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-«Συναγερμός» χθες το απόγευμα 
στην οδό Σμύρνης

Στην τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας:

Με απόφαση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης

-Διαδικτυακά στο http://future.libver.gr/pod-
casts/ και στο https://www.pod.gr
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Στράτος Τζίτζης: Ένας αναρχικός 
του σινεμά σήμερα στα podcasts 

της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας

SL2-FL: «Στήριξη στους Λεουτσάκο, 
Τουτζάρη και Σταμούλη»

-Η ΠΑΕ Βέροια 
στην διαπραγμάτευση με την ΕΡΤ

Ο Αλέξης Τσίπρας για 
τις πρωτοβουλίες της Δημόσιας  

Βιβλιοθήκης Βέροιας

Σελ. 7

Σελ. 2

Σελ. 11

Σελ. 5

Σελ. 3

Σελ. 2

Σελ. 5

Κορωνοϊός, αναμόρφωση
προϋπολογισμού, υδροηλεκτρικά έργα, 

«Βέρμιον», 3-5 Πηγάδια, 
Αιολικό πάρκο, καταφύγιο 

αδέσποτων και αναβάθμιση βιολογικού

Καθαρίστε τα τζάκια
 πριν τα ανάψετε!

Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ευρώ 
για επενδύσεις προστασίας από 
τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Κλειστή από σήμερα μέχρι 
και τις 14 Δεκεμβρίου η Δ.Ο.Υ 
Βέροιας, λόγω κρουσμάτων
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Καλό το πλαφόν στα τεστ 
Covid… αλλά ποιος

θα το χρηματοδοτήσει;;;
  Θετικές οι αντιδράσεις των πολιτών στην ανακοίνωση 
της κυβέρνησης για επιβολή διατίμησης στην χρέωση 
των τεστ κορωνοϊου, αφού το 60αρι και 70αρι γίνεται 
40αρι στο μοριακό τεστ και το rapid στα 10 ευρώ. 
Σκέφτηκε κανείς ποιος θα το χρηματοδοτήσει; 
Προφανώς όλοι σκεφτήκαμε ότι θα υπάρξει και 
ανάλογη πολιτική μείωσης στη χρέωση των υλικών 
προς τους μικροβιολόγους που καλούνται να χρεώσουν 
πολύ φθηνότερα τις υπηρεσίες τους. Προς το παρόν δεν 
υπάρχει κάποια τέτοια κίνηση και οι μικροβιολόγοι 
είναι «στα κάγκελα» αφού όπως υποστηρίζουν 
καλούνται να πωλήσουν το τεστ φθηνότερα απ’ ότι το 
προμηθεύονται. Αν σε αυτό προσθέσουμε τα υλικά 
προστασίας που χρησιμοποιούν(μάσκες, ασπίδες, 
ειδικές στολές κ.λ.π.) τα οποία φυσικά δεν χρεώνουν 
στον ασθενή, τότε φαίνεται ότι οι μικροβιολόγοι μάλλον 
θα χρηματοδοτήσουν την διατίμηση που εξήγγειλε η 
κυβέρνηση.
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Αββακούμ προφ., Μυρόπης μαρτ.,

Θεοφίλου οσίου

Ο Αλέξης Τσίπρας
για τις πρωτοβουλίες

της Δημόσιας  Βιβλιοθήκης 
Βέροιας

Τακαλάνέακυκλοφορούνγρήγορακαιμεανάρτησή
τουοπρόεδροςτουΣΥΡΙΖΑκαιπρώηνπρωθυπουργός
επαινεί τηνπροσπάθεια τηςΔημόσιας ΒιβλιοθήκηςΒέ-
ροιαςγιατηνδωρεάνπαράδοσηβιβλίωνκατ’οίκον,που
αποφάσισε ναπροσφέρει στα μέλη τηςσεσυνεργασία
τωνmymarketκαιμάλισταμεδωράκιένακουτάκιπρά-
σινο τσάι, κατά τηδιάρκεια του lockdown.Τώραπου ο
χρόνοςγιαανάγνωσηείναιάπλετοςκαιχαλαρόςσεσχέ-
σημεαυτόνμιαςκανονικότητας,τικαλύτεροαπόβιβλίο,
τσάικαισυμπάθεια!

Γρίφος παραμένει ακόμα 
η άρση του lockdown

Αλλάζουν συνεχώς οι ενδεχόμενες ημερομηνί-
ες για την άρση του lockdown, με το μονοπάτι της
εξόδου από την καραντίνα να γίνεται συνεχώςπιο
δύσβατο.

Οφονικόςιόςδείχνεινααντέχει,κάτιπουφάνηκε
και από τα χθεσινα κρούσματα, με αποτέλεσμα, να
περιορίζονταισεπολύμεγάλοβαθμόοιοποιεσδήπο-
τεπροσδοκίεςγιαάνοιγματηςοικονομίας.

Μάλιστα, τις τελευταίεςώρεςφαίνεταιναπροκρί-
νεταιηπαράτασητων14ημερών,πράγμαπουκάνει
ξεκάθαρο το γεγονός ότι θα κάνουμεΧριστούγεννα
με…SMSστο13033.

Όπως αναφέρει τοMEGA, το μεγάλο στοίχημα
γιατηνκυβέρνησηείναιτοεάνθαανοίξουνταμικρά
καταστήματαστις 14Νοεμβρίου, καθώς και τα κομ-
μωτήρια.

Καλύτερη εικόνα θα έχουμε, κατάπάσαπιθανό-
τητα,τηνΠαρασκευή,οπότεοΚυριάκοςΜητσοτάκης
θαανακοινώσει τονέομοντέλοαυτούτου ιδιότυπου
lockdown,μετοοποίοθαμάθουμεναζούμεαπόδω
καιπέρα.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, τις ανακοινώσεις
του πρωθυπουργού, ενδέχεται να ακολουθήσουν
ανακοινώσεις υπουργών, όπουθα εξειδικεύσουν τα
μέτρα.

Φάρσαασυνείδητουτοτηλεφώνημαγιαβόμβα
στονοσοκομείο«Παπαγεωργίου»

Φάρσα κάποιου ασυνεί-
δητου αποδείχθηκε το τη-
λεφώνημα τηςΔευτέρας για
τοποθέτηση βόμβας στο νο-
σοκομείο «Παπαγεωργίου»
της Θεσσαλονίκης το οποίο
εφημέρευε. Κλιμάκιο αστυνο-
μικών τουΤμήματοςΕξουδε-
τέρωσηςΕκρηκτικώνΜηχανι-
σμώνμε ειδικά εκπαιδευμένα
σκυλιά διενήργησαν ελέγχους
στους χώρους του νοσηλευτι-
κούιδρύματοςχωρίςναδιαπι-
στώσουνκάτιύποπτοκαιστη
συνέχεια αποχώρησαν. Η ε-
φημερίατου«Παπαγεωργίου»
συνεχίστηκε κανονικά, όπως
ανακοίνωσε το Νοσοκομείο.
Είχεπροηγηθεί, τοαπόγευματηςΔευτέρας,απειλητικό τηλεφώνημαστοντριψήφιοαριθμότουΕΚΑΒκαισύμφωναμε
πληροφορίεςτουThestival,οάγνωστοςπουκάλεσεστο166είπε:«Ποιονοσοκομείοεφημερεύεισήμερα;».Οτηλεφω-
νητήςτουΕΚΑΒαπάντησεότιεφημερεύειτοΠαπαγεωργίου.Οάγνωστοςάντραςσυνέχισε:«Έχουμεβάλειβόμβαστην
πτέρυγαγιακορωνοϊό».ΑμέσωςειδοποιήθηκετοκέντροτηςΆμεσηςΔράσης.Σεκάθεπερίπτωσηπρόκειταιγιαμιααψυ-
χολόγητηενέργειακαιμάλιστασεπερίοδοπουστανοσοκομείαδίνουνμάχηκαιθαπρέπεινατιμωρηθείπαραδειγματικά
σεπερίπτωσηπουτονανακαλύψειηαστυνομία.

Καθαρίστετατζάκιαπρινταανάψετε!
«Συναγερμός» χθες το απόγευμα στην οδό Σμύρνης

Ήρθαν αυτές τις ημέ-
ρες ταπρώτα κρύα, άνα-
ψαν τα τζάκια, αλλά άρχι-
σανκαιοιπρώτεςκλήσεις
στην Πυροσβεστική για
«αρπαγμένες» καμινάδες!
Χθες το απόγευμα γύρω
στις 18.30, δύο οχήματα
της ΠυροσβεστικήςΥπη-
ρεσίας κατέφθασαν στην
οδόΣμύρνης(λίγοπιοπά-
νωαπό ταΠαπάκια) μετά
από κλήση για φωτιά σε
καμινάδα. Ευτυχώςπαρά
την άμεση κινητοποίηση
των ανδρών τηςΠ.Υ. δεν
χρειάστηκεναπαρέμβουν,
αφού η καμινάδα «ξεθύ-
μανε»μόνητης.Οιάντρεςπροληπτικάπαρέμεινανστονχώρογιαναδιασφαλίσουνότιδενσυντρέχεικίνδυνος.Ωστόσο
επανέρχεταιστοπροσκήνιογιαμιαακόμηχρονιάτοζήτηματουαπαραίτητουετήσιουκαθαρισμούτωνκαμινάδων,αφού
τατελευταίαχρόνιαέχουμεδεκάδεςπεριστατικάπυρκαγιώνστοκέντροτηςπόληςεξαιτίαςτηςαμέλειαςκαθαρισμούτων
τζακιών.Σπεύσατεεπομένωςγιακαθαριότητα!

Η μεγάλη 
κόλαση αυτού του 

ιού είναι η απάνθρωπη 
μοναξιά του θαλάμου 

και του θανάτου
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Σύμφωνα  με  την   υπ ΄αρ ιθμ .  Δ1α /Γ.Π .ο ι κ . :  76629 
(Φ.Ε.Κ.5255Β/28.11.2020) από 30-11-2020 έως  07-12-2020, στις Λαϊ-
κές Αγορές του Δήμου Βεροίας (Κοινότητα  Βέροιας-Μακροχωρίου-Αγ. 
Γεωργίου), επιτρέπεται η συμμετοχή  των πωλητών (παραγωγοί και 
επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με την 
άδειας τους, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών. 

Πίνακες με τους συμμετέχοντες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr)  

Στις κατηγορίες πωλητών:
2 β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. 
αναστέλλεται σε όλη την Επικράτεια η λειτουργία των παρακάτω 

δραστηριοτήτων:
22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων 

και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.82.

23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγο-

ρές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται 
σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντι-
κείμενα. 

 Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των 
πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους 
στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:  

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟ-
ΡΩΝΟΪΟΥ covid 19

•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους 
και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών. Απόσταση ενάμισι (1,5) 
μέτρου μεταξύ των ατόμων. 

• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προ-
ϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, 
για  λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   

Ο Αντιδήμαρχος 
Στυλιανός  Ασλάνογλου   

Ρυθμίσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών 
Βέροιας- Αγίου Γεωργίου - Μακροχωρίου

Τα νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας ενισχύει και εξοπλίζει 
με σύγχρονα μηχανήματα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύει με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τις βασικές υγειονομικές 
δομές της Ημαθίας, τα νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας, μετά την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από 
τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

«Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου διαρκώς να εξο-
πλίζουμε με σύγχρονα μηχανήματα τα νοσοκομεία όλης της Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχοντας έτσι αφενός 
στους γιατρούς και τους νοσηλευτές τις δυνατότητες να είναι αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων υγείας των πολιτών, αφετέρου τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες νοσηλείας και περίθαλψης στους 
ασθενείς. Διαθέτουμε 2,5 εκ. ευρώ συνολικά για την προμήθεια του πλέον εξελιγμένου ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τις δυο βασικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας της Ημαθίας, τα δημόσια νοσοκομεία της 
Βέροιας και της Νάουσας. Οι παρεμβάσεις μας αυτές έχουν ιδιαίτερη αξία σήμερα, καθώς γίνονται εν μέσω 
της πανδημίας του κορονοϊού και δίνουμε τη δυνατότητα στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα να αντιμετωπίσουν 
με τα ισχυρά ‘όπλα’ που τους διαθέτουμε τη μεγάλη μάχη που δίνουμε όλοι μας για να περιορίσουμε τις επι-
πτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Ανάλογες παρεμβάσεις ενίσχυσης πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στις επτά Περιφερειακές Ενότητες, συνδράμοντας έτσι 
τη μεγάλη προσπάθεια για να έχουν οι πολίτες ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα δημόσιας υγείας», επι-
σήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι δυο παρεμβάσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι:
1.«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας»: Με τα δεκάδες νέα μη-

χανήματα αναμένεται να καλυφθούν και να αναβαθμιστούν οι λειτουργικές ανάγκες όλων των τμημάτων του 
νοσοκομείου όπως χειρουργείων, ΤΕΠ, ΜΕΘ, όλων των κλινικών, αλλά και οι ανάγκες απομόνωσης κλινών 
που θα νοσηλεύονται άτομα με μεταδοτικά νοσήματα με αποτέλεσμα τον συνολικό εκσυγχρονισμό και την 
βελτίωση υπηρεσιών υγείας, που παρέχει το νοσηλευτικό ίδρυμα. Ανάμεσα στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται 
και μηχανήματα αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και άλλων ανά-
λογων ιών στο μέλλον.

2.«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας»: Επίσης θα γίνει προμήθεια δεκάδων σύγχρονων μηχανημάτων για την κάλυψη και αναβάθμιση των λειτουργικών αναγκών όλων των 
τμημάτων του νοσοκομείου (χειρουργείων, ΤΕΠ, ΜΑΦ), όλων των κλινικών, αλλά και οι ανάγκες απομόνωσης κλινών που θα νοσηλεύονται άτομα με μεταδοτικά νοσήματα. Το ίδιο ισχύει και για τον εξοπλισμό του νοσηλευτι-
κού ιδρύματος με μηχανήματα αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και άλλων ανάλογων ιών στο μέλλον.

Στράτος Τζίτζης: Ένας αναρχικός του σινεμά σήμερα 
στα podcasts της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας

-Διαδικτυακά στο http://future.libver.gr/podcasts/ και στο https://www.pod.gr
Σήμερα Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 ο 

σκηνοθέτης - συγγραφέας Στράτος Τζί-
τζης συνομιλεί με την Ντοκιμαντερίστρια 
- Μοντέζ Κατερίνα Μάρθα Κλάρκ.

Από τα παιδικά βιώματα της κοινω-
νικής μετάβασης της Βέροιας σε αστική 
περιοχή και την έντονη δραστηριοποίηση 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στα α-
ναρχοαυτόνομα φοιτητικά χρόνια παρέα 
με τον Άσιμο. Και από την γνωριμία με 
τον Παντελή Βούλγαρη, στην μετέπει-
τα ενασχόληση με την κινηματογραφική 
σκηνοθεσία, την απογοήτευση με το ελ-
ληνικό κατεστημένο και το κυνήγι του 
κινηματογραφικού ονείρου στο Βερολίνο.

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

Συντονιστείτε διαδικτυακά στο http://future.libver.gr/podcasts/ και στο https://www.pod.gr/
Δέκα χρόνια μετά την απονομή του Βραβείου «Πρόσβαση στη Μάθηση» από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates, η Βιβλιοθήκη συζητάει για το μέλλον με ποικίλες εκδηλώσεις, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, με 

ελεύθερη πρόσβαση. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο future.libver.gr/programme
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, Τηλ. 2331024494, https://www.libver.gr email: info@libver.gr



Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου πραγματοποι-
ήθηκε με μεγάλη επιτυχία, το πρώτο διαδι-
κτυακό σεμινάριο του συλλόγου μας με τίτλο 
‘Διαπερνώντας την ομίχλη του αυτισμού-Δια-
χείριση καθημερινών προκλήσεων’. Η πρόε-
δρος του συλλόγου Μέριμνα Ατόμων με Αυτι-
σμό (Μ.Α.μ.Α), Ελένη Γεωργιάδου -Στεφανάκη 
καλωσόρισε τους εισηγητές και συμμετέχοντες 
και μαζί με την κυρία Ολυμπία Λαγοπούλου 
,ειδική παιδαγωγoς και υπεύθυνη του κδαπ 
μεΑ Μ.Α.μ.Α, ανέλαβαν το συντονισμό του 
σεμιναρίου. Καλεσμένοι εισηγητές ήταν εξαι-
ρετικοί επιστήμονες του χώρου με εμπειρία και 
εξειδίκευση .

Η κυρία Ευαγγελινή Αθανασοπούλου ,Δι-
ευθύντρια Ε.Σ.Υ-Υπεύθυνη του κοινοτικού κέ-
ντρου ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων Γ.Ν 
Γ’ Παπανικολάου ,μας παρουσίασε την εισήγη-
σή της η οποία αφορούσε το παιδί και τον έφη-
βο στο φάσμα του αυτισμού και η οικογένειά 
του, ζητήματα διάγνωσης και συμβουλευτικής 
καθώς και ενδείξεις φαρμακοθεραπείας.

Ο Δρ.Ιωάννης Βογινδρούκας ,λογοπεδι-
κός , διδάκτορας του τομέα ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Birmingham,  
School of Education με ειδίκευση στην Αυ-
τιστική Διαταραχή.( ΜΑ,Pgr.Dipl,PhD), μας 
παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους 
επιτυγχάνεται η ενίσχυση της επικοινωνίας στα 
άτομα με αυτισμό.

Ο κύριος Νίκος Τριανταφυλλίδης, εργοθε-
ραπευτής , με εξειδίκευση στην Αισθητηρια-
κή Ολοκλήρωση(Sensory Integration) και στη 
Νευροεξελικτική Αγωγή (BOBATH-NDT), πα-
ρουσίασε τις στρατηγικές αντιμετώπισης των 
διαταραχών αισθητηριακής επεξεργασίας στα 
άτομα του φάσματος.

Το σεμινάριο παρακολούθησε μεγάλος α-
ριθμός συμμετεχόντων από πολλά μέρη της 
Ελλάδας αλλά και εκτός ελληνικών συνόρων 
όπως Κύπρος ,Ελβετία, Λονδίνο, Βέλγιο. Πρό-
κειται για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκ-
παιδευτικοί, ιατροί ,φοιτητές ,θεραπευτές που 

ασχολούνται με το φάσμα του αυτισμού και 
σχεδιάζουν να συμπεριλάβουν διάφορες πα-
ραμέτρους στο πλάνο παρέμβασης. Αξιοση-
μείωτη ήταν η συμμετοχή γονέων ,οποίοι θέλη-
σαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να 
πληροφορηθούν για τις τρέχουσες πρακτικές 
του φάσματος . 

 Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους 

συμμετέχοντες οι οποίοι από τις πρώτες μέ-
ρες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τη 
διαδικτυακή αυτή δράση του συλλόγου μας.

Θερμές ευχαριστίες στους καλεσμένους 
εισηγητές μας ,οι οποίοι συμμετείχαν αφιλο-
κερδώς και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον 
των συμμετεχόντων ,παρουσιάζοντας τις ει-
σηγήσεις τους με την επιστημονικότητα και 
σοβαρότητα που τους διακρίνει.

Ένας από τους κύριους στόχους του συλ-
λόγου μας ,είναι η ευαισθητοποίηση και ενη-

μέρωση της κοινωνίας απέναντι στον αυτισμό 
μέσα από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών διαδι-
κτυακών σεμιναρίων και όχι μόνο. Τα χρήματα 
που συγκεντρώθηκαν από τη δράση αυτή, 
αποταμιεύονται στον Κουμπαρά Αγάπης της 
Μ.Α.μ.Α για την δημιουργία πρωϊνής δομής για 
άτομα του φάσματος.

Το ΔΣ  της Μ.Α.μ.Α 
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Η φιλόπτωχος Βέροιας συγκεντρώνει 
τρόφιμα για ευάλωτες οικογένειες

Η Φιλόπτωχος παράλληλα με το καθημερινό συσσίτιο, έχει να φροντίσει, και για τις 
130 οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες από εμάς, είναι εκτός συσσιτίου, και όπως 
κάθε χρόνο ετοιμάζει γι’ αυτές τις οικογένειες, δέματα με τρόφιμα. Έχουμε   ανάγκη 
από πολλά τρόφιμα μακράς διάρκειας, κυρίως όσπρια,  λάδια ενός λίτρου  και ρύζι. 
Φέτος πολλοί από τους ωφελούμενούς μας, λόγω των συνθηκών, δεν κατάφεραν να 
εργαστούν ούτε εποχιακά. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το δέμα που θα λάβουν να είναι 
αρκετά ενισχυμένο. Παρακαλούμε τους φίλους και τις φίλες μας και όσους γνωρίζουν 
το έργο μας να μας βοηθήσουν.

Η Φιλόπτωχος είναι ανοικτά Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, στην οδό Κωτουνίου 10Α  
από   8.00΄-12.00   π.μ 

 Όσοι δυσκολεύονται, λόγω των περιορισμών της κυκλοφορίας, θα μπορούσαν να 
μας ενισχύσουν με ένα χρηματικό ποσό στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563

Το Δ. Σ.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  
ΒΕΡΟΙΑΣ: Κάλεσμα 

σε εθελοντική 
αιμοδοσία

Η  Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας   καλεί  τα  
μέλη  και  τους  φίλους της   να  δείξουν   για  
άλλη  μια  φορά   την  αλτρουιστική  τους  
διάθεση  και  συμπαράσταση  στον  άγνω-
στο  συνάνθρωπο  μας,  προσφέροντας  10  
λεπτά  από  το  χρόνο  τους, δίνοντας  αίμα  
για  όλους  που  το    έχουν   ανάγκη. 

 Η ανεκτίμητη προσφορά σε αίμα, 
ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ημέρες, δίνει 
ελπίδα και πάνω απ’ όλα ποιότητα ζωής 
σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, χωρίς  να  
στερεί  κάτι  από  τους  δότες.΄΄ Τώρα  μπο-
ρείς  αύριο  ίσως  να  το  χρειασθείς  και  
εσύ΄΄ ας  είναι  το  σύνθημα  μας  και  η  έ-
μπρακτη   αγάπη  μας  για τον πλησίον μας.

 Οι  ενδιαφερόμενοι  παρακαλού-
νται  να συνδράμουν στην προσπάθεια του 
Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας για εθελο-
ντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης, στα 
ΚΑΠΗ Βέροιας. (ΚΑΠΗ Βέροιας, Πεζόδρο-
μος Αριστοτέλους 3, απέναντι από το 2ο 
Δημοτικό Σχολείο (Μελέτειο) από τις 9 πμ 
έως τις 1 μμ. και  να  δώσουν  αίμα  για  
λογαριασμό  της   τράπεζας  αίματος  της  
Ευξείνου  Λέσχης  Βέροιας. Για επιπλέον 
πληροφορίες καλέστε στο 23310 29600. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΟΦΨΥ) ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021
Αγαπητοί 

φίλοι,
Το  Η μ ε -

ρολόγιο του 
2021,  ε ίνα ι 
το τρίτο που 
εκδίδεται από 
την  Ομάδα 
Ζωγραφικής 
των ληπτών 
του Συλλόγου 
με έργα τους 
που παρου-
σιάζονται σε 
αυτό, με τη 
φροντίδα της 
εθελόντριας

Εικαστικού 
μας Ελενας 
Στεργίου και 
της Ψυχολό-
γου Κυβέλης 
Καλαϊτζή.

- Ευχαρι-
στούμε τον 
φίλο Μιχάλη 
Ασικίδη «ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ» για τη φωτογράφιση.

- Ευχαριστούμε θερμά τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών «Λέ-
ξις» και τις εκδόσεις «supercourse» για τη χορηγία έκδοσής του.

Το Ημερολόγιο του 2021 διατίθεται από τα γραφεία του Συλλό-
γου και είναι δωρεάν.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Γιώργος Σαλιάγκας

Λύκειο των 
Ελληνίδων Βέροιας : 

Ημερολόγιο 2021

Tο Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, γιορτάζοντας φέτος τα 
40 χρόνια από την ίδρυσή του, 40 χρόνια εθελοντικής προ-
σφοράς για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
παρουσιάζει στο ημερολόγιο του 2021, Βεροιώτισσες από 
μια...άλλη εποχή.

Το ημερολόγιο είναι εύχρηστο(τσέπης) και διατίθεται από τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Στέλλα Λέκκα   τηλ. 6945941596
Λόλα Τρομπούκη    τηλ. 6978008428
Ζωή Χατζηνικολάου    τηλ. 6944561894

     Το Δ.Σ.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε  
το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο 

του Συλλόγου  Μ.Α.μ.Α
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Κλειστή από σήμερα 
μέχρι και τις 

14 Δεκεμβρίου η Δ.Ο.Υ 
Βέροιας, λόγω κρουσμάτων 
Στο πλαίσιαο των 

προληπτικών μέτρων 
και ρυθμίσεων για την 
προστασία και την α-
νάγκη περιορισμού 
της διασποράς του 
COVID-19 και σύμφω-
να με την υπ αριθμ. 
663403/1-12-20 γνω-
μοδότηση της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας 
της περιφερειακής ε-
νότητας Ημαθίας κα-
τόπιν εμφάνισης κρου-
σμάτων COVID-19 
στη Δ.Ο.Υ Βέροιας, α-
ναστέλλεται η λειτουρ-
γία της για το χρονικό 
διάστημα 2/12/2020 
έως και 14/12/2020. 

Η υπηρεσία θα επανέλθει στη λειτουργία της από 15/12/2020.
Η Προϊσταμένη Δ.Ο.Υ. Βέροιας

Στάμου Δήμητρα

Αρνητικά όλα τα τεστ 
μαθητών και εκπαιδευτικών 

στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Νάουσας

Η κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ με έδρα τη Βέροια, πραγματοποίησε xθες Τρίτη, για 2η φορά έλεγχο COVID 19 στους 
μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Νάουσας, παρουσία του Διευθυντή ΔΔΕ Ημαθίας, 
κ. Α. Παπαδόπουλου. Ο πρώτος έλεγχος ήταν συνολικά αρνητικός για το σχολείο, το οποίο παραμένει ανοικτό, όπως 
και τα υπόλοιπα σχολεία Ειδικής Αγωγής της χώρας. 

Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις προστασίας 
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο των στοχευμένων κινήσεων του Υπουργείου 
για την ενθάρρυνση επενδύσεων που θα συνδράμουν στην προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα ενεργοποιεί τη 2η Πρόσκληση του Υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην μεί-
ωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το συγκεκριμένο Μέτρο, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικό-
τητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων 
ενεργητικής προστασίας από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή, ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα 
επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά. 

Την πρόσκληση του Μέτρου  υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κ. 
Μπαγινέτας. 

Σε σχετική δήλωσή του ο Υπουργός επισημαίνει ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει την αδιάκοπη προσπάθεια που καταβάλλει 
για τη θωράκιση του φυτικού κεφαλαίου των Ελλήνων αγροτών και τη διασφάλιση του εισοδήματός τους, στην κατεύθυνση στή-
ριξης των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστή-
ματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ξεκινά την Τρίτη 01/12/2020 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 01/03/2021 στις 5:00 μ.μ. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Tρίτη 1 Δεκεμ-

βρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Παναγιώτης 
Κελεμπεκίδης σε ηλικία 70 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  
Βέροιας ευχαριστεί θερμά την κ. Μαίρη Σπυρούδη    για 
την οικονομική δωρεά της  εις μνήμην του αγαπημένου της 
αδερφού Ζαμάνη Δημητρίου για την συμπλήρωση 6 μηνών 
από τον θάνατο του

Ο Θεός αν τον αναπαύσει
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια

 και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Δήμος Νάουσας: 
Ψυχολογική υποστήριξη 

σε ηλικιωμένους 
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του 

Δήμου Νάουσας, σε συνεργασία με την ψυχολόγο κ. Ευγε-
νία Λεπίδου, ξεκινά την προσφορά τηλεφωνικής ψυχολογι-
κής υποστήριξης σε ηλικιωμένους, που χρήζουν βοήθειας  
για την αντιμετώπιση δυσχερειών, λόγω του υποχρεωτικού 
εγκλεισμού στο σπίτι. Κανένα άτομο μεγάλης ηλικίας δεν 
πρέπει να αισθάνεται μόνο του.  

Ώρες τηλεφωνικής υποστήριξης: 08.00 - 10.00  και  
16.00 - 18.00 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2332025731

Ευχαριστίες
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδο-

σκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κη-
δεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το 
Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημε-
ρήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης 
και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της 

Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαρι-
στούν θερμά: 

Την κυρία ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 
το ΒΟΛΟ, για την ευγενική προσφορά προς το Κέ-
ντρο μας, χειροποίητων χριστουγεννιάτικων ειδών 
για να χρησιμοποιηθούν από τα εργαστήριά μας στα 
bazzar. H κυρία ΚΟΛΛΙΑ προσέφερε τα χριστουγεν-
νιάτικα είδη εις μνήμη του πατέρα της.

Την Εταιρεία LA CUCINA ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ για τη 
χρηματική δωρεά καθώς και για την προσφορά υλι-
κών προς τα εργαστήρια του Κέντρου,  για τις χειρο-
τεχνίες των ωφελουμένων.

Tον κύριο Μπεκίρη Ανδρεα από την Πάτρα για τη 
χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του Κέντρου, εις 
μνήμη της Ανθούλας Τζουβάρα.

Την κυρία Χατζησταύρου Κων/να από την Αλεξάν-
δρεια για την προσφορά φρούτων για τους ωφελού-
μενους.

-Την κυρία Μαϊλίντα Αλίνι από την Αλεξάνδρεια για 
τη χρηματική δωρεά εις μνήμη προσφιλών προσώ-
πων. 

-Την κυρία Αλεξανδροπούλου Ευθυμία για τη χρη-
ματική δωρεά εις μνήμη της Αγγελικής Βλαχοπόυλου.

-Την κυρία Τσιακιρίδου Σοφία για τη χρηματική 
δωρεά εις μνήμη της αγαπημένης φίλης της Μαρίας 
Βασιλειάδου.

-Την οικογένεια Παναγιωτίδη για τη χρηματική 
δωρεά εις μνήμη της μητέρας του Παναγιωτίδου Αν-
θούλας.

-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια για τη δω-
ρεά χρηματικού ποσού.

-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη 
συνεχή προσφορά γευμάτων  προς τους ωφελούμε-
νους.

«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 

8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 
το ωράριο 
λειτουργίας 

των φαρμακείων 
Ημαθίας

 Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας ενημερώνει 
ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας και των με-
λών του, το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων που 
ανήκουν σε όλες τις περιοχές της Ημαθίας μετασχημα-
τίστηκε σε συνεχές για όσο διάστημα θα διαρκέσει η 
απαγόρευση κυκλοφορίας. 

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

«Έφυγε» ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ: 
Θανάσης Γεωργιάδης

Πριν λίγες ημέρες, φίλοι αναγνώστες, 
«έφυγε» από κοντά μας ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
Θανάσης Γεωργιάδης.

Αφού απευθύνω τα συλλυπητήριά μου 
στους οικείους του, θα σας γράψω πώς 
τον γνώρισα.

Έμενα (1978) στην οδό Εμμ. Παππά 
και ο γιος μου πήγαινε στην Α΄ τάξη του 
Δημοτικού, στο ΣΤ΄ σχολείο.

Η οδός Τρεμπεσίνας ήταν γεμάτη, δε-
ξιά-αριστερά, από παρκαρισμένα αυτοκί-
νητα.

Ο γιος μου (6 χρονών), αφού αγόρασε 
μια σοκολάτα από το κυλικείο (που ήταν 

επί της Τρεμπεσίνας), είδε στο απέναντι 
πεζοδρόμιο το φίλο του. Αμέσως, περνώντας ανάμεσα από τα παρκαρι-
σμένα αυτοκίνητα, έτρεξε να τον συναντήσει.

Εκείνη τη στιγμή κατέβαινε την Τρεμπεσίνας με το αυτοκίνητό του ο 
μακαριστός Θανάσης και τον χτύπησε. Οι παριστάμενοι στο πεζοδρό-
μιο, που είδαν το γεγονός, έπιασαν με τα δυο τους χέρια το κεφάλι τους 
και μπήκαν στα καταστήματά τους.

Αμέσως, ο Θανάσης άρπαξε τον μικρό και τον πήγε κατ’ ευθείαν στο 
νοσοκομείο. Έβγαλαν ακτινογραφίες (τον είχε χτυπήσει στον δεξιό γο-
φό), οι οποίες δεν έδειξαν κάτι το σοβαρό. Όλοι «ανασάναμε». Ευτυχώς 
που ο Θανάσης δεν έτρεχε. Έτσι γνωριστήκαμε.

Όταν πήρε σύνταξη, πήγαινε σ’ ένα κτήμα, πλησίον του χώρου που 
ρίχνουμε τα Θεοφάνεια το Σταυρό και περνούσε τις ώρες του, καλλιερ-
γώντας διάφορα. Πήγαινα κι εγώ και τον έκανα παρέα.

Ήταν σπουδαίος και ως επιστήμων και ως πολιτευτής.
Αιωνία του η μνήμη.

Ιερεύς, Παναγιώτης Χαλκιάς

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Νάουσας 
Νικόλα Καρανικόλα για την απώλεια του Τοπικού 

Συμβούλου Λευκαδίων, Ιωακείμ Τομπουλίδη
 «Σήμερα χάσαμε έναν καλό φίλο και συναγωνιστή που είχε πάντοτε τη διά-

θεση για προσφορά στον τόπο και τους συμπολίτες του.   
Με θλίψη και πόνο αποχαιρετούμε τον Ιωακείμ Τομπουλίδη,  που είχαμε  την 

τιμή να έχουμε στο πλευρό μας στις αυτοδιοικητικές εκλογές  αλλά και μετέπει-
τα, ως συνεργάτη, εκλεγμένο τοπικό σύμβουλο στην Κοινότητα των Λευκαδίων.  
Εκφράζω τη θλίψη και την συμπαράστασή μου στην οικογένεια και στους οικεί-
ους του, ο ίδιος προσωπικά αλλά και εκ μέρους όλης της δημοτικής αρχής. 

Καλό ταξίδι Ιωακείμ, 
θα μας λείψει η ανθρωπιά και η αυθεντικότητά σου…»
 



Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ: Εκδόθηκαν 
οι καταστάσεις κατανομής των 

επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2020
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του νο-

μού ότι έχουν εκδοθεί οι καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2020.
Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί φέτος στη χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας 

του κορωνοϊού covid-19 και των μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό της διασποράς του, σύμφωνα με τις 
σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να επικοινωνήσουν τη-

λεφωνικά (και όχι με αυτοπρόσω-
πη παρουσία) με τη ΔΑΟΚ, προ-
κειμένου να λάβουν γνώση για 
την ισχύουσα κατανομή, εντός 
30 ημερών, δηλαδή μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 2020. Τα τηλέφωνα 
επικοινωνίας είναι:2331350133

Οι  κτηνοτρόφοι  που ε -
πιθυμούν,  βάσε ι  της  Υ.Α. 
915/69142/15-5-2018 (ΦΕΚ 
1812/Β’/21.05.2018) να υποβά-
λουν αίτημα χωροταξικής ανακα-
τανομής, καλούνται να αποστεί-
λουν ηλεκτρονικά σχετικό αίτημα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
υπηρεσίας: paparosi.s@imathia.
pkm.gov.gr εντός του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση, θεωρείται ότι 
οι δικαιούχοι αποδέχονται την κα-
τανομή ως έχει και  αποποιούνται  
του δικαιώματος ένστασης. 

Για περισσότερες πληρο-
φορίες: Τσαγγαλίδης Γεώργι-
ος, 2331350133, tsagalidis.g@
imathia.pkm.gov.gr.

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

Το ΔΣ του  Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», ευχαριστεί θερμά 
την εταιρία Χονδρικού Εμπορίου Ανατομικών Ανδρικών - Γυναικείων Υποδημάτων 
Apollon International – ΑΛ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ και για τη φετινή προσφορά ειδών 
υπόδησης προς κάλυψη των εποχικών αναγκών των ωφελούμενων του Ξενώνα Βρα-
χείας Φιλοξενίας της δομής μας αλλά και αρκετών εμπερίστατων συνανθρώπων μας, 
προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που συνδράμουμε, και ειδικότερα 

ενόψει της επικείμενης εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Το φαινόμενο της μετατροπής της 
θρησκευτικής πίστης σε πολιτική ι-
δεολογία διογκώνεται με ορμή στους 
κόλπους του Ισλάμ, απειλώντας ακό-
μη και αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και 
ελευθερίες του δυτικού πολιτισμού. Οι 
πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες 
σε Παρίσι, Νίκαια και Βιέννη, οι τελευ-
ταίες σε μια μακρά σειρά αναλόγων 
που συνταράζουν συχνά πυκνά τον 
δυτικό κόσμο, αποδεικνύουν ότι η κατάσταση έχει 
φθάσει σε ένα οριακό σημείο και απαιτείται άμεση 
και συντονισμένη απάντηση. 

Ενώ η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις 
συνέπειες της αποχριστιανοποίησης αλλά και της 
συρρίκνωσης των ανθρωπιστικών σπουδών και 
της κλασσικής παιδείας- σε σημείο που τίθεται εν 
αμφιβόλω ακόμη και η ίδια η ευρωπαϊκή ταυτότη-
τα- στον ισλαμικό κόσμο, παρατηρείται αντίστρο-
φη τάση, καθώς το Ισλάμ επιβάλλεται ως πολιτική 
ταυτότητα, με την μορφή του ισλαμισμού. Σε αυτό 
το φαινόμενο, θα πρέπει να δούμε μερικά άκρως 
ανησυχητικά συμπτώματα που πρέπει να  μας 
αφυπνίσουν. 

Το πρώτο είναι ότι ο ιός του φονταμενταλι-
σμού, οι ισλαμιστικές ιδέες βρίσκουν, δυστυχώς, 
εύκολα ευήκοα ώτα και μάλιστα μεταξύ των νέων. 
Υποτίθεται ότι η παγκοσμιοποίηση και η εξάπλω-
ση κοινών πολιτισμικών προτύπων θα εξάλειφε 
τέτοιες συμπεριφορές. Κι όμως, τζιχαντιστές με τα 
πιο σύγχρονα κινητά, τάμπλετ κι ό,τι άλλο προ-
σφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, δεν διστάζουν να 
δολοφονούν αθώους ανθρώπους γιατί απλώς δεν 
πιστεύουν σε όσα πιστεύουν οι ίδιοι. 

Η μαζικότητα που παίρνει ο ισλαμισμός, η 
μετατροπή δηλαδή της θρησκείας σε πολιτική 
ταυτότητα, έγινε φανερή όταν εκδηλώθηκε η λε-
γόμενη αραβική άνοιξη. Αντί να ανθίσει η δημο-
κρατία, ή μέσω της δημοκρατίας να προαχθεί 
η δικαιοσύνη και η ισότητα, άνοιξε το “κουτί της 
Πανδώρας” και το πάνω χέρι το πήραν οπαδοί 
της μισαλλοδοξίας και του ολοκληρωτισμού. Α-
ναμφίβολα, γι αυτή την εξέλιξη ευθύνη έχει και η 
Δύση, η οποία αδιαφόρησε ή ακόμη χειρότερα 
επιχείρησε σε κάποιες περιπτώσεις να χρησιμο-
ποιήσει κάποιους ακραίους για να υπονομεύσει 
μη φιλικά καθεστώτα. Το παλαιότερο παράδειγμα 
του περιβόητου Μπιν Λάντεν, 
που εκπαιδεύτηκε και εξοπλί-
στηκε από δυτικές δυνάμεις 
για να πολεμήσει κατά των σο-
βιετικών στο Αφγανιστάν, και 
τελικά προκάλεσε την 11η Σε-
πτεμβρίου δεν είναι η μοναδική 
περίπτωση ενός τέτοιου τύπου 
“Φρανκενστάιν”. 

Το δεύτερο επικίνδυνο σύ-
μπτωμα είναι η απροθυμία των 
μουσουλμάνων που έχουν ε-
γκατασταθεί στην Ευρώπη, 
τόσο παλαιότερα όσο κυρίως 
πρόσφατα, να διαχωρίσουν 
την θρησκευτική τους ταυτότη-
τα από τις υποχρεώσεις που 
οφείλουν να τηρούν ως πολί-
τες των κρατών που διαμένουν. 
Επιπλέον, μερίδα κάποιων 
από αυτούς που θεωρούν τη 
θρησκευτική τους ταυτότητα υ-
περάνω της ιδιότητάς τους ως 
πολιτών των κρατών που δι-
αβιούν, εντάσσεται σε τρομο-
κρατικούς πυρήνες, και ασκεί 
βάρβαρη βία για να προσαρμο-
στεί η ελευθερία στη δική τους, 
περιορισμένη και στρεβλή, αντί-
ληψη ελευθερίας. 

Το τρίτο αρνητικό σύμπτωμα 
είναι η προσπάθεια που γίνεται 
από χώρες, όπως η Τουρκία, 
να εργαλειοποιήσουν τη θρη-
σκεία για τις δικές τους πολιτι-
κές επιδιώξεις. Η τουρκική ηγε-
σία, καταρρίπτοντας τις δυτικές 

ψευδαισθήσεις ότι η χώρα ήταν 
πρότυπο φιλελεύθερης ισλαμικής 
δημοκρατίας, κάτι αντίστοιχο της 
ευρωπαϊκής Χριστιανοδημοκρατίας, 
ξέθαψε παλαιά ιδεολογήματα από 
την ιστορία της για να δικαιολογήσει 
την επιθετικότητά της προς κάθε 
κατεύθυνση. Εκτός, από τον νέο-ο-
θωμανισμό και τον παντουρκισμό 
προβάλλει τώρα και τον πανισλαμι-
σμό, με προφανή στόχο να κερδίσει 
τους σουνίτες, όπου γης. Από την 
μακρινή Ινδονησία και την επαρχία 

Ξιν Γιάν της Κίνας, μέχρι το Μαγκρέμπ και τους 
μετανάστες στην Ευρώπη, ακόμη και τους μου-
σουλμάνους της Λατινικής Αμερικής. Πρόκειται 
για ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι, και αυτό απο-
καλύφθηκε τόσο με την μεταφορά τζιχαντιστών 
στη Λιβύη και στο Αζερμπαϊτζάν όσο και με τα κη-
ρύγματα μίσους κατά της Γαλλίας, η οποία ηγείται 
της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών αρχών και α-
ξιών -μετά το σοκ των πρόσφατων αποτρόπαιων 
τρομοκρατικών χτυπημάτων. Αντί, ως όφειλε, η 
Τουρκία να αναλάβει τη νουθέτηση των ακραίων 
στοιχείων, έριξε λάδι στη φωτιά, βλέποντας τα 
τραγικά γεγονότα ως ευκαιρία για να έλθει πιο 
κοντά η δημιουργία ενός χαλιφάτου. 

Απέναντι σε αυτήν την ιδιαίτερα κρίσιμη πραγ-
ματικότητα οφείλουμε να έχουμε ξεκαθαρή στάση. 
Η πολιτική της παροχής του καρότου και της 
συνεχούς αναβολής του μαστιγίου έχει αποτύχει. 
Και όσο αποτυγχάνει τόσο αποθρασύνονται ό-
σοι ποντάρουν στη μετατροπή της θρησκείας σε 
κεντρική ιδεολογία, και των πιστών σε δικό τους 
στρατό ή πέμπτη φάλαγγα. Η Ευρώπη πρέπει 
να αφυπνιστεί. Ο αντίπαλος δεν είναι, βεβαίως, 
το ίδιο το Ισλάμ. Δεν πρέπει να πέσουμε στην 
παγίδα της θεωρίας του Χάντινγκτον. Γιατί και οι 
ίδιοι οι μουσουλμάνοι πέφτουν θύματα της κατα-
πίεσης και των διακρίσεων από τους ακραίους. 
Ο αγώνας κατά του θρησκευτικού φανατισμού και 
της μισαλλοδοξίας είναι στην ουσία ένας αγώνας 
για ελευθερία όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων.

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι Γενικός 
Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέ-
λευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής Λαρί-
σης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουρ-
γός.
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Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ 
το νέο ωράριο λειτουργί-

ας όλων των κρεοπωλείων 
κατά τη διάρκεια
 του lockdown

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

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

Ο ιός του ισλαμικού 
φονταμενταλισμού 

στην Ευρώπη

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας: 

Στο πλευρό των δημοτών 
με το ενισχυμένο πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο σπίτι»
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 

και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας, 
λαμβάνοντας υπόψη του την επιδημιο-
λογική εικόνα της περιοχής, καθώς και 
την ανάγκη να ελεγχθεί περαιτέρω η δι-
ασπορά της νόσου Covid-19, στέκεται 
αλληλέγγυο στην έκκληση  που ζήτησε 
η 3η ΥΠΕ  για συνεργασία των δομών 
Α’ βάθμιας φροντίδας υγείας με την υ-
πηρεσία του προγράμματος  «Βοήθεια 
στο σπίτι». 

Αρχικά, το ΚΚΠ&Α μαζί με το πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» ξεκινούν 
ξανά την εξυπηρέτηση δημοτών, που 
δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι με 
τη μεταφορά τροφίμων και φαρμάκων. 

Επίσης, σε συνεργασία με τους υ-
πευθύνους Επιστημονικούς Λειτουρ-
γούς  του ΚΥ Νάουσας  η συνεισφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Νάουσας θα είναι ως 
προς:

• μετακίνηση του υγειονομικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Υγείας Φροντίδας  (ΠΦΥ) προς την οικεία 
των ευπαθών ομάδων για την παροχή νοσηλευτικής και ιατρικής βοήθειας,

• εκτέλεση αιμοληψιών και μεταφορά δειγμάτων προς το ΚΥ για την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων,
• διακίνηση συνταγών φαρμάκων από τα ΚΥ προς τις ευπαθείας ομάδες που χρήζουν βοήθεια,
• στον εντοπισμό περιστατικών που χρήζουν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενημέρωση των υγειονομι-

κών ΠΦΥ για την οργάνωση  και παροχή κατάλληλης φροντίδας,
• ενημέρωση των πολιτών για την ευρύτερη χρήση της δυνατότητας πρόσβασης στην άυλη συνταγογράφη-

ση και παροχή σχετικής βοήθειας όπου αυτό είναι εφικτό.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα του προγράμματος 

«Βοήθεια στο σπίτι», τηλ:2332052039. 
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Η Λίγκα εξέδωσε ανακοίνωση, σε 
απάντηση δημοσιευμάτων, και 
εξέφρασε ομόφωνα τη στήριξή 

του στον Πρόεδρο της κ. Λεουτσάκο 
και τους Αντιπροέδρους, κ.κ. Τουτζά-
ρη και Σταμούλη εγκρίνοντας τις ενέρ-
γειες που έχουν κάνει μέχρι σήμερα, 
αφενός για την έναρξη των πρωταθλη-
μάτων και αφετέρου για την προσπά-
θεια οικονομικής ενίσχυσης των ΠΑΕ 
μελών της.

 Παράλληλα, ανέφερε ότι συστήθηκε επιτροπή
διαπραγμάτευσηςμε τηνΕΡΤγια τηνπαραχώρηση
τωντηλεοπτικώνδικαιωμάτωνόπουεκτόςτουπρο-

εδρείου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι τωνΠΑΕ
ΝΠΣΒέροια2019,ΠΑΕΞάνθηΑ.ΟκαιΠΑΕΧανιά

 Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σούπερ Λιγκ
2-ΦούτμπολΛιγκ:

«Τοδιοικητικόσυμβούλιο τηςΈνωσηςΕπαγγελ-
ματικούΠοδοσφαίρουΑ2καιΒΕθνικήςκατηγορίας,
σεαπάντησηδημοσιευμάτωνεξέφρασεομόφωνατη
στήριξήτουστονΠρόεδροκαι τουςΑντιπροέδρους,
εγκρίνονταςτιςενέργειεςπουέχουνκάνειμέχρισή-
μερα, αφενός για την έναρξη τωνπρωταθλημάτων
και αφετέρου για τηνπροσπάθεια οικονομικής ενί-
σχυσηςτωνΠΑΕμελώντης.

Συστήθηκε επιτροπή διαπραγμάτευσης με την
ΕΡΤγια τηνπαραχώρηση των τηλεοπτικώνδικαιω-
μάτωνόπουεκτόςτουπροεδρείουθασυμμετάσχουν
εκπρόσωποιτωνΠΑΕΝΠΣΒέροια2019,ΠΑΕΞάν-
θηΑ.ΟκαιΠΑΕΧανιά».

SL2-FL:«ΣτήριξηστουςΛεουτσάκο,
ΤουτζάρηκαιΣταμούλη»

Η ΠΑΕ Βέροια στην διαπραγμάτευση με την ΕΡΤ
Συνεχίζει μέχρι το 2023 οΠάμπλο Γκαρσία, ο

οποίος υπέγραψε νέοσυμβόλαιοσυνεργασίαςμε
τηνπρώτηομάδατουΠΑΟΚ.

Αναλυτικά:
«ΗΠΑΕΠΑΟΚανακοινώνει τηνανανέωσητης

συνεργασίαςτηςμετονΠάμπλοΓκαρσίαμέχριτον
Ιούνιοτου2023.

ΟΠΑΟΚ μπήκε στη ζωή του την κατάλληλη
στιγμή.Τότεπουη επιθυμία του γιαποδόσφαιρο
είχεαρχίσειναχάνεται.ΟΠΑΟΚ,οκόσμοςτου,η
ατμόσφαιρατηςΤούμπαςτονέκαναννανιώσεικαι
πάλιανταγωνιστικός,ζωντανός.

ΈκτοτεηΘεσσαλονίκηέγινετοσπίτιτου.Καιθα
παραμείνει.Μετά το τέλος τηςποδοσφαιρικής του
καριέρας έπιασε αμέσως δουλειά στις ακαδημίες
τουΠΑΟΚ,αρχικάστηνΚ17κιέπειταστηνΚ19με
τηνοποίαστέφθηκετρειςσερίφορέςπρωταθλητής
καιμάλιστατιςδύοαήττητος.

Ηπροαγωγή στηνπρώτη ομάδα ήταν η επι-
θυμητή κι αναμενόμενη εξέλιξη, αποτέλεσμα της
σκληρήςτουδουλειάς.Τοεπόμενοβήμαστησχέ-
σηΓκαρσία–ΠΑΟΚ.

Μιασχέσηπουανανεώθηκεωςτο2023,μετον
Ουρουγουανόναυπογράφεινέοσυμβόλαιο.»

ΠΑΟΚ:Τοδίλημμαστααριστερά
γιαΓκαρσίακαιοιεπιστροφές

ΟΠάμπλοΓκαρσίααναζητάλύσειςστημεσαία
γραμμήενόψειτουαγώναμετηνΟμόνοια(03/12,
22:00),ετοιμάζειεπιστροφέςπαικτών,ενώέχειένα
σημαντικόδίλημμαστοαριστερόάκροτηςάμυνας.

ΟΠΑΟΚθααρχίσει σήμερα τηνπροετοιμασία
τουγιατοκρίσιμοπαιχνίδιμετηνΟμόνοιαγιατην
προτελευταία αγωνιστική των ομίλων τουEuropa
League.

ΟΠάμπλο Γκαρσία, ξεκούρασεπολλούς από
τουςπαίκτες τουστον αγώναπρωταθλήματος με
τηΛαμίακαι γνωρίζει ότι δενθα έχειστηδιάθεση
τουτονΝτόουγκλαςΑουγκούστοπουσυμπλήρωσε
κάρτες στοπαιχνίδι με τηνΑϊντχόφεν.Έτσι έχει
έναθέμαστονάξονατηςμεσαίαςγραμμήςμετους
Τσιγγάρα,ΕσίτικαιΝινούαναείναιοιποδοσφαιρι-
στές,πουμπορούννατουδώσουνλύσεις.

Το ενθαρρυντικό για τονΟυρουγουανό τεχνικό
είναι ότι οΟμάρΕλΚαντουρίπου βγήκε αλλαγή
στηνΛαμία,μεπόνουςστηνποδοκνημική,αρχικά
τουλάχιστον δενφάνηκε να έχει κάτι σοβαρό και

όπωςόλαδείχνουνθαείναικανονικάστηδιάθεση
του.

ΤΟΔΙΛΗΜΜΑΣΤΑΑΡΙΣΤΕΡΑΚΙΗΕΠΙΣΤΡΟ-
ΦΗΖΙΒΚΟΒΙΤΣ-ΣΒΑΜΠ

Ζήτημαυπάρχειστοαριστερόάκροτηςάμυνας
με τονΔημήτρηΓιαννούλη να ξεπερνά το ζήτημα
με τον κορονοϊό, να επιστρέφει στιςπροπονήσεις
τοπερασμένοΣάββατο,αλλάμοιάζεισχεδόναπί-
θανοναπρολάβειτοπαιχνίδιτηςΠέμπτης.

ΟΓκαρσίαθαπρέπεικαιπάλιναεπιλέξειανά-
μεσαστονΧοσέΆνχελΚρέσπο,που έμεινε εκτός
αποστολήςαπότοτελευταίοπαιχνίδιπρωταθλήμα-
τοςγιαναπάρειανάσεςκαικάποιοναπότουςδεξι-
οπόδαρουςακραίουςτουαμυντικούςνακαλύψειτη
θέσητουαριστερούμπακ.

Το σίγουρο είναι ότι στην ενδεκάδα τουΔικε-
φάλουαπέναντι στηνΟμόνοια θα επιστρέψουνο
ΆντριγιαΖίβκοβιτςπουέπαιξεμόνομισήώραστην
Λαμία και οΣτέφανΣβαμππου και αυτόςαγωνί-
στηκεωςαλλαγήγια20΄περίπου.

Ενδιαφέρον έχει και η θέση του τερματοφύλα-
κα με τονΑλέξανδροΠασχαλάκη ναπαίρνει την
Κυριακή τηνπρώτη τουσυμμετοχήκάτωαπό την
εστία,αφήνονταςγιαπρώτηφοράστονπάγκοτον
ΖίβκοΖίβκοβιτςμετάαπό16επίσημαπαιχνίδιαμε
τοΣέρβοβασικό.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση
του συμβολαίου του Πάμπλο Γκαρσία

μέχρι το 2023
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Ο Μανώλης 
Μαυρομμάτης 
θυμάται στο 

SPORT24 το «χέρι του 
Θεού» και το «γκολ του 
αιώνα» από τον Ντιέ-
γκο Μαραντόνα όπως 
τα μετέδωσε ζωντανά 
για το Μουντιάλ 1986. 
Ποδοσφαιρικές στιγμές 
που θα συντηρούν στη 
διάρκεια των χρόνων 
το μύθο που ο ίδιος ο 

Ντιέγκο γιγάντωσε με 
το πηγαίο ταλέντο του.

ΤοχέριτουΘεούκαιτογκόλ
τουαιώνα«είναιδύοαπόαυτές,
ίσωςοιπιο χαρακτηριστικές.Στο
ίδιο ματς, κόντραστον ίδιο αντί-
παλο για τοΠαγκόσμιοΚύπελλο
του1986.

ΟΜανώληςΜαυρομμάτηςμε-
τέδωσε ζωντανά εκείνη την ανα-
μέτρησηγιαλογαριασμότηςΕΡΤ
καιθυμάταιτιςφάσεις.

Όπως τονίζει κατάλαβε ότι ε-
κείνητηστιγμήγράφεται ιστορία,
ότι συντελείται κάτι που δεν θα
μπορείναεπαναληφθεί.

«Κατάλαβαότιστηφάσηπου
πετυχαίνειτολεγόμενο«γκολτου
αιώνα» γράφεται ιστορία. Γνωρί-
ζεις εκείνη τηστιγμήότι αυτό εί-
ναιαδύνατοναεπαναληφθείόσα
χρόνιακιανπεράσουν.

Θέλωνασαςπωότιέγιναένα
με τονΜαραντόνα σε εκείνη τη
φάση.Ήθελα μαζί του ναπερά-
σωόλητηνάμυνα.

Είναιμιαφάσηπουσουμένει.
Αν δείτε τουςΆγγλους σε εκεί-
νη τηφάση,δενπηγαίνουνστην
μπάλα,πηγαίνουνσταπόδιατου.
Ξέρετε γιατί; Γιατί δενπρολαβαί-
νουντηνμπάλα.

ΟΜαραντόνα βάζει όλη του

τηνταχύτητα,αλλάπάνωαπότα
ποιοτικά χαρακτηριστικά βγάζει
και κάτι άλλο. Βγάζει μια μανία,
ένανεγωισμό.Σεαυτό το επίπε-
δοείναισανναλέειστονκόσμο,
σε καθέναν που παρακολουθεί
ποδόσφαιρο: Κοιτάξτε σκόραρα
μετοχέρικαισαςκορόιδεψα,αλ-
λάμπορώνατουςπεράσωκιό-
λους.Πιστέψτεμεότιδενυπήρχε
θεατής στο γήπεδοπου να μην
κατάλαβε ότι γράφεται ιστορία».
Καιηφάσημετοχέριέχειπερά-
σειστηνιστορία,ήκαλύτεραστην
αθανασία.Γιατοντρόπο,γιαό,τι
συμβόλισε.ΟΜανώληςΜαυρομ-
μάτης θυμάται τονπανηγυρισμό
τουΝτιέγκο.

«Τοπρώτο του γκολ ήταν έ-
ναμήνυμα.Ηαναμέτρηση,όπως
γνωρίζετε, είχε καιπολιτικόυπό-
βαθρο.Δεν το κατάλαβαν όλοι
όσοιβρέθηκανστογήπεδο,παρά
μόνο όσοι βρέθηκανστηνπλευ-
ράπου μπορούσαν να το δουν.
Εγώ,ευτυχώς,ήμουναπόεκείνη
τηνπλευρα.

Αν δείτε, δεν ήταν ένα προ-
κλητικό χέρι. Ήταν ένα έξυπνο
χέρι,κοντάστοκεφάλι.Αλλά,ση-
μασία έχει και ο πανηγυρισμός
του. Γελάει, καγχάζει. Γιατί ήξερε
τιέκανε».

Βρέθηκε στην Ιταλία για το
πρώτο ματς τουΝτιέγκοΜαρα-
ντόναμε τηφανέλα τηςΝάπολι.
Όπωςπαραδέχεται δεν έχει δει
ξανάτέτοιοπράγματα,έναγήπε-
δοκατάμεστοαπόΝαπολιτάνους
ναπροσκυνάένανΘεό.

«ΒρέθηκαστοΣανΠάολο, ό-
τανέπαιξεγιαπρώτηφοράμετη
Νάπολι.Δεντοέχωδειξανάαυτό
τοπράγμα.Ήταν κάτι μοναδικό.
Τογήπεδοασφυκτικάγεμάτο.

Μιαατμόσφαιραμοναδική.Μι-
λάμεγια ένανπαίκτηπουσήκω-
σε στουςώμους μια ομάδα, όχι
πρωτοκλασάτη. ΟΜαραντόνα,
όπως και κάθεμεγάλοςπαίκτης,
λάτρευε αυτές τις προκλήσεις.
Ζητούσε τα μεγάλα ματς, τους
μεγάλουςαντιπάλους.

Είμαι σίγουρος ότι εάν γνώ-
ριζε πόση ζημιά του έκαναν οι
καταχρήσειςδενθα τις έκανε.Ε-
θίστηκε, όμως. Το αποτύπωμά
τουθαμείνειανεξίτηλο».

Εξ αναβολής ματς 
σήμερα Τετάρτη 
(17.15) με την 

ΕΠΟ να ορίζει τους 
«άρχοντες» της αναμέ-
τρησης ΑΕΛ – Άρης. Ο 
Ημαθιώτης Δημήτρης 
Καραντώνης θα είναι 
ο διαιτητής του αγώνα 

που διεξάγεται στο 
Αλκαζάρ, με βοηθούς 
τους Γιώργο Στεφανή 
από την Καρδίτσα και 
Κώστα Λιόντο από την 
ΕΠΣ Ηπείρου.
Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε

οΔημήτρηςΜαλούτας από την
Ημαθία και στοVARοιΚώστας
Κοτσάνης (Δράμας) καιΔημή-
τρηςΣαμοΐλης(Αθηνών).

Δύο μεταγραφές
και δύο νέες εγγραφές
για τον ΓΠΣ Βέροια

ΗδιοίκησητουΓΠΣΒέροιαανακοινώνειτιςμεταγραφέςτηςΑσημί-
ναςΔεληγιαννίδουαπότονΑγροτικόΑστέραΑγίαςΒαρβάραςκαιτης
ΚατερίναςΟρταντζόγλουαπότονΠήγασοΧιλιοδενδρίου.

Την ίδιαώρα,ηΕύηΚεφαλάκαιηΜαρίαΚαζαντζίδουπροχώρη-
σανστηνέκδοσητωνπρώτωντουςαθλητικώνδελτίωνκαιλογίζονται
παίκτριεςτωνVeriaLadies.

Σαςκαλωσορίζουμεκαισαςευχόμαστευγείακαιπολλέςεπιτυχίες
μετηνομάδαμας!

ΟΜανώληςΜαυρομμάτηςπεριέγραψε
τογκολτουαιώνακαιένιωσετονΝτιέγκο

Ο Δημήτρης 
Καραντώνης

στον σημερινό
εξ αναβολής αγώνα

ΑΕΛ-Άρη
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

30-11-2020 μέχρι 6-

12-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπολί-
τεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήνα
επισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.Τετάρτη 2-12-2020

16:00-21:00ΚΟΥ-

ΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ

23310-28491

16:00-21:00ΜΑ-

ΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18

23310-23132

16:00-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙ-

ΩΝ4423310-26914

21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Φαρμακεία

Μαραντόνα:Το«ΣανΠάολο»
παίρνειτοόνομάτουαπό
τοπροσεχέςματςτηςΝάπολι

ΗΝάπολιμετράειαντίστροφαγιανατιμήσειτονΝτιέγκοΜαραντόνα
με ιδιαίτερο τρόπο, με τον δήμαρχο τηςΝάπολης ναδηλώνειπως το
«ΣανΠάολο»θαέχειτοόνομάτουαπότοερχόμενοεντόςέδραςματς
τωνπαρτενοπέι.

ΟΝτιέγκοΜαραντόναδενβρίσκεταιπλέονανάμεσάμαςωςφυσική
υπόσταση,μετονθρυλικόΑργεντινόποδοσφαιριστήναφεύγειαπότη
ζωήσεηλικία60ετώντηνπεραμένηΤετάρτη(25/11),ωστόσοηεικόνα
τουκαιαυτάπουαντιπροσώπευεδενθασβήσουνποτέαπότημνήμη
τωνανθρώπων.

ΕιδικάγιαεκείνουςτηςΝάπολι,μετον«ΠίμπεΝτ’Όρο»ναέχεισυν-
δέσειτοόνομάτουμετηναναγέννησηκαιτηνεκτόξευσςτηςμέσαστη
δεκαετίατου‘80καιναλατρεύεταιωςεπίγειοςΘεόςστονιταλικόΝότο.

Είναιμάλιστα τέτοιαηαγάπητωνπαρτενοπέιγιααυτόνώστεαμέ-
σωςμετάτοθάνατότουναπέσειστοτραπέζηιδέαγιατημετονομασία
του«ΣανΠάολο»σε«ΝτιέγκοΑρμάντοΜαραντόνα»,με τονπρόεδρο
τηςΝάπολιΑουρέλιοΝτεΛαουρέντιςναεισηγείταιτηναλλαγήονομασί-
αςτουγηπέδουκαιτιςδημοτικέςαρχέςναεγκρίνουντηνπρότασήτου.

Οδήμαρχοςτηςπόλης,ΛουίτζιντεΜατζίστριςείπεπωςηνέαονο-
μασία θα επισημοποιηθεί στο ερχόμενο εντός έδραςματς με τηνΝά-
πολι,κάτιπουσημαίνειπωςαυτόθαγίνειστις10Δεκεμβρίουόπουοι
ΝαπολιτάνοιοθαυποδεχτούντηνΡεάλΣοθιεδάδστοφινάλετηςφάσης
τωνομίλωντουφετινούEuropaLeague.

«Έχωδιαβάσει τις εναλλακτικέςπροτάσεις αλλά τελικά το όνομα
πουθαδοθείείναιΝτιέγκοΑρμάντοΜαραντόνα.Ηδιαδικασίαθαείναι
γρήγορη.

Έχωλόγουςναπιστεύωπωςηνέαονομασίατουγηπέδουμπορεί
να δοθεί στο επόμενο εντός έδραςματς τηςΝάπολι», δήλωσε οΝτε
Ματζίστριςμεδηλώσειςτουστηνεφημερίδα«Messaggero».

ΠΑΟΚ: Γενική Συνέλευση
για Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου στις 22/12
Μεενδιαφέροναναμένεται

η τακτική Γενική Συνέλευση
τηςΠΑΕΠΑΟΚμε θέμα με-
ταξύ άλλων και τηνΑύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου στην
οποίαθαφανείκαισετικατά-
στασηβρίσκεταιηομάδατης
Θεσσαλονίκηςσεσχέσημετο
FinancialFairPlay.

ΟΠΑΟΚανακοίνωσε την
ημερομηνία για την τακτική
ΓενικήΣυνέλευσης τωνμετό-
χωνπουθα γίνει στις 22./12
στα γραφεία τουΔικεφάλου.
Ένααπό ταθέματα της ημε-
ρήσιαςδιάταξηςστην τακτική
ΓενικήΣυνέλευσης τηςΠΑΕΠΑΟΚ έχει να κάνει με τις χρημα-
τοοικονομικέςκαταστάσειςτηςκαιπουέχει ιδιαίτεροενδιαφέρον
καθώςθαδείξεικαιτομέγεθοςτουπροβλήματοςπουαντιμετώ-
πισεσεσχέσημετοFinancialFairPlayκαιπουμετααυξημένα
έσοδατουκαλοκαιριούέχειγίνειπολύπερισσότεροδιαχειρίσιμο.

ΗσχετικήανακοίνωσητουΠΑΟΚαναφέρει:
«ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο τηςΠΑΕΠΑΟΚπροσκαλεί τους

μετόχουςτηςεταιρίαςστηνΕτήσιαΤακτικήΓενικήΣυνέλευση,την
Τρίτη 22/12/2020στις 10:00στα γραφεία τηςΠΑΕστο γήπεδο
τηςΤούμπας.Διαβάστεαναλυτικάτηνπρόσκλησηκαιταθέματα
τηςημερήσιαςδιάταξης.

Ταθέματαημερήσιαςδιάταξηςείναι:
ΥποβολήκαιέγκρισητωνΧρηματοοικονομικώνΚαταστάσεων

γιατηνεταιρικήχρήση01.07.2019-30.06.2020,στιςοποίεςπερι-
λαμβάνονταιοισχετικέςΕκθέσειςτουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαι
τουΟρκωτούΕλεγκτή–Λογιστήσύμφωναμετιςδιατάξειςτουν.
4548/2018.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από τοΔΣ
γιατηνεταιρικήχρήση01.07.2019έως30.06.2020καιαπαλλαγή
τωνελεγκτών.

ΕκλογήτακτικούκαιαναπληρωματικούΟρκωτούΕλεγκτήγια
τιςετήσιεςΟικονομικέςΚαταστάσειςτηςΕταιρίαςγιατηνεταιρική
χρήση01.07.2020-30.06.2021.

ΈγκρισηαμοιβήςμελώνΔιοικητικούΣυμβουλίουγιατηνεται-
ρικήχρήση01.07.2019έως30.06.2020.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαι-
οποίηση υποχρεώσεων και καταβολή μετρητών και καταθέσεις
προοριζόμενες για αύξησημετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση
νέωνμετοχώνμετηνεπιφύλαξητουάρθρου28τουν.4548/2018
και κατάργηση τουδικαιώματοςπροτίμησης τωνπαλαιώνμετό-
χωνστηνέααύξηση τουΜετοχικούΚεφαλαίουσύμφωναμε τις
διατάξειςτουάρθρου27τουν.4548/2018.

Τροποποίησητουάρθρου7(μετοχικόκεφάλαιο)τουκαταστα-
τικούτηςεταιρείας.

ΕκλογήσυμπληρωματικούμέλουςΔιοικητικούΣυμβουλίου
Διάφοραθέματακαιανακοινώσεις.
ΣτηΣυνέλευσηαυτήέχουνδικαίωμαναλάβουνμέροςκαινα

ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι
Μέτοχοι τηςΕταιρίας, με τους όρους και τιςπροϋποθέσεις του
νόμου4548/2018, όπως ισχύει, και του καταστατικού τηςΠΑΕ.
Κάθεμετοχήδίνειδικαίωμαμιαςψήφου».

Σπουδαίαδωρεά
απότονΝόβακΤζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βοηθάει την ανάπτυξη του τένις 
στη χώρα του, παρέχοντας δωρεάν γήπεδα τένις 
στην ακαδημία του στο Βελιγράδι, για συμπα-

τριώτες του τενίστες που δεν έχουν την οικονομική 
ευχέρεια. Ο .Νόβακ Τζόκοβιτς δεν μένει μόνο στα λόγια, 
όσον αφορά τη στήριξη των low ranked συναδέλφων 
του αλλά κάνει και πράξεις. Το Νο1 της παγκόσμιας 
κατάταξης, βοηθάει την ανάπτυξη του τένις στη χώρα 
του, παρέχοντας δωρεάν γήπεδα τένις στην ακαδημία 
του στο Βελιγράδι, για συμπατριώτες του τενίστες που 
δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια.

Συγκεκριμένα,οΣέρβοςπρωταθλητήςπαρέχειδωρεάντρίανέα indoor
γήπεδαστοNovakTennisCenterγιατηνπροετοιμασία15συμπατριωτών
τουενώστιςδωρεάνπαροχέςπεριλαμβάνονταιεπίσηςγυμναστήριο,φαγη-
τόακόμακαιξενοδοχείογιαόσουςδενμένουνστοΒελιγράδι!

ΦίλιπΚραϊνοβιτς,ΒίκτορΤροίτσκι,ΛάσλοΤζέρεαλλάκαιηελπίδατου
γυναικείουτένιςτηςΣερβίας,ΌλγαΝτανίλοβιτςείναιμερικοίαπότουςτενί-
στεςπουαπολαμβάνουντηνγεναιόδωρηπαροχήτουΤζόκοβιτς.Υπάρχουν
άλλοι 10 νεαροί τενίστεςπουπροσπαθούν να ακολουθήσουν το όνειρό
τους.Οιμπάλεςκαιηυπηρεσίαπλεξίματος,παρέχεταιεπίσηςδωρεάναπό
τονΝόλεστουςσυμπατριώτεςτου.

«ΟΝόβακέκανεένααπίστευτοπράγμαγιατηχώραμας,τοχρειαζόμα-
σταν,ειδικάοινέοιπαίκτες.Είναιμιαεξαιρετικήβοήθεια.Δενβλέπωάλλους
παίκτεςνατοκάνουνγιατοτένιςτηςχώραςτους.Οίδιος,δεντοκαυχιέται.
Έχειδείξειότιείναιπολύσπουδαίοςάνθρωποςκαιότισκέφτεται τουςάλ-
λους»δήλωσεοπροπονητήςΠέταρΠόποβιτςπουδουλεύειμετονΒόσνιο,
ΝταμίρΤζουμχούρ.

«Τοχειμώνα,ταγήπεδαείναιπολύακριβάεδώστοΒελιγράδι,ειδικάγια
έναν700ο,800οή1000οπαίκτηστονκόσμο»πρόσθεσεοΠόποβιτς.

ΑΕΚ: Χωρίς Τσιγκρίνσκι
με Μπράγκα

ΟΝτμίτροΤσιγκρίνσκιυπέστημίακάκωσηστοναριστερόώμοκαιθα
απουσιάσεισίγουρααπότηναναμέτρησητηςΑΕΚμετηνΜπράγκαγια
την5ηαγωνιστικήτωνομίλωντουEuropaLeague.

ΧωρίςτονΝτμίτροΤσιγκρίνσκιθαπαραταχθείηΑΕΚστηναναμέτρη-
σημε τηνΜπράγκα (03/12,19:55) για την5ηαγωνιστική τωνομίλων
τουEuropaLeague.ΟΟυκρανόςαμυντικόςυπέστημίακάκωσηστονα-
κρωμιοκλειδικόσύνδεσμοστοναριστερόώμοκαιακολούθησεθεραπεία
στηχθεσινήπροπόνηση.

Μάλιστα,ανάλογαμετηνεξέλιξητηςθεραπείαςτου,θαφανείανο
ΜάσιμοΚαρέραμπορείνατονυπολογίζειγιατοντέρμπιμετονΠανα-
θηναϊκό (06/12,19:30),αλλάκαι γενικότεραγια τα επόμεναπαιχνίδια.
Το ίδιο ισχύει και για τονΈλντερΛόπες, ο οποίος έκανεθεραπεία και
ατομικόπρόγραμμα.
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Το θέμα του κορωνοϊού 
βρέθηκε, όπως αναμενόταν, 
στο επίκεντρο της συνεδρίασης 
του δημοτικού συμβουλίου Νά-
ουσας, το βράδυ της Δευτέρας. 
Με μαρτυρίες και αναφορές 
που συγκλόνισαν, καταρχάς 
από τον δήμαρχο Νικόλα Κα-
ρανικόλα, για τον χαμό συγγε-
νικού του προσώπου από τον 
ιό, αλλά και από τον αντιδή-
μαρχο, Βασίλη Τζουβάρα, για 
τον προσωπικό του αγώνα στο 
νοσοκομείο. 

«Το θέμα είναι πάνω από 
πολιτικές τοποθετήσεις, πάνω 
από όλα είναι η ζωή. Πρέπει να 
μπουν στην άκρη οι απόψεις 
μας και οι πολιτικές μας θέσεις, 
να σεβαστούμε τη ζωή και να 
ακολουθήσουμε τα μέτρα…» 
τόνισε ο δήμαρχος, χαρακτηρί-
ζοντας ύπουλη την πανδημία, 
και σκληρά και επώδυνα τα ό-
σα υφίστανται οι φορείς και οι 
οικογένειές τους.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε 
ότι περισσότερο ανοχύρωτες 
στον ιό είναι οι κοινότητες, ό-
που έχουν κολλήσει ολόκληρες 
γειτονιές, μιλώντας για υψηλό ιικό φορτίο παντού, έξω και μέσα από τα 
σπίτια μας.

Τη συνδρομή του δήμου στο νοσοκομείο με εξοπλισμό που ζητά για 
τις κλίνες ΜΕΘ, ζήτησε ο τέως δήμαρχος, Νίκος Κουτσογιάννης, με τον 
δήμαρχο να συμφωνεί απολύτως. Ο τέως δήμαρχος ανέφερε στοιχεία 
σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των νεκρών στον δήμο Νάουσας είναι 
20, ενώ αμφισβήτησε στη συνέχεια τη χρησιμότητα της διαδικασίας των 
ψεκασμών στην πόλη και στα χωριά, αφού οι ψεκασμοί δεν έχουν κα-
νένα αποτέλεσμα και νόημα παρά μόνον ψευδαίσθηση εφησυχασμού. 
Ρώτησε επίσης αν ήταν πιστοποιημένη η δράση του δήμου.

Το ιικό φορτίο συντηρείται σε εξωτερικό χώρο πάνω από 5-6 ώρες, 
απάντησε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Τζουβάρας, ενώ ο αντιδήμαρχος 
Γιώργος Τριανταφύλλου απάντησε ότι η δράση έγινε με αχρησιμοποίητο 
βυτίο από την Agroma, με πιστοποιημένα υλικά.

«Οι ψεκασμοί δεν μας προφυλάσσουν, δεν είναι πανάκεια, γίνονται 
κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, αλλά οφείλεις να ψεκάσεις για να 
λειτουργήσεις, και να βοηθήσει παράλληλα στη μείωση του ιικού φορτί-
ου…» τόνισε επ’ αυτού ο δήμαρχος.

Ψόγος στον δήμαρχο από τον Λάκη Λακηνάνο της ΛΑΣ, αναφορικά 
με την αναφορά του δημάρχου για τις κομματικές συγκεντρώσεις εν 
μέσω πανδημίας.

«Χωρίς ντροπή μιλάτε η κυβέρνηση κι εσείς για εξάπλωση κορωνο-
ϊού λόγω ατομικής ευθύνης. Οι συγκεντρώσεις του ΚΚΕ τήρησαν όλα τα 
υγειονομικά μέτρα…» σημείωσε.

«Πώς συνάδει η πανδημία με τη μείωση των σχολείων λόγω υπο-
βάθμισης. Ενέχει σοβαρούς κινδύνους…» ανέφερε ο Θοδωρής Δολδού-
ρης.

«Το υπουργείο παίρνει τις αποφάσεις, εμείς γνωμοδοτούμε αρνητι-
κά» απάντησε ο δήμαρχος.

«Είμαστε αναλογικά πρώτοι στον κόσμο σε θανάτους. Γιατί; Διότι 
δεν πάει καθόλου καλά η δημόσια υγεία, με μια κυβέρνηση που μισεί 
την κρατική υγεία. Ζούμε μια λαίλαπα με λάθος κυβέρνηση…» τόνισε ο 
Αλέξανδρος Χατζηιωαννίδης, αναφέροντας τη μαρτυρία συγγενικού του 
προσώπου για δύο ώρες έξω από το νοσοκομείο για ένα τεστ covid, 
που τελικά έγινε σε ιδιώτη πανάκριβα.

Νέες διαφωνίες για την αναμόρφωση
Στο θέμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, που ψηφίστηκε 

στη συνέχεια, ο αντιδήμαρχος Αντώνης Καραγιαννίδης υπογράμμισε 
ότι μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα μέσω του δήμου για προμήθεια 
αντλιών έγχυσης φαρμάκων και βρογχοσκοπίου στο νοσοκομείο Νάου-
σας, κατόπιν αιτήματος της διοίκησης, για την αντιμετώπιση των αυξη-
μένων αναγκών του, λόγω του covid 19. Πράγμα για το οποίο ο διοικη-
τής του νοσοκομείου ενημέρωσε και τον κ. Κουτσογιάννη, όπως είπε.

Για εκβιαστικό δίλημμα από τον αντιδήμαρχο και τη διοίκηση μίλησε 
ο τέως δήμαρχος, σημειώνοντας ότι μία αναμόρφωση που απορρίφθη-
κε δύο φορές στις προηγούμενες συνεδριάσεις, έρχεται με ενσωματω-
μένη τον νέο αυτό κωδικό, ώστε αν δεν την ψηφίσουμε να θέσουμε σε 
κίνδυνο τις ζωές των συνανθρώπων μας.

«Δεν περίμενα τέτοια τοποθέτηση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε εκ-
βιαστικά διλήμματα. Οι διαφωνίες υφίστανται, δεν ψηφίζουμε. Αν θέλει 
ο κ. Καραγιαννίδης έχει τον τρόπο να το κάνει…» τόνισε ο κ. Κουτσο-
γιάννης.

Για εκβιασμό από δύο πλευρές μίλησε ο Λάκης Λακηνάνος. Από τις 
κυβερνήσεις που αποστέωσαν τα νοσοκομεία και θέλουν την ενίσχυση 
του δήμου. Και φυσικά από τη διοίκηση του δήμου, που «παρότι προ-
ειδοποιήσαμε ότι δεν πρέπει να έλθει συνολικά το θέμα, συνεχίζεται να 
γίνεται αυτό, μην μπορώντας να το δεχτούμε και ψηφίζοντας λευκό». 

«Συνεχίζετε να μας εκβιάζετε, ενώ σας το έχουμε πει τόσες φορές. 

Καταλάβετε επιτέλους τη θέση μας. Έχετε λύση. Δεν κάνουμε εκδίκηση, 
κάνουμε διοίκηση…» τόνισε η Ίλια Ιωσηφίδου.

«Πρέπει να βοηθάμε με κρίση. Καταπίνουμε καμήλες και διυλίζουνε 
τον κώνωπα…» είπε ο Σταύρος Τσέλιος, ψηφίζοντας την αναμόρφωση.

«Γιατί δεν φέρατε ξεχωριστά το θέμα για το νοσοκομείο; Για να μας 
εκβιάσετε;» ρώτησε τον αντιδήμαρχο ο Αλέξης Χατζηιωαννίδης.

«Προέκυψε μετά το αίτημα, και το φέραμε για να κερδίσουμε χρόνο. 
Οι μέρες και οι ώρες μετράνε…» απάντησε ο κ. Καραγιαννίδης, σημει-
ώνοντας ότι δεν είναι η ίδια αναμόρφωση, αλλά έχουν γίνει αλλαγές και 
ζητώντας από την κ. Ιωσηφίδου να του πει τις διαφωνίες της.

«Χτυπάτε έναν συνάδελφο γιατί ήταν ακριβές οι πομόνες. Πρόκειται 
για εκδίκηση ενός ανθρώπου. Μην καταστρέφετε ζωές…» τόνισε εκείνη.

«Είμαι ο τελευταίος που μπορεί να με κατηγορήσουν ότι καταστρέ-
φω ζωές…» απάντησε ο αντιδήμαρχος.

«Με θλίβει να ακούμε εδώ μέσα ότι κυνηγάμε, καταστρέφουμε, α-
πολύουμε. Πού τα είδατε αυτά; Σε καμία περίπτωση…» απάντησε με 
ένταση ο δήμαρχος. «Αν κατάλαβα καλά, το πρόβλημα κάποιων είναι 
οι πομόνες. Γι’ αυτό δεν ψηφίζουν…» συνέχισε, αιτιολογώντας ότι δεν 
μπορεί να έρχονται οι αναμορφώσεις ανά κωδικό.

Η αναμόρφωση ψηφίστηκε με ψήφους 14-14-3 και διπλή την ψήφο 
του προέδρου.

Υδροηλεκτρικά έργα
Το θέμα των υδροηλεκτρικών έργων για ακόμη μία φορά ήρθε σε 

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, με αφορμή τη δια-
γραφή κωδικού πληρωμής συμβούλου στο θέμα της αναμόρφωσης του 
τεχνικού προγράμματος του δήμου για το 2021. 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του τέως δημάρχου, Νίκου Κου-
τσογιάννη, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Τζουβάρας ανέφερε ότι η προηγού-
μενη διοίκηση δεν αξιοποίησε διόλου το έργο, ενώ από τη νέα διοίκηση 
δεν βρέθηκε καμία μελέτη. «Εσείς δεν αξιοποιήσατε το σχέδιό σας, 
εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Μόνο το ‘Μπαχούτσι’ θεωρούμε βιώσιμο στο 
σχέδιο…» τόνισε.

Ο κ. Κουτσογιάννης απάντησε ότι υπάρχει μελέτη του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου, την οποία θα δώσει στον τύπο. «Όλες οι θέσεις 
του σχεδίου είναι προσοδοφόρες. Πρέπει να εξηγήσετε τον κόσμο γιατί 
απορρίπτετε μια μελέτη του καλύτερου πολυτεχνείου της χώρας και τι 
έχετε κάνει εσείς μέχρι σήμερα για τη θέση στο ‘Μπαχούτσι’...» τόνισε ο 
τέως δήμαρχος.

«Φαίνεται ότι τοπικά θα έχουμε κάποιο όφελος, αλλά είναι στο 
πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας…» ανέφερε στη συνέχεια ο 
Λάκης Λακηνάνος.

«Δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν τα μικρά υδροηλεκτρικά. Αν εφαρ-
μοστούν, θα μπορέσουμε να πουλήσουμε κιόλας την τεχνολογία…» 
υπογράμμισε η Ίλια Ιωσηφίδου.

«Βασίζεστε μόνο σε προσωπικές εκτιμήσεις και δεν γίνεται μνεία σε 
επιστημονική γνωμοδότηση. Ο δήμος Βέροιας προχωρά σε αντίστοιχες 
κινήσεις στο δίκτυο ύδρευσης…» σημείωσε ο Γιάννης Παρθενόπουλος, 
πρώην πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ.

«Μακάρι να βγάλει τη μελέτη στη δημοσιότητα ο κ. Κουτσογιάννης. 
Τα ανταποδοτικά που αναφέρονται είναι ψευδή, κι έχουν αλλάξει και οι 
τιμές της ΔΕΗ. Έχουμε καλύτερη τεχνογνωσία, θα το χειριστούμε εμείς. 
Μόνο ζημιά θα έχει δήμος…» υποστήριξε ο νυν πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ, 
Γιώργος Τασιώνας.

«Δεν υπήρχε καμία μελέτη, παρά μόνο μια προμελέτη από το Με-
τσόβιο για τεχνικές γνώσεις. Έκθεση, όχι μελέτη. Έκτοτε δεν έγινε καμία 
κίνηση για σύνταξη μελέτης. Άδειες για τις θέσεις όντως υπάρχουν. Δεν 
έχει αποδειχθεί όμως ότι αντέχει το δίκτυο ύδρευσης. Τρία χρόνια δεν έ-
καναν τίποτε. Οι ίδιοι ακύρωσαν το σχέδιο με την απραξία τους…» είπε 

ο Γιώργος Βασιλείου.
«Είχε σηκώσει ψηλά το θέμα των υδροηλεκτρικών ο τέως δήμαρχος. 

Οι πανεπιστημιακοί είχαν τότε στηρίξει την καινοτομία του σχεδίου, 
ωστόσο άλλο η ιδέα κι άλλο η εφαρμογή σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο 
ύδρευσης. Μπορεί στην πορεία να αλλάξουν τα πράγματα και να το ε-
παναφέρουμε…» συνέχισε ο αντιδήμαρχος, Βασίλης Τζουβάρας.

Αντέδρασε στη δευτερολογία του ο Νίκος Κουτσογιάννης. Υποστήρι-
ξε πως είναι προφανές ότι κανείς δεν έχει διαβάσει κανείς τη μελέτη για 
τη μηχανική των ρευστών, για να μπορεί να απαντήσει πού κινδυνεύει 
το δίκτυο. «Έγινε πόλεμος για να δοθούν άδειες. Λέτε να είναι άσχετοι 
εκεί στη ΡΑΕ που τις έδωσαν σε εμάς και στο Μετσόβιο; Γίνεται πόλε-
μος στη ΡΑΕ για τις άδειες. Για τις θέσεις στη ‘Βέτλανς’ (φωτογραφία) 
και στο ‘Μπαχούτσι’ δεν βγάλατε τσιμουδιά όμως. Για να πάρουμε την 
άδεια για το ‘Μπαχούτσι’ από ιδιώτες κάναμε τεράστιο αγώνα. Σήμερα 
πάλι κάποιοι καραδοκούν. Εύχομαι και ελπίζω να έχετε κάνει τα ελάχι-
στα, για να μην χαθούν κι αυτές…»

Το θέμα έκλεισε ο δήμαρχος, Νικόλας Καρανικόλας. «Αν ήταν όλα 
έτοιμα όπως λέγεται από την προηγούμενη διοίκηση, τότε γιατί δεν δη-
μοπρατούσαν; Εμείς προχωράμε όλα τα δικά σας έργα, τα πιστεύουμε 
ή όχι, ενώ εσείς δεν ψηφίζετε το τεχνικό πρόγραμμα λόγω ενός που 
διαφωνείτε…» τόνισε.

Ξενοδοχείο «Βέρμιον» και  3-5 Πηγάδια 
Ξενοδοχείο ‘Βέρμιον’ στον Άγιο Νικόλαο, χιονοδρομικό κέντρο 3-5 

Πηγαδιών, αιολικό πάρκο και καταφύγιο αδέσποτων, συζητήθηκαν επί-
σης στη συνεδρίαση. 

«Ξεπεράσαμε όλα τα προβλήματα και τελευταίο βήμα είναι το συμ-
βόλαιο μεταβίβασης από τη δημοτική εταιρεία και η αποδοχή περιουσί-
ας από τον δήμο, που έρχεται σύντομα…» απάντησε ο δήμαρχος, Νικό-
λας Καρανικόλας, απαντώντας στον Ιορδάνη Παυλίδη για το ξενοδοχείο 
‘Βέρμιον’.

«Είμαστε έτοιμοι να συνυπογράψουμε με τον ΕΟΣ Νάουσας την 
παραχώρηση του χιονοδρομικού, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει αν, πότε 
και για πόσο θα ανοίξουν τα χιονοδρομικά φέτος, αν ανοίξουν μόνο τα 
λιφτ, τα σαλέ, αν υπάρχει απαγόρευση μετακινήσεων μεταξύ νομών…» 
τόνισε ο δήμαρχος, απαντώντας στην ερώτηση των κ. Κουτσογιάννη και 
Τσέλιου.

Ειδική συνεδρίαση για το αιολικό πάρκο
Ειδική συνεδρίαση για το αιολικό πάρκο θα γίνει μέσα στον Δεκέμ-

βριο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, αφού εντός μήνα πρέπει να γνωμο-
δοτήσει ο δήμος επί της μελέτης. Το θέμα έφεραν στη συνεδρίαση οι κ. 
Κουτσογιάννης και Δολδούρης («βράζει η πόλη», είπε ο δεύτερος).

Για φωτοβολταϊκό πάρκο 4.000 στρεμμάτων στην περιοχή Αγίας 
Παρασκευής-Ερμακιάς εκτός από το αιολικό πάρκο μίλησε ο Αλέξης 
Χατζηιωαννίδης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση… σουρεάλ. «Όσα μας 
αναλογούν να πάρουμε, τίποτε παραπάνω» πρότεινε.

Καταφύγιο αδέσποτων στον Πολυπλάτανο
Τη χωροθέτηση του καταφυγίου αδέσποτων ζήτησε να μάθει ο Ιορ-

δάνης Παυλίδης. «Πού θα γίνει το καταφύγιο των αδέσποτων. Στη Ρου-
ντίνα; Γιατί δεν το λέτε;» αναρωτήθηκε.

«Έχουμε πάρει τη σχετική απόφαση νωρίτερα για τον Πολυπλάτα-
νο…» απάντησε ο δήμαρχος.

Την ικανοποίησή της για τη χρηματοδότηση του έργου εξέφρασε η 
Ίλια Ιωσηφίδου, μεταφέροντας την εμπειρία της από πρόσφατο ταξίδι 
της στη Γερμανία.

«Βρέθηκε ένα αδέσποτο σκυλί και το θέμα δημοσιεύθηκε στον τύπο, 
ενώ επιλήφθηκε άμεσα η αστυνομία! Κι εδώ έχουμε εκατοντάδες…» 
τόνισε.

«Είναι καλή εξέλιξη η χρηματοδότηση, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, 
αφού βάσει της νομοθεσίας δεν μπορεί να φιλοξενούνται εκεί και για 
πάντα τα αδέσποτα…» ανέφερε ο Νίκος Κουτσογιάννης.

«Κάνατε δύο προσφυγές εναντίον του καταφυγίου, αλλά τώρα χαίρε-
στε με τη χρηματοδότηση…» απάντησε στον τέως δήμαρχο ο νυν.

«Δεν κάναμε μόνο εμείς, αλλά και η τοπική κοινότητα Πολυπλατά-
νου…» απάντησε ο τέως.

Φουντούλης: Οικολογική καταστροφή στις ‘Ρουντίνες’
Για τη συνεχιζόμενη οικολογική καταστροφή τεραστίων διαστάσεων, 

με εκσκαφές και ιδιωτικά φορτηγά να ρίχνουν μπάζα, σκουπίδια και ό,τι 
μπορεί να φανταστεί κανείς στις ‘Ρουντίνες’ (αγρόκτημα Στράντζας), δί-
πλα στον βιολογικό καθαρισμό, μίλησε ο Σταύρος Φουντούλης. «Συγκε-
κριμένοι επαγγελματίες θησαυρίζουν σε βάρος του δήμου…» υπογράμ-
μισε, λέγοντας ότι παρότι ενημέρωσε τον δήμαρχο, ούτε η καταστροφή 
σταμάτησε ούτε η αποκατάσταση έγινε, ζητώντας νομικές ενέργειες.

«Μας προσβάλει όλους η κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν 
υπάρχει περίοδος χάριτος λόγω κορωνοϊού. Θα παρέμβουμε άμεσα…» 
απάντησε ο δήμαρχος.

3 εκατ. ευρώ για έργο αναβάθμισης του βιολογικού
Για τη χρηματοδότηση με σχεδόν 3 εκατ. του έργου αναβάθμισης 

του βιολογικού καθαρισμού, ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ, 
Γιώργος Τασιώνας. Κάνοντας λόγο για αργοπορία του βιολογικού του 
κάμπου από την προηγούμενη διοίκηση, που δεν δίνει τη δυνατότητα 
να ενταχθούν και τα άλλα χωριά για νέο αποχετευτικό στο πρόγραμμα 
‘Τρίτσης’. Το έργο αφορά την αντικατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού 
και μηχανολογικού εξοπλισμού του και την προμήθεια οχήματος καθώς 
και δύο κάδων μεταφοράς ιλύος. Συγχαρητήρια έδωσε στη ΔΕΥΑΝ για 
το έργο της ο δήμαρχος.

Κ.Π.

Στην τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας:
Κορωνοϊός, αναμόρφωση προϋπολογισμού, υδροηλεκτρικά 

έργα, «Βέρμιον», 3-5 Πηγάδια, Αιολικό πάρκο, 
 καταφύγιο αδέσποτων και αναβάθμιση βιολογικού
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφη στο Πανό-
ραμαμε 3 υπνοδω-
μάτια, σαλοκουζινα,
μπάνιο, βεράντα.
Κάτωδιαμέρισμαπιο
μικρό σαλοκουζίνα
με τζάκι, δωμάτιο.
Μεπρόσβασηστην
αυλή.Αυτόνομηθέρ-

μανσησεήσυχηπε-
ριοχή.Τιμή 135.000
ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ια-
μέρισμα κοντά στο
Μουσείο, 90 τ.μ.,
34.000 ευρώ. Τηλ.:
6934 888738Μεσι-
τιοκόΑκίνηταΗμαθί-
ας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημαεπί τηςο-
δούΠιερίωνστηΒέ-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με
ροδάκινασυμπήρυνα
ANDROSSστηνπε-
ριοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ

κοντάστογήπεδοΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ.Ηπεριοχή
είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδί-
ων.Τηλ. επικοινωνί-
ας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο
Π. Σκυλίτσι, επάνω
στον κεντρικό δρό-
μο, οικόπεδο 3.500
τμ ολόκληρο η ανε-
ξάρτητα τεμάχια.
Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στο κέντρο της Βέ-
ροιας: 1) υπόγεια
αποθήκη 110 τ.μ.,
τιμη 150 ευρώ, 2)

πα τάρ ι  περ ίπου
100 τ.μ., τιμή 100
ευρώ. Πληρ. τηλ.:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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6970019994.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

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

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

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

γκαρσονιέρα 2ου ορό-

φου, περιλαμβάνει Δ,

Κ, Χ, W.C., βεράντα,

ατομική θέρμανση και

air condition. Περιοχή

Βυζαντινού Μουσείου.

Τηλ.επικοινωνίας:6973

551477κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι ,

Μητροπόλεως 35, χώ-

ρος90 τ.μ.περίπου, με

3 χώους και κουζινα,

W.C., για επαγγελματι-

κή χρήσηή για διαμέρι-

σμα,3οςόρ.Τηλ.:6932

471705&2331021100.

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15 ,  ε-

νοικιάζεται γραφείο 20

τ.μ., επιπλωμένο. Τηλ.:

2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ια-

τρείο-γραφείο 42 τ.μ.

καθαρό, λήρως ανα-

κα ι ν ισμένο  στην  ο -

δό Βενιζέλου αρ. 46

Βέρο ια .  Πληρ.  τηλ . :

6932 361080,  6945

535719.

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητη

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-

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

350.000€.
Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργια γέφυρα «Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-

ΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη

Βέροια, αναζητά τεχνίτες

γυψοσανίδων,ψευδοροφών

& θερμοπρόσοψης-μονώ-

σεων. Τηλ. επικοινωνίας:

23310 23400, Κιν.: 6977

443518.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τηΒέροια, αναζητά χει-

ριστή μηχανημάτων έργου

με ικανότητα οδήγησης ε-

παγγελματικούφορτηγούγια

να εργαστεί σε έργο ύδρευ-

σης στηΘεσσαλονίκη.Τηλ.

επικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςσε επι-

χείρησηεισαγωγής&εμπορί-

αςκαταναλωτικώνπροϊόντων

με έδρα το Νομό Ημαθίας.

Απαραίτηταπροσόντα: κάτο-

χοςδιπλώματοςοδήγησηςΓ΄

κατηγορίας,ΠΕΙ,ηλικίαέως38

ετών (εκπληρωμένεςστρατιω-

τικές υποχρεώσεις),προϋπη-

ρεσίασεαντίστοιχηθέσηθεω-

ρείταιεπιπλέονπροσόν.Ικανο-

ποιητικόςμισθός.Βιογραφικά

στοe-mail:vbotzori@otenet.gr

καιστοFax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45

ετών με ενεργή κάρτα ανερ-

γίας και βασικη γνώση αγ-

γλικών για απογευματινή ερ-

γασίασε ξενοδοχειοστηΒέ-

ροιαμεπλήρεςωράριο.Τηλ.:

6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη

Βέροια,άτομο19-29ετώνμε

κάρταανεργίαςσε ισχύ,που

να γνωρίζει Η/Υ και να χει-

ρίζεται πρόγραμμα εμπορι-

κής διαχείρισης. Πληρ. στο

τηλ.:6977433485(9.00π.μ.

-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφαρμα-

κείουήφαρμακοποιόςναερ-

γαστείσεφαρμακείοστηΒέ-

ροιαγιαπλήρηαπασχόληση.

Απαραίτητηπροϋπόθεσηκά-

ρατ αεργίας για τουλάχιστον

έναμήνα.Τηλ. επικοινωνίας:

6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-

φέ ουζερί, δίπλα στο παλιό

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικότουςμεφωτογραφίαστοπαρακάτωe-mail:

farmakeio@mourtzila.gr



Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο

Μακροχωρίου-Λυκογιάννης,

για απογευματινή εργασία.

Τηλ.: 6977 755040 & 6984

427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND,

Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-

ζητείbarista καιδιανομέα.

Αποστολή βιογραφικών στο

e-mail:coffeeislandveria@

gmail .com. Τηλ. :  6976

633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-

ός ή βοηθός φαρμακοποι-

ούμε εμπειρίαγιαφαρμα-

κείοστοΝομόΗμαθιας.Α-

ποστολή βιογραφικού στο:

aggeliesfarmakio@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-

γασία σε φαρμακείο με επι-

δότηση καισχετική εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση

κάρταανεργίας.Τηλ.: 23310

27507,6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-

τάει ναπροσλάβει για μόνι-

μη απασχόληση, εξωτερικό

πωλητήήπωλήτρια για τους

Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,

Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα

προσόντα, ευχέρεια λόγου,

αγγλική γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια εργασί-

ας προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρία με βιογραφικό και

συστάσεις.Μισθός, ασφάλι-

ση και ποσοστά.Παραλαβή

δικαιολογητικών με συνέ-

ντευξη στα κεντρικά γρα-

φεία μας,Θεσσαλονίκης 45

Βέροιαwww.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παι-

δαγωγική κατάρτισηπαραδί-

δειιδιαίτεραμαθήματα-διαδι-

κτυακάκαιδιάζώσης-σεμα-

θητέςΔημοτικού, Γυμνασίου,

Λυκείου σε προσιτές τιμές.

Τηλ.:6972890424.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύ-

λαξη καιπεριποίηση ηλικιω-

μένουσε24ωρηβάσηήκαι

κάποιες ώρες. Τηλ.: 6986

276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαιγια24ωρη

βάση, καθαριότητασπιτιών,

γραφείων και σκάλες.Τηλ.:

6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα καιπεριποίησηη-

λικιωμένωνσε24ωρηβάση.

Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούναμεβάση,τραπε-

ζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-

τοκινήτου και 2 ποδήλατα

παιδικάσεπολύκατάσταση,

400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:

2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι :  ν του -

λάπα 4φυλλη, σε χρώμα

καφέ, βελέντζες χειροποί-

ητες σε διάφορα χρώμα-

τα, μεγάλο χαλί μάλλινο

σεδιάφοραχρώματα,χαλί

μεγάλο με «τρίχες», κε-

ντήματα μετρητοίς. Τηλ.:

6982293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήραςπε-

τρελαίου, σε καλή κατάστα-

ση.Τηλ.:2331070048.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-

σεις,ζητάγιαγνωριμιακυρια

5-55 ετών, για σοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-

ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-

μικά ανεξάρτητος αναζητά

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία

χωρίς οικογενειακές υποχρε-

ώσειςάνω των65 ετών έως

75 ετών με την προοπτική

γνωριμίας και συμβίωση.

Τηλ.:6977951301.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

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

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

ψειτηθέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σεπερίπτωσηπουεπιθυμείτεμπορείτενακαλέσετεστο6973

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



Την αναστολή της απόφασης για κα-
θορισμό ανώτατης τιμής στα διαγνωστι-
κά τεστ covid και συγκεκριμένα τα 40 
ευρώ για τον έλεγχο μοριακού ελέγχου 
και τα 10 ευρώ για τα rapid tests, ζητά ο 
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, μετά τις 
έντονες αντιδράσεις των εργαστηρίων 
και των ιδιωτών γιατρών οι οποίοι εκτός 
από τον φόρτο εργασίας και τον κίνδυνο 
μόλυνσης, το κοστολόγιο  των συγκεκρι-
μένων τεστ είναι  μεγαλύτερο και από το 
πλαφόν που προτείνει το  Υπουργείο, 
πέρα από το κόστος των υλικών που 
απαιτούνται για τα τεστ.

Για τον λόγο αυτό και ενόψει της ψή-
φισης της προτεινόμενης τροπολογίας 
από την Βουλή, ο Πανελλήνιος Ιατρικός 
Σύλλογος σε επιστολή του προς αρμοδί-
ους αναφέρει τα εξής:

«Η διατίμηση των ιατρικών πράξεων 
που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων θα έχει σοβαρές 
υγειονομικές παρενέργειες απολύτως 
ανεπιθύμητες για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας.

Μετά από αλλεπάλληλες τηλεδιασκέ-
ψεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλό-
γου με τους επαγγελματικούς φορείς και 
εμπεριστατωμένη ανάλυση του υγειονο-
μικού διαγνωστικού πρωτοκόλλου και 
του σχετικού κοστολογίου, θεωρούμε ότι 
οι τιμές της διατίμησης δεν καλύπτουν 
το κόστος της διενέργειας των σχετι-
κών εξετάσεων βάσει των διαγνωστικών 
πρωτοκόλλων. Για τον λόγο αυτό, άλ-
λωστε, στο άρθρο 3 της Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης  υπ’ αριθμόν 848 Β’ 
13/03/2020, η αποζημίωση της διενέρ-
γειας ελέγχου και ανάλυσης δείγματος 
από πιστοποιημένα ιδιωτικά διαγνω-
στικά εργαστήρια είχε οριστεί σε πολύ 
υψηλότερη τιμή. 

Φοβούμαστε λοιπόν ότι η διατίμη-
ση μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση 
της ποιότητας υπηρεσιών υγείας, σε 
αύξηση των αστοχιών διάγνωσης κρου-
σμάτων SARS-CoV-19 και σε μείωση 
του δικτύου δειγματοληψιών που εκτε-
λούνται στον ιδιωτικό τομέα, με δυνη-
τική αύξηση της διασποράς της νόσου 
και υπερφόρτωση των νοσοκομείων. 
Επίσης, είναι πιθανό η συμπίεση των 
τιμών σε αυτά τα επίπεδα να οδηγήσει 
σε ολιγοπωλιακές καταστάσεις, με προ-
φανή δυσμενή αποτελέσματα στα μικρά 
και μεσαία εργαστήρια, τα οποία βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης 
από κοινού με τους κλινικούς γιατρούς 
και το Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας, 
για τον έλεγχο της διασποράς του νέου 
κορωνοϊού.

Θεωρούμε ότι η πλήρης κάλυψη των 
εξετάσεων πρέπει να διενεργηθεί μέσω 
της Πολιτείας είτε με την απευθείας α-
ποζημίωση των τεστ χωρίς rebate και 
clawback μέσω ειδικού προϋπολογι-
σμού ώστε να εξαλειφθεί η επιβάρυνση 
των πολιτών, είτε με την χορήγηση των 
υλικών στα εργαστήρια ώστε να αποζη-
μιώνεται μόνο η διενέργεια της εξέτα-
σης. Αναρωτιόμαστε για ποιό λόγο το 
υπουργείο Ανάπτυξης δεν προχώρησε 
σε διατίμηση για τις μάσκες και τα μέσα 
ατομικής προστασίας όπως ζητούσε 
ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος την 
άνοιξη και προέβη σε αυτή την αιφνίδια 
απόφαση χωρίς συνεννόηση, επιστημο-
νική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο ΠΙΣ ζητεί την αναστολή της από-
φασης και άμεση διαβούλευση για την 
αποφυγή των παρενεργειών και ανεπι-
θύμητων επιδράσεων αυτής της διατί-
μησης».

Σύσκεψη με στόχο τον καλύτερο συντονισμό 
των οργάνων ελέγχου για την καταπολέμηση 
της διασποράς του covid-19 στην Π.Ε. Ημαθίας, 
πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 
στο Δημαρχείο Βέροιας, με πρωτοβουλία της Εθνι-
κής Αρχής Διαφάνειας σε συνεργασία με το Δήμο 
Βέροιας.

Στη σύσκεψη προέδρευσαν ο Διοικητής της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, ο Ε-
πιθεωρητής - Ελεγκτής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
και  Προϊστάμενος της Περιφερειακής Υπηρεσίας 
Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Κελεσίδης και ο Δή-
μαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ενώ 
συμμετείχαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Ημαθίας, Διονύσης Κούγκας, ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Γιώργος Μπίκας, ο 
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πε-
ριβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης 
Παπαδόπουλος, ο Προϊστάμενος της Δημοτικής Α-
στυνομίας Βέροιας, Ευστάθιος Κελεσίδης, η Ειδική 
Σύμβουλος της Π.Ε. Ημαθίας, Νίκη Καρατζιούλα, 
ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγεί-
ας της Π.Ε. Ημαθίας, Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας, Γεώργιος Μιχα-
λιάς, και η Προϊσταμένη του ΤΕΑΥΕ, Ζουμπουλιά-
να Ζαχαριάδου.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της σύσκεψης είναι η επισκόπηση 
της υφιστάμενης κατάστασης της διασποράς της 
πανδημίας σε τοπικό επίπεδο, το θεσμικό πλαίσιο 
για την αντιμετώπισή της, προτάσεις για τον καθο-
ρισμό της μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή ελέγχων 
γύρω από την ορθή τήρηση των μέτρων για τον 
περιορισμό του υφιστάμενου κύματος διασποράς 
ώστε να προκύψουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε 
άμεσο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και προτάσεις για την 
ανάδειξη αποτελεσματικών τρόπων συνεργασίας μεταξύ της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και των τοπικών φορέων που συμ-
μετείχαν στη σύσκεψη στην πανεθνική προσπάθεια ελέγχου της 
διασποράς του κορονοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να καταρτιστεί ένα τοπικό 
εκτελεστικό σχέδιο το οποίο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει 
στοχευμένους ελέγχους από μεικτά κλιμάκια σε εστίες υψηλής 
επικινδυνότητας για πιθανή μετάδοση του κορονοϊού όπως 

προνοιακές δομές, χώροι εργασίας, βιομηχανικές μονάδες, λα-
ϊκές αγορές κτλ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση 
των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 
κορονοϊού, με στόχο να αποφευχθεί περεταίρω επιβάρυνση της 
επιδημιολογικής κατάστασης στην περιοχή. Τέλος, θα υπάρχει 
συνεχής ενημέρωση των τοπικών φορέων προς την Εθνική Αρ-
χή Διαφάνειας σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που δι-
εξάγονται ώστε να υπάρχει συντονισμένη δράση, σε πραγματι-
κό χρόνο, στο κοινό μέτωπο για τον περιορισμό της πανδημίας.

Τέλος, συζητήθηκε επίσης η σύσταση μονάδων εσωτερικού 
ελέγχου σε κάθε δήμο και η αναγκαιότητά τους.

P Αρχίσαμε όλοι χθες ‘καλό μήνα’ και ‘κα-
λό μήνα’. Δεν βάζουμε μυαλό τελικά…

 
P Πρέπει επειγόντως όλοι μας να περάσου-

με από τα λόγια στα έργα. Γιατί μόνο τους πολιτι-
κούς βλέπω να το κάνουν τελευταίως.

 
P Αυτό το ‘κάνε με εμένα πρωθυπουργό 

για δυο μέρες’, πρέπει να αντιληφθούμε ότι 
ισχύει δια βίου.

 
P Απλώς, είναι αυτοάνοσο νόσημα.

P Δηλαδή, μόνοι μας παίρνουμε τη θέση, 
μόνοι μας τη χάνουμε.

 
P Όλα μια ιδέα είναι. Απλώς, αν με ρωτήσετε 

γιατί, δεν έχω ιδέα.
 
P Κατά τα λοιπά. Δύο άτομα διχάζουν αυ-

τόν τον καιρό την ελληνική κοινωνία: ο Νότης 
και ο Μπαμπινιώτης.

P Απλώς δεν μας είπε ο Νότης, πήρε το 

πράμα take away ή delivery;
 
P Εγώ να σας πω είμαι με τον 

Μπαμπινιώτη, αλλά με τόσα δύ-
σκολα που μας βάζει στην ελληνική 
γλώσσα δεν θέλει πολύ να πέσω 
στις συνήθειες του Νότη.

 
P Προς το παρόν λειτουργώ με 

ασφάλεια. Εκτός κι αν αρχίσουν να 
συλλαμβάνουν τώρα και για δύο κιλά 
μελομακάρονα.

 
P Και τι περιμένατε να έχει ο 

Σφακιανάκης στο αμάξι του ρε παι-
διά; Κάνα σακουλάκι κόλλυβα;

 
P Και τώρα εξηγείται γιατί ο αετός 

πεθαίνει στον αέρα...
 
P Παγκόσμια ημέρα του έιτζ, 

χθες. Θυμίζω ότι στο έιτζ ακόμη φάρ-
μακο δεν βρήκαμε. Με τη ‘μάσκα’ 
προστατευόμαστε ακόμη.

 
P Με αποτελεσματικότητα 99%, 

σύμφωνα με το κουτί.
 
P Ούτε Pfizer ούτε Moderna κα-

τάφεραν να τον πεδικλώσουν τον ιό του έιτζ. 
Αλλά ποιος ασχολείται με σεξ στις μέρες μας;

 
P Βλέπω εξώφυλλο ‘ο πιο σέξι άντρας στον 

κόσμο’. Το παίρνω, ανοίγω γεμάτος αυτοπεποί-
θηση και τελικά ήταν άλλος. Πρέπει να βγήκα και 
φέτος δεύτερος.

 
P Και ένα ανέκδοτο, γι’ αυτό που θυμίζει η 

διαχείριση του δεύτερου κύματος της πανδη-

μίας στη χώρα:
 
P Ένα λεωφορείο γεμάτο κόσμο κατεβαίνει 

πατημένο σε μια απότομη κατηφόρα. Από πίσω 
ένας τύπος το κυνηγάει λαχανιασμένος. Ένας πε-
ραστικός τον βλέπει και του φωνάζει:

-Άδικα το κυνηγάς φίλε, δεν θα το προλάβεις. 
Περίμενε το επόμενο…

-Δεν γίνεται, πρέπει να προλάβω αυτό. Είμαι ο 
οδηγός του!

Κ.Π.
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Σύσκεψη χθες στο Δημαρχείο Βέροιας για την πανδημία
Εκτελεστικό σχέδιο με στοχευμένους 

ελέγχους σε εστίες υψηλής 
επικινδυνότητας για τον περιορισμό
 των κρουσμάτων σε τοπικό επίπεδο

Πανελλήνιος Ιατρικός 
Σύλλογος προς Υπουργείο:  

Αναστολή της απόφασης για 
πλαφόν 40 ευρώ στο μοριακό 

και 10 ευρώ στο rapid test
-«Οι προτεινόμενες τιμές  κινδυνεύουν να οδηγήσουν 

σε ολιγοπωλιακές καταστάσεις, με δυσμενή αποτελέσματα 
στα μικρά και μεσαία εργαστήρια»
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