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Η χαλάρωση φέρνει
την υποχρεωτική μάσκα...

  Όλα δείχνουν και κυρίως η αύξηση των εγχώριων 
κρουσμάτων κορωνοϊού, ειδικά σε μικρότερες 
ηλικίες, ότι οι ειδικοί σκέφτονται να προτείνουν 
την γενικευμένη υποχρεωτική χρήση της μάσκας 
σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Ξεκάθαρα 
όπως ανέφερε χθες σε τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων 
μέλος της επιτροπής των ειδικών η χαλάρωση των 
μέτρων και ο αυξημένος συγχρωτισμός ευθύνεται 
για την αύξηση των κρουσματων, ενώ τα εισαγόμενα 
κρούσματα λόγω τουρισμού είναι πολύ περιορισμένα, 
μόλις στο 3 τοις χιλίοις. Η παράταση που δόθηκε 
για την υποχρεωτική μάσκα στα σούπερ μάρκετ, 
πιθανότατα να γενικευθεί και σε άλλους χώρους, 
αφού η κυβέρνηση θέλει να ανακόψει το β’ κύμα 
της πανδημίας, που ήδη χτυπάει πολλές χώρες 
και μάλιστα ακόμη και στη γειτονιά μας. Έρχεται 
καύσωνας, ο Αύγουστος είναι μπροστά...αλλά μην 
ξεχνάτε ότι ο κορωνοιος είναι ακόμη εδώ και θα 
προσπαθήσει να μας ξανακλειδωσει μέσα. Διατηρείτε 
αποστάσεις!
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Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος,

Ειρήνης οσ. Χρυσοβαλάντου

Τροχαίο χθες το πρωί στην 
οδό Σταδίου της Βέροιας

Τροχαίοατύχημαμε την εμπλοκή ΙΧκαιμηχανήςσημειώ-
θηκε λίγομετά τις 7 τοπρωί τηςΔευτέρας27 Ιουλίου 2020,
στηνοδόΣταδίουτηςΒέροιας,στούψοςτηςδιασταύρωσηςμε
Λαζοχώρι.

ΣύμφωναμεπληροφορίεςτουInVeria.gr,απότησύγκρου-
σητουΙΧμετημηχανήμεγάλουκυβισμούτραυματίστηκεςοα-
ναβάτηςτης,οοποίοςμεταφέρθηκεμεασθενοφόροτουΕΚΑΒ
στοΝοσοκομείοΒέροιας.

Μειωμένη ορατότητα στη Βερμίου
λόγω αυξημένης βλάστησης

Η βλάστηση έχει
φουντώσει και η ορα-
τότητα όσων μπαίνουν
στηνοδόΒενιζέλουτης
Βέροιας από την Βερ-
μίου, μπροστά από το
πρώηνζαχαροπλαστείο
‘Ελίτ’(πίσωαπότονΆ-
γιοΑντώνιο)είναιμειω-
μένη,προκαλώνταςεύ-
λογεςδιαμαρτυρίεςτων
οδηγών που κάνουν
λόγο για επικινδυνότη-
ταστοσημείοαυτό.Ας
το εξετάσει η αρμόδια
υπηρεσία του δήμου,
πριν έχουμε συγκρού-
σεις στα καλά καθού-
μενα…

Προετοιμάζεται ο Δήμος Βέροιας για το πρόγραμμα 
“Αντώνης Τρίτσης”

Μετά από αρκετό καιρό σχετικών ε-
ξαγγελιώνεκδόθηκαντηνΠαρασκευή24
Ιουλίου, οι πρώτες έξι από τις 12προ-
σκλήσεις του προγράμματος “Αντώνης
Τρίτσης”, πουπεριλαμβάνουν έργα για
υποδομές ύδρευσης, παρεμβάσεις και
δράσειςβελτίωσηςτηςδιαχείρισηςενέρ-
γειας και αξιοποίησηΑνανεώσιμωνΠη-
γώνΕνέργειας στις υποδομές διαχείρι-
σης υδάτων και λυμάτων.Ανάπτυξη της
υπαίθρου-ΑγροτικήΟδοποιία,ΑστικήΑ-
ναζωογόνηση και δράσεις για υποδομές
πουχρήζουναντισεισμικήςπροστασίας.

Πράγμαπουσημαίνει ότι οιΔήμοι ε-
τοιμάζονταιγιατιςπροτάσειςτουςκαιτις
προτεραιότητέςτους.

ΟΔήμος Βέροιας προσανατολίζεται
μεταξύ άλλων, σε έργα αποχέτευσης
στους οικισμούς κάτω των 2.000 κα-
τοίκων, σε εγκατάστασηΑνανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στον Βιολογικό της
ΔΕΥΑΒ,στηνύδρευσητουΜακροχωρίουαπότιςπηγέςπουυδροδοτείταιηΒέροια,σεσυντήρησηαθλητικώνεγκατα-
στάσεων,σεαγροτικήοδοποιΐακαιθαακολουθήσουνκαιάλλαέργα,ταοποίαθαεξαρτηθούναπότοκονδύλιοπουθα
έχειστηδιάθεσήτουαπότονέοπρόγραμμα.Πάντως,οιδήμαρχοιλένεότιτοποσόείναισεβαστό,αλλάδενφτάνει…

«Θαμαςφάνετακουνούπια,στονκάμπο!»
Μπορεί ναανακοινώνειοΔήμοςΑλεξάνδρει-

αςπρόγραμμα καταπολέμησής τους μέσω της
Περιφέρειαςπουείναιαρμόδιοςφορέας,αλλάο
κόσμοςδιαμαρτύρεταικαθημερινάγιατηνέντονη
κινητικότητατωνκουνουπιώνστονκάμπο.«Γίνε-
ταιπόλεμος»μαςλένε«θαμαςφάνετακουνού-
πιαπουφέτοςείναιιδιαίτερακαλοζωισμένα».

Καιαναρωτιούνταιπότεεπιτέλους,θαγίνουν
εγκαίρωςοιψεκασμοί, για νααποκλιμακωθεί η
ένταση και οι κουνουπομαχίες, μέσαστο καλο-
καίρι…

Κυκλοφοριακέςρυθμίσειςσήμερακαιαύριο
στηνοδόΑνοίξεωςμπροστάαπότοΜουσείο

Για την ομαλή και α-
σφαλή διεξαγωγή της οδι-
κήςκυκλοφορίας,τηνπρό-
ληψητωντροχαίωνατυχη-
μάτων, την εξυπηρέτηση
και ασφάλεια του κοινού
κατάτηδιάρκειαεκτέλεσης
εργασιών φορτοεκφόρ-
τωσης και εγκατάστασης
μεταλλικών στοιχείων του
στέγαστρου της υπαίθρι-
αςέκθεσηςστηναυλή του
ΑρχαιολογικούΜουσείου
Βέροιας, ελήφθησαν από
τηνΔιεύθυνσηΑστυνομίας
ταπαρακάτωκυκλοφορια-
κάμέτρα:

Σήμερα Τρίτη 28-07-
2020καιαύριοΤετάρτη29-
07-2020, από τις 08:00΄
π.μ.έωςτις7.00μ.μ.,στέ-
νωση λωρίδας κυκλοφορί-
αςμε εναλλάξκυκλοφορία
των οχημάτων από το ε-
ναπομείναν ρεύμα κυκλο-

φορίας,στηνοδόΑνοίξεως,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΚονίτσηςέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΣκρακαιγιαμήκος
αποκλεισμού50μέτρωνστορεύμακυκλοφορίαςπροςΝάουσα.Στοσημείο,θατοποθετηθείσήμανσηπροειδοποίησης
γιαστένωσητηςλωρίδαςκυκλοφορίαςκαιχρήσηκώνωνπεριμετρικάτωνοχημάτων.
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Επενδύσεις 270 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΔΑ τα επόμενα πέντε χρόνια

Εγκρίθηκε η διανομή φυσικού αερίου σε 34 πόλεις της Ελλάδας, 
μεταξύ αυτών η Βέροια και η Αλεξάνδρεια

-Εντός των ημερών βγαίνουν οι διαγωνισμοί για τα πρώτα έργα
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το επενδυτικό πρό-

γραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής 
Αερίου (ΔΕΔΑ), ύψους 270 εκατ. ευρώ για την επό-
μενη πενταετία, μετά την έγκριση του Προγράμματος 
Ανάπτυξης 2020-2024 από τη Ρυθμιστική Αρχή Ε-
νέργειας, όπως ανακοινώνει το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.

 Ο σχεδιασμός της εταιρείας παρουσιάστηκε στην 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σε σύσκεψη με τη συμ-
μετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κωστή Χατζηδάκη, του υφυπουργού Γεράσιμου Θω-
μά, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΑ κ. Μά-
ριου Τσάκα και του προέδρου της ΔΕΠΑ Υποδομών 
(μητρικής εταιρείας της ΔΕΔΑ), κ. Χάρη Κυριαζή.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα της ΔΕΔΑ προ-
βλέπει: 

1. Την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερί-
ου αρχικά στις ακόλουθες 34 πόλεις της ελληνικής 
περιφέρειας:

-Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, 
Ορεστιάδα και Καβάλα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης

-Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Βέροια, Γιαννιτσά και Αλεξάνδρεια 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

-Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Άμφισσα, Καρπενήσι, Οινό-
φυτα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

-Καστοριά, Γρεβενά, Άργος Ορεστικού, Μανιάκοι, Αμύνταιο, 
Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-
δονίας

-Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
-Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα της Περιφέρειας Ηπεί-

ρου
Είναι ζήτημα ημερών να βγουν στον αέρα οι διαγωνισμοί για την 

υλοποίηση των πρώτων έργων, καθώς έχει  ήδη ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία διαβούλευσης επί των τευχών δημοπράτησης στις Περιφέρειες 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς 
Ελλάδας. Σημειώνεται ότι η ΔΕΔΑ υπέβαλε αίτηση αναθεώρησης για τις 
πόλεις της Πελοποννήσου.

2. Την κατασκευή συνολικά 1.830 χιλιομέτρων δικτύου διανομής 
φυσικού αερίου 

3. Τουλάχιστον 57.000 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγορι-
ών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών). 

Ο σχεδιασμός της ΔΕΔΑ για την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυ-
σικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια επεκτείνεται μέχρι το 2036, 
προβλέποντας περισσότερες από 170.000 συνδέσεις καταναλωτών και 
επενδύσεις άνω των 470 εκατ. ευρώ. 

Τα δίκτυα της εταιρείας έχουν σχεδιαστεί αξιοποιώντας τις δυνατότη-
τες εναλλακτικής τροφοδοσίας προκειμένου το φυσικό αέριο να φθάσει 
σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας με ασφάλεια και 
αξιοπιστία. Η ανάπτυξη  των δικτύων θα δρομολογηθεί με τον ασφα-

λέστερο δυνατό τρόπο και στις πιο αυστηρές προδιαγραφές, ώστε τα 
δίκτυα διανομής στις πόλεις να είναι απόλυτα ασφαλή, χωρίς κανένα 
κίνδυνο (αρχή μηδενικού ατυχήματος) και χωρίς εκπομπές.  

Μάλιστα, η εταιρεία πρωτοπορεί, αναπτύσσοντας, για πρώτη φορά  
στην Ελλάδα υποδομές φυσικού αερίου μέσω των έργων μικρής κλίμα-
κας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Small Scale LNG) σε συνεργασία 
με τον ΔΕΣΦΑ και τους αρμόδιους φορείς. Με τον τρόπο αυτό, θα μπο-
ρέσει να γίνει η τροφοδότηση των πόλεων της Ηπείρου και της Δυτικής 
Ελλάδας νωρίτερα σε σχέση με τον χρόνο άφιξης του φυσικού αερίου 
με αγωγό. 

Ταυτόχρονα, η ΔΕΔΑ επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες προ-
κειμένου να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας, 
αξιοπιστίας και εξυπηρέτησης στους καταναλωτές. Είναι ο μοναδικός 
διαχειριστής διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα που τοποθετεί  
αποκλειστικά «έξυπνους» μετρητές σε όλους τους καταναλωτές οι ο-
ποίοι τροφοδοτούνται από τα δίκτυά τους. Με τους μετρητές αυτούς,  οι 
καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή και με 
ακρίβεια, μέσω ηλεκτρονικής ένδειξης πάνω στον μετρητή, την κατανά-
λωση φυσικού αερίου σε πραγματικό χρόνο.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζη-
δάκης δήλωσε σχετικά: «Το φυσικό αέριο επεκτείνεται γρήγορα και 
δυναμικά. Το δίκτυο της ΔΕΔΑ θα επεκταθεί σε 34 πόλεις της Ελλάδας 
μέσα σε μία πενταετία, με στόχο να καλύψει σε πρώτη φάση 57.000 κα-
ταναλωτές. Μιλάμε για έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πε-
ριοχών στις οποίες αναπτύσσονται και αποφέρουν σημαντικά οφέλη για 
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το περιβάλλον αλλά και την οικονομία».

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θω-
μάς υπογράμμισε: «Ελπίζουμε οι δημοπρατήσεις των έργων να ξεκινή-
σουν μέσα στο καλοκαίρι και να υπάρχουν εγκατεστημένοι εργολάβοι 
για να ξεκινήσουν τα έργα από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Αυτό 
είναι πολύ σημαντικό και για τη ΔΕΔΑ και τους Έλληνες καταναλωτές, 

αλλά και για τη μητρική εταιρεία ΔΕΠΑ Υποδομών που ως γνωστόν 
είναι σε φάση ιδιωτικοποίησης. Έχει μεγάλη αξία o σχεδιασμός που έχει 
βάλει μπροστά η ΔΕΔΑ, καθώς όλα τα επιχειρησιακά σχέδια των εται-
ρειών φυσικού αερίου είναι δεσμευτικά για πέντε χρόνια, όποιος και να 
είναι ο ιδιοκτήτης των εταιρειών αυτών».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ κ. Μάριος Τσάκας σημείωσε: 
«Το Σχέδιο Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ είναι αρκετά τολμηρό και πρωτόγνωρο 
αν αναλογιστεί κανείς την πυκνότητα με την οποία αναπτύσσεται το 
δίκτυο, εντός λίγων μόνο ετών, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο 
φυσικό αέριο οι πολίτες 34 πόλεων ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, πιστεύου-
με ότι με την προσπάθεια όλων μας, θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε 
το σχέδιο αυτό και να φτάσει το φυσικό αέριο σε όσο το δυνατό περισ-
σότερες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, μειώνοντας τα ενεργειακά 
κόστη για τις εταιρείες και δίνοντας φθηνότερη ενέργεια στους οικιακούς 
καταναλωτές». 

Με την ευκαιρία της εορτής του 
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελε-
ήμονος του Ιαματικού, κατά την 
οποία άγει τα ονομαστήρια του ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων, το πρωί της Δευτέ-
ρας 27 Ιουλίου 2020, στον Παλαιό 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων 
Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύ-
λου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε 
λαμπρό Αρχιερατικό Συλλείτουργο 
προεξάρχοντος του εορτάζοντος 
Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελε-
ήμονος.

Στον όρθρο χοροστάτησε ο Μη-
τροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος, ενώ 
στο αρχιερατικό συλλείτουργο έλαβαν ακόμη μέρος οι Μητροπολίτες 

Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ, Άρτης κ. Καλλίνικος, Κίτρους, 
Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος και 
Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος. 

Να σημειωθεί ότι ο Σεβασμιώτατος δεν δέχθηκε ευχές χθες το 
απόγευμα  στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά όπως 
είθισται. 

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στη Βέροια για την εορτή 
του Αγίου Παντελεήμονος και τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη

-Χειροτονία 
Διακόνου



Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή σε 
όλα τα επίπεδα παγκοσμίως αλλά 
και για το θέατρο ανά τον κόσμο 
και τη χώρα που το γέννησε, το 
ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Βέροιας, το Κρατι-
κό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και 
το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας προετοιμά-
ζουν σε συμπαραγωγή μία από τις 
τέσσερις κεντρικές θεατρικές πα-
ράγωγες αρχαίου δράματος, που 
πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Πολιτισμού με τη 
στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και του Δήμου Βέροι-
ας. Οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη 
σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Γιάννη Παρασκευόπουλου 
και τη συμμετοχή ηθοποιών από την Ημαθία, 
θα κάνουν πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους στις 
20 Αυγούστου. Στην Ημαθία οι παραστάσεις 
θα παρουσιαστούν τηρουμένων των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων στη Βέροια, Θέατρο άλσους 
«Μελίνα Μερκούρη» 26 Αυγούστου 2020, ώρα 
8.30μ.μ. και στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας με συ-
νέργεια του Δήμου Νάουσας και της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας, 27 Αυγούστου 2020, 
ώρα 6.00μ.μ. με δελτίο ελεύθερης εισόδου. 

 Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. 
Λίγα λόγια για την παράσταση
Με φόντο την κατεστραμμένη Τροία, οι γυ-

ναίκες Τρωαδίτισσες αναμένοντας την ανακοί-
νωση της τύχης τους, θρηνούν για την άλωση 
της πόλης. Ανάμεσά τους, παραδομένη στη 
μοίρα της, η γριά Εκάβη σέρνει το εξασθενημέ-
νο σώμα της, σηκώνοντας στις γέρικες πλάτες 
τα βάρη μιας ζωής από το ένδοξο παρελθόν 
στο τραγικό παρόν. Μέχρι το τέλος του έργου η 
μια συμφορά διαδέχεται την άλλη, με αποκορύ-
φωμα τον θάνατο του εγγονού της, του Αστυά-
νακτα -τη μοναδική ελπίδα για την μελλοντική 
αναβίωση της Τροίας- τον οποίο  οι Έλληνες 
αποφάσισαν να γκρεμίσουν από τα τείχη της 
πόλης. Οι δυνάμεις της καταστροφής μοιάζουν 
πλέον ανεξέλεγκτες, σχεδόν θεϊκές. Ακόμα και 
οι θεοί που έδειξαν εύνοια στους Έλληνες, στη 
θέα των ανόσιων πράξεων, αλλάζουν τη στάση 
τους και προοικονομούν την τραγική έκβαση, 
που θα έχει η επιστροφή των πολεμιστών στις 
πατρίδες τους. Αλλά στο έργο αυτό, η εκδίκηση 
δεν είναι ικανή να απαλύνει τα δεινά των ηττη-
μένων.Μέσα από τις έντονες αντιθέσεις των α-
φηγήσεων των περασμένων μεγαλείων και του 
παροντικού πένθους, ο Ευριπίδης ξεδιπλώνει 
την πλοκή σε μια σταδιακή πορεία προς την α-
πόλυτη οδύνη. Ταυτόχρονα, ασκεί κριτική στους 
συγχρόνους του για την άγρια επίθεση των Α-
θηναίων στη Μήλο, αναδεικνύει τα επιχειρήματα 
των «βαρβάρων» αντιστρέφοντας ευρηματικά 
τον χαρακτηρισμό, και επιδιώκει τον αναστοχα-
σμό πάνω στην Αθηναϊκή ασυδοσία. Οι Τρω-
άδες, το μόνο διασωθέν έργο της Ευριπίδειας 
τριλογίας, που παρουσιάστηκε το 415 π.Χ. στα 
Μεγάλα Διονύσια, αποτελούν ένα θρήνο για 
όσους βρίσκονται στο έλεος των κατακτητών και 
μια κραυγή ανθρωπισμού απέναντι στα θύματα 
του κάθε πολέμου. Στο έργο αυτό ο άνθρωπος, 
ανάμεσα σε ανθρώπους αλλά και πολύ μακριά 
από αυτούς, στέκεται ολομόναχος απέναντι στο 
τραγικό, προσπαθώντας να βρει καινούργιο 
τρόπο να επιβιώσει μέσα στην αδυσώπητη 
μοίρα του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος
Σκηνικά: Θανάσης Κολαλάς
Κοστούμια: Σοφία Παπαδοπούλου
Μουσική: Μάνος Μυλωνάκης
Κινησιολογία: Τάσος Παπαδόπουλος
Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Βαγγέλης Σκυλίτσης, Μα-

ρία Νεφέλη Παρασκευοπούλου
Βοηθός σκηνογράφου: Δημήτρης Γεωργό-

πουλοςΦωτογράφηση: Τάσος Θώμογλου
Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη
Επικοινωνία παράστασης για το ΔΗ. ΠΕ. 

ΘΕ. Βέροιας: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Παίζουν οι ηθοποιοί: Χρήστος Διαμαντού-

δης (Ποσειδών), Ελένη Θυμιοπούλου (Αθηνά), 
Μαρία Καραμήτρη (Κασσάνδρα), Νικόλας Μα-
ραγκόπουλος (Μενέλαος), Νίκος Μήλιας (Στρα-
τιώτης), Γιολάντα Μπαλαούρα (Ελένη), Ιωάννα 
Παγιατάκη (Ανδρομάχη), Χρίστος Στυλιανού 
(Ταλθύβιος), Βασίλης Τρυφουλτσάνης (Στρατιώ-
της),  Γιώτα Φέστα (Εκάβη)

Γυναίκες της Τροίας: Μαριάννα Αβραμάκη, 
Νεφέλη Ανθοπούλου, Σταυρούλα Αραμπατζό-
γλου, Μομώ Βλάχου, Χρύσα Ζαφειριάδου, Ε-
λένη Θυμιοπούλου, Μαρία Καραμήτρη, Άννα 
Κυριακίδου, Ιωάννα Παγιατάκη, Εύη 
Σαρμή, Ελευθερία Τέτουλα.

Παραστάσεις στην Ημαθία
• 26 Αυγούστου 2020, ώρα 

8.30μ.μ. Θέατρο άλσους «Μελίνα 
Μερκούρη» 

Τιμή προπώλησης και  μέσω ηλε-
κτρονικής κράτησης :10 €

Κανονικό εισιτήριο: 12€
Μαθητικό/ Φοιτητικό/ Άνω των 65 

/ ΑΜΕΑ/ Άνεργοι 8€ 
Μέλη των ομάδων των Εργαστη-

ρίων της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
(μόνο κατά την προπώληση και α-
ποκλειστικά και μόνο από τα γρα-
φεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας): 8€ 

Πληροφορίες: 2331078 140, 142
• 27 Αυγούστου 2020, ώρα 6μ.μ. 

Αρχαίο Θέατρο Μίεζας
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, και 

το κοινό θα μπορεί, αφού προμη-
θευτεί διαδικτυακά, μέσω της viva, 
το μηδενικής αξίας εισιτήριο του, για 
να απολαύσει μια αρχαία τραγωδία 
υπό το φυσικό φως! Θα διατεθούν 
200 ατομικά δελτία εισόδου.

Η προπώληση  για την παράστα-
ση στη Βέροια και η διάθεση των 
μηδενικής αξίας εισιτήριων για την 
παράσταση στη Μίεζα

 ξεκίνησε ηλεκτρονικά στο 
https://www.viva.gr/tickets/theatre/
periodeia/troades-tou-evripidi/
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Ο Πειρατής Μαυροδόντης 
και το Μαγικό Διαμάντι

Captain Sabertooth and the 
Magic Diamond

Προβολές:    Παρασκευή 
24/7 – Σάββατο 25/7  στις 20.40

Το Κόλπο του Αιώνα
(El Robo del Siglo)
Πρωταγωνιστούν: Γκιγιέρμο 

Φρανσέγια, Ντιέγο Περέτι, Χου-
άν Αλάρι, Πάμπλο Ράγκο

Προβολές:    Πέμπτη 23/7 στις 21.00 , 
Παρασκευή 24/7, Σάββατο 25/7 στις 22.00, 
Κυριακή 26/7 στις 21.00
Δευτέρα 27/7 στις 21.00 
Τρίτη 28/7 – Τετάρτη 29/7 - εκτός

Stand Up comedy – COMEDY FOR THE 
MASSES

ΚΩΣΤΑΣ  ΜΑΛΙΑΤΣΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ – 
MIKEIUS

Τρίτη 28 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ στις 
21.30

«Ο Καραγκιόζης Διακοπές στον Βόρειο Πόλο»
Tετάρτη 29 Ιουλίου στο Θερινό σινεμά «ΣΤΑΡ» 

στις 19.30
 ΑΡΚΑΣ Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ - Ζωή Μετά
Τετάρτη  29 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ 

στις 21.30
Οι ξεκαρδιστικές ιστορίες του Αρκά σε καλοκαι-

ρινή περιοδεία
Θανάσης Βισκαδουράκης, Γιώργος Γιαννόπου-

λος, Σοφία Βογιατζάκη, Πέτρος Μπουσουλόπου-
λος, Χρήστος Τριπόδης, Δημήτρης Αγοράς 

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/7/20 - 29/7/20

Comedy For The Masses 
Stand Up Comedy Show!

Κώστας Μαλιάτσης, Ηλίας Φουντούλης και Χρύσα 
Κατσαρίνη παρουσιάζουν το πιο αγαπημένo και 

πολυταξιδεμένo ελληνικό Stand Up Comedy Show!

Πόλη: Βέροια
Ημερομηνία: Τρίτη 28 Ιουλίου
Χώρος: Θερινό σινεμά Σταρ (Μητροπολεως 57, Βέροια)
Εισιτήρια προπωλούνται στο Σταρ καθημερινά 19.00 με 22.00 και στο κατάστημα «Γερμανός» 

(Μητροπόλεως 38, τηλ.2331071041)
Ο Κώστας Μαλιάτσης, ο Ηλίας Φουντούλης και η Χρύσα Κατσαρίνη, αποφάσισαν να ενώσουν 

τις δυνάμεις τους για να γυρίσουν όλη την Ελλάδα από άκρη σε άκρη και να παρουσιάσουν την πα-
ράσταση “Comedy for The Masses”.

Μετά από ένα lockdown, μία πανδημία και μέτρα ασφαλείας που αλλάζουν σχεδόν κάθε βδο-
μάδα, οι τρεις αγαπημένοι κωμικοί είναι πίσω και ετοιμάζονται να “θερίσουν” και πάλι από άκρη σε 
άκρη την Ελλάδα, με μία παράσταση με νέα κείμενα αλλά με την ίδια τρέλα και όρεξη!

26  και 27 Αυγούστου στην Ημαθία,  
στα Θέατρα Άλσους και Μίεζας  

ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Βέροιας – Κ. Θ. Β. Ε. – ΚΕ. ΠΟ. ΘΕ

«Τρωάδες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Παρασκευόπουλου

-Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα



Στην ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Ημαθίας που πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 παρευρέθηκε ο Αν. 
Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Στον χαιρετισμό του εξέφρασε τον σεβασμό του 
για το έργο που καθημερινά προσφέρουν με αυτα-
πάρνηση, υπερηφάνεια και τεράστια συναίσθηση του 
καθήκοντός τους οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι, επιση-
μαίνοντας ότι πέρα από την ψυχολογική πίεση, τη 
συναισθηματική φόρτιση, τη σωματική κούραση, ο 
Έλληνας και η Ελληνίδα Αστυνομικός είναι πάντα εδώ, 
με στόχο τη θωράκιση της κοινωνικής γαλήνης, την 
προστασία της ασφάλειας του πολίτη, την προάσπιση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του και 
την αμεσότητα στην εξυπηρέτηση του.

Όπως τόνισε ο κ. Τσαβδαρίδης, καθήκον της Πο-
λιτείας είναι η βελτίωση των επαγγελματικών και ερ-
γασιακών συνθηκών των στελεχών της Ελληνικής 
Αστυνομίας και προς αυτή την κατεύθυνση ως Αν. 
Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ, ως Βουλευτής Ημαθίας 
αλλά κυρίως ως ενεργός και συνειδητοποιημένος πο-
λίτης θα καταβάλει πάντα κάθε προσπάθεια για την 
αναβάθμιση του ρόλου τους, για τον εκσυγχρονισμό 

της υλικοτεχνικής υποδομής, για την ανανέωση του 
στόλου των οχημάτων και για την αντιμετώπιση της 
γραφειοκρατίας με την απλούστευση των διαδικασιών 
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Σώματος.

Ειδικότερα για την Διεύθυνση Α-
στυνομίας Ημαθίας, ο Βουλευτής 
Ημαθίας σημείωσε ότι στόχος του 
είναι η ενίσχυσή της με το απαι-
τούμενο Αστυνομικό προσωπικό, 
μεγεθύνοντας έτσι την αποτελεσμα-
τικότητα των υπηρεσιών που προ-
σφέρει επ’ ωφελεία της τοπικής μας 
κοινωνίας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΑΡΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημη-

τρίου και της Φωτεινής, το γένος Χαμι-
διελή, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του 
Ορέστη και της Λίας, το γένος Κεσίδου, 
που γεννήθηκε στη Γκουνιακάλα Τσαλ-

κάς Γεωργίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κων/

νου και της Ευδοξίας, το γένος Μπό-
σκαλη, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Ζερβοχώρι Ημαθίας και η 
ΚΑΡΑΚΟΥΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩ του Γεωργίου 
και της Ατζέλικα, το γένος Σορμπαλά, 
που γεννήθηκε στη Λεμεσό Κύπρου και 

κατοικεί στον Αρχάγγελο Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Νικολάου στο Άλσος Αγ. Νικολάου Νάουσας.

Ευχές στον Μητροπολίτη 
κ.κ. Παντελεήμονα

Εκφράζω τις πιο 
θερμές ευχές μου 
για μακροημέρευ-
ση, αγάπη και προ-
σωπική τελείωση 
στον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη μας 
κ.κ. Παντελεήμονα 
επί τη ευκαιρία της 
ονομαστικής του ε-
ορτής.

Η αταλάντευτη 
πίστη του, η εντυπωσιακή ευρύτητα των πνευματικών και κοι-
νωνικών του δραστηριοτήτων, η άοκνη φροντίδα του για το 
συνάνθρωπο και η ειλικρινής αφοσίωση του για τη διάδοση και 
εδραίωση της Αλήθειας του Θείου Λόγου στις ψυχές όλων των 
ανθρώπων, θα αποτελούν πάντα για όλους εμάς, το ταπεινό 
ποίμνιο του Κυρίου μας, το πιο φωτεινό παράδειγμα μίμησης και 
θαυμασμού.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα να έχετε Σεβασμιότατε!
Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτλης Ημαθίας

Από το πολιτικό Γραφείο του βου-
λευτή Ημαθίας της Ν.Δ. Τάσο Μπαρτζώ-
κα, ανακοινώθηκαν τα εξής:

 «Εν όψει των συνεχιζόμενων αγρο-
τικών εργασιών στο νομό Ημαθίας, συ-
νεπώς και των εκτεταμένων αναγκών 
σε εργατικά  χέρια, δύο πολύ σημα-
ντικές ρυθμίσεις νομοθετήθηκαν προς 
διευκόλυνση των παραγωγών και της 
μετακλητής εργασίας.

1. Θεσμοθέτηση της παράτασης 
προθεσμίας έως τις 31.12.2020 για τη 
μετάκληση εργασίας από αλλοδαπές 
χώρες

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο του 
σ/ν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Α-
πλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δρα-
στηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες δια-
τάξεις» καθορίζεται ρητά ότι κάθε εργοδότης 
που επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης 
χώρας, δύναται να υποβάλλει αίτηση προς 
την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης 
έως τις 31.12.2020. Το νομοσχέδιο ψηφίστη-
κε στις 24.07.2020 και εκκρεμεί η δημοσίευση 
του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Για το 
διαμορφωθέν κείμενο του νόμου: https://www.
hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-1429-
4e6b-a317-d7c6a29adabf/11340891.pdf

2. Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με 
την οποία καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους μετα-
κλητούς εργάτες γης 

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. Α.1174/2020 Από-

φαση, σύμφωνα με την οποία η Φορολογική Δι-
οίκηση δύναται να καθορίζει Α.Φ.Μ  σε φυσικά 
πρόσωπα τρίτων χωρών, που απασχολούνται σε 
αγροτικές εργασίες. Ο Α.Φ.Μ ισχύει για 180 ημέρες 
από την ημερομηνία απόδοσης. Η χορήγηση του 
καθιστά εφικτή την ασφάλιση των μετακλητών 
εργατών με εργόσημο, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα από την κείμενη νομοθεσία. Περισσότερες 
πληροφορίες: https://www.aade.gr/sites/default/
files/2020-07/A1174_FEK.pdf

Περαιτέρω, γνωστοποιείται ότι ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το 
συναρμόδια Υπουργεία, σχετικά με το ζήτημα 
παράτασης των υφισταμένων αδειών διαμονής, 
τρίμηνης διάρκειας,  των ήδη απασχολούμενων 
εργατών γης. Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία, το 
ζήτημα της νομοθέτησης της επέκτασης των αδει-
ών παραμονής είναι θέμα χρόνου. Για κάθε περαι-
τέρω γνωστοποίηση, ο βουλευτής θα ενημερώνει 
με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους 
παραγωγούς».

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Ενημέρωση για τα ζητήματα 

των εργατών γης

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Μόνο 
σεβασμός για το καθημερινό έργο 
που με αυταπάρνηση προσφέρει 

ο Έλληνας Αστυνομικός»



Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεή-
μων:

Την Τρίτη 28 
Ιουλίου το πρωί 
θα ιερουργήσει 
στο χωριό της Α-
γίας Τριάδος επί 
τη εορτή της Αγί-
ας Ειρήνης Χρυ-
σοβαλάντου. 

Την Τρίτη 28 
Ιουλίου στις 7:00 
μ.μ.  θα χορο -
στατήσει στον Ε-
σπερινό και στην 
παράκληση του 
Αγίου Λουκά του 
ιατρού αρχιεπ. 
Συμφερουπόλεως 
(στον υπό κατα-
σκευή ναό του) 
στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Αυγού-

στου 2020 στον Ιερό Ναό Υπαπα-
ντής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ
ΝΤΙΚΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

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

«Έφυγε» 
σε ηλικία 67 ετών 

ο Σίμος Ματσκάνης
Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 

26 Ιουλίου 2020, σε ηλικία 67 ετών 
ο Σίμος (Συμεών) Ματσκάνης συ-
νταξιούχος υπάλληλος της ΔΕΗ και 
γνωστός αγιογράφος. Η κηδεία του 
έγινε χθες  Δευτέρα στις 11.30 π.μ, 
από τον  Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλ-
λυπητήρια στην οικογένειά του. ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ TOY BΕΡΟΙΕΩΣ
Τὸ Σάββατον 1ην  Αὐ-

γούστου 2020, πανηγυρίζει 
ὁ Ἱερὸς Προσκυνηματικὸς 
Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ 
Βεροιέως.

Παρασκευὴ 31/7/2020
ὥρα 7.00 μ.μ. Ὑποδοχὴ  

τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Μέγας 
Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός. 

ὥρα 11 νυκτερινὴ Ἱερὰ Ἀ-
γρυπνία. 

Σάββατον  1/8/2020
ὥρα 7.00 π.μ. Ἀρχιερατι-

κὴ Θεία Λειτουργία. Πρόοδος 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ Ἁγια-
σμός. 

ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός.

Αγγελτήριο εκδημίας 
της αδελφής 

του Μητροπολίτη Βεροίας
 Ὁ Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης καί Κα-
μπανίας Παντελεήμων 
ἀγγέλει τήν πρός Κύ-
ριον εκδημία τῆς κατά 
σάρκα ἀδελφῆς αὐτοῦ 
μακαριστῆς Δεσποί-
νης Δερμεντζό-
γλου. 

Ἡ ἐξόδιος ἀκολου-
θία αὐτῆς τελεσθήσε-
ται ἐν τῷ Ἱερῷ Κοιμη-
τηριακῷ Ναῷ Ἁγίων 
Ἀρχαγγέλων Εὐόσμου 
σήμερον Τρίτη 28 Ἰου-
λίου 2020 καί ὥραν 11:00 π.μ..  

 
Οἱ ἀδελφοί 

† Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης
 καί Καμπανίας Παντελεήμων, 

Τηλέμαχος καί Μαρία Καλπακίδου, 
Τά τέκνα, 

Τά ἀνήψια, 
Οἱ λοιποί συγγενείς 

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τρίτη 28 Ιου-

λίου 2020 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Μάρθα Σιδηρο-
πούλου σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 27 Ιουλί-

ου 2020 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου στη Ν. Νικο-
μήδεια ο Γεώργιος Κυρικλίδης σε 
ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τρίτη 28 Ιου-

λίου 2020 στις 6.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Αθηνά Βύζα σε 
ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 25 Ιου-

λίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία Ταγαρο-
χωρίου η Αριστέα Γκαζγκάζη σε 
ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Θερινό ωράριο 
λειτουργείας 
φαρμακείων 
στην Ημαθία

 
Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, 

ανακοινώνει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 
έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθορίζεται 
συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 
από 08:00 έως 16:00, βάσει της απόφασης της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η  Πρόεδρος                  Η Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία       Οικονομοπούλου Αικατερίνη



 Με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων κ. Στέργιο Κίρτσο συναντήθηκε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου εν όψει του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.

  Ο κ. Κίρτσος εξέφρασε την απογοήτευση αλλά και την αγανάκτηση των αιγοπροβατοτρό-
φων για τη μη στήριξη του κλάδου από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Έκανε 
λόγο για απώλεια πάνω από 80 εκατ. ευρώ του κλάδου από τις τιμές αμνοεριφίων το Πάσχα, 
ενώ η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα καλύψει μόνο τα 32 εκ. ευρώ, τα οποία και αυτά είναι ακόμη 
“στον αέρα”.

  Εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για τη μη πρόσκλησή τους ως βασικού εταίρου στη δια-
βούλευση για το κατατεθέν νομοσχέδιο, ιδιαίτερα για τις προτάσεις στο κεφάλαιο των κτηνο-
τροφικών εγκαταστάσεων, το οποίο, όπως τόνισε, αυξάνει τη γραφειοκρατία ακόμη και για τις 
παραδοσιακού τύπου μονάδες, ενώ με τη νέα παράταση στις άδειες λειτουργίας μέχρι το 2022 
αφήνει έκθετη τη χώρα μας στην Ε.Ε. Το πιο επικίνδυνο όμως, όπως επισήμανε ο κ. Κίρτσος, 
είναι ότι δίνει άδειες έγκρι-
σης χωρίς κανέναν έλεγχο, 
με αποτέλεσμα να οδηγή-
σει τους κτηνοτρόφους σε 
περιπέτειες στο στάδιο της 
άδειας λειτουργίας των στα-
βλικών εγκαταστάσεών τους.

  Οι κτηνοτρόφοι προτεί-
νουν στις περιπτώσεις νομα-
δικής κτηνοτροφίας μικρού 
αριθμού ζώων και ύπαρξης 
πρόχειρων σταβλικών εγκα-
ταστάσεων τη χορήγηση έ-
γκρισης λειτουργίας χωρίς 
την ύπαρξη οικοδομικής 
άδειας υπό την προϋπόθε-
ση τήρησης των διατάξεων  
ευζωίας των ζώων. Επίσης 
από τους κτηνοτρόφους το-
νίζεται ότι οι τιμές στο γάλα 
παραμένουν καθηλωμένες 
και ο χρόνος πληρωμής αό-
ριστος, γιατί το μείζον θέμα 
των ελληνοποιήσεων συ-
νεχίζεται. Ένα χρόνο μετά 
την ανάληψη της διακυβέρ-
νησης, η πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
δεν έχει να επιδείξει ούτε μια 
περίπτωση επιβολής προ-
στίμων στον τομέα των ελ-
ληνοποιήσεων!
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Από χθες έως και τις 31 Ιουλίου
Πρόγραμμα επίγειας 

καταπολέμησης κουνουπιών 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας 

 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το 
πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης 
Κουνουπιών για την εβδομάδα από χθες Δευ-
τέρα 27, έως και Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν 
από τα ειδικά συνεργεία είναι οι εξής:

• Εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε ιδιωτι-
κούς χώρους (βόθροι, φρεάτια, δοχεία συλλο-
γής νερού κ.α.) με υγρά και στερεά σκευάσμα-
τα σε μορφή ταμπλέτας.

• Εφαρμογές επίγειων υπολειμματικών ψε-
κασμών ακμαιοκτονίας (LV) σε επιλεγμένες 
θέσεις ανάπαυσης ή δραστηριότητας των κου-
νουπιών στο αστικό και περιαστικό σύστημα 
του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αποδεικνύεται 
βάσει των ευρημάτων των παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών.

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών, ανάλογα με την εξέλιξη του 
έργου και τις καιρικές συνθήκες.

Κλειστός σήμερα 
ο Β΄ Βρεφονηπιακός Αλεξάνδρειας 

λόγω διακοπής νερού
Από τον Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι σήμερα Τρίτη 28-7-2020 ο Β΄Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλε-

ξάνδρειας (οδός Κατρανίτσα 11) θα παραμείνει κλειστός λόγω διακοπής νερού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  AΔΑ: ΩΘΘ7Ω9Ο-5ΜΠ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ             Βέροια 27 Ιουλίου  2020  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Αρ. πρωτ.: 14259 
ΤΜΗΜΑ : Διοικητικό 
ΓΡΑΦΕΙΟ :  Προσωπικού 
Θέμα : Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 20500/2-9-2019 

απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και Αναπληρωτή 
Δημάρχου Βέροιας 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Δήμαρχος Βέροιας 

Έχοντας υπόψη 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-

10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114 Α΄/06) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3.Την αριθ. 20500/2-9-2019 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδη-

μάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου Βέροιας, όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ.10215/3-6-2020 όμοια απόφασή μας.  

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την αριθ. 20500/2-9-2019 

απόφασή μας, σχετικά με την Ζ΄ παράγραφο , ως εξής:  
«Ζ) Ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος θα αναπλη-

ρώνει τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν και ο ίδιος 
απουσιάζει ή κωλύεται, θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο ο αντιδήμαρ-
χος Αλέξανδρος Τσαχουρίδης 

 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 20500/2-9-2019 απόφασή μας.  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Οι δώδεκα ημέρες 
της Τουρκικής Navtex νότια 
του Καστελόριζου, πρόβα 

εγκλωβισμού της χώρας μας

Φρόσω Καρασαρλίδου 
για τα προβλήματα
 των κτηνοτρόφων:

«Απογοήτευση και αγανάκτηση 
για απουσία στήριξης του 

κλάδου από την κυβέρνηση»Του Γιάννη Μαγκριώτη

Η Τουρκ ία  έ -
χει πρώτο στόχο 
την ακύρωση του 
ενεργειακού σχε-
διασμού Ελλάδας 
και Κύπρου και της  
περιφερειακής συ-
νεργασίας, που ξε-
κίνησε η χώρα μας 
το 2010.

Η Τουρκική κυ-
βέρνηση εξέδω -
σε δωδεκαήμερη 
Navtex, με ισχύ από 
τις 22 Ιουλίου έως 
τις 2 Αυγούστου.

Η Άγκυρα έχει 
προγραμματίσει ερευνητικές εργασίες σε περιοχές που η 
χώρα μας και η Κύπρος θεωρούν, σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας ότι τους ανήκουν.

Ελλάδα και Κύπρος ορθώς έχουν αυτην την θέση, μόνο 
που η Ελλάδα δεν έχει κατοχυρώσει τα κυριαρχικά της δι-
καιώματα, αφού δεν έχει ανακηρύξει την δική της ΑΟΖ στην 
περιοχή αυτή. 

Οι ΗΠΑ του Τράμπ, προτρέπουν τις δύο χώρες να απο-
φύγουν επιθετικές ενέργειες, εξισώνοντας την Ελλάδα με 
την Τουρκία, ακόμη χειρότερα χαρακτηρίζουν την περιοχή 
αμφισβητούμενη, υιοθετώντας ουσιαστικά την θεωρία των 
γκρίζων ζωνών. 

Ο Μακρόν δεν έχει μιλήσει τις τελευταίες ημέρες, ενώ 
ο Πούτιν μιλάει συχνά με τον Ερντογάν για τα κοινά τους 
συμφέροντα, όπως αναφέρει το Κρεμλίνο. 

Μένει η Γερμανία, που ασκεί και την προεδρία της 
ΕΕ, να μεσολαβήσει για την αποτροπή της σύγκρουσης, 
Ελλάδας-Τουρκίας, μέσα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό πε-
ριβάλλον, με τον Ερντογάν να πρωταγωνιστεί σε μείζονος 
σημασίας θέματα για την Γερμανία και τις χώρες της ΕΕ, 
όπως το προσφυγικό, την Συρία και την Λιβύη. 

Είναι βέβαιο ότι η ΕΕ θα καταδικάσει και πάλι τις 
Τουρκικές ενέργειες και θα ζητήσει από όλες τις πλευρές 
αυτοσυγκράτηση. 

Ο Ερντογάν, όπως έχει ήδη ανακοινώσει, θα κάνει την 
μεγάλη κίνηση το Φθινόπωρο, λίγο πριν τις εκλογές των 
ΗΠΑ για ευνόητους λόγους, διεξάγοντας έρευνες Νοτιο-
ανατολικά της Κρήτης, πολύ πιθανόν λίγο έξω από τα 6 
μίλια των χωρικών μας υδάτων. 

Τώρα κάνει την τελική πρόβα, για να προκαλέσει την 
ΕΕ και την Ουάσιγκτον να πιέσουν την Ελλάδα να καθίσει 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με βάση τα τετελε-
σμένα πού έχει δημιουργήσει με την ανακήρυξη της ΑΟΖ 
Νοτιοανατολικά της Ρόδο-Κρήτης και την υπογραφή του 
Τουρκολιβυκού συμφώνου καθορισμού των θαλασσίων 
ζωνών μεταξύ τους, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου 
και του δικαίου της θάλασσας. 

Η Ελληνική κυβέρνηση, αντί να μένει στα μεγάλα λό-
για πατριωτισμού, ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης, για 
να αποφύγει έστω και τώρα τον εγκλωβισμό της, πρέπει 
να ανακηρύξει την δική της ΑΟΖ και να καλέσει τις άλλες 
χώρες, Τουρκία, Κύπρο, Λιβύη και Αίγυπτο σε διαπραγμά-
τευση και προσφυγή στην Χάγη, σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, για τον οριστικό καθο-
ρισμό των θαλασσίων ζωνών.

Μόνο έτσι η χώρα μας θα ακυρώσει τα Τουρκικά τετε-
λεσμένα, θα αποφύγει την Τουρκική παγίδα, και θα έχει τις 
πρωτοβουλίες η ίδια. 

Τώρα πρέπει να μιλήσουν και τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης δημόσια, να πείσουν την κυβέρνηση να αφήσει 
την φοβική και λάθος πολιτική της. 

Ο Ερντογάν κάλεσε το Εθνικό Συμβούλιο της Τουρκί-
ας. Ο Πρωθυπουργός της χώρας μας οφείλει να συγκα-
λέσει την συνάντηση των αρχηγών των κομμάτων, με την 
προεδρία της Προέδρου της Δημοκρατίας, και να ανακοι-
νώσουν μαζί την απόφαση για την ανακήρυξη της ΑΟΖ 
και την προσφυγή στην Χάγη. 

Κάθε ημέρα καθυστέρησης, μας οδηγεί σε εθνικά αδιέ-
ξοδα και σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα.



Τακτική Συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλε-
ξάνδρειας θα πραγματοποιη-
θεί δια ζώσης (κεκλεισμένων 
των θυρών) αύριο Τετάρτη 29 
Ιουλίου 2020 στις 20:00, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης 
στα παρακάτω θέματα της η-
μερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης:
1.για την αποδοχή των ό-

ρων της Απόφασης ένταξης 
της πράξης «Προμήθεια εξο-
πλισμού διαχείρισης βιοαπο-
βλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας» 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014-2020».

2.περί 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2020 σύμφωνα με την 218/2020 Απόφαση ΟΕ.

3.για την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και 
του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομι-
κού έτους 2020.

4.για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας και τον 
ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. (ΕΙΣΗ-
ΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020» ( σχετική απόφαση αριθμ. 240/2020 Οικονομικής Επι-
τροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης για το σχέδιο 
του τεχνικού προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου 
ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλ-
λου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: 
“Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάν-
δρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7) 
”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτο-

κόλλου οριστικής παραλαβής που 
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: 
“Συντήρηση και επισκευή των ο-
χημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας 
και προμήθεια ανταλλακτικών(Ο-
ΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, 
Α.1.5) ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την πα-
ράταση ή μη μίσθωσης & αναπρο-
σαρμογή ή μη του μισθώματος οι-
κίας του τέως Δημοτικού Σχολείου 
Νησελουδίου της Κοινότητας Πρα-
σινάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ )

7. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για ηλεκτρο-
δότηση προσωρινών παροχών στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση 
δικτύου ΦΟΠ στην Επισκοπή. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση 
δικτύου ΦΟΠ στο Λιανοβέργι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση 
δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Προδρόμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση 
δικτύου ΦΟΠ στο Π. Σκυλίτσι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση 
δικτύου ΦΟΠ στο Π. Σκυλίτσι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με 
τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάν-
δρειας (Γ’ Φάση)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

14.
Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρό-

τασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Δημιουργία 
Δικτύου Πράσινων Σημείων στο Δήμο Αλεξάν-
δρειας» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υπο-
δομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπο-
γραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της 
ως άνω πρότασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡ-
ΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 
της αύξησης της ετήσιας συνδρομής του Δή-
μου Αλεξάνδρειας στο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΑΥ ΘΕΡ-
ΜΑΪΚΟΥ ΑΜΚΕ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

16. Λήψη απόφασης περί 
έγκρισης κατασκευής και τευ-
χών μελέτης – δημοπράτησης 
του υποέργου 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν.ΗΜΑ -
ΘΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
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«Ημερίδα για την 
παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του 
προγράμματος 

ERASMUS+» 
Τα «Παιδιά της Άνοιξης» θα πραγματοποι-

ήσουν ημερίδα για την παρουσίαση των απο-
τελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+, 
την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 στις 9:00 το 
πρωί στον αύλειο χώρο του Κέντρου των 
Παιδιών της Άνοιξης, έχοντας λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειάς μας. Η ημερίδα 
έχει τίτλο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων προ-
γράμματος Erasmus+ το οποίο αφορούσε 
την «Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών 
Εθελοντών και Προσωπικού για στήριξη Ατό-
μων με Αναπηρίες». 

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ευχαριστήριο του Γηροκομείου Βέροιας
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά για 

την αξιέπαινη κίνηση των: 
- Την οικογένεια Παντελή και Ντίνας Μορφίδη για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύ-

ματος εις μνήμην του πατέρα τους Γεωργίου Νικολαΐδη.
- Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος εις μνήμην προσφιλών 

προσώπων.
- Ανώνυμο κύριο για την ευγενική προσφορά 3 θήκες αυγά για τις ανάγκες του ιδρύματος.
- Ανώνυμο καφεκοπτείο για την ευγενική προσφορά καφέ.
- Το Καφεκοπτείο κ.Κων/νου Μπαρμπαρούση , για την ευγενική προσφορά καφέ , για τις ανά-

γκες του Γηροκομείου Βέροιας. 
- Την κυρία Ιωαννίδου Ευθυμία για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος εις μνή-

μην του συζύγου της Ελευθερίου Ιωαννίδη.
Το Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας παραθέτει ένα πλήρες γεύμα εις μνήμην του αποβιώσαντος 

τροφίμου του ιδρύματος Αντωνίου Κυλίκη, με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατό του.
Εκ της Δ/νσεως

Γράφει ο Τάσος Σεβαστιάδης

Όπως α -
ναφέραμε σε 
προηγούμενο 
άρθρο ότι κά-
θε εμπόρευ-
μα «περιέχει» 
ή «ενσωμα-
τώνει» αφη-
ρημένη ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ. Πού 
μπορούμε να 
τη βρούμε;

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα για 
ένα παλτό. Πού μπορούμε να βρού-
με την αφηρημένη εργασία που ε-
μπεριέχει; Στη φόδρα, στα μανίκια ή 
στο γιακά; Όχι. Ακόμα και αν ξεφτίσει 
και γίνει κουρέλι, η αφηρημένη ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ που περιέχει δεν μπορεί ποτέ 
να βρεθεί.

Μόνο τα χρήσιμα πράγματα και η 
ωφέλιμη εργασία μπορούν να γίνουν 
αντιληπτά από τις αισθήσεις. Ένας 
βασιλιάς είναι ένας άνθρωπος σαν 
όλους τους άλλους – στη συμπερι-
φορά, στην όψη και στην ψυχοσύν-
θεση. Βλέποντάς τον δεν μπορείς 
να πεις ότι είναι βασιλιάς – μοιάζει 
απλός άνθρωπος. Ο μονάρχης θεω-
ρείται όμως από τους υπηκόους του 
σαν βασιλιάς. Είναι βασιλιάς, γιατί 
οι υπήκοοί του τον συμπεριφέρονται 
έτσι.

Οι «βασιλικές» εξουσίες είναι κοι-
νωνικές, όχι φυσικές. Κανείς δεν θα 
ανακάλυπτε ένα ίχνος της βασιλικής 
του ιδιότητας στο σώμα ενός νεκρού 
βασιλιά. Από φυσική και ουσιαστική 
άποψη ο βασιλιάς είναι ένας άνθρω-
πος. Οι ουσιαστικές του ικανότητες 
είναι ανθρώπινες ικανότητες. Από 
κοινωνική άποψη όμως στις δρα-
στηριότητές του, στον τρόπο που οι 
άνθρωποι υπακούν σ’ αυτόν, ο βα-
σιλιάς είναι αυτό που  οι υπήκοοί του 

φαντάζονται ότι είναι.
Οι άνθρωποι τον κάνουν βασιλιά, 

αντιμετωπίζοντάς τον σαν βασιλιά.
Το ίδιο ισχύει και για την αξία. 

Κανένα χρήσιμο αντικείμενο (αξία 
χρήσης) δεν ενσωματώνει υλικά α-
φηρημένη ΕΡΓΑΣΙΑ. Ένα χρήσιμο 
αντικείμενο μπορεί να είναι εμπό-
ρευμα – ενσωμάτωση αξίας – μόνο 
εφόσον ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΑ σαν εμπόρευμα.

Κοιτάζουμε ένα διαμάντι και τίποτε 
δεν μας δίνει να καταλάβουμε  πως 
είναι εμπόρευμα όταν εξυπηρετεί τε-
χνικές και αισθητικές ανάγκες. Στο 
λαιμό μιας πλούσιας είναι διαμάντι 
και όχι εμπόρευμα.

Το εμπόρευμα πρέπει απαραίτη-
τα να είναι αξία χρήσης, ενώ η αξία 
χρήσης δεν έχει σημασία αν είναι 
εμπόρευμα ή όχι. Δεν υπάρχουν 
εμπορεύματα στη φύση. Προσπα-
θήστε να βρείτε αξία στο βυθό της 
θάλασσας ή στη ζούγκλα ή στο διά-
στημα. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι 
τίποτε δεν είναι «ανταλλάξιμο». Η 
Ανταλλαγή αποτελεί μέρος των αν-
θρώπινων σχέσεων. Η ανταλλακτι-
κότητα είναι εφικτή μόνο στο πλαίσιο 
των ανθρώπινων κοινωνικών σχέσε-
ων.  Η ανταλλακτικότητα είναι υπαρ-
κτή παρόλο που είναι αφύσικη.

Οι άνθρωποι μετατρέπουν σε α-
νταλλάξιμα τα χρήσιμα αντικείμενα – 
παράγοντας για την ανταλλαγή. Όταν 
η ανταλλαγή γίνεται παγκόσμιος και 
συστηματικός νόμος της παραγωγής 
– όπως στην καπιταλιστική κοινωνία 
– τότε η ανταλλαξιμότητα γίνεται ένα 
κοινωνικό πραγματικό γνώρισμα των 
προϊόντων γενικά. Η «στοιχειωμένη» 
αξία είναι πολύ, πολύ πραγματική. 
Δοκιμάστε να επιζήσετε στην καπιτα-
λιστική μας κοινωνία χωρίς να που-
λάτε ή να αγοράζετε πράγματα. Με 
ελάχιστες εξαιρέσεις ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ 
στην καπιταλιστική κοινωνία αγορά-
ζει και πουλάει εμπορεύματα.

Νέος κύκλος Βιωματικών  
Σεμιναρίων  στην Αλεξάνδρεια  

από  τον «Έρασμο»  
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑ-

ΣΜΟΣ», διοργανώνει νέο κύκλο Βιωματικών Σεμι-
ναρίων στην Αλεξάνδρεια με θέματα:  «Αυτογνω-
σία» ,«Τα όρια- καθορισμός ορίων», «Εκτίμηση 
αναγκών», «Αυτοεκτίμηση», «Αγχώδεις Διαταραχές» 
(πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, φοβίες), 
«Διαχείριση πένθους» κ.α. Σκοπός της δράσης εί-
ναι να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες  
να  εκφραστούν ελεύθερα,  να  πειραματιστούν, να 

επεξεργαστούν  τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και 
κοινωνικές δεξιότητες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πλη-
ροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. 
Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 
23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com  Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας 

Κεφαλαιοκρατική Κρίση
Αλλοτρίωση 

της ωφέλιμης εργασίας

Αύριο Τετάρτη 
η συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αλεξάνδρειας



Σε ένα από τα ψηλότερα χωριά 
της Ελλάδας, το μαγευτικό Σέλι, 
στις δυτικές πλαγιές του όρους 

Βερμίου, θα πραγματοποιηθεί το βασι-
κό στάδιο της φετινής προετοιμασίας 
του Φίλιππου Βέροιας, ενόψει της 
νέας αγωνιστικής περιόδου της Volley 
League.

Στο Σέλι, σε υψόμετρο 1408 μέτρων -ανάλο-
γο των υψηλών φετινών στόχων- και σε ιδανικές

κλιματολογικές συνθήκες,
οι αθλητές του Σωκράτη
Τζιουμάκα και το υπόλοι-
πο τεχνικό επιτελείο  θα
βάλουντιςστέρεεςβάσεις
για το σωστό «χτίσιμο»
τηςφετινήςμαςομάδας.

Μεφόντοτοκαταπρά-
σινο δάσος και τις απα-

ράμιλλης ομορφιάς διαδρομές στην φύση,  μέσα
στο καθαρό  οξυγόνο και  τηνπλούσια βλάστηση,
οιαθλητέςμαςθαέχουντηνευκαιρίαναδουλέψουν
κυρίωςσεφυσικήκατάστασηκαιβάρη,μεθέαστην
πεδιάδα τηςΗμαθίας, τονΘερμαϊκό κόλπο και τον
ποταμόΑλιάκμονα,εικόνεςπουκόβουντηνανάσα!

Κατά την διαμονή της η αποστολή της ομάδας
θανιώσει«σανστοσπίτι της», καθώς τοΣέλι είναι
τοχωριότουπροέδρουτηςομάδαςΔημήτρηΠιτού-
λια, αλλά και τωνανθρώπων τηςδιοίκησης, Γιάννη
Γαλίκα,ΔημήτρηΜπιτέρνα  και Γιώργου Γιακουμο-
πούλου.

Παράλληλα, ο ΓιώργοςΠιτούλιας, αδελφός του
«ισχυρού άνδρα» τουΦίλιππουΒέροιας και πρό-
εδρος τουΑ.Σ.Δ.Δ.ΔασοκτήματοςΣελίου, θαφρο-
ντίσειναπαρέχειόλεςτιςανέσεις,ώστεάπαντεςνα
είναισυγκεντρωμένοικαιμόνοστηνάρτιακαιπλήρη
προετοιμασία τους, ενόψει τωνδύσκολωνκαιαπαι-
τητικώνυποχρεώσεωντηςνέαςσεζόν.

Ηαποστολήτηςομάδαςμαςθααναχωρήσειαπό
την Βέροια στις 10Αυγούστου και θα επιστρέψει
στηνέδρατηςστις14τουμήνα.

Στην τελική φάση του πρωταθλήματος παίδων
στο χαντ-μπολ, που θα γίνει 5-8Αυγούστου στη

Θεσσαλονίκη, προκρίθηκε η ομάδα του
Ζαφειράκη νικώνταςσε αγώναμπαράζ το
απόγευμα τηςΚυριακήςστηνΚατερίνη το
Πανόραμα με 29-25. Η ομάδα τουΦώτη
Παπουτσήπήρετοπροβάδισμαστοπαιχνί-
διαπότηναρχήκαιδεντοέχασεποτέ.

Τα πεντάλεπτα.3-4, 5-6, 8-12, 11-13,
12-17 ημίχρ. 15-20, 17-23, 19-25, 21-28,
22-28,25-29τελικό.

η σύνθεση του Ζαφειράκη. (Δεληχρή-
στος)Δάιος,Λένος6,Μπιλιούρης5,Μου-
ρατίδης, Γκαδίνης2,Δημητρίου4,Μουρα-
φετλής,Πετρίδης7,Μαρτίνος,Τ.Δημητρίου

2,Δούτσης,Τσαγγαρός,Μάλλιος,Τσακίρης,Βαρβι-
σιώτης1,Μιχαήλ2.

Στην τελικήφάσησυμμετέχουν
επίσης:Ολυμπιακός,ΑερωπόςΈ-
δεσσας,Αξιούπολη,Δούκας,Διομή-
δηςΆργους,Φοίβοςκαιέναςεκτων
ΆρηΝίκαιαςκαιΑ.Ο.Ιωαννίνων.
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«Ηδιοικούσα επιτροπή τουΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέ-
ροιας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει

την ανανέωση της συνεργασίας του με
τον ΣτέφανοΜανιώτη, ο οποίος την α-
γωνιστική σεζόν 2020-2021 της Volley
League θα εκτελεί χρέη βοηθού προ-
πονητή στο πλευρό του τεχνικού μας,
ΣωκράτηΤζιουμάκα.

Οέμπειροςστατιστικόλογοςτηςομά-
δας,μετησημαντικήτουσυμβολήστην
κατάκτησητουτίτλουτηςΑ2Ανδρώνκαι
τηνιστορικήάνοδοστα«σαλόνιατουελ-
ληνικούβόλεϊ», μετά τηνανανέωση της
συνεργασίαςτουμετοΦίλιπποΒέροιας,
δήλωσεμεταξύάλλωνταεξής:

«Έπειτααπό τηνάψογησυνεργασία
πουείχαμεπέρυσιμετονπροπονητήκαι
τηνδιοίκησητηςομάδας,ηαπόφασηνα
συνεχίσω καιφέτοςστονΦίλιπποήταν
πολύεύκολη.

Φέτος συμμετέχοντας στη Volley
League ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει,
αλλά χωρίςπολλά λόγια και μεσκληρή
δουλειάθαπροσπαθήσουμενακάνουμε
τονκάθεφίλαθλοτηςΒέροιαςπερήφανο
γιατηνομάδατηςπόληςτου».

ΕυχόμαστεστονΣτέφανοΜανιώτηνα
έχειακόμημίανέαχρονιάμευγείακαιεπιτυχίαστο
έργοτου».

Όπως είχε γράψει 
από την Κυριακή 
το Laosnews.gr 

ο νέος προπονητής της 
Βέροιας Παύλος Δερμι-
τζάκης επισκέφτηκε στις 
μια το μεσημέρι τις αθλη-
τικές εγκαταστάσεις της 
ομάδας στο Ταγαροχώρι 
συνοδευόμενος από τον 
Γενικό Αρχηγό της βασί-
λισσα του βορρά Αχιλλέα 
Μπίκα. Στην συνάντηση 
παρευρέθηκε και ο προ-
πονητής των τμημάτων 
υποδομής Τάσος Ανθυ-
μιάδης.

Ο κ.Δερμιτζάκης αφού επιθε-
ώρησε τους αγωνιστικούς χώρους
καιτααποδυτήριαόπωςκαιτηναί-
θουσα των οργάνων γυμναστικής ,
στηνσυνέχεια είχε συνεργασία στην αίθουσα εκ-
δηλώσεωνμετονΑχιλλέαΜπίκαγιαπροτάσειςκαι
βελτιώσεις υχόνπαραλείψεωνστους χώρους των
αθλητικώνεγκαταστάσεων

.Αυτό σημαίνει οτι σύντομα θα αρχίσει και ο
προγραμματισμόςγιατηννέαομάδαστηννέαπε-
ρίοδοκαισεισχυρήκατηγορία.

Σύμφωναμετιςπρώτεςπληροφορίεςσεπρώτη

φάση υπάρχει μία λίστα 10παικτώνπουμάλλον
θα αποτελέσουνπαρελθόν από την βασίλισσα ,
μεαντίστοιχηαπόκτηση10-15ποιο έμπειρων και
ικανώνπαικτών

Ήδηαποκτήθηκαν δύοπολύ καλοί τερματοφύ-
λακες(ΒελλίδηςκαιΚαλογεράκης).καιμετηνεπί-
σημηανακοίνωσητηςαναδιάρθρωσηςηδιοίκηση
έχειλίστα,αλλάθαπεριμένεικαιτιςπροτάσειςτου
νέουπροπονητούΠαύλουΔερμιτζάκη.

Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας

Ανανέωσησυνεργασίας
μετονΣτέφανοΜανιώτη

Στο Ταγαροχώρι ο Παύλος 
Δερμιτζάκης συνοδευόμενος

από τον Γ. Αρχηγό Αχιλλέα Μπίκα

Χάντμπολ
Στην τελική φάση των παίδων

ο Ζαφειράκης Νάουσας
ΣτοΣέλιθα«χτιστεί»ηνέαομάδα
βόλεϊτουΦΙΛΙΠΠΟΥΒέροιας
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Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα 
αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο 
νεαρός ταλαντούχος αθλητής 

Νίκος Τζωρτζίνης, ο οποίος πριν από 
λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα από 
τον Δικέφαλο.

ΟΤζωρτζίνης «ανδρώθηκε» χαντμπολικά στον
ΦίλιπποΒέροιας, εκείπου έπαιζε μέχριπέρσι έχο-
νταςαρκετές διακρίσεις με ταηλικιακά τμήματα του
συλλόγου.Τατελευταίαχρόνιαέχειςεπίσηςαρκετές
συμμετοχέςστηνανδρικήομάδα,ενώείναιενενερ-
γείαδιεθνήςμετηνΕθνικήομάδαΕφήβων.

Αναλυτικάηανακοίνωσητουσυλλόγουκαιοιδη-
λώσειςτουαθλητή:

ΟΠΑΟΚκαιτοτμήμαχάντμπολανδρώντουΣυλ-

λόγου μας, ανακοινώνουν
την έναρξη συνεργασίας με
τον αθλητή,ΝίκοΤζωρτζίνη,
για την αγωνιστικήπερίοδο
2020-21.

Γεννημένος το 2002, ο
ΝίκοςΤζωρτζίνης έχει ύψος
194cm και αγωνίζεται τόσο
ωςδεξιόςεξτρέμόσοκαιως
δεξιόςίντερ.

Η καριέρα του ξεκινά α-
πότονΦίλιπποΒέροιας,εκεί
όπουανδρώνεταιχαντμπολι-
κά.Σήμεραθεωρείται έναα-
πόταπιοδυνατά«projects»
τουελληνικούχάντμπολ.

Διεθνήςσεόλες τιςηλικι-
ακέςκατηγορίεςτωνεθνικών
ομάδωντηςχώραςμας,ανα-
μένεικαρτερικάτην«χρυσή»

κλίσηστηνΕθνικήΑνδρών.
Μετάτηνσυμφωνίαέναρξηςσυνεργασίαςμετον

ΠΑΟΚ, οΝίκοςΤζωρτζίνης δήλωσε στην επίσημη
ιστοσελίδατουΣυλλόγου,acpaok.gr:

«Είμαιπολύχαρούμενοςκαινιώθωιδιαίτερητιμή
με το γεγονός ότι τη νέασεζόν θα ανήκωσε έναν
μεγάλοΣύλλογοόπωςείναιοΠΑΟΚ.Θαπροσπαθή-
σωναδώσωτονκαλύτερομουεαυτόώστεηομάδα
ναανταποκριθείστουςστόχουςτης.Θαήθελαναευ-
χαριστήσω,τονΠρόεδρο,κ.ΑθανάσιοΚατσαρή,τον
έφορο, κ.ΔημήτρηΧασεκίδη, και τονπροπονητή,
ΠαναγιώτηΓούσιο,γιατηνεμπιστοσύνηπουέδειξαν
στοπρόσωπομουκαθώςεπίσηςκαιτονκ.Σαράφη,
ο οποίος με μεγάλωσε «χαντμπολικά» και με βοή-
θησε ναφτάσωσεαυτό το επίπεδοπουβρίσκομαι
τώρα.Εύχομαιμίαχρονιάμευγείαγιαόλους».

ΚαλώςήρθεςΝίκο!

Μία ακόμη επιλε-
κτική ενίσχυση  της
ομάδας μπάσκετ του
ΦΙΛΙΠΠΟΥ,πουανακοί-
νωση  την επιστροφή
στηνομάδατουνεαρού
ΑντώνηΚαραγεωργίου.

Αναλυτικά:
ΗΔΕ του τμήματος

καλαθοσφαίρισης του
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣμεχαράανακοι-
νώνει την επιστροφή
στην ομάδα τουΑντώ-
νη Καραγεωργίου.  Ο
19χρονος (16/4/2001)
βεροιώτης PF/C έχει
ύψος 2.01, προέρχε-
ται από τιςΑκαδημίες
του συλλόγου μας και
αποτελεί ζωντανό πα-
ράδειγμα τηςπαραγω-
γικής διαδικασίας των
τμημάτων υποδομής.
Μεταγράφηκε πριν από 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ,
όπουκαιαγωνίστηκεγια1χρόνοσταπαιδικοεφη-
βικά τμήματα, ενώστησυνέχειααγωνίστηκεγια2
χρόνιαμεταχρώματατηςΧΑΝΘστοπρωτάθλημα
τηςΒ´Εθνικής.

Τηνπερασμένησαιζόν αγωνίστηκεσε 21παι-
χνίδια,επιτυγχάνονταςσυνολικά142πόντους(6,8
ppg).  Τώρα, όνταςπλέονφοιτητής και μπασκε-
τικάπιοώριμος, επανέρχεται στη γενέτειρά του,
παίρνοντας την ευκαιρία να αγωνιστεί γιαπρώτη
φοράστασαλόνιατηςΑ2Εθνικής.Παραμένοντας
διαχρονικάπιστοίστοδόγματηςενδυνάμωσηςτου
ποιοτικού τοπικούστοιχείουστο ρόστερ της ομά-
δαςμας, είμαστεστην ευχάριστηθέσηναανακοι-

νώσουμεότι οΑντώνηςαποτελεί τον έκτοαθλητή
τηςομάδαςγιατησαιζόν2020-21πουκατάγεταιεί-
τεαπότονομόΗμαθίας,είτεαπόόμορουςνομούς
της ΕΚΑΣΚΕΜ. Άρα, τουλάχιστον το 50% του
ρόστερ τηςομάδαςμαςγια τησαιζόν2020-21θα
αποτελείται από τοπικούς αθλητές, κάτι το οποίο
σεεπίπεδοΑ2Εθνικήςαποτελείένααξιοσημείωτο
επίτευγμα.

“Αντωνάκη, καλωσόρισες και πάλι στο σπίτι
σου. Σου ευχόμαστε να έχεις υγεία και τύχη και
με το πάθος σου να βοηθήσεις την ομάδα μας
να επιτύχει τουςστόχους της και μέσωαυτών να
ικανοποιήσειςκαιτιςπροσωπικέςσουφιλοδοξίες.”
αναφέρειηανακοίνωσητουσυλλόγου

ΣτονΠΑΟΚοΝίκοςΤζωρτζίνης
απότονΦίλιππο

ΜπάσκετΑ2
Επιστροφή του Αντώνη Καραγεωργίου

στον ΦΙΛΙΠΠΟ Βέροιας

Δεν άντεξε η ομάδα του
Φιλίππουαπέναντι στηνπολύ
καλύτερη ομάδα του πρωτα-
θλήματοςτηνΑΕΚκαιγνώρισε
βαριά ήττα με 41-22 ( ημίχρ.
19-9) στον τελικό του Εφηβι-
κούπρωταθλήματοςπουέγινε
στηνΑθήνα.

ΟιπαίκτεςτουΤέοΠαυλίδη
αντιμετώπισαν τους ποιο δύ-
σκολουςαντιπάλους καιπέτυ-
χαντρειςνίκεςγιαναφθάσουν
στον τελικό με τηνΑΕΚ που
απότηναρχήφάνηκεοτιήταν
το φαβορί με τις 40άρεςπου
μοίραζε. Nα σημειώσουμε οτι
στηνομάδαμετείχαν8παίκτες
πουανήκουνστηνκατηγορίατωνπαίδων.!!

ΓιατονΦίλιπποπουκατέχειμετονΔούκατορε-
κόρτων8κατακτήσεωνη2ηθέσηείναιμεγάληεπι-
τυχίακαιτίμησεγιαμίαακόμητηνπόλητηςΒέροιας
καιτονιστορικόσύλλογο.

Πεντάλεπτα: 3-1, 5-3, 9-3, 13-6, 17-8, 19-9 (η-
μχ.),24-13,28-16,29-17,32-20,38-21,41-22

ΑΕΚ(Αλβανός):Βασιλακάκης,Λαζάρου4,Αθανα-
σάκος4,Δικαιούλιας6,Γιάντσα5,Ασλής,Βασιλόπου-
λος2,Μ.Στάθης3,Κοτσιώνης9,Σφαέλος-Παπαϊωά-
νου2,Τσάφος-Βασιλείου5,Ζαφειράκης,Κοβάνης1,
Σίγαλος,Μπαμπατζανίδης,Βαρδαξόπουλος.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ:Στανκίδης,Γιάννου,Νιώπας1,Καρα-
γιοβάννης 4,Τζωρτζίνης 6,Πετρομελίδης 1,Παπα-
γιάννης 7,Δούρδας,Χατζηαντώνογλου,Κακαφίκας
2,Γεωργιάδης,Αμπρικίδης1,Ιωαννίδης,Ντιβανίδης,
Αντωνιάδης.

Διαιτητές:Μερτινιάν-Φωτακίδης,Δίλεπτα: 2-2,
Πέναλτι:0/0-1/1

Allstarteam
Τερματοφύλακας:Μπαμπατζανίδης(ΑΕΚ)
Δεξιόςεξτρέμ:Στεφανίτσης(ΑΣΕΔούκα)
Δεξιόςίντερ:Κουκουλάς(Ολυμπιακός)

Πλέιμέικερ:Παπαγιάννης(ΦίλιπποςΒέροιας)
Πίβοτ:Δικαιούλιας(ΑΕΚ)
Αριστερόςίντερ:Κοτσιώνης(ΑΕΚ)
Αριστερόςεξτρέμ:Κοβάνης(ΑΕΚ)
Πρώτοςσκόρερ:42γκολ-Στεφανίτσης(ΑΣΕΔούκα)
Αμυντικός:Γιάντσα(ΑΕΚ)
MVP:Δικαιούλιας(ΑΕΚ)

ΣυγχαρητήριατουΔημάρχουΒέροιας
Συγχαρητήριο μήνυμαστην εφηβική ομάδα χά-

ντμπολτουΦίλιππουΒέροιαςπουκατέκτησετην2η
θέσηστοΠανελλήνιοπρωτάθλημα εφήβων έστειλε
οδήμαρχοςΚώσταςΒοργιαζίδηςοοποίοςαναφέρει
ταεξής

«Θαήθελα νασυγχαρώόλους τουςαθλητές και
προπονητές της εφηβικής ομάδας Χάντμπολ του
ΦιλίππουΒέροιαςγιατηνκατάκτησητης2ηςΘέσης
στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΧειροσφαίρισηςΕφή-
βωνπου ολοκληρώθηκε, το Σάββατο 25 Ιουλίου,
στηνΑθήνα.Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει ακόμη
μιαφοράτουψηλόαθλητικόεπίπεδοτουΧάντμπολ
στηΒέροια αλλά και την οργανωμένη δουλειάπου
συντελείται εδώ και χρόνια από την οικογένεια του
Φιλίππου, δουλειάπου έχει μεταφραστείσεσυστη-
ματικέςεπιτυχίεςγιατοσύλλογοκαιτηνπόλη».

ΉττατουΦιλίππουστοντελικό
εφήβωνμε41-22απότηνΑΕΚ

2η θέση και αργυρό μετάλλιο

Tο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΟΠΑΠ
2020, η πρώτη εγχώρια διοργάνωση τωνΑμεΑ
στηνμετα-καραντίνα εποχή, θα διεξαχθεί το τριή-
μερο 31 Ιουλίου-2Αυγούστου 2020στοΚεντρικό
ΣτάδιοτουΟλυμπιακούΣταδίουΑθηνών.Συνολικά
θα συμμετέχουν 390 αθλητές και αθλήτριες από
52αθλητικάσωματείαΑμεΑτηςΕλλάδας.Ηάφιξη
τωναποστολώνκαιηαξιολόγησητωννέωναθλη-
τώνθα γίνουν το διήμερο29 και 30 Ιουλίου, ενώ
οι αγώνεςθα γίνουνσε δύοπεριόδους (πρωί και
απόγευμα).

Με6αθλητέςκαισυνολικά9άτομαηαπο-
στολήτου«ΕνΣώματιΥγιεί»Α.Σ.ΑμεΑΒέροιας

Με τον μεγαλύτερο αριθμό αθλητών από την
ίδρυσήτουθασυμμετέχειτοσωματείομας.Συνο-
λικά θα αγωνιστούν 6 αθλητές σε 9 αγωνίσματα
και οι ελπίδες ναφέρουνστηνπόλη τηςΒέροιας
αρκετά χρυσάμετάλλια καιΠανελλήνιαΡεκόρ εί-
ναιπάραπολλές,σύμφωναμε τηνπρόβλεψητου
επικεφαλήςπροπονητήκαιτεχνικούδιευθυντήτου
«ΕνΣώματιΥγιεί»κ.ΚαραϊωσήφΑλέξανδρου.

Αναλυτικά η αποστολή του «ΕνΣώματιΥγιεί»
για τοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα ΣτίβουΑμεΑΟ-
ΠΑΠ2020:

1.ΚοντονήςΚωνσταντίνος (F36) -Ακοντισμός
καιΔισκοβολία

2.ΚολίσογλουΑνδρέας(F35)-Ακοντισμός

3. Γουρλομάτης Παναγιώτης
(T20)-100μκαιΆλμασεΜήκος

4.Akid Soleman (Τ44) - 100μ
και200μ

5. Τσιάτσης Αριστείδης (T11/
U17)-100μκαι200μ+

6.ΑλεξάνδρουΚλεάνθη (Guide
RunnerT11)

7.TσιάτσηΧριστίνα-Συνοδός
8.Οικονόμου Γεώργιος - Προ-

πονητής
9.ΚαραϊωσήφΑλέξανδρος -Αρ-

χηγόςΑποστολής
Να επισημάνουμεότι οαθλητής

Κοντονής είναι ο κάτοχος τουΠα-
νελληνίου Ρεκόρ στονΑκοντισμό
τηςΚατηγορίας36, ενώοι αθλητές
Γουρλομάτης καιΚολίσογλου, είναι

πάντα μέσα στα μετάλλια, όταν αγωνίζονται. Ο
αθλητήςΤσιάτσηςΑριστείδηςείναιοπρώτοςαθλη-
τής τουσωματείου μαςμεπρόβλημα όρασης και
θαείναιαπότουςμικρότερουςαθλητέςτηςδιοργά-
νωσης, αφούακόμαδεν έχει συμπληρώσει τα 14
έτη.ΟαθλητήςAkidSoleman,είναιενταγμένοςστο
ενταξιακόπρόγραμμαάθλησηςγιαπρόσφυγεςπο-
λέμου τηςΕλληνικήςΠαραολυμπιακήςΕπιτροπής
καιτουιδρύματοςAgitosFoundation.

Για τους λάτρεις τωναριθμών, αναφέρουμεότι
το «ΕνΣώματιΥγιεί»σταΠανελλήνιαΠρωταθλή-
ματα ΣτίβουΑμεΑ το 2016-17-18-19, συμμετείχε
συνολικάμε10αθλητέςκαιέχεικατακτήσει17με-
τάλλια(8χρυσά-8ασημένια-1χάλκινο)καιέχει2
αθλητέςκατόχουςΠανενελληνίωνΡεκόρ.

Στοπεριθώριοτωναγώνων,τηνΠαρασκευήτο
μεσημέρι θαπραγματοποιηθεί η επίσημηπαρου-
σίαση τουπρογράμματος ένταξηςπροσφύγωνμε
αναπηρία στηνΑίθουσαΤύπου τουΟΑΚΑ, στην
οποίαεκτόςαπότοναθλητήAkid,προσκεκλημένοι
τηςΕλληνικήςΠαραολυμπιακήςΕπιτροπής είναι
οπροπονητής του κ.Οικονόμου Γεώργιος και ο
ΤεχνικόςΔιευθυντής του«ΕνΣώματιΥγιεί»κ.Κα-
ραϊωσήφΑλέξανδρος.

ΗαποστολήθααναχωρήσειοδικώςαπότηΒέ-
ροιατηνΠέμπτη30Ιουλίουκαιθαεπιστρέψειτην
Δευτέρα3Αυγούστου2020.

Η 9 μελής αποστολή του «Εν Σώματι 
Υγιεί» Βέροιας στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ ΟΠΑΠ 2020
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

Ηεταιρείααναζητά:
•ΕργάτεςΠαραγωγής
•Χειριστές/ΒοηθούςΧειριστέςΑνυψωτικώνΜηχανημάτων
•Τεχνίτες/εργατοτεχνίτες
•Αναλυτέςχημείου
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Δωρεάνμεταφοράεργαζομένωναπόκαιπροςτοεργοστάσιο
•Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσευπερσύγχρονεςδομές
•Κλιματιζόμενοςχώροςεργασίας
•Παροχήπλήρουςεξοπλισμούεργασία•Εγγυημένες-υψηλές

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

ΑπαραίτηταΔικαιολογητικάγιατηνπρόσληψη:
•ΑποδεικτικόΑΦΜ–ΑΜΚΑ–ΑριθμόΜητρώουΙΚΑ
•ΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας
•ΑριθμόΤραπεζικούΛογαριασμούΕθνικήςΤράπεζας
•ΠιστοποιητικόΥγείας
•Φωτογραφία
•ΑσφαλιστικήΕνημερότηταγιαασφαλισμένουςΟ.Γ.Α.Γιαόλατα

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα
κής της ΔΕΥ ΑΒ

Ιούλιος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό2772020 μέχρι

282020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
27/07/2020 έως 31/07/2020

ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-
τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημο-
τικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

Τρίτη 2872020

16:00-21:00 ΠΑΝΤΑ-

ΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΪΒΑΛΙΟΥ2&ΑΚΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟΠΡΟ-

ΜΗΘΕΑ23310-66812

16:00-21:00ΘΕΟΔΩ-

ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώ-

ηνΚεντρικής 69) 23310-

24534

19:00-21:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ2023310-23416

21:00-08:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ2023310-23416

Φαρμακεία

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την 
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις 
15/05/2020. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2.Α.Φ.Μ. 
3.Α.Μ.Κ.Α 
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) 
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
6.Πιστοποιητικό Υγείας 
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   
 2331072700  (9π.μ.- 2μ.μ.) 

 
 

 
Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις 
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων, 
νεκταρινιών και ροδάκινων 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

Έκτακτησυνεδρίαση
σήμερα

τουΠεριφερειακού
ΣυμβουλίουΚεντρικής

Μακεδονίας
ΈκτακτησυνεδρίασητουΠεριφερειακούΣυμβουλίουΚεντρι-

κήςΜακεδονίαςθαπραγματοποιηθείδιάπεριφοράς,ηλεκτρονι-
κά,τηνΤρίτη28Ιουλίου2020,στις10.00π.μ.

Ησυνεδρίασηθα λάβει χώρακατά τιςπροβλέψεις τωνδια-
τάξεωνα)τηςπαρ.2τουάρθρου167τουΝ.3852/2010,όπως
ισχύει, β) τηςπαρ.1 τουάρθρου10 τηςΠράξηςΝομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνη-
τικώνσυνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και
τηςανάγκηςπεριορισμούτηςδιάδοσήςτου»(Φ.Ε.Κ.55Α/11-3-
2020)καιγ) τηςμεαριθμό4/12-3-2020απόφασης τηςΕκτελε-
στικήςΕπιτροπής τηςΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίας, δια
περιφοράς,ηλεκτρονικά,μεμοναδικόθέμαημερήσιαςδιάταξης:

Θέμα1ο:Ορισμός εκπροσώπου τηςΠεριφέρειαςΚεντρικής
Μακεδονίας στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ΑνώνυμηςΕταιρείας «ΣΟΥΡΩΤΗΑ.Ε.» τηνΤετάρτη29 Ιουλίου
2020

Εισηγήτρια: ΠαρασκευήΠατουλίδου,Αντιπεριφερειάρχης
ΜητροπολιτικήςΕνότηταςΘεσσαλονίκης

Ησυνεδρίασησυγκαλείται εκτάκτως«μεσκοπό την εμπρό-
θεσμη έκδοση τηςαπόφασης τουθέματοςκαι τηνπροσκόμισή
τηςαπότονεκπρόσωποτηςΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίας
στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηςΑνώνυμηςΕταιρείας
“ΣΟΥΡΩΤΗΑ.Ε.”,που έχειπρογραμματιστεί για τις 29 Ιουλίου
2020,στις10.00π.μ».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γ ια

αγορά γκαρσο-

νιέρα στο κέντρο

και Καλλιθέα, με

ασανσέρ, 1ος και

άνω, μέχρι 20.000

ευρώ. Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δι-

όροφη κατοικ ία

του ‘71, 140 τ.μ.

συνολικά, κάτω

από Πιερίων, ε-

ντός οικοπέδου,

5 5 . 0 0 0  ε υ ρώ .

Τηλ.:6945122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δι-

όροφη οικοδομή

από 100 τ.μ. πε-

ρίπου ο κάθε ό-

ροφος, κοντά στη

ΜΕΒΓΑΛ.  Τηλ . :

6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστον

κεντρικόδρόμοτου

Διαβατούμαγαζί111

τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6942 067283

κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

στημα63τ.μ.μεπατά-

ρικαιυπόγειοστηΒέ-

ροια,οδόςΤρύφωνος

3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονο-

κατοικία κοντάστο

7οΔημοτικό,75τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και οικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945122583

Euromesitiki.

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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 Νάου-
σας

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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-

πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τιμή 130.000 ευρώ

(συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικι-

άζεται διαμέρισμα3Δ,

ΣΛΚ, 2W.C., 1ος ό-

ροφος μονοκατοικίας.

Τιμήσυζητήσιμη.Τηλ.:

6981760123.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

γκαρσονιέραεπιπλωμέ-

νη,ΠλατείαΩρολογίου,

οδόςΜιαούλη17,Βέ-

ροια.Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπε-

ρίπτεροΑκροπόλεως,

στηνκαινούργιαγέφυ-

ρα «Κούσιου». Τηλ.:

6984108684.

ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ.

ΠΑΠΠΑ γωνία ενοι-

κιάζεταικατάστημα45

τ.μ.μεπατάρι&W.C.,

ανακαινισμένομε και-

νούργια κουφώματα.

Τηλ.:6936554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29ενοι-

κιάζεται επαγγελμα-

τικός χώρος 50 τ.μ.,

πλήρωςανακαινισμέ-

νος, 1ος όρ., γωνια-

κό,δίπλασταΑστικά.

Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγια

φροντίδα ηλικιωμένης

στηνΑγ.Βαρβάραγια

24ωρη βάση. Πληρ.

τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαγια

περιποίησηκαιφύλαξη

ηλικιωμένου με άνοια

σε24ωρηβάσηστοΔι-

αβατόΗμαθίας.Τηλ.:

6970 307198& 6980

489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςαπό

τη Μεταφορική «Ν.

Ίκαρος» Carrier με

δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄ κα-

τηγορίας. Επιθυμητή

προϋπηρεσία/ Τηλ.:

2331022022.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ
επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο,1
οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/Cκαι
ελάχιστακοινόχρησταμόνο200€.Θαείναιελεύ-
θεροκαιεπισκέψιμοαπό1/05/2020.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκομπλέ
,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος
,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινι-
σμένηκομπλέ,σεάψογηκατάσταση,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο150€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/08/2020.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23771 -ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
40τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιομερικώς
επιπλωμένη.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,ΘέρμανσημεκλιματιστικήΤιμή:
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24438ΣΤΗΒΕΡΟΙΑπεριοχήΑνοίξε-
ως,ενοικιάζεταιμερικώςανακαινισμένηγκαρ-
σονιέρα50τ.μ.,μεκαλήκουζίνακαιμπάνιο
κατασκευή1972,1υ/δ,3οςόροφος ,χωρίς
ασανσέρ,μεατομικήθέρμανσηκαιελάχιστα
κοινόχρηστα,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιενοίκιομόνο180€.Θαείναιελεύθεροαπό
20/7/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106569ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.στον5οόρο-
φο,Ρετιρέ,με2υ/δ,σαλόνι,ανακαινισμένηκου-
ζίνα,μπάνιο,έχειατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
επιπλωμένοκομπλέ,μεηλεκτρικέςσυσκευές
καιπλυντήριορούχων,μεμίαντουλάπα,δια-
μπερές,βλέπεισεμεγάληανοιχτωσιά,ηλιόλου-
στοιχώροι,κουφώματααλουμινίουσυρόμενα,
μεανελκυστήρα,ηλιακόθερμοσίφωνα,σεπολύ
κεντρικόσημείο,μίσθωμα350€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115202ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Διαμέρισμα77
τ.μ.,καθ.και87τ.μ.μικτάκατασκευή1980,2
υ/δ,4οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
ανακαινισμένοπολυτελώς ,άψογασυντηρη-
μένο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,σεεξαιρετική
κατάσταση,σύγχρονεςπροδιαγραφές , και-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
απίστευταεργονομικό,οιχώροιτουλειτουργικοί,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου, επιπλωμένο
,μεανελκυστήρα,μεδύοντουλάπες,μεηλι-
ακόθερμοσίφωνα,μεκλιματιστικό ,μεπολύ
μεγάληβεράντα, μεθωρακισμένηπόρτα,με
πολύωραίομπάνιο,γιααπαιτητικούςμισθωτές,

γωνιακό,τιμή280€.
ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-

ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,
μεηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2
κλιματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακό-
σμηση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σε
πολύκαλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα380€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23712-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένοτο1968καιδιαθέτειΑτομική
θέρμανσηΠετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλείαςμετρί-
αινα,Ανελκυστήρα,A/C,Έπιπλα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:270€.

Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΕνοικιάζεταιπο-
λύάνετοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.μικτάκαι78τ.μ.καθ.ευρισκόμενοστον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλονοκουζίνα
,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναικατασκευασμένο
το1995,έχειΚουφώματαΑλουμινίου,μεδιπλά
τζάμια,χωρίςθέρμανση,Αποθήκη4τ.μ.,,Τιμή
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύ-
θεροαπό1/08/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

λαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατάστασημε
οικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό2-3Υπνο-
δωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔιαθέτει
επίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοκαιμία
μεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικής επιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους ,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευδραυ-
λικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμίσθωμα
τα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό

2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμένη
,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

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

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικουφώ-
ματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλάτζάμια
-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-
ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106195ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα105τ.μ. Ισόγειοκαι20τ.μ.πατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιαςπροβολής,
σεεμπορικόδρόμο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεWC,μίσθωμαπολύλογικόμόνο
500€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ ́αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60τ.μ.ισόγειο,
60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,μεπολύμε-
γάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαιηευκαιρία
μοναδική.Υπόδειξημόνοσεσοβαρόενδιαφε-
ρόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106447-ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΝεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
172τ.μ.Ισόγειοκαι172τ.μ.Υπόγειο.Είναικατα-
σκευασμένοτο2005,διατίθεταιγιαπολλαπλές
χρήσεις, ιδανικόγιαγραφειακούςχώρους,με
πολύμεγάληβιτρίνακαιπροαύλιοχώρο,Τιμή:
550€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,
ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:52.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
95.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμησης
οικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο ,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήμόνο:300.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεανε-
ξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κατα-
σκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,με
πολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημένο,
χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησης
γιατζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλω-
μένο ,μεαποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώ-
ροι,μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πωλεί-
ταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρίαεπίπε-
δα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάστασηεξαιρετική
,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,πολύαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεωμετρικά
δομημένη,γιαπολύαπαιτητικούςαγοραστές,
επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονικέςαναλογίες,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκηκαιέναδεύτερο
διαμέρισμαξενώναστοισόγειο,μεδιπλόγκαράζ
κλειστόκαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστάμε
ντουλάπεςπαντού,διαθέτειδρύιναδάπεδαστα
υπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκόμάρμαρο
Βεροίαςστοσαλόνι,αλουμινίουκουφώματαμε
θερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.
Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,
ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο
39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο
1οςόρ.ψηλός οικοδομήτου1999,σεπολύ
καλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χω-
ρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινό
καιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,με
ανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςε-
πιφάνειας114τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979καιδι-
αθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

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

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1ο
όροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά,
επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλείται
σετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
έμπειρο προ-
σωπικόγιανα
εργαστεί στα
ψητοπωλεία
«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Πληρ.ηλ.:
2331025170
&25178.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.15ετίας,πολύκαλό,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,260€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,270€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,190€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ50τ.μ.επιπλωμένο,θέα,220€
ΡΟΛΟΙ50τ.μ.12ετίας,καλό,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,200€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,ντουλάπα,200€
ΕΛΗΑ60τ.μ.10ετίας,τζάκι,θέα,λουξ,300€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.γωνιακό,ανακαινισμένο,270€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τ.μ.12ετίας,επιπλωμένο,θέα,320€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ80τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,καλό,400€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ90τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,370€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,370€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΚΕΝΤΡΟ65τ.μ.,ευκαιρία,μεparking,35.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000€
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.ευκαιρία,θέα,επενδυτικό,29.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.ημιτελήςμεζονέτα,ευκαιρία,29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&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,μεθέ€α,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,18.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχω-
ριόδίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγια
εργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΚΕΝΤΡΟμικρηγκαρς40τ.μμεΑ.Θκοπλαμ,χωριςκοιν,ανακ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟστηναγορα50€
ΑΝΩΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΕΡΜΟΥΙσογειο1ΔΣΚσειδιοκτητητριοροφηοικοδομγη150€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιου
μαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα
50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

A)ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Άνδρες,Γυναίκες
B)ΛΟΙΠΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΙΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΘΕΤΕΙΙΔΙΟΚΤΗΤΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟΜΕ-

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επί-
σηςένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο
τηλέφωνο:6973616847.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαισθητικός,από-
φοιτοςΑΕΙήΤΕΙγιαναεργα-
σθεί με πλήρες ωράριο στο
κατάστημα Hair Shop. Τηλ.:
2331024141.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  με ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματασεμαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος

για το κρεοπωλείο «Κα-

ρατζούλας» στη Βέροια,

με εμπειρία. Τηλ.: 6937

249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  από ε-

ταιρ ία κρεάτων ξεκο-

καλιστής και οδηγός με

επαγγελματικό δίπλω-

μα. Πληρ. τηλ.: 23320

42608.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο δη γό ς

με διπλωμα Γ΄ κατηγο-

ρίας για οδική βοήθεια

στη Βέροια. Τηλ.: 23310

41601&6980136902&

6988564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχιού-

χος βοηθός φαρμακείου

στη Βέροια. Τηλ.: 6947

564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑ-

ΞΕΩΝ  ‘ ’ T S I F L I D I S

SECURITY’’ ζητάει να

προσλάβει για μόνιμη α-

πασχόληση, εξωτερικό

πωλητή ή πωλήτρια για

τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλι-

κή γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια ερ-

γασίας προσωπικού α-

σφαλείας, εμπειρία με

βιογραφικό και συστά-

σεις.Μισθός, ασφάλιση

καιποσοστά.Παραλαβή

δικαιολογητικών με συ-

νέντευξη στα κεντρικά

γραφείαμας,Θεσσαλο-

νίκης 45 Βέροια www.

secu r i t y t s i f l i d i s . g r -

sales@securitytsiflidis.

gr-Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-

ΜΟΣ με πείρα και α-

γάπη για τα παιδιά α-

ναλαμβάνει τη φύλαξη

βρεφών και νηπίων.

Τηλ.:6987910004.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία

νοσοκ. κρεβάτι ηλεκτρ.

με κομπιούτερ σε άρι-

στη κατάσταση. Τηλ.:

6977 402239 κος Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU σε πολύ

καλήκατάσταση,400ευ-

ρώόλαμαζί.Τηλ.:23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΔΡΑΣ38ετώναπό

τηΒέροια,επιθυμείγνω-

ριμίαμεκοπέλα25-40ε-

τών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά

Κυρίαέως50ετώνγιαο-

οβαρήσχέση.Τηλ.:6984

040769.

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)

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση
90τ.μ.
-Ισόγειοκύριαχρήση
90τ.μ.
-Όροφοςκύριαχρήση
90τ.μ.
-2ος όροφος κύρια

χρήση 90 τ.μ., σύνολο
360 τ.μ..Έχει κλιματισμό
κα ασανσέρ. Αριστοτέ-
λους 21, στο κέντρο της
Βέροιας. Πληροφορίες:

6945541642(Ζαφείρης)&

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήμεγνώσειςδιπλογραφικώνβι-
βλίων.Δεναπαιτείταιοποιαδήποτεπροϋπηρεσία.Απαιτείται
βασικήγνώσηαγγλικώνκαιεκπλήρωσηστρατιωτικώνυπο-
χρεώσεων.ΝικόλαοςΓκίκας&ΣΙΑΟ.Ε.,ΕμπόριοΞυλείας,
5,5οχλμ.ΠΕΟΒέροιας–Νάουσας,Τηλ.6983438046.



Τροπολογία για τις 
σχολικές καθαρίστριες

 με προσλήψεις, 
εκτός ΑΣΕΠ, 

μόνο ορισμένου χρόνου
-Το θέμα ανατίθεται οριστικώς στους Δήμους

Με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή το Σάββατο 25 Ιουλίου, σχετικά με το  
ζήτημα των σχολικών καθαριστριών, που εκκρεμεί εδώ και χρόνια,η Κυβέρνηση προχωρά σε τροποποίηση του σχε-
τικού θεσμικού πλαισίου, και  το θέμα ανατίθεται οριστικώς στους Δήμους. Σύμφωνα με την τροποποίηση, «ορίζεται 
ότι, αν οι ανάγκες των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό 
τους,  μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), διάρκειας ίσης με το διδα-
κτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους Δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.  
Οι συμβάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου των ΟΤΑ που προβλέπεται στο αρ.89 του ν.4604/2019 και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.2190/1994, 
όσον αφορά τις διαδικασίες και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.  Οι εν λόγω εξαιρέσεις κρίνονται άκρως απαραί-
τητες για την ταχύτητα της διαδικασίας πρόσληψης, ενόψει ενάρξεως του νέου σχολικού έτους αρχές Σεπτεμβρίου 
τρέχοντος έτους.  Ρητά ορίζεται δε, ότι αποκλείεται η μετατροπή των εν λόγω συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου 
χρόνου. Τέλος, προβλέπονται ότι με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι ό-
ροι της σύμβασης εργασίας, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης»

Τροπολογία και για την πληρωμή
 σχολικών τροχονόμων

Από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης 
του κορωνοϊού, ανέκυψε ζήτημα καταβολής της -προβλεπόμενης αποζημίωσης, που καταβάλλεται στους εθελοντές 
σχολικούς τροχονόμους.

Με το άρθρο 3 της Τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή επίσης το Σάββατο 25 
Ιουλίου, ρυθμίζεται το εν λόγω ζήτημα και ορίζεται η καταβολή της και για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων. 

Το άρθρο μάλιστα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Μαρτίου, για να καλύψει το σύνολο της αναστολής λειτουργί-
ας.

 Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι: « Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, η προβλεπόμενη στην υπ’ αρ. 46455/2007 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 1734) αποζημίωση, καταβάλλεται, υπό τους λοιπούς προβλεπόμενους στην εν λόγω 
Απόφαση όρους και προϋποθέσεις, στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους και κατά το διάστημα υποχρεωτικής 
αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19.  Η διάταξη ισχύει από την 1ηΜαρτίου 2020».

 

P Θα πεθάνουμε ρε και δεν θα μπουν οι 
Τούρκοι…

 
P Κανονικά έπρεπε να στείλουμε τον λο-

γαριασμό από τη νέα παρτίδα κονσέρβες και 
μακαρόνια στον Ερντογάν.

 
P Εντέλει δεν είναι πατρίδες, είναι χαμένες 

παρτίδες.
 
P Ήθελε να μπει ο Τούρκος, αλλά κάπου 

στα σύνορα έμαθε ότι είμαστε 90 χρόνια υπό 
επιτροπεία. Τον μπελά σου γυρεύεις;

 
P Για να μην τους αδικούμε, όμως, μια εισβο-

λή και κατοχή, λέμε τώρα, είναι και η μόνη τους 
ευκαιρία να γίνουν για λίγο Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
P Να δείτε που τελικά δεν… που δεν στο 

Αιγαίο, εντέλει πάνε για ψάρεμα.

 
P Το κακό όμως είναι ότι εμείς ‘τσιμπάμε’. 

Τύπου: τραβάμε κι ας κλαίω.
 
P Τελικά ο μόνος πόλεμος στο Αιγαίο γί-

νεται παραδοσιακά με ‘καμάκι’.
 
P Ακολουθεί ένα κείμενο (απόσπασμα) που 

πρέπει να διαβαστεί:
 «… Στην πραγματικότητα το μόνο πράγμα 

που έπρεπε να πει κανείς για το θέμα της Αγίας 
Σοφίας είναι “ανάρμοστο” και “ντροπή”. Σκέπτο-
μαι, όμως, ότι οι συνομιλητές μου δεν διαθέτουν 
την πολιτιστική λεπτότητα να αντιληφθούν το 
νόημα αυτών των λέξεων. Γι’ αυτό θα μιλήσω 
ανοιχτά για το θέμα και με τον τρόπο που θα τον 
καταλάβουν. Αυτό που έγινε στην Αγία Σοφία είναι 
ένα ξεκάθαρο δείγμα βαρβαρότητας. Αποτελεί τη 
διακήρυξη των Τούρκων ότι είναι απολίτιστοι και 
καταστροφικοί.

Γιατί; Επειδή με αυτό που έκαναν δήλωσαν σε 
όλο τον κόσμο ότι “όσο κι αν ζούμε στον 21ο αι-
ώνα διατηρούμε τη νοοτροπία του κατακτητή του 
1453. Εμείς ακόμα και στον 21ο αιώνα δεν έχου-
με την αγωνία να προστατεύσουμε μια παγκόσμια 
κληρονομιά της ανθρωπότητας”.

Δεν έχουμε αποθέματα πολιτισμού για να πάμε 
πάρα πέρα την πολιτιστική κληρονομιά που μας 
κληροδότησαν.

Δεν έχουμε να προσθέσουμε ούτε ένα λιθαρά-
κι στην παγκόσμια κληρονομιά. Εμείς δεν μπο-
ρούμε να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτισμική 
αξία. Μπορούμε μόνο να την κατακτήσουμε, να 
τη χαλάσουμε, να την γκρεμίσουμε και να την κα-
ταστρέψουμε. Αυτό συνέβη με ένα από τα σπου-
δαιότερα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς, 
την Αγία Σοφία, που μετατρέψαμε σε τζαμί και 

την κατακτήσαμε ξανά όπως το 1453, αλλά στον 
21ο αιώνα. Αυτό που έγινε είναι μια πολιτισμική 
καταστροφή…»

 
P Συγκλονιστικό απόσπασμα από συ-

νέντευξη του έγκριτου Τούρκου ακαδημαϊκού 
και ιστορικού Τανέρ Ακσάμ, στη διαδικτυακή 
εφημερίδα Ahval.

 
P Το περίεργο είναι ότι κυκλοφορεί ακόμη 

ελεύθερος.
 
P Εξ ου και το:
 – Πώς λέγεται η λίμνη των κύκνων στα τούρ-

κικα;
– Παπί χαβούζ!

Κ.Π.
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