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Δίνουν χρόνο στον χρόνο, 
για την πρώτη κατοικία

  Το κενό και τα κενά του  νέου πτωχευτικού κώδικα 
όσον αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας 
των ευάλωτων νοικοκυριών, επιχειρεί  να καλύψει το 
Υπουργείο Οικονομικών, καθώς, έχει μεν ενεργοποιηθεί 
στο σύνολό του από την 1η Ιουνίου ο πτωχευτικός 
νόμος, δεν περιλαμβάνει όμως τον  φορέα προστασίας 
από τις εξώσεις, για όσους δηλαδή χάσουν τα σπίτια 
τους, να τα αγοράζει ο Φορέας και στη συνέχεια να 
τους τα νοικιάζει.
  Έτσι, μεσολαβεί μια μεταβατική περίοδος και μέχρι 
να ετοιμαστεί όλο αυτό, δίνουν χρόνο στο χρόνο, 
στους οφειλέτες που ζουν πραγματικά με την αγωνία 
εδώ και χρόνια. Η ανάγκη προφανώς προέκυψε και 
από το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό 
ρύθμισης οφειλών. Ενώ, δεν είναι λίγοι αυτοί που ζουν 
το μαρτύριο της σταγόνας, περιμένοντας να ξεχειλίσει 
το ποτήρι.
  Ελπίζουμε η κυβέρνηση να δώσει όσο γίνεται 
ταχύτερα, την καλύτερη λύση!
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Δωροθέτου επ. Τύρου, Νικάνδρου,

Μάρκου νεομ.

του Σαββατοκύριακου

Η Ημέρα 
περιβάλλοντος
τους  ενώνει,

στο σημερινό ραντεβού 
για τον καθαρισμό 

παραδρόμων
της περιφερειακής 

οδού Βέροιας
Κάλεσμαπροςόλουςτουςπολίτες,απευθύ-

νουν«Οι εθελοντές για τηνΚαθαριότητα», μέ-
σααπότηνσελίδατηςΟμάδαςτουςστοfb,με
τοεξήςμήνυμα:«Ηημέραπεριβάλλοντοςμας
ενώνει.Όλοιοι εθελοντές τηςΒέροιαςδίνουμε
ραντεβού το Σάββατο (σήμερα) μπροστάστο

4οΓυμνάσιοΒέροιαςκάτωαπότογήπεδομπάσκεττηςΕλιάςγιανακαθαρίσουμετουςπαραδρόμουςτηςπεριφερει-
ακήςοδού,ενώνουμετιςδυνάμειςμαςγιαένακοινόσκοπό,καθαρίζουμετηνπόλημας,καθαρίζουμετοπεριβάλλον,
ενημερώνουμεφίλουςκαιγνωστούςγιαναγίνουμεμίαμεγαλύτερηομάδααγάπης,παίρνουμεμαζίμαςμάσκανερό,
τσιμπίδεςγιλέκαγάντιακαισακούλεςπουπαρέχουμεεμείςκαιτηνκαλύτερήμαςδιάθεσηκαικαθαρίζουμετηνπόλη
μας.Γίνεηαλλαγήπουθέλειςναδεις!»

Πρώτηδοκιμή
γιατοσιντριβάνι
τηςΠλατείας
Ωρολογίου

Δοκιμαστικά λειτούργησε για λίγο
χθες τοπρωί το σιντριβάνι τηςΠλα-
τείαςΩρολογίουκαιείχαμεμιαπρώτη
εικόνατηςπαρουσίαςτου.Οιπίδακες
του νερού έδωσανμια αίσθηση δρο-
σιάς και μόλις ολοκληρωθούν και οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες για την
πλήρηλειτουργίατου,σελίγεςμέρες,
θα παραδοθεί για να δώσει χρώμα
(κυρίως το βράδυ φωτισμένο), στην
γκρίζα πλατεία και στον κόσμο της
πόλης.

ΘείαλειτουργίακαιειδικήευχήαπότονΜητροπολίτη,
γιατηφώτισητωνυποψηφίωνστιςΠανελλαδικές

Ενόψει τωνπανελ-
λαδικών, η Ι. Μητρό-
πολη στηρίζει με τον
δικό της τρόπο, την
προσπάθειακαι τονα-
γώνα των υποψηφίων
για ταΑΕΙ καιΤΕΙ και
τηνΚυριακή13Ιουνίου
οΜητροπολίτης κΠα-
ντελεήμων θα τελέσει
υπαίθρια θεία λειτουρ-
γίαστηνΙεράΜονήτης
ΠαναγίαςΔοβράγιατα
παιδιάπουθαδιαγωνι-
στούν και θα διαβάσει
ειδική ευχή για τηφώ-
τισήτους.Μάλισταγια
να έχουν τη δυνατότη-
ταοιμαθητέςνατηνπαρακολουθήσουν,θαυπάρξουνδύοδρομολόγιααστικώνλεωφορείων,τοπρώτοθααναχωρήσει
στις9:00τοπρωίαπότααστικάτηςΒέροιαςκαιτοδεύτεροθαπεράσειαπότιςστάσειςτωναστικώνστοΠασακιόσκικαι
στονΠρομηθέα.

Στο «κίτρινο» του επιδημιολογικού χάρτη η Ημαθία!
Τον νέο διαδραστικό επιδημι-

ολογικό χάρτηπου θα ισχύει στο
εξήςκαιμέσωτουοποίουθαενη-
μερώνονταιτόσοοιΈλληνεςπολί-
τες, όσο και οι τουρίστες, ανακοί-
νωσεχθες  ουφυπουργόςΠολιτι-
κήςΠροστασίας,ΝίκοςΧαρδαλιάς,
στην καθιερωμένησυνέντευξηΤύ-
πουτηςΠαρασκευής.

Ο νέος χάρτης θα είναι τεσσά-
ρων χρωμάτων και συγκεκριμένα
«πράσινο», «κίτρινο», «πορτοκα-
λί» και «κόκκινο». Στις δύο τελευ-
ταίες κατηγορίες, «πορτοκαλί» και
«κόκκινο» προβλέπεται η λήψη
μέτρων. Στον χάρτηπου αναρτή-
θηκε καμίαπεριοχή δεν είναι στο
κόκκινο,στο«πορτοκαλί»ωστόσο
οαριθμόςείναιμεγάλος.

Καλά τα νέα για τηνΗμαθία, η
οποίαβρίσκεται στο «κίτρινο» του
χάρτη!
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Δήμος Βέροιας: 
Νέα ένταξη πρότασης 

στο πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» 

Την ένταξη του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 421,20 Kw ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.448.600,00€ (χωρίς ΦΠΑ) στον 
Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ενέκρινε με 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, το 
ΥΠΕΣ.

Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά έργο που κατέθεσε ο Δήμος 
Βέροιας και εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και 
αλληλεγγύης της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια, ε-
γκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος στον περιβάλλοντα 
χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας καθώς και την προμήθεια και 
εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα ύ-
δρευσης του Δήμου Βέροιας.

Δημοτική Παράταξη 
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»:

«Δήμος Βέροιας - Χωρίς 
σχέδιο, χωρίς λογική»

Κληθήκαμε με την διαδικασία του κατεπεί-
γοντος την Πέμπτη 3/6/2021 και χωρίς δικαίω-
μα λόγου να συναινέσουμε στο λογικό αίτημα 
της αθλήτριας Πανετσίδου, να ενισχυθεί οικο-
νομικά για να μετάσχει στις αθλητικές εκδη-
λώσεις στο Παρίσι. Παρότι δεν είναι λογικό το 
επείγον του θέματος, αποδεχτήκαμε την πρό-
σκληση χάριν της πρότασης της αθλήτριας και 
συμφωνήσαμε.

Όμως οφείλουμε να επισημάνουμε την ίδια 
στιγμή ότι μια άλλη αθλήτρια που έκανε περή-
φανο τον τόπο μας, η Σοφία Υφαντίδου, παρά τις εξίσου λογικές αιτιάσεις 
για οικονομική στήριξη (μάλιστα κατά πολύ μικρότερη αναλογικά...) έτυχε 
της παγερής αδιαφορίας της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμος μας πρέπει να αποκτήσει ενιαία λογική αντιμετώπισης συνα-
φών θεμάτων. Δηλαδή:

Στην αρχή κάθε χρονιάς θα πρέπει να προβλέπεται ένα σαφές κον-
δύλι για την στήριξη των συλλόγων, αθλητικών και πολιτιστικών. Όλων 
ανεξαιρέτως, χωρίς διακρίσεις, με ιδιαίτερη μέριμνα για περιπτώσεις 
αθλητών που οδεύουν για μεγαλύτερες του συνήθους  διακρίσεις και 
συμμετοχές σε μεγάλες εκδηλώσεις.

Να ζητήσει από τους  συλλόγους  να δίνουν πριν την χρηματοδότηση 
ένα ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και στις περιπτώσεις που ο Δήμος 
εκτιμά ότι πρέπει να συμμετέχει να δίνεται επιπλέον η αναλογική συμμε-
τοχή του.

Με την λογική αυτή, θα υπάρχει το αίσθημα δικαίου στους ανθρώπους 
του πολιτισμού και του αθλητισμού, οι οποίοι συνδράμουν στην προσπά-
θεια ανάδειξης αφιλοκερδώς και  σε βάρος του προσωπικού τους χρό-
νου, για να μην αναφέρω τις οικονομικές επιβαρύνσεις. Ο δε Δήμος θα 
σταθεί στο πλευρό όλων αρχικά με δικαιοσύνη και πιο ένθερμα σε όσους 
στοχεύουν ψηλότερα, αναπτύσσοντας το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας.

Σε κάθε περίπτωση είναι καταστροφική η λογική της αλα καρτ στήρι-
ξης προσώπων και συλλόγων.

Για τους «Συνδημότες»
Παύλος Παυλίδης 

Στην καθολική ηλεκτρονική 
διαχείριση και διακίνηση εγ-
γράφων σύμφωνα με το Πλη-
ροφοριακό Σύστημα «ΙΡΙΔΑ» 
προχωρούν το επόμενο διά-
στημα όλες οι υπηρεσίες του 
Δήμου Βέροιας. Με την ηλε-
κτρονική διαχείριση εγγράφων 
αξιοποιείται ένα ψηφιακό σύ-
στημα του δημοσίου για το ο-
ποίο δεν έχει δαπανηθεί ούτε 
ένα ευρώ, το οποίο υποστηρί-
ζεται από στελέχη του δημοσί-
ου τομέα, σταματώντας πλέον 
τη διακίνηση χαρτιού καθώς 
όλα τα έγγραφα πλέον θα δια-
τίθενται ηλεκτρονικά. 

Σε συνέχεια της διαδικασίας 
εγκατάστασης, εκπαίδευσης και προετοιμασίας οργανωτικής 
δομής την Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021, ο Προϊστάμενος του 
Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. 
Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Διευθυντής Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης του Υπ. Εσωτερικών, κ. Άγγελος Κουλός και ο Διευθυ-
ντής Πληροφορικής και Επικοινωνίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, κ. Χρήστος Ζώτος συναντή-
θηκαν με τον Δήμαρχο Βέροιας, κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη. 
Νωρίτερα πραγματοποίησαν σύσκεψη με τους Προϊσταμένους 
και τους Διευθυντές των τμημάτων του Δήμου Βέροιας, υπό τον 
Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτι-
κής και Καινοτομίας, κ. Καλλίστρατο Γρηγοριάδη.

Στο πλαίσιο του Συστήματος «ΙΡΙΔΑ», όλες οι υπηρεσίες 
του δήμου θα καταρτίζουν, συντάσσουν, υπογράφουν, διακι-
νούν και αρχειοθετούν ψηφιακά όλα τα εισερχόμενα, εξερχόμε-
να και εσωτερικά διακινούμενα υπηρεσιακά έγγραφα, αλλά και 
έγγραφα που θα αποστέλλουν προς τους φορείς που χρησιμο-
ποιούν την «ΙΡΙΔΑ», εξοικονομώντας χιλιάδες ευρώ ετησίως, 
εξυπηρετώντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με ταχύτητα.

«Ο Δήμος Βέροιας περνά στην εποχή όπου η γραφειο-
κρατία μειώνεται και η χρήση χαρτιού καταργείται. Η μηδενική 

επιβάρυνση του δήμου από τη χρήση του δωρεάν πληροφορι-
ακού συστήματος της “ΙΡΙΔΑΣ” και η παράλληλη εξοικονόμηση 
πόρων, συνεισφέρει ταυτόχρονα στην προστασία του περι-
βάλλοντος» σημειώνει ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης.

«Με την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων επιτυγχάνεται 
εξοικονόμηση πόρων και διαφάνεια όπως επίσης και καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Ο Δήμος Βέροιας θα αυξή-
σει τη δυναμική του ως κέντρο μεταφοράς τεχνογνωσίας στην 
Κεντρική Μακεδονία, αποτελώντας έναν από τους τρεις πρώ-
τους δήμους στην συγκεκριμένη περιφέρεια που χρησιμοποιεί 
την “ΙΡΙΔΑ” για τη μετάβασή του στη νέα ψηφιακή εποχή» υπο-
γραμμίζει ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφι-
ακής Πολιτικής και Καινοτομίας, κ. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης.

Η «ΙΡΙΔΑ» αποτελεί ένα σύγχρονο, ισχυρό, αποτελεσματικό 
και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα που φιλοξενείται στην 
κυβερνητική υποδομή G-Cloud του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης μέσω της συνεργασίας των στελεχών της Ομάδας 
Υποστήριξης της «ΙΡΙΔΑΣ» του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας 
του ΥΠΕΣ, της Ομάδας Ανάπτυξης της ΙΡΙΔΑΣ του Κέντρου 
Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και των 
υπηρεσιών του δήμου.

Από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος γνω-
στοποιούνται τα εξής:

«Οι κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτε-
λούν επικίνδυνο απόβλητο και η διαχείριση τους αποτελεί υποχρέ-
ωση των χρηστών, σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τους 
παραγωγούς φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

     Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τους,  στα σημεία πλήρωσης των 
ραντιστηκών βυτίων με νερό, στις άκρες των δρόμων ή οπουδή-
ποτε αλλού, καθώς και καύση τους, ρυπαίνουν το περιβάλλον, την 
ατμόσφαιρα και μολύνουν τα υπόγεια ύδατα. Αποτελούν δε κίνδυ-
νο για τη δημόσια υγεία σε μια ευρύτερη περιοχή.

     Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 
30.000 ευρώ, για υποβάθμιση περιβάλλοντος και πρόκληση κίν-
δυνων για τη δημόσια υγεία.

     Παρόλο που οι Δήμοι δεν έχουν αρμοδιότητα για τη διαχεί-
ριση επικίνδυνων αποβλήτων, ο Δήμος Βέροιας, με γνώμονα την 
προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, εφαρμόζει 
από το έτος 2016 Πιλοτικό Πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευ-
ασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πραγματοποιώντας δύο 
συλλογές κατ΄έτος, όπου παραγωγοί παραδίδουν τους ειδικούς 
σάκους με τις πλυμένες συσκευασίες πλαστικών φιαλών φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων.

    Συγκεκριμένα μέσω : 
• της διαδικασίας του τριπλού ξεπλύματος των πλαστικών 

φιαλών, αμέσως μετά το άδειασμα του περιεχομένου τους στο βυ-
τίο, 

• τη διατήρηση της κενής πλαστικής συσκευασίας σε ειδι-
κό σάκο (διαχωρίζοντας τα πώματα από τη συσκευασία, την οποία 
τρυπάμε για ασφάλεια), 

• και της παράδοσης τους σε σημεία συλλογής που ανα-
κοινώνονται ή στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων 
που διαθέτουν ειδικό κάδο συλλογής,

εξασφαλίζεται η ορθή διαχείριση του επικίνδυνου αυτού απο-
βλήτου, η προστασία της δημόσιας υγείας και δίνεται η δυνατότη-
τα στους Δήμους να το διαχειριστούν ως μη επικίνδυνο.

     Η διαχείριση των συσκευασιών σύμφωνα με την παραπάνω 
διαδικασία αποτελεί επιτακτική ανάγκη και η συμμετοχή ΟΛΩΝ 
είναι απαραίτητη.

     Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε  ότι η Υπηρεσία Καθαριότη-
τας – Ανακυκλώσιμων Υλικών,  σε συνεργασία με τον Ελληνικό 
Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), την Ελληνική Εταιρία Αξι-
οποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) με την υποστήριξη 
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), το Σύλλογο 
Γεωπόνων Νομού Ημαθίας και την αρωγή του ΓΕΩΤΕΕ Παραρτή-
ματος Κεντρικής Μακεδονίας, θα προγραμματίσει, για έκτη χρονιά, 
περί τα μέσα Ιουνίου,  την 1η συλλογή συσκευασιών γεωργικών 
φαρμάτων του τρέχοντος έτους.

     Το πρόγραμμα συλλογής των συσκευασιών θα ανακοινω-
θεί έγκαιρα στον έντυπο & ηλεκτρονικό Τύπο καθώς επίσης θα 
αναρτηθεί στα Δημοτικά Καταστήματα των Κοινοτήτων του Δήμου 
προκειμένου να ενημερωθούν οι χρήστες για την παράδοσή τους.

     Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι χρήστες φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων να αποθηκεύουν προσωρινά τις πλαστικές συσκευασίες 
των φυτοφαρμάκων στους ειδικούς σάκους (διαφανείς νάιλον σα-
κούλες) που διατίθενται από την Υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακυ-
κλώσιμων Υλικών (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50634, 50595) ή τα 
καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να τα 
παραδώσουν κατά την ημέρα συλλογής τους».  

Κων/νος Βοργιαζίδης: 
«Μειώνεται η γραφειοκρατία 

και καταργείται το χαρτί» 
-Ψηφιακή διακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων του Δήμου 

Βέροιας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑ»

Δήμος Βέροιας: «Οι κενές συσκευασίες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων  
αποτελούν επικίνδυνο απόβλητο»
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τακτική 
Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της Λέσχης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυ-
ριακή 6-6-2021, ώρα 11 π.μ. στα γραφεία μας Ανοίξεως 90, τηλ.: 23310 
25654 με τα εξής θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέως.
2. Οικονομικός απολογισμός 2020.
3. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν.

Το Δ.Σ.

Πνιγόμουν στην πόλη,ήθελα να απο-
δράσω..Με βοήθησε ευτυχώς και ο καλός 
καιρός σε αυτή μου την σκέψη.Έτσι πήγα 
στον Παράδεισο μου.Ίσα που πρόλαβα 
να τακτοποιήσω τα πράγματα μου όταν 
άκουσα...

-Μιαου
-Καλώς σε βρήκα ψιψίνα μου,έλα να σε 

ταισω είπα και πήγα προς την αποθήκη.
Γέμισα το πιατάκι της με ξηρά τροφή και 
την άφησα να το απολαύσει,βάζοντας της 
νερό σε άλλο πιάτο.Μόλις χόρτασε νιαούρισε και 
έφυγε.

-Και τώρα ποιόν θα έχω εγώ παρέα; της φώ-
ναξα με παράπονο.Στην πραγματικότητα όμως ή-
θελα ησυχία,μου άρεσει η φύση που ξυπνούσε 
σιγά-σιγά,το άνθισμα των λουλουδιών,το πέταγμα 
των πουλιών,και το άδειασμα του μυαλού απο τις 
σκέψεις.Άν κάποιες από αυτές προσπαθούσαν να 
ενοχλήσουν τον Νού αυτός έστελνε τους στρατιώ-
τες του και τους έδιωχνε γρήγορα μην ενοχληθεί ο 
αφέντης.Αυτή ήτανε η εντολή.Μα αυτές οι πονηρές 
πλησίαζαν την καρδιά μήπως μπορέσουν να τρυ-
πώσουν εκεί! Ένα ψηλό τείχος όμως την προστά-
τευε από τους εισβολείς.Έτσι οι σκέψεις κρέμονταν 
μετέωρες στα γυμνά κλαδιά των δέντρων του δά-
σους.Οι στρατιώτες του Νού ήταν πάντα σε ετοιμό-

τητα για να προφυλάξουν τον αφέντη τους.
Πέρασαν 5 μέρες σκληρής παραγωγικής 
δουλειάς.Σύρθηκα στο γρασίδι,έκοψα τα 
ξερά κλαδιά,περιποιήθηκα τα παρτέρια 
βγάζοντας πέτρες και φύλλα.Την ημέρα 
ξυπνούσα με το όμορφο κελαήδισμα του 
αηδονιού και το νιαούρισμα της γατούλας 
μου,που με περίμενε έξω από την πόρτα 
της κουζίνας ετοιμόγεννη!Και το βράδυ 
όταν ο ανοιξιάτικος ήλιος με χαιρετούσε 
για να αποσυρθεί στο παλάτι του εγώ ά-

ναβα την μικρή μου ξυλόσομπα και μετά από ένα 
ζεστό μπάνιο,και ένα ελαφρύ γεύμα,βυθίστηκα στο 
πάπλωμα μου ,ανοίγοντας τα δωμάτια του Νού και 
διαβάζοντας αφηνόμουν στην αγκαλιά του Μορφέα.
Το πρώτο φως της ημέρας χαίδεύε τα κλειστά βλέ-
φαρα μου,τρυπώνοντας διακριτικά από το μισόκλει-
στο παντζούρι..Έτσι ξημέρωνε και βράδιαζε για 5 
μέρες,μόνη εγώ και το μεγαλείο του Θεού Πατέρα 
που μου χάρισε έναν τέτοιο παράδεισο για να ζώ 
ελεύθερη,χωρίς φόβο,περιττές άσκοπες κουβέντες,-
χωρίς νόημα...Πέρασαν οι 5 όμορφες  μέρες.Γέμισε 
το μυαλό ησυχία,η καρδιά φώς,γαλήνη ,μέχρι που ο 
καιρός χάλασε και γύρισα στην πολύβοη γκρίζα πό-
λη μου.Τώρα περιμένω να βελτιωθεί ο καιρός και να 
ξαναδραπετεύσω.... 

Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

Εκδηλώσεις για τα 
100 χρόνια από την 

μετεγκατάσταση 
των ποντίων της Πατρίδας

Εκδηλώσεις για τα 100 
χρόνια από την μετεγκατά-
σταση των ποντίων προγό-
νων τους από τις Αλησμόνη-
τες Πατρίδες, διοργανώνει ο 
πολιτιστικός αθλητικός σύλ-
λογος Πατρίδας «Ευστάθιος 
Χωραφάς», την Κυριακή 6 
Ιουνίου 2021 στον Ι.Ν. Υπα-
παντής του Χριστού Πατρί-
δας, στις 09.30 π.μ.

Το Πρόγραμμα των  Ι-
.Ακολουθιών και εκδηλώ-
σεων έχει ως εξής:

Σάββατο 5 Ιουνίου: 
- Ώρα 21.00: Πορεία με δάδες απο το Μνημείο του Συλλόγου στα κοιμητήρια του 

χωριού.Τρισάγιο στους κεκοιμημένους αδελφούς για τα 100 χρόνια καί τους σφαγι-
ασθέντες της γενοκτονίας.

- Ώρα 22.00: Εκδήλωση στον χώρο της Κοινότητας από τον Σύλλογο.
Κυριακή 6 Ιουνίου:
- Ώρα 07.00-10.15: Αρχιερατική Θ. Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιοτά-

του Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης καί Καμπανίας.
- Ώρα 10.30: Δέηση - Κατάθεση στεφάνων στον χώρο του μνημείου του Συλλό-

γου.
Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα λόγω πανδημίας.

Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Ιουνίου
Διακοπή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών 
αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά 
το χρονικό διάστημα από Σάββατο 5 Ιου-
νίου 2021 έως και Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 
και ώρα 12:00 το μεσημέρι, δεν θα είναι 
διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών 
της.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεί-
τε εδώ: https://www.gsis.gr/anabathmisi-
pl i rofor iakon-syst imaton-ggpsdd-mi-
diathesimotita-ilektronikon-ypiresion-apo-sabbato-5

Για το διάστημα αυτό θα λειτουργεί κανονικά μόνο η πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς emvolio.gov.gr, η οποία θα υποστη-
ριχθεί από standby υποδομή για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα τεθούν εκτός λειτουργίας για 30 ώρες είναι:
• Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών Taxisnet (όπως υπηρεσίες gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.),
• Υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ, όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Δια-

λειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,
• Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως Texisnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗ ΠΕ-

ΕΚ, Πόθεν Έσχες κ.α..
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων θα καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια ώστε οι εργασίες 

να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα.

Η  συνάντησή μας με τον  Πατέρα  Νικόλαο 
Ο πατέρας Νικόλαος είναι ο Διευθυντής του Τιάλειου Γηροκομείου Κοζάνης. Με την πρώτη ματιά καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένας χα-

μογελαστός άνθρωπος με πολλή  θετική ενέργεια που εδώ και πολλά χρόνια διοχετεύει  αυτή την ενέργεια και την αγάπη του στους ανθρώ-
πους της τρίτης ηλικίας χωρίς καμιά διάκριση ανάμεσα σε πλούσιους ή φτωχούς. Γι’ αυτόν όπως μας είπε, όλοι είναι ίσοι  και αξίζουν την 
ίδια προσοχή και φροντίδα.         

Κι αυτό το απέδειξε όταν με ένα απλό τηλεφώνημα από την κοινωνική λειτουργό  του προγράμματος « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ »  του 
ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, δέχθηκε να φιλοξενήσει στο γηροκομείο που διευθύνει  την υπέργηρη και ταλαιπωρημένη γιαγιά Σωτηρία της πόλης 
μας.

Η γιαγιά Σωτηρία, που όσο ζούσε στη Βέροια είχε μια αρνητική συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους,  (γιατί αυτό εισέπραττε και η 
ίδια από εκείνους),  αφέθηκε από την πρώτη στιγμή στα χέρια των νοσηλευτών του γηροκομείου, που την καλοδέχτηκαν με χαμόγελο και 
αγάπη.

Υποδεχθήκαμε τον πατέρα Νικόλαο για να του προσφέρουμε τα δώρα μας, που είναι μια μεγάλη ποσότητα από κομπόστες,  προσφορά 
του κ. Στάθη Κελεσίδη προϊστάμενου  της Δημοτικής Αστυνομίας,  πάμπερς, μωρομάντιλα, προσφορά των εργαζόμενων του προγράμματος  
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»,  εξήντα κιλά ρύζι,  και  είκοσι κιλά ρεβανί για τους  πάνω από 80 γέροντες του γηροκομείου που ετοίμασε  η  Φι-
λόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας και τρία κιλά ρεβανί για το προσωπικό του γηροκομείου, προσφορά από τον κ. Σοφοκλή Χοχλιούρο.

Ο πατέρας Νικόλαος αφού μας ευχαρίστησε, μας διαβεβαίωσε ότι η γιαγιά Σωτηρία είναι πολύ καλά  και θα ζήσει το υπόλοιπο της ζωής 
της, ήρεμη και ευτυχισμένη.

Εκ της Φιλοπτώχου Κυριών Βέροιας

Θα ξαναδραπετεύσω.....



Με Ερώτησή της προς τον 
Υπουργό Υποδομών και Με-
ταφορών, την οποία συνυπο-
γράφουν 20 βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ, έφερε στη Βουλή το 
πρόβλημα της έλλειψης επαρ-
κών περιφερειακών δρομολογί-
ων από τον ΟΣΕ η βουλευτής 
του νομού μας, Φρόσω Καρα-
σαρλίδου.

Όπως επισημαίνεται στην Ε-
ρώτηση, τη στιγμή που η χώρα 
επιστρέφει στην κανονικότητα 
και ανοίγουν όλες οι οικονομι-
κές δραστηριότητες, ενώ η κυ-
βέρνηση βεβαιώνει ότι όλα είναι 
υπό έλεγχο, τα δρομολόγια των 
περιφερειακών γραμμών του 
σιδηρόδρομου εξακολουθούν 
να είναι μειωμένα όπως συνέ-
βαινε και κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας. 

Συγκεκριμένα, η γραμμή Θεσσαλονίκη-Ημαθία-Πέλλα-Φλώρινα 
που εξυπηρετούνταν από 6 συνολικά δρομολόγια τη μέρα προ 
πανδημίας (3 προς Θεσσαλονίκη και 3 προς Φλώρινα), τώρα με το 
πρόσχημα της πανδημίας εξυπηρετείται από μόλις 
2 δρομολόγια, ένα προς Φλώρινα και ένα προς 
Θεσσαλονίκη, και μάλιστα σε ώρες που δεν εξυπη-
ρετούν το επιβατικό κοινό και τους εργαζόμενους.

Για τους κατοίκους της Ημαθίας ο σιδηρόδρομος 
ήταν ένα μέσο που εξυπηρετούσε μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων πολλοί ήταν 
εργαζόμενοι και φοιτητές. Ενώ τα δρομολόγια στη 
γραμμή Θεσσαλονίκης-Αθήνας έχουν αποκαταστα-
θεί, δεν έχει συμβεί το ίδιο και στα περιφερειακά 
δρομολόγια, δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, άνιση 
μεταχείριση των πολιτών του κράτους. 

- Επειδή η αιτιολογία της πανδημίας δεν 
μπορεί να εξηγήσει πλέον τον παραλογισμό της 
μείωσης των περιφερειακών δρομολογίων, ιδιαίτε-
ρα εφόσον η οικονομία έχει ανοίξει, και 

- Επειδή η επικινδυνότητα της διασποράς 
του ιού είναι αυξημένη όταν τα δρομολόγια είναι 
περιορισμένα, 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν προτίθεται 

να αποκαταστήσει άμεσα τα περιφερειακά δρομολόγια του σιδη-
ροδρόμου στη γραμμή Θεσσαλονίκης - Ημαθίας - Πέλλας – Φλώ-
ρινας,  ώστε να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό στο πλαίσιο της 
ίσης μεταχείρισης.  
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ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΣΤΟ 
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ! 
Και παρά τις τόσες φορές η μέρα ήταν και πάλι καινούργια! 

Το πρωί σηκώθηκε άτσαλα. 
Έβγαλε τα πουλιά απ` το κλουβί και στη θέση τους 
έβαλε χαρτονομίσματα. 
Τότε όλοι είπαν. Κάνει τον έξυπνο, μην του δίνετε σημασία!

Όμως αυτός χάζευε κάτι μεγάλα διάφανα φύλλα 
και σκεφτόταν τα Νησιά που δεν υπάκουαν στην 
Στερεά Ελλάδα.
 
Αργά - αργά τότε μπήκε στη μεγάλη αίθουσα 
των δεξιώσεων, 
αυτός που είχε χαθεί στους ωκεανούς, 
που είχε εκτίσει την ποινή του γαλάζιου ατμού 
μελετώντας τις «ναυμαχίες» της κοινωνίας. 
Και παρά τις τόσες φορές, η μέρα ήταν και πάλι καινούργια. 
Είπαν τότε!!! 

Που κρύβονται οι θυμοί; 
Που στεγάζονται οι παλιές αγάπες; 
Είναι αλήθεια πως οι φίλοι πάνε εκδρομές για να ξεχάσουν; 
Μια παλιά ξύλινη πόρτα που καλωσόριζε τα χερουβείμ 
τα ρωτούσε. 
Τι χρώματα έχει ο Παράδεισος; 
Τι μυρωδιές; 
Τι σκέφτεται όταν οι άνθρωποι ανάβουν τα κεριά τους;
 
…μιλημένη απ’ τον Ήλιο η Μοίρα έκανε πως δεν βλέπει…
έγραψε ο Ελύτης. 

Όμως, και παρά τις τόσες φορές η μέρα ήταν και πάλι 
καινούργια!!!.

Γιάννης Ναζλίδης

Οικονομολόγος αναλαμβάνει αιτήσεις 
επιδότησης ΕΣΠΑ για

 Εστίαση, Γυμναστήρια, Παιδότοπους
 Η οικονομολόγος Νατάσα Υγροπούλου  αναλαμβάνει 

ολοκληρωμένα τη διαδικασία  σύνταξης και υποβολής αιτήσεων 
επιδότησης, για τα Πρόγραμματα ΕΣΠΑ που αφορούν σε Επιχει-
ρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επανεκκίνηση 
Εστίασης και Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμνα-
στηρίων, Παιδότοπων, κ.α.

Δωρεάν, ο έλεγχος επιλεξιμότητας.

Για πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα 
2331021106, 2331029360 (Βέροια) και 6977433485

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Να αποκατασταθούν άμεσα 

τα δρομολόγια του ΟΣΕ στη γραμμή 
Θεσσαλονίκη-Ημαθία-Πέλλα»
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Ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
Ἱερομάρτυρος Ἀρσενίου, 

Ἐπισκόπου Βεροίας 
• Σάββατο 5 Ἰουνίου 7.00 π.μ. (Παλαιός Μητροπολιτικός 

Ναός Βεροίας)  
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ 

τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀρσενίου, Ἐπισκόπου Βεροίας καί 
ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν ἐγκαινίων τοῦ Παλαιοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ. 

Tον Μητροπολίτη Βεροίας 
επισκέφθηκε ο Γενικός Πρόξενος 

της Γεωργίας
 Την Παρα-

σκευή 4 Ιουνί-
ου το πρωί ο 
Σεβασμιώτατος 
Μητροπολ ί της 
Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπα-
νίας κ. Παντελε-
ήμων δέχθηκε 
επίσκεψη στο 
Μητροπολιτικό 
Μέγαρο Βεροίας 
από τον Γενι-
κό Πρόξενο της 
Γεωργίας στη 
Θεσσαλονίκη κ. 
Βασίλειο - Nodar 
Komakhidze.

Ο κ. Παντελε-
ήμων καλωσόρι-
σε τον Πρόξενο 
στην Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας και συζήτησε μαζί του επίκαιρα θέμα-
τα, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το Πατριαρχείο 
της Γεωργίας, το οποίο κάθε χρόνο τιμάει την Ιερά Μητρόπολη με την αποστολή 
εκπροσώπου στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο των «Παυλείων».

10 και 11 Ιουνίου
Την οσιακή κοίμηση του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού πανηγυρίζει  

η Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά Βεροίας 

To διήμερο 10 και 11 Ιουνίου η Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας πανηγυρίζει την οσιακή κοίμηση του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του 
Θαυματουργού στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του, σύμφω-
να με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πέμπτη 10 Ιουνίου, 7:00 μ.μ.
Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός
 Παρασκευή 11 Ιουνίου, 7:00 π.μ.
Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο
Παρασκευή 11 Ιουνίου, 7:00 μ.μ.
Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση
 Την Παρασκευή 11 Ιουνίου ο Ιερός Ναός θα παραμείνει 

ανοιχτός από τις 7:00 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ., όπου θα τίθεται 
σε προσκύνηση το Ιερό Λείψανο του Αγίου. Οι Ιερές Ακολου-
θίες θα μεταδοθούν απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως μας www.imverias.gr, στην αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μη-
τροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 5 Ι-

ουνίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝ. 
ΚΕΧΑΓΙΑ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια

Οι λοιποί συγγενείς 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 6 Ι-

ουνίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής στην Πατρίδα 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και αδελφού 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Οι αδελφές
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 6 Ι-

ουνίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. 
ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

 Το Σάββατο 5 Ιουνίου 
το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Παλαιό Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου και 
Πέτρου Βεροίας με την 
ευκαιρία της εορτής του 
Αγίου Ιερομάρτυρος Αρ-
σενίου Επισκόπου Βεροί-
ας.

 Το Σάββατο 5 Ιουνίου 
στις 7:00 μ.μ. θα απευ-
θύνει χαιρετισμό στην εκ-
δήλωση της 3ης Ιατρικής 
Εβδομάδας του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού μέσα 
από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος 90,2 FM».  

 Την Κυριακή 6 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό της Υπα-
παντής του Κυρίου Πατρίδας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών 
της κοινότητας Πατρίδας.

 Την Κυριακή 6 Ιουνίου στις 7:30 μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση της 
3ης Ιατρικής Εβδομάδας του Αγίου Λουκά του Ιατρού με θέμα: «Η προσω-
πικότητα του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως 
της Κριμαίας», στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας.  

Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου στις 10:30 π.μ. θα παραστεί και θα ομιλήσει στην Ιε-
ρατική Ημερίδα με θέμα: «Η προσφορά του Ιερού Κλήρου στους Αγώνες του 
Έθνους» στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 Την Τρίτη 8 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και 
στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον υπό κατασκευή Ιερό 
Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα 
μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM».    

 Την Τρίτη 8 Ιουνίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στην Ιερά Αγρυπνία 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής της Αποδόσεως του Πάσχα.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 5 Ιου-

νίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων στο Νησί Ημαθίας ο 
Θωμάς Γαλούπης σε ηλικία 43 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 4 Ιου-

νίου 2021 στις 6.30 μ.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Ελένη Ζέρβα σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



Φίλοι μου, 
καλή σας ημέ-
ρα,

ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ

και η εβδο-
μάδα που πέ-

ρασε, ήταν αρκετά δύσκολη, όχι λόγω εμβολίου, 
αλλά λόγω υποψήφιας βουλευτού, τρομάρα της!

Η άποψη ότι τα ετερώνυμα έλκονται, δεν 
ισχύει στις παρέες, διότι όπως καταλαβαίνετε, 
εάν έκανα παρέα με ένα μοντέλο, θα είχα πρό-
βλημα.

Όλοι αρχικά θα προσέχανε το φίλο μου το μο-
ντέλο και στη συνέχεια κάποια στιγμή θα λέγανε, 
α δες και το φίλο του, πόσο χοντρός είναι!

Έτσι και εγώ διάλεξα ως φίλο μου, τον Τιμο-
λέοντα, ο οποίος είναι στα δικά μου κυβικά, το 
ίδιο και η γυναίκα του, στο περίπου!

Ντριν, ντριν το κινητό
και η σύζυγος, η Συμέλα, από την άλλη άκρη, 

καραπόντια, μέχρι το μεδούλι.
Σε παρακαλώ έλα σπίτι, ο Τιμολέων, δεν πάει 

καλά!
Πήρα το διαστημόπλοιο του τέως υπουργού 

Παππά και σε χρόνο ντε τε, πίεζα το κομβίο!
Άνοιξε η Συμέλα, ο Τιμολέων στον καναπέ, 

βυθισμένος στις σκέψεις του, να παραμιλά.
Εγώ που δεν έχω πειράξει μυρμήγκι, της 

κατέστρεψα της κοπέλας, όλη της την κοσμοθε-
ωρία, όλο της τον ιδεολογικό κόσμο.

Μου φαίνεται απίστευτο, δεν μπορώ να το 
χωνέψω.

Τι δε μπορείς να χωνέψεις, πές μου, τι έφα-
γες, του είπα!

Άντε σε βαρέθηκα, το μυαλό σου στο φαγητό, 
συνέχεια.

Σκέφθηκες ποτέ ρε παλιόχοντρη αρκούδα, 
πως νιώθουνε οι άλλοι που μας βλέπουνε.

Πόσο άβολα αισθάνονται, πόση ντροπή, πό-
ση απέχθεια!

Τι μας λες, ρε Τιμολέοντα.
Δηλαδή θα κάθομαι να τρώω, θα τους κερά-

σω μία κοκορέτσι με μουστάρδα και θα συνεχί-
σουν να με σιχαίνονται.Δεν το νομίζω φίλε μου.

Και εσύ ρε αδελφάκι μου, μίλησε ο Τιμολέων, 
τρως με τα χέρια και κάνεις και βούτες μέσα στα 
λάδια και τις σάλτσες!

Άκου να δεις ακριβέ μου φίλε, όπως είπες 
όλα εξαρτώνται από την κοσμοθεωρία του κα-
θενός.

Εάν έχεις χοντρή κοσμοθεωρία 
όπως εγώ, κάνεις βούτες μέσα στις 
σαλάτες, εάν έχεις κοσμοθεωρία μο-
ντέλου, όταν ακούς βούτες, ψάχνεις 
για παραλία!

Έτσι είναι η άτιμη η ζωή, φίλε μου 
Τιμολέοντα.

Άλλος τους ανεβάζει και άλλους 
τους κατεβάζει, στα τάρταρα!

Που να σου πω και τα καλύτερα, πετάχθηκε 
η Συμέλα!

Μου αγόρασε αποτριχωτή μασχάλης, και κά-
θε μέρα του παρουσιάζομαι:

Σύζυγος Συμέλα, παρακαλώ διατάξτε.
Και εκείνος, ο Τιμολέων, φωνάζει!
Εγέρθητω αριστερή μασχάλη και στη συ-

νέχεια εγέρθητω δεξιά μασχάλη και μετρά τις 
τρίχες πόσες είναι, τι χρώμα έχουνε, εάν είναι 
κατσαρές, πόθε κρατά η σκούφια τους, …

Άσε και το άλλο, αποφάσισε να αφήσει μου-
στάκι, αλλά οι τρίχες είναι άσπρες και αδύνατες 
λόγω ηλικίας, οπότε βάζει ψεύτικο μουστάκι, σαν 
αυτό του Καραισκάκη.

Ρε άτιμε Βελέντζα, πετάχθηκε ο Τιμολέων, 
είσαι τόσο λεβεντόχοντρος, μέχρι και οι τρίχες 
από το μουστάκι σου, χοντρές είναι, μην σου πω 
υπέρβαρες!

Δηλαδή κοπέλα μου εάν εκλεγείς αυτούς που 
δεν σε ψηφίσανε θα τους «πυροβολείς»!

Νέα είσαι, φρέσκια παρουσία, φαντάζομαι 
το διαδίκτυο θα σε έχει αγαπήσει, αγάπα το 
και εσύ και εάν κάτι δεν σου αρέσει, διαγραφή, 
μπλόγκ, και όλα τα συναφή. Απλά 
πράγματα!

Είναι πολλά αυτά που μας πει-
ράζουνε, διαφορετικά για τον καθέ-
να, τι να κάνουμε δηλαδή.

Και εγώ όταν έβγαινα, με ενο-
χλούσε να πρέπει να γίνω Σέρλοκ 
Χόλμς για να μαντέψω τι αληθινό 
έχει πάνω της, τα χείλια, η μύτη, τα 
αυτιά.

Με ενοχλούσε να έχω μαζί μου 
την τρόμπα για να φουσκώσω το 
δεξί βυζί, επειδή η τύπισσα ήταν α-
ριστερή, οπότε το δεξί ξεφούσκωνε 
εύκολα! 

Τι να πω για την περίπτωση της 
αθλήτριας, κολύμπι έκανε και όταν 
πήγαμε παραλία και της είπα ότι το 
νερό είναι κρύο, άρχισε να τρέχει, 
πήρε το τουτού της και εξαφανίστη-
κε.

Μετά από ώρα μου τηλεφώνησε 
να μου πεί ότι άνοιξε το θερμοσίφω-
να για να ζεσταθεί το νερό!

Μάθε κοπέλα μου να δέχεσαι 
τους ανθρώπους, όπως ακριβώς εί-
ναι αληθινοί, πολέμα την προσποίη-
ση και το θεαθήναι!

Όσον αφορά τον Τι-
μολέοντα, που είχε πέσει 
σε κατάθλιψη, τον επι-
σκέφθηκα με το στέρεο 
και …

Ντριιν ντριιιιιιν (τηλέ-
φωνο)

Ναι λέγετε; 
Γειά σου αγάπη μου 

εγώ είμαι! 
Γειά σου μωρό μου. Τι θέλεις πάλι; 
Ξέρεις τι θέλω; Θέλω να με μάθεις τένις. Τρε-

λαίνομαι σαν βλέπω τα μπαλάκια να πηδάνε. Θα 
με μάθεις; 

Ναι μωρό μου θα σε μάθω, θα σου μάθω όλα 
τα κόλπα! 

Μμμ ωραία! 
 Όλα !
Θέλεις.. 
Θέλω 
..Να σε μάθω τένις; 
Θέλω πολύ!
Ο Τιμολέων χαμογέλασε, δέχθηκε να μάθει 

τένις, η Συμέλα όμως με προβλημάτισε. Πάλι για 
τα μπαλάκια θα ακούσουμε!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΥΓ_1:Από την άλλη μην προσπαθείτε να μας 
πείσετε κάποιοι, ότι το ολικό ξύρισμα, το βάψιμο 
των ανδρών, το να φοράω κολάν και να κυκλο-
φορώ είναι κάτι το φυσιολογικό και μας αρέσει. 
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Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΕΛΑ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας 
κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας 
«πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – 

ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ
Την Πέμπτη 10 Ιουνίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αναλή-

ψεως – Αγ. Νεκταρίου Παπάγου και την Δεσποτική εορτή της 
Αναλήψεως του Κυρίου μας.

Οι ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν σύμφωνα με το παρα-
κάτω πρόγραμμα:

ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ
21.00-00.00 Αγρυπνία Απόδοσης του Πάσχα
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ
19.00 Ακολουθία Απόδοσης του Πάσχα
19.15 Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός
Η Ακολουθία του εσπερινού θα τελεσθεί υπαίθρια
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
7.30-10.00 Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
19.00 Εσπερινός – Παράκληση εις την Ανάληψη του Κυ-

ρίου

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ   

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                                                             
«ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» ΝΠΔΔ
Δ/ΝΣΗ: Παρ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1-ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ: 23310.60940 - Mail: divresta@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΒΡΕΣΤΑ «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 

2021-2022
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΧΡΟΝΙ-

ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΑΠΟ 1-9 2021  ΕΩΣ  31-7-2022
 Σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ Β΄4249/5-12-2017)  
οι καταθέσεις των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής υποβάλλο-
νται από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου  κάθε έτους και σε όλη την διάρ-
κεια του έτους .

 Η περίοδος Έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών-επανεγ-
γραφών έχει οριστεί για την τρέχουσα και μόνον περίοδο: από  1η 
Ιουνίου  έως 18η   Ιουνίου , και θα γίνεται   με φυσική παρουσία,, 
μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο γραφείο του Φορέα .

 Η  αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την 
εγγραφή- επανεγγραφή θα  παραλαμβάνονται  από το γραφείο του 
Φορέα

Δικαίωμα εγγραφής στο ΝΠΔΔ έχουν τα βρέφη ηλικίας: από 
οκτώ (8) μηνών έως 2.5 ετών , την 1η Σεπτέμβρη. 

Απόφαση  ΔΣ ΔΗΒΡΕΣΤΑ  «Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 14/2021 με   
ΑΔΑ: 696ΡΟΕΚ4-ΚΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ι. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1824/4.6.2021 έκθεση 

επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή στο Εφετείο Κεντρικής Μακε-
δονίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Χαράλαμπου Ανανιάδη, 
κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Παναγιώτη Δρακόπουλου, 
επιδόθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για λογαρια-
σμό της 1ης εναγόμενης, Δέσποινας Παπάζογλου του Γεωργίου 
και της Ειρήνης, αγνώστου διαμονής,  ακριβές αντίγραφο της, από 
31.5.2021 (αρ. κατ. 96/ΤΜ/2.6.2021), απευθυνόμενης, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, αγωγής, άρθρου 6 παρ.2 ν. 
2664/1998 (τακτική διαδικασία), με συνημμένη έκθεση κατάθεσης 
και σημείωση επ’ αυτής περί του χρόνου κατάθεσης προτάσεων, 
προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να ενεργήσει 
όπως επιτάσσει το άρθρο 237 επ ΚΠολΔ, όπως ισχύει.

ΙΙ. Η αγωγή αυτή, την οποία ασκεί το Ελληνικό Δημόσιο 
(ΑΦΜ:090165560) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον, κατοικοε-
δρεύοντα στην Αθήνα, Υπουργό Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβί-
ας 10) στρέφεται κατά της ανωτέρω, ως, εκ διαθήκης, κληρονόμου 
του πατρός της, φερόμενου στις αρχικές εγγραφές, ως κυρίου του 
γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 160083205002/0/0 σε ποσοστό πλήρους 
κυριότητας 100%, Γεωργίου Παπάζογλου του Καλλίνικου, ο οποίος 
απεβίωσε την 10.5.2014, καθώς και έτερου φυσικού προσώπου, 
γνωστής διαμονής, το οποίο σύμφωνα με τις μεταγενέστερες εγ-
γραφές στο κτηματολογικό φύλλο ου ανωτέρω γεωτεμαχίου τυγχά-
νει κύριος αυτού σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100%.

ΙΙΙ. Η ανωτέρω αγωγή έχει αίτημα: «Να αναγνωρισθεί ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο, κατά τον κρίσιμο χρόνο της έναρξης λειτουργίας 
του κτηματολογίου στην περιοχή, είναι αποκλειστικός κύριος σε 
ποσοστό πλήρους κυριότητας 100%, για τους, στο ιστορικό της πα-
ρούσας αναφερόμενους λόγους, τμήματος Δ1, του έχοντος, κατά το 
κτηματολογικό φύλλο, εμβαδόν 10.250 τ.μ. γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 
160083205002/0/0, με στοιχεία κορυφών 39,41,42,43,44,45,40,39 
και συντεταγμένες των κορυφών αυτών σε άξονες Χ και Ψ και μήκη 
πλευρών, όπως ακριβώς αναφέρονται στο ΤΓΔΜ, έκτασης 506,455 
τ.μ.,  όπως το τμήμα αυτό εμφαίνεται στο από μήνα Μάρτιο 2021 
ΤΔΓΜ, που συντάχθηκε σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 από 
τον υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ημαθίας, Παναγιώτη 
Θεοδωρόπουλο, Αγρονόμο, Τοπογράφο Μηχανικό και το οποίο 
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά την 28.3.2021, όπως προκύπτει από το 
αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος με κωδικό ηλε-
κτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ) 985184. Να διαταχθεί η διόρθωση 
των προαναφερόμενων εσφαλμένων αρχικών και μεταγενέστερων 
εγγραφών (άρθρου 8 ν.2664/1998) στα οικεία βιβλία του κτηματο-
λογικού γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας – Υποκατάστημα Βέροιας, 
ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να αναγραφεί κύριο σε ποσοστό πλή-
ρους κυριότητας 100% του προπεριγραφέντος εδαφικού τμήματος, 
διότι αυτό εμπίπτει εντός του τεμαχίου με κτηματολογικό αριθμό 
559 της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1961 του αγροκτήματος 
Μέσης, κυρωθείσας με την υπ’ αριθ. 24176/16.07.1969 απόφαση 
Νομάρχη Ημαθίας (ΦΕΚ Β 631/30.9.1969), έκτασης 238.052 τ.μ., 
το οποίο στον κτηματολογικό πίνακα της διανομής αυτής είναι χα-
ρακτηρισμένο ως κοινόχρηστη έκταση, υπό ένδειξη «Προστατευτικό 
ανάχωμα ποταμού Αλιάκμονος -  Κοινό» και το οποίο (τεμάχιο 559) 
ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Να αποσπασθεί το 
τμήμα αυτό, όπως ανωτέρω περιγράφεται, από το γεωτεμάχιο, στο 
οποίο ανακριβώς εμφαίνεται να ανήκει, να τροποποιηθεί, αντίστοι-
χα, το κτηματολογικό διάγραμμα και να δημιουργηθεί γι’ αυτό νέο 
κτηματολογικό φύλλο, στο οποίο θα δοθεί νέος αριθμός ΚΑΕΚ με 
αποκλειστικό κύριο αυτού, σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100%, 
το Ελληνικό Δημόσιο. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστι-
κή δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.».

Βέροια, 4.6.2021
Παναγιώτης Δρακόπουλος

Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’ ΝΣΚ



Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (γνωστά 
και ως  ΣΔΙΤ),  αποτελούν μία μορφή διαρθρωμένης συ-
νεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών εταιρειών, για 
τον σχεδιασμό, κατασκευή ή εκμετάλλευση υποδομών, 
στην οποία μοιράζονται ή ανακατανέμουν τον κίνδυνο, 
τις δαπάνες, τα οφέλη, τους πόρους και τις ευθύνες. Η 
αυξημένη πίεση στα δημοσιονομικά των κρατών απο-
τέλεσε αιτία εφαρμογής μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο 
τομέα. Σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, όπου το 
δημόσιο παρήγαγε και παρείχε υπηρεσίες, αρχίζει να 
δραστηριοποιείται ο ιδιωτικός τομέας, με αποτέλεσμα να 
αποδεσμεύεται εν μέρει ή σε μεγάλο βαθμό το κράτος, 
με αντίστοιχη μείωση της επιβάρυνσης του προϋπολο-
γισμού. Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν από τις 
πρώτες χώρες όπου οι ΣΔΙΤ εφαρμόστηκαν σε πάρα 
πολλούς τομείς, ενώ στην Ελλάδα έκαναν την εμφάνιση 
τους την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, στα πλαίσια 
πολιτικών ιδιωτικοποίησης. Στον τομέα της υγείας πρω-
τοεμφανίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο στην δεκαετία 
του 90΄ με την μορφή ιδιωτικής πρωτοβουλίας χρηματο-
δότησης (PFI), με σκοπό να αντιμετωπιστεί η οικονομική 
κρίση που περνούσε η χώρα. Μετά από 40 περίπου 
χρόνια και με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ε-
πενδύσεων χρηματοδοτήθηκαν και αναπτύχθηκαν ΣΔΙΤ 
σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα με τον Νόμο 
3389/2005 ορίσθηκε το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή 
των ΣΔΙΤ με έμφαση σε υπηρεσίες όπως η φύλαξη, εστί-
αση και καθαριότητα (ΦΕΚ 232 Α’ 2005).

Αντίστοιχες μεγάλες συμπράξεις δημοσίου –ιδιωτών 
σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας, όπως αυτές 
εφαρμόστηκαν σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία, δεν 
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η ΣΔΙΤ μετα-
ξύ «Κοργιαλένειου-Μπενάκιου» Νοσοκομείου και του 
«Ερρίκος Ντυνάν» στο πεδίο της ενοικίασης κρεβατιών 
ΜΕΘ από το δεύτερο στο πρώτο νοσηλευτικό ίδρυμα, 
αποτελεί από τα λίγα παραδείγματα που όμως δεν μπο-
ρούμε να πούμε πως συνιστούν τον κλασικό ορισμό του 
ΣΔΙΤ στην δευτεροβάθμια περίθαλψη. Αντίστοιχα και η 
ανάθεση σε εργολάβους, της φύλαξης, της εστίασης και 
της υπηρεσίας καθαριότητας των νοσηλευτικών ιδρυμά-
των που εφαρμόστηκαν κατά κόρων, δεν μπορούμε να 
τις κατατάξουμε αμιγώς στις ΣΔΙΤ, τόσο λόγο της μικρής 
διάρκειας που έχουν (συνήθως ένα έτος), όσο και γιατί 
αφορούν την αποκλειστική παροχή συγκεκριμένων υπη-
ρεσιών χωρίς την οποιαδήποτε δυνατότητα του ιδιώτη 
στην διαμόρφωση των όρων και των προϋποθέσεων 
εφαρμογής τους.

Η περιορισμένη εφαρμογή των ΣΔΙΤ στην δευτε-
ροβάθμια περίθαλψη στην Ελλάδα δεν επιτρέπει την 
ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτε-
λεσματικότητας τους στην βελτίωση της αποδοτικότητας 
των νοσοκομείων. Από τα διεθνή όμως δεδομένα χωρών 
όπως η Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, που έχουν εφαρμόσει επί πολλά χρόνια ΣΔΙΤ στα 
νοσοκομεία, έχουν προκύψει πολλές μελέτες αξιολόγη-
σης της αποτελεσματικότητας τους. Λαμβάνοντας υπόψη 
πως στόχος των ΣΔΙΤ αποτελεί η βελτίωση της ποιότη-
τας των υπηρεσιών, του κόστους λειτουργίας τους, της 
απόδοσης και της εφαρμογής καινοτομιών, διαπιστώνε-
ται πως τα συμπεράσματα της επιστημονικής κοινότητας 
είναι αντικρουόμενα, σχετικά με την επίτευξη τους. 

Κόστος
Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκριτική μελέτη της απο-

τελεσματικότητας των έργων που κατασκευάζονται με 
ΣΔΙΤ έδειξε πολύ μεγάλη βελτίωση τόσο στο χρονοδιά-
γραμμα ολοκλήρωσης του έργου όσο και στην μη υπέρ-
βαση του αρχικού προ-
ϋπολογισμού έναντι του 
κλασικού τρόπου της 
δημόσιας ανάθεσης των 
έργων. Όμως λόγω των 
υψηλότερων επιτοκίων 
δανεισμού των ιδιωτών 
το συνολικό κόστος για 
την κατασκευή νοσοκο-
μείων μπορεί να είναι 
τελικά υψηλότερο. Επι-
πλέον οι δυνατότητες 
ομαδοποίησης ενός ευ-
ρέος φάσματος δραστη-
ριοτήτων (σχεδιασμός, 
κατασκευή, συντήρηση, 
λειτουργία και η παροχή 
διαφόρων υπηρεσιών) 

που έχουν οι ΣΔΙΤ, ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να οδηγή-
σουν σε μείωση του κόστους, εκμεταλλευόμενες τις οικο-
νομίες εμβέλειας και τη μεταφοράς κινδύνου, πρακτικά 
αυτό δεν επιτυγχάνεται.

Ποιότητα
Ένας από τους βασικούς στόχους των ΣΔΙΤ στην 

δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας είναι η δημιουργία μο-
ντέρνων νοσοκομείων που θα παρέχουν καινοτόμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Όμως παρόλο που όπως 
είδαμε παραπάνω η κατασκευή νοσοκομείο με ΣΔΙΤ 
τείνουν να πραγματοποιούνται εντός του χρονοδιαγράμ-
ματος και του προϋπολογισμού, συχνά αυτό γίνεται εις 
βάρος της ποιότητας των κατασκευών. Επιπλέον έρευνα 
σε έξι διαφορετικές ΣΔΙΤ σε νοσοκομεία του Ηνωμένου 
Βασιλείου, έδειξε πως, ο μέσω της σύμπραξης, κατακερ-
ματισμός των ευθυνών και η αναποτελεσματικότητα στην 
κατανομή των κινδύνων, περισσότερο εμπόδισε παρά 
ενθάρρυνε την αναμενόμενη καινοτομία των νοσοκομεί-
ων.

Από την βιβλιογραφία προκύπτουν διφορούμενα συ-
μπεράσματα, για το εάν τελικά η ΣΔΙΤ στην δευτεροβάθ-
μια περίθαλψη υπερέχει έναντι των κλασικών τρόπων 
κατασκευής και λειτουργίας των νοσοκομείων. Σίγουρο 
είναι πως η επιστημονική κοινότητα έχει χωριστεί στους 
υπέρμαχους και στους ενάντιους των ΣΔΙΤ. Μέσα όμως 
από την αξιολόγηση των συμπράξεων στην δευτερο-
βάθμια περίθαλψη προκύπτουν και σημαντικά συμπε-
ράσματα για τους λόγους αστοχίας τους, που οφείλουν 
να ληφθούν υπόψη. Μία από τις παρατηρήσεις είναι 
ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του δημοσίου στην 
σύμπραξη. Το δημόσιο πρέπει να επιτελεί τον ρυθμιστή 
ώστε να εξυπηρετείται πρωταρχικά το κοινό συμφέρον. 
Έτσι θα διασφαλίσει τις βασικές αρχές ενός δίκαιου και 
ισότιμου συστήματος υγείας, περιορίζοντας στο ελάχιστο 
φαινόμενα άνισης πρόσβασης, μη καθολικότητας στην 
κάλυψη και υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, 
που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες ΣΔΙΤ. Επίσης 
λαμβάνοντας  υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα της 
Υγείας (π.χ. αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων όπως 
μία πανδημία), πρέπει οι συμβάσεις να αποκτήσουν την 
απαραίτητη ελαστικότητα ώστε να προσαρμόζονται στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες υγείας.

Με τον ρυθμό που αυξήθηκαν οι ΣΔΙΤ στο τομέα 
της υγείας παγκοσμίως και με την οικονομική κρίση να 
δοκιμάζει συνεχώς τις αντοχές των δημοσιονομικών 
συστημάτων των χωρών, φαίνεται πως θα αποτελέσουν 
μία πραγματικότητα που δύσκολα κάποια χώρα θα μπο-
ρέσει να την αποφύγει. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να 
εκμεταλλευτεί την διεθνή εμπειρία και να σχεδιάσει τις ε-
περχόμενες ΣΔΙΤ, ώστε να αποτελέσουν μία εναλλακτική 
για βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας στην 
υγεία, εξυπηρετώντας της βασικές αρχές λειτουργίας 
του ΕΣΥ (καθολικότητα, ισότητα στην πρόσβαση) και 
όχι απλά μία αναγκαστική επιλογή λόγω δημοσιονομικής 
πίεσης. 

Δυστυχώς η επικείμενη εκ νέου ανάθεση των υπη-
ρεσιών εστίασης και καθαριότητας των νοσοκομείων σε 
εργολάβους, δεν αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής, 
καθώς αφενός δεν τεκμηριώνεται βελτίωση της ποιότη-
τας των συγκεκριμένων υπηρεσιών και  αφετέρου έχει 
υψηλότερο συνολικό κόστος για το δημόσιο σε σύγκριση 
με την σημερινή πρακτική μέσω συμβάσεων ΙΔΟΧ.

Κουτρουλιάς Θεοφάνης
Μεταπτυχιακός φοιτητής 

στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΑΠ
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Του ιερέως: 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Πριν προχωρήσω στο θέμα μου, φίλοι αναγνώστες, επι-
θυμώ να δώσω μία γραπτή απάντηση σε τέως ενορίτη μου 
(τώρα, ως γνωστόν είμαι συνταξιούχος από δεκαετίας) που 
μου έλεγε πρόσφατα: «Αναφέρατε, κατά το παρελθόν, τόσα 
για την προσφορά της Εκκλησίας και δεν γράψατε τίποτα για 
τους μεγάλους δασκάλους τους Γένους, που τόσα πρόσφεραν 
στην ιδεολογική προπαρασκευή του αγώνα και θεμελίωσαν 
την ελληνοχριστιανική παιδεία».

Δέχομαι την παρατήρηση του αγαπητού τέως ενορίτη μου, 
αλλά ζητώ και κατανόηση για την παράλειψη, που δεν είναι μοναδική, αφού είναι α-
δύνατον να περιληφθούν όλα, έστω και επιγραμματικά στον περιορισμένο χώρο μιας 
εφημερίδας. Εξάλλου έχουν γραφεί χιλιάδες σελίδες για την προσφορά της Εκκλησί-
ας στην Εθνεγερσία, που μόνο τυφλοί από φανατισμό δεν μπορούν ή δεν θέλουν να 
δουν. Μα ο στόχος αυτών των σημειωμάτων δεν είναι να καλύπτουν πάντα ολοκλη-
ρωμένα τα θέματα με τα οποία καταπιάνονται, αλλά να κάνουν ορισμένες νύξεις. Ο 
παραπέρα προβληματισμός ή η ανάπτυξή τους ας γίνεται ελεύθερα και απεριόριστα 
απ’ τους φίλους αναγνώστες, που δαπανούν κάποιο χρόνο και τα διαβάζουν.

Κι εδώ πρέπει να θυμίσω ότι το 95% αυτών των δασκάλων του Γένους ήταν 
κληρικοί. Και μόνο αυτό το αναμφισβήτητο γεγονός φτάνει, για έναν καλόπιστο, να 
ανατρέψει την αφελή θεωρία ενός ιερέα, άσχετου με την ελληνική ιστορία, που πα-
ρουσιάστηκε στην τηλεόραση για να μας πει πως ο κατώτερος κλήρος βοήθησε την 
επανάσταση, ενώ ο ανώτερος (δηλαδή οι επίσκοποι) κράτησαν φιλοτουρκική στάση! 
Βέβαια, όλη αυτή η αντι-ιστορία πηγάζει απ’ την ξεπερασμένη πια νοοτροπία μερι-
κών, να ερμηνεύσουν το θαύμα του Εικοσιένα με κριτήρια υλικά, ενός μπαγιάτικου, 
για την εποχή μας, ιστορικού υλισμού. Άλλοι μεν γιατί είναι στρατευμένοι και μια 
τέτοια ερμηνεία είναι έκφραση συνέπειας απέναντι στο πιστεύω τους. Άλλοι πάλι, πα-
παγαλίζοντας λόγω συρμού, για να παραστήσουν τους «προοδευτικούς».

Εξάλλου από χρόνια πια έχει εγκαταλειφθεί η αντίληψη να κρίνονται ιστορικά γεγο-
νότα του παρελθόντος με κριτήρια του παρόντος. Πρόσφατα, επίσημα χείλη τόνισαν 
ότι «κάθε απόπειρα να ερμηνευθεί η Επανάσταση με μέτρα υλικά ή να εμφανισθεί ως 
αντιπαράθεση οικονομικών συμφερόντων, απομακρύνει από την ιστορική αλήθεια. 
Καταλήγει σε αυθαίρετες κατασκευές. Ακρωτηριάζει το νόημα του Αγώνος».

Υπάρχουν, όμως, περιθώρια για αναστολή των αυθαιρέτων ερμηνειών του θαύμα-
τος του Εικοσιένα;

Αν κανένας κρίνει απ’ τα διαρκώς αυξανόμενα κρούσματα παραχάραξης της νεο-
ελληνικής ιστορίας, δεν μπορεί με σιγουριά να αισιοδοξεί. Τα τελευταία χρόνια μάλι-
στα ακούγεται επίμονα ότι πρέπει απαραιτήτως να ξαναγραφεί η ιστορία μας.

Η ιστορία που ως τώρα διδάσκονταν στα σχολεία, στηριγμένη σε τόσους και 
τόσους αυτήκοους και αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και στην επιστημονική μέθοδο της 
αξιολόγησης των γεγονότων του παρελθόντος ήταν νοθευμένη, εξωπραγματική, υ-
πόδουλη σκοτεινών και ύπουλων σκοπιμοτήτων, θα μας πουν οι υποστηρικτές αυτής 
της άποψης. Η ιστορία μας προβάλλει έναν αρρωστημένο εθνικισμό ή επιδιώκει ν’ 
αποπροσανατολίσει την ελληνική νεολαία!

Τα συγκεντρωτικά πυρά, κυρίως, στράφηκαν προ της επανάστασης του Εικοσιένα. 
Γιατί αυτό αποτελεί το πιο γνήσιο και εντυπωσιακό γεγονός, όπου η θρησκευτική πί-
στη και το πάθος του Έλληνα για τη λευτεριά συζεύχθησαν και μεγαλούργησαν.

Το Εικοσιένα, λοιπόν, ιδώθηκε από τους στρατευμένους της αθεΐας και του υλι-
σμού, τελείως μονοκόμματα, με μια ιερόσυλη μονομέρεια, με αποτέλεσμα να βεβηλω-
θούν τα κίνητρα και οι στόχοι του ξεσηκωμού.

Ήταν κίνημα, υποστηρίχθηκε, του φτωχού κι ακτήμονα λαού ενάντια στους κατα-
πιεστές (Τούρκους, Κοτζαμπάσηδες, Δεσποτάδες κ.λπ.). Οι παραπάνω ήταν όργανα 
των Τούρκων και της πλουτοκρατίας. «Το θαύμα του 1821, δεν έγκειται στη στρατι-
ωτική ήττα της Τουρκίας –πράγμα ευκολότερο- αλλά στο (ως εκ θαύματος) σώσιμό 
του από την εχθρότητα των κοτζαμπάσηδων, των λογίων και του κλήρου», θα γράψει 
αδίσταχτα και δογματικά ο Γ. Σκαρίμπας, για να αφιερώσει μια ολόκληρη ζωή στον ε-
ρανισμό γνωμών και απόψεων, ενδεικτικών –καθώς εκείνος έκρινε- των αντικληρικών 
και αντιθρησκευτικών ιδεών του.

Είχε προηγηθεί, βέβαια, ο μαρξιστής ιστορικός Γιάννης Κορδάτος με το βιβλίο 
του «Η κοινωνική σημασία της επανάστασης του ‘21», όπου μιλώντας για το μέγιστο 
τούτο θαύμα, αναμασά τις πασίγνωστες υλιστικές αντιλήψεις (αντιλήψεις κλισέ) για 
την ιστορία, πως δηλαδή κάθε ξεσηκωμός υπάγεται στον αιώνιο νόμο της πάλης των 
τάξεων, έχει σαν βασικά αίτια τα οικονομικά και η προοπτική του περιορίζεται στην 
απόκτηση περισσοτέρων αγαθών.

Βέβαια, μια τέτοια αντίληψη για την νεοελληνική ιστορία, πέρα απ’ την ιλαρότητα 
που προκαλεί, παρουσιάζεται και υποτιμητική για τον άνθρωπο. Λες κι άνθρωπος δεν 
φλογίζεται ποτέ από την ασίγαστη λαχτάρα της λευτεριάς ή δεν αρνήθηκε πολλές φο-
ρές τα υλικά αγαθά κι αυτή τη ζωή του, για χάρη της Ελευθερίας.

Ούτε καμία αναφορά στη βαθιά θρησκευτικότητα των πρωταγωνιστών του Εικο-
σιένα, που παρόλες τις ανθρώπινες αδυναμίες τους και τις μικρότητές τους, είναι οι 
δημιουργοί ό,τι ωραιότερου και ιερότερου έχει να καυχηθεί ο Νέος Ελληνισμός. Ε-
σκεμμένα λησμονούν πως η προσφορά της Εκκλησίας πριν και κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης, ήταν έντονη και πασιφανής.

Αν τώρα, μερικοί νεοφανείς ιστοριοδίφες έχουν καταληφθεί από αμόκ για να συ-
ντρίψουν την Εκκλησία και τις αξίες που εκπροσωπεί, επιμένουν δε να εθελοτυφλούν, 
αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η προσπάθειά τους για παραχάραξη της νεοελληνικής 
ιστορίας θα πέσει στο κενό. Γιατί όπως και να ιδωθεί το Εικοσιένα, είναι ένα έπος που 
δημιουργήθηκε «για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος της ελευθερία». 
Ας βρυχώνται οι όψιμοι ρεβιζιονιστές της εθνικής μας ιστορίας. Θα πείθουν μόνο τους 
ομοϊδεάτες τους.

200 χρόνια: 
1821-2021

Περί ΣΔΙΤ και Υγείας
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Του Γιάννη Δ. Μοσχόπουλου

21. ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η εκδικητική μανία 
των Τούρκων δεν στα-
μάτησε στην ισοπέδω-
ση της Νάουσας, αλλά 
επεκτάθηκε και σ’ ολό-
κληρη τη γύρω περιο-
χή. Τουρκικά αποσπά-
σματα ξεχύθηκαν στα 
γύρω χωριά ανεξαρ-
τήτως της συμμετοχής 
τους ή μη στην επανά-
σταση, σκότωναν όσους από τους κατοίκους τους βρίσκονταν ακόμη εκεί, τα λεηλατούσαν και 
τα έκαιγαν. Την ίδια τύχη με τα χωριά είχαν πολλά μοναστήρια και εκκλησίες.  Tότε άρπαξαν και 
το ασημένιο θυμιατό από το ναό του Αγίου Γεωργίου Τριχοβίστας. Ο Φιλιππίδης αναφέρει πως 
ο αριθμός των χωριών που καταστράφηκαν ανέρχονταν στα εκατόν είκοσι, ενώ ο Π. Καρολίδης  
αναφέρει ότι ο αριθμός αυτός περιορίζεται στα εβδομήντα χωριά. Σύμφωνα με τον κατάλογο του 
ιεροδικείου της Βέροιας (Α.Ι.Β. 20 Σεβάλ 1236), ο αριθμός των χωριών  που ερειπώθηκαν ανέρχο-
νταν στα πενήντα.  Επίσης ο Ν. Κασομούλης  αναφέρει ότι κάηκαν όλα τα χωριά του κάμπου και 
των ακρωρειών της Βέροιας ως τα Βοδενά.  «Έπειτα από 9 ή 10 ημέρας […] είδομεν ένα εσπέρας 
καιγόμενα όλα τα χωρία του κάμπου και των ακρωρείων από την Βέροιαν ως και τα Βοδενά».  
«Επυρπολούντο το ένα μετά το άλλο τα χωριά του Ρουμλουκιού, και καθόλην την έκτασιν από Βε-
ροίας μέχρι της Εδέσσης, παντελής δε καταστροφή και ερήμωση είχε εξαπολυθεί εναντίον των χρι-
στιανών της περιφέρειας εκείνης». Σ’ εκείνες τις καταστροφές χωριών και στις συλλήψεις γυναικών 
για τα σκλαβοπάζαρα, αναφέρεται καθαρά το παρακάτω ρουμλουκιώτικο τραγούδι:

«Μας χάλασαν, μάνα μ’, μας πάτησαν τρία κιφαλουχώρια,  
 μά τον ουρανό,  κορμί που τυραννώ,  ψυχή μ’ καρδίτσα μ’. 
 Δεν τό ‘λπιζα, μάνα μ’, δεν τό ‘λπιζα  στους Τούρκους να δοθώ, 
 μά τον ουρανό, κορμί που τυραννώ, ψυχή μ’ καρδίτσα μ’». 
Kάηκαν τότε πολλά μοναστήρια του καζά Βεροίας. Ενθύμηση σε εκκλησιαστικό βιβλίο του 

Aγίου Γεωργίου Κολινδρού αναφέρει: «1822, Μαρτίου: κα: την μεγάλη πέμπτη έκαυσαν το ιερόν 
μοναστήριον του / Τιμίου προδρόμου της σκήτεως 
Βερροί(ας), κατά τα λοιπά όλα τα μοναστήρια. / μετά 
έκαυσαν και την νάουσαν. Εφονεύθησαν πολύ άν-
θρωποι / και εχμαλωτήσθησαν, εχάλασαν και από 
την / Βέρροιαν πολλούς όσον και από έξοδα τόσον 
και / από σφαγήν, έγινε μεγάλος θρήνος και διογμός 
εις τους χριστιανούς από τους οθομανούς.».

Για τη μονή του Γκινταχώρ (δηλαδή του Γιδά), 
καθώς και για το ησυχαστήριο της αδελφότητας του 
«Καυσοχωρίου», δεν είχαμε έκτοτε ειδήσεις. 

Η πρόθεση της μονής του αγίου Αθανασίου της 
Σφήνιστας φαίνεται ότι (ξανα)κτίσθηκε το 1830 «… 
κεόλες η αγιε ηκόνες κεκτήριον …». Ο Χιονίδης υ-
ποστήριξε ότι λόγω των στενών σχέσεων του καπε-
τάν Διαμαντή με τη μονή, οι μοναχοί τον βοήθησαν 
στην επανάσταση, οπότε το μοναστήρι καταστράφη-
κε  από τους Τούρκους το 1822, αλλά ο Γκλαβίνας 
θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις γι’ 
αυτό.

Δεν έχουμε ενδείξεις ή πληροφορίες για κατα-
στροφή ή μη της μονής του Προφήτη Ηλία.

Η επιγραφή της 9 Μαρτίου  1837  της μονής Αγί-
ων Πάντων, μας λέει ότι «[…] + ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΑΥΤΗ / Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΝ/ΤΕ ΚΕΛΛΙΑ […]». Ο 
Αθαν. Βουδούρης έγραψε ότι αυτά τα ανακαινιστικά έργα συνδέονται με την προσπάθεια επανα-
λειτουργίας του μοναστηριού, το οποίο φαίνεται πως είχε εγκαταλειφθεί μετά από την επανάσταση 
του 1822 και τις καταστροφές που προκάλεσαν τα οθωμανικά  στρατεύματα.

Η μονή των αγίων Αναργύρων στο Νησί φέρεται ότι διατηρεί το από το 1813 καθολικό της μο-
νής, αλλά ο νάρθηκας ανακαινίσθηκε το 1840 λόγω προηγηθείσας καταστροφής του (;).

Σίγουρα όμως τότε καταστράφηκαν τα μετόχια και τα υποστατικά που διατηρούσε η μονή Προ-
δρόμου Βεροίας σε διάφορα χωριά του Ρουμλουκιού. Η κατάπνιξη του κινήματος της Νάουσας και 
των χωριών του καζά της Βέροιας σήμαινε νέα κατάκτηση. Γι’ αυτό καταγράφηκαν και καταλήφθη-
καν από το οθωμανικό δημόσιο κτήματα μονών και περιουσιακά στοιχεία αγωνιστών που φονεύ-
θηκαν ή εγκατέλειψαν οριστικά την περιοχή στα χωριά  Νεόκαστρο, Παλιοχώριο,  Μελίκη, Βετσίστα 
(προφανώς Βούλτιστα), Μικρογούζι [του Τάσιου (Καρατάσιου;)] 

Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] κατά την πρώιμη και μέση οθωμα-
νοκρατία [14ος αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Εντευκτηρίου 2012, σελ. 229-231. 
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1821 – 2021, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  
κατά την επανάσταση

Γράφει ο 
Θωμάς
Γαβριηλίδης

ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΑΓΑΛΜΑ
1. Τούτο το ωραίο τ’ 

άγαλμα του ωραίου εί-
ναι Μίλωνα.

2. Αυτός ενίκησε φο-
ρές επτά στην Ολυμπία

3. χωρίς ούτε και μια φορά στα γόνατα να πέ-
σει.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΣΙΜΩΝΙΔΗ 
ΚΕΙΟΥ (Ε.Α. ΧVI, 24)

1. Μίλωνος τοδ’ άγαλμα καλού καλόν, ος ποτί 
Πίση

2. επτάκι νικήσας ες γόνατ’ ουκ έπεσεν.
ΣΧΟΛΙΑ
Ι. Ο Μίλων είχε την καλή τύχη να είναι συνομή-

λικος του κορυφαίου επιγραμματοποιού της αρ-
χαίας Ελλάδας, του Σιμωνίδη του Κείου (556-468 
π.Χ.) (Από το νησί Κέα το γνωστό τώρα περισσό-
τερο ως Τζια).

ΙΙ. Ο ανδριάντας του Μίλωνα πρέπει να κατα-
σκευάστηκε από τον συμπατριώτη του γλύπτη 
Δαμέα μετά από την έβδομη νίκη του στην Ολυ-
μπία και η τοποθέτησή του εκεί να έγινε με την 
παρουσία του Σιμωνίδη, ο οποίος και χάραξε το 
επίγραμμα στο λίθινο βάθρο του. Ο Μίλων ήταν 
τότε περίπου σαραντάρης και ήταν ακόμη ωραίος.

ΙΙΙ. ΜΙΛΩΝ Ο ΔΙΟΤΙΜΟΥ
Ο Μίλων γεννήθηκε και έζησε στην πόλη Κρό-

των της Κάτω Ιταλίας, της αποκαλούμενης τότε, 
6ος αιώνας π.Χ., Μεγάλης Ελλάδας. Από την παι-
δική του ηλικία διακρίθηκε για την ικανότητά του 
να σηκώνει βάρη.

Αναδείχτηκε για πρώτη φορά Ολυμπιονίκης το 
540 π.Χ. ως παις στην πάλη. Ανακηρύχτηκε συνο-
λικά νικητής εφτά φορές στην Ολυμπία, την απο-
καλούμενη και Πίσα, δύο φορές στους Δελφούς, 
στα Πύθια, εννιά φορές στη Νεμέα, στα Νέμεα, και 
δέκα φορές στον Ισθμό της Κορίνθου, στα Ίσθμια.

Ο Μίλων (Μίλωνας) ήταν ένας από τους πιο 
επιμελείς μαθητές του περίφημου φιλόσοφου Πυ-
θαγόρα, του οποίου μάλιστα, σύμφωνα με μια 
παράδοση του Κρότωνα, είχε σώσει τη ζωή, όταν 
κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος άρχισε να υπο-
χωρεί μια κολόνα, στήριγμα της στέγης, ο Μίλων 
αγκαλιάζοντας την κολόνα, έγινε ο ίδιος στήριγμα 
και έδωσε το χρόνο στον δάσκαλό του, τον Πυ-
θαγόρα, και στους συμμαθητές του να βγουν από 
την αίθουσα των μαθημάτων και να σωθούν.

Οι Κροτωνιάτες, οι συμπατριώτες του, τον ε-
κτιμούσαν πολύ γι’ αυτό και του ανέθεσαν τη 
στρατηγία στον πόλεμο που έκαναν εναντίον της 
Σύβαρης, μιας άλλης αρχαίας ελληνικής πόλης 
της Κάτω Ιταλίας, περίφημης για την ευμάρεια των 
κατοίκων της.

Ο Μίλων φάνηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης 
των συμπατριωτών του, αφού, όπως λεγόταν, ο 
πόλεμος εναντίον των Συβαρητών κερδίθηκε χάρη 
και στη δική του προσωπική συμβολή.

Ο ωραίος (καλός κατά τον ποιητή Σιμωνίδη τον 
Κείο) Μίλων είχε δυστυχώς πολύ άσχημο τέλος. 
Κάποια μέρα που περιπλανιόταν στο δάσος είδε 
έναν κορμό δέντρου στον οποίο οι ξυλοκόποι 
είχαν βάλει σφήνες για να τον σχίσουν και να τον 
κομματιάσουν. Πιστεύοντας ότι θα μπορούσε με 
τη δύναμή του να σχίσει τον κορμό του δέντρου 
έχωσε τα χέρια του στη σχισμή που είχαν δημι-
ουργήσει οι σφήνες. Για κακή του τύχη οι σφήνες 
βγήκαν και τα χέρια του παγιδεύτηκαν μέσα στον 
κορμό. Στις κραυγές πόνου, που έβγαλε, έτρεξαν 
θηρία του δάσους και τον κατασπάραξαν.

IV. Λέγεται ότι, όταν ο Μίλων ήταν ακόμη στις 
δόξες του, ο Κροτωνιάτης Δαμέας είχε κατασκευ-
άσει τον ανδριάντα του, τον οποίο ο ίδιος ο Μί-
λων τον μετέφερε στην Ολυμπία σηκώνοντάς 
τον πάνω στους ώμους του. Στο βάθρο αυτού 
του ανδριάντα είχε χαράξει ο ποιητής Σιμωνίδης 
το επίγραμμα, που αποτέλεσε την αφορμή του 
σημερινού μου σημειώματος, αντλημένο από την 
Ελληνική Ανθολογία.

V. Το όνομά της η πόλη του Κρότωνα, σύμ-
φωνα με παράδοση των Κροτωνιατών, το όφειλε 
στον μυθικό της ήρωα, τον ονομαζόμενο Κρότω-
να.

VI. Κατά μιαν άλλη άποψη το όνομά της το 
όφειλε η πόλη του Κρότωνα σε έναν θάμνο που 
αφθονούσε στην περιοχή και ονομαζόταν επίσης 
κρότων. Από τους κόκκους του θάμνου αυτού, 
που μοιάζουν με τσιμπούρι (το τσιμπούρι στα αρ-
χαία Ελληνικά ονομαζόταν επίσης κρότων) παρά-
γεται το κροτώνιον έλαιον, το κοινώς ρετσινόλαδο, 
όνομα παραγόμενο από τη λατινική ονομασία του 

θάμνου κρότω-
να ricinus (ριτσί-
νους).

VII. Στη θέ-
ση του αρχαίου 
Κρότωνα υπάρ-
χει τώρα η ιταλι-
κή πόλη Κορτό-
να.

VIII. Στη φω-
τογραφία εικονί-
ζεται ο Αντίνοος, 
ο ευνοούμενος 
του αυτοκράτο-
ρα Αδριανού, 
δείγμα κλασσι-
κής ομορφιάς.

ΜΙΛΩΝ ΕΦΤΑ ΦΟΡΕΣ 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιούνιος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό07-
06-2021μέχρι
13-06-2021θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
07/06/2021 έως 11/06/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

Σάββατο05-06-2021

08:00-14:30ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι .

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38

23310-29551

08:00-14:30ΜΑ-

ΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ18

23310-23132

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0

ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑ-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΓΩΝΙΑ23310-60340

14:30-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

19:00-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

4523310-26757

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

4523310-26757

Κυριακή06-06-2021

08:00-14:30ΠΑΠΑΡΗ-ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

14:30-21:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πεζόδρο-

μοςαγοράς)23310-73124

19:00-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

21:00-08:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

Δευτέρα07-06-2021

14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ4

(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

14:30-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑ-

ΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

19:00-21:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28

23310-25130

21:00-08:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28

23310-25130

Φαρμακεία SuperLeague2:
ΟΑυγενάκηςσώζει
τουςυποβιβασμένους

Ετοιμάζει ειδική ρύθμιση

ΜεειδικήνομοθετικήρύθμισημπορούνναμείνουνστηνSuperLeague
2οιομάδεςπουυποβιβάστηκανκαιοΛευτέρηςΑυγενάκηςετοιμάζεταινα
δώσει«σωσίβιο».

Καραϊσκάκης καιΟΦΙ υποβιβάστηκαν αγωνιστικά καθώς τερμάτισαν
στιςτελευταίεςθέσειςτηςSuperLeague2.Ωστόσο,δεναποκλείεταιοιδύο
ΠΑΕναβρουν«σωσίβιο»τοοποίοθατουςδώσειοΛευτέρηςΑυγενάκης.

Ο υφυπουργόςΑθλητισμούπου νομοθετεί τις επόμενες ημέρες την
ενοποίηση τηςSuper League2με τηνFootball League,στοπλαίσιο της
αναδιάρθρωσηςφέρεται να εξετάζεισοβαρά τοαίτημαπου τουέγινεαπό
τις ομάδες.Ναμείνουν δηλαδήστη νέα κατηγορία, με ειδική νομοθετική
ρύθμιση!

ΟΚΑΠάλλωστεαναφέρει:«Οιομάδεςπουυποβιβάζονται,δενέχουνδι-
καίωμαεκνέουπροβιβασμούστηνκατηγορίααπότηνοποίαυποβιβάστη-
κανσε καμίαπερίπτωση, για τηναγωνιστικήπερίοδοπουακολουθεί τον
υποβιβασμότους,μετηνεπιφύλαξητουάρθρου4τουπάροντοςοιοποίες
μπορούν να τύχουν εφαρμογής μόνο για τις ομάδεςπου υποβιβάζονται
βάσειπροκήρυξηςκαιόχιγιατιςομάδεςπουυποβιβάζονταιλόγωπαραίτη-
σης,λόγωαποβολήςήμεαπόφασηδικαστικούοργάνου».

Στη Ρώμη με 15
κολυμβητές/τριες μας

ΜετέχεικαιοΒεροιώτης
ΓιώργοςΦύκατας

Δεκαπενταμελής θα είναι η αθλητική αποστολή στοΕυρωπαϊκό
ΠρωτάθλημαΚολύμβησηςΕφήβων /Νεανίδων,που διεξάγεται στη
Ρώμη6με11Ιουλίου.

Οι“15”κολυμβητές/τριέςμας,πουθαπάρουνμέροςστηδιοργά-
νωση:ΑλέξανδροςΚάχρης,ΚώσταςΖαχαριάδης,ΚώσταςΑποστολά-
κος,ΔημήτρηςΑλεξόπουλος, ΓιώργοςΦύκατας,ΑπόστολοςΣίσκος,
ΑρίωνΖιάμπρας,ΤάσοςΚούγκουλος,ΚώσταςΣτάμου,Άννα–Αυγού-
σταΒλάχου,ΧαράΑγγελάκη,ΒασίληςΣοφικίτης, ΓιάννηςΚοντοβάς,
Μάριος–ΠαναγιώτηςΧρυσομάλλης,ΔημήτρηςΤσαλιαγκός.

Στην αποστολή της εθνικής ομάδας εφήβων κολύμβησης για το
ευρωπαϊκόπρωτάθλημα,συμμετέχειο17χρονοςΒεροιώτης,Γιώργος
Φύκατας,πρωταθλητήςστηνκατηγορίατουστούπτιο.

ΠρόγραμμακαιΔιαιτητές
(5-6/6/2021)

τηςhahdballpremier

Μεδύο εξ αναβολήςπαιχνίδια θασυνεχιστεί τοπρωτάθλημα
τηςhahdballpremier

Σάββατο5Ιουνίου2021
ΝέαΚίος18:00,ΔιομήδηςΆργους-BiancoMonteΔράμα
(Σκλαβενίτης-Τόλιος,Αντωνόπουλος-Νικολίτσας)

Κυριακή6Ιουνίου2021
ΟΑΚΑ18:00,ΑΕΚ-ΠΑΟΚ(ΕΡΤFLIX)
(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Τσάκωνας-Μίγκας)

Από 36 (ΠΑΕ)... 18 σε τρία χρόνια
Τηδεδομένηχρονικήστιγμή, τοπλάνο είναι για δύοομίλους των

18 ομάδων, με γεωγραφικά κριτήρια. Καραϊσκάκης καιΟΦΙ για να
παραμείνουνστηSL2,θαπρέπει ναγίνει ειδικήνομοθετικήρύθμιση
αλλιώς δεν μπορούν να αγωνιστούν στην ίδια κατηγορία, εφόσον
υποβιβάστηκαν.Ανυπάρξουνομάδεςαπό τις υπάρχουσες (36)που
δεν καταφέρουν νασυμπληρώσουν το μετοχικό κεφάλαιο (250.000
από30.000)ήνακαταθέσουντηνεγγυητική(100.000από15.000)δεν
συμμετέχουνστοπρωτάθλημααλλά δεν αντικαθίστανται απόάλλες
τηςΓ’Εθνικής.Δηλαδήοαριθμόςτων36ΠΑΕθαμειωθεί.Στοβάθος
τριετίαςστόχοςσύμφωνακαιμετονκ.Αυγενάκηείναιστηνκατηγορία
νααγωνίζονται18ομάδες.Επομένωςκάθεχρόνοανεβαίνουντέσσε-
ριςαπότηΓ’ΕθνικήκαιπέφτουνδέκααπότηSL2.
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Από τις 4 Ιουνίου 
τα «ΚΖ΄ Παύλεια», της  

Ι. Μητρόπολης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας
-Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Όπως είναι γνωστό κατά τον μή-
να Ιούνιο, η Ιερά Μητρόπολη Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας διοργα-
νώνει στο πλαίσιο των «Παυλείων» 
λατρευτικές, καλλιτεχνικές, πολιτι-
στικές και επιστημονικές εκδηλώσεις 
προς τιμήν του ιδρυτού της τοπικής 
μας Εκκλησίας Αποστόλου των Ε-
θνών Παύλου. 

Στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα 
έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα 
των «ΚΖ΄ Παυλείων», οι εκδηλώσεις 
της Γ΄ Ιατρικής Εβδομάδος προς τι-
μήν του Αγίου Λουκά του Ιατρού.  

Τα φετινά «KΖ΄ Παύλεια» θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις 
ανάγκες της παρούσας κατάστασης 
και με την τήρηση των προβλεπό-
μενων υγειονομικών μέτρων. Πολλές 
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν δι-
αδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας www.imverias.gr, 
το αντίστοιχο κανάλι στο Youtube και την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook. 

 Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 
• Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, 7.00 π.μ., Υπαίθρια Θεία Λειτουργία και προ-

σκύνηση του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού με την ευκαιρία της 
έναρξης της 3ης Ιατρικής Εβδομάδος του Αγίου Λουκά του Ιατρού (Ιερός Ναός 
Αγίας Τριάδος – Νοσοκομείο Νάουσας) 

• Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, 7.00 π.μ., Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την 
εορτή Αγίου Ιερομάρτυρος Αρσενίου επισκόπου Βεροίας – (Παλαιός Ιερός Μη-
τροπολιτικός Ναός Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας)

• Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, 7.00 μ.μ.,  «Δοξολογία στον Άγιο Ιατρό Λουκά, 
Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως», Εκδήλωση της 3ης Ιατρικής Εβδομάδας του 
Αγίου Λουκά του Ιατρού (Διαδικτυακή μετάδοση – www.imverias.gr) 

• Κυριακή 6 Ιουνίου 2021, 7.00 π.μ., Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και ε-
πετειακές εκδηλώσεις για την συμπλήρωση 100 ετών της κοινότητας Πατρίδας 
(Ιερός Ναός Υπαπαντής Κυρίου Πατρίδας) 

• Κυριακή 6 Ιουνίου 2021, 7.30 μ.μ., «Η προσωπικότητα του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας», Εκδήλωση της 
3ης Ιατρικής Εβδομάδας του Αγίου Λουκά του Ιατρού (Ιερός Ναός Αγίου Λουκά 
– Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά) 

• Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, 10.30 π.μ., «Η προσφορά του Ιερού Κλήρου 
στους Αγώνες του Έθνους» Ιερατική ημερίδα (Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά) 

• Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, 7.00 μ.μ., «Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός και η παν-
δημία», Εκδήλωση της 3ης Ιατρικής Εβδομάδας του Αγίου Λουκά του Ιατρού 
(Διαδικτυακή μετάδοση – www.imverias.gr)

• Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, 7.00 μ.μ., Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της 
μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού (Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά)

• Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, 7.00 π.μ., Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλ-
λείτουργο για τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού και λήξη της 3ης Ιατρικής 
Εβδομάδος (Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά) 

• Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, 10.30 π.μ., «Η προσφορά των γυναικών στην 
Επανάσταση», Ημερίδα πρεσβυτέρων (Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά) 

• Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, 10.30 π.μ., «Το μυστήριο της Εξομολόγησης 
στον καιρό της πανδημίας», Ημερίδα πνευματικών (Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά) 

• Κυριακή 20 Ιουνίου 2021, 7.00 π.μ., Αρχιερατική Υπαίθρια Θεία Λειτουρ-
γία στο πλαίσιο των ΚΖ’ Παυλείων και Εσπερινός Γονυκλισίας (Βήμα Αποστό-
λου Παύλου –Βέροια)  

• Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, 7.00π.μ., Θεία Λειτουργία για την εορτή της Συ-
νάξεως των Οσίων Πατέρων της Σκήτης Βεροίας (Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Σκήτης Βεροίας) 

• Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, 10:00 π.μ., «Ο Απόστολος Παύλος και οι 
πνευματικές διεργασίες πριν το 1821», Έναρξη εργασιών του ΚΖ Επιστημονι-
κού Συνεδρίου (Βέροια) 

• Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, 6:00μ.μ., «Ο Απόστολος Παύλος και οι 
πνευματικές διεργασίες πριν το 1821», Συνέχεια εργασιών του ΚΖ Επιστημονι-
κού Συνεδρίου (Βέροια) 

• Σάββατο 26 Ιουνίου 2021, 10.00 π.μ., «Ο Απόστολος Παύλος και οι 
πνευματικές διεργασίες πριν το 1821», Συνέχεια και λήξη εργασιών του ΚΖ Επι-
στημονικού Συνεδρίου (Βέροια) 

• Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, 7.00 μ.μ., Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερι-
νός της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου (Παλαιός Ιερός Μη-
τροπολιτικός Ναός Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας)

• Τρίτη 28 Ιουνίου 2021, 7.00 π.μ., Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο 
(Παλαιός Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας) 

• Τρίτη 28 Ιουνίου 2021, 8.00 μ.μ., Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερι-
νός (Βήμα Αποστόλου Παύλου –Βέροια)  

Σημειώσεις: 
1. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.  
2. Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις θα προβληθούν στην ιστοσελίδα της Ιεράς 

Μητροπόλεως www.imverias.gr 

Επιμελητήριο Ημαθίας : 
Ολοκληρώθηκαν 5 σεμινάρια για την 
προώθηση της καινοτομίας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Ολοκληρώθηκαν  τη 
Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 
τα πέντε πρώτα προγραμ-
ματισμένα σεμινάρια εκπαί-
δευσης των επιχειρήσεων 
– μελών του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας, σε συνεργασία 
με την Εταιρία Επιχειρη-
ματικής Ανάπτυξης Ημα-
θίας – ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημαθίας 
και την εταιρεία Alpha Plan 
Consultants.

Στόχος των σεμιναρίων 
ήταν η προώθηση της και-
νοτομίας και της εξωστρέ-
φειας των επιχειρήσεων, 
ώστε αυτές να είναι σε θέ-
ση να προσαρμοστούν στις 
νέες απαιτήσεις της αγοράς 
και να λειτουργήσουν απο-
τελεσματικά στις συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί 
λόγω της πανδημίας Covid – 19.

Από τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων και το ενδιαφέρον που επέδειξαν, φάνηκε ότι τόσο η θεματολογία όσο και η 
εκπαιδευτική διαδικασία, σε συνάρτηση με το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των εισηγητών, έθεσαν μια ισχυρή βάση για την 
περαιτέρω προσφορά χρήσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μέλη μας. 

Θα ακολουθήσει σύντομα νέα ενημέρωση για τα επόμενα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.icci.gr και στα τηλέφωνα: 2331024734 και 

2331029774.

Ο Βουλευτής της ΝΔ κ. Τσαβδαρίδης πρέπει να βρί-
σκεται σε άλλη σφαίρα πραγματικότητας, αφού η χθεσι-
νή δημοσίευση-επίθεσή του προς τη Βουλευτή Ημαθίας 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φρόσω Καρασαρλίδου και προς το ΣΥΡΙΖΑ 
ανάγλυφα αποτυπώνει ότι έχει χάσει κάθε επαφή με την 
κοινωνία και την πραγματικότητα.

Τη στιγμή που η Κυβέρνησή του ισοπεδώνει τα πάντα 
στην χώρα μας (πανδημία, οικονομία, εργασιακά, Παιδεία, 
Υγεία, Εγκληματικότητα κ.ο.κ.) τολμά να εγκαλεί την Φρό-
σω Καρασαρλίδου, η οποία επισήμανε το αυτονόητο και 
το οποίο έγινε αντιληπτό από τον ελληνικό Λαό, καθώς ο 
Κ. Μητσοτάκη προανήγγειλε ουσιαστικά το κλείσιμο νο-
σοκομειακών μονάδων, όταν σε ακτίνα 20-30 χλμ. υπάρ-
χουν και λειτουργούν περισσότερα του ενός νοσοκομεία. 
Μάλλον, ο κ. Τσαβδαρίδης είχε κλείσει τα ηχεία του Η/Υ 
και δεν άκουσε τη σαφέστατη δήλωση του Αρχηγού του 
(μπορεί να την ακούσει εδώ https://www.youtube.com/
watch?v=Kvqv9-C5ILo&t=160s).   

Εξάλλου, η στάση του κόμματος του κ. Τσαβδαρίδη 
ήδη από το 2011-2012 είναι υπέρ της υποβάθμισης του 
ΕΣΥ μέσω της νεοφιλελεύθερης πολιτικής για ΣΔΙΤ και στη 
Δημόσια Υγεία και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνά ότι επί 
υπουργίας του φίλου του Άδωνι Γεωργιάδη καταργήθηκε 
η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με την απόλυση 2500 
ιατρών το 2014.

Η διαστρέβλωση, όχι απλώς των λόγων, αλλά της ίδιας 
της πραγματικότητας προέρχεται από το στενό πυρήνα 
του Μεγάρου Μαξίμου και του Κ. Μητσοτάκη με την ολό-
θυμη στήριξη των «Πέτσινων» ΜΜΕ και συνακόλουθα των 
βουλευτών του Κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημο-
κρατίας, αφού πλέον οι Βουλευτές της εκτελούν διαρκώς 
τις εντολές Μητσοτάκη, χωρίς να είναι σε θέση να εκφρά-
σουν προσωπικό κοινοβουλευτικό λόγο κάτι που συμβαί-
νει για πρώτη φορά στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. 

Καλό θα ήταν ο κ. Τσαβδαρίδης να θυμηθεί ποια είναι 
τα καθήκοντα ενός εκλεγμένου βουλευτή και να επανέλθει 
σε αυτά, εάν βέβαια του το επιτρέψει η κλειστή Κυβερνη-

τική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου, και να σταματήσει να 
διαστρεβλώνει την πραγματικότητα.

Όσο για την προκλητικά ατεκμηρίωτη αναφορά του, 
αφού υπάρχουν έρευνες και δηλώσεις επιστημόνων ότι 
οι διαδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους δεν συμβάλλουν 
ιδιαιτέρως στη διάδοση και μετάδοση του Covid-19 (βλ. 
σχετικά στο Journal of Public Health της Οξφόρδης την 
έρευνα με τίτλο «Διαδηλώσεις του Black Lives Matter και 
κρούσματα COVID-19»,την έρευνα του Ινστιτούτο Οικο-
νομικών της Εργασίας (IZA) της Βόννης, με τίτλο «Black 
Lives Matter, κοινωνική αποστασιοποίηση και COVID-19», 
την έρευνα επιστημόνων του Harvard και άλλων πανεπι-
στημίων δημοσιευμένη στο COVID States Project έρευνα 
με δείγμα 37.000 ανθρώπων από όλες τις πολιτείες των 
ΗΠΑ, με αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη συμμετοχή στις 
διαδηλώσεις ενάντια στην αστυνομική βία και τα κρού-
σματα κορωνοϊού), αντί να διαδίδει ψευδείς ειδήσεις θα 
θέλαμε να τον παραπέμψουμε στον ευφάνταστο Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή που δεν έπραξε 
το παραμικρό για την αποσυμφόρηση των ΜΜΜ που συ-
νέβαλλαν αποδεδειγμένα στη διάδοση του Covid-19.

Ο κ. Τσαβδαρίδης που βρήκε φωνή να ψελλίσει ασύ-
στολα ψεύδη και να παραποιήσει την πραγματικότητα 
σχετικά με τη σαφέστατη δήλωση του Κ. Μητσοτάκη για 
τα Νοσοκομεία, ξέχασε να δηλώσει το παραμικρό για τον 
άθλιο, οπισθοδρομικό και υποκινούμενο από ισχυρά λό-
μπι Νόμο (βλ. δήλωση της Μαριέττας Γιαννάκου) για το 
Οικογενειακό Δίκαιο (συνεπιμέλεια). Μάλλον, παρακινού-
μενος από το πάθος του να συμπλέει με όλα τα ακροδεξιά 
στοιχεία που έχει στους κόλπους της η Κυβέρνηση και το 
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία υποστήριξαν με 
πάθος το Νόμο, λησμόνησε και αυτήν ακόμη τη σεβαστή 
επαγγελματική του ιδιότητα.

Τα ψέματα κ. Τσβδαρίδη έχουν κοντά ποδάρια.
Σας το υπενθυμίζουμε γιατί τα αναγάγατε σε επιστήμη!

ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
ΣΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟ 
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα2ουορόφου,άρι-

στο,85τ.μ.,χ.ασανσέρ,

στηνΜητρόπολη,σετι-

μήευκαιρίας38.000ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 95 τ.μ. σταΑ-

στικά, 2οςόροφος, χ.

ασανσέρ,σεκαλήκα-

τάσταση37.000ευρώ.

Τηλ.:6945122583.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίναμετζάκι,δωμά-

τιο.Μεπρόσβασηστην

αυλή.Αυτόνομη θέρ-

μανσησεήσυχηπεριο-

χή.Τιμή135.000ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κοντά στο Μουσείο, 90

τ.μ., 34.000 ευρώ.Τηλ.:

6934 888738Μεσιτιοκό

ΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο700
τ.μ.στοΠανόραμαοικοδο-

μήσιμοδίπλαστον«Παιδικό

Πλανήτη».Τιμήευκαιρίας,

Πληρ.τηλ.:6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σταόρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου

2χωράφιακολλητά,25και

11στρέμματα,περιφραγ-

μένα,παλμέτταβερύκοκα

6 ετώνσεφούλπαραγω-

γή, άριστης κατάστασης,

4 εξαιρετικέςποικιλίες,με

μπεκάκια.Παρακαλώμό-

νο σοβαρές προτάσεις.

Κινητό:6945769920.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο160€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13834ΚΕΝΤΡΟσταΚΤΕΛκοντά
ενοικιάζεταιγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνει-
ας40τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λονι,κουζίνα,μπάνιο.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,μεάνετους
χώρους,διαθέτειατομικήθέρμανσημεδύο
κλιματιστικά,μεθωρακισμένηπόρταεισόδου
καιητιμήτου210€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θα
είναιελεύθερηαπό15/5/2021.

Κωδ:106232-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
60τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1984καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι ένανθερμοπομπό,έχει
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεθερμοπροσοψη,τέντες,θωρακισμέ-
νηπόρταεισόδου,σεπολύκαλήκατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,διαμπερές,μεμηνιαίομίσθω-
μα230€.Διαθέσιμηαπό10/5/2021.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

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

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

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροό-
ροφοεπικοινωνούνεσωτερικά ,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντι-
στήριοκαιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.14501ΚΕΝΤΡΟ,κοντάσταΚΤΕΛ

κατάστημα30τ.μ., ισόγειο,καλήςεμπορικό-
τηταςκαισεκεντρικόσημείο,κατάλληλογια
κάθεεμπορικήδραστηριότητακαιχρήση,τιμή
μόνο200€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε
χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή700€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνασε
καλόεμπορικόσημείο,πάροδοτηςΜητροπόλε-
ως36τ.μ.,ισόγειοκαιμε36τ.μ.πατάρι,διατίθε-
ταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13866 Διατίθεταιπροςενοικίαση
ένακατάστημασταΦανάριαΚύπρου65τ.μ.
ισόγειοκαιάλλα65τ.μ.υπόγειο,σεκεντρικό
σημείοκαιδρόμο,ενοίκιομόνο250€.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σε
καλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστην
καρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,μετη-
λεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι80τ.μ.
καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,ανελκυστή-
ρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοποθεσία,σετιμή
προσφοράςμόνο:52.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή20.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαιακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1
οόροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά
,επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλεί-
ταισετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια, καιWC.
Είναικατασκευασμένητο2000καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,
Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-
ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ.επίτουκε-
ντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδικό
ακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατασκευή
πολυτελέστατητου1992καιπροσφέρεταισε
μίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:106892ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοστην

καρδιάτηςπόληςτηςΒέροιας84τ.μ.μικτάκαι
72τ.μ.καθ.,σε1οΥπερυψωμένοόροφο,το
οποίοαποτελείταιαπό3γραφειακούςχώρους,
κουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητουείναιμε
2κλιματιστικά,προσόψεως,σεπολύκαλή

τοποθεσία,έχειηλιακόθερμοσίφωνα,τέντες,
μεανελκυστήρα,καινούργιακουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλει-
τουργικοί,σετιμήπροσφοράςμόνο52.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερση
Βίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ.12810Πωλείται επί του δρόμου
πρώτοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226
τ.μ. ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,ευκαιρίατιμή
μόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

ταιοικόπεδογωνιακό,συνολικήςεπιφάνειας
209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο
ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8 άρ-
τιοοικοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτων
παραλλήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμε
απεριόριστηθέα τιμήμόνο50.000€.Γιαα-
ποφασιστικόαγοραστήέτοιμο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίας πω-
λείταιμοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.
εντόςσχεδίουμεσ.δ0,8.Τιμήμόνο15.000€┐
Υπόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερό-

μενοαγοραστή.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.σε
προνομιούχοθέση ,μεθέαπροςτακάτω,
τιμή:75.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετι-
κάκαλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνο-
λικήςεπιφάνειας1400τ.μ.κατάλληλογιαοικο-
δομήΤιμή:350.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπόλεωςοι-
κόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμικρήκλί-
σησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμήμόνο
35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14449-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοεντόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφάνει-
ας3.747τ.μ.Τιμή:110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥΔι-
ατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔιαμέρι-
σμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκεταιστον
1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτειγερμανικά
συνθετικάκουφώματαμάρκαςKömmerling
μετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρολάκαισήτες,
DAIKININVERTER12000BTUκλιματιστικό
στοσαλόνι,αναμονήγιαa/cσταυπνοδω-
μάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικούαερίουμε
λέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρηεγκατάστα-
σησυστήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακο-
σμητικέςκατασκευέςμεκρυφούςφωτισμούς
LED.Πραγματοποιήθηκεαντικατάστασητων
δικτύωνύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης
καθώςκαιεξολοκλήρουνέαηλεκτρολογική
εγκατάσταση.ΕπίσηςδιαθέτειΚΛΕΙΣΤΗΘΕ-
ΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο ισόγειοτης
οικοδομής.Ιδανικόακίνητοτόσογιαεπένδυση
όσοκαιγιαιδιοκατοίκησησεμιαεξαιρετικήτο-
ποθεσίαμεπολλέςανέσειςκαιευκολίες.Τιμή:
155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗ-
ΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑKTITORS
www.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.

Πωλείταιοδοντιατρείο
ωςεπιχείρηση,πλήρωςεξοπλισμένο,

μεσυνεχή40ετήλειτουργία,
λόγωεπικείμενηςσυνταξιοδότησης

ΒρίσκεταισεπρονομιακόσημείοτηςΑλεξάνδρειαςΗμα-
θίας,στηνπλατείαΕλευθερίας. Ιδιόκτητοςχώροςμεάμεση
πρόσβασηαπό κεντρικό δρόμο,σε υπερυψωμένο ισόγειο
με εύκολη στάθμευση.Μεγάλη λίστα ενεργών πελατών.
Το ακίνητο 100 τ.μ. αποτελείται από 3 κύριους, άνετους,
λειτουργικούς χώρους και 2W.C.Ο χώροςαναμονής των
ασθενώνείναιπλήρωςεξοπλισμένοςμεέπιπλαάριστηςκα-
τάστασηςκαιθέσηΓραμματείας.Οκύριοςχώροςτωνιατρι-
κώνεπεμβάσεωνδιαθέτειόλοτοναναγκαίοοδοντιατρικόε-
ξοπλισμό,όλατααναλώσιμαυλικάκαιεργαλεία,μεγάλοπά-
γκοεργασιών,γραφείογιατρού,βοηθητικόγραφείοΓραμμα-
τείας-βοηθού οδοντιάτρου.Υπάρχει και δεύτερη ανενεργή
έδρασεξεχωριστόχώρο.Οτρίτοςχώροςλειτουργείκυρίως
ωςβοηθητικός, απολυμαντικός, αποθηκευτικόςμε νιπτήρα
και ντουλάπια.Το ακίνητο έχει ατομικό καυστήρα θέρμαν-
σηςκαιπολύκαλήμόνωση,πουτοκαθιστάπολύζεστότο
χειμώνακαιπολύδροσερότοκαλοκαίρι.Φυσικόςφωτισμός
καθ’όλητηδιάρκειατηςημέρας.Στηντιμήπαραχωρούνται
δερμάτινοσαλόνι, γραφεία, τραπεζάκι μέσης, βιβλιοθήκες,
κάμεραπαρακολούθησης,ψυγείο, 2 air-conditions, τηλεο-
ράσεις κτλ.Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν
SMSμεταστοιχείατουςστο6930788695καιθαεπικοινω-
νήσουμεάμεσαμαζίτους.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
1.Κρεοπώληςμεπτυχίογιαεργαστήριοκρεάτων
2.Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας και ψηφιακό

ταχογράφο
Πληροφορίεςστο2331041597

Email:info@kreatver.gr.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο ε-
πίτηςοδούΜητροπόλεωςστη

Βέροια.Πληροφορίεςτηλ.6976

063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,σε

πολύ καλή κατάσταση.Πληρ.

τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C., για επαγγελματική χρή-

ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.

Τηλ.: 6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με ει-
δικήάδειαΤΑΧΙ για τηνπόλη

τηςΒέροιας.Πληρ.τηλ.:6945

656095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια με
προϋπηρεσια για κατάστη-

μα υποδημάτων-ενδυμάτων.

Αποστολή β ιογραφικών:

avsgroup@avsgroup.gr με ε-

πισυναπτόμενηφωτογραφία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 αρτεργάτες
από την αρτοποιΐαΛυκούρ-

γος.Πληρ.τηλ.:6976310431

κοςΣτράτος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το
σέρβις,άνωτων20ετών,για

την κουζινα βοηθητικό προ-

σωπικό και για τη λάντζα, α-

πό ταβέρναστηΒέροια.Τηλ.:

2331070846,ώρεςεπικοινω-

νίαςαπότις12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ηλικίας
30-50ετώνγιαπλήρηαπασχό-

λησησεξενοδοχείο τηςΒέροι-

ας γιαμόνιμησυνεργασία.Ω-

ράριοπρωί-απόγευμα.Απαραι-

τητα:συνεννόησησταΑγγλικά

και κάρταανεργίας.Τηλ. επικ.:

6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-
γασίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ». Πληρ. τηλ.: 23310

25170και6946103998(ώρες

επικ.:09.00-13.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο
για το κυλικείο στο Νοσοκο-

μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίας για ενημέρωση 6.00

μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.

6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣΠΩ-
ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα

TOUCHDENIM με εμπειρία,

γνώσηαγγλικώνκαιH/Y,έως

40ετών.Τηλ.:6932627614.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασίασε λογιστικό γρα-

φείο.Απαραίτητη, τριετής του-

λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-

φωνο:2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρες ή και για 24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

Βιογραφικά:apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας:6983623212

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

Α π ό  τ η ν
TASTYFRUIT
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακαφέ,που
θαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ4300
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΣΤΙΚΑ2οςχ.ασανσερ,ευρυχωρο95τ.μκοπλαμ,Ανεξ.
Θερμ.37000€Ε
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΔΙΟΡΟΦΟπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200E
ΚΕΝΤΡΟΓκαρσονιεραεπιπλωμενηΛΟΥΞ1ΔΣΚ250€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ110τ.μ2ΔΣΚ,Αυτ.Θερμ.ηλιακος,κοπλαμ,360€
ΕΛΗΑ80τ.μ2ΔΣΚ,Τζακι.Ωρ/ση,αποθηκη,παρκιγκ400€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο12000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργαστήριο ζαχαροπλα-
στικήςστηΒέροιαέως40
ετών.Ώρες επικοινωνίας:
9.00π.μ.-2.00μ.μ.Τηλ.:
2331022174.



Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι  βρ εφ ι κά

ε ίδη της CICU: καροτσά-

κι  (χε ιμωνιάτικο-καλοκαι-

ρ ινό) ,  καλαθούνα με βά-

ση ,  τραπεζάκ ι  φαγητού ,

κάθισμα αυτοκινήτου και

2  ποδήλατα  πα ιδ ι κά  σε

πολύ κατάσταση, 400 ευ-

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

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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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
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.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

OόμιλοςεπιχειρήσεωνBikasGroup,μεέδρατηνΒέροια
καιπαρουσίασεόλητηνΕλλάδα,αναζητείστελέχηγιαπλήρη
απασχόλησηστηνέδρατουκαιγιατιςθέσεις:

-IT(InformationTechnology)manager
-HR(HumanResources)manager
-Logisticsmanager
-Αποθηκάριοι
-ΒοηθοίΛογιστές
-SocialMedia&GraphicsDesigners(senior/junior)
-ΓραμματειακήΥποστήριξη/Frontdesk
-ΥπάλληλοιΚαθαριότητας
-ΥπάλληλοιΓενικώνΚαθηκόντων
-Διπλωματούχοιοδηγοίκλαρκ
-Retailmerchandiser
-ΟδηγοίΓ’κατηγορίας
-Αποστεωτέςκρέατος
-Τεχνολόγοςτροφίμων

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Μόνιμηκαιπλήρηαπασχόλησησεμίαδυναμικάαναπτυσ-

σόμενηεταιρεία.
-Σημαντικέςπροοπτικέςεξέλιξης.
-Ευχάριστοκαιδυναμικόπεριβάλλονεργασίας.
-Ικανοποιητικόπακέτοαποδοχών

Αποστολή βιογραφικών με υποχρεωτική προσκόμιση 
φωτογραφίας και με αναφορά στην επιθυμητή θέση εργα-
σίας (δυνατότητα 2 επιλογών) στο email : hr@bikas.gr 



-Σε αναμονή της ίδρυσης Φορέα 
προστασίας από τις εξώσεις

Παγώνουν από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Ιουνίου οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας για όλους 
τους ευάλωτους δανειολήπτες, όπως αποφάσισαν το υπουργείο Οικονομικών και οι τράπεζες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην τράπεζα ή στον διαχειριστή του δανείου τους την 
τελευταία δήλωση εισοδήματος Ε1 και τη δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9, ώστε να αποδείξουν ότι α-
νήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Η αναστολή των πλειστηριασμών κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 
για τη δημιουργία του φορέα ο οποίος θα διαχειριστεί τα ακίνητα των κόκκινων δανειοληπτών που θα 
ενταχθούν στο νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και στην δεύτερη ευκαιρία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το ενδιαφέρον νοικοκυριών και επιχειρήσεων για ένταξη 
στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς μέχρι στιγμής 7.921 
δανειολήπτες έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και έχουν ξεκινήσει την αίτησή τους. Έτσι, το υπουργείο, 
σε συνεργασία με τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων, αναζητεί ενδιάμεση λύση σχετικά με την 
αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, μέχρι την ολοκλήρωση της 
δημιουργίας του φορέα διαχείρισης των ακινήτων.  

Σημειωτέο,  ότι ο νόμος προβλέπει ότι θα συσταθεί φορέας για την προστασία των ασθενέστερων 
από τις εξώσεις, ο οποίος θα μείνει στον έλεγχο ιδιωτών και όχι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς η 
Κομισιόν υπογραμμίζει ότι αυτό θα εξέθετε τον κρατικό προϋπολογισμό σε νέες επιβαρύνσεις.

Ο νέος φορέας απόκτησης ακινήτων θα αγοράζει τα σπίτια που θα χάνουν οι ασθενέστεροι σε πλει-

στηριασμό και θα τα εκμισθώνει στους παλιούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα λαμβάνουν και επιδότηση ενοι-
κίου. Μετά από 12 χρόνια, οι παλαιοί ιδιοκτήτες θα έχουν την - θεωρητική- δυνατότητα να αγοράσουν 
πάλι τα σπίτια στην τιμή που θα έχουν τότε.

Όμως, η κυβέρνηση καθυστέρησε την ίδρυση του νέου φορέα, αφήνοντας να περάσουν μήνες χωρίς 
να ενεργήσει, με αποτέλεσμα να έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του από την 1η Ιουνίου ο πτωχευτικός 
νόμος, αλλά να μην υπάρχει ο φορέας προστασίας από τις εξώσεις.
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Στον «πάγο» μέχρι τις 30 Ιουνίου 
όλοι οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας

Δήμος Αλεξάνδρειας: Συνεχίζονται 
οι εργασίες βελτίωσης του οδικού δικτύου 

 Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι ασφαλτοστρώσεις σε όλες τις Κοινότητες, όπου σύμφωνα με το σχεδιασμό του Δήμου Αλεξάν-
δρειας, θα ασφαλτοστρωθούν περίπου τρία χιλιόμετρα.

Ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, μετά την επίσκεψη στο έργο τόνισε ότι: “Συνεχίζουμε την αποκατάσταση σε φθορές του 
οδικού δικτύου του Δήμου μας, βελτιώνοντας τη καθημερινότητα των Δημοτών μας”.

Δημοσιεύτηκε χθες  η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την 
επανέναρξη της λειτουργίας επισκεπτηρίων σε Μονάδες Φιλοξενίας 
Ηλικιωμένων (ΜΦΗ).

Μετά από διαδοχικές συναντήσεις της αρμόδιας υφυπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, με την Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, δόθηκε το «πράσινο φως», 
για να επιτραπούν ξανά τα επισκεπτήρια στις Μονάδες Φιλοξενίας Ηλι-
κιωμένων.

«Οι γιαγιάδες και οι παππούδες, που φιλοξενούνται σε Μονάδες Φι-
λοξενίας Ηλικιωμένων και φροντίσαμε να εμβολιαστούν τους πρώτους 
μήνες του χρόνου, μπορούν και πάλι να ξαναδούν τους αγαπημένους 
τους ανθρώπους με ασφάλεια. Η προστασία των πλέον ευάλωτων 
πολιτών ήταν η απόλυτη προτεραιότητά μας όλους αυτούς τους δύσκο-
λους μήνες» δηλώνει η κ. Μιχαηλίδου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Γι’ αυτό», όπως αναφέρει, «και δημιουργήσαμε από την πρώτη 
στιγμή αναγκαία προληπτικά μέτρα, πρωτόκολλα και δράσεις για την 
προστασία όλων των φιλοξενουμένων, αλλά και εργαζομένων στις 
προνοιακές δομές. Από την αρχή της πανδημίας, συντάξαμε και εφαρ-
μόσαμε τα αυστηρότερα πρωτόκολλα προστασίας σε όλη την Ευρώπη 
για τα γηροκομεία και τις κλειστές μονάδες φροντίδας σε όλη τη χώρα. 
Αποστέλλουμε εβδομαδιαία rapid test για φιλοξενούμενους και εργα-
ζόμενους, ενισχύουμε με μάσκες και υγειονομικό υλικό και, βέβαια, 
σημαντικότερα, εμβολιάσαμε κατά προτεραιότητα φιλοξενούμενους και 
εργαζόμενους.

Πλέον, τηρώντας και πάλι αυστηρά πρωτόκολλα για τη διαδικασία 
των επισκέψεων, κρατούμε τους ηλικιωμένους μας και τα άτομα με α-
ναπηρία προστατευμένους, δίνοντάς τους χαρά με την ασφαλή πια δυ-
νατότητα να ξαναδούν τους αγαπημένους τους», τονίζει η υφυπουργός.

Συγκεκριμένα, στην ΚΥΑ, προβλέπεται η επανέναρξη της λειτουρ-
γίας των επισκεπτηρίων στο σύνολο της επικράτειας με συγκεκριμένα 
πρωτόκολλα επισκεπτηρίου:

- Στις Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), τα γηροκομεία, τις 
δομές φροντίδας χρονίως πασχόντων και άλλα κέντρα φροντίδας ηλικι-
ωμένων.

- Στις δομές ευάλωτων και ευπαθών ομάδων (θεραπευτήρια χρονίως 
πασχόντων, οικοτροφεία, κά).

Κανόνες επισκεπτηρίου
Όπως ορίζει η ΚΥΑ, που αναμένεται να εκδοθεί, τα μέτρα, σύμφωνα 

με τα οποία θα πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες, μόνο, επι-
σκέψεις στις συγκεκριμένες Μονάδες, καθορίζονται από την εμβολια-
στική κάλυψη της μονάδας - δηλαδή φιλοξενουμένων, εργαζομένων και 
επισκεπτών.

Αν η εμβολιαστική κάλυψη στη Μονάδα Φιλοξενίας Ηλικιωμένων 
είναι πάνω από 95% για τους εργαζόμενους και 85% για τους φιλοξε-
νούμενους, τότε οι επισκέπτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι μπο-
ρούν να επισκέπτονται τον συγγενή τους, έχοντας κάνει self test. Αν δεν 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι, πρέπει να κάνουν rapid test. Με αυτήν την 
εμβολιαστική ποσόστωση επιτρέπεται μέχρι μία προγραμματισμένη επί-
σκεψη την εβδομάδα, (δηλαδή 4 επισκέψεις τον μήνα).

Σε οποιαδήποτε άλλη ποσόστωση εμβολιαστικής κάλυψης της Μο-
νάδας ή της Δομής, οι επισκέπτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι κά-
νουν self test, ενώ οι μερικώς εμβολιασμένοι κάνουν rapid test. Σε αυ-
τήν την περίπτωση η επίσκεψη περιορίζεται σε μία ανά δεκαπενθήμερο.

Όσο για τον αριθμό των επισκεπτών ανά επίσκεψη, αυτός καθορίζε-
ται στο ένα άτομο ανά φιλοξενούμενο στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιω-
μένων ή Δομή Ευάλωτων Ομάδων, ενώ δύο άτομα ανά φιλοξενούμενο 
επιτρέπονται, όταν και τα δύο άτομα είναι πλήρως εμβολιασμένα.

Όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την εφαρμογή 
των ενδεικνυόμενων προφυλάξεων (απολύμανση χεριών, χρήση μά-
σκας, κλπ) και να λαμβάνουν τα αντίστοιχα μέτρα.

Ξεκινούν, υπό όρους, τα επισκεπτήρια στις Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων 
και Δομών Ευάλωτων και Ευπαθών Ομάδων
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