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Όταν ένα Πρωταπριλιάτικο 
πραγματοποιείται 2 φορές!!! 

 Αναγνώστες του ΛΑΟΥ και ακροατές του ΑΚΟΥ 
99.6, ενημερωθήκατε ότι το μεσημέρι της 
Παρασκευής το Πρωταπριλιάτικο μας με το σεντούκι 
που βρέθηκε στα έργα της ΔΕΥΑΒ στην Ανοίξεως 
πραγματοποιήθηκε, αφού βρέθηκαν όντως αρχαία 
την επόμενη ημέρα! Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ένα 
ακόμη πρωταπριλιάτικο αστείο πάνω στο πρωτότυπο 
του ΛΑΟΥ. 
  «Δράστης» ο εργολάβος του έργου της ΔΕΥΑΒ, ο 
οποίος θέλοντας να με «πειράξει» επικοινώνησε το 
μεσημέρι της Πρωταπριλιάς διαμαρτυρόμενος για 
το αστείο που κάναμε και ότι του δημιουργήσαμε 
πρόβλημα με το σεντούκι, αφού υπήρξε επέμβαση 
της Εφορίας Αρχαιοτήτων που σταμάτησε τις 
εργασίες και του ζήτησε εξηγήσεις. Φυσικά γελάσαμε 
μετά από αυτό και με συνεχάρη για το έξυπνο 
πρωταπριλιάτικο της εφημερίδας.
  Αυτό έγινε το μεσημέρι της Πρωταπριλιάς και 
μόλις την επόμενη ημέρα το μεσημέρι βρέθηκαν 
πραγματικά αρχαία και όντως σταμάτησαν οι 
εργασίες από την Αρχαιολογία, αφήνοντάς μας 
άφωνους για την φοβερή σύμπτωση!!! 
Όταν η πραγματικότητα επιβεβαιώνει την φαντασία 
και μάλιστα 2 φορές!!!
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Επί τάπητος η εξαίρεση των αγροτών κανονικού 
καθεστώτος από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος

για το 2020
Την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους

επιτηδεύματος για τοφορολογικό έτος 2020, για τουςαγρότες
κανονικούκαθεστώτος,συζήτησεουπουργόςΣπήλιοςΛιβανός,
μεΧρ.ΣταϊκούρακαιτονΑπόστολοΒεσυρόπουλο.Οκ.Λιβανός
επισήμανεμεταξύάλλωνότιοισυνθήκεςπουέχουνδιαμορφω-
θεί στηναγροτική οικονομία, λόγω τηςπανδημίας, επιβάλλουν
την εξαίρεση για τουςαγρότες κανονικού καθεστώτος για τους
οποίους  έχουνπαρέλθει ταπρώταπέντε έτηαπό τηνημερο-
μηνίατήρησηςβιβλίωνκαιένταξήςτουςστοκανονικόκαθεστώς
ΦΠΑ,καθώςκαιγιατουςαλιείςπαράκτιαςαλιείαςπουεκμεταλ-
λεύονταιατομικάείτεμετημορφήσυμπλοιοκτησίαςήκοινωνίας
αστικούδικαίου,αλιευτικάσκάφημέχριδώδεκαμέτρων.

Επέμβαση
της Πυροσβεστικής

σε φωτιά
δίπλα στην Εγνατία 

οδό
Η επέμβαση τηςΠυροσβεστικής υπηρεσίας

με2οχήματααντιμετώπισεεπιτυχώςτηνφωτιά
που ξέσπασεσε χαμηλήβλάστησηπαραπλεύ-
ρως τηςΕγνατίας οδού.Συγκεκριμέναηφωτιά
εκδηλώθηκετομεσημέριτηςΠαρασκευής(02/4)
στην Εγνατία οδό, στο ρεύμα προς Βέροια,
μετά τον κόμβο τουΝησελίου, στο ύψος του
Λουτρού,σύμφωναμεπληροφορίεςπουέδωσε
διερχόμενηοδηγός,ηοποίαέστειλεβίντεοαπό
τοσυμβάν(βλ.laosnews.gr)

Δυστυχώς είναι ένασυχνόφαινόμενοστην
συγκεκριμένηπεριοχή,πουγιαμιαακόμηφορά
αντιμετωπίστηκεαπότηνΠ.Υ.

Παραμένειστο«βαθύ
κόκκινο»οδήμος

Βέροιας
Εξακολουθείναπαραμένειστο‘βαθύκόκκινο’

του επιδημιολογικού χάρτη ο δήμος Βέροιας,
σύμφωναμε ανακοίνωση τουΝίκουΧαρδαλιά,
ενώ για τηνΗμαθία ανακοινώθηκαν χθες από
τονΕΟΔΥ,34νέακρούσματα.

Πράγμαπουσημαίνειότιπαραμένουνκαιτα
μέτραπουίσχυσανόλητηντρέχουσαεβδομάδα,
πλην των αποφάσεων για το λιανεμπόριο και
τις διαδημοτικέςμετακινήσειςπουαπόΔευτέρα
ισχύουνγιαόλητηνΕλλάδα.

Μόλις3θετικάσε306rapidtests
στηνπλατείαΕληάςτηςΒέροιας

Μίλησαν ο Κ. Βοργιαζίδης και ο Κ. Ρίζος με ζωντανή σύνδεση στον ΑΚΟΥ 99.6
Το μεσημέρι της Παρασκευής(02/4),

μεπαράτασημιαςώρας λόγωσυνεχούς
προσέλευσης(στις14.00αντί13.00)ολο-
κληρώθηκεχωρίςπροβλήματαηδιαδικα-
σίατωνδωρεάνRapidΤestsπουδιοργά-
νωσεοΔήμοςΒέροιαςσεσυνεργασίαμε
τηνΚινητήΜονάδατουΕΟΔΥστοκέντρο
τηςπόληςκαισυγκεκριμέναστηνΠλατεία
Εληάς. Η συμμετοχή των πολιτών στη
διαδικασία υπήρξεμαζική, από τοπρωί,
εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
γιατηνασφάλειατους.

ΟΑΚΟΥ 99,6 μέσω της εκπομπής
Λαϊκά καιΑιρετικά κάλυψε με ζωντανή
σύνδεση την δράση του δήμουΒέροιας,
ενώ μίλησαν από το σημείο που είχαν
στηθεί τα κινητάσυνεργεία, ο δήμαρχος
ΚώσταςΒοργιαζίδης και ο γιατρός, δη-
μοτικός σύμβουλος και επιβλέπων την
διαδικασία Κώστας Ρίζος. Ο δήμαρχος
επεσήμανε ότι θασυνεχιστούν αντίστοι-
χες δράσεις που εντοπίζουν ασυμπτω-
ματικούς,υπάρχεικαλύτερηεκτίμησητης
επιδημιολογικής κατάστασης στοΔήμο
Βέροιαςκαιενισχύουντηνάμυνάμαςσε
τοπικόεπίπεδοκατάτουκορωνοϊού,ενώ
υπογράμμισετηνβούλησητουδήμουνα
συνεχιστούνμαζικάτεστστουςεργαζομένουςτουδήμουκαιτωνδημοτικώνεπιχειρήσεωνγιατηνπροστασίατων ίδιων
καιτωνδημοτών.Οκ.Ρίζοςανέφερεότιπροσήλθαναρκετάνέαπαιδιά,αφούκατόπινσυνεννόησηςδιενεργήθηκανRapid
Τestsσε3αθλητικούςσυλλόγουςτηςπόλης,ενώενημέρωσεότιτηνεπόμενηεβδομάδασχεδιάζεταιανάλογηδράσηστην
ΠλατείαΩρολογίου.

Συνολικάελέγχθηκαν306δείγματαεκτωνοποίωνμόλιςτα3βρέθηκανθετικά,μετονδείκτηθετικότηταςναδιαμορφώ-
νεταιλίγοκάτωαπότο1%.

(δείτε το βίντεο στο laosnews.gr)
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Δωρεάν rapid tests  
την ερχόμενη εβδομάδα στη Νάουσα 

και σε Τοπικές Κοινότητες
Συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον γενικό πληθυσμό, που προγραμμάτισε για 

την ερχόμενη εβδομάδα δήμος Νάουσας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, με στόχο την πρόλη-
ψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου covid-19.

συγκεκριμένα, ο προγραμματισμός για την διενέργεια rapid tests στην πόλη της Νάουσας 
όσο και σε τοπικές κοινότητες έχει ως εξής: 

-Τοπική κοινότητα Λευκαδίων, τρίτη 06.04.2021, στην πλατεία, ώρες 10:00 έως 13:00
-Νάουσα, παρασκευή 09.04.2021, στην πλατεία Καρατάσου, ώρες 10:00 έως 13:00
-Τοπική κοινότητα Ροδοχωρίου, Κυριακή 11.04.2021, στην πλατεία, ώρες 09:00 έως 

13:00

Με ρύθμιση της κυκλοφορίας 
συνέβαλε η Δημοτική Αστυνομία 

στη διαγράμμιση διαβάσεων  
              
 Η Δημοτική Αστυνο-

μία ενημερώνει ότι για τη 
διευκόλυνση του δημότη 
της Βέροιας, σε συνεπι-
κουρία με την Τεχνική Υ-
πηρεσία του Δήμου, ρύθ-
μισε χθες την κυκλοφορία 
ώστε να φρεσκοβαφτούν 
οι διαβάσεις, με γνώμο-
να την ασφαλή διακίνηση 
των πεζών, δίνοντας έτσι 
λύση σε προβλήματα για 
την ομαλή κυκλοφορία 
των οχημάτων.

 Αρχικά οι εργασίες 
ξεκίνησαν από σημεία με 
κυκλοφοριακή  ένταση, ό-
πως επί της οδού Λ.Στρα-
τού, στην διασταύρωση 
επί της οδού Κεντρικής με 
Βούλας Χατζίκου και στην 
διασταύρωση επί της ο-
δού Καλής Παναγιάς με 
Σταδίου. 

 Οι εργασίες αυτές θα 
συνεχιστούν  το προσεχές 
διάστημα στην Βέροια, 
ανάλογα με τις  καιρικές 
συνθήκες που θα επικρα-
τήσουν.

Δήλωση-απάντηση του Αντιδημάρχου 
Τουρισμού για τις ζημιές από

 την κακοκαιρία και τη συνέντευξή του 
στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού δηλώνει παρών απέναντι 
στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου κατανοώντας 
πλήρως τα ζητήματα που προέκυψαν σε δενδροκαλλι-
έργειες (ροδάκινια, νεκταρίνια, δαμάσκηνα και βερίκοκα) 
τόσο κατά τη διάρκεια του παγετού από την κακοκαιρία 
Μήδεια, από τα μέσα προς τα τέλη Φεβρουαρίου 2021 
όσο και κατά την πρόσφατη παγωνιά της 24ης προς 25η 
και της 25ης προς 26η Μαρτίου 2021.

Για τις τελευταίες μάλιστα ήδη ο Δήμος Βέροιας, δια 
του αρμόδιου Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης, Ηλία 
Τσιφλίδη, έχει επιδείξει τη δέουσα σημασία, καθώς μαζί 
με τις αρχές και φυσικά τον ΕΛΓΑ προχώρησαν σε επιτό-
πιους ελέγχους σε χωράφια της περιοχής.

Ο Δήμος Βέροιας στέκεται στο πλευρό των παραγω-
γών και στα ζητήματα που παρατηρούνται σε κάθε εκδή-

λωση κακοκαιρίας και χαμηλών θερμοκρασιών, με γνώμονα πάντα τη στήριξη της τοπικής 
οικονομίας η οποία συνδέεται άρρηκτα με την οικονομία των τοπικών νοικοκυριών και των 
τοπικών επιχειρήσεων.

Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία των λεγομένων του Αντιδημάρχου Τουρισμού στην πρωινή 
εκπομπή «Από τις 6» της ΕΡΤ1, στις 31 Μαρτίου 2021, οφείλεται σε ηθελημένη παρανόηση 
καθώς η θέση του Δήμου Βέροιας είναι σαφής και ξεκάθαρη απέναντι στα αγροτικά προβλή-
ματα.

Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για 
δημότες και επισκέπτες του Δήμου Βέροιας

-Δίκτυο δωρεάν WiFi σε πέντε σημεία ενδιαφέροντος
Στην Ευρωπαϊκή κοινωνία του WiFi4EU μπαίνει 

ο Δήμος Βέροιας, με την εγκατάσταση δικτύου πρό-
σβασης στο ίντερνετ σε πέντε σημεία ενδιαφέροντος 
της πόλης. Η καθημερινότητα των δημοτών όλων των 
ηλικιακών ομάδων αλλάζει με την εκμετάλλευση ενός 
σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi στα κέντρα κοινωνικής 
ζωής και εξυπηρέτησης όπως είναι τα δημόσια πάρκα, 
οι πλατείες και οι δημόσιες υπηρεσίες. Με την πρωτο-
βουλία αυτή ο Δήμος Βέροιας γεφυρώνει το ψηφιακό 
χάσμα παρέχοντας ωφέλεια τόσο στο κέντρο, για τους 
επισκέπτες, όσο και στις συνοικίες της πόλης για τους 
κατοίκους.  

Η παρούσα δημοτική αρχή ανταποκρίθηκε στην 
πρωτοβουλία WiFi4EU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
λαμβάνοντας voucher αξίας 15.000 ευρώ. Με την υλο-
ποίηση του προγράμματος ο Δήμος Βέροιας αποτελεί έναν από τους εκατοντάδες δήμους της Ευρώπης που ακολουθούν 
τη στρατηγική ψηφιοποίησης της Ε.Ε, δημιουργώντας Wi-Fi hotspot σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων δημό-
σιων πάρκων και πλατειών, σε τοπόσημα της πόλης και σε δημόσιες υπηρεσίες. 

Τα σημεία όπου είναι διαθέσιμη δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi είναι:
• Δημαρχείο- ΚΕΠ Βέροιας • Εβραϊκά Μνήματα • Βήμα Αποστόλου Παύλου
• Πλατεία «Τσερμένι» • Πλατεία Καπετανίδη
«Με την ένταξη στο πρόγραμμα WiFi4EU πετυχαίνουμε την ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε σημαντικά σημεία 

κεντρικά και περιφερειακά της πόλη μας. Στόχος της ψηφιοποίησης είναι να εξασφαλίσει πρόσβαση στις δημόσιες υπηρε-
σίες και να δημιουργήσει καλές ευκαιρίες συμμετοχής τόσο για τους νέους, όσο και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας» σημει-
ώνει ο Δήμαρχος Βέροιας. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.

«Μέσω των συνδέσεων αυτών οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο γενικότερα  αλλά και σε ψηφιακές δημό-
σιες υπηρεσίες όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονικό τουρισμό και εξιδεικευμένες ανάλογες 
υπηρεσίες που σχεδιάζει να προσφέρει η κάθε τοπική Αρχή» υπογραμμίζει ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Ψηφιακής Πολιτικής & Καινοτομίας, Καλλίστρατος Γρηγοριάδης.

Η εν λόγω τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα παρέχεται δωρεάν και χωρίς όρους, ενώ παράλληλα υπάρχει η πρόβλεψη 
για Φίλτρο Ιστοσελίδων (Web Content Filtering).

Αρχαίος τάφος(;) βρέθηκε 
χθες απέναντι από το «κάστρο» 
στην Ανοίξεως, κατά τις εργασίες 

αντικατάστασης 
αμιαντοσωλήνων από την ΔΕΥΑΒ

Μπορεί στο πρωταπριλιάτικο φύλ-
λο του «Λαού» να γράψαμε ότι κατά τη 
διάρκεια των εργασιών που διενεργεί 
η ΔΕΥΑ Βέροιας επί της οδού Ανοίξε-
ως για την αντικατάσταση των αμια-
ντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης, 
μεταξύ των οδών Σκρά και Κονίτσης,  
βρέθηκε περίεργο κιβώτιο και η φαντα-
σία του καθένα πήγε σε κρυμμένους 
θησαυρούς. Όμως την επομένη κατά 
την εκσκαφή του τμήματος  μεταξύ 
Κονίτσης και Μπιζανίου απέναντι από 
το «κάστρο», βρέθηκε στα αλήθεια 
ένας αρχαιολογικός θησαυρός, για τον 
οποίο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν 
λόγο για τάφο ή φούρνο, την αποτύ-
πωση του οποίου θα κάνει η αρχαιο-
λογική υπηρεσία, που κλήθηκε για να 
καταγράψει το εύρημα.. Μάλιστα για 
την διευκόλυνση του συνεργείου της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, οι εργασίες 
στο τμήμα αυτό σταμάτησαν, ώστε το 
πρωί της Δευτέρας να διευρυνθεί η 
υφιστάμενη τομή και να μπορέσουν 
οι αρχαιολόγοι να εξακριβώσουν περί 
τίνος πρόκειται.

Μέχρι τότε η Αστυνομική Διεύθυνση 
Ημαθίας αποφάσισε για την ομαλή 
και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυ-
κλοφορίας, την στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων, με εναλλάξ κυκλοφορία από 
το εναπομείναν ρεύμα, στην οδό Ανοίξεως από την συμβολή της με την οδό Μπιζανίου έως 
την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την πλατεία Ελιάς 
καθώς και την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, στην οδό Αντωνιάδη, 
από την συμβολή της με την οδό Π. Μελά έως την συμβολή της με την οδό Ανοίξεως.

Προς τούτο θα υπάρχει κι σήμανση προειδοποίησης με χρήση κώνων και τοποθέτηση ση-
ματωρών, προς ενημέρωση των οδηγών.



Είδη πρώτης ανάγκης από το ΚΑΠΑ 
Δήμου Βέροιας στους σεισμόπληκτους 

του Δήμου Ελασσόνας

Το ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας, ανταποκρινόμενο στους καταστατικούς σκοπούς του αλλά και τις έκτακτες ανάγκες που αντιμετωπίζουν συ-
νάνθρωποί μας στις σεισμόπληκτες περιοχές, οργάνωσε συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και απέστειλε τα συγκεντρωθέντα είδη στον 
Δήμο Ελασσόνας, την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.

Επισκεπτόμενοι τις πληγείσες περιοχές προς παράδοση της βοήθειας, διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι το μέγεθος της ζημίας 
που έχει συντελεστεί, το άλγος και την ταλαιπωρία που υπόκεινται οι συνάνθρωποι μας αλλά και το εύρος της ανταπόκρισης 
που έχει τύχει η προσπάθεια βοήθειας τους από όλη την επικράτεια. Σημειωτέον ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Ελασσόνας 
που έχουν αναλάβει την υποστήριξη των πληγέντων, είτε με την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης είτε με την εξασφάλιση της 
σίτισης τους, έχουν να επιδείξουν ένα πολύ σοβαρό έργο στα πλαίσια ενός πλήρως οργανωμένου σχεδίου. 

Περαιτέρω θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τους συλλόγους της περιοχής μας που συμμετείχαν στην 
συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και συγκεκριμένα 
την Εύξεινο Λέσχη Βεροίας, τον πολιτιστικό Σύλλο-
γο Αγ. Γεωργίου, τον σύλλογο «Η Μίεζα» Ανθεμί-
ων και τον Σύλλογο «Αριστοτέλης» Λουτροχωρίου 
Σκύδρας. Ευχαριστίες οφείλουμε και στο μεταφορέα 
Χρήστο Παπαδόπουλο που με την ελάχιστη επιβά-
ρυνση, ανέλαβε να εκτελέσει την εν λόγω αποστολή 
με το φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του.

Τέλος, εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας προς 
την δημοτική αρχή του Δήμου Ελασσόνας, την 
αντιδήμαρχο Φρόσω Καρκαβανίδου – Σκρέτα και 
τις συνεργάτιδες της Κατερίνα και Βασιλική, για την 
άψογη συνεργασία και την τιτάνια προσπάθεια που 
καταβάλλουν σε αντίξοες συνθήκες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λ. Ακριβόπουλος
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Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Συμπληρώνοντας φέτος, φίλοι αναγνώ-
στες, 200 χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821, το κορυφαίο γεγονός που σημα-
τοδότησε την ίδρυση του νέου Ελληνικού 
κράτους. Το όραμα τα λευτεριάς σιγόκαιγε 
για χρόνια στην ψυχή του υπόδουλου Έλ-
ληνα, που με το τεράστιο ψυχικό σθένος 

αγωνίστηκε και αποτίναξε τον τουρκικό ζυγό, που καταδυνάστευε 
το έθνος 400 ολόκληρα χρόνια.

Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Διάκος, Παπαφλέσσας, Υψηλά-
ντης, Κανάρης, Μιαούλης, Ανδρούτσος, Νικηταράς, Ρήγας Φεραί-
ος, Παλαιών Πατρών Γερμανός και αμέτρητοι ήρωες, επώνυμοι 
και ανώνυμοι, αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση και παροιμιώδη 
ανδρεία, για μια ελεύθερη πατρίδα.

Στον ξεσηκωμό του 1821 όμως, δεν έλειψε και η ηρωική συμ-
μετοχή της γυναίκας, που με αυτοθυσία, δυναμισμό και εθνική 
περηφάνεια, προσέφερε τα μέγιστα στον αγώνα. Ρουμελιώτισσες, 
Πελοποννήσιες, Νησιώτισσες, Ηπειρώτισσες, Μακεδονίτισσες, 
Θρακιώτισσες, Κρητικές, μορφωμένες, αγράμματες, γνωστές 
και άγνωστες, μανάδες, σύζυγοι, κόρες, κράτησαν ζωντανές τη 
θρησκεία, τη γλώσσα, την αγάπη για την πατρίδα και αναμμένη 
τη φωτιά για την ελευθερία. «Όσο ζείτε την Τουρκιά να μην την 
προσκυνάτε», έλεγαν στα παιδιά τους.

Οι Μεσολογγίτισσες κατά την ηρωική έξοδο κρατούσαν στο 
ένα χέρι το σπαθί και στο άλλο το μωρό τους. Οι γυναίκες της 
Χίου, το 1822, διάλεξαν το θάνατο, προκειμένου να πέσουν στα 
χέρια του εχθρού και ατιμασθούν στα σκλαβοπάζαρα. Η Μόσχω 
Τζαβέλλα, σύζυγος του Λάμπρου, μαζί με 400 Σουλιώτισσες το 

1792 επιτέθηκαν στους Τουρκαλβανούς του Αλή Πασά, αναγκάζο-
ντάς τους να υποχωρήσουν.

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (1776-1825) και η Μαντώ Μαυ-
ρογένους, δύο εμβληματικές γυναίκες, που διέθεσαν όλη την πε-
ριουσία τους στον αγώνα, ηγήθηκαν στη μάχη και έκαναν γνωστή 
την επανάσταση και τα εθνικά μας ιδεώδη στην Ευρώπη, μεγαλώ-
νοντας το κίνημα του φιλελληνισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαντώ Μαυρογένους, που τιμήθηκε 
από τον Καποδίστρια με το βαθμό της αντιστρατήγου, πέθανε 
φτωχή και ξεχασμένη από το ελληνικό κράτος. Η Λένα Μπότσαρη 
μαζί με 200 γυναίκες έκλεισε την τελευταία πράξη του δράματος 
στο Ζάλογγο, η Χάϊδω Σέχου στο Σούλι, η Γαλαξειδιώτισσα Αλε-
φάντω, η Παπαδιά Κουρκουμέλη στο Μεσολόγγι, η Δόμνα Βισβίζη 
από τη Θράκη, μάνα 4 παιδιών, έγινε καπετάνισσα και πολέμησε 
ηρωικά. Η κρητικά Χαρίκλεια Δασκαλάκη ανατινάχτηκε στο Αρ-
κάδι, η Μανιάτισσα Κωνσταντία Ζαχαριά, ύψωσε τη σημαία της 
Επανάστασης στη Σπάρτη, η Σπαρτιάτισσα Σάββαινα πολέμησε 
στο Βαλτέσι, η Ζαμπέτα Κολοκοτρώνη, μάνα του Θεόδωρου, α-
νέθρεψε αγωνιστές, Ρουμελιώτισσα Ασήμω Γκούρα αναδείχθηκε 
σε μεγάλη ηρωίδα στην πολιορκία της Ακρόπολης των Αθηνών 
(1826-1827), είναι λίγες μόνο από τις γενναίες γυναίκες που προ-
σέφεραν στον αγώνα της ανεξαρτησίας και αποτέλεσαν σύμβολα 
ανδρισμού και ανδρείας.

200 χρόνια λοιπόν, ελεύθεροι, χάρη στο φλογερό πατριωτισμό, 
τη γενναιότητα, την αυτοθυσία των ηρώων και των ηρωίδων μας. 
Των ηρώων, που διάλεξαν τον ένδοξο θάνατο από την υπόδουλη 
ζωή. Που δίδαξαν σε όλον τον κόσμο τα ιδανικά της πατρίδας, της 
ελευθερίας, της πίστης. Ιερό μας χρέος και τιμή, φίλοι αναγνώ-
στες. Χρέος μας να φύγουμε απ’ το εγώ για να πετύχουμε το ε-
μείς, όπως οι ένδοξοι ήρωές μας και να διαφυλάξουμε όσα εκείνοι 
πέτυχαν με τη θυσία τους.

Η γυναίκα στην 
Επανάσταση του 1821

Τόσο λίγο
Κώστας  Μίζας
Επιμελητής Ανηλίκων Βέροιας

“... Κι εσύ συνέχιζες γυμνός κι αθώος 
να κυνηγάς οράματα

Να καταπίνεις τη φωνή σου για να μη 
σ ακούνε

Να τεμαχίζεις κάθε μέρα τη ζωή σου
Μοιράζοντας τις σάρκες σου μοιράζο-

ντας
Τα δύσκολά σου όνειρα ιδίως εκείνα

Που μυρίζαν ουρανό...”
ΚΛΕΙΤΟΣ ΚΥΡΟΥ

Αυτή τη  σκηνή την είχε φανταστεί πολλές φορές πριν.
Αυτή-μια αέρινη φιγούρα- διασχίζει το δρόμο ανυποψίαστη.
Αυτός τη βλέπει,ανοίγει την πόρτα του παλιού Citroen και φω-

νάζει το όνομά της.
Είναι ένα κρύο απομεσήμερο με πολλά σύνεφα στον ουρανό 

σε μια πόλη μακρινή.
Περιμένει με λαχτάρα να δει την χαρά της έκπληξης στο πρό-

σωπό της μετά το αρχικό σάστισμα,να τρέξει προς το μέρος του 
και να χαθεί στην αγκαλιά του.

Αυτή τον βλέπει,το βλέμμα της σκοτεινιάζει και διστάζει να 
προχωρήσει προς το μέρος του.

Τί συμβαίνει?
Αυτός νιώθει  σαν κάτι να αποσυνδέθηκε απότομα μέσα του.
Προσπαθεί να μιλήσει,όμως δεν βγαίνει ήχος από το στόμα 

του.
Δεύτερη μέρα
Το λεωφορείο ήταν σχεδόν γεμάτο. Μόνο λίγες θέσεις στο πί-

σω μέρος είχαν απομείνει αδειανές.
Η θέση του ήταν δίπλα στο παράθυρο. Ετσι μπορούσε να δει 

καθαρά την πόλη που διακρινόταν στο βάθος καθώς την άφηναν 
πίσω τους. Ήξερε καλά ότι δεν θα επέστρεφε.Δίπλα του κάθισε 
μία κοπέλα γύρω στα τριάντα,ίσως και παραπάνω.Πάντα δυσκο-
λευόταν να προσδιορίσει την ηλικία των άλλων.

Σε λίγο κάτι ακαθόριστο τον παρακίνησε να κοιτάξει προς το 
μέρος της,αλλά δίστασε. Σκέφθηκε ότι στο βλέμμα του θα είχε 
μείνει κάτι απ την πικρή γεύση της χθεσινής  μέρας. Μια ξεκάθα-
ρη ομολογία ενοχής -έτσι το ένιωθε-για μια  μοιραία παρανόηση 
που δεν κατάφερε να διαλευκάνει. 

Από πάντα-το βλέπει καθαρά τώρα- όταν δοκίμαζε να ξεστρα-
τίσει από τα μονοπάτια της λογικής  προς τα δύσβατα χωράφια 
των συναισθημάτων, το βάδισμά του δεν ήταν πάντα σταθερό.

Ανοιξε το βιβλίο με τα ποιήματα του Τσέσλαφ Μίλος που είχε 
μαζί του, τυχαία έπεσε πάνω στο ποίημα “Τόσο λίγο”, και άρχισε 
να διαβάζει.

  “ Μίλησα τόσο λίγο.
     Οι μέρες ήταν μικρές.
     Μικρές οι μέρες.
     Μικρές οι νύχτες.
    Τα χρόνια λίγα.
     Μίλησα τόσο λίγο.
     Δεν μπορούσα να συνεχίσω.
     Η καρδιά μου κουράστηκε
     Από χαρά,
     Απελπισία,
     Πάθος,
     Ελπίδα.
 ... Και τώρα δεν ξέρω
     Τί από όλα αυτά ήταν αληθινό.”
     Εκλεισε τα μάτια του. Λίγο πριν βυθιστεί στον ύπνο, πρό-

λαβε να ακούσει τον ήχο της βροχής που δυνάμωνε έξω.
ΥΓ. Τί παράξενο,στην σκέψη μου είναι πάντα ο Δημήτρης που 

τον ξέρω τόσο λίγο.                                           
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ  
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μικρός σαν ήμουνα
θυμάμαι που μας είχε στείλει ένα γράμμα 
ο Μάγος της Μοζαμβίκης Βερτουζαζέλ
που έγραφε.

Αγαπητοί μου

Νευριασμένοι του 3ου ορόφου
Συνταξιούχοι του 12ου 
Μπαρουτοκαπνισμένοι του 4ου 
Διευθυντές του 13ου
Οδοντίατροι του 7ου
Εργατοπατέρες του 9ου
Έμποροι του ισογείου
Κουμπάροι του 6ου
Αρτοποιοί του 1ου
Μεσίτες του 16ου
Εστιάτορες του 5ου
Αρραβωνιασμένοι του 6ου 
Σεξομανείς του 17ου
Καθηγητές του 10ου 
Εργολάβοι του 14ου
Βενζινοπώλες του 2ου
Σιδηροδρομικοί του 9ου
Ζαχαροπλάστες του 8ου
Δικηγόροι του 11ου 

όλοι στην ίδια πολυκατοικία μένετε
εκτός απ` τον Ταρζάν που ζει στη Δάσος!!!

Γιάννης Ναζλίδης
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το ομορφότερο ταξίδι της ζωής μας!
Και κάπου εκεί στα μέσα του καλοκαιριού ξεκίνησε το πιο μαγι-

κό, το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μας!
Εκεί κοντά στην Αθήνα, στη Λυκόβρυση, ο Θεός και η Αγία Ειρή-

νη Χρυσοβαλάντου, μας έδωσαν τα σημάδια τους.
Η «αναγγελία της αναχώρησης» έγινε από την ιατρό-μικροβι-

ολόγο Σοφία Εφραιμίδου. Αγαπημένη μου το μήνυμά σου έχει 
αποθηκευτεί! Σ’ ευχαριστώ για την πρώτη είδηση…

Συνοδοιπόρος μας από την πρώτη στιγμή, ο άνθρωπος που 
χάρηκε στο άκουσμα της είδησης, όσο και οι άνθρωποι των οικογε-
νειών μας!

Γιατρέ μου, Γιάννη Μπιλδιρή, όποιες λέξεις κι αν ψάξουμε να 
βρούμε, δεν μπορούν να περιγράψουν το μεγάλο μας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Σ’ ευχαριστούμε για την ηρεμία σου και για την βοήθειά σου 
κάθε στιγμή.

Σ’ ευχαριστούμε για τη φροντίδα σου, ιδιαιτέρως λίγο πριν την 
πρώτη αγκαλιά, γιατί καταλάβαμε πως δεν ήταν μία συνηθισμένη 
περίπτωση.

Αλλά πάνω απ’ όλα σ’ ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που 
νιώθουμε τόσα χρόνια κοντά σου!

Στο ταξίδι αυτό, το κατάλυμα που μας φιλοξένησε, ήταν 5 αστέ-
ρων!

Ευχαριστούμε τον κ. Αντωνιάδη Νικόλαο, καθώς και το προ-
σωπικό της Κλινικής «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» για τις υπηρεσίες που 
παρείχαν σε όλους μας! Ιδιαιτέρως και λόγω των συνθηκών που 
επικρατούν μπορούμε να πούμε ότι νιώσαμε ασφαλείς από την 
πρώτη στιγμή.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους «συνταξιδιώτες» 
μας Πέτρου Κωνσταντίνου, Πέτρου Βίκυ, Διμινίκο Γεώργιο, Το-
λιόπουλο Κωνσταντίνο, Κοτίδη Γεώργιο και όλο το νοσηλευτικό 
προσωπικό και τις μαίες, τις κυρίες που φρόντιζαν για την καθαριό-
τητα και το φαγητό μας, καθώς και το προσωπικό που ασχολήθηκε 
με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στο ξεκίνημα της ζωής του μι-
κρού μας αγοριού!

Το 9μηνο ταξίδι, το πρώτο των τριών μας, έφτασε στον τελικό 
του προορισμό με τις ομορφότερες αναμνήσεις. Το καλύτερο ταξίδι 
όμως είναι πάντα το επόμενο!

Ανυπομονούμε να το ζήσουμε!!!
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά.

Οι γονείς του μικρού μπέμπη.
Νικόλαος Δημητριάδης – Λυγερή Κουμούση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την γιατρό Ορ-

θοπεδικό κα Ερατώ Γκουλιοπούλου, της Ορθοπεδικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου Βέροιας και του Κ.Υ. Βέροιας για 
την ευγένεια και την υπομονή της προς τους ασθενείς της.

Χρήστος Βαλτινός
τέως εκδότης «Ελληνικής Γνώμης» Μονάχου

Περί εμβολίων ο λόγος 
Του ιατρού Τηλέμαχου 
Χατζηαθανασίου

Τα δυο  σπουδαιότερα πράγ-
ματα  που πρόσφερε η επιστή-
μη στην ανθρωπότητα,  κατά τον  
Π.Ο.Υ. ,σε επίπεδο πρόληψης, 
είναι: Το καθαρό νερό και τα εμ-
βόλια.  

Για το πρώτο, είναι αυτονόητο, 
δεν χρειάζεται να πούμε κάτι.  

Για το δεύτερο, το οποίο λύ-
τρωσε την ανθρωπότητα από πολ-
λά δεινά, είναι απορίας άξιο, να 
εγείρονται αφελείς, αντιεπιστημο-
νικές , και γιατί όχι, ανόητες αμφι-

σβητήσεις, οι οποίες οδηγούν σε αντικοινωνικές συμπεριφορές. 
     Αφελείς κ.λπ., γιατί είναι γνωστό ότι τα τμήματα του μικροβίου 

που εισέρχονται με το εμβόλιο στον οργανισμό μας, «συνεργάζονται» 
με το ανοσοποιητικό μας σύστημα και παράγουν αντισώματα όμοια με 
εκείνα που θα αναπτύσσονταν αν νοσούσαμε. 

     Όσο για θρομβοεμβολές, συνέβαιναν και θα  συμβαίνουν πάντα. 
Στο νοσοκομείο της πόλης μας, συχνά, νοσηλεύονταν βαριές θρομβο-
φλεβίτιδες, με τον υπαρκτό φόβο μιας πιθανής εμβολής. Με το εμβό-

λιο,  ο κίνδυνος μιας τέτοιας εκδοχής, είναι μικρότερος από τον κίνδυνο 
που διατρέχουμε  σ ένα ταξίδι μας Βέροια – Αθήνα.           

       Αντικοινωνικές γιατί, ως πιθανοί φορείς και μεταδότες, μπορεί 
να γίνουν αιτία να χαθούν ακόμα και ανθρώπινες ζωές, ένα υπέρτατο 
αγαθό που προηγείται κάθε άλλου δικαιώματος, ενός δικαιώματος που 
πρέπει, στην προκειμένη περίπτωση, να ν περιφρουρηθεί θεσμικά 
από την   πολιτεία   

      Σήμερα διαθέτουμε, και μάλιστα σε συντομότατο χρονικό διά-
στημα, εμβόλια που μπορούν και πάλι να μας απαλλάξουν από την 
πανδημία, ενώ όλα τα άλλα μέσα έχουν επικουρικό ρόλο.  

      Δυστυχώς όμως η Ε.Ε. φάνηκε μικρότερη των περιστάσεων, 
με την ευθύνη να επιμερίζεται στις επιμέρους κυβερνήσεις των κρα-
τών μελών οι οποίες, στα ανταγωνιστικά, κερδοσκοπικά παιχνίδια, 
αρκέστηκαν στο ρόλο του θεατή, ( αν δεν τα προκάλεσαν κάποιες από  
αυτές), με αποτέλεσμα οι ρυθμοί των εμβολιασμών να είναι μικρότεροι 
των προσδοκιών. 

Πέρα από την διαφύλαξη της προσωπικής μας υγείας, εμβολιαζόμε-
νοι, επιτελούμε και το κοινωνικό μας καθήκον προστατεύοντάς και τους 
προσφιλείς γύρω μας. 

Μια και το παιχνίδι με τα μέτρα αποκλεισμού  χάθηκε, κατά τα κοι-
νώς λεγόμενα,  Κάνουμε  το εμβόλιο για να νοιώσουμε ασφαλείς, και  
κυρίως, να είμαστε ασφαλείς. 

 Και δεν    ξεχνάμε  όλα τα επικουρικά μέσα,  για να ελπίζουμε σε 
καλύτερο καλοκαίρι, (λίγο δύσκολο).           

Την Τρίτη 6 Απριλίου
Δήμος Βέροιας: Διαδικτυακό ενημερωτικό 

σεμινάριο για την κατάθλιψη 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του  Δήμου Βέροιας  και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού διοργανώνουν την Τρίτη 6 Α-

πριλίου 2021 στις 12:30 το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την κατάθλιψη με θέμα: 
«Ενημέρωση / Ψυχοεκπαίδευση για την κατάθλιψη» 

που θα πραγματοποιηθεί από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων σε συνεργασία με την Ψυχολόγο Σμαράγδα Χρηστάκη, υπό 
την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

- Για να παρακολουθήσετε την ημερίδα παρακαλούμε κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://zoom.us/j/95355214465
Την ημέρα και ώρα της διαδικτυακής δράσης , στη σελίδα «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Κεντρική Δομή» https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias 

θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση  https://youtu.be/X9h38oKxzTc
https://www.facebook.com/1536897033267731/videos/138355621429698
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Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 4 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του 

Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».   

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 4 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Δ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό και θα ομιλή-
σει στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Ο Εσπερινός θα μεταδο-
θεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαρια-
σμοί ,που μπορείτε να βοηθήσετε είναι οι εξής :

-ALPHA  BANK  IBAN:  
GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024  ,
-Τράπεζα Πειραιώς IBAN: 
GR60 0172 2430 0052 4301 6849 781 και 
-Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: 
GR7401103250000032548030355
 καθώς και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  ALPHA  BANK  ΙΒΑΝ: 

GR80 0140 8300 8300 0200 1000 070.

Μητροπολίτης Βεροίας: «Η προσφορά 
των Νεομαρτύρων εις το Έθνος»

Την Πέμπτη 1 Α-
πριλίου το απόγευμα 
στο πλαίσιο του εορτα-
σμού των 200 ετών α-
πό την έναρξη της Ελ-
ληνικής Επαναστάσε-
ως του 1821, μεταδό-
θηκε, μέσα από τους 
ιστοχώρους της Ιεράς 
Μητροπόλεως μας και 
από τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος λό-
γος» στους 90.2 FM, 
ομιλία του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου 
Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμονος, ο οποίος 
ανέπτυξε το θέμα: «Η 
προσφορά των Νε-
ομαρτύρων εις το Έ-
θνος».

Πρόκειται για την έ-
κτη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος στη σειρά των διαδικτυακών ομιλιών με τον γενικό τίτλο: 
«Μαρτύρων και Ηρώων αίματα», που μεταδίδει η Ιερά μας Μητρόπολη κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. κατά την οποία αναπτύσσο-
νται ιστορικά και αγιολογικά θέματα που σχετίζονται με την περίοδο της Τουρκοκρατίας και την Ελληνική Επανάσταση, την συνει-
σφορά της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου στους αγώνες του Έθνους καθώς και με γεγονότα και πρόσωπα που διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο στην τοπική μας Εκκλησία. 

AΔΑ: Ψ7ΣΔ4653Π4-ΡΛΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΗΜΑΘΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση   Ρήγα Φεραίου 16-18 Ταχ. κωδ.:  59 132 Βέροια
Πληροφορίες :  efahma@culture.gr
Τηλέφωνο   :  2331029737, 22145 E-mail :  Β. Αποστολίδου

ΥΠΠΟΑ 02/04/2021
Α.Π.: 135868

Βέροια, 2 Απριλίου 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.

Α΄/03-03-1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του 
άρθρου 25 του ν. 4440/2016 και του άρθρου 64 του Ν4590/2019 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-2019). 

2. Την υπ.αρ. 3822/2020//1/2021/22-3-2021  έγκριση της υπ΄ 
αρ. ΥΠΠΟΑ/94827/8-3-2021 Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 από το 
ΑΣΕΠ. 

3. Την υπ.αρ. ΣΟΧ1/2021 (αρ. πρωτ: ΥΠΠΟΑ/94827/8-3-2021 
- ΑΔΑ:Ω1ΧΑ4653Π4-ΟΞΗ) Ανακοίνωση για την πρόσληψη ΙΔΟΧ 
προσωπικού με 7μηνη διάρκεια απασχόλησης στην ΕΦΑ Ημαθίας. 

4. Το με αρ. πρωτ. εισερχόμενο ΥΠΠΟΑ/130636/31-3-2021 
με ημερομηνία αποστολής 30.03.2021, ηλεκτρονικό μήνυμα του 
Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων από τους υποψήφιους στο 
πλαίσιο της προκήρυξης πρόσληψης ΙΔΟΧ προσωπικού 7μηνης 
διάρκειας έως και τις 12.04.2021 λαμβάνοντας υπόψη τις επιδημι-
ολογικές ανάγκες. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδημιολογικές συνθήκες την παρά-

ταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθμ . 
ΥΠΠΟΑ/94827/8-3-2021 - ΑΔΑ:Ω1ΧΑ4653Π4-ΟΞΗ ανακοίνωσης 
(ΣΟΧ 1/2021) έως και την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021. 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αγγελική Κοτταρίδη

Αρχαιολόγος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 3 Α-

πριλίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας η Ρόδω Δημ. Τσιλιγκερίδου 
σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 2 Α-

πριλίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στη Ν. Νι-
κομήδεια Βέροιας ο Χρήστος Ιωαν. 
Παπαδόπουλος σε ηλικία 58 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 2 Α-

πριλίου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας η Δέσποινα Απ. Πασίδου σε 
ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
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Τάσος Μπαρτζώκας: 
Να μην θρηνήσουμε θύματα

 έξω από την Εφορία Βέροιας
-Ζητά την αλλαγή του τρόπου εισόδου 
των αυτοκινήτων στο κτίριο της ΔOY

Την αλλαγή του 
τρόπου εισόδου 
των αυτοκινήτων 
στη ΔOY Βέροιας 
(Ε.Ο Αλεξάνδρει-
ας-Κοζάνης), προ-
κειμένου να απο-
τραπεί ενδεχόμενο 
σοβαρού τροχαίου 
ατυχήματος, ζητά 
ο Τάσος Μπαρτζώ-
κας με διαδοχικές 
συναντήσεις με 
τον Αστυνομικό Δι-
ευθυντή Ημαθίας 
και τον  Αντιπερι-
φερειάρχη Ημαθί-
ας.

Ειδικότερα και 
κατόπιν του θλιβε-
ρού δυστυχήματος 
που σημειώθηκε 
πρόσφατα  έξω 
από τη Βουλή με 
θύμα νεαρό μοτο-
σικλετιστή, ο Τάσος Μπαρτζώκας επεδίωξε να συναντηθεί με τον Ταξίαρχο, κ. Αδαμίδη, θέτοντας του την έλλειψη κόμβου, 
φωτεινού σηματοδότη και διάβασης πεζών στο σημείο εισόδου της ΔΟΥ.  Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, οι ανωτέρω 
ελλείψεις συνεπάγονται την προσέγγιση της Εφορίας από τους οδηγούς του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας μέσω 
αναστροφής, γεγονός που καθιστά το ότι δεν έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία, απόρροια μόνο της καλής τύχης. Ο Διευ-
θυντής της Αστυνομίας συμφώνησε ότι απαιτείται παρέμβαση και ότι θα εισηγηθεί θετικά επί των ενεργειών που απαιτού-
νται, οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας εξέθεσε το θέμα και στον κ. Καλαϊτζίδη, Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, ο οποίος κινητοποίησε 
τις Τεχνικές Υπηρεσίες για τις απαιτούμενες ενέργειες. Η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για την αλλαγή της 
υφιστάμενης κατάστασης θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια στο συγκεκριμένο σημείο, διευκολύνοντας παράλληλα την 
προσέγγιση στις υπηρεσίες της Εφορίας.

Παγκόσμια 
Ημέρα 

Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης: 

Μπλέ 
για τον αυτισμό 

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για 
τον Αυτισμό .

Ναί ,  είμαστε όλοι διαφορετικοί και είμαστε όλοι ίσοι.  Με 
αυτές τις σκέψεις , με αγάπη και ευαισθησία ενώνουμε τις δυ-
νάμεις  και τις φωνές μας  , τιμώντας  τα άτομα  που βρίσκο-
νται  στο φάσμα του αυτισμού και στηρίζοντας  το περιβάλλον 
τους . 

Αυτισμός .
 Μια δύσκολη και 

ισόβια πορεία κά-
ποιων  ανθρώπων. 

Ας τους αγκαλιά-
σουμε!

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς 
Βοργιαζίδης, δήμαρ-
χος  Βέροιας 

Πλωτάρχης Γεώρ-
γιος Τσιλιμπάρης, Μα-
έστρος της Μπάντας 
του  Πολεμικού Ναυ-
τικού 

Θεόφιλος Κορω-
νάς, πρόεδρος της 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  

ΝΗΣΙ ΗΜΑΘΙΑΣ:  
Ο Θησαυρός του Βάλτου, 

στο «Πειρατολόγιο»
Η Ι.Μονή των Αγ. Αναργύρων με  κτητορική επιγραφή 1813 είναι το κεντρικό θέμα 

του «Πειρατολογίου» στο νέο του επεισόδιο, ο ιερέας του χωριού Πατέρας Χρήστος 
παρέα με τους εθελοντές του Ναού και τον πολιτιστικό σύλλογο Νησίου Ημαθίας άνοι-
ξαν, περιποιήθηκαν και δημιούργησαν μια κατανυχτική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της 
Μονής του προηγούμενου αιώνα.                                       

 Σ’ αυτό το μοναδικό αφιέρωμα στην Ι. Μ.  γίνεται αναφορά στην ιστορία της, στις 
εξαιρετικές εικόνες της, και λόγω ότι χρονολογικά συμπίπτει η ανέγερση της με την 
έναρξη της επανάστασης του 1821 γίνεται αναφορά στον συμβολισμό της στολής του 
Εύζωνα η οποία παραχωρήθηκε από τον συλλέκτη-ερευνητή Βασίλειο Νικόλτσιο και 
τοποθετήθηκε στο κέντρο της.  Αξιοσημείωτο είναι ότι στο αφιέρωμα εμφανίζονται ο 
νεαρός Ιεροψάλτης Ιωάννης Δημόκας, και ο Θωμάς Γρηγορόπουλος οι οποίοι γεμίζουν 
τον ιερό χώρο με τις υπέροχες φωνές τους. 

Σκηνοθεσία-μοντάζ Θοδωρής Αδάμος,
Υπότιτλοι Αντώνης Ισαακίδης, 
Μουσική  George Lazaridis, 
φωτογραφία-backstage Σοφία Ντιάγκα
(https://youtu.be/az1NvrSb6y8)   

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Να αποζημιωθούν ΟΛΕΣ 

οι ποικιλίες που επλήγησαν 
από τις βροχοπτώσεις του 
περσινού καλοκαιριού»

Η κοροϊδία των παραγωγών από την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζεται. Μετά 
από καθυστέρηση μηνών, ανακοινώθηκαν 
ενισχύσεις de minimis στους ροδακινο-
παραγωγούς για τις ζημιές του περσινού 
καλοκαιριού. Με έκπληξη όμως οι αγρότες 
βλέπουν να δίνονται ψίχουλα για τα επι-
τραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια και να 
εξαιρούνται μια σειρά ποικιλιών που ήταν 
στην καρδιά των ζημιών την περίοδο της 
καταστροφής. 

Απαιτείται άμεσα η αύξηση του ποσού 
ενίσχυσης στα επιτραπέζια και νεκταρίνια 
και η ένταξη στο πρόγραμμα de minimis 
ΟΛΩΝ των ποικιλιών που επλήγησαν από 
την καταστροφή. Μετά και τις πρόσφατες 
ζημιές από τον παγετό, η Πολιτεία οφείλει 
να στηρίξει με ουσιαστικά μέτρα το εισό-
δημα των αγροτών, που πέρα από τα 
προβλήματα διάθεσης του προϊόντος, βλέπουν την παραγωγή τους να πλήττεται συνεχώς 
τα τελευταία χρόνια από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
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Ανάμεσα στα Πιέρια και το Βέρμιο… 
Ο αδάμαστος θεός Αλιάκμων!

Του Πάρη Παπακανάκη 
 
Βαδίζοντας στο παρόχθιο μονοπάτι του Αλιάκ-

μονα από την πλευρά που σβήνει ο ορεινός όγκος 
του Βερμίου με κατεύθυνση από το Άλσος προς 
την Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία και Πανυμνήτου, στο 
σημείο όπου τα δύο μυθικά όρη Βέρμιο και Πιέρια  
μοιάζει να σμίγουν, συναντά ο γοητευμένος από το 
φυσικό κάλος περιπατητής κάποια παράξενα, ογκώ-
δη, τσιμεντένια απομεινάρια. Λίγοι γνωρίζουν πλέον 
ότι αυτά τα παράταιρα κατάλοιπα είναι το βάθρο 
της επονομαζόμενης (στο παρελθόν) «Γέφυρας της 

Κοκκόβης», την οποία δεν θα ήταν και τελείως άστοχο αν την χαρακτηρίζαμε 
σήμερα ως «το δικό μας γεφύρι της Άρτας»…

 Όπως περιγράφει ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε για την κατασκευή του 
έργου αυτού, ο τότε Βουλευτής Ημαθίας Ι. Παπαδάκης: «… Η συζήτησις περί 
κατασκευής δρόμων από Βερροίας προς τας ορεινάς Κοινότητας ήρχισε κατά 
το 1923, αφ’ ης εποχής συνεστήθη ο Σύνδεσμος των ορεινών Κοινοτήτων 
προς ανέγερσιν γέφυρας επί του ποταμού Αλιάκμονος. Ο Σύνδεσμος ούτος 
ενήργησε δημοπρασίαν τμηματικής κατασκευής της γέφυρας, ανεδείχθη εργο-
λάβος ο μηχανικός Καμπανέλλος, του οποίου όμως την αρξάμενην εργασίαν 
με τα υλικά, παρέσυραν μίαν εσπέραν τα ορμητικά ρεύματα του Αλιάκμο-
νος…»  (Αστήρ Βερροίας Αρ.Φ. 262/149 - 23 Οκτωβρίου 1933).

Πεπεισμένος ο εν λόγω Βουλευτής για την αναγκαιότητα του έργου (ως 
τότε η διάβαση του ποταμού γινόταν -ως επί το πλείστον- από ρηχά περά-
σματα, όπως ο παρακείμενος «πόρος της Καρούτας») αξιοποιώντας το 1925 
την φιλική του σχέση με τον τότε Υπουργό της Συγκοινωνίας κ. Βαλαλά, επέ-
τυχε την απαιτούμενη χρηματοδότηση και η γέφυρα ανεγέρθηκε ως το 1927. 
Παράλληλα «…ενομοθετήθη ως αμαξητή επαρχιακή οδός η από Βερροίας διά 
γεφύρας Κοκκόβης, εις Κόκκοβαν, Βόσσοβαν, Ριζώματα και εκείθεν εις Κατε-
ρίνην…» και «εγένετο η σχετική μελέτη», ενώ «…επετεύχθη η κατασκευή του 
πρώτου μέρους της από της πόλεως μέχρι γεφύρας», συνολικού κόστους 6,5 
εκ. δραχμών. 

 
Το αθάνατον έργον, η γέφυρα Κοκκόβης που έσωσε τα περατιανά χωριά

 και από την οποία θα περάση η νέα οδός προς Κόκκοβαν-Βόσσοβαν και Ριζώματα  
 (Αστήρ Βερροίας Αρ.Φ. 262/149 - 23 Οκτωβρίου 1933).

Οι προκαταρκτικές εργασίες υποστύλωσης για την κατασκευή της γέφυρας. Παρατηρήστε το βοη-
θητικό εναέριο βαγόνι!!! (Συλλογή Θεοδωρίδη Αδάμ)  

 

Το «πέλμα» της γέφυρας στην όχθη του Βερμίου, απομεινάρια του οποίου διασώζονται 
ως σήμερα. Η ξύλινη κατασκευή σε πρώτο πλάνο, το εναέριο βαγόνι παροπλισμένο πλέον…

 (Συλλογή Θεοδωρίδη Αδάμ)  

Για να καταλήξει (θυμίζω ότι οι δηλώσεις γίνονται το 1933): «Δυνάμεθα ήδη να ελπίζωμεν ότι συντόμως 
θα επικοινωνίσωσι αι ορειναί Κοινότητες με την Βέροιαν πράγμα το οποίον και τας Κοινότητας αυτάς θα 
εξυπηρετήση και ολόκληρον την περιφέρειαν μεγάλως θα ωφελήση διότι θα επιτρέψη την εκμετάλλευσιν 
σπουδαίων πλουσιοπαραγωγικών πηγών, ήτοι μεταλλείων και δασών. Εννοείται ότι είναι απαραίτητος και η 
προσωπική εργασία των κατοίκων των ενδιαφερομένων Κοινοτήτων». 

Οι πολιτικές εξελίξεις, οι οικονομικές και οι τεχνικές δυσκολίες όμως δεν ευνόησαν την ολοκλήρωση του 
μεγαλόπνοου σχεδίου του, για να φτάσουμε στις πρώτες ημέρες του Απριλίου 1941, οπότε για τη  διαμόρφω-
ση μια γραμμής άμυνας απέναντι στα επελαύνοντα γερμανικά στρατεύματα, γνωστής ως «Γραμμή Αλιάκμο-
να», τα συμμαχικά στρατεύματα συμπτυσσόμενα νότια του ποταμού Αλιάκμονα ανατίναξαν το προς Πιέρια 
όρη τόξο της γέφυρας…  

Τη διάβαση των «περατιανών» προς την πόλη της Βέροιας άρχισαν να εξυπηρετούν οι βαρκάρηδες 
Παύλος Γεωργιάδης και Γεώργιος Πετμεζάς με μια πλωτή σχεδία, το επονομαζόμενο «Σάλι», η επίπλευση 
της οποίας βασιζόταν κυρίως σε σιδερένια άδεια βαρέλια (πολύτιμες προμήθειες της γερμανικής κατοχής…). 
Υπήρχε όμως και εγκατάσταση εναέριας διέλευσης (κάτι σαν τα σημερινά τελεφερίκ, πρωτόγονη όμως ιδιοκα-
τασκευή και μικρότερης κλίμακας).

Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό κάποιες λειτουργικές λεπτομέρειες όπως τις έχει καταγράψει ο Γιώργος 
Ντελιόπουλος: «…Η πορεία κόντρα στα νερά του ποταμού πετυχαίνονταν με ένα συρματόσχοινο, σαν αυτά 
που έχουν σήμερα στα χιονοδρομικά κέντρα που μεταφέρουν αναβατήρες. Έμπηγαν μεγάλους κορμούς 
δέντρων στο έδαφος, πάνω στις δύο όχθες, και από εκεί τέντωναν το συρματόσχοινο με τη βοήθεια ενός 
ή δύο ζευγαριών ζώων, συνήθως βουβαλιών, και το σταθεροποιούσαν, αφήνοντας πάντοτε ένα περιθώριο 
ελαστικότητας, για τη συστολή και διαστολή, λόγω αλλαγής της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Πλάι στην 
κουπαστή έδεναν ένα συρματόσχοινο στο ίδιο πάχος και στην άλλη άκρη συνέδεαν ένα καρούλι, το οποίο 
περνούσαν με ειδικό συνδετήρα μέσα στο συρματόσχοινο, όπως ακριβώς κρέμονται και οι αναβατήρες.

 Όταν ήθελαν να διασχίσουν το ποτάμι, ελευθέρωναν τη σχεδία, και αμέσως απομακρύνονταν, ακολουθώ-
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ντας την πορεία του συρματόσχοινου, με οδηγό το καρούλι, το οποίο ο καραβοκύρης συνεχώς το τραβούσε 
προς την πλευρά που πήγαινε, με ελάχιστη δύναμη. Όταν πλησίαζε την αποβάθρα, κοντράριζε το καρούλι 
και η σχεδία φρενάριζε, κόβοντας την ταχύτητα και κατέληγε ομαλά στη ράμπα. Αμέσως έριχνε ένα σκοινί έξω 
και το έδενε από έναν πάσσαλο, ώσπου να αποβιβαστούν οι άνθρωποι και το φορτίο, που αρκετές φορές 
ήταν πολλές χιλιάδες οκάδες, όπως όταν επρόκειτο για λεωφορείο, για τρακτέρ, ακόμα και θεριζοαλωνιστικές 
μηχανές…».(Εφημερίδα Λαός, 5 Νοεμβρίου 2016).

Στο επαγγελματικό αυτό επίπεδο έφτασε το δεύτερο σε σειρά «Σάλι» ιδιοκτησίας Αϊβατζόγλου. 

 
Το «Σάλι» δίπλα από την ανατιναγμένη γέφυρα (στα δεξιά διακρίνονται συντρίμμια της) 

- Αρχείο Στέργιου Ζυγουλιάνου

 Το εναέριο βαγόνι παραπλεύρως της γέφυρας που βοήθησε και στην ανοικοδόμησή της.
 (Αρχείο Γεωργίου Κόβα)

Σύντομα ήρθε η δικαίωση για τον Ι. Παπαδάκη που αποκαλούσε τη γέφυρα «…έργον από πάσης απόψε-
ως σπουδαιότατον», καθώς έγινε απεγνωσμένα προσπάθεια επαναλειτουργίας της με την προσθήκη μεταλ-
λικής κατασκευής σε αναπλήρωση του ανατιναγμένου προς τα Πιέρια όρη τόξου της.

 
«Ο Αλιάκμων όμως ηψήφησε την μεγαλοπρεπή γέφυρα» (έκφραση του τύπου της εποχής) και σε μια με-

γάλη φουσκονεριά του το 1947 κατακρήμνισε ολοκληρωτικά το μεγαλείο της, συμπαρασύροντάς τα κομμάτια 
της στην κοίτη του…    

Έτσι λοιπόν, το ταπεινό «Σάλι» συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την κατασκευή του υπάρ-
χοντος φράγματος (μεταξύ 1954-57 από τον εργολάβο μηχανικό κ. Χρυσόπουλο Γεώργιο),  του οποίου τα 
εγκαίνια έγιναν στις 27 Οκτωβρίου 1958 από τον τότε πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, που είχε 
κάνει και τη θεμελίωσή του τον Ιούλιο του 1954 ως Υπουργός Δημοσίων Έργων. 

. 
 

Η «μπαταρισμένη» γέφυρα μετά την απελευθέρωση. (Αρχείο Σάββα Τυφλίδη) 

Οι εργασίες θεμελίωσης του φράγματος μετά από εκτροπή του ποταμού Αλιάκμονα
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
05/04/2021 έως 09/04/2021

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

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Μάρτιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

05-04-2021μέχρι

11-04-2021θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

ΕΠΟ: Δευτέρα η πρώτη ΕΕ
με Ζαγοράκη

ΣτηνατζένταηΓ’Εθνική

ΤηνπροσεχήΔευτέρα5/4θαπραγματοποιηθείτελικάηπρώτησυνεδρί-
ασητηςΕκτελεστικήςΕπιτροπήςεπόπροεδρίαςτουΘοδωρήΖαγοράκη.

ΗΕΠΟζήτησε ειδικήάδειαώστεηΕΕνα γίνει μεπαρουσίαφυσικών
προσωπών,ωστόσο,έλαβεαρνητικήαπάντησηαπότηνκυβέρνηση.

Ηδιαδικασία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης κι εκτός από τηνανάδειξη
αναπληρωτήπροέδρου,α’αντιπροέδρουκαιταμία,θασυζητηθείκαιηεπα-
νέναρξητηςΓ’Εθνικής.ΘυμίζουμεότιηΓ’Εθνικήέχειλάβειπράσινοφως
γιασέντρααπό τις 4/4,ωστόσο, η επανεκκίνηση καθυστέρησε λόγω της
εκλογικής διαδικασίας και των νέων επιτροπών.Πιθανότερη ημερομηνία
γιατηνεπιστροφήστηδράσηείναιστις11/4,αλλάδεναποκλείεταιαυτόνα
συμβείκαινωρίτερα(7/4).Στησυνεδρίασηθαπαρθείκαιητελικήαπόφαση
γιατατοπικάπρωταθλήματαπουτελούνσεαναστολή.

Σάββατο03-04-2021

08:00-14:30ΑΥ-

Γ Ε Ρ Ο Π ΟΥΛ ΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο

Δημοτικό σχολείο)

23310-29101

08:00-14:30ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑ-

ΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

08:00-14:30ΛΙΑ-

ΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιά-

τσαταξί)23310-72677

14:30-21:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

19:00-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

21:00-08:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

Κυριακή04-04-2021

08:00-14:30 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ 15

ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

14:30-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

19:00-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Δευτέρα05-04-2021

14:30-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-

ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ4

(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ4

(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

Φαρμακεία

Οριστικό:Σέντραστις11/4
στηΓ΄Εθνικήαπότοσημείο

πουσταμάτησε!
Σύμφωναμε ταόσααναφέρει τοMetrosport.grη επανεκκίνηση της

Γ’ΕθνικήςκατηγορίαςθαγίνειοριστικάτηνΚυριακή11Απριλίου.Ταεξ
αναβοληςπαιχνίδιατουπρωταθλήματοςπουείχανοριστείγιατηνερχό-
μενηΤετάρτηαναβλήθηκαν,όπερσημάνειότιησέντραθαγίνειστις11
Απριλίουκαιαπότηναγωνιστικήπουείχεσταματήσειλόγωτηςπανδη-
μίαςτουκορωνοϊού.Έτσι,οΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλωνθαυποδεχτεί
τονΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςστοΗμαθιώτικοντέρμπι,ενώηΝίκηΑγκαθιάς
θααγωνιστείστονΕύοσμοκόντραστονΑγροτικόΑστέρα.Ταεξαναβο-
λήςπαιχνίδιααναμένεταιναγίνουνστις14Απριλίου.

Super League Interwetten: 
Γιοβάνοβιτς στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός, 
Αγκάγιεφ στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
OΣέρβοςΣρτζανΓιοβάνοβιτςθασφυρίξει τοντέρμπιτηςΑΕΚμε

τονΟλυμπιακόγιατην2ηαγωνιστικήτωνplayoffsτηςSuperLeague
Interwetten ενώ οΑζέροςΑλιγιάρΑγκάγιεφ θα διευθύνει το έτερο
μεγάλοματςμεταξύ τουΠαναθηναϊκούκαι τουΠΑΟΚ.Μετάαπό τις
αναμετρήσειςΑτρόμητος -ΑΕΚ το 2019 καιΑΕΛ -ΠΑΟΚ το 2020,
οΣτρζάν Γιοβάνοβιτς έρχεται για τρίτηφοράστη χώραμας, με τον
Σέρβοναορίζεταιωςοάρχονταςτουαγώνατης2ηςαγωνιστικήςτων
playoffsτηςSuperLeagueμεταξύτηςAEKκαιτουΟλυμπιακούτην
ερχόμενηΚυριακή(4/4)στοΟΑΚΑ.ΤηνίδιαημέραοΑλιγιάρΑγκάγιεφ
από τοΑζερμπαϊτζάν θασφυρίξει το ντέρμπι μεταξύΠαναθηναικού
καιΠΑΟΚ στηνΛεωφόρο,με τονσυγκεκριμένοδιαιτητήναορίζεται
γιαδεύτερηφοράναδιευθύνειζευγάριμεταξύτωνπρασίνωνκαιτων
ασπρόμαυρωναφού ήταν και στο 3-0 τουΠαναθηναϊκούστοΟλυ-
μπιακόΣτάδιοστις2Φεβρουαρίου2020.Όσοναφοράστοάλλοματς
της2ηςαγωνιστικήςτωνplayoffsμεταξύτουΆρηκαιτουΑστέρα,στο
«ΚλεάνθηςΒικελίδης»θαβρεθείοΤάσοςΣιδηρόπουλος.Αναλυτικάοι
διαιτητέςτης2ηςαγωνιστικήςτωνplayoffsκαιplayouts:

PLAYOUTS
15.00Ατρόμητος–ΑπόλλωνΣμύρνης
Διαιτητής:Μανούχος(Αργολίδας)
17.15ΟΦΗ–ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής:Γκορτσίλας(Μακεδονίας)
19.30ΑΕΛ-Παναιτωλικός
Διαιτητής:Ευαγγέλου(Αθηνών)
19.30Λαμία-Βόλος
Διαιτητής:Φωτιάς(Πέλλας)
PLAYOFFS
Κυριακή4Απριλίου
15.00Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Διαιτητής:Αγκάγιεφ(Αζερμπαϊτζάν)
17.15Αρης-ΑστεραςΤρίπολης
Διαιτητής:Σιδηρόπουλος(Δωδεκανήσου)
19.30ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Διαιτητής:Γιοβάνοβιτς(Σερβία)

ΑβραάμΠαναγιωτίδης,
ΧρήστοςΜουχτάρης

καιΑνδρέαςΚαλαϊτζίδης
τηνΚυριακή4/4στην

εκπομπή«ΕΛΜΑΝΤΡΙΓΑΛ»
τουΑΚΟΥ99,6FM

Μην χάσετε αυτή την Κυριακή 4 Απριλίου (18:00μ.μ -
20:00μ.μ.) την ραδιοφωνική εκπομπή τουΑΚΟΥ 99,6FM «ΕΛ
ΜΑΝΤΡΙΓΑΛ»μεκαλεσμένουςτουςΑβραάμΠαναγιωτίδη,Χρήστο
ΜουχτάρηκαιΑνδρέαΚαλαϊτζίδη.Ουποψήφιοςγιατηνπροεδρία
τηςΕΠΣΗμαθίας,ΑβραάμΠαναγιωτίδηςκαιταυποψήφιαμέληγια
τονέοδιοικητικόσυμβούλιοτηςΈνωσης,ΧρήστοςΜουχτάρης (Α’
ΕΠΙΤΡΟΠΗΠΡΩΤ/ΤΟΣ&ΚΥΠΕΛΛΟΥ) καιΑνδρέαςΚαλαϊτζίδης
(πρόεδροςτουΜέγαΑλέξανδρουΑγίαςΜαρίνας)σεμιασυνέντευ-
ξηπουθασυζητηθεί.Οιτρειςάντρεςανοίγουνταχαρτιάτουςκαι
μιλούνγιαταόσασυνέβησαντοαπόγευματηςΔευτέρας29Μαρ-
τίουστιςΕκλογέςγιατηνανάδειξητουνέουδιοικητικούσυμβουλί-
ουτηςΈνωσηςποδοσφαιρικώνΣωματείωνΗμαθίας(ΕΠΣΗ)που
τελικάδενπραγματοποιήθηκαν.Αναλύουντοσήμερα,τοαύριοκαι
τοχθεςτουερασιτεχνικούποδοσφαίρουκαιθακληθούννααπα-
ντήσουνσε μια σειρά ερωτημάτων.ΑβραάμΠαναγιωτίδης,Χρή-
στοςΜουχτάρηςκαιΑνδρέαςΚαλαϊτζίδηςτηνΚυριακή4Απριλίου
18:00μ.μ - 20:00μ.μ. στονΑΚΟΥ99,6FMσε μιασυνέντευξη εφ’
όληςτηςύλης.ΜανώληςΠεχλιβανίδηςκαιΠαναγιώτηςΠαντσερί-
δηςκάθεΚυριακήσαςμεταφέρουντατελευταίανέατουαθλητικού
χώρουμεσυνεντεύξειςτωναθλητώνκαιτωνπαραγόντωντουΝο-
μούμαςκαιόχιμόνο.

Πού αλλού!!!! «ΕΛ ΜΑΝΤΡΙΓΑΛ» στον ΑΚΟΥ 99,6FM
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Του Γιάννη 
Δ. Μοσχόπουλου

12.  ΑΡΧΙΖΕΙ Η 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Τον Ιούλιο του 1820 

ο σουλτάνος Μαχμούτ 
Β΄ με φιρμάνι κήρυξε 

τον Αλή πασά ένοχο προδοσίας και συγκρότησε 
στράτευμα για να τον εξοντώσει. Ο Χουρσίτ στις 
13.2.1821 με διαταγή του στον ιεροδίκη Βεροίας, 
ζητούσε εφόδια από τον καζά της Βέροιας για τις 
ανάγκες των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον 
του Αλή Τεπελενλή.

Το Μάρτιο του 1821 εξερράγη η ελληνική επα-
νάσταση στο Μοριά.

Τον Aπρίλιο του 1821 
εκδόθηκε σουλτανικό 
φιρμάνι, στο οποίο ανα-
γράφεται ότι «… γενικά 
στις πέραν της Θεσσαλο-
νίκης περιφέρειες παρα-
τηρείται γενικός αναβρα-
σμός και κίνηση εναντί-
ον των μουσουλμάνων 
πιστών … οι άπιστοι δια 
του κινήματός τους ένα 
και μόνο σκοπό επιδιώ-
κουν, δηλαδή να εξοντώ-
σουν και εξαφανίσουν 
εάν είναι δυνατόν από 
προσώπου της γης (Θε-
ός φυλάξοι) το … έθνος 
του Μωάμεθ, ρωτήσαμε 
το Πάνσοφο και περιφα-
νές Σεϊχουλισλαμάτο για 
το ποιά τιμωρία  επιβά-
λει το ιερό Σερί εναντίον 
των ρυπαρών ερπετών, 
που αυτοκαλούνται Ρούμ, 
και λάβαμε τον εξής Φετ-
φάν [ιερονομική ρήτρα]. 
Οι ιερές γραφές και τα 
παραγγέλματα του Σερί 
επιβάλουν, όπως αυτοί 
μεν οι άπιστοι να παραδί-
δονται στον δια ρομφαίας 
θάνατο, οι γυναίκες και τα 
ανήλικα τέκνα τους να ε-
ξανδραποδίζονται και να 
γίνονται δούλοι στους πι-
στούς Μουσουλμάνους, 
τα υπάρχοντά τους να 
διανέμονται μεταξύ των 
νικητών, οι δε εστίες τους να παραδίδονται στο 
πυρ και την τέφρα, σε τρόπο ώστε ανθρώπου 
φωνή να μην ακουσθεί πλέον σ’ αυτές. Διατάζου-
με λοιπόν και παραγγέλλουμε, την απαρέγκλιτη 
και κατά γράμμα εφαρμογή του άνω Φετφά του 
Σεϊχουλισλάμ και να κηρύξετε την εξόντωση και 
τελεία εξαφάνιση από προσώπου γης των βρω-
μερών τούτων ερπετών, εκπληρώνοντας έτσι την 
υψηλήν αυτοκρατορική μου επιθυμία.».

 Ο Εμμανουήλ Παπάς αποβιβάστηκε στο Άγιο 
Όρος και το Μάιο ξέσπασε η επανάσταση του Πο-
λυγύρου (17.5.1821) και της Χαλκιδικής και στις 
αρχές καλοκαιριού η επανάσταση στη Θάσο. Με 
την επανάσταση του Πολυγύρου ο Κίτρους Μελέ-
τιος, που τότε ήταν τοποτηρητής του μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, βρήκε μαρτυρικό θάνατο 

στην πλατεία Καπάν(ι) (αγοράς αλεύρων) της 
Θεσσαλονίκης [σημειώνεται ότι στην επισκοπή 
Κίτρους ανήκαν και τα Μελικοχώρια]. 

Επίσης ο επίσκοπος Καμπανίας Νεόφυτος 
(που αντικατέστησε στο θρόνο τον Θεόφιλο) με 
την έκρηξη της επανάστασης συνελήφθη και φυ-
λακίστηκε από τους Τούρκους. Σύντομα όμως 
αφέθηκε ελεύθερος και ανέλαβε τοποτηρητής του 
μητροπολίτη Θεσσαλονίκης.

Από τον Ιούνιο 1821 άρχισε η αντίδραση των 
Τούρκων για την κατάπνιξη των απελευθερωτικών 
κινημάτων με επικεφαλής τον μουτεσελίμη της 
Θεσσαλονίκης  Σερίφ Σεντίκ Γιουσούφ. Τα χωριά 
των επαναστατών γύρω από τη Θεσσαλονίκη 
ερημώνονταν. Πολλοί κάτοικοί τους πρόλαβαν 
και φυγάδεψαν τα ζώα και τις κυψέλες τους προς 
τον καζά της Βέροιας. Όταν το πληροφορήθηκε 
ο Γιουσούφ έδωσε εντολή, με έγγραφό του της 

12.7.1821, προς τον καδή 
της Βέροιας να τα κατα-
σχέσει και τα δημεύσει. Η 
ενέργεια είναι ενδεικτική 
της υποστήριξης των κα-
τοίκων του καζά της Βέ-
ροιας προς τους επανα-
στάτες της Χαλκιδικής. 

Τον Ιούλιο του 1821 εκ-
δόθηκε βεζυρικό διάταγμα 
του Χουρσίτ Αχμέτ πασά 
προς τον Γιαγιά μπέη, ι-
εροδικαστή της Βέροιας, 
στο οποίο επαναλάμβα-
νε: «… φέρω σε γνώση 
σας ότι η από κάποιον 
στη Μολδαβία και Βλαχία 
εκραγείσα επανάσταση  
από τους άπιστους Ρούμ 
[εννοεί τον Αλ. Υψηλάντη 
που άρχισε τη δράση του 
από την 22.2.1821] με-
ταδόθηκε  στις γύρω πε-
ριφέρειες … επειδή έτσι 
έχουν τα πράγματα, σας 
διατάσσουμε και σας πα-
ραγγέλουμε … αυτούς μεν 
να διαπερνάτε από στόμα 
ρομφαίας, τις γυναίκες και 
τα ανήλικα τέκνα τους να 
τους εξανδραποδίζετε και 
να τους κάνετε δούλους 
στους πιστούς, τα υπάρ-
χοντά τους να τα διανέ-
μεται μεταξύ των νικητών 
Μουσουλμάνων, τις δε 
εστίες τους να τις παρα-
δίδετε στη φωτιά και στη 
στάχτη, σε τρόπο ώστε ό-

χι μόνο ανθρώπου φωνή, αλλά ούτε και πετεινού 
να μην ακουσθεί πλέον σ’ αυτές. …».

Τότε εκδηλώθηκε η επανάσταση των οπλαρχη-
γών του Ολύμπου, στην οποία συμμετείχε και ο 
καπετάν Διαμαντής Νικολάου, οπότε  η εκδικητική 
μανία των Τούρκων εξαπλώθηκε και προς την Πι-
ερική ακτή του Θερμαϊκού, προς την κατεύθυνση 
του Κολινδρού και της Κατερίνης. Οι φλόγες από 
τα ελληνικά χωριά που καίγονταν ήταν ορατές 
από τη Θεσσαλονίκη.-

Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Το Ρουμλούκι 
[Kαμπανία] κατά την πρώιμη και μέση οθωμα-

νοκρατία [14ος αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, 
εκδόσεις Εντευκτηρίου 2012, σελ. 205-208. 
26.3.2021/ mosio@otenet.gr / 6977336818
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Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  
κατά την επανάσταση

Έλεος πια!

 
Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
ο σημερινός μας περίπατος απο-

τελεί έκκληση για βοήθεια, από την 
Ελληνική αστυνομία, εάν έχει μείνει 
κανείς ελεύθερος, για εμάς τους α-
τζέντηδες των μοντέλων (χοντρών 
εννοείται)!

Αλλά ας ξετυλίξουμε από την αρχή, 
το κουβάρι των γεγονότων.

Στο σπίτι αραχτός να «θαυμάζω» 
την ποδοσφαιρική πανδαισία της ε-
θνικής μας και ξαφνικά, ο μικρός (κά-
ποτε) Μητσάρας, μπαμπά, μπαμπά 
σε χακάρανε το λογαριασμό, αλλά 
εντάξει, το διόρθωσα.

Πως το κατάλαβες λεβέντη μου, ότι 
με χακάρανε;

Να το όνομα του προφίλ σου ήταν 
Βελεντζάκος και στην περιγραφή έ-
γραφε και ένα ταψί σάμαλι!

Το έτερον μισό, που με γνωρίζει 
και από την κακή, και την στραβή και 
την … στριμμένη πλευρά, μην είσαι 
τόσο σίγουρος αγόρι μου, ότι χακάρα-
νε τον μπαμπά! 

Τι λες ρε μαμά, τι βλακείες είναι αυ-
τές και ένα ταψί σάμαλι, τι είναι αυτό 
το σάμαλι!

Άντε να εξηγήσεις τώρα, αγεφύρω-
το το χάσμα γενεών!

Μπαμπά δεν πας καλά, και για πό-
τε βρέθηκα στο ιατρείο και να συζητώ 
με τον προσωπικό γιατρό, ούτε που 
το κατάλαβα, κάτι σαν τον Μπάρκου-
λη που δεν κατάλαβε πως παντρεύτη-
κε, πως έμεινε έγκυος!

Τι έγινε πάλι ρε έρμε, τι τους έκα-
νες.

Ρε γιατρέ και εσύ με αυτούς είσαι, 
α ρε άτιμη ζωή που άλλους τους κα-
ταλαβαίνεις και άλλους όχι!

Έλα τώρα, μαζί μιλάμε, αφού σε 
ξέρω, κάτι θα έκανες!

Με τα πολλά και με τα λίγα, προ-
χώρησε η κουβεντούλα και να ξέρεις 
ότι σε αγαπάνε, σε νοιάζονται, κοίτα 
να χάσεις κανά γραμμάριο, διότι ο ιός 
δεν καταλαβαίνει, επιτίθεται, ειδικά 
τους χοντρούληδες, τους έχει άχτι!

Και έτσι επήλθε η συμφωνία και 
ξεκίνησα πρόγραμμα διατροφής με 
δικαίωμα παρανομίας, όχι ταψί, αλλά 
ένα πιάτο σαμαλάκι και αυτό μία φο-
ρά την …ημέρα, την εβδομάδα ήθελα 
να πω!

Και ενώ οι αρχικοί οιωνοί ήταν κα-
λοί, ξαφνικά μαθεύτηκε στις διάφορες 
χοντρές οργανώσεις, ότι πλέον θα 
απαρνηθώ τα τζατζίκια και τα σου-
βλάκια και ξεκινήσανε οι απειλές για 
επιθέσεις.

Τα πήρε στο κρανίο, η οργάνωση 
ο χοντρός, ο σύλλογος ο τεράστιος, ο 
ωραίος ελέφαντας, η κομψή αρκούδα, 
η πηδηχτούλα φάλαινα, τα αρνιά, τα 
κοτόπουλα, τα μοσχάρια, τα βοειδή, 
ακόμα και τα πολυκαταστήματα «αγα-
πώ τα υπερμεγέθη», διαμαρτύρονται.

Άσε δε, τι γίνεται με τους παραγω-
γούς των παραπάνω προιόντων!

Ζω πλέον μία κόλαση, για αυτό 
αιτούμαι αστυνομική προστασία και 
επίσης θα ήθελα και ένα εύσωμο αυ-
τοκίνητο, αλεξίσφαιρο στις σφαίρες 
από κιμά!

Τελικά φίλοι μου, ο κατήφορος κά-
ποιων δεν έχει τέλος και απλά και 
λαικά, αι σιχτίρ πιά. 

Προστασία σε τηλεοπτικά σκουπί-
δια, φορολογία πολιτών για να αμεί-
βονται εργαζόμενοι, που θα προστα-
τεύουν απόβλητα! 

Και όσο εσείς θα αρνείστε να δεί-
τε την ωμή πραγματικότητα και θα 
ασχολείστε με ατζέντηδες, με χρήμα, 
με πορνό, με διαφθορά και σήψη,  
μην μας ενοχλείτε, βγάλτε το σκασμό 
σε τελική ανάλυση και αφήστε μας ή-
συχους να ακούσουμε την «μπαλάντα 
του κύρ Μένιου» και 

δεν λυγάνε τα ξεράδια και πονάνε 
τα ρημάδια

Kούτσα μια και κούτσα δυο στης 
ζωής το ρημαδιό

Μεροδούλι ξενοδούλι, δέρναν ού-
λοι οι αφέντες δούλοι

Oύλοι δούλοι αφεντικό και μ’ αφή-
ναν νηστικό

Kαι μ’ αφήναν νηστικό

Άιντε θύμα άιντε ψώνιο άιντε σύμ-
βολο αιώνιο 

Aν ξυπνήσεις μονομιάς, θα ‘ρθει 
ανάποδα ο ντουνιάς!

Τελειώνοντας, να σας πληροφορή-
σω ότι εντός του σου κου, θα ακολου-
θήσει διάγγελμα του πρωθυπουργού, 
που θα μας καλεί: 

«να λουστούμε με Johnson & 
Johnson, να ντυθούμε με Moderna 
ρούχα, να πάμε να πιούμε μερικές 
παγωμένες Pfizer, και αφού μεθύ-
σουμε και δούμε τον ουρανό με τ’ 
astra, (z)ένεκα της κατάστασης, και 
νιώσουμε χαμένοι στο διάστημα με 
τον Sputnik, να προσέχουμε να μην 
συγκρουστούμε με τον κινεζικό δορυ-
φόρο, τον Sinovac. 

(κλεμμένο δεν ξέρω από πού, το 
έλαβα από τον φίλο τον Νικόλα, να 
είναι καλά!)

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο

700 τ.μ. στο Πανόρα-

μαοικοδομήσιμοδίπλα

στον«ΠαιδικόΠλανήτη».

Τιμή ευκαιρίας, Πληρ.

τηλ.:6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα

όρ ια  Αγγελοχωρ ι -

ου -Αρχαγγέλου  2

χωράφια κολλητά,

25 και 11 στρέμμα-

τα, περιφραγμένα,

παλμέττα βερύκο-

κα 6 ετών σε φούλ

παραγωγή, άριστης

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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κατάστασης, 4 εξαιρε-

τικές ποικιλίες, με μπε-

κάκια. Παρακαλώ μόνο

σοβαρέςπροτάσεις.Κι-

νητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο

επίτηςοδούΜητροπόλεως

στηΒέροια. Πληροφορίες

τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ENOIKIAZETAI δια-

μέρισμα45τ.μ.(σαλόνι,

κουζίνα, υπνοδωμάτιο,

WC, δύο μπαλκόνια)

στον Προμηθέα, αυτό-

νομη θέρμανση (πετρέ-

λαιο), a/c, πλήρως επι-

πλωμένο και εξοπλισμέ-

νο (ντουλάπες, έπιπλα,

συρταριέρες, πλυντήριο

ρούχων, ηλεκτρική κου-

ζίνα, ψυγείο, φωτιστι-

κά, τέντες, σίτα). Τηλ.

6981719269κ.Εύα.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχειηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας26 τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά
καιφωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικά
καιΑνελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

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

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

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτερο

όροφοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφρο-
ντιστήριοκαιόχιμόνο ,μίσθωμασυνολικά
500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυ-

νολικήςεπιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10
τ.μ.-Τιμή:140€.

ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισό-
γειοκατάστημα72 τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.
περ.ανακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευ-
περάριστηκατάσταση,καινούργιααλουμι-
νίουκουφώματακαιμερολάασφαλείαςμε
τηλεχειριστήριο ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ενοίκιο350€.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24669 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειο
λίγουπερυψωμένοαπό το έδαφος .Απο-
τελείταιαπό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.
Τιμή:350€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολι-
κής επιφάνειας850 τ.μ.σιδηροκατασκευή
,  ισόγειο γιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,
σίγουραεκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,με
άριστηπροβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.
Μηνιαίομίσθωμα2.500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπό-
ληςμεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία
,κοντάστηνΒενιζέλου   τιμήαπό75-80€ /
μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio - γκαρσονιέρα 39 τ.μ. καιμε17,5
τ.μ.αποθήκηστουπόγειο1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση
καισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίςθέρμανση.
Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινόκαιγωνιακό
ακίνητοστοκέντροτηςπόλης,μεανοιχτωσιά
μπροστάτου,Τιμή26.000€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό

2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστη
Θέα,οιχώροι τουλειτουργικοί,κουφώματα
ξύλινα,ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,με
εξαιρετικήδιαρρύθμιση,σκαλιάεισόδου, σε
μοναδική τοποθεσία,σε τιμήπροσφοράς
μόνο:52.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτά
και84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυ-
στήρα,έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,δια-
μπερές,σεκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητου
είναιμεσόμπαpelletηοποίαμπορείναπα-
ραμείνεικαιμεκλιματισμό,είναισεπρονομι-
ακήτοποθεσία, ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,σε
τιμήπροσφοράςμόνο67.000€.Πληροφορίες
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103 τ.μ.με
2δσκλκαιεπιπλέονμίααποθήκη50τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή25.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση

12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανο-
δομή ,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειται
γιαμίαμοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμε
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μεύφος
απέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστον
χώρο,διαθέτειπαραδοσιακάξύλινακουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,κτίστηκεμεπολύμερά-
κικαιμευλικάανώτερηςποιότητας,οιχώροι
της λειτουργικοί καιμεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,διαθέτει τζάκι,3υ/δκαιδύου-
περπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνοσε
πολύαπαιτητικούςαγοραστές,ευρισκόμενη

σεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο1680
τ.μ.διαθέτονταςένανπολύωραίοκήπομε
δένδρα ,γκαζόνκαιλαχανόκηπο,Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή160.000€.Στην
παραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιολόκλη-
ροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

Κωδ. 13572ΠωλείταιστοΠανόραμα
ΒέροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175 τ.μ. επί
τουκεντρικούδρόμου ,πρόκειταιγια  ένα
μοναδικόακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμία
κατασκευήπολυτελέστατητου1992καιπρο-
σφέρεταισεμίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίας
μόνο350.000€.

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:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο
39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο
1οςόρ.ψηλόςοικοδομήτου1999,σεπολύ
καλήκατάστασηκαισε εξαιρετικάκαλή τι-
μή,χωρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύ
φωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντροτης

πόλης,μεανοιχτωσιάμπροστά του ,Τιμή
26.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

Κωδ:13504 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνο-
λικής επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

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

Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας ,τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμή
πώλησης 80.000€τώρα50.000€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογια
αποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδι-
άθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή25.000€.

Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπω-
λείταιακίνητοσπάνιοεπίτουκεντρικούδρό-
μουκαιαφοράέκτασηαπό8.000τ.μ.,τιμή
πώλησης40.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαι
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο
7.5χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο 12.000
τ.μ.,γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,σε τιμήπράγματιχαμηλή,μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

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:12904 -ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.
εντόςσχεδίου,μεσ/δ0,8σετιμήευκαιρίας
μόνο14.000€.

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

ωδ: 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,πωλείταιμεγά-
λοχωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρί-
σκεταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλιστα
στο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύοοικοδομι-
κάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρί-
σκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο
,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.105867ΠωλείταιστηνΚΑΛΛΙΓΚΑ

σπάνιοχωραφοοικόπεδο26στρ.μεσπάνια
θέαόλητηΒέροιασετιμήεξαιρετικάδελε-
αστική ,μόνο75000€.Μοναδική ευκαιρία.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ,  Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ. περίπου, με 3 χώρους

και κουζινα, W.C., για ε-

παγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:

6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα έ-

μπειρη για καθημερινή ερ-

γασίασεκουζίναεστιατορί-

ου.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος έ-

μπειροςγιακαθημερινήερ-

γασία  σε εστιατόριο.Τηλ.:

6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΠΩΛΗΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το κατά-

στημα TOUCH DENIM με

εμπειρία, γνώση αγγλικών

καιH/Y,έως40ετών.Τηλ.:

6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυ-

τοκινήτων με δίπλωμα Γ’

κατηγορίας. Πληροφορίες

στοτηλ.6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Ιατρι-

κό Διαγνωστικό Κέντρο

«ΠΑΝΑΓΙΑ» υπάλληλος

γραφείου για γραμματει-

ακή υποστήριξη. Γνώσεις

μηχανογράφησης ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή και λογι-

στικής είναι ευπρόσδεκτες.

Αποστολήβιογραφικώνστο

emai: lpanagia.epe@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-η-

λεκτρονικός, με γνώσεις

υπολογιστών και  αγγλι -

κής γλώσσας, για πλήρη

απασχόληση.Αντικείμενο:

ιατρικά μηχανήματα. Έδρα

εταιρείας Αγκαθία Ημαθί-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,300€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,260€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ70τ.μ.μονοκατοικία,180€
ΕΛΗΑ70τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,θέσηστάθμευσης,400€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90τ.μ.επιπλωμένο,καλό,300€
ΕΛΗΑ100 τ.μ.ατομ.λέβητας,ηλιακός,θέα,πολύκαλό,
370€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,330€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ120τ.μ.επιπλωμένο,καλό,310€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000€
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€
ΕΛΗΑ110τ.μ.προσόψεως,καλό,55.000€
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€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,κεντρικό,35.000€

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
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩΒΕΡΜΙΟ400τ.μ.Ξενοδοχείοεξαιρετικό,16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα,στοκέντροτουχωριού,24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεταιρίαταπητοκαθαρισμών:εργατοτεχνί-
της,1άτομογιαγραμματειακήυποστήριξη(γνώσηΑγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγόμε ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974814606&6974312313.

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

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

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβα-
τοκάμαραμε κομοδίνα,
συρταριέρα,καθρέφτης,
φωτιστικά και στρώ-
μα. Παιδικό κρεβάτι
με στρώμα, κομοδίνο,
ντουλάπα, αχρησιμο-
ποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-
κό για εργασία σε ερ-
γαστήριο επεξεργασίας
κρεάτων.Απαραίτητη η
προϋπηρεσία.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6942406052.



ας.Τηλέφωνοεπικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανε ιδ ίκευ -

τος εργάτης από εταιρία

κρεάτων για μόνιμη εργα-

σία. Πληρ. 2332042608 –

2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  1) χειρι-

στής αντλίας μπετόν, 2)

χειριστής Wagondri l l ,  3)

χειριστής Dumper για μό-

νιμη εργασία στη Βέροια.

Τηλ.: 23310 21904 κ. Κώ-

στας.

ZHTEITAI  βοηθός λο-

γιστή για εργασία σε λο-

γιστικό γραφείο. Απαραί-

τητη, τριετής τουλάχιστον

προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:

2331021106.Αποστολήβι-

ογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά τομο  ως

βοηθός  λογ ιστή  γ ια  ε -

μπορική επιχε ίρηση με

τριετή τουλάχιστον προ-

ϋπηρεσ ία  σε  ανάλογη

θέση  καθώς και άριστη

γνώση αγγλικών σε επί-

πεδο  επ ικο ινων ίας  κα ι

προαιρετικά   επικοινω-

νία σε μ ια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προ-

τίμηση  ιταλικών ή γερ-

μανικών καθώς και πολύ

καλές γνώσεις Microsoft

O f f i c e  ( E x c e l  ,Wo r d

,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉΒΙ-

ΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

o l ymp ia land ike@gmai l .

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυ-

τοκινήτων από επιχείρηση

στη Βέροια για πλήρη α-

πασχόληση. Ικανοποιητική

αμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός

ταξί για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοι-

νωνίας:  2331071553 &

2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με

έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγη-

σης επαγγελματικού φορ-

τηγού για να εργαστεί σε

έργο ύδρευσης στη Θεσ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινω-

νίας: 23310 23400, Κιν.:

6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

αναλαμβάνει  τη φύλαξη

παιδιώνσεπροσιτέςτιμές.

Πληρ.Τηλ.6983098742.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδαγερόντωνγιακά-

ποιεςώρες ή και για 24ω-

ρηβάση,καθαριότητασπι-

τιών,γραφείωνκαισκάλες.

Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσά-

κι (χειμωνιάτικο-καλοκαι-

ρινό), καλαθούνα με βά-

ση, τραπεζάκι  φαγητού,

κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε

πολύ κατάσταση, 400 ευ-

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα α-
πό30έως50ετώνγιατο
Τμήμα Πωλήσεων. Προ-
σφέρει μισθό, πλήρη α-
σφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.Τηλ.:
6932245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2

χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,

παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης

κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-

καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

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

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Ανταγωνιστικέςαποδοχές
-Συνεχήυποστήριξη,ανπαπτυξηκαιεκπαίδευση
-Ιδιωτικήασφάλιση
Αποστολήβιογραφικώνστο:cp@paralos-tech.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΑ.Σ.ΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ«ΟΖΥΓΟΣ«
Ενδιαφέρεταιγια τηνπρόσληψητωνπαρακάτωειδι-

κοτήτωνγιααπασχόληση8-9μηνες
1)Χειριστέςκλαρκήβοηθούςμεπτυχίο
2)‘Έναν(1)ΓεωπόνοήΤεχνολόγοΓεωπόνο
3)Εποχικούςεργάτες
Τηλεπικοινωνίας2331051093,FAX2331051094

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑΒΕΕ ζητάπροσωπικό (φύλα-
κα)πουθααπασχοληθείστιςεγκαταστάσειςτηςεπιχείρη-
σης,στο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις
στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμΑλεξάνδρειας –
ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπό
φωτοτυπίαταυτότητας.

Επικοινωνία:τηλέφωνο:2333027800
email:info@almifoods.gr



Η κατάσταση του ατελείωτου lockdown θα πάρει παράταση για τα δημοτικά σχολεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Αυτοδιοίκησης»  οι μικροί μαθητές δεν αποκλείεται να επιστρέψουν 

στα θρανία ακόμη και μετά το Πάσχα, αφού σε προτεραιότητα για τα δια ζώσης μαθήματα μπαίνουν 
Γυμνάσια και Λύκεια.

Το πότε ανοίγουν τα σχολεία εξαρτάται από τα περιβόητα self test αλλά και η ποσότητα τους.
Αν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα υπάρξει επαρκής αριθμός των ατομικών τεστ στα φαρμακεία 

όλης της χώρας, τότε οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα θρανία 
ακόμη και την Πέμπτη 8 Απριλίου.

Αν υπάρξει περιορισμένος αριθμός self test, τότε προτεραιότητα θα δοθεί στους μαθητές του Λυ-
κείου. Πάντως το ορόσημο για την επιστροφή στα θρανία τοποθετείται το αργότερο ως τη Δευτέρα 12 
Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι το self test είναι υποχρεωτικό για μαθητές και καθηγητές και θα γίνεται μία 
φορά την εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, πριν μπουν στην τάξη.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη μιλώντας στον ΣΚΑΙ και όταν ρωτήθηκε αν θα α-
νοίξουν τα λύκεια την ερχόμενη Δευτέρα, ξεκαθάρισε ότι οι οποίες επαναλειτουργίες θα πρέπει να είναι 
σταδιακές και ελεγχόμενες. «Προφανώς δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί», σημείωσε.

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται σχεδόν αδύνατον να ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία ταυτόχρονα με τα 
Λύκεια και τα Γυμνάσια στις 12 Απριλίου και μια επιστροφή στις 19 Απριλίου θεωρείται άσκοπη αφού 
την Παρασκευή 24 Απριλίου θα κλείσουν για τις διακοπές του Πάσχα.

Ως μια «μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία» που έχει μπροστά της 
η χώρα χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Α-
πόστολος Τζιτζικώστας το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, που 
συνδυαστικά θα φέρουν στην οικονομία της Ελλάδας 72 δισεκατομ-
μύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Μιλώντας στη διαδικτυακή εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας για τις «επιδράσεις 
του Ταμείου Ανάκαμψης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», 
ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης 
και του νέου ΕΣΠΑ είναι ευκαιρία, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να 
μετασχηματίσουμε την οικονομία μας. Είναι όμως και πρόκληση, 
γιατί θα πρέπει να το κάνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά, με την 
εμπλοκή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, ευρωπαϊκού, εθνικού 
και περιφερειακού».

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα πρέπει να 
είναι η δίκαιη και βιώσιμη ανάκαμψη των ευρωπαϊκών περιφερεια-
κών οικονομιών, μέσα όπως από την ενεργό συμμετοχή των Περι-
φερειών και των Δήμων.

«Το μοντέλο του ΕΣΠΑ, με τους ρυθμούς απορρόφησης και 
αξιοποίησης των πόρων και υλοποίησης των έργων που έχουν 
εκτοξευθεί από τις Περιφέρειες της χώρας, μπορεί να είναι ένα μο-
ντέλο συνεργασίας Πολιτείας και Περιφερειών και επιτυχίας και για 

το Ταμείο Ανάκαμψης. Συνεργασίας 
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση, 
τόσο στο σκέλος των έργων, όσο 
και στο σκέλος της χρηματοδότησης 
και ενίσχυσης των επιχειρήσεων. 
Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξου-
με τις επιχειρήσεις που έχουν υπο-
στεί τεράστια ζημιά από την παν-
δημία, αλλά και τις θέσεις εργασίας 
και μετά την πανδημία», σημείωσε 
ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε 
ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει 
να συνδυαστεί με όλα τα υπόλοι-
πα χρηματοδοτικά προγράμματα, 
το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Αντώνης 
Τρίτσης, το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, μαζί με τη μόχλευση 
πόρων από την ιδιωτική οικονομία, 
ώστε «πρώτον το αποτέλεσμα να είναι πολλαπλασιαστικό, και 
δεύτερον να μπορούν μια σειρά από έργα, να ενταχθούν ή να με-
ταφερθούν από το ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο άλλο και να 
υπάρχει πάντα εναλλακτική οδός».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα «Διέξο-
δος» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του οποίου ενι-
σχύονται με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης 6.700 τοπικές επιχει-
ρήσεις με συνολικά 200 εκ. ευρώ και το οποίο, όπως είπε, «υιοθετεί 
και η χώρα, προετοιμάζοντας παρόμοια δράση».

«Τους τελευταίους 13 μήνες η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, σε όλα τα μέτωπα, στην υγεία, την 
οικονομία, την κοινωνία. Διοχετεύουμε 200 εκ. ευρώ στην πραγμα-
τική μας οικονομία στηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις και 24.000 
θέσεις εργασίας. Επίσης διοχετεύουμε 80 εκ. ευρώ στη δημόσια 
υγεία, με 24 κλίνες ΜΕΘ και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 
σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κεντρικής Μακε-
δονίας. Με δεκάδες τόνους ειδών ατομικής προστασίας, πρώτης 
ανάγκης και τροφίμων, στηρίζοντας τους ανθρώπους της πρώτης 
γραμμής και τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Παρά το γεγονός 
όμως ότι η πανδημία δημιούργησε αυτές τις νέες προτεραιότητες 
δεν σταματήσαμε λεπτό να δουλεύουμε υλοποιώντας το σχέδιό μας 
για τη Μακεδονία του 2030. Σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας υλοποιεί και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες 1.036 μικρά, 
μεσαία και μεγάλα έργα και δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 
2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε όλους τομείς, στην υγεία, την παιδεία, 
το οδικό δίκτυο, τις υποδομές, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, το πε-
ριβάλλον, τις μεταφορές, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τον πρωτογενή 
τομέα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική αλλη-
λεγγύη», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε συγκεκριμένα έργα, όπως: η ενοποίηση 
και αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου της Θεσσαλονίκης, που 
οραματίστηκε, σχεδίασε και δρομολόγησε η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και θα αποτελέσει τη σύγχρονη ταυτότητα και το νέο 
brand name της πόλης, η δημιουργία του μεγαλύτερου Μητροπο-
λιτικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά, που ήδη 
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια με 20 εκ. ευρώ, τα 123 εκ. ευρώ για 312 

επενδυτικά σχέδια τουριστι-
κών και μεταποιητικών επι-
χειρήσεων, τα 148 εκ. για 
τα 2.444 σχέδια αγροτικής 
ανάπτυξης, τα κουπόνια 
καινοτομίας στις επιχειρή-
σεις, η ψηφιακή αναβάθ-
μιση των Πανεπιστημίων, 
των Ερευνητικών Κέντρων 
και των Επιμελητηρίων, η 
επέκταση του Δικτύου Φυ-
σικού Αερίου στις μεγάλες 
πόλεις της Κεντρικής Μα-
κεδονίας, το Νέο Μουσείο 
στη Βεργίνα, η προστασία 
και ανάδειξη του Τύμβου 
Καστά και της ευρύτερης 
περιοχής της Αμφίπολης, 
η αντιπλημμυρική θωράκι-

ση 19 πόλεων, η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της 
Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ στην 
χώρα, οι 35 νέες σχολικές μονάδες μέσω ΣΔΙΤ, η ενεργειακή ανα-
βάθμιση 40 δημόσιων κτιρίων, τα 30 εκ. ευρώ για την ενεργειακή 
αναβάθμιση κατοικιών για 2.225 νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

«Είναι μερικά μόνο από τα έργα που είτε ήδη υλοποιούμε, είτε 
ξεκινούν το επόμενο διάστημα. Είναι έργα με τα οποία χτίζουμε τη 
Μακεδονία του 2030, τη σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και ανθρώπι-
νη Κεντρική Μακεδονία του μέλλοντος. Και ως διοίκηση της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είμαστε έτοιμοι και στο νέο ΕΣΠΑ, 
με πλήρη και κοστολογημένα σχέδια, με δράσεις και έργα, για την 
καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την κυκλική οικονομία, τις πρά-
σινες και ψηφιακές υποδομές, την ενίσχυση του τουρισμού και του 
πρωτογενούς τομέα, τον εκσυγχρονισμό του δικτύου υποδομών και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Είναι η Ατζέ-
ντα 2030 για τη Μακεδονία», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες που ανέ-
λαβε ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, 
όπως η υπογραφή δυο κοινών σχεδίων δράσης με την Κομισιόν, με 
τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Frans Timmermans και την Επίτροπο 
Mariya Gabriel, για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας και για 
την Έρευνα και την Εκπαίδευση, από τις Περιφέρειες και τους Δή-
μους της Ευρώπης, μέσα στις τοπικές κοινωνίες.

«Ο ρόλος των Περιφερειών σ’ αυτό το νέο ξεκίνημα, και στη 
χώρα μας και στην Ευρώπη, μετά την πανδημία, είναι κομβικός. 
Οι Περιφέρειες είναι αυτές που μετατρέπουν τους ευρωπαϊκούς 
πόρους σε μετρήσιμο έργο για τους πολίτες. Γι’ αυτό και δίνω ιδιαί-
τερη βαρύτητα στην καλή και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των 
επιπέδων διακυβέρνησης, του ευρωπαϊκού, του εθνικού και του 
περιφερειακού. Γι’ αυτό το ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να λειτουρ-
γήσει συνδυαστικά με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά προγράμματα. 
Γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε και στη χώρα μας το μεγάλο βήμα, τη 
μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή 
Διακυβέρνηση. Για την επόμενη ημέρα της Μακεδονίας, για την ε-
πόμενη ημέρα της Ελλάδας», τόνισε κλείνοντας την παρέμβασή του 
ο κ. Τζιτζικώστας.
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Μετά το Πάσχα το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων;

Απ. Τζιτζικώστας: «Μεγάλη ευκαιρία αλλά και πρόκληση
 για την Ελλάδα το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ»

-Μεταξύ αυτών η επέκταση του Δικτύου Φυσικού Αερίου στις μεγάλες πόλεις 
της Κ. Μακεδονίας και το Νέο Μουσείο στη Βεργίνα
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