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Με μονάδα περνάς σε ΑΕΙ;;; 
Το σύστημα ασθενεί…

  Η μεγάλη στιγμή της ανακοίνωσης των βάσεων για 
την εισαγωγή στις Πανεπιστημιακές Σχολές έφερε 
χαμόγελα σε ποσοστό περίπου 80%, αφού 8 στους 
10 πέρασαν σε κάποια σχολή. Το γεγονός ωστόσο ότι 
μόλις 2 στους 10 πέρασαν σε σχολή που ήταν στις 
πρώτες επιλογές τους, πρέπει να αρχίσει να μας βάζει 
σε σκέψεις…
  Αυτό  όμως που πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα 
το Υπουργείο Παιδείας και επιτέλους συνολικά τον 
πολιτικό και ακαδημαϊκό κόσμο, είναι ότι υποψήφιος 
που έγραψε 650 μόρια(δηλαδή κάτω από μονάδα) 
περνάει σε πανεπιστημιακή σχολή. Πόσο δε μάλλον 
όταν για να εισέλθει κάποιος στο Μαθηματικό της 
Σάμου(πατρίδα του Πυθαγόρα) αρκεί να γράψει 
3!!! Πώς τα ερμηνεύουμε όλα αυτά; Ότι είναι όλα 
τα παιδιά χαρούμενα και μπορούν να εγγραφούν 
σε κάποια σχολή; Μήπως δείχνει ότι το σύστημα 
εισαγωγής ασθενεί και έχει αποτύχει; Μήπως με 
αυτό τον τρόπο το επίπεδο των μαθητών, φοιτητών 
και αργότερα επιστημόνων θα αρχίσει να αγγίζει 
πατώματα; Ας ενεργήσουν οι «Σοφοί» γιατί αυτά τα 
απλά συμπεράσματα τα έχουν βγάλει από καιρό και 
δεν κάνουν απολύτως τίποτα!
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Θεοδωρικάκος προς Δήμους: 
Γρηγορείτε με μάσκες

και σχολικές καθαρίστριες

Τοπιθανότεροστις 14Σεπτεμβρίου να ανοίξουν τασχο-
λεία,εάνυπολογίσεικανείςότιοιυποχρεωτικέςμάσκεςπουθα
διατεθούναπό τοκράτοςμέσω τωνΔήμωνδεν έχουνακόμα
ετοιμαστείκαιοιδιαδικασίεςγιατιςπροσλήψειςσχολικώνκα-
θαριστριώναπότουςδήμουςδενέχουνολοκληρωθεί.Γιαυτό
και ο υπουργός Εσωτερικών, ΤάκηςΘεοδωρικάκος ζήτησε
επίσπευσητωνδιαδικασιών,απότηνΚεντρικήΈνωσηΔήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ), αφού τα 6,2 εκατ. που αποτελούν την α’
δόση τωνχρημάτων για τηναγοράμασκών για το εκπαιδευ-
τικόπροσωπικό και τους μαθητές, δόθηκανστηνΚΕΔΕ την
Δευτέρα,προκειμένουοιΔήμοιναείναιέτοιμοιναδιαθέσουν
τιςμάσκεςδωρεάναπότηνπρώτηημέρατουσχολικούέτους.

Έως τις 31 Αυγούστου οι φορολογικές δηλώσεις
ΠαρατείνεταιέωςτομεσημέριτηςΔευτέρας31Αυγούστου,ηπροθεσμίαγιατηνυποβολήτωνφορολογικώνδηλώ-

σεων,ηοποίαέληγεσήμερα.ΗσχετικήαπόφασηυπογράφηκεαπότοναρμόδιουφυπουργόΑπόστολοΒεσυρόπου-
λο,προκειμένουοιπερίπου200.000-250.000φορολογούμενοιπουδενέχουνυποβάλειδήλωσηναμηναντιμετωπί-
σουνπρόστιμακαιπροσαυξήσεις.Σημειώνεταιότιόσοικάνουνχρήσητηςπαράτασηςαυτήςκαθώςκαιεκείνοιπου
υπέβαλαντηδήλωσητονΑύγουστο,καιείναιχρεωστικοί,θαπρέπεινακαταβάλουνστις31Αυγούστουδύοδόσεις
τουεπιπλέονφόρου.

«Έπεσε» η ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας
για τις βάσεις των Πανελλαδικών

ΧιλιάδεςυποψήφιοιήτανστημένοιτηνΠα-
ρασκευήτοπρωίστουςυπολογιστέςτουςκαι
περίμενανναπάειηώρα9,γιαναμπουντον
ιστότοπο του υπουργείουΠαιδείας για δουν
τις βάσεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
2020.Δυστυχώς όμως η αγωνία τους πα-
ρατάθηκε αφού ηπλατφόρμα μόλις άνοιξε,
κατέρρευσε. Το πρόβλημαπροέκυψε λόγω
της μεγάλης επισκεψιμότητας και της υπερ-
φόρτωσης που προκλήθηκε. Η ιστοσελίδα
του υπουργείου αποκαταστάθηκε μισήώρα
αργότερα,αλλάσύμφωναμεπληροφορίεςτα
προβλήματα λόγωυπερφόρτωσης της ιστο-
σελίδας συνεχίστηκαν λόγω του όγκου των
επισκέψεωνπουδεχόταν.

Πάντως είναιπλήγμα για την κυβέρνηση,
πουενώέχειπετύχεισημαντικάπράγματαστηνηλεκτρονικήδιακυβέρνησηκαιείναιέναςτομέαςέργωνπουπροβά-
λει,την«πάτησε»σεκάτιπουτοπερίμενεκαιέπρεπεναήτανκαλύτεραπροετοιμασμένη.Θαακούσουμεμιασυγνώ-
μηκαιαπόδοσηευθύνηςγιατοτιδενπήγεκαλάήγιαμιαακόμηφοράθαξεχαστείκιαυτό;

Μεκαμάριγιατηνπρωτιά
τηςκόρηςτου,

οΘανάσηςΔέλλας
ΤημεγάλητουχαράγιατηνεισαγωγήτηςκόρηςτουΚατερί-

ναςΔέλλα,πουμπήκεπρώτηπανελλήνιαμε18.625μόριαστη
ΣχολήΟικονομικώνΕπιστημώντουΠανεπιστημίουΜακεδονίας,
μοιράστηκε με τουςφίλους τουστο fb ο δημοτικόςσύμβουλος
Βέροιας,ΘανάσηςΔέλλας.

Με ιδιαίτερηαναφοράμάλισταστηντιτάνιαπροσπάθειατης,
μέσασετόσεςαντιξοότητεςηοποίακέρδισετονθαυμασμότου
πατέρατηςκαιτηςοικογένειάςτης.

Συγχαρητήριακαικαλέςσπουδές!

Φτάσαμετα100κρούσματαστηνΗμαθία…
ήρθανκαιταειδικάμέτρα!

Το λέγαμε και το γράφαμε τις τελευταί-
ες ημέρες ότι αν συνεχιζόταν η καθημερινή
εμφάνιση αυτού του αριθμού κρουσμάτων
στηνΗμαθία, μετά τηνΠέλλακαι τηνΠιερία
ήταν η σειρά μας.Με τα 6 κρούσματα της
Παρασκευής(μικρέςηλικίεςσύμφωναμεπλη-
ροφορίες) «σπάσαμε» το φράγμα των 100
κρουσμάτωνστηνΗμαθία(104) και μάλιστα
σε χρόνο ρεκόρ αφού για μεγάλο διάστημα
ηΗμαθία ήταν στους «καθαρούς» νομούς.
Κανέναςπανικόςμόνοπροσοχή και τήρηση
των μέτρων.Δεν πρόκειται ούτε για καρα-
ντίνα, ούτε για lockdown, αλλά για ειδικά
επιπλέονμέτρααφού τα τοπικά επιδημιολο-
γικάδεδομέναανέβηκαν.Μεσοβαρότηταας
αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και λαμβά-
νονταςυπόψηότιπλησιάζεικαιηέναρξητης
σχολικήςχρονιάς,καλόείναιναφροντίσουμενααναστείλουμετηνανοδικήεξέλιξητωνκρουσμάτωνστηνΗμαθίαγιανα
μηνμαςέρθουνχειρότερα…

Υ.Γ.Γιατουςαριθμολάγνους:Ησυμπλήρωσητων100κρουσμάτωνστηνΗμαθίαπιθανόνασυνδυαστείμετηνυπέρ-
βασητουορίουτων10.000κρουσμάτωνπανελλαδικά(9.800τηνΠαρασκευή28/8)

«Παίρνουν» Καλλίστρατος και Παλουκίδης 
αντιδημαρχίες; 

Έντοναακούγεται τοσενάριοπροσθήκης νέωνα-
ντιδημάρχωνστο«κυβερνητικό»σχήματουδήμουΒέ-
ροιας.Σύμφωναμεπληροφορίες τουΛΑΟΥ,«παίζει»
έντοναηαξιοποίησητουΚαλλίστρατουΓρηγοριάδη
και μάλιστασε νέο «χαρτοφυλάκιο»πουπιθανότατα
να έχει σχέσημε τηνανάπτυξη νέωνπρογραμμάτων
και τεχνολογίας.Παράλληλαθεωρείταιπιθανήηπρο-
σθήκη ενός ακόμη αντιδημάρχου από τηνπαράταξη
Μπατσαρά,μεεπικρατέστεροτονΚώσταΠαλουκίδη,
οοποίος ίσωςαξιοποιηθείωςπολιτικόςμηχανικόςσε
έναπιθανό «σπάσιμο» της υπεραντιδημαρχίαςΤσα-
χουρίδηκαιαναλάβειτοκομμάτιτηςΠολεοδομίας.

Η αύξηση των αντιδημάρχωνδενσημαίνει ότι θα
έχουμεκαιαντίστοιχεςαποχωρήσεις,αφούστοπολυ-
νομοσχέδιοπουψηφίστηκε αρχές του έτους υπάρχει
δυνατότητααύξησηςτουαριθμούτωνάμισθωναντιδη-
μάρχωνβάσειπουπληθυσμούκάθεδήμου.

ΟιτελικέςανακοινώσειςαναμένεταιναγίνουντηΔευτέρα,τελευταίαημέρατηςθητείαςτωνσημερινώνεπτάαντι-
δημάρχωνκαιαπόΤρίτη1ηΣεπτεμβρίουαναμένουμετονέοσχήμα…
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Πως κινήθηκαν οι φετινές βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 
-Κάτω από τα 18.000 μόρια οι ιατρικές σχολές και πτώση για το 70% των τμημάτων

Με τις ιατρικές σχολές να «σπάνε» προς τα κάτω το «φράγμα» των 
18.000 μορίων, τις βάσεις στην πλειονότητα των τμημάτων να έχουν κάθο-
δο, με εξαίρεση τις σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής, διαμορφώθηκαν 
οι φετινές βάσεις εισαγωγής.

Μεγάλο ήταν και φέτος το ποσοστό των τμημάτων, η βάση εισαγωγής 
των οποίων είναι κάτω των 10.000 μορίων. Συνολικά 184 τμήματα έχουν βά-
ση εισαγωγής κάτω των 10.000 μορίων, κάτι που μεταφράζεται σε ποσοστό 
40%.Ενδεικτικό της πτώσης που σημειώθηκε στις βάσεις όλων των Επιστη-
μονικών Πεδίων είναι το γεγονός ότι μόλις δύο (2) από το σύνολο των τμη-
μάτων έχουν βάση εισαγωγής πάνω από 19.000 μόρια, για την εισαγωγή 
στα οποία, όμως, συνυπολογίζεται και βαθμός ειδικού μαθήματος.

Σε γενικές γραμμές, στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, οι νομικές σχολές κρά-
τησαν τις βάσεις τους σταθερές στα περυσινά επίπεδα, άνοδο σημείωσαν οι 
σχολές Ψυχολογίας, αλλά και οι χαμηλόβαθμες σχολές του 1ου Επιστημονι-
κού Πεδίου.Όσον αφορά στις σχολές των Θετικών Σπουδών, πτώση κατα-
γράφηκε στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές όπως είναι της Φυσικής, 
της Χημείας και των Μαθηματικών.

Ωστόσο, αντίθετη πορεία ακολούθησαν οι σχολές Οικονομίας και Πληρο-
φορικής, όπου σημειώθηκε άνοδος των βάσεων, σε ποσοστό έως και 20%. 
Ανοδικά κινήθηκαν και οι βάσεις των αρχιτεκτονικών σχολών.

«Έπεσαν» κάτω από τα 18.000 μόρια οι ιατρικές σχολές
Iστορική πτώση, που μεταφράζεται στο «σπάσιμο του φράγματος» των 

18.000 μορίων προς τα κάτω κατέγραψαν φέτος οι βάσεις των ιατρικών 
σχολών, με εξαίρεση δύο από τις συνολικά επτά. Όλες οι ιατρικές σχολές 
κινήθηκαν πτωτικά, με τις βάσεις των ιατρικών σχολών Αθηνών και Θεσσα-
λονίκης να παραμένουν πάνω από τις 18.000 μόρια, χάνοντας 474 και 510 
μόρια αντίστοιχα, σε σχέση με πέρυσι. Οι βάσεις τους διαμορφώθηκαν στα 
18.250 μόρια για την Ιατρική Αθηνών και στα 18.075 για την Ιατρική Θεσσα-
λονίκης. Ακολουθούν η Ιατρική Πατρών με 17.825 μόρια (πτώση 573 μόρια), 
η Ιατρική Ιωαννίνων με 17.625 μόρια (πτώση 640 μόρια), η Ιατρική Λάρισας 
με 17.600 μόρια (πτώση 649 μόρια) και η Ιατρική Ηρακλείου με 17.575 
μόρια (πτώση 669 μόρια). Με τη μεγαλύτερη πτώση, 723 μορίων, είναι στο 
χαμηλότερο σημείο η Ιατρική Αλεξανδρούπολης, με 17.400 μόρια.

Πτώση βάσεων για το 70% των τμημάτων
Συνολικά, από τα 459 τμήματα πτωτικά κινήθηκαν οι βάσεις σε 325 τμή-

ματα, ενώ άνοδο σημείωσαν οι βάσεις 134 τμημάτων. Ποσοστιαία, οι παρα-
πάνω αριθμοί «δείχνουν» το 70% των τμημάτων να έχουν καθοδική πορεία 

στην βάση εισαγωγής τους.
Τμήματα με βάση κάτω του... 1.000
Ιδιαίτερα εντυπωσιακό, είναι το γεγονός ότι φέτος τρία τμήματα έχουν 

βάση κάτων των 1.000 μορίων. Πρόκειτα για τα τμήματα:
- Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με έδρα στο Καρπενήσι. Βάση εισαγωγής 2020: 625.
- Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, του Πανεπιστη-

μίου Πατρών, με έδρα το Μεσολόγγι. Πτώση: Βάση εισαγωγής 2020: 875.
- Περιβάλλοντος, του Ιόνιου Πανεπιστημίου, με έδρα τη Ζάκυνθο. Βάση 

εισαγωγής 2020: 900.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι πέρσι, η χαμηλότερη βάση εισαγωγής ήταν 4.016 

(Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στη Θεσσαλονίκη).
Δύο τμήματα με βάση άνω των 19.000 μορίων
Από το σύνολο των 459 τμημάτων, μόλις δύο έχουν βάση εισαγωγής 

πάνω από 19.000 μόρια, για την εισαγωγή στα οποία, όμως, συνυπολογίζε-
ται και βαθμός ειδικού μαθήματος. Πρόκειται για την Αρχιτεκτονική Αθηνών 
(19.165 μόρια) και το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Θεσσα-
λονίκη (19.075 μόρια).

Οι βάσεις επτά περιζήτητων σχολών
1. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας (ΕΚΠΑ): 19.165 (άνοδος 115 μόρια)
2. Ιατρική Αθηνών (ΕΚΠΑ): 18.250 (πτώση 474 μόρια)
3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς): 18.145 

(πτώση 18 μόρια)
4. Νομική Αθηνών (ΕΚΠΑ): 18.050 (άνοδος 37 μόρια)
5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΕΜΠ): 

17.975 (πτώση 339 μόρια)
6. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΟΠΑ): 17.900 (πτώση 59 μόρια)
7. Ψυχολογία Αθηνών (ΕΚΠΑ): 17.875 (άνοδος 267 μόρια)

Top 5: Η μεγαλύτερη άνοδος
Συνολικά, 17 τμήματα, από τα 134 με άνοδο στη βάση εισαγωγής τους, 

σημείωσαν άνοδο με τετραψήφιο αριθμό μορίων. Τα πέντε τμήματα με τη 
μεγαλύτερη άνοδο είναι τα εξής:

1. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη), ΑΠΘ. Βάση εισαγω-
γής: 6.340, άνοδος 2.324 μόρια

2. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα), ΕΚΠΑ. Βάση εισαγωγής: 
8.945, άνοδος 2.128 μόρια

3. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη), Πανεπιστήμιο Πελο-

ποννήσου. Βάση εισαγωγής 7.675, άνοδος 1.849 μόρια
4. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

Βάση εισαγωγής: 9.910, άνοδος 1.818 μόρια
5. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες), Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. 

Βάση εισαγωγής: 6.850, άνοδος 1.739 μόρια
Bottom 5: Η μεγαλύτερη πτώση
Από τα συνολικά 325 τμήματα που κινήθηκαν καθοδικά, 21 τμήματα 

κατέγραψαν πτώση στη βάση εισαγωγής τους από 3.000 έως σχεδόν 6.000 
μόρια. Τα πέντε τμήματα με τη μεγαλύτερη πτώση βάσεων είναι τα εξής:

1. Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος), Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Βάση εισαγωγής: 
900, πτώση 5.838 μόρια

2. Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι), Γε-
ωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βάση εισαγωγής: 625, πτώση 5.792 μόρια

3. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι), Πανεπιστήμιο Πατρών. 
Βάση εισαγωγής 1.700, πτώση 5.403 μόρια

4. Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι), 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Βάση εισαγωγής: 875, πτώση 5.396 μόρια

5. Ζωικής Παραγωγής, αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι), Πα-
νεπιστήμιο Πατρών. Βάση εισαγωγής: 1.025, πτώση 5.216 μόρια.

Επιτυχόντες, το 77% των υποψηφίων
Στο 77% ανήλθε το ποσοστό των επιτυχόντων των φετινών Πανελ-

λαδικών. Εκ των υποψηφίων που πέτυχαν στις φετινές Πανελλαδικές, το 
53,39% είναι κορίτσια και το 46,61% είναι αγόρια. Επίσης, στην πρώτη τους 
προτίμηση πέρασε το 22,14% των υποψηφίων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για 
επιλογή φέτος ανήλθε σε 105.420, εκ των οποίων 89.640 με τις διαδικασίες 
των ΓΕΛ και 15.780 με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ, ενώ πέρυσι ο αντίστοιχος 
συνολικός αριθμός υποψηφίων ήταν 103.963.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές 
Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές 
Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και 
του Λιμενικού Σώματος 81.413 υποψήφιοι, ενώ το 2019 εισήχθησαν 80.696.

Γενικότερα, το 32% των υποψηφίων των ΓΕΛ είχε επιτυχία με λιγότερα 
από 10.000 μόρια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους υποψηφίους των 
ΕΠΑΛ είναι 25%, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η υπουργός Παιδείας, 
Νίκη Κεραμέως.

(πηγή: ΑΠΕ)

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος υ-
πέγραψε σήμερα απόφαση, με την οποία επιμηκύνεται, έως τις 30 
Απριλίου 2021, η παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστο-
λής είσπραξης των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα 
οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από 
τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Επίσης, προβλέπεται η παράταση, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, της 
προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης για τις δόσεις των 
ρυθμίσεων και των τμηματικών διευκολύνσεων, οι οποίες τελούν ήδη 
σε καθεστώς αναστολής.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό μέτρο ελάφρυνσης, αλλά και διευκό-
λυνσης, πολιτών και επιχειρήσεων που έχουν υποστεί τις αρνητικές 
συνέπειες της πανδημίας στην επαγγελματική και επιχειρηματική 
δραστηριότητά τους.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα, η Κυβέρνηση θα θεσπίσει ένα 
νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για αυτές τις οφειλές , με ευνοϊκές διατάξεις, 
προκειμένου να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να εξοφλήσουν τις υ-
ποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, το πλαίσιο αυτό θα προβλέπει την 
εξόφληση των εν λόγω οφειλών σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις με 
εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 2,5%.

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος, 
αναφέρει:

«Η Κυβέρνηση προχωρά σε μια γενναία και αποφασιστική κίνηση 
στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας.

Η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών των προσώπων αυτών τε-
λούσε ήδη σε αναστολή, διότι αυτό ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα που 
πήραμε και επικαιροποιήσαμε στην πορεία.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών και της πραγματικότη-
τας, προχωρήσαμε σήμερα στην επιμήκυνση του χρόνου καταβολής 
και αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών τους στις Δ.Ο.Υ 
και στα Ελεγκτικά Κέντρα έως τις 30 Απριλίου του 2021.

Πήραμε, παίρνουμε και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε όσα μέτρα 
χρειαστούν, για να στηρίξουμε πολίτες και επιχειρήσεις σε αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία».

Δήλωση Απόστολου Βεσυρόπουλου για την 
εισαγωγή των παιδιών σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων, ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, έκα-
νε την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα είναι μέρα χαράς για τα παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, και 
τις οικογένειές τους. Επιβραβεύτηκαν οι κόποι και οι θυσίες τους και ανοίγονται πλέον νέοι ορίζοντες. Ξεκινά για όλα αυτά τα παιδιά 
ένα όμορφο ταξίδι και μια νέα αναμέτρηση με στόχο τη γνώση και την απόκτηση επαγγελματικών εφοδίων. Θέλω να συγχαρώ όλα 
τα παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια, πέτυχαν τον πρώτο μεγάλο στόχο που έθεσαν στη ζωή τους. Αυτά τα 
παιδιά αποτελούν το μέλλον και την ελπίδα της χώρας. Παράλληλα, θα ήθελα να αναφερθώ και στα παιδιά που δεν πέτυχαν το στόχο 
τους και να τα προτρέψω να συνεχίσουν να κυνηγούν τα όνειρά τους».

Απ. Βεσυρόπουλος: Παράταση 
της προθεσμίας καταβολής και αναστολής 

είσπραξης βεβαιωμένων 
φορολογικών οφειλών 

των πληττόμενων από την πανδημία

Μήνυμα Δημάρχου Βέροιας 
προς επιτυχόντες και μη

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων 
εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ο 
Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζί-
δης, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις μαθήτριες 
και τους μαθητές του Δήμου Βέροιας που κα-
τάφεραν να επιτύχουν την εισαγωγή τους στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δικαιώνοντας τους 
κόπους, τις προσδοκίες και τα όνειρα πολλών 
ετών παρά τις σημαντικές δυσκολίες που συ-
νάντησαν φέτος στον αγώνα τους λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας στην εκπαιδευτική 
κανονικότητα και στην καθημερινότητά τους. Η 

επιτυχία τους αποκτά αυτόματα μεγαλύτερη αξία και συνιστά ένα αισιόδο-
ξο μήνυμα για το μέλλον. 

Εύχομαι καλή σταδιοδρομία στις σπουδές τους και κάθε πρόοδο στο 
νέο κύκλο που ανοίγει στη ζωή τους.  

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους 
εκπαιδευτικούς των μαθητών για όλη την υποστήριξη και την πολύτιμη 
καθοδήγηση που τους προσέφεραν μέχρι τέλους, μεταφράζοντας την 
προσπάθεια σε συλλογική επιτυχία. 

Τέλος, για όσες μαθήτριες και μαθητές δεν κατάφεραν να εισαχθούν 
σε κάποιο από τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα ήθελα να 
τους διαβεβαιώσω πως θα έχουν πολλές ακόμα ευκαιρίες στο μέλλον για 
να επιτύχουν τους στόχους τους αρκεί να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να 
διεκδικούν και να προσπαθούν κάθε μέρα για το καλύτερο». 

Αγαπητέ Στέργιο

Στην πόλη μας άφησες
σήμερα ένα μεγάλο 

κενό...
Καλό ταξίδι

Ο φίλος σου
Νίκος Αντωνιάδης



Ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο στον 
ιδιαίτερο χώρο του Εκκοκκιστηρίου Ιδεών 
στην Βέροια το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινι-
ών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας από την 
Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού 
Αλεξάνδρειας ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ

Η πρώτη ημέρα του θεσμού περιλάμ-
βανε μια ειδική προβολή της ταινίας μι-
κρού μήκους NIMIC του βραβευμένου 
σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου και 18 ταινί-
ες από όλο τον κόσμο.

Στα πλαίσια της θεματικής του φεστι-
βάλ «Focus On Women» και τιμώντας 
τα 100 χρόνια από την γέννηση και 25 
χρόνια από το θάνατο της, προβλήθηκε 
αφιέρωμα στην μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό 
και πολιτικό Μελίνα Μερκούρη.

Στην διάρκεια της βραδιάς δόθηκαν αναμνηστικά 
στους συντελεστές 4 ταινιών που παρευρέθηκαν στο 
φεστιβάλ. 

Οι θεατές από όλη την ευρύτερη περιοχή τηρώντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα γέμισαν από νωρίς τις προβλε-
πόμενες θέσεις και απέδειξαν πως ο πολιτισμός μπορεί 
να ανθίσει και υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Χθες Παρασκευή, 2η ημέρα του φεστιβάλ το κοινό 
είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει 19 
ταινίες μικρού μήκους, 10 εκ των οποί-
ων ανήκουν στην θεματική «Focus On 
Women»  στην οποία προβλήθηκε και το 
βίντεο αφιέρωμα στην Μελίνα Μερκούρη.

Να σημειωθεί ότι η είσοδος είναι ε-
ΛΕΥΘΕΡΗ

Έναρξη Προβολών 21:00
Προσέλευση κοινού 20:30
Προκράτηση θέσεων για σήμερα:
1. Με email στο kinimatodrasis@

gmail.com με θέμα ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ 
καθώς και τα στοιχεία σας (Όνομα – Ε-
πώνυμο – Τηλέφωνο ) και την ημερο-
μηνία για την οποία θέλετε να κάνετε 
κράτηση

2. Τηλέφωνο: 6972440721.
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Διαδικτυακό σεμινάριο 
από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Πρώτες βοήθειες: απλά βήματα 

για τη σωτηρία μιας ζωής
Στο πλαίσιο της εκ-

στρατείας #μένουμε ασφα-
λείς ώστε να βοηθήσουμε 
όλοι στη μη περαιτέρω ε-
ξάπλωση του Coronavirus 
(COVID-19), η Δημόσια Βι-
βλιοθήκη της Βέροιας και το 
VeriaTechLab  παρουσιά-
ζουν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 
σεμινάριο για όλους, με τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης. Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα του Office365 και συγκε-
κριμένα η Εφαρμογή Microsoft Teams.

Η γνώση πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητο εφόδιο  κάθε αν-
θρώπου για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων ατυχημάτων που 
συμβαίνουν  καθημερινά. Το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Πρώτες 
βοήθειες: απλά βήματα για τη σωτηρία μιας ζωής» απευθύνεται σε 
μικρούς και μεγάλους  και περιλαμβάνει ενότητες για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αλλά και καθημερινών περιστατικών σε βρέφη, παιδιά και 
ενήλικες. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 
στις 6 το απόγευμα.

Εισηγήτρια θα είναι η κ. Δήμητρα Μποχώρη, Πτυχιούχος Φυσικής 
Αγωγής και  πιστοποιημένη επόπτρια πισίνας

Διάρκεια σεμιναρίου 45 λεπτά.
Θα αναπτυχθούν τα παρακάτω  περιστατικά:
- Αντιμετώπιση αναίσθητου θύματος
- Απόφραξη αεροφόρου οδού
- Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED)
- Πνιγμονή
- Αιμορραγίες
- Καταπληξία
- Διαταραχές θερμορύθμισης
- Εγκαύματα
- Επιληπτικοί σπασμοί
- Μυοσκελετικές κακώσεις
- Τσιμπήματα
- Ηλεκτροπληξία
Δηλώσεις συμμετοχής στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://forms.

office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gz_kCLuQkU6jBqlw7kITT
GJusWigwMhAgcjkH9n0TZFUOFJXUzNHVzUzQU1DMEJGQjdOQk
pFRzhYTy4u          Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Έλλης 8, 
59132 Βέροια. Τηλ. 2331024494 http://www.libver.gr

ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ)
TROLLS WORLD TOUR 
Προβολές:    Σάββατο 29/8  - Κυριακή 30/8 - Δευτέρα 31/8 

– Τρίτη 1/9 στις 20.00
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΠΕ-

ΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥ-
ΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥ-
ΧΡΑΜΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΑΣ, ΑΡΗΣ 
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ, ΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
RADIOACTIVE
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΖΑΝ ΣΑΤΡΑΠΙ
Σενάριο: ΤΖΑΚ ΘΟΡΝ
Ηθοποιοί: ΣΑΜ ΡΑΪΛΙ, ΡΟΖΑΜΟΥΝΤ ΠΑΪΚ, ΑΝΙΟΥΡΙΝ 

ΜΠΑΡΝΑΡΝΤ, ΣΑΪΜΟΝ ΡΑΣΕΛ ΜΠΙΛ
Προβολές :    Πέμπτη 27/8, στις 21.00
Παρασκευή 28/8 – Σάββατο 29/8 – Κυριακή 30/9- Δευτέρα 

31/8 - Τρίτη 1/9  στις 21.45
Τετάρτη 2/9 (εκτός)
(Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 

TENET 
Προβολές:    Τετάρτη 26/8 στις 21.00 (Θερινή – Μη υπο-

χρ, χρήση μάσκας) 

Πέμπτη 27/8 - Παρασκευή 28/8 - Κυριακή 30/8 - Δευτέρα 
31/8 – Τρίτη 1/9 – Τετάρτη 2/9  στις 21.00 (αιθ1 – Υποχρ, 
χρήση μάσκας)

– Σάββατο 29/8 στις 19.00 και 21.45 (αιθ1 – Υποχρ, χρή-
ση μάσκας)

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Ηθοποιοί: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝΣΟΝ, 

ΑΑΡΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΜΑΪΚΛ ΚΕΪΝ, 
ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΕΣΙ, ΝΤΙΜΠΛ 
ΚΑΠΑΝΤΙΑ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: http://www.cinestar.gr 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     27/8/20 - 2/9/20

Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. 
Χαλκιά

Όποιος έχει δου-
λειά επιστρέφει σ’ 
αυτήν, όποιος δεν 
έχει, ψάχνει, φίλοι α-
ναγνώστες. Όποιος 
έφυγε, για λίγο έστω, 
γυρνάει. Όποιος έχει 
κάνει σχέδια καλο-
καιριάτικα, ξέρει πως 

είναι η ώρα να τα βάλει μπροστά.
Κυρίως, έχουμε να κάνουμε με ένα μήνα, 

που όλα αρχίζουν: Νηπιαγωγεία, σχολεία, 
Πανεπιστήμια, πρωταθλήματα, ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις, λάθη, πάθη… Όποιος κρύφτη-
κε από υποχρεώσεις χάρη στην καλοκαιρινή 
ραστώνη, θα τις βρει μπροστά του. Όποιος 
νόμιζε ότι η ζωή είναι ραχάτι, μπάνια, μπύρες 
και τσίπουρα, θα αναθεωρήσει. Όποιος νομί-
ζει ότι τα έχει δει όλα, σύντομα θα δει το νέο 
εκκαθαριστικό της εφορίας. Ο Σεπτέμβρης 
υπάρχει για να μας προσγειώνει στην πραγ-
ματικότητα και επειδή δεν του δείξαμε ποτέ 
την πρέπουσα προσοχή και τον θεωρούμε 
και κακό συναπάντημα (αφού ο ερχομός του 
φέρνει το τέλος των καλοκαιρινών ονείρων) 
έχει αποφασίσει τα τελευταία χρόνια να μας 
κάνει και πλάκες!

Οι ημέρες του είναι ζεστές και γλυκές. Τα 
βράδια του, με αυτό το ελάχιστο αεράκι που 
ρίχνει τη θερμοκρασία, είναι υπέροχα. Το σκη-
νικό του Σεπτέμβρη υπάρχει για να μας θυμί-
ζει το καλοκαίρι – ενώ το καλοκαίρι πέρασε.

Ο μήνας παίζει με τα νεύρα μας – και καλά 
κάνει.

Έχει όλη την καλοκαιρινή ομορφιά, αλλά 
δεν μας επιτρέπει να την απολαύσουμε όσο 
θέλουμε, αφού δεν έχουμε άδεια. Με τη ζέστη 
και τη δροσιά του, μας κάνει να νοσταλγού-
με το καλοκαίρι. Είναι σαν να μας βγάζει τη 
γλώσσα και να μας κοροϊδεύει, λέγοντας ότι: 
«Το καλοκαίρι ακόμη συνεχίζεται, το δικό σας 
τελείωσε».

Αλλά αυτό είναι ένα αυθαίρετο δικό μου 
συμπέρασμα! Ο Σεπτέμβρης δεν κάνει τέ-

τοια. Αντίθετα, από τον Ιούνιο και κυρίως τον 
Αύγουστο, δεν διεκδικεί σχεδόν καθόλου την 
προσοχή μας. Είναι ένας μήνας προσαρμο-
γής: υπάρχει για να μας θυμίζει ότι έχουμε και 
υποχρεώσεις. Φροντίζει να έχει ωραίες μέρες, 
ώστε η προσαρμογή να μη γίνεται ξαφνικά 
και βίαια, αλλά σχεδόν πάντα θα μας ρίξει και 
μια μεγάλη μπόρα για να μας υπενθυμίσει ότι 
το βαρύ φθινόπωρο ακολουθεί και δεν θα το 
γλιτώσουμε, όσο κι αν κυκλοφορούμε ακόμη 
με βερμούδες, για να πείσουμε τον εαυτό μας 
ότι εφέτος  δεν θα έρθει, θα έρθει. Και θα μας 
αναγκάσει να βάλουμε τα κοντομάνικα στις 
ντουλάπες και τις αναμνήσεις από το καλοκαί-
ρι μας, στη ναφθαλίνη.

Ο λόγος που δεν γιορτάζουμε την Πρωτο-
χρονιά το Σεπτέμβρη, όπως θα έπρεπε, είναι 
γιατί δεν θέλουμε να του δώσουμε λάμψη 
– λες και φταίει αυτός, γιατί ένα ακόμη καλο-
καίρι πέρασε. Του χρεώνουμε τα κιτρινισμένα 
φύλλα, την επιστροφή στην πόλη, το μάζεμα 
στο σπίτι, στη συνειδητοποίηση ότι δεν θα 
γλιτώσουμε από κανένα από τα προβλήματα 
που περιμέναμε καλοκαιριάτικα να διορθω-
θούν ως διά μαγείας. Δεν φταίει, φυσικά, ο 
Σεπτέμβρης. Φταίνε οι αυταπάτες μας. Από 
το να ωριμάσουμε, όπως ο ένατος μήνας του 
χρόνου μας ζητεί κάθε χρόνο με τον ερχομό 
του, θεωρούμε προτιμότερο να τον αντιμε-
τωπίζουμε σχεδόν με απέχθεια. Συνηθίσαμε 
π.χ. να λέμε, όταν αυτός έρχεται, «καλό χει-
μώνα», ενώ έχει, πολλές φορές, 35 βαθμούς 
Κελσίου.

Πριν σας ευχηθώ, τέλος, «καλό Φθινόπω-
ρο», φίλοι αναγνώστες, θα μου επιτρέψετε 
να σας γράψω ποιες γυναίκες γιορτάζουν την 
πρώτη του Σεπτέμβρη: Αδαμαντίνη, Αθηνά, 
Ακριβή, Αντιγόνη, Αριβοία, Ασπασία, Αφροδί-
τη, Διόνη, Δωδώνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερα-
τώ, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Θάλεια, Θεανώ, Θε-
ονόη, Θεονύμφη, Θεοφάνη, Καλλιρρόη, Καλ-
λίστη, Κλειώ, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, 
Λάμπρω, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, 
Μόσχω, Ουρανία, Πανδώρα, Πηνελόπη, Πο-
λυμνία, Πολυνίκη, Σαπφώ, Τερψιχόρη, Τρω-
άς, Χάϊδω και Χαρίκλεια.

«Καλό Φθινόπωρο», λοιπόν.

Σοβαρά και εύθυμα!!!
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ: 
Ο σαλπιγκτής 

των διακοπών!

Ολοκληρώνεται σήμερα 
στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών στη Βέροια 

το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας
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Συγχαρητήριο μήνυμα  
Φρόσως Καρασαρλίδου

στους επιτυχόντες μαθητές
Μία ακόμη χρονιά για δεκάδες 

μαθητές του νομού μας ολοκλη-
ρώθηκε σήμερα με την ανακοί-
νωση των βάσεων για την εισα-
γωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση. Ένας νέος δρόμος γνώ-
σης και εμπειρίας ξεκινά, ένα νέο 
κεφάλαιο ανοίγει στη ζωή́ τους… 

 Θέλω να εκφράσω τα θερμά 
μου συγχαρητήρια στους επιτυ-
χόντες μαθητές και μαθήτριες 
που με κόπο και πολύ διάβασμα 
έκαναν πραγματικότητα τα όνει-
ρά τους. Μια επιτυχία, που λόγω 
της πανδημίας και των ιδιαίτε-

ρων συνθηκών που διεξήχθησαν φέτος τα μαθήματα και οι πα-
νελλαδικές εξετάσεις, δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στο επίτευγμά 
τους. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς, που όλο αυτό́ το διάστημα στάθηκαν αρωγοί 
στην προσπάθειά τους.

 Αξίζουν όμως πολλά συγχαρητήρια και σε αυτούς που δεν 
τα κατάφεραν, που δεν είχαν το επιθυμητό́ αποτέλεσμα, παρότι 
προσπάθησαν. Η εμπειρία που απέκτησαν, θα τους δώσει ωστό-
σο νέα δύναμη και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την επίτευξη 
του επόμενου στόχου τους. 

 Σ’ αυτό το νέο ξεκίνημα της ζωής σας, εύχομαι από́ καρδιάς 
κάθε επιτυχία στη ζωή́ σας.

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Συγχαρητήριο Δημάρχου Νάουσας, 
Νικόλα Καρανικόλα για τους επιτυχόντες 

στις πανελλαδικές εξετάσεις
Εύχομαι από καρδιάς στις μαθήτριες και τους μαθητές του Δήμου μας, θερμά συγχαρητήρια για την ει-

σαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Η σημερινή επιτυχία αποτυπώνει την  προσπάθεια και την αγωνία μιας πολύχρονης κοπιαστικής δια-

δρομής, όχι μόνο των μαθητών αλλά και των οικογενειών και των καθηγητών τους, που στάθηκαν αρωγοί 
σε όλη την εκπαιδευτική τους πορεία. 

Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, που η προετοιμασία των μαθητών μας ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία, 
καθώς έγινε σε δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 

Εύχομαι η επιτυχία αυτή των μαθητών μας, να ανοίξει τον δρόμο για μια όμορφη και εποικοδομητική 
πορεία στα έδρανα των ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να αποτελέσει την αφετηρία  
για ένα λαμπρό επαγγελματικό μέλλον.

Για τους υποψηφίους που δεν εκπλήρωσαν τον στόχο τους, εύχομαι να επιτύχουν αυτό που πραγματι-
κά επιθυμούν και να είναι βέβαιοι ότι με επιμονή, θέληση και αποφασιστικότητα θα καταφέρουν να δικαιώ-
σουν τα όνειρα και τους στόχους τους. 

Καλή δύναμη και πρόοδο σε όλες και όλους! Καλή διαδρομή στο όμορφο «ταξίδι» γνώσεων και εμπειρι-
ών που μόλις ξεκίνησε!

Συγχαρητήριο του βουλευτή 
Ημαθίας ΝΔ. Λ. Τσαβδαριδη για 

τους επιτυχόντες των 
πανελλαδικών εξετάσεων 

Εκφράζω τα πιο ειλικρινή και 
θερμά μου συγχαρητήρια στις 
επιτυχούσες και στους επιτυχό-
ντες των φετινών πανελλαδικών 
εξετάσεων. Μία επιτυχία που εί-
ναι προϊόν μεθοδικής προεργα-
σίας και στοχοθεσίας, επίπονης 
και πολυετούς προσπάθειας, 
πνευματικής και ψυχικής προ-
σήλωσης και αφοσίωσης.

Μέσα σε πρωτόγνωρες συν-
θήκες οι μαθητές έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους και απέ-
δειξαν ότι όπου υπάρχει θέλη-
ση, προγραμματισμός, μεράκι 

και καινοτομία, κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να ανακόψει αυτούς 
που είναι αποφασισμένοι και συνειδητοποιημένοι. 

Σε αυτή τους την δύσκολη πορεία, είχαν καθημερινούς καθο-
δηγητές τους άξιους εκπαιδευτικούς μας και πολύτιμους αρω-
γούς και συμπαραστάτες τους γονείς. Οφείλουν πολλά σε όλες 
και σε όλους τους και κυρίως τους οφείλουν το λαμπρό πρότυ-
πο, το σημείο αναφοράς και το καλό παράδειγμα που και οι ίδιοι 
οι μαθητές στο μέλλον, ως ώριμοι πολίτες θα προσπαθήσουν να 
μεταλαμπαδεύσουν στις νέες γενιές.

Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σηματοδοτεί μόνο 
την αρχή μίας καινούργιας προσωπικής, ακαδημαϊκής και επαγ-
γελματικής εξέλιξης. Θα υπάρξουν και νέες προκλήσεις και νέες 
κορυφές για κατάκτηση. Το ταξίδι μόλις αρχίζει.

Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και στους μαθητές που φέτος 
προσπάθησαν αλλά για διάφορους λόγους δεν τα κατάφεραν. 
Κατανοώ την στεναχώρια τους αλλά τους υπενθυμίζω ότι η ζωή 
δεν σταματάει. Είναι γεμάτη με δεύτερες ευκαιρίες, γεμάτη με 
εναλλακτικές επιλογές που στο χέρι τους είναι να τις διεκδική-
σουν.

Καλή πρόοδο σε όλες και σε όλους

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο MAΣΤΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Πανα-

γιώτη και της Ζωϊτσας, το γένος Στεργιό-
πουλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΝΑΚΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
Γεωργίου και της Θεοδώρας, το γένος Κου-
πίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-

σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων Βέροιας.

Τάσος Μπαρτζώκας:  
«Το μέλλον ανήκει σε 
αυτούς που πιστεύουν 

στα όνειρά τους»
Ευχετήρια δήλωση του 

βουλευτή Ημαθίας Τάσου 
Μπαρτζώκα για τους μα-
θητές που συμμετείχαν 
στις πανελλαδικές εξετά-
σεις, εν όψει ανακοίνωσης 
των αποτελεσμάτων των 
βάσεων εισαγωγής:

«Μαθητές και μαθήτρι-
ες, σήμερα ολοκληρώνε-
ται μία μακρά περίοδος 
αγώνα, κόπου και αγωνί-
ας, για εσάς και τις οικο-
γένειές σας. Θα ήθελα να 
σας συγχαρώ, όλους, όσοι 

συμμετείχατε στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Θερμά συγ-
χαρητήρια, λοιπόν, σε όσους πετύχατε, αλλά και σε όσους 
συμμετείχατε. Μείνετε προσηλωμένοι στους στόχους σας 
και σε όλα όσα ονειρεύεστε, γιατί το μέλλον ανήκει σε αυ-
τούς που πιστεύουν στα όνειρά τους».
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 

υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για 
τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς 
οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, 
στην ALPHA  BANK .Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 
, IBAN:  GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024και 
του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 29 Αυ-

γούστου 2020 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Φυτειά 
Ημαθίας ο Αντώνιος Γεωρ. Ραφτό-
πουλος σε ηλικία 84 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 28 

Αυγούστου 2020 στις 11.30π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Αριστείδης Γεωρ. 
Γιαννόπουλος σε ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Tο Σάββατο 29 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει 
στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης 
Βεροίας.

 Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Αλεξάνδρειας.

 Την Κυριακή 30 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας, όπου με την ευκαιρία της εορτής 
του Αγίου Αλεξάνδρου θα τελέσει μνημόσυνο για τον μακα-
ριστό Μητροπολίτη Σταυροπηγίου κυρό Αλέξανδρο, καθώς 
και το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της κατά σάρκα α-
δελφής του μακαριστής Δέσποινας Δερμεντζόγλου.

 Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Δημητρίου Νεοχωρίου επί τη εορτή της Αγίας Ζώνης.  

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου το πρωί θα τελέσει τα θυ-
ρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Ιωσήφ του 
Ησυχαστού στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας και 
στη συνέχεια θα ιερουργήσει και θα τελέσει Μεγαλοσχημία 
Μοναχού.  

Το διάστημα από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει 
ως Συνοδικό Μέλος στις εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνό-
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Αθήνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 30 Αυ-

γούστου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Aθανασίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΕΙΡΗΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 

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, Ο αδελφός, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Έφυγε από τη ζωή 
ο Στέργιος Κωτσόπουλος 

σε ηλικία 69 ετών
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο γνωστός 

βεροιώτης οδοντίατρος Στέργιος Κωτσόπουλος, 
σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στη Βέροια, σε φίλους, 
συγγενείς, συναδέλφους του και στην τοπική κοι-
νωνία.

Ένας εξαίρετος επιστήμονας και άνθρωπος, που 
αφήνει πραγματικά κενό με τον θάνατό του, μετά 
και από μια αξιοπρεπή μάχη που έδωσε με το πρό-
βλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία 
χρόνια.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Σάββατο 29 Αυ-
γούστου 2020 από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 

στα Κοιμητήρια Βέροιας στις 11.30 π.μ., ενώ η σορός του θα βρίσκεται στην 
εκκλησία από τις 11.00 το πρωί.

Ο «Λαός» εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.



Συνεδριάζει την Τρίτη η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

Δήμου Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής  θα γίνει δια περιφοράς 
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου  την Τρίτη  01-09-2020, απο 12:30 
έως 13:00, λόγω των κατεπειγόντων μέ-
τρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  
με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης 
το εξής:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβού-
λιο για την τροποποίηση – συμπλήρωση  
του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρού-
μενων Κοινόχρηστων Χώρων για τον 
καθορισμό χώρου τοποθέτησης τραπεζο-
καθισμάτων στην Πλατεία Πλατάνων του 
Δήμου Βέροιας.
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΕΡΓΙΟ 
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟ
Πως να πεις ΑΝΤΙΟ; Ούτε μισή λέξη 
δεν μπορείς.
Έφυγε σαν αποδημητικό πουλί για μέρη 
αθέατα ο Στέργιος,
εκεί που δεν χωρεί το ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ.

Σε εποχή «εξημέρωσης» των νιάτων
υπήρξε σπουδαστής
στο κρυφό δωμάτιο των Αισθημάτων. 

Ένας ΜΟΝΟΣ του!
Ψηλαφώντας τον καιρό και αφήνοντας
τα Μυστικά να ανακρίνουν την 
πραγματικότητα.

Ο Στέργιος ανεβασμένος  στο τραίνο των 
ΑΡΧΩΝ,
ταξίδευε κουνώντας το μαντήλι του στον 
άμβωνα 
του Κόσμου.

Το
Αμήν, Αμήν, Αμήν
διαιρούμενο με την πραγματικότητα.
Φιλμ μεγάλων πόθων σε ταινία  Μικρού
Μήκους της Ζωής.
Μια φιλία ανάμεσα γης και ουρανού 
επιμένει.

Ήτανε μια φορά μάτια μου κι` ένα καιρό… 

Γιάννης Ναζλίδης

Έκτακτη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας 

για λόγους κατεπείγοντος
Δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου, κατεπείγουσα συνεδρία-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί την 31η του μηνός 
Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα, από τις 19:00 έως τις 
20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της 
ημερήσιας διάταξης: «8η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού 
Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2020 (Οικονομική Υπηρεσία), 
κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ.

Η συνεδρίαση συγκαλείται κατεπειγόντως  λόγω καταληκτι-
κής ημερομηνίας ένταξης του Δήμου Νάουσας στο πρόγραμμα 
ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ-
θρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και την εγκύκλιο 
163/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ανταπάντηση Δημάρχου Βέροιας στους «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»
Φαίνεται ότι ακόμα μια φορά ο κ. Παυλίδης έχασε μπρο-

στά στην αλήθεια τη ψυχραιμία του, αγγίζοντας τα όρια της 
πολιτικής αθλιότητας. Από την πρώτη στιγμή ανάδειξης του 
ζητήματος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της δασικής έκτα-
σης Ριζωμάτων πράξαμε και θα συνεχίσουμε να πράττουμε 
με υπευθυνότητα και σοβαρότητα ότι είναι αναγκαίο για τη 
προστασία των συμφερόντων των συνδημοτών μας, ανα-
λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Για να 
λύσεις όμως ένα πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις 
στις πραγματικές του διαστάσεις χωρίς να «στρουθοκαμη-
λίζεις». Και στην περίπτωση των Ριζωμάτων το έγγραφο 
που ισχυρίζεται ο κ. Παυλίδης ότι «ανακαλύψαμε» είναι 
εκείνο που όπως πληροφορηθήκαμε αποτέλεσε τη βάση 
διεκδίκησης από πλευράς της Διεύθυνσης Δασών. Κατά 
τον κ. Παυλίδη βέβαια, αν «αγνοούσαμε» το έγγραφο, πα-
ριστάνοντας ότι δεν υπάρχει, θα ήταν αρκετό για λυθεί το 
πρόβλημα υπέρ των συνδημοτών μας. Για τον ίδιο, αυτό 
συνιστά υπεύθυνη πολιτική στάση! Κατά τ’ άλλα η Δημοτική 
Αρχή είναι επιπόλαιη και επικίνδυνη. Τα συμπεράσματα δικά σας. 

Όσον αφορά το θέμα την ονοματοθεσίας οδού στο Σέλι, εάν εσείς κ. Παυ-
λίδη αυτό που καταλάβατε είναι ότι επιλογή της οδού από τη μεριά μας πραγ-
ματοποιήθηκε για να εξασφαλίσει περισσότερους ψηφοφόρους και όχι για να 
αποδώσει μεγαλύτερη τιμή στον αείμνηστο συντοπίτη μας, Αστέριο Κουκού-
δη, δίνοντας επίσημα το όνομά του σ’ ένα δρόμο με ιδιαίτερα υψηλή προβολή 
και κίνηση, θα λέγαμε πως μάλλον «ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται». Επί 
της ουσίας τώρα, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να μιλήσουμε με ονόματα. 

Για την συνηθισμένη καραμέλα σχετικά με το κόστος, την αναγκαιότητα και 
τον αριθμό των ειδικών συνεργατών, μόνιμο επιχείρημα όσων στερούνται ου-
σιαστικών προτάσεων και ιδεών για την πόλη πουλώντας «στείρα» και «φθη-
νή» αντιπολίτευση, σας απαντώ για τελευταία φόρα ότι το κόστος ενός ειδικού 
συνεργάτη είναι σαφώς μικρότερο συγκριτικά μ’ έναν τακτικό υπάλληλο ενώ 
η πλήρωση των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων που προβλέπονται ρητά 

από το νόμο αποτελεί τον «κανόνα» για όλους του Δήμους 
της χώρας. Σταματήστε επιτέλους να λαϊκίζετε κ. Παυλίδη, 
παρουσιάζοντας το Δήμο Βέροιας ως εξαίρεση στο ζήτημα 
αυτό. Ας σημειωθεί επίσης ότι τον Ιανουάριο του 2011 ο Δή-
μος Βέροιας λειτουργούσε με 400 υπαλλήλους ενώ σήμερα 
μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια με 300 μόνιμους υπαλ-
λήλους. Κατά συνέπεια, κάθε υπάλληλος που προστίθεται 
στο δυναμικό του Δήμου Βέροιας ακόμα και μέσω συμβά-
σεων ορισμένου χρόνου, όπως ένας ειδικός συνεργάτης, θα 
πρέπει να λογίζεται ως περισσότερο από απαραίτητος.   

Τέλος, αναφορικά με το υστερόγραφό στο τελευταίο 
δημοσίευμά σας, πραγματικά ορθώς πράξατε ως Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών και πληρώσετε 1.500.000€ για τα χρέη 
παλιών προβληματικών Δημοτικών Επιχειρήσεων. Και για 
εμάς η αποπληρωμή χρεών αποτέλεσε και αποτελεί προ-
τεραιότητα, γι’ αυτό άλλωστε μόνο κατά την προηγούμενη 
θητεία μας καταφέραμε να αποπληρώσουμε 5.000.0000€ 
για δάνεια, εξασφαλίζοντας ένα Δήμο βιώσιμο και οικονομι-

κά υγιή για το σήμερα και το αύριο. Αυτό όμως που δεν κατανοούμε είναι για 
ποιο λόγο ακριβώς νιώθετε δικαιωμένος στην περίπτωση της Αναπτυξιακής 
Εταιρίας όταν ο ίδιος προσπαθήσατε, όχι μια, αλλά τρείς φορές ανεπιτυχώς 
να «πασάρετε» την Προεδρία της σε άλλους συναδέλφους σας Δημοτικούς 
Συμβούλους πριν τελικά οδηγηθείτε από τους ίδιους σας τους χειρισμούς στο 
αναπόφευκτο κλείσιμο της. Όπως έλεγε και ο εμβληματικός πρόεδρος των 
Η.Π.Α., Αβραάμ Λίνκολν, «Μπορείς να ξεγελάς πολλούς για λίγο καιρό, λίγους 
για πολύ καιρό, αλλά κανέναν για πάντα».

Υ.Γ. Όπως και ο ίδιος γράψατε πρόσφατα ότι «έχετε και δουλειές» απα-
ντώντας μέσω δημοσιεύματος σε πολίτη, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε 
ότι εμείς έχουμε πραγματικά δουλειές.

 Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Δήμαρχος Βέροιας

ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική 
Συμμαχία:  Πόση ακόμη 
«αριστεία» θα αντέξουμε 
στο Υπουργείο Παιδείας;

 Πέφτουν ένα-ένα τα «οχυρά» της κυβέρνησης των «αρίστων».
Σειρά είχε η περίφημη «ηλεκτρονική διακυβέρνηση», που, ειδικά,  στο πολύ-

παθο υπουργείο Παιδείας, έχει καταντήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
Εν έτει 2020,  το υπέρκομψο «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και η  υπό τη 

διεύθυνση της κυρίας Κεραμέως «start up» που εδρεύει στο κτίριο του ΥΠΑΙΘ, 
πέτυχαν  μια αξεπέραστη «καινοτομία». Να ρίξουν, για πρώτη φορά στα χρονικά 
το σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξε-
τάσεων!

Αυτή την ώρα εκατοντάδες χιλιάδες υποψήφιοι και οι οικογένειές τους, ταλαι-
πωρούνται και δεν έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα. Σε πολλά Λύκεια, επί-
σης, όπως  καταγγέλλεται, δεν έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες.  Πόση ακόμη 
αριστεία ανικανότητας και ρεσιτάλ ασχετοσύνης θα αντέξει αυτός ο τόπος;

Απαιτούμε αυτή τη στιγμή  εξηγήσεις και καλούμε την υπουργό Παιδείας να 
αναλάβει την ευθύνη της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του πριν λίγο καιρό, όταν πληροφορήθηκε ότι κα-
τέρρευσαν τα εσωτερικά ηλεκτρονικά συστήματα του υπουργείου, προειδοποίησε 
για το πρόβλημα και ζήτησε εξηγήσεις και απαντήσεις. Το υπουργείο Παιδείας, 
ως συνήθως,  κρύφτηκε. 

Η απάντησή του, ήρθε σήμερα με οδυνηρό και αποκαλυπτικό τρόπο.
Δεν θα συνεχίσουμε.  
Η χώρα διαθέτει πρωθυπουργό ο οποίος έχει την ευθύνη των επιλογών του 

και των υπουργών της κυβέρνησής του.
Απλώς, δεν μπορούμε να μην αναλογιστούμε τι θα συνέβαινε, τι θα γράφο-

νταν και τι θα μεταδίδονταν σήμερα, αν αυτό το ανήκουστο και εξοργιστικό γεγο-
νός συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ. 

Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες πριν το άνοιγμα 
των σχολείων, εν μέσω έξαρσης της πανδημίας...

Επαναλαμβάνουμε: Η αποτυχία της προετοιμασίας είναι η προετοιμασία της 
αποτυχίας.

ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ



Σε νέους μπελάδες μπήκε και 
πάλι ο ΝΠΣ Βέροια 2019 αφού 
καλείται να πληρώσει τα «σπα-

σμένα» προηγούμενων Διοικήσεων  
σε παίκτες που έμειναν απλήρωτοι.  
Πάντως η Διοίκηση δεν είναι διατεθει-
μένη να πληρώσει  αφού η εταιρεία 
έχει αλλάξει  έγινε καινούργια  από 
την αρχή, απαλλαγμένη  από τα χρέη 
των προηγούμενων  ετών. Το Νομικό 
τμήμα εξετάζει το θέμα και αισιοδοξεί 
οτι θα απαλλαγεί. Το Διαιτητικό δικα-
στήριο δίκασε το σύλλογο για τέσσε-
ρις περιπτώσεις, ερήμην του.

Διαβάστεαναλυτικάτιςαποφάσεις:
“ΤοΔιαιτητικόΔικαστήριο,κατάτηντελευταίατου

συνεδρίαση,έλαβετιςακόλουθεςαποφάσεις.
Δικάζειερήμηντηςπρώτηςτωνκαθ’ωνκαιαντι-

μωλία τωνλοιπώνδιαδίκων τηναπό16-6-2020 και
μεαριθμόπρωτοκόλλουΕΠΟ11607/16-6-2020αίτη-
σητουΠαύλουΛάσκαρητουΓεωργίου.Δέχεται την
από16-6-2020αίτησηκατάτηνεπικουρικήτηςβάση
ωςπροςτηδεύτερητωνκαθ’ων.Επιβάλλειστηδεύ-
τερη των καθ’ων,Ν.Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑΠΑΕ2019, μέχρι
τηνπλήρηκαιολοσχερήεξόφλησητουαιτούντοςπο-

δοσφαιριστή, σε ποσο-
στό50% τουποσού των
5.402,242 Ευρώ πλέον
τωννομίμων τόκωνκατά
τα διαλαμβανόμενα στο
διατακτικό της 366/2018
τελεσίδικης απόφασης
τηςΑ΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο.,
τηνποινή τηςαφαίρεσης
τριών (3) βαθμών από
τον βαθμολογικόπίνακα
τουπρωταθλήματοςπου
πρόκειται να αγωνισθεί
κατά την επικείμενη α-
γωνιστικήπερίοδο2020-
2021, εντόςπροθεσμίας

τριών(3)εργάσιμωνημερώναπότηνεπόμενηημέ-
ρατηςκοινοποίησηςτηςπαρούσας.

Δικάζειερήμηντηςπρώτηςτωνκαθ’ωνκαιαντι-
μωλία τωνλοιπώνδιαδίκων τηναπό16-6-2020 και
με αριθμόπρωτοκόλλουΕΠΟ11608/16-6-2020 αί-
τησητουΜίλοςΣτόϊτσεφ(MilosStojcev)τουΣτόϊτσα
(Stojca).Δέχεταιτηναπό16-6-2020αίτησηκατάτην
επικουρική τηςβάσηωςπρος τηδεύτερη των καθ’
ων.Επιβάλλειστηδεύτερητωνκαθ’ων,Ν.Π.Σ.ΒΕ-
ΡΟΙΑ2019,μέχριτηνπλήρηκαιολοσχερήεξόφληση
τουαιτούντοςποδοσφαιριστή,σεποσοστό50%του
ποσού των 18.015,80 Ευρώπλέον των νομίμων
τόκων κατά τα διαλαμβανόμεναστο διατακτικό της
304/2018 τελεσίδικης απόφασης τηςΑ΄ Ε.Ε.Ο.Δ./
Ε.Π.Ο., τηνποινή τηςαφαίρεσης τριών (3)βαθμών
από τον βαθμολογικόπίνακα τουπρωταθλήματος
που πρόκειται να αγωνισθεί κατά την επικείμενη
αγωνιστικήπερίοδο 2020-2021, εντόςπροθεσμίας
τριών(3)εργάσιμωνημερώναπότηνεπόμενηημέ-
ρατηςκοινοποίησηςτηςπαρούσας.

Δικάζει ερήμην τηςπρώτης των καθ’ων και α-
ντιμωλία των λοιπών διαδίκων την από 16-6-2020
και με αριθμόπρωτοκόλλουΕΠΟ11558/16-6-2020
αίτηση του ΠαναγιώτηΛινάρδου τουΔημητρίου.
Δέχεταιτηναπό16-6-2020αίτησηκατάτηνεπικου-
ρική της βάσηωςπρος τη δεύτερη των καθ’ων.
Επιβάλλειστηδεύτερητωνκαθ’ων,Ν.Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΕ2019,μέχριτηνπλήρηκαιολοσχερήεξόφληση
του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%

του ποσού των 16.468,22 Ευρώ
πλέοντωννομίμωντόκωνκατάτα
διαλαμβανόμεναστοδιατακτικότης
566/2018 τελεσίδικης απόφασης
τηςΑ΄Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., τηνποινή
της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών
από τον βαθμολογικόπίνακα του
πρωταθλήματοςπουπρόκειται να
αγωνισθεί κατά την επικείμενη α-
γωνιστική περίοδο 2020-2021, ε-
ντός προθεσμίας τριών (3) εργά-
σιμων ημερών από την επόμενη
ημέρα της κοινοποίησης της πα-
ρούσας.

Δικάζειερήμηντηςπρώτηςτων
καθ’ων και αντιμωλία των λοιπών
διαδίκων την από 16-6-2020 και
με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ
11562/16-6-2020 αίτηση τουΑλέ-
ξανδρουΔόρη τουΕυαγγέλου.Δέ-
χεται την από 16-6-2020 αίτηση
κατά την επικουρική της βάσηως
προς τη δεύτερη των καθ’ων. Ε-
πιβάλλειστηδεύτερητωνκαθ’ων,
Ν.Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΕ 2019, μέχρι
την πλήρη και ολοσχερή εξόφλη-
ση του αιτούντοςποδοσφαιριστή,
σεποσοστό 50% τουποσού των
10.498,99Ευρώπλέον των νομί-
μων τόκων κατά τα διαλαμβανό-
μεναστο διατακτικό της 323/2018
τελεσίδικης απόφασης της Α΄
Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., τηνποινή της α-
φαίρεσης τριών (3) βαθμών από
τονβαθμολογικόπίνακα τουπρω-
ταθλήματος που πρόκειται να α-
γωνισθείκατάτηνεπικείμενηαγω-
νιστικήπερίοδο 2020-2021, εντός
προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την επόμενη ημέρα
τηςκοινοποίησηςτηςπαρούσας.”
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του Σαββατοκύριακου

Ο 32χρονος κεντρικός αμυντι-
κός, Νίκος Τζημογιάννης απο-
κτήθηκε από τον Εδεσσαϊκό 

με την φανέλα του οποίου θα συνεχί-
σει την καριέρα του.

ΑναλυτικάηανακοίνωσητηςΔιοίκησης
«ΟΕδεσσαϊκός βρίσκεται στην ευχάριστη θέ-

ση να ανακοινώσει την μεταγραφή του έμπειρου
κεντρικού αμυντικούΝίκουΤζημογιάννη.Για τον
32χρονο υψηλόσώμο στόπερ με καταγωγή από
την Βέροια δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις
καθώςηποδοσφαιρικήτουαξίαστονποδοσφαιρι-
κόχάρτη τηςχώραςείναιδεδομένη.Στοπαρελθόν

έχειαγωνιστείστιςομάδεςΒέροια,Παναιγιαλειο,ΑΕ
Καραϊσκάκης, Κισσαμικος, Νάουσα καιΑλμωπο,
έχονταςσυμμετοχέςστηνΑ’Εθνικη καιΒ’Εθνική
καθώςκαιστοκύπελλοΕλλάδοςαντίστοιχα».

Στιςπρώτες αποκλειστικές δηλώσεις τουστην
επίσημη ιστοσελίδα τουΣυλλόγου οΝίκος τόνισε
ταεξής:

«Είμαιπολύχαρούμενοςπουβρίσκομαιστηνο-
μάδατουΕδεσσαικου...Είναιπεριττόναμιλήσωγια
τοπόσοβαριάφανέλαέχει.Βρίσκομαισεέναγνώ-
ριμοπεριβάλλονμιαςκαιείμαιοικείοςμεπολλούς
ανθρώπουςστηνομάδακαιστηνπόλη.Καταρχήν
εύχομαιναέχουμεόλοιτηνυγείαμαςκαιμετέπειτα
υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερομου εαυτό και
ναπροσφέρωστηνομάδααυτάπουπεριμένει».

Κινδυνεύειμεαφαίρεσηβαθμών
στονέοπρωτάθλημαηΒέροια
απότηνπροσφυγήτεσσάρων

πρώηνπαικτών!

Στον Εδεσσαϊκό θα συνεχίσει
ο Νίκος Τζιμογιάννης

TηΔευτέρα 31/8 συζητούνται οι προσφυγές
ΧανίωνκαιΑπόλλωναΠόντουστοΔιαιτητικόΔικα-
στήριοκατάτωναποφάσεωντηςΕΠΟγιατηνανα-
διάρθρωσησεΣούπερΛιγκ2καιΦούτμπολΛιγκ.

 H EΠΟ αποφάσισε να αυξηθούν οι ομάδες
τηςSL2από12,πουήταν τηνπερσινήσεζόν,σε
18 και αντίστοιχα στην FL από 14 να γίνουν 16.
Ηαύξηση τωνομάδωνστηSL2θαγίνειως εξής:
ΘαυποβιβαστούνΚασσιόπηκαιΚαλαμαριάκαιθα
ανέβουνοκτώαπότηΦούτμπολΛιγκ.

ΓιατηνΦούτμπολΛιγκ,βέβαια,ηΕΠΟαποφά-
σισε ναστείλει επιστολήστονΛευτέρηΑυγενάκη,
στην οποία θα αναφέρεταιπωςαν αποφασίσει ο
υφυπουργόςΑθλητισμούνακαταργήσειτηΦούτμτ-
πολΛιγκ,τότεηΣούπερΛιγκ2θαδιεξαχθείσεδύο
ομίλους(Βόρειος/Νότιος).

ΗανακοίνωσητουΔιαιτητικούΔικαστηρίου:
«ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2020 ΏΡΑ:

17.001.

Προσφυγή της ΠοδοσφαιρικήςΑνώνυμης Ε-
ταιρείαςμε την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣΓΥ-
ΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ- Ποδο-
σφαιρικήΑνώνυμηΕταιρεία » και τον διακριτικό
τίτλο«ΠΑΕΧΑΝΙΑ»ΚΑΤΑΤουΝ.Π.Ι.Δ.,Τριτο-
βάθμιουΣωματείου,μηκερδοσκοπικούχαρακτήρα
με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ” (ΕΠΟ) και ΚΑΤΑ της με αριθμό
41/19Αυγούστου 2020,Αποφάσεως τηςΕκτελε-
στικής Επιτροπής της ΕλληνικήςΠοδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας,ωςπρος τοσκέλος αυτής,πουα-
ποφασίστηκε«ΤοεπόμενοΠρωτάθληματηςSuper
League 2, αγωνιστικήςπεριόδου 2020-2021 , να
διεξαχθείμε18Ομάδες…καιπροβιβάζονταιοκτώ
πρώτεςΟμάδεςαπότηνFootballLeague.»

Προσφυγή της ΠοδοσφαιρικήςΑνώνυμης Ε-
ταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕΑΠΟΛΛΩΝΠΟ-
ΝΤΟΥ»ΚΑΤΑ 1)Της υπ΄αριθμ. 41/19.08.2020
απόφασης τηςΕκτελεστικήςΕπιτροπής τηςΕΠΟ
και2)τηςΕΠΟ».

ΟιπροσφυγέςΧανίωνκαιΑπόλλωνα
Πόντουκαθυστερούντηναναδιάρθρωση
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Στα Βεργιώτικα, περί των μέτρων 
λειτουργίας των σχολείων!!! 

Του Πάρη 
Παπακανάκη
 
Το 1928 (και για χρόνια στη συνέχεια), 

αγαπητοί φίλοι, κυριάρχησε η τάση της χον-
δρικής πώλησης των εντόπιων λαχανικών 
σε μεσάζοντες εμπόρους και η αγορά της 
Βέροιας παρουσίαζε σοβαρή έλλειψη. Έ-
καναν την εμφάνισή τους λοιπόν φαινόμε-
να αισχροκέρδειας. Οι μανάβηδες πρώτα 
ζύγιζαν τα λαχανικά και μετά αφαιρούσαν 

τα ακατάλληλα, μαραμένα μέρη τους, τα οποία μεταπωλούσαν στη 
συνέχεια για ζωοτροφές. Ζημιωμένος ο πελάτης που πλήρωνε την 
φύρα, διπλό το όφελος γι’ αυτούς…  Στα πράσα (που τότε γράφο-
νταν με δύο σίγμα) η φύρα φαίνεται πολύ έντονα στις πράσινες 
απολήξεις τους, έτσι από των πράσσων τις ουρές σχηματίστηκε ο 
τοπικός ιδιωματισμός «πρασσωνουρές», σημαίνοντας αρχικά την 
αισχροκερδή εμπορική συναλλαγή και στη συνέχεια κατά γενίκευση 
τον πολιτικό εμπαιγμό (κοροϊδία-πολιτικαντισμό). Όπως έχω ανα-
φέρει σε προηγούμενο σχετικό αφιέρωμα, η πατρότητα του όρου 
αποδίδεται στον γλυκύτατο συντοπίτη μας δημόσιο κήρυκα και θυ-
μόσοφο μπαρμπα-Μήτσο Μάλιο.

Αυτός ο τοπικός ιδιωματισμός μου ήρθε ασυναίσθητα στον νου, 
καθώς με προσοχή και ενδιαφέρον στήθηκα μπροστά στην τηλεό-
ραση για να παρακολουθήσω την ενημέρωση  της Υπουργού Παι-
δείας, κ. Νίκης Κεραμέως όσον αφορά στο πλαίσιο που θα λειτουρ-
γήσουν τα σχολεία και τα μέτρα της Πολιτείας για την προστασία 
μαθητών και εκπαιδευτικών λόγω κορονοϊού. 

 Μπορώ και οφείλω να αναγνωρίσω τις ιδιαίτερες δυσκολίες του 
να αντιμετωπίζεις το άγνωστο κι απρόβλεπτο. Μπορώ και οφείλω 
να αναγνωρίσω τις πιο περιορισμένες δυνατότητες αντιμετώπισης 
που έχει η χώρα μας λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, 
γι’ αυτό και δεν θα επεκταθώ σε συντριπτικές συγκρίσεις με άλλες 
χώρες. Πώς όμως να κατανοήσω το γεγονός ότι ο πολυδιαφημισμέ-
νος λεπτομερής «σχεδιασμός για τη λειτουργία των σχολείων με 
αυξημένα μέτρα προστασίας» ουσιαστικά εξαντλήθηκε σε: δωρεάν 
(μόνο μετά την κοινωνική κατακραυγή) μάσκες κι αντισηπτικό, ε-
ναλλάξ διαλείμματα και… ένα παγουρίνο (προσφορά της τελευταίας 
στιγμής κάποιας εταιρείας); 

Πώς να αποδεχθώ το γεγονός ότι ενώ η ελληνική Πολιτεία επι-
βάλλει αυστηρά πρόστιμα σε επαγγελματίες και απλούς πολίτες 
που παραβιάζουν τα μέτρα κοινωνικής προστασίας (και ορθώς 
πράττει), η ίδια αποφασίζει την έναρξη λειτουργίας των σχολείων σε 
πλήρη σύνθεση μαθητών/τριών; 

Πού πήγε το πολυ-λεγμένο και καλοπληρωμένο στα ΜΜΕ: 
«Κρατάμε αποστάσεις, μένουμε ασφαλείς»;  Δεν γνωρίζουν άραγε 
οι αρμόδιοι ότι σχεδόν σε όλα τα σχολεία των αστικών κέντρων 

έχουν μετατραπεί διάδρομοι 
και αποθηκούλες σε αίθουσες 
διδασκαλίας για τις ανάγκες 
λειτουργίας τους; 

Πώς να χαρακτηρίσω την 
κατ’ επανάληψη ασύστολη 
προβολή του πλασματικού 
«επιχειρήματος» ότι «…ο 
μέσος όρος των μαθητών α-
νά τάξη είναι 17»; Δεν γνω-
ρίζουν άραγε οι αρμόδιοι ότι 
στη χώρα μας λόγω ιδιαίτε-
ρου γεωγραφικού ανάγλυφου 
και νησιωτικότητας υπάρχουν 
για εθνικούς κυρίως λόγους 
αρκετά ολιγοθέσια (με μικρό 
δηλαδή αριθμό μαθητών ανά 
τάξη) σχολεία; Πώς να απο-
δεχτώ την απουσία εμπερι-
στατωμένης και πειστικής α-
πάντησης στο ερώτημα: «Τι 
θα γίνει αν σε κάποιες τάξεις 
θα υπάρχουν πάνω από 17 
μαθητές», λέγοντας το αόρι-
στο «…θα δοθούν σχετικές 
οδηγίες»; 

Πώς να χαρακτηρίσω τον αίολο και αστήρικτο επιστη-
μονικά ισχυρισμό «…η χρήση μάσκας καλύπτει το πρό-
βλημα των μικρών αποστάσεων μεταξύ των παιδιών μέσα 
στις τάξεις»; 

Θα μπορούσαμε πολλά ακόμη να συζητήσουμε, αγα-
πητοί φίλοι. Θα αποφύγω εσκεμμένα να επεκταθώ στις 
συνέπειες στην υγεία των μαθητών/τριών (δεν είμαι καθ’ 
ύλην αρμόδιος και δεν θέλω να θεωρηθεί καπηλεία από 
μέρους μου ένα τόσο ευαίσθητο θέμα). Θα ολοκληρώσω 
με την ακόλουθη έκφραση λύπης προς τους επιστήμονες 
γιατρούς που ομόφωνα συνηγόρησαν στη λήψη αυτών 
των αποφάσεων: 

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, ως εκπαιδευτικός 
θα ήθελα ο εργοδότης μου, η ελληνική Πολιτεία εν προκει-
μένω, να με αντιμετωπίζει με την υγειονομική υπευθυνότη-
τα-πρόνοια που επιβάλλει η ίδια στον κάθε επιχειρηματία 
(ιδιοκτήτη καφέ-μπαρ, σούπερ μάρκετ κλπ) να αντιμετωπί-
ζει τους δικούς του υπαλλήλους… 

Απέναντι σε κάποιους ανάλογους χειρισμούς ο μπαρ-
μπα-Μήτσος συνήθιζε να λέει την παροιμιώδη φράση του: 
«Άντε, άντεεεε, πολιτεύτηκε και το ζαρζαβάτι!!!» 

Γράφει ο 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Η ερμηνεία ενός μέρους από την πρό-
σφατη ιστορία της Κύπρου δεν βοηθάει 
τον αναγνώστη να αποκωδικοποιήσει ένα 
γεγονός και να βγάλει αξιόπιστα συμπε-
ράσματα. Όλα αυτά που συμβαίνουν σε 
ένα τόπο  έχουν μια ιστορική αλληλουχία. 
Ούτε μπορούμε να εξηγήσουμε τους ρό-

λους των ξένων κρατών που συμμετέχουν στην επίλυση του Κυ-
πριακού προβλήματος. Πάντα πίσω από μια επέμβαση μιας ξένης 
κυβέρνησης υπάρχουν κάθε φορά εναλλασσόμενα  οικονομικά και 
στρατηγικής σημασίας συμφέροντα. Έτσι ο ρόλος της Αγγλίας, ως 
μιας μεγάλης αποικιοκρατικής χώρας για την απόκτηση της Κύπρου, 
ξεκινάει από παλιά. Στον Άγιο Στέφανο, προάστιο της Κωνσταντινού-
πολης,  υπογράφτηκε στις 3Μαρτίου  1878 η Ομώνυμη Συνθήκη που 
τερμάτισε τον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας (Απρίλιος 1877-Ιανουάριος 1878). Ένας από τους όρους της 
Συνθήκης  της Ρωσίας  δημιουργούσε το κράτος της Μεγάλης Βουλ-
γαρίας  σε βάρος των κρατών των Βαλκανίων και της Ελλάδος, Ήταν 
η εποχή που οι θεωρίες του Πανσλαβισμού με επίκεντρο τη Ρωσία ε-
πηρέαζαν, σοβαρά, τις πολιτικές  αποφάσεις στην Ευρώπη. Γρήγορα 
οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αντιλήφθηκαν τις συνέπειες της Συνθήκης 
αυτής  ζήτησαν και πέτυχαν την σύγκληση νέου  Συνεδρίου που θα 
αποκαθιστούσε την τάξη και το δίκαιο των κρατών της Βαλκανικής. 
Το 1878, με το Συνέδριο του Βερολίνου αναδιανεμήθηκαν τα εδάφη   
της Βουλγαρίας  με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία του 

Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της Ρουμανίας. Ακόμα, με τη Συνθήκη 
αυτή τερματίστηκαν για την Κύπρο τριακόσια χρόνια  κυριαρχίας 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αφού ο Σουλτάνος συμφώνησε να 
παραδώσει την Κύπρο στην Αγγλία ως αντάλλαγμα των στρατιωτι-
κών υπηρεσιών της. Με πρόεδρο του Συνεδρίου στο Βερολίνο τον 
Πρώσο πολιτικό(Καγκελάριο της Γερμανίας) ;Oto von Bismarck στις 
4 Ιουνίου του 1878, υπογράφηκε  το έγγραφο  της διακήρυξης «με το 
οποίο ο Τούρκος κατακτητής παραχωρούσε στον Εγγλέζο κατακτητή 
την Κύπρο». Στις 12 Ιουλίου του ιδίου έτους οι Βρετανοί ανέλαβαν τη 
διοίκηση του νησιού και στις 15 Ιουλίου υψώθηκε η βρετανική σημαία 
στη Λάρνακα  στις 20 Ιουλίου στην Αμμόχωστο. Οι Έλληνες της Κύ-
πρου  απλά συμβιβάστηκαν με το νέο καθεστώς της αποικιοκρατίας 
και τις δυσάρεστες συνέπειες.  Κατά τη διάρκεια του Α’ και Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου(1914-1918,1939-1945), χιλιάδες Κύπριοι πολέμησαν 
εθελοντικά στην Ελλάδα και στο πλευρό των Βρετανών σε πολλά 
μέτωπα με την ελπίδα της αυτοδιάθεσης ύστερα και από τα σχετικά 
μηνύματα του ΟΗΕ. με την ελπίδα της πραγματοποίησης του ιστορι-
κού τους πόθου. Μετά τον Β’Π Π  όμως, η Βρετανία αρνείται στους 
Κυπρίους το δικαίωμα αυτοδιάθεσης που είχε παραχωρήσει σε άλ-
λους λαούς, όπως π.χ. τις Ινδίες, την Κεϋλάνη και τη Βιρμανία. Μόνη 
η Κύπρος εξαιρέθηκε από την αυτοδιάθεση. Σε όλο το διάστημα της 
Αγγλικής κατοχής οι Κύπριοι δεν έπαυσαν να διαμαρτύρονται για τις 
σκληρές συνθήκες διαβίωσης και να ζητούν την αυτοδιάθεσή τους. 
Οι Ευρωπαϊκές χώρες μετά τη λήξη του πολέμου προσπαθούσαν 
να επουλώσουν τις πληγές τους στην Ελλάδα ο εθνικός διχασμός 
είχε πολλή δαυλιά να κάνει. Το 1949 υπήρξε σημαντική χρονιά για 
την Ελλάδα. Τελείωσε  ο τριετής(1946-1949) εμφύλιος πόλεμος  με 
τις  ολέθριες καταστροφικές συνέπειες. Όσα όμως συνέβαιναν στην 
Ελλάδα επηρεάζονταν από τις νέες διεθνείς πολιτικές ανακατατάξεις 

που κυριαρχούσαν και οδηγούσαν την  Ευρώπη σε δύο μεγάλα 
αντιμαχόμενα πολιτικά στρατόπεδα: Το Ανατολικό με κυριαρχούσα 
δύναμη την Κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση και το Δυτικό με τη 
συμμετοχή της Αμερικής. Το 1952στην Ελλάδα δημιουργούνται κά-
ποιες προϋποθέσεις βελτίωσης των κομματικών σχηματισμών. Ο 
Στρατάρχης Παπάγος νικητής των δύο πολέμων, Ιταλικό και Εμφύλιο 
θέλησε να βάλει μια τάξη και στα πολιτικά θέματα της χώρας.  Στις 10 
Οκτωβρίου 1952, αφού  με τις προηγούμενες εκλογές δεν σταθερή 
κυβέρνηση προκηρύχθηκαν νέες εκλογές για τις 16 Νοεμβρίου με 
νέο πλειοψηφικό σύστημα. Σε αυτές επικράτησε σαρωτικά ο Παπά-
γος με ποσοστό 49,22% και 238 κοινοβουλευτικές έδρες. Πίστευε ότι 
θα πραγματοποιήσει τους στόχους του ένας από τους οποίους ήταν 
η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος με την Ένωση με την Ελλά-
δα. Αυτή την περίοδο κορυφώνεται και ο απελευθερωτικός αγώνας 
των Κυπρίων εναντίον της πολιτι της  βρετανικής  αποικιοκρατίας.  
Με τον Παπάγο, ουσιαστικά αρχίζει η πιο οδυνηρή περίοδος της 
μαχόμενης Κύπρου η οποία εξελίσσεται επικίνδυνα  μέχρι και  σή-
μερα. Ο νέος πρωθυπουργός της χώρας Αλέξανδρος Παπάγος στις 
προγραμματικές δηλώσεις του στη Βουλή στις 17 Δεκεμβρίου 1952 
αναφέρθηκε και στο Κυπριακό. Τόνισε τους συναισθηματικούς δε-
σμούς της Ελλάδος με την Κύπρο. Οι ελπίδες του για Ένωση ήταν 
περιορισμένες. Τόνισε μάλιστα το γεγονός ότι η στιγμή εκείνη ήταν 
ακατάλληλη, εφόσον στην κυβέρνηση της Αγγλίας πρωθυπουργός 
ήταν ο Τσώρτσιλλ. Κατηγόρησε μάλιστα την Αγγλία ότι με τα εκπαι-
δευτικά μέτρα που λάμβανε αποσκοπούσε στον αφελληνισμό της 
Κύπρου. Εδώ δημιουργείται ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν επήλθε 
η Αυτοδιάθεση της Κύπρου τη στιγμή που όλα τα αποικιακά κράτη 
έμεναν ελεύθερα? 

Η  ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ  



 Μετά από 15 χρόνια 
συνδικαλιστικής περιήγη-
σης, 24 χρόνια γάμου και 
27 χρόνια ως ελεύθερος 
επαγγελματίας κατέληξα: 
να ντύνομαι στη «μπου-
τίκ μπαμπάς & μαμά», 
να τρώω από το «μάρκετ 

πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το 
πληκτρολόγιο μου».

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
την εβδομάδα που μας πέρασε, έγινε ο κακός 

χαμός στα κοινωνικά δίκτυα και στα ραδιόφωνα. 
Κεραυνός εν αιθρία, σεισμός, απίστευτο, δεν 

το περιμέναμε, τι θα γίνει τώρα με τους χιλιάδες 
ακόλουθους, το φαινόμενο «Κονάνος» δεν φορά 
πια ράσα, αλλά λευκό ωραίο πουκάμισο! 

Αυτά παθαίνετε φίλοι μου όσοι, δεν μεγαλώ-
σατε με Βασίλη Καρρά, διότι πολύ απλά θα γνω-
ρίζατε ότι φαινόμενο, δεν μπορεί να είναι ένας 
πρώην ιερέας, αλλά:

«Φαινόμενο δεν είναι οι σεισμοί και οι πλημ-
μύρες, 

ούτε οι διάνοιες και οι εθνοσωτήρες. 
Φαινόμενο δεν είναι οι κεραυνοί και οι καται-

γίδες, 
ούτε το πώς χτίστηκαν παλιά οι πυραμίδες».
Φίλοι μου, 
φαινόμενο είστε εσείς που ακόμα με αντέχετε, 

που ακόμα με «αγαπάτε», που ακόμη με διαβά-
ζετε!

Φαινόμενο είμαι εγώ, για όσα σας έχω πλη-
κτρολογήσει, κι ας σας έχω πικράνει.

Πριν από καιρό, τότε που το συγκεκριμένο 
«φαινόμενο» ήταν στα χάι του, Αντύπας και «εί-
μαι ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω», τα δόλια 
ματάκια μου πέσανε σε κάποιο άρθρο του, πρέ-
πει να ήταν περίοδος Πάσχα (εάν ενθυμούμαι 
καλώς) και τότε η αντίδρασή μου ήταν, τι μας λές 
ρε παπά μου!

Επειδή όμως στα Θεολογικά είμαι σκράπας, 
θυμούμαι ότι το άρθρο άρχισα να το διαβάζω, σε 
άτομο βαθιά θρησκευόμενο, χωρίς να του έχω 
πει, ποιος ήταν ο συγγραφέας.

Δεν είχα προλάβει να τελειώσω και η αντίδρα-
ση ήταν ακαριαία.

Σταμάτα, δεν είναι Ορθόδοξα, αυτά που δια-
βάζεις.

Διότι φίλοι μου, είναι γνωστό ότι η Ανατολική 
Ορθόδοξη Εκκλησία, τιμή μας και καμάρι μας, εί-
ναι διαφορετική από την αίρεση της Δυτικής, είναι 
διαφορετική από την αγαπολογία του οικουμενι-
σμού, δεν έχει καμία σχέση, με την προτεσταντι-
κή ηθικολογία, αλλά είναι ΑΛΗΘΕΙΑ, είναι ΖΩΗ! 

Κατά συνέπεια δεν υπήρχε κανένα φαινόμενο, 
αλλά ένας ταλαντούχος, χαρισματικός «ψυχολό-
γος», για αυτό εξ’ αρχής κάποιοι είχανε επισημά-
νει τον κίνδυνο, οι οποίοι βέβαια αμέσως «βαφτι-
στήκανε», γραφικοί και οπισθοδρομικοί!

Έτσι είναι, εάν πηγαίνεις κόντρα στο ρεύ-
μα, εάν σταματήσεις να χαιδεύεις αυτάκια, εάν 
κράζεις, ουρλιάζεις, ότι το κοσμικό πνεύμα θα 
διαλύσει την Εκκλησία, γίνεσαι κακός, μην μας 
αφορίσουνε κιόλας!

Δεν ψάχνουμε να βρούμε κληρικό που θα μας 
οδηγήσει στη σωτηρία, αλλά επιθυμούμε εκείνον 
που θα μας νταντέψει, θα μας χαιδέψει, που θα 
μας μιλήσει γενικώς και αορίστως για αγάπη, για 
καλοσύνη, για ευτυχία, νηνεμία.

Δεν επιδιώκουμε να μας μιλήσουν για Χριστό 
και αιώνια ζωή.

Φίλοι μου, το εφήμερο, το κοσμικό δεν έχει 
καμία σχέση με την παράδοση της μάνας Εκκλη-
σίας και τη διδασκαλία των Αγίων μας Πατέρων!

Εάν αποφασίσουμε να «αναστατώσουμε» 
λίγο την ησυχία μας και μελετήσουμε, τότε θα 
δούμε ότι τις περισσότερες φορές, αυτοί που 
ακολουθούμε δεν είναι τίποτα περισσότερο α-
πό κοσμικούς «αστέρες», δημιουργήματα των 
μέσων, με χιλιάδες followers και μπέστ σέλλερ 
βιβλία για αγαπούλες και φιλάκια!

Ιερείς που ασχολούνται επί παντός κοσμικού 
επιστητού, που δέχονται ωραία σχόλια και τι 
ωραία που τα λέτε και σας ευχαριστούμε και δώ-
σε κανάλια και συνεντεύξεις και προκλήσεις σε 
Μητροπόλεις για να γεμίζουνε τις αίθουσες, αφού 
είναι σταρ! 

Και δεν μου λέτε ο ρε πατριώτες, το ζητούμενο 
είναι να γεμίζουνε οι καρέκλες και τα πατώματα 
από τα σάλια και τις αγαπούλες ή να γίνει ένα 
βήμα εμπρός, μπας και μετανοήσει ο χοντρός και 
το παλέψει με τα τελώνια!

Ναι πρώην πάτερ μου, βαρύ το ράσο, ασήκω-
το, για αυτό εάν δεν μπορούμε ας μην το πλησιά-
ζουμε, για να μην καούμε!

Και αυτοί τώρα που θα μείνουν ακατήχητοι, τι 
θα γίνουν, να καταφύγουν σε κέντρα ψυχοθερα-
πείας;

Και γιατί θα έπρεπε να μάθουμε όλοι, ότι βγά-
λατε τα ράσα, με τυμπανοκρουσίες και λάικς!

Επίσης είναι δεδομένο, ότι προκαλέσατε 
σκανδαλισμό, μία συγνώμη δεν θα έβλαπτε!

 Αγαπητοί ιεράρχες, φαινόμενο δεν έγινε από 
το πουθενά!

Χαρισματικός, με σωστές απόψεις αδιαμφι-
σβήτητα, σε πολλά θέματα, επηρεασμένοι από 
την επικίνδυνη μεταπατερική θεολογία, τον κά-
νατε σταρ, με τις προσκλήσεις σας για ομιλίες, 
αντί να προσκαλέσετε κανά χοντρούλη να φάει 
σάμαλι!

Λαός που παρακολουθεί αποχαυνωμένος τη 
διάλυση της πατρίδας του, την εθνική, οικονομι-
κή, δημογραφική ισοπέδωση, λαός που τρέφεται 
καθημερινά με νεοεποχίτικα σκουπίδια, λαός που 
δεν έχει γλώσσα, ιστορία, παράδοση, λαός που 
δεν ευχαριστεί την Μεσίτρια του κόσμου, λαός 
που δεν μετανοεί, αυτός ο λαός για να επιβιώσει, 
δεν έχει ανάγκη από παπάδες σταρ που διαδί-
δουνε τις μεταπατερικές γελοιότητες, δεν έχει α-

νάγκη από εκκλη-
σιομάχους πολιτι-
κούς, έχει ανάγκη 
από Αληθινή Ορ-
θόδοξη, Ανατολική 
Εκκλησία!    

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ 
ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ_1:  
Πρώην πάτερ 

μου, αληθινά  συ-
γνώμη και καλή 
μετάνοια, πρώτα 
σε εμένα το χο-
ντρό σκουλήκι και 
μετά σε εσάς!
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Συγχαρητήρια του Συλλόγου ΜαμΑ
 για τις Πανελλαδικές

Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό, συγχαίρει 
όλους τους μαθητές που κατάφεραν να περά-
σουν στις επιθυμητές σχολές της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης! Ιδιαίτερα συγχαίρουμε όλα τα α-
δέρφια των παιδιών του συλλόγου μας, που 
έδωσαν το δικό τους αγώνα για να περάσουν 
στις σχολές της αρεσκείας τους ,με όλες τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά ,αλλά 
και όλα τα αδέρφια των παιδιών-ατόμων με ανα-
πηρία που δοκιμάστηκαν και πέτυχαν! Στέλνου-
με την αγάπη μας στους γονείς, που στέκονται 
συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες στον αγώνα 
των παιδιών τους και δικαιώνονται βλέποντάς 
τα  να διαπρέπουν και να εκπληρώνουν τα όνειρά τους! Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας 
,στους αφανείς ήρωες …τα αδέρφια των παιδιών μας, καλή τύχη στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους!   
Για όσους δεν τα κατάφεραν ,μην το βάζετε κάτω ,η ζωή δεν τελειώνει εδώ  κρύβει και άλλες επιλο-
γές και φυσικά άλλες προσπάθειες!

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ 

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΑΛΛΟ ΙΕΡΕΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ!

Στην τρίτη φάση βρίσκεται 
ήδη το σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας 

του Δήμου Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρει-

ας, ανακοινώνει ότι συ-
μπορευόμενος με τις Ε-
θνικές και Ευρωπαϊκές 
κατευθύνσεις για την βι-
ώσιμη κινητικότητα, προ-
ωθεί την υλοποίηση του 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (στο εξής 
ΣΒΑΚ), το οποίο θα θέσει 
τις βασικές κατευθύνσεις 
πάνω στις οποίες θα ανα-
πτυχθεί το σύστημα μετακινήσεων της πόλης τα 
επόμενα χρόνια.

Μέσω του ΣΒΑΚ επιδιώκεται η διαμόρφωση 
ενός συστήματος που θα συμβάλλει στην αστική 
αναζωογόνηση της περιοχής, θέτοντας σε προ-
τεραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών 
μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της μη-
χανοκίνητης κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό ο 
άνθρωπος και οι καθημερινές του ανάγκες τους, 
τοποθετούνται στο επίκεντρο ενώ ταυτόχρονα δη-
μιουργείται ένα εμπόδιο στην ολοένα αυξανόμενη 
χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Ο Δήμος βρίσκεται πλέον στο τελευταίο στάδιο 
εκπόνησης του σχεδίου, στο πλαίσιο του οποίου 
και έχοντας λάβει υπόψη το σύνολο των αποτε-
λεσμάτων των προηγούμενων βημάτων, προδι-
αγράφεται το σύνολο των μελλοντικών παρεμβά-
σεων αστικής κινητικότητας που θα σχεδιαστούν 
και θα εφαρμοστούν στο δήμο για την εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών κοινωνικής συμμετοχής και την 
αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων 
και του φυσικού περιβάλλοντος.

Βάση αρχικού σχεδιασμού, το δίκτυο φορέων 
της τοπικής κοινωνίας θα έπρεπε να συναντηθεί 
στην παρούσα φάση προκειμένου:

• Να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της 
διαδικτυακής διαβούλευσης για την ανάδειξη του 
μελλοντικού σεναρίου κινητικότητας

• Να του παρουσιαστεί το 
προσχέδιο των μέτρων αστικής 
κινητικότητας που έχει διαμορ-
φωθεί από την ομάδα έργου

• Να συζητήσει και να τοπο-
θετηθεί επί του καταλόγου των 
προτεινόμενων μέτρων αστικής 
κινητικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη ωστό-
σο τις ιδιαίτερες συνθήκες τις 
οποίες καθημερινά καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε λόγω της 

πανδημίας, η τρίτη (3η) διαβούλευση πραγματο-
ποιήθηκε ‘κεκλεισμένων των θυρών’ με τη συμμε-
τοχή μόνο της ομάδας έργου του δήμου και της α-
ντίστοιχης ομάδας υποστήριξης από τον ανάδοχο 
την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.

Από την έναρξη του έργου, ο δήμος στην 
προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα ενεργό και 
δυναμικό δίκτυο εμπλεκομένων φορέων που συ-
ζητά και συνδιαμορφώνει το μέλλον της πόλης, 
επιζητούσε την ενεργή συμμετοχή και στήριξη 
όλων των δημοτών του, για την αποτελεσματική 
εκπόνηση του σχεδίου. Υπό την έννοια αυτή, σας 
καλούμε και πάλι μέσω της παρούσας αλληλο-
γραφίας και της επισυναπτόμενης παρουσίασης 
-η οποία περιλαμβάνει τον κατάλογο του προτει-
νόμενου πακέτου μέτρων αστικής κινητικότητας-, 
να τοποθετηθείτε με σχόλια, παρατηρήσεις και 
προσθήκες, με απώτερο σκοπό την σχετική ε-
πεξεργασία τους και τη συμπερίληψή τους στο 
τελικό σχέδιο.

Παρακαλούμε θερμά για την αποστολή των 
ως άνω παρατηρήσεων έως και την Κυριακή 6 
Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου:

Γιαννόπουλος Γιώργος
giannopoulos@alexandria.gr
Πληροφορίες:  Τηλ. Επικοινωνίας: 23333-

50132
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημαα-

πό31-8-2020 μέχρι

6-9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

31/08/2020 έως 4/09/2020
ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-

λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαιραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Σάββατο 29-8-2020

08:00-14:30 ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ

Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέ-

ναντι από βενζινάδικο

Γαλάνη)23310-73324

08:00-14:30 ΚΟΥΡ-

ΚΟΥΤΑ Ν ΙΚΟΛΕΤΑ

ΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑ-

ΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

65931

08:00-14:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-

ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

14:30-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

19:00-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑ-

ΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

21:00-08:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑ-

ΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

Κυριακή 30-8-2020

08:00-14:30ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

14:30-21:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11 (κάτω

απότααστικά)23310-23023

19:00-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ (περΚΤΕΛ)23310-

62163

21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ (περΚΤΕΛ)23310-

62163

Δευτέρα 31-8-2020

14:30-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

14:30-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ 10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

19:00-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

21:00-08:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

Φαρμακεία

Ανανέωσε για 
μία  ακόμη 
χρονιά θα 

φοράει την ερυθρό-
λευκη φανέλα του 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ο πολύπει-
ρος Στηβ Παπαδόπου-
λος  που έχει σπάσει 
όλα τα ρεκόρ συμμε-
τοχής. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση α-
ναφέρει:ταεξής

Ο Σταύρος Παπαδόπουλος
συνεχίζει για ακόμα μία χρονιά
στονΦίλιππο!!!

Σε ηλικία 40 χρονών ο εμ-
βληματικόςαρχηγός τουΦιλίπ-
πουγράφειιστορία,καθώςμετά
τηνπρώτη τουσυμμετοχήστην
αντρική ομάδα τησαιζόν 1995-
96,συνεχίζειγια25ηχρονιάσε-
ρί να προσφέρει τις πολύτιμες
υπηρεσίεςτουστονΦίλιπποκαι
στηνΑ1 κατηγορία τουΕλληνι-
κού χάντμπολ, χωρίς να λείψει
ούτεμίασαιζόν!!!!

ΚαλήεπιτυχίαΣτηβ!!

ΣυνεχίζειστονΦίλιππο
ο40χρονος

ΣτήβΠαπαδόπουλος

ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ: Υπέγραψε
ο Τάσος Παπαχρήστος

ΗΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ2019ανακοινώνειότιπαίκτηςτηςομάδαςείναι
απόσήμεραοαμυντικόςΤάσοςΠαπαχρήστος.

ΟΤάσοςΠαπαχρήστοςγεννήθηκεστις5Μαρτίουτου1993στοΑίγιο
καιαγωνίζεταιστοαριστερόάκροτηςάμυνας.Ξεκίνησετηνκαριέρατου
απότονΝαυπακτιακόΑστέρα.Τηντελευταίαδιετίαφόρεσετηνφανέλα
τουΚισσαμικούκαι τωνΧανίων.ΣτοπαρελθόνέχειαγωνιστείσεΠλα-
τανιά, Ρούβα,Παναιγιάλειο,ΑστέραΤρίπολης,Πανθρακικό, Σπάρτη,
Ακρόπολη(Σουηδίας).

Πρώτοφιλικό
Εν τωμεταξύ, με διπλέςπροπονήσεις συνεχίζεται ηπροετοιμασία

τηςομάδας.ΤοΣάββατοτοαπόγευμαηΒέροιαθαδώσειτοπρώτητης
φιλικό.Θα αντιμετωπίσει τονΠΑΟΚουλούραςστοΤαγαροχώρι, στις
6μμ.ΤηνΚυριακήοιπαίκτεςθαέχουνρεπό.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιααγορά
γκαρσονιέραστοκέντρο,
μεασανσέρ,1οςκαιά-
νω,μέχρι20.000ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόρο-
φη κατοικία του ‘71,
140 τ.μ. συνολικά, κά-
τωαπόΠιερίων, εντός
οικοπέδου, 55.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη

οικοδομήαπό100 τ.μ.
περίπουοκάθεόροφος,
κοντά στη ΜΕΒΓΑΛ.
Τηλ.:6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-
μα 63 τ.μ. με πατάρι
και υπόγειο στη Βέ-
ροια, οδός Τρύφωνος
3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικίακοντάστο7οΔη-
μοτικό,75τ.μ.,μευπό-
γειο75τ.μ.καιοικόπε-
δο200τ.μ.,48.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα,τιμή130.000
ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ,ενοικιάζεται
μεζονέτα100τ.μ.,μονο-
κατοικία,απέναντιαπότα
είδηυγιεινής«Ιωαννίδη».
Τηλ.:6973226912.

ΔΙΑΒΑΤΟΣενοικιάζε-
ταιδιαμέρισμα3Δ,ΣΛΚ,
2W.C.,1οςόροφοςμο-
νοκατοικίας.Τιμήσυζητή-
σιμη.Τηλ.:6981760123.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι
γκαρσονιέραεπιπλωμέ-
νη,ΠλατείαΩρολογίου,
οδόςΜιαούλη 17, Βέ-
ροια.Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερί-

πτεροΑκροπόλεως,στην
καινούργιαγέφυρα«Κού-

του Σαββατοκύριακου

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό1-7-2020έως6-9-2020.

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

κιάζεται επαγγελματικός

χώρος 50 τ.μ.,πλήρωςα-
νακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.

Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN
ζητάει άτομο για μόνιμη
εργασίαμε εμπειρίασεκα-
τασκευή και τοποθέτηση
κουφωμάτων.Επικοινωνία
για ραντεβού 2331073281
υπεύθυνος προσωπικου
ΒύρωνΣταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαερ-
γασίασεφαρμακείομεεπι-
δότησηκαισχετικήεμπειρία.
Απαραίτητη προϋπόθεση

κάρταανεργίας.Τηλ.:23310
27507,6947259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης κα-
θαριότηταςστηΒέροια για
μόνιμη απασχόληση.Τηλ.:
2331021904κ.Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμαίαγιαεργα-
σίασεγυναικολογικόιατρείο
στη Βέροια. Πληρ. τηλ.:
6932245365.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
σε ξενοδοχείο στη Βέροια
για απογευματινή εργασία.
Απαραίτητη η ικανότητα
συνεννόησηςσταΑγγλικά.
Τηλ.:6948457059.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ24-8 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

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

Κωδ: 106623 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλο ενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24413ΠΙΕΡΙΩΝ,Γκαρσονιέρα46
τ.μ.,μικτάκαι37τ.μ.καθ.κατασκευή2004,1
υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,1οςόροφος,
σεάψογηκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,επιμελημένης
κατασκευής,σεπολυκατοικίααξιώσεων,αυτό-
νομηθέρμανσημεωρομετρητές,ενοίκιο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ,κομπλέεπιπλω-
μένηγκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή1983,1
υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,2οςόροφος,
χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο250€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/09/2020.

Κωδ:106569ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.στον
5οόροφο,Ρετιρέ,με2υ/δ,σαλόνι,ανακαι-
νισμένηκουζίνα,μπάνιο, έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,επιπλωμένοκομπλέ,με
ηλεκτρικέςσυσκευέςκαιπλυντήριορούχων,
μεμίαντουλάπα,διαμπερές,βλέπεισεμεγάλη
ανοιχτωσιά,ηλιόλουστοιχώροι,κουφώματα
αλουμινίουσυρόμενα,μεανελκυστήρα,ηλι-
ακόθερμοσίφωνα,σεπολύκεντρικόσημείο,
μίσθωμα350€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:105757ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή2003,3υ/δ,1οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιάκαιμεμίατεράστιαβερά-
ντα,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδια-
χέεταιστονχώρο,έναονειρεμένοδιαμέρισμα
καισεοικοδομήπολυτελούςκατασκευής,σε
υπεράριστηκατάσταση,εξωτερικάκουφώματα
καινούργιακαισίγουρααυστηρώντεχνικών
προδιαγραφών,μεμοντέρνααισθητική,μεαυ-
τόνομηθέρμανσηπετρελαίουμεογκομετρητές
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές,έχειηλιακόθερ-
μοσίφωνακαιθωρακισμένηπόρταεισόδου,

ενοίκιο330€.Διαθέσιμοαπό1/10/2020.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνο-

δόΣαλαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας100τ.μ. ισόγειασεσχετικάκαλή
κατάστασημεοικόπεδο600τ.μ..Αποτελείται
από2-3Υπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαι
μπάνιοΔιαθέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμε
Πετρέλαιοκαιμίαμεγάληαποθήκη.-Τιμή:
220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλ-
λάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

κωδ.23188ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεταιστον
ΆγιοΑντώνιο ,γραφείο45τ.μ.,μεδύοχώ-
ρους,μεκαινούργιακουφώματακαιμεδικό
τουμέσα WC,3οςόροφος ,μόνο200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14301-ΩΡΟΛΟΙενοικιάζεται ισό-

γειοκατάστημαεπίμεγάλουκεντρικούδρόμου
συνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροενιαίομεδικότoυWCκαιείναικατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,ενοίκιο200€. Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνα
σεκαλόεμπορικόσημείο ,πάροδοτηςΜη-
τροπόλεως36τ.μ., ισόγειοκαιμε36τ.μ.πα-
τάρι,διατίθεταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13832Κατάστημαπροςενοικίαση
στοκέντρο50τ.μ.,μεπολύχαμηλόμίσθωμα
μόνο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Θέσηστάθμευσηςσεανοιχτήπυλωτήοικοδο-
μής,μεπολύκαλήκαιάνετηπρόσβαση,για1
αυτοκίνητο,τιμήμόνο40€.Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμέ-
νοτο1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούρ-
γιακουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,
ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετική
διαρρύθμιση,σκαλιάεισόδου, σεμοναδική
τοποθεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:52.000
€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟρο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
στον5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμαν-
σηατομικήμεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέα

στονκάμπο,κουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια,ηλιακόθερμοσίφωνα,θωρακισμένη
πόρταεισόδου,ανελκυστήρα,μετέντες,κλει-
στόπάρκινγκ18τ.μ.καθώςκαιμιααποθήκη
9τ.μ.,σεπολύκαλήγειτονιά,άνετοιχώροι,
σετιμήπροσφοράς95.000€.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαιακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1ο
όροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά
,επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλεί-
ταισετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισό-
γειοκαι150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσε
οικόπεδο4000τ.μ.,σαλόνικουζίναανεξάρ-
τητηκαι4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευή
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
υγραέριο,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαι
αναφέρεταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,
είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,ζητούμενο
τίμημα140.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένη,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ

καλήτιμήμόνο:300.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1ος
καιαποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότου
κουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιμα-
τιστικό.Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα
,τιμή45.000€.

Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησί-
ονΠλ.ΩρολογίουεπίτηςΚεντρικήςμε40τ.μ.,
1οςορ.,δύοχώροι,σεκαλήκατάστασηπρο-
σφέρεταισε  τιμήπροσφοράςστα12000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22842Πωλείταιγραφειακόςχώρος
κομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρολογίου
με50τ.μ.2χώροι ,1οςορ.φωτεινός ,κα-
τάλληλοςγιακάθεχρήσηκαιμεπολύλογικό
τίμηματις40.000€.

Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Α-
ποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια -
Τιμή:35.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ισό-
γειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλήτιμή,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείταιισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέρο-
ντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο πολύκαλόδίπλα
στοκανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800
τ.μ.στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑ-

ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνωσε
πλατείασ/δ0,8,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικειμε-
νική,από90.000€τώρα36.000€.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
εξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςε-
πιφάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστικά:
ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο,αποτελείεξαιρετική
ευκαιρία.Τιμή:19.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενι-
αίοχώρογραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου, τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνει
καιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλη
σαλοκουζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύ
καλήτιμήμόνο25.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.
Πρόκειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλή-
ρουανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό
τρειςγραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά
τζάμιατεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυ-
κατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους,ατο-
μικήθέρμανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένη
πόρταεισόδουκαιαποτελείευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμή:87.000€.Ιδανικόακίνητογια
κάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρ-
διά τηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

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



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα, γυ-
ράς και λαντσέρα, ημερομίσθιο
πολύκαλό.Τηλ.:2331088018&

6972012622.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-

κινήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκι-
νήτων από επιχείρησηστηΒέ-
ροια για πλήρη απασχόληση.
Ικανοποιητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙ-
ΤΑΙοδηγόςταξίγιαπλήρηαπα-
σχόληση, καθώς και ΠΩΛΗΣΗ
γαϊδουράκια.Τηλ. επικοινωνίας:

2331071553&2331062900.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαπεριποίη-
σηκαιφροντίδαηλικιωμένουστη
Βέροια.Τηλ.: 23310 91098 κος
Δημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφροντίδα
ηλικιωμένης στηνΑγ. Βαρβάρα
για 24ωρη βάση. Πληρ. τηλ.:
2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-

ποίηση και φύλαξη ηλικιωμέ-
νου με άνοια σε 24ωρη βάση
στο Διαβατό Ημαθίας. Τηλ.:
6970307198&6980489597.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.
50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣκατοικια80τ.μμεοικοπεδο350τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγιαεργα-
σιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,μεθερμ/
τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚΧ.Θ.εμπροσθιο220€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχη,2ΔΣΚχωριςΘερμνση,ξυλινεςμπαλκονοπρτες200€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ1ΔΣΚχωριςκοινοχρ.1οςΑ.Θ,πολύομορφο250€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.απόπα-
ραλια45000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσααποστ.1800μ,15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρ-
κιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθηση
κτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβα-
ρεςπροτασεις
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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήμεγνώσειςδιπλογραφικών
βιβλίων.Δεν απαιτείται οποιαδήποτεπροϋπηρεσία.Α-
παιτείται βασική γνώσηαγγλικών και εκπλήρωσηστρα-
τιωτικών υποχρεώσεων. Νικόλαος Γκίκας&ΣΙΑΟ.Ε.,
ΕμπόριοΞυλείας, 5,5ο χλμ.ΠΕΟΒέροιας –Νάουσας,
Τηλ.6983438046.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-
κό γιαπαρασκευαστήριο
κρεάτων.Πληρ.στο τηλ.:
23310 42680 απο τις
9.00π.μ.έως1.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος
γραφείου - βοηθόςΛογι-
στήγιαΛογιστικόΓραφείο
στη Βέροια. Τηλ.: 6932
245383.



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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
τοκρεοπωλείο«Καρατζούλας»
στηΒέροια, με εμπειρία.Τηλ.:
6937249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιοδη-
γός με επαγγελματικό δίπλω-
μα.Πληρ.τηλ.:2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας για οδι-

κή βοήθεια στη Βέροια. Τηλ.:
23310 41601 & 6980 136902
&6988564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-
ηθός φαρμακείου στη Βέροια.
Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-
τάει να προσλάβει για μόνιμη
απασχόληση, εξωτερικό πω-
λητήήπωλήτρια για τουςΝο-
μούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσ-
σαλονίκης.Απαραίτητα προ-
σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλι-
κή γλώσσα, δίπλωμα αυτοκι-
νήτου,άδειαεργασίαςπροσω-
πικού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις.Μι-
σθός, ασφάλιση και ποσοστά.
Παραλαβή δικαιολογητικών με
συνέντευξη στα κεντρικά γρα-
φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροια www.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφρο-

ντιστηριακη πείρα, παραδιδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου (με εξειδίκευση στην
Έκθεση). Τιμές προσιτές με-
μονωμένακαισεγκρουπάκια.
Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα με-

ταχειρ ισμένα. Τηλ. :  6938
436951.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου
ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100,
17 ίππους, μαζί μεπλατφόρ-
μα,σεκαλήκατάσταση.Τηλ.:
6942 256821 από τις 3.00
μ.μ.έως10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθη-
τήτουΜουσικούΣχολείουσε
άριστη κατάστασηAlto Σα-
ξόφωνο μάρκας Jinbao και
ταμπουράς. Ελαφρώς μετα-
χειρισμένα μαζί με τις θήκες
τους. Τιμή Σαξόφωνου 300
ευρώ.Τιμή ταμπουρά 80 ευ-
ρώ.Τηλ.:6973658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ευκαιρία νο-
σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με κο-
μπιούτερ σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.: 6977 402239 κος
Γιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-
δη της CICU σε πολύ καλή
κατάσταση, 400 ευρώ όλα
μαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστήμων
με μεγάλη κινητή και ακίνητη
περιουσία, καθώς και υψη-
λά εισοδήματα, ζητει σύζυ-
γο-σύντροφο για σοβαρή κι
ανθρώπινησχέση.Τηλ.:6949
215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣοικονομι-
κά ανεξάρτητος αναζητά σο-
βαρήεμφανίσιμηκυρίαχωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις
άνω των 65 ετών έως 75 ε-
τών με την προοπτική γνω-
ριμίας και συμβίωση. Τηλ.:
6977951301.

ΚΥΡΙΟΣσυνταξιούχος,ζη-
τάγνωριμίαμεκυρίααπό55
ετών έως68 ετών, μεσκοπό
τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:
6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών,συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-

πής, αναζητά σύντροφο έως
68 ετών με τα ίδια χαρακτη-
ριστικά για μία ουσιαστική
σχέση ζωής.  Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις.  Τηλ.:  6997
933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδο-
φόραεπιχείρηση,ερ-
γαστήριοζυμαρικών,
μεσταθερήπελατεία
καιμηχανήματασεε-
ξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σ. ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥΚΑΙ ΣΙΑΟ.Ε. επιθυμεί
ναπροσλάβειμεπλήρηαπα-
σχόληση πωλητή/πωλήτρια
έως 30 ετών για το νομόΗ-
μαθίας.Απαραίτητη η κατοχή
διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου.
Ηπροϋπηρεσίασεαντίστοιχη
θέση θα συνεκτιμηθεί. Προ-
σφέρεται εταιρικό αυτοκίνητο
και ελκυστικό πακέτο απο-
δοχών.Αποστολή βιογραφι-
κού στο e-mail: logistirio@
oikobros.gr.



270 επιπλέον κρού-
σματα στην χώρα που βε-
βαιώθηκαν τις τελευταίες 
24 ώρες, ανακοίνωσε χθες 
Παρασκευή ο ΕΟΔΥ, εκ 
των οποίων τα 26 εντοπί-
στηκαν κατόπιν ελέγχων 
στις πύλες εισόδου της 
χώρας.

Ο χάρτης 
των κρουσμάτων

Από τα 238 εγχώρια 
κρούσματα, τα 18 συνδέ-
ονται με πρόσφατο ταξίδι 
στο εσωτερικό της χώρας, 16 συνδέονται με επαφή με γνω-
στά επιβεβαιωμένα κρούσματα  ή με ιχνηλατήσεις αυτών 
και 6 με γνωστές συρροές

Η Αττική βρίσκεται στο κόκκινο για μια ακόμα μέρα με 
112 κρούσματα, ενώ η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη δεύτερη 
θέση με 27. Ακόμα, εντοπίζονται 10 στις Κυκλάδες, 10 στην 
Π.Ε. Πέλλας, 9 στην Κοζάνη, 8 στην Π.Ε. Λέσβου, 6 στην 
Ημαθία και 5 στη Ζάκυνθο.

Στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές προστίθεται 
η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και επιβάλλονται τα κάτω-
θι μέτρα:

• Απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέ-
δασης από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί.

• Ανώτατο όριο 50 ατόμων για όλες τις δημόσιες και κοι-
νωνικές εκδηλώσεις και συναθροίσεις, εκτός από αυτές στις 
οποίες εφαρμόζονται ειδικοί

 «Μοντέλο Πόρου» 
για Λέσβο και Ζάκυνθο

Κατόπιν τούτων, την  εφαρμογή αυ-
στηρών περιοριστικών μέτρων για τη Μυ-
τιλήνη, τη Ζάκυνθο και την Ημαθία, στο 
πρότυπο των όσων έχουν ισχύσει για τον 
Πόρο, την Πάρο και την Αντίπαρο, ανακοί-
νωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασί-
ας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε παράταση 
14 ημερών για όλα τα περιοριστικά μέτρα.

Οπως ενημέρωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, 
λαμβάνοντας υπόψιν τα επιδημιολογικά 
δεδομένα των τελευταίων ημερών, από το 

πρωί του Σαββάτου στις 06:00, έκτακτα μέτρα επιβάλλονται 
σε Λέσβο και Ζάκυνθο.

Εφαρμόζονται δηλαδή τα κάτωθι μέτρα:
• Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης, όπως πάρτυ, εμπο-

ροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.
• Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω 

των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο 
όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

• Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός 
ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται 
για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

• Υποχρεωτική η χρήση μάσκας παντού, τόσο σε εξωτε-
ρικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους

Παράλληλα, παρατείνεται για 14 ημέρες το ειδικό καθε-
στώς σε Πάρο, Αντίπαρο, Μύκονο, Περιφερειακή Ενότητα 
Χαλκιδικής και Χανίων.
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Στις επιβαρυμένες περιοχές 
προστίθεται και η Ημαθία, μετά 

και τα 6 χθεσινά κρούσματα
-270 επιπλέον σε όλη τη  χώρα και παράταση των 
μέτρων προστασίας -όπου ίσχυαν-για 14 ημέρες

KΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Με ποια μέτρα θα γίνουν 
οι εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ, 

λόγω covid-19 

 * Το εισιτήριο μηδενικής αξίας εξασφαλίζει δικαίωμα εισόδου 
στον χώρο της αναγραφόμενης  εκδήλωσης για την συγκεκριμένη 
ημερομηνία και ώρα η οποία αναφέρεται σε αυτό.

* Όλες οι θέσεις που διατίθενται, αφορούν καθημένους, είναι 
αριθμημένες και έχει προβλεφθεί  η υποχρεωτική τήρηση αποστά-
σεων μεταξύ των θεατών σύμφωνα με τις οδηγίες  των υγειονομι-
κών αρχών. Δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις των θεατών από τις 
θέσεις τους.

* Κατά την είσοδο και την έξοδο τους από το χώρο οι θεατές 
πρέπει να τηρούν  τις αποστάσεις του 1,5 μέτρου.

* Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

* Οι θεατές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις 
των υπευθύνων του χώρου  και να σέβονται τους υγειονομικούς 
κανονισμούς που έχουν τεθεί από τον Διοργανωτή  καθ ‘όλη τη 
διάρκεια παραμονής τους στον χώρο.

* Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μετακινήσει θεατές 
από τις θέσεις τους σε άλλες,  αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο για υ-
γειονομικούς λόγους.

*  Το εισιτήριο μηδενικής αξίας  πρέπει να φυλάσσεται μέχρι το 
τέλος της εκδήλωσης  και να επιδεικνύεται στο προσωπικό του 
χώρου εφόσον ζητηθεί.

* Οι θεατές δεν επιτρέπεται να φέρουν κατά την είσοδο μπου-
κάλια, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα  και ό,τι άλλο θα μπορούσε να 
αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των θεατών.

  Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου στην είσοδο 
για λόγους ασφαλείας.

 
* Η είσοδος αργοπορημένων στις παραστάσεις δεν επιτρέπεται. 

Η παράσταση δεν έχει διάλειμμα.
  Αργοπορημένοι θεατές που δεν τους επιτράπηκε η είσοδος 

δεν δικαιούνται αποζημίωση  ή επιστροφή χρημάτων.

* Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της εκδή-
λωσης

* O θεατής θα πρέπει να επιδεικνύει αίσθημα ατομικής ευθύνης, 
να τηρεί τους κανόνες υγιεινής  και να συμμορφώνεται με όλα τα 
παραπάνω.

* Εάν η εκδήλωση αναβληθεί εξαιτίας καιρικών συνθηκών, υγει-
ονομικών αιτιών ή ανωτέρας βίας,  θα υπάρξει ανακοίνωση από 
τον Διοργανωτή για τυχόν επανάληψή της.
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