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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Κ&Χ ΚΟΛΒΑΤΖΗΣ ΟΕ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ-ΙΑΣΙΣ ΒΕΡΟΙΑ 

Ενημέρωση - Ανακοίνωση
Επιθυμώ να ενημερώσω υπεύθυνα ότι η λειτουργία της σύγ-

χρονης Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α)-ΙΑΣΙΣ στην 
πόλη μας, θα γίνει σύντομα. Η γραφειοκρατία, οι ανταγωνιστικές 
επιθέσεις, οι καταγγελίες και η επακόλουθη καθυστέρηση εκφρά-
ζουν την ελληνική πραγματικότητα. Είναι το επαναλαμβανόμενο 
όνειδος της αντιαναπτυξιακής μας νοοτροπίας. 

Πάντα σύμφωνα με το νόμο, με τις άριστες υποδομές, τα 
πλέον σύγχρονα μηχανήματα, το έμπειρο και άξιο προσωπικό, 
η ΜΧΑ-ΙΑΣΙΣ θα αγκαλιάσει τους αιμοκαθαιρόμενους συμπολί-
τες μας και θα προσφέρει τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες. Η 
Βέροια, θα είναι περήφανη για την αναβάθμιση της υγειονομικής 
περίθαλψης. Ιδιαίτερα, σε περιόδους παγκόσμιας υγειονομικής 
κρίσης, λόγω του COVID-19, η λειτουργία της ΜΧΑ-ΙΑΣΙΣ είναι 
επείγουσα όσο ποτέ άλλοτε. 

Υπάρχουν έτοιμα κρεβάτια και πλήρως εξοπλισμένος υγειο-
νομικός χώρος και η προστασία των ανθρώπων που χρειάζονται 
αιμοκάθαρση είναι επιβεβλημένη.

 Οι φορείς του τόπου μας έχουν τεράστια ευθύνη, όταν παγο-
δρόμια, ξενοδοχεία, αίθουσες διαλέξεων, μετατρέπονται σε μη-
δενικό χρόνο σε μονάδες περίθαλψης ή ΜΕΘ, για την επείγουσα 
αντιμετώπιση της λαίλαπας της πανδημίας, πόσο μάλλον όταν η 
λειτουργία ενός άριστου και καθ’ όλα έτοιμου υγειονομικού χώ-
ρου με το κλειδί στο χέρι καθυστερεί.

 Με ειλικρινή αγάπη, και συμπαράσταση στους ανθρώ-
πους που θέλουμε να βοηθήσουμε! 

Κόλβατζης Κυριαζής 
Μαιευτήρας Γυναικολόγος 

Νόμιμος εκπρόσωπος της ΜΧΑ-ΙΑΣΙΣ

Σκάνδαλο 
με πλαστά τεστ 

κορωνοϊού 
αποκάλυψε

εκπρόσωπος 
των μεταναστών 
στον ΑΚΟΥ 99.6
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Δυστυχώς άρχισε
η «γιούχα*»… και μήπως 

γίνουμε Γιουχάν;;;
  Θυμάστε πριν λίγες ημέρες από αυτήν εδώ την θέση, 
όταν αφήναμε ως υποσημείωση ότι εχθρός του κακού 
είναι το χειρότερο; Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι 
και τα χειρότερα ήρθαν, αφού πλέον οι άνθρωποι και 
είναι άνθρωποι και όχι απλώς αριθμοί αυξάνονται και 
σε θανάτους και σε διασωληνωμένους. Το νέο που έπεσε 
στο τραπέζι από μέλος της Επιτροπής είναι το αυστηρό 
λοκντάουν τύπου Γιουχάν Κίνας για ένα διάστημα 10-15 
ημερών για να υπάρξει άμεση ανάσχεση της επέλασης 
του κορωνοϊού. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση έχει 
ξεφύγει και η κυβέρνηση πλέον εξετάζει κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να πετύχει την αποφόρτιση της επιδημιολογικής 
κατάστασης. Μετά τις επιτάξεις των ιδιωτικών κλινικών, 
που πολύ καλά έκανε, αφού βιώνουμε έναν ιδιότυπο 
υγειονομικό πόλεμο, ίσως το επόμενο βήμα θα ήταν ένα 
ακόμη πιο αυστηρό κλείδωμα τύπου Γιουχάν Κίνας; 
Σίγουρα τα αρνητικά σχόλια και η «γιούχα» δεν βοηθούν 
την κυβέρνηση στη μέση μιας τόσο κρίσιμης μάχης, 
ωστόσο η πίεση της πρωτοφανούς κατάστασης ίσως την 
οδηγήσει να επιβάλλει καθεστώς Γιουχάν μήπως και 
γυρίσει η κατάσταση. 
*επιφώνημα που δηλώνει αποδοκιμασία

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Σκάνδαλο με πλαστά τεστ κορωνοϊού αποκάλυψε 
εκπρόσωπος των μεταναστών στον ΑΚΟΥ 99.6

Μετάτοπροχθεσινόκλείσιμοτουσυ-
νοριακού σταθμού στην Κρυσταλλοπη-
γή,ηανάρτηση τηςακτιβίστριαςArmida
Plangarica του συλλόγου «ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝΒΕΡΟΙΑΣ»στοπρο-
σωπικόλογαριασμότηςστοfb,προκάλε-
σε αντιδράσεις, αφού με αυστηρό ύφος
επιρρίπτει ευθύνεςστουςΑλβανούςσυ-
μπατριώτες τηςπουπαρακάμπτοντας τη
νόμιμηδιαδικασία,εισήλθανστηνΕλλάδα
χρησιμοποιώνταςπλαστέςάδειεςκαιτεστ
κορωνοϊού.ΗκαPlangaricaφιλοξενήθη-
κε ζωντανά μέσωSkypeστην εκπομπή
Λαϊκά&Αιρετικά το μεσημέρι τηςΠαρα-
σκευής, όπου έκανεβαριέςαποκαλύψεις
για τεράστια οικονομικάσυμφέροντα και
στημένη«μηχανή»που έμπαζεστηνΕλ-
λάδαμεπλαστάπιστοποιητικάΑλβανούς.
Υπογράμμισεωστόσο ότι δενπρόκειται
μιατέτοιαενέργειανα«γκρεμίσει»αυτόπουέχειχτίσειησυνεργασίαΕλλάδαςκαιΑλβανίαςτοτελευταίοδιάστημακαι
βοήθησεχιλιάδεςΑλβανούςπολίτεςναέρθουννόμιμακαιναεργαστούνεποχικάστηνπεριοχήμας.Τηνδημοσιογραφική
έρευναγιατοσκάνδαλοτωνπλαστώναδειώνκαιτεστκάνειεδώκαιμήνεςομάδατουτηλεοπτικούκαναλιούτηςΑλβανί-
αςTOPCHANNEL,μετοοποίοέχεισυνεργασίακαιέχειεξασφαλίσειαποκλειστικέςπληροφορίεςοΛΑΟΣ.

ΣτοφύλλοτηςΤρίτηςθαπαρουσιαστούνλεπτομέρειεςκαιστοιχείατηςέρευναςπουαποκαλύπτειτηνεγκληματική
δράσητης«ΜαφίαςτωνΤεστΚορωνοϊού»

Σανσήμεραπριν33χρόνια έφτασεστο τέλος του ταξι-
διού της ζωής του, ο ιδρυτής τουΛΑΟΥ,ΖήσηςΠατσίκας.
Ένα ταξίδι ζωής τόσομεγάλο και συναρπαστικό,πουθα
μπορούσεκάλλιστανααποτελέσειτοσενάριομιαςκινημα-
τογραφικήςταινίας.ΟΖήσηςΠατσίκαςκατάφερεναβιώσει
καιναδημιουργήσειτόσαπολλάκαιδιαφορετικάπράγματα
στηνζωήτου,πουυπότιςσημερινέςσυνθήκεςείναισανα
περιγράφειςζωέςπολλώνδιαφορετικώνανθρώπων.Οαξι-
ωματικός τηςπολεμικήςαεροπορίαςήρωας τουΒ’Παγκο-
σμίουΠολέμου, ΙδρυτικόμέλοςτωνΑεροπροσκόπων,μετά
τηναποστρατείακινηματογραφικέςπαραγωγέςστηνΑθήνα,
ο ερχομόςστηνΜακεδονίακαιη ίδρυση της εβδομαδιαίας
εφημερίδας«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»καιμετέπειτατου«ΛΑΟΥ»,
αλλάκαιΔιευθυντήςτηςΣχολήςΜαθητείαςτουΥπουργείου
Εργασίας(πρόδρομοςτηςσχολήςΟΑΕΔ)στηΒέροια.

Αυτήτηνπτυχήτηςεπαγγελματικήςκαικοινωνικήςζωής
τουθαφωτίσουμετηνφετινή21Νοεμβρίου,αφούακόμηκαι
σήμεραστοάκουσματουονόματοςτου,συνταξιούχοιπλέον
ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί αυτοκινήτων,ψυκτικοί και επαγ-
γελματίεςπόσωνακόμη ειδικοτήτωνσυγκινούνται…Ήταν
το1966(παραιτήθηκετο1972)ότανανέλαβετηνΔ/νσητης
ΣχολήςπουστεγαζότανστηναρχήτηςοδούΒενιζέλου(στο
κτίριο του σημερινούΚωτσόβολου) με 19 καθηγητές και
μόλις18μαθητέςκαικατάφερεσεσύντομοδιάστημαναξε-
περάσειτου200μαθητέςσεόλεςτιςειδικότητες!Μεπροσω-
πικήφροντίδαγιακάθεπαιδί,αλλάμειδιαίτερηευαισθησία
γιατουςφτωχούςμαθητέςπουήταναπόχωριά,όπωςήταν
καιοίδιος,φρόντιζεγιατηνδιαμονήτουςκαιτηνκαθημερινή
σίτισή τους, ενώμεπαρεμβάσεις τουκατάφερεναπετύχει
γιατουςτεχνίτες-μαθητέςτηςσχολήςπουέκανανπρακτική
νααπολαμβάνουνασφαλιστικήκάλυψηαπότουςεργοδότες
τουςκαιναέχουνένσημααπόεκείνητηνηλικία.

Παραθέτουμεευχαριστήριαεπιστολήενόςαπότους
μαθητέςτουπουδενέχειδημοσιοποιηθείποτέκαιπα-
ραδόθηκεπριναπό10χρόνιαπερίπουστηνεφημερίδα.
Επίσηςδημοσιεύουμεφωτογραφίεςαπόεπίσκεψητου
ΤμήματοςΨυκτικώνστις εγκαταστάσεις τωνκρατικών
ψυγείων τηςΕ.Τ.Α.Π.στονΣιδηροδρομικόΣταθμόΒέ-
ροιαςμεκαθηγητέςκαιμαθητέςτουτμήματος,πουίσως
κάποιοιαναγνωρίσουντονεαυτότουςμεταξύαυτών.

Ευχαριστήριαεπιστολή
Ακόμα και τώρα, που έχουν μεσολαβήσει πολλά χρό-

νια, αισθάνομαι την ανάγκη από καρδιάς να εκφράσω και 
δημόσια ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον αείμνηστο ΖΗΣΗ 
ΠΑΤΣΙΚΑ, πατέρα ιδρυτή της καθημερινής εφημερίδας της 
Ημαθίας «ΛΑΟΣ».

Τον γνώρισα το 1969 και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος 
απέτρεψε την εκδίωξή μου, για άγνωστο λόγο, από την 
σχολή μαθητείας στην οποία φοιτούσα τότε. Με την αποτρο-
πή της εκδίωξής μου από τη σχολή μαθητείας, βρέθηκα στη 

συνέχεια χωρίς κουπόνια σίτισης, τα οποία και δικαιούμουν 
κανονικά. Αυτό με ώθησε να ζητήσω ακρόαση από τον 
Στρατηγό του Β΄ Σ.Σ. στο γραφείο παραπόνων (που υπήρ-
χε δίπλα στον κινηματογράφο ΠΑΛΛΑΣ), από τον οποίο 
ζήτησα να λαμβάνω τα κουπόνια που δικαιούμουν και να 
σιτίζομαι κανονικά.

Πράγματι, ο Στρατηγός ήρθε σε επαφή με τον τότε διευ-
θυντή της Σχολής Μαθητείας, τον ΖΗΣΗ ΠΑΤΣΙΚΑ, και με 
τον τρόπο αυτό, διευθετήθηκε και το θέμα αυτό, λαμβάνο-
ντας τα κουπόνια μου και να έχω τη σίτισή μου.

Μια ημέρα ο αείμνηστος ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ, ζήτησε να 
με γνωρίσει και προσωπικά, για την κίνησή μου να εκφρά-
σω το παράπονο αυτό και να δοθεί λύση στο πρόβλημά 
μου με τον τρόπο που αναφέρθηκα πιο πάνω.

Με δέχθηκε στο γραφείο του και μου είπε πως θα σιτίζο-
μαι ελεύθερα και δίνοντάς μου συμβουλές, αναφορικά με τη 
στάση και το πώς θα πρέπει να λειτουργώ σαν μαθητής στη 
διάρκεια της φοίτησής μου στη Σχολή Μαθητείας. Μετά από 
όλα αυτά ενθυμούμαι ότι μέσα στο έτος 1970, ο φιλάσθενος 
πατέρας μου επισκέφθηκε τον διευθυντή της Σχολής Μα-
θητείας και στη συζήτηση που έγινε μεταξύ των δυο τους, ο 
Ζήσης Πατσίκας δεσμεύθηκε  να με βοηθήσει στη ζωή, ανοί-
γοντας έτσι το δρόμο του μετέπειτα διορισμού μου στο Δήμο 
Βέροιας και πιο συγκεκριμένα στις τεχνικές υπηρεσίες του.

Μάλιστα, ο αείμνηστος Ζήσης Πατσίκας απευθυνόμενος 
μια μέρα στον πατέρα μου του είπε: Έχω τέσσερα παιδιά, 
αλλά έχω ένα ακόμα, τον γιο σου, τον Γιάννη! Ακόμα θα 
ήθελα κοντά σε όλα αυτά να αναφέρω ότι όταν άργησαν 
την πληρωμή μου από τον Δήμο Βέροιας (τον κανονικό 
μου μισθό να λάβω δηλαδή), λέω ότι ο Ζήσης Πατσίκας 
μου έδωσε χρήματα, προκειμένου να πληρώνω τα ενοίκια 
του σπιτιού μου κανονικά. Και όταν κάποια στιγμή έλαβα 
τα χρήματά μου από τον Δήμο και πήγα να τα επιστρέψω ο 
Ζήσης Πατσίκας δεν τα δέχθηκε.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Ιωάννης Παύλου Παπαδόπουλος

ΌτανοΖήσηςΠατσίκαςήτανΔ/ντηςτηςΣχολής
ΜαθητείαςστηΒέροια

«Έφυγε» σαν σήμερα Εισόδια της Θεοτόκου του 1987

Έρχεταιτοόπλοτηςεπίταξης….
«Ηεπίταξηείναιαπότατελευταίαόπλαπουέχουμεγιανα

αντιμετωπίσουμετηνπανδημία»,τόνισεουφυπουργόςΥγείας
ΒασίληςΚοντοζαμάνης, κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη
τηςεπιδημίαςστηχώραμας.Καιταόπλαάρχισανναξεσκο-
νίζονταιόπωςφαίνεταικαθότιτανούμεραδενκατεβαίνουν….

Αναφερόμενοςστοενδεχόμενοεπίταξηςγιατρών, εκτόςα-
πότιςιδιωτικέςκλινικές,είπεότιυπάρχειπρόσκλησηκαιπρος
τουςιδιώτεςγιατρούςναενώσουντιςδυνάμειςτουςμετοΕΣΥ
σεσυγκεκριμένεςειδικότητεςπουυπάρχειανάγκηκαι«εφόσον
χρειαστεί,ονόμοςδίνειτοεργαλείο,θαπροχωρήσεικαιηεπί-
ταξηγιατρών».

Αόρατοςπόλεμος,αλλάπραγματικός!
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Για πλήρη αδιαφορία της 
Περιφέρειας όσον αφορά  την  
επέκταση (νέα πτέρυγα) του 
Γεν. Νοσοκομείου Βέροιας α-
πό το Σεπτέμβρη του 2016 ως 
το Σεπτέμβρη τους 2019, αλλά 
και για εργολάβο υπό χρεοκο-
πία, κάνει λόγο ο τέως διοικη-
τής του νοσοκομείου Ημαθίας, 
Τάκης Μαυρογιώργος, μετά και 
τις ευθύνες, όπως λέει, που 
του καταλόγησε σε ραδιοφω-
νική συνέντευξή του ο διευθυ-
ντής της παθολογικής κ.  Χρή-
στος Κούτρας. 

Ο κ. Μαυρογιώργος με επιστολή του στα 
τοπικά ΜΜΕ, απαντάει για το θέμα, προς απο-
κατάσταση της αλήθειας, όπως αναφέρει, τονί-
ζοντας τα εξής:

«Λόγω της πανδημίας μέχρι τώρα απέφυγα 
να τοποθετηθώ σχετικά με τα θέματα λειτουρ-
γίας του Νοσοκομείου Ημαθίας. Κατόπιν όμως 
της ανακίνησης του θέματος της επέκτασης του 
Γεν. Νοσοκομείου Βέροιας και την απόδοση 
ευθυνών για την καθυστέρηση της περάτωσης 
του στη Διοίκησή μου, νοιώθω την υποχρέωση 
να ενημερώσω τους Ημαθιώτες επί του θέματος.

 1. Το έργο της επέκτασης είναι έργο ενταγ-
μένο στο ΕΣΠΑ 2013-2020 με Φορέα Εκτέλεσης 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και επι-
βλέποντα τις Κτιριακές Υποδομές του Υπουργεί-
ου Υποδομών. 

2. Το έργο έπρεπε να παραδοθεί το καλοκαίρι 
του 2016 κάτι που, φυσικά, δεν έγινε καθώς ο α-
νάδοχος εργολάβος του έργου, λόγω χρεών και 
δικαστικών αποφάσεων εις βάρος του από την 
Attica Bank, αδυνατούσε να το φέρει εις πέρας.  
H δουλεία αυτή του ανάδοχου στερούσε τους 
αναγκαίους πόρους για τη χρηματοδότηση του 
έργου.

 3. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, από 
το Σεπτέμβρη του 2016 ως το Σεπτέμβρη τους 
2019, η Περιφέρεια επέδειξε πλήρη αδιαφορία 
για το έργο.  Η μία και μοναδική επίσκεψη του 
Περιφερειάρχη κου. Τζιτζικώστα έγινε αρχές 
τους 2017 με αφορμή την παρουσία του στην 
τοπική εορτή του πολιούχου της Βέροιας, Αγ. 
Αντωνίου. Κατά την επίσκεψή του αυτή εισπρά-
ξαμε την κάθετη άρνησή του να βοηθήσει στην 
ολοκλήρωση του έργου. 

Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, με την Περιφέ-
ρεια απούσα και τον εργολάβο υπό χρεοκοπία 
το έργο καρκινοβατούσε. 

Την ίδια περίοδο οι Κτιριακές Υποδομές του 
Υπουργείου Υποδομών παρέμεναν ακέφαλες, 
οπότε ούτε από εκείνη την πλευρά μπορούσε να 
υπάρξει κάποια πρόοδος.  Αυτό άλλαξε μετά την 
ανάληψη καθηκόντων στις κτιριακές Υποδομές 
από τον κο. Γιάννη Χαρωνίτη. Κατόπιν συνεχών 
προσπαθειών και οχλήσεών από τη Διοίκηση 
μας έγινε εν τέλει αυτοψία του έργου τον Φε-
βρουάριου του 2019. 

Το αποτέλεσμα της αυτοψίας ήταν ότι το έργο 
είναι σε προχωρημένο στάδιο και ότι απαιτού-

νται 6 ως 8 μήνες εργασιών (εκτίμηση του εργο-
λάβου και των Κτιριακών Υποδομών αντίστοιχα) 
για την περάτωσή του. Οι λύσεις που προτάθη-
καν μετά την αυτοψία ήταν:

1. Έκπτωση του υφισταμένου Εργολάβου
2. Υποκατάσταση της εργολαβίας
 Η έκπτωση του Εργολάβου θα σήμαινε μα-

κροχρόνιες δικαστικές διαμάχες με κίνδυνο την 
μη ολοκλήρωση του έργου.  Αντ’ αυτής, και δε-
δομένης της προχωρημένης κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται το έργο προκρίθηκε η υποκατά-
σταση της εργολαβίας, η οποία και υπογράφηκε 
τον Μάιο τους 2019.  Σημείωση: ο νέος ανάδο-
χος είναι απαλλαγμένος από τις δουλείες του 
αρχικού. Έτσι, η υποκατάσταση της εργολαβίας 
εξασφάλιζε της προϋποθέσεις για την ολοκλή-
ρωση του έργου. 

O κος. Χρήστος Κούτρας είναι εν ενεργεία 
περιφερειακός σύμβουλος και Ιατρός στο Γεν. 
Νοσοκομείο Βέροιας.  Κατά τη διάρκεια της θη-
τείας μου στη Διοίκηση του Νοσοκομείου ήταν 
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Βέροιας, υ-
πεύθυνος για τα ζητήματα Υγείας. Σε πρόσφατη 
ραδιοφωνική συνέντευξή του αναφέρθηκε στο 
έργο και έριξε την ευθύνη για την μη ολοκλήρω-
ση του έργου τόσο στην προηγούμενη Διοίκηση 
όσο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κο. 
Πολάκη, παρόλο που και οι δύο ήταν πλήρως 
αναρμόδιοι για το έργο.

 Από την πλευρά μου, θα ήθελα να τονίσω 
ότι:

 1. O κος Κούτρας ως Δημοτικός Σύμβουλος 
ήταν ενήμερος για όλες τις προσπάθειες που έ-
γιναν από την πλευρά της Διοίκησης μας καθώς 
και των αποτελεσμάτων τους. 

2. Ο κύριος Κούτρας ως Περιφερειακός Σύμ-
βουλος δεν υπέβαλλε καμία ερώτηση στο Περι-
φερειακό Συμβούλιο για την πορεία του έργου 
από το Μάιο τους 2019 ως σήμερα.

 Σήμερα, 18 μήνες μετά την υπογραφή της 
νέας σύμβασης και το έργο δεν έχει ολοκληρω-
θεί ακόμα. Οι 8 μήνες που έχουν περάσει από 
την έναρξη της πανδημίας θα ήταν διάστημα αρ-
κετό για να είχε γίνει η παράδοση. Δυστυχώς, η 
ολιγωρία από την πλευράς της Περιφέρειας που 
είναι και ο Φορέας Εκτέλεσης συνεχίζεται.

 Mετά τιμής 
Τάκης Μαυρογιώργος

 Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας 
(2016-2019)»

Απογοήτευση 
αλλά και ελπίδα 

Του Τηλέμαχου Χατζηαθανασίου
 
Ο κορωνοϊός  κατέλαβε κάθε γωνιά της χώρας μας, [και όλο τον 

κόσμο βέβαια]. Στα νοσοκομεία μας αξιοποιείται και η τελευταία  
γωνιά, για να τοποθετηθούν κάποια κρεβάτια, ώστε να δεχθούν 
μερικούς ασθενείς ακόμα. Το ανθρώπινο δυναμικό ήταν, έτσι κι αλ-
λιώς, μειωμένο. Οι όποιες προσλήψεις, τα τελευταία χρόνια,  ήταν 
πάντα λιγότερες από τις αποχωρήσεις. Επιπλέον, στις μέρες μας, 
το  υγειονομικό προσωπικό φυλλοροεί καθημερινά γιατί ο COVIT 
δεν χαρίζεται σε κανέναν, γνωρίζοντας και οι ίδιοι οι νοσούντες ότι 
μπορεί, δυστυχώς,  να χάσουν και τη ζωή τους. Δεν  είναι ανάγκη 
νομίζω να είναι γιατρός για να αντιληφθεί ότι τα νοσοκομεία μας 
έχουν καταληφθεί από τον κορωνοϊό.  

 Όσο για τα άλλα νοσήματα…κάντε υπομονή. Πόσο δεν ξέρου-
με. Τα τακτικά χειρουργεία θα περιμένουν κι όταν γίνουν επείγοντα, ίσως βρεθεί κάποια χειρουρ-
γική αίθουσα.        

Η οικονομική κρίση διευρύνεται και βαθαίνει. Οι άνεργοι στοιβάζονται στον ήδη υπάρχοντα 
σωρό των ανέργων και η φτωχοποίηση διογκώνεται ακόμα περισσότερο. 

Στα παραπάνω να προσθέτουμε   το ψυχιατρικό πρόβλημα των συνομωσιολγούντων και του 
Ερντογάν,[ ο οποίος απειλεί κυριαρχικά μας δικαιώματα] και μετά ας διερωτηθούμε: έχουμε η όχι 
εμπόλεμη κατάσταση; 

Μέσα σ ένα τέτοιο ορυμαγδό δραματικών εξελίξεων θα περίμενε κανείς ότι περισσεύει ο 
κίνδυνος του εθνικού διχασμού και ότι δεν τιμάται το πολυτεχνείο όταν, στο όνομά του, υπάρχει 
περίπτωση να χαθεί έστω και μία ζωή. Ταμπουρωμένοι στα κομματικά μετερίζια πυροβολούμε ο 
ένας τον άλλο, με αρκετή δόση λαϊκισμού η με υπερδοσολογία αυθαιρεσίας έχοντας κατά νου το 
μικροκομματικό συμφέρον. Κι ο μέσος πολίτης διερωτάται: πώς και από ποιόν θα διδαχθεί τι θα 
πει σύνεση; τι θα πει υπευθυνότητα; και κυρίως πού θα αναζητήσει; και από ποιόν θα διδαχθεί τι 
θα πει εθνική ομοψυχία;          

Περνάνε κρίσιμες στιγμές. Δεν είναι <<ωφέλιμο>> να μας καθοδηγεί ο θυμός, η απογοήτευση, 
η πικρία, η ακόμα και κάποιες διαφωνίες. Η συνύπαρξη με τον κορωνο’ι’ό έχει ακόμα δρόμο. Από 
την συμπεριφορά του καθένα μας  θα εξαρτηθεί , οι πληγές που έτσι η αλλιώς θα υπάρξουν, αν 
θα επουλωθούν γρήγορα. 

Κι εσείς κύριοι της κυβέρνησης,  βρείτε τρόπους να λύσετε το γόρδιο δεσμό της γραφειο-
κρατίας έτσι ώστε να γίνεται αυτόματα η αναπλήρωση αλλά και η συμπλήρωση του αναγκαίου 
προσωπικού των νοσοκομείων,  τουλάχιστον όσο έχουμε την <<εμπόλεμη κατάσταση>>. Δεν 
είναι δυνατό επίσης να μένουν, για χρόνια, ημιτελείς νοσοκομειακές πτέρυγες [π. χ. νοσοκομείο 
Βέροιας] και να ψαχνουμε κάποια γωνιά να ακουμπήσουμε ένα κρεβάτι  

  Κατά την ταπεινή μου άποψη, μπορεί να υπάρξει ύφεση της πανδημίας με τον εγκλεισμό 
μας, η οποία θα επιτρέψει την χαλάρωση. Αν όμως η χαλάρωση, καταλήξει σε <<ξεχείλωμα>> 
δεν έχει νόημα να ζητάμε ευθύνες, μόνο από όλους τους άλλους και όχι από τον εαυτό μας, για τα 
νέα βαριά προβλήματα   που θα φορτωθούν στις πλάτες όλων μας.   

Αν κριθεί αναγκαίος κι άλλος εγκλεισμός, θα μας βγει πολύ  πιο ακριβός. 
 Στο χέρι μας είναι να περάσουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων συνετά και καλά.    

Την οριστική απεμπλοκή του 
Δημοσίου από τις ιδιοκτησίες 
των Ριζωμάτων και λοιπών

 περιοχών της Ημαθίας φέρνει
 στη Βουλή ο Τάσος Μπαρτζώκας

Κοινοβουλευτική ερώτηση υπέ-
βαλε ο Τάσος Μπαρτζώκας προς 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. 
Κ. Χατζηδάκη ζητώντας την άμεση 
παρέμβαση του, προκειμένου ιδι-
οκτήτες αγροτικών εκτάσεων στα 
Ριζώματα και άλλες περιοχές της 
Ημαθίας (πχ Φυτειά) να προστα-
τεύσουν στο ακέραιο τις περιουσί-
ες τους από τις διεκδικήσεις συνι-
διοκτησίας που εγείρει το Δημόσιο.

Όπως αναφέρει  ο  Τάσος 
Μπαρτζώκας στην ερώτηση του, 
μετά την ανάρτηση των προσω-
ρινών κτηματολογικών αποσπα-
σμάτων, οι νόμιμοι μικροϊδιοκτήτες 
του αγροκτήματος των Ριζωμάτων 
αγωνιούν για την περιουσία τους, 
την οποία νομίμως απέκτησαν, καλλιεργούν επί 95 συναπτά έτη, πληρώνοντας όλους τους φό-
ρους στο 100% που σχετίζονται με αυτή και από την οποία απορρέουν δικαιώματα ενισχύσεων. 
Με άλλα λόγια, το Δημόσιο όλα τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά έχει αναγνωρίσει πλήρη κυρι-
ότητα (100%) στους ιδιοκτήτες , καθώς ουδέποτε έως σήμερα αξίωσε συνιδιοκτησία.

Η πραγματική αυτή κατάσταση έρχεται να διαταραχθεί λόγω της υποχρεωτικής δήλωσης των 
εκτάσεων στο Κτηματολόγιο, κατά την οποία εγγράφηκαν δικαιώματα συνιδιοκτησίας ποσοστού 
24% επί των αγροτικών εκτάσεων,  υπέρ του Δημοσίου. Το γεγονός αυτό ανακόπτει βίαια την 
πάγια, διαμορφωθείσα κατάσταση, γεγονός που προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στους νόμιμους 
δικαιούχους των εκτάσεων.

Ήδη, με πρωτοβουλία του Τάσου Μπαρτζώκα έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση του με μέ-
λη της Οργανωτικής  Επιτροπής των Ριζωμάτων, κατά την οποία εκφράστηκε στο βουλευτή το 
ιστορικό της υπόθεσης, τα ιδιαίτερα νομικά χαρακτηριστικά του ζητήματος και η αγωνία των μι-
κροϊδιοκτητών για την περιουσία τους.  Από την πλευρά του ο Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε ότι θα 
προβεί σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να λυθεί οριστικά το ζήτημα της συνιδιοκτησίας και οι 
δικαιούχοι ιδιοκτήτες να διασφαλίσουν την περιουσία τους στο ακέραιο.

«Απάντηση προς αποκατάσταση της Αλήθειας»
Τάκης Μαυρογιώργος, 

πρώην διοικητής του Νοσοκομείου 
Ημαθίας: Με την Περιφέρεια 
απούσα και τον εργολάβο 

υπό χρεοκοπία το έργο 
της επέκτασης καρκινοβατούσε



Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

 Αύγουστος 1942.  Ο 
πανίσχυρος  Γερμανικός 
στρατός, αφού ποδοπά-
τησε την Ευρώπη επεξέ-
τεινε τις επιχειρησιακές 

του δραστήριότης και στην Αφρική. Σκοπός τα 
πετρέλαια. Με διοικητή του Άφρικα Κόρπ τον φη-
μισμένο για τις ικανότητες του Γερμανό  Στρατάρ-
χη Ervin Rommel(Αλεπού της Ερήμου), και με 
τη συνδρομή των Ιταλών, αφού κατέκτησαν την  
περιοχή του Τομορούκ της Λιβύης προελαύνουν 
προς την Αλεξάνδρια. Ήδη με  νίκη πέρασε καιτο 
Ελ Αλαμέιν . Οι πετρελαϊκές πηγές και τα στρατη-
γικής σημασίας εδάφη της Αγγλίας εκινδύνευαν. 

   Η κατάσταση για τους συμμάχους κρίνεται 
τραγική. Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Τσώρ-
στιλ αντικατέστησε τον διοικητή της 8ης στρατιάς 
των Συμμαχικών στρατευμάτων με το στρατηγό 
Μοντκγκόμερη για να σταματήσει την προέλα-
ση  του AFRICA KORP. Για να το πετύχει όμως 
αυτό έπρεπε να εμποδίσει τον ανεφοδιασμό του 
Γερμανικού στρατού στη λιβύη που γινόταν μέσω 
της Ελλάδος. Το πολεμικό σχέδιο προέβλεπε τον 
αποκλεισμό με σαμποτάζ της τροφοδοσίας του 
Γερμανικού στρατού δια μέσου της Ελλάδος. Τα 
πολεμοφόδια μεταφέρονταν από τη Γερμανία 
σιδηροδρομικώς στην Ελλάδα και με τα τρένα 
έφταναν  μέχρι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της 
Πελοποννήσου. Στόχος η κατασροφή  κάποιας 
γέφυρας.Τελικά προκρίθηκε  γέφυρα του Γοργο-
πόταμου.Ν.Φθιώτητος 

       Στις 28 Σεπτεμβρίου 1942 είχε προγραμ-
ματιστεί η ρίψη μιας ομάδας των 12 σαμποτέρ 
στις καθορισμένες περιοχές. Τρία αεροσκάφη τύ-
που Liberator θα έκαναν τη δουλειά. Επικεφαλής 
της αποστολής ορίστηκε ο ταγματάρχης Μηχανι-
κού Entu Mayers.»  Συγκροτήθηκαν ομάδες από 
αξιωματικούς ,εφέδρους Λοχαγούς και πολίτες. 
Για τον σκοπό αυτό οι τρεις ομάδεςτων τεσσά-
ρων ατόμωνκαι χωρίστηκαν ως εξής.Α Ομάδα: 
Έντυ Μάγιερς,Τομ Μπάρνς,Ντένις Χαμσον,Λεν 
Γουίλμοτ. Β Ομάδα: Κρις Γουντχάους,Θέμης 
Μαρίνος,Άρθουρ Έντοντς,Μάικ Τσίττις.Γ’ Ομάδα 
:Τζον Κουκ,Ίντερ Γκίλλ,Νάτ Μπάρκερ και Ντάγκ 
Φίλιπς. Κάθε ομάδα είχε έναν αρχηγό,έναν καλό 
γνώστη της Ελληνικής,ένα μηχανικό και έναν 
ασυρματιστή.Πέρα από τα απαραίτητα εκρηκτικά 
,τα μέλη της αποστολής είχαν πάρει μαζί τους 
ελαφρά αυτόματα Στεν,πυρομαχικά,ειδικούς δέ-
κτες και πομπούς με μπαταρίες και και μηχανές 
φόρτισης,ατομικό ρουχισμό και τροφή.1

Το σχέδιο προέβλεπε οι σαμποτέρ που θα 
αναλάμβαναν την αποστολή αυτή να έλθουν 
στην Ελλάδα και να συναντηθούν στα βουνά 
με τους οπλαρχηγούς των Ελληνικών  ανταρτη-

κών κομμάτων της εθνικής Αντίστασης. Η πρώτη 
προσπάθεια απέτυχε διότι η επικοινωνία με τις 
φωτιές στα βουνά δεν λειτούργησε  και οι πιλότοι 
επέστρεψαν στο Κάιρο.Τελικά η πτώση με αλεξί-
πτωτα πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 
1942.

   Μεγάλη ήταν η περιπέτεια  των Άγγλων 
σαμποτέρ που χρειάστηκαν δύο μήνες περίπου 
στα βουνά της Γκιώνας για να συναντηθούν με 
τους οπλαρχηγούς Ναπολέοντα Ζέρβα και Άρη 
Βελουχιώτη. Αλλά και όταν τους συνάντησαν 
η συνεννόηση ήταν ένας γολγοθάς. Τους δύο 
οπλαρχηγούς χώριζε μεγάλο ιδεολογικό και πολι-
τικό χάος που ήταν δύσκολο να αποφασίσουν να 
συνεργαστούν για έναν εθνικό σκοπό. 

Η ανατίναξη της γέφυρας πέτυχε απόλυτα .Λί-
γα λεπτά μετά τη 12 νυχτός 26 Νοεμβρίου  έγινε 
η έκρηξη.«Μία λάμψη απίστευτος ,υπερφυσική,ε-
φώτισε όλον τον τόπον»  και ένα κομμάτι της γέ-
φυρας κατέρρευσε μαζί και τα όνειρα του Χίτλερ 
στην Λιβύη. Πάντοτε οι Έλληνες όταν ξεπερνούν 
τη διχόνια νικούνε.

Ο Ζέρβας καταγόταν από την Άρτα. Η ζωή 
του ήταν γεμάτη περιπέτειες από τη συμμετοχή 
του σε αντικαθεστωτικές επαναστάσεις. Η στα-
διοδρομία του στο στρατό και η συμμετοχή του 
σε πολέμους τον ανέδειξαν σε στρατηγό με τις 
απονομές παρασήμων για πράξεις ανδρείας.
Προερχόταν από τη Σχολή Μονίμων Αξιωματι-
κών. Την 1η Μαρτίου 1935 αποτάχτηκε από το 
στρατό.  Το Μεταξικό καθεστώς τον φυλακίζει, 
επειδή τον υποπτεύεται για συνωμοσία με γερμα-
νόφιλους κύκλους. Ανακτά την ελευθερία του λίγο 
μετά τη γερμανική εισβολή. Στην Κατοχή ίδρυσε 
ανταρτική ομάδα για να πολεμήσει τους Γερμα-
νούς. Έτσι ίδρυσε την ομάδα ΕΔΕΣ και βρέθηκε 
στο Βουνό.

Ο Άρης Βελουχιώτης κατάγεται από τη Λαμία 
και ήταν γιος δικηγόρου. Η μητέρα του Αγλαϊα εί-
χε το ίδιο επίθετο με τον Ζέρβα ,μάλιστα ήταν και 
συγγενείς. Από τη νεαρή του ηλικία σπούδασε 
Γεωπονική και διορίστηκε ως υπάλληλος Γεω-
πόνος στο Παρανέστη από όπου παραιτήθηκε  
και εντάχθηκε στις τάξεις του ΚΚΕ στην Αθήνα. 
Φυλακίστηκε για την παράνομη δράση του και 
αποφυλακίστηκε στις 8 Ιουνίου  1939. Τον Μάιο 
του 1942 βγήκε στο βουνό ως καπετάνιος του 
ΕΛΑΣ. .2

  Εκείνο που έχει σημασία και πρέπει όλοι οι 
Έλληνες να κρατήσουμε από αυτήν την γενναία 
πράξη είναι, ότι και οι δύο οπλαρχηγοί άφησαν 
τους κομματικούς δυσταγμούς και κατόρθωσαν 
να συμφωνήσουν για το καλό της Ελλάδος και 
της Ευρώπης.Ήταν η καλύτερη ευκαιρία  να δη-
μιουργήσουν το ΕΠΟΣ του Γοργοπόταμου 25-26 
Νοεμβρίου 1942 που θα γιορτάσουμε σε λίγες 
μέρες

Πηγές. 1,Ι. Αθανασόπουλος:« ΓΟΡΓΟΠΟΤΑ-
ΜΟΣ» Σελ.23- 24

 2. 2.Ι.Αθανασόπουλος«Ναπολέων Ζέρβας-Ά-
ρης Βελουχιώτης  
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Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ.του Ομίλου Προστασίας παιδιου Βέροιας ευχαριστεί θερμα:  
1) Τον κο. Γ.Χ. για τη προσφορά μεγάλης  ποσότητας τροφίμων εν όψει των εορτών.
2) Τον κο. Στέφανο Χατζηνικολάου από τα Μάλγαρα Θεσ/νικης  για την προσφορά μεγάλης 

ποσότητας ρυζιού
3) Τον κο. Σωτήρη και την κα. Νανά Σταυροπούλου για τη δωρεά των 100 € στη μνήμη της  

αγαπημένης συμπεθέρας τους  Μαίρης Τσιαμπούρα.
4) Τον κο. Νικόλαο και την κα. Δήμητρα Σταυροπούλου για τη δωρεά των 100 € στη μνήμη 

της  αγαπημένης συμπεθέρας τους  Μαίρης Τσιαμπούρα. 
5) Τον κο. Ευθύμιο και την κα. Έλσα Μπουζίκα για τη δωρεά των 50 € στη μνήμη του αγα-

πητού τους αδελφού Νικολάου Μπουζίκα.
6) Την κα. Νίκη Καπράρα για τη δωρεά των 50 € στη μνήμη της Βιργινίας Τσαμήτρου.
7) Την κα. Φρίντα Καμενίδου - Βασιλάκη, για τη δωρεά των 50 €  στη μνήμη της αγαπημέ-

νης της συναδέλφου Ειρήνης Κωνσταντινίδου - Γεωργίαδου. 

Αναστέλλεται η λειτουργία των Δημοτικών 
Βιβλιοθηκών Αλεξάνδρειας και Πλατέος

 
Στο πλαίσιο των μέτρων υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19, 

από τη Τετάρτη 18 Νοεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, αναστέλλεται η λειτουργία της Δη-
μοτικών Βιβλιοθηκών Αλεξάνδρειας και Πλατέος σύμφωνα με την Αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 
ΦΕΚ 4899 / Β / 6-11-2020.

Κατόπιν τούτου, όσοι χρήστες έχουν δανειστεί βιβλία τα οποία θα πρέπει να επιστρέψουν 
το διάστημα αυτό, η ημερομηνία επιστροφής παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ημερομηνία ε-
παναλειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

 Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Πριν από μία εβδο-
μάδα, φίλοι αναγνώ-
στες, είδαμε, με φρίκη 
θα έλεγα, μια ταμπέλα 
κρεμασμένη στον τρά-
χηλο του Πρύτανη της 
Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που έγραφε: 

«Αλληλεγγύη στις καταλήψεις!!!».
Ποιοι προέβησαν σ’ αυτόν τον διασυρμό 

του Πρύτανη; Τις στιγμές που γράφονται οι 
γραμμές αυτές, δεν ευρέθησαν.

Εξαιτίας, λοιπόν, αυτού του φρικτού γεγονό-
τος, θα μου επιτρέψετε λίγα σχόλια.

Είναι, νομίζω, καιρός, να πάψουν τα λικνί-
σματα και τα νανουρίσματα, τα χαϊδέματα και 
οι υποκριτικές κολακείες, να σταματήσουν οι 
δημαγωγικοί και παραπλανητικοί εναγκαλισμοί 
προς εξασφάλισην της εύνοιας και εκμετάλ-
λευση του ενθουσιασμού της νεολαίας. Είναι, 
πλέον, επίσης, καιρός, να γράφονται ορισμέ-
νες αλήθειες, όσο πικρές και δυσάρεστες κι αν 
είναι, με ειλικρίνεια, στοργή και σαφήνεια, για 
να ξυπνάνε οι νέοι μας και να διαφωτίζονται και 
να μην γίνονται θύματα και λεία των διαφόρων 
καιροσκόπων και δημαγωγών, οι οποίοι σε 
τίποτε άλλο δεν πιστεύουν, παρά στο ένοχο 
συμφέρον τους.

Ένα από τα πάγια συνθήματα των νέων 
μας είναι η άρνηση και απόρριψη του πα-
ρελθόντος και η «αποκηδεμόνευση» της ζω-
ής τους. Η έμφυτος έφεση προς μάθηση και 
κατάκτηση, η φυσική φορά προς το μέλλον, 
νομίζουμε ότι επιβάλλει την κατάργηση του 
παρελθόντος ως ανασχετικού δήθεν παράγο-
ντα της προόδου του. Οι νέοι αμφισβητούν τις 
αξίες και τους θεσμούς, δεν θέλουν το κατεστη-
μένο και καθιερωμένο, μισούν την κηδεμονία 
και την πειθαρχία, αποκρούουν πρόγραμμα 
και τάξη, και απαιτούν πλήρη ελευθερία, χωρίς 
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, χωρίς ευθύνες 
και καθήκοντα.

Αγνοούν, όμως, ότι το παρελθόν είναι ε-
κείνο το οποίον εξασφάλισε και προσφέρει 
σήμερα όλες τις όποιες ανέσεις και όποια α-
γαθά, για να σπουδάζουν τώρα αυτοί χωρίς 
περισπασμούς και φροντίδες… Δεν πρέπει να 
αγνοούν ότι το παρελθόν και οι παππούδες και 
οι γονείς τους είναι εκείνοι, οι οποίοι, παρά τις 
φρικτές δοκιμασίες δύο παγκοσμίων πολέμων, 

παρά τις προσφυγικές περιπέτειες και τις κα-
τοχικές δοκιμασίες, διά σκληρών αγώνων και 
στερήσεων και εξαντλήσεων, εξασφάλισαν γι’ 
αυτούς τα διάφορα πάσης φύσεως ευεργετή-
ματα και προνόμια, εις βάρος των μοχθούντων 
γονέων και του φορολογούμενου πολίτη. Και 
αποτελούν σκάνδαλο και πρόκληση όταν δεν 
εκτιμώνται και δεν αξιοποιούνται δεόντως.

Έναντι όλων αυτών τι προσφέρουν οι νέοι; 
Τι απαιτεί η κοινωνία; Τι προσδοκούν οι γονείς; 
Έτσι θα γίνουν «πολλώ κάρρονες»; Γιατί, τάχα, 
οι παλιότεροι ικανοποιούντο από το παρελθόν 
και οι σημερινοί νέοι δεν μπορούν; Μήπως 
είναι τόσο ανώτεροι των προγόνων τους; Τι 
έχουν να μας παρουσιάσουν οι ίδιοι; Και ό,τι 
τυχόν, θα μας παρουσιάσουν –ας ελπίσουμε- 
αυτοί σήμερα, δεν θα αποτελεί τούτο «παρελ-
θόν» δια τους νέους της αύριον, οι οποίοι με τη 
σειρά τους, θ’ ακολουθούν την ίδια τακτική;

Δυστυχώς, όμως, αντί να μελετούν, επιδί-
δονται σε απεργίες, σε καταλήψεις σχολείων 
και στείρους συνδικαλιστικούς αγώνες, αντί να 
καταρτίζονται στην επιστήμη τους, παγιδεύο-
νται σε πολιτικά σχήματα και ύποπτα ταξικά 
κινήματα. Θα έπρεπε να εκμεταλλεύονται τον 
πολύτιμο χρόνο και να αξιοποιούν την ανεπα-
νάληπτη ιδιότητά τους. Και τι κάνουν;

Αγωνίζονται να καταργήσουν τη βαθμολογία 
και τις περιόδους των εξετάσεων. Όλα αυτά 
τα επενδύουν τεχνηέντως με το προσωπείον 
της μεταφυσικής αγωνίας και της ιδεολογικής 
ανησυχίας, ενώ εις το βάθος κρύπτεται η φυ-
γοπονία και η οκνηρία, η αγνωμοσύνη και η 
αχαριστία.

Εν τω μεταξύ οι καραδοκούντες δημαγωγοί 
της πολιτικής και οι καιροσκόποι του κοινωνι-
κού αναρχισμού τρέχουν να εκμεταλλευθούν 
«τα ανήσυχα και οργισμένα νιάτα» και αντί να 
προσφέρουν σ’ αυτά συμπαράσταση, προ-
στασία και ορθό προσανατολισμό, τα κολακεύ-
ουν με απατηλές υποσχέσεις και ανύπαρκτα ή 
πρόωρα και ανεδαφικά δικαιώματα.

Αλλά στο σημείο τούτο είναι επίκαιρο να 
αναφέρω το εξής περιστατικό: Κάποτε, ο διά-
σημος Γερμανός Θεολόγος και ακαδημαϊκός 
Αδόλφος φον Χάρνακ (1851-1930), αντιμετω-
πίζων τα ανήσυχα νιάτα του γιου του, του είπε: 
«Από τα 15 χρόνια της ηλικίας σου έως τα 
20, σου επιτρέπω να θεωρείς τον εαυτόν σου 
ευφυέστερον από εμέ. Από τα 20 έως τα 25 
πρέπει να παραδεχθείς ότι πνευματικά είμαστε 
ίσοι. Αλλά από τα 25 και πέρα, πρέπει πλέον 
να αναγνωρίσεις την απόλυτον πνευματικήν 
υπεροχήν μου έναντί σου». Και ο νοών νοείτω.

«Αλληλεγγύη 
στις καταλήψεις!!!»



www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Συλλυπητήριο του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας αι-
σθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν  δημόσια  τα  ειλικρινή  τους συλλυ-
πητήρια  προς την  οικογένεια και τους οικείους της Μαίρης Τσιαμπούρα, 
πρώην μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  με πολυετή θητεία και προ-
σφορά στον Όμιλο.  

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της  και δύναμη και κουρά-
γιο  στην οικογένεια της για την ξαφνική  απώλεια του δικού τους ανθρώ-
που.

Το Δ.Σ.

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 

Παναγιώτη και της Ειρήνης, το γένος Γα-
ϊτανίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του 
Μάριου και της Ελισάβετ, το γένος Ευθυ-
μιάδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 
ΣΗΡΙΑΛ…
Έξω ήλιος κόκκινος ζεστός!
Πηγαίνω στο μπακάλη. 
-Καλημέρα σας.
-Καλημέρα.
-Τί θα θέλατε;
-Δύο ποιήματα του Ελύτη και ένα της Δημουλά
-Τι εννοείτε;
-Εννοώ ότι θέλω δύο ποιήματα,
δύο του Οδυσσέα Ελύτη και
ένα της Κικής Δημουλά.
-Μα εδώ είναι μπακάλικο.
-Εεε και. Δεν είναι εδώ εδώδιμα αποικιακά;
-Είναι.
-Εεε άμα είναι, 
δεν περιλαμβάνονται 
αυτά που ζητώ στα Αποικιακά;
Με κοιτά ο μπακάλης.
Τον κοιτώ κι εγω. Και μετά σιωπή…

Φεύγω. Πάω σ` ένα καθαριστήριο.
-Καλημέρα. 
Παρακαλώ θα ήθελα να μου πλύνετε την σκέψη μου..
-Ορίστε;
-Να μου πλύνετε τη σκέψη μου θέλω. 
-Ορίστεεεεε;
Μια φορά η Βουλγαρία μπερδεύτηκε 
με την Βουλιμία της λέω...
-Δεν καταλαβαίνω, μου λέει.
-Εεε πως να καταλάβεις; της λέω… 
Όλοι πάσχουμε από έλλειψη ιστορικότητας.
Φεύγω.

Να πάω σ` ένα κομμωτήριο σκέφτομαι.
-Παρακαλώ… μου λέει η κοπέλα.
-Διαχειρίζεσθε μνήμες; της λέω… 
-Τι; μου λέει… Μήπως εννοείτε μιζανπλί; 
-Όχι όχι .Εννοώ την Ιταλική αριστερά της λέω.
Αφήνει τότε τις χτένες στον καθρέφτη, 
παίρνει το σεσουάρ και αρχίζει να τραγουδά
..τ` άφησα τα πράγματα κι` έφυγα από το σπίτι..

Τι στο καλό συμβαίνει; σκέφτομαι…
Κανείς δεν μιλά αποκριάτικα πια;

Γιάννης Ναζλίδης

Δημοτική Παράταξη ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ: «Δώσε σε ένα παιδί 
ένα σφυρί και θα νομίσει ότι όλα είναι για σπάσιμο»

Η Διοίκηση του Δήμου μας πιεζόμενη από την προ-
φανή αδυναμία της να ανταποκριθεί στα ελάχιστα των 
ημερών, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Με περισσή 
επιπολαιότητα, χωρίς καμιά σοβαρή μελέτη στα χέρια 
και μετά τόσα χρόνια διοίκησης στον Δήμο, αγνοώ-
ντας ακόμη και την λειτουργία του ταμείου δημόσιας 
περιουσίας, μετέβη στην πρωτεύουσα συνοδευόμενη 
από πολιτικούς παράγοντες, διεκδικώντας το κτίριο 
του Παλιού Δικαστικού Μεγάρου. Φυσικά με την τακτι-
κή αυτή εισέπραξε  την γνωστή αόριστη διαβεβαίωση 
περί θετικής μελλοντικής αντιμετώπισης μίσθωσης 
του ακινήτου, εκτός από τα ειρωνικά χαμόγελα των 
φωτογραφιζόμενων παραγόντων του ταμείου!!! 

κ Δήμαρχε.
Θα ήταν καλό για τον τόπο να συμβουλεύεστε συμπολίτες μας που 

έχουν εμβαθύνει στο θέμα. Η διεξοδική ανάλυση του καλού συμπολίτη 

μας και πρώην προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Γιάννη 
Καπανίδη και η συνδρομή  σ’ αυτό του συντοπίτη μας δικη-
γόρου Γιώργου Λιόλιου, είναι μια ισχυρή βάση, στην οποία 
θα μπορούσατε να στηρίξετε αρχικά μια σοβαρή  επιχειρη-
ματολογία διεκδίκησης .

Εάν στην επιχειρηματολογία αυτή, είχε προστεθεί και μια 
ολοκληρωμένη πρόταση αξιοποίησης, θα είχατε περισσότε-
ρες πιθανότητες να ληφθεί σοβαρά η πρωτοβουλία σας.

κ.Δήμαρχε , η επιπολαιότητα αυτή έκανε να καθυστερήσε-
τε δέκα ολόκληρα χρόνια να επιλύσετε το θέμα της γέφυρας 
Κούσιου. Μην ακολουθείτε εγωιστικά την ίδια λογική επιπό-
λαιας αντιμετώπισης και στο θέμα του Δικαστικού Μεγάρου. 
Ελλοχεύει ο κίνδυνος με  αντιμετώπιση αυτού του τύπου από 
μέρους της Δημοτικής Αρχής  ενός τόσο σημαντικού για τον 

τόπο θέματος , να πληρώσει ο Δήμος μας τα σπασμένα και δεν χρωστά. 
Υπάρχουν και θέματα πάνω από φωτογραφίσεις και προσωπικές προ-

βολές.
Παύλος Παυλίδης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 
‘ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ’

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρω την αγαπημένη μου εγγονή ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΙΤΟ-

ΠΟΥΛΟΥ που πήρε το πτυχίο της Πληροφορικής με εφαρμογή 
στη Βιοϊατρική και της εύχομαι καλή σταδιοδρομία και πάντα επι-
τυχίες στη ζωή της.

Η γιαγιά
Ελισάβετ Γιτοπούλου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 
η  Κοινότητα Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, την 23-11-2020, 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

-«Γνωμοδότηση για την ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης για χρήση 
χώρου στο Δημαρχείο Βέροιας για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσίων Σχέ-
σεων της ΔΕΥΑΒ»

-Γνωμοδότηση για τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 232/2019 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου για δωρεάν παραχώρηση  χρήσης του γραφείου 12 
της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Βέροιας από κοινού στον «Αγροτικό Σύλλο-
γο Ημαθίας» και στο «Σωματείο Τουριστικών Γραφείων & Ιδιοκτητών Τουρι-
στικών Λεωφορείων Ν.Ημαθίας-Ο Μέγας Αλέξανδρος». 

-Γνωμάτευση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται από την 
«Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων στα πλαίσια του έργου αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων του εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της πόλης της Βέροιας»



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση για τα αναδρομικά 
Πολλά μέλη μας, και όχι μόνο, μας παραπονούνται ότι πήραν λιγότερα αναδρομικά. Άλλοι μας ζητούν να τους βρούμε, εάν 

αυτά που πήραν, είναι αυτά που έπρεπε να πάρουν. Αυτό είναι αδύνατο να το βρούμε, διότι είναι προσωπική υπόθεση του κα-
θενός.

Δικαιούνται αναδρομικά όσοι έπαιρναν  σύνταξη από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016 δηλαδή ένδεκα (11) μήνες.
Από βεβαίωση αποδοχών κάποιου μήνα βλέπουμε ποια ήταν η μηνιαία μείωση με το Ν.4093/2012 και εφαρμόζουμε τον 

τύπο (ποσό μείωσης επί ένδεκα) μείον 6% για υγειονομική περίθαλψη και βρίσκουμε το ποσό που πρέπει να πάρουμε. Εάν δεν 
συμφωνούμε υποβάλλουμε αίτηση θεραπείας σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα σας κοινοποιήσουμε σύντομα.

Πολλοί συνταξιούχοι που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου, μας επισκέπτονταν στο Γραφείο, όταν ήμασταν ανοιχτοί και τώρα 
μας παίρνουν τηλέφωνο για να τους επιλύσουμε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα τους παρακαλέσουμε, εάν θέ-
λουν να έχουν πλήρη ενημέρωση να γίνουν μέλη του Συνδέσμου. Η συνδρομή είναι ανάξια λόγου (πέντε (5) ευρώ το χρόνο). 
Δεν θέλουμε να βρεθούμε σε δύσκολη θέση και να μη δίνουμε 
απαντήσεις σ’ αυτούς που δεν είναι μέλη μας.

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι από 19-11-2020 και 
μετά τις 6:00μ.μ. τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ 
για την υποβολή αιτήσεων από τους κληρονόμους (κληρονομικό 
δικαίωμα) των δικαιούχων αναδρομικών συντάξεων που δεν 
βρίσκονται εν ζωή.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά και τα 
τρία (3) δικαιολογητικά που απαιτούνται θα υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία. Η ηλεκτρονική διεύ-
θυνση του e -ΕΦΚΑ  είναι: gd.sintaxeondt@efka.gov.gr

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η ψυχή της Βέροιας είναι οι άν-
θρωποί της.

Για το λόγο αυτό, η Δημόσια Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας σε 
συνεργασία με το pod.gr, εγκαινιά-
ζουν  μία σειρά Podcasts, όπου επι-
στήμονες, επαγγελματίες, δημιουρ-
γοί μοιράζονται μαζί μας τις ιστορίες 
τους, μιλώντας για το παρελθόν, το 
παρόν και το μέλλον όπως το ζήσα-
νε και το οραματίζονται.

Έναρξη, σήμερα  Σάββατο 21 
Νοεμβρίου, όπου ο Χειρουργός 
Γιάννης Αβραμίδης συνομιλεί με τον 
Παθολόγο κ. Αντώνη Λιόλιο.

Ο γνωστός και καταξιωμένος Χει-
ρουργός, μας περιγράφει τη ζωή του 
από τη Θεσσαλονίκη, στη Γερμανία και πάλι πίσω στη Βέροια, με πίστη και αγάπη για τον άνθρωπο, έχοντας στο μυαλό τη 
συμβουλή του καθηγητή του «το κεφάλι ψηλά και ο λαιμός αλύγιστος»  

Μπορείτε να συντονιστείτε διαδικτυακά στο http://future.libver.gr/podcasts/ και στο https://www.pod.gr/

Δέκα χρόνια μετά την απονομή του Βραβείου «Πρόσβαση στη Μάθηση» από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates, η Βι-
βλιοθήκη συζητάει για το μέλλον με ποικίλες εκδηλώσεις, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, με ελεύθερη πρόσβα-
ση. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο future.libver.gr/programme

6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ:  
Εκρηκτική η κατάσταση στον 

Νομό και τραγική 
η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των Νοσοκομείων 
μας από την Διοίκηση

 Από το Τμήμα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ανακοινώνονται τα 
εξής:

«Ζούμε μια πρωτόγνωρη για τα μέχρι σήμερα δεδομένα Υγειονομική κρίση λόγω 
της πανδημίας του CONID19 που έχει επιβαρύνει σημαντικά το ΕΣΥ και έχει δημι-
ουργήσει ένα Υγειονομικό περιβάλλον που δοκιμάζει σοβαρά την κοινωνία μας.

Η Υγειονομική κρίση ανέδειξε την τεράστια αξία του Δημόσιου συστήματος Υγείας 
και ταυτόχρονα την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης με επένδυση σε ανθρώπινο δυνα-
μικό, υποδομές και εξοπλισμό.

Αν συνεχιστεί η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων και συνδιαστεί  με την αναμε-
νόμενη  εποχική γρίπη, το πρόβλημα δεν θα είναι διαχειρίσιμο.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι υψηλές προσδοκίες, η απερίσκεπτη  αισιοδοξία 
και το κλίμα επανάπαυσης, μετά το πρώτο κύμα του κορονοιού  έχουν διαψευσθεί 
πλήρως, παρά την μεγάλη υπευθυνότητα που επέδειξαν οι πολίτες, τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, οι υγειονομικοί και η ύπαρξη αναγκαίου χρόνου ώστε να ανταποκρι-
θεί το ΕΣΥ στην καινούργια πραγματικότητα.  Η ανεύθυνη πολιτική το καλοκαίρι, με 
το άνοιγμα των συνόρων, τα ``χατηράκια΄΄ σε πλοιοκτήτες και αεροπορικές εταιρίες 
, με το ``στρίμωγμα στα ΜΜΜ, δημιούργησαν αυτό το εκρηκτικά θανατηφόρο περι-
βάλλον του covid-9.

Η αποτυχία της Κυβέρνησης είναι εκκωφαντική.
Αποδεικνύει την έλλειψη στρατηγικής και την εγκληματική αδράνεια και ολιγωρία 

να αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης, αλλά ταυτόχρονα και την εμμονή της 
σε μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την ανάγκη να συρρικνωθεί το ΕΣΥ ώστε να 
στηριχθούν συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα.

Κάτω από αυτήν την λογική δεν επέδειξε καμία πρόθεση για ενίσχυση του ΕΣΥ 
με προσλήψεις  μονίμων γιατρών και νοσηλευτών, αύξηση των μισθών τους, αύξηση 
των ΜΕΘ( εξ άλλου κατά τον κ. Πέτσα ήταν πεταμένα λεφτά), μονιμοποίηση συμβα-
σιούχων κ.λ.π

Δεν μας εκπλήσσει όμως η λογική αυτή, γιατί αυτός ήταν και προγραμματικός της 
λόγος.

Σήμερα η κατάσταση στον Νομό μας είναι εκρηκτική.
Η προηγούμενη ``επικοινωνιακή΄΄ αντιμετώπιση των προβλημάτων των Νοσοκο-

μείων μας από την Διοίκηση σήμερα αποδεικνύεται τραγική.
·πόσο αλήθεια έχουν ενισχυθεί ουσιαστικά σε ανθρώπινο δυναμικό (γιατροί, 

νοσηλευτές) πέρα από τις μετακινήσεις προσωπικού από τα κέντρα Υγείας και τα 
περιφερειακά Ιατρεία?

·γιατί έγκαιρα δεν αυξήθηκαν τα κρεβάτια  στις  ΜΕΘ όταν σε κανονικές συνθήκες 
λειτουργούσαν τέσσερα  στο Νοσοκομείο Βεροίας?

 Τα δύο επιπλέον κρεβάτια ΜΕΘ απέναντι από το τμήμα αποστείρωσης και τα 
άλλα δύο που δημιουργήθηκαν μέσα στο χειρουργείο δεν αυξάνουν τον κίνδυνο δια-
σποράς του ιού, σε ασθενείς που θα χειρουργηθούν?

Στο νοσοκομείο Νάουσας γιατί δεν δημιουργήθηκε κανένα κρεβάτι ΜΕΘ και γιατί 
δεν μεταφέρονται εκεί τα χειρουργεία, άλλων επειγόντων περιστατικών ;

-γιατί δεν ολοκληρώθηκε άμεσα η καινούργια πτέρυγα του Νοσοκομείου και των 
ΤΕΠ ,ώστε να λειτουργήσει σαν χώρος υποδοχής ασθενών και να μπει σε λειτουργία 
η ΜΕΘ που έχει 10 κρεβάτια?

Σήμερα το να αποδίδουμε ευθύνες  στην προηγούμενη κυβέρνηση όταν επί ενά-
μιση χρόνο κυβερνάει η ΝΔ και επί 8 μήνες βρισκόμαστε σε πανδημία, είναι τουλάχι-
στον απαράδεκτη και γελοία.

Όλοι γνωρίζουν πως ήταν διαμορφωμένη η μελέτη του νέου κτηρίου και τα προ-
βλήματα που δημιουργούσε εξαρχής, το ρόλο της περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, το 
επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο ήταν ενταγμένο το κτήριο (και όχι του Πολάκη) και 
τα οικονομικά προβλήματα που είχαν προκύψει.

Όλοι γνωρίζουν την προσπάθεια των βουλευτών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για 
να αποπερατωθεί το έργο. Παρ΄ όλα αυτά στη νέα διοίκηση παραδόθηκε το 70 με 
80% του κτηρίου.

- η κατά 80% αναστολή των τακτικών χειρουργείων και ο δραστικός περιορισμός 
των ραντεβού που αποκλείει από το νοσοκομείο άτομα που χρειάζονται νοσηλεία και 
παροχή φροντίδας, δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της νοσηρότητας από άλλες παθή-
σεις; Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν μετατραπεί ολόκληρο το ΕΣΥ σε σύστημα αντιμε-
τώπισης COVID με τραγικές συνέπειες!

- Επίσης η αποδυνάμωση των Κέντρων Υγείας και η υποβάθμιση της Α΄θμιας 
Υγείας, (ΤΟΜΥ) δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα

Σήμερα βρισκόμαστε στην πλέον κρίσιμη φάση της πανδημίας στη Χώρα μας αλ-
λά και στο νομό μας. Η κατάσταση έφθασε στο σημείο να πεθαίνουν άνθρωποι λόγω 
του κορωνοϊου,  πριν ακόμη  νοσηλευτούν, με τους συγγενείς τους, να καταγγέλλουν 
τέτοια γεγονότα.

Δεν φθάνει ο ηρωικός αγώνας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα 
νοσοκομεία της χώρας, δεν φθάνουν τα χειροκροτήματα. Χρειάζονται άμεσες μόνι-
μες προσλήψεις προσωπικού, χρειάζεται ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγεί-
ας, χρειάζονται νέες ΜΕΘ.

Σήμερα  είναι η ώρα της ευθύνης.
Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο της συνεννόησης και της συστράτευσης εντάσσεται και 

η δέσμη προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για σύγκλιση των πολιτικών αρχηγών, εκπόνηση 
ενός σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης, πάγωμα των παρεμβάσεων που πλήττουν 
την κοινωνική συνοχή και συμφωνία για ένα Υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής προ-
κειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος συμβολισμός συναίνεσης και συνευθύνης.

Τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ  που εργαζόμαστε στον τομέα της υγείας, 
δηλώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε μέχρι να νικήσουμε την Πανδημία, θα βρισκό-
μαστε δίπλα στους συμπολίτες μας για να τους βοηθήσουμε.

Τέλος καλούμε όλους τους πολίτες , να τηρούν τα μέτρα, για να σταματήσουμε τη 
διασπορά του ιού, να νικήσουμε την Πανδημία και να βγούμε όλοι δυνατοί και υγιής 
απ΄αυτή την περιπέτεια».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ         Νάουσα     19-11-2020
ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)            Αριθ. Πρωτ.  1047/2020
Ταχ. Δ/νση: Σφαγείων 
Πληροφορίες: Τηλ. (23320) 25.266 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. διακηρύσσει ότι:
Στις 04-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:00μ. θα 

γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ, οδός Σφαγείων, συνοπτικός 
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια 
και εγκατάσταση συστοιχιών μεμβρανών MBR στην ΕΕΛ Στενη-
μάχου Νάουσας προϋπολογισμού 24.000,00 €. Στις παραπάνω 
τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

 Για την Διακήρυξη της Δημοπρασίας και για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα 
γραφεία της ΔΕΥΑΝ στις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο τηλέ-
φωνο (23320) 25.266.  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ 
ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι άνθρωποι της πόλης στο προσκήνιο, 
μέσα από 10 podcasts 

της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας
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Φίλοι  μου, 
καλή σας ημέ-
ρα, 

με το προη-
γούμενο αρθράκι, αρκετοί «εκνευριστήκατε» και με 
έμμεσο τρόπο, με επιβεβαιώσατε στο θέμα του φασι-
σμού, μη αποδοχής της αντίθετης άποψης, αλλά ας το 
πάρουμε το νήμα από την αρχή, για να μην ξαναυπάρ-
ξουν «παρεξηγήσεις»!

Επανειλημμένα έχω τονίσει, ότι ο ιός υπάρχει, είναι 
τούρμπο μεταδοτικός, και θανατηφόρος και ότι πρέπει 
να τηρούμε τις οδηγίες της πολιτείας.

Ανήκω σε ευπαθή ομάδα, φορώ τη μασκούλα μου 
και όσο το δυνατό προσέχω.

Η τύχη ή η ατυχία με έχει φέρει στο χώρο του νοσο-
κομείου και καθημερινά βλέπω το τι συμβαίνει.

Μέχρι εδώ, καλά και αγαπημένα!
Πάμε τώρα να δούμε με ηρεμία, που διαφωνούμε!
Από την πρώτη στιγμή της επιδημίας, επέμεινα στον 

τρόπο της επικοινωνίας.
Δεν θα αναφερθώ στο πρώτο μέτρο (στο τέλος) που 

πάρθηκε, αλλά στα υπόλοιπα.
Άρχισε μία απίστευτη τρομολαγνεία, τόσοι φύγανε, 

τόσοι θα φύγουνε, εκεί ανοίξανε επιπλέον τάφους και 
γενικά είμαστε … μία ωραία παρέα και θα πεθάνουμε 
όλοι!

Εάν όμως κάποιοι από την αρχή εφαρμόζανε, το εί-
μαστε σε πόλεμο, δεν θα καλούσανε μόνο λοιμωξιολό-
γους, αλλά και τους υπόλοιπους επιστήμονες, γιατί ως 
γνωστό στον πόλεμο, δεν περισσεύει κανείς!

Τότε οι αρμόδιοι με την επικοινωνία, θα σου λέγανε, 
ότι η τρομολαγνεία δεν οδηγεί πουθενά!

Οι νέοι εκ φύσεως δεν έχουν σχέση με το θάνατο, 
οπότε δεν έγινε και τίποτα και από την άλλη τρόμο, 
στους ηλικιωμένους!

Δεν θέλει να είσαι ιδιαίτερα έξυπνος για να κατα-
λάβεις, ότι το μοντέλο του κοσμικού ανθρώπου, του 
καταναλωτικού δηλαδή, έχει σχέση με τη ζωή και όχι με 
το θάνατο!

Κατάλαβέ το επιτέλους, δεν θα σταματήσει η ζωή!
Στη συνέχεια γίνανε γνωστά και τα πακέτα των «ε-

πιδοτήσεων» που πήρανε τα μέσα επικοινωνίας και οι 
οδηγίες που δίνονται, όπως να προσέχετε το Σωτήρη!

Άρα επικοινωνιακά, μία τρύπα στο νερό!

Από την άλλη οι κλίνες Μ.Ε.Θ, δεν επαρκούνε, αλλά 
ποιος φταίει!

Ευθύνονται οι κυβερνώντες, διότι καθυστερήσανε, 
και όχι οι νέοι!

Εάν δεν δούμε την αλήθεια κατάματα τότε, δεν θα 
μπορέσουμε να αντιδράσουμε!

Και σε τελική ανάλυση, όλα τα «κωλόπαιδα» της χώ-

ρας, στη Μακεδονία μαζευτήκανε!
Προφανώς και θέλει επεξεργασία δεδομένων περισ-

σότερη!
Δημοσιεύτηκε και έρευνα που λέει ότι φταίει το τσιρι-

μπίμ - τσιριμπόμ, απαγόρευσέ το λοιπόν, τι περιμένεις! 

Από την άλλη, στελέχη κυβερνητικά διαφοροποιού-
νται με «πολιτικό» τρόπο, διότι πιστεύουνε ότι η διακο-
πή λειτουργίας μιας χώρας, οδηγεί σε καταστροφή, το 
ίδιο υποστήριζες και εσύ πριν καιρό, τότε που γιόρταζες 
τη μεγάλη σου νίκη με τον ιό.

Μέλη της επιστημονικής κοινότητας, καθηγητές πα-
νεπιστημίου, όχι άριστοι προφανώς, τονίζουνε ότι κά-
ποιοι κάνανε την πανδημία επάγγελμα και σας φταίω 
εγώ και η … νεολαία!

Επίσης η επιστημονική κοινότητα, έχει τονίσει ότι 
τα εμβόλια θέλουνε χρόνια και τώρα που σε διάστημα 
μηνών, βγήκανε εμβόλια σε πλειστηριασμό επιτυχίας, 
φταίει τμήμα της κοινωνίας, που θα αναρωτηθεί κάποια 
πράγματα.

Και για να μην παρεξηγηθώ, η επιστήμη  έχει κάνει 
θαύματα με τα εμβόλια, χρόνια τώρα!

Ας αναφερθούμε όμως στον βασικό λόγο που «τοπο-
θετήσατε» τμήμα της κοινωνίας απέναντί σας.

Όλοι μαζί συγχορδία, αριστεροί και νεοφιλελεύθεροι 
(τυχαίο γεγονός), εξαρχής, αρχίσατε τον πόλεμο, με το 
μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.

«Μεγαλοεπιστήμονες», με τη βοήθεια δημοσιογρα-
φίσκων, να επιμένουνε στην  μετάδοση του ιού, με τη 
Θεία Μετάληψη.

Ο καθηγητής να ισχυρίζεται, ότι το πρώτο μέτρο θα 
έπρεπε να είναι η κατάργηση του Μυστηρίου και όταν 
τον υπενθυμίζουνε ότι τα κρούσματα στο εξωτερικό, 
που δεν έχει Θεία Κοινωνία είναι πάμπολλα, ο προφέ-
σορας να απαντά, αυτό δεν είναι επιχείρημα! 

Άλλος καθηγητής, να επιμένει και αυτός, ότι με το 
πανί, το ποτήρι, το κουτάλι και τον παπά, μεταδίδεται η 
πανδημία.

Λοιπόν κύριοι. 
Όπως επιθυμείτε να σας ακούμε και να σας σεβόμα-

στε, το ίδιο επιθυμούμε και εμείς από εσάς.
Δεν είναι κουτάλι, είναι Αγία Λαβίδα και δεν είναι πα-

νί, είναι μάκτρο και δεν είναι ποτήρι, αλλά Άγιο ποτήριο 
και το μυστήριο δεν τελείτε από παπά, αλλά από ιερω-
μένο ή καλύτερα λειτουργό του Θεού, στον μάταιο τούτο 
κόσμο.

Και αφού ξεκαθαρίσαμε με τον κώδικα επικοινωνίας, 
ας πάμε σε μη επιστημονικά επιχειρήματα, αλλά σε μα-
θηματικά απλά, διαίρεση, πρόσθεση, πολλαπλασιασμό, 
γιου νόου, απλά του δημοτικού!

Στην πατρίδα μας οι ναοί ξεπερνούν τις 9.000 χωρίς 
μοναστήρια και παρεκκλήσια.

Εάν θεωρήσουμε τους μισούς περίπου ναούς, δηλα-
δή 5.000 και με το δεδομένο, ότι κάθε ημέρα λαμβάνει 
χώρα το μυστήριο που σας τρομάζει, τότε στο διάστημα 
της πανδημίας, οι Θείες μεταλήψεις ξεπερνάνε το εκα-
τομμύριο.

Εάν όντως υπήρχε η μετάδοση, δεν θα είχε μείνει 
στη χώρα ούτε … οδοντογλυφίδα!

Και μιλάμε για το διάστημα της πανδημίας, να μη μι-
λήσουμε για το βάθος των αιώνων, εκεί τα νούμερα δεν 
υπολογίζονται και δεν θα υπήρχε και κόσμος, θα είχαμε 
πεθάνει όλοι!

«Και ο Ιησούς τους είπε. Σας βεβαιώνω εάν δεν φάτε 
τη σάρκα του Υιού του Ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα 
του, δεν έχετε μετοχή στη ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρ-
κα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή και εγώ 
θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Γιατί η σάρκα μου 
είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκεί-
νος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι 
ενωμένος μαζί μου, και εγώ με αυτόν.

Αυτά είπε ο Ιησούς διδάσκοντας σε μία συναγωγή 
στην Καπερναούμ».

(Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, στίχοι 53-59).

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

 ΜΕ ΗΡΕΜΙΑ!
Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 

χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπα-
μπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολε-
μώ» με το πληκτρολόγιο μου».

Ευχαριστήριο
Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας ευχαριστεί θερμά το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ Ν. Ημαθίας για 

την άμεση ανταπόκριση της ικανοποίησης του αιτήματος πραγματοποίησης προληπτικού 
ελέγχου test covid-19 τόσο στο μαθητικό δυναμικό όσο και στο προσωπικό της σχολικής 
μονάδας. Ο έλεγχος διενεργήθη στις 17-11-2020 στο χώρο του σχολείου. Εν αναμονή 
και των αποτελεσμάτων, εκφράζουμε την προσδοκία για επαναλαμβανόμενους τακτι-
κούς ελέγχους στη σχολική μας μονάδα, γεγονός που αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των 
εμπλεκόμενων στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, προκειμένου να σταθούμε 
με ασφάλεια στις απαιτήσεις των πρωτοφανών συνθηκών που υπαγορεύονται από την 
έξαρση της επιδημίας. 

Θάνατο σκύλου από φόλα 
στην περιοχή του άλσους 

Παπάγου καταγγέλλει 
η Περιβαλλοντική 

περιηγητική ομάδα Βέροιας

Για ακόμη έναν θάνατο σκύλου από φόλα στην περιοχή του άλσους Παπάγου 
στη Βέροια το βράδυ της Πέμπτης, πληροφορήθηκε η Περιβαλλοντική περιηγητική 
ομάδα Βέροιας, που αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην περιοχή, απευθύ-
νουμε έκκληση σε όποιον έχει δει κάτι που θα βοηθήσει ώστε να βρεθεί αυτός που 
βάζει φόλες στις περιοχές Πασακιόσκι, άλσος Παπάγου, Καλλιθέα, να επικοινωνή-
σει έστω και ανώνυμα με την αστυνομία ή την σελίδα μας στο facebook ή στο email: 
perivalveroias@gmail.com». Και θυμίζει ότι ο πολιτισμός ενός έθνους διακρίνεται 
από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στα ζώα.( Μαχάτμα Γκά-
ντι)

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

 Ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Ημαθίας ε-
νημερώνει ότι για την 
προστασία της δημό-
σιας υγείας και των 
μελών του, το ωράριο 
λειτουργίας των φαρ-
μακείων που ανήκουν 
σε όλες τις περιοχές 
της Ημαθίας μετασχη-
ματίστηκε σε συνεχές 
για όσο διάστημα θα 
διαρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας. 

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

Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ 
το νέο ωράριο 

λειτουργίας 
όλων των κρεοπωλείων 

κατά τη διάρκεια
 του lockdown

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

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

Τα Εισόδια της Θεοτόκου
Η Παναγία η Βαλτεσινή (ναός)

«Η ΑΓΑΠΗ ΕΞΩ 
ΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ»

(κατά Ιωάννη)

Του Μάκη Δημητράκη

Τα Εισόδια της Θεοτόκου ανήκουν στις λεγόμενες Θεομητορικές γιορτές. Σύμ-
φωνα με την παράδοση και το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου οι γονείς της Παναγίας 
Ιωακείμ και Άννα, όταν η Μαρία έγινε τριών ετών την πήραν και πήγαν στο Ναό του 
Σολομώντα στα Ιεροσόλυμα. Σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε κάνει στο Θεό, 
την παρέδωσαν στον αρχιερέα Ζαχαρία για να παραμείνει στο ναό για μόρφωση και 
προετοιμασία ως Θεομήτωρ.

Στο ναό παρέμεινε δώδεκα χρόνια και στη συνέχεια οι ιερείς του ναού όρισαν 
προστάτη της τον Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ.

Η καθιέρωση της εορτής των Εισοδίων ανάγεται στα χρόνια του Ιουστινιανού. Στο 
Βυζάντιο η γιορτή έγινε πιο γνωστή τον 7ο αιώνα ενώ στη Δύση τον 11ο αιώνα όπου 
μάλιστα το γεγονός αναφέρεται σαν «η Παρουσίαση της Παρθένου Μαρίας».

Από τον λαό μας επειδή τα Εισόδια γιορτάζονται 21 Νοεμβρίου, η Παναγία θεωρείται η Παναγία των αγρο-
τών γι’ αυτό και τη συνοδεύουν οι προσωνυμίες Αρχισπορίτισσα, Μεσοσπορίτισσα, Ξεσπορίτισσα αλλά και 
Πολυσπορίτισσα. Σε αρκετά μέρη, ανήμερα της γιορτής βράζουν σπόρους από γεωργικά προϊόντα που ευλο-
γούνται ακολούθως στην εκκλησία. Άλλους από αυτούς τρώνε και άλλους τους προσφέρουν για τα «Χρόνια 
Πολλά» και για καλή παραγωγική χρονιά.

Επειδή η ημερομηνία 21 Νοεμβρίου βρίσκεται μέσα στη νηστεία των Χριστουγέννων κατά την ημέρα αυτή οι 
κανόνες της εκκλησίας «ελαφραίνουν» κάπως και επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού, οίνου και λαδιού.

Τέλος σε πολλά μέρη ανήμερα της γιορτής γιορτάζουν οι άγαμοι. Οι ελεύθεροι και οι ελεύθερες γι’ αυτό 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στη Μαρία, την Παναγιώτα, τον Παναγιώτη και τον Μάριο.

 Παναγία Βαλτεσινή
Ο ναός στη Βέροια

Πρόκειται για ένα μικρό λατρευτικό χώρο, που βρίσκεται σε αδιέξοδο σοκάκι παράλληλο με τις οδούς Πατρι-
άρχου Ιωακείμ και Τριών Ιεραρχών (κοντά στο αρχοντικό «Σαράφογλου») και ανήκει στην ενορία της Μητρό-
πολης. Την ύπαρξη του ναού, όπου τιμούνται τα «Εισόδια της Θεοτόκου» αγνοούν οι περισσότεροι Βεροιώτες 
αφού η θέση του δεν είναι «πέρασμα».

Η μελέτη του βυζαντινολόγου Θανάση Παπαζώτου χρονολογεί τον ναό στον 18ο αιώνα αν και μετά τις τε-
λευταίες στηρικτικές-σωστικές εργασίες που έγιναν στο ναό εντοπίστηκαν στοιχεία παλαιότερου και μικρότερου 
ναού, ίσως του 14ου αιώνα.

Ο ναός που έχει το σχήμα τρίκλιτης βασιλικής με ξύλινους στύλους και στασίδια και στις δύο πλευρές πιθα-
νότατα ανήκει στην κατηγορία των «οικογενειακών» ναών που συνήθως έκτιζαν άρχοντες της πόλης κοντά στα 
σπίτια τους ή που δημιουργούσαν γείτονες με κοινό, θα λέγαμε, ακάλυπτο (αύλειο) χώρο που συγκοινωνούσε 
με τα σπίτια με τις απάνοιξες (μικρά πορτάκια-παραπόρτια).

Στο χώρο της «πρόθεσης» του ναού υπάρχει αρκετά φθαρμένη τοιχογραφία του 18ου αιώνα με παράστα-
ση του Αγίου Αθανασίου ενώ κατά τις πρόσφατες εργασίες αναστήλωσης (ο ναός κόντεψε να καταρρεύσει και 
σώθηκε κυριολεκτικά στο παρά 5΄) εντοπίστηκε τοιχογραφία με το «κεφάλι της Παναγίας» η οποία είναι πολύ 
παλαιότερη.

Μετά τις τελευταίες εργασίες στήριξης του ναού έγιναν τα επίσημα «θυρανοίξια» στις 3 Ιουνίου 1918 τα ο-
ποία τέλεσε ο Μητροπολίτης μας κ.κ. Παντελεήμονας και στα οποία παρέστη η Γ.Γ. του Υπουργείου Πολιτισμού 
Μαρία Βλαζάκη ενώ η τελετή περιελάμβανε και έκθεση βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων από ναούς της 
ευρύτερης περιοχής.

 Το προσωνύμιο «Βαλτεσινή»
Για την προσωνυμία της Παναγίας «Βαλτεσινή» δυστυχώς δεν υπάρχουν πληροφορίες αφού η ονομασία 

συναντάται μόνο στην εκκλησία-Παναγία της Βέροιας.
Στην έρευνά μου για την ετυμολογία της λέξης «οδηγήθηκα» στο ορεινό χωριό Βαλτεσινίκο της Αρκαδίας 

που υπήρξε μάλιστα και το ορμητήριο του Κολοκοτρώνη κατά την επανάσταση. Το μόνο κοινό σημείο που 
βρήκα ανάμεσα στη Βέροια και το Βαλτεσινίκο είναι οι πολλές εκκλησίες αφού στον οικισμό υπάρχουν δέκα 
εκκλησίας μέσα στο χωριό, άλλες πέντε ολόγυρα και δύο Μονές, μία από τις οποίες είναι αφιερωμένης την Κοί-
μηση της Θεοτόκου και ιδρύθηκε το 1625. Η Μονή αυτή πυρπολήθηκε από τον Ιμπραήμ και είναι γνωστή ως η 
«Παναγία η Βαλτεσινιώτισσα».

Για την ονομασία «Βαλτεσινίκο, ο καθηγητής Πολίτης υποστηρίζει πως η λέξη είναι σύνθετη από τη λέξη 
Βαλτές που σημαίνει πολλά νερά και το σινίκο που είναι ανορθόγραφη παραφθορά της λέξης συνοικισμός.

Μία άλλη εκδοχή, του καθηγητή Ν. Βέη, θέλει την ονομασία να προέρχεται από τον στρατηγό Βαλτέσιο τον 
οποίο έστειλε ο αυτοκράτορας Αρκάδιος το 394 μ.Χ. στην περιοχή και ο οποίος νίκησε τους Βησιγότθους του 
Αλάριχου του Α΄ που λεηλατούσαν την τοποθεσία. Βαλτεσινίκο λοιπόν είναι του Βαλτέσιου νίκη.

Για τις σχέσεις, αν υπήρχαν, μεταξύ Βαλτεσινίκου-Βαλτεσινιώτισσας-Βαλτεσινή η έρευνα συνεχίζεται.

Γράφει η Νανά
Παπαϊωάννου              
φιλόλογος-
λογοτέχνις

Για μια ακόμη φορά 
το φάσμα μιας χαοτικής 
και απροσδιόριστα ολέ-
θριας καταστροφής κα-
λύπτει τον ορίζοντα της 
πατρίδας μας και όχι 

μόνον. Μηχανισμοί από τον χώρο της εξουσίας, 
μας αφήνουν αναπάντητα ερωτηματικά, σχετικά 
με τους χειρισμούς τους σ’ ένα σοβαρό πρόβλη-
μα, που μας ταλανίζει εδώ και πολλούς μήνες. Η  
έννοια και το περιεχόμενο της λ. “άνθρωπος”, 
με τα στοιχεία της ανεξάρτητης βούλησης, της 
ελεύθερης έκφρασης, της αυτενέργειας στην 
προσωπική ζωή και της διαμόρφωσης ελεύ-
θερης προσωπικότητας έχουν καταργηθεί. Έ-
ντονος ο προβληματισμός που πλανάται γύρω 
μας για το αν διαθέτουν οι νυν κυβερνώντες την 
πρέπουσα ευθύνη για το τι “ μέλλει γενέσθαι”, 
με όσα απεργάζονται για το δικό μας αύριο, 
καθώς  αποφασίζουν και επιβάλλουν μέτρα, 
απειλώντας ή καταργώντας, συγχρόνως, κάθε 
έννοια δικαίου και δημοκρατι κής αρχής, κάθε 
έννοια πλουραλιστικής θεώρησης των πραγμά-
των που αφορούν το σύνολο των πολιτών.

Οι οργουελικές, προφητικές φωνές αγωνί-
ας για το τι επρόκειτο να συμβεί στο μακρινό 
μέλλον ωχριούν, μπρος σ’ αυτά που ολόκληρη 
η ανθρωπότητα, άφωνη, παρακολουθεί και βι-
ώνει, ως κομπάρσος σε ταινία θρίλερ. Άνθρω-
ποι σαν ξεκουρδισμένα ρολόγια, χεροπόδαρα 
δεμένοι, άφωνοι,  έχουν αδρανοποιηθεί, κάτω 
από τις επιταγές μιας πρωτοφανούς τρομοκρα-
τίας. Οι σώες φρένες έχουν μπλοκαριστεί, έχουν 
μεταλλαχθεί σε μηχανές που λειτουργούν χω-
ρίς συναισθήματα, χωρίς πνευματική διαύγεια, 
έγιναν αλλόφρονες, οδηγούμενοι σε φοβερά 
αδιέξοδα.

“Το ασφαλέστερο τείχος είναι η φρόνηση, 
γιατί ούτε γκρεμίζεται ούτε προδίδεται” (Α-
ντισθένης). Το ηλεκτροφόρο, κοινωνικό πεδίο 
έχει κατακλυστεί από μια ανησυχητική εσωστρέ-
φεια και απάθεια, μια επικίνδυνη νοσηρότητα. 
Γύρω μας κυκλοφορούν απρόσωπα όντα, με 
φοβικά σύνδρομα, αγέλαστα, απόμακρα από 
κάθε έννοια που να θυμίζει το “κατ’ εικόνα” 
πλάσμα του πάνσοφου Δημιουργού. Δρόμοι 
άδειοι, καταστήματα βυθισμένα στην απόλυτη 
σιωπή της απόγνωσης, άνθρωποι-κινούμενες 
σκιες, με ασταθή βήματα,  αργοσέρνουν την 
ανία και την κατάθλιψη, αντιμέτωποι μ’ έναν 
αόρατο εχθρό.

Υποχρεωτικός εγκλωβισμός, ασύδοτος και 
ανίερος βομβαρδισμός από άθλια κέντρα παρα-
πληροφόρησης,  ψυχικό λοκ-ντάουν και πνευ-
ματική οπισθοδρόμηση παραλύουν κάθε δυνα-
τότητα εγρήγορσης και αντίδρασης. Χάθηκε το 
προνόμιο διάκρισης σωστού-λάθους, υπεύθυ-
νου-ανεύθυνου, έντιμου-ανέντιμου. Μέσα στο 
σκοτεινό πλέγμα της επίταξης των κατοχυρω-
μένων, συνταγματικά, ελευθεριών, που ο κάθε 
πολίτης ευνομούμενης, υποτίθεται, κοινωνίας 
δικαιούται, τα πάντα ολισθαίνουν προς χαώδη 
κατάσταση. Η αυθαίρετη καταστρατήγηση της 
ελεύθερης  διακίνησης ιδεών, η χειραγώγηση κι 
αυτής της ιατρικής επιστήμης από κέντρα εξου-
σίας- πόσο λυπηρό το φαινόμενο της αθέτησης 
του όρκου του Ιπποκράτη από μερίδα ιατρών, 
προς εξυπηρέτηση ποικίλων σκοπιμοτή των...- 
προκαλούν σοβαρό έλλειμμα στην υπεύθυνη 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση δύσκολων κα-
ταστάσεων ή κρίσεων. Εν πολλοίς γίνεται ωμή 
παραβίαση του αξιακού κώδικα της ανθρώπινης 
κοινωνίας.

Σαν φύλλα φθινοπωρινά πέφτουν το ένα 
μετά το άλλο τα ποικίλα προσωπεία που κυκλο-
φορούσαν έως τώρα, εντέχνως, κεκαλυμμένα, 
στην καθημερινότητα του κοινωνικού “γίγνε-
σθαι”, όπως το προσωπείο του  “σωτήρα”, 
του “πιστού”, του ευσεβιστή, του νάρκισ-

σου, του άπληστου, του αμοραλιστή, του 
κενού και κομφορμιστή.  Ήταν αρκετή μια επι-
δημιακή κρίση για να καταπέσει η ψευδαίσθηση 
του δήθεν πνευματικά και πολιτιστικά “προοδευ-
μένου” ανθρώπου, να ακυρωθεί το αλαζονικό 
φρόνημα μερίδας επιστημόνων και συγχρόνως 
να καταργηθεί η ελεύθερη σκέψη, η ώριμη και 
σωστή διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Με 
αποτέλεσμα ολέθρια φοβικά σύνδρομα να κα-
ταδυναστεύουν τις ανθρώπινες κοινωνίες, να 
οδηγούνται στην απόγνωση και την εξαθλίωση 
οι φτωχότερες, κυρίως, κοινωνικές ομάδες, να 
καταστρέφονται οικονομίες κρατών, να διαλύεται 
ο  κοινωνικός ιστός, να οδηγείται σε μαρασμό 
και απόγνωση η νεολαία .

Και γιατί όλα αυτά; Γιατί έλλειψε η αγάπη, 
που ανθίζει το χαμόγελο στις καρδιές των αν-
θρώπων, που εξισορροπεί τις ψυχικές αναταρά-
ξεις, που εναρμονίζει τις γραμμές επικοινωνίας 
στα σωστά ντεσιμπέλ, χαρίζοντας πρωτοπόρες 
δημιουργικές δράσεις, οδηγώντας στην αληθινή 
πρόοδο. Γιατί η απληστία και η εκμετάλλευση 
έγινε αυτοσκοπός στους ισχυρούς της γης, που 
διακατέχονται από καταστροφικά σύνδρομα 
κι έχουν την ψευδαίσθηση πως αυτοί κινούν 
τα νήματα της Παγκόσμιας Τάξης Πραγμάτων, 
πως μπορούν να υποτάξουν όχι μόνον όλη την 
ανθρωπότητα αλλά και το ίδιο το Σύμπαν. Πό-
σο αφελείς φαντάζουν! Δικαιολογούνται, όμως, 
επειδή ο Θεός είναι ο μεγάλος Απών από την 
άδεια και κατηφή ζωή τους. Το ψυχικό τους κενό 
απεργάζεται μόνο ανθρωποκτόνα σχέδια.

Από την άλλη, το ξέφρενο κυνήγι συσσώ-
ρευσης  άχρηστων αγαθών, η μηχανοποίηση 
των διαπροσωπικών σχέσεων, η απαιδευσία 
και η αβασάνιστη αποδοχή ξένων προτύπων, 
όχι πάντα θετικών στα προς ημάς, έφθειραν 
και διέφθειραν ό, τι πιο όμορφο υπήρχε στον 
άνθρωπο. Τον κατέστησαν αδύναμο στο να 
“αφουγκράζεται” την απόλυτη σιωπή του 
Θεού, να αισθάνεται την απέραντη αγάπη Του, 
με την οποία αγκαλιάζει τα πλάσματά Του, κάτω 
από το μεγαλείο της άκρας ταπείνωσής Του. 
Η κοσμική δόξα, η επιστημοσύνη, ο πλούτος 
και το κοινωνικό “φαίνεσθαι” έχουν ημερομηνία 
λήξης. Αλλά και το ξέφρενο κυνηγητό  υψηλό-
τερων πεδίων τεχνογνωσίας για το ιδεώδες 
μιας προοδευτικής κοινωνί ας δεν οδηγεί πάντα 
στην ευτυχία.  Όσοι έχουν το χάρισμα να πετούν 
στα ψηλόκορφα κάστρα της καρδιάς, να αξιο-
ποιούν τις επιστημονικές τους κατακτήσεις 
για το καλό της ανθρωπότητας, ίσως, να 
κατέχουν και τη διαύγεια της σκέψης, ως αετοί 
του πνεύματος, με αντίτιμο, βέβαια, την απο-
μόνωση από τη μάζα, τη διαγραφή τους από τα 
μητρώα της σύγχρονης επικαιρότητας.

Άνθρωπος =άνω θρώσκω= είμαι πλασμέ-
νος για τα υψηλά,  να διασχίζω τους αιθέρες 
με μοναδικό στόχο την επίτευξη ευγενικών 
στόχων και όχι να σέρνομαι σε λασπωμένους 
διαδρόμους αλλοτρίωσης και διαφθοράς.

“Τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μη τα 
επί της γης’”(Απ. Παύλος, προς Κολασ.3,1-2).

 Ο άνθρωπος κοινωνικό όν, το πολυτιμότερο 
δημιούργημα, εικόνα του Θεού και όχι θηρίο, 
που κατατρώει τον συνάνθρωπό του. “Η αγά-
πη, η έρευνα και η γνώση, στη σωστή τους 
βάση, έξω βάλλουν τον φόβο”. Αγάπη πρώ-
τιστα προς τον Θεό, γνήσια και απροσμέτρητη, 
ώστε να έρθει και η κοινωνία με τον συνάνθρω-
πο. Όποιος αγαπά θερμά τον Θεό, αυτός αγαπά 
απλά και τους συνανθρώπους του. Όμως, στο 
παρουσιολόγιο της σύγχρονης κοινωνίας α-
πούσα η αγάπη, απούσα η ελπίδα, απούσα 
η χαρά, απούσα η ανιδιοτελής προσφορά.. 
Έτσι, βαρύθυμη η ανθρωπότητα  παραπαίει, 
βυθισμένη στο τέλμα πρωτόγνωρης ηθικής, 
πνευματικής και πολιτιστικής κρίσης, επειδή 
σφράγισε τα ώτα της στη γλυκειά φωνή του Λυ-
τρωτή Ιησού μας:

“Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή. 
Εγώ ειμί το Φως του κόσμου”.
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Αδέσποτα ζώα: μια τοπική παράδοση (;)

Του Πάρη 
Παπακανάκη

 
Από τα πρώτα χρόνια που η πόλη μας απέκτησε το προνόμιο της κυκλοφορίας τοπικών εφημερί-

δων, αγαπητοί φίλοι, η διαχείριση των αδέσποτων ζώων από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή κατέλαβε 
θέση μεγάλου ενδιαφέροντος στη θεματογραφία τους… 

Έτσι λοιπόν, μόλις στο υπ’ αριθ. 29 φύλλο του «Αστέρος Βεροίας» την Κυριακή 25 Ιουλίου 1926, 
διάβαζε κάποιος:

«Παρ’ όλας τας αυστηροτάτας διαταγάς της Αστυνομικής αρχής της πόλεώς μας ουκ ολίγοι σκύλλοι 
αδέσποτοι και μη κυκλοφορούν ελευθέρως εις τας οδούς της πόλεώς μας.

Είναι δε γνωστότατον τοις πάσι οποίον κίνδυνον περικλείουν τα σκυλλιά αυτά κατά την εποχήν του 
θέρους εις τους κατοίκους. 

Δεν θεωρούμεν άσκοπον να συστήσωμεν εις την αστυνομικήν αρχήν της πόλεώς μας όπως καλέση 
διά τελευταίαν φοράν τους κατόχους των και τους υποδείξη τας υποχρεώσεις των, άλλως ας δουλέψη η 
φόλα μολονότι προκαλεί σκληρόν, απάνθρωπον και αποκρουστικόν θέαμα».

Συχνά πυκνά επανέρχεται στο προσκήνιο ως “φλέγον και χρονίζον θέμα”, όπως για παράδειγμα την 
Κυριακή 10 Απριλίου 1927 στο υπ’ αριθ. 50 φύλλο του «Αστέρος Βεροίας», όπου καταγράφεται:

«Ουκ ολίγα κρούσματα δήξεως υπό ζώων  υπόπτων λύσσης έχομεν κατά το διαρρεύσαν δεκαπεν-
θήμερον. Και οι αρμόδιοι αντί να λάβουν τα ενδεικνυόμενα προφυλακτικά μέτρα, αφήνουν να γυρίζουν 
ελεύθερα τα σκυλλιά εις τους δρόμους. Καιρός είναι όπως ισχύει η ατονήσασα αστυνομική διάταξις».    

Κάπως έτσι, με “δήξεις κυνών” (δαγκωματιές σκύλων), συχνά πήγαινε-έλα συμπολιτών μας στη 
Θεσσαλονίκη για την επώδυνη αντιλυσσική θεραπεία, έντονες καταγγελίες-διαμαρτυρίες προς τη Δημο-
τική Αρχή, διαβεβαιώσεις επίλυσης του προβλήματος και πάλι από την αρχή, κύλησαν πολλά χρόνια… 

 
Για να μεταφερθούμε στη σύγ-

χρονη καθημερινότητα της πόλης, 
θα πρέπει κατ’ αρχή να κάνουμε την 
παραδοχή ότι η έξαρση του φαινο-
μένου είναι αποτέλεσμα της ασυνεί-
δητης εγκατάλειψης ζώων συντρο-
φιάς  από μερίδα συμπολιτών μας, 
την οποία οφείλουμε να καυτηριά-
ζουμε σε κάθε περίπτωση.

Η αναγκαιότητα λήψης μέτρων 
έχει αναγνωρισθεί επίσημα από 
τον Δήμο μας τουλάχιστον από το 
2016. Στις 4 Απριλίου, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων, 
σε σχετική ενημέρωση για την επι-
κρατούσα κατάσταση, ο Δήμαρχος 
Βέροιας  κ. Κώστας Βοργιαζίδης 
δήλωσε εισαγωγικά:  «Αν βγάλουμε 
την φτώχεια και την ανεργία και πάμε στα θέματα καθημερινότητας μιας πόλης, τα αδέσποτα και η δια-
χείρισή τους είναι το σημαντικότερο…». 

Και στη συνέχεια της ομιλίας του «…επισημάνθηκε η πρόθεση του δήμου να δημιουργήσει τρεις 
κλειστούς χώρους φιλοξενίας περιμετρικά της πόλης όπου θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε φι-
λοζωικά σωματεία και εθελοντές, τροφή, νερό, καθαριότητα και κατάλληλοι χώροι φιλοξενίας» (www.
pliroforiodotis.gr, 04 Απριλίου 2016)

Κύλησε όμως ο υπολειπόμενος χρόνος της θητείας δίχως οι (όποιες) ενέργειες των αρμοδίων να 
αποδεικνύονται αποτελεσματικές, καθώς ούτε ο αριθμός των περιπλανώμενων αδέσποτων ζώων περι-
ορίστηκε, αλλά ούτε και οι καταγγελίες πολιτών για επιθέσεις που δέχθηκαν από αδέσποτα ζώα…  

 Όπως ήταν φυσικό, το θέ-
μα κατέλαβε εξέχουσα θέση στις 
συζητήσεις κατά την προεκλογι-
κή περίοδο που επακολούθησε. 
Μεταξύ δε των πολλών διατυ-
πώσεων από τους υποψηφίους 
δημάρχους Βέροιας και αυτή της 
κ. Γεωργίας Μπατσαρά, ως επι-
κεφαλής του συνδυασμού “Βέ-
ροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη”:

«Ως υποψήφια δήμαρχος Βέ-
ροιας, οι συνεργάτες μου κι εγώ 
προσωπικά, γινόμαστε καθη-
μερινά αποδέκτες παραπόνων, 
μηνυμάτων και ερωτημάτων από 
τους πολίτες, σχετικά με τα αδέ-
σποτα τα οποία αποτελούν πλέον ένα μείζον πρόβλημα όχι μόνο για την πόλη μας, τη Βέροια, αλλά και 
για ολόκληρο το δήμο.  

(…) Στόχος μας είναι, η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων, σε συνερ-
γασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και τους κοινωνικούς φορείς, με τη σύ-
μπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία βέβαια πρέπει 
οπωσδήποτε να εκσυγχρονιστεί.

Παρεμβάσεις στην κεντρική εξουσία με προτάσεις-τροπολογίες όπου κρίνουμε απαραίτητο ώστε να 

πάψουν τα αδέσποτα να είναι το 
μεγάλο πρόβλημα της πόλης...» 
( www.inveria.gr, 04 Απριλίου 
2019, Γεωργία Μπατσαρά επικε-
φαλής συνδυασμού Βέροια ΠΡΩ-
Τεύουσα Πόλη )

 Περιμέναμε λοιπόν από το 
νέο διοικητικό σχήμα του Δή-
μου (το οποίο προέκυψε μετά τη 
συμφωνία συνεργασίας των δύο 
προαναφερομένων) σύμφωνα με 
τις προεκλογικές δεσμευτικές δη-
λώσεις, να δραστηριοποιηθεί και 
να ανταποκριθεί  στην πρόσκλη-
ση που είχε απευθύνει η ΓΕΝ. Δ/
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/
ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  από τις 3.6.2019  με Αρ. 
Πρωτ. 42256 :

«υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορούσε 
στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης από τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα 
αυτών...»

Μάλιστα, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων, συγκεκριμένα στις 11 Σεπτεμβρίου 
2019, με αφορμή μία ακόμη επίθεση αδέσποτων σκύλων σε συμπολίτες μας, από την φιλόξενη αυτή 
στήλη κάναμε εκτεταμένη αναφορά (ουσιαστικά ήταν έκκληση ανταπόκρισης προς τον Δήμο) στην εν 
λόγω πρόσκληση.

 [βλ. εφημερίδα ΛΑΟΣ,  11/9/2019,  «Επιτέλους, σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων 
ζώων!!!»]

Αντί τέτοιων ενεργειών όμως, προσφάτως πληροφορηθήκαμε…   …την έγκριση κρατικής χρηματο-
δότησης ύψους 372.000 € για την υλοποίηση της πρότασης που υπέβαλε ο όμορος Δήμος Νάουσας!!!

 Αναλύοντας τα γεγονότα δεν μπορεί παρά να υποθέσει κανείς ότι: ή ο Δήμος μας έχει τέτοια οικο-
νομική ευρωστία, ώστε δεν χρειάζεται 
την κρατική επιχορήγηση ή λησμονή-
θηκαν οι πληθωρικές προεκλογικές 
διαβεβαιώσεις και το διοικητικό σχήμα 
του Δήμου της Βέροιας σύσσωμο έχει 
ευθυγραμμιστεί απόλυτα στην άπο-
ψη:  «…μοναδική βιώσιμη λύση στο 
πρόβλημα είναι η αλλαγή του νομικού 
πλαισίου σαν αυτό της Κύπρου*…»  
(Κώστας Βοργιαζίδης, 15 Μαΐου 2019, 
εφημερίδα ΛΑΟΣ)

[*Στην Κύπρο ο κάθε Δήμος συλ-
λέγει το αδέσποτο, το κρατά σε χώρο 
κυνοκομείου και, αν δεν υπάρξει υι-
οθεσία σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 
ορίζοντα, γίνεται ευθανασία στο ζώο.]

Το γεγονός του περιορισμού της κυ-
κλοφορίας λόγω covid19  έχει βέβαια 
περιορίσει τις καταγγελίες για επιθέ-
σεις από αδέσποτα ζώα, αλλά δεν έχει 
πάψει να υπάρχει το ζήτημα… και θα 
συμφωνείτε ασφαλώς, αγαπητοί φίλοι, 
πως δεν είναι και πολύ τιμητικό για τον 
Δήμο μας να αντιμετωπίζεται το κατά 
γενική ομολογία σοβαρότατο αυτό θέ-
μα μόνο με όρους του 1926…    

372.000 ευρώ στο Δήμο Νάουσας για κατασκευή 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων

ΛΑΟΣ 13 Νοε 2020 
Εγκρίθηκε από το χρηματοδοτικό «εργαλείο»  του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
η πρόταση του Δήμου Νάουσας που αφορά στην κατασκευή καταφυγίου για τη 
φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και στην προμήθεια εξοπλισμού 
καταφυγίου και κτηνιατρείου, προϋπολογισμού  372.000 €.
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επισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Σάββατο21-11-2020

08:00-14:30ΜΑΖΑ-

ΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΑΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙ-

ΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟ-

ΚΟΜΕΙΟ23310-23200

08:00-14:30 ΠΑ-

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕ-

ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45

23310-26757

08:00-14:30ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3

(έναντιΙΚΑ)23310-27507

14:30-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ18

23310-23132

19:00-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

21:00-08:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

Κυριακή22-11-2020

08:00-14:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟ-

ΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

14:30-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18

ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

19:00-21:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

21:00-08:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

Δευτέρα23-11-2020

16:00-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑ-

ΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

16:00-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7

23310-28594

16:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙ

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

Φαρμακεία Διαδικτυακή συνάντηση με «El 
Magο» Βασίλη Τσιάρτα για την 
Ακαδημία του Ιάλυσου Ρόδου

ΤοΣάββατο(21/11)οινεαροίποδοσφαιριστέςτηςΑκαδημίαςτου
Ιάλυσουθαέχουντηνευκαιρίαναγνωρίσουνδιαδικτυακάέναναπό
τουςμεγαλύτερουςποδοσφαιριστέςπου έχει αναδείξει το ελληνικό
ποδόσφαιροτονΒασίληΤσιάρταςήαλλιώς«ElMago».

ΗανακοίνωσητουΙάλυσου:
«Τηνευκαιρίαναγνωρίσουνδιαδυκτιακάέναναπότουςμεγαλύ-

τερουςποδοσφαιριστέςπουέχειαναδείξει το ελληνικόποδόσφαιρο
θαέχουντοΣάββατοοινεαροίποδοσφαιριστέςτηςΑκαδημίαςμας!
ΟΒασίληςΤσιάρταςή«ElMago»γιατουςΣεββιλιάνους,δεχρειάζε-
ταισυστάσεις!ΠρωταθλητήςΕυρώπηςμε τηνΕθνικήμας το2004,
μεπολύπλούσιακαριέρασεομάδεςόπωςηΑΕΚ,ηΣεβίλλη,ηΚο-
λωνίακ.α.είναιήδηκαταχωρημένοςστοπάνθεούτουελληνικού(και
όχιμόνο)ποδοσφαίρου!

Ηαγάπη και η εκτίμησηπου τρέφουν για τοπρόσωπό του και
στη Ισπανία, αποτελεί μεγάλη τιμή για το ελληνικόποδόσφαιρο!Οι
νεαροίμαςθαέχουντηνευκαιρίαναακούσουντιςσυμβουλέςτου,να
συζητήσουνμαζί του,και ναγνωρίσουναπόπρώτοχέρι τιςλεπτο-
μέρειεςκαιταμυστικάτηςεπιτυχίαςτου!Όπωςκάθεφορά,έτσικαι
τώραστηνημερίδαμαςείναιευπρόσδεκτοιπαιδιά,γονείςκαιπροπο-
νητέςαπόολεςτιςΑκαδημίεςτουνησιού»!

 Μπάσκετ Φίλιππος Βέροιας
Διαδικτυακόπρόγραμμα

προπονήσεωντμημάτωνυποδομής

Μεέναδιαδικτυακόπρόγραμμαπροπονήσεωνγιατουςόλουςτους
αθλητές και αθλήτριες συνεχίζεται η δραστηριότητα των τμημάτων υ-
ποδομήςτουΦΙΛΙΠΠΟΥΒΕΡΟΙΑΣαπότηστιγμήτουκλεισίματοςτων
αθλητικώνεγκαταστάσεωντηςπόλης.

Το ολοκληρωμένο αυτόπρόγραμμα λαμβάνει χώρα 2φορές την
εβδομάδα κι έχει εκπονηθεί από τησυνεργαζόμενη με τηνΑκαδημία
μας εξαίρετη γυμνάστριαΜένιαΚαζάκη.  Σίγουρα η ατομική άσκηση
στοσπίτι ή στην αυλή δεν μπορεί επ´ ουδενί να υποκαταστήσει την
ομαδικήδουλειάπουγίνεταιαπότουςπροπονητέςμαςστις4γραμμές
τουγηπέδου,αλλάπρέπειόλοιμαςκαιγιαόσοδιάστημαχρειαστείνα
σεβαστούμε τα υγειονομικάπρωτόκολλαπου έχουν επιβληθεί, για να
γυρίσουμεσταγήπεδατοσυντομότεροδυνατό.

Στόχος της άσκησης στο σπίτι κατά την διάρκεια της καραντίνας
είναι:

• ναπεριορίσουμε τις οδυνηρέςσυνέπειες της καθιστικής ζωής και
τουεγκλεισμού

• ναμειώσουμε τονρυθμόαπώλειαςσεπαραμέτρους τηςφυσικής
κατάστασης

•ναασκηθούμεμεό,τιδιαθέσιμοεξοπλισμόμπορείναυπάρχεικαι
κυρίως

•ναασκηθούμεμεΑσφάλεια
Σκοπόςμαςείναιοιδιαδικτυακέςαυτέςπροπονήσειςνασυνεχιστούν

καθ’όλη τηδιάρκεια τουεγκλεισμούμαςστοσπίτι. Γιαναγίνειαυτό,
απαραίτητηπροϋπόθεσηείναιημαζικήσυμμετοχήόλωντωναθλητών/
αθλητριώνμας,αλλά ταυτόχρονακαι τωνοικογενειών τους, καθώς το
πρόγραμμααπευθύνεταισεόλεςτιςηλικιακέςομάδες.

Αυτόςείναιομόνοςτρόποςναδιατηρηθούμεόλοισεφόρμακαινα
είμαστεσχετικάέτοιμοιναεπανέρθουμεσεπλήρειςαγωνιστικούςρυθ-
μούςμόλιςοισυνθήκεςτοεπιτρέψουν.

Στις21Δεκεμβρίουτοάνοιγμα
τωνγηπέδων-Απότηνέα
χρονιάξανάστησέντρα!

Σεπολύάσχημηκατάστασηβρίσκονταιόλατασωματείατηςχώ-
ρας,καθώςόλαταγήπεδααυτήςείναικλειστά.Τοδεύτεροlockdown
έφερεσεπλήρηαδράνειακαιτωναθλητισμότηςχώρας.

Απότις9Δεκεμβρίουθααρχίσειτοσταδιακόάνοιγματηςοικονο-
μίαςμεπρώτα τασχολεία και τα εμπορικά καταστήματα.Η εστίαση
αλλάκαιοαθλητισμόςθαβρίσκονταιστο2οστάδιοανοίγματοςπου
υπολογίζεταιστοδεύτερο15νθήμεροτουΔεκεμβρίουμεπιθανήημε-
ρομηνίατην21ηΔεκεμβρίου.Σεκάποιεςπεριοχέςπουείναιλιγότερο
επιβαρυμένεςίσωςτοάνοιγμαγίνειλίγονωρίτερα,αλλάγιατιςμεγά-
λεςπεριοχέςπουέχουνπρόβλημα (Αθήνα,Θεσσαλονίκη,Λάρισα)η
21/12είναιηπιθανότερηημερομηνία.Αυτόφυσικάσυνεπάγεταιότιη
επανέναρξη τωνπρωταθλημάτων (ΓΕθνική, ερασιτεχνικά), αλλάκαι
γιατιςμεγαλύτερεςκατηγορίεςθαπάειστονέοέτος.Σεπερίπτωσηκαι
νέωνπεριοριστικώνμέτρωντηνέαχρονιά,ταπρωταθλήματαθαδιε-
ξαχθούνσεέναγύρο,έτσιώστενααναδειχθούνκάποιοιπρωταθλητές.

Ολικήκαταστροφή
Η καταστροφή του αθλητισμού και ιδιαίτερα του ερασιτεχνικού

είναι πλέον γεγονός, καθώς ο συγκεκριμένος τομέας -αν και από
τουςπερισσότεροπαραγωγικούς-γιαακόμαμιαφοράαποτελεί τον
τελευταίοτροχότηςαμάξης.



ΣυγκροτείταιστηΓΓΑηΕθνική
ΠλατφόρμαΑθλητικήςΑκεραιότη-
ταςμετησυμμετοχήτωνΕθνικής
ΑρχήςΔιαφάνειας,ΕπιτροπήςΕ-
ποπτείας Ελέγχου και Παιγνίων,
ΑθλητικούΕισαγγελέακαιΔίωξης
ΗλεκτρονικούΕγκλήματος.

ΣυνέντευξηΤύπου,ενόψειτης
συγκρότησης της ΕθνικήςΠλατ-
φόρμαςΑθλητικήςΑκεραιότητας
(Ε.Π.ΑΘΛ.Α), σε εφαρμογή της
ΣύμβασηςMacolin τουΣυμβουλί-
ου τηςΕυρώπης, για τους χειρα-
γωγημένους αγώνες, παρέθεσε
οΥφυπουργόςΠολιτισμού καιΑ-
θλητισμού,ΛευτέρηςΑυγενάκης.

«Είμαστε αποφασισμένοι και
στην πρώτη γραμμή της μάχης
απέναντι στη χειραγώγηση των
αγώνων.Υπάρχει η ισχυρήπολι-
τικήβούλησηκαιδημιουργείται το
πλαίσιο,ηδομήσεΕθνικό,Ευρω-
παϊκόκαιΠαγκόσμιοεπίπεδο,που
αποτελεσματικά και με θεσμικό
τρόπομπορείνααντιμετωπίσει το
φαινόμενο αυτό.Η αντιμετώπιση
τηςχειραγώγησης τωναθλητικών
αγώνωνείναιέναομαδικόάθλημα.
ΚαιγιαπρώτηφοράμετηνΕ.Π.Α-
ΘΛ.Α. ενώνουν δυνάμεις όλοι οι
αρμόδιοιφορείς και οιΑρχές του
κράτους για να προστατέψουμε
τον αθλητισμό», τόνισε, μεταξύ
άλλων, ο κ.Αυγενάκηςαναφερό-
μενοςστησπουδαιότητα τηςσυ-
γκεκριμένης αθλητικής μεταρρύθ-
μισης,απέναντισ’ έναπαγκόσμιο
φαινόμενο διαφθοράς που –δυ-
στυχώς-ηΕλλάδαδιακρίνεται.

Μάλιστα, υπογράμμισεοΥφυ-
πουργόςΑθλητισμού ότι σε ότι
αφορά στην Σύμβαση Μακόλιν
και στην υλοποίηση τηςΕθνικής
Πλατφόρμας, η χώρα μας –από
τις μόλις επτά τηςΕυρώπηςπου
την εφαρμόζουν-πρόλαβεακόμα
και τιςσυστάσεις τωνFIFA/UEFA
στηνΟλιστικήΜελέτη.

Με το σύνθημα «Ενώνουμε
Δυνάμεις, Προστατεύουμε τον
Αθλητισμό» παρουσίασε τη λει-
τουργία και τις λεπτομέρειες της
Ε.Π.ΑΘΛ.Α, οπρόεδρός της και
Γενικός ΓραμματέαςΑθλητισμού,
ΓιώργοςΜαυρωτάς.

Γιατηχρησιμότητάτηςκαι,επι-
πλέον,στοπόσοπιοαποτελεσμα-
τικάθακαταπολεμηθείηχειραγώ-
γησηαγώνων, τοποθετήθηκανκαι
ταμέλη τηςΕθνικήςΠλατφόρμας
ΑθλητικήςΑκεραιότητας:

*ΆγγελοςΜπίνης,Διοικητής
ΕθνικήςΑρχήςΔιαφάνειας,

* Ευάγγελος Καραγρηγορίου,
Πρόεδρος της Επιτροπής Επο-
πτείαςκαιΕλέγχουΠαιγνίων,

*ΒασίληςΠαπακώστας,Αστυ-
νομικόςΔιευθυντήςΔιεύθυνσης
ΔίωξηςΗλεκτρονικούΕγκλήματος,

ενώλόγωέκτακτωνυποχρεώ-
σεωνδενπαραβρέθηκεοΑθλητι-
κόςΕισαγγελέας τηςΕισαγγελίας
ΠρωτοδικώνΑθηνών,Κωνσταντί-
νοςΣιμιτζόγλου.

ΓιατηνωφελιμότητατηςΕ.Π.Α-
ΘΛ.ΑεκφράστηκανοιΣπύροςΚα-
πράλος (πρόεδρος τηςΕλληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής),Λεωνί-
δαςΜπουτσικάρης(πρόεδροςτης
Super League 1),ΛεωνίδαςΛε-
ουτσάκος (πρόεδρος της Super
League2–FootballLeague),Βαγ-
γέλης Γαλατσόπουλος (πρόεδρος
τουΕΣΑΚΕ),ΠαντελήςΤαρνατό-
ρος (πρόεδρος τουΕΣΑΠ) και οι
εκπρόσωποι των ΣυνδέσμωνΑ-
θλητώνποδοσφαίρου, μπάσκετ,
βόλεϊ,πόλοκαιχάντμπολ,Γιώργος
Μπαντής,Ανδρέας Γλυνιαδάκης,
ΠαναγιώτηςΠελεκούδας, Γιάννης

Φουντούλης καιΑθηνάΒασιλειά-
δου,αντίστοιχα.

Αναλυτικά,οΥφυπουργόςΠο-
λιτισμού καιΑθλητισμού,Λευτέ-
ρηςΑυγενάκης,είπεταεξής:

«Δενμπορώνακρύψωτηνικα-
νοποίησήμουσήμερα,διότι ακρι-
βώςπριναπόέναχρόνοψηφίζαμε
στηΒουλή ένα τολμηρόνομοσχέ-
διο,τοννόμο4639,τονπρώτοτης
αναγκαίας αθλητικής μεταρρύθμι-
σης στον τόπο μας.Όπως καλά
γνωρίζετεακολούθησεκαιο4726
προδιμήνου, ενδιάμεσαπεράσα-
με κι άλλεςσοβαρέςδιατάξεις και
ήδη εργαζόμαστε πάνω στο 3ο
σχέδιο νόμουπου συνεχίζει την
προσπάθειάμας για νοικοκύρεμα
τουαθλητικούτοπίου.

Το περσινό νομοσχέδιο, ω-
στόσο, ήταν εκείνοπου έβαζε τα
θεμέλια της τάξης σε χρονίζοντα
προβλήματατουελληνικούαθλητι-
σμούκαιβασικόκομμάτιτουήταν
ηΚύρωσητηςΣύμβασηςΜακόλιν.

Καταφέραμε, λοιπόν, σε ένα
μόλις χρόνοαπό τότε, να κάνου-
με όλα τα απαραίτητα βήματα,
μιαπολύαπαιτητική δουλειά, για
να πάρει «σάρκα και οστά» και
η Εθνική ΠλατφόρμαΑθλητικής
Ακεραιότητας,πουαπορρέει από
την ΣύμβασηΜακόλιν του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για τους
χειραγωγημένουςαγώνες.

Ένα τόσοσπουδαίο καισημα-
ντικό εργαλείο,που είχε υπογρά-
ψει η χώραμαςαπό το2014 και
που έπρεπενα έχει κυρωθείαπό
τη Βουλή την αμέσως επόμενη
στιγμή,δυστυχώςπαρέμενεσεκά-
ποιοσυρτάρι ανεκμετάλλευτο και
παροπλισμένογιαπέντεχρόνια.

ΗΕλλάδα ήταν από τιςπρώ-
τεςχώρεςπουυπέγραψετηΣύμ-
βασηΜακόλιν και είναι μία από
τιςπρώτες χώρεςπου κύρωσαν
την Σύμβαση (μόλις τρεις εντός
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και συνολι-
κάεπτάσ’όλητηνΕυρώπη).

Τοπρόβλημα των χειραγωγη-
μένωναγώνωνείναιυπαρκτό.Εί-
ναιμίααπότιςμεγαλύτερεςαπει-
λέςγιατοναθλητισμόκαιτιςαξίες
πουπρεσβεύει.

Δεν μπορούμε να το αγνοού-
μεή να τοβάζουμε κάτωαπό το
χαλί. Η Κυβέρνησή μας είναι α-
ποφασισμένηνατοαντιμετωπίσει
δραστικάκαιάμεσα.

Άλλωστε, η χειραγώγηση των
αγώνων αποτελεί πρόκληση για
τοκράτοςδικαίου,διότισυνδέεται
με την απάτη, το οργανωμένο έ-
γκλημακαιτηδιαφθορά.

Αποτελεί παράλληλα απειλή
για τομέλλον τουαθλητισμούως
κοινωνικής,πολιτιστικής, οικονο-
μικής καιπολιτικής δραστηριότη-
τας,πουτίθεταιυπόαμφισβήτηση
κάθε φοράπου εγείρονται αμφι-
βολίεςγιατηνακεραιότητακαιτις
αρχέςτου.

Ηεμπειρίατωντελευταίωνδεκα-
ετιώνέδειξεότιστημάχηαπέναντι
στηχειραγώγησητωναθλητικώνα-
γώνωντοαθλητικόκίνημαδενμπο-
ρείναανταπεξέλθειμόνοτου.

Λόγω του μεγέθους και των
επεκτάσεων του προβλήματος,
είναι αναγκαία ησυνεργασία των
αθλητικώνοργανισμώνμεκυβερ-
νητικούς οργανισμούς που ειδι-
κεύονταισεαντίστοιχαθέματα.

Αυτόακριβώς έρχεται να υλο-
ποιήσει η ΣύμβασηMacolin του
Συμβουλίου τηςΕυρώπης για τη
χειραγώγησητωναθλητικώναγώ-
νων.Να δημιουργήσει εκείνο το
πλαίσιοσυνεργασίας καισυντονι-

σμούσεεθνικόκαιδιεθνέςεπίπε-
δο,ώστεηαντιμετώπιση της χει-
ραγώγησης των αθλητικών αγώ-
νωνναγίνειπιοαποτελεσματική.

Η Σύμβαση Macolin τέθηκε
σε ισχύ από τονΣεπτέμβριο του
2019καιόπωςανέφερακαιπρο-
ηγουμένως είμαστε μία από τις
τρεις χώρες τηςΕυρωπαϊκήςΈ-
νωσηςκαιμίααπότιςεπτάσυνο-
λικά χώρες της ηπείρουμαςπου
έχουμε κυρώσει προς το παρόν
τηΣύμβασηMacolin, μαζί με την
Πορτογαλία,Νορβηγία,Ουκρανία,
Μολδαβία,Ιταλία,Ελβετία.

Οαθλητικόςκόσμοςχρειάζεται
ένα ενιαίοπλαίσιο αντιμετώπισης
της χειραγώγησης των αγώνων.
Μια δομή σε Εθνικό, Ευρωπαϊ-
κό καιΠαγκόσμιο επίπεδο.Υλο-
ποιούμε την απαραίτητη θεσμική
προστασία με τη συνεργασία ό-
λων τωνφορέων και των αρχών
τουκράτουςγια την καταπολέμη-
ση ενόςπαγκόσμιουφαινομένου
που τοαθλητικόκίνημαδενμπο-
ρείναλύσειμόνοτου.

Όπωςγνωρίζετε,τιςπροηγού-
μενες ημέρες παραλάβαμε από
την FIFA και UEFA την ολιστική
μελέτηγιατοΕλληνικόΠοδόσφαι-
ρο.ΗΚύρωσητηςΣύμβασηςΜα-
κόλιν και η ενεργοποίηση τηςΕ-
θνικήςΠλατφόρμαςήτανμίααπό
τις ρυθμίσεις στις οποίεςπρολά-
βαμετηνΟλιστικήΜελέτη!

ΑυτόκαταδεικνύειότιηΕλληνι-
κήΚυβέρνηση είναι αποφασισμέ-
νηνααξιοποιήσειόλαταδιαθέσι-
μαμέσαγιατηναντιμετώπισητων
προσυνεννοημένωναγώνων.

Ας δούμε όμως στην πράξη
τι αλλάζει. Τι καινούριο φέρνει η
Κυβέρνησηστον τομέα της αντι-
μετώπισηςτουmatchfixing.

Τιγινότανέωςτώρα;
Μέχρισήμερασεότιαφορά τη

χειραγώγησηαγώνωνδενυπήρχε
κανέναςαπολύτωςμηχανισμόςελέγ-
χουγιακανένααπολύτωςάθλημα.

Ο μόνος μηχανισμός που υ-
πήρχε αφορούσεστοποδόσφαι-
ρο, ο οποίος ήταν ένας αναπο-
τελεσματικός και παντελώς αδύ-
ναμος μηχανισμός αξιοποίησης
στοιχείων. Και το υπογραμμίζω.
Αφορούσε μόνο τοποδόσφαιρο.
Κανέναάλλοάθλημα.

Τι προέβλεπε αυτός ο μηχα-
νισμός;

Τησυλλογήαναφορώνσυγκε-
κριμένηςεταιρίαςαναλύσεωνπου
συνεργάζεται με την UEFA (της
Sportradar).Αυτέςοιαναφορέςα-
ποστέλλοντανστηνΕΠΟκαιαπό
εκείδιαβιβάζοντανστηνΕπιτροπή
ΕπαγγελματικούΑθλητισμού.

Στην συνέχεια, επειδή δεν υ-
πήρχε ανάλογος μηχανισμός για
τησυλλογήπερισσοτέρωνστοιχεί-
ωνκαι τηδιασταύρωσή τους, κα-
τέληγαν-πουαλλού;-στοαρχείο.

Στοσύνολό τους τα τελευταία
χρόνια,κατέληγανόλεςοιαναφο-

ρέςστοαρχείο.Δηλαδήυπήρχε…
έναςμηχανισμόςαρχειοθέτησης!

Σημειώνω εδώ,πωςαπό μό-
νες τους οι αναφορές αυτές δεν
αρκούν για να στοιχειοθετήσουν
μια κατηγορία.Χρειάζεται ανάλυ-
ση, αξιολόγηση, διερεύνηση για
νααξιοποιηθούν.

Οάλλος δρόμος, φυσικά, της
ποινικής διερεύνησης, υπήρχεμε
αναφορέςστηνΕισαγγελία και ό-
λες τις υπόλοιπεςχρονοβόρεςδι-
αδικασίεςπουπροβλέπονται από
τονόμο,οοποίοςωστόσογιανα
εφαρμοστείαπαιτείπλήρειςκαιπέ-
ρανπάσηςαμφιβολίαςαποδείξεις.

Η χειραγώγηση βέβαια των
αθλητικών αγώνων δεν έχει να
κάνειμόνομετοστοίχημα.

* Χειραγώγηση μπορεί να έ-
χουμεκαισεέναπαιδικό,εφηβικό
ή σχολικόπρωτάθλημα, όταν δι-
ακυβεύονται μόρια για τοΠανε-
πιστήμιο.

* Χειραγώγηση μπορεί να έ-
χουμεόταναλλοιώνονταιήδηλώ-
νονταιψευδώςστοιχείαγιαναα-
γωνιστείέναςαθλητήςήαθλήτρια
σεμιακατηγορία.

*Χειραγώγηση είναι να χάσει
μιαομάδαεπίτηδες,γιαναεπιλέ-
ξειαντίπαλογια τησυνέχειαμιας
διοργάνωσης.

*ΤοΣυμβούλιο τηςΕυρώπης
έχει φτιάξει ολόκληρη τυπολογία
τηςχειραγώγησηςτωναγώνων,
όπου τοστοίχημα είναι ένα μέ-
ρος.Σημαντικόμεν,αλλάμέρος.

*Μάλιστα γνωρίζουμε ότι το
80% των περιπτώσεων χειρα-
γώγησηςέχειοικονομικά–στοι-
χηματικά κίνητρα. Το 20% έχει
μη στοιχηματικά – οικονομικά
κίνητρα,αλλάάλλουείδουςπρο-
νόμια, όπως π.χ. μια ευνοϊκή
κλήρωση, μόρια για τοπανεπι-
στήμιοκ.ο.κ.

Όλα αυτά αντιμετωπίζονται
τώρα, με τον συντονισμό όλων
τωνφορέων.

ΤώραπλέονμετηνΕΠΑΘΛΑ
αλλάζει το πλαίσιο.Όλες οι α-
ναφορές και οι καταγγελίες θα
πηγαίνουναπευθείαςστηνΕΠΑ-
ΘΛΑπροκειμένουνααξιολογού-
νταικαιδιερευνώνταιΑΜΕΣΑ.

Τι αλλάζει λοιπόν σε σχέση
μετοπαρελθόν;

*Δημιουργείταιμιαδομήπου
λειτουργεί και συνεργάζεται σε
Εθνικό, Ευρωπαϊκό καιΠαγκό-
σμιοεπίπεδο.

*Οργανώνεταιηαντιμετώπι-
ση της χειραγώγησης αγώνων
με τη δημιουργία της ΕΠΑΘΛΑ
μιας επιτροπήςπου θα εδρεύει
στη ΓΓΑ και θα συμμετέχουν η
ΕθνικήΑρχήΔιαφάνειας,ηΕπι-
τροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων,ηΕλληνικήΑστυνομία
καιοΑθλητικόςΕισαγγελέας.

*Αυτόςθαείναιοστενόςπυ-
ρήναςπουθααναπτύξεισυνερ-
γασία και δημιουργήσει ομάδες

εργασίας με τηνΟλυμπιακήΕπι-
τροπή, τις ενώσεις παικτών, τις
ομοσπονδίες, τα πανεπιστήμια,
τις στοιχηματικές εταιρίες και άλ-
λουςφορείς για νααναπτύξει τις
διάφορεςλειτουργίεςτου.

* Επιτυγχάνεται καλύτερος
συντονισμός των εμπλεκομένων
φορέων.Ο καθένας ανάλογα με
την ειδικότητά του.ΗΕθνικήΑρ-
χήΔιαφάνειαςστηδιαχείρισητων
καταγγελιών, ηΓΓΑβοηθάειστην
εξειδίκευσηστοαθλητικόκομμάτι,
ηΕπιτροπήΕποπτείας καιΕλέγ-
χου Παιγνίων στο στοιχηματικό
κομμάτι,ηΑστυνομίαστοκομμάτι
της διερεύνησης και οΑθλητικός
Εισαγγελέας στο κομμάτι της δί-
ωξης (έχουμε εκπροσώπους και
από το ηλεκτρονικό έγκλημα και
απότηνοικονομικήαστυνομία).

* Επιτυγχάνεται καλύτερησυ-
νεργασίαμε το εξωτερικό (Δίκτυο
ΕθνικώνΠλατφορμών,ανταλλαγή
πληροφοριών)

*Δίνεταιιδιαίτερηέμφασηστην
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
τωνπρωταγωνιστώνσεσυνεργα-
σίαμε τηνΟλυμπιακήΕπιτροπή,
τιςενώσειςπαικτών.

*Εφαρμόζεταιπιοσυστηματι-
κά τοπλαίσιο τηςΔΟΕ (κώδικας
τηςΔΟΕ ενάντια στη χειραγώ-
γηση αγώνων) για το πειθαρχι-
κό κομμάτι της χειραγώγησηςσε
συνεργασία με την ΕΟΕ και τις
ομοσπονδίες.

Από την ενεργοποίηση τηςΕ-
θνικήςΠλατφόρμαςωφελούνταιόχι
μόνοοινόμιμεςστοιχηματικέςεται-
ρείεςκαικατ’ επέκτασηηΠολιτεία.
Είναι όλοι εκείνοιπουθέλουν ένα
καθαρόπαιχνίδι: οι ίδιοι αθλητές,
οιφίλαθλοικαιστοτέλοςοι ίδιεςοι
αξίεςτουαθλητισμού.

Πλέον το αθλητικό κίνημα έρ-
χεται κοντά με τους αρμόδιους
κρατικούςφορείς.

Μετονέοέτος,ηΕθνικήΠλατ-
φόρμαΑθλητικήςΑκεραιότηταςξεκι-
νάτηνεπιχειρησιακήλειτουργίατης.

Σήμερα ανακοινώνουμε τον
ΚανονισμόΕσωτερικήςΛειτουρ-
γίας της «Εθνικής Πλατφόρμας
ΑθλητικήςΑκεραιότητας».

Ο Γενικός Γραμματέας και
Πρόεδρος τηςΕΠΑΘΛΑ κ. Γιώρ-
γοςΜαυρωτάς, θασαςαναλύσει
τοπεριεχόμενοτουΚανονισμού.

ΣτηνΕ.Π.ΑΘΛ.Α. που εδρεύ-
ει στη Γενική ΓραμματείαΑθλητι-
σμού,συμμετέχουν:

*ΟΓενικόςΓραμματέαςΑθλη-
τισμού,ωςΠρόεδρος

*ΟΔιοικητήςτηςΕθνικήςΑρ-
χήςΔιαφάνειας(Ε.Α.Δ.)

*ΟΠρόεδρος τηςΕπιτροπής
Εποπτείας καιΕλέγχουΠαιγνίων
(Ε.Ε.Ε.Π.)

*ΟΑθλητικόςΕισαγγελέαςτης
ΕισαγγελίαςΠρωτοδικώνΑθηνών

*Εκπρόσωπος τηςΕλληνικής
Αστυνομίας(ΕΛ.ΑΣ.)

Κυρίες καιΚύριοι, κλείνοντας,
επαναλαμβάνωπωςείμαστεστην
πρώτηγραμμή τηςμάχηςαπένα-
ντιστηχειραγώγησητωναγώνων.

Ξέρουμε ότι υπάρχουν προ-
βλήματα, αλλά πλέον υπάρχει
η ισχυρή πολιτική βούληση να
δημιουργηθεί εκείνο το πλαίσιο
που αποτελεσματικά μπορεί να
αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυ-
τό.Μεθεσμικό τρόπο και όχι με
επικοινωνιακάπυροτεχνήματα.

Η αντιμετώπιση της χειραγώ-
γησηςτωναθλητικώναγώνωνεί-
ναιέναομαδικόάθλημα.

Πρέπει όλοι να ενώσουμε δυ-
νάμειςγιαναπροστατέψουμετον
αθλητισμό.

Να έχουμε έναν αθλητισμό
στηριγμένο σε αξίες και όχι δια-
βρωμένοαπόύποπτες οικονομι-
κέςσυναλλαγές.

Μετά το doping, το match
fixing είναι το νέο δηλητήριοστο
σώματουαθλητισμούκαιθαπρέ-
πει και γι’ αυτό να βρούμε ένα
αποτελεσματικόαντίδοτο.

Και είμαι σίγουρος ότι θα τα
καταφέρουμε».

1121-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

«Αποφασισμένοι στη μάχη ενάντια στους χειραγωγημένους αγώνες»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρι-
σμαστοκέντρο,χρήζει
ανακαίνισηςσεεξαιρε-
τικήθέση.Τιμή40.000
ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-
μαμε3υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα,μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-
ρισμαπιομικρόσαλο-
κουζίναμε τζάκι,δω-
μάτιο.Μεπρόσβαση
στηναυλή.Αυτόνομη
θέρμανση σε ήσυχη
περιοχή.Τιμή135.000
ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμακοντάστοΜου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000
ευρώ. Τηλ.: 6934
888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέ-
ντρο οροφοδιαμέρι-
σμα2ουορόφου105

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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τ.μ.,85τ.μ.καθαράμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζί-
να,μπάνιο,τζάκιB/Qκα-
τασκευή2001.Τιμήευκαι-
ρίας75.000ευρώ!!!Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑιχωράφι10
στρέμματα με ροδάκινα
συμπήρυναANDROSS
στην περιοχή ΠΑΛΙΟ-
ΛΑΚΑ κοντά στο γήπε-
δοΔΙΑΒΑΤΟΥ. Η περι-
οχή είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδίων.
Τηλ. επικοινωνίας: 6982
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο Π.
Σκυλίτσι, επάνω στον
κεντρικόδρόμο,οικόπε-
δο 3.500 τμ ολόκληρο
η ανεξάρτητα τεμάχια.
Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΟΝΤΑ Ι

στο κέντρο της Βέροι-
ας: 1) υπόγεια αποθή-
κη 110 τ.μ., τιμη 150
ευρώ, 2) πατάρι πε-
ρίπου 100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-
σονιέραμεδύοχώρους
στονπεζόδρομολουξα-
νακαινισμένη180 ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ22-11-20Κωδ:23332ΚΕ-

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητη

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-

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

350.000€.
Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 2ου ορόφου, πε-

ριλαμβάνειΔ, Κ, Χ,W.C.,

βεράντα, ατομικήθέρμανση

και air condition. Περιοχή

ΒυζαντινούΜουσείου.Τηλ.

επικοινωνίας: 6973 551477

κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΥΠΕΡΟΧΟ γραφείο με

τρεις χώρους τουαλέτα 1ου

ορόφου καινούργια κου-

φώματα ανακαινισμένο στο

καλύτεροσημείο τηςπόλης

ενοικιάζεται230ευρώ.Τηλ.:

2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώους και

κουζινα,W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζε-

ταιγραφείο20τ.μ.,επιπλω-

μένο.Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ιατρεί-

ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

ρό, λήρως ανακαινισμένο

στην οδό Βενιζέλου αρ. 46

Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932

361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργια γέφυρα «Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥ-

ΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη

Βέροια, αναζητά τεχνίτες γυ-

ψοσανίδων,ψευδοροφών&

θερμοπρόσοψης-μονώσεων.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τηΒέροια, αναζητά χει-

ριστήμηχανημάτωνέργουμε

ικανότητα οδήγησης επαγ-

γελματικούφορτηγού για να

εργαστεί σε έργο ύδρευσης

στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςσε επι-

χείρησηεισαγωγής&εμπορί-

αςκαταναλωτικώνπροϊόντων

με έδρα το Νομό Ημαθίας.

Απαραίτητα προσόντα: κά-

τοχοςδιπλώματοςοδήγησης

Γ΄ κατηγορίας,ΠΕΙ, ηλικία έ-

ως 38 ετών (εκπληρωμένες

στρατιωτικές υποχρεώσεις),

προϋπηρεσία σε αντίστοι-

χη θέση θεωρείται επιπλέον

προσόν. Ικανοποιητικός μι-

σθός.Βιογραφικάστοe-mail:

vbotzori@otenet.gr και στο

Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45

ετώνμε ενεργή κάρταανερ-

γίας και βασικη γνώση αγ-

γλικών για απογευματινή

εργασία σε ξενοδοχειο στη

Βέροια με πλήρες ωράριο.

Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη

Βέροια, άτομο 19-29 ετών

με κάρτα ανεργίας σε ισχύ,

που να γνωρίζειΗ/Υ και να

χειρίζεταιπρόγραμμα εμπο-

ρικήςδιαχείρισης.Πληρ.στο

τηλ.:6977433485(9.00π.μ.

-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμα-

κείουήφαρμακοποιόςναερ-

γαστείσεφαρμακείοστηΒέ-

ροιαγιαπλήρηαπασχόληση.

Απαραίτητηπροϋπόθεσηκά-

ρατ αεργίας για τουλάχιστον

έναμήνα.Τηλ.επικοινωνίας:

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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



6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-

φέ ουζερί, δίπλαστοπαλιό

Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο

Μακροχωρίου-Λυκογιάννης,

για απογευματινή εργασία.

Τηλ.: 6977 755040& 6984

427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND,

Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-

ζητείbarista καιδιανομέα.

Αποστολή βιογραφικώνστο

e-mail:coffeeislandveria@

gmail .com. Τηλ.:  6976

633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-

όςήβοηθόςφαρμακοποι-

ούμεεμπειρίαγιαφαρμα-

κείο στο Νομό Ημαθιας.

Αποστολή  β ιογραφικού

στο: aggel iesfarmakio@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-

γασίασεφαρμακείο με επι-

δότησηκαισχετική εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση

κάρταανεργίας.Τηλ.: 23310

27507,6947259696.

Η ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-

τάει ναπροσλάβει για μόνι-

μη απασχόληση, εξωτερικό

πωλητήήπωλήτριαγια τους

Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,

Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα

προσόντα, ευχέρεια λόγου,

αγγλική γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια εργασί-

αςπροσωπικού ασφαλείας,

εμπειρία με βιογραφικό και

συστάσεις.Μισθός, ασφάλι-

ση καιποσοστά.Παραλαβή

δικαιολογητικών με συνέ-

ντευξηστακεντρικά γραφεία

μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέ-

ροιαwww.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παι-

δαγωγική κατάρτιση παρα-

δίδει ιδιαίτεραμαθήματα -δι-

αδικτυακάκαιδιάζώσης-σε

μαθητέςΔημοτικού, Γυμνα-

σίου,Λυκείου σε προσιτές

τιμές.Τηλ.:6972890424.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος

τουΑ.Π.Θ., με φροντιστη-

ριακή εμπειρία, παραδίδει

ιδιαίτερασεμαθητές Γυμνα-

σίου-Λυκείου. (ειδίκευση

ΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑ). Τιμές

προσιτές.Κιν.:6946475552.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξη καιπεριποίηση ηλι-

κιωμένουσε24ωρηβάσηή

καικάποιεςώρες.Τηλ.:6986

276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαιγια24ωρη

βάση,καθαριότητασπιτιών,

γραφείων και σκάλες.Τηλ.:

6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση

ηλικιωμένωνσε24ωρηβά-

ση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση,400 ευρώόλαμαζί.

Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:ντουλάπα

4φυλλη, σε χρώμα καφέ,

βελέντζες χειροποίητες σε

διάφορα χρώματα, μεγάλο

χαλί μάλλινο σε διάφορα

χρώματα, χαλί μεγάλο με

«τρίχες», κεντήματα μετρη-

τοίς.Τηλ.:6982293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκαυστήραςπε-

τρελαίου, σε καλή κατάστα-

ση.Τηλ.:2331070048.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ,χωρίςυποχρεώ-

σεις,ζητάγιαγνωριμιακυρια

5-55 ετών, γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-

ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-

μικά ανεξάρτητος αναζητά

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία

χωρίςοικογενειακέςυποχρε-

ώσειςάνωτων65ετώνέως

75 ετών με την προοπτική

γνωριμίας και συμβίωση.

Τηλ.:6977951301.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Η  εταιρίαΜάρμα-
ρα ΒερμίουΑ.Ε. μέ-
λος τηςStoneGroup
Internat ional ,  του
μεγαλύτερου ομίλου
εταιριών εξόρυξης,
επεξεργασίας και ε-
μπορίας μαρμάρων
στηνΕυρώπη,επιθυ-
μεί να καλύψει  την

θέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο

2394020440(Εσωτ.123)ήνααποστείλετετοβιογραφικόσας,
αναφέρονταςτηνθέση,μεemailστοhr@stonegroup.gr

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



Χιλιάδες μάσκες μιας χρήσης, δικής 
της παραγωγής, οι οποίες θα διατεθούν 
σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
του αγώνα κατά του Covid-19, δώρισε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακε-
δονίας και Θράκης) η εταιρεία «HELLAS 
MED I.K.E.», που εδρεύει στη Βιομηχα-
νική Περιοχή Θέρμης, ανταποκρινόμενη 
στο κάλεσμα πανστρατιάς που απηύθυνε 
ο Υφυπουργός κ. Θεόδωρος Καράογλου 
προς την επιχειρηματική κοινότητα της 
Βόρειας Ελλάδας. 

Η δωρεά θα καλύψει ανάγκες που υ-
πάρχουν σε υπηρεσίες αιχμής (αστυνο-
μία, τελωνεία), το προσωπικό των οποίων 
εργάζεται νυχθημερόν για τον περιορισμό της 
πανδημίας, καθώς και σε κοινωνικά ιδρύματα 
όπου φιλοξενούνται παιδιά.   

Παραλαμβάνοντας τις χιλιάδες μάσκες ο κ. 
Καράογλου ευχαρίστησε την «HELLAS MED 
I.K.E.» για την κοινωνική υπευθυνότητα που ε-
πιδεικνύει, στηρίζοντας με όλες τις δυνάμεις που 
διαθέτει τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται 
καθημερινά στη μάχη του καθήκοντος.  

«Από την πρώτη στιγμή απηύθυνα στην ε-
πιχειρηματική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας 
κάλεσμα ευθύνης και πανστρατιάς για να στηρί-
ξουμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας που 
εργάζονται με αυτοθυσία, πάνω από τις δυνάμεις 
τους, ενάντια στον Covid-19. Η ανταπόκριση του 
ιδιωτικού τομέα είναι συγκινητική και ενθαρρυ-
ντική, καθώς πολλές επιχειρήσεις συμβάλλουν 
όπως μπορούν η κάθε μια στη μεγάλη μάχη. Μια 
από αυτές είναι και η HELLAS MED I.K.E., τους 

διοικούντες της οποίας ευχαριστώ 
από καρδιάς. 

Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, 
το οποίο είναι ιδιαίτερα επιθετικό, 
συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση 
την προσπάθεια ενίσχυσης υπηρε-
σιών αιχμής και κοινωνικών ιδρυ-
μάτων, με τις εταιρείες που αντα-
ποκρίνονται στην προτροπή μας να 
στέλνουν μήνυμα ζωής, ανθρωπιάς, 
συνεισφοράς και αλληλεγγύης στον 
κοινό αγώνα», ανέφερε ο Υφυπουρ-
γός Εσωτερικών (Μακεδονίας και 
Θράκης).

Από την πλευρά του ο κ. Αλέ-
ξανδρος Ράπτης, εκ των βασικών 
μετόχων της «HELLAS MED I.K.E.», 
τόνισε πως «η δωρεά είναι ένδει-
ξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού σε 
όσους καταθέτουν την ψυχή τους 
για να νικηθεί ο κορωνοϊός».  Ό-
πως πρόσθεσε: «Ανταποκριθήκαμε 
άμεσα και με ιδιαίτερη χαρά στην 
προτροπή του κ. Καράογλου, διό-
τι αυτό προστάζουν οι ώρες και οι 
συνθήκες. Είμαστε σε πόλεμο με 
την πανδημία και μονάχα ενωμένοι 
θα βγούμε νικητές από τη δύσκολη 
δοκιμασία που βιώνουμε».
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Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου
Γ. Βρούτσης: Ηλεκτρονικά η επιστροφή αναδρομικών 

σε 172.222 κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων 
μέσω της ειδικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ 

Σε λειτουργία τέθηκε από την Πέμπτη 19/11/2020  η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία  που δημιούργησαν η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ σε συνεργασία με την ηγεσία του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου με αυτοματοποιημένη διαδικασία  θα επιστραφούν οι μειώσεις της περιόδου Ιούνιου 2015 – Μάιου 2016 
στους δικαιούχους κληρονόμους των συνταξιούχων που έχουν αποβιώσει  (Σχετ: ΦΕΚ Β 4536/14/10/2020). 

Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων θα υποβάλλουν στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) ή στην ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου (https://www.gov.
gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia)  τα στοιχεία και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά  για την επιστροφή των  ποσών που δικαιούνται  ανάλογα με το κληρονομικό τους δι-
καίωμα. 

Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια: 
α. Στο πρώτο στάδιο κάθε ενήλικος  δικαιούχος (η αίτηση για τους ανήλικους κληρονόμους υποβάλλεται από τον νόμιμο κηδεμόνα τους)  θα πρέπει να υποβάλει 

ηλεκτρονικά  την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτει τα ζητούμενα πιστοποιητικά  τα επισυνάπτει ταυτόχρονα 
στην αίτησή τους.

β. Εφόσον δεν διαθέτει  τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθει  στην υπηρεσία και να τα επισυνάψει στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση.  
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών, οι δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλήσουν ηλεκτρονικά, χωρίς καμία κα-
θυστέρηση, τα εν λόγω δικαιολογητικά που ζητούνται με βάση το κληρονομικό δίκαιο από την ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου www.gov.gr . 

Ειδικότερα ζητούνται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα   πιστοποιητικά: 
1. Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς. 
2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. 
3. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών. 

Τιμητική διάκριση για τη ΔΕΔΑ: Έγινε μέλος 
του GEODE, του μεγαλύτερου Συνδέσμου 
Εταιρειών Διανομής Αερίου στην Ευρώπη

Ανάμεσα στους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς Διαχειριστές Δικτύων Δια-
νομής Φυσικού Αερίου συγκαταλέγεται πλέον η ΔΕΔΑ με την ένταξή της 
στον GEODE, τον μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Εταιρειών Διανομής 
Αερίου και Ηλεκτρικού Ρεύματος στον οποίο συμμετέχουν περισσότερες 
από 1.200 εταιρείες που εξυπηρετούν πλέον των 100.000.000 καταναλω-
τών σε 15 χώρες της Ευρώπης.

Η ΔΕΔΑ, η οποία σύμφωνα με στοιχεία του GEODE υλοποιεί το μεγα-
λύτερο έργο επέκτασης δικτύων διανομής φυσικού αερίου που «τρέχει»» 
αυτή την περίοδο στις χώρες της Ε.Ε., έγινε και επίσημα μέλος της μεγά-
λης και δυναμικής οικογένειας του GEODE, μετά από θετική αξιολόγηση 
του αιτήματός της από το Δ.Σ. του Συνδέσμου. 

Με την ένταξή της στον GEODE, η ΔΕΔΑ αποκτά έναν πολύτιμο σύμ-
μαχο στην επίτευξη του οράματός της να φθάσει το φυσικό αέριο σε όσο 
το δυνατόν περισσότερες πόλεις της χώρας, με ασφάλεια και αξιοπιστία. 
Ταυτόχρονα, η εταιρεία βρίσκει τον κατάλληλο σύμβουλο και συνεργάτη 
στις δράσεις που αναλαμβάνει για την οικοδόμηση «πράσινων» δικτύων 
ώστε να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Στό-

χος της ΔΕΔΑ είναι να καταστήσει τα δίκτυά της “BHR” (Biomethane & Hydrogen Ready) μέσω της  έγχυσης 
βιομεθανίου και «πράσινου» υδρογόνου που θα διανέμονται ως «μείγμα οικολογικού αερίου» μαζί με το 
φυσικό αέριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο GEODE και τα μέλη του συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της ενεργειακής 
μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών, καθώς επεξεργάζονται 
πολιτικές και καταθέτουν σχετικές προτάσεις προς τα όργανα της Ε.Ε. Επίσης, μεριμνούν ώστε η διανομή 
ενέργειας να γίνεται σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας 
και του περιβάλλοντος. 

Η ΔΕΔΑ αποτελεί τη μοναδική ελλη-
νική εταιρεία διανομής ενέργειας, τόσο 
ηλεκτρικής όσο και φυσικού αερίου, που 
γίνεται μέλος του GEODE. Επιπλέον, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ κ. 
Μάριος Τσάκας έγινε αποδεκτός ως μέ-
λος-παρατηρητής του Δ.Σ. του GEODE 
μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση 
του Συνδέσμου στην οποία έχει θέσει 
υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπρο-
έδρου του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ 
κ. Μάριος Τσάκας δήλωσε σχετικά: «Η 
ένταξη της ΔΕΔΑ στην ευρωπαϊκή οι-
κογένεια του GEODE αποτελεί ψήφο ε-
μπιστοσύνης στο φιλόδοξο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα της εταιρείας που θα φέρει 
το φυσικό αέριο σε χιλιάδες πολίτες και 
επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας 
και, ταυτόχρονα, ανοίγει νέες προοπτι-
κές για το ρόλο που θα διαδραματίσει 
η εταιρεία στο μέλλον. Είμαστε πολύ 
χαρούμενοι που οι προσπάθειές μας να 
καταστεί η ΔΕΔΑ από τους δυναμικό-
τερους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής 
Φυσικού Αερίου αναγνωρίζονται πλέον 
και διεθνώς. Μέσω της συμμετοχής της 
στον GEODE, η ΔΕΔΑ θα ενώσει τις 
δυνάμεις της με κορυφαίες ενεργειακές 
εταιρείες της Ευρώπης, συμβάλλοντας 
στη διαμόρφωση πολιτικών για τη δίκαιη 
μετάβαση της χώρας στη μετα-λιγνιτική 
εποχή».  

Χιλιάδες μάσκες για Αστυνομία, 
Τελωνεία και Υπηρεσίες δώρισε 

Εταιρία στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
μετά το κάλεσμα Καράογλου
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