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Τσικνοπέμπτη με 
απαγορεύσεις και «κούνημα» 

σε βαθμούς Ρίχτερ
αντί σε ρυθμούς salsa

  Ποιος θα περίμενε ότι Τσικνοπέμπτη Αποκριάς 
δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε και να 
διασκεδάσουμε, ενώ αντί για καρναβάλια, τσίκνα 
από ψησταριές, μουσικές και όργανα, έχουμε 
απαγόρευση κυκλοφορίας, μάσκες όχι αποκριάτικες 
αλλά χειρουργικές και απομόνωση από φίλους και 
παρέες…Δυστυχώς το υγειονομικό πισωγύρισμα έβαλε 
στο κόκκινο όλη την χώρα και η προσμονή μας για 
ανοιξιάτικο  άνοιγμα προς το παρόν έχει ανασταλεί λόγω 
νέου λοκντάουν. Και σε όλο αυτό το ήδη επιβαρυμένο 
σκηνικό έρχεται το σεισμικό πάρτι που εξακολουθεί 
για δεύτερη ημέρα να μας ανησυχεί και να συνεχίζει 
να μας κουνάει δυστυχώς σε Βαθμούς Ρίχτερ, αντί 
σε ρυθμούς Salsa . Ψυχραιμία και αισιοδοξία με 
προσήλωση στις οδηγίες με την ελπίδα να είναι το 
τελευταίο κλείδωμα και όλα αυτά να τα θυμόμαστε ως 
ένα άσχημο όνειρο.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

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

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

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

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:03

Εβδομάδα:10

ΑνατολήΉλιου:06.51

ΔύσηΉλιου:18.22

64-301

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5

ΜΑΡΤΙΟΥ
Ευλαμπίου, Νικολάου Πλανά

Οι ευχές του Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη στον πατέρα του: 

«Χρόνια πολλά Iron Man»
«Χρόνιαπολλά, IronMan», έγραψε σε ανάρτησή του

ο γιος τουπρωθυπουργούΚωνσταντίνος, για τα γενέθλιά
τουπατέρατου,αφούοΚυριάκοςΜητσοτάκηςέκλεισεχθες
4Μαρτίου τα 53 του χρόνια.Ο γιός τουπρωθυπουργού
υπηρετεί τηνστρατιωτική τουθητείαστονΈβρο και έκανε
ιδιαίτερηαίσθησηοπαραλληλισμόςμετονυπερήρωαIron
Man(προφανώςαναφέρεται στην ανθεκτικότητα τουπρω-
θυπουργούαπέναντι σε όλες τις αναποδιές και δυσκολίες
πουσυναντάμετάτηνεκλογήτου).Τηνανάρτησησυνόδευε
μιαφωτογραφίααγκαλιάμετονπατέρατου.

Παραίτηση και απολογισμός 20ετίας στο ΕΣΥ,
από την Βάσω Καραδήμου

Έναναπολογισμότων 20χρόνων εργα-
σίαςτηςκαιπροσφοράςστοΕθνικόΣύστημα
Υγείας, κάνει η γιατρόςΑκτινοδιαγνώστης,
Βασιλική Καραδήμου, με ανάρτησή της στο
FB, υπογράφονταςωςπρώηνΥπεύθυνηΑ-
κτινολογικούΕργαστηρίουΚ.ΥΒέροιας, κα-
θώς,μετάαπό20χρόνιαθητείαςαποφάσισε
να υποβάλλει τηνπαραίτησή της από τοΕ.
Σ.Υ.γιαπροσωπικούςλόγους.

Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης και στο
ΕΣΥ, η καΚαραδήμου, άφησε,πέρααπό το
ιατρικό-επιστημονικό,κιένααξιόλογοκοινω-
νικόέργο,στοπνεύματουεθελοντισμού,της
ενημέρωσης και της  ευαισθητοποίηση των
γυναικών τηςπεριοχής μας, σχετικά με την
πρόληψη του  καρκίνου του μαστού, και όχι
μόνο.

Κυρίωςστο κομμάτι της επικοινωνίας, εί-
χαμε,ωςΛαόςκαιΑΚΟΥ996,μιαπολύκαλή

συνεργασίαγιατηνέγκυρηενημέρωσητωναναγνωστώνκαιακροατώνμαςμετηναμεσότητατουλόγουτης.
Ευχόμαστελοιπόνμιαπολύκαλήσυνέχειασεόποιαεπαγγελματικήεπιλογήκάνειγιατομέλλον,προφανώςστον

ιδιωτικότομέα.

Covid-19:Πρόστιμασεμαγαζιάκαιπελάτες
γιαπαραβίασητωνμέτρων

Συνεχίζονταιμεαμείωτη έντα-
σηοι έλεγχοι για τηνπροστασία
της δημόσιας υγείας. Γιαπαρα-
βίασηαναστολής λειτουργίας και
λοιπέςσυναφείςπαραβάσειςτων
σχετικώνδιατάξεωνεπιβλήθηκαν
οι ακόλουθες κυρώσειςστηνΚε-
ντρικήΜακεδονία:

Σύλληψηκαι3.000ευρώπρό-
στιμο σε προσωρινά υπεύθυνο
καφετέριας – αναψυκτηρίου, με
επιβολήπροστίμου 5.000 ευρώ
στονιδιοκτήτηκαιαπό300ευρώ
σε3πελάτες,γιαπαραβίασηπε-
ριορισμούκίνησης,

Σύλληψη5ατόμωνγιαπαρά-
βαση άρθρου 285Π.Κ. και από
300ευρώπρόστιμοστοκαθέναγιαπαραβίασηπεριορισμούκίνησης.

Στιςυπόλοιπεςπεριπτώσειςταπρόστιμααφορούσανσεπαραβάσειςγιαάσκοπημετακίνηση,μηχρήσημάσκαςκ.λπ.
Υπενθυμίζεταιότιαπότηνέναρξηεφαρμογήςτωννέωνμέτρων(7Νοεμβρίου2020)έχουνβεβαιωθείσυνολικά3.171

παρόμοιεςπαραβάσειςκαιέχουνσυλληφθεί1.420άτομα.

«Μνημείο»ντροπήςο
βανδαλισμόςτηςπροτομής

τουΚαρατάσουστονΣτενήμαχο

«Μνημείο»ντροπήςκαιαχαριστίαςαποτελείηπράξηβανδαλισμούτουγλυπτούτηςπροτομήςτουοπλαρχηγούΑνα-
στάσιουΚαρατάσουστηνπεριοχήΔιχαλεύριΣτενημάχου,απόαγνώστουςτηνΤετάρτη03/3.Τομνημείοκατασκευάστηκε
μεπρωτοβουλία τουδήμουΝάουσας,φιλοτέχνησε εθελοντικά οΝαουσαίος καλλιτέχνηςΝίκοςΚωνσταντινίδης και τα
αποκαλυπτήριάτουέγινανστις23Μαρτίου2014απότονΜητροπολίτηκ.Παντελεήμονα,τοντότεδήμαρχοΝάουσαςΑν.
ΚαραμπατζόκαιτοντότεπρόεδροτουΣτενημάχουΧρ.Αλματζή.

Μιαπραγματικάαποτρόπαιακαικαταδικαστέαπράξηπουαποκτάακόμημεγαλύτερεςδιαστάσειςκαιαρνητικόσυμβο-
λισμόλόγωτηςεπικείμενηςεπετείουτης25ηςΜαρτίουκαιτηνσυμπλήρωση200ετώναπότηνΕπανάσταση.
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Δήμος Αλεξάνδρειας: Ξεκίνησε η κατασκευή 
νέων παιδικών χαρών σε Νησί, Πλατύ, 
Νεοχώρι, Παλαιοχώρι και Νεόκαστρο

 Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κα-
τασκευή καινούριων παιδικών χαρών, 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας, συνολικού 
προϋπολογισμού 278.218,80 ευρώ, 
στις Κοινότητες Νησίου, Πλατέος, Νε-
οχωρίου, Παλαιοχωρίου και Νεοκά-
στρου, οι οποίες θα απαρτίζονται από 
σύγχρονα ασφαλή παιχνίδια αναψυ-
χής, με πιστοποίηση σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του νόμου.

 Ο Δήμαρχος που παρακολουθεί 
από κοντά τις εργασίες, δήλωσε ότι, 
“στόχος μας είναι η αναβάθμιση – 
βελτίωση της καθημερινότητας τόσο 
των πολιτών μας όσο και των επισκε-
πτών της ευρύτερης περιοχής, ενώ 
βασικό μέλημά μας επίσης είναι η πα-
ροχή της δυνατότητας για αναψυχή 
και παιχνίδι στα παιδιά, με ασφάλεια 
και ποιότητα”.

Συλλήψεις 
στην Ημαθία 
για παράνομη 

μεταφορά αλλοδαπών 

Συνελήφθησαν στις 3 Μαρτίου 2021 το πρωί σε περιοχή της Ημα-
θίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Η-
μαθίας, δύο αλλοδαποί άνδρες, καθώς εντοπίσθηκαν να επιβαίνουν σε 
όχημα ως οδηγός και συνοδηγός και να μεταφέρουν 4 αλλοδαπούς, με 
σκοπό τη μη νόμιμη έξοδό τους από την χώρα. 

Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος άγνωστου συνεργού 
τους, ο οποίος με άλλο όχημα ακολουθούσε μεταφέροντας 10 αλλοδα-
πούς και προ επικείμενου αστυνομικού ελέγχου εγκατέλειψε το όχημα. 
Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχαν επιβιβάσει τους αλλοδαπούς 
(το ένα ανήλικο παιδί) από περιοχή της Θεσσαλονίκης, με σκοπό να 
τους μεταφέρουν σε μη νομοθετημένο συνοριακό σημείο, έναντι χρημα-
τικής αμοιβής. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα που χρησιμοποί-
ησαν, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των 
συλληφθέντων.

Ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ και χθες στην Ελασσόνα 
– Έγινε έντονα αισθητή και στην Ημαθία

 -Φυσιολογική η  μετασεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με τους σεισμολόγους
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετασεισμικές δονήσεις μετά τον ισχυρό σεισμό των 6  Ρίχτερ, που 

σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και έγινε έντονα αισθητός και στην Ημαθία.
Νέα δόνηση είχαμε και χθες βράδυ (Πέμπτη  4 Μαρτίου) στις 20:38, μεγέθους 5,9 στην κλί-

μακα Ρίχτερ με  επίκεντρο 16 χλμ. νότιο-νοτιοδυτικά της Ελασσόνας και το εστιακό βάθος στα 
11,3 χλμ., στην  ίδια δηλαδή περιοχή και έγινε επίσης αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας, 
μεταξύ των οποίων και η Ημαθία.

Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκαν δύο ακόμα σεισμικές δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή, 
4,1 Ρίχτερ με επίκεντρο 10χλμ ΝΑ της Καλαμπάκας και 4,3 Ρίχτερ 26 χλμ. βόρεια της Ελασσό-
νας.

«Κουνήθηκε» όλη η Ημαθία
Με την εκδήλωση του πρώτου μεγάλου σεισμού της Τετάρτης, ο υπεύθυνος Πολιτικής Προ-

στασίας της Π.Ε. Ημαθίας Γιώργος Μπαρμπαρούσης μιλώντας στον ΑΚΟΥ 996, ανέφερε ότι 
η απόσταση της Βέροιας από το επίκεντρο του σεισμού σε ευθεία γραμμή είναι γύρω στα 80 
μόλις χλμ αλλά δεν πρέπει να μας ανησυχεί, αφού γενικά η Ημαθία δεν έχει ενεργά ρήγματα. 
Φυσικά, τόνισε, παρακολουθείται το φαινόμενο καθώς και η μετασεισμική δραστηριότητα.

Ζημιές σε χωριά της Ελασσόνας, στους δρόμους οι κάτοικοι
Εξαιτίας του ισχυρότατου μετασεισμού σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε κτίσματα που ή-

δη είχαν υποστεί ζημιές από προχθές, σε χωριά της Ελασσόνας, ενώ οι σεισμόπληκτοι κάτοικοι 
από την Τετάρτη ήδη βρίσκονται εκτός των σπιτιών τους.

Ενεργοποιήθηκε κι άλλος κλάδος του ρήγματος
Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ για τον σεισμό τόνισε ότι « ήταν μια 

έκπληξη για τους σεισμολόγους ο νέος σεισμός, υπογραμμίζοντας πως ενεργοποιήθηκε ένας 
άλλος κλάδος του ρήγματος, ο βόρειος κλάδος του Μεσοχωρίου.  «Μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
μετασεισμός αλλά πρέπει να δούμε την εξέλιξη του φαινομένου», είπε και  έστειλε το μήνυμα 
στους κατοίκους της περιοχής να μην παραμένουν στα σπίτια τους.

Για ενδεχόμενη ενεργοποίηση ενός νέου ρήγματος έκανε λόγο και ο κ. Βασίλης Καρακώ-
στας, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στον Σκάι, ο καθηγητής εκτίμησε πως φαίνεται να υπάρχει μια μικρή μετατόπιση 
της σεισμικής δραστηριότητας προς τα δυτικά και ενδεχομένως να έχει δραστηριοποιηθεί ένα άλλο 
ρήγμα από τον προχθεσινό μετασεισμό των 5,2 Ρίχτερ. «Αυτές είναι κάποιες πρώτες εκτιμήσεις. Έως 

σήμερα το μεσημέρι, θα έχουμε πιο ασφαλή στοιχεία όταν θα έχουμε αναλύσει και τους μικρότερους 
σεισμούς που γίνονται τώρα», τόνισε ο κ. Καρακώστας, εκτιμώντας πως τις επόμενες ώρες αναμένεται 
έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, κάτι που θεωρείται φυσιολογικό.
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Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Διαδικτυακή 

εκδήλωση για την 
Παγκόσμια 

Ημέρα της Γυναίκας 
σε εποχή Κρίσης

-Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου
 από την Επιτροπή Ισότητας 

των Φύλων και των 
Κοινωνικών Δομών 

Δέκα γυναίκες στέλνουν το δικό τους μήνυμα σε μια ξε-
χωριστή Διαδικτυακή Εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας 
των Φύλων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με 
το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισμού, το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρει-
ας.

Η εκδήλωση θα προβληθεί μέσω τις ιστοσελίδας του 
Δήμου Αλεξάνδρειας (www.alexandria.gr) και μέσω του κα-
ναλιού του Δήμου Αλεξάνδρειας στο YouTube τη Δευτέρα 8 
Μαρτίου 2021 στις 7.00μ.μ.

Πρόσκληση σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση 

Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλό-
γου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, λαμβάνο-
ντας υπόψη την υποχρέωση πραγματοποίησης τακτικής 

γενικής συνέλευσης και τα περιοριστικά μέτρα και την απαγόρευση συνα-
θροίσεων λόγω του COVID – 19, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά,  την Τετάρτη 10  
Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Θέμα: Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2021
Η συμμετοχή όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα μετατεθεί για την επόμενη 

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η  Πρόεδρος  Η   Γεν. Γραμματέας

Σαρκατζή Ελεονώρα    Συμεωνίδου Μαρία

Μια «ξεχωριστή» 
Τσικνοπέμπτη από τα 
«Παιδιά της Άνοιξης»

 
Ο Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων Ατόμων Με Αναπηρία Νομού Ημαθίας και το 
Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ει-
δικές Ανάγκες «Τα Παιδιά της Άνοιξης» πραγματοποίησε στις 
4/3/2021 εσωτερική δράση στο χώρο του Κέντρου, θέλοντας 
να τηρήσει την παράδοση ακόμα και τις δύσκολες αυτές στιγ-
μές και φυσικά τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

  Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι απόλαυσαν ένα υπέροχο 
σάντουιτς με χυμό και στη συνέχεια ακολούθησαν όμορφες 
στιγμές ψυχαγωγίας και χαλάρωσης. Αναμφίβολα, η σημερινή 
μέρα αποτέλεσε μία ευχάριστη και διασκεδαστική «πινελιά», 
καθώς και ήταν μία νότα ψυχαγωγίας στην καθημερινότητά 
των παιδιών.  

Το Δ.Σ., οι ωφελούμενοι 
και το προσωπικό του Συλλόγου

Διαδικτυακές 
δράσεις του 

Δήμου Νάουσας 
για την 

Αποκριά 2021
Από τον Δήμο Νάουσας γνωστοποιούνται τα εξής:
«Τη φετινή Αποκριά τη γιορτάζουμε… αλλιώς. Η Αποκριά 

της Νάουσας σημαίνει συμμετοχή, βιωματική δράση, αυθορμη-
τισμός, γλέντι. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε 
στην καθημερινότητά μας, λόγω της νόσου Covid-19 και τη μη 
δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων και συμμετοχής σε αυτές, 
έχουμε την ευκαιρία να διαδώσουμε τα πολιτισμικά αγαθά στην 
κοινότητα του διαδικτύου. Διότι η Αποκριά στη Νάουσα είναι 
«πάντα κομμάτι της ψυχής μας».

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας θα διοργανώσει διαδικτυ-
ακές δράσεις, κατά την περίοδο της Αποκριάς, προβάλλοντας 
πτυχές του μοναδικού εθίμου «Γενίτσαροι και Μπούλες», που 
αναβιώνει αυτήν την περίοδο, καθώς επίσης και δράσεις ανάδει-
ξης για την παράδοση και τον πολιτισμό της περιοχής μας. 

Οι διαδικτυακές δράσεις θα δημοσιεύονται τις επόμενες ημέ-
ρες  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας (naoussa.
gr), καθώς  και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου 
(https://www.facebook.com/dimosnaousas και στο instagram @
dimosnaoussas_official)».

Διαδικτυακή 
εκδήλωση 

του Λυκείου των 
Ελληνίδων Βέροιας  
για την βεροιώτικη 

Αποκριά
Το Λύκειον των Ελληνίδων Βέροιας διοργανώνει διαδικτυακή 

διάλεξη με θέμα: 
«Όψεις και πτυχές της Βεροιώτικης Αποκριάς από τα Οθωμα-

νικά χρόνια έως τα τέλη του 20ου αιώνα» την Κυριακή 7 Μαρτίου, 
στις 6.30 μ.μ.

Εισηγητής θα είναι ο Δρ. Εμμανουήλ Ξυνάδας, πρόεδρος της 
ΕΜΙΠΗ(Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ημαθίας)

Στη συνέχεια θα προβληθεί φωτογραφικό υλικό, από αποκριάτι-
κες εκδηλώσεις του Λ.Ε.Β.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας 
Ζoom και η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για όσους δηλώσουν συμ-
μετοχή, στέλνοντάς  το email τους στο messenger του Λ.Ε.Β.  (Ο 
σύνδεσμος θα σταλεί στα email μια μέρα πριν την εκδήλωση). 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
λόγω εργασιών διαγράμμισης 
στο οδικό δίκτυο της Ημαθίας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την 
εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών διαγράμμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας , η Δι-
εύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσισε την λήψη των παρακάτω  προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:

 Την στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων, κατά την διάρκεια διαγράμμισης οριζόντιας σήμανσης (αξονικής γραμ-
μής), σε αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας, από το μέσο των οδών προς τις οριογραμμές αυτών, στην: α) Ε.Ο.4 της Π.Ε. Ημα-
θίας, στο τμήμα Αλεξάνδρεια-Βέροια από Χ.Θ. 49+300 (κόμβος Αλεξάνδρειας – Διασταύρωση με Π.Ε.Ο. 1 Θεσ/νίκης- όρια Ν. 
Πιερίας μέσω Χαλκηδόνας με αρχή χιλιομέτρησης Χ.Θ. 0+000 την πόλη της Θεσσαλονίκης) έως Χ.Θ. 66+500 (γέφυρα Τ66), 
β) Π.Ε.Ο. 1 της Π.Ε. Ημαθίας, στο τμήμα όρια Ν. Θεσσαλονίκης – Αλεξάνδρεια – Κυψέλη – όρια με Ν. Πιερίας από Χ.Θ. 
39+600 έως Χ.Θ. 61+500.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, έκαστης ημέρας, από 
σήμερα  Παρασκευή 05-03-2021 έως και την Δευτέρα 15-03-2021.

Σε κάθε περίπτωση, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το εναπομείναν πλάτος της κάθε λωρίδας, για όλο το τμήμα των 
οδών που θα διεξάγονται οι εργασίες. Σε καμία περίπτωση, δε θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις εν λόγω οδούς.

 Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, θα εφαρμόζεται η ενδεδειγμένη σήμανση.



Στη δημιουργία «Οδηγού 
Τοπικών Επιχειρήσεων» 
προχωρά ο Δήμος Βέροιας 
σε συνεργασία με την Ομο-
σπονδία Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών Βέροιας και τον 
Εμπορικό Σύλλογο. Σε μία 
προσπάθεια στήριξης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων που πλήττονται από τις 
επιπτώσεις των περιορι-
στικών μέτρων εξαιτίας της 
Covid-19, ο Δήμος Βέροιας 
ξεκινά τη διαδικασία δωρεάν 
προβολής των επαγγελμα-
τιών μέσω της ιστοσελίδας 
veria.gr.

Ο Δήμαρχος Βέροιας, 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, 
παρουσία του Αντιδημάρχου 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Ψηφιακής Πολιτικής, 
Καλλίστρατου Γρηγοριάδη, 
συναντήθηκε την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, με τους προέδρους 
του ΟΕΒ και του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, Λάζαρο Ασλα-
νίδη και Αθηνά Τσιπουρίδου στο Δημαρχείο της πόλης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε ο τρόπος συλλογής και κατα-
γραφής στοιχείων από τα μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελ-
ματιών και Βιοτεχνών Βέροιας και του Εμπορικού Συλλόγου 
Βέροιας, ενώ θα ακολουθήσει η επεξεργασία αυτών από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Πληροφορικής του 
Δήμου Βέροιας. 

Ο «Οδηγός Τοπικών Επιχειρήσεων» θα είναι διαθέ-
σιμος το αμέσως επόμενο διάστημα δίνοντας τη δυνα-
τότητα δωρεάν προβολής των τοπικών καταστημάτων 
λιανικής και την ενσωμάτωσή τους σε έναν διαδικτυακό 
κατάλογο όπου οι ΜΜΕ θα χωρίζονται ανά κατηγορία 
επιχείρησης. 

Λάζαρος Ασλανίδης: «Η Ο.Ε.Β.Β εντάσσεται 
στον τοπικό ιστότοπο»

Για την συνεργασία, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ε-
παγγελματιών- Βιοτεχνών & Εμπόρων Βέροιας, ενη-
μερώνει ότι στη συνάντηση με τον Δήμαρχο της Κων-
σταντίνο Βοργιαζίδη, τον Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Καλλίστρατο Γρηγοριάδη και την πρό-
εδρο του Εμπορικού Συλλόγου, Αθηνά Τσιπουρίδου, 
συμμετείχε ο πρόεδρος  της Ο.Ε.Β.Β, Λάζαρος Ασλα-
νίδης, με σκοπό την επισημοποίηση του ηλεκτρονικού 
καταλόγου για τα σωματεία-μέλη της τοπικής Ομο-
σπονδίας στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Βέροιας. 

Επιπλέον ο κύριος Ασλανίδης χθες το πρωί έδωσε 

συνέντευξη στο Πρακτορείο Ειδήσεων Θεσσαλονίκης για τον 
ίδιο ακριβώς λόγο. ¨όπως αναφέρει, εν έτη 2021, όπου το 
internet και οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν αναπόσπαστο  
κομμάτι της καθημερινότητάς μας, δίνεται η ευκαιρία σε κάθε 
μέλος των σωματείων που ανήκουν στην τοπική Ομοσπονδία 
να φιλοξενείται σε μια οργανωμένη και σωστά πληροφορημένη 
ηλεκτρονική σελίδα. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

του Αντωνίου και της Παρασκευής, το 
γένος Γκογκοπούλου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στην Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και η ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ 
ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου και της Κυρια-
κής, το γένος Κοσμίδη, που γεννήθηκε 

στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Αλεξάνδρειας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ 
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ: 

Αιφνιδιαστική προσωρινή 
διακοπή του 

προγράμματος διανομής 
σχολικών γευμάτων

Από τον ΣΕΠΕ Ημαθίας ανακοινώνονται τα εξής:
«Την Παρασκευή 26/2/2021 εντελώς αιφνιδιαστικά, πληροφορηθήκαμε μέσω mail 

από τους υπεύθυνους σίτισης ότι οι σχολικές μονάδες, που είναι ενταγμένες στο σχε-
τικό πρόγραμμα, δεν θα παραλαμβάνουν γεύματα για τους μαθητές, από τη Δευτέρα 
1 Μαρτίου και για άγνωστο χρονικό διάστημα..

Η ενημέρωση που υπήρξε για την διακοπή σίτισης των  μαθητών, μέσω του προ-
γράμματος διανομής  σχολικών γευμάτων, ήταν λόγω κωλύματος του καινούργιου 
διαγωνισμού και εκκρεμεί η υπογραφή της νέας σύμβασης.

Το ερώτημα που τίθεται στους αρμοδίους (Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας)  είναι 
γιατί δεν προβλέφθηκαν έγκαιρα οι ενέργειες, ώστε να μην καθυστερήσει η ανανέωση 
της σύμβασης;

Σε μια δύσκολη οικονομικό-κοινωνική περίοδο, μαθητές που λάμβαναν σχολικό 
γεύμα και οι οικογένειές τους μαθαίνουν τελευταία στιγμή ότι το πρόγραμμα «παγώ-
νει» μέχρι νεωτέρας. 

Ακόμα μια φορά οι αρμόδιοι αδυνατούν να αντιληφθούν τα αποτελέσματα των κα-
θυστερημένων αποφάσεών τους, οι οποίες αναστατώνουν τον οικογενειακό προγραμ-
ματισμό, τινάζοντας στον αέρα τη σίτιση χιλιάδων μαθητών.

Ως ΣΕΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ απαιτούμε από τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, 
να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε κανένας μαθητής μας, να μη 
μείνει χωρίς φαγητό και να επεκταθεί το πρόγραμμα σε όλες τις σχολικές μονάδες της 
χώρας.

ΤΟ Δ.Σ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑ

«Οδηγός Τοπικών Επιχειρήσεων» 
από τον Δήμο Βέροιας σε συνεργασία με 
Ομοσπονδία Επαγγελματιών - Βιοτεχνών 

και Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας 



Με διευρυμένο ωράριο 
07:00-21:00 λειτουργεί το 

Κέντρο Υγείας Βέροιας
Ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Υγείας Βέροιας (επί της οδού Μο-

ράβα 2 ) λειτουργεί από 18/01/2021 σε διευρυμένο ωράριο, ήτοι 
κατά τις εργάσιμες μέρες από 07:00 έως 21:00. Σκοπός, η αρτιό-
τερη παροχή υπηρεσιών υγείας και η εξυπηρέτηση των αναγκών 
των πολιτών της περιοχής ευθύνης του.

Τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Υγείας σε ώρες λειτουρ-
γίας του, είναι:

• 23310 24661     
• 23310 22332

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Την Κυριακή 7 Μαρ-
τίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου Μακρο-
χωρίου.

 Την Δευτέρα 8 Μαρτί-
ου στις 7:00 μ.μ. θα ομι-
λήσει με την ευκαιρία της 
εορτής των Αγίων Τεσσα-
ράκοντα Μαρτύρων, στο 
πλαίσιο της σειράς ομιλι-
ών «Αγιολογία και ζωή», 
μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook  και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος» στους 
90.2 FM. 

Την Τετάρτη 10 Μαρ-
τίου στις 7:00 μ.μ. θα ο-
μιλήσει με την ευκαιρία 
της εορτής της Αγίας Θε-
οδώρας της Βασιλίσσης, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Πέμπτη 11 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο πλαίσιο της σειράς 
ομιλιών «Μαρτύρων και Ηρώων αίματα», με την ευκαιρία του εορτασμού των 
200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται 
, μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  
το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 5 

Μαρτίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ο Κωνσταντίνος Δημ. Ψαράς 
σε ηλικία 67 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 5 

Μαρτίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Δημητρίου στην Ξεχασμένη 
Ημαθίας ο Αθανάσιος Τσιακαλος σε 
ηλικία 70 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας 
, οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,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 ΒΕΡΟΙ-

ΑΣ  ALPHA  BANK  ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 
1000 070.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Την οικογένεια του αλησμόνητου Βασίλη Σαζακλίδη για 
την πρόσφορα ενός πλήρους πρωινού γεύματος στα παιδιά 
του Κέντρου

Ο Θεός ας τον αναπαύσει  
2. Την Δήμητρα Κωσταρέλλη για την προσφορά ενός 

πλήρους γεύματος υπέρ υγείας της οικογενείας της
3. Την κ. Αποστολία Δεμερτσή για την προσφορά ενός 

πλήρους γεύματος υπέρ υγείας της οικογενείας της 
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια

 και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Φεύγοντας
“   Ποτέ δεν το χε σκεφτεί ότι
συμβαίνει τόσο ξαφνικά να ανοίγουν
τα σύνορα ανάμεσα σ αυτό που είναι
και σ αυτό που δεν είναι . “  

ΤΖΕΝΝΥ  ΕΡΠΕΝΜΠΕΚ

Παρατήρησε τον χώρο γύρω του. Ολα έμοιαζαν ξένα 
λες και αφότου έφυγαν αυτοί που έμεναν εκεί, τα αντι-
κείμενα έσβησαν σιγά-σιγά από πάνω τους τα ίχνη των 
ανθρώπων. Εφαγε κάτι πρόχειρο που έφερε μαζί του, όταν 
χτύπησε το τηλέφωνο.

“Τί βλέπεις από το παράθυρό σου?” τον ρώτησε η Χ.
“Τον ουρανό και στο βάθος τα φώτα του λιμανιού”. Δί-

στασε για λίγο πριν συνεχίσει.
“Μας σκέφτομαι όλους μαζί πάνω σε ένα πλοίο να ταξι-

δεύουμε. Η θέα της θάλασσας από ψηλά και οι γλάροι να 
πετάνε παιχνιδιάρικα. Αυτή η εικόνα διαρκεί πολύ λίγο, μια 
στιγμή, αλλά είναι τόσο όμορφη που μου φέρνει δάκρυα 
στα μάτια. Ξέρεις, πάνω στο κομοδίνο έχω κρατήσει ένα 
αναγνωστικό δημοτικού. Το αγγίζω και αισθάνομαι τον κό-
σμο σαν υπόσχεση.”

Μια δυσκολία στην αναπνοή τον ανάγκασε να σταματή-
σει για λίγο. Μια σιωπή απλώθηκε που σαν πέπλο σκέπα-
σε τα πάντα. Μόλις τώρα πρόσεξε την βροχή που εδώ και 
ώρα είχε αρχίσει να πέφτει με δύναμη.

Τα μάτια του ήταν υγρά. Ίσως ένιωθε τον χρόνο να 
τελειώνει και βιαζόταν να τακτοποιήσει κάποια πράγματα 
μέσα του. Προσπάθησε να χαμογελάσει και την καληνύ-
χτησε.

Η  Χ το ένιωσε. Φαντάστηκε τη φιγούρα του να μικραί-
νει και σιγά σιγά να σβήνει τελείως. Για ένα δευτερόλεπτο 
της φάνηκε ότι άκουσε τον ήχο των κυμάτων απ το μισά-
νοιχτο παράθυρο.

ΥΓ   Στον Δημήτρη που έφυγε
Κώστας  Μίζας

Επιμελητής Ανηλίκων Βέροιας



Δήμος Νάουσας: Ποια είναι τα νέα 
μέτρα για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του COVID-19

Ο Δήμος Νάουσας υπενθυμίζει ότι από σήμερα 
Πέμπτη 04/03/2021 η Ημαθία εντάσσεται στις πε-
ριοχές αυξημένου κινδύνου («κόκκινες» περιοχές) 
που ανακοινώθηκαν από τους αρμόδιους υπουρ-
γούς και σύμφωνα με το ΦΕΚ 843/3.03.2021, τί-
θενται σε ισχύ τα νέα μέτρα από σήμερα το πρωί  
έως την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00.

Ειδικότερα σύμφωνα με το ΦΕΚ. για τις μετακι-
νήσεις και τα SMS στο 13033 προβλέπονται, μετα-
ξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- Οι μετακινήσεις επιτρέπονται από τις 5:00 έως 
τις 21:00 για τις περιοχές της Επικράτειας που ε-
ντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου.

- Οι κωδικοί μετακίνησης (SMS) 2,3, 4 και 6 
αναπροσαρμόζονται ως εξής: 

• Στο SMS 2 που αφορά σε μετάβαση 
σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών 
πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), 
όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους, αλλά και 
στο SMS 3, όσον αφορά το σκέλος των τραπεζών, 
η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντός 
του οικείου δήμου είτε σε απόσταση έως 2 χλμ από 
τον τόπο κατοικίας.

• Ως προς το SMS 6, που αφορά σωματική ά-
σκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο πεζή ή με ποδήλατο. 

• Όσον αφορά τον κωδικό (SMS) 4, τα ελεγκτικά όργανα, σύμφωνα με το ΦΕΚ,  εντέλλονται να 
ζητούν επιπλέον διευκρινίσεις κατά τον έλεγχο, ώστε να επιβεβαιώσουν την ορθή χρήση του SMS.

-Από σήμερα  Πέμπτη 04.03.2021 στις περιοχές αυξημένου  κινδύνου όπως είναι η Ημαθία  
δεν θα λειτουργούν  δια ζώσης τα Λύκεια και τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Οι 
υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια και οι παιδικοί σταθμοί ) θα 
λειτουργούν κανονικά. 

-Εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών κ.ά) 
-Για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ,  ισχύει η υποχρεωτική επέ-

κταση του χώρου των αγορών, η λειτουργία τους με ποσοστό 50%  των θέσεων των παραγωγών/
εμπόρων, η τήρηση απόστασης 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων καθώς και  η τήρηση 1,5 μέτρου 
απόστασης μεταξύ των ατόμων. 

Εξυπηρέτηση δημοτών μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας
Στο Δήμο Νάουσας η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται δια ζώσης μόνο για κατεπείγουσες πε-

ριπτώσεις και  μόνο κατόπιν ραντεβού. 
Οι δημότες θα μπορούν για αιτήματα τους ή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση  να εξακολουθούν να χρη-

σιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες  που παρέχει ο δήμος Νάουσας και ειδικότερα:
-την  ψηφιακή  πλατφόρμα, «e-ραντεβού», η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.naoussa.gr/ (επιλογή από την κατηγορία “Υπηρε-
σίες”, επιλογή «e-ραντεβού», συ-
μπλήρωση στοιχείων, αίτημα για 
ραντεβού και ενημέρωση μέσω 
e-mail). 

-την ηλεκτρονική καταχώρηση 
αιτημάτων (σύστημα ΦΙΛΩΤΑ)

-την εξυπηρέτηση με τηλεδιά-
σκεψη από τα ΚΕΠ (myKEPlive)

-την ηλεκτρονική έκδοση πι-
στοποιητικών μέσω του GOVgr

-την πληρωμή οικονομικών 
συναλλαγών μέσω e-banking.

Με όλες τις παραπάνω ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες ο Δήμος Νά-
ουσας αποσκοπεί αφενός στην 
αναβάθμιση των υπηρεσιών για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
δημοτών και αφετέρου στην προ-
στασία και ασφάλεια των πολιτών 
και των υπαλλήλων κατά την πε-
ρίοδο της πανδημίας. 

Περισσότερες πληροφορίες δί-
νονται στο τηλεφωνικό κέντρο του 
Δήμου Νάουσας στο τηλ 23323 
50300.

Γράφει ο
Αναστάσιος Βασιάδης
 
Παρά το γεγονός ότι η επιτεινό-

μενη επιδημική κρίση του κορω-
νοϊού και οι συνέπειες της μονο-
πωλούν το ενδιαφέρον της κοινής 
γνώμης, δεν σταματούν να εκδηλώ-
νονται και τα φαινόμενα που αποτε-
λούν μια διαρκή κοινωνική απειλή, 
όπως η κατοχή, η διακίνηση και η 
χρήση των ναρκωτικών ουσιών.

 Το όλο ζήτημα επανήλθε στην 
δημοσιότητα μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις, 
για κατασχέσεις ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών 
και σχετικών εξοπλισμών που ανευρέθησαν, κα-
θώς  και συλλήψεις προσώπων τα οποία φέρονται 
ως κάτοχοι και διακινητές.  

Οι ανακοινώσεις δι αυτές τις συλλήψεις καθώς 
και οι κατασχέσεις των υλικών από τις διωκτικές 
αρχές, δείχνουν ότι το όλο φαινόμενο εξακολουθεί 
να βρίσκεται σε έξαρση παρά την μονοπώληση 
του γενικότερου ενδιαφέροντος από την επιδημική 
κρίση.

 Πολλές οικογένειες βιώνουν σιωπηλά το δικό 
τους δράμα, καθώς στα μέλη τους συμπεριλαμ-
βάνεται χρήστης–ασθενής και αναγκάζονται να 
αναζητούν κάποια θεραπευτική κοινότητα, ένα 
κέντρο απεξάρτησης, που θα μπορούσε ίσως τους 
βοηθήσει. 

 Το δράμα αυτό λαμβάνει διαστάσεις απελπι-
σίας, καθώς η επιδημική κρίση έχει υποβαθμίσει 
πολλές από αυτές τις λειτουργίες.

 Οι οικογένειες των χρηστών-εξαρτημένων ατό-
μων  βιώνουν καθημερινά μια εξοντωτική πραγμα-
τικότητα καθώς ο κορονοϊός πλήττει σκληρότερα 
τους χρήστες ναρκωτικών και τους εξαρτημένους 
από αυτά. 

 Είναι μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί 
να κατανοήσει όποιος δεν έχει προσωπικές εμπει-
ρίες από τις συγκλονιστικές πτυχές του προβλή-
ματος, 

 Αυτό ωστόσο που πρέπει να γίνει κατανοητό α-
πό όλους είναι ότι η διάδοση των ναρκωτικών εξα-
κολουθεί να αποτελεί κοινωνική απειλή, παρά την 
επιδημική κρίση που μονοπωλεί την επικαιρότητα. 

Ο εν δυνάμει κίνδυνος κρούει τις πόρτες όλων, 
παρά τα περι-
οριστικά μέτρα 
που λαμβάνο-
νται και ο κα-
θένας κάποια 
στιγμή μπορεί 
να βρεθεί στην 
ίδια απελπιστι-
κή θέση.  

Η πρόληψη 
αποτελεί προ-
φανώς την πιο 
ασφαλή μέθο-
δο για τον πε-
ριορισμό του 
α π ε ι λ η τ ι κ ο ύ 
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ 
φαινομένου. 

 Η ενημέ-
ρωση σε επί-
πεδο οικογέ-
νειας, σχολείου 
και κοινωνικών 
φ ο ρ έ ω ν ,  α -
ποτελε ί  την 
ασφαλέστερη 
πρόληψη, η ο-
ποία επιβάλλε-
ται  να συστη-
μ α τοπο ι η θ ε ί 
και να αποτε-

λέσει βασικό μέλημα εκπαίδευσης 
των νέων, ανεξάρτητα από τις συ-
ντρέχουσες καταστάσεις όπως αυτή 
της επιδημικής κρίσης.

 Με την συστηματική και απο-
τελεσματική πρόληψη σίγουρα θα 
ελεγχθεί και θα περιοριστεί το απει-
λητικό φαινόμενο.

 Η επιδημική κρίση όμως που έ-
χει οδηγήσει το Σύστημα Υγείας στα 
όρια του, αναδεικνύει και το πρό-
βλημα όσων ήδη ακολουθούν  τον 
αδιέξοδο δρόμο των ναρκωτικών 

και δεν είναι λίγοι. 
Όπως συμβαίνει με όλους τους πάσχοντες από 

διάφορες ασθένειες, οι οποίοι υφίστανται τις συνέ-
πειες της ουσιαστικής μετατροπής του χαρακτήρα 
των νοσηλευτηρίων, λόγω του κορωνοϊού, οι χρή-
στες των ναρκωτικών ουσιών είναι πρώτα από όλα 
ασθενείς και έχουν ανάγκη θεραπείας. 

Αυτή η αναγκαιότητα έχει αναδειχθεί πολλές 
φορές στο παρελθόν και κατά την διάρκεια της 
επιδημικής κρίσης προβάλλει κάθε μέρα και επιτα-
κτικότερα. 

 Οι αρχές, οι παράγοντες του τόπου και οι φο-
ρείς οφείλουν να συντονίσουν ουσιαστικά τις δρά-
σεις τους και να κινητοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

 Όσο και αν το Σύστημα Υγειονομικής Περί-
θαλψης συμπιέζεται δραματικά συνεπεία της ε-
πιδημικής κρίσης, οι Δομές Υγείας εξακολουθούν 
να υφίστανται και να αποδίδουν, χάρις στην μέχρι 
αυτοθυσίας προσφορά των λειτουργών τους.  

Εις ότι αφορά όμως την πρόληψη και αποτροπή 
στη χρήση ναρκωτικών και την απεξάρτηση από 
αυτά, παραμένει εμφανές κενό, το οποίο θα ανα-
δειχθεί περισσότερο όταν λήξει ο επιδημικός συνα-
γερμός και οι κοινωνίες επανέλθουν στην ποθητή 
κανονικότητα. 

 Μέχρι τότε επιβάλλεται να συντελεστεί ουσια-
στικό έργο από όλες τις πλευρές, παράλληλα με 
την κινητοποίηση κατά της επιδημίας του κορω-
νοϊού, ώστε  να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα 
και να εξαλειφθεί αυτό το απειλητικό κοινωνικό 
φαινόμενο.
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες
Τηλ. 23310 96201, Κιν. 6944715372
FAX 2331096201

Ριζώματα 3 Μαρτίου 2021
Αριθμ. Πρωτ. 19

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ –ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Παρασκευή 12 του μηνός Μαρτίου 2021 και ώρα 
11-12 π.μ. στο Γραφείο του Συν/σμού διενεργεί φανερό 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό Τελειωτικό για ανάδειξη συνεργείων 
Υλοτομίας – Μεταφοράς – Συγκέντρωσης ξυλείας του Δ.Τ. 
23β δρυός του Δάσους Ριζωμάτων.

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι
Το Δ.Τ. 23 β ξυλεία δρυός 1580 κυβικά ξυλ. Όγκος.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 300 Ε με-

τρητά για το Δασικό Τμήμα.
Ο Πρόεδρος

Βαϊνάς Θεοφάνης

Η απειλή των ναρκωτικών
εν μέσω της 

επιδημικής κρίσης
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

Είμαστεβέβαιοιότιθαέχουμεαγαστήσυνεργασίακαιότιμέσα
από τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά της
ακαδημίας,θαπετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει 
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.

Αυγενάκης:
«Επαναφέρουμε

στηνεπιτροπήταθέματα
τουαθλητισμού»

Μέσωανάρτησής τουστον λογαριασμό τουστο facebook, ο
ΥφυπουργόςΠολιτισμού καιΑθλητισμού,ΛευτέρηςΑυγενάκης,
δήλωσεπως θα επαναφέρει στην αυριανή (05/03) συνεδρίαση
τηςΕπιτροπήςτωνλοιμωξιολόγωνζητήματαπουαφορούνστον
αθλητισμό.

Επομένως,θα...πέσειξανάστοτραπέζιησυνέχειατωνπρο-
πονήσεωνκαι τωνΠρωταθλημάτων,πουδιακόπηκανμεχθεσινή
(03/03)ΚΥΑ,δημοσιευμένηστοΦΕΚ,αναφορικάμετιςπεριοχές
πουβρίσκονταιστοπολύαυξημένοεπίπεδοκινδύνου.

Συγκεκριμένα,οκ.Αυγενάκηςανέφερε:«Σεβόμενοιτοεπιστη-
μονικό κύρος των λοιμωξιολόγων και την κρισιμότητα της κατά-
στασης,επαναφέρουμεστηναυριανήσυνεδρίασητηςΕπιτροπής
τηντεκμηριωμένηεισήγησημαςγιαταθέματατουαθλητισμού».

Οι ορισμοί της ΚΕΔ για τους 
διαιτητές και τους βοηθούς 
της 13ης αγωνιστικής της 

Σούπερ Λιγκ 2. Ο Τσακαλίδης 
(Χαλκιδικής, φωτ.) ορίστηκε στο 
παιχνίδι Παναχαϊκή-Διαγόρας. Ο 
Τάσης (Ηπείρου) θα διαιτητεύσει 
το Ιωνικός-Ξάνθη και ο Θεοχάρης 
(Θεσσαλίας) το Εργοτέλης-Δό-
ξα Δράμας. Ακόμη, ο Μπούμπας 
(Ηπείρου) θα διευθύνει το ντέρ-
μπι των ουραγών, ο Αγγελάκης 
(Μακεδονίας) το Χανιά-Λεβαδει-
ακός και ο Τακίδης (Κιλκίς) το 
Απόλλων Λάρισας-Τρίκαλα. 

Αναλυτικάοιορισμοίτης13ηςστροφής:
Σάββατο(6/3)
14:45Ιωνικός-Ξάνθη
Διαιτητής:Τάσης(Ηπείρου)
Βοηθοί:Φίλος (Βοιωτίας),Βογιατζής (Καρ-

δίτσας)
4ος:Κατόπης(Σάμου)

Kυριακή(7/3)
13:30Εργοτέλης-ΔόξαΔράμας
Διαιτητής:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Καλλής(Ανατ.Αττικής),Αναστασίου

(Θεσσαλίας)
4ος:Κουκουράκης(Χανίων)

13:45Καραϊσκάκης-ΟΦΙεράπετρας

Διαιτητής:Μπούμπας(Ηπείρου)
Βοηθοί:Διαμαντής (Ηπείρου), Σκορδίλης

(Κέρκυρας)
4ος:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)

14:45Χανιά-Λεβαδειακός
Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Σάββας (Σερρών), Βεργέτης (Αρ-

γολίδας)
4ος:Κρασαγάκης(Ηρακλείου)

14:45ΑπόλλωνΛάρισας-Τρίκαλα
Διαιτητής:Τακίδης(Κιλκίς)
Βοηθοί: Τυριακίδης (Μακεδονίας),Δέλλιος

(Πέλλας)
4ος:Βουρνέλης(Μακεδονίας)

20:30Παναχαϊκή-Διαγόρας
Διαιτητής:Τσακαλίδης(Χαλκιδικής).
Βοηθοί:Αρμάκολας (Κυκλάδων), Γουρνιάς

(Ανατ.Αττικής)
4ος:Αντωνίου(Ανατ.Αττικής)

SL2: Οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής

ΔύοΈλληνες διαιτητές, οιΤά-
σος Παπαπέτρου και Τάσος Σι-
δηρόπουλος επιλέχθηκαν από τη
FIFA για να διευθύνουν αγώνες
τουΠαγκοσμίου Κυπέλλου 2022
πουξεκινούνστατέληΜαρτίου.

ΑυτόέκανεγνωστόηΕΠΟπου
σημειώνειστηνανακοίνωσητης:

«ΗΚΕΔ/ΕΠΟ είναι στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο
κ.ΑναστάσιοςΠαπαπέτρου και ο

κ.ΑναστάσιοςΣιδηρόπουλος
επιλέχθηκαναπότηFIFAγια
να διευθύνουν αγώνες στις
επικείμενες αγωνιστικές για
ταπροκριματικά τουΠαγκο-
σμίου Κυπέλλου 2022 που
θαδιεξαχθούν τέληΜαρτίου
2021. Ευχόμαστε και στους
δύο αξιωματούχους αγώνα
και στην ομάδα τους καλή
επιτυχία».

ΠαπαπέτρουκαιΣιδηρόπουλοςσφυρίζουν
σταπροκριματικάτουΜουντιάλ2022
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CMYK

Αναστολή αρκετών αθλητι-
κών δραστηριοτήτων έως 
και τις 15 Μαρτίου στις 

περιοχές πολύ αυξημένου κιν-
δύνου, αποφάσισε η Επιτροπή 
Λοιμωξιολόγων - Προπονήσεις και 
αγώνες μόνο για ορισμένα επαγ-
γελματικά πρωταθλήματα, κλειστά 
τα κολυμβητήρια.

Έπειτα απόαπόφαση τηςΕπιτροπήςΛοι-
μωξιολόγων, αναστέλλονται από σήμερα και
έωςτις15Μαρτίουηδυνατότηταπροπονήσε-
ων και αγώνωνγια όλα τα ερασιτεχνικάπρω-
ταθλήματα,ηλειτουργίακαιχρήσηκολυμβητη-
ρίωνκαιάλλεςαθλητικέςδραστηριότητες,στις
περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου ανά την
επικράτεια.

Στο επίπεδοπολύ αυξημένου κινδύνου έ-
χουν ενταχθεί ηΠεριφέρειαΑττικής, οι Περι-
φερειακές ΕνότητεςΘεσσαλονίκης, Κορινθί-
ας,Αχαΐας,Αργολίδας,Αρκαδίας, Βοιωτίας,
Φθιώτιδας,Εύβοιας(εκτόςτουΔήμουΣκύρου),
Αιτωλοακαρνανίας,Λευκάδας(εκτόςτουΔήμου
Μεγανησίου),Λάρισας,Άρτας, Θεσπρωτίας,
Ηρακλείου,ΣάμουκαιοιΔήμοιΚαλύμνου,Χίου
καιΡόδου.

Από σήμερα, λοιπόν, έως και την Καθα-
ράΔευτέρα, 15Μαρτίου,σύμφωναμε τη νέα
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 843,
03/03/2021)για τα«Έκτακταμέτραπροστασί-
αςτηςδημόσιαςυγείαςαπότονκίνδυνοπεραι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19»,
ισχύουν τα εξής,ωςπρος τις επιτρεπόμενες
αθλητικέςδραστηριότητες,:

ΕΠΙΠΕΔΟΠΟΛΥΑΥΞΗΜΕΝΟΥΚΙΝΔΥΝΟΥ
«Αναστολή της λειτουργίας και χρήσηςορ-

γανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαι-
ρουμένωντωνακόλουθωνπεριπτώσεων:

Της λειτουργίας ανοικτώναθλητικών εγκα-
ταστάσεωναποκλειστικάκαιμόνοαπόομάδες
έως τριών (3) ατόμων,συμπεριλαμβανομένου
τουπροπονητή και χωρίς τηνπαρουσία θεα-
τών,προςτονσκοπόάθλησηςμέσωατομικών
αθλημάτων.

Της λειτουργίας τωναθλητικών εγκαταστά-
σεων γιαπροπονήσεις και αγώνες, χωρίς την
παρουσίαθεατών:

Þα) τωνομάδωνπουμετέχουνσταπρω-
ταθλήματα

Öποδοσφαίρου ανδρώνSuper League Ι
καιSuperLeagueΙΙ,

ÖΑ’ κατηγορίαςανδρών καλαθοσφαίρισης
(BasketLeague),

ÖΑ’ κατηγορίας ανδρών πετοσφαίρισης
(VolleyLeague)

και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμ-
φωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των οικείων
διεθνώνομοσπονδιών,

Þβ) τωνεθνικώνομάδων,ανδρώνκαι γυ-
ναικών,που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις
στοσυγκεκριμένοδιάστημα

Þγ)για τηδιεξαγωγήπρογραμματισμένων
αγώνωνπου αποτελούν κριτήριοπρόκρισης
σε διεθνείς διοργανώσεις, όπουσυμμετέχουν
αθλητές στους οποίους έχει ήδη επιτραπεί η
προπόνησημεπροηγούμενεςαποφάσεις.

Σε κάθεπερίπτωση, η εφαρμογή τωνπα-
ραπάνωεξαιρέσεωνείναιδυνατήμόνοεφόσον
ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο, που
περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίοπρο-
ληπτικόέλεγχοτωναθλητώνγιαCOVID-19,με
τεσταντιγόνουαπόδιαπιστευμέναεργαστήρια.

Της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσε-
ων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές
καταστάσειςπου εκδίδει η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης τηςΕλληνικής
ΟλυμπιακήςΕπιτροπής(Ε.Ο.Ε.)καιτηςΕλλη-
νικήςΠαραολυμπιακήςΕπιτροπής(Ε.Π.Ε.),για
την κάλυψη τωναναγκώνπροετοιμασίας τους
για τουςΟλυμπιακούς καιΠαραολυμπιακούς
Αγώνεςτουέτους2021.

Τηςλειτουργίαςκαιχρήσηςτωνκολυμβητη-

ρίωνγιαθεραπευτικήάσκησηαπότουςθερα-
πευόμενουςκαι ταΑμεΑ,καθώςκαιαπό τους
συνοδούςτους,εφόσον

Þα)έχεισυνταγογραφηθείηκολύμβησηως
μέθοδοςθεραπείας,

Þ β)προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βε-
βαίωσηπου επιτρέπει τησυγκεκριμένη θερα-
πευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική
περίοδο.

ΣΤΗΝΥΠΟΛΟΙΠΗΧΩΡΑ
«Αναστολή της λειτουργίας και χρήσηςορ-

γανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαι-
ρουμένωντωνακόλουθωνπεριπτώσεων:

Της λειτουργίας ανοικτώναθλητικών εγκα-
ταστάσεωναποκλειστικάκαιμόνοαπόομάδες
έως τριών (3) ατόμων,συμπεριλαμβανομένου
τουπροπονητή και χωρίς τηνπαρουσία θεα-
τών,προςτονσκοπόάθλησηςμέσωατομικών
αθλημάτων.

Της λειτουργίας τωναθλητικών εγκαταστά-
σεων γιαπροπονήσεις και αγώνες, χωρίς την
παρουσίαθεατών:

Þα) τωνομάδωνπουμετέχουνσταπρω-
ταθλήματα

Öποδοσφαίρου ανδρώνSuper League Ι
καιSuperLeagueΙΙ,

ÖΑ’ κατηγορίαςανδρών καλαθοσφαίρισης
(BasketLeague),

ÖΑ’ κατηγορίας ανδρών και γυναικώνπε-
τοσφαίρισης (Volley League ανδρών και γυ-
ναικών)

ÖΑ1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναι-
κών,

ÖΑ1 κατηγορίας υδατοσφαίρισης ανδρών
καιγυναικών,

ÖΑ1 κατηγορίας χειροσφαίρισης ανδρών
καιγυναικών

και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμ-
φωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των οικείων
διεθνώνομοσπονδιών,

Þβ) τωνεθνικώνομάδων,ανδρώνκαι γυ-
ναικών,που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις
στοσυγκεκριμένοδιάστημα

Þγ)για τηδιεξαγωγήπρογραμματισμένων
αγώνωνπου αποτελούν κριτήριοπρόκρισης
σε διεθνείς διοργανώσεις, όπουσυμμετέχουν
αθλητές στους οποίους έχει ήδη επιτραπεί η
προπόνησημεπροηγούμενεςαποφάσεις.

Της λειτουργίας τωναθλητικών εγκαταστά-
σεων γιαπροπονήσεις, χωρίς τηνπαρουσία
θεατών, τωνομάδωνπουμετέχουνστοπρω-
τάθλημα

Þ α) ποδοσφαίρου ανδρών Football
League,

Þβ)ποδοσφαίρουγυναικώνΑ’εθνικής,
Þ γ)ποδοσφαίρου σάλας ανδρώνΑ’ εθνι-

κής,

Þδ)ποδοσφαίρουανδρώνΓ’εθνικής,
Þ ε) καλαθοσφαίρισηςανδρώνΑ2 κατηγο-

ρίας.
Σε κάθεπερίπτωση, η εφαρμογή τωνπα-

ραπάνωεξαιρέσεωνείναιδυνατήμόνοεφόσον
ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο, που
περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίοπρο-
ληπτικόέλεγχοτωναθλητώνγιαCOVID-19,με
τεσταντιγόνουαπόδιαπιστευμέναεργαστήρια.

Της λειτουργίας έως τριών (3) χιονοδρομι-
κών κέντρων -δύο (2) στηΒόρεια και ένα (1)
στηΝότια/ΚεντρικήΕλλάδα-, κατόπιν υπόδει-
ξηςτηςΕλληνικήςΟμοσπονδίαςΧειμερινώνΑ-
θλημάτων, γιαχρήσηαποκλειστικάαπόαθλη-
τέςσωματείωνχιονοδρομίας,μεονομαστικούς
καταλόγους επικυρωμένους από την οικεία
Ομοσπονδία.

Κατά τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέ-
ντρων τα σαλέ παραμένουν κλειστά, τα λιφτ
χρησιμοποιούνται ατομικά και η χρήσηπρο-
στατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε ό-
λους τουςχώρους, ενώοιαθλητέςυποβάλλο-
νται υποχρεωτικάσε εβδομαδιαίοπροληπτικό
έλεγχο γιαCOVID-19, με τεστ αντιγόνου από
διαπιστευμέναεργαστήρια.

Της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσε-
ων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές
καταστάσειςπου εκδίδει η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης τηςΕλληνικής
ΟλυμπιακήςΕπιτροπής(Ε.Ο.Ε.)καιτηςΕλλη-
νικήςΠαραολυμπιακήςΕπιτροπής(Ε.Π.Ε.),για
την κάλυψη τωναναγκώνπροετοιμασίας τους
για τουςΟλυμπιακούς καιΠαραολυμπιακούς
Αγώνεςτουέτους2021.

Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβη-
τηρίων για αθλητές σωματείων, υποψήφιους
ΣχολώνΕπιστημώνΦυσικήςΑγωγήςκαιΑθλη-
τισμούκαιΣτρατιωτικώνΣχολών,εφόσον

Þα)τηρείταιηαπόστασητουενός(1)ατό-
μουανά25τ.μ.νερούσταανοικτάκολυμβητή-
ριακαιενός(1)ατόμουανά30τ.μ.νερούστα
κλειστάκολυμβητήρια,

Þ β) διενεργείται εβδομαδιαίο τεστ για κο-
ρωνοϊόCOVID-19,

Þγ)τηρούνταιτααποδυτήριακλειστά.
Τηςλειτουργίαςκαιχρήσηςτωνκολυμβητη-

ρίωνγιαθεραπευτικήάσκησηαπότουςθερα-
πευόμενουςκαι ταΑμεΑ,καθώςκαιαπό τους
συνοδούςτους,εφόσον

Þα)έχεισυνταγογραφηθείηκολύμβησηως
μέθοδοςθεραπείας,

Þ β)προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βε-
βαίωσηπου επιτρέπει τησυγκεκριμένη θερα-
πευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική
περίοδο.

Διευκρινιστικές οδηγίεςπου θα εξεικεύουν
τηνΚΥΑθα αναρτηθούνστην ιστοσελίδα της
ΓΓΑστοπεδίοΑθλητισμόςκαιCOVID-19

Οριστικό: Τέλος
προπονήσεις και αγώνες

στα ερασιτεχνικά 
αθλήματα!

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση  
που περιλαμβάνει τα νέα μέτρα που ανα-
κοινώθηκαν χθες από τον Νίκο Χαρδαλιά. 

Τελικώς παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν δεν 
υπήρξε κάποια αλλαγή σε σχέση με τα ερασιτε-
χνικά αθλήματα που ξαναμπαίνουν στον… πάγο 
τουλάχιστον έως τις 16 Μαρτίου στις περιοχές 
πολύ αυξημένου κινδύνου.

Δυστυχώςείναιμιααπόφασηπουκαιπάλιαφήνειέκθετητόσο
την επιτροπή λοιμοξιωλόγων, όσο και τηνπολιτεία και αυτούς
που εμπνεύστηκαν τον απαράδεκτο και σκανδαλώδες διαχωρι-
σμόανάμεσασεεπαγγελματικόκαιερασιτεχνικόαθλητισμό,όταν
μάλιστασεκάποιεςπεριπτώσειςταυγειονομικάπρωτόκολλαείναι
ίδια!

Βρισκόμαστεεναναμονήτωναντιδράσεωναπόπλευράςομο-
σπονδιών/διοργανωτριώναρχώνγια τανέαμέτρακαι τομέλλον
τωνπρωταθλημάτων

Αναστολήπροπονήσεωνκαιαγώνωνστιςπεριοχές
πολύαυξημένουκινδύνου



ΟΠΑΟΚκινείταιμεθοδικάκαι
με στρατηγικό σχέδιο, σταπρό-
τυπαμεγάλων ευρωπαϊκώνσυλ-
λόγωνπροκειμένου να αξιοποι-
ήσει τη δυναμική του 32χρονου
Ιάπωνα μέσου, Σίντζι Καγκάβα,
στηνπατρίδατου.ΟΠΑΟΚαντι-
μετωπίζεισοβαράτηνπροοπτική
διείσδυσηςστηναγοράτηςΑσίας
με όπλο τον Σίντζι Καγκάβα και
τησυνεργασία τηςεταιρείαςπου
προωθείστηνΆπωΑνατολήομά-
δεςόπωςηΓιουβέντους,ηΤσέλ-
σι και η Ρόμα αλλά και οργανι-
σμούςόπωςηFIFAκαιηUEFA.

«Η ψηφιακή ανάπτυξη του
ΠΑΟΚ συνεχίζεται με τη σύνα-
ψημιαςστρατηγικήςσυμφωνίας
για τη διείσδυση του συλλόγου
στην αγορά της Ιαπωνίας. Επί-
σημος συνεργάτης τουΔικεφά-
λουσ’αυτότοάνοιγμαθαείναιη
Ganassa.ΗμεταγραφήτουΣίντζι
Καγκάβα , ενός εκ των κορυφαί-

ωναθλητώνπουέχειαναδείξειη
Ιαπωνίαανεξαρτήτωςσπορ, δη-
μιούργησε προοπτικές, αλλά κι
ανάγκεςγιατηνκαλύτερηεκπρο-
σώπηση του συλλόγου σε μια
νέα αγοράπου από τηνπρώτη
στιγμήπου οΚαγκάβα ντύθηκε
στ’ ασπρόμαυρα έδειξε μεγάλο
ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ. Στο
πλαίσιο τηςγενικότερηςανάπτυ-
ξης τουΠΑΟΚκαι τηςψηφιακής
τουκοινότητας,λοιπόν,οσύλλο-
γοςσυμφώνησεμετηνGanassa,
η οποία αναλαμβάνει τη διαχεί-
ριση της εικόνας του συλλόγου
στην Ιαπωνίαμέσααπόμιασει-
ράδράσεων.

Η αρχή έγινε με τη δημιουρ-
γία του επίσημου λογαριασμού
Twitter τουΠΑΟΚστα Ιαπωνικά.
ΤοTwitter, άλλωστε, αποτελεί ί-
σως τοδημοφιλέστερομέσοστη
χώρα κι οΠΑΟΚ θα μπορεί να
ενημερώνει το κοινό τόσο για τα

νέα της ομάδας όσο και για την
πορείατουΚαγκάβαστηνομάδα,
έτσιώστεναμεγαλώσειτοψηφι-
ακό του community και να κάνει
πιο γνωστό το brand τουΠΑΟΚ

στηνΑσία.
Ολογαριασμός@PAOK_FC_

JPθαφιλοξενείπρωτότυποπερι-
εχόμενομεστόχευση τηναγορά
και την κουλτούρα της Ιαπωνί-
ας, ενώστο επόμενο διάστημα,
οΠΑΟΚθα έχει και τοδικό του
eshopστα ιαπωνικά και τα νέα
τηςομάδαςθαδημοσιεύονταια-
πευθείαςστοYahooJapan.

HGanassaείναι έναγραφείο
digital management & content
creationμεεξειδίκευσηστηναγο-
ράτηςΑσίαςκαιστοπελατολόγιό
τηςσυμπεριλαμβάνονται σύλλο-
γοι όπως οι Γιουβέντους,Τσέλ-
σι, Ρόμα, Ντόρτμουντ, Νάπολι
κι οργανισμοί όπως ηUEFA, η
FIFA και η LaLiga»αναφέρει η
ανακοίνωσητουΔικεφάλου.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
01/03/2021 έως 05/03/2021

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).

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

01-03-2021 μέχρι 

07-03-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Χούρκαζ - Τσιτσιπάς 1-2:
Στα προημιτελικά του τουρνουά 

του Ρότερνταμ ο Στέφανος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε, αλλά απέ-
κλεισε στα τρία σετ τον Χούμπερτ Χούρκαζ και 
προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά 

του Ρότερνταμ. Ατσάλινος ο Στέφανος Τσιτσιπάς! Ο 
22χρονος πρωταθλητής έκανε ένα πολύ μεστό παιχνίδ,ι 
όντας αποτελεσματικός στις ελάχιστες κρίσιμες στιγμές 
που έκριναν την αναμέτρηση και κατάφερε να κερδί-
σει τον Πολωνό, Χούμπερτ Χούρκαζ, με 6-4, 4-6, 7-5 
ώστε να προκριθεί στα προημιτελικά του ATP 500 στο 
Ρότερνταμ.

ΟΧούρκαζ έχει ταλαιπωρήσει τονΣτέφανοσχεδόνσεόλες τιςαναμε-
τρήσειςπουέχουνδώσειμέχριστιγμήςστοτουρ,αλλάοΈλληναςτενίστας
βρήκεκαιπάλιτιςλύσεις,σπάζονταςτοσερβίςτουΠολωνούτόσοστοτέ-
λοςτουπρώτουόσοκαιστοτέλοςτουκαθοριστικούτρίτουσετ.

Ανάμεσα σε δύο big servers και big hitters ελάχιστες λεπτομέρειες
έκριναν την αναμέτρησημε τονΤσιτσιπά να εκμεταλλεύεται τα δύο από
τατέσσεραbreakpointτουπουήτανόλαήsetpointήmatchpointενώο
Πολωνός εκμεταλλεύτηκε τη μοναδική break point ευκαιρίαπου είχεστο
δεύτεροσετ.

Δενείναιvintage,παίρνειόμωςτιςνίκεςπουαδυνατούνναπάρουνοι
ΜεντβέντεφκαιΖβέρεφκαισυνεχίζειακάθεκτοςστοτουρνουάόντας,βάσει
ονόματος,τομεγάλοφαβορίγιατοντίτλο.

ΕπόμενοςαντίπαλοςγιατονΣτέφανοοεπίσηςbighitter,ΚάρενΚατσά-
νοφ,έναςτενίσταςδιόλουαμελητέος,αλλάκαιέναςτενίσταςπουοΤσιτσι-
πάςέχειβρειτοντρόπονακερδίσειστοπαρελθόνεύκολαήδύσκολα.

Η Football League 
εξέδωσε ανα-
κοίνωση με 

αφορμή την απαγόρευ-
ση των προπονήσεων 
στις ομάδες που βρί-
σκονται στις περιοχές 
στο «βαθύ κόκκινο». 
Όπως τονίζει, το νέο 
ΦΕΚ 843Β / 03-03-2021 
που δημοσιεύθηκε 
χωρίζει την Football 
League στα δυο, δημι-
ουργώντας τεράστια 
ανισότητα εν όψει του 
πρωταθλήματος που θα 
ξεκινήσει στις 28 Μαρ-
τίου.

Επτά από τις είκοσι ομάδες
πουμετέχουνστουςδυοομίλους
είναι αναγκασμένες να διακό-
ψουν τηνπροετοιμασία τους, τη
στιγμή που οι υπόλοιπες δεκα-
τρείςσυνεχίζουνκανονικά.

Κατόπιν των παραπάνω και
μεδεδομένοότιοιομάδεςέχουν
δηλώσειπως είναι διατεθειμένες
να διενεργούν εβδομαδιαία μο-
ριακάτεστ,έκανεηΛιγκααίτημα
στην Γ.Γ.Α, την εξαίρεση των ο-
μάδωνΠΑΕΑιγάλεω,ΠΑΕΑπόλ-
λωνΠόντου,ΠΑΕΈνωσηΠανα-
σπροπυργιακού,ΠΑΕΘεσπρω-
τόςΗγουμενίτσας,ΠΑΕΙάλυσος,
ΠΑΕ Καλλιθέα και ΠΑΕ Ρόδος
από την διακοπή τωνπροπονή-
σεων.

Αναλυτικά:
«Δεν αμφισβητεί ουδείς την

κρισιμότητα τηςκατάστασηςπου
βιώνει η χώρακαι ηυφήλιος γε-
νικότερα, εδώ και έναν χρόνο.
Δεναμφισβητεί κανείς τοναυξα-
νόμενοαριθμό των κρουσμάτων
και τηνδυσκολίαδιαχείρισης της
κατάστασηςστιςΜΕΘ.Ωστόσο,
δεν μπορούμε να κατανοήσουμε
το λουκέτοπουμπαίνει για ακό-
μημιαφοράστοναθλητισμό.

Η Ένωση Επαγγελματικού
ΠοδοσφαίρουΑ2 και ΒΕθνικής

Κατηγορίαςαπότηνπρώτηστιγ-
μή της άδειας που μας δόθηκε
απότηνΠολιτείαγιαέναρξητων
προπονήσεων, έχει τηρήσει το
πρωτόκολλοστην ουσία του, α-
παρέγκλιτακαικατάγράμμα.

Μέχρι στιγμήςστις δυο κατη-
γορίες έχουν διενεργηθεί 5.535
μοριακά,μεταθετικάκρούσματα
ναπεριορίζονται μόλιςσεπέντε.
Μόλιςπέντε,δείγματηςμεγάλης
προσοχής και της οργάνωσης
τωνομάδων.Απορούμεπωςδεν
λαμβάνεται υπ’ όψιν από τους
ειδικούςαυτότοδεδομένο.

Το νέο ΦΕΚ 843Β / 03-03-
2021που δημοσιεύθηκε χωρίζει
την Football League στα δυο,
δημιουργώντας τεράστια ανισό-
τηταενόψειτουπρωταθλήματος
που θα ξεκινήσει στις 28Μαρ-
τίου.

Επτά από τις είκοσι ομάδες
πουμετέχουνστουςδυοομίλους
είναι αναγκασμένες να διακό-
ψουν τηνπροετοιμασία τους, τη
στιγμήπου οι υπόλοιπες δεκα-
τρείςσυνεχίζουνκανονικά.

Κατόπιν τωνπαραπάνω και
με δεδομένο ότι οι ομάδες μας
έχουν δηλώσειπως είναι διατε-
θειμένες να διενεργούν εβδομα-
διαία μοριακά τεστ, αιτούμεθα
από τηνΓ.Γ.Α, την εξαίρεση των
ομάδωνΠΑΕΑιγάλεω,ΠΑΕΑ-
πόλλων Πόντου, ΠΑΕ Ένωση
Πανασπροπυργιακού,ΠΑΕΘε-
σπρωτός Ηγουμενίτσας, ΠΑΕ
Ιάλυσος,ΠΑΕΚαλλιθέακαιΠΑΕ
Ρόδος από την διακοπή των
προπονήσεων.

Είναι θέμαουσίας και ιδιαίτε-
ρακρίσιμο,καθώςαπειλείταιου-
σιαστικάηδιεξαγωγήτουφετινού
πρωταθλήματος. Ήδη έχουμε
προχωρήσει σε αλλαγήπροκή-
ρυξης με ακύρωση τωνπλέι οφ
καιπλέιάουτγιανακαταφέρουμε
ναολοκληρώσουμετηνκανονική
διάρκεια έως το τέλος του Ιου-
νίου.

Μιαπεραιτέρω καθυστέρηση
στηνέναρξη,ηοποίαπροφανώς
και θα ζητηθεί από τις επτά ο-
μάδες που θα μείνουν ανενερ-
γές,θαμαςβγάλειεντελώςεκτός
προγραμματισμού».

«ΤονέοΦΕΚχωρίζειτηνFLσταδυο»

Παρασκευή 05-03-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

8223310-67530

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟ-

Ν ΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ

23310-71601

Φαρμακεία

ΠΑΟΚ: Ο Καγκάβα βάζει στην αγορά της Ιαπωνίας
τον Δικέφαλο
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Κύριε Διευθυντή,
Φιλοξενήσατε, στις 18 Φεβρουαρίου 2021, Επιστολή του κ. Δρ. 

Δημητρίου Καραμπερόπουλου, προέδρου της ΕΕΜ Φερών-Βελε-
στίνου-Ρήγα (ΕΕΜΦΒΡ), με τίτλο «Για την ανιστόρητη καταγωγή 
του Ρήγα Βελεστινλή από το Περιβόλι». Αφορμή αποτέλεσε το 
κείμενο μου στο Ημερολόγιο του 2021, του Συλλόγου Βλάχων Βέ-
ροιας, το οποίο ασφαλώς προέκυψε από αναδίφηση σε σχετικές 
μελέτες και πραγματείες, οι οποίες αναφέρονται στο Βιβλιογραφικό 
Πίνακα.

Επ’ αυτού λοιπόν του δημοσιεύματος, επιτρέψτε μου κάποιες 
παρατηρήσεις, που απευθύνονται περισσότερο στους αναγνώστες 
της εφημερίδας σας και λιγότερο στον επιστολογράφο κ. πρόεδρο 
της ΕΕΜΦΒΡ, διότι είμαι πεπεισμένος ότι τα όσα θα κομίσω τα 
γνωρίζει άριστα.

Προλογικά : 
1. Το θέμα του Ημερολογίου είναι Αρματολισμός και Βλάχοι και 

όχι η καταγωγή του Ρήγα. Γι’ αυτό και δε γίνεται αναλυτική πα-
ρουσίαση των σχετικών τεκμηρίων που πιστοποιούν τη βλαχική 
καταγωγή του.

2. Το θέμα της καταγωγής του Ρήγα είναι το έλασσον. Το μείζον 
είναι η συμβολή του στην Εθνεγερσία και η μεγάλη παρακαταθήκη 
του.

3. Ο κ. Καραμπερόπουλος στον τίτλο θέτει το θέμα «Για την α-
νιστόρητη καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή από το Περιβόλι», αλλά 
στο κείμενο προσπαθεί να περάσει την αναθεωρητική, εδώ και 
χρόνια, για τη βλαχική καταγωγή του Ρήγα άποψή του. 

Αν το θέμα μας ήταν η καταγωγή του Ρήγα, σίγουρα θα αναφέ-
ραμε  πηγές που αφορούν στον οικισμό του Βελεστίνου (Σάθας και 
άλλοι) , από τις οποίες αναδεικνύεται ότι οι ιδρυτές του Βελεστίνου 
ήταν Βλάχοι, οι οποίοι στην πορεία «γραικώθηκαν», όπως θα έλε-
γε και ο Λέων ο Σοφός, και οι οποίοι ασφαλώς είναι οι ντόπιοι και 
γηγενείς Γραικοί του Βελεστίνου, αν αυτοί δεν είναι μέτοικοι στο 
Βελεστίνο.

Επί της ουσίας: 
Πρώτο: Ο William Martin Leake γράφει: « In the town there are 

about 250 Turkish families, but the Turkish houses are much more 
numerous: such of the remainder as are tenantable are occupied 
by Greeks of Agrafa, or by Vlakhi of Mount Pindus.» (Travels in 
Northern Greece, by William Martin Leake… In four Volumes, Vol. 
IV, London 1835, σ. 435-437 λεπτομέρειες για Βελεστίνο). Στη 
μετάφραση που καταθέτει ο κ. πρόεδρος, το κείμενο λέει: «Στην 
πόλη -το Βελεστίνο- υπάρχουν γύρω στις 250 τουρκικές οικογένει-
ες, αλλά τα τουρκικά σπίτια είναι πολύ περισσότερα. Τα υπόλοιπα, 
καθώς είναι διαθέσιμα με ενοίκιο, κατέχονται από Έλληνες των Α-
γράφων, ή από Βλάχους του όρους Πίνδος.» Από τούτο το εδάφιο 
συνάγεται ότι στον καιρό του Ρήγα οι μόνιμοι κάτοικοι του Βελεστί-
νου ήταν μόνο Τούρκοι, και ότι τούρκικα σπίτια νοίκιαζαν Γραικοί 
(ας κρατήσουμε τον όρο όπως τον έχει ο Ληκ) των Αγράφων και 
Βλάχοι της Πίνδου. Άρα αυτό που γράφει ο κ. πρόεδρος ότι «οι 
Βλάχοι ποιμένες άρχισαν μόνιμα να εγκαθίστανται στο Βελεστίνο 
μετά την απελευθέρωση του 1881» δεν ισχύει, και αυτοαναιρείται 
από το εδάφιο που ο ίδιος επικαλείται. Βέβαια, ο Γάλλος Φρ. Που-
κεβίλ, παρουσιάζει στο δικό του περιηγητικό έργο –περίπου των 
ίδιων χρόνων- όλα τα χωριά των Αγράφων ως Βλαχοχώρια!... 

Δεύτερο: Δε θα μπούμε στον πειρασμό να αναφέρουμε πλη-
θυσμιακά στοιχεία του Βελεστίνου, με βάση βιβλιογραφικές πη-
γές, που αναδεικνύουν τη βλαχική παρουσία στο Βελεστίνο από 
πολύ παλιά.  Θα περιοριστούμε μόνο στο Μητρώο Αρρένων της 
κοινότητας Βελεστίνου, για τα έτη 1842-1881,  στο οποίο είναι εγ-
γεγραμμένοι οι ανά έτος γεννηθέντες άρρενες. Διαφαίνεται  ότι οι 
Βλάχοι Περιβολιώτες αποτελούν, πριν το 1881,  το πολυπληθέστε-
ρο και ντόπιο στοιχείο του χριστιανικού πληθυσμού του Βελεστί-
νου, αφού για τα έτη που αναφέρθηκαν προηγούνται συντριπτικά 
οι γεννήσεις των Βλάχων. Μόνο μετά το 1881 οι γεννήσεις των 
Βλάχων ακολουθούν φθίνουσα πορεία , ενώ αυξάνονται οι μετοικί-
σεις και οι σχετικές γεννήσεις Γκραικών στο Βελεστίνο. Οι αριθμοί 
είναι αμείλικτοι και ανατρέπουν τον ισχυρισμό του κ. Καραμπερό-
πουλου ότι «οι Βλάχοι ποιμένες άρχισαν μόνιμα να εγκαθίστανται 
στο Βελεστίνο μετά την απελευθέρωση του 1881». Και γεννάται το 
ερώτημα: Δε γνωρίζει ο κ. Καραμπερόπουλος τα δημοσιευθέντα 
στοιχεία από το Μητρώο Αρρένων Βελεστίνου, από το οποίο προ-
κύπτει το συμπέρασμα ότι στα 1842 πολλοί από τους Βλάχους του 
Βελεστίνου ήταν εδραίοι; Αν ναι, δε δικαιολογείται ένας επί τρεις 
τουλάχιστον δεκαετίες «ρηγολόγος» να τα αγνοεί. Αν τα γνωρίζει 
και δεν τα λαμβάνει υπόψη, κάνει επιλεκτική χρήση των πηγών!  
Εκτός και αν, επειδή το επώνυμο Καραμπερόπουλος, στο Μητρώο 
Αρρένων Βελεστίνου, πρωτοεμφανίζεται το 1908 επιθυμεί  να το 
αποκρύψει και έτσι νομιμοποιείται να θεωρεί ο κ. πρόεδρος τον 

εαυτό του εδραίο Βελεστινλή ή Βελεστινιώτη, και να θεωρεί τους 
Βλάχους μόνιμα εγκατεστημένους στο Βελεστίνο μετά το 1881, και 
ας υπάρχουν εδραίοι Βλάχοι στο Βελεστίνο, τουλάχιστον από το 
1842! 

Τρίτο: Ο Ρήγας ήταν Γραικός ή Βλάχος; Το νεόκοπο Έλλην ή 
Βλάχος, ας το αφήσουν στην άκρη, όσοι το χρησιμοποιούν, καθότι 
οι νοήμονες γνωρίζουν ότι στα χρόνια του Ρήγα η «ελληνική πα-
ροικία» της Βιέννης ήταν «Γραικών τε και Βλάχων»!

Ας μην στρεβλώνουν, όσοι στρεβλώνουν, έτσι εξόφθαλμα την 
ιστορία.

1. Ο Ρήγας ήταν εξ ορισμού Βελεστινλής, διότι έτσι υπέγραφε, 
αλλά και Θετταλός, διότι έτσι υπέγραφε, και Γραμματικός, διότι έτσι 
υπέγραφε, με δεδομένο ότι στα χρόνια του η Θεσσαλία περιείχε 
ως γεωγραφικό διαμέρισμα και τις «περιοχές» των νυν Γρεβενών, 
μέχρι την Κοζάνη και την Καστοριά. Τα γραπτά τεκμήρια περί τού-
του δεκάδες. Είναι σαν τη σημερινή Δεσκάτη. Εν όσω υπαγόταν 
στην επαρχία Ελασσόνας ήταν Θεσσαλία, και από τη στιγμή που 
υπήχθη στον νομό Γρεβενών είναι Μακεδονία! Οπότε, ο Ρήγας, 
στον καιρό που γεννήθηκε, είτε στο Βελεστίνο είτε σε κάποιο 
βλαχοχώρι της Πίνδου της περιοχής Γρεβενών, θα ήταν Θεττα-
λός. Βελεστινλής, όμως, εξ ορισμού εφόσον γεννήθηκε εκεί και 
το δηλώνει. Όπως οι Βλάχοι της Βέροιας δηλώνουμε Βεροιώτες 
(Βεργιάνοι) και όσοι έχουμε προγονική κοιτίδα είτε την Αβδέλα, 
είτε  το Περιβόλι, είτε τη Σαμαρίνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
αποποιούμαστε ή αρνούμαστε την προγονική καταγωγή μας, αν 
δεν το αναφέρουμε σε γραπτά μας ή σε συζητήσεις μας. Υπ’ αυτή 
την έννοια, ουδείς ψόγος στον βάρδο της «βαλκανικής ελληνικής  
δημοκρατίας» Ρήγα, το ότι γράφει το Βελεστινλής, ή το Θετταλός, 
ή το Γραμματικός.

2. Ότι ήταν Βλάχος, είτε με ρίζα από το Περιβόλι είτε από άλλο 
βλαχοχώρι, δεν είναι κάτι που το έγραψε για πρώτη φορά ο Π. 
Καρολίδης. Ήδη στο περιοδικό Πανδώρα, έτους 1869, αναγράφε-
ται σε κάποιο τεύχος του: «…οι εξοχώτεροι πολιτικοί άνδρες της 
Ελλάδος υπήρξαν Βλαχικής φυλής, οίον ο Κολέττης, γεννηθείς 
παρά τα Ιωάννινα, {…) και ο εθνεγέρτης ποιητής Ρήγας, ο εν Βε-
λεστίνω γεννηθείς, οί,τε πεπαιδευμένοι άνδρες Δόσιος, Διονύσιος 
Πύρρος…». Από τους πολλούς ξένους συγγραφείς θα σταθώ μόνο 
στον Α. Ubicini, La Grande Carte de la Grèce par Rhigas, «Revue 
de Géographie», dirigée par M. Ludovic Drapeyron, Quatrième 
Année, Tome VIII, Janvier-Juin, Paris, Avril 1881, p. 241-243/-253, 
που γράφει ότι ο Ρήγας ήταν στην καταγωγή Τσιντσάρος (Βλάχος): 
«d’origine tsintsare»! Και ο  διαπρεπέστατος Νικολάε Γιόργκα, που 
ως γνωστόν η ελληνίδα μητέρα του αν και ζούσε όλα τα χρόνια στο 
Ιάσιο, ουδέποτε έμαθε τα βλάχικα της Μολδαβίας, αναφέρει κατ’ 
επανάληψιν  ότι ο Ρήγας ήταν Αρμάνος-Βλάχος. Και ας μην του 
αποδίδουμε επιλεκτικά άλλες προθέσεις!

3. Κατά τον ακαδημαϊκό Αθανάσιο Διομήδη Πετσάλη, η μάνα 
του Ρήγα, Μαρία, ήταν κόρη των «Μαυρόλυκων», από το βλαχο-
χώρι της Μεσσηνίας Λούτσα (νυν Αθαλάσσι). Στο μυθιστόρημα 
αυτό ο συγγραφέας του αυθαιρετεί ή λέει την αλήθεια; Έχει κάποια 
σχέση με την καταγωγή του το ότι ο Ρήγας μιλούσε τη βλαχική 
γλώσσα, όπως αναφέρει ο Γ. Κορδάτος, όταν πήγε στην Κωστα-
ντινούπολη, πριν  μεταβεί στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες; Πού και 
πώς την έμαθε;

4. Ο κ. πρόεδρος της ΕΕΜΦΒΡ, ως επιστήμων και ερευνητής, 
αμφισβητεί στα γραπτά του  την αποδεικτική αξία για την περιβο-
λιώτικη καταγωγή του Ρήγα  του βλάχικου δημώδους τραγουδιού 
που κατέγραψε στις 3 Ιουλίου 1955 ο βραβευμένος από την Α-
καδημία Αθηνών συγγραφέας-ερευνητής κ. Γεώργιος Πλατάρης, 
από τον Μετσοβίτη Νικόλαο Σιούτα (1884-1964), και είναι δημο-
σιευμένο εδώ και 23 χρόνια, γνωστό και στην ΕΕΜΦΒΡ. Για την 
οικονομία του χώρου καταχωρίζω για τους αναγνώστες  μόνο το 
ενδεικτικό απόσπασμα και όχι ακέραιο το τραγούδι που αναδεικνύ-
ει τις σχέσεις του Ρήγα με το Ναπολέοντα και την περιβολιώτικη 
καταγωγή του:

Κάντικλου αλ Ρίγα  σι αλ Μποναπρτε                                    

Ο λάι μάρι βόι Κριστίνι, αμπιράτζι σι μπαρονάτζι,                       
νου-λ πορττάτσι αχάτου ντιπάρτε, αμπιράλου Μποναπάρτε,                     
 κα-σ-λα ’νόστρου ιμβιτσάτου, Ρίγα άλου Περιβολιάτου,                       
 ατζιουτάρε βα-λι νταντεά, λιμπερτάτεα σ-να αντουτσεά,               
κου ιντριπτάτσι λα Αρμανάμε, λα Αρμανάμε σ-λα Γκρεκάμε,                
σι λα τούτα Κριστινάμε, κου κιρεάρε αλέ Τουρκάμε...                   

Το τραγούδι του Ρήγα  και του Βοναπάρτη

Χριστιανοί μεγάλοι αφέντες, αυτοκράτορες, βαρόνοι.
μην τον πάτε τόσο πέρα, τον μεγάλο Βοναπάρτη,

γιατί τον εγγράμματό μας, τον Περιβολιώτη Ρήγα,
θέλει να τον βοηθήσει, λευτεριά σ’ όλους να δώσει,
στους Αρμάνους δικαιοσύνη, στους Αρμάνους και στους Γκρέ-

κους,
σ’ όλη την Χριστιανοσύνη, στην Τουρκιά τέλος να βάλει...

Είναι τυχαίο ότι και άλλα δημοτικά τραγούδια που αφορούν στο 
Ρήγα επιβιώνουν μόνο στους Βλάχους, και δή στους απανταχού 
ανά την Ελλάδα Περιβολιώτες; Τα δημοτικά τραδούδια δεν αποτε-
λούν αποδείξεις αλλά σοβαρές ενδείξεις για πολλά ιστορικά πρό-
σωπα και γεγονότα που δεν είχαν καταγραφεί από τους «γραφιά-
δες» που ιστορούσαν.  Αν  συλλογείς δημωδών ασμάτων, όπως ο 
C. Fauriel, ο Karl Theodor Kind, ο Passow, ο Ν. Πολίτης και πολ-
λοί άλλοι δεν τα διέσωζαν, θα είχαν  χαθεί πολύτιμες γνώσεις. Ανα-
ρωτιέμαι όπως κάθε νοήμων άνθρωπος: Πόσες πληροφορίες για 
τους Αρματολούς και Κλέφτες,  πόσα γεγονότα θα ήταν παντελώς 
άγνωστα σε όλους μας, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι καταγραφές; 

Επομένως, αυτά που γράφει ο κ. Καραμπερόπουλος δεν έχουν 
σχέση με κάποια «ανακρίβεια» ενός επιφανούς και έγκριτου ιστο-
ρικού όπως ήταν και είναι ο Παύλος Καρολίδης που έγραψε για 
τον Ρήγα ότι είναι «ορμώμενος εκ Περιβολίου», διότι έχουν προη-
γηθεί αυτού εξ ίσου σπουδαίοι και έγκριτοι αλλοδαποί συγγραφείς 
και ιστορικοί. Ούτε έχουν αυτά σχέση με το εάν είναι καταχωρισμέ-
να στη Χάρτα του Ρήγα τα βλαχοχώρια, γιατί έχω την εντύπωση 
- και αν κανω λάθος να ζητήσω συγνώμη - ότι και η Μοσχόπολη 
δεν εμπεριέχεται  στη Χάρτα, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν 
υπήρχε.    

Γνωρίζω την πνευματική  δράση και τη συμβολή  στην ανάδειξη 
του νεοελληνικού διαφωτισμού και τιμώ τους αγώνες και την πολι-
τική διαδρομή του Λέανδρου Παπαβρανούση (1921-1993), από το 
βλαχοχώρι Γρεβενίτι Ανατολικού Ζαγορίου, στην «Κυβέρνηση του 
βουνού» του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ο οποίος   βρέθηκε 
πολιτικός πρόσφυγας με τους ηττημένους του Εμφυλίου στη Ρου-
μανία . Η άμεση όμως επιστροφή του στη χώρα από τα πρώτα με-
τεμφυλιακά και ψυχροπολεμικά χρόνια, σε περίοδο που τμήμα του 
πληθυσμού της χώρας βίωνε τα «πέτρινα χρόνια», και η πρόσλη-
ψή του (1956) ως Βρανούση πλέον (άλλαξε το επώνυμό του)  στο 
Μεσαιωνικόν Αρχείον της Ακαδημίας Αθηνών, και η ανάληψη της 
διεύθυνσής του (1962), σε συνδυασμό με την επιλεκτική αξιοποίη-
ση των πηγών για το Ρήγα που του αποδίδουν  μελετητές, εύλογα 
οδηγούν σε σκεπτικισμό  σχετικά με την αντικειμενικότητά του, 
τουλάχιστον στα θέματα που αφορούν στο Ρήγα. Αν αληθεύουν 
όσα του αποδίδουν, πιστοποιείται η ροπή κάποιων προς ανεξήγη-
τα ατοπήματα και εμμονές για απόδειξη αναπόδεικτων. Οπότε το 
«αντικειμενικός ερευνητής και ιστορικός Λ. Βρανούσης», μπορούν 
να το κρίνουν και άλλοι, που γνωρίζουν άριστα το έργο του. 

Ευχαριστώ τον πρόεδρο της ΕΕΜΦΒΡ που βρίσκει το Ημερο-
λόγιό μας «καλαίσθητο», και χαίρομαι που μας συγχαίρει όλους 
«για την έκδοση αυτή, που κατ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην 
σμίλευση της ιστορικής συνείδησης των μελών και φίλων τους». 
Μόνο που η αφ’ υψηλού υποδείξεις και συστάσεις «…ο συγγρα-
φέας κ. Γκαλαϊτσης και η Επιστημονική Επιτροπή του Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας τιμώντας τις αντίστοιχες ιδιότητές τους, θα πρέπει 
να διορθώσουν τις ανιστόρητες χωρίς τεκμήρια αναφορές τους 
για την δήθεν βλάχικη καταγωγή του Ρήγα…», δε συνάδουν με 
την επιστημονική ιδιότητα. Ας το πράξει ο ίδιος, και να μην απο-
σιωπά όσους ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του. Το γεγονός ότι 
αυτάρεσκα γράφει «Όλα τα ιστορικά στοιχεία, όμως, δείχνουν πως 
ο Ρήγας δεν είχε ουδεμία σχέση με το Περιβόλι και τα άλλα Βλαχο-
χώρια της Πίνδου», δε σημαίνει ότι ισχύει, αφού είναι γνωστό ότι 
αποκρύπτει ιστορικές πηγές και μαρτυρίες που ανατρέπουν την 
«δοξασία» του, οπότε κάνει επιλεκτική χρήση των πηγών! Το ότι 
μου προσάπτει «Ο συγγραφέας (δηλ. εγώ ως Τάκης Γκαλαΐτσης) 
του παραπάνω κειμένου για να δώσει στον αναγνώστη μια επί-
φαση βιβλιογραφικής επιβεβαίωσης παραπέμπει στον καθηγητή 
Καρολίδη…», μάλλον έχει σχέση με δικές του πρακτικές, οπότε 
μακριά από μένα οι τέτοιες λογικές της «επίφασης»! Οι πρακτικές 
του «μπακλαβά» έχουν αναλυθεί από τον Λούκατς, και ας μην 
τις προσδίδουν σε άλλους όσοι τις χρησιμοποιούν. Νομίζω ότι δε 
χρειάζεται να υποτιμούμε κανενός τη νοημοσύνη περί τούτων. Η 
επιστήμη δεν πρέπει να σχετίζεται με εμμονικές ματαιοδοξίες και 
δογματικά «πιστεύω». Έχει δικούς της δρόμους.

Κύριε Διευθυντή,
Ευχαριστώ τον κ. Καραμπερόπουλο που έδωσε την αφορμή 

για τούτο κείμενο, ευχαριστώ κι εσάς για τη φιλοξενία. 

Με την προσήκουσα τιμή
Τάκης Γκαλαϊτσης

«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»
 

Αντίλογος  στην ‘‘ανιστόρητη’’ καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή από το Περιβόλι
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-
μαμε3υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα,μπάνιο,
βεράντα.Κάτωδιαμέ-
ρισμαπιομικρόσαλο-
κουζίναμε τζάκι,δω-
μάτιο.Μεπρόσβαση
στηναυλή.Αυτόνομη
θέρμανση σε ήσυχη

περιοχή.Τιμή135.000
ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ια-
μέρισμα κοντά στο
Μουσείο, 90 τ.μ.,
34.000 ευρώ. Τηλ.:
6934 888738Μεσι-
τιοκόΑκίνητα Ημα-
θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
στα όρια Αγγελο-
χ ω ρ ι ο υ - Α ρ χ α γ -
γέλου 2 χωράφια
κολλητά, 25 και 11
στρέμματα,  περι -
φραγμένα, παλμέτ-
τα βερύκοκα 6 ε-
τώνσεφούλπαρα-
γωγή, άριστης κα-
τάστασης,4εξαιρε-
τικές ποικιλίες, με
μπεκάκια. Παρακα-
λώ μόνο σοβαρές

προτάσεις. Κινητό:
6945769920.

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με
ροδάκινα συμπήρυ-
ναANDROSS στην
περιοχή ΠΑΛΙΟΛΑ-
ΚΑ κοντά στο γήπε-

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το 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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δο ΔΙΑΒΑΤΟΥ. Η πε-
ριοχή είναι κατάλληλη

για καλλιέργεια ακτνιδί-
ων. Τηλ. επικοινωνίας:

6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείοεπίτηςοδούΜη-
τροπόλεως στη Βέροια.
Πληροφορίες τηλ. 6976
063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο

κέντροτηςΒέροιας:1)υπό-

γειααποθήκη110τ.μ.,τιμη

150ευρώ,2)πατάριπερί-

που100τ.μ.,τιμή100ευρώ.

Πληρ.τηλ.:6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23334ΚΕΝΤΡ0,Ενοικιάζεταιγκαρ-

σονιέρα40τ.μ.,αποτελείταιαπόσαλονοκου-
ζίνακαι1υ/δ,1οςόροφος,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούς,μεανελκυστήρακαινούρ-
γιο,μεθωρακισμένηπόρτα, ανακαινισμένη
εκβάθρων,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ενοίκιο:200€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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€.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής ,σεημιυπόγειο ,
τιμήπολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.

κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άψογασυντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,
μευδραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,με
μίσθωματα200€.

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

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας

50τ.μ.στον1οόροφο .Αποτελείταιαπό
3Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένο
το1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικά
μεΔιπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύο
κλιματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπει
σεανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις, Τιμή:200€. ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104786-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,και
μεΑνελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχει
ωραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070 -Κέντροσεπάροδο της
ΜητροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
30τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,και
μεδικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίου.Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75
τ.μ.,ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι,σεεξαι-
ρετικάκαλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολά
ασφαλείας,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,
ενοίκιοπολύλογικό,μόνο280€,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24142-ΣΤΑΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ
τηςΒέροιαςενοικιάζεται κατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας120τ.μ. ισόγειο. ,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεκεντρικόδρόμο,καλήκατάσταση,
μεενοίκιομόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑκατάαποκλειστικότηταμί-
σθωσηνεόδμητου ισογείουκαταστήματος
συνολικήςεπιφάνειας175 τ.μ.Είναι κατα-
σκευασμένοτο1997,διαθέτεικαιαποθήκη
-Ενοίκιο400€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106818ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Πωλείται

Γκαρσονιέρα59τ.μ.,3οόροφο,ηοποίααπο-

τελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,με
απεριόριστηθέα,ανατολικόπροσανατολισμό,
χωρίςανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεπο-
λύκαλήδιαρρύθμιση,χρήζειανακαίνισης,
σετιμήπροσφοράςμόνο:23.000€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106808Στοκέντρο τηςΒέροιας
πλησίονΜητρόπολης , ένα εξολοκλήρου
ανακαινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ65τ.μ.με2
υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπάνιο,στον
6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίοδιαθέ-
τειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρκας
Kömmerlingμε τριπλήυάλωση,ηλεκτρικά
ρολάαλουμινίουκαισήτες, ενεργειακότζά-
κι,DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματι-
στικόστησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανση
μεαντλίαθερμότητας,πλήρηεγκατάσταση
συστήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακοσμη-
τικέςκατασκευές.Έχειγίνειεκβάθρωναλλα-
γήτωνηλεκτρολογικώνκαιτωνυδραυλικών
εγκαταστάσεων.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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:106821ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Πωλείται
ωραιότατοΔιαμέρισμα98τ.μ.μικτάκαι81τ.μ.
καθ.,μεφανταστικήθέα,πανταχόθενελεύθερο,
βρίσκεταιστον3οόροφο,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμπάνιο,έχειαυτό-
νομηθέρμανσημεωρομετρητές,κουφώματα

αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,διαμπερές,μεπολύ
καλήδιαρρύθμιση,άνετουςχώρους,μεγάλες
βεράντες,μετέντες,σετιμήευκαιρίαςμόνο
70.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητημονοκα-
τοικίασυνολικής επιφάνειας120 τ.μ.σε2
επίπεδα .Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο2001καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική -Πετρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,
τακουφώματααλουμινίουκαιμίααποθήκη.
Έχεικήπο,Τζάκι ,BBQ,καιηλ.Συσκευές,
Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστη
θέασεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας
120τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομε
κήποφανταστικό ,με ιδιωτικήπισίνα στο
καλύτεροσημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστην
καταπράσινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδι-
αφερόμενους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπιν
ραντεβού.Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.
σευπόγειοχώρο .Αποτελείταιαπόενιαίο
χώρομεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€με
ωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετι-
μήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα58 τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οι
χώροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοπο-
θεσία ,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
μεμεγάληβιτρίνα ,σεπολύκαλήτιμήμόνο
35.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ. μεδένδρα ροδάκινα .Νερόκαιρεύ-
μα εξασφαλισμένα , τιμήπολύκαλήμόνο
10.000€.

Κωδ:12953 .ΡΑΧΗ,πρόκειταιγιαμία
σπάνιαευκαιρία,πάνωστονκεντρικόδρόμο
πωλείταιαγροτεμάχιοοικοδομήσιμο 5.925
τ.μ.,σεπρονομιακήθέσηκαιμεμεγάληφά-
τσαεπί τουδρόμου,σεεξαιρετικάχαμηλή
τιμήμόνο30.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπω-

λείταιοικόπεδογωνιακό ,συνολικήςεπιφά-
νειας209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Α-
ποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο
ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8 άρ-
τιοοικοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτων
παραλλήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμε
απεριόριστηθέατιμήμόνο50.000€.Γιααπο-

φασιστικόαγοραστήέτοιμο.
Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλεί-

ταιμοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.ε-
ντόςσχεδίουμεσ.δ0,8.Τιμήμόνο15.000€┐
Υπόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερό-
μενοαγοραστή.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.
σεπρονομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω
,τιμή:75.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενο-
τιοανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεται
σεπολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμη-
λήτιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟ-
ΝΑΔΙΚΗπωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοι-
κισμούμε2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμομε
αντικειμενικήαξία100.000€, τιμήπώλησης
μόνο25.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδο τουχωριού εντόςσχεδίουπόλεως
οικόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο ,μεμικρή
κλίσησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμή
μόνο35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14449 -ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδο εντόςσχεδίουπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας3.747τ.μ.Τιμή:110.000€.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσι-
μο.Τιμήεξαιρετικάχαμηλή ,μόνο25.000€
ευκαιρίασίγουρη.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνο στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡα-
χιά 12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχρι
τηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιδιώτη για ενοικίαση/αγοράδι-
αμέρισμα κατά προτίμηση 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.

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.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμα κέντρου με ατομική

θέρμανση 3 δωμάτια σαλό-

νι κουζίναμπάνιοσεάριστη

κατάσταση, 280 ευρώ.Τηλ.:

2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Ιατρι-

κό Διαγνωστικό Κέντρο

«ΠΑΝΑΓΙΑ» υπάλληλος

γραφείου για γραμματειακή

υποστήριξη. Γνώσεις μηχα-

νογράφησης ηλεκτρονικού

υπολογιστή και λογιστικής

είναιευπρόσδεκτες.Αποστο-

λή βιογραφικών στο emai:

lpanagia.epe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μά-

γειρα-λαντζιέρα για μόνιμη

απασχόληση. BISTRO 49

Πιτσαρία-Παστερία. Επικοι-

νωνία:6983060023.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-

κτρονικός, με γνώσεις υπο-

λογιστώνκαιαγγλικήςγλώσ-

σας,γιαπλήρηαπασχόληση.

Αντικείμενο: ιατρικά μηχανή-

ματα.Έδρα εταιρείαςΑγκα-

θίαΗμαθίας.Τηλέφωνο επι-

κοινωνίας:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙανειδίκευτοςερ-

γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλίας μπετόν, 2) χειριστής

Wagondri l l ,  3) χειριστής

Dumper για μόνιμη εργα-

σίαστηΒέροια.Τηλ.: 23310

21904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογι-

στήγια εργασίασε λογιστικό

γραφείο.Απαραίτητη, τριετής

τουλάχιστον προϋπηρεσία.

Τηλέφωνο: 2331021106.Α-

ποστολή βιογραφικών στο

ygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως βοη-

θόςλογιστήγιαεμπορικήεπι-

χείρησημετριετήτουλάχιστον

προϋπηρεσίασεανάλογηθέ-

ση καθώςκαιάριστηγνώση

αγγλικώνσε επίπεδο επικοι-

νωνίαςκαιπροαιρετικάεπι-

κοινωνίασεμια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατάπροτί-

μηση ιταλικώνήγερμανικών

καθώς καιπολύ καλές γνώ-

σειςMicrosoftOffice (Excel

,Word,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟemail:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση

στηΒέροια γιαπλήρη απα-

σχόληση. Ικανοποιητική α-

μοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός

ταξί για πλήρη απασχόλη-

ση.Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2331071553&2331062900.

Ώρες επικοινωνίας: 9.00 με

18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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.

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

ΓΑΤΕΣΑ.Ε. ΣύμβουλοιΛογιστικών και
ΧρηματοοικονομικώνΥπηρεσιών, με
έδρατοκέντροτηςΘεσσαλονίκηςκαιυπο-
κατάστημαστηνΒέροια, επιθυμεί ναπρο-
σλάβει ένανΛΟΓΙΣΤΗστο υποκατάστημα
της ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία σεΛογιστική
ΔημοσίουΤομέα.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

σμού(ΟΤΑ,ΝοσοκομείωνκαιΝ.Π.Δ.Δ.)
•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOffice
•Εμπειρίασεθέματαεσωτερικούελέγχου
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοιπουπιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκρι-

θούν δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστεί-
λουντοβιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβατο-
κάμαραμεκομοδίνα,συρ-
ταριέρα,καθρέφτης,φωτι-
στικάκαιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτιμεστρώμα,κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.



έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γουμε ικανότηταοδήγησης

επαγγελματικού φορτηγού

για να εργαστεί σε έργο ύ-

δρευσης στηΘεσσαλονίκη.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

ΤΟ COFFEE ISLAND,

Βενιζέλου 31 (κέντρο), α-

ναζητε ί  barista  και  δι-

ανομέα .  Αποστολή  β ι -

ογραφικών στο e-mai l :

coffeeislandveria@gmail.

com.Τηλ.:6976633096.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

ζητάει να προσλάβει για

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικόπωλητή ήπωλήτρια

γιατουςΝομούςΗμαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα, δίπλωμα αυτο-

κινήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρία με βιογραφικό

και συστάσεις. Μισθός,

ασφάλιση και ποσοστά.

Παραλαβή δικαιολογητι-

κών με συνέντευξη στα

κεντρικά γραφεία μας,

Θεσσαλονίκης 45 Βέροια

www.securitytsif l idis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει η

φροντίδα μόνο καθ’ όλο

το διάστημα της ημέρας

με γνώσεις νοσηλευτ ι -

κής.6997749791.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι

τη φροντ ίδα γερόντων

για κάποιες ώρες ή και

για 24ωρη βάση, καθα-

ριότητα σπιτιών, γραφεί-

ων και σκάλες. Τηλ.: 6940

998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρι-

νό), καλαθούνα με βάση,

τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμααυτοκινήτου και 2πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση, 400 ευρώ όλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ,χωρίςυποχρε-

ώσεις, ζητά για γνωριμια

κυρια 50-55 ετών, για σο-

βαρή 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)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
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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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 άνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βο-

ηθόςΛογιστήγιαΛογιστι-
κό Γραφείο στη Βέροια.
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.

Η εταιρίαΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ Α.Ε. η οποία
εδρεύει στη Βέροια,
λόγω της ανάπτυξης
τουτομέατωνΝΩΠΩΝ
ΦΡΟΥΤΩΝ καιΛΑΧΑ-
ΝΙΚΩΝενδιαφέρεταινα

προσλάβει υπάλληλογιαυποστήριξη, οργάνωσηκαι διαχείριση
τωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.

Προφίλυποψηφίουκαιαρμοδιότητες:
•Γνώσητεχνικώνπωλήσεων
•ΕπιθυμητήγνώσηχειρισμούERPπρογραμμάτων
•ΆριστηγνώσηΗ/Υ
•Δίπλωμαοδήγησηςκαιδυνατότηταμετακινήσεων
•Ικανότηταδιαχείρισηςυφιστάμενωνπελατών
•Συνεργασίαμετμήμαπαραγωγήςκαιχειρισμού
•Παρακολούθησηεκτέλεσηςτηςπαραγγελίας
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,μεταφορικόμέσο,δυ-

ναμικόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρου-

αρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.
gr.Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται οΚωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες :  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ:

2331023774

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία σε τυπο-
γραφείο στηνΠτολεμαϊδα, με εμπειρία στην εκτύπωση
OFFSET και ευρύτερες γνώσεις-εμπειρία στις γραφικές
τέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

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

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛληνίδα ζη-
τείεργασίαγιαφροντίδα
ηλικιωμένων με κανονι-
κό ωράριο. Πληρ. τηλ.:
6937019251.



Για όσες επιχειρήσεις - εργοδότες υπέβαλαν χθες 4 Μαρτίου δηλώ-
σεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για τον μήνα 
Μάρτιο ως πληττόμενες θα διενεργηθεί επανέλεγχος για την επιλεξι-
μότητα τους.Για το λόγο αυτό το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων παρακαλούνται οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες και οι λο-
γιστές αυτών να ενημερωθούν από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ώρα 12.00 
για τον αν είναι στις πληττόμενες επιχειρήσεις με βάση τα νέα κρι-
τήρια. Διευκρινίζεται ότι μόνο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που 
δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα εμφανίζεται μήνυμα 
«Δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας πληττόμενης επιχεί-
ρησης» μέσω της επιλογής «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» σε κάθε δήλωση α-
ναστολής που έχει υποβληθεί κατά την 4/3/2021 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Στην περίπτωση αυτή, οι δηλώσεις αναστολών λογίζονται ως 
μη γενόμενες και οι εργαζόμενοι δεν είναι δικαιούχοι αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού. Στις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας που 
υποβλήθηκαν στις 4/3/2021 από επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας ως πληττόμενες δεν θα εμφανίζεται μήνυμα. 
Επιπλέον, σημειώνεται ότι από 5/3/2021 και μετά όσες επιχειρήσεις δεν 
είναι επιλέξιμες δεν θα μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις αναστολών.

P Αν πλησιάζει το τέλος του κόσμου, θα 
ήθελα να μας το πουν για να σταματήσουμε 
τη δίαιτα…

 
P Δημώδες:
-Πότε με το καλό η Δευτέρα παρουσία;
-Υπομονή! Δυο βδομάδες ακόμη!
 
P Τουλάχιστον οι ακόμη καλύτερες μέρες 

του ΠαΣοΚ δεν προσδιορίζονταν χρονικά.
 
P Αν ρωτήσεις σήμερα κάποιον α-

μετανόητο σύντροφο, λογικά ακόμη τις 

περιμένει.
 
P Μέχρι τέλος Μαρτίου το λοκ ντάουν 

στη Γερμανία, εμείς μέχρι τα μέσα. Είδες ά-
μα έχεις τα μέσα;

 
P Φέτος το θέμα δεν είναι να πιάσου-

με, αλλά να βγάλουμε τον Μάρτη.
 
P Μάθαμε τόσα χρόνια να ζούμε με τους 

σεισμούς, τώρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε 
και με τους σεισμούς των άλλων.

 
P Χορεύουν Τύρναβος και Ελασσόνα, 

κουνιέται η Βέροια. Το έ-
ριξε κι ο Εγκέλαδος στην 
τηλεκπαίδευση.

 
P Στο εξής πάντα με 

καινούργιο κασκορσέ και 
βρακί. Ο ξαφνικός σεισμός 
είναι κακός σύμβουλος μό-
δας.

 
P Για να μην λέτε ότι 

όλα πάνε στραβά για ό-
λους. Στην Ινδία πτώμα 
άρχισε να κουνιέται στο 
τραπέζι του ιατροδικα-
στή.

 
P Κακή εκτίμηση των 

γιατρών του 27χρονου, λέ-
ει το ρεπορτάζ. Που εκτός 
από κακή εκτίμηση, έχα-
σαν και την όποια εκτίμη-
ση έχαιραν.

 
P Στο ‘κόκκινο’ και 

στο ‘βαθύ κόκκινο’ όλες 
οι περιοχές της χώρας. 
Εκτός από το Διαφάνι.

 
P Τους αρραβώνες των Ρομά τους δι-

αλύουν εν τη γενέσει τους τα όργανα. Τον 
γάμο της Ελένης όχι.

 
P Η δε άλλη έπαθε λέει εξωτερική 

ωτίτιδα μετά το Survivor. Η Δομινικανή 
Δημοκρατία η χαρά του ωριλά!

 
P Και:

 
Πάει ένας νταλικέρης σε έναν οίκο ανο-

χής, βγαίνει μια ψηλή ξανθιά γκομενάρα. Τη 
ρωτάει:

– Για 50 ευρώ τι κάνεις; 
– Για 50 ευρώ κάνω ό,τι θέλεις μωρό μου! 
– Ωραία! Ντύσου κι έλα έξω να ξεφορτώ-

σουμε το φορτηγό!
Κ.Π.
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CMYK
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Επανέλεγχος σε όλες τις επιχειρήσεις που έκαναν 
χθες δήλωση για τις αναστολές Μαρτίου
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