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Το νου σας… Τεράστια
η ευθύνη διαχείρισης

του «Ταμείου  Ανάκαμψης»
  «Πράσινο φως» έλαβε η Ελλάδα από το Ecofin στις 
Βρυξέλλες και έως τα τέλη Ιουλίου αναμένονται οι πρώτες 
εκταμιεύσεις των κονδυλίων, για το Ταμείο  Ανάκαμψης 
της χώρας που στοχεύει να λάβει περίπου 7,5 δισ. ευρώ, 
με τα πρώτα ποσά να ανέρχονται στα 4 δισ. ευρώ, για 
επενδύσεις και  μεταρρυθμίσεις.
  Για «ιστορική στιγμή», έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, για  
θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στον βιώσιμο, ψηφιακό και 
χώρο υποδομών, οδηγώντας σε ένα λαμπρότερο μέλλον 
για όλους τους πολίτες.
  Και ποιος δεν θέλει την  αλλαγή του οικονομικού 
περιβάλλοντος και ένα βιώσιμο μέλλον για τα νοικοκυριά 
και το κράτος.
  «Είναι πολλά τα λεφτά Άρη», κατά την προσφιλή 
κινηματογραφική ατάκα και τεράστια η ευθύνη αυτών 
που θα τα διαχειριστούν. Και είναι κοινό μυστικό ότι 
μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για να δει ο μέσος 
Έλληνας μια άσπρη μέρα και να ανοίξει ο δρόμος για τις 
παραγωγικές ηλικίες να μείνουν και να δημιουργήσουν 
στον τόπο τους.
  Το νου σας λοιπόν…. Δεν έχουμε την παραμικρή «ανοχή» 
και αντοχή ως κοινωνία, να χάσουμε το τρένο… 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:07
Εβδομάδα:29
ΑνατολήΉλιου:05.15

ΔύσηΉλιου:19.47

196-169

ΠΕΜΠΤΗ
15

ΙΟΥΛΙΟΥ
Κηρύκου και Ιουλίτης μαρτύρων,

Βλαδιμήρου ισαπ.

Περί εμβολιασμών, πειθούς
και εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών

Απαντώντας σε ερωτήσεις για
την απροθυμία τωνπολιτών να εμ-
βολιαστούν και για τον τρόποπου
θαπρέπει ναπειστούν, απάντησαν
οιγιατροί τουπάνελ,κατάτηχθεσι-
νήσυνέντευξη Τύπου τουΚΙΝΑΛ
Ημαθίας για την ανασυγκρότηση
τουΕΣΥ.

Μεταξύ άλλων, είπαν πως δεν
οφείλονταιόλασεαπροθυμίαηεπι-
θυμία των πολιτών, καθότι πολλοί
δενέχουν τηδυνατότηταναεμβολι-
αστούν διότι δεν μπορούν ναπρο-
σέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα.
«Ηεπίρριψηευθυνώνστουςπολίτες
που στιγματίζονται, είναι λάθος και
ανοίγει τουςασκούς τουΑιόλου.Έ-
πρεπε να γίνει σοβαρή καμπάνια
σεσυνεργασία τωνφορέων και της
αυτοδιοίκησης…Ακόμα και σήμερα
υπάρχει δυνατότητα ναπειστούν οι
πολίτες μεμια εκστρατεία ενημέ-
ρωσηςαπόκαφέσεκαφέ,απόσπίτισεσπίτι,μεεπιστημονικάδεδομέναπουθατεκμηριώνουντουςλόγουςκαιτην
αναγκαιότητατουεμβολιασμού.«Κάνονταςτοεμβόλιοπαίρνεικάποιοςμίαπρωτεΐνητουιού,εάννοσήσειθαπάρειόλες
τιςπρωτεΐνες»,είπαν.

Επισημάνθηκεεπίσηςότιταπροηγούμεναεμβόλιαμπορείναέκανανχρόνιαγιαναγίνουν,όμωςστηνπερίπτωσητου
κορωνοϊούχρειάστηκεέναςχρόνος…Γιατί;Διότιηεπιστήμητρέχειμεπολύμεγαλύτερηταχύτητα,ενώ150ομάδεςγια-
τρώνασχολήθηκανμεόλητηνσύγχρονητεχνολογίασταχέριατους,γιατηνκυκλοφορίατωνεμβολίων.

Μεταφέρονταςτηνεμπειρίατου,οκ.Κούτραςαπότηνπλευράτου, τόνισε ότιόσοινοσηλεύονταιμεπνευμονίασε
μονάδεςεντατικήςθεραπείαςείναιόλοιανεμβολίαστοικαιμόνοότανμπαίνουνστηνεντατικήαναρωτιούνταιόλοιγιατίδεν
έκαναντοεμβόλιο…Μάλισταδιευκρίνισεπωςτοποσοστόεμβολιασμού34%στηνΗμαθίααφοράτονγενικόπληθυσμό
ενώστουςάνωτων18,στουςενήλικες,έχειφτάσειστο48%,στονομόμας.

«Πόρτα» με 3 σήματα στα καταστήματα εστίασης
και διασκέδασης

Τρίανέασήματαθαπρέπεινατοποθετήσουνοιιδιοκτήτες,στηνείσοδοόλωντωνκαταστημάτωνεστίασηςκαιδιασκέ-
δασης,πουαφορούντουςκλειστούςχώρους,απότις16Ιουλίου:

«ΧώροςCovidFree»πουσημαίνειότιόλοιοιεισερχόμενοιστονχώρομε85%χωρητικότητας,θαέχουνείτεπιστοποι-
ητικόεμβολιασμού,είτεπιστοποιητικόνόσησης.

Οιπελάτεςθαπρέπειναείναιμόνοκαθήμενοι,θατηρούνταιοικανόνεςαποστάσεωνενώθαυπάρχουνκαιαυστηρές
κυρώσειςσεπεριπτώσειςπαραβίασηςτωνμέτρων.

«Πλήρωςεμβολιασμένοπροσωπικό»-Τοσήμαθατοποθετείταισεκαταστήματαόπουεπιβεβαιωμέναέχειεμβολια-
στείόλοτοπροσωπικό

«Μεικτόςχώρος»πουσημαίνειεμβολιασμένοιήπιστοποιητικόνόσησηςήαρνητικότεστCovid(72ωρώνγιαPCR/
μοριακόή48ωρώνγιαrapidtest)

Στιςεπιχειρήσειςθαεπιτρέπονταιμόνοκαθήμενοιπελάτες,ενώστηδιαμόρφωσητουχώρου,ησήμανσηθαπροβλέ-
πειξεχωριστάτμήματατηςεπιχείρησηςπουθαμπορούννακάθονταιοιπελάτες,πουθαέχουνεμβολιαστείήθαέχουν
νοσήσειήναέχουνκάνειταπροβλεπόμενατεστ.

Οπότεκαιοιπελάτεςαντίστοιχαθαπρέπειναπροσέχουντοσήματουκαταστήματοςγιαναξέρουνανμπορούνήόχι
ναμπουνμέσα…

ΜεγάληφωτιάχθεςεπίτηςΕγνατίας
στούψοςτηςΠρασινάδας–ΚάηκεολοσχερώςΙ.Χ.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες
Τετάρτη, το απόγευμα,παραπλεύ-
ρως τηςΕγνατίαςΟδούστο ύψος
του χωριούΠρασινάδα τουΔήμου
Αλεξάνδρειας, με αποτέλεσμα να
καείολοσχερώςέναΙΧαυτοκίνητο,
που κινούνταν επί της Εγνατίας
από το οποίο, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ξεκίνησε η φωτιά, που
έκαψε και μεγάλη χορτολιβαδική
έκταση. Στο σημείο κατέφθασαν
δυνάμεις της Π.Υ.Αλεξάνδρειας
που έθεσαν υπό τον έλεγχό τους
τηφωτιά, ενώ εύλογη υπήρξε και
η αναστάτωση των κατοίκων της
ευρύτερηςπεριοχής,αφούηφωτιά
απειλούσεσπίτια και θερμοκήπια.
ΕπιποδόςκαιηΑστυνομίαγιατον
συντονισμό της κίνησης, καθώς η
κυκλοφορία των οχημάτων γινό-
τανμεδυσκολία,λόγωτουπυκνού
καπνού. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν
τραυματισμοί και οι επιβαίνοντες
του οχήματος κατάφεραν να απο-
μακρυνθούνεγκαίρως.
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Συνάντηση εργασίας χθες  
Βεσυρόπουλου - Καλαϊτζίδη

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, είχε ο Αντιπερι-
φερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, χθες  Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021. Η συνάντηση πραγμα-
τοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Υφυπουργού στην Αθήνα και συζητήθηκαν τρέχοντα ζητήματα της 
Ημαθίας. Στο πλαίσιο αυτό ο Κώστας Καλαϊτζίδης δήλωσε: «Επισκέφθηκα τον Απόστολο Βεσυρό-
πουλο στο γραφείο του για να συζητήσουμε σειρά ζητημάτων της περιοχής μας και όπως πάντα 
το αποτέλεσμα είναι θετικό. Τον ευχαριστώ θερμά μια ακόμη φορά για την αμεσότητα και την απο-
τελεσματικότητα που δείχνει στα θέματα της Ημαθίας και των πολιτών της»

Τον θεσμό των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ) στηρίζει ο Δήμος Βέροιας, μέσω του 
Κ.Α.Π.Α Δήμου Βέροιας. Η λειτουργία των δύο δομών στο 
κτίριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και στο χώρο όπου στε-
γάζεται ο Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου συνεχίζεται και 
τους καλοκαιρινούς μήνες  με σκοπό την κάλυψη των ανα-
γκών των γονιών για ελεύθερο χρόνο και την ανάγκη των 
παιδιών για έκφραση και δημιουργία.

Με την επαναλειτουργία του θεσμού τον οποίο έχουν 
αγκαλιάσει γονείς και μαθητές, δίνεται η δυνατότητα σε 
παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών να καλλιεργήσουν τη 
φαντασία τους, τις κλίσεις ή τα ταλέντα τους και να κοινωνι-
κοποιηθούν.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
- κουκλοθέατρο
- καλλιτεχνικό εργαστήρι
- μουσικοκινητική δημιουργία
- μουσική προπαιδεία
- πειράματα φυσικής
- πληροφορική/εκπαιδευτικές εφαρμογές

- εικαστικά- χειροτεχνίες - κατασκευές
- θεατρικό παιχνίδι
- δημιουργικός κινηματογράφος
- κατασκευές ζαχαροπλαστική για παιδιά
- επιτραπέζια ατομικά/ομαδικά παιχνίδια
- ελεύθερες δραστηριότητες
- φιλαναγνωσία
- δημιουργική γραφή
- θεματικά happenings
- αθλητικές δραστηριότητες
- παιχνίδια περιπέτειας
- υγιεινή διατροφή
- χορός
- ενισχυτική διδασκαλία
Καθημερινά δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης και κατά-

θεσης αιτήσεων στα γραφεία του Κ.Α.Π.Α Δήμου Βέροιας 
(Ζωγιοπούλου 5) ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πά-
ρουν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο τηλέφωνο 2331022178 (εσωτ.3). 
Σημειώνεται πως η απασχόληση των παιδιών γίνεται σε 
πρωινό και απογευματινό ωράριο και για τον μήνα ΑΥ-

ΣΤΟΥΣΤΟ. ΙΣΧΥΟΥΝ VOUCHER ΕΣΠΑ! 
Εξάλλου από  1η Σεπτεμβρίου 2021 τα δύο ΚΔΑΠ του 

Κ.Α.Π.Α Δήμου Βέροιας θα λειτουργήσουν στις ίδιες εγκατα-
στάσεις (7ο Δημοτικό Σχολείο και στον Παιδικό Σταθμό Μα-
κροχωρίου), ενώ εντός των επομένων εβδομάδων αναμένε-
ται να ξεκινήσουν και οι εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ. Οι αιτήσεις 
αποστέλλονται από τους γονείς στην ΕΕΤΑΑ ύστερα από 
σχετική ανακοίνωσή της. Αν υπάρξουν κενές θέσεις εγγρά-
φονται παιδιά και με μηνιαία δίδακτρα.

Το Συντονιστικό Επιχειρησι-
ακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) για την α-
ντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 
ενισχύεται σημαντικά με υλικο-
τεχνικό εξοπλισμό εξελιγμένης 
τεχνολογίας, που ενδυναμώνει 
την επιχειρησιακή του δράση 
για την αντιμετώπιση του παρά-
νομου εμπορίου. 

Στη διάρκεια της τελετής πα-
ράδοσης του εξοπλισμού από 
την εταιρεία British American 
Tobacco Hellas στο Σ.Ε.Κ. και 
της υπογραφής της σχετικής 
συμφωνίας, ο Υφυπουργός Οι-
κονομικών, κ. Απόστολος Βε-
συρόπουλος, δήλωσε: «Πρόκει-
ται για μια κοινή μάχη στην οποία δημόσιος και 
ιδιωτικός τομέας, είναι μαζί. Ο νέος εξοπλισμός, 
με βάση τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές της 
τεχνολογίας, έρχεται στην πιο κατάλληλη χρονική 
συγκυρία, τη στιγμή που ενισχύουμε τις προσπά-
θειές μας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορί-
ου, υλοποιώντας την επιχειρησιακή αναβάθμιση 
του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου». 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «H 

ΑΑΔΕ, έχοντας τη μέριμνα της λειτουργίας του 
Σ.Ε.Κ., είναι ικανοποιημένη τόσο από τις επιτυ-
χίες που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα με 
τη συμβολή του Σ.Ε.Κ. στην καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου, όσο και από τη στήριξη που προ-
σφέρει ο ιδιωτικός τομέας μέσα από δωρεές, σαν 
αυτή, που παραλάβαμε σήμερα». 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευ-
θύνων Σύμβουλος της British American Tobacco 
Hellas, κ. Vitalii Kochenko, ανέφερε: «Οι προ-
σπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώ-
πιση του παράνομου εμπορίου εντείνονται και 
φέρνουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Σε αυτή 
τη μεγάλη προσπάθεια ο Όμιλός μας, όπως δι-
αχρονικά το κάνει, συνεχίζει την υποστήριξή του 
συμβάλλοντας στη μάχη που δίνουν οι Αρχές». 

Η αποστολή του Σ.Ε.Κ., στο οποίο εκπρο-
σωπούνται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία έχει και την μέριμνα 
λειτουργίας του, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Ε-
γκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), η Ελληνική Αστυνομία, το 
Λιμενικό Σώμα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι η 
αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας προϊόντων υπο-
κείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) 
και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.), μέσω του συντο-
νισμού των αρμόδιων διωκτικών αρχών λειτουρ-
γώντας ως πολλαπλασιαστής δύναμης.

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
Ενισχύεται η επιχειρησιακή δράση 

κατά του λαθρεμπορίου με νέο 
εξoπλισμό που παραδόθηκε από 

την BAT Hellas στο Σ.Ε.Κ.

Δήμος Βέροιας: Στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» η 
χωροθέτηση και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου και η μελέτη 

κατασκευής φράγματος στη Βράνα-Πέτρα του Τριλόφου
Την ένταξη του έργου: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΒΡΑΝΑ ΠΕΤΡΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ» προϋπολογισμού 620.000,00 € στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασί-
α-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ενέκρινε με απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, το ΥΠΕΣ.

Πρόκειται για ακόμα ένα έργο που κατέθεσε ο Δήμος Βέροιας και εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει δύο υποέργα που αφορούν σε: 
α) «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθμ.1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Πατρίδας» 

(ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
β) «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2).

Σε πλήρη λειτουργία τα ΚΔΑΠ του Δήμου Βέροιας
 - Έκφραση και δημιουργία για παιδιά από 5 έως 12 ετών



 Το Σχολείο Σκηνοθεσίας είναι ένα Εργαστήριο Θεατρικής έρευ-
νας, που εγκαινίασε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας το 
καλοκαίρι του 2020. Οι νέοι δημιουργοί της τέχνης του θεάτρου έχουν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρακτικά μαθήματα, διαλέξεις, 
masterclasses και παραστάσεις. Να συναντηθούν και να μοιραστούν με 
τους δάσκαλους τους τις καλλιτεχνικές τους αγωνίες και ειδικότερα να 
ερευνήσουν την πολύ ευαίσθητη θέση του σκηνοθέτη μέσα στο σύμπαν 
του θεάτρου.

Το Σχολείο Σκηνοθεσίας επιστρέφει για 2η χρονιά, να μας θυμίσει 
τη δύναμη του θεάτρου, τη σημασία της επανεκκίνησης, την αξία της 
συνάντησης. Στόχος του 2ου Σχολείου Σκηνοθεσίας είναι να διευρυν-
θεί, ώστε να λειτουργήσουν δύο κύκλοι, παλαιών(Β’ κύκλος) και νέων 
(Α’ κύκλος) σπουδαστών και να δημιουργηθούν παραστάσεις, που θα 
παρουσιαστούν στο  κοινό.  Το 2o Σχολείο Σκηνοθεσίας θα εστιάσει σε 
δύο κεντρικά ζητήματα: στον κώδικα δεοντολογίας  και στην πρακτική 
εφαρμογή της μεθόδου εργασίας. 

Στον Β’ κύκλο θα διδάξουν οι:
Γιάννης Λεοντάρης
Βέροια 2021:  «H λεκτική δράση ως σκηνικό συμβάν» 
Δημήτρης Καραντζάς
Δομή σκηνοθεσίας
Χριστίνα Χατζηβασιλείου
Σμιλεύοντας τον χρόνο και τις προθέσεις: από την πρόβα στην πα-

ράσταση

Στον Α’ κύκλο θα διδάξουν οι:
Δημήτρης Τάρλοου
Τρεις Αδερφές

Προσωπική μυθολογία και καθημερινός βίος
Γεωργία Μαυραγάννη
Δραματολογική ανάλυση και σκηνοθετι-

κή πραγμάτωση του τραγικού μύθου
Παράδειγμα πρώτο: Ευμενίδες του Αι-

σχύλου
Γιώργος Νανούρης
Kάνε θέατρο με ό,τι έχεις 
Εργαστήριο Υποκριτικής Α’ Β΄ κύκλος - 

Κώστας Φιλίππογλου
Ερμηνευτικές προσεγγίσεις και δημιουρ-

γίες χαρακτήρων βασισμένες στην παιδα-
γωγική του Ζακ Λεκόκ και στις τεχνικές της 
θεατρικής ομάδας Complicite

Masterclasses Α’ Β΄κύκλος
 Βασίλης Μυριανθόπουλος
Αρχιτεκτονική της κίνησης πάνω στην σκηνή
Σάββας Πατσαλίδης
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ (Α)ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Αμαλία Κοντογιάννη
Από τον Γλάρο του Τσέχωφ στον Γλάρο Ιωνάθαν: πώς μια ιδέα 

γίνεται πρότζεκτ
Ομάδας «Εν Δυνάμει», κολεκτίβα καλλιτεχνών με και χωρίς ανα-

πηρία - Ελένη Δημοπούλου-  Ελένη Ευθυμίου
Δημιουργία συμπεριληπτικής καλλιτεχνικής ομάδας
Διάρκεια: 29 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου 2021.
Δηλώσεις συμμετοχής
Το Σχολείο Σκηνοθεσίας απευθύνεται:
-σε επαγγελματίες σκηνοθέτες
-σε νέους σκηνοθέτες, που έχουν στο βιογραφικό τους τουλάχι-

στον μία επαγγελματική σκηνοθεσία
 -σε  αποφοίτους δραματικών σχολών 
- σε απόφοιτους θεατρολογικών πανεπιστημιακών τμημάτων 

πρακτικής κατεύθυνσης, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην 
αίτησή τους βίντεο από εργασία σκηνοθεσίας (στο πλαίσιο μαθήμα-
τος ή πτυχιακή)

Δήλωση συμμετοχής
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ένα βιογραφικό σημεί-

ωμα, με ενσωματωμένη μια φωτογραφία τους και ηλεκτρονικά βίντεο 
δουλειάς στη διεύθυνση: dipethever@yahoo.gr  Η επιλογή θα γίνει 

βάσει των βιογραφικών.
Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τη μετακίνησή τους στην 

αρχή και στο τέλος των μαθημάτων από και προς Κέντρο Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας καθώς και τη διατροφή 
τους.

Διοργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού  - Δημοτικό Περιφερειακό Θέα-
τρο Βέροιας  σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας την Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Ημαθίας και την Art Box.
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Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Λούκα - Luca (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    Παρασκευή 16/7 και 

Δευτέρα 19/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόζα
Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς
T r a i l e r :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=uj2S89ADDOg&feature=emb_logo 
Ο Πατέρας - The Father
-ΌSCAR Α΄ Ανδρικού Ρόλου   - 
-OSCAR Καλύτερου διασκευασμένο σεναρίου
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, 

Μαρκ Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους Σίγουελ, Ολίβια Γου-
ίλιαμς

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=4TZb7YfK-
JI&feature=emb_logo 

Το Κινηματοθέα-
τρο ΣΤΑΡ διευκρινί-
ζει ότι η πρόσβαση 
στο θερινο κινηματο-
γράφο είναι ελεύθε-
ρη σε όλους, χωρίς 
να απαιτείται καμιά 
επίδειξη αποτελέ-
σματος τεστ ή βεβαί-
ωσης εμβολιασμού 
(αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χειμερινούς κινηματο-
γράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!

Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
Πέμπτη 15/7- Σάββατο 17/7- Κυριακή 18/7 – Τρίτη 20/7 – 

Τετάρτη 21/7 στις 21.00 
Προβολές στην Κλειστή Αιθ1 αίθουσα: 
Παρασκευή 16/7 – Δευτέρα 19/7 στις 21.00
Μόνο για την κλειστή Αιθ1 : 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΕΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ) - Πιστο-

ποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: http://www.cinestar.gr http://www.facebook.com/
cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     15/7/21 - 21/7/21

ΔΗΠΕΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ: «2ο Σχολείο Σκηνοθεσίας 
στη Σχολή του Αριστοτέλη – 2500 χρόνια μετά»



Την παραπομπή του πρώην Υπουργού Επικρατείας του 
ΣΥΡΙΖΑ, αρμόδιου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Νίκου 
Παππά στο ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράβα-
σης καθήκοντος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση κατά τον 
διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες το 2016, υπεραμύνθηκε 
ο Βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ και μέλος της Προανακριτικής κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης.Όπως επισήμανε στην σχετική του ομι-
λία στην Ολομέλεια της Βουλής, το επιβαρυντικό για τον τέως 
Υπουργό των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συμπέρασμα του 
πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής είναι αποτέλεσμα 
του ογκώδους αποδεικτικού υλικού.

Στοιχεία τεκμηριωμένα και εμπεριστατωμένα, από τα ο-
ποία προκύπτει ότι ο κ. Παππάς με συνεχείς παρασκηνιακές 
παρεμβάσεις του, πέτυχε να ποδηγετήσει τον εν λόγω διαγω-
νισμό με στόχο να λάβει άδεια καναλιού ο κ. Καλογρίτσας, το 
οποίο όμως θα ήλεγχε ο ίδιος ο Υπουργός και το κόμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά τους να χειραγωγήσουν το τηλεο-
πτικό τοπίο αλλά και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της χώ-
ρας.Ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι οι πράξεις και οι παραλείψεις 
του ελεγχόμενου Υπουργού κ. Παππά αναπτύσσονται σε τρία 
διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Στο πρώτο διάστημα, μέχρι την έκδοση της εγγυητικής 
επιστολης και τη διενέργεια του διαγωνισμού, ο κ. Παππάς, 
όχι μόνο συντόνιζε ο ίδιος τις επαφές του κ. Καλογρίτσα με τη 
CCC, κανονίζοντας μάλιστα σχετική συνάντηση μέσα στο Μέ-
γαρο Μαξίμου, μεταξύ του ιδίου, του Καλογρίτσα και του Χού-
ρι αλλά και ως επιβλέπων και επισπεύδων Υπουργός αντί να 
διασφαλίσει την δίκαιη και κρυστάλλινη διαδικασία ως όφειλε, 
αυτός ανεχόταν την παράβαση των διατάξεων του διαγωνι-
σμού.Στο δεύτερο διάστημα τώρα, αυτό που οριοθετείται από 
την έκδοση της εγγυητικής επιστολής και τη διενέργεια του 
διαγωνισμού μέχρι την καταβολή της πρώτης δόσης, σύμφω-
να με την προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ότι ο κ. 
Παππάς όχι μόνο ενημέρωνε τον κ Καλογρίτσα, από 
συναντήσεις που είχε με άλλους ανταγωνιστές που 
θα συμμετείχαν στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών 
αδειών, για το τι ποσά προτίθενται να προσφέρουν, 
αλλά και, όταν ναυάγησε η συμφωνία με την CCC 
λόγω της υπαναχώρησής της, ο ίδιος ο κ. Παππάς 
έφερε τον κ. Καλογρίτσα σε επαφή με τους σημαίνο-
ντες μεγαλοεπιχειρηματίες Δημήτρη Κοντομηνά και 
Βαγγέλη Μαρινάκη, με σκοπό να εξευρεθούν τα απαι-
τούμενα κεφάλαια.

Στο τρίτο διάστημα δε, και μετά την αποτυχία του 
εγχειρήματος των τηλεοπτικών αδειών, ο κ. Παππάς 
διασφάλισε από τον κ. Καλογρίτσα την έκδοση του 
φιλοκυβερνητικού τότε και απόλυτα ελεγχόμενου από 
τον πρώην Υπουργό Documento.   

Και μετά την ρήξη του με τον κ. Καλογρίτσα, ο 
οποίος εναντιώθηκε στην προσπάθεια στυγνής στο-
χοποίησης πολιτικών αντιπάλων και των συζύγων 
τους από το εν λόγω έντυπο, όπως η κυρία Μαρέβα 
Μητσοτάκη, ο τότε Υπουργός διασφάλισε τη συνέχιση 

της έκδοσής του με τη μεταφορά του στον κ. Βαξεβάνη, που 
εν μία νυκτί από διευθυντής της εφημερίδας έγινε και εκδότης.

Ο Βουλευτής Ημαθίας κατηγόρησε τον κ. Παππά αλλά 
και ολόκληρο τον ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία καθώς παρά το 
επιβαρυντικό κατηγορητήριο συνεχίζουν να μιλούν για δικαί-
ωση και να πανηγυρίζουν επειδή το κορυφαίο στέλεχος της 
τότε διακυβέρνησης και στενότερος συνεργάτης του κ. Τσίπρα 
ελέγχεται μόνο για παράβαση καθήκοντος και όχι και για 
δωροληψία, αδίκημα για το οποίο επίσης ελέγχθηκε από την 
επιτροπή αλλά για το οποίο βρέθηκαν απλές και όχι επαρκείς 
ενδείξεις για άσκηση δίωξης.Σημείωσε δε ότι το πόρισμα - ε-
κτός από την ψήφισή του από την Ολομέλεια - προτείνεται να 
διαβιβαστεί μαζί με τα πρακτικά στην Εισαγγελία και τις αρ-
μόδιες Αρχές (φορολογική και Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος), προκειμένου να διερευνηθούν αυτεπαγγέλτως 
διωκόμενα αδικήματα.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Aντωνίου και της Βάϊ-
ας, το γένος Καρανίκα, που γεννήθηκε 
στο Βούπερταλ Γερμανίας και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΤΕΝΕΚΕΤΖΙΔΟΥΕ-
ΛΙΣΣΑΒΕΤτου Γεωργίου και της Ουρα-
νίας, το γένος Τσολακίδου, που γεννή-

θηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Γεννή-
σεως Θεοτόκου Κουμαριάς Ημαθίας

Τοποθέτηση Τάσου 
Μπαρτζώκα στη συζήτηση 
για την άσκηση ποινικής 

δίωξης του πρώην 
Υπουργού, κ. Ν. Παππά

Από το πο-
λιτικό Γραφείο 
του βουλευτή 
Τ, Μπαρτζώκα 
γνωστοποιού-
νται τα εξής:

« E θ ν ι κ ό 
είναι το αλη-
θές! Με αυτή 
την φράση ο-
λοκλήρωσε ο 
Τάσος Μπαρ-
τ ζώ κα ς  τ η ν 
τοπο θ έ τ η σ ή 
του κατά τη 
συζήτηση στη 
Βουλή για την 
άσκηση ποι-
νικής δίωξης 
στον πρώην 
Υπουργό, κ. 
Παππά, αναφέροντας ότι είναι πατριωτική υποχρέωση της Βουλής, κατόπιν των στοιχεί-
ων που έχουν προκύψει στην αρμόδια Επιτροπή, να παραπέμψει την υπόθεση του στη 
δικαιοσύνη.

Όπως επεσήμανε ο Γραμματέας της Προανακριτικής Επιτροπής, Τάσος Μπαρτζ-
ώκας, πλήθος στοιχείων τεκμηριώνουν τις μεθοδεύσεις του κ. Παππά στην υπόθεση 
«φιάσκο» των τηλεοπτικών αδειών, οι οποίες και στοιχειοθετούν το ποινικό αδίκημα της 
παράβασης καθήκοντος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. 

Συγκεκριμένα, ο πρώην Υπουργός:
• Ζήτησε από τον κ. Καλογρίτσα να συμμετάσχει στον τηλεοπτικό διαγωνισμό, 

ως εικονικός ιδιοκτήτης, προκειμένου να λάβει άδεια, με σκοπό να δημιουργήσει ένα τη-
λεοπτικό κανάλι, πλήρως ελεγχόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ.

• Μεσολάβησε ώστε ο κ. Καλογρίτσας να έρθει σε επαφή με εκπροσώπους 
αλλοδαπής εταιρίας, με στόχο να λάβει το απαραίτητο ποσό της εγγυητικής επιστολής, ύ-
ψους 3.000.000,00 ευρώ, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

• Διέβαλε το θεσμικό κύρος του διαγωνισμού, διότι παρά το γεγονός ότι είχε 
πλήρη γνώση της εικονικότητας των συμβάσεων, αλλά και κατά τον έλεγχο του πόθεν 
έσχες επέτρεψε την εικονική εκτίμηση των ακινήτων-βοσκότοπων, εξακολουθούσε να 
συντονίζει το σκοτεινό πάρε-δώσε όλων των εμπλεκόμενων.

• Αλλοίωσε τον ανταγωνισμό του τηλεοπτικού διαγωνισμού, δίνοντας πληροφο-
ρίες στον κ. Καλογρίτσα, σχετικά με τα ποσά που επρόκειτο να καταθέσουν λοιποί συμ-
μετέχοντες.

• Με εντολή του, και μετά το ναυάγιο της απόκτησης τηλεοπτικής άδειας από τον 
κ. Καλογρίτσα, ο εργολάβος χρηματοδότησε το εγχείρημα Documento, προκειμένου να 
διατηρηθεί με κάποιο τρόπο η παρεμβολή του στην ενημέρωση.

• Επεδίωκε  την σπίλωση του αμιγώς οικογενειακού κύκλου επιφανών πολικών 
προσώπων, σε μια προσπάθεια πολιτικής εξόντωσης τους, μεταξύ αυτών και της συζύ-
γου του πρωθυπουργού.»

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Τεκμηριωμένα 
στοιχεία συνηγορούν στην παραπομπή 

του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ 
Νίκου Παππά, στο ειδικό δικαστήριο»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν 
στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τη-
λέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας 
είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 14 

Ιουλίου 2021 στις 3.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Ραχιάς η Αντιγόνη Χρ. 
Πολιτίδου σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 14 

Ιουλίου 2021 στις 6.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Ραχιάς ο Ιωάννης Ανεστ. 
Φασίδης σε ηλικία 59 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Θερινό ωράριο 
λειτουργίας 
φαρμακείων

Από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας, ανα-
κοινώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 
έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθορίζεται 
συνεχές από

Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00 
έως 16:00, βάσει της απόφασης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Από 21 έως 27 Ιουλίου 2021
Τα Ιερά Λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και 
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

Από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Ταξιάρχη Μιχαήλ Πατρίδας Δ. 
Βέροιας ανακοινώνονται τα εξής: Την Τετάρτη 21/7/2021 και ώρα 19.00 το 
απόγευμα, στα προπύλαια του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής και Ταξιάρχη Μιχαήλ 
στην Πατρίδα Δ. Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των Ι. Λειψάνων 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο πλαίσιο των εορταστικών Θρη-
σκευτικών εκδηλώσεων της Εορτής της Αγίας Παρασκευής και των 100χρο-
νων του χωριού Πατρίδα. 

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών:
- Καθημερινά: Όρθρος - Θ. Λειτουργία (07:30-09:30) / Εσπερινός - Παρά-

κληση στους Αγίους (18:30)
- Την Παρασκευή 23/7/2021 στις 21:30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυ-

πνία για την Εορτή Αγ. Χριστίνας Μεγαλομάρτυρος. 
- Την Τρίτη 27/7/2021 στις 18:00 το απόγευμα θα τελεστεί Ιερόν Ευχέλαι-

ον για τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη και εν συνεχεία η τελευταία 
παράκληση στους Αγίους και θα γίνει η αναχώρηση των Ι. Λειψάνων. 

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοικτός από το πρωί 07:00 έως και το βρά-
δυ 23:00. 

Τηλ. Επικοινωνίας – πληροφορίες: 23310 25804 κα. Καλλιόπη Στογιαν-
νοπουλου (νεωκόρος) και 6974280706 π. Διονύσιος Συρόπουλος.

Δήμος: Αλεξάνδρειας:
Έκκληση 

για βρεφικά είδη , 
παιδικά και εφηβικά 
ρούχα και παπούτσια 

από το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 

 

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, ο Αρμόδιος Αντιδήμαρ-
χος και τα Στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, απευθύνουν 
έκκληση σε όλους τους πολίτες, να στηρίξουν τις ανάγκες 
των ωφελούμενων νοικοκυριών της δομής με παιδιά προ-
σφέροντας:

• Ρούχα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ για παιδιά ηλικίας 3 μέχρι 18 
ετών

• Παπούτσια για παιδιά ηλικίας 3 μέχρι 18 ετών και
• Βρεφικά είδη (καροτσάκια, καρεκλάκια φαγητού, 

relax κ.λ.π.),
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, 

μια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, λειτουργεί από τον 
Αύγουστο του 2017 με στόχο την καταπολέμηση της φτώ-
χειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής δι-
ακρίσεων. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι στελεχωμένο 
με μια Κοινωνική Λειτουργό και μια Διοικητική Υπάλληλο.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις 
του Παλαιού Κοινωνικού Παντοπωλείου, δίπλα στην 
Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος (Πολεοδομία) του 
Δήμου Αλεξάνδρειας κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρες 10:00 – 
14:00.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Την Πέμπτη 15 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με 
θέμα: «H παιδεία κατά την Τουρκοκρατία», στη σειρά των 
ομιλιών Μαρτύρων και ηρώων αίματα με την ευκαιρία του 
εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Ε-
παναστάσεως του 1821 μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

 Το Σάββατο 17 Ιουλίου στις 6:00 μ.μ. θα απευθύνει χαι-
ρετισμό στο 23ο Συναπάντημα νέων ποντιακής καταγωγής 
από όλη την Ελλάδα και τη Διασπορά στις εγκαταστάσεις του 
Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο. 

 Την Κυριακή 18 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στο Ιερό 
Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο, όπου θα 
συμμετάσχουν νέες και νέοι ποντιακής καταγωγής από όλη 
την Ελλάδα. 

 Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
του Προφήτου Ηλιού στο Ξηρολίβαδο.  

 Την Τρίτη 20 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Άνω Ζερβοχώρι.  

Την Τρίτη 20 Ιουλίου 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 αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 



Με το παρακάτω κείμενο θα διαπιστώσετε πώς αντιμετωπίζει η 
Ελληνική Δικαιοσύνη και το ελληνικό κράτος τους πολίτες της, το πόσο 
γρήγορα ή μάλλον πόσο αργά απονέμεται δικαιοσύνη στην Ελλάδα, 
καθώς και τη μέριμνα που επιδεικνύει για την πολύτεκνη οικογένεια πα-
ρά το γεγονός ότι υποχρεώνεται προς τούτο από το Σύνταγμα. 

Όλα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2020, οπότε και ένα αστυνομικό 
όργανο μου επέδωσε στο ιατρείο εισαγγελική παραγγελία για διενέρ-
γεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς το όνομα μου βρισκόταν 
εν αγνοία μου στη σχετική λίστα ιατρών που είχε παραδώσει ο οικείος 
ιατρικός σύλλογος στο Πρωτοδικείο Βέροιας, χωρίς να έχω ενημερωθεί 
ποτέ προς τούτο, ώστε να έχω τη δυνατότητα να προβάλλω τις σχε-
τικές αντιρρήσεις. Εκτέλεσα τα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν με τη 
δέουσα επιμέλεια δαπανώντας δεκάδες ώρες εργασίας, καταθέτοντας 
εντός του χρονικού πλαισίου την σχετική έκθεση και ταυτόχρονα, στις 
22/9/2020, κατέθεσα στον ιατρικό σύλλογο αίτηση εξαίρεσης του ονό-
ματός μου από τα σχετική λίστα, η οποία έγινε μεν αποδεκτή, αλλά θα 
ίσχυε από την επόμενη χρονιά. 

Λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε δεύτερη εισαγγελική παραγ-
γελία για άλλη υπόθεση, οι εμπλεκόμενοι στην οποία είναι άνθρωποι 
που έχω εργαστεί μαζί τους και, για τον λόγο αυτό, δεν επιθυμούσα να 
ασχοληθώ με την υπόθεση, θεωρώντας ότι δεν θα είμαι αντικειμενικός 
στην κρίση μου. Κατέθεσα αίτηση εξαίρεσης στο Πταισματοδικείο -που 
ήταν αρμόδιο να εκτελέσει την εισαγγελική παραγγελία- η οποία έγινε 
δεκτή.

Τον Φεβρουάριο του 2021 μου επιδόθηκε -από το Διοικητικό Πρωτο-
δικείο αυτή τη φορά- απόφαση ορισμού μου ως πραγματογνώμονα για 
μια υπόθεση θανάτου ασθενούς από την δεκαετία του 2000!  
Εν μέσω της έξαρσης της πανδημίας του COVID, με την αύξηση του 
όγκου της δουλειάς στο ιατρείο, την επικείμενη έναρξη (εθελοντικά) 
εφημεριών μου στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Βέροιας (ξεκίνησα 
τις εφημερίες λίγες ημέρες αργότερα και έκτοτε έχω πραγματοποιήσει 

13 συνολικά εφημερίες σε διάστημα 3 μηνών), κατέθεσα στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο την  1/3/21 αίτηση εξαίρεσής μου από 
τη διενέργεια και αυτής της πραγματογνωμοσύνης προβάλλο-
ντας 2 βασικούς λόγους (με αποδείξεις προς τούτο): το μεγάλο 
φόρτο εργασίας μου, η οποία λόγω και της πανδημίας έχει 
αυξηθεί, και το γεγονός ότι είμαι πολύτεκνος πατέρας 5 ανήλι-
κων παιδιών σε όλες τις βαθμίδες (λύκειο, γυμνάσιο, δημοτικό, 
προσχολική ηλικία) με πολλές και ποικίλες υποχρεώσεις, ιδίως 
μετά την απώλεια του πεθερού μου που βοηθούσε με τις εξω-
σχολικές δραστηριότητές τους. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο συνε-
δρίασε για να μελετήσει την αίτηση μου στις 8 Απριλίου 2021, 
ήτοι 39 ημέρες(!) αργότερα και  εξέδωσε την υπ’ αρ. απόφαση 
Α253/2021 απόρριψης της αίτησής μου στις 17 Ιουνίου 2021, 
δηλαδή σχεδόν 2,5 μήνες(!) μετά την συνε-
δρίαση και η σχετική απόφαση μου επιδό-
θηκε στην 1 Ιουλίου 2021, δηλαδή 4 μήνες(!) 
μετά την αίτησή μου. Για ένα τόσο ασήμαντο 
θέμα δηλαδή, όπως η αίτηση εξαίρεσης ενός 
πραγματογνώμονα, τα ελληνικά δικαστήρια 
χρειάζονται 4 ολόκληρους μήνες! Έτσι δικαι-
ολογείται και το γεγονός ότι η υπόθεση στην 
οποία κλήθηκα ως πραγματογνώμονας χρο-
νολογείται από την δεκαετία του 2000! 

Στην ουσία του ζητήματος τώρα. Το Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο απέρριψε την αίτηση 
εξαίρεσής μου και μου επιβάλλει να διενερ-
γήσω την πραγματογνωμοσύνη, μελετώντας 
τον ογκοδέστατο φάκελο της δικογραφίας 
εντός 2 μηνών μάλιστα, θεωρώντας ότι οι 
λόγοι που προβάλλω (όγκος εργασίας και το 
ότι είμαι πολύτεκνος) δεν με παρεμποδίζουν 

στο να εκτελέσω τα κα-
θήκοντά μου. Η ακριβής 
διατύπωση είναι η εξής: 
Σε κάθε περίπτωση ο 
επικαλούμενος φόρ-
τος εργασίας του και 
το γεγονός ότι είναι 
πολύτεκνος δεν συνι-
στούν σπουδαίο λόγο 
που τον παρεμποδίζει 
να εκτελέσει τα προ-
αναφερθέντα καθήκο-
ντά του ως πραγμα-
τογνώμονα και, συνε-
πώς, οι σχετικοί του 
ισχυρισμοί πρέπει να 
απορριφθούν ως αβά-
σιμοι. 

Δηλαδή, το δικαστή-

ριο υποστηρίζει εγγράφως τα εξής: 1) Το γεγονός ότι εξετάζω καθη-
μερινά δεκάδες ασθενείς στο ιατρείο μου (αποδεικνύεται εύκολα από 
τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών), ότι απαντώ σε δεκάδες 
τηλεφωνήματα, viber, messenger, SMS (αποδεικνύονται επίσης εύκο-
λα), ότι εδώ και 3 έτη προσφέρω αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες μου στο 
Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας εξετάζοντας άπορους συμπολίτες μας, ότι 
εφημερεύω κάποιες Τετάρτες το απόγευμα (που δεν έχω ιατρείο) ως 
το πρωί της Πέμπτης και από Σάββατο πρωί ως Κυριακή πρωί στα 
επείγοντα της Παθολογικής του Νοσοκομείου Βέροιας, δεν συνιστούν 
υπερβολικό φόρτο εργασίας, 2) Θεωρεί ότι η ιδιότητα του πολύτεκνου 
και η προστασία της οικογένειας από το Σύνταγμα είναι κάτι που δεν 
υφίσταται προφανώς. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το πρωί της ημέρας που 
μου επιδόθηκε η απόφαση, πριν πάω στο ιατρείο, μετέφερα την κόρη 
μου Ευδοξία στις κατασκηνώσεις Κωστοχωρίου (1 ώρα), βοήθησα 
την σύζυγό μου να πάει στον παιδίατρο για εμβόλιο τον 3χρονο γιο 
μου Σωτήρη (δεν προλάβαινα να είμαι παρών γιατί είχα ραντεβού στο 
ιατρείο) και το απόγευμα πήγα το γιο μου Αναστάσιο στο ποδόσφαιρο 
στους Γεωργιανούς για την προπόνησή του (40 λεπτά). Προφανώς, οι 
δικαστές θεωρούν ότι όλα αυτά θα γίνονταν αυτόματα από μόνα τους, 
χωρίς τη φυσική παρουσία μου. Έτσι προστατεύει το ελληνικό κράτος 
την οικογένεια. 3) Όταν τηλεφώνησα να διαμαρτυρηθώ για την απόφα-
ση και το ύφος της απόφασης (στην κατακλείδα μάλιστα αναφέρεται ότι 
ο όρκος που θα δώσω ενώπιον της πρωτοδίκη, θα είναι σε ημέρα και 
ώρα που θα ορισθεί από αυτήν, δηλαδή θα αφήσω τα ραντεβού των 
ασθενών μου για να ορκισθώ όποτε βολεύει το κράτος), η απάντηση 
που πήρα προφορικά είναι να ξανακάνω αίτησης εξαίρεσης και να 
επικαλεσθώ λόγους υγείας (!!!!) για να γίνει αποδεκτή. Δηλαδή να πω 
ψέματα. Εννοείται ότι αρνήθηκα να  συναινέσω σε κάτι τέτοιο. 

Μετά από όλα αυτά, σε συνεννόηση με φίλους νομικούς, ιατρούς, το     
διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής, το διοικητή του νοσοκομείου, επέ-
λεξα να διενεργήσω την πραγματογνωμοσύνη κανονικά, προκειμένου 
να μην ταλαιπωρείται κι άλλο και η οικογένεια του θανόντος και να μην 
συμβάλλω κι εγώ στην καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης. Αυτό ση-
μαίνει φυσικά ότι θα σταματήσω προσωρινά τις εθελοντικές εφημερίες 
μου έως την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης. Προφανώς, το 
ελληνικό κράτος θεωρεί πιο σημαντικό να συντάσσω εκθέσεις από το 
να είμαι ιατρός στην πρώτη γραμμή. 

Στον αρχικό τίτλο του κειμένου, Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΥ-
ΦΛΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ…, ας βάλει ο καθένας ό,τι νομίζει. Εγώ θα το αποφύ-
γω, για να μην έχω και άλλα τραβήγματα μαζί της. 

 
Αποστολίδης Αν. Δημήτριος, 

Ιατρός Παθολόγος
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

Α) Εργατών Παραγωγής 

Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ 

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ): 

1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, 
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.), 
3. Αριθμό  Μητρώου ΙΚΑ  
4. Α.Μ.Κ.Α.  
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού  υγείας  
6. Βιβλιάριο  καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος), 
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ: 

- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: 

- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και 
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ: 
- Άδεια χειριστή  ή βοηθού χειριστή 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146 
Mail: venus@venusgrowers.gr 
 
 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΣΔΑΔΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ
 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο ΑΣΔΑΔΚ προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια 
γενική συνέλευση που  θα πραγματοποιηθεί  στις 
18 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00΄ στο Κωστοχώρι με 
τα παρακάτω θέματα:

1. Κοινοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) επικοινωνίας.

2. Ενημέρωση για ο Λιανοβρόχι.
3. Διανομή μερισμάτων – Ισολογισμός.
4. Αγορά ακινήτου έδρας Αναγκαστικού Συνεται-

ρισμού.
5. Διαμόρφωση κοιμητηρίων.
6. Ενημέρωση δημοπρασίας δάσους συστάδας 

3γ.
7. Ενημέρωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ε-

πένδυσης ενεργειακών μονάδων από τις εταιρείες 
ΤΕΡΝΑ – ΑΚΤΩΡ σε περιοχή του Συνεταιρισμού.

8. Ενημέρωση για το υπάρχον προσύμφωνο 
εγκατάστασης Φ/Β με την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.

9. Ενημέρωση για την επίσκεψη σε τοπικούς 
βουλευτές για το Λιανοβρόχι.

10. Κατασκευή Πάρκου Πλατάνων στην είσοδο 
του χωριού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα 
πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 25 Ιουλίου 
2021 την ίδια ώρα στο ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Κωστοχώρι, 10 Ιουλίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Επιστολή στο «ΛΑΟ»
Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα εκτός από 

τυφλή είναι και…
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ΗΑΕΚστουςΟμίλους
τουEHFEuropean

League

Ένα σημαντικό βήμα προόδου, που έχει 
αντανάκλαση και σε όλο το οικοδόμημα 
του ελληνικού χάντμπολ, πραγματοποίησε 

η ΑΕΚ, καθώς θα αγωνιστεί απευθείας στους ομί-
λους της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνω-
σης.

Ουσιαστικά, ηΑΕΚανεβάζει τονπήχη τουανταγωνισμού της,
μετά την κατάκτηση των εγχώριων τίτλωναλλά και τουEuropean
Cupκαικάνειέναβήμαπαραπάνωμπαίνονταςσεένακλαμππολύ
πιοισχυρώνομάδων.

ΌπωςτονίζεταιστηνανακοίνωσητηςΈνωσης“ηΑΕΚκατέθεσε
τοαίτημάτηςκαιμετάαπόσκληρή“μάχη”μεμεγαθήριατουευρω-
παϊκούχάντμπολέγινεδεκτήστηνκυρίωςφάσητουEHFEuropean
League, με τονΠρόεδρο τουΣυλλόγου, κ.ΑλέξηΑλεξίου, τονΑ’
Αντιπρόεδρο καιΔιοικητικόΥπεύθυνο του τμήματος, κ. Σταμάτη
Παπασταμάτη,αλλάκαιολόκληρητηνοικογένειατηςΑΕΚνααισθά-
νονταιυπερήφανοικαιικανοποιημένοιαπότηνεπιτυχίααυτή.

ΣυνολικάστουςΟμίλουςτουEHFEuropeanLeagueέχουν“κλεί-
σει”θέση12ομάδες:

SCMagdeburg (Γερμανία),HBCNantes (Γαλλία),Bidasoa Irun
(Ισπανία),GrundfosTatabanyaKC(Ουγγαρία), IKSavehof (Σουη-
δία),HCEurofarmPelister(Σκόπια),PfadiWinterthurHB(Ελβετία),
ChekhovskieMedvedi (Ρωσία), RKGorenje Velenje (Σλοβενία),
ΑΕΚ(Ελλάδα),TatranPresov(Σλοβακία),Cocks(Φινλανδία)”.

Η ΔΕ του τμήματος 
καλαθοσφαίρι-
σης με χαρά ανα-

κοινώνει την ανανέωση 
της συνεργασίας της 
με τον Ευθύμη Κοθρά. 
Ο αρχηγός της ομάδας 
μας θα συνεχίσει να 
φοράει την αγαπημένη 
του φανέλα με το Νο 12 
και να καθοδηγεί την 
ομάδα μας εντός του 
αγωνιστικού χώρου για 
6η συνεχόμενη χρονιά, 
έχοντας πατήσει τα 40 
έτη της ζωής του.

Πληροφορίες ότι δήλωσεπως
αυτή θα είναι η τελευταία χρονιά
της καριέρας του ελέγχονταιως
ανακριβείς και μένει να επιβεβαι-
ωθούν(ήμήπωςόχι)τοερχόμενο
καλοκαίρι.Μέχρι τότε, του ευχό-

μαστεναείναιυγιής,ναπαίξει το
μπάσκετπου ξέρει, να γίνει οδη-

γόςγιατανέαπαιδιάκαιναχαρεί
μια ολοκληρωμένη μπασκετική

χρονιά,χωρίςτιςπεριπέτειεςτων
2τελευταίωνσαιζόν.

Συνεχίζει στον Φίλιππο ο Ευθύμης Κοθράς

Super League 2-Football League: 
Το «ευχαριστώ» για το ποσοστό

από το στοίχημα

ΗSuper League 2-Football League εξέδωσε ευχαριστήριο για
τηνκαταβολήτωνχρημάτωναπότοστοίχημαστιςΠΑΕτηςFL.

Ηανακοίνωση:
ΗΈνωσηΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρουΑ2καιΒΕθνικήςΚατη-

γορίας,εκφράζειτιςευχαριστίεςτηςστονΥφυπουργόΑθλητισμούκ.
ΛευτέρηΑυγενάκηκαιτουςσυναρμόδιουςυπουργούςγιατηνάμεση
κινητοποίησητουςόσοναφοράστηνκαταβολήτουποσοστούφορο-
λόγησηςπαικτώντυχερώνπαιχνιδιώνστιςείκοσιΠΑΕτηςFootball
League.

ΑΕΚΒ’:«Όχι»απόΤσιάρτα
«Δενθέλωναδιχάσω»
Δεν αποδέχθηκε την πρόταση της 

«Ένωσης» για να αναλάβει την Β’ ομάδα
ΟΒασίληςΤσιάρτας

ανακοίνωσεότι δεν θα
είναι τελικά ο προπο-
νητής της ομάδας Β’
τηςΑΕΚ και εξήγησε
τους λόγουςπουπήρε
τηναπόφαση.

«Θαήθελαναευχα-
ριστήσωτηνΠΑΕΑΕΚ
για την τιμητική πρό-
ταση να αναλάβω την
ΑΕΚ Β. Όμως επειδή
δεν θέλω να διχάσω

τουςφιλάθλους τηςαγαπημένηςμουομάδας κμόνο γιααυτόν το
λόγοδενκάνωαποδεκτήτηνπρότασήτης.Ήμουνείμαικθαείμαι
ΑΕΚκαυτόδενθααλλάξειποτέ», ανέφερεσεανάρτησή τουστα
socialmediaοπαλαίμαχοςάσος.

Αποφάσεις Διαιτητικού
για Καβάλα, Απ. Πόντου και Τρίκαλα
ΑπορρίφθηκανοιαιτήσειςτωνΣουλογάνηκαιΠακαλτσή

κατάτηςΠΑΕΑΟΚαβάλα
Ακόμη,τοΔιαιτητικόΔικαστήριοενεργοποίησε-3σεβάροςτηςΠΑΕ

ΑπόλλωνΠόντουμέχρι την εξόφληση τουΛόπεθΠέρεθ ενώ επέβαλε
στηνΠΑΕΑΟΤρίκαλαναεξοφλήσειτονΠαπαευθυμίου.

Αναλυτικά:
«ΤοΔιαιτητικόΔικαστήριοτηςΕλληνικήςΠοδοσφαιρικήςΟμοσπονδί-

ας,κατάτηντελευταίατουσυνεδρίαση,έλαβετιςακόλουθεςαποφάσεις.
Απορρίπτει την από 17.6.2021 και με αριθμόπρωτοκόλλουΕΠΟ

13497/18.6.2021 αίτηση αναψηλάφησης του Γεωργίου Σουλογάνη,
πρώηνεπαγγελματίαποδοσφαιριστή,κατάτηςΠΑΕΑΟΚαβάλας.

Απορρίπτει την από 17.6.2021 και με αριθμόπρωτοκόλλουΕΠΟ
13504/18.6.2021 αίτηση αναψηλάφησης τουΘεόδωρουΠακαλτσή,
πρώηνεπαγγελματίαποδοσφαιριστή,κατάτηςΠΑΕΑΟΚαβάλας.

ΕνεργοποιείσεβάροςτηςΠΑΕΑπόλλωνΠόντου,μέχρι τηνπλήρη
και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή
ΧόνατανΛόπεθΠέρεθ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της
334/2020 τελεσίδικης απόφασης τηςΑ΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., συνολικού
ποσού14.080,60ευρώπλέοντωννομίμωντόκων,τηνεπιβληθείσαμε
τηνυπ’αριθμ.34/2021απόφασητουπαρόντοςΔικαστηρίουποινήτης
αφαιρέσεωςτριών (3)βαθμώναπότονβαθμολογικόπίνακατουπρω-
ταθλήματοςπουθααγωνίζεταικατάτηναγωνιστικήπερίοδο2021-2022,
εντόςπροθεσμίαςπέντε (5) εργάσιμωνημερώναπό την επομένη της
επίδοσηςτηςπαρούσας.

Επιβάλλει στηνΠΑΕΑΟΤρίκαλα, μέχρι τηνπλήρη και ολοσχερή
εξόφληση του αιτούντοςΠαναγιώτηΠαπαευθυμίου, πρώην επαγγελ-
ματίαποδοσφαιριστή,σεποσοστό50%τουποσούτων5.413,25ευρώ
πλέοντωννομίμωντόκωνκατάταδιαλαμβανόμεναστοδιατακτικότης
776/2006τελεσίδικηςαπόφασηςτηςΑ΄Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο.,τηνποινήτης
αφαίρεσηςτριών(3)βαθμώναπότονβαθμολογικόπίνακατουπρωτα-
θλήματοςπουθααγωνίζεταικατά τηναγωνιστικήπερίοδο2021-2022,
εντόςπροθεσμίαςπέντε(5)εργάσιμωνημερώναπότηνεπόμενηημέρα
τηςκοινοποίησηςτηςπαρούσας».
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Σας ενημερώνουμε ότι η Ακαδημία μας ΑετόςΛαζοχωρίου 
θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα17Μαΐου όπως ορίζει το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού. Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την 
ομαλή και ασφαλή συμμετοχή των παιδιών στις προπονήσεις. 
Τα μέλη μας υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους φωτοτυπία 

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώραέναρξης16.00

Ώρασυνάντησης15.45

Συνεχίζει στον ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ
ο Σοφοκλής Τσάτσας

Hομάδα χάντμπολ τουΖαφειράκηπροχώ-
ρησε στην ανανέωση της συνεργασίαςμε τον
έμπειροΝαουσαίοπιβοτΣοφοκλήΤσάτσα!

Ο Σοφοκλής αγωνίστηκε στην ομάδα την
περασμένη αγωνιστική σεζόν, προερχόμενος
απόμεγάλεςομάδες τιςHandballPremierστις
οποίες αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια.
Κατάτηνπερασμένηαγωνιστικήχρονιάαποτέ-
λεσεπαράγοντα σταθερότητας για την ομάδα
μαςκαθώςσεόλαταπαιχνίδιαείχεμιασταθερά
υψηλήαπόδοση!

Σχετικά με την ανανέωση τηςσυνεργασίας
τουμετονΖαφειράκηοΣοφοκλήςδήλωσε:«Για
εμέναοΖαφειράκης είναι η οικογένειαμου και
δεν ήταν δύσκολο ναπω το ναι!Δείξαμε καλό
πρόσωπο τηνπερασμένη σεζόν και πιστεύω
πωςθαπετύχουμε και τουςστόχους της επό-
μενης χρονιάς με πολύ δουλειά. Ελπίζω να
μπορέσουν και οι φίλαθλοι τηςπόλης μας να
μαςστηρίξουνκαιαπόκοντά,κάτιπουθαμας
βοηθήσει πολύ! Χρειαζόμαστε την πόλη στο
πλευρόμας!».Ενόψει της 

διοργάνω-
σης των 

τελικών φάσεων 
στα Πανελλήνια 
πρωταθλήματα των 
ηλικιακών κατηγο-
ριών, η Επιτροπή 
Ανάπτυξης της 
ΟΧΕ, ανακοινώνει 

τα εξής:

Πρωταρχικό μέλημα της
ΕΑΠ / ΟΧΕ είναι η η δια-
σφάλιση της υγείας των α-
θλητών,αθλητριών,προπο-
νητών,συνοδών,στελεχών
του αθλήματος, αλλά και
τηςκάθεοικογενείας.

Επομένως, στους αγώ-
νες θα τηρηθούν όλα τα
Υγειονομικά Πρωτόκολλα

που βρίσκονται σε ισχύ,
εντός και εκτός γηπέδων,
γιατηναποφυγήμετάδοσης
τουCovid-19καισύμφωνα,
πάντα, με τις οδηγίες της
Γενικής ΓραμματείαςΑθλη-
τισμού.

Αντιλαμβανόμαστετηνε-
πιθυμίατωνγονέωνναπα-
ρακολουθήσουν δια ζώσης
τουςαγώνες,ωστόσομετα
ισχύοντα δεδομένα δεν θα

επιτρέπεταιηπαρουσίαθε-
ατών στις κερκίδες, πέραν
τουορίουπουπροβλέπουν
ταΠρωτόκολλα.

Ζητούμεαπ’όλουςναδι-
ευκολύνουντοέργοτωνδι-
οργανωτών, για την ασφά-
λειατωνσυμμετεχόντωνκαι
τωνοικογενειώντους.

Περισσότερες διευκρινί-
σεις θα ανακοινωθούν τις
επόμενεςημέρες

ΑνακοίνωσηΕΑΠ/ΟΧΕγιαθεατές

ΑνακοινώθηκεοΠ.Ρότζιος
απότονΖαφειράκη

ΜεανακοίωσήτηςηδιοίκησητουΖα-
φειράκηΝάουσας κάνει γνωστή τη συ-
νέχιση τηςσυνεργασίαςμε τοΝαουσαίο
αθλητήΠ.Ρότζιο.

«Ανακοινώνουμε την ανανέωση της
συνεργασίαςμαςμετονΝαουσαίοαθλη-
τήΠέτροΡότζιο!

ΟΠέτρος είναι ένα έμπειρο δεξί εξ-
τρέμ, τηνπερασμένη αγωνιστική σεζόν
αγωνίστηκε με την ομάδαμας, ενώ έχει
αγωνιστεί στηνHandballPremier και με
τηνομάδατουΑερωπούΈδεσσας.

Σχετικά με την ανανέωση του στον
ΖαφειράκηοΠέτροςΡότζιοςμαςδήλωσε:

«Είναι μεγάλημου χαράπουθασυ-
νεχίσωνααγωνίζομαι με τηφανέλα του
Ζαφειράκη! Για όλους εμάςπου ξεκινή-
σαμετοhandballαπόεδώ,οΖαφειράκης
είναιηοικογένειαμας!Πέρσιδείξαμεένα
καλόαγωνιστικόπρόσωποκαιφέτοςθα
προσπαθήσουμε να ταπάμεακόμη κα-
λύτερα!Εύχομαιναέχουμευγείακαιόλη
τηνπόληστοπλευρόμας!»

Συγχαρητήρια σε Κυριάκο Ποταμόπουλο
ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαί-

ρισηςτουΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
συγχαίρει τον αθλητή τουσυλλόγου
ΚυριάκοΠοταμόπουλο, γιο τουπα-
λαίμαχου αθλητή Κώστα Ποταμό-
πουλου, για την εξαιρετική τουπα-
ρουσία στις Πανελλήνιες εξετάσεις
και πιο συγκεκριμένα στην Ιατρική,
όπου κατάφερε να συγκεντρώσει
18653 μόρια, επίδοσηπου συγκα-
ταλέγεταιανάμεσαστιςκορυφαίεςσε
πανελλαδικόεπίπεδο.

ΟΚυριάκος συνδύασε με συνέ-
πεια για πολλά χρόνια την ταυτό-
χρονη παρουσία του στα τμήματα
υποδομής και στην ανδρική ομάδα,
αποδεικνύονταςότιότανυπάρχειθέ-
ληση και προγραμματισμός όλοι οι
στόχοιμπορούνναεπιτευχθούν.

Κυριάκο, είμαστεπολύπερήφα-
νοι γιασένα (το ίδιο θααισθανόταν
και οπνευματικόςσουπατέραςΔη-

μήτρηςΓκίμας),σουευχόμαστεκαλήσταδιοδρομίακαιελπίζουμεοιεπιδόσειςσουνααποτελέσουνκίνητροκαισημείο
αναφοράςγιαόλουςτουςμαθητές,ανεξαρτήτωςαθλήματος,πουεπιθυμούννασυνδυάσουνμεεπιτυχίατηνακαδημαϊ-
κήμετηναθλητικήτουςσταδιοδρομία.

Ο Γιώργος Ορφανίδης 
έφυγε από τη ζωή 
και δεν πρόλαβε να 

πραγματοποιήσει μια επιθυ-
μία του.

Αυτήήταννασυγκεντρώσειόσους
περισσότερους ποδοσφαιριστές έχει
συνεργαστείστοπαρελθόνκαιναπαί-
ξουνόλοιμαζί,επαναφέρονταςμνήμες
από τοπαρελθόναλλάκαι να εκπλη-
ρωθεί η επιθυμία τους να τους δει α-
γωνιζόμενους.

Η ιδέα έπεσεστο τραπέζι και έτσι
τηνΚυριακή 18/7 καιώρα 18.00στο
Δημοτικό ΓήπεδοΚουλούρας, οι πο-
δοσφαιριστέςπουσυνεργάστηκαν με
τον ΓιώργοΟρφανίδη θα δώσουν το
παρώνγιαέναφιλικόστημνήμητου.

Εμείςθαείμαστεεκεί!

ΤηνΚυριακή18/7ΟΛΟΙ
στογήπεδοτηςΚουλούρας

νατιμήσουμετονΓιώργοΟρφανίδη



Αύριο Παρα-
σκευή, 16 Ιουλίου 
2021, στις 8.30 
μ.μ., η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Η-
μαθίας εγκαινιάζει 
τη μόνιμη ημιυ-
παίθρια έκθεση 
του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Βέροιας 
με τίτλο ‘’Ο Τοίχος 
της Μνήμης’’ που 
δημ ιουργήθηκε 
στο πλαίσιο του 
έργου «Ομογενο-
ποιήση - αισθη-
τική αναβάθμιση 
- ανάδειξη του 
ιδιαίτερου χαρα-
κτήρα του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου 
Βέροιας» το οποίο 
υλοποιήθηκε με 
αυτεπιστασία από 
την Εφορεία (Νο-
έμβριος 2018-Ιούνιος 2021).

Tην έκθεση θα εγκαινιάσει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Λίνα Μενδώνη.

 Συνολικά 190 επιτύμβιες στήλες, επιτύμβιοι και τιμητικοί βωμοί και 
μαρμάρινες σαρκοφάγοι που χρονολογούνται από τον 4 ο αι. π.Χ. έως 
τον 4 ο αι. μ.Χ. καθαρίσθηκαν, συντηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν 
αισθητικά και για πρώτη φορά παρουσιάζουν συστηματικά στο ευρύ 
κοινό την προσωπογραφία, τους θεσμούς και τα ιδεώδη της αρχαίας 
Βέροιας, της πόλης που χάρισε την τελευταία βασιλική δυναστεία του 
μακεδονικού κράτους, τους Αντιγονίδες, και ως Μητρόπολις και έδρα 
του «Κοινού των Μακεδόνων» έγινε ο θεματοφύλακας της μνήμης του 
Μεγαλέξανδρου και του ένδοξου παρελθόντος της Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας 
θα παρουσιαστεί σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας το θεατρικό 
δρώμενο ‘’Επιγράμματα’’. Η προσαρμογή των κειμένων έγινε από τον 
Γ. Λιόλιο, η σκηνοθετική επιμέλεια από τον Γ. Παρασκευόπουλο, η μου-
σική επιμέλεια από τον Στ. Μπάμπαλο και τον Δ. Τσιγκενόπουλο. Στην 
παράσταση συμμετέχουν οι τελειόφοιτοι της δραματικής σχολής ΄΄Σύγ-
χρονο Θέατρο Βασίλης Διαμαντόπουλος’’: Π. Ματζίρης, Σ. Γιαννάκιρης, 
Στ. Νικολαίδου, Λ. Τότα, Μ. Ταχτσίδου, Μ. – Ν. Παρασκευοπούλου, Ε. 
Θεμελή, Σ. Ταγταλενίδου, Χρ. Καρλιώτη, Φ. Ντοκατζή, Ολ. Πάπιστα.

Θα τηρηθούν όλα τα πρωτοκόλλα ασφαλούς προσέλευσης και πα-
ραμονής στον χώρο. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν 
τις οδηγίες του προσωπικού της ΕΦΑ Ημαθίας για την κίνησή τους στον 
χώρο.

Από την ΕΦΑ παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να αποφεύγουν 
τον συνωστισμό και να κρατούν αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ. μεταξύ 
τους.

 Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων του ΕΟΔΥ και των υγειο-
νομικών αρχών.

Το Σάββατο εγκαινιάζεται το αρχαιολογικό πάρκο της Νεκρόπολης 
των Αιγών και η Βασιλική ταφική Συστάδα ‘’των Τημενιδών’’

Την επόμενη ημέρα, το Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021, στις 7.00 μ.μ., 
εγκαινιάζεται το αρχαιολογικό πάρκο της Νεκρόπολης των Αιγών και 
της Βασιλικής ταφικής Συστάδας ‘’των Τημενιδών’’ (μνημείο παγκόσμι-
ας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO) που καταλαμβάνει έκταση 
540 στρεμμάτων στα βόρεια του αρχαίου άστεως και περιλαμβάνει 530 
σωζόμενους, ορατούς ταφικούς τύμβους. Τα εγκαίνια  του αρχαιολογι-
κού πάρκου  που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της υλοποιήσης από την 
ΕΦΑ Ημαθίας του έργου ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας «Προστασία 
και ανάδειξη του νεκροταφείου των Τύμβων και της ταφικής συστά-

δας ‘’των Τημενιδών’’» 
(2012-2015) θα τελέσει  
η Υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού  Λίνα 
Μενδώνη. 

Το  αρχα ιολογ ι κό 
πάρκο περιλάμβανε την 
συστηματική περίφραξη 
του αχανούς χώρου, την 
δημιουργία διαδρομών, 
τη φύτευση 6.500 δέν-
δρων και την τοποθέτη-
ση εποπτικού υλικού και 
στεγάστρων προστασί-
ας σε τύμβους και στο 
παλιότερο τμήμα της 
βασιλικής ταφικής συ-
στάδας. Κατά την διάρ-
κειά του νέα εξαιρετικά 
ενδιαφέροντα ταφικά 
μνημεία ήρθαν στο φως, 
μερικά από τα οποία 
προστατεύτηκαν και α-
ναδείχθηκαν με την το-
ποθέτηση στεγάστρων 
(2018-2020), ώστε να μπορούν να είναι επισκέψιμα από το κοινό.

Συνολικά 21 τάφοι ήρθαν στο φως στην βασιλική ταφική συστάδα 
που χρονολογούνται από τις αρχές του 6ου  μέχρι τις αρχές του 3ου 
προχριστιανικού αιώνα, ανάμεσα στους οποίους αναγνωρίζονται οι 
εντυπωσιακές υπόστυλες ταφικές αίθουσες του Αμύντα Α΄ (530-496 
π.Χ.) και του Αλέξανδρου Α΄ (496-454 π.Χ.) που έφερε την Μακεδονία 
στο ιστορικό προσκήνιο, ο τάφος του Περδίκκα Β΄(454-413 π.Χ.) με την 
αρχαιότερη γνωστή ζωγραφική από την περιοχή και το σύμπλεγμα των 
3 μακεδονικών τάφων, οι δύο από τους οποίους πιθανότατα ανήκουν 
στην κόρη του Φιλίππου Β΄ Κύνα και στο βασιλικό ζεύγος Φιλίππου Γ΄ 
Αρριδαίου (323-317 π.Χ.) και Ευρυδίκης που ήταν ετεροθαλής αδελφός 
και θυγατέρα της προηγούμενης.

Δίπλα στην βασιλική συστάδα, σε ένα αναπεπταμένο πεδίο 50 
στρεμμάτων οι Μακεδόνες τελούσαν τους ταφικούς αγώνες για τους 
νεκρούς βασιλείς, συνδέοντας την ιστορία με την επική παράδοση, και 
κάθε Άνοιξη γιόρταζαν με τελετουργικούς χορούς την αρχή των πολε-
μικών επιχειρήσεων. Η περιήγηση στο αχανές αρχαιολογικό πάρκο 

που, καθώς θα μεγαλώνουν οι συστάδες των δένδρων, θα γίνεται όλο 
και πιο ειδυλλιακή καλεί τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι στη μνήμη και την 
ιστορία και τον προετοιμάζει να συναντηθεί με εκείνους που άλλαξαν 
την πορεία του κόσμου, τον Φίλιππο Β΄ και τον Μεγαλέξανδρο, που 
σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές ξεκίνησε από δω, από τα ιερά χώματα 
της βασιλικής Μητρόπολης των Μακεδόνων, την μεγάλη εκστρατεία.
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Διάκριση της Κινηματογραφικής Ομάδας 
του 5ου ΓΕΛ Βέροιας με «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο»

Η Κινηματογραφική Ομάδα του 5ου ΓΕΛ Βέροιας απέσπασε ειδική μνεία στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακών Ταινιών  με θέ-
μα «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο», που διοργάνωσαν το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και η Γενική Γραμματεία 
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων την άνοιξη του 2021. Στον Διαγωνισμό απονεμήθηκαν ένα βραβείο και δύο 
ειδικές μνείες. 

Η ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Εσύ έφταιγες», που δημιούργησαν οι μαθητές μας, πραγματευόταν τη σεξουαλική παρενόχληση και κακο-
ποίηση που μπορεί να υποστεί ένας έφηβος ανεξαρτήτως φύλου. «Οι μαθητές και οι μαθήτριες, χρησιμοποιώντας τη μυθοπλασία, απέδωσαν με 
πολύ πετυχημένο τρόπο τις πρωτότυπες και γεμάτες φρεσκάδα ιδέες τους χρησιμοποιώντας την κινηματογραφική γλώσσα για να προβάλουν την 
ανάγκη εξάλειψης των κάθε είδους έμφυλων στερεότυπων», ανέφερε η Κριτική Επιτροπή. Παρόλο που ο διαγωνισμός διενεργήθηκε υπό τη σκιά 
της πανδημίας και με τα σχολεία κλειστά για πολύ μεγάλο διάστημα, οι μαθητές και οι μαθήτριες ευαισθητοποιήθηκαν πάνω στο συγκεκριμένο 
κοινωνικό πρόβλημα και εργάστηκαν ομαδικά για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος - τηρώντας απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Τα μέλη της Κινηματογραφικής Ομάδας ήταν οι μαθητές: Θεοχαρόπουλος Βασίλης, Καρυπίδης Κυριάκος, Κουλυμβάνου Αθηνά, Λάτσου Βικτώ-
ρια, Μοτσιοπούλου Ιωάννα, Παπαδίνας Ταξιάρχης, Σαμαρά Δήμητρα, Σιδηροπούλου Αναστασία, Τσαχουρίδου Ναυσικά. Υπεύθυνες της Ομάδας 
ήταν οι καθηγήτριες Αξούριστου Χαρά και Λιακοπούλου Έφη. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Σίμο Καραγαβριηλίδη, για την τεχνική επεξερ-
γασία της ταινίας (κινηματογραφικές λήψεις και μοντάζ).

Δείτε την ταινία στη διεύθυνση:
https://m.youtube.com/watch?v=u4D7Yc6NUIM

Στον «αέρα» η νέα ιστοσελίδα 
του ΔΙΕΚ Βέροιας

Το ΔΙΕΚ Βέροιας, σεβόμενο τις ανάγκες των καταρτιζόμενων 
και εκπαιδευτών, τις απαιτήσεις της κοινωνίας, είναι στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσει ότι από σήμερα θα μπορείτε να 
ενημερώνεστε για τα νέα του ΔΙΕΚ Βέροιας από την επίσημη 
ιστοσελίδα του στην διεύθυνση www.iekverias.gr 

Με αναβαθμισμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, με νέο σχε-
διασμό και δομή, σύγχρονη αισθητική και εμπλουτισμένο περι-
εχόμενο, φιλική προς κινητά, συνδεδεμένη με κοινωνικά δίκτυα, 
ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις της ψηφιακής 
εποχής αλλά και στις ανάγκες του πολίτη. Στόχος μας η άμεση 
ενημέρωση και εξυπηρέτηση σας . 

Διπλά εγκαίνια από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
-«Ο Τοίχος της Μνήμης» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας και το αρχαιολογικό πάρκο 

του «Νεκροταφείου των Αιγών - Βασιλική Συστάδα των Τημενιδών» στη Βεργίνα
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ΚΙΝΑΛ Ημαθίας: Ανασυγκρότηση και αναγέννηση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, παράλληλα με την αναδιοργάνωση 
των ιατροκοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

-Η πρόταση παρουσιάστηκε χθες σε συνέντευξη Τύπου  
Τις  προτάσεις του ΚΙΝΑΛ για την Δημόσια Υγεία 

παρουσίασαν χθες στη Βέροια, ο Γιώργος Τρελλό-
πουλος, Περιφερειακός Οργανωτικός Υπεύθυνος 
Μακεδονίας «Κίνημα Αλλαγής», Αγγειοχειρουργός 
και  Δ/ντης ΕΣΥ Νοσοκομείο  «Παπανικολάου»,  ο 
Χρήστος Κούτρας, Περιφερειακός Σύμβουλος. Δ/
ντης Παθολογικής κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας, 
ο Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου,  Χειρουργός, π. Δ/
ντης Χειρουργικής κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας 
και μέλος της Ν.Ε. Ημαθίας και ο Νίκος Μπρουσκέ-
λης, Ουρολόγος, ειδικός χειρουργός και  μέλος Ν.Ε. 
Ημαθίας. 

Ο γραμματέας την ΝΕ Ημαθίας Κώστας Ασλά-
νογλου,παρουσίασε τους τέσσερις «εξαιρετικούς 
συντρόφους πρώτης γραμμής που έδωσαν δείγμα-
τα γραφής, παρουσίασαν έργο και έχουν να πουν 
πολλά για τη δημόσια υγεία», όπως είπε, τονίζοντας 
ότι πρόκειται για μία πρώτη επαφή -  καταγραφή, η 
οποία θα συνεχιστεί εάν επιτρέψουν οι υγειονομικές 
συνθήκες με κάτι πιο ανοιχτό προς τον κόσμο, μία 
εκδήλωση που θα γίνει το Σεπτέμβριο στο μπάσκετ 
της Ελιάς, και θα είναι  αφιερωμένη στον Θανάση 
Γεωργιάδη.

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Τρελλόπουλος είπε 
ότι η πανδημία βρίσκεται και πάλι σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι αλλά η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση,  
λειτουργεί συγκεντρωτικά, αιφνιδιάζει, διχάζει, δεν 
σχεδιάζει στρατηγικά και με παλινωδίες και αντιφά-
σεις εργαλειοποιεί την πανδημία, ενώ εξυπηρετήσει 
ιδιωτικά συμφέροντα.

Τόνισε ότι το μόνο όπλο σήμερα είναι ο εμβολιασμός και έκανε α-
πολογισμό των κινήσεων του ΚΙΝΑΛ, θυμίζοντας και τις 12 προτάσεις 
για το ΕΣΥ που παρουσίασε περσι για την υπεράσπιση της δημόσιας 
υγείας. Σήμερα το ΚΙΝΑΛ έχοντας υπόψιν τις παρούσες συνθήκες της 
πανδημίας, επικαιροποίησε τον σχεδιασμό του για τον  τομέα της δημό-
σιας υγείας και όπως είπε οι προτάσεις κινούνται σε τρεις άξονες: στον 
υγειονομικό χάρτη και τις υποδομές,  στο ανθρώπινο δυναμικό και στο 
θεσμικό πλαίσιο για την ανασυγκρότηση ενός αναγεννημένου ΕΣΥ  που 
αποτελεί πολιτικός στόχος του Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Κούτρας στάθηκε κυρίως στο τι πρέπει να γίνει στο νοσοκο-
μείο της Βέροιας στο οποίο υπηρετεί εδώ και 35 χρόνια. Όπως είπε: 
-Πρέπει  να παραδοθεί ολόκληρη νέα Πτέρυγα, να στελεχωθεί η ΜΕΘ 
με όλα τα κρεβάτια ( τουλάχιστον 6 να είναι μόνιμα ενώ μέχρι στιγμής 
είναι τέσσερα) και να λειτουργήσουν μαζί οι μονάδες εντατικής θερα-
πείας, με πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών και κυρίως εντατικολόγων.  
Επίσης, επισήμανε ότι  επειδή ο πληθυσμός γηράσκει, είναι απαραί-
τητη η λειτουργία ουρολογικού τμήματος όλο το μήνα, η δημιουργία 
γηριατρικών τμημάτων για τους άνω των 80 ετών αλλά και ιδρύματα 
χρονίων νοσημάτων που είναι απαραίτητα, αφού φτάνει κάποιος σε 
σημείο να μην ξέρει πού να αφήσει έναν ηλικιωμένο ασθενή που δεν 
έχει κανέναν να τον φροντίσει.  Πρότεινε επίσης τη δημιουργία  μονά-
δας για την φροντίδα βαρέων πασχόντων. Ο κ. Κούτρας έκανε λόγο για 
επικαιροποίηση του φακέλου που αφορά στην προμήθεια μαγνητικού 
τομογράφου στο νοσοκομείο που θα λειτουργεί συνεχόμενα, για  προ-
νοσοκομειακή επείγουσα ιατρική με γιατρό στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ 
και για θαλάμους αρνητικής πιέσεως στις εποχές πανδημίας. Αναφερό-
μενος στο  νοσοκομείο Νάουσας τόνισε ότι  η λειτουργία του πρέπει να 
είναι συμπληρωματική της Βέροιας, να αλληλοσυμπληρώνονται και να 
ξεκαθαρίσει η πολιτεία ποιες κλινικές θα είναι που…  ενώ εκτίμησε ότι 
το νοσοκομείο  Νάουσας πρέπει να συμμετέχει στις γενικές εφημερίες 
του νόμου. Σημαντική επίσης έκρινε την ανάγκη επαρκούς εκπαίδευσης 
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προτείνοντας την σύντομη 
μονιμοποίηση των επικουρικών  γιατρών.

Χαρακτήρισε τέλος  «ντροπή και κοροϊδία» την συμμετοχή των 
ιδιωτικών νοσοκομείων με τον τρόπο που γίνεται εν μέσω πανδημίας 
καθώς  θα έπρεπε να έχουν πραγματικό ρόλο και συμμετοχή.

Συμπληρώνοντας ο κ. Μπρουσκέλης, τόνισε πως η Ν.Δ.  δεν θα 
έπρεπε να εμπλέξει τα ιδιωτικά νοσοκομεία με την πανδημία ενώ χαρα-
κτήρισε μικρό το ποσοστό

Ο κ. Μπρουσκέλης ανέφερε ότι το ΚΙΝΑΛ ζήτησε  διαμόρφωση 
Εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την δημόσια 
υγεία, αλλά από τις επιμέρους προτάσεις τους ελάχιστες ακούστηκαν 
από την κυβέρνηση. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε τα μαθήματα της παν-
δημίας και πάει για συγχωνεύσεις νοσοκομείων παρότι το ΕΣΥ υπήρξε 
πυλώνας της υγείας και της κοινωνίας». Εκτίμησε επίσης ότι « για τον 
εμβολιασμό χρειάζεται πειθώ κι όχι να δείχνουμε τους πολίτες με το 
δάχτυλο», επισημαίνοντας πως η Επιτροπή Βιοηθικής προτείνει μέτρα 
ενθάρρυνσης του εμβολιασμού κι εάν δεν αποδώσει τότε μόνο σύσταση 
υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Ο κ. Χατζηαθανασίου παίρνοντας τον λόγο,  ανέπτυξε την πρόταση 
του ΚΙΝΑΛ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε σχέση με την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο μιας  ολιστικής αντίληψης για την κάλυψη 
αναγκών των πολιτών μέσα από ιατροκοινωνικές δομές. Για τον λόγο 
αυτό η πρόταση του ΚΙΝΑΛ θα κατατεθεί στο δήμο Βέροιας, με προο-
πτική την εφαρμογή της, καθώς οι δήμοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
κοινωνία και πρέπει να μπουν στον τομέα της πρόληψης δυναμικά και 

γενναία, όπως είπε.
Προς τούτο το ΚΙΝΑΛ Ημαθίας προτείνει την αναδιοργάνωση 

των ιατροκοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας ως εξής:

 Για τον πρωτογενή τομέα
 -Να αναβαθμιστεί η παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Δεν 

νοείται σήμερα ιατρείο χωρίς  τουλάχιστόν ούτε ένα γιατρό γενικής ιατρι-
κής για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνταγογράφηση. Ουσιαστικά 
το δημοτικό ιατρείο πρέπει να αποτελεί  ΤΟ.Μ.Υ. με αναβαθμισμένο 
ρόλο λόγω  της ύπαρξης των κοινωνικών δομών με τις οποίες πλαισιώ-
νεται ο Δήμος, ενταγμένο σε ένα δίκτυο περιφερειακών μονάδων υγείας 
με πυρήνα το Κέντρο Υγείας (πρώην ΙΚΑ).  

-Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ένταξή του στο δίκτυο μιας ολο-
κληρωμένης περιφερειακής μονάδας Π.Φ.Υ. έτσι ώστε να επιτευχθεί 
λειτουργική διασύνδεση  των ΤΟ.Μ.Υ. μεταξύ τους. 

-Είναι αναγκαίο τα δειλά μεταρρυθμιστικά βήματα στην Π.Φ.Υ. να γί-
νουν πιο τολμηρά μεταφέροντας αρμοδιότητες και πόρους στην τοπική 
αυτοδιοίκηση για να αναβαθμιστεί ο ρόλος της στον τομέα της πρόλη-
ψης που είναι ο κυρίαρχος στόχος. Στον Ν.4486/17, στη σελίδα δύο (2) 
ορίζεται το πλαίσιο υπηρεσιών Π.Φ.Υ. το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: 

α)παραπομπές σε δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια περίθαλψη, κάτι που 
με τις σημερινές  δομές των υπηρεσιών αντιλαμβανόμαστε πόσο βασανι-
στική είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που παραπέμπονται. 

 β)διασύνδεση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας, συμπε-
ριλαμβανομένων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να υπάρξει 
πληρέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων με την συνεργική τους 
δράση. 

γ) οι κοινωνικές υπηρεσίες ευρισκόμενες σε άμεση καθημερινή 
επαφή με τους συναρμόδιους κατά περίπτωση φορείς να φροντίζουν 
για την καλύτερη δυνατή λύση στα εργασιακά προβλήματα που ανακύ-
πτουν.  

Οι παραπάνω δράσεις υπακούοντας στις αρχές της εγγύτητας και 
της επικουρικότητας καθιστούν την τοπική αυτοδιοίκηση πιο αποτελε-
σματική σε θέματα εργασίας ή απώλειας εργασίας. 

Το δίκτυο Π.Φ.Υ. (Κέντρο Υγείας – Το.Μ.Υ. – Δημοτικό Ιατρείο -  Ια-
τροκοινωνικών Δομών), με την ολιστική αντίληψη για την υγεία και την 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση θα πρέπει να αντιμετωπίζει σε μία στάση 
τις ιατρικές, εργασιακές, ψυχολογικές και νομικές ακόμα ανάγκες. Ένα 
απλό παράδειγμα: διαπιστώνεται ανάγκη μαστογραφίας. Με τις σημερι-
νές συνθήκες η γυναίκα δεν γνωρίζει που, πως και πότε θα ολοκληρώ-
σει την διαδικασία, υφιστάμενη  την βάσανο της αναζήτησης. Σε μία ό-
μως προσέγγιση του προβλήματος όπως προαναφέραμε όλα τα στάδια 
αναζήτησης από τον πολίτη πρέπει να εκλείψουν με την φροντίδα των  
δομών μιας τοπικής μονάδας υγείας.  

Είναι ορθός ο προσανατολισμός του Ν.4486/17 ότι η Π.Φ.Υ. πρέπει 
να είναι συνδεδεμένη με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας προκειμένου 
να παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε προβλήματα στέγης, διατροφής, 
μόρφωσης, κ.α.  

Άλλο μεγάλο πρόβλημα της Π.Φ.Υ., όπως προαναφέραμε, είναι η 
πρόσβαση του κάθε πολίτη σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας, οι οποίες 
είναι διάσπαρτες και ασύνδετες μεταξύ τους. Η λύση βρίσκεται  στην 
λειτουργική τους διασύνδεση έτσι ώστε κάθε Το.Μ.Υ. να απαντά αποτε-
λεσματικά και σύντομα σε παρόμοια προβλήματα των πολιτών. 

Δεν μπορεί κανείς να μην αναφέρει πόσο σημαντικές είναι οι υ-
πηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας οι οποίες πρέπει να 
αντιμετωπίζονται και αυτές σε μία στάση, όπως και άλλες πτυχές των 
ιατροκοινωνικών προβλημάτων (Το.Μ.Υ.) με την απαραίτητη διασύνδε-
ση και εδώ. 

Οι κοινωνικές δομές του Δήμου καθιστούν προνομιακή τη θέση του 
για να αναλάβει τον ρόλο των παραπάνω δράσεων οι οποίες εμπεριέ-
χουν αρκετά στοιχεία πρωτογενούς πρόληψης. 

Για να είναι όμως πληρέστερο το φάσμα ενεργειών της πρωτογε-
νούς πρόληψης είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε το προφίλ υγείας του 
Δήμου μας. Η Ε.Ε. μας έχει αποστείλει το προφίλ υγείας της Ελλάδας 
το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό. Αναμφίβολα υπάρχουν 
ιδιαιτερότητες που δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στο παρα-
πάνω προφίλ π.χ. μια σημαντική ιδιαιτερότητα του Δήμου μας και της 
περιοχής είναι η χρήση φυτοφαρμάκων για την οποία θα πρέπει να κα-
ταγραφούν  οι πιθανές συνέπειες. Άλλο εντυπωσιακό παράδειγμα είναι 
η αναφορά στο προφίλ υγείας της Ελλάδας ότι οι έχοντες τριτοβάθμια 
εκπαίδευση σε σχέση με όσους δεν έχουν ολοκληρώσει την δευτερο-
βάθμια έχουν προσδόκιμο επιβίωσης μεγαλύτερο κατά  6 χρόνια οι 
άνδρες και 2,4 οι γυναίκες.   

Χωρίς την γνώση των ιδιαιτεροτήτων του Δήμου μας δεν είναι δυ-
νατόν να γίνουν με επιτυχία στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο 
το πλέγμα των προβλημάτων που μαστίζουν την περιοχή μας. Το 
Ε.Δι.Π.Υ. στο οποίο είναι μέλος ο Δήμος έχει την τεχνογνωσία για να 
προχωρήσουμε στο προφίλ του Δήμου μας. 

Για τον τομέα της δευτερογενούς πρόληψης
Συνεχίζοντας την πρόταση του ΚΙΝΑΛ και στον δευτερογενή τομέα 

Υγείας, ο κ. Χατζηαθανασίου, τόνισε:
«Στον τομέα αυτό έχουν γίνει αρκετά, με ενημερωτικές εκδηλώσεις. 

Είναι όμως επιβεβλημένο να επεκταθεί η δευτερογενής πρόληψη σε 
δράσεις οι οποίες θα δίνουν διέξοδο στα προβλήματα αναζήτησης και  
προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας από την μία, αλλά θα προσφέ-
ρουν λύσεις στο καθαυτό πρόβλημα, π.χ. έχουν γίνει ενημερωτικές 
εκπομπές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Γνωρί-
ζουμε όλοι ότι για κάθε γυναίκα είναι ένας Γολγοθάς πως θα ξεκινήσει 
τον έλεγχο, πότε, που, με πια οικονομική επιβάρυνση θα κάνει την μα-
στογραφία της και που θα αναζητήσει την τελική φάση αντιμετώπισης 
ενός πιθανού προβλήματος.  

Επιδίωξη των δομών του Δήμου, στα πλαίσια του δικτύου του τομέα 
Π.Φ.Υ. , πρέπει να είναι η απαλλαγή της κάθε γυναίκας από τον Γολγο-
θά που προαναφέραμε , γνωρίζοντας ότι σε όλα τα στάδια της αντιμε-
τώπισης θα έχει δίπλα της ιατροκοινωνική μέριμνα.  

Πρώτο βήμα στην όλη διαδικασία, με δεδομένη την ψηφιακή μεταρ-
ρύθμιση που συντελείται και στον Δήμο μας, πρέπει να είναι η ηλικιακή 
κατηγοριοποίηση του γυναικείου πληθυσμού σε σχέση με την ανάγκη 
μαστογραφικού ελέγχου σύμφωνα με ισχύοντα πρωτόκολλα, όπως άλ-
λωστε συμβαίνει σε πολλές προηγμένες χώρες της Ευρώπης. 

Τηρώντας όλους τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδο-
μένων, με την παραπάνω δράση θα γνωστοποιείται κάθε φάση του α-
παιτούμενου ελέγχου για πρώιμη διάγνωση πιθανού καρκίνου μαστού. 

Στην μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια του Δήμου μας είναι δεδο-
μένη και η  πρόθεση του καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής και Πρόληψης 
του ΕΚΠΑ κ.Γιάννη Τούντα, να συνδράμει στην προσπάθεια αναδιοργά-
νωσης ιατροκοινωνικών δομών του Δήμου.

Είναι επίσης δεδομένο ότι το Ε.ΔΥ.Π.Υ , διαθέτοντας σχετική τεχνο-
γνωσία θα είναι αρωγός στην προσπάθεια για το προφίλ του Δήμου 
μας».

Κάλεσμα στον  Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας
Κλείνοντας, ο Γραμματέας της Ν.Ε,  κάλεσε τον Ιατρικό Σύλλογο Η-

μαθίας και τους αρμόδιους φορείς να βγουν μπροστά, σε μια καμπάνια 
για τον εμβολιασμό διότι «μόνο μέσα από την κοινωνική αλληλεγγύη 
περνάει η προσπάθεια της αντιμετώπισης της πανδημίας».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία200τμ,στηΦυτειά
μεπανοραμική θέα, σε
οικόπεδο1.500τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.: 23310
93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,
άριστο, 85 τ.μ., χ. α-
σανσέρ, στην Μητρό-
πολη, σε τιμή ευκαιρί-
ας 38.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,
90 τ.μ., 34.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934 888738Με-
σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
700 τ.μ. στηνΑγ. Βαρ-
βάρασεπλαγιά, με θέα
τον Αλιάκμονα, στην
πλατεία του χωριού.
Πληρ.Τηλ.6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
χέρσος11.000 τ.μ.στον
Άγιο Γεώργιο,  θέση
«ΣΥΚΙΕΣ». Τηλ.: 6945
122583,Euromesitiki.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙσταόρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέ-
λου2χωράφια κολλητά,
25 και 11 στρέμματα,
περιφραγμένα, παλμέτ-
τα βερύκοκα 6 ετών σε
φούλπαραγωγή,άριστης
κατάστασης,4εξαιρετικές
ποικιλίες, με μπεκάκια.

Παρακαλώ μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Κινητό:
6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπω-
λείοεπίτηςοδούΜητροπό-
λεωςστηΒέροια.Πληροφο-
ρίεςτηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
10ηςΜεραρχίας κοντά
στη Λέσχη Αξιωματι-
κών, γκαρσονιέρα, ι-
σόγειο, ανακαινισμένη.
Τηλ.: 6949 408554 &
6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμαστον3οόροφο,

κεντρικότατο,κατάπροτί-
μησησεκοπέλαήζευγά-
ρι.Άνετο,φωτεινό,μεγά-
λοσαλόνι,μεγάλοδωμά-
τιο,χωλ,κουζίνα,μπάνιο
με μπανιέρα, μεγάλο
μπαλκόνι, μεγάλη ντου-
λάπα,καλοριφέρ,αιρκο-
ντίσιον.Τιμήενοικίου250
ευρώ.Πληρ. τηλ.:23310
62163, 23310 60305,
6936 597771, 6936
597770,6936577772.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοι-
κιάζεται  γκαρσονιέρα,
1ος όροφος, σε πολύ
καλή κατάσταση.Πληρ.
τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μη-

τροπόλεως35,χώρος90
τ.μ. περίπου, με 3 χώ-
ρους και κουζινα,W.C.,
για επαγγελματική χρή-
σηήγιαδιαμέρισμα,3ος
όρ.Τηλ.:6932471705&
2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI  ο ικ ιακή
βοηθός για τετράωρη
πρωινή απασχόληση
σε περιοχή της Βέροι-
ας,κάτοχοςδιπλώματος
αυτοκινήτου. Τηλ 6944
324320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός
ΤΑΧΙ με ειδική άδεια
και κοπέλα για γραφείο
με γνώσεις Η/Υ. Πληρ.
τηλ.:2331071553.

ΕΤΑΙΡΙΑ, μέλος του

δικτύου Coffee Berry,
ζητά να προσλάβει ά-
μεσα για στελέχωση
του καταστήματος στη
Βέροια,Barista καιπω-
λητές λιανικής. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση η
προηγούμενη εμπειρία
σεαντίστοιχηθέση.Μό-
νιμη εργασία και μισθός
βάση εμπειρίας. Απο-
στολή βιογραφικώνστο
Coffeeberry.veroia@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης
αρτοποιείου για μόνιμη
απασχόλησησεφούρνο
στηνΠατρίδα.Απόφοι-
τος σχολής ή προϋπη-
ρεσίααπαραίτητη.Τηλ.:
6944271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυνα ί -
κα για κουζίνα να ερ-

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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γασθεί σε ταβέρνα για
Σάββατο και Κυριακή.
Τηλ.: 6972 012622 κος
Χρήστος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβι-
τόροιγιαναεργασθούν
σε ταβέρνα για Σάββα-
το και Κυριακή. Τηλ.:
6972 012622 κος Χρή-
στος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.,1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση,
θέρμανσημεένακλιματιστικό.Πρόκειταιγιαένα
πολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντρο
τηςπόλης,Τιμή230€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106386ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφά-
νειας43τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια,μεΚλιματισμό,Σκαλιάεισόδου,
Τιμή:230€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Διαθέσιμοαπο
1/07/2021.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κωδ:
106972ΚΕΝΤΡΟ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.,στον2οόροφομε
1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,καινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ανακαινισμένο
μερικώς,σεπολύκαλήγειτονιά,ηθέρμανσητου
μεκλιματιστικόκαιέναθερμοπομπό,μεμηναίο
μίσθωμα220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23277ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,επιπλωμένη
κομπλέγκαρσονιέρα55τ.μ.,καθ.κατασκευή
1996,1υ/δ,1οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκο-
πτηκαιείναισευπεράριστηκατάσταση,αλου-
μινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,πολυτελής
κατασκευήκαιάριστηδιαρρύθμιση,ενεργειακής
κατηγορίαςΓ,αυτόνομηθέρμανσημεωρομε-
τρητές,θωρακισμένηπόρταεισόδουκαιμεπολύ
μεγάληβεράντα,ενοίκιο260€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςε-
πιφάνειας60τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοτο1984καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικόκαιένανθερμοπομπό,έχεικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
μεθερμοπρόσοψη,τέντες,θωρακισμένηπόρτα
εισόδου,σεπολύκαλήκατάσταση,φρεσκοβαμ-
μένο,διαμπερές,μεμηνιαίομίσθωμα230€.
Διαθέσιμηαπό10/5/2021.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια,
διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τιμή:

320€.
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλά-
πες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακό
θερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματι-
κήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται
αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,Ενοικιάζεταιπλη-

σίοντηςΠλ.ΩρολογίουκαιεπίτηςΚεντρικήςμε
40τ.μ.,1οςορ.,δύοχώροι,σεκαλήκατάσταση
προσφέρεταισετιμήπροσφοράςστα130€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-
ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλογια
κάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο140€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικουφώ-
ματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλάτζάμια
-Τιμή:250€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-ΚέντροσεπαράλληλοτηςΒε-

νιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας20τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραίαβιτρίνα.
Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμεδικότου
WC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.Ενοίκιο
μόνο150€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23954ΚΕΝΤΡ0,Κατάστημαμε100
τ.μ.ισόγειοκαι55τ.μ.υπόγειοσυνολικά155τ.μ.,

κατασκευήκαινούργια,σεπολύκαλήτιμή,μόνο
400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C-Ενοίκιο:250
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι,σεεξαιρετικάκαλή
κατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας,ενιαί-
οςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύλογικό
,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστην
καρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,μετη-
λεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
Βενιζέλου/Μ.Αλεξάνδρουτιμήαπό70€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808ΣτοκέντροτηςΒέροιαςπλησί-

ονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανακαινισμέ-
νοδιαμέρισμα-ρετιρέ65τ.μ.με2υπνοδωμάτια
-σαλοκουζίνακαιμπάνιο,στον6οόροφο,κατα-
σκευής1970τοοποίοδιαθέτειγερμανικάσυνθε-
τικάκουφώματαμάρκαςKoemmerlingμετριπλή
υάλωση,ηλεκτρικάρολάαλουμινίουκαισήτες,
ενεργειακότζάκι,DAIKININVERTER12000BTU
κλιματιστικόστησαλονοκουζίνα,ατομικήθέρ-
μανσημεαντλίαθερμότητας,προεγκατάσταση
ηλιακούθερμοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυ-
στήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικές
κατασκευές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμο-
πρόσοψηκαθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έ-
χειγίνειεκβάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικών
καιτωνυδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24τ.μ.περίπουι-
σόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας
,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμαν-
σημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστόγκαράζστο
Ισόγειο38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σεαμφιθεατρική
θέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο:95.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι84τ.μ.
καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,έχεικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σεκαλήκα-
τάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσόμπαpellet
ηοποίαμπορείναπαραμείνεικαιμεκλιματισμό,
είναισεπρονομιακήτοποθεσία,ιδανικόγιαιδιο-
κατοίκηση,σετιμήπροσφοράςμόνο65.000€.
ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείταια-
πόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζίμετρα-
πεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητηκαιμπάνιο.
Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημεεσωτερική
σκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,καθιστικόκαι
έναυπερπολυτελέςμπάνιο,ηθέρμανσηείναιμε

δύοεπιλογές,έχειατομικήπετρελαίουκαιυπάρ-
χεικαιξυλολέβητας.Ευρίσκεταισεπεριφραγμένο
οικόπεδο480τ.μ.μεπολύωραίοκήπο,διαθέτει
επίσηςμιαανοιχτήθέσηστάθμευσηςαυτοκι-
νήτουκαιαποθήκηστηναυλήπερίπου15τ.μ.,
ζητούμενοτίμημα200.000€.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο,πολύκαλά
διατηρημένη,σεπολύσπάνιοφυσικόπεριβάλ-
λον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσωτερικοίτης
χώροιόσοκαιέξωείναισεάριστηκατάσταση
φροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες,οιχώροιτης
μέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλέςντουλάπες
,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω,πωλείται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο325.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξημόνοσε
πραγματικόενδιαφέρον.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομήα-
ποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.καιαναδομή
355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)έναδιαμ/μα
ισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μαισόγειο124τ.μ.
γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.καιδ)τέταρτοδι-
αμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμήευκαιρίαςόλαμαζί
μόνο110.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ,Μητροπόλεωςπω-

λούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.αποτελούμενοι
από3χώρουςκαιμεδικήτουςτουαλέτα.Το
συνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,κατασκευή1976,
είναιανακαινισμένοικαισεπολύκαλήκατάσταση
,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο50.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:52.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστημα

συνολικήςεπιφάνειας28τ.μ.Ισόγειοκαι28τ.μ.
Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικα-
τασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σετιμήπρο-

σφοράς20.000€.
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ,

πωλείταιμεγάληςπροβολήςισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα,
μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεσηστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαιρία
γιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€τώραμό-
νο5.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-
κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων27.000€
ευκαιρίαπρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας2183
τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμήπολύ
καλήμόνο,50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,σε
πολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκομπλέ,
μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μαζίμε
κλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίαςόλα
μαζίμόνο37.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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.

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας ή
γυναίκαναγνωρίζειπολύ
καλάΑγγλικά και Ιταλικά
ή καιΔικηγόρος με αντι-
κείμενοΔημόσιεςΣχέσεις
εξωτερικού. Πληρ. τηλ.:
6970463054.

Στην Γρίτσα Λι-
τοχώρουΠιερίας σε
απόσταση 50 μέτρων
από την θάλασσα, σε
καταπράσινοπεριβάλ-
λον, νοικιάζονται για
την θερινή περίοδο
διαμερίσματαπλήρως
επιπλωμένα και εξο-
πλισμένακαιμεWi-Fi.
(τηλ. 6977 241877,
23520 61207, 23510
33873).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΦΑΡ-
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣ  ή  υ-
πάλληλος για φαρ-
μακ ε ί ο  σ το  Δήμο
Ν ά ο υ σ α ς .  Θ έ σ η
πλήρους  απασχό-
λησης. Θα εκτιμηθεί
εμπειρία στις πωλή-
σεις ή σχετική με το
χώρο προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com



ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για να
εργασθει Σαββατοκύριακο στην
ταβέρνατου«Χαρατσή»στηΒερ-
γίνα.Πληρ.τηλ.:6906404964.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαραγκός να ερ-
γασθεί σε βιοτεχνία, πλήρεςω-
ράριο, μόνο πρωϊνά, ασφάλι-
ση. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία.
Τηλ.:6951226409.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας με δικό
του μηχανάκι. Για πληροφορίες
στοτηλ.6986885352

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγιατοσέρ-
βις,άνωτων20ετών,γιατηνκου-
ζιναβοηθητικόπροσωπικόκαιγια
τη λάντζα, από ταβέρνα στηΒέ-
ροια.Τηλ.: 2331070846,ώρες ε-
πικοινωνίαςαπότις12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο για
το κυλικείο στο Νοσοκομείο Βέ-
ροιας. Ώρες επικοινωνίας για ε-
νημέρωση 6.00 μ.μ. έως 8.00
μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής τουλά-
χιστονπροϋπηρεσία. Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολήβιογραφι-
κώνστοygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα γερόντων για κάποιεςώρες
ήκαιγια24ωρηβάση,καθαριότη-
τασπιτιών, γραφείων καισκάλες.
Τηλ.:6940998054.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

απόφοιτος κλασικού τμήματιος,
με πολύχρονη διδακτική πείρα,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητέςΔημοτικού-Γυμνασί-
ου-Λυκείου. Ειδικές τιμές σε α-
δέλφια και σε γκρουπ 2-3 ατό-
μων.Θερινάμαθήματα  κάλυψης
κενώνπουδημιουργήθηκανλόγω
πανδημίας. Τμές προσιτές. Τηλ.
επικοινωνίας: 6973 387996 &
2331304510.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά είδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμωνιά-
τικο-καλοκαιρινό),καλαθούναμε

βάση, τραπεζάκι φαγητού, κά-
θισμα αυτοκινήτου και 2 ποδή-
λατα παιδικά σε πολύ κατάστα-
ση, 400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ. :
2331062621.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50 τ.μ 3ΔΣ-Κ Ισογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στοΜουσειοΜονοκατοικια 75+75 τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειαυπερυψ.γκαρσονιερα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥισογειαΓκαρσονιερα35τ.μ10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200€
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ
ΚΟΝΙΤΣΗΣεπιπλωμενομεολεςτιςσυσκευες1ΔΣΚΑ/C250€
ΕΛΗΑ2ΔΣΚΤζακι,Ωρ/σηπαρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
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€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ1100τ.μοικοπεδο0,8σ.δμονο8000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
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€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα καταστημα 42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Από την εταιρία
διανομών ΚΟΡΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, με έδρα
τη Βέροια, ζητείται
για μόνιμη εργασία,
οδηγός, με δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας και
Πιστοποιητικό Επαγ-
γελματικής Ικανότη-
τας (Π.Ε.Ι.), ηλικίας

25-35 ετών.Παρακαλώαποστείλετε τοβιογραφικόσαςστοemail:
STEFANOSGIT@yahoo.gr.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331062211.

Η εταιρία Paini Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει μηχανολόγο – 

μηχανικό παραγωγής  
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΓνωσηλογισμικώνπρογραμμάτωνERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε

ανάλογηθέση
•Πτυχίοτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Ζητείται οδηγός πωλητής σε 
εταιρία τροφίμων στην Βέροια, 
απαραίτητα χαρακτηριστικά:
·Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπαρόμοια

θέσηστονχώροτωντρόφιμων(FMCG)
·Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
·Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
·ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Erp)
·ΔίπλωμαΓκατηγορίας

Παρέχονται
·Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
·Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Πλήρηςκαιμόνιμηαπασχόληση,
Αποστολή Βιογραφικών: info@panini-foods.gr

Η εταιρία Panini Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει εργάτες / 
εργάτριες παραγωγής

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γενικήπροϋπηρεσίασεβιοτεχνική-βιομη-

χανικήπαραγωγή
•Επικοινωνιακάχαρακτηριστικά
Παρέχονται
•ΠλήρηΑπασχόληση
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΒΛ_2)
Η εταιρίαAlexander

S.A, που εδρεύει στη
Βέροια, ανακοινώνει το
άνοιγμανέαςθέσηςεργα-
σίαςΒΟΗΘΟΥΛΟΓΙΣΤΗ,
στο τμήμα του λογιστηρί-
ουτης.

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΚάτοχοςπτυχίουΑΕΙ

ήΤΕΙΟικονομικώνΣπου-
δών

•Προϋπηρεσίασεανάλογηθέσηλογιστηρίου
•ΓνώσηΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνERP
•ΓνώσηΑγγλικήςγλώσσας
ΠαροχέςΕταιρίας
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο

περιβάλλον
•Μόνιμηαπασχόληση
•Προοπτικέςεξέλιξης
Οιυποψήφιοιθαπρέπει ναπαραδώσουνμέχρι τις  15 Ιουλίου

2021βιογραφικόώστε ναπεράσουναπόπροσωπικήσυνέντευξη
καιναγίνειάμεσαηπρόσληψήτους.Κατάθεσηβιογραφικώνστην
έδρατηςεταιρίας,είτεσεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.gr,
καιστις2περιπτώσειςεπιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγελίαςΥΠΒΛ_2.
Πληροφορίες
ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού2331023774

ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηκα-
τασκευής κορνιζών, πώλη-
σηςπινάκων, ειδών ζωγρα-
φικής, υλικών για κόσμημα
κ.ά. Παρέχεται το πελατο-
λόγειο και τεχνική υποστή-
ριξη. Πληρ. στο τηλ.: 6977
205016.

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·ανειδίκευτουςεργάτες-εργάτριες.
·τεχνικόπροσωπικό,απόφοιτουςΤΕΙ–ΕΠ.Α.Λ. :Μη-

χανολογίας–Ηλεκτρολογίας–Ηλεκτρονικών–Αυτοματι-
σμώνκαιβιομηχανικήςπαραγωγής.

Οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60



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

15ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 www.laosnews.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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

OόμιλοςεπιχειρήσεωνBikas Group,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 

Ζητούνται διανομείς και barista
με προϋπηρεσία για το νέο 
κατάστημα coffee island

Από το νέο κατάστημα coffee islandστηνπλατείαω-
ρολογίουζητούνταιδιανομείςκαιBaristaμεπροϋπηρεσία
στονχώροτουκαφέ.

Επικοινωνία:  6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

Από την επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗΣΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΑ»ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.

Απαραίτηταπροσόνταόρεξη,κέφιγιαδουλειάκαιδημιουργία.
Πλήρεςωράριο,Ασφάλιση.Μισθός ικανοποιητικός.Μόνιμη

θέση εργασίας.Η εμπειρία θα ληφθεί υπ όψιν.Πληροφορίες
και βιογραφικά στοmail bakeryfrantzis@gmail.com ή αυτο-
προσώπωςστο κεντρικό κατάστημαΜΙΑΟΥΛΗ17στηΒέροια
(8.00-11.00π.μ.)



Σήμερα Πέμπτη 15 Ιουλίου και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία 
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές 
βρεφών-νηπίων στους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) του Οργα-
νισμού για τη σχολική χρονιά 2021-2022. Η φιλοξενία των βρεφών-νη-
πίων είναι δωρεάν.

Οι ΒΝΣ του ΟΑΕΔ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 
από τις 6:45 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή) και α-
πευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 8 μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2021) 
έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχό-
λησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική 
ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προ-
τεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος) και κοινωνικά 
(παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά 

αναπήρων, κλπ). 
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι 

οποίοι το έτος 2020:
• είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση 

του e-ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή
• έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής 

παροχής προστασίας μητρότητας ή
• έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 

ημερών ή
• συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες α-

θροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, 
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και 
επιδότησης ανεργίας).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλει-
στικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κω-
δικούς πρόσβασης TAXISnet στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/
eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/
e g g r a p h e - s e - b r e p h o n e p i a k o - s t a t h m o -
tou-organismou-apaskholeses-ergatikou-
dunamikou-oaed 

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → 
Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό 
σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυνα-
μικού (ΟΑΕΔ)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστό-
τοπο του Οργανισμού https://www.oaed.gr/
brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed 
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P Οι λάθος επιλογές είναι όταν σε χρεώνουν 
και όταν σε υποχρεώνουν…

 
P Θαρρώ ο Μητσοτάκης λειτούργησε 

άτολμα από την αρχή του καλοκαιριού. Ούτε 
εκλογές να προγραμμάτιζε στο τέλος του.

 
P Ήθελε να θερίσει.
 
P Δύσκολη η διαχείριση, αλλά την κατα-

πολεμάς με γενναιότητα και όχι στη βάση πο-
λιτικών ισορροπιών. Με άλλα λόγια, δεν κάνει 
το λάθος για το οποίο δικαίως κατηγορείς την 
αντιπολίτευση.

 

P Επιτρέψτε μου, έχουν ξεπεράσει όλοι τον 
χαρακτηρισμό του γραφικού. Στο θέμα της παν-
δημίας, έπρεπε να είναι ένα με την κυβέρνηση. 
Όπως και σε κάθε πόλεμο.

 
P Κι αν το έπρατταν αυτό, θα εισέπρατταν 

νέες δυνάμεις στα ποσοστά τους.
 
P Η εσωστρέφεια είναι άτιμη και βαθιά πισί-

να, ειδικά για όσους επιμένουν να πέφτουν μέσα 
φαγωμένοι.

 
P Θα επιμείνω. Βάζουν όλους στο κάδρο 

της ανάγκης των εμβολιασμών, εκτός από 
τους ιδιώτες γιατρούς. Μόνον αυτοί μπορούν 

να πείσουν όσους 
ακόμη αντιστέκο-
νται στο αυτονόη-
το.

 
P Σ’ αυτόν που 

προστρέχουμε όταν 
αρρωστα ίνουμε . 
Έχει τον τρόπο, το 
κύρος, το υπόβα-
θρο. Το πρόσωπο.

 
P Δεν γίνεται 

εντέλει να τους 
πείσει όλους ο Πι-
ερρακάκης, επει-
δή ξέρει καλό κο-
μπιούτερ.

 
P Πήραμε τη 

ζωή μας  π ίσω. 
Πάρτε την κι εσείς!

 
P Άλλη Δέλτα, 

πάλι ματωμένα τα 
χώματα.

 
P Ο Κωστίκας 

έκανε και τις δύο 
δόσεις του εμβολί-
ου και τώρα σκέ-
φτεται να γίνει αντι-
εμβολιαστής.

 
P Σε λίγο θ’ ακούμε φράσεις όπως: ‘Η α-

νεμβολίαστη του 3ου!’ ‘Έχει μια φίλη ανεμβο-
λίαστη!’ ‘Τόσοι εμβολιασμένοι, αυτόν βρήκες;’

 
P Και:

 
Μπαίνει μια ξανθιά σε σουβλατζίδικο:
– Μία πίτα, σας παρακαλώ, λέει στον σουβλα-

τζή.
– Με καλαμάκι; ρωτάει αυτός.
– A, θα τρελαθώ! λέει η ξανθιά. Μην μου πείτε 

ότι βγήκε και σε χυμό;
Κ.Π.

Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές 
στους Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς του ΟΑΕΔ
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