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Ας μπει περισσότερη ουσία 
και καθημερινότητα στο 

δημοτικό συμβούλιο Βέροιας 
 Με αφορμή την τοποθέτηση του αντιπροέδρου του 
δημοτικού συμβουλίου Βέροιας Δημήτρη Πυρινού, που 
έθεσε κάποια μικρά καθημερινά θέματα της πόλης στην 
συνεδρίαση της Παρασκευής που χρήζουν παρεμβάσεων, 
έρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη για λύσεις στην 
καθημερινότητα του δημότη παράλληλα με τα μεγάλα 
έργα. 
  Είναι ουσιαστικό και θεμελιώδες ειδικά στον χρόνο προ 
ημερησίας, αντί κάποιοι σύμβουλοι να τοποθετούνται 
μέχρι και για την εξωτερική πολιτική της χώρας(αφορά 
όλες τις παρατάξεις), ωσάν να είναι στην Βουλή, να μπουν 
στην διαδικασία να αφουγκράζονται τα προβλήματα, 
να ακούν τους δημότες, να διαβάζουν τα τοπικά ΜΜΕ 
και να μεταφέρουν αντίστοιχα θέματα στο συμβούλιο. 
Όχι φυσικά να συζητιέται η λακούβα και το σπασμένο 
κάγκελο, αλλά ζητήματα ευρύτερα που άπτονται της 
καθημερινότητας. 
  Και φυσικά δεν ανακαλύφθηκε η Αμερική με την 
τοποθέτηση Πυρινού, για να μην αδικήσουμε διαχρονικά 
συμβούλους που έχουν κάνει το ίδιο, αλλά με την αφορμή 
το επισημαίνουμε, με την ελπίδα αυτές οι τοποθετήσεις να 
αυξηθούν, για να μειωθούν οι αερολογίες, οι γκρίνιες και 
οι προσωπικές αντεγκλήσεις. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αναστασίας φαρμακολυτρίας,

Χρυσογόνου

Δέκα μέρες καραντίνα 
και αρνητικό τεστ για 
όσους έρχονται από 
Μεγάλη Βρετανία
«Σφίγγουν» ταπράγματα για τους τα-

ξιδιώτεςαπό τηνΜεγάληΒρετανία, αφού
μετάτηνείδησητηςμετάλλαξηςτουκορω-
νοϊού, όλα τα κράτη λαμβάνουν επιπλέον
μέτρα.Έτσιαυξάνονταισεδέκααπόεπτά,
οι ημέρες υποχρεωτικής παραμονής σε
καραντίναγιαταξιδιώτεςαπότοΗνωμένο
Βασίλειο,σύμφωναμετηνέααεροπορική
οδηγία (notam) τηςΥπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας.

Σύμφωναμε τα νέα δεδομένα, όλοι οι
επιβάτεςπουεισέρχονταιστηνΕλλάδαμε
πτήσειςαπότοΗνωμένοΒασίλειοθαυπό-
κεινταισεrapidtestκαισεδεκαήμερο(10)
υποχρεωτικόπροληπτικόπεριορισμό κατ’
οίκον ήστον τόποπροσωρινής διαμονής
που δηλώνεται στηφόρμαPLF, εκτός αν
παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο
χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός
περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό
διάστημα, δηλαδή μέχρι την αναχώρησή
τους.Προκειμένου ναβγουναπό την κα-
ραντίναοιαφιχθέντεςαπότοΗν.Βασίλειο
θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο PCR
τεστ όταν συμπληρωθεί το 10ήμερο, το
οποίοναείναιαρνητικόγιαναγίνειηάρση
του υποχρεωτικούπροληπτικούπεριορι-
σμού.

Ηαπόφασητίθεταισεισχύαπότις6το
πρωίτηςΤρίτηςκαιέωςτην7Ιανουαρίου.

Χριστούγεννα με παραδοσιακό γλέντι απευθείας
από τη Νάουσα, στο «φλΕΡΤ» της ΕΡΤ1

Ανήμερα τωνΧριστουγέννωνστις 4:00 μ.μ.
στην εκπομπή «φλΕΡΤ» τηςΝάντιας Κοντογε-
ώργηστηνΕΡΤ1,θαμεταδοθείέναπαραδοσιακό
γλέντιαπευθείαςαπότηΝάουσα.

ΗΕύξεινοςΛέσχηΠοντίωνΝάουσαςπαρέα
με τονΚώσταΚαλδάρακαιμε τηνφιλοξενία της
ΈνωσηςΞενοδόχωνΗμαθίαςκαιτηςΠ.Ε.Ημαθί-
αςετοιμάζουνεορταστικότραπέζιμεέναμουσικό
ταξίδιαπότηνΕλένηΤσαλιγοπούλου, τηνΜαίρη
Δούτση, τηνΔήμητρα Καραφούσια και άλλους
αξιόλογουςμουσικούςκαιτραγουδιστές.

Έτσι η εκπομπή «φλΕΡΤ» μετά και από τη
σειρά καθημερινών αφιερωμάτων στηΝάουσα
τιςπροηγούμενεςημέρες,επιστρέφειγιαναγιορ-
τάσειαπότοννομόμας,μεξινόμαυρο,παραδο-
σιακά εδέσματα, τραγούδια και χορό, στο ζεστό
χώροτουΚτήματοςΧρυσοχόου.

Μαζίτουςκαιοιημαθιώτες!

Ν.Καρανικόλας:
Πρέπειναασχοληθούμε
μετηνεπόμενηχρονιά
τουΧιονοδρομικού…

«Ηφετινήχρονιά,μετηνκατάστασηπου
επικρατεί εξαιτίας της πανδημίας, έτσι ή
αλλιώςθαπεράσει.Πρέπειλοιπόνναασχο-
ληθούμεμετηνεπόμενηχρονιά…»,είπεο
δήμαρχοςΝάουσας ΝικόλαςΚαρανικόλας
στο δημοτικό συμβούλιο τηςπερασμένης
Παρασκευής, όπου συζητήθηκε το θέμα
των 3-5Πηγαδιών.Εννοώντας τον διεθνή
διαγωνισμό και τις διαφωνίες που εξακο-
λουθούνναυπάρχουνσεσχέσημετηδια-
δικασίατηςμίσθωσηςήτηςπαραχώρησης
του κέντρου, ενώ ενημέρωσε ότι ξεκινά ο
πενταετήςέλεγχοςτωνεγκαταστάσεωνστο
χιονοδρομικό…

Ανάμεσα στις μικρές παρεμβάσεις, που επεσήμανε,
για τηνπόλη τηςΒέροιας οαντιπρόεδρος τουΔημοτικού
ΣυμβουλίουΔημήτρηςΠυρινός,κατάτησυνεδρίαση(μέσω
τηλεδιάσκεψης)τηνπερασμένηΠαρασκευή18Δεκεμβρίου
2020, αναφέρθηκε και στην ανάδειξη της σημασίας του
νερού για τηνΒέροια, που έχει το όνομα και θαπρέπει
νααποκτήσεικαιπάλιτηνχάρη,αφού ιστορικέςδημόσιες
βρύσεςπουήτανσημείααναφοράςστηνπόληθαπρέπει
και πάλι να «ζωντανέψουν». Σημαντικήπαρέμβαση για
σύνδεση με την ιστορία και τον τουρισμό τηςπόλης, με
την επιφύλαξηαπό τηνπλευράμαςγια τοθέμα της εξοι-
κονόμησηςτωνυδάτινωνπόρων,αφούησυνεχήςροήστα
χρόνιατηςλειψυδρίαςίσωςείναιπολυτέλεια.

Ο κ.Πυρινόςαναφέρθηκεστηνανάγκη να διατηρηθεί
ζωντανήστονδημότηκαιτονεπισκέπτη,ηεκδοχήτηςετοι-
μολογίαςτηςπόληςΒέροιας,πουσύμφωναμεγλωσσολό-
γους,ηκατάληξη -ροιαείναιπαράγωγοτουρήματοςρέω
καιπροσδίδεταισεπόλειςπλούσιεςσευδάτινααποθέμα-
τα,πράγμα τοοποίο ισχύει για τηνπεριοχή τηςΒέροιας,
όπωςκαιηεκδοχήναγράφεταιηΒέρροιαμεταδυορπου
σήμαινετηροήαπόταπολλάνερά.

Οαντιπρόεδρος τουσυμβουλίου έκανεαναφοράστην
παραδοσιακή βρύση της πλατείας της Ελιάς πουπερι-
μένει εδώκαι χρόνια τηνπαλιά εικόνα τηςμε τοσυνεχές
τρεχούμενο νερό για να ξαναγίνει σημείο αναφοράςστη
βόλτατωνδημοτών,ενώστοναντίποδαέφερεωςένααπό
ταωραίαπαραδείγματατηνβρύσηστοΒήμαΑπ.Παύλου.
Επεσήμανε ότι υπάρχουν και σημεία με τέτοιες βρύσες
που δεν έχουν λόγο ύπαρξης και μια μελέτη σχετική θα
ήτανεπιθυμητήγιαναγίνεισωστήκατανομήσεκομβικάή
τουριστικάσημείατουαστικούιστού.

Αντίστοιχα, ο κ.Πυρινός συμπεριέλαβε και τον μικρό
καταρράκτηεπίτηςοδούΚολοκοτρώνη,οοποίοςμεαπλές
παρεμβάσεις, όπωςμια επένδυσηφυσικήςπέτραςγύρω,
μια τροποποίηση έτσιώστε ναδείχνει ότι έχειμιαφυσική

ροή,ένακάγκελοστιςόχθεςαπότοποτάμιπουσχηματί-
ζεται,μιαγέφυρα,μιαδεντροφύτευσημεδιαμόρφωσητου
χώρουμεπαγκάκια καιφωτισμόκαι θαγίνεισημείοανα-
φοράςπεριπάτουδημοτώνκαιτουριστών.

«Δενπρόκειταιγιαέναρομαντικόήνοσταλγικόαίτημα,
αλλάμιαπροσδοκίατηςπλειοψηφίαςκαισυγχρόνωςσύμ-
φωνομε τις νέες επιταγές του τουρισμούπου χρειάζεται
τέτοιεςπαρεμβάσεις,διότιησύνδεσητηςπαράδοσης(λαο-
γραφικής-ιστορικής)μετοντουρισμόείναιπλέονηνέατά-
σηκαισίγουρααποδοτικήμεσοπρόθεσμα»,συμπλήρωσε
οκ.Πυρινός.

ΓιαΒέρροια…μενεράστοόνομακαιτηνχάρημίλησε
οΔ.ΠυρινόςστοδημοτικόσυμβούλιοΒέροιας

Κλίμα ανησυχίας 
μεταξύ

των πιτσιρικάδων…
Η κυβέρνηση δεν έδωσε 

ακόμα οδηγίες για
τα κάλαντα!!!
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Ποιες ώρες θα είναι 
ανοιχτά τα κρεοπωλεία 

της Βέροιας, 
εν όψει Χριστουγέννων

Σε  εορταστικό ωράριο μπαίνουν  τα κρεοπωλεία 
της περιοχής Βέροιας : Σήμερα Παρασκευή, θα 
είναι ανοιχτά από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 2:30 το 
μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8:30. 
Το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Δεκεμβρίου, από τις 
7:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι και την ερχό-
μενη Δευτέρα 21, Τρίτη 22, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, 
πρωί-απόγευμα.  Την Πέμπτη , παραμονή των 
Χριστουγέννων από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 4.00 
το απόγευμα, ενώ την πρώτη μέρα των  Χριστου-
γέννων και το Σαββατοκύριακο τα κρεοπωλεία θα 
παραμείνουν κλειστά.

Δωρεάν μαζικά rapid tests σήμερα 
στο ΔΑΚ Μακροχωρίου

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και 
για την ορθότερη εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστα-
σης στο Νομό Ημαθίας, ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία 
με το κλιμάκιο των Κινητών Ομάδων Υγείας Ημαθίας του 
ΕΟΔΥ και τη βοήθεια της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, της 
Τροχαίας Βέροιας και του Ελληνικού Ερυθρό Σταυρού θα 
πραγματοποιήσουν για δεύτερη φορά, δωρεάν μαζικές 
δειγματοληψίες (rapid tests) για τον Κορωνοϊό με τη μέθο-
δο drive though.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Δεκεμ-
βρίου 2020, ώρες 10:00 έως 13:30 στο ΕΑΚ Μακροχωρί-
ου.

Οι πολίτες συμμετέχουν στη διαδικασία μέσα από το 
αυτοκίνητό τους τη στιγμή διέλευσής τους από το προανα-
φερόμενο σημείο, έχοντας μαζί τους τον προσωπικό αριθ-
μό υγείας ΑΜΚΑ και δηλώνοντας το κινητό τους τηλέφωνο. Για τη μετακίνησή τους οι πολίτες θα αποστέλλουν sms με αριθμό 
1 στο «13033». Η διαδικασία των rapid test  θα γίνει εντός του χώρου στάθμευσης του Ε.Α.Κ. Μακροχωρίου, λαμβανομένων 
όλων των απαραίτητων μέτρων προς αποφυγή συνωστισμού και για την ασφάλεια των εμπλεκομένων.

Προ ημερήσιας διάταξης:  Ενδιαφέροντα από την 
τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

-Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη για το 2021
Μαραθώνια ήταν η τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέ-

ροιας την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, η οποία ξεκίνησε στις 5.00 
το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Στη συνεδρί-
αση κυριάρχησε το θέμα των εκδηλώσεων της ΚΕΠΑ που καλύψαμε 
στο φύλλο του Σαββατοκύριακου, αλλά προ ημερησίας διάταξης μπή-
καν ενδιαφέροντα θέματα και ερωτήματα.. Κάποια σχολιάστηκαν στα 
«Λαϊκά» του «Λαού» του Σαβ/κου και κάποια αναφέρονται στο σημερινό 
β΄ μέρος…

Καμία αύξηση  στα δημοτικά τέλη
Καμία αύξηση  στα δημοτικά τέλη για το 2021 στον Δήμο Βέροιας. Η 

απόφαση πέρασε  κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο στην 
τηλεσυνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής.

Οι παρατάξεις της μειοψηφίας (Παυλίδης, Μαρκούλης) ζήτησαν μεί-
ωση 50% όσο διαρκεί η πανδημία, λόγω των οικονομικών συνεπειών 
της στους πολίτες, ενώ ο Γιώργος Μελιόπουλος της ΛΑ.Σ. πρότεινε 
απαλλαγή στα λαϊκά στρώματα.

Ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Στέλιος Ασλάνογλου επισήμαναν οτι μια μείωση 50% θα δημιουργήσει 
μεγάλο έλλειμμα καθότι τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά

Εμβόλια και κορονοϊός
Από τους πρώτους προτίθεται  να εμβολιαστεί ο δήμαρχος Βέροιας, 

δεδομένου ότι η κατάσταση παραμένει ανησυχητική.
Στον εμβολιασμό για τον κορονοϊό αναφέρθηκε και ο  Κυριάκος Θεο-

δωρίδης δηλώνοντας ότι  οι δημοτικοί σύμβουλοι θα  πρέπει να δώσουν 
το μήνυμα του εμβολιασμού στην κοινωνία. Σ΄ αυτό συμφώνησε και ο κ. 
Παλουκίδης.

Την προσοχή όλων για επιπλέον ευαισθητοποίηση απέναντι στην 
προστασία  από τον κορονοϊό, ατομικά και συλλογικά, επεσήμανε ο κ. 
Κώστας Ρίζος.

Στους χώρους εργασίας, όπου «δεν έχει αλλάξει τίποτα εν μέσω 
πανδημίας, χωρίς μέτρα, σε χώρους υπερμετάδοσης του ιού» αναφέρ-
θηκε ο κ. Τσαναξίδης.

Απολογισμό της δράσης της Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας εν όψει 
των ελέγχων τήρησης των μέτρων, έκανε  ο κ. Στάθης Κελεσίδης, ζητώ-
ντας ενίσχυση της υπηρεσίας με επιπλέον προσωπικό, ενώ ανέφερε ότι 
κατά διάρκεια του δεύτερου κύματος έγιναν 1140 έλεγχοι και βεβαιώθη-

καν 3 παραβάσεις για μάσκα και άσκοπη μετακίνηση.
Σε σχέση με την Δημοτική Αστυνομία, ο κ. Γιώργος 

Γουλτίδης πρότεινε στον κ. Κελεσίδη να ορίσει έναν 
δημοτικό αστυνόμο έξω από τράπεζες και καταστήματα 
όπου παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός.

 Για τον «διπλοθεσίτη» σε ΚΕΠΑ και ΔΗΠΕΘΕ
Συνεργάτης του ΔΗΠΕΘΕ εδώ και πολλά χρόνια 

είναι ο «διπλοθεσίτης»  και «διπλόμισθος» εργαζόμενος 
της  ΚΕΠΑ και εξωτερικός συνεργάτης του ΔΗΠΕΘΕ, α-
πάντησε η πρόεδρος του Θεάτρου Γεωργία Μπατσαρά, 
σε σχετικό  θέμα που μπήκε στο προηγούμενο δημο-
τικό συμβούλιο, τονίζοντας ότι  δεν υπάρχει συζήτηση 
περί νομιμότητας του υπαλλήλου αφού ο συγκεκριμέ-
νος εργαζόμενος δεν είναι παράνομος και κάνει καλά 
την δουλειά του. Αναφέρθηκε επίσης στην δράση και 
το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο στη-
ρίζουν με πολλοί Βεροιώτες.  Μεγαλύτερη ενίσχυση της 
δομής από την Πολιτεία  ζήτησε  ο κ. Μελιόπουλος.

Μάσκες στα σχολεία
Μάσκες οι οποίες θα μοιραστούν στους μαθητές( και μάλιστα δι-

πλές), όταν ανοίξουν τα σχολεία, έστειλε η ΚΕΔΕ στον Δήμο Βέροιας, 
όπως ενημέρωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος Συρμούλα Τζήμα.

Για αποζημιώσεις αγροτών από βροχοπτώσεις
«Δεν έχουν τίποτα να πουν οι βουλευτές μετά από τόσους μήνες, για 

το τι μέλλει γενέσθαι με τις αποζημιώσεις από τις έντονες βροχοπτώσεις 
που προκάλεσαν ζημιές στην παραγωγή»; Αυτό ρώτησε ο αντιδήμαρ-
χος  Ηλίας Τσιφλίδης, τονίζοντας την έλλειψη ενημέρωσης, ενώ οι αγρό-
τες ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις.

Ρέμα Βεργίνας
«Όσο καθάριζε ρέματα ο Δήμος στη Βεργίνα, κάποιοι πετούσαν 

αετό», απάντησε σε σχετική αναφορά ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπα-
δόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι το ρέμα που πλημύρισε στην περιοχή, 
είναι θέμα της Π.Ε. Ημαθίας, ωστόσο σε καταστάσεις θεομηνίας το νερό 
είναι πολύ …

Ψηφιακός μετασχηματισμός
Για το βιβλίο ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και τις πλατ-

φόρμες που ετοιμάζει ο Δήμος για την on line εξυπηρέτηση των πολι-
τών, ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καλλίστρατος Γρηγοριάδης. 
Μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα είναι έτοιμη και η ηλεκτρονική υπηρεσία 
λήψης πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων και το Φεβρουάριο ο «έξυ-
πνος» ψηφιακός οδηγός.

Μείωση τιμολογίου της ΔΕΥΑΒ σε πληττόμενους
Σήμερα Τρίτη, όπως ενημέρωσε ο κ. Στέργιος Διαμάντης,  θα περά-

σει από την Οικονομική Επιτροπή, η πρόταση για μείωση κατά 30% του 
τιμολογίου της ΔΕΥΑΒ σε πληττόμενους δημότες και επαγγελματίες, σε 
συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο, της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιο-
τεχνών και του Εμπορικού Συλλόγου.

Θετική η πλειοψηφία για το αιολικό πάρκο στο Βέρμιο
Θετική ήταν η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων για τους πε-

ριβαλλοντικούς όρους του αιολικού πάρκου στο Βέρμιο. Διαφώνησαν 
οι παρατάξεις Παυλίδη και Μαρκούλη ζητώντας να αναβληθεί και να 
ξανάρθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση για καλύτερη ενημέρωση του 
Σώματος.

Σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 80189 (Φ.Ε.Κ.5486 Β/12.12.2020) 
από σήμερα 14-12-2020 έως  07-01-2021, στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βε-
ροίας (Κοινότητα  Βέροιας-Μακροχωρίου-Αγ. Γεωργίου), επιτρέπεται η συμμε-
τοχή  των πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται 
σε αυτές σύμφωνα με την άδειας τους, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλη-
τών. 

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

Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται , η δραστηριοποίηση των αδειούχων 
πωλητών λαϊκών αγορών με τους αντίστοιχους ΚΑΔ - ακόμη και αν περιλαμβά-
νονται στους ανωτέρω πίνακες , ως εξής:

- Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υπο-
δημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 
47.82.

- Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην 
χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπη-
ρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 

κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε 

(5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα. 
 Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλη-

τών και τους καταναλωτές /κοινό.
 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Λα-

ϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:  
•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

covid 19
•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους 

διαδρόμους των  λαϊκών αγορών. Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των 
ατόμων. 

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

Ο Αντιδήμαρχος 
Στυλιανός  Ασλάνογλου   

Μεταφορά 
ημερομηνίας 
της Λαϊκής 
Αγοράς του 

Μακροχωρίου, 
λόγω εορτών

    
Ο Δήμος Βέροιας  ενημερώνει για την με-

ταφορά  της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Α-
γοράς του Μακροχωρίου  από την Παρασκευή 
25/12/2020 ως ημέρα εορτασμού των Χριστου-
γέννων, στη Πέμπτη 24/12/2020 και από την Πα-
ρασκευή  01/01/2021 ως ημέρα εορτασμού της 
Πρωτοχρονιάς, στη Πέμπτη 31/12/2020.  

Ρυθμίσεις λειτουργίας των Λαϊκών  Αγορών Βέροιας- 
Αγίου Γεωργίου - Μακροχωρίου
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Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί 

θερμά την επιχείρηση  εμπορίας κρεάτων «ΓΑΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓ. ΥΙΟΙ 
ΟΕ» για τη διαχρονική υποστήριξη του έργου μας, καθώς  και για 
τη φετινή προσφορά ικανών ποσοτήτων κρεάτων, προκειμένου να 
οργανώσουμε την ετήσια διανομή δεμάτων βοηθείας σε οικογένει-
ες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εν όψει της εορταστικής περιό-
δου Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς του 2021. 

Ειδικότερα η φετινή προσφορά των Υιών Γαλίκα γίνεται εις 
μνήμην του πατέρα τους Γεωργίου με αφορμή τη συμπλήρωση 20 
ετών από το θάνατό του.

Κάθε ευγενική χορηγία του επιχειρηματικού κόσμου απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί 
σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας ά-
μεσα οφέλη και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των κοινωνικών 
τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
(2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο)

Ο προπονητής Γιώργος Χατζάρας 
μιλάει με τον Βίλλη Γαλανομάτη
στο νέο podcast της Δημόσιας 

Βιβλιοθήκης της Βέροιας

Αν μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει τον προπονητή Γιώργο Χατζάρα με μια μόνο λέξη, 
θα ήταν «διορατικός». Εφάρμοσε συστήματα προπονητικής στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα 
οποία ήταν «10 χρόνια μπροστά», όπως λέει και ο ίδιος. Για τους δύσπιστους, αρκεί να α-
νατρέξουν στην επιτυχημένη πορεία που έκανε με τον Άρη, οδηγώντας τον μέχρι τον τελικό 
του Κυπέλλου Ελλάδος το 2005. Στο Αιγάλεω ακόμα «πίνουν νερό» στο όνομά του με την 
«εποποιία» που έγραψε ως προπονητής. Πήρε την ομάδα του «Σίτι» από τις τελευταίες 
θέσεις της Β’ Εθνικής και κατάφερε να την εδραιώσει στις πρώτες θέσεις της Α’ Εθνικής, με 
κορυφαία στιγμή την έξοδο στο Κύπελλο UEFA τη σεζόν 2004-05. Εξάλλου το όνομά του 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την πόλη της Βέροιας, λόγω των επιτευγμάτων του στην 
ομώνυμη ομάδα, τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής, που τον καθιστούν μια από τις 
κυρίαρχες αθλητικές φιγούρες της πόλης.

Το Σάββατο  19 Δεκεμβρίου 2020, αναρτήθηκε στο http://future.libver.gr/podcasts της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας και στο https://www.pod.gr/ το podcast, όπου ο προπονητής 
ποδοσφαίρου Γιώργος Χατζάρας συνομιλεί με το δημοσιογράφο Βίλλη Γαλανομάτη

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

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

Μοιράζοντας ζεστασιά κι αγάπη 
στο Γηροκομείο Βέροιας

,

«Οι άνθρωποι που ζουν μοναχική ζωή, πάντα έχουν κάτι στο μυαλό τους για το οποίο ανυπομονούν να μιλή-
σουν», είχε πει κάποτε ο μεγάλος θεατρικός συγγραφέας Άντον Τσέχωφ. Τούτες τις μέρες, το συναίσθημα αυτό 
γίνεται εντονότερο.

Μια προσφορά «ζεστασιάς» και «αγάπης» προς τις γιαγιάδες και τους παππούδες του “Σωσίδειου” Γηροκο-
μείου Βέροιας έκανε το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020.

 Στην παράδοση του υλικού (120 σεντόνια-μαξιλαροθήκες) που πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του ι-
δρύματος τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας και παραβρέθηκαν ο Διευθυντής του Γηροκομείου κ.Ματραντζής 
Βασίλειος, ο αρχηγός 5ου Σ.Π.Βεροίας κ.Παντελίδης Ανέστης, ο Αρχηγός & Υπαρχηγός 5ης Ομάδας Προσκό-
πων κ.Τόκας Παύλος & Τσιφινδάρη Γεωργία αντίστοιχα καθώς και ο Πρόεδρος Ε.Κ.Συμπαράστασης κ.Καλογή-
ρου Νικόλαος.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για 110 χρόνια ε-
φαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κα-
λύτερου κόσμου Με τη συγκεκριμένη δράση συμβάλουμε στην εφαρμογή του Στόχου 1: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

 Η Διοίκηση της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας επι-
θυμεί να εκφράσει δημόσια τις θερμές της ευχαριστίες για 
το σύνολο των Δωρεών που πραγματοποιήθηκαν τόσο 
από Φορείς όσο και από Ιδιώτες για τις ανάγκες του Νο-
σοκομείου, ως ακολούθως:

-Το Δήμο Νάουσας για τη χρήση των παρακάτω ειδών 
για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών της Υγ. Μονάδας 
λόγω της πανδημίας COVID-19:

       1. Σεντόνια λευκά       τεμ.  300
       2. Μαξιλάρια               τεμ.   66
       3. Μαξιλαροθήκες       τεμ.  127
       4.Κουβέρτες μονές     τεμ.   150
       5.ψυγεία (μικρά)         τεμ.    35 (τύπου mini bar)
       6.Στρώματα μονά       τεμ.    15
-Τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΠΕ Ημαθίας), κ. Κων/νο Καλαϊτζίδη, για την 
διάθεση ενός tablet λόγω των έκτακτων συνθηκών της 
πανδημίας.

-Πολίτη του Δήμου Σκύδρας ΠΕ Πέλλας, οποίος ε-
πιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, για  τη δωρεά χιλίων 
εννιακοσίων (1.900) μασκών 

-Πολίτης ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, 
1 tablet.

-Τον Χατζηστυλλή Άγγελο  για τη δωρεά 2 πιεσόμε-
τρων τροχήλατων.

-Αφοι Θεοδοσιάδη ΑΕ για την δωρεά 100 κιλών σα-
κουλών απορ/των.

-Την Εταιρία « Κτήμα Κυρ –Γιάννης» Α.Ε. για τα κά-
τωθι:

1. Οξύμετρο OXY -50 35100 GIMA Τεμ. (1)
2. Οξύμετρο ΡΟ 35 δακτύλου BEURER Τεμ (5) 

3. Κάδοι Απορριμμάτων «Πεντάλ 120 λιτ» Τεμ (5) 
4. Τσάντα GIMA 27153 A΄ Βοηθειών Κόκκινη LARGE 

Τεμ (1)
5. Τετρακόσια (400) κιλά πατάτας 
-Το «Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Επαρχίας Νά-

ουσας» για τη δωρεά εκατό (100,00) €  σε μετρητά στο 
Νοσοκομείο εις μνήμη του συναδέρφου τους Δάγγα Αθα-
νασίου

-Πολίτη Ο.Κ., η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυ-
μη, για τη δωρεά ενός (1) νοσοκομειακού κρεβατιού με 
αερόστρωμα ελαφρώς μεταχειρισμένο.

-Τον κ. Πάλλα Αντώνιο για τη δωρεά ενός (1) ψυγείου  
για τις ανάγκες του προσωπικού του φυλακίου – “Βox” 
του Νοσοκομείου .

-Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Νάουσας για την δωρεά ενός τροχή-
λατου καροτσιού μεταφοράς ασθενών.

-Για την δωρεά γευμάτων στην κλινική COVID των 
παρακάτω εταιριών:

Αρτοποιείο Θανασούλης,  “BOSTONS” , Αρτοποιείο 
Παναγιωτίδης

-Πολίτη  Νάουσας που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυ-
μος για τη δωρεά 25 κουβερτών στην κλινική Covid .

Το ενδιαφέρον και η διάθεση ενίσχυσης και προσφο-
ράς για το Νοσοκομείο Νάουσας όπως εκδηλώνεται δια 
των παραπάνω δωρεών, ιδιαιτέρως στη δύσκολη συγκυ-
ρία που περνά η χώρα, είναι αξιέπαινες και έκαστη από 
αυτές αποτελεί μία αξιομνημόνευτη χειρονομία στήριξης 
της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

Ο Αναπλ. Διοικητής
Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

 Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το Νοσοκομείο Νάουσας 
ευχαριστεί δημόσια για τις 

δωρεές φορέων και ιδιωτών



Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
Βέροιας συνελήφθη 

ένας άνδρας στην Θεσσαλονίκη 
για διακίνηση ναρκωτικών 

-Έκρυβε στο σπίτι του πάνω από 800 γραμμάρια κοκαΐνη
Συνελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2020, το από-

γευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυ-
νομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας ημεδαπός 
άνδρας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδι-
κότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των 
αστυνομικών, πραγματοποιήθηκε έρευνα στη οι-
κία του ημεδαπού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
όπου εντοπίσθηκαν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε 
συσκευασία ρυζιού και κατασχέθηκαν, ποσότητες 
κοκαΐνης συνολικού βάρους 814 γραμμαρίων.

Επιπλέον, στην παραπάνω οικία αλλά και στην 
κατοχή του ημεδαπού, βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν: • ποσότητες κάνναβης βάρους 356 γραμμαρί-
ων, • κοκαΐνη βάρους 3,5 γραμμαρίων,

• 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, • χρημα-
τικό ποσό 410 ευρώ και • σκευάσματα που χρησι-
μοποιούσε για την νόθευση της κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
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Η COSMOTE έφερε πρώτη 
το 5G στην Ελλάδα

Πρωτοπορώντας για μια ακόμη φορά, 
η COSMOTE εξελίσσει το μεγαλύτερο 
δίκτυο κινητής της χώρας και φέρνει 
πρώτη στην Ελλάδα το μέλλον των 
τηλεπικοινωνιών, το 5G. Η εμπορική 
διάθεση του COSMOTE 5G ξεκίνησε 
ήδη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κι άλλες 
πόλεις, ενώ θα επεκταθεί σε ακόμη πε-
ρισσότερες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. 
Σε συγκεκριμένες περιοχές οι μέγιστες 
ταχύτητες αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 
1Gbps και η πληθυσμιακή κάλυψη α-
ναμένεται να ξεπεράσει το 50% έως το 
τέλος του 2021.

Η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτή-
των του δικτύου 5G θα γίνει με την εν-
σωμάτωση του νέου φάσματος συχνο-
τήτων που απέκτησε η COSMOTE μέσα 
από τη δημοπρασία που διενήργησε η 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων. 

Πρόσβαση στο δίκτυο COSMOTE 5G έχουν όλοι οι 
συνδρομητές COSMOTE, ιδιώτες κι επιχειρήσεις,  χωρίς 
καμία επιπλέον χρέωση κι ανεξαρτήτως προγράμματος. 
Μόνη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν 5G συσκευή που 
έχει πιστοποιηθεί στο δίκτυο COSMOTE.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Το 5G, το 
μέλλον των τηλεπικοινωνιών, είναι εδώ και το φέρνει 
πρώτη στην Ελλάδα η COSMOTE. Με το δίκτυο 5G κά-
νουμε ένα μεγάλο άλμα προς την Κοινωνία των Gigabit. 
Το COSMOTE 5G θα επεκτείνεται και θα βελτιώνεται 
συνεχώς, ενώ το νέο φάσμα συχνοτήτων θα μας βοη-
θήσει να “ξεδιπλώσουμε” τις απεριόριστες δυνατότητές 
του. Εξελίσσουμε σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο κινητής 
στη χώρα, για να μπορούν αύριο οι πολίτες και οι επιχει-
ρήσεις να κάνουν όλα όσα δεν είχαν ποτέ φανταστεί. Με 
την τεχνολογία και την καινοτομία, φτιάχνουμε έναν κόσμο, καλύτερο για όλους».

5G: το μέλλον των τηλεπικοινωνιών
Η τεχνολογία 5G δεν αποτελεί απλά την επόμενη γενιά ασύρματης επικοινωνίας, αλλά εγκαινιάζει μια 

εποχή υψηλών ταχυτήτων και απεριόριστων δυνατοτήτων. Πρόκειται για μία από τις ταχύτερες και πιο 
αξιόπιστες τεχνολογίες που έχουμε γνωρίσει έως σήμερα και μελλοντικά θα αλλάξει θεαματικά τον τρόπο 
που ζούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε, με χαρακτηριστικά που καμία άλλη τεχνολογία δεν είχε έως 
σήμερα. Το 5G θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, με δυνατότητα εφαρμογής σε 
διάφορους τομείς όπως η βιομηχανία, η υγεία, οι μεταφορές, οι «έξυπνες» πόλεις, η εκπαίδευση, η ψυχα-
γωγία κ.ά. 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr/5g 

Την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου η Λαϊκή Αγορά της Αλεξάνδρειας
Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάν-

δρειας Ημαθίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Λόγω του εορτασμού των Χριστουγέννων και προς 
εξυπηρέτηση των καταναλωτών: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την μετάθεση της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγο-
ράς της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας, από το Σάββατο 26/12/2020, στην 
Πέμπτη 24/12/2020.

Συνεργασία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
 και της ομάδας Εν Δυνάμει για το 

project 1000 FACES - 1000 ΠΡΟΣΩΠΑ
Σήμερα Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, στις 6.00μ.μ. παρουσιάζεται δωρεάν διαδικτυακό workshop δημιουργί-

ας πορτρέτων με οδηγό την μέθοδο της Λωξάνδρας Λούκας, καλλιτέχνιδα με σύνδρομο Down και μέλος 
της ομάδας Εν Δυνάμει. Ο σύνδεσμος είναι: https://us02web.zoom.us/j/86392195479?pwd=MHBLdXN1
TlNMbGx1eUpnd0NDVXBYdz09

Το project 1000 FACES - 1000 ΠΡΟΣΩΠΑ προέκυψε από την Λωξάνδρα Λούκας, καλλιτέχνιδα με 
σύνδρομο Down και μέλος της ομάδας Εν Δυνάμει, και την μέθοδο που δημιούργησε και προσάρμοσε 
στις δυνατότητες της με την Ελένη Δημοπούλου.

Με την στήριξη της ομάδας Εν Δυνάμει, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 1000 πρόσωπα με την 
μέθοδο της Λωξάνδρας Λούκας για τη δημιουργία πορτραίτων, ώστε να φτιαχτεί μία τεράστια «κοινω-
νία» με ανθρώπους διαφορετικούς.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει αρκετά εργαστήρια εκμάθησης της μεθόδου σε μέλη και φίλους της ομά-
δας Εν Δυνάμει, αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν «νέα» πρόσωπα 
και να τους δώσουν ζωή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 1000 FACES
Βασισμένο στα έργα τέχνης της Λωξάνδρας Λούκας
Σύλληψη ιδέας & καλλιτεχνική διεύθυνση: Ελένη Δημοπούλου
Δημιουργία & προσαρμογή μεθόδου: Λωξάνδρα Λούκας, Ελένη Δημοπούλου
Εικαστική επιμέλεια: Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης, Σοφία Κύρινα
Δημιουργία εγχειριδίου οδηγιών: Φαέθων Βανδώρος
Υπεύθυνος οργάνωσης και επικοινωνίας: Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης



‘Έφυγε» ο 
οδοντίατρος 

Κώστας Πατρίκας
Στα 63 του χρόνια πέθανε ο γνω-

στός Βεροιώτης οδοντίατρος Κώστας 
Πατρίκας. Ο εκλιπών τα τελευταία 
χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλη-
μα υγείας. Κηδεύτηκε το μεσημέρι της 
Κυριακής.

Με καταγωγή από το Δάσκιο, ο Κώστας Πατρίκας το 2006 
κατήλθε υποψήφιος στις νομαρχιακές εκλογές με τον Γιάννη 
Χασιώτη, όπου εκλέχθηκε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης από 
την παράταξή του νομαρχιακός σύμβουλος Ημαθίας.  

Ο Κώστας Πατρίκας ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός, κα-
θώς για πολλά χρόνια πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο ΙΚΑ 
Βέροιας.

O «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλλυπητή-
ρια.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 19 Δε-

κεμβρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Πατρίδας η Αναστασία Ορφανί-
δου σε ηλικία 61 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 21 Δε-

κεμβρίου 2020 στις 3.00 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω 
απαγόρευσης συναθροίσεων, α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελβίρα 
Νικ. Μούρνου σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη  22 

Δεκεμβρίου 2020 στις 13.00 μ.μ. 
σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω 
απαγόρευσης συναθροίσεων, α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Αλεξάνδρειας ο Α-
ντώνιος Κωστόπουλος σε ηλικία 
88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ  
ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΜΑΣ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
ΠΑΤΡΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Επί τη αγγελία του πρόωρου θανάτου του εκλεκτού μας 
συναδέλφου Πατρίκα Κωνσταντίνου  συνήλθε εκτάκτως 
σήμερα, Κυριακή 20-12-2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας και αποφάσισε ομόφωνα 
τα κάτωθι:

1) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους 
του.

2) Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.
3) Να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας στη τέλεση του 40νθημέ-
ρου μνημόσυνου.

Αιωνία σου η μνήμη
ΤΟ Δ.Σ. 

Από το  Κ.Υ Βέροιας
 και 8η και 11η ΤΟΜΥ                                                                                            

Συλλυπητήριο για τον θάνατο 
του Κώστα Πατρίκα

Το προσωπικό του Κ.Υ Βέροιας 8ης και 11ης ΤΟΜΥ  α-
ποχαιρετά με θλίψη τον αγαπητό και εξαίρετο συνάδελφο - 
συνεργάτη Οδοντίατρο Πατρίκα Κωνσταντίνο Αναπληρωτή 
Υπεύθυνο Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας 
που έφυγε τόσο απροσδόκητα μετά από δίμηνη μάχη με 
το καρκίνο. 

Εύχεται στην οικογένειά του “ ΘΕΡΜΆ ΣΥΛΛΥΠΗΤΉΡΙΑ” 
Αντί Στεφάνου θα δοθεί χρηματικό ποσό στο Γηροκο-

μείο Βέροιας στη μνήμη του.  

Ευχαριστήριο
  Tο Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχα-

ριστεί θερμα :  
1)  Την κα. Σμαρούλα και τον κο. Γεράσιμο Καλλιγά για 

τη δωρεά των 320 € σε τρόφιμα για τα Χριστουγεννιάτικα 
δέματα.

2) Την κα. ΚοΪμτζίδου Ρiτσα για τη δωρεά των 100 € στη 
μνήμη του συζύγου της.

3) Την κα. Έλσα Μπουζίκα για τη δωρεά των 50 € για 
τις γιορτές των Χριστουγέννων.

4) Την κα. Αναστασία Ντουμανοπούλου - Κελεπούρη 
για τη δωρεά των 100 € για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

5)  Την κα. Ευφημία Μπιτζοπούλου για τη δωρεά 6 λί-
τρων λαδιού.

6) Τον κο. Γιώργο Δημόπουλο και τις κόρες του για τη 
δωρεά των 50 € στη μνήμη της αγαπημένης τους θείας 
Μαίρης Τζιαμπούρα.

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

 Σήμερα Τρίτη 22 
Δεκεμβρίου στις 8:00 
μ.μ. θα μεταδοθεί 
στην ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, 
στην αντίστοιχη σε-
λίδα στο Facebook 
και στον ραδιοφωνι-
κό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος» στους 90.2 
FM ομιλία του Σεβα-
σμιωτάτου με θέμα: 
«Περί θείας ευχαρι-
στίας».

 Την Τετάρτη 23 
Δεκεμβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα μεταδοθεί 
στην ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook  και στον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM  επίκαιρη ομιλία του Σε-
βασμιωτάτου με θέμα: «Χριστός γεννά-
ται, δοξάσατε». 

Την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανη-
γυρικό Εσπερινό των Χριστουγέννων 
στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγί-
ου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Ο Eσπερινός 
θα μεταδοθεί στην ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook  και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 
FM. 

Την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου Βεροίας επί τη εορτή 
της του Χριστού Γεννήσεως. Στις 12 το 
μεσημέρι θα απευθύνει εορταστικό μή-
νυμα και ευχές μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφω-
νικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 
90.2 FM. 

Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου στις 8:00 
μ.μ. θα μεταδοθεί στην ιστοσελίδα της Ι-
εράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σε-
λίδα στο Facebook  και στον ραδιοφω-
νικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 
90.2 FM ομιλία του Σεβασμιωτάτου με 

θέμα: «Οι στόχοι μας 
στο κατώφλι του νέου 
χρόνου». 

Την Τετάρτη 30 
Δεκεμβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα μεταδοθεί 
στην ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, 
στην αντίστοιχη σε-
λίδα στο Facebook  
και στον ραδιοφωνι-
κό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος» στους 90.2 
FM ομιλία του Σεβα-
σμιωτάτου στην Κλί-
μακα του Αγίου Ιωάν-
νου του Σιναΐτου.                           

Την Πέμπτη 31 
Δεκεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυ-
ρικό Εσπερινό της 
εορτής του Μεγάλου 

Βασιλείου στον υπό κατασκευή Ιερό 
Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Ο 
Εσπερινός θα μεταδοθεί στην ιστοσελί-
δα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook  και στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM.

 Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου στις 
11:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην τελετή 
αλλαγής του χρόνου στον υπό κατα-
σκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δο-
βρά Βεροίας. Η ακολουθία θα μεταδο-
θεί στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook  και στον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, Στις 
12 το μεσημέρι θα απευθύνει εορτα-
στικό μήνυμα και ευχές μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM. 

Τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου στις 12 το 
μεσημέρι θα απευθύνει πατρικούς λό-
γους και ευχές και θα συνομιλήσει με 
τους Αναγνώστες και τους Ιερόπαιδες 
της Ιεράς Μητροπόλεως μέσω τηλεδιά-
σκεψης.

Η φιλόπτωχος Βέροιας 
συγκεντρώνει τρόφιμα 

για ευάλωτες οικογένειες
Η Φιλόπτωχος παράλληλα με το καθημερινό συσ-

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

Η Φιλόπτωχος είναι ανοικτά Δευτέρα-Τετάρτη-Πα-
ρασκευή, στην οδό Κωτουνίου 10Α  από   8.00΄-12.00   
π.μ  Όσοι δυσκολεύονται, λόγω των περιορισμών της 
κυκλοφορίας, θα μπορούσαν να μας ενισχύσουν με ένα 
χρηματικό ποσό στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563

Το Δ. Σ.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη
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Ο κορονοϊός αναστέλλει «ρουγκάτσια 
«και  γουρουνοχαρά στο Μακροχώρι

Ο Λαογραφικός Συλ-
λογος Ντοπιων Μακρο-
χωρίου κ περιχώρων α-
νακοινώνει ότι φέτος λό-
γω της κατάστασης που 
επικρατεί δεν θα αναβι-
ώσει τα έθιμα του δωδε-
καημερου τα «ρουγκά-
τσια «και την γουρου-
νοχαρά στο Μακροχώρι 
Ημαθίας. Φέτος είναι μια 
δύσκολη χρονιά με πρω-
τόγνωρες καταστάσεις. 
Πάνω απο όλα προέχει 
η υγεία και η ασφάλεια 
όλων μας. Για όλους εμάς που περιμέναμε να ακούσουμε τον ήχο του ζουρνά και του 
νταουλιου να ηχεί στους δρόμους και τα στενά του χωριού ,τα γέλια τα τραγούδια και 
τις φωνές των παιδιών όπου χορεύοντας μετέφεραν την ευλογία για καλή χρονιά στα 
σπίτια των κατοίκων του Μακροχωρίου που μας περίμεναν και μας καλό δέχονταν με 
τόση χαρά , η πανδημία μας έχει κρατήσει μακριά τον ένα από τον άλλον . Δίνουμε 
ραντεβού για του χρόνου και ευχές για ένα πιο δημιουργικό, πιο υγιές και πιο ευχά-
ριστο 2021.  Ο Λαογραφικός Σύλλογος θα μεριμνήσει στις 25 Δεκεμβρίου έτσι ώστε η 
ευχή όπου δίνεται κάθε χρόνο στα ρουγκάτσια να διαβαστεί κανονικά και φέτος αλλά 
αυτή τη φορά θα μεταφερθεί από τα ηχεία της εκκλησίας νοερά σε κάθε σπίτι για υ-
γεία αγάπη και καλή χρονιά . Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά να έχουμε.

 Το Δ. Σ. 

6ο 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο  Διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, ο 

σύλλογος διδασκόντων , οι μαθητές και οι γονείς   ευχαρι-
στούν θερμά  την οικογένεια Πέτρου Τσαπαρόπουλου  και 
της Giovanna Ghidini Tsaparopoulou  που δώρησαν   10 
tablet  για τη  μνήμη του  Βασίλη Τσαπαρόπουλου,    σε 
παιδιά που οι οικογένειες τους δεν μπορούν να ανταποκρι-
θούν στις ανάγκες τις τηλεκπαδευσης.

   Το  να προσφέρεις και να νιώθεις τον παλμό της ψυ-
χής ενός παιδιού δεν είναι μόνο σπουδαίο ,αλλά και ταυτο-
χρονα σημάδι  ότι ο ανθρωπισμός και   η αλληλεγύη είναι 
δίπλα μας, βάλσαμο ψυχής για το παιδί   και τη δοκιμαζό-
μενη Ελληνική οικογένεια  από τον covid-19 . 

   Εμείς  σαν σχολική  μονάδα υποσχόμαστε να  είμαστε 
δίπλα σε κάθε παιδί, σε κάθε οικογένεια αρωγοί και συ-
μπαραστάτες για μια  εκπαίδευση   που θα ανταποκρίνεται 
στην παιδεία του μέλλοντος,στην παιδεία  του 21ου αιώνα .

 Ο Δ/ντής του Σχολείου
 Δημήτριος Θεοχαρόπουλος  

Παραδόθηκαν 10 tablets στο 
6ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, 

δωρεά της οικογένειας 
Π. Τσαπαρόπουλου

Πραγματοποιήθηκε χθες η παράδοση δέκα tablets σε 
μαθητές/τριες του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, δωρεά 
της οικογένειας του Πέτρου Τσαπαρόπουλου, στη μνήμη 
του αδερφού του Βασίλη, και, ειδικότερα, της Τζιοβάνα 
Γκιντίνι συζύγου του εκλιπόντος. Η παράδοση έγινε σε οι-
κογένειες βάση κοινωνικών κριτηρίων, παρουσία του Δ/ντή 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, κ. Δημήτρη Πυρινού, 

του Δ/ντή του σχολείου, κ. Δημήτρη Θεοχαρόπουλου, 
και του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κ. 
Κωνσταντίνου Γεωργάκη. 

Ο κ. Πυρινός ευχαρίστησε όλους και χαιρετώντας την κί-
νηση εθελοντισμού, ευχήθηκε καλή πρόοδο στα παιδιά και 
ευχήθηκε η προσφορά να αποτελέσει παράδειγμα προς 
μίμηση. «Στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, ο εθε-
λοντισμός είναι σημαντικός και πολύτιμος για όσους έχουν 
ανάγκη, ειδικά στις μέρες των Χριστουγέννων», τονίστηκε.

Μέχρι σήμερα υπήρχαν οι γνωστοί πρωτα-
γωνιστές στην συκοφαντία των πολιτικών σας 
αντιπάλων. Κι εσείς ήσασταν υποχρεωμένος 
να εξοφλήσετε τις παρεχόμενες «υπηρεσίες». 
Κάπως έτσι η εργολαβία λάσπης οδήγησε κά-
ποιους σε θέσεις ευθύνης και αμοιβής φυσικά. 
Επιτέλους τώρα αποκαλυφτήκατε! Άλλωστε έτσι 
κι αλλιώς  συμπτωματικά πάντα σε κρίσιμες 
για εσάς στιγμές, όταν «το καράβι βούλιαζε», 
«κυκλοφορούσαν» σενάρια μέσω αυτών των 
γνωστών κύκλων, ανακρίβειες που είχαν ένα 
κοινό παρονομαστή. «Για όλα ευθύνεται ο Παυ-
λίδης...»  Καταλαβαίνουμε το άγχος σας, λογικό, 
είστε σε αποδρομή… Αλλά είναι τουλάχιστον 
νοσηρό, να ανέχονται άτομα με θεσμικές θέσεις, 
δήθεν σοβαρά,  κακοήθειες και στρεβλές ειδή-
σεις για ζητήματα όπως η πανδημία.

Καταντήσατε εσείς ο ίδιος δυο μήνες μετά 
από ένα γεγονός, να ασχολείστε ακόμη με κου-
τσομπολιά και να ρίχνετε λάσπη στους πολι-
τικούς σας αντιπάλους μέσω τρίτων, αντί να 
ασχολείστε με τα ουσιαστικά προβλήματα. Αυτό δύο πράγματα καταδει-
κνύει. Το επίπεδο που επιλέγετε να έχει το Δημοτικό Συμβούλιό μας  και 
την αδυναμία σας να στηρίξετε ως Δήμος τους συνδημότες  στην αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων τους. Φυσικά επιχειρείτε παράλληλα να καλύ-
ψετε και  τα όσα τραγελαφικά λαμβάνουν χώρα τελευταία στον Δήμο μας.

Αναφορικά με την αδυναμία που επιδείξατε στο να αντιληφθείτε την 
πρότασή μας για σύγκλιση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη 
στάση του Δήμου στο θέμα της πανδημίας και με τις προτάσεις μας που 
κατατέθηκαν δημόσια. Αλήθεια δεν  καταλάβατε τις ανακοινώσεις μας ή 
σκοπίμως παραποιείτε το περιεχόμενο της πρότασης; Τόσο κόπο θα σας 
έκανε να κάνετε μια τηλεδιάσκεψη με όλους τους φορείς του τόπου και να 
τους ακούσετε ή να τους κάνετε αρωγούς στην προσπάθεια για την παν-
δημία και την αντιμετώπιση της; Μόνο για να συμφωνούν είναι οι φορείς ;

 Να επαναλάβω υπομονετικά για άλλη μια φορά. Αναφερόμαστε  σε 
μέτρα που πρέπει να συνεχίσει η εφαρμογή τους και  τους επόμενους έξι 
τουλάχιστον  μήνες. Σύσκεψη με όλους τους φορείς για τα προβλήματα 
τους. Μείωση των λογαριασμών της ΔΕΥΑΒ. Αρωγή στο Νοσοκομείο. 
Ειδικά για το προσωπικό των μονάδων υγείας,  που μαρτύρησαν και 
μαρτυρούν ακόμη, ιδιαίτερη μεταχείριση. Είναι το λιγότερο που μπο-
ρούμε να κάνουμε σε ανταπόδοση της προσφοράς τους. Ακόμη δεν 
καταλαβαίνετε την διαφορά; Να τονίσω για τελευταία ελπίζω φορά,  ότι 
εμείς οι ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ μιλάμε για μέτρα που πρέπει να πάρει ο Δήμος 
μας και εσείς αναφέρεστε μονίμως στην εφαρμογή των «υποχρεωτικών» 
αποφάσεων της πολιτείας! Όχι μόνο δεν καταθέσατε ούτε μια δικιά σας 
πρόταση, αλλά σέρνεστε μονίμως πίσω από τις αποφάσεις του κράτους! 
Αυτοδιοίκηση είμαστε...

Μόλις περάσουν οι γιορτές θα αναφερθούμε αναλυτικά σε συνέντευξη 
τύπου για όλα. Περιμένετε...θα φρίξουν οι πολίτες...Θα αποκαλυφτεί η 
αλήθεια είτε  θέλετε, είτε όχι. Θα μάθουν οι πολίτες για τα έργα και τις 
ημέρες σας. Σεις συνεχίστε να  ασχολείστε με κακοπροαίρετα κατευθυ-
νόμενα κουτσομπολιά και διαδόσεις από επαγγελματίες του είδους κι 
αφήστε τις άλλες πόλεις (Καβάλα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα) να ερίζουν για το 
ποια θα πάρει το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. 

Λυπάμαι που δεν μπορώ να απαντήσω στις χυδαιότητες και ταυτό-

χρονα να βάλω και τα πραγματικά θέματα που 
απασχολούν τον τόπο, στα  μόλις 5 λεπτά που 
έχω χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως στο 
αφελές ερώτημα-καταγγελία για την αποχώ-
ρησή μας,  να σας ενημερώσω για άλλη μια 
φορά με την ελπίδα να αρχίσετε επιτέλους να 
καταλαβαίνετε, ότι αποχωρήσαμε γιατί είναι 
ανώφελο  να συζητάμε για ένα τόσο σοβαρό θέ-
μα με ανθρώπους που δεν εννοούν να φέρουν 
προτάσεις αντιμετώπισης της κρίσης και που 
ασχολούνται με κουτσομπολιά.

 Μήπως ο λόγος που σας οδήγησε στο να 
επαναφέρετε περσινά ξινά σταφύλια, ήταν η 
αγωνία σας ώστε να «περάσουν» απαρατήρητα 
τα τελευταία θέματα του Δημοτικού  Συμβουλίου 
με τα Δημοτικά τέλη, όπου δεν προτείνετε  καμία 
μα καμία μείωση πουθενά;;; Έτσι προσεγγίζει 
ο Δήμος τον πολίτη, έτσι αντιλαμβάνεται τις 
δυσκολίες της πανδημίας, έτσι στέκεται δίπλα 
του ή είναι μόνο του «πάρε» ;;;; Δεν μπορείτε να 
κατανοήσετε ότι δεν πρόκειται να εισπράξετε τα 

ίδια τέλη; Δεν κατανοείτε ότι δεν γίνετε να πληρώνει ο δημότης τα ίδια τέ-
λη, ενώ είναι κλειστό τα μαγαζί του; Δεν κατανοείτε ότι δεν γίνεται τα τέλη 
να παραμένουν σταθερά και το κράτος να στέλνει χρήματα στους Δήμους 
για να καλυφτεί το ισοζύγιο; Δεν καταλαβαίνετε ότι ακόμα και μετά από 
την πανδημία μέχρι να «συνέρθει» ο ελεύθερος επαγγελματίας και η 
αγορά και οι επιχειρήσεις, θα περάσει αρκετός χρόνος ακόμα λογω των 
βαρών (ενοίκια, ασφαλιστικοί φορείς, προσωπικό, κλπ); Σας προτείναμε 
μείωση τελών κι αρνηθήκατε. Κρίμα γιατί άμα δεν νοιώθει ο Δήμος τους 
δημότες του, τότε αυτή η απόμακρη σχέση έχει και θα έχει ευρύτερες 
συνέπειες.

΄Η μήπως για να καλυφθεί το τι γίνεται στην ΔΕΥΑΒ, όπου προσλαμ-
βάνονται σωρηδόν επιστημονικό προσωπικό για να καλύψει ανύπαρκτες 
«υποχρεώσεις» σε βάρος της οικονομίας των νοικοκυριών. Προσλήψεις 
με την διαδικασία τσιμέντου «ταχείας πήξεως», απευθείας ανάθεση έρ-
γου σε γόνους ημετέρων και εξοφλήσεις προεκλογικών γραμματίων. Βοά 
ο τόπος...

΄Η μήπως για να ξεχαστεί το τι γίνεται στην ΚΕΠΑ και ο κίνδυνος να 
μείνει ο Δήμος χωρίς εκδηλώσεις, επειδή δεν μπορείτε ακόμη να καταλή-
ξετε στο προφανές. Ότι σε αυτήν την εποχή πρέπει να δοθεί προτεραιό-
τητα στους συνδημότες όπου είναι δυνατόν να καλυφθούν οι εκδηλώσεις 
από ανθρώπους του Δήμου μας και να μειωθεί το οικονομικό κόστος. 

Κ. Δήμαρχε, ασχοληθείτε με τα σοβαρά, τα μεγάλα, διοικήστε, ολοκλη-
ρώστε ένα έργο έστω. Η περίοδος διοίκησή σας θα είναι η μελανή σελίδα 
του Δήμου μας. Με τα μικρά ασχολούνται οι ανήκοντες στην κατηγορία 
και στους οποίους αναθέσατε δυστυχώς καθήκοντα διαχείρισης, παρακά-
μπτοντας σοβαρούς και με δυνατότητες, γιατί σας διακατέχει η φοβία του 
αύριο και η σύγκριση. Ο τόπος πληρώνει την δική σας συμπεριφορά, την 
ικανότητα των αυλοκολάκων σας και τον τρόμο σας για τη σύγκριση με 
τους ικανούς του χώρου σας. 

 Δυστυχώς βιώνουμε μια παρατεταμένη τραγωδία. Σύντομα θα τε-
λειώσει...

Παύλος Παυλίδης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

«Συνδημότες»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»:
Κύριε Δήμαρχε επιτέλους αποκαλυφτήκατε...
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Δεκέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

21-12-2020μέχρι

27-12-2020θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη22-12-2020

16:00-21:00 ΠΑ-

ΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-

28594

16:00-21:00ΜΟΥΡ-

ΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20 -ΚΤΕΛ

23310-27355

16:00-21:00ΜΠΟΥ-

ΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙ-

ΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ11923310-60340

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

4523310-26757

Φαρμακεία

Πολύκαλός
οΠαντελήςΚοιμτζόγλου
στοναγώναμπάσκετ

Περιστερίου-Λάρισας82-78

ΜίαακόμηπολύκαλήδιαιτησίαγιατονΒεροι-
ώτηδιαιτητήτουμπάσκετΠαντελήΚοιμτζό-
γλουπουανήκειστονσύνδεσμοδιαιτητών

Θεσ/νίκης.

ΣτοναγώναΠεριστερίου-Λάρισας82-798γιατηνΑ1κατηγορίαή-
τανκαιπάλιαλάνθαστοςμαζίμετουςκ.κΚορομηλάκαιΑνδρικόπουλο.

Ανήκειστην«φουρνιά»τωννέωνδιαιτητώνκαιτονσυνοδεύουνπολ-
λάευμενήσχόλιαγιατηνμέχριτώραπορείατου.Τουευχόμαστεακόμη
καλύτερεςδιαιτησίεςστονμέλλον,μετηνελπίδαναγίνεικαιδιεθνής!!

Μεταγραφές Αθλητών μεΑ 2020 
ΕνΣώματιΥγιεί

Ανακοινώθηκαν από την
ΕθνικήΑθλητικήΟμοσπονδία
ΑμεΑ τα ονόματα των αθλη-
τών και αθλητριών που άλ-
λαξαν «αθλητική στέγη» κα-
τά την μεταγραφική περίοδο
2020, μετά την 21η συνεδρί-
αση τηςΕπιτροπήςΜεταγρα-
φών.Οιμεταγραφέςθαέχουν
ισχύαπότην01/01/2021.

Δύο αποχωρήσεις και μια
προσθήκη για το «ΕνΣώματι
Υγιεί»

1. Αθλήτρια τωνΑΕΤΩΝ
Θεσσαλονίκης θα είναιπλέον
ηΦωτεινήΑντωνιάδου(Eπιτρ.

Αντισφ.ΤΤ6),ηοποίαμετάτονπερσινό«δανεισμό»τηςστουςΑε-
τούς,συνεχίζειστηνίδιαομάδαμεελεύθερημεταγραφή.

2.Με ελεύθερημεταγραφήστονΑΣΑμεΑΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣΕ-
λευσίνας,μετακινείταικαιοΚάπαςΚωνσταντίνος(Επιτρ.Αντισφ.,
ΤΤ8/Badminton,SL4),οοποίοςήταναπότουςπρώτουςαθλητές
τουσωματείουμαςκαιμεπολλέςπανελλήνιεςνίκεςστοενεργητι-
κότου.Ευχόμαστεστουςδύοαθλητέςπουαποχωρούν,καλήσυ-
νέχειαστηναθλητικήτουςκαριέρα!ΛευτέρηΜαύρηΚαλωσόρισες!

Αθλητήςτου«ΕνΣώματιΥγιεί»Βέροιαςλογαριάζεταιπλέονο
23χρονοςαθλητήςτηςΕπιτραπέζιαςΑντισφαίρισης,κατηγορίας6
ορθίων,ΛευτέρηςΜαύρης,οοποίοςμεταγράφεταιστοσωματείο
μαςμεελεύθερημεταγραφήαπότοσωματείοΑΣΑμεΑΤΡΙΠΤΟ-
ΛΕΜΟΣΕλευσίνας.ΟΛευτέρηςμετηνεμπειρίατουθαπλαισιώσει
τουςυπόλοιπουςαθλητέςτουτμήματοςΕπιτρ.Αντισφαίρισηςτου
«ΕνΣώματιΥγιεί»καιπαράλληλαθαενισχύσειτηνανδρικήομάδα
τηςκατηγορίας6πουήδηέχειάλλουςδύοαθλητές.

ΠοιόςείναιοΛευτέρηςΜαύρης;
ΟΛευτέρηςΜαύρης είναι 23 ετών, γεννήθηκε και ζει μόνι-

μαστηνΠάτρα.Είναι απόφοιτος τουΤμήματοςΜηχανικώνΗ/Υ
&Πληροφορικής τηςΠολυτεχνικής Σχολής τουΠανεπιστημίου
Πατρών.Το 2012 ξεκίνησε να ασχολείται με τον αθλητισμό και
συγκεκριμέναμε τοάθλημα τηςΕπιτραπέζιαςΑντισφαίρισηςστο
σωματείοΑΣΑμεΑΤριπτόλεμος.Το 2013συμμετείχε γιαπρώτη
φοράσεΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΑμεΑ,όπουκατέκτησε την2η
θέσηστοατομικότηςκατηγορίαςτουκαιέκτοτεείναισταθερά3ος.
Το2015κλήθηκεγιαπρώτηφοράστηνΕθνικήΟμάδαΑμεΑ,της
οποίαςδιετέλεσεαρχηγός,καισυμμετείχεσεδιεθνήτουρνουάστο
εξωτερικόωςμέλος της.ΤονΜάϊο του 2017,φιλοξενήθηκεστις
προπονήσειςτου«ΕνΣώματιΥγιεί»καιαμέσωςμετάταξίδεψεκαι
συμμετείχε μαζί με τονΚαραγιάνννηΘωμά-ΑριστοτέληστοΔιε-
θνέςΤουρνουάτηςΒάρνας.ΤονπερασμένοΑύγουστοσυμμετείχε
με επιτυχία στοπροπονητικό κάμπ  τηςΕθνικήςΟμάδαςΑμεΑ
στηνΚεφαλονιά,υπότιςοδηγίεςτουΟμοσπονδιακούΠροπονητή
κ.Πολίτση.Παράλληλα, αγωνίζεται σταπρωταθλήματαΕπιτρα-
πέζιαςΑντισφαίρισης αρτιμελών αθλητών και απόφέτος (2020-
21)ανήκειστονΑΣΕΑΚεφαλονιάςπουαγωνίζεταιστοΑ΄Τοπικό
ΔυτικήςΕλλάδοςμεστόχοτηνάνοδοστηΒ΄Εθνική.Λευτέρη,σε
καλωσορίζουμεστηνοικογένειατου«ΕνΣώματιΥγιεί»καισουευ-
χόμαστεκαλήεπιτυχίαστιςαγωνιστικέςσουυποχρεώσεις!

ΠαντελήςΤαρνατόρος:
«ΟΦίλιπποςΒέροιαςθα«γράψει

ιστορία»στοβόλεϊ...»

Τηνπεποίθησηότι η ομάδαβόλεϊ τουΑΠΣΦίλιππουΒέροιας δεν θα
αποτελέσειέναακόμη«πυροτέχνημα»στηνκορυφαίαεπαγγελματικήκατη-
γορίατουβόλεϊ,αλλάθα«γράψειτηδικήτηςιστορίακαιθακάνειόλητην
πόλητηςΒέροιαςνααγαπήσειτοάθλημα»,εξέφρασεοπρόεδροςτηςΈ-
νωσηςΣωματείωνΑμειβομένωνΠετοσφαιριστών,ΠαντελήςΤαρνατόροςσε
συνέντευξηπουπαραχώρησε στηναθλητική εκπομπή του«SportTime»
τουραδιοφώνουτηςκεντρικήςΜακεδονίας-AvenaFM97.7.

Οπρόεδρος τηςΛίγκας τουΒόλεϊ, φιλοξενούμενοςαπό τον δημοσιο-
γράφοΤάσοΚαμπάνη και τουςσυναδέλφους του ΓιάννηΤακαβακόπουλο
καιΔήμητραΠριτσίνα, μιλώνταςμεαφορμή τηνπρόσφατηαπόφαση της
πολιτείαςγιατηνεπανέναρξητωνπροπονήσεωντηςVolleyleague, τόνισε
μεταξύάλλων«ότιτοβόλεϊπροχωράει»εκτιμώνταςπωςμεαυτότοντρόπο
«αποκαθίσταται έναμεγάλολάθοςτηςΠολιτείας,αφούτοβόλεϊσεσχέση
μετοποδόσφαιροκαιτομπάσκετείναιτοπιοασφαλέςομαδικόάθλημα»,
αφούδενυπάρχειεπαφήμεταξύτωναθλητών.

Εν αναμονή της προσεχούς ανακοίνωσης για την επανέναρξη του
πρωταθλήματοςτηςVolleylegaue,oκ.ΤαρνατόροςεπεσήμανεότιηΛίγκα
«πιέζει τηνΠολιτεία να αρχίσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις
τωνομάδωνμέχριτις10Ιανουαρίου2021,μίαοριακήπιθανήημερομηνία
προκειμένουναολοκληρωθείκανονικάτοπρωτάθλημα,λόγωτωνδιεθνών
υποχρεώσεωντωνεθνικώνμαςομάδων.Ανξεκινήσειμέχριαυτήτηνημε-
ρομηνίαθαδείτεέναπρωτάθλημα,πουθα...τρίβετεταμάτιασας».

Αναφερόμενοςστηνδιεξαγωγήτωνδύοάλλωνθεσμώντουαθλήματος,
τοΚύπελλοΕλλάδαςκαιτοΛιγκΚαπ«ΝίκοςΣαμαράς»,οεπίσειράετών
πρόεδροςτηςΕΣΑΠτόνισεότιμετάκαιτησυζήτησηπουείχεμετονπρόε-
δροτηςΕλληνικήςΟμοσπονδίαςΠετοσφαίρισης,ΓιώργοΚαραμπέτσοεξε-
τάζονταιωςσκέψεις,ανόλαπάνεκαλά,ναπροταθούνστιςομάδεςταεξής:
«ΤοΚύπελλοΕλλάδαςναδιεξαχθείμέσασεμίαεβδομάδαμετησυμμετοχή
μόνοτων8ομάδωντηςVolleyleagueκαιναγίνουνανάλογεςπροσπάθειες
γιατηδιοργάνωσηκαιτουΛιγκΚαπΝ.Σαμαράς,σταημιτελικάτουοποίου
έχειπροκριθείκαιοΦίλιπποςΒέροιας».

Στησυνέχεια ο ισχυρόςάνδρας του επαγγελματικούπρωταθλήματος
βόλεϊστηνΕλλάδα,«έπλεξετοεγκώμιο»τηςδιοίκησηςτουΦίλιππουΒέ-
ροιαςκαιιδιαίτερατουπροέδρουΔημήτρηΠιτούλια«γιατηνέωςσήμερα
αξιοθαύμαστησυμπεριφοράπουέχουνδείξειαπέναντιστηΛίγκααλλάκαι
στοάθλημαπουαγαπάνεκαισέβονται».

Τόνισεδεότι«σεπερίπτωσηπουκατατεθείαπότονΦίλιπποΒέροιας
κάποιοεπίσημοαίτημαγιαδιοργάνωσημιαςεκτωνδύοτελικώνφάσεων
τωνθεσμών,ανφυσικάδιεξαχθούν,ηΒέροιαθαέχειτηνπρώτητύχηγια
τηδιοργάνωση.«ΤοθέλουμεναγίνειστηΒέροια,γιαναέρθειοκόσμος
τηςΒέροιας,αςελπίσουμεότιθαυπάρχεικόσμος,ναδειβόλεϊκαινατο
αγαπήσει,όπωςτοαγαπάμεκιεμείς».

Σεδηλώσειςτουεξάλλουγιατοσημαντικόρόλοπουιστορικάδιαδρα-
ματίζειηΠεριφέρειαστοάθληματουβόλεϊοκ.ΠαντελήςΤαρνατόρος,αν
καιπρώηνχαντμπολίστας,υπογράμμισεότιτομυστικότηςεπιτυχίαςτου
πρωταθλήματοςβόλεϊ είναιοσυνδυασμός τωνομάδωνμεγάλωνονομά-
των,σεπανελλήνιαεμβέλειακαιτωνομάδων-πόλεων,όπωςείναιοφετι-
νόςΦίλιπποςΒέροιας:«ΤοβόλεϊανήκειστηνΠεριφέρεια!

ΕλπίζωοΦίλιπποςΒέροιας, αν καιπροσωπικά είμαι βέβαιος, αλλά
οφείλωνατοπω,ναμηνείναιένα…πυροτέχνημα,αλλάναγράψειμιατέ-
τοιαιστορίαστοβόλεϊόπουηπόλη,μαζίμετοχάντμπολβέβαια,νααρχί-
σειναβλέπεικαιτοβόλεϊ.Ώστεναλέμεόλοι,ότιηΒέροιαέχειγίνειπλέον
μιαπόληπουαγαπάειτοβόλεϊκαιπάνωαπόόλαδενκοιτάζειτοάθλημα
μόνοσευψηλόεπίπεδο,αλλάκαιεπίπεδοακαδημιών,είτεπρόκειταιγια
αγοράκια,είτεγιακοριτσάκια».

Τέλος ο κ.Ταρνατόρος αναφερόμενοστην τηλεοπτικήπροβολή των
αγώνων ενημέρωσε τουςφίλους τουαθλήματοςότι η μετάδοσηθα γίνει
απότοανοιχτόκανάλιτηςκρατικήςτηλεόρασηςτηςΕΡΤΑΕ.Παράλληλα
όμως θασυνεχιστεί και ηπροσπάθεια μετάδοσης μέσω live streaming
όλωντωναγώνωναπότοεπίσημοκανάλι τηςΛίγκας,στοYoutube»δη-
λώνονταςχαρακτηριστικάότι«οισυγκλονιστικοίτελικοίτουπερσινούΛιγκ
Καπ, συγκέντρωσαν μια από τις υψηλότερες θεαματικότητες αθλητικών
γεγονότωνπουμετέδωσεηΕΡΤ».Κάτιπουόπωςσημείωσεοπρόεδρος
τηςΕΣΑΠ,«συνέβηγιαπρώτηφοράεδώκαιπολλάχρόνιακαιαυτόαπο-
δεικνύειότιανεπενδύσειηΕΡΤ,αλλάκαιοποιοσδήποτεάλλοςστοβόλεϊ,
μόνο κερδισμένος θα βγει, αφού είναι ένα άθλημαπου ακόμη δεν έχει
δώσειούτετο50%τηςπροοπτικήςκαιγενικότερατηςδυναμικήςπουέχει
σανάθλημα.Είναιτοάθληματουαύριο…».
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Γράφει ο ιατρός
Κουπίδης
Σωτήριος*

Με την παρούσα ε-
νημέρωση επιθυμώ να 
σας αποστείλω πολλές 
ευχές για την επικείμενη 
εορταστική περίοδο, η 
οποία δεν θυμίζει καθό-
λου, καμία από τις προ-
ηγούμενες αντίστοιχες 
εορταστικές περιόδους. 

Παράλληλα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας λίγες 
σκέψεις για την επικείμενη εμβολιαστική COVID 
-19 περίοδο.

 Φέτος η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μία μεγά-
λη πρόκληση. Μια πρόκληση, η οποία για όσους 
διακονούμε την Δημόσια Υγεία μέσω της Ιατρικής 
της Εργασίας και Περιβάλλοντος (όπως λέγεται η 
αρκετά «ασήμαντη & αόρατη» ειδικότητα μας) δεν 
έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία. Και αυτό γιατί όσο 
ο άνθρωπος δεν βλέπει τα ζώα και το περιβάλλον 
ως μία ολότητα μέσα της έννοιας της «Ενιαίας Υ-
γείας – One Health», τόσο η επικυριαρχία του αν-
θρώπου θα δημιουργεί απειλές όπως η παρούσα 
πανδημία του COVID -19.

 Ουσιαστικά βρισκόμαστε εδώ και έναν σχεδόν 
χρόνο σε πόλεμο, αντιμέτωποι με έναν εχθρό, 
που έως σήμερα έχει επιδείξει πολλά πρόσω-
πα (μετάδοση με επαφή αλλά και αερογενώς με 
σταγονίδια). Έναν εχθρό που δοκιμάζει και φτά-
νει στα άκρα τους ακόμα και τα πιο προηγμένα 
υγειονομικά συστήματα σε ανεπτυγμένες χώρες, 
αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά, πόσο εξίσου 
σημαντική είναι η Δημόσια Υγεία με την Υγειονομι-
κή Φροντίδα.

 Στις μάχες που έχουν δοθεί μέχρι τώρα με τον 
ιό SARS – COV 2 χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον 
όπλα και πολεμοφόδια από την φαρέτρα της Δη-
μόσιας Υγείας. Επιστρατεύτηκαν μέτρα υγιεινής 
των χεριών (ευλαβική αντισηψία), μέτρα υγιεινής 
του αναπνευστικού (χρήση ιατρικών και μη μα-
σκών), μέτρα κοινωνικής και φυσικής αποστασι-
οποίησης (τα οποία μέχρι σήμερα κλιμακώθηκαν 
στα δύο γενικευμένα lockdowns στη χώρα μας) και 
τέλος μέτρα υγιεινής των χώρων στους οποίους 
ζούμε και εργαζόμαστε (αναγκαιότητα καλού φυσι-
κού αερισμού των κλειστών χώρων και φροντίδα 
στον τεχνητό εξαερισμό των κλειστών κτηριών).

 Μέχρι σήμερα σε αυτή την μάχη έχουν χαθεί 
πολλές ανθρώπινες ζωές, κυρίως ανυπεράσπι-
στων ανθρώπων (ηλικιωμένων και ανθρώπων με 
σοβαρά προβλήματα υγείας) αλλά και μαχητών 
πρώτης γραμμής όπως είναι οι Επαγγελματίες 
Υγείας. Κάθε απώλεια είναι αναπάντεχη στην πα-
ρούσα φάση και γεμίζει πόνο. Μας αφορά όλους 
διότι με την υπεύθυνη συμπεριφορά μας και μόνο, 
μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης 
και να μην αποτελέσουμε έναν ακόμα κρίκο σε 
αυτήν….

 Πίσω στον προαναφερθέντα πόλεμο, και πα-
ράλληλα με τα αρχικά αρχικά μέτρα Δημόσιας 
Υγείας, κερδήθηκε χρόνος με σκοπό να ενισχυθεί 
το Υγειονομικό Σύστημα της χώρας μας που είχε 
αποστεωθεί από προσωπικό και είχε ελάχιστες 
υποδομές όπως για παράδειγμα λίγα κρεβάτια 
ΜΕΘ. Μία ακόμα μάχη που είναι διαρκής μέσα 
στον βιολογικό πόλεμο που βρισκόμαστε είναι και 
η μάχη για την ανεύρεση κατάλληλης φαρμακευ-
τικής αγωγής για τους πάσχοντες από την COVID 
-19 λοίμωξη. Όλα τα παραπάνω είναι χρήσιμα μέ-
χρι την ημέρα που θα βρεθεί το υπερόπλο αυτού 
του πολέμου που θα κατατροπώσει τον εχθρό, το 
οποίο έρχεται πάλι από το οπλοστάσιο της Δημό-
σιας Υγείας και δεν είναι άλλο από το εμβόλιο. 

Η αντίστροφη μέτρηση για την μητέρα των 
μαχών και ενδεχομένως για την λήξη του πολέ-
μου αυτού έχει ξεκινήσει. Η 2α Δεκεμβρίου2020 
ονομάστηκε V-Day (από το Vaccine-Εμβόλιο αλλά 
και από το Victory-Νίκη) και είναι η ημέρα που 
καταχωρήθηκε το αίτημα για την αξιολόγηση του 
πρώτου στη σειρά εμβολίου. 

Το εμβόλιο αυτό παρασκευάστηκε γρήγορα για-
τί «κόπηκε» χρήμα το οποίο έπεσε πάνω στο τρα-
πέζι ζητώντας από τις εταιρείες παραγωγής εμβο-
λίων (αλλά και φαρμάκων) την όσο το δυνατό πιο 
γρήγορη παρασκευή των νέων υπερόπλων. Για 
να γλιτώσει η ανθρωπότητα από την μέγγενη του 
νέου στελέχους κορωνοϊού. Το χρήμα που κόπηκε 
μαζί με αυτό που έγινε αντικείμενο δανεισμού για 
να επιταχυνθεί η έρευνα για εμβόλια και φάρμακα, 
έχει υπολογιστεί ότι θα γυρίσει πίσω μέσα σε 36 
ώρες από την αποκατάσταση της παγκόσμιας κι-
νητικότητας και του διεθνούς εμπορίου!!

…Και κάτι ακόμα για το πρώτο εμβόλιο
Λίγα ακόμα λόγια για το πρώτο εμβόλιο. Η 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό δεν είναι 
νέα και αδοκίμαστη. Εδώ και 30 χρόνια πολλοί 
εκατοντάδες επιστήμονες προσπαθούσαν να πα-
ρασκευάσουν εμβόλιο με mRNA το οποίο είναι ευ-
αίσθητο και δύσκολο να εισέλθει εκεί που πρέπει 
μέσα στο ανθρώπινο σώμα και να κατασκευάσει 
αυτό που πρέπει και μετά να εξαφανιστεί αφήνο-
ντας πίσω του μία ανάμνηση, που αν χρειαστεί η 
ανοσιακή μας μνήμη μπορεί να ανακαλέσει και να 
αντιδράσει κατάλληλα μη αφήνοντας τον ιό να δε-
σμευτεί στα κύτταρα μας. 

Επενδύθηκαν λοιπόν πολλά χρήματα και λύθη-
καν οριστικά διάφορα μεθοδολογικά προβλήματα 
και έτρεξαν και πιο γρήγορα όλες οι μελέτες για 
την επιβεβαίωση της ασφάλειας και της αποτελε-
σματικότητας των εμβολίων. Και το πρώτο εμβόλιο 
φαίνεται να έρχεται σύντομα… Σαν δώρο προς την 
ανθρωπότητα από τον Άγιο Βασίλη για όσους πι-
στεύουν, από την επιστήμη για τους ορθολογιστές.

 Και όλοι εμείς οι επιστήμονες της Δημόσιας 
Υγείας προτείναμε τα εμβόλια αυτά να θεωρηθούν 
Δημόσια Αγαθά και να κατανεμηθούν με όρους 
ισότητας και δικαιοσύνης ανάμεσα σε φτωχά και 
πλούσια κράτη, ανάμεσα σε φτωχούς και εύπο-
ρους ανθρώπους, ώστε να μην μείνει κανένας 
πίσω (Leave No-one Behind όπως πρεσβεύει και 
διακηρύττει  ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). 

Σύντομα στον πλανήτη μας, που τόσο παρα-
μελήσαμε για πολλά χρόνια, θα ξεκινήσει μία τε-
ράστια επιχείρηση διάσωσης των ευάλωτων του 
ανθρώπινου είδους μας.

 Στην Ελλάδα μας και παράλληλα με όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αρχίσει η μεγαλύτερη εν 
καιρώ ειρήνης επιχείρηση διάσωσης των συναν-
θρώπων που ανυπεράσπιστοι δοκιμάζονται από 
τον ιό.

 Και πιστέψτε με κάθε απώλεια, αδόκητη και 
απρόσμενη από έναν νέο ιό πονάει…. Πονάει κυ-
ρίως γιατί άπαξ και συμβεί η μόλυνση και ο δικός 
σου άνθρωπος «βαρύνει» και πάρει τον δρόμο για 
το Νοσοκομείο μπορεί να μην τον ξαναδείς ποτέ. 
Μπορεί να μην έχεις την δυνατότητα να του κάνεις 
ούτε την κηδεία (αλήθεια τι ωραία λέξη το «κή-
δομαι» που σημαίνει στη νεοελληνική φροντίζω, 
επιμελούμαι με παράγωγες λέξεις τον κηδεμόνα 
και την κηδεμονία).   

Με τις ανωτέρω λίγες σκέψεις πάνω στην εξέ-
λιξη του ιού και την εμβολιαστική περίοδο που σύ-
ντομα ξεκινά, παρακαλώ δεχθείτε πολλές ευχές για 
Υγεία για τις εορταστικές ημέρες που πλησιάζουν. 

Και μην ξεχάσετε αυτά τα διαφορετικά Χρι-
στούγεννα να τα γιορτάσετε με λίγους συγγενείς, 
μένοντας ασφαλείς στα σπίτια, κρατώντας τις απο-
στάσεις και τα παράθυρα ανοιχτά όσο είναι εφικτό, 
γραφτείτε στην άυλη συνταγογράφιση με σκοπό 
την διευκόλυνση του κράτους στην οργάνωση του 
εμβολιασμού και τέλος κλείστε τα αυτιά σας στην 
πολυλογία των ατόμων που διακινούν fake news 
και αρέσκονται στις θεωρίες συνομωσίας…

 *Τα παραπάνω γράφτηκαν λίγες ημέρες μετά 
την αρνητικοποίηση των τεστ των θετικών καταρ-
χάς γονέων μου στον COVID -19, ηλικίας 71 & 81 
ετών αντίστοιχα που έδωσαν την μάχη τους στο 
σπίτι μας στην Βέροια. Το σκοτάδι της αγωνίας 
πέρασε και αφήνει τη θέση του στο λαμπερό φως 
της ελπίδας…..  

 
 *Ειδικός Ιατρός Εργασίας

MD, MSc, PhD
Σύμβουλος ΠΟΥ Γραφείο Ελλάδας  

Τα Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Ημαθίας και του Συλλό-
γου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάουσας, κα-
ταγγέλλουν την ενέργεια του Διευθυντή Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας να προχωρήσει 
σε υποβιβασμούς σχολικών μονάδων του νο-
μού μας, χωρίς να έχει, καν, πραγματοποιήσει 
τον οποιοδήποτε διάλογο με την εκπαιδευτική 
κοινότητα και την κοινωνία.

Ειδικότερα σήμερα που η χώρα μας βιώνει 
πρωτόγνωρες καταστάσεις εξαιτίας της παν-
δημίας και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη η 
αναγκαιότητα δημιουργίας ολιγομελών τμημά-
των για την αποφυγή συγχρωτισμού μεγάλου 
αριθμού μαθητών, το παιδαγωγικά βάσιμο και 
αναγκαίο αίτημα του κλάδου για μείωση της α-
ναλογίας του αριθμού μαθητών ανά εκπαιδευ-
τικό στην τάξη, γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό. 

Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δωρε-
άν, δημόσια, ποιοτική παιδεία που να ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες 
όταν προσαρμόζεται σε «λογιστικά» κριτήρια 
που προτάσσουν τις περικοπές σε τμήματα, 
σχολεία, χρήματα και εκπαιδευτικούς. Η τακτι-
κή να αντιμετωπίζεται ο χώρος της Παιδείας με 
βάση οικονομικά αντί για αμιγώς παιδαγωγικά, 

κριτήρια δε συνάδει με την εκφρασμένη βούλη-
ση όλων για αναβάθμισή της. 

Με βάση τα παραπάνω, ο υποβιβασμός 15 
σχολικών μονάδων με την κατάργηση μεγάλου 
αριθμού οργανικών θέσεων, καταδεικνύει, με 
τον πλέον οδυνηρό εκπαιδευτικά τρόπο, ποιο 
είναι το «όραμα» και η αντίληψη κάποιων για 
την «ενίσχυση» της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο 
δραστικός περιορισμός των οργανικών θέσεων 
θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού 
των, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία 
των σχολικών μονάδων του νομού μας, εκπαι-
δευτικών κάτι που θα έχει μόνο βλαπτικά απο-
τελέσματα για την ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης προς τους μαθητές μας.

Καλούμε τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να 
ανακαλέσει την εισήγησή του, που έγινε στα 
πλαίσια του, κακώς εννοούμενου, εξορθολογι-
σμού του κόστους της Εκπαίδευσης και να ζη-
τήσει την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης 
με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. 

Για τα Δ. Σ.
Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

Μιχαηλίδου Σταυρούλα Σταμάτης Σωτήρης

Ευχαριστίες
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, 

το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα 
παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά: 

-Την κυρία Δημούλη Μαίρη για τη χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του ΚΔΗΦ  εις μνήμη της 
μητέρα της.

-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια για τη χρηματική δωρεά προς το ΚΔΗΦ.
-Tην οικογένεια του κυρίου Λαφαζάνη για τη χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του ΚΔΗΦ  εις 

μνήμη της Κας Λαφαζάνη. 
-Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αεροπορίας Στρατού( ΚΕΑ ) για τη χρηματική δωρεά των 150,00€ για 

τις ανάγκες των ωφελουμένων.
-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη συνεχή προσφορά γευμάτων  προς τους 

ωφελούμενους.
«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Συμμετοχή της «Κινηματόδρασις» 
σε διαδικτυακή εκδήλωση

Μπορεί ο νέος χώρος της λέσχης Κινηματόδρασις, όπου γίνονται οι συναντήσεις να είναι κλει-
στός και η φυσική επαφή μεταξύ των μελών της ομάδας να απαγορεύτηκε, η ανάγκη δημιουργι-
κής έκφρασης όμως, βρήκε άλλες οδούς. 

Η θεατρική ομάδα ΘΕΡΩΣ της Λέσχης Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας ΚΙΝΗ-
ΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ , συμμετείχε στο project «Αναπαράσταση ενός πίνακα» από το Θέατρο του Άλλοτε 
και τη Βαρβάρα Δουμανίδου. Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία η οποία γεννήθηκε εν μέσω καραντί-
νας. Φιγούρες κλασικών και σύγχρονων ζωγράφων δραπετεύουν από τα πορτραίτα τους και ζουν 
ανάμεσά μας. Ένα ταξίδι που ξεκινά με την επιλογή ενός πίνακα με σκοπό την αναπαράσταση 
του. Η ανάγκη για δημιουργία και έκφραση δεν μπορεί να μπει σε “καραντίνα”. Όταν κάποιος 
θέλει να δημιουργήσει, μπορεί να προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα, να βρει εναλλακτικές και να 
μετατρέψει τη δυσκολία σε πρόκληση.

Ο πολιτισμός είναι οξυγόνο!  

Για την επικείμενη εμβολιαστική 
COVID -19 περίοδο*

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π. Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠ/ΓΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

Υποβιβασμοί Σχολικών 
Μονάδων της Ημαθίας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίναμετζάκι,δωμά-

τιο.Μεπρόσβασηστην

αυλή.Αυτόνομη θέρ-

μανσησεήσυχηπεριο-

χή.Τιμή135.000ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα κοντά στοΜου-

σείο, 90 τ.μ., 34.000

ευρώ.  Τηλ. :  6934

888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημα επί της ο-

δούΠιερίωνστηΒέροια

εμβαδού54,16 τ.μ. με

υπόγειο αποθηκευτικό

χώρο εμβαδού 41,63

τ.μ..Τιμή70.000€Τηλ:

2331021523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με

ροδάκινα συμπήρυνα

ANDROSSστηνπερι-

οχήΠΑΛΙΟΛΑΚΑκοντά

στογήπεδοΔΙΑΒΑΤΟΥ.

Ηπεριοχήείναι κατάλ-

ληλη για καλλιέργεια

ακτνιδίων.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π.

Σκυλίτσι, επάνωστον

κεντρικό δρόμο, οικό-

πεδο3.500τμολόκλη-

ροηανεξάρτητατεμά-

χια.Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στο κέντρο της Βέ-

ροιας: 1) υπόγεια α-

ποθήκη 110 τ.μ., τιμη

150 ευρώ, 2) πατάρι

περίπου100τ.μ.,τιμή

100ευρώ.Πληρ.τηλ.:

6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα κέντρου με

ατομική θέρμανση 3

δωμάτια σαλόνι κου-

ζίναμπάνιοσεάριστη

κατάσταση,280 ευρώ.

Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
χωράφι2,5στρ.,πίσω

από τηΔΟΥΒέροιας,

πιο κάτωαπό το Σιδ.

Σταθμό Βέροιας για

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΪΚΑ .

Τηλ.:6983285942.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
γκαρσονιέρα2ουορό-

φου, περιλαμβάνειΔ,

Κ, Χ,W.C., βεράντα,

ατομική θέρμανση και

air condition.Περιοχή

ΒυζαντινούΜουσείου.

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

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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Τηλ. επικοινωνίας: 6973

551477κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως35,χώρος90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματικήχρήσηή γιαδιαμέ-

ρισμα,3οςόρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15,ενοικιάζε-
ταιγραφείο20τ.μ.,επιπλω-

μένο.Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

ρό, λήρως ανακαινισμέ-

νο στην οδό Βενιζέλου

αρ. 46 Βέροια. Πληρ.

τηλ.: 6932 361080, 6945

535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ16-12-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένη
μικρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή
78,2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχει
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοί-
κιοτης140€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 29 τ.μ., κατασκευή 1984, 1
υ/δ,1οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα ,
σεεξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαινούργια
αλουμινίουκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,
έχεικεντρικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναι
επιπλωμένοκομπλέ,μεανελκυστήρακαιμε
μίαντουλάπα,εκπληκτικό ,μόνο180€.Θα
είναιελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/1/2021.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύ
άνετο,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ. με
αυλή,κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξε-
χωριστήκαιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιώρο-
φος,μεευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαι
μεκαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδια
καισε τιμήπράγματιχαμηλή ,μόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24694ΠΑΝΟΡΑΜΑ,διαμέρισμα
σανΜονοκατοικίακατασκευή2000,3υ/δ,1
οςόροφος,εξαιρετικήανοιχτωσιά,125τ.μ.
μεονειρεμένηθέα ,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια, ,σίγουραεπιμελημένηςκα-
τασκευή ,υπερσύγχρονονεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα, μετζάκικαιαποθήκημέσαμε
αυτόνομηθέρμανσηπετρελαίουμεμετρητές
μεδύομπάνιακαιμίσθωμα300€.

κωδ.13148ΚΕΝΤΡ0,πλησίονΑνοίξεως
139 τ.μ.κεντρικότατο, εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής ,κατασκευή1995,3υ/δ,2οςό-
ροφος,άψογασυντηρημένο,καταπληκτικό
,πολυτελέστατο,μίαωραιότατηκατασκευή,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τασκευή υψηλούποιοτικού επιπέδου, με
αρμονικέςαναλογίες,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου ,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πανέμορφομπάνιοκαιWC,μεαποθήκηκαι
κλειστόγκαράζ,τιμή450€.ΑπότέλοςΔεκεμ-
βρίουδιαθέσιμο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμε
ηλεκτρικέςσυσκευές ,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστη
θέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλά

τζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάλη
αυλή.Τιμή:320€.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικι-
άζεταιμεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη
150τ.μ.,κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/
τομέσα ,ενοίκιομόνο120€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.

κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38 τ.μ.
1οςορ. .Αποτελείταιαπό2Χώρους, Είναι
κατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμια
καιμίααποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
θέρμανσηΚλιματισμός,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου,Ανοιχτωσιά-Τιμή:170€.

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-

ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε
χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους ,τιμή700€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρί-
νασεκαλόεμπορικόσημείο ,πάροδοτης
Μητροπόλεως36τ.μ., ισόγειοκαιμε36τ.μ.
πατάρι ,διατίθεταιπροςενοικίαση ,ενοίκιο
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:12815ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλο
γιαπάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειο-
νομικούενδιαφέροντος,μεαύλιοχώροδικό
τουμεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο
1500€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio - γκαρσονιέρα 39 τ.μ. καιμε17,5
τ.μ.αποθήκηστουπόγειο1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση
καισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίςθέρμανση.
Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινόκαιγωνιακό
ακίνητοστοκέντροτηςπόλης,μεανοιχτωσιά
μπροστάτου,Τιμή28.000€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ: 106731ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα
στηνκαρδιά τηςπόλης τηςΒέροιας84τ.μ.
μικτάκαι72τ.μ.καθ.,σε1οΥπερυψωμένοό-
ροφο,τοοποίοαποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,ηθέρμανσητουείναιμε2
κλιματιστικά,προσόψεως,σεπολύκαλήτο-
ποθεσία,έχειηλιακόθερμοσίφωνα,τέντες,με
ανελκυστήρα,κατάλληλοκαιγιαεπαγγελματι-
κήστέγη,καινούργιακουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλειτουργικοί,σε
τιμήπροσφοράςμόνο55.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμέ-
νοτο1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούρ-
γιακουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητο
διαμέρισμα συνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.
στον1οόροφομεμοναδικήθέα ,σπάνια
ανοιχτωσιά , επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύ
άνεση.Πωλείταισε τιμήσπάνιαςευκαιρίας
μόνο42.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.
Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένητο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρ-
κινγκ,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλεί-
ταιΜονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένο
ισόγειοκαι150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθεί
σεοικόπεδο4000τ.μ. ,σαλόνικουζίνα α-
νεξάρτητηκαι4 υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανε-
μπόδιστηθέα ,πρόκειταιγιαμίαωραιότατη
κατασκευήαυστηρώντεχνικώνπροδιαγρα-
φών,μεπολυτέλειακαιζεστασιά,έχειατομική
θέρμανσημευγραέριο , ,διαθέτειτζάκι ,δι-
πλόπάρκινγκκαιαναφέρεταιμόνοσεαπαι-
τητικούςαγοραστές,είναιμίαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,ζητούμενοτίμημα125.000€,Πλη-

ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείται

υπόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοι-
κοδομή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαέναν
ενιαίοχώροστουπόγειοοικοδομής , τιμή
,μοναδικάκαιπολύσπάνιατόσοχαμηλή ,
μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
.Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώ-
ματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλά
τζάμια ,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφο,σετιμήπροσφοράς20.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενι-
αίοχώρογραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου, τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνει
καιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλη
σαλοκουζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύ
καλήτιμήμόνο21.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειο
και28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώ-
ρους,Είναικατασκευασμένοτο1980καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προ-
σόψεως,σετιμήπροσφοράς20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106027ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-

ΓΟΥΛΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικής
επιφάνειας5.825 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο
γιαανέγερσηβίλας,σεπολύκαλήτιμήμόνο
17.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106516-ΠολυπλάτανοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
επίπεδοΑγροτεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας
27313τ.μ.Τιμή:55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές
,σεαπίστευταχαμηλή τιμή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ. 12763 ΣτοΠανόραμαΒέροιας
πωλείται οικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτηπρος τηΒέροια, γιααπαιτητικούς
αγοραστές ,σεάριστοσημείοκαισε τιμή
προσφοράς,μόνο60.000€.¨Έχεικαιισχύου-
σαάδειαανέγερσηςγιαδύοΜεζονέτεςέτοιμη
ηοποίακαιείναιεκτόςτιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
ωραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατο-
λικόμεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,
τιμήπολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ.12902ΟικόπεδοστοΜακροχώρι
972τ.μ.Ευρίσκεται στημέσητουχωριού ,
μεευχάριστηθέα,πράγματι εκπληκτικόοι-
κόπεδο,σεάριστοσημείοκαισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,σχεδόνχαρίζεται,μόνο
48.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:Άρτιο καιΟικοδομήσιμο   ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

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

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου ,πωλείταιμε-
γάλοχωραφοοικόπεδο6.850τ.μ., τοοποίο
ευρίσκεταιστηνεπέκταση τουσχεδίουκαι
μάλισταστο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύο
οικοδομικάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυ-
ση,ευρίσκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσε
άσφαλτο,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο
18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανα-
καίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμία
άνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκου-
ζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλή
τιμήμόνο22.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιδιώτη για ενοικίαση /αγορά
διαμέρισμα κατάπροτίμηση δύο υπνοδωματίων
εντός τηςπόλης τηςΒέροιας, σε όσο το δυνα-
τόνπιο καινούρια οικοδομή η τουλάχιστονπρό-
σφατα ανακαινισμενο. Σεπερίπτωσηπου είναι
στο κέντρο είναι απαραίτητη η θέσηπαρκινγκ.
Τηλ.694245660.

ΧΑΘΗΚΕ ΓΑΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣΜΑΥΡΟ/ΑΣΠΡΟΑΠΟΤΗΝΠΕ-

ΡΙΟΧΗΟΔΟΣΜΟΡΑΒΑ/ΦΙΛΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΟΓΑΤΑΚΙΧΑΘΗΚΕΤΗΔΕΥΤΕΡΑ7ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝΑΝΘΡΩΠΟ, ΚΑΙ ΠΑΡΟ-
ΛΟΠΟΥΦΑΙΝΕΤΑΙΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΕΙΝΑΙΜΟΛΙΣ 5
ΜΗΝΩΝ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟΉΑΠΟΘΗΚΗΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣΛΟΓΩΤΗΣ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ.ΑΝΓΝΩΡΙΖΕΤΕΚΑΤΙΠΑΡΑΚΑΛΩΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕΑΜΕΣΑ.ΤΗΛ2331062442.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-
ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργιαγέφυρα«Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύ-
λαξη ηλικιωμένου σε 24ω-

ρη βάση. Πληρ. τηλ.: 6972

913887.

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-
ΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη
Βέροια, αναζητά τεχνίτες

γυψοσανίδων,ψευδοροφών

& θερμοπρόσοψης-μονώ-

σεων. Τηλ. επικοινωνίας:

23310 23400, Κιν.: 6977

443518.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με
έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγησης

επαγγελματικού φορτηγού

για να εργαστεί σε έργο ύ-

δρευσης στηΘεσσαλονίκη.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε ε-
πιχείρηση εισαγωγής & ε-

μπορίας καταναλωτικών

προϊόντωνμεέδρατοΝομό

Ημαθίας.Απαραίτητα προ-

σόντα: κάτοχος διπλώματος

οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,

ΠΕΙ,ηλικίαέως38ετών(εκ-

πληρωμένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις), προϋπηρε-

σία σε αντίστοιχη θέση θε-

ωρείται επιπλέον προσόν.

Ι κανοπο ιητ ι κός  μ ισθός .

Β ιογραφικά στο e-mai l :

vbotzori@otenet.gr και στο

Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45
ετών με ενεργή κάρτα α-

νεργίας και βασικη γνώση

αγγλικών για απογευματινή

εργασία σε ξενοδοχειο στη

Βέροια με πλήρες ωράριο.

Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  απο εταιρία
στη Βέροια, άτομο 19-29

ετών με κάρτα ανεργίας

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,190€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,250€
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,180€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.16ετών,πολύκαλό,320€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλό,μπορείναμπεισόμπα,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,330€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετών,τζάκι,θέα,360€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επιπλωμένο,300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 50 τ.μ. ανακαινισμένη & μισθωμένη,
28.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,21.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€

ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

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€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΛΗΑ270μέτρα,ευκαιρία,29.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 520 μέτρα, επάνωστηνΑριστοτέλους,
44.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ750μέτρα,δίπλασεπάρκο,κτίζει600τ.μ.,
55.000€
ΡΑΧΙΑ750μέτρα,στοχωριό,28.000€
ΝΑΟΥΣΑ7.000μέτρα,στονΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ,50.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ15τ.μ.επενδυτικό,16.000€
ΤΟΥΜΠΑ60τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,25.000€
ΤΣΙΜΙΣΚΗ80τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,135.000€
ΠΑΡΑΛΙΑ110τ.μ.ευκαιρία,θέαθάλασσα,240.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

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

farmakeio@mourtzila.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυναί-
κες και άντρες για ερ-
γασίασεδιαλογητήριο.
Tηλέφωνο επικοινω-

νίας:2331051557

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητάΜηχανικό αυτοκι-
νήτων γιαπλήρη απα-
σχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.



σε ισχύ, που να γνωρίζει

Η/Υ και να χειρίζεται πρό-

γραμμα εμπορικής διαχείρι-

σης. Πληρ. στο τηλ.: 6977

433485 (9.00 π.μ. - 9.00

μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρ-
μακείου ή φαρμακοποιός

να εργαστεί σε φαρμακείο

στηΒέροιαγιαπλήρηαπα-

σχόληση.Απαραίτητηπρο-

ϋπόθεση κάρατ αεργίας

για τουλάχιστον ένα μήνα.

Τηλ. επικοινωνίας: 6974

637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιακα-
φέ ουζερί, δίπλα στοπαλιό

Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο

Μακροχωρίου-Λυκογιάννης,

για απογευματινή εργασία.

Τηλ.: 6977 755040 & 6984

427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND,
Βενιζέλου31(κέντρο),ανα-

ζητείbarista καιδιανομέα.
Αποστολήβιογραφικώνστο

e-mail:coffeeislandveria@
gmail .com. Τηλ. :  6976
633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-
όςήβοηθόςφαρμακοποιού

με εμπειρία για φαρμακείο

στο Νομό Ημαθιας. Απο-

στολή βιογραφικού στο:

aggeliesfarmakio@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα για
εργασία σε φαρμακείο με

επιδότηση και σχετική ε-

μπειρία.Απαραίτητη προ-

ϋπόθεση κάρτα ανεργίας.

Τηλ.: 23310 27507, 6947

259696.

Η ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’
ζητάει να προσλάβει για

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικό πωλητή ή πωλήτρια

για τουςΝομούςΗμαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα, δίπλωμα αυτο-

κινήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρίαμεβιογραφικόκαι

συστάσεις.Μισθός, ασφά-

λιση και ποσοστά. Παρα-

λαβή δικαιολογητικών με

συνέντευξη στα κεντρι-

κά γραφεία μας, Θεσσα-

λονίκης 45 Βέροια www.

securitytsiflidis.gr-sales@

securitytsif l idis.gr- Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤ ΙΚΟΣ  μ ε

παιδαγωγική κατάρτιση

παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-

ματα -διαδικτυακά και διά

ζώσης- σε μαθητέςΔημο-

τικού, Γυμνασίου,Λυκείου

σε προσιτές τιμές. Τηλ.:

6972890424.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδαγερόντωνγιακά-

ποιεςώρεςή και για 24ω-

ρη βάση, καθαριότητα σπι-

τιών, γραφείων και σκάλες.

Τηλ.:6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση

ηλικιωμένων σε 24ωρη βά-

ση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση, 400 ευρώόλαμαζί.

Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ,

βελέντζες χειροποίητες σε

διάφορα χρώματα, μεγά-

λο χαλί μάλλινο σε διάφο-

ρα χρώματα, χαλί μεγά-

λο με «τρίχες», κεντήμα-

τα μετρητοίς. Τηλ.: 6982

293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ ,  χωρίς  υπο-

χρεώσεις, ζητά για γνωρι-

μια κυρια 50-55 ετών, για

σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά
γωνριμία με κυρία από 60

έως 70 ετών για σοβαρή

σχέση.Τηλ.:6989007541.

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

Θέσηπλήρουςαπασχόλησηςεξαρτημένηςεργασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•ΑπόφοιτοςΑΕΙ/ΗλεκτρολόγοςΜηχανικός
•Απαραίτητηπροϋπηρεσία 10 έτησε κατασκευή ή/και λει-

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

•ΆριστηΓνώσηΗ/Υ
•ΆριστηΓνώσηΑγγλικήςΓλώσσας
•ΔίπλωμαΟδήγησης
•ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςΥποχρεώσεις
Σημείωση:Ταπροσόνταπρέπειυποχρεωτικάνατεκμηριω-

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.

Όλοι οι υποψήφιοι θαπρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες
δεξιότητεςεπικοινωνίαςκαιικανότητεςεπίλυσηςπροβλημάτων,
ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές
προθεσμίες, ομαδικότητα, μεθοδικότητα, ευελιξία,προσαρμο-
στικότητακαιπροσανατολισμόστηνεπίτευξηαποτελεσμάτων.

 Παρακαλούμε όσοι πληρούν τα ανωτέρωπροσόντα και
ενδιαφέρονται, να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, στην
παρακάτωδιεύθυνση:

e-mail:cv.recruit12@gmail.com
Hδιαχείρισητωνβιογραφικώνπραγματοποιείται

μεαπόλυτηεχεμύθεια.



P Να δείτε που με μάσκα θα 
βγουν φέτος και οι καλικάντζαροι…

 
P Μετακίνηση 2. Έρχονται να 

τρομάξουν τα κατοικίδια.
 
P Αυτόν τον καιρό, εμένα μου λεί-

πει μια αγκαλιά και μια κάλτσα.
 
P Ενώ το πιο γκουρμέ που φά-

γαμε σπίτι στη νέα καραντίνα ήταν 
βραστό κουνουπίδι.

 
P Δύο οι μεγάλες γαστρονομικές 

ανακαλύψεις. Ο Καποδίστριας που 
έφερε τις πατάτες στην Ελλάδα και 
η αγάπη που ανακάλυψε χθες ότι 
τηγανίζονται.

 
P Βλέπετε, οι κουρτίνες έχουν 

μεγαλύτερη ψυχή.
 
P Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις 

τηγανιτές σαρδέλες, που έχω να φάω 
από εργένης. Η αγάπη επί του θέμα-
τος τηρεί σιγή ιχθύος.

 
P Στο δε χριστουγεννιάτικο 

τραπέζι θα είμαστε τέσσερις, αλλά 
θα φάμε για εννιά.

 
P Άφαντος εδώ και 40 μέρες ο 

γαμπρός του Ερντογάν. Δεν περνά-
νε καλά ούτε στην Τουρκία οι σώγα-
μπροι.

 
P Δύο στους τρεις Έλληνες 

λέμε ‘ναι’ στον εμβολιασμό. Σε φάση 
ωρίμανσης από το αρχικό 42%.

 
P Είναι πράγματι θλιβερό το μικρό 

ποσοστό των πολιτών που δηλώνει ότι 
θα κάνει το εμβόλιο για τον κορωνοϊό στη 
χώρα. «Ο φόβος για παρενέργειες και η 
αμφιβολία για την αποτελεσματικότητά του 
είναι οι βασικοί λόγοι δισταγμού απέναντι 
στον εμβολιασμό…» αναφέρει η έρευνα. 
Συμπεραίνει ο καθένας, λοιπόν, ότι είναι 
προτιμότερο… το ραντεβού με τον κορω-
νοϊό, παρά με το εμβόλιο!

 
P Στις περίεργες εποχές που ζούμε, 

η αμφισβήτηση του εμβολίου είναι αμ-
φισβήτηση της ίδιας της επιστημονικής 
γνώσης, προς τέρψιν κάποιων ευφά-
νταστων αρνητών 
κάθε εξέλιξης και 
προόδου.

 
P Κανείς δεν 

θέλει να σκέφτεται 
πώς και πόσοι θα 
ήμασταν επάνω 
στη Γη αν δεν υ-
πήρχαν τα εμβό-
λια. Με τρανό πα-
ράδειγμα το αντι-
εμβολιαστικό κίνη-
μα των προηγού-
μενων χρόνων, 
που ήταν αρκετό 
για να επιστρέψει 
η επιδημία της ι-
λαράς.

 
P Η καλύτερη 

απάντηση σε ό-
σους φοβούνται 
το εμβόλιο, έρχε-
ται από μια φίλη 
φαρμακοποιό: 
«Αν σας έλεγα ό-
τι οι σπάνιες πα-
ρενέργειες του 

εμβολίου θα είναι: θρομβο-
πενία, υπόταση, λευκοπε-
νία, ουδετεροπενία, αγγει-
οοίδημα, ηπατοτοξικότητα, 
ταχυκαρδία, βρογχόσπα-
σμος, οι 9 στους 10 δεν θα 
εμβολιαζόσασταν. Αλλά ε-
πειδή είναι οι σπάνιες πα-
ρενέργειες του Panadol, ό-
λα καλά»!

 
P Και:
 Η γυναίκα παραπονιέται 

στο ινστιτούτο αδυνατίσμα-
τος ότι, αντί να χάνει βάρος, 
κερδίζει!

– Να σας πω τι έγινε προ-
χτές, διηγείται. Έφτιαξα μια 

τούρτα για τα γενέθλια του άντρα μου και 
στο τραπέζι το βράδυ, φάγαμε τη μισή. Την 
άλλη μέρα κοίταγα όση είχε απομείνει και 
αποφάσισα να κόψω μια λεπτή φετούλα 
και να τη φάω. Η μια φέτα έφερε την άλλη 
και στο τέλος δεν έμεινε τίποτα απ’ την 
τούρτα. Γι’ αυτό είμαι στενοχωρημένη: δεν 
έχω δυνατή θέληση και δεν μπορώ να επι-
βληθώ στον εαυτό μου.

– Κι ο άντρας σου τι είπε, όταν διαπί-
στωσε ότι είχες φάει και την υπόλοι-
πη μισή τούρτα; ρώτησε η διατρο-
φολόγος.

– Δεν το κατάλαβε, γιατί αμέσως 
έφτιαξα μια άλλη τούρτα κι έφαγα 
τη μισή!

Κ.Π.
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