
πτικός των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων ), το μέγεθος του οποίου 
δεν είναι ποσοτικό (κάτι σαν εργατοώρες σε τσάπισμα ξερού χωραφιού), 
αλλά ποιοτικό. Δεν είναι ούτε παιδονόμος ούτε παιδοφύλακας με την 
ώρα, όπως πολλοί τον ερμηνεύουν-θεωρούν σήμερα, αλλά παιδαγωγός 
(πνευματικός οδηγός παιδιών). Είναι αυτό που διατύπωσε με το ιδιαίτερο 
λεκτικό του ύφος ο φιλόσοφος ακαδημαϊκός δάσκαλος  Δ. Λιαντίνης: «…ο 
δάσκαλος είναι που μεταμορφώνει τον εγκέφαλο του ζώου σε νου του 
ανθρώπου. Αυτός κατορθώνει ώστε η ματιά του καθένα μας να μη μένει 
βλέμμα βοδιού, αλλά να γίνεται βιβλίο ανοιχτό να το διαβάζεις.   (…) Ο 
δάσκαλος είναι ο φυτουργός και ο σπορέας του λόγου. Εκείνου του λόγου 
που το τέταρτο Ευαγγέλιο τον αναφέρει στο θεό. Χωρίς το δάσκαλο ο λό-
γος θα σάπιζε άχρηστος μέσα στο έλος του κρανίου μας. Όπως σαπίζει 
άχρηστο το τραίνο που ρεμίζαρε για πάντα στο σταθμό…». Κι αυτά δεν ε-
πιτυγχάνονται με «ημερήσιες διαταγές» στρατιωτικού τύπου (αναφέρομαι 
καθετοποιημένα από την πολιτική ηγεσία του αντίστοιχου Υπουργείου ως 
το κύτταρο της οικογένειας), αλλά με κατάθεση ψυχής και πνεύματος σε 
συνθήκες ελευθερίας (δεν εννοώ ασυδοσίας)…  

Θα μας δώσει την αφορμή να επανεκτιμήσουμε την αξία του δημόσιου 
σχολείου, η προσφορά του οποίου πετροβολείται με μεγάλη ευκολία (σχε-
δόν λοιδορείται) απαξιωτικά στις ημέρες μας. Λησμονήσαμε, ως φαίνεται, 
ότι (παρά τις όποιες αδυναμίες του -μεγάλη συζήτηση- ) είναι μια προνο-
μιακή κατάκτηση του ελληνικού λαού για τον λαό. Είναι αυτό που εκπλή-
ρωσε και εκπληρώνει το (συνταγματικά κατοχυρωμένο σήμερα) δικαίωμα 
στη μόρφωση ακόμη και σε άτομα πολύ χαμηλών οικονομικών δυνατοτή-
των, τα οποία απουσία του θα παρέμεναν στο περιθώριο της κοινωνίας. 
Και ίσως μάλιστα θυμηθούμε ότι είναι ο καρπός της αγωνίας του πρώτου 
κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια, για τη μόρφωση των 
ελληνοπαίδων, ο οποίος χρηματοδοτούσε από την προσωπική του περι-
ουσία το όραμά του αυτό…

Τέλος, ίσως εννοήσουμε (κυρίως αφορά στην εκάστοτε πολιτική η-
γεσία του Υπουργείου Παιδείας) ότι «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» δεν 
μπορεί διθυραμβικά να αποκαλούνται κάποιες ευκαιριακές και αποσπα-
σματικές αλλαγές (για παράδειγμα, η αλλαγή της διαδικασίας εισαγωγής 
στα πανεπιστήμια). Μια μεταρρύθμιση χαρακτηρίζεται πρωτίστως από 
ένα φιλοσοφικό «όραμα» για την εκπαίδευση με συγκεκριμένο τελικό στό-
χο την αναβάθμιση της κοινωνίας συνολικά, και οι παρεμβάσεις επίτευξης 
οφείλουν να διατρέχουν όλη τη ραχοκοκαλιά της εκπαίδευσης (αρχίζοντας 
από την χαμηλότερη ηλικιακά  βαθμίδα, το Νηπιαγωγείο, και καταλήγο-
ντας στους τελειόφοιτους των Πανεπιστημιακών Σχολών). Οτιδήποτε άλ-
λο, το οποίο επενδύεται με την ευ-αγγελία «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», 
είναι απλώς άλλο ένα πυροτέχνημα εντυπωσιασμού…  

  [Προκαταβολικά απαντώ και σε όσους τυχόν, αντί να πείθονται, 
εξανίστανται περισσότερο αγανακτισμένοι με τα γραφόμενά μου, απευθύ-
νοντάς τους το ακόλουθο ερώτημα: Προφανώς αισθάνεστε υπερήφανοι 
για το επίπεδο της μόρφωσής σας, η οποία και θεωρείτε πως σας δίνει 
τη βάση-δικαίωμα να εκφράζετε επικριτικές απόψεις περί του ρόλου του 
δασκάλου και την προσφορά του δημόσιου σχολείου. Αλήθεια, εσείς ο-
λομόναχος/χη επιτύχατε το επίπεδο μόρφωσης, για το οποίο αισθάνεστε 
τόσο υπερήφανοι;]    

Σας αφήνω λοιπόν να επεξεργαστείτε και να επεκτείνετε διανοητικά έτι 
περισσότερο τη «γεύση» του «μαλλιαρισμού» στη μικροκοινωνία της πό-
λης μας, αγαπητοί φίλοι, με την υπόσχεση να εξετάσουμε στην επόμενη 
συνάντησή μας τη δεύτερη πτυχή του «μαλλιαροφεμινισμού», προφανώς 
αυτήν του φεμινισμού…

Το Γυμνάσιο Αρρένων Βέροιας και σε ένθετο οι δημοτικιστές 
παιδαγωγοί Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Αλέξανδρος Δελμούζος 

και Δημήτρης Γληνός

Το Γυμνάσιον Αρρένων Βέροιας, ένα σύμβολο του ενδιαφέρο-
ντος των Βεροιέων για μόρφωση.  

Εορταστική συνεστίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνα-
σίου Αρρένων Βέροιας, δεκαετία ’20.  (Αρχείο Παναγιώτη Ζέρβα)     
[*Παρατηρήστε την πολύ περιορισμένη παρουσία γυναικών…]
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

30-11-2020 μέχρι 6-

12-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
16/11/2020 έως 20/11/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπολί-
τεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήνα
επισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Σάββατο 28-11-2020

08:00-14:30 ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ

Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέ-

ναντι από βενζινάδικο

Γαλάνη)23310-73324

08:00-14:30ΑΝΤΩ-

ΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ-

ΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53

23310-26789

08:00-14:30ΑΥΓΕ-

ΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτι-

κόσχολείο)23310-29101

14:30-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΠΙΕΡΙ-

ΩΝ5323310-26789

19:00-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Κυριακή 29-11-2020

08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ (περΚΤΕΛ)23310-

62163

14:30-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

19:00-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ 10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

21:00-08:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ 10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

Δευτέρα 30-11-2020

16:00-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

16:00-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-

ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

16:00-21:00ΠΑΠΑΡΗΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4 23310-

60064

21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Φαρμακεία Βατόπουλος: «Την επόμενη 
εβδομάδα το θέμα SL2-FL»

Σύμφωναμε την δήλωση τουΚαθηγητήΜικροβιολογίας και μέλος
τηςΕπιτροπήςΛοιμωξιολόγων το θέμα τηςΣούπερΛιγκ 2-Φούμτπολ
Λιγκθασυζητηθείτηνεπόμενηεβδομάδα.

Όπως επισήμανε ο καθηγητήςΜικροβιολογίαςστοΠανεπιστήμιο
ΔυτικήςΑττικής,ΑλκιβιάδηςΒατόπουλος, μιλώνταςστονΣΚΑΪ και την
εκπομπή«ΣΗΜΕΡΑ»:

«Έγινεμιασυζήτησηαλλάαναβλήθηκεηαπόφαση.Θαξανάσυζη-
τηθείτοθέματηςΣούπερΛιγκ2-ΦούτμπολΛιγκτηνεπόμενηεβδομά-
δα»

ΛευτέρηςΑυγενάκης:«Μετά
τιςγιορτέςηεπανεκκίνηση
τωνπρωταθλημάτων»

Στους λοιμωξιολόγους παρέπεμψε ο υφυπουρ-
γός Αθλητισμού ως προς το πότε θα γίνει το 
άνοιγμα του αθλητισμού, μιλώντας στο ραδιο-

φωνικό σταθμό Team FM 102.

Μεταξύ άλλων, οΛευτέρηςΑυγενάκης ανέφερεπως καταλα-
βαίνει τις δυσκολίεςπουβιώνουναθλητές καισωματεία λόγω του
lockdown«όπωςγιαπαράδειγμαοιγυναίκεςτηςπρώτηςκατηγορί-
αςτουμπάσκετπουμουστέλνουνυπομνήματαήαθλητέςαπότην
κολύμβηση, όμωςοι αποφάσειςπαίρνονται καθαράκαθ’ υπόδειξη
τωνλοιμωξιολόγων».

Αναφορικάμετηνεπανεκκίνησητωνεγχώριωναθλητικώνδιορ-
γανώσεων,διευκρίνισεότιη έλλειψημηχανισμούτακτικούελέγχου
τουκορωνοϊούγιατουςαθλητέςόλωντωνκατηγοριών,δημιουργεί
προβληματισμόκιαμφιβολίαγιατοάνοιγματωναθλητικώνεγκατα-
στάσεων.

«Τα ερασιτεχνικάπρωταθλήματα και οι διοργανώσεις τωνατο-
μικώναθλημάτωνθα ξεκινήσουνσταδιακά και ύστερααπό την έ-
γκρισητωνλοιμωξιολόγων»υπογράμμισεουφυπουργός,οοποίος
εκτιμάπωςαυτόθασυμβείμετάτιςγιορτέςτωνΧριστουγέννων.

ΕπιστολήΠΣΑΠσεΕΠΟ,
SL1,SL2&FL

ΟΠΣΑΠέστειλεαίτημαστηνΕΠΟκαιτηδιοργανώτριααρχήτων
πρωταθλημάτων τηςSL2 και τηςFL, το οποίο κοινοποιήθηκε και
στηSL1,ώστεαπόκοινούναπροσκληθούνσεευρείατηλεδιάσκε-
ψηεκπρόσωποιτωναρμοδίωνΥπουργείωνκαιτηςΕπιτροπήςτων
Λοιμωξιολόγων.

ΗανακοίνωσητουΠΣΑΠ,αναφέρει:
«Ενόψει των τελευταίων εξελίξεων και της δραματικής καθυ-

στέρησης στην επανέναρξη τωνπροπονητικών και αγωνιστικών
δραστηριοτήτωνστιςδύοεπαγγελματικέςκατηγορίεςSuperLeague
2 και Football League, οΠΣΑΠ έστειλε αίτημαστηνΕΠΟ και τη
διοργανώτριααρχή τωνπρωταθλημάτων, το οποίο κοινοποιήθηκε
και στηSuper League 1,ώστε από κοινού ναπροσκληθούν σε
ευρεία τηλεδιάσκεψη εκπρόσωποι τωναρμοδίωνΥπουργείων και
τηςΕπιτροπήςτωνΛοιμωξιολόγων,όπουκαιθατεθείεπίτάπητος
τομεγάλοπρόβλημαπουέχειδημιουργηθείμετηνμηέναρξητων
πρωταθλημάτων.

ΟΝοέμβριος ουσιαστικάπαρήλθε, οι κατηγορίεςπαραμένουν
ανενεργέςαπό τονπερασμένοΜάρτιο καιπροπολλούπεράσαμε
απότοσημείομηδέν».
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Από την  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθί-
ας ανακοινώνεται ότι προκηρύχθηκε η συμμετοχή στις δράσεις 3.1 και 3.2 
του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος 2021.

Ειδικότερα: Δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών». Δικαιούχοι μελισσο-
κόμοι είναι όσοι έχουν 20 τουλάχιστον μελίσσια. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι η 10/02/2021 ενώ τα σχετικά παραστα-
τικά αγοράς θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί έως τις 20/05/2021.

Δικαιολογητικά: Αίτηση, Υπ. Δήλωση, πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τράπε-
ζας, φωτοτυπία μελισσοκομικού βιβλιάριου, παραστατικά αγοράς κυψελών

Δράση 3.2  «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
   Δικαιούχοι μελισσοκόμοι είναι όσοι έχουν αθροιστικά τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:
• είναι κάτοχοι τουλάχιστον 110 κυψελών
• είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλ-

λεύσεων ως «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες» 
• δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής παραγωγής 

τουλάχιστον 5000 € (εξαιρούνται οι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα)
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι η 

10/02/2021 ενώ οι μετακινήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί 
από 11 Φεβρουαρίου ως 20 Ιουνίου 2021.

Δικαιολογητικά: Αίτηση, Υπ. Δήλωση, πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τράπε-
ζας, βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, φωτοτυπία μελισσοκομικού 
βιβλιάριου, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ ή φορτωτικές, αντίγραφο 
τελευταίου διαθέσιμου εκκαθαριστικού εφορίας, Δελτία Αποστολής

Τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της 
Π.Ε. Ημαθίας και μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά μαζί με τα 
κατά περίπτωση συνημμένα δικαιολογητικά ή να αποστέλλονται ταχυδρο-
μικά. Σημειώνεται ότι για την υποβολή των δικαιολογητικών της δράσης 
3.2 συμπληρώνεται και υποβάλλεται επιπλέον το σχετικό «Υπόδειγμα 5» 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα  Φυτικής και 
Ζωικής Παραγωγής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ημαθίας., Καλλιόπη Παπαοικο-
νόμου τηλ. 2331350183 e-mail: papaeconomou@imathia.pkm.gov.gr 
και Μιλτιάδης Τσαμήτρος τηλ. Επικοινωνίας:2331350147   και e-mail : 
tsamitros.m@imathia.pkm.gov.gr. Τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο της Π.Ε. Ημαθίας. Υπενθυμίζεται ότι η προσέλευση στα γραφεία 
της ΔΑΟΚ γίνεται μόνον κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνί-
ας

Π.Ε Ημαθίας: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου  2020
 οι αιτήσεις για δήλωση κατεχομένων κυψελών

 μελισσοσμηνών  (διαχείμαση) 
Από την  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθί-

ας καλούνται όλοι οι μελισσοκόμοι να υποβάλλουν αίτηση –δήλωση κατε-
χομένων κυψελών (διαχείμασης) ως τις  31 Δεκεμβρίου 2020.

   Όλοι οι μελισσοκόμοι θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31/12/2020 να 
υποβάλλουν αίτηση – δήλωση κατεχόμενων κυψελών (διαχείμασης) στη 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας. Εξαιρούνται 
οι μελισσοκόμοι που θα έχουν θεωρημένο το μελισσοκομικό τους βιβλιά-
ριο από 01-09-2020 έως 31-12-2020.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα  Φυτικής και 
Ζωικής Παραγωγής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ημαθίας., Καλλιόπη Παπαοικο-
νόμου τηλ. 2331350183 e-mail: papaeconomou@imathia.pkm.gov.gr 
και Μιλτιάδης Τσαμήτρος τηλ. Επικοινωνίας:2331350147   και e-mail : 
tsamitros.m@imathia.pkm.gov.gr . Υπενθυμίζεται ότι η προσέλευση στα 
γραφεία της ΔΑΟΚ γίνεται μόνον κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής ε-
πικοινωνίας. Το σχετικό έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο 
της Π.Ε. Ημαθίας.

Δήμος Νάουσας: Αναρτήθηκε 
 η μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για το Αιολικό στο Βέρμιο
Έγινε η ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Νάουσας της 
μελέτης περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων 
για την εγκατάσταση  
αιολικού σταθμού πα-
ραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας της εταιρεί-
ας «Αιολική Βερμίου 
Α.Ε.»

Για  ε νημέρωσή 
σας, εν όψει  ειδικής 
συνεδρίασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας,  που θα πραγ-
ματοποιηθεί το επόμενο διάστημα,  με θέμα τη γνωμο-
δότηση  επί του  «Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Ε-
πιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της με α.π. οικ. 
170044/09-01-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντι-
κών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ‘‘Αιολικός Σταθμός Παρα-
γωγής  Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης 
Ισχύος 315 MW στο όρος Βέρμιο, Δήμων Βέροιας & Νά-
ουσας, Π.Ε. Ημαθίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας), Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης (Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας)’’, της εταιρείας  «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε.»,  
σας αποστέλλουμε το σχετικό link  από την ιστοσελίδα 
του δήμου, όπου έχει αναρτηθεί η εν λόγω μελέτη:

https://www.naoussa.gr/news/announcements/
a n a r t i s i - f a k e l o u - m e l e t i s - p e r i v a l l o n t i k o n -
epiptoseon(mpe),-aioliki-vermiou-4474

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

του Αιολικού πάρκου Βερμίου
Τακτική συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  Δήμου Βέροιας, θα γίνει την Τετάρτη 9-12-2020,  από 10:00 έως 11:00, η 

οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια 
περιφοράς (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Δ.Ε.Δ. για τη διατύπωση των 
απόψεών τους) επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Συνολικής Εγκαταστημένης Ισχύος 315MW, στο όρος Βέρμιο Δήμου Βέροιας & Νάουσας ΠΕ Ημαθίας και Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης της 
εταιρείας ΑΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε 
κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδικός NUTS: EL 521
Αρ. Πρωτ. : 24905/27-11-2020

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο: 
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια 
ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία – πλαίσιο για δύο (2) 
έτη», εκτιμώμενης αξίας 798.387,08€ (άνευ Φ.Π.Α.), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφοράς μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα: 

• Όσον αφορά την ομάδα Α΄ Παροχής Υπηρεσιών, το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), για το σύνολο του προϋ-
πολογισμού του κάθε υποτμήματος (υποομάδας), επί των τιμών α. 
του Πίνακα (I) Κόστους Ενδεικτικών Εργασιών της μελέτης, και β. 
του κατατεθειμένου (από τον ανάδοχο) Τιμοκαταλόγου των γνήσιων 
ανταλλακτικών κάθε οχήματος- μηχανήματος από τον επίσημο ει-
σαγωγέα ή από τον κατασκευαστή τους.

• Όσον αφορά την ομάδα Β΄ Προμήθειας Ανταλλακτικών,  το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), για το σύνολο 
του προϋπολογισμού του κάθε υποτμήματος (υποομάδας), επί των 
τιμών του κατατεθειμένου (από τον ανάδοχο) Τιμοκαταλόγου των 
γνήσιων ανταλλακτικών κάθε οχήματος- μηχανήματος από τον επί-
σημο εισαγωγέα ή από τον κατασκευαστή τους.

Για κάθε μια υποομάδα του διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν έως 
τρεις (3) ανάδοχοι της συμφωνίας πλαίσιο.

Ταξινόμηση κατά CPV : 50114000-7, 50111000-6, 50117000-8, 
50113000-0, 50112000-3, 50116000-1, 50112110-7.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  27/11/2020 ημέρα Παρασκευή και 
καταληκτική ημερομηνία 18/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
17:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα 
υποτμήματα της υπό ανάθεση σύμβασης και τελικά θα υπογρα-
φούν Συμφωνίες Πλαίσιο με τους οικονομικούς φορείς (τρεις (3) 
πρώτους για κάθε υποομάδα υπηρεσιών – ανταλλακτικών) που θα 
προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσής) 
ανά υποομάδα των ζητούμενων ειδών. 

Ο χρόνος ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο είναι δύο έτη. Οι 
εκτελεστικές συμβάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην αναλυτική διακήρυξη. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφω-
νίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από 
τους προσφέροντες.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οι-
κονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 24η Νοεμβρίου 
2020 ημέρα Τρίτη.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Ε. Γκαραβέλη, τηλ.: 
2331350582, fax: 2331350515) , e-mail:  garaveli@veria.gr.

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυ-
ξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελί-
δα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr., καθώς 
και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Δια-
δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχε-
τικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

Π.Ε Ημαθίας: Συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης 
των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας 

των προϊόντων μελισσοκομίας για το έτος 2021
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρι-
σμαστοκέντρο,χρήζει
ανακαίνισηςσεεξαιρε-
τικήθέση.Τιμή40.000
ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-
μαμε3υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα,μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-
ρισμαπιομικρόσαλο-
κουζίναμε τζάκι,δω-
μάτιο.Μεπρόσβαση
στηναυλή.Αυτόνομη
θέρμανση σε ήσυχη
περιοχή.Τιμή135.000
ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμακοντάστοΜου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000
ευρώ. Τηλ.: 6934
888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

κατάστημαεπί τηςο-
δούΠιερίωνστηΒέ-
ροια εμβαδού 54,16
τ.μ.μευπόγειοαποθη-
κευτικόχώροεμβαδού
41,63τ.μ..Τιμή70.000
€Τηλ:2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέ-
ντρο οροφοδιαμέρι-
σμα2ουορόφου105

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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τ.μ.,85τ.μ.καθαράμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζί-
να,μπάνιο,τζάκιB/Qκα-
τασκευή2001.Τιμήευκαι-
ρίας75.000ευρώ!!!Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑιχωράφι10
στρέμματα με ροδάκινα
συμπήρυναANDROSS
στην περιοχή ΠΑΛΙΟ-
ΛΑΚΑ κοντά στο γήπε-
δοΔΙΑΒΑΤΟΥ. Η περι-
οχή είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδίων.
Τηλ. επικοινωνίας: 6982
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο Π.
Σκυλίτσι, επάνω στον
κεντρικόδρόμο,οικόπε-
δο 3.500 τμ ολόκληρο
η ανεξάρτητα τεμάχια.
Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΟΝΤΑ Ι

στο κέντρο της Βέροι-
ας: 1) υπόγεια αποθή-
κη 110 τ.μ., τιμη 150
ευρώ, 2) πατάρι πε-
ρίπου 100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-
σονιέραμεδύοχώρους
στονπεζόδρομολουξα-
νακαινισμένη180 ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα κέντρου με
ατομική θέρμανση 3
δωμάτιασαλόνι κουζίνα
μπάνιοσε άριστη κατά-
σταση, 280 ευρώ.Τηλ.:
2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-
ράφι 2,5 στρ., πίσω α-
πότηΔΟΥΒέροιας,πιο
κάτωαπό τοΣιδ. Σταθ-
μόΒέροιας γιαΦΩΤΟ-
ΒΟΛΤΑΪΚΑ. Τηλ.: 6983
285942.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ22-11-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένημι-
κρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή78,
2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχειατομική
θέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοίκιοτης140
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23940ΠΑΠΑΚΙΑ,Επιπλωμένηκαι
ανακαινισμένηκομπλέγκαρσονιέρα35τ.μ.,
κατασκευή1970,1υ/δσκλ,1οςόροφος,σε
εξαιρετικήκατάσταση,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικό
inverter,έχειθωρακισμένηπόρτακαιενοίκιο
180€.Διαθέσιμοαπό1/12/2020.

Κωδ:106764ΓΗΠΕΔΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα90τ.μ.σεΔιπλοκατοικίαο1οςόρο-
φος,με3υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σεκαλή
κατάσταση,κομπλέεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευέςκαιπλυντήριορούχων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μεσίτες,έχει2κλιματιστικά, ιδιωτικήαυλήμε
δυνατότηταστάθμευσης2αυτοκινήτων,μεα-
ποθήκη,σετιμήπροσφοράςμόνο250€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπλη-
σίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωρι-
στήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,διαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,τηνπόρτατουΘωρακι-
σμένηκαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:300€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύάνε-
το,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ.μεαυλή,
κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξεχωριστή
καιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιώροφος,με
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμή
πράγματιχαμηλή,μόνο250€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.13148ΚΕΝΤΡ0,πλησίονΑνοίξεως
139τ.μ.κεντρικότατο,εντυπωσιακοίχώροιυ-
ποδοχής,κατασκευή1995,3υ/δ,2οςόροφος,
άψογασυντηρημένο,καταπληκτικό,πολυτε-
λέστατο,μίαωραιότατηκατασκευή,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,κατασκευήυψη-
λούποιοτικούεπιπέδου,μεαρμονικέςαναλο-
γίες,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
ηλιακόθερμοσίφωνα,μεπανέμορφομπάνιο
καιWC,μεαποθήκηκαικλειστόγκαράζ,τιμή
450€.ΑπότέλοςΔεκεμβρίουδιαθέσιμο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητη

Μονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας200
τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,
τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια
,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.
Τιμή:320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29ενοικιάζεταιισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευ-
δραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμί-
σθωματα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό
2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμέ-
νη,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικου-
φώματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλά
τζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Βρίσκε-
ταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισεσημείο
εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατάστημα,με
πολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-

ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας80τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό3
χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2003
καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύμεγάλο
οικόπεδο,Τιμή:200€.

Κωδ.115092ΕνοικιάζονταιστηΒέροιαχώ-
ροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000τ.μ.και
μεκατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζίηκαιτμημα-
τικά.Τιμέςπροσιτές.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπα
εισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντάστην
Βενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέ-
ρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφο
χωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέρισμα
δίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμη-
σηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1991καιανακαινίστηκετο
2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου
μεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
ΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επιπλωμένοήκαι
χωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,με
Ανοιχτωσιά,μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,
σετιμήπροφοράςμόνο:38.000€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο21.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται
καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτά
και83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυν
ιδιοκτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτης
Βέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομι-
κήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστό
γκαράζ38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σεαμφιθεατρι-
κήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφορά
σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα105.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-

ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ.επίτου
κεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδι-
κόακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατα-
σκευήπολυτελέστατητου1992καιπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο

350.000€.
Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο2000καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλά
τζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1οςκαι
αποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότουκουζι-
νάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό.
Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα,τιμή
45.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ,Μητροπόλεωςπω-
λούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.αποτελούμε-
νοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτουςτουαλέτα.
Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,κατασκευή
1976,είναιανακαινισμένοικαισεπολύκαλήκα-
τάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,
εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα
,χωρίςθέρμανση,αυτοτελές,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-

λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρήα-
ποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκομπλέ
μόνο26.000€.

κωδ.105867ΠωλείταιστηνΚΑΛΛΙΓΚΑ
σπάνιοχωραφοοικόπεδο26στρ.μεσπάνια
θέαόλητηΒέροιασετιμήεξαιρετικάδελεαστική
,μόνο75000€.Μοναδικήευκαιρία.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία

χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.
Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-

λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές
,σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,
μόνο60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέ-
γερσηςγιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαι
είναιεκτόςτιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
ωραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:106695ΚΟΥΛΟΥΡΑΠωλείταιΟικό-
πεδο737τ.μ.μέσαστοχωριό,σεπολύκαλή
τοποθεσία,μαζίμεμιαπαλιάκατοικίαμέσα
ηοποίαδενείναικατοικήσιμη,σετιμήπρο-
σφοράςμόνο15.000€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106669ΜΕΤΟΧΙΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείταιένακαταπληκτικόοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας2.117τ.μ.σεαμφιθεατρικήθέση,
μεμοναδικήανοιχτωσιά,πραγματικόφιλέτο,
περιμετρικάπεριφραγμένο,μέσαστοοποίο
υπάρχειμιαμικρή ισόγειακατοικία20τ.μ.,με
άδειακανονικάηοποίαανεγέρθηκετο1997,
ρεύμακαινερόκανονικά,μεγεώτρηση,υπάρ-
χειυπόλοιποδόμησηςακόμη180τ.μ.,σετιμή
προσφοράςόλομαζίμόνο57.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαιρία
σίγουρη.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο22.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 2ου ορόφου, πε-

ριλαμβάνειΔ, Κ, Χ,W.C.,

βεράντα, ατομικήθέρμανση

και air condition. Περιοχή

ΒυζαντινούΜουσείου.Τηλ.

επικοινωνίας: 6973 551477

κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΥΠΕΡΟΧΟ γραφείο με

τρεις χώρους τουαλέτα 1ου

ορόφου καινούργια κου-

φώματα ανακαινισμένο στο

καλύτεροσημείο τηςπόλης

ενοικιάζεται230ευρώ.Τηλ.:

2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώους και

κουζινα,W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζε-

ταιγραφείο20τ.μ.,επιπλω-

μένο.Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ιατρεί-

ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

ρό, λήρως ανακαινισμένο

στην οδό Βενιζέλου αρ. 46

Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932

361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργια γέφυρα «Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥ-

ΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη

Βέροια, αναζητά τεχνίτες γυ-

ψοσανίδων,ψευδοροφών&

θερμοπρόσοψης-μονώσεων.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τηΒέροια, αναζητά χει-

ριστήμηχανημάτωνέργουμε

ικανότητα οδήγησης επαγ-

γελματικούφορτηγού για να

εργαστεί σε έργο ύδρευσης

στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςσε επι-

χείρησηεισαγωγής&εμπορί-

αςκαταναλωτικώνπροϊόντων

με έδρα το Νομό Ημαθίας.

Απαραίτητα προσόντα: κά-

τοχοςδιπλώματοςοδήγησης

Γ΄ κατηγορίας,ΠΕΙ, ηλικία έ-

ως 38 ετών (εκπληρωμένες

στρατιωτικές υποχρεώσεις),

προϋπηρεσία σε αντίστοι-

χη θέση θεωρείται επιπλέον

προσόν. Ικανοποιητικός μι-

σθός.Βιογραφικάστοe-mail:

vbotzori@otenet.gr και στο

Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45

ετώνμε ενεργή κάρταανερ-

γίας και βασικη γνώση αγ-

γλικών για απογευματινή

εργασία σε ξενοδοχειο στη

Βέροια με πλήρες ωράριο.

Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη

Βέροια, άτομο 19-29 ετών

με κάρτα ανεργίας σε ισχύ,

που να γνωρίζειΗ/Υ και να

χειρίζεταιπρόγραμμα εμπο-

ρικήςδιαχείρισης.Πληρ.στο

τηλ.:6977433485(9.00π.μ.

-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμα-

κείουήφαρμακοποιόςναερ-

γαστείσεφαρμακείοστηΒέ-

ροιαγιαπλήρηαπασχόληση.

Απαραίτητηπροϋπόθεσηκά-

ρατ αεργίας για τουλάχιστον

έναμήνα.Τηλ.επικοινωνίας:

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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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



6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-

φέ ουζερί, δίπλαστοπαλιό

Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο

Μακροχωρίου-Λυκογιάννης,

για απογευματινή εργασία.

Τηλ.: 6977 755040& 6984

427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND,

Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-

ζητείbarista καιδιανομέα.

Αποστολή βιογραφικώνστο

e-mail:coffeeislandveria@

gmail .com. Τηλ.:  6976

633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-

όςήβοηθόςφαρμακοποι-

ούμεεμπειρίαγιαφαρμα-

κείο στο Νομό Ημαθιας.

Αποστολή  β ιογραφικού

στο: aggel iesfarmakio@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-

γασίασεφαρμακείο με επι-

δότησηκαισχετική εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση

κάρταανεργίας.Τηλ.: 23310

27507,6947259696.

Η ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-

τάει ναπροσλάβει για μόνι-

μη απασχόληση, εξωτερικό

πωλητήήπωλήτριαγια τους

Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,

Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα

προσόντα, ευχέρεια λόγου,

αγγλική γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια εργασί-

αςπροσωπικού ασφαλείας,

εμπειρία με βιογραφικό και

συστάσεις.Μισθός, ασφάλι-

ση καιποσοστά.Παραλαβή

δικαιολογητικών με συνέ-

ντευξηστακεντρικά γραφεία

μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέ-

ροιαwww.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παι-

δαγωγική κατάρτιση παρα-

δίδει ιδιαίτεραμαθήματα -δι-

αδικτυακάκαιδιάζώσης-σε

μαθητέςΔημοτικού, Γυμνα-

σίου,Λυκείου σε προσιτές

τιμές.Τηλ.:6972890424.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος

τουΑ.Π.Θ., με φροντιστη-

ριακή εμπειρία, παραδίδει

ιδιαίτερασεμαθητές Γυμνα-

σίου-Λυκείου. (ειδίκευση

ΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑ). Τιμές

προσιτές.Κιν.:6946475552.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξη καιπεριποίηση ηλι-

κιωμένουσε24ωρηβάσηή

καικάποιεςώρες.Τηλ.:6986

276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαιγια24ωρη

βάση,καθαριότητασπιτιών,

γραφείων και σκάλες.Τηλ.:

6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση

ηλικιωμένωνσε24ωρηβά-

ση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση,400 ευρώόλαμαζί.

Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:ντουλάπα

4φυλλη, σε χρώμα καφέ,

βελέντζες χειροποίητες σε

διάφορα χρώματα, μεγάλο

χαλί μάλλινο σε διάφορα

χρώματα, χαλί μεγάλο με

«τρίχες», κεντήματα μετρη-

τοίς.Τηλ.:6982293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκαυστήραςπε-

τρελαίου, σε καλή κατάστα-

ση.Τηλ.:2331070048.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ,χωρίςυποχρεώ-

σεις,ζητάγιαγνωριμιακυρια

5-55 ετών, γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-

ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-

μικά ανεξάρτητος αναζητά

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία

χωρίςοικογενειακέςυποχρε-

ώσειςάνωτων65ετώνέως

75 ετών με την προοπτική

γνωριμίας και συμβίωση.

Τηλ.:6977951301.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατο-
κάμαραμε κομοδίνα,συρ-
ταριέρα, καθρέφτης, φωτι-
στικά καιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτι μεστρώμα, κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαι ταδύο.Τηλ.:
6939575993.

Η  εταιρία Stone
Group Εξορυκτική μέ-
λος της Stone Group
International, τουμεγα-
λύτερου ομίλου εταιρι-
ών εξόρυξης, επεξερ-
γασίας και εμπορίας
μαρμάρωνστηνΕυρώ-
πη, επιθυμεί να καλύ-

ψειτηθέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σεπερίπτωσηπουεπιθυμείτεμπορείτενακαλέσετεστο6973

322162 ή νααποστείλετε το βιογραφικόσας, αναφέροντας την
θέση,μεemailστοhr@stonegroup.gr.



 Αυξημένη επιτήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων χρειάζονται οι περιοχές που είναι πιο επιβαρυμένες από 
όλες στην Ελλάδα, όπως τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. 
Τι είπε για τη Δυτική Ελλάδα και γιατί ανησυχεί η κυβέρνηση.

Στις περιοχές που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη επιβάρυνση, με αυξημένα κρούσματα κορονοϊού και μεγάλο επιδη-
μιολογικό φορτίο, αναφέρθηκεο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς 
στη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία του 
ιού στην Ελλάδα από το υπουργείο Υγείας.

Όπως εξήγησε ο κ. Χαρδαλιάς, υπάρχουν πε-
ριοχές που είναι πολύ επιβαρυμένες και χρειά-
ζονται ακόμα πιο πιστή εφαρμογή των μέτρων 
προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα και να μην 
υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα λόγω κορο-
νοϊού. Οι περιοχές αυτές είναι οι Πέλλα, Δράμα, 
Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, Φλώρινα, Πιερία, Ημαθία, 
Σέρρες, Λάρισα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Μαγνησία, 
Ξάνθη, Καρδίτσα, Έβρος, Καβάλα, Ροδόπη και 
Τρίκαλα.

«Είναι οι περιοχές με τα περισσότερα κρού-
σματα, ανεξάρτητα από τη συνολική καμπύλη 
που δείχνει την επιδημιολογική εικόνα στη χώρα. 
Αστοχίες και κακή εφαρμογή των μέτρων σε περι-
οχές που τώρα δείχνουν σε καλύτερη κατάσταση, 
μπορεί να τις φέρει εύκολα στην ίδια θέση με 
αυτές τις ενότητες που αναφέραμε», σχολίασε ο 
υφυπουργός.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς εξέφρασε την ανη-
συχία του και για την αύξηση του επιδημιολογικού 
φορτίου τα τελευταία 24ωρα σε συγκεκριμένες 
περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Μίλησε συγκεκριμένα για την Αχαΐα, την Ηλεία 
και την Αιτωλοακαρνανία, λέγοντας πως «η πιστή 
τήρηση των μέτρων είναι επιβεβλημένη για τα 
επόμενα 24ωρα». Μάλιστα σε αυτό το σημείο, 
έκανε αναφορά και στην επικοινωνία που είχε ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους 
αυτοδιοικητικούς παράγοντες περιοχών όπως η 
Πάτρα και γενικά η Δυτική Ελλάδα, έτσι ώστε να 
τους ζητήσει να συμβάλουν, μαζί με τους πολίτες, 
στην τήρηση των μέτρων.

Μητσοτάκης: Μείωση 50% 
για 7 έτη στο φόρο 

εισοδήματος για 
Έλληνες που επιστρέφουν 

από το εξωτερικό
Την  παροχή 

φορολογικών και 
άλλων κινήτρων 
για όσους Έλληνες 
του εξωτερικού και 
πολίτες άλλων χω-
ρών θα επιλέξουν 
να εργαστούν με 
έδρα την Ελλάδα 
τα επόμενα χρό-
νια ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσο-
τάκης κατά τη δι-
άρκεια τηλεδιάσκε-
ψης με Έλληνες 
που ζουν και εργά-
ζονται σε όλο τον 
κόσμο.

«Η εικόνα της Ελλάδας αλλάζει. Ίσως αλλάζει -τολμώ να πω- και πιο γρήγορα από ό,τι φα-
νταζόμασταν ότι αυτό μπορούσε να συμβεί» τόνισε χαρακτηριστικά και ανέλυσε τη νομοθετική 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την αντιστροφή του brain drain, την προσέλκυση επενδύ-
σεων και την πρόσκληση πολιτών ξένων χωρών για να εγκατασταθούν και να εργάζονται από 
την Ελλάδα, η οποία προβλέπει - μεταξύ άλλων - τη μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος 
για τα επόμενα 7 χρόνια, είτε αν μεταφερθεί η θέση εργασίας στην Ελλάδα είτε αν οι ενδιαφε-
ρόμενοι εγκατασταθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί σε άλλη επαγγελματική 
απασχόληση στην Ελλάδα.

«Είναι, πιστεύω, ένα σημαντικό κίνητρο για να μπορέσουμε αυτήν την κρίσιμη χρονιά 
-που πιστεύω ότι μετά την πανδημία του Covid θα κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα- να 
προσελκύσουμε στην πατρίδα μας και ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο τόσο χρειαζόμαστε», ε-
πισήμανε ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε και στο προσωπικό του παράδειγμα και την 
απόφαση του ιδίου και της συζύγου του να επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά από κάποια χρόνια 
εργασίας και παραμονής στο εξωτερικό.

 «Πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό το οποίο είπατε πολλοί από εσάς: οι μακροπρόθε-
σμες προοπτικές της χώρας, εάν έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την κρίση, εάν υπάρχει 
πολιτική σταθερότητα, εάν τελικά υπάρχει αξιοκρατία, ένα αποτελεσματικό κράτος και μία οι-
κονομία η οποία μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης από αυτές που 
προσφέρει σήμερα», είπε.

Επ’ αυτού πρόσθεσε ότι «εκεί ακριβώς είναι στραμμένη όλη η ενέργεια η δική μου και της 
κυβέρνησης, για να δημιουργήσει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Στο μεν κομμάτι της ανάπτυξης 
η χώρα σήμερα αντιμετωπίζει την πανδημία του κορονοϊού. Πηγαίναμε πολύ καλά πριν τον 
κορονοϊό και πιστεύω ότι θα πάμε και πολύ καλά μετά τον κορονοϊό και θα είμαστε από τις 
χώρες που θα βγουν πιο ισχυρές μετά τον κορονοϊό. Αλλά αν ρίξετε μία ματιά και στην Έκθε-
ση Πισσαρίδη, την οποία δώσαμε στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες, θα διαπιστώσετε ότι 
συγκροτεί επί της ουσίας ένα συνεκτικό σχέδιο μεγάλων, πολύ τολμηρών αλλαγών που πρέ-
πει να γίνουν στην πατρίδα μας προκειμένου να φτάσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε, 
στο σημείο που θέλουμε να είμαστε. Και ποιο είναι το σημείο που θέλουμε να είμαστε; Μία 
εξωστρεφής, ανταγωνιστική οικονομία στην αιχμή των εξελίξεων, στην αιχμή της τεχνολογίας, 
στην αιχμή της κλιματικής αλλαγής, η οποία ταυτόχρονα όμως θα συνοδεύεται από ένα αποτε-
λεσματικό κράτος και από μία ποιότητα ζωής που θα διατηρεί αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που κάνουν την Ελλάδα τόσο διαφορετική, τόσο όμορφη στα μάτια όχι μόνο τα δικά μας, των 
Ελλήνων, αλλά και όσων θέλουν ενδεχομένως να έρθουν, να ζήσουν και να εργαστούν στην 
Ελλάδα».
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Έφυγε από τη ζωή ο γιατρός 
και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, 

Θανάσης Γεωργιάδης
 
Την τελευταία του πνοή άφησε χθες Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ο Θανάσης Γεωρ-

γιάδης γαστρεντερολόγος και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Ημαθία, σε ηλικία 84 
ετών.

Ο Θανάσης Γεωργιάδης σπούδασε ιατρική στο ΑΠΘ και στην Αγγλία και ήταν από 
αυτούς που έστησαν το εθνικό σύστημα υγείας στο Νοσοκομείο της Βέροιας σε συνερ-
γασία με τον Γιώργο Γεννηματά, μεταφέροντας εκεί και όλο το ιδιωτικό του ιατρείο, που 
διατηρούσε μέχρι τότε στη Βέροια.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Ημαθία, εκλεγόταν επί 8 συνεχή χρόνια 
ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επί δημαρχίας Βλαζάκη (1982-1990), υπήρξε 
νομαρχιακός σύμβουλος και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ το 1996.

Έφυγε από ανακοπή της καρδιάς σε δωμάτιο του νοσοκομείου δίπλα στο ιατρείο που 
είχε τότε. Παντρεμένος με την Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, πρώην δήμαρχο Βέροιας απέ-
κτησαν δύο παιδιά.

Ο «Λαός» εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Η κηδεία του θα γίνει σε πολύ στενό κύκλο λόγω των μέτρων της πανδημίας. 

Κορονοϊός: Οι 18 περιοχές 
με το υψηλότερο φορτίο

 –Ημαθία και Πέλλα μέσα σ’ αυτές
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