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Δεν υπάρχουν περιθώρια
για «ισορροπίες» στα μέτρα 

για τον Covid-19
  Υπάρχει έντονος αντίλογος για την απόφαση 
της κυβέρνησης να κάνει υποχρεωτικό τον 
εμβολιασμό για τους άνω των 60, ωστόσο η ραγδαία 
αύξηση των ραντεβού τα τελευταία 24ωρα μετά 
την ανακοίνωση του μέτρου δείχνει ότι αποφέρει 
αποτελέσματα. Φυσικά θα πρέπει να απαντήσουν οι 
κυβερνώντες γιατί δεν προχώρησαν σε αντίστοιχες 
υποχρεωτικότητες στους αστυνομικούς, τους 
στρατιωτικούς, δημοσίους υπαλλήλους που έρχονται 
σε επαφή με χιλιάδες κόσμο και είναι «γέφυρες» 
διασποράς του ιού. Κάπου δείχνει να το χάνει η 
κυβέρνηση, που προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες 
και να πετύχει έλεγχο της υγειονομικής κατάστασης 
με την μικρότερη δυνατή κοινωνική αντίδραση. 
Στην κρίσιμη φάση που βρισκόμαστε με ένα 4ο 
κύμα σε εξέλιξη, χρειάζονται ξεκάθαρες πολιτικές 
γραμμές και στρατηγικές χωρίς πισωγυρίσματα και 
ανασταλτικές σκέψεις. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Σοφονίου προφ., Αγαπίου μαρτ., Αγγελή

ΞεκίνησαντονστολισμότηςΒέροιας…
καιτουχρόνουκαλύτερα!

Ξεκίνησαν απόπροχθέςσυνεργεία του δήμουΒέροιας τον χριστουγεννιάτικο στολισμό κάποιων κεντρικώνσημεί-
ωντηςπόλης.Προςτοπαρόνείδαμεσταθεράφωτεινάαστέριασεκολώνεςεπί τωνοδώνΒενιζέλουκαιΚεντρικήςκαι
σύμφωναμεανακοινώσειςπουπροηγήθηκαναναμένουμετον«ουρανό»μέσαστονπεζόδρομοκαιμάλλοντιςγνωστές
μεταλλικέςκατασκευές(δεντράκια,καράβι)φωτισμέναμελαμπάκια.Δενξέρουμετιάλλοέχουμεναπεριμένουμε,πάντως
σίγουραθαπρέπειναυπάρξουνπαρεμβάσειςστηνΜητροπόλεως, τηνπλατείαΩρολογίου, τοπάρκοτωνΑγ.Αναργύ-
ρων,τηνοδόΕληάς,πουείναιταπιοδημοφιλήσημείακαιηγνωστή«βόλτα»τηςπόλης.Παράτογεγονόςότιείναι«ψα-
λιδισμένο»τομπάτζετγιατονφετινόχριστουγεννιάτικοστολισμό,θαπρέπειτουλάχιστοννα«πιάσουμετηνβάση»καινα
ελπίζουμεότιτουχρόνουκαλύτερα…

Θαπεριμένουμεωστόσοτηντελικήεικόνατηςπόληςγιανακρίνουμε…

Κ. Καλαϊτζίδης: «Δεν θα είμαι παρών
ούτε του χρόνου στις εκδηλώσεις για την Εθνική 

Αντίσταση και το Πολυτεχνείο»
 Απάντηση για την

απουσία του από τις
εκδηλώσεις που διορ-
γάνωσεηΠ.Ε.Ημαθίας
για τηνΕθνικήΑντίστα-
ση έδωσε το μεσημέρι
τηςΤετάρτης (01/12) ο
αντιπεριφερειάρχης Η-
μαθίας Κώστας Καλα-
ϊτζίδης, μιλώντας στην
ραδιοφωνική εκπομπή
τουΑΚΟΥ99.6«Λαϊκά
καιΑιρετικά», με τους
Ζήση Μιχ. Πατσίκα
και Νίκο Βουδούρη.
Ο κ. Καλαιτζίδης υπε-
ραμύνθηκε της στάσης
τουκαιυπογράμμισεότι
παρά την κριτική που
δέχεται για το θέμα θα
εξακολουθήσει και του χρόνου ναμηνπαραβρίσκεται στηνσυγκεκριμένη εκδήλωση, όπωςκαιστηναντίστοιχη του
Πολυτεχνείου.Οαντιπεριφερειάρχηςεξήγησεότιδενμπορείναδεχθείότι κάποιοιπροσπαθούνναεκμεταλλευτούν
κομματικάαυτέςτιςεκδηλώσειςκαιδενθατουςνομιμοποιήσειμετηνπαρουσίατου.Ωστόσο,υπήρξεστιγμιαίααμη-
χανίαότανοΖ.ΠατσίκαςτουεπεσήμανεότιοιεκπρόσωποιτηςΠΕΑΕΑπουπρόσκεινταιστοΚΚΕ,δενσυμμετείχαν
στην εκδήλωση τηςΠ.Ε.Ημαθίας, επομένωςθαμπορούσεοκ.Καλαϊτζίδηςνα είναιπαρώνκαι να«εκθέσει» τους
εκπροσώπουςτουΚΚΕ.Οαντιπεριφερειάρχηςμεειλικρίνειαπαραδέχθηκεότιίσωςυπάρχειδίκιοσεμιατέτοιαστάση,
ωστόσοεπέμεινεότικαιτουχρόνουδενθαείναιπαρών.

(δείτε το video της παρέμβασης του αντιπεριφερειάρχη Κ. Καλαϊτζίδη στο laosnews.gr) 

Μιαβραδιάγιατηνψυχικήυγεία
μέσααπόταμουσικάμονοπάτιατουΜίκη

Μουσικές και τραγούδια του
ΜίκηΘεοδωράκη και κείμεναα-
πό τους  σημαντικούςσταθμούς
τηςζωήςτουπαρουσίασανμου-
σικοί της Βέροιας και ηθοποιοί
τουΔΗΠΕΘΕ με την επιμέλεια
του καλλιτεχνικού διευθυντή του
ΓιάννηΠαρασκευόπουλου στην
εκδήλωσητουΣΟΦΨΥΗμαθίας,
την Τετάρτη 1Δεκεμβρίου στο
ΧώροΤεχνών.Προηγήθηκανχαι-
ρετισμοί από τους προέδρους,
του ΣΟΦΨΥ Γιώργο Σαλιάγκα,
τουΔΗΠΕΘΕΔημήτρη Πυρινό
και της ΚΕΠΑΔήμου Βέροιας,
ΚώσταΡίζο.Μια βραδιάπου ή-
ταν το καλύτερομουσικό καλωσόρισμα του δύσκολου υγειονομικά, καιφέτος,Δεκέμβρη και του χειμώναπου έχουμε
μπροστάμας,ηοποίαπέρααπότοκαλλιτεχνικότηςαποτέλεσμαπουχειροκροτήθηκεθερμά,είχεκαικαλόσκοπό,για
τηνηθικήπρωτίστωςκαιτηνοικονομική(προαιρετικάγιατοκοινό)στήριξητουΣυλλόγουΟικογενειώνΦίλωνΨυχικήςΥ-
γείας,αφούταπροβλήματαπουάπτονταιτηςλειτουργίαςτουΣΟΦΨΥ,αυξήθηκανανησυχητικάλόγωκαιτηςπανδημίας.
Άγχος,κατάθλιψη,κρίσειςπανικού,φοβίες,κ.α.αντιμετωπίζεικαθημερινάστονδύσκολοαγώνατουοΣύλλογος.

Καιεκτόςαπότοκοινό,σημαντικήστήριξηστηνεκδήλωσηέδωσεησυμμετοχήκαλλιτεχνώντηςΒέροιας,πουγνωρί-
ζουνπολύκαλάοτιητέχνηλειτουργείθεραπευτικάστηζωήκαιστηνψυχή!
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«Έφυγε» στα 42 του 
ο Κώστας Μαυρομιχάλης 

που νοσηλευόταν 
στην κλινική covid 

του Νοσοκομείου Βέροιας
 
Σε ηλικία 42 ετών άφησε την τελευταία του πνοή χθες (Πέμπτη) το 

πρωί,στο Νοσοκομείο Βέροιας ο Κώστας Μαυρομιχάλης, γνωστός 
επιχειρηματίας εστίασης (ψητοπωλείο «Πάνθεον»). 

Ο 42χρονος τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στην κλινική covid 
και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν από το νοσοκομείο στους οικείους του υπήρξε επιδείνωση της υγεί-
ας του,  από επιπλοκές του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.. 

Η οικογένειά του ζητά να γίνει νεκροψία για να λάβει απαντήσεις στα ερωτήματά τους, ενώ  όπως α-
νέφερε ο αδελφός του στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου ο εκλιπών ήταν ανεμβολίαστος. 

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα 
Ατόμων με Αναπηρία

Ο Δήμαρχος Βέροιας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης σε μήνυμά του για την καθιέ-
ρωση της 3ης Δεκεμβρίου (με απόφαση του ΟΗΕ το 1992) ως Παγκόσμια Ημέρα 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) δηλώνει τα εξής:

«Στις πολιτισμένες κοινωνίες που ζούμε και υπηρετούμε, οφείλουμε να λαμβά-
νουμε ειδική μέριμνα για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής α-
ναπηρία, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα αλλά κάθε μέρα. Όσοι βρισκόμαστε σε θέσεις 
ευθύνης πρέπει να κατανοούμε και πολλές φορές να ταυτιζόμαστε με τις δραστηριό-
τητες και τις συνήθειές τους. 

Ο Δήμος Βέροιας αναζητά συνεχώς τρόπους διευκόλυνσης της ζωής των ατόμων 
με αναπηρία. Στόχος είναι η πόλη μας να έχει ανθρώπινη και δίκαιη καθημερινότητα 
για κατοίκους και επισκέπτες που αντιμετωπίζουν κάθε είδους αναπηρία, κινητική ή 
άλλη. Επιδίωξή μας είναι η δημιουργία κατάλληλων υποδομών προκειμένου το πο-
λεοδομικό συγκρότημα και τα δημοτικά κτίρια να είναι φιλικά προς τα ΑμεΑ, παρέχο-
ντας άνεση και ασφάλεια στις μετακινήσεις τους. Ταυτόχρονα ο Δήμος Βέροιας έχει 
παραχωρήσει οικόπεδα σε συλλόγους που εργάζονται επάνω στην ίση μεταχείριση 
και την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με σωματική ή πνευματική αναπηρία. 

Με άμεσες ή έμμεσες κινήσεις ο Δήμος Βέροιας προσπαθεί και δημιουργεί μία 
πόλη προσβάσιμη για όλους και στέκεται αρωγός σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες προκειμένου αυτές να μην βιώνουν 
τον κοινωνικό αποκλεισμό. Διότι όλοι οι δημότες για εμάς είναι ισότιμοι όπως συμβαίνει σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία του 
σήμερα».

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Για την ενίσχυση της εμβολιαστικής 
κάλυψης εν όψει των Χριστουγέννων…

Σε αναμονή της απόφασης 
για 3η δόση στο τετράμηνο... 
-Αυξάνονται καθημερινά τα ραντεβού 
για τους άνω των 60, μετά το 100άρικο

Μέχρι αύριο Σάββατο το αργότε-
ρο, θα έχει αποφασίσει η Εθνική Ε-
πιτροπή Εμβολιασμών, αν θα δώσει 
το πράσινο φως για την αναμνηστική 
δόση μετά από τέσσερις και όχι έξι 
μήνες όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Αν περάσει το τετράμηνο, έπειτα 
αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα 
των ραντεβού ώστε όσοι έχουν συ-
μπληρώσει τους τέσσερις μήνες από 
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού 
τους, να μπορούν να κλείσουν το 
ραντεβού τους για την τρίτη αναμνη-
στική δόση.

Την εξέλιξη είχε προαναγγείλει τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Υγείας 
ο οποίος σε χθεσινές του ανακοινώσεις  σημείωσε πως «υπάρχει εισήγηση προς την 
επιτροπή των ειδικών να μειωθεί το διάστημα για την τρίτη δόση από το εξάμηνο στο 
τετράμηνο».

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχυθεί μέχρι τα Χριστούγεννα η εμβολιαστική 
κάλυψη και όπως ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου  «η κυ-
βέρνηση δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην τρίτη, στην αναμνηστική δόση εμβολιασμού».

Αυξάνονται τα ραντεβού για εμβολιασμό
Εν τω μεταξύ, αύξηση παρουσιάζουν τα νέα ραντεβού για εμβολιασμό με φόντο το 

τέταρτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού και την παγκόσμια ανησυχία που έχει προ-
καλέσει η μετάλλαξη Όμικρον.

Την ίδια στιγμή, 60.000 νέες θέσεις για ραντεβού πρώτης και τρίτης δόσης άνοιξαν το 
απόγευμα της Πέμπτης για αυτή την Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου.

Η ηλικιακή ομάδα των 60 ετών και άνω, το γκρουπ το οποίο δεν εμβολιάζονταν ως 
τώρα, φαίνεται να αλλάζει στάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που  έρχονται στη δημοσιότη-
τα. Μέσα σε δύο ημέρες, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, έχουν 
κλειστεί ήδη 25.000 ραντεβού, γεγονός που αποδίδεται και στα νέα μέτρα τα οποία ανα-
κοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, μέχρι νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης είχαν κλειστεί περισσότερα από 
11.500 ραντεβού για την πρώτη δόση στους 60 και άνω. Ωστόσο, να σημειωθεί πως 
όλοι εκείνοι οι οποίοι πρέπει ακόμη να κλείσουν ραντεβού φτάνουν τους 493.000.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι 72,7% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας μας έχει εμβολια-
στεί, ενώ στο συνολικό πληθυσμό το ποσοστό φτάνει το 67%.

Όπως επεσήμανε ο Μάριος Θεμιστοκλέους μέσα στον Δεκέμβριο υπάρχει δυνατότη-
τα για πάνω από 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα στα ραντε-
βού της πρώτης δόσης.

Δήμος Νάουσας: 
Συνάντηση Καρανικόλα με Πέτσα 

και Βεσυρόπουλο για το 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολι-
τικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο συναντήθηκε χθες Πέμπτη (02.12.2021), στην Αθήνα, ο 
Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας, συνοδευόμενος από τον Δημοτικό Σύμβουλο και πρώην Αντιδήμαρχο 
Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας κ. Βασίλη Τζουβάρα. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης  με τους Υπουργούς συζητήθηκαν εκτενώς τρέχοντα ζητήματα του δήμου, με ιδι-
αίτερη έμφαση στην αξιοποίηση  των  χρηματοδοτήσεων μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και 
στην δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης του Δήμου Νάουσας λόγω της πανδημίας  Covid-19.

Από ΗΠΑ: Δικαίωση 
της  Καρδιολογικής Κλινικής 
του Νοσοκομείου Βέροιας, 
για έρευνα στη διαχείριση 

ασθενούς με στηθάγχη
Για ένα επιστημονικό επίτευγμα της 

Καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου 
Βέροιας ενημερώνει ο διευθυντής του 
Τμήματος κ. Γιάννης Βογιατζής, εμφα-
νώς ικανοποιημένος. Κι αυτό, διότι στις 
πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της 
Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας 
(AHA) και του Κολλεγίου Καρδιολόγων 
των ΗΠΑ (ACC) για τη διαχείριση του α-
σθενούς με στηθάγχη, συμπεριλήφθηκε 
και εργασία της Καρδιολογικής κλινικής 
της Βέροιας όπου υποστηρίζεται η χρη-
σιμότητα των οπίσθιων απαγωγών στο 
ΗΚΓ σε ασθενή με εμμένουσα στηθάγχη 
και μάλιστα με ένδειξη 2a. Έτσι σε ασθε-
νή με προκάρδιο άλγος και φυσιολογικό 
ΗΚΓ είναι χρήσιμο να παίρνουμε πρό-

σθετα τις οπίσθιες απαγωγές V7, V8, V9.
Είναι όντως μία ικανοποίηση και δικαίωση για τον Dr Ιωάννη Βογιατζή που το υποστηρίζει 

εδώ και 15 χρόνια με εργασίες, δημοσιεύσεις και ερευνητικό έργο, αλλά και για τους άλλους 
ιατρούς και νοσηλευτές της κλινικής που συμπαραστέκονται στον διευθυντή της Κλινικής όλα 
αυτά τα χρόνια.

Τελικά, επιστημονικό και ερευνητικό έργο δεν γίνεται μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην πε-
ριφέρεια και μάλιστα αξιόλογο.



Γράφει ο  
Χρήστος  Ι.  Σκούπρας
Φιλόλογος 
– δρ. Παιδαγωγικών                                                                        

Τα διηγήματα του βιβλίου ώρες αι-
ώρες του Γιάννη Καισαρίδη (εκδόσεις 
Κέδρος), όπως εύστοχα έχει γραφτεί, 
αποτελούν «επιτύμβια πεζά» για τις 
απουσίες των ανθρώπων της πόλης. 
Εκτεταμένα κείμενα, μικροδιηγήματα, 
ιστορίες  των ανθρώπων της πόλης 
και της παιδικής ηλικίας του συγγρα-
φέα, ακολουθούν τον ιστορικό χρόνο 
της γενέθλιας πόλης (απελευθέρωση 
από τους Τούρκους, Μεσοπόλεμος, 
Κατοχή, Εμφύλιος, Μεταπολίτευση) 
και συνθέτουν ένα ιδιαίτερο σύμπαν. 
Πολλά από τα κείμενα συνομιλούν με-
ταξύ τους δημιουργώντας την υποψία 
ότι συνιστούν κατά μία έννοια «μυ-
θιστορηματική ύλη». Βέβαια, αυτή η 
υπόθεση εργασίας χρήζει ευρύτερης 
διερεύνησης για το πώς ο Καισαρίδης 
αντιμετωπίζει   τα λογοτεχνικά είδη. 

Με το σύνολο των βιβλίων του 
αλλά και με τη καινούρια συλλογή ο 
Καισαρίδης, μιλώντας για τις απώ-
λειες των απλών ανθρώπων της πό-
λης,  τροφοδοτεί το βλέμμα και τη 
σκέψη μας προς την συνειδητοποίηση 
της μαγείας  της ζωής, αλλά, κυρίως, 
προς την ιερότητα του χώρου, επανο-
ρίζοντας κατά μία έννοια το συλλογικό 
εαυτό μας. Στο κείμενο με τίτλο «Σε-
βίζων αρχάγγελος της πόλης»,    που 
συνομιλεί  οργανικά με το διήγημα « 
Ίριδες» γράφει: «Πώς μπορούμε να 
καλλιεργήσουμε –στην πόλη γύρω 
μας- την ιερότητα του βλέμματος με 
όλο αυτόν τον ορυμαγδό που μας πε-
ριβάλλει και μας διαλύει; Τη διείσδυση 
στις εσωτερικότερες πτυχές του είναι 
των πραγμάτων και όχι στην κολακεία 
του φαίνεσθαι;  Πώς θα καταφέρω να 
παρατηρώ μέσα στην πόλη τα πράγ-
ματα γύρω μου να διαστέλλονται και 
να συστέλλονται και, ακολουθώντας 
τη μυστική ζωή τους, να βρίσκω- και 
να εφευρίσκω- την ουσία τους και τα 

ερεθίσματά τους, την αρχέγο-
νη ιερότητά τους με τη βοήθεια 
του ονείρου και της φαντασί-
ας;»

Ο Καισαρίδης  κοσμεί με 
τα κείμενά του τη δική του  α-
σπίδα   του  Πρωτέα με ανεύ-
ρετους, χαμένους Γιάννηδες,  
Χρυσούλες και Μουσιάρηδες  
με σκοπό όχι τόσο να σκοτώσει 
τη Μέδουσα χωρίς να πετρώ-
σει,   αλλά όσο για να  οξύνει 
το βλέμμα και τη φαντασία α-
ντικρίζοντας την ομορφιά και 
το ιερό. Πατώντας στη σκιά και 
τον θάνατο αναζητά το φως και 
το ιερό. Η ιερότητα του χώρου 
και το παιγνιώδες της μνήμης 
του θανάτου αναδεικνύονται 
στα αριστοτεχνικά κείμενα , «Ί-
ριδες»,  «Η λίμνη», «Σωτήρης 
και Μαριάνθη» κ.α.

 Οι λογοτεχνικές αναπα-
ραστάσεις της ζωής και του 
θανάτου ανθρώπων της πόλης που 

φιλοτεχνεί ο Καισαρίδης 
εγείρουν πολλά ερωτήμα-
τα. Επιλέγω να παραθέ-
σω δύο από αυτά, όχι για 
να συνθέσω απαντήσεις,  
αλλά για να στοχαστού-
με για τις τυχόν επιλογές  
που προκρίνει ο  αναγνώ-
στης. Με ποιον τρόπο η 
τοπικότητα που αναδύεται 
από τις ιστορίες του βιβλί-
ου Ωρες αιώρες παραπέ-
μπει σε μια καθολικότητα 
που αφορά γενικά τους 
αναγνώστες της λογοτε-

χνίας; Το δεύτερο ερώτημα που μ’ 
απασχολεί σχετίζεται με το δημόσιο 
διάλογο σχετικά με τις χρήσεις της 
λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα, εάν  τα 
κείμενα του Καισαρίδη αναπαριστούν 
πετυχημένα, όπως υποστηρίζω, τη 
μυστική ζωή της πόλης, πώς θα μπο-
ρούσαν να αποτελούν σημείο ανα-
φοράς   για την ίδια την πόλη  έτσι 
ώστε να διακινούνται ισότιμα με  ό, τι 
αποτελεί μνημείο αυτού του τόπου; Οι 
απαντήσεις βέβαια δεν είναι εύκολες. 
Το πρώτο βήμα , βέβαια,  και το πιο 
σημαντικό, θα προέλθει αφού διαβά-
σει κανείς το βιβλίο Ωρες αιώρες για 
να αναζητήσει τη δική του επιλογή ή 
να θέσει τις δικές του απορίες.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού 

άνθρακα και Hepa)
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)
Αρχηγός Από Κούνια 2: Οικογενειακή Υπόθεση 

(ΜΕΤΑΓΛ) ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑ-
ΝΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Παρασκευή 3/12 - Σάββατο 4/12 - Κυριακή 5/11 

στις 18.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Ενκάντο: Ενας Κοσμος Μαγικός
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Παρασκευή 3/12 - Σάββατο 4/12 - Κυριακή 5/12 

στις 18.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Μπάιρον Χάουαρντ, Τζάρεντ Μπους
Σενάριο: Τζάρεντ Μπους, Σαρλίς Κάστρο Σμιθ

Ghostbusters: Legacy -AFTERLIFE  
Προβολές στην Αίθουσα 1:   Κάθε μέρα στις 20.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΣΟΝ ΡΕΪΤΜΑΝ
Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους, Πένυ Φυλακτά-

κη Πρωταγωνιστούν: ΣΙΓΚΟΥΡΝΙ ΓΟΥΙΒΕΡ, ΠΟΛ 
ΡΑΝΤ, ΦΙΝ ΓΟΥΛΦΧΑΡΝΤ, ΚΑΡΙ ΚΟΥΝ, ΜΑΚΚΕΝΑ 
ΓΚΡΕΪΣ 

«O Οίκος Gucci»
Προβολές στην Αίθουσα 2:   Παρασκευή 3/12 – 

Σάββατο 4/12 – Δευτέρα 6/12 – Τετάρτη 8/12 στις 
20.30

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία Ρίντλει Σκοτ
Σενάριο Μπέκυ Τζόνστον, Ρομπέρτο Μπεντιβένια 
Βασισμένη στο βιβλίο “Ο Οίκος Gucci” της Σάρα 

Γκέι Φόρντεν
Πρωταγωνιστούν Lady Gaga, Άνταμ Ντράιβερ, 

Τζάρεντ Λέτο, Τζέρεμι Άιρονς, Τζακ Χιούστον. Συμμε-
τέχουν οι Σάλμα Χάγιεκ και ο Αλ Πατσίνο

The Hand of God – Το χέρι του Θεού (Πάολο Σο-
ρεντίνο)

Προβολές στην Αίθουσα 2:   Πέμπτη 2/12 – Κυ-
ριακή 5/12 – Τρίτη 7/12 στις 20.30

«Το Χέρι του Θεού» του Πάολο Σορεντίνο: Νάπο-
λη, βέσπα, μπάλα, εφηβεία...

Σκηνοθεσία: Πάολο Σορεντίνο
Σενάριο: Πάολο Σορεντίνο
Πρωταγωνιστούν: Φίλιπο Σκότι, Τόνι Σερβίλο, 

Τερέζα Σαπονάντζελο
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 

επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/12/21 - 8/12/21

Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων  
του «Έρασμου» στην Αλεξάνδρεια

Μετά από μια τριετή πορεία επιτυχούς δραστηριότητας και 
σημαντικής αποδοχής από τους συμπολίτες μας,  τα Βιωματικά 
Σεμινάρια του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» συ-
νεχίζουν δυναμικά με νέο κύκλο συναντήσεων και την απαιτούμενη 
τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά της διασποράς του 
κορωνοϊού. 

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ άλλων: 
- Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων

- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  να 

εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να 
αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώ-
σεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.
veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδο-

νίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο)

Στις 3 Δεκεμβρίου στο Χώρο 
Τεχνών Βέροιας

Μουσική παράσταση 
του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ, 

για τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος 
Φίλων Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Δ. Βέροιας για τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας ΑμΕΑ στις 3 Δε-
κέμβρη, οργανώνει μια μουσική παράσταση στον 
Χώρο Τεχνών Βέροιας για τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τίτλο: «Τραγού-
δια για τη Λεβεντιά». Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 
και ώρα 20:30μ.μ.

Την επιμέλεια παράστασης έχει η Ελένη Αναγνώ-
στου και τις χωρογραφίες των ΑμΕΑ του Κέντρου 
Μέριμνας και των εθελοντών επιμελήθηκε η Μελίνα 
Παπαδοπούλου με τη συνεργασία της Κ.Ε.Π.Α. Δή-
μου Βέροιας. 

Στο τραγούδι συμμετέχουν οι κάτωθι: Γιάννης 
Βαϊδης, Ανθή Καλαϊτζίδου, Ελίζα Κοτρίδου, π. Μακά-
ριος Λιακόπουλος, Γιώργος Σαλαπασίδης, Δέσποινα 
Χατζόγλου.

Χορεύει το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας.
Στα κείμενα: Αθανάσιος Μανιόπουλος Χαρά Κο-

ντού, Λευτέρης Κορυφίδης.
Διδασκαλία κειμένων: Κώστας Αποστολίδης
Χορωδία: μέρος του Π.Σ. Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ»
Η παράσταση ισχύει μόνο για εμβολιασμένους ή 

νοσήσαντες.
Τιμή εισιτηρίου: 7ευρώ
Προπώληση εισιτηρίων στο Κέντρο Μέριμνας Α-

μΕΑ Βέροιας στο τηλέφωνο 23310 22223

 «Ώρες Αιώρες», Ιερότητα, Μνήμη, Χώρος και Χρόνος, 
στο νέο βιβλίο του Γιάννη Καισαρίδη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Φιλαν-
θρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, 
σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύο-
ντος καταστατικού  σ υ γ κ α λ ε ί τα  μέ-
λη, σε ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση 
που θα γίνει, 08 Δεκεμβρίου 2021, στο 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ και 
ώρα 16.00 μ.μ. 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης εί-
ναι τα παρακάτω:

1. Παρουσίαση Προϋπολογισμού έτους 
2022, συζήτηση επ’  αυτού και έγκρισή 
του.

2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης 
για το έτος 2022 , συζήτηση επ΄ αυτής και 
έγκρισή της.

3. Ενημέρωση για την πορεία ανέγερ-
σης του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα Βέροιας.

4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των 
προεγκριθέντων θεμάτων).  

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε 
απαρτία εφόσον παρίστανται τα ταμειακά 
τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το 
άρθρο 19 του  ισχύοντος καταστατικού. 

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, θα θε-
ωρούνται όσα δεν καθυστέρησαν τις συν-
δρομές τους πέραν των τριών ετών χωρίς 

σοβαρή αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας 
(σύμφωνα με το άρθρο 19. του ισχύοντος 
καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα ε-
παναληφθεί   στις 15 Δεκεμβρίου 2021  , 
στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια 
διάταξη και ώρα έναρξης 16.00 μ.μ. 

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτε-
ρη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη 
απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
ισχύοντος καταστατικού.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου 
να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση 
αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται 
απαραίτητη.

‘Οσοι προσέλθουν θα πρέπει βάσει του 
ΦΕΚ Β’5138/05.11.2021

α) είτε να επιδεικνύουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, 

β) είτε να επιδεικνύουν πιστοποιητικό 
νόσησης, 

γ) είτε να έχουν αρνητικό για κορωνοϊό 
COVID-19  PCR (72 ωρών) ή rapid test 
(48 ωρών).

Για το ΔΣ 
Ο/Η Πρόεδρος                                                                                        

Ο/Η  Γεν. Γραμματέας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης



Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου οι δημο-
κράτες πολίτες δίνουν ραντεβού με την 
Αλλαγή για να λάμψει ξανά ο ήλιος της 
ελπίδας και της δικαιοσύνης. Ψηφίζουμε 

για τον νέο Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ για να 
βρούμε επιτέλους προοδευτική διέξοδο και να διεκδικήσουμε ξανά 
το δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή, χωρίς καταπίεση και ανασφάλεια 
με ρόλο πρωταγωνιστικό στις εξελίξεις. Για ήθος, εντιμότητα, κοινω-
νική ευαισθησία και ίσες ευκαιρίες για όλους. Στην Ημαθία η εκλογική 
διαδικασία θα πραγματοποιηθεί, όπως και το 2017, σε 13 εκλογικά 
τμήματα, στις έδρες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων με την προ-
σθήκη μιας επιπλέον κάλπης στην πόλη της Βέροιας σε διαφορετικό 
χώρο, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός Αναλυτικά τα εκλο-
γικά τμήματα στο Νομό είναι τα εξής:    

1.ΒΕΡΟΙΑ1 Δημαρχείο                                                                   
2.ΒΕΡΟΙΑ2 Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών  
3.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (Πρ. Δημαρχείο) 
4.ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρ. Δημαρχείο) 
5.ΒΕΡΓΙΝΑ (Πρ. Δημαρχείο) 
6.ΡΙΖΩΜΑΤΑ (Πρ. Δημαρχείο) 
7.ΝΑΟΥΣΑ ΚΕΠ  
8.ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΑΠΗ   
9.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ  (Πρ. Δημαρχείο) 
10.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  Δημαρχείο  
11.ΠΛΑΤΥ  (Πρ. Δημαρχείο) 
12.ΜΕΛΙΚΗ  (Πρ. Δημαρχείο) 

13.ΚΑΒΑΣΙΛΑ (Πρ. Δημαρχείο) 
Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7 το πρωί και θα ολοκλη-

ρωθεί στις 19.00 (7 το απόγευμα)  Ισχυρότατη σύσταση – θερμή πα-
ράκληση προς τα μέλη  και τους φίλους που θα προσέλθουν σε αυτή 
την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία να έχουν μαζί τους τα απαραί-
τητα πιστοποιητικά (εμβολιασμού, νόσησης ή rapid test 48 ωρών.) Η 
προστασία ΟΛΩΝ μας αυτή την κρίσιμη περίοδο είναι καθήκον και 
υποχρέωση των δημοκρατικών πολιτών.                                                                     

 ΓΙΑ ΤΗ  Ν.Ε ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ  
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
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Μήνυμα της Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ 
Ημαθίας για την Παγκόσμια 
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Από το 1992, 
κάθε χρόνο, η 3η 
Δεκεμβρίου τιμάται 
ως η Παγκόσμια Η-
μέρα των Ατόμων 
με Αναπηρία, με 
απόφαση της Γ.Σ 
του ΟΗΕ. H συγκε-
κριμένη ημέρα ε-
κτός από τον ειδικό 
επετειακό της συμ-
βολισμό  φέρνει στο 
προσκήνιο την ανά-
γκη της ισότιμης και 
δίκαιης συμμετοχής 
όλων των πολιτών 
στην κοινωνική και 
επαγγελματική ζωή, 
αλλά και την υιοθέ-
τηση λύσεων στο 
πλαίσιο της σύγ-
χρονης εποχής για 
τα προβλήματα των 
συνανθρώπων μας.

Η  σημερινή ημέ-
ρα μας καλεί να αλλάξουμε νοοτροπία και με ευαισθησία και αλλη-
λεγγύη να επανεξετάσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση 
και τη συμπεριφορά μας έναντι των Ατόμων με Αναπηρία.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ανα-
πηρία έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται σε θεσμικό επίπεδο από την 
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτελεί μία δράση η οποία 
υλοποιείται για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, οριζόντια, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Συνθέτει, σε μια ενιαία ομπρέλα πολιτικής, δράσεις από όλα τα 
Υπουργεία στην ιδιαίτερη μέριμνα που το κράτος οφείλει στα άτομα 
με αναπηρία.

Μεταξύ άλλων επιδίωξη του σχεδίου είναι να υπάρξουν μέτρα 
και άμεσα αποτελέσματα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, η προσβασιμότητα στις με-
ταφορές, η αφύπνιση και ενημέρωση, η κατάρτιση και η επιμόρφω-
ση, η αναβάθμιση των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άτομα με 
αναπηρία,  η ενταξιακή εκπαίδευση και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες 
προς παιδιά με αναπηρία, η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία 
στην αγορά εργασίας, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
η ανεξάρτητη διαβίωση και συμμετοχή στην πολιτική και πολιτιστική 
ζωή.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία μας καλεί όλους 
να ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην προσπάθεια για μέριμνα της κοινωνίας 
«που δεν αφήνει κανένα συμπολίτη μας πίσω και δίνει την δυνατό-
τητα σε όλους να φθάσουν εκεί, που μπορούν», όπως έχει αναφέρει 
και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.  

Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας

Κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους Συνα-
δέρφους που στήριξαν και τίμησαν με την ψήφο τους εμένα και την 
ομάδα μου. Μία ομάδα που φτιάχτηκε από το μεράκι μας να δημι-
ουργηθεί ένα σύνολο ικανό να ηγηθεί του Συλλόγου μας, να ασκήσει 
πραγματική διοίκηση και να μας πάει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό, 
αποτυπώθηκε ξεκάθαρα από τη βούληση του εκλογικού μας Σώμα-
τος, δίνοντας σ’ αυτήν την ομάδα την απόλυτη πλειοψηφία του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου. Η παραπάνω ομάδα είναι συμπαγής, είναι 
δυνατή και όλοι μας, εκλεγμένοι και μη, είμαστε και θα είμαστε εδώ 
για τους κοινούς μας στόχους. 

Εν συνεχεία, να συγχαρώ όλους τους συναδέρφους υποψηφίους 
συμβούλους που κατάφεραν να εκλεγούν, καθώς και να δηλώσω 
τον σεβασμό μου σε όσους δεν εκλέχτηκαν. Δουλειά περισσεύει για 
όλους, ο Σύλλογος σας έχει όλους ανάγκη.

Ειδικότερα, θα ήθελα να αναφερθώ στην «μεγάλη ηττημένη» 
των εκλογών, υποψήφια Πρόεδρο Φωτεινή Κύρτσιου, με την οποία 
θητεύσαμε μαζί στο Διοικητικό Συμβούλιο τέσσερα έτη, η οποία με 
ήθος, παρρησία και σθένος διαχειρίστηκε το αρνητικό γι’ αυτήν απο-

τέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που σ’ αυτό το βαθμό επήλθε όχι τόσο α-
πό δική της ευθύνη, όσο από «ασύμμετρες απειλές και αστάθμητους 
παράγοντες».

Κλείνοντας να ευχηθώ καλό αγώνα στον έτερο υποψήφιο Πρόε-
δρο Φώτη Καραβασίλη, μαζί με τον οποίο καλούμαστε την ερχόμενη 
Κυριακή να αξιολογηθούμε και να κριθούμε από το σώμα του Δικη-
γορικού μας Συλλόγου, για το ποιος θα πρέπει να ηγηθεί του νέου 
Συμβουλίου που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία και για το 
ποιος θα πρέπει να ανοίξει την πόρτα της νέας εποχής για τον Σύλ-
λογό μας.

Μετά ταύτα, καλώ όλους τους συναδέρφους να δώσετε το παρόν 
την ερχόμενη Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021, να ασκήσετε το εκλογικό 
σας δικαίωμα, με γνώμονα μόνο το καλό του Συλλόγου μας. Εσείς 
ξέρετε καλύτερα απ’ όλους.

Με τιμή
Γιώργος Χατζόγλου

Υποψήφιος Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

Ευχαριστήρια επιστολή και πρόσκληση 
του υποψηφίου προέδρου

 του Δ.Σ.Β Γιώργου Χατζόγλου

Σε 13 κάλπες οι εκλογές στην Ημαθία 
για την ανάδειξη Προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο σ ο ι  Σ υ -

μπολίτες μας 
έχουν φάρμακα 
που δεν χρει-
άζονται  και 
θέλουν   να τα  
προσφέρουν 
στο  Γηροκο-
μείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο 
του Γηροκομεί-
ου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

3 Δεκεμβρίου 2021 στις 10.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου (Κοιμητήρια) στην Ν. Νι-
κομήδεια Ημαθίας ο Γεώργιος 
Στ. Κετογλου σε ηλικία 86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

3 Δεκεμβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προ-
δρόμου στο Μακροχώρι Ημαθίας 
ο Κων/νος Γεωρ. Κολέτσας σε 
ηλικία 85 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

3 Δεκεμβρίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Μαρία Βελτσίδου σε ηλικία 93 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 2 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 3.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γε-
ωργιανών η Σοφία Θωμ. Πανα-
γιωτίδου σε ηλικία 90 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 

Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου στα Μο-
νόσπιτα Νάουσας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του α-
γαπημένου μας πατέρα, παπ-
πού, αδελφού και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.
ΜΙΛΗ

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

 Τα παιδιά
Τα εγγόνια 
Τα αδέλφια
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ιερό σαρανταλείτουργο
Εις τον Ι.Ν. Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας θα τελείται κάθε 

ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νοεμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 
2021.

Πανήγυρις Αγ. Βαρβάρας 
και υποδοχή τίμιας 

κάρας Αγίου 
ιερομάρτυρος Ιγνατίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ-

ΜΆΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ 
ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΕΚ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΟΒΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΩΡΑ 5:30 μ.μ.
Υποδοχή Τιμίας ΚΑΡΑΣ στα προπύλαια του Ιερού Ναού 

και εν συνεχεία Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός εσπερινός 
Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας 
Ναούσης & Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΩΡΑ 7:00 π.μ.
Πανηγυρικός Όρθρος & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιε-

ρουργουντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
ΩΡΑ 4:30 μ.μ. 
Ιερόν Ευχέλαιον, Αναγνωσις ευχών της Αγίας Μεγαλομάρ-

τυρος Βαρβάρας κατά των λοιμωδών νόσων & Μεθέορτος 
Εσπερινός

ΩΡΑ 8:00 μ.μ. 
Μικρό Απόδειπνο & Χαιρετισμοί της Αγίας Μεγαλομάρτυ-

ρος Βαρβάρας

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΥ
(Εορτή Αγίου Σάββα)
ΩΡΑ 7.30 π.μ. 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία
ΩΡΑ 11.π.μ.
Ιερά Παράκλησις Αγίου Ιγνατίου του θεοφόρου και αναχώ-

ρηση της Αγίας ΚΑΡΑΣ

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός καθ’όλη της διάρκεια 
του προσκυνήματος από τις 7.00 π.μ. έως τις 10 μ.μ.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

Το  Σ ά β β α τ ο 
4 Δεκεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό 
της Αγίας Βαρβά-
ρας του ομωνύμου 
Δημοτικού Διαμε-
ρίσματος Βεροίας. 
Κατά τη διάρκεια 
της Θείας Λειτουρ-
γίας θα τεθεί σε 
προσκύνηση η τι-
μία κάρα του Αγίου 
Ιγνατίου του Θεο-
φόρου.

 Το Σάββατο 4 
Δεκεμβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομι-
λήσει στη σειρά ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής της 
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα (Κυριωτίσσης) Βεροίας.

 Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Μελίκης.

 Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στο Ιερό 
Παρεκκλήσιο του Αγίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία στο άβατο της Ιεράς 
Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 30 ετών 
από της μακαρίας κοιμήσεως του οσιακής μνήμης Γέροντος Γερασίμου του 
Μικραγιαννανίτου, Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η Ιερά 
Ακολουθία θα τελεστεί μόνον από την αδελφότητα της Ιεράς Μονής, ενώ θα 
μεταδοθεί απευθείας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

 Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στις 5:00 μ.μ. στην αδελφότητα «Πέλεκαν» στο 
Κομνήνιο Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αμβροσίου θα τελέσει 
Τρισάγιο για τον μακαριστό π. Αμβρόσιο Κυρατζή. 

 Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευ-
θείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Φυτειάς

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου η εκκλησία μας 

τιμά τη μνήμη του Αγίου πατρός ημών Νι-
κολάου. Με αφορμή την εορτή ο ομώνυμος 
ιερός ναός της Φυτειάς διοργανώνει τις 
εξής λατρευτικές ακολουθίες:

Κυριακή 5 Δεκεμ-
βρίου, Πανηγυρικός 
Εσπερινός και Αρτο-
κλασία ώρα 16.30

Δευτέρα 6 Δεκεμ-
βρίου ,Πανηγυρικός 
Όρθος και Θεία Λει-
τουργία, Λιτανεία της 
ιεράς εικόνας του Α-
γίου Νικολάου πέριξ 
του Ναού, ώρα 07.30



Γράφει ο Αναστάσιος 
Βασιάδης

Η επιδημική έξαρση του κο-
ρωνοιού που χαρακτηρίζεται α-
πό τις αλλεπάλληλες παραλαγές 
του, με επίκαιρη την «ΟΜΙΚΡΟΝ» 
που πρωτοεντοπίστηκε στην Νό-
τιο Αφρική, οδηγεί στην σταδιακή 
μετατροπή των νοσοκομείων σε 
μονονοσικά, με ότι αυτό συνεπά-
γεται για την τρέχουσα περίθαλ-
ψη των πολιτών. Χαρακτηριστικό 
στοιχείο αυτής της εξέλιξης, σε 

συνδυασμό με την μη επαρκή οργάνωση της πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας υγείας, είναι οι εκδηλώσεις βιαιοπραγιών. Οι αλλεπάλληλες 
εκδηλώσεις βίας που εκδηλώνονται στα νοσοκομεία της χώρας, 
στρέφονται κυρίως εις βάρος του ιατρικού και νοσηλευτικού προ-
σωπικού. 

Οι συμπεριφορές βίας εκδηλώνονται συνήθως από πρόσωπα 
ως επί το πλείστον εθισμένα στη χρήση ουσιών, ή ευρισκόμενα 
κάτω από έντονη συναισθηματική φόρτιση, ή απλώς από εκείνους 
που ανυπόμονα επιζητούν την άμεση εξυπηρέτηση τους χωρίς να 
έχουν την υπομονή να αναμείνουν. Η κεντρικώς ανακοινωθείσα 
αναβολή των προγραμματισμένων χειρουργείων ως ακόμα μία 
εκδήλωση μετατροπής των νοσοκομείων σε μονονοσικά, σε συν-
δυασμό με τις αντιεμβολιαστικές νοοτροπίες που ελέγχονται, ενι-
σχύουν το κλίμα εκδήλωσης βιαιοπραγιών εις βάρος του ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού. Η σοβούσα επιδημική κρίση με τις 
συνέπειες της και τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που 
την συνοδεύουν, αυξάνουν αναπόφευκτα και τον αριθμό των προ-
σφευγόντων στα νοσοκομεία πολιτών, χωρίς να υπάρχει το ανα-
γκαίο προσωπικό, με συνέπεια να δημιουργούνται μεγάλες 
και πολύωρες σειρές αναμονής και να προκαλείται έντονος 
εκνευρισμός.

 Η βία που ασκείται εκδηλώνεται με λεκτικές επιθέσεις, με 
εκδηλώσεις ασέλγειας, μικροτραυματισμους και σοβαρότε-
ρους τραυματισμούς. Εξ όλων αυτών η λεκτική βία είναι το 
ίδιο επιβλαβής με τη σωματική και έχει συνέπειες σωματικές 
όπως κεφαλαλγίες, ιλίγγους, ψυχοσωματικά ενοχλήματα και 
αίσθημα κόπωσης. Επίσης εκδηλώνονται επιπτώσεις συναι-
σθηματικές όπως κατάθλιψη και σύνδρομο μετατραυματικού 
στρες. Η λεκτική βία εκφράζεται με ύβρεις, προσβολές, σαρ-
κασμούς, ειρωνείες, απειλές, κυνισμό, υποτιμητικά ρατσιστι-
κά ή σεξουαλικά σχόλια, που σκοπό έχουν να υποτιμήσουν 
το άτομο. Η σωματική βία εκδηλώνεται με ραπίσματα, γρον-
θοκτυπήματα, λακτίσματα, βιαίες λαβές ακινητοποίησης, 
χρήση αμβλείων και αιχμηρών αντικειμένων, καθώς και χρή-
ση οξέων υγρών. Αποτέλεσμα αυτών είναι οι τραυματισμοί 
διαφόρων βαθμών σοβαρότητας και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις τραυματικές διακοπές κυήσεων. Εξ αυτών όλων είναι 
επόμενο να υπονομεύεται ακόμα περισσότερο η ποιότητα 
παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, από ένα νοσοκομει-
ακό σύστημα που υφίσταται συνεχή υποβάθμιση. Δυστυχώς 
δεν υπάρχει κάποιος θεσμοθετημένος κανονισμός καταγρα-
φής, μελέτης, αποτροπής και διαχείρισης των περιστατικών 
βιαιπραγίας στα νοσοκομεία.

 Επίσης δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όργανα φύλαξης 
των χώρων Υγείας. Το ιδιωτικό προσωπικό φύλαξης δεν έχει 
την εκπαίδευση που απαιτείται, ούτε και την αρμοδιότητα 
για την αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών βίας. 
Η αστυνομία που καλείται, απομακρύνει πρόσκαιρα τον βι-

αιοπραγούντα από τον χώρο και 
υποδεικνύει στον αποδέκτη της 
βίας να κάνει προσωπική μήνυση 
και έτσι να υποβληθεί σε πολυέ-
ξοδες και χρονοβόρες δικαστικές 
διαδικασίες. Το γεγονός ότι δεν 
υφίσταται μηχανισμός καταγραφής 
και διαχείρισης των καθημερινών 
περιστατικών βίας ούτε προβλέ-
πεται η σύστασή του, εξηγεί και 
το φαινόμενο να μη υπάρχουν 
καταγεγραμμένα στοιχεία από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά αυτά 
να αντλούνται από τις προσωπι-
κές αναφορές των εργαζομένων 
στους χώρους υγείας και από τα 
αστυνομικά δελτία. Απαιτείται ε-
πομένως επιτακτικά η θεσμοθέ-
τηση κανονισμού και υπηρεσίας 
διαχείρισης των περιστατικών βίας 
στους χώρους παροχής υπηρε-
σιών υγείας. Παρά την επιδημι-
κή έξαρση του φαινομένου των 
βιαιοπραγιών που εκδηλώνονται 
στα νοσοκομεία, το φαινόμενο δεν 
είναι νέο και έχει αποτελέσει κατ 
επανάληψη αντικείμενο συζητήσε-
ων και εισηγήσεων προς τις κατά 

καιρούς πολιτικές ηγεσίες. Η έξαρση του φαινομένου λόγω και της 
συντρέχουσας επιδημικής κρίσης επιτάσσει την επικαιροποίηση 
των εισηγήσεων ως εξής: 

1.Ίδρυση και λειτουργία υπηρεσιών διαχείρισης των περιστα-
τικών βίας, που θα περιλαμβάνει την καθιέρωση παρατηρητήριου 
σε κάθε χώρο υγείας σε διασύνδεση με γενικό δίκτυο. 2.Στελέχωση 
των υπηρεσιών αυτών με ειδικό προσωπικό καταγραφής, αντιμε-
τώπισης και διεκπεραίωσης των περιστατικών, στο οποίο μεταξύ 
άλλων θα συμπεριλαμβάνονται, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχία-
τρος, Δικηγόρος και Αστυνομικός. 3.Η λειτουργία των υπηρεσιών 
αυτών θα βασίζεται σε λεπτομερή κανονισμό διαχείρισης των περι-
στατικών βίας και καθιέρωση σχετικών πρωτοκόλλων. 

Ενδεικτικά οι πρώτες ενέργειες από την εκδήλωση του περιστα-
τικού βίας, η από την διαπίστωση σχετικής πρόθεσης, πρέπει να 
είναι: Α. Ειδοποίηση της υπηρεσίας διαχείρισης, από τον δεχόμενο 
την άσκηση βίας ιατρό η νοσηλευτή, η από όποιον τρίτο αντι-
λαμβάνεται το περιστατικό η την πρόθεση. Β. Απομάκρυνση του 
βιαιοπραγούντος από τον χώρο του επεισοδίου από ειδικό όργανο. 
Γ. Μεταφορά του βιαιοπραγούντος σε ειδικό χώρο καταγραφής του 
περιστατικού βίας. Δ. Καταγραφή του περιστατικού. Ε. Περαιτέρω 
διαχείριση. Όσο και αν η αποστέρηση των νοσοκομείων από το 
αναγκαίο για την στοιχειώδη λειτουργία τους προσωπικό, που επι-
τείνεται δραματικά λόγω της επιδημικής κρίσης, προτάσσει άλλες 
προτεραιότητες, δεν πρέπει να παραμεληθεί και η ασφάλεια των 
εργαζομένων σε αυτά. Το αναγκαίο να δρομολογηθεί νομοθετικό 
πλαίσιο αλλά και η δυνατότητα καταγραφής καταγγελιών και διε-
ρεύνησης βιαίων περιστατικών, θα λειτουργήσει εποικοδομητικά 
στις εργασιακές συνθήκες, αφού θα δημιουργεί αίσθημα ασφά-
λειας στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία αλλά και αποτρεπτικά 
σε φαινόμενα βίας λεκτικής, σωματικής και συναισθηματικής, σε 
όσους επιλέγουν να εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές.

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  

Τρόφιμα για ευάλωτες 
οικογένειες συγκεντρώνει 

η φιλόπτωχος Βέροιας
 Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως όσπρια, ζυμαρικά, λάδι, ζά-

χαρη, γάλα, ξεκίνησε να συγκεντρώνει η Φιλόπτωχος Αδελφότης 
Κυριών Βέροιας, προκειμένου να ετοιμάσει, όπως κάθε χρόνο,  
τα 130  δέματα για τους ωφελούμενους του σωματείου. Γι’ αυτό 
παρακαλούνται οι συμπολίτες μας, να συνδράμουν σε αυτή την 
προσπάθεια, με τις προσφορές τους, που μπορούν να φέρνουν 
στα γραφεία μας, Κωτουνίου 10Α , καθημερινά, εκτός Κυριακής, 
από τις  8.00΄- 12.00΄ π.μ. Τηλ: 2331064731

Όσοι αδυνατούν να βοηθήσουν με τρόφιμα, μπορούν να μας 
ενισχύσουν με ένα χρηματικό ποσό στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563

ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

8 Δεκεμβρίου στο Χώρο Τεχνών Βέροιας 
Εσπερίδα με θέμα: 

«Δομές και Υποστηρικτικοί 
Φορείςστην Ειδική Αγωγή 

και Εκπαίδευση»
Οι Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμ ιας 
Εκπαίδευσης  Η-
μαθίας, με αφορμή 
την Παγκόσμια Η-
μέρα ΑμεΑ που ε-
ορτάζεται κάθε χρό-
νο στις 3 Δεκεμβρί-
ου, διοργανώνουν 
σε συνεργασία με 
το Κέντρο Διεπιστη-
μονικής Αξιολόγη-
σης, Συμβουλευτι-
κής & Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ημα-
θίας, την Εσπερίδα 
«Δομές και Υπο-
στηρικτικοί Φορείς 
στην Ειδική Αγωγή 
& Εκπαίδευση». 

Η Εσπερίδα θα 
διεξαχθεί στην Αί-
θουσα Θεάτρου του 
Χώρου Τεχνών Βέ-
ροιας, την Τετάρτη 
8 Δεκεμβρίου 2021, 
από τις 18:00 έως τις 21:00 και απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς, 
αλλά και στο ευρύτερο κοινό. 

Την Εσπερίδα θα χαιρετίσει ο Διευθυντής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Χαράλαμπος Παπαϊω-
άννου.

Για την είσοδο στο χώρο, είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού 
εμβολιασμού ή νόσησης (των τελευταίων 6 μηνών) και της αστυνομικής 
ταυτότητας. 

Η Εσπερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι «Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας» στο YouTube. https://www.youtube.com/
channel/UCbhegdmCNYqH-c2BwCXYOOA 

Πρόγραμμα Εσπερίδας
- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
-  ΟΜΙΛΙΕΣ
1. Νίκος Μπίνιας, Συντονιστής ΕΕ Ειδικής Αγωγής 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής 

Μακεδονίας, «Η ένταξη των μαθητών/-τριών με αναπηρία στο εκπαιδευτικό 
μας σύστημα»

2. Σάββας Ταϊλαχίδης, Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ημαθίας, «ΚΕ.Δ.Α.
Σ.Υ.: Αποστολή, Αρμοδιότητες & Διασύνδεση με τη Σχολική Μονάδα»

3. Χρύσα Μάνια, Διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βέροιας 
«Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Η απά-
ντηση της Διεπιστημονικότητας στην Εκπαίδευση μαθητών/-τριών με αναπη-
ρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»  

4. Άννα Ασλανίδου, Διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ Νάουσας, «Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: Εγ-
γυητής της ισότιμης πρόσβασης στο αγαθό της Εκπαίδευσης, των μαθητών/
τριών με αναπηρία ή/και με εκπαιδευτικές ανάγκες»

5. Κυριάκος Παπαγεωργίου, Διευθυντής του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Βέροιας, «Με  
το βλέμμα στο μέλλον»   

- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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CMYK

Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

διαγράφεται δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

στη θέση τους , δεν μένει μόνο οι μικροί αθλητές 
να γεμίσουν με χαμόγελο τους χώρους μας!

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ όρισε τους διαιτητές της 6ης 
αγωνιστικής του πρωταθλήματος της 
Super League 2.

Αναλυτικά:
Σάββατο4Δεκεμβρίου
14:45ΑπόλλωνΛάρισας-Ηρακλής
Διαιτητής:Ψυχούλας(Βοιωτίας)
Βοηθοί:Φίλος–Δελής(Βοιωτίας)
4ος:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)

14:45ΟλυμπιακόςΒόλου-Πιερικός
Διαιτητής:Μελτζανίδης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Φαλτάκας(Γρεβενών)–Δημόπουλος(Φλώρινας)
4ος:Τσοπουλίδης(Ξάνθης)

Κυριακή5Δεκεμβρίου
14:45Αλμωπός-Θεσπρωτός
Διαιτητής:Πουλικίδης(Δράμας)
Βοηθοί:Τσακίρης–Κουβαλάκης(Δράμας)
4ος:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)

14:45ΝίκηΒόλου-Ξάνθη
Διαιτητής:Τακίδης(Κιλκίς)
Βοηθοί:Χαραλαμπόπουλος(Κιλκίς)–Νίκζας(Λάρισας)
4ος:Τσιάρας(Καβάλας)

14:45ΠΑΟΚΒ-ΑναγέννησηΚαρδίτσας
Διαιτητής:Κακουλίδης(Θράκης)
Βοηθοί:Καραγιάννης–Τζιότζιος(Θράκης)
4ος:Γιουματζίδης(Πέλλας)

14:45Τρίκαλα-ΑπόλλωνΠόντου
Διαιτητής:Σιντόρης(Θεσπρωτίας)
Βοηθοί:Τσιλίκας(Αιτωλοακαρνανίας)–Κωνστάντιος(Ευβοίας)
4ος:Μπούμπας(Ηπείρου)

14:45 ΑΕΛ-Βέροια
Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)
Βοηθοί:Μηνούδης–Βρούζος(Πιερίας)
4ος:Τάσης(Ηπείρου)

14:45ΟλυμπιακόςΒ-Πανσερραϊκός
Διαιτητής:Κουκουράκης(Χανίων)
Βοηθοί:Αναστασάκης(Χανίων)–Κόττορος(Δωδεκανήσου)
4ος:Τσαγκαράκης(Χανίων)
Ρεπό:Καβάλα

Κέρδι-
σε η 
Αλεξάν-

δρεια, «σκά-
λωσε» η Αγία 
Βαρβάρα στον 
1ο όμιλο. Την 
διαφορά που 
την χωρίζει 
από την δεύ-
τερη θέση 
αύξησε στον 
1ο όμιλο η 
Αλεξάνδρεια. 
Κέρδισε με 
0-1 στα Ασώ-
ματα ενώ η 
Αγία Βαρβάρα 
έμεινε στο 0-0 
με την Καψό-
χωρα. Στην 
Καβάσιλα η 
τοπική ομάδα 
κέρδισε το Βρυσάκι με 2-0. Τέλος 
το Παλαιοχώρι κέρδισε στο γήπε-
δό του την Λυκογιάννη με 4-0.

Α’όμιλος
Ασώματα–Αλεξάνδρεια......................0-1
Καβάσιλα–Βρυσάκι............................2-0
ΑγίαΒαρβάρα–Καψόχωρα................0-0
Παλαιοχώρι–Λυκογιάννη....................4-0
Ρεπό:Κυψέλη

Βαθμολογία
Αλεξάνδρεια..........................................19
ΑγίαΒαρβάρα.......................................13
Βρυσάκι................................................11
Καβάσιλα..............................................11
Καψόχωρα............................................10
Παλαιοχώρι...........................................10
Κυψέλη...................................................7

Λυκογιάννη.............................................6
Ασώματα................................................1

Επόμενηαγωνιστική
Καψόχωρα–Κυψέλη
Βρυσάκι–Παλαιοχώρι
ΑγίαΒαρβάρα–Καβάσιλα
Αλεξάνδρεια–Λυκογιάννη
ΡεπόΑσώματα

Νίκεςγιατουςπρωτοπόρουςτουβ’ομίλου
Με νίκεςπροχώρησαν οιπρωτοπόροι του

β’ ομίλου. ΤαΛευκάδια κέρδισαν με 6-0 την
ΡάχηκαιοΟλυμπιακόςΝάουσας5-1τηνΠα-
τρίδα.ΤοΖερβοχώρι κέρδισε εκτός έδρας την
ΑΕΠμε 1-2 και ηΕπισκοπή επικράτησε στο
γήπεδότηςτουΑγίουΓεωργίουμε3-2.

Β’όμιλος
Λευκάδια–Ράχη.................................6-0
ΑΕΠ–Ζερβοχώρι................................1-2

ΟλυμπιακόςΝ.–Πατρίδα...................5-1
Επισκοπή–ΆγιοςΓεώργιος................3-2
Ρεπό:Τρίλοφος

Βαθμολογία
Λευκάδια...............................................20
ΟλυμπιακόςΝάουσας..........................15
Ζερβοχώρι............................................13
Πατρίδα................................................10
Επισκοπή.............................................10
ΆγιοςΓεώργιος.......................................9
ΑΕΠΒέροιας..........................................7
Ράχη.......................................................4
Τρίλοφος.................................................0

Επόμενηαγωνιστική
Πατρίδα–Τρίλοφος
Ζερβοχώρι–Επισκοπή
ΟλυμπιακόςΝάουσας–ΑΕΠ
Ράχη–ΆγιοςΓεώργιος
Ρεπό:Λευκάδια

Β’ΕΠΣΗμαθίας
Το πανόραμα της 8ης αγωνιστικής,
νίκες για Αλεξάνδρεια και Λευκάδια

SL2:Οιδιαιτητές
της6ηςαγωνιστικής

ΑΕΛ - Βέροια διαιτητής ο κ. 
Πολυχρόνης (Πιερίας)
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από29-11-2021 

μέχρι 05-12-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 3-12-2021

13:30-17:30ΠΑ-
ΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-
ΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ
Σ Κ Λ Α Β Ε Ν Ι Τ Η
23310-23360

21:00-08:00 ΣΙ-
ΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠ-
ΠΟΥ 4 (πεζόδρο-
μοςαγοράς)23310-
73124

Φαρμακεία

Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ κακό 
φεγγάρι και παραμένει 
σε δύσκολη κατάσταση 

και μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ. 
Μπορεί να ήταν καλύτερος από 
την ΑΕΛ στη διάρκεια του αγώνα 
αλλά χρειάστηκε μια φωτοβολίδα 
του Κούρτιτς στο τελευταίο λεπτό 
των καθυστερήσεων για να απο-
φύγει ένα ακόμη κάζο.

ΓιατονΠΑΟΚτοπαιχνίδιΚυπέλλουήτανεξ
ορισμούαπό εκείναπουδεν έχουνκαιπολλά
οφέλη να σουπροσφέρουν. Είτε θα κέρδιζε
και θα εξασφάλιζε απόσήμερα τηνπρόκριση
στουςοκτώ,είτεόπωςκαιτελικάέγινε,δενθα
τα κατάφερνε και θα επέτεινε ακόμη περισ-
σότερο την εσωστρέφεια και την γκρίνια στο
εσωτερικότου.

Δενβγαίνειτίποτα
ούτεστονΛουτσέσκου

ΟΛουτσέσκου είπε ότι σε καταστάσεις με
τόσο μεγάλη αρνητικότητα, όπως αυτή που
βιώνει η ομάδα του, ότι και να κάνει κανείς
του, πάντα θα πρέπει να περιμένει κάτι θα
πάειστραβά.Κάτιπουεπηρεάζει και τον ίδιο.
Εκεί που όλοι θεωρούσαν ότι έχει το μαγικό
ραβδάκιμε τοοποίομπορεί ναμεταμορφώνει
τουςποδοσφαιριστέςτου,ναβρίσκειτρόπονα
μετατρέπει τιςφανερέςαδυναμίες της ομάδας
τουσεπλεονέκτημα,πλέον και αυτός βλέπει
πωςδεντου…βγαίνειτίποτα.

ΟιπολλέςαλλαγέςτουΡουμάνουστηναρ-
χικήενδεκάδαδενείχαννακάνουνμετογεγο-
νός ότι ηΑΕΛ είναι ομάδααπό την κατώτερη
κατηγορία και θεωρήθηκε εύκολοςαντίπαλος.
Άλλωστε όπως είναι τον τελευταίο καιρό, ο
ΠΑΟΚ δεν μπορεί να θεωρεί εύκολο κανένα
παιχνίδι. Οι περισσότερες από τις αλλαγές
του λοιπόν, ήταναναγκαστικές.Και αυτόδιότι
έπρεπε κάποιοι από το γκρουπ τωνβασικών
έπρεπε ναπάρουν ανάσες και κάποιοι άλλοι
είναισεκακήαγωνιστικήκατάσταση.

ΑναγκαστικάλοιπόνοπροπονητήςτουΠΑ-
ΟΚχρησιμοποίησεσταδυοάκρα τηςάμυνας
Τέιλορ καιΛύρατζη και μάλισταμε τονΒραζι-
λιάνοαριστερά.

Καιωςέναβαθμόαναγκαστικάέβαλεστην
αρχική ενδεκάδα και τους δυο φορ κρούσης
που έχει στο ρόστερ:Άκπομ και Σβιντέρσκι.
Και δεν είχε πολλούς μεσοεπιθετικούς δια-
θέσιμους και ξεκούραστους αλλά έψαχνε και
τρόποναβοηθήσειτηνομάδατουναβρειπιο
εύκολο κάποιο γκολ.Η κοινή τουςπαρουσία
στην γραμμή κρούσης δεν αλλάξει κάτι στην
συνεισφοράτουςσεγκολ,αφούκαιπάλικανείς
απότουςδυοδενβρήκεδίχτυα.

Η αλήθεια είναι όμως ο Πολωνός έπαιξε
και μάλιστααρκετά καλά το ρόλο τουπεριφε-
ρειακούεπιθετικούαφήνονταςτηνκορυφήτης

επίθεσηςστονΆκπομπουέχασετιςδυοπολύ
μεγάλες ευκαιρίεςπου δημιούργησε οΠΑΟΚ
σεκανονικήροήαγώνα.

Αποσυντονίστηκε
καιβρέθηκεπίσωστοσκορ

ΆλλαείπαμεόπωςείναιοΠΑΟΚότικαινα
κάνειοπροπονητήςτουτουβγαίνειανάποδα.
Κάπως έτσι έγινε και με τις αλλαγές του.Ο
προπονητής τουΔικεφάλουφαίνεταιπως είχε
προγραμματίσει κάπου στο 60΄να βάλει στο
παιχνίδι τονΣίντκλεϊπουθαμπορούσε ναα-
ντέξειγιαμισήώρααγώνακαιμαζίμετονΒρα-
ζιλιάνο ναβάλει τονΚούρτιτς αντί τουΣβαμπ
καιτονΖίβκοβιτςαντίτουΜουργκ.

Οιαλλαγέςόμωςαυτέςμάλλοναποδιοργά-
νωσαν την ομάδα του, τηνώραμάλισταπου
είχεκερδίσειμέτραστογήπεδοκαιπίεζε τους
γηπεδούχους.Το χειρότερο όλων ήταν ότι ο
ΠΑΟΚ δέχθηκε και γκολ στην πρώτη καλή
αντεπίθεση τηςΑΕΛ.Ένα γκολπου ξεκίνησε
από τηνπλευρά τουΣίντκλεϊ και μπήκεστην
κλειστή γωνία του Ζίβκοβιτς που επέστρεψε
μετάαπόκαιρόστηνενδεκάδα.

Προσπαθείμεάγχος
ναγυρίσειταπαιχνίδια

ΟΠΑΟΚβρέθηκε να κυνηγά, για μια ακό-
μη φορά το σκορ, με το ίδιο άγχοςπου τον
χαρακτηρίζει όταν ταπαιχνίδια δεν του βγαί-
νουν.Βιαστικά,με τον ίδιο τρόπο–ναπάειη

μπάλαστοΆντριγιαΖίβκοβιτς μήπως και βγει
κάτι από τηνποιότητα τουΣέρβου- και χωρίς
αυτοπεποίθηση.ΟΛουτσέσκου αναγκάστηκε
να χρησιμοποιήσει σε έναακόμηπαιχνίδι τον
ΝτιέγκοΜπίσεσβαρ,πουδιατηρεί τοαπόλυτο
συμμετοχώνσταφετινάπαιχνίδια τουΠΑΟΚ
και τα έπαιξεόλαγιαόλαρίχνονταςστημάχη
καιτονΓιώργοΚούτσια.

Μέχρι όμως να έρθει το γκολ της ισοφά-
ρισης από το εξαιρετικό χτύπημαφάουλ του
Κούρτιτς οΔικέφαλος είχε όλο και όλομια τε-
λική στην εστία , μια κεφαλιά του Σβιντέρσκι
εύκολααντιμετωπίσιμηαπότονΣουλούκο.

Χωρίςνίκημετάτηδιακοπήγιατιςεθνικές
Με αυτά και με αυτά οΠΑΟΚπαραμένει

χωρίς νίκη μετά την διακοπή για τις εθνικές
ομάδες.ΟΔικέφαλος συμπλήρωσε τέσσερα
συνεχόμεναπαιχνίδιαχωρίςνίκηςκαιδενλέει
νασηκώσει κεφάλι.Ανψάξει κανείς ενθαρρυ-
ντικά στοιχεία από τη σημερινή εμφάνιση θα
μείνειπρώταστογεγονόςότιτανέαπρόσωπα
έδωσανενέργειακαιφρέσκαπόδιαστηνομά-
δατουΛουτσέσκου.

Θαπρέπειεπίσηςνασταθείστηνεπιστρο-
φήτουΊνγκιΊνγκασον,πουπαράταλάθητου,
απόρροια της μεγάλης του απουσίας, βοηθά
πολύ και στο χτίσιμο τουπαιχνιδιού και στο
γεγονόςότι έστωκαι απόμιαστατικήφάσηο
Δικέφαλος έσπασε την κατάρα και κατάφερε
ναπανηγυρίσει έναγκολμετάαπό376λεπτά
επιθετικήςξηρασίας.

ΟΠΑΟΚδενμπορείνασηκώσεικεφάλιΜάντζιος: «Θέλει ιδιαίτερη 
προσοχή και το δεύτερο ματς, 

φυσικά μας ενδιαφέρει
το Κύπελλο»

ΟΆκηςΜάντζιος μετά τη νίκη τουΆρη επί τουΟΦΗ τόνισε
πωςηρεβάνςθέλειιδιαίτερηπροσοχή,ενώυπογράμμισεπωςοι
κίτρινοιενδιαφέρονταιγιατονθεσμότουΚυπέλλουΕλλάδας.

ΟΆρης επικράτησε 3-1 τουΟΦΗστον πρώτο αγώνα της
φάσηςτων16τουΚυπέλλουΕλλάδας.ΟΆκηςΜάντζιοςστιςδη-
λώσειςτουστηνCOSMOTETVμετάτοτέλοςτουαγώνατόνισε
πωςπαράτοαποτέλεσμα,οικίτρινοιθαπρέπειναπροσέξουντη
ρεβάνς.Παράλληλα,υπογράμμισεότιοΆρηςενδιαφέρεταιγιατο
Κύπελλοκαιγι’αυτόδενπροχώρησεσεπολλέςαλλαγές.

ΑναλυτικάοιδηλώσειςτουΜάντζιου:
Γιατοματς:«Είχαμεμίακαλήεμφάνιση.Βρήκαμεταγκολπου

θέλαμε, είχαμεβέβαιακιάλλες ευκαιρίες.Σεμια κρύαφάσηδε-
χτήκαμεγκολ,σεέναδιάστημαπουδενμαςαπειλούσεοαντίπα-
λος.Χάσαμετηνηρεμίαμαςστησυνέχεια,αλλάβρήκαμετοτρίτο
γκολ.ΟΟΦΗείναιπολύκαλήομάδα,θέλειιδιαίτερηπροσοχήκαι
τοδεύτεροματς.Τίποτεδενέχεικριθείκαιθαετοιμαστούμεόταν
έρθειηρεβάνς».

Για τοΚύπελλο:«Φυσικάμαςενδιαφέρει τοΚύπελλο.Δενυ-
πήρχεπερίπτωσηνακάνουμεπολλέςαλλαγές,κάναμεορισμένες
αλλαγές,είχαμεπροβληματάκιατραυματισμώνκαικούρασηςαπό
κάποιαπαιδιά.Είναιέναςθεσμόςπουμαςενδιαφέρει,δενείχαμε
περιθώριαγιαπολλέςαλλαγές».

ΟΡαζβάνΛουτσέσκουπαρά τις αλλαγές
που έκανε και την έλλειψηφρεσκάδαςστον
ΠΑΟΚκόντραστηνΑΕΛτόνισεπωςπερίμενε
τη νίκη αν και ήξερεπως είχε μπροστά του
έναδύσκολοπαιχνίδικαθώςηομάδατουέχει
αδειάσειαπόενέργεια.

ΟΠΑΟΚκατάφερεναισοφαρίσειτηνΑΕΛ
στηλήξητηςαναμέτρησηςμετοτρομερόφά-
ουλτουΚούρτιτςκαιμετοτέλοςτουαγώναο
ΛουτσέσκουμιλώνταςστηνCosmoteTVυπο-
στήριξεπωςπερίμενεαπότηνομάδατουτη
νίκηπαράτιςπολλέςαλλαγέςκαιτηνέλλειψη
φρεσκάδαςπουυπάρχειστηνομάδα.

ΟΡουμάνοςτεχνικόςσημείωσεαρχικά:
«Περίμενατηνίκη.Ήξεραότιθαήτανδύ-

σκολο επειδήπερνάμεμια δύσκολη εβδομά-
δα, με δύο ήττες στοπρωτάθλημα, έχουμε
αδειάσειαπόενέργειαμετασυνεχόμεναματς
σεΕλλάδακαιΕυρώπηκαιμέσασεδύομέ-
ρες δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε πολλά
πράγματα,τηνώραπουέχουμεκαιαρκετούς
τραυματισμούς,άλλωστεδενείχαμετοχρόνο

ναπροπονηθούμε.Παρόλααυτα
περίμενατηνίκη».

Καισυνέχισελέγοντας:
«Τοπαιχνίδιπήγαινεπροςμια

κατεύθυνση κάποιες φορές ίσως
μεχαμηλόρυθμό, κάποιεςφορές
γρηγορότεραμεσπουδαίεςευκαι-
ρίες.Σεμιααντεπίθεσηδεχτήκαμε
το γκολ και δεν καταφέραμε να
εκμεταλλευτούμετιςευκαιρίεςπου
είχαμε. Όταν υπάρχει μια κακή
περίοδοότι και να κάνεις είναι ε-
ναντίονσου.Χαμογελάωγιατίστο
τέλοςαυτότογκολπουπετύχαμε
ίσωςαλλάξει την κακήμας τύχη.
Δεν το αξίζαμε αυτό κόντρα στη
Σλόβαν,όπωςμετονΑτρόμητο,με
τονΆρη. Ίσως να μας βοηθήσει
για τησυνέχεια.Στόχοςμας είναι
το επόμενο παιχνίδι, ποιο είναι
αυτό.ΑυτόμετονΙωνικό,ξεκινάμε
απόεκεί».

Λουτσέσκου: «Περίμενα τη νίκη,
έχουμε αδειάσει από ενέργεια»
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Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡ-

ΘΕΝΙΟΣ» ευχαριστεί θερμά τους χορευτές του τμήματος ελληνικών 
παραδοσιακών χορών, της ελληνικής παροικίας της Μάλτας για την 
δωρεά των 380€ στην μνήμη του Αθανασίου Στεργίου, πατέρα του 
χοροδιδάσκαλού τους, Γιώργου Στεργίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέ-

ντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Τοκ κύριο Τσαγκελίδη Γιώργο για την οικονομική δωρεά 
του υπέρ αναπαύσεως της αγαπημένης μητέρας του Βαρβάρας 
Τσαγκελίδου. Ο Θεός ας την αναπαύσει.

2. Την καλή μας φίλη Δέσποινα Εξεζίδου που μέσω της μητέ-
ρας της Ολυμπίας Μπεκιάρη μας έστειλε δύο κούτες συναρμολογού-
μενα παιχνίδια της εταιρείας Lego που ως γνωστόν έχει παγκόσμιο 
φιλανθρωπικό έργο. Ευχαριστούμε Δέσποινα. Ευχαριστούμε Lego.

3. Την κυρία Μαργαρίτα Χριστοφορίδου για την δωρεά της 
από καρδιάς σε χειροποίητα κεντήματα ανεκτίμητης αξίας υπέρ του 
Κέντρου μας.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Εκτιμήσεις 
ζημιών από παγετό 

στο Μακροχώρι
Ανακοινώνεται ότι το υποκατά-

στημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, απέστειλε  
τον πίνακα με τα πορίσματα εκτί-
μησης των ζημιών από ΠΑΓΕΤΟ 
της κοινότητας ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 
ως εξής:

1. ΠΑΓΕΤΟΣ 18/2/2021 αφο-
ρά ΥΠΕΡ ΠΡΩΙΜΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

2. ΠΑΓΕΤΟΣ 12/3/2021 αφο-
ρά ΒΕΡΙΚΟΚΑ

3. ΠΑΓΕΤΟΣ 28/3/21 αφορά 
ΒΕΡΙΚΟΚΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, 
ΑΡΑΚΑ

Το χρονικό διάστημα για υποβολή ενστάσεων από ΠΑΓΕΤΟ είναι 
μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/12/2021.

Οι παραγωγοί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασπο-
ρά του covid 19, μπορούν να υποβάλουν ένσταση και να πληροφο-
ρηθούν για τα πορίσματα, την Παρασκευή 3/12 και 10/12 στο Δημο-
τικό Κατάστημα Μακροχωρίου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησής 
στο τηλέφωνο 2331350528 και 2331351926. 

 Τα πορίσματα είναι διαθέσιμα στους παραγωγούς από την σε-
λίδα του ΕΛΓΑ www.elga.gr/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ κωδικοί 
taxis net/ Πορίσματα.

Με επιστολή - παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς, ο 
Σύλλογος Φίλων Ποταμού Τριποτάμου Βέροιας, κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής και την ανάγκη ορθότερης διαχείρισης των υδάτων 
του Τριποτάμου. Η προστασία και η διατήρηση των υδάτινων 
αποθεμάτων και οικοσυστημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την επιβίωσή μας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους 
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους πολίτες της Βέροιας. Η 
συμπεριφορά μας, συλλογική ή ατομική, αποτελεί ένα αποτύ-
πωμα για το περιβάλλον με αποδεδειγμένο κόστος τόσο για 
το ίδιο αλλά και για την κοινωνία. Οι ενέργειες και οι επιλογές 
όλων μας, μπορούν να οδηγήσουν σε μικρότερα αποτυπώμα-
τα και να βοηθήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας 
και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής με αποδέκτες: ΤΟΕΒ 
Βέροιας, ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
- Π.Ε. Ημαθίας Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Π.Ε. Ημαθίας - Υ-
ποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, Δ/νση Υδάτων 
Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρει:

«Το καλοκαίρι που πέρασε έγιναν αντιληπτές, περισσότε-
ρο από ποτέ, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη χώρα 
μας. Σε τοπικό επίπεδο, η ροή και η παροχή του ποταμού 
Τριπόταμου μειώθηκαν αισθητά, τόσο λόγω των μειωμένων 
βροχοπτώσεων, αλλά και λόγω των αυξημένων απολήψεων 
νερού για λόγους άρδευσης, αυξάνοντας την πίεση στο πο-
τάμιο οικοσύστημα με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης, τη 
στιγμή που η Ελλάδα οφείλει βάσει της κείμενης νομοθεσίας 
να διασφαλίσει την καλή οικολογική κατάσταση των ποταμών 
της. Η τελευταία ορίζεται από την αφθονία της ιχθυοπανίδας, 
την φυσική κατάσταση της κοίτης και της βλάστησης της πα-
ρόχθιας ζώνης, καθώς και άλλα στοιχεία ποιότητας των ποτα-
μών (https://wfd.hcmr.gr/). Aξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός, 
ότι το Καλοκαίρι του 2019 το ποτάμιο σύστημα βρέθηκε ξηρό 
κατά τη δειγματοληψία που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Εσω-
τερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στα πλαίσια της Εφαρμογής 
της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (Συμβολή 
Λιανοβροχίου–πίσω από το σταθμό των λεωφορείων, 40.53310984Ν 
22.197798Ε). 

Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν περιστατικά διακοπής ή μειωμένης 
διαθεσιμότητας πόσιμου νερού (π.χ. κοινότητα Ράχης), πιθανώς λό-
γω της υπερβολικής κατανάλωσης από κάποιους κατοίκους, καθώς 
η ποσότητα του πόσιμου νερού είναι συγκεκριμένη και η υπερβολική 
κατανάλωση επηρεάζει αρνητικά τη διαθεσιμότητά του.

Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος δε γίνονται αισθητές 
μόνο σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και προβλέπεται ότι 
θα γίνουν πιο συχνές και πιο έντονες τις επόμενες δεκαετίες, επη-
ρεάζοντας την προμήθεια τροφίμων και νερού, την κατάσταση των 
επιφανειακών υδάτων (π.χ. ρυάκια, ποτάμια, λίμνες), καθώς και την 
υγεία μας. Όσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα, τόσο πιο δύσκολη 
και ακριβή θα είναι η επίλυσή τους - γι’ αυτό η λήψη έγκαιρων μέτρων 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι αναγκαία (https://
ec.europa.eu/clima/sites/youth/impacts_el). 

Είναι, επομένως, απαραίτητη η βούληση από τις τοπικές αρχές 
και τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής μας για να ληφθούν μέτρα, 
έγκαιρα, ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα της δια-
θεσιμότητας νερού στην αρχή τους, πριν αυτά διογκωθούν και κατά 
συνέπεια είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Ειδικότερα, είναι 
απαραίτητο να υπάρχει σαφής εικόνα (π.χ. παροχόμετρο, τηλεμετρία) 
του όγκου νερού που προορίζεται για άρδευση ή για οποιαδήποτε 
άλλη χρήση (περιοχές κοινοτήτων Ράχης, Τριποτάμου, Γεωργιανών, 
γέφυρα σφαγείων). Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως 
πριν από τη γέφυρα των σφαγείων –πίσω από το σταθμό των λεω-
φορείων-συμβολή Λιανοβροχίου, 40.53310984Ν 22.197798Ε), όπου 
ο μεγαλύτερος όγκος του νερού του ποταμού διοχετεύεται στον αύ-
λακα του ΤΟΕΒ και δεν υπάρχει παροχόμετρο ώστε να διασφαλίζεται 
με βεβαιότητα ότι λαμβάνεται η προβλεπόμενη ποσότητα νερού. Το 
πρόβλημα παρατείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και όχι μόνο 
τους καλοκαιρινούς μήνες που αρδεύονται τα αγροτεμάχια, λόγω λει-
τουργίας υδροηλεκτρικής μονάδας επί του αύλακα του ΤΟΕΒ τα δύο 
τελευταία χρόνια (περιοχή Αγ. Γεωργίου). Θα πρέπει να διασφαλιστεί 
ότι οι ποσότητες νερού που λαμβάνονται από το σύστημα του ποτα-
μού Τριπόταμου, είναι αυτές που ορίζει η νομοθεσία, έτσι ώστε να 
διατηρείται το υδάτινο οικοσύστημα σε καλή κατάσταση και άρα και 
η βιοποικιλότητά του. Μάλιστα, η ΟΠΕ (οδηγία 2004/35/ΕΚ για την 
περιβαλλοντική ευθύνη) απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης να 
αποκαθιστούν τις αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα σε περί-
πτωση υπαιτιότητας ή αμέλειας. 

Επιπρόσθετα, η έντονα μειωμένη ροή του Τριπόταμου που ξε-
κινάει από το ίδιο σημείο (πριν από τη γέφυρα των σφαγείων –
πίσω από το σταθμό των λεωφορείων-συμβολή Λιανοβροχίου, 
40.53310984Ν 22.197798Ε), οδηγεί στη δημιουργία μεγάλων εκτά-
σεων με νερό που λιμνάζει προσφέροντας το κατάλληλο ενδιαίτημα 
για την αναπαραγωγή των κουνουπιών. Τα τελευταία αποτελούν 
φορείς επικίνδυνων παθογόνων παραγόντων όπως ο ιός του δυτικού 
Νείλου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/disease/ios-toy-
dytikoy-neiloy/), ο συγκεκριμένος ιός έχει εγκατασταθεί στη χώρα 
μας και είναι αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών, κατά την 

περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών κάθε έτους. Η δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών αναπαραγωγής τους δεν βοηθάει σε καμιά 
περίπτωση στον περιορισμό τους. 

Επίσης, λόγω της πολύ μεγάλης μείωσης της ροής και παροχής 
αναπτύσσεται βλάστηση εντός της κοίτης του ποταμού, που αποτελεί 
εμπόδιο στην ελεύθερη διέλευση του νερού κατά την εμφάνιση πλημ-
μυρικών φαινομένων με εύλογες συνέπειες. 

Η αρδευόμενη γεωργία αποτελεί την κυρίαρχη αιτία κατανάλωσης 
γλυκού νερού και είναι υπεύθυνη για την κατανάλωση περίπου του 
85 - 87% των αποθεμάτων γλυκού νερού, στην Ελλάδα (Επί Γης, 
Τεύχος Νο 10, Τράπεζα Πειραιώς, Ειδική έκδοση για την αγροτική 
οικονομία, 2017). Είναι απαραίτητο να ξεκινήσει στην περιοχή μας 
μια πιο συντονισμένη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος 
άρδευσης (μετατροπή ανοιχτού συστήματος σε κλειστό, μετρήσεις 
παροχής νερού, τηλεμετρία, εφαρμογή στάγδην άρδευσης-εξοικονό-
μηση νερού κατά 65%), διασφαλίζοντας στην προκειμένη περίπτωση 
την καλή οικολογική κατάσταση των ρυακιών και των ποταμών, αλλά 
και τη στήριξη των γεωργών, που αποτελούν σημαντικό οικονομικό 
πυλώνα της περιοχής μας, με επαρκείς ποσότητες νερού για τις καλ-
λιέργειες τους. 

Στην περίπτωση του πόσιμου νερού, θα πρέπει να διασφαλιστεί 
ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση με τη λήψη των 
κατάλληλων μέτρων στις κοινότητες του Δήμου Βέροιας. Επιπρόσθε-
τα, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής 
μας με πρακτικές συμβουλές, ευρέως γνωστές, έτσι ώστε να χρησι-
μοποιούν το νερό με φειδώ, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατα-
νάλωσης του (μέχρι και 50%). 

Αδιαμφισβήτητα, η προστασία και η διατήρηση των υδάτινων 
αποθεμάτων και οικοσυστημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
επιβίωσή μας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους περιβαλλοντι-
κά ευαισθητοποιημένους πολίτες της Βέροιας. Η συμπεριφορά μας, 
συλλογική ή ατομική, αποτελεί ένα αποτύπωμα για το περιβάλλον με 
αποδεδειγμένο κόστος τόσο για το ίδιο αλλά και για την κοινωνία. Οι 
ενέργειες και οι επιλογές όλων μας, μπορούν να οδηγήσουν σε μι-
κρότερα αποτυπώματα και να βοηθήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
περιοχής μας και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως σχετικά με το ποια 
μέτρα προτίθεστε να πάρετε σε βάθος χρόνου ή έχετε ήδη λάβει για 
τα παραπάνω. 

H πρόεδρος του Συλλόγου 
«Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας» 

Μαρία Χειμωνοπούλου
Τα μέλη του ΔΣ

Ζήσης Πατσίκας, αντιπρόεδρος
Πάρης Παπακανάκης, γραμματέας

Μαυροκεφαλίδης Δημήτριος, ταμίας
Τσιτλακίδης Κων/νος, μέλος

Ασλάνογλου Νικόλαος, μέλος
Γρηγοριάδου Αναστασία, μέλος

Για τους Εθελοντές για την Καθαριότητα
Αναστάσιος Λιάκος»

Επιστολή - παρέμβαση του Συλλόγου 
Φίλων Ποταμού Τριποτάμου Βέροιας, 

για τη διαχείριση των αποθεμάτων νερού
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ι σ ό -
γειο διαμέρισμα κο-
ντά στον Αγ. Αντώ-
νιο,μεθέσηπάρκιγκ,
77 τ.μ.,  διαμπερές,
κ ε ν τ ρ ,  θ έ ρμανση ,
22 . 000  ευρώ ,  ευ -
κα ιρ ία .  Τηλ . :  6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 110 τ.μ., Στα-
δ ίου ,  2ος  όροφος,
ασανσέρ. Τηλ.: 6976

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 επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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535124.
ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι ό ρ ο -

φο διαμέρισμα, 1ος και

2ος όροφος με εσωτερι-
κη σκάλα, 170 τ.μ., 40
τ.μ. βεράντες, περιοχή

παλαιού Νοσοκομείου,
διαμπερές, θέα, ντουλά-
πες εντοιχισμένες. Τιμή
διαπραγματεύσιμη. Τηλ.:
6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρ ι -
σμα 2ου ορόφου,  χω-
ρίς ασανέρ, 2ΔΣΚΑ.Θ.
Κόπλαμ, σε άριστη κα-
τάσταση,  περιοχή Κυ-
ρ ιώτ ισσας 38.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα

8 στρέμματα πάνω στην
άσφαλτο στοΔιαβατό με
ροδάκ ινα  παραγωγής
20.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο
700τ.μ.στηνΑγ.Βαρβά-
ρασεπλαγιά,μεθέατον
Αλιάκμονα,στηνπλατεία
του χωριού. Πληρ. Τηλ.
6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-
σιτικό γραφείοστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:2331063283,ώ-
ρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 107114ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται

Γκαρσονιέρα60τ.μ.στον2οόροφο,αποτελείται
από1υ/δ,σαλόνι,κουζίνακαιμπάνιο,βλέπει
σεανοιχτωσιά,αρκετάφωτεινόκαικαλοδιατη-
ρημένο,χωρίςθέρμανσηκαιχωρίςταέπιπλα,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιδιαθέσιμοαπό1/1/2022.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεται Δια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.στον1ο
όροφο,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,ανεξάρ-
τητηκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995,οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ανελκυστήρα,μια
ντουλάπαεντοιχιζόμενη,αυτόνομηθέρμανση
πετρελαίουμεωρομετρητές,εξαιρετικήδιαρ-
ρύθμιση,χωρίςσκάλεςστηνείσοδο,μετέντες,
σεμοναδικήτοποθεσία,ζητούμενομηνιαίομί-
σθωμα330€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-

αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπότην
είσοδοτηςοικοδομής ,σεημιυπόγειο , τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:105942ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιγρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.,1οςόροφος
υπερυψωμένος,σεσημείομεγάληςεμπορι-
κότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,μεWC,
σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουμε
κλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,σετιμή
προσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαιπλήρως
επιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίεςστα250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-
ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλο
γιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

κατάστημα72τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.περ.α-
νακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευπεράριστη

κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώμα-
τακαιμερολάασφαλείαςμετηλεχειριστήριο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο350€.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επί της
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι , σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας
,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύ
λογικό ,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγουπε-
ρυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο36.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1995,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

!!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδιαμέρισμα
135τ.μ.,καθαρόμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοιχώροιτου
ηλιόλουστοι ,χρήζεισυνολικήςανακαίνισης .
Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα,έχεισω-
ληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνειατομική
μονάδαμεπετρέλαιο,σετιμήμοναδικήςπρο-
σφοράςμόνο48.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105242ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΜονο-

κατοικία170τ.μ.σεοικόπεδο6,000τ.μ.,ηοποία
επεκτείνεταισεδύοεπίπεδα,στοΙσόγειουπάρ-
χεισαλόνι,κουζίνα,2υ/δκαιέναμπάνιο,στον
1οόροφουπάρχεισαλόνι,2υ/δκαιέναμπάνιο
μεγάλο,βρίσκεταισεγαλήνιοπεριβάλλον,για
κάποιονπουεπιθυμείπραγματικήησυχία,χρή-
ζειμερικήςανακαίνισης,μεπολύμεγάληαυλή,
σετιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:95.000€.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο110.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.24116ΣΤΟΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
πωλείταιπολυτελέστατημονοκατοικίαηοποία
εκτείνεταισε4επίπεδα,συνολικά407τ.μ.στε-
γασμένοςχώροςσεοικόπεδο350τ.μ.μεέτος
κατασκευήςτο2000τ.μ., διαθέτειουσιαστικά
δύοδιαμερίσματα,σεειδυλλιακότοπίοκαιμε
θέαόλοντονκάμποκαιτηνπόλητηςΒέροιας,

τιμή470.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ,πωλούνται

Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειοκαι15
τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρομε
WC,σεκαλήκατάσταση,προσόψεως,κατάλλη-
λογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμήπροσφοράς
47.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116929-ΕπίτηςκεντρικήςΠΩΛΕΙΤΑΙ
συνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειοκατάστημα
τοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζάμια.σετιμή
προσφοράς:30.000€. Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-
λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

λύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιοπολύκαλόδίπλαστο
κανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.
στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστονκεντρικόδρόμο,πωλείταιένασπά-
νιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό617τ.μ.,κα-
ταπληκτικόαπόκάθεάποψη ,εντόςσχεδίου
πόλεωςμεσ/δ0,8καιτιμήστα20.000€μόνο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικόση-
μείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπωλείται
οικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή90.000€.
Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,στοκάτωμέρος
τουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικόπεδο1600
τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο2οαπό
τηνάσφαλτο,κατάλληλογιαανέγερσηπολυτε-
λούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑποκα-
τάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχιμόνο
στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜαγούλα
πάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000τ.μ.αμ-
φιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτηςΗμαθίας
καιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγια
οικόπεδοφιλέτο,προνομιούχοαπόκάθεάπο-
ψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύσοβαρόεπενδυ-
τή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλε-
κτρικό κουζινάκι,ψυγείο) με κεντρικήθέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
μεδιπλόυαλοπίνακα(από01/12/2021).Πληρο-
φορίεςστοτηλ.2331024939,6973015833(από
8π.μ.–13.00μ.μ.και15μ.μ.–20.00μ.μ.).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο
της Βέροιας, 120 τ.μ. με 10ετή επιτυχημένη και
ανοδικήπορείαστο χώρο της εστίασης,πλήρως
εξοπλισμένηκαιενεργήακόμα,λόγωπαράλληλης
απασχόλησης και αλλαγήςπροσωπικής κατάστα-
σης.Τηλ.:6987285364.

ΥπάλληλοςΓραφείου-Αποθήκης
ΑπαραίτηταΠροσόντα:
-Καλήγνώσηαγγλικής
-ΚαλήγνώσηOffice(word,excel,outlook)
Καθήκοντα:
-Επικοινωνίαμεπελάτες/προμηθευτές
-Διαχείρισηαποθήκης
Ταστοιχείαεπικοινωνίαςμαςγιατηναποστολήτωνβιο-

γραφικώνEmail:monte@montenoulikas.gr



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24

τ .μ . ,  Καλλ ιθέα ,  Μιλτ ιάδου
20 ,  πόρτα  με  μηχαν ισμό ,

ρεύμα, βαμμένο. Τιμή ενοι-
κ ίου  50 ευρώ.  Τηλ. :  6947
073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε
πολύ καλή κατάσταση. Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-
σμένα στο κέντρο της πόλε-
ως, και ολόκληρος όροφος
240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-
ως35,χώρος90τ.μ.περίπου,με
3χώρουςκαικουζινα,W.C.,για
επαγγελματικήχρήσηήγιαδιαμέ-
ρισμα,3οςόρ.Τηλ.:6932471705
&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή
για λογιστικό γραφείο στηΒέ-
ροια. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο:2331021106

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςγιαεργα-
σίασεβιοτεχνίασαλονιών.Πληρ.
τηλ.:6942465214κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγυναίκαγιαβαριά
εργασίασεσπίτιναβοηθάειΑ-
μΕΑ.Τηλ.:6986413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στηρίου.Αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: regivanelle@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άνδρας  ή
γυναίκα για εργασία σε πρα-
κτορείοΟΠΑΠστηΒέροια για
πλήρη απασχόληση. Τηλ.:
6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικιακή βοη-
θός για τηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
2331125374.Ώρεςγιαπληροφο-
ρίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:1)Μηχανικόςαυ-
τοκινήτων, ηλεκτρολόγος αυ-
τοκινήτων απο επιχείρησηστη
Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση.2)Οδηγόςταξίγιαπλήρηα-
πασχόληση.Τηλ.επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900.
Ώρες επικοινωνίας:: 9:30 με
18:30.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα ηλικιωμένων  για όλο το
24ωρο.Τηλ.:6993678697.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.+
αυλη21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση,Α.Θ.
66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2ος-4οςκαινουρια113κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΕπιπλωμενοστουντιο7οςοροφοςμονωμενο150€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα

μεαδεια15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπαπαντη65τ.μ+παταριμεμεγαληβιτρινα400€
ΕΔΕΣΣΗΣ45τ.μκοντασταΑστικα200€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ600€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχα-
νικώνΗΡΑΕΠΕμεέδρατηνΗμαθία (7,5χλμ.Βέροιας-Νάου-
σας)ζητάειγιαάμεσηπρόσληψη:

-Εργάτες–Εργάτριεςγιατοσυσκευαστήριο
-Επιστάτη–ΥπεύθυνοΠαραγωγής
-Μηχανικό–Μηχανοτεχνίτη
-ΧειριστήΜηχανημάτωνΣυσκευασίας
Οι θέσεις αφορούνπλήρη απασχόληση.Θα εκτιμηθεί η ε-

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412

E-mail:hr@daiosplastics.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπει-
ρία για τοΛογιστήριο από την
ΕταιρίαΑΓΡΟΤΥΠ.Θαπροτι-
μηθούν οι έχοντες γνώσηαπό
βιβλία Γ΄ κατηγορίας.Τηλέφω-
νο επικοινωνιας ΑΓΡΟΤΥΠ:
23310-61132. Για κλείσιμο ρα-
ντεβούπροκειμένου ναπραγ-
ματοποιηθεί συνέντευξη και αποστολή βιογραφικώνστο e-mail
τηςεταιρίαςαπαραίτητη:info@agrotyp.gr.



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

εμπειρία σε μεγάλα φροντι-
στήρια, παραδίδει μαθήματα
ΝεοελληνικήςΓλώσσαςκαιΛο-
γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,
Γ΄ ΓενικούΛυκείου καιΕΠΑΛ.
Τηλ.6979962003.

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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ΗΤΟΥΟΤΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑΟ.Ε. ζητάΜηχανικό
αυτοκινήτωνγιαπλήρηαπα-
σχόληση.Τηλ.: 2331062780
&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο210€
ΡΟΛΟΙ40τ.μ.ανακαινισμένο270€
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ85 τ.μ. γωνιακόμεπυ-
λωτή250€
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350€
ΚΕΝΤΡΟ90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας,350€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ100τ.μ.,15ετίας,480€
ΠΙΕΡΙΩΝ125τ.μ.πολύκαλό3δωματομικήθέρ-
μανση,450€
ΚΕΝΤΡΟ100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ.
θέρμανση,ηλιακό400€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.2δωμ.ατομικήθερμ.350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένοπλήρες
ατομ.θέρμανση280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ70ΤΜ15ετών2δωμ.θέα,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ100 τμ 3δωμανακαινισμένοαντλία
θερμότητος,τζάκικλίμα450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα
ατομ.θέρμ.θωρακισμένη400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο32000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.35.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίαςτζακιθεα68.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.τζάκιατομθερμ43.000€
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύ15ετώνκαλό85.000€

ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,
85.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.αντλίαθερμότητος,ανακαινι-
σμένο,85.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.30.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ104τμανακαινισμένοθέααποθή-
κη68.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120 τ.μ. 15 ετώναποθήκη, γκα-
ράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,135.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.130.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.15ετών4δωμάτια,μεαπο-
θήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.1οςόροφος35.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων,15.000€
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,
18.000
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.πολύκαλόμετζάκι65.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιοσε 2 επίπεδα
200.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σε οικόπεδο400μέτρων,
λουξ,220.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο
48.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τμβίλασε800τ.μ.οικόπεδο
210.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ200τ.μ.διαμέρισμαμε2γκαρσονιέ-
ρες15ετίας165.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ600μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ700τ.μ.επάνωστονδρόμο28.000€
ΛΟΖΙΤΖΙ5.000τ.μ.μεγάληευκαιρία32.000€
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τ.μ.δίπλαστοσχολείο35.000€
ΕΛΙΑ220τ.μ.ευκαιρίατιμή39.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ35–50–60τ.μ.προς1.000€τοτετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.Βενιζέ-
λου,περιοχήΑγίουΑντωνίου,Βέροια. 1ος όροφος, οικο-
δομής 1964, τριώνορόφωνυπέρ ισογείου,προσόψεως,
χωρίςασανσέρ.Ξεχωριστοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνο-
δωμάτιο,σαλόνι,χωλ,μπάνιο.ΗπρόσοψηεπίτηςΒενιζέ-
λουδιαθέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανακαίνισης.
Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974191579,6973015833.

ΚΥΡΙΑ 61 ετών, συνταξι-
ούος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
εμφανίσιμη, αναζητά σύντρο-
φοέως68ετώνγιαμίασχέση
με αγάπη και σεβασμό.Τηλ.:
6995358390.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρως εξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στοκέντροτηςΒέροιας,με
μεγάλο ενεργόπελατολό-
γιο. Συζητείται διακανονι-
σμός. Τηλ. επικοινωνίας:
6948690414.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 9 www.laosnews.gr

CMYK

«Η Αναπηρία σε Κατά-
σταση Εγκλεισμού» 
Είναι κοινά απο-

δεκτό σχεδόν από όλους, ότι οι 
γονείς των ατόμων με αναπηρία 
και τα ίδια τα άτομα που την 
βιώνουν δεν έχουν την κατάλ-
ληλη στήριξη από την Πολιτεία. 
Είναι όμως αυτό ικανό να στερή-
σει τη δυνατότητα να υπάρχουν 
εν δυνάμει πολίτες με αναπηρία 
επειδή απουσιάζει το Κράτος 
Πρόνοιας; Πρέπει να εξαφανί-
σουμε την αναπηρία ή να ενισχύ-
σουμε το Κράτος Πρόνοιας;

Γνωρίζουμε όλοι για την υποστελέχωση 
προσωπικού σε δομές που αφορούν την Υ-
γεία και την υποχρηματοδότηση τους. Αυτό 
όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
είναι το άλλοθι για να εφαρμόζονται στις μέρες 
μας πρακτικές -και μερίδα της κοινωνίας μας 
να συμφωνεί ή να τις ανέχεται- στο όνομα της 
δήθεν ασφάλειας των ατόμων που τις υπομέ-
νουν. Ο κάθε άνθρωπος είναι από την φύση 
του κοινωνικό ον και όταν εφαρμόζονται «λύ-
σεις» οι οποίες εμποδίζουν την κοινωνικοποί-
ηση του, αυτομάτως  στερούμε την δυνατότη-
τα ανάπτυξης των όποιων δεξιοτήτων του.

Είναι όμως το δομημένο περιβάλλον κα-
τάλληλο για τους ανθρώπους με αναπηρία; 
Η απάντηση είναι όχι: Η ελληνική πραγμα-
τικότητα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της, 
πλην ελαχίστων τοπικών και αποσπασματι-
κών εξαιρέσεων, δεν προσφέρει πρόσβαση 
στους ανθρώπους με αναπηρία. Η ελληνική 

Κοινωνία σαφέστατα από τα χρόνια της υ-
ποχρεωτικής εκπαίδευσης κάνει διαχωρισμό 
ανάμεσα σε μαθητές με κινητικές, νοητικές ή 
μαθησιακές δυσκολίες με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει στη πλειοψηφία της κοινωνίας εξοι-
κείωση με ανθρώπους που παρουσιάζουν μη 
αναμενόμενη σωματική ή νοητική ανάπτυξη. 
Έτσι δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές οι εξειδι-
κευμένες ανάγκες που κάποιοι συνάνθρωποι 
μας μπορεί να έχουν, για να επιδιώξουν να 
ενταχθούν στο παραγωγικό κοινωνικό ιστό.  
Ο θεσμός των Ειδικών Σχολείων και Ειδικών 
Δομών εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο 
προς την κατεύθυνση των διακρίσεων σε μια 
κοινωνία που διατείνεται ότι πρεσβεύει την 
ισότητα των ανθρώπων.

Αν και θα θεωρούσαμε αυτονόητο ότι με 
τη κυριάρχηση της τεχνολογίας θα μειωνό-
ταν το χάσμα ανάμεσα στους ανθρώπους 
με αναπηρίες και στους ανθρώπους χωρίς 
αναπηρίες, λόγω του ότι το περιβάλλον είναι 
δομημένο ως σαν να μην υπάρχει η αναπηρία 
ως μια άλλη πτυχή της ανθρώπινης φύσης, 
στην πράξη δεν έχει συμβεί αυτή η μείωση 
του χάσματος. Ο τομέας της τεχνολογίας δεί-
χνει να εξελίσσεται αυτόνομα χωρίς να έχει 
πρόσβαση σε αύτη μεγάλο μέρος του γενικού 
πληθυσμού.

Συνθήκες ανισότητας διαπιστώνουμε και 
στην αγορά εργασίας. Οι εργοδότες επιθυ-
μούν την συνεργασία τους με ανθρώπους 
που έχουν αναπηρίες; Δεν είναι λίγες οι φορές 
που η εξωτερική εμφάνιση καταλαμβάνει κρι-
τήριο επιλογής για την ανάληψη καθηκόντων 
στα πλαίσια μιας θέσης εργασίας, κάτι που 
μας ωθεί να πιστεύουμε πως η εμφανής στην 
εξωτερική εικόνα αναπηρία, είναι ένας ακόμα 

δυσμενής παράγοντας ως προς το θέμα της 
εύρεσης εργασίας. Όταν στην ελληνική επι-
κράτεια η ανεργία των ανθρώπων με αναπη-
ρίες ξεπερνά το 50%, τα λόγια περισσεύουν.

Σαν Κοινωνία θέλουμε όμως πραγματικά 
την αναπηρία κοντά μας, ή θεωρούμε τους 
ανθρώπους που την έχουν ότι μειονεκτούν 
σε σύγκριση με αυτούς που δεν την βιώ-
νουν; Επιλέγουμε συντρόφους ανθρώπους 
με αναπηρίες; Πως θα αντιδρούσαμε στο 
ενδεχόμενο κάποιος δικός μας άνθρωπος να 
επέλεγε για σύντροφο του κάποιον ή κάποια 
με αναπηρία;

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ωθεί τους 
πολίτες με αναπηρία στην κοινωνική περιθω-
ριοποίηση. Εύλογα πρέπει να αναρωτηθού-
με: Η περιθωριοποίηση προκαλείται από την 
αναπηρία ή από την απουσία της Πολιτείας; 
Ποιος ευθύνεται για τα απροσπέλαστα πολι-
τισμικά αγαθά ή αναπηρία ή η Πολιτεία που 
με την αδιαφορία της θέτει εμπόδια στους αν-
θρώπους με αναπηρία με αποτέλεσμα να μην 
έχουν την προσδοκώμενη πρόσβαση σ’ αυτά;

Κοινωνία και πολιτεία οφείλουν να παρέμ-
βουν ενεργά ώστε να αλλάξει δραστικά αυτή 
η κατάσταση. Δεν αρκούν ειδικές μέρες που 
θα εξυμνούμε ανθρώπους με αναπηρία, χρει-
άζεται να κατανοήσουμε πως όλοι οι άνθρω-
ποι έχουν το δικαίωμα της συνύπαρξης, άσχε-
τα αν σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί ακολουθώντας διαφοροποιημένους 
τρόπους παρέμβασης.

Καραϊωσήφ Αλέξανδρος Μ. Res.
Εκπαιδευτικός Προσαρμ. Φ.Α.

Προπονητής ΑμεΑ
Ιδρυτής “Εν Σώματι Υγιεί”

Α.Σ. ΑμεΑ Βέροιας

Μήνυμα του «Εν Σώματι Υγιεί»
για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ 2021

Φίλιππος: Παραιτήθηκε 
από την θέση

του Γενικού Αρχηγού
ο Δημήτρης Αναστασίου

Την παραίτησή του από την θέση του Γενικού 
Αρχηγού της ομάδας βόλεϊ του Φιλίππου 
Βέροιας υπέβαλε ο Δημήτρης Αναστασίου.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει σε ανάρτησή του:
«Κατόπιν ενημέρωσης και επικοινωνίας με τη διοίκηση της 

ομάδας, αποφάσισα για προσωπικούς λόγους να υποβάλω την 
παραίτηση μου από την θέση του Γενικού Αρχηγού του ΑΠΣ Φί-
λιππου Βέροιας Volleyball. Οφείλω ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους 
όσους συνεργάστηκα από το πόστο μου τα τελευταία τρία χρόνια. 
Λυπάμαι που για τους παραπάνω λόγους δεν μπορώ να συνεχί-
σω το έργο μου, αλλά υπόσχομαι να παραμείνω στο πλευρό της 
ομάδας ως αγνός φίλαθλος. Εύχομαι η προσπάθεια όλων στον 
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας Volleyball να συνεχιστεί, με πίστη στο ό-
ραμα για καθιέρωση της ομάδας στην Volleyleague και με πολλές 
επιτυχίες και διακρίσεις. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη 
και ό,τι καλύτερο σε διοίκηση, τεχνικό επιτελείο και αθλητές, προ-
κειμένου η ομάδα να καταφέρει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις 
τεράστιες και δύσκολες απαιτήσεις του φετινού πρωταθλήματος».

Για την Α1 ανδρών ο Ζαφειράκης 
υποδέχεται τον Φαίακα Κέρκυρας 
ενώ ο Φίλιππος έχει το ερπό του. 
Στην 1η αγωνιστική των πλέι οφς 
γυναικών η Βέροια 2017 θα παίξει 
με το Καματερό. στην Αθήνα  Επί-
σης για την Α2 γυναικών ο Φίλιππος 
υποδέχεται τον Ορφέα Κατερίνης 

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021
Handball Premier (10η αγωνιστι-

κή)
Ιωνικού 12:30, Ιωνικός Affidea- 

ΑΣΕ Δούκα (ΕΡΤ3)
(Τζαφερόπουλος- Μπέτμαν, Τσάκωνας)
Νάουσας 16:00, Ζαφειράκης Νάουσας- Φαίακας Κέρκυρας
(Λινάρδος- Νικολαϊδης, Σίσκου)
Έδεσσας 18:00, Αερωπός Έδεσσας ManDynamic- ΑΕΣΧ Πυλαίας
(Πατιός- Χαρίτσος, Μιχαηλίδης)
Σαλαμίνας 18:00, HC Σαλαμίνα- Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή
(Τόλιος- Γιακαλής, Αντωνόπουλος)

Α1 Γυναικών (1η αγωνιστική- πλέι οφ)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- Αναγέννηση Άρτας
(Θεοδοσίου- Παπούλιας, Δελόγλου)
Καματερού 16:00, ΓΑΣ Καματερού- Βέροια 2017
(Σκλαβενίτης- Βήτας, Μίγκας)
Μάνος Λοίζος 16:15, ΑΟΔ Κορυδαλλού- Εθνικός Κοζάνης
(Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Τσάκωνας)

Βύρωνα 18:00, Αθηναϊκός- 
Honda Πανόραμα

(Μερτινιάν- Αβράμης, Καραπά-
νος)

Νέας Ιωνίας 18:00, ΟΦΝ Ιωνίας- 
ΠΑΟΚ Mateco

(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Αντα-
λής)

Α2 Γυναικών (3η αγωνιστική)
Φιλίππειο 18:00, Φίλιππος Βέ-

ροιας- Ορφέας Κατερίνης
(Μαυρίδης- Τομίδης)Κυριακή 5 

Νοεμβρίου 2021
Handball Premier (10η αγωνιστική)
Mάνος Λοίζος 15:30, Άρης Νικαίας OlympicDiagnostic- Διομήδης 

Άργους
(Παπαματθαίου- Χρηστίδη, Ανταλής)

Α2 Γυναικών (3η αγωνιστική)
Καματερού 14:15, Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- Ακαδημία Πάτρας
(Δρακόπουλος- Ψύλλος)
Βύρωνα 15:00, Δόξα Βύρωνα- Πολυνίκης Ναυπλίου
(Μπράμου- Λεφάκης)
Νάουσας 16:00, Ζαφειράκης Νάουσας- Ελπίδες Αμυνταίου
(Μαυρίδης- Λάσκαρης)Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021
Handball Premier (10η αγωνιστική)
Κραχτίδης 18:00, Bianco Monte Δράμα 1986- ΠΑΟΚ
(Τζαφερόπουλος- Τσιάνας, Μεϊμαρίδης

Handball Premier (10η αγωνιστική), Α1 Γυναικών
(1η αγωνιστική- πλέι οφ), Α2 Γυναικών (3η- 4η αγωνιστική), 

Κύπελλο Ανδρών (1ος γύρος)



Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπη-
ρεσιών Ν. Ημαθίας στα πλαίσια της 
ενημέρωσης των πολιτών εν όψει της 
χειμερινής περιόδου, εφιστά την προ-
σοχή των πολιτών και ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ να 
λαμβάνονται μέτρα αυτοπροστασίας 
όταν πρόκειται να μετακινηθούν και συ-
γκεκριμένα : Αν πρόκειται να μετακινη-
θείτε ή να ταξιδέψετε με Ι.Χ. αυτοκίνητο 

1.-Ενημερωθείτε για τον καιρό και 
για την κατάσταση του οδικού δικτύου

 2.-Να προγραμματίσετε το ταξίδι ή 
την μετακίνησή σας έτσι ώστε να μην 
συμπέσει με την αιχμή των καιρικών 
φαινομένων. 

3.- Να λαμβάνετε σοβαρά υπ’ όψιν 
τα Δελτία Καιρού της Ε.Μ.Υ. και τις οδη-
γίες της Τροχαίας και των άλλων Κρα-
τικών Υπηρεσιών ( Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας 
,Γραφείο Πολ. Προστασίας Δήμου, Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας).

 4.-Να έχετε πάντα στο αυτοκίνητό 
σας αντιολισθητικές αλυσίδες ( τις οποίες θα γνωρίζετε τον τρόπο 
τοποθέτησής τους ) και τον απαραίτητο εξοπλισμό (αδιάβροχα, 
ομπρέλες, μπότες, φακό, μπαταρίες, πυροσβεστήρα, κινητό τηλέ-
φωνο με φορτιστή κ λ π.) και κιτίο πρώτων βοηθειών. Αν πρόκειται 
να μετακινηθείτε πεζοί εντός πόλεων ή Οικισμών Όταν μετακινείστε 
πεζοί φορέστε κατάλληλα παπούτσια ,να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
για αποφυγή τραυματισμού λόγω ολισθηρότητας δρόμων ή πεζο-
δρομίων ή πτώση αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ή πτώση 
χαλαζιού. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ – ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ 
Ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν από χιονόπτωση – χιονο-

θύελλα. Εάν κατοικείτε σε περιοχή που έχει πρόβλημα χιονόπτω-
σης θα πρέπει: - Να προμηθευτείτε για αρκετές ημέρες με υλικά 
θέρμανσης ,ξύλα ή πετρέλαιο θέρμανσης (αφορά κυρίως όσους 
κατοικούν σε ορεινούς οικισμούς) και τρόφιμα . - Εάν διαμένετε 
σε δύσβατες περιοχές, να έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για 
καθαρισμό του χιονιού ( π.χ. φτυάρι φακό, μπαταρίες κλπ.) καθώς 
και κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία όταν παραστεί ανάγκη. - Οι 
Κτηνοτρόφοι να εφοδιάζονται έγκαιρα με τις απαραίτητες ζωοτρο-
φές. Ενέργειες κατά την διάρκεια της χιονόπτωσης – χιονοθύελλας. 
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο. -Οδηγηθείτε σε ασφαλές μέρος 
χωρίς φαινόμενα έντονης χιονόπτωσης. -Μην εκτίθεσθε σε χιονο-
θύελλα. -Σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. -Όταν είναι απαραίτητο να με-
τακινηθείτε με Ι.Χ. αυτοκίνητο χρησιμοποιείτε αντιολισθητικές αλυσί-
δες. -Εάν πρόκειται να μετακινηθείτε στην πόλη χρησιμοποιείτε τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και όχι το Ι.Χ. αυτοκίνητο Αν βρίσκεστε 

εντός αυτοκινήτου. -Αλλάξτε πορεία αν υπάρχει έντονη χιονόπτωση 
– χιονοθύελλα. -Αποφύγετε να οδηγείτε σε δύσβατες ορεινές πε-
ριοχές. -Αν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί μείνετε σε αυτό, ανάβετε 
την μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και τοποθετείστε στην κεραία του 
ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για να σας εντοπίσουν 
οι διασωστικές ομάδες. 

 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΓΕΤΟΥ 
Σε περιοχές όπου επικρατεί παγετός απαιτείται ιδιαίτερη προ-

σοχή: - όταν πρόκειται να μετακινηθείτε με Ι.Χ. αυτοκίνητο ενημε-
ρωθείτε για την κατάσταση του οδικού δικτύου και φέρετε μαζί σας 
αντιολισθητικές αλυσίδες. - Όταν μετακινείσθε πεζοί φορέστε κατάλ-
ληλα παπούτσια και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή 
τραυματισμών λόγω ολισθηρότητας των οδών ή των πεζοδρομίων 
κλπ. Στα δίκτυα ύδρευσης οικιών και επαγγελματικών χώρων λόγω 
των χαμηλών θερμοκρασιών υπάρχει περίπτωση να παγώσουν οι 
σωλήνες ύδρευσης και να σπάσουν. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις συνι-
στάται να αφήνετε μία βρύση ανοιχτή ώστε η ροή να εμποδίζει την 
παγοποίηση ή αφού κλείσετε την κεντρική παροχή να αδειάσετε το 
δίκτυο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
- Ελέγξατε το δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού σας και τον ηλιακό 

θερμοσίφωνα (σωλήνες – υαλοπίνακες).- - Κουνήστε τα δέντρα της 
αυλής σας, αλλά και αυτά που βρίσκονται στο πεζοδρόμια μπροστά 
από το σπίτι σας, προκειμένου να πέσει το χιόνι και να μη σπάσουν 
εξ αιτίας της υπερφόρτωσης. 

 Αναφορικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών εξαιτίας πλημ-
μυρικών φαινομένων έχετε υπόψη σας ότι η Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία κάνει άντληση υδάτων (όχι λύματα ή νερά που περιέχουν 

πετρελαιοειδή ) από πλημυρισμένους χώρους, μόνο στην περί-
πτωση που η στάθμη του νερού προς άντληση είναι άνω των 15 
εκατοστών περίπου και τούτο διότι αν η στάθμη είναι μικρότερου 
ύψους η αντλία δεν δύναται να λειτουργήσει (είτε είναι ηλεκτρική 
, είτε βενζινοκίνητη). Στις περιπτώσεις αυτές οι πολίτες θα πρέπει 
μόνοι τους να βγάλουν τα νερά εκτός και αν φροντίσουν από τώ-
ρα να κατασκευάσουν φρεάτιο διαστάσεων 50εκχ 50εκ χ 50εκ, το 
οποίο θα είναι προσπελάσιμο από τους πυροσβέστες , οπότε τότε 
θα καταστεί εφικτή η άντληση. Επίσης θα πρέπει όλοι όσοι έχουν 
διαπιστώσει ότι έχουν πλημμυρίσει κάποια φορά να πάρουν τα α-
παραίτητα μέτρα να μην επαναληφθεί το φαινόμενο.

Ο Αν. Διοικητής 
Γρηγόριος Ευαγ. Γερόπουλος, 

Αντιπύραρχος

P Η χώρα με-
ταξύ Ανατολής και 
Δύσης, μεταξύ Ευ-
ρώπης και Βαλκα-
νίων. Μοιραία η σύ-
γκρουση…

 
P Διπλή προ-

σωπικότητα. Εξ ου 
και το διπλό χρέος.

 
P Το πρωί 

ψηφίζουμε 60% ε-
κτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το βράδυ 
υπερνικά το 40%. 
Στην πολιτική μετρά το εκτός έδρας γκολ.

 
P Το λες και επανάσταση της κάλπης, όσο αυτή είναι κλειστή.
 
P Κατά τα λοιπά. Όσοι εξηντάρηδες plus δεν έχουν να πλη-

ρώσουν το κατοστάρικο για τον εμβολιασμό, μπορούν να επιστρέ-
ψουν τα 50 giga του εγγονού.

 
P Καλός ο Μητσοτάκης, αλλά όχι πάντα οι επιλογές του σε πρό-

σωπα.
 
P Θαρρώ ο Κυριάκος είναι καλύτερος από τον μπαμπά του. 

Γιατί αυτός μαθαίνει 
από τα λάθη. Και 
τα δικά του και του 
μπαμπά του.

 
P Πάντως στην 

Ε.Ε. πρέπει να είμα-
στε πρωταθλητές σε 
πολίτες που δεν ξέ-
ρουμε ποιο είναι το 
συμφέρον μας.

 
P Την ίδια ώ-

ρα που τα ξέρουμε 
όλα.

 
P Την πρώτη 

συγνώμη, την οφεί-
λουμε στον εαυτό 
μας. Την τελευταία 
στον Θεό, αν τη δε-
χτεί.

 
P Για διαβάστε κι αυτό:

Οι 241 από τους 427 κατοίκους του χωριού Τσεονάν στη Νότια 
Κορέα έχουν αρρωστήσει σοβαρά με Covid-19 εξαιτίας… θρη-
σκοληψίας! Το χωριό είναι το κέντρο μιας σέχτας με αρχηγό έναν 
ιερέα που πραγματοποιεί δικές του ‘θεραπευτικές τελετές’ εναντί-
ον του ιού. Κι έχει πείσει το 90% της κοινότητας να μην εμβολια-
στούν!

Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα και πράγματα είναι τελείως συ-
μπτωματική.

 
P Και:
 Σε ένα συνέδριο γιατρών ένας άντρας και μια γυναίκα κοιτάζονται 

επίμονα. Ο άντρας τής προτείνει να πάνε για δείπνο και αυτή δέχεται. 

Στο εστιατόριο αυτή ζητάει συγγνώμη και πηγαίνει να πλύνει τα χέρια 
της. Μετά το φαγητό, το ένα φέρνει το άλλο και το ζευγάρι βρίσκεται 
στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Καθώς ζεσταίνονται τα πράγματα, αυτή 
διακόπτει, ζητάει συγγνώμη και πηγαίνει να πλύνει τα χέρια της. Αφού 
έγινε ό,τι έγινε, η γιατρός σηκώνεται, ζητάει συγγνώμη και πηγαίνει να 
πλύνει τα χέρια της. Όταν γύρισε ο γιατρός τής λέει:

– Βάζω στοίχημα ότι είσαι χειρουργός.
– Ναι, πώς το κατάλαβες;
– Εύκολο, επειδή πλένεις συνεχώς τα χέρια σου.
Μετά αυτή του λέει:
– Εγώ βάζω στοίχημα ότι εσύ είσαι αναισθησιολόγος.
– Ναι, πώς το κατάλαβες;
– Δεν αισθάνθηκα τίποτα!

Κ.Π.
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Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Ημαθίας:
 Οδηγείς και μέτρα προστασίας σε περίπτωση χιονόπτωσης 

– χιονοθύελλας – παγετού και  πλημμυρών
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