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Άπαντες παρόντες
στην απογραφή του 2021 

για να ανεβάσουμε
το πληθυσμιακό κριτήριο

  Το σημερινό κύριο θέμα του ΛΑΟΥ για τις ανατροπές του 
εκλογικού νόμου και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές 
εκλογές, με τη μείωση εδρών σε νομούς και μεταξύ αυτών 
και στην Ημαθία, συσχετίζεται σχεδόν άμεσα και με την 
νέα  απογραφή του πληθυσμού μέσα στο 2021.
  Στις προβλέψεις του νόμου υπάρχει μεταξύ πολλών 
άλλων και η εξής παράγραφος: «Σε περίπτωση εκλογικών 
περιφερειών με τον ίδιο αριθμό εδρών, στις οποίες 
περιλαμβάνονται όσες έχουν ήδη αφαιρεθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η έδρα 
αφαιρείται από εκείνη με το μικρότερο πληθυσμό…»
  Το πληθυσμιακό, αποτελεί κριτήριο όχι μόνο για 
τις έδρες, αλλά για πολλά σημαντικά ζητήματα μιας 
περιφερειακής ενότητας, τόσο για τη συμμετοχή της στα 
Θεσμικά Όργανα, όσο και για το «ταμείο» της, σε σχέση με 
διεκδικήσεις έργων και υπηρεσιών.
  Κι αυτό σημαίνει, ότι όσο πιο πολλοί απογραφούμε όταν 
έρθει η ώρα, τόσο μεγαλύτερη δυναμική δίνουμε στον 
τόπο μας.
  Άπαντες παρόντες λοιπόν, όταν κληθούμε, αφού από τον 
πληθυσμό εξαρτώνται πολλά…
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Μαρτύρων, Αρκαδίου οσ.

του Σαββατοκύριακου

Με αφορμή το επίκαιρο αρνητικό θέμα των σεξου-
αλικώνπαρενοχλήσεων και βίαςπου έχει ξεσπάσει τις
τελευταίεςεβδομάδες,το«ερευνητικόμάτι»τουσυνεργάτη
ΑπόστολουΙωσηφίδηέφερεστοφωςένακείμεενοπου
περιγράφει την αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων στις
αρχές τουπρηγούμενου αιώνα, κατά την διάρκεια του
ΜακεδονικούΑγώνα.Ηπερίπτωση ενός αντάρτηπου
φιλοξενήθηκεστοσπίτιμιαςοικογένειαςκαι«σήκωσε»τα
μάτιασεμια κοπέλα τουσπιτιού.Ταγεγονόςδεν καταγ-
γέλθηκεστιςτουρκικέςαρχέςγιαευνόητουςλόγους,αλλά
στοελληνικόπροξενείοστηΘεσσαλονίκη(πρόξενοςΚορο-
μηλάς)καιδιετάχθηηεκτέλεσήτουκαιηπαραδειγματική
έκθεσητηςσωρούτουστοπλατάνιπουβρίσκοντανστην
συμβολήτωνοδώνΜεγάλουΑλεξάνδρουκαιΚωττουνίου
στηΒέροιαγιανααποφευγθούναντίστοιχεςπράξειςστο
μέλλον.Ανγιαμιαματιάτότεεκτέλεσαντοναντάρτη,γιατα
σημερινάκαταγγελόμενατιθατουςέκανανάραγε;;;

ΤΙΜΩΡΙΑΤΟΥΑΝΤΑΡΤΟΥΓΙΑΝΝΗ
Λόγῳτῆςκακῆςδιαγωγῆςτου,καὶδιότιἐπεβουλεύετο

τὴντιμὴντῶνγυναικῶνἐτιμωρήθηπαραδειγματικώτατα,
ἐκτελεσθεὶςκατόπινδιαταγῆςτοῦἙλληνικοῦΠροξενείου.

Ὁδηγηθεὶς ὑπὸ τοῦΦιλοκτήμονος Παπαδοπούλου
μίαν ἑσπέραν, εἰς τὸσπίτι τοῦΣτεφάνουΣακελλαρίδου
παρὰτὴνΜητρόπολινἐξετελέσθηπαρόντωντοῦἈθανα-
σίουΠαπαδήμουκαὶἈθανασίουΤσουκνίδα,τὸδὲπτῶμά
τουμετεφέρθηεἰςτὴνπαρὰτὸνΜιρζὲν*Πλάτανον,ὅπου
ἔμεινεν ἐκτεθειμένον εἰς κοινὴν θέαν.Ἐκ τῆςπράξεως
αὐτῆς ὁΦιλοκτήμωνΠαπαδόπουλος ὑπέστη τοιοῦτον
κλονισμόν,ὥστεεἴτεἀπὸφόβον,εἴτεἀπὸτύψεις,ἠσθέ-
νησενκαὶμετὰἕναμῆναἀπέθανεν.Ἡτιμωρίααὐτὴκαθ᾿
ἑαυτὴνἦτοσκληρά.Ἐὰνδὲἐτιμωρήθη,τοῦτοἐγένετοἴνα
προληφθῇκάθεεἰςτὸμέλλονπαρεκτροπὴτῶνἀνταρτῶν
εἰςβάροςτῆςτιμῆςτῶνοἰκογενειῶν,παρὰταῖςοποίαιςοἱ
ἀντάρταιἐφιλοξενοῦντοκρυπτόμενοι.

(Αναστάσιος Εμμ. Χριστοδούλου, Η συμβολή της
ΒεροίαςειςτονΜακεδονικόνΑγώνα1902-1908,Βέροια,
1965,σ.35)

* παλιόβεργιώτικοσοκάκι

Ερώτηση Αβδελά και Χήτα
για το «Αρχαίο Νεκροταφείο Κοπανού Ημαθίας»

Σεένα«αρχαίονεκροταφείο»πουβρέθηκεκα-
τά τη διάρκεια εργασιών σε έργο αποχεύτευσης
τουΔήμου Νάουσας, στην κοινότητα Κοπανού,
αναφέρονται με ερώτησή τουςπρος τηνΥπουργό
Πολιτισμού, οι βουλευτές της ΕλληνικήςΛύσης,
ΑπόστολοςΑβδελάς (Α’Θεσσαλονίκης) και Κων-
σταντίνοςΧήτας (Β’Θεσσαλονίκης),ρωτώντας την
καΜενδώνη,γιατηνεξέλιξητουθέματος:

«Σύμφωναμε ενημέρωσηκατοίκων τηςΗμαθί-
αςκαισύμφωναμετοπικόδημοσίευμαδιαδικτύου,
της21ηςΦεβρουαρίου2021,νεκροταφείοτου4ου
αιώναπ.Χ. εντοπίστηκε στην θέση «Καψούρα»,
τουαγροκτήματοςΚοπανού, κατά τις εργασίεςσε
έργο αποχέτευσης από τονΔήμο Νάουσας. Το
συγκεκριμένοσημείοείναιπολύκοντάστουςΜακε-
δονικούςτάφουςΚρίσεως,Ανθεμίωνκτλ.,γεγονός
που καταδεικνύει, πως όποια εργασία κι αν γίνει
στηνσυγκεκριμένηπεριοχή, θαφέρει στοφωςα-
ντίστοιχεςαρχαίεςκατασκευές.Επιπρόσθετα,ταανασκαφικάταφικάμνημείατηςευρύτερηςπεριοχήςείναιπαρατηρημένο
ότισχετίζονταιμετηναρχαίαΜίεζακαικείτονταιεπίτηςπορείαςτουαρχαίουδρόμου,πουένωνετηνενλόγωπόλημετην
πρωτεύουσατουαρχαίουΜακεδονικούβασιλείου,τηνΠέλλα.Προτίθεσθενασυνεχίσετε,τοεπόμενοχρονικόδιάστημα,
τιςαρχαιολογικέςέρευνεςπέριξτηςαρχαίαςΜίεζαςκαιπώςδιατίθεσθενααξιοποιήσετεταόποιαευρήματα;»

Αναμένουμετηναπάντηση.

ΜηδενικάκρούσματαστουςΓεωργιανούς
στα97rapidtestτηςΠαρασκευής

Πραγματοποιήθηκε τηνΠαρασκευή
στους Γεωργιανούς δειγματοληψία για
rapid test στα πλαίσια πρόληψης της
πανδημίας,απόκλιμάκιοτουΕΟΔΥμε
επικεφαλήςτονιατρότουχωριούΘωμά
Δημητριάδη. Εξετάστηκαν 97 δείγματα
καιτοαποτέλεσμαήταναρνητικόγιαό-
λαταδείγματα.Παράτιςανησυχίεςπου
δημιούργησαν οι δηλώσεις του υφυ-
πουργούΠολιτικήςΠροστασίαςΝίκου
ΧαρδαλιάπουανέφερετηνΠαρασκευή
ωςπιθανότογεγονόςναμπειστοβαθύ
κόκκινοκαιηΗμαθία(μόλις10κρούσμα-
τα την Παρασκευή), το συγκεκριμένο
αποτέλεσμα δικαιώνει τιςπροσπάθειες
που καταβάλλουν οι κάτοικοι για την
ατομικήπροστασίατουςκαικατ’επέκτα-
σητουγενικούπληθυσμού.

ΣεανάρτησήτουοπρόεδροςτωνΓεωργιανώνΗρακλήςΣοφιανίδηςαναφέρει:«Ας συνεχίσουμε λοιπόν με την 
ίδια προσωπική ευθύνη  και το σίγουρο είναι πως θα βγούμε νικητές και θα εισέλθουμε στους πρότερους ρυθμούς μας. 
Ευχαριστούμε τους κατοίκους για το ενδιαφέρον και την συμμετοχή τους, το τετραμελές κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για την υ-
πομονή και τον επαγγελματισμό τους και τον καταξιωμένο ιατρό του χωριού μας κ. Δημητριαδη Θωμά, η  παρουσία του 
οποίου όλα αυτά τα χρόνια στο χωριό μας καταδεικνύει υπευθυνότητα , άριστη συνεργασία και αγάπη για τους ασθενείς 
του».

«ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ»ΚΑΙΤΙΜΩΡΙΑΣΤΑΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥΑΓΩΝΑ
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«Η σιωπή δεν σταματά τη 
βία»: Μήνυμα για την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Ενδοσχολικής Βίας (Βullying)

Η Ενδοσχολική Βία και ο Ενδοσχολικός Εκφοβισμός, 
το λεγόμενο “Bullying”, αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα 
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα με θύματα παιδιά. Το 
φαινόμενο δυστυχώς παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις 
στην ελληνική κοινωνία και αποτελεί ένα γεγονός που 
καταλήγει να μένει μυστικό και να γίνεται ανεκτό από 
παιδιά και εφήβους, διαταράσσοντας την ψυχική και σω-
ματική τους υγεία.

Από το 2012 το Υπουργείο Παιδείας καθιέρωσε την 
6η του Μάρτη ως την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ενδο-
σχολικής Βίας. Η ημέρα αυτή έρχεται να ευαισθητοποιή-
σει τις αρχές, τους κρατικούς φορείς και την κοινωνία α-
πέναντι στον σωματικό, λεκτικό, συναισθηματικό, σεξου-
αλικό και ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Γονείς και εκπαιδευτι-
κοί προβληματίζονται έντονα από περιστατικά bullyling 
όταν βλέπουν ήσυχα, ευαίσθητα ή σωματικά αδύναμα 
παιδιά να υφίστανται βία την οποία αποκρύπτουν είτε 

από φόβο είτε από ντροπή.
Η πρόληψη και η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την συνεχή ανοιχτή επικοινωνία με γονείς 

και εκπαιδευτικούς ώστε να αποκαλυφτεί αν τα παιδιά βιώνουν bullying ή εάν έχουν γίνει 
μάρτυρες κάποιου περιστατικού. 

Η σημερινή μέρα συνιστά για τους μαθητές την αφορμή να εκφραστούν και να μιλήσουν 
για το πρόβλημα της ενδοσχολικού εκφοβισμού. Μέσα από τις κοινωνικές δομές του Δήμου 
μεταφέρουμε το μήνυμα ότι «η σιωπή δεν σταματά τη βία». Η διαμόρφωση ενός ασφαλούς 
σχολικού περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από οποιαδήποτε μορφή κινδύνου που επηρεάζει 
την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, δημιουργεί συνθήκες ισορροπίας και 
αρμονίας για τις νέες γενιές.

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 
 Δήμαρχος Βέροιας

Άγνωστοι έσπασαν την κούνια 
και προκάλεσαν φθορές 

στην Παιδική Χαρά των Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας

Σε σημαντικές φθορές 
οργάνων της Παιδικής 
Χαράς στην περιοχή των 
Αγίων Αναργύρων προέ-
βησαν τις προηγούμενες 
μέρες άγνωστοι δράστες. 
Όπως διαπιστώθηκε από 
την αρμόδια Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος η βασική 
δοκός της κούνιας έσπασε 
στη μέση με αποτέλεσμα 
την αχρησία του συγκεκρι-
μένου οργάνου μέχρι την 
αντικατάστασή του. 

Παρά το γεγονός ότι 
βρίσκονται ακόμα σε ι-
σχύ τα μέτρα απαγόρευ-
σης που αφορούν και στη 
λειτουργία των παιδικών 
χαρών -λόγω των περιορι-
στικών μέτρων κατά τη διασποράς του κορονοϊού- φαίνεται πως άγνωστοι παραβίασαν τον περιφραγμένο 
χώρο και προχώρησαν σε καταστροφή δημόσιας περιουσίας. Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με 
τη νομοθεσία οι ομάδες που επιτρέπεται να εισέρχονται στις παιδικές χαρές έχουν ηλικιακό όριο τα 14 έτη. 

Ο Δήμος Βέροιας υπογραμμίζει πως βάσει της μέριμνάς του για την ψυχαγωγία και την άσκηση ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας, έχει τοποθετήσει όργανα γυμναστικής στο Δημοτικό Πάρκο Αγίων Αναργύρων και στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις των Εβραϊκών Μνημάτων, εκεί όπου οι δημότες μπορούν να αθληθούν και να πε-
ράσουν τον χρόνο τους ευχάριστα και εποικοδομητικά. 

Υπογράφηκε η σύμβαση 
για την ανακατασκευή της Πλατείας 

στην Κουμαριά Βέροιας
Στην υπογραφή εκτέλε-

σης του έργου «Ανακατα-
σκευή της Πλατείας Κου-
μαριάς» προχώρησε την 
Παρασκευή, 5 Μαρτίου 
2021, ο Δήμαρχος Βέροι-
ας, Κωνσταντίνος Βοργια-
ζίδης και ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Α-
λέξανδρος Τσαχουρίδης, 
με τον ανάδοχο εργολάβο 
«ΤΖΗΚΑΣ Κατασκευαστι-
κή Ο.Ε.».

Η μελέτη του έργου 
προβλέπει αντικατάσταση 
των κυβολίθων της πλα-
τείας, τοποθέτηση ξύλι-
νων καθιστικών και κατα-
σκευή ξύλινης πέργκολας.

Ευχές στον νέο Αστυνομικό 
Διευθυντή της Ημαθίας έδωσε 

ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Σ υ ν ά ν τ η σ η 

με τον νέο Διευ-
θυντή της Διεύ-
θυνσης Αστυ-
νομίας Ημαθίας 
Ταξίαρχο κ. Γε-
ώργιο Αδαμίδη 
είχε ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ 
της ΝΔ και Βου-
λευτής Ημαθί-
ας κ. Λάζαρος 
Τσ α β δ α ρ ί δ η ς 
προκειμένου να 
του εκφράσει τα 
θερμά του συγ-
χαρητήρια για 
την προαγωγή 
του και να του 
ευχηθεί καλή επιτυχία στα νέα του καθή-
κοντα.

Ο Ημαθιώτης Βουλευτής είχε τη δυνα-
τότητα να συζητήσει με τον νέο Αστυνομικό 
Διευθυντή για τα προβλήματα της Διεύθυν-
σης και να του εκφράσει τη βεβαιότητά του 
πως θα έχουν άριστη συνεργασία για την 
επίλυσή τους επ’ ωφελεία των πολιτών της 
Ημαθίας.

Εν συνεχεία ο κ. Τσαβδαρίδης επισκέ-
φθηκε το Τμήμα Ασφάλειας, το Τμήμα Τρο-
χαίας αλλά και το Αστυνομικό Τμήμα της 
Βέροιας εκφράζοντας τα θερμά του συγχα-
ρητήρια τόσο στους διοικητές όσο και στο 
στελεχιακό δυναμικό τους για το σθένος, 
την μεγάλη αίσθηση του καθήκοντος αλλά 
και την αποτελεσματικότητα που επιδει-
κνύουν στον καθημερινό αγώνα για την 
ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία στην 
ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας, ιδιαίτερα εν 
μέσω πανδημίας.

Συνάντηση του Δημάρχου Νάουσας με τον νέο 
Αστυνομικό Διευθυντή 

Γιώργο Αδαμίδη
Με τον νέο Διευθυντή Αστυνομίας Ημαθίας Ταξίαρχο κ. Γιώργο Αδαμίδη 

συναντήθηκε χθες Παρασκευή 5 Μαρτίου, ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας. 

Η συνάντηση έγινε στο Δημαρχείο στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών συνα-
ντήσεων γνωριμίας που πραγματοποιεί ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής με 
τοπικούς φορείς, με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων καθηκόντων του. 

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τον Ταξίαρχο κ. Αδαμίδη και του ευχήθηκε καλή 
επιτυχία και δύναμη στα νέα του καθήκοντα. Παράλληλα, ο κ. Καρανικόλας 
εξήρε το σημαντικό και πολύτιμο  έργο που επιτελεί η Αστυνομία και δια-
βεβαίωσε για τη συνέχιση της άριστης συνεργασίας των δύο φορέων, με 
πρώτη προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. 
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Του ιερέως
Παναγιώτου Σ.
Χαλκιά

Πριν από 61 χρόνια, 
φίλε αναγνώστη, σε αί-
θουσα κινηματογράφου 
της Κορίνθου, είχε γίνει 
φιλολογική εκδήλωση για 
τον Αλέξανδρο Παπαδια-
μάντη, με εισηγητή τον 

φιλόλογο καθηγητή ης Επταταξίου Εκκλησια-
στικής Σχολής Κορίνθου Νικηφόρο Καχριμάνη. 
Τότε, ο γράφων, είχε απαγγείλει το ποίημα του 
Παπαδιαμάντη:

«Το σπίτι που γεννήθηκα».
«Σκαλίζοντας» το αρχείο μου, βρήκα αυτό το 

ποίημα. Συγκινήθηκα και αποφάσισα να γράψω 
δύο λόγια για τον Παπαδιαμάντη ως υμνογρά-
φο.

Πριν 110 χρόνια (νύχτα της 2ας προς 3ην 
Ιανουαρίου 1911), στο νησί της Σκιάθου, ένας 
άνθρωπος σβήνει. Σβήνει απλά, αθόρυβα, ή-
συχα. Ο κορυφαίος διηγηματογράφος της νεο-
ελληνικής λογοτεχνίας Αλεξ. Παπαδιαμάντης. 
Προηγουμένως, εκοινώνησε των Αχράντων 
Μυστηρίων με βαθιά ευλάβεια. Προσπάθησε 
να ψάλει το υπέροχο τροπάριο των Ωρών της 
παραμονής των Φώτων: «Την χείρα Σου την 
αψαμένην..». Αλλά οι δυνάμεις τον εγκατέλει-
ψαν. Η φωνή του πνίγηκε. Έγειρε τα μάτια και 
παρέδωσε την ψυχή του στον Πλάστη. Ο νο-
σταλγός του Θεού μπορούσε πια να αναπαυτεί 
αιωνίως στην αγκαλιά Εκείνου που είναι Αγάπη 
και Φως.

Ο Παπαδιαμάντης είχε πει κάποτε: «Η καρ-
διά μου είναι στα ψηλώματα, η καρδιά μου δεν 
είν’ εδώ…».

Η λαχτάρα των «ψηλωμάτων», η λαχτάρα 
της Βασιλείας των Ουρανών, χρωματίζει πλού-
σια το λογοτεχνικό του έργο. Φαίνεται, όμως, 
πολύ πιο καθαρά στα υμνογραφήματα που 
συνέθεσε, στα άγνωστα αυτά κείμενα της νεο-
ελληνικής λογοτεχνίας. Στον «Ικετήριον Κανόνα 
εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον», στον «Ικετήριον 
Κανόνα εις τον Όσιον Διονύσιον τον εν Ολύ-
μπω», και στην «Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρ-
τυρος Αντίπα, Επισκόπου Περγάμου».

Ο Παπαδιαμάντης ως υμνογράφος, αφήνει 
ελεύθερη την ψυχή του να μιλήσει, να αποκα-
λύψει αυτά που δονούσαν τα βάθη του είναι 
του. Αφήνει να φανεί πόσο ξένος ένιωθε μέσα 
στον κόσμο και πόσο διψούσε τον ουρανό. Πό-
σο τον χρειαζόταν ο θείος ξεναγός, για να τον 
οδηγήσει στη χαρά του Παραδείσου:

«Ξενιτεύοντα, Πάναγνε και ξεναγού σοφού 
με δεόμενον ξεναγώγησον, η τέξασα τον επιδη-
μούντα πανταχού, αγνή», θα πει στον «Κανόνα 
εις τον Όσιο Διονύσιον», κάτι που εκφράζει και 
τη δική του κατάσταση.:

«Ξενοθέντα του κόσμου, προς ουρανόν θεί-
ος και αιώνιος έρως σε ανεπτέρωσε, τω δεδο-

ξασμένω προσαγαγών σε Θεώ…».
Ο υμνογράφος μας, βλέπει με τα μάτια του 

ενθέου πόθου εκείνους που ήδη γεύονται τη 
μακαριότητα κοντά στο Θεό. Βλέπει τους μάρ-
τυρες σαν ωραιότατα δέντρα και άνθη, φυτεμέ-
να στην καρδιά του Παραδείσου. Ποτίστηκαν τα 
ουράνια αυτά φυτά με τη σταγόνα που ανέβλυ-
σε από την άχραντη πλευρά του Λυτρωτή και 
τώρα ανθούν εν Χριστώ:

«Η σταγών η εκβλύσασα εκ της παναχρά-
ντου Σου και ζωοποιού πλευράς, τα της κτί-
σεως πέρατα πάντα ήρδευσε. Και εβλάστη-
σαν δάφναι και μυρσίναι και υάκινθοι και ρόδα 
μαρτυρικώς εν σοι θάλλοντα» (Ακολουθία Αγ. 
Αντίπα).

Θα ήταν λάθος να νομίσει κανείς ότι η ισχυ-
ρή νοσταλγία του Παπαδιαμάντη για τον ουρα-
νό τον αποξένωσε από τους ανθρώπους. Στην 
ακολουθία του Αγίου Αντίπα τονίζεται πολύ και 
η κοινωνική πλευρά των αγίων, η σημασία τους 
για την ανθρώπινη κοινωνία. Στο δοξαστικό της 
Λιτής, ο υμνογράφος μας δίνει ένα έξοχο πα-
ράδειγμα ζωντανής έκφρασης των διαθέσεων 
αυτών:

«Σήμερον συγκαλείται ημάς Αντίπας ο Χρυ-
στομάρτυς επί πνευματικήν εστίασιν, παρατι-
θέμενος ημίων μυστικόν βρώμα και πόμα τον 
στάχων του μαρτυρίου, το άλας των αποστολι-
κών διδαγμάτων, το έλαιον της φιλανθρωπίας 
και τον οίνον της αγαθότητος…».

Και στο θεολογικό το δοξαστικό των Αίνων 
της ίδιας ακολουθίας, αφήνει να φανεί η βαθιά 
του επιθυμία για το ανέβασμα του ανθρώπου 
στο ηθικό και πνευματικό επίπεδο:

«Όσιε Αντίπα, μιμητά του Κυρίου, ο συντα-
φείς Χριστώ δια του βαπτίσματος και συσταυ-
ρωθεις, αυτώ εν τη ουρανίω Βασιλεία, ικέτευε, 
δεόμενα, ίνα ρυσθώμεν παντός μολισμού ψυ-
χικού… και αξιωθώμεν λατρεύειν Αυτώ εν οσιό-
τητι και δικαιοσύνη πάσας τας ημέρας της ζωής 
ημών».

Και προχωρεί ακόμη πιο πέρα ο Παπαδια-
μάντης. Μέσα στο ανέβασμα των ανθρώπων 
που πραγματοποιείται δια της πίστεως, βλέπει 
τη συναδέλφωση, την παγκόσμια αδελφοσύ-
νη. Και αυτό το όραμα κάνει την ψυχή του να 
σκιρτά και να αγάλλεται. Αυτός ο νοσταλγός του 
Θεού, αποδεικνύεται και βαθύς αναζητητής της 
αδελφοσύνης των ανθρώπων. Την τραγουδά, 
την χαίρεται, τη ζει. Τη ζει και αφήνει την ψυχή 
του να ξεχυθεί σε δοξολογία προς Εκείνον που 
χαρίζει την εν Χριστώ αδελφοσύνη στους αν-
θρώπους.

«Τω Θεώ τω ποιήσαντι θαυμαστά και τε-
ράστια, άσμα αναμέμψωμεν, ω φιλόχριστοι… 
ότι σήμερον Ιουδαίος ουκ’ ένι ουδέ Έλλην, ουκ 
ελεύθερος, ου δούλος, αλλ’ εν Χριστώ πάντες 
εν εσμέν».

Μακάριοι όσοι έχουν την ευλαβική πίστη, 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Μακάριοι όσοι 
έχουν την ίδια με εκείνον νοσταλγία του Θεού, 
την ίδια στοργή για τον άνθρωπο.

Νοσταλγός του Θεού: 
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Γράφει ο 
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Μπορεί ο Ιωάννης 
Καποδίστριας να αρ-
νήθηκε να αναλάβει 
την αρχηγία της Φιλι-
κής Εταιρείας, δέχτη-
κε  όμως με προθυμία 
την πρόσκληση που 

του απηύθυνε ο ελληνικός λαός με το ψήφισμα 
της Γ’ Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας  στις 3 
Μαρτίου  1827 να αναλάβει το αξίωμα του Κυ-
βερνήτη της Ελλάδος με θητεία ΕΠΤΑ χρόνων. 
Γνώριζε τη χαοτική  κατάσταση που επικρα-
τούσε στην Ελλάδα. Στηριζόμενος στις ικανό-
τητές του από τη διπλωματική εμπειρία που 
είχε τόσο στη Ρωσία ως Υπουργός των Στρα-
τιωτικών, όσο με τις πολύτιμες γνωριμίες των 
προσωπικοτήτων της Ευρώπης αλλά και την  
αγάπη προς την πα-
τρίδα του την Ελλάδα 
έκανε αποδεκτή την 
πρόταση. Ο Καποδί-
στριας,καταγόμενος 
από την Κέρκυρα, ή-
ταν ένας ευπατρίδης 
της πολιτικής  στην 
Ευρώπη. Προκαλού-
σε την εκτίμηση και 
τον θαυμασμό ακόμα 
και των αντιπάλων  
του Καγκελάριου της 
Αυστρίας Μέττερνιχ. 
Ήταν άνθρωπος βα-
θιά θρησκευόμενος 
της Χριστιανικής Ορ-
θοδοξίας 

Μέσα σε ένα παν-
δαιμόνιο χαράς οι 
Έλληνες  υποδέχτη-
καν στις  6 Ιανουαρί-
ου 1828 τον Ιωάννη 
Καποδίστρια, ως Κυ-
βερνήτη της Ελλά-
δος στο Ναύπλιο την 
πρωτεύουσα τότε της 
Ελλάδος. Ήταν  γι αυτούς ο σωτήρας άγγελος 
ύστερα από τις περιπέτειες του πολέμου και 
των καταστροφών που πέρασαν . Ο Καποδί-
στριας παρέμενε πιστός στις ελληνικές ορθό-
δοξες αρχές τις οποίες πίστευε ότι πρέπει να 
παραμείνουν και οι έλληνες. Διάβαζε την Αγία 
Γραφή και είχε πάντα μαζί του την εικόνα της 
Παναγίας της Πλατυτέρας(Κέρκυρας). Πίστευε 
ότι τα Ελληνόπουλα έπρεπε να γαλουχηθούν 
με την ορθόδοξη πίστη και τη συνέχεια του Ελ-
ληνισμού. 1

Το ανορθωτικό έργο του Κυβερνήτη ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολο. Είχε να αντιμετωπίσει ένα 
λαό που έβγαινε ματωμένος και φτωχός από τα 
χρόνια της σκλαβιάς. Πολλά είναι τα μέτρα που 
έλαβε  α)  Για τη διοίκηση της χώρας απέβλε-
παν στην συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια 
του και το σχηματισμό ισχυρής κυβέρνησης 
στηριζόμενος  στην επταετή θητεία του που του 
όρισαν. Στις 18 Ιανουαρίου 1828 ψήφισε τη διά-
λυση της Βουλής και την ίδρυση του Πανελλήνι-
ου, ενός γνωμοδοτικού  συμβουλίου αποτελού-
μενο από 27 μέλη. Δηλαδή Κυβέρνηση με πρω-
θυπουργό τον ίδιο και  με τρεις Υπουργούς(Οι-
κονομίας, εσωτερικών και πολέμου. β) Για την 
ανόρθωση της οικονομίας  θεώρησε απαραί-
τητη την ίδρυση της «Εθνικής χρηματιστικής 
Τράπεζας και έκοψε νέο νόμισμα ,το ΦΟΙΝΙΚΑ. 
Κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση, διότι δεν 

προχώρησε στη διανομή των μεγάλων εκτάσε-
ων γης. Θεώρησε ότι οι συνθήκες ακόμη δεν 
ήταν ακόμη κατάλληλες.(μεγάλο μέρος αυτών 
είχαν δεσμευθεί από τις ξένες Δυνάμεις για το  
δάνειο που έλαβαν) γ) Φρόντισε ιδιαίτερα για 
την εκπαίδευση ιδρύοντας διάφορα σχολεία 
γιατί πίστευε ότι μόνο έτσι θα δημιουργηθούν 
κατάλληλες προϋποθέσεις για το νέο κράτος: 
ίδρυσε Ορφανοτροφείο, Τρία αλληλοδιδακτι-
κά(χειροτεχνίας)  Πρότυπο  για τους προχωρη-
μένους, Γεωργική σχολή ,Εκκλησιαστική Σχολή 
και πολλά άλλα. δ) Για την οργάνωση της Δι-
καιοσύνης ίδρυσε  Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, 
Εφετεία, και στη συνέχεια το Ανώτατο Ακυ-
ρωτικό Δικαστήριο και με τη δημοσίευση του 
πρώτου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ολοκλή-
ρωσε το έργο της Δικαιοσύνης. ε) Ο τομέας της 
άμυνα της χώρας ήταν ιδιαίτερα σημαντικός 
γιατί ακόμα ο πόλεμος με του Τούρκους συνε-
χίζονταν . Τελευταία μάχη έγινε το στην Πέτρα 
της Βοιωτίας 12-13 Σεπτεμβρίου 1829 με τον 
Δημήτριο Υψηλάντη να τερματίσει τον πόλεμο . 
Τότε ιδρύθηκε ο Λόχος των Ευελπίδων που αρ-

γότερα ως ΣΤΡΑ-
ΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ θα 
δώσει   άξ ιους 
η γ ή τ ο ρ ε ς  τ ο υ 
στρατού στους 
πολέμους που θα 
ακολουθούσαν, 
στ). Στο θέμα της 
εξωτερικής πολι-
τικής με τα διαβή-
ματα προς τους 
πρεσβευτές της 
Ευρώπης  που 
σ υ σ κ ε π τ ο ν τ α ι 
στον Πόρο και 
τις κυβερνήσεις 
τους επιδίωκε την 
να επιτύχει την 
διεύρυνση των 
συνόρων και την 
εξασφάλιση της 
Ανεξαρτησίας της 
Ελλάδος. Με το 
Πρωτόκολλο του 
Λονδ ίνου  στ ι ς 
26 Σεπτεμβρίου 

1831 ιδρύεται ανεξάρτητο Ελληνικό  κράτος με 
συνοριακή γραμμή τους κόλπους ΒΟΛΟΥ-ΑΡ-
ΤΑΣ. 2

Το όραμα του Καποδίστρια  να επιτύχει την 
οργάνωση του κράτους δεν ολοκληρώθηκε. 
Η οργάνωση του κράτους ήταν δύσκολη απο-
στολή. Πολλά ήταν τα  προβλήματα που είχε 
να αντιμετωπίσει με  ένα λαό δυστυχισμένο 
και σε άθλια κατάσταση. Είχε να αντιμετωπίσει 
τις μεγάλες  απαιτήσεις των προκρίτων που 
είχαν συνηθίσει να απολαμβάνουν προνόμια 
τα οποία τώρα παραμερίζονταν. Οι νοικοκυραί-
οι(εφοπλιστές) που διέθεσαν τα πλοία τους και 
τις περιουσίες τους περίμεναν ικανοποίηση, Η 
δυσαρέσκεια πολλών οπλαρχηγών αλλά και το 
φιλελεύθερο δημοκρατικό κλίμα που καλλιεργή-
θηκε στους Έλληνες  δημιούργησαν ένα δυσά-
ρεστο κλίμα που οδήγησε τον Κυβερνήτη στην  
δολοφονία του στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 στο 
Ναύπλιο την ώρα που πήγαινε στον Ναό του 
Αγίου Σπυρίδωνα. Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία 
για τον ελληνικό λαό να επιτύχει γρήγορα την 
πρόοδο και την συμπόρευση με την Ευρώπη.

Βιβλιογραφία.
1.Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας. «Ιωάννη
Καποδ ίστρ ιας»σελ .51 ,Εκδόσε ι ς  Ή -

ΛΕΚΤΡΟΝ.2. Ιστορία Νεότερη και σύγχρο-
νη(1789-1909) ΟΕΔΒ.Έκδ.Ζ’2002

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. 
ΥΜΝΗΘΗΚΕ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΔΙΚΗΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Πρόσκληση 
σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση πραγματοποίη-
σης τακτικής γενικής συνέλευσης και τα περιοριστικά μέτρα και την απαγόρευση 

συναθροίσεων 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



Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κατέθεσε η βουλευτής του νομού μας Φρόσω Καρασαρλίδου από κοινού με τη 
βουλευτή Πέλλας Τζάκρη Θεοδώρα με θέμα σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων de 
minimis στους ροδακινοπαραγωγούς.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και το κύμα κακοκαιρίας που έπληξαν τον Αύγουστο 
την Ημαθία και την Πέλλα προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στις ροδακινοκαλλι-
έργειες, ωστόσο οι παραγωγοί δεν αποζημιώθηκαν από τον ΕΛΓΑ λόγω του κανο-
νισμού του. 

Επίσης οι επιπτώσεις της πανδημίας στις αγορές έχουν επιφέρει επιπλέον μει-
ώσεις στο εισόδημα των ροδακινοπαραγωγών με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα βιοπορισμού και δυσκολίας στη διεξαγωγή της καλλιεργητικής δραστηρι-
ότητας για το τρέχον έτος. 

Συνεπώς η ενίσχυσή τους με τις επιχορηγήσεις de minimis κρίνεται απολύτως 
αναγκαία αλλά και επιτακτική ανάγκη. Η καθυστέρηση της ενίσχυσης θα έχει ως 
συνέπεια να συμπέσει με την εμπορική διαχείριση της φετινής παραγωγής και να 
οδηγήσει σε μείωση των τιμών παραγωγού.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν προτίθεται να χορηγήσει στους ροδακινο-
παραγωγούς ενισχύσεις de minimis ώστε να αναπληρώσουν έστω και μερικώς το 
εισόδημά τους και πότε προβλέπεται να πιστωθούν οι χορηγήσεις στους λογαρια-
σμούς των παραγωγών, καθώς επίσης εάν προτίθεται να συμπεριλάβει στις ενισχύ-
σεις και ποικιλίες ροδάκινου που προς το παρόν έχουν εξαιρεθεί από την ενίσχυση.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

του Χρήστου και της Μουσχιανής, το 
γένος Ζωγράφου, που γεννήθηκε στη 
Θεσ/νίκη και κατοικεί στις Βερσαλλίες 
Γαλλίας και η LEMAITREMARIE του 
Andre και της Mari-Jeanne, το γένος 
Murano, που γεννήθηκε στο Κολμάρ 

Γαλλίας και κατοικεί στις Βερσαλλίες Γαλλίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δη-
μαρχείο Βερσαλλιών Γαλλίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΗΤΟΓΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Α-

ριστείδη και της Ελένης, το γένος Τσι-
άνου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Μακροχώρι Βεροίας και η 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Πα-
ντελεήμονος και της Μαρίας, το γένος 
Σέλκου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 

κατοικεί στο Μακροχώρι Βέροιας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχιακό κα-
τάστημα της Βέροιας.

ΤΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ…Yesterday …
Ήταν η Αγάπη.
Έπειτα ερχόταν πνιγηρά τραγούδια 
που όλο …να δείτε…θα δείτε, βεβαίως…
Τίποτα όμως. Τίποτα!
Μονάχα κάτι παιδάκια παίζαν με την ηλικία τους και τον Ήλιο 
και κάπου κάπου 
ακούγονταν απ` τα παγκάκια οι γέροι, 
που λέγανε για τα σκουλαρίκια που είδαν στα νιάτα τους 
και για τους μετανάστες
που φεύγαν με τα τραίνα φωνάζοντας τα ονόματά τους 
να τ` ακούσει η «Άνοιξη», να λυπηθεί.

Με τέτοιες ιστορίες μεγάλωσα, 
τότε που τα κορίτσια φορούσαν «εξώπλατα» τους 
πόθους τους, 
κι εγω περπάταγα για να νυχτώσει…

Όμως οι Beatles ήταν πάντα μέσα μου.
Παγκόσμια Κυβέρνηση της Ελπίδας.
Ακόμα και τον καιρό που οι άνθρωποι μάζευαν σιωπή  
και οι άνδρες πέταγαν τ’ άσπρα τους πουκάμισα 
στα ζεϊμπέκικα,
ακόμα και τότε που το φθινόπωρο «απειλούσε» τα φύλλα 
και τρόμαζε τις λυπημένες δενδροστοιχίες, 
εγω…
…Monday morning at five o` clock as the day begins…

Τι ήταν όλα αυτά; μια «σκόνη χρόνου» απ` όπου μάθαινα
τα ΠΡΟΣΤΙΜΑ του ΚΑΙΡΟΥ, διαβάζοντας για την 
ΦΥΓΗ των Πολιούχων των Πόλεων στην ξενιτιά.
Ως τη νύχτα κοίταζα ερωτηματικά τους δρόμους
και οι Beatles ήταν πάντα μέσα μου, 
Παγκόσμια Κυβέρνηση της Ελπίδας,
οι…
…Υπέρ της Άνωθεν ειρήνης…

Ταχυδρόμος που ψάχνει τη διεύθυνση των Νοημάτων
που του τηλεφωνούν για την «εξέγερση» των λέξεων, 
που μαθαίνει πως οι Beatles 
τραγουδούν στην πλατεία των ονείρων και τρέχει…
Hey Jude, don’t make it bad.
Take a sad song and make it better.
Remember to let her into your heart,
Then you can start to make it better.

Γιάννης Ναζλίδης

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Να δοθούν 
άμεσα οι ενισχύσεις de minimis 
στους ροδακινοπαραγωγούς»

-Ερώτηση στη Βουλή από τη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας 
και την Θεοδώρα Τζάκρη της Πέλλας
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Συνεδριάζει 
την Δευτέρα 
η Οικονομική 

Επιτροπή 
του Δήμου Νάουσας
Τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου, θα 
διεξαχθεί  την Δευτέρα 8 /03/2021, από  10 π .μ. έως  11 
π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακά-
τω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1  Ανάκληση της υπ’ αρ. 31/2021 απόφασης της Ο.Ε. 
και λήψη νέας : Έγκριση ή μη δαπάνης

προμήθειας  συσκευών φορολογικού μηχανισμού (ει-
δική ασφαλής διάταξη ηλεκτρονικών υπογραφών) και 
Ολοκληρωμένου Συστήματος επιτραπέζιου (desktop) Η-
λεκτρονικού Υπολογιστή Η/Υ για τα υπό ίδρυση υποκατα-
στήματα πωλητηρίων σουβενίρ σε κτίρια του Δήμου Η.Π. 
Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

2 ’Ορισμός  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιό-
τητας Υλικών’’ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2020», (ΑΡ.ΜΕΛ.:11/2020)

3 Συγκρότηση ‘’Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδά-
φους’’ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕ-
ΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019)

4 Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Κοι-
νοτήτων Δήμου Νάουσας έτους 2021

5 Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δή-
μου Νάουσας έτους 2021-Βοργιατζίδης Αλέξανδρος

6  Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δή-
μου Νάουσας έτους 2021-Αρβανιτάκη Αντωνία

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΤΗΤΟΡΙΚΟΝ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Ἀνακοινώνεται ὅτι τό ἀπό τοῦ 1841 καθιερωμένο Κτη-
τορικό Μνημόσυνο πού τελεῖται κάθε χρόνο στόν Ἱερό 
Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξί-
ας, φέτος λόγω τῶν εἰδικῶν περιοριστικῶν μέτρων πού 
ἰσχύουν (συμμετοχή 9 ἀτόμων στίς Ἱ. Ἀκολουθίες) καί 
γιά καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν πιστῶν, θά τελεστεῖ τό 
Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 (παραμονή τῆς Κυριακῆς τῆς 
Ὀρθοδοξίας) κατά τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

Σάββατο 20 Μαρτίου
5.00 μ.μ.: Ἐσπερινός τῆς Ὀρθοδοξίας
5.30 μ.μ.: Παννυχίδα (Μνημόσυνο)
6.00 μ.μ.: Μνημόνευση Ὀνομάτων

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολί-

τες μας έχουν φάρ-
μακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  
να τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

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.



Εξιχνιάστηκαν κλοπές 
σε περιοχές της Ημαθίας

Συνελήφθησαν στις 4 Μαρτίου 2021 το μεσημέρι σε περιοχή 
της Ημαθίας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάου-
σας, ένας ημεδαπός άνδρας και μία ημεδαπή γυναίκα, καθώς 
κατελήφθησαν να έχουν διαρρήξει όχημα, από το οποίο αφαίρεσαν 
χρηματικό ποσό. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το 

χρηματικό ποσό των 
148 ευρώ και 6 κι-
νητά τηλέφωνα, ενώ 
σε έρευνα οχήματος 
που χρησιμοποιού-
σαν βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν δι-
αρρηκτικά εργαλεία. 
Επιπλέον διαπιστώ-
θηκε ότι το απόγευ-
μα της 1ης Μαρτίου 
στην ίδια περιοχή, 
παραβίασαν σταθ-
μευμένο όχημα, από 
το οποίο αφαίρεσαν 
χρηματικό ποσό 300 
ευρώ.
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Τάσος Μπαρτζώκας, 
εφ΄όλης της ύλης, με την ηγεσία 

του Υπουργείου Παιδείας

Διαδοχικές συναντήσεις πραγματοποίησε ο 
Τάσος Μπαρτζώκας με την ηγεσία του Υπουργεί-
ου Παιδείας, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την 
εκπαίδευση εφ΄όλης της ύλης, τόσο σε εθνικό όσο 
και στο επίπεδο της Ημαθίας.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση με την κ. Κερα-
μέως ο Τάσος Μπαρτζώκας έθιξε το ζήτημα των 
μεγάλων ελλείψεων σε υλικο-τεχνικό εξοπλισμό, 
ιδίως σε ηλεκτρονική υποδομή. Όπως ανέφερε ο 
βουλευτής η συζήτηση περί άλματος στην ψηφια-
κή εποχή και η αξιοποίηση του «ψηφιακού κεκτη-
μένου», απόρροια της τηλεκπαίδευσης, είναι κενή 
νοήματος χωρίς τα απαραίτητα ηλεκτρονικά μέσα 
στις σχολικές μονάδες. Ο Τάσος Μπαρτζώκας 
επεσήμανε στην Υπουργό ότι στα κονδύλια του 
Ταμείου Ανάκαμψης οφείλουμε να προϋπολογί-
σουμε σημαντικά κονδύλια για την προμήθεια και 
διανομή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες. Η Υπουργός διεμήνυσε ότι η πρότα-
ση καταγράφεται.

Επιπρόσθετα, ο Τάσος Μπαρτζώκας μετέφερε στην κ. Κεραμέως τα αιτήματα και τις προ-
τάσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων της Ημαθίας, με τους οποίους βρίσκεται σε συστη-
ματική επαφή, προτείνοντας μια εξ ολοκλήρου αναδιάρθρωση του συστήματος κατανομής των 
πόρων στις Σχολικές Επιτροπές, αξιώνοντας επίσης, καλύτερη ενημέρωση των μονάδων για 
τις δυνατότητες αξιοποίησης του ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Παιδείας.

Εν συνεχεία, στη συνάντηση του με τον Υφυπουργό κ. Συρίγο, μετέφερε την αγωνία πολ-
λών φοιτητών και των κηδεμόνων τους, σχετικά με το ενδεχόμενο απώλειας του διδακτικού 
έτους για τα τμήματα που υφίσταται υποχρεωτική η παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημά-
των. Ο βουλευτής τόνισε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς πέραν των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των σπουδών 
των φοιτητών, συνεπάγεται και οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών τους. Ο Υφυπουργός 
ανέφερε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, οι εξετάσεις του εαρινού έτους θα γίνουν δια 
ζώσης, ενώ υπογράμμισε στο βουλευτή ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό έτος χωρίς πρόβλημα.

Τέλος, ο Τάσος Μπαρτζώκας συναντήθηκε με την αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης κ. Μακρή, ζητώντας να ενημερωθεί για το ζήτημα της παράτασης του σχολικού 
έτους, το οποίο ανησυχεί όλη την σχολική κοινότητα. Παράλληλα, συζήτησαν με την Υφυπουρ-
γό ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των σχολικών 
μονάδων. 

Μήνυμα για την Πανελλήνια Ημέρα 
κατά του σχολικού εκφοβισμού

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθήτριες 
και μαθητές,

Με αφορμή την 6η Μαρτίου ως Πανελλήνια  Ημέρα 
κατά του σχολικού εκφοβισμού, πρωταρχικό σκοπό 
μιας σχολικής κοινότητας αποτελεί η σωματική και η 
ψυχική υγεία των παιδιών μας. Κανένα παιδί δεν πρέ-
πει να νιώθει ανυπεράσπιστο, εκτεθειμένο απέναντι 
σε οποιουδήποτε είδους εκφοβισμό.

Στα σχολεία μας, εντός και εκτός του υποχρεωτι-
κού ωρολογίου προγράμματος, διδάσκονται παράλ-
ληλα από τους εκπαιδευτικούς, τα Δικαιώματα των 
παιδιών, ο Αλληλοσεβασμός και ο σεβασμός στη 
Διαφορετικότητα.

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας  είναι στελε-
χωμένη με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, 
που μπορούν να προσφέρουν ανά πάσα στιγμή, σε 
συνεργασία με τους γονείς,  ψυχολογική, κοινωνική 
και συμβουλευτική υποστήριξη.

Έχουν πραγματοποιηθεί και γίνονται συνεχώς ενη-
μερώσεις και για την προστασία από τον διαδικτυακό εκφοβισμό έτσι ώστε τα παιδιά μας να κινούνται με ασφάλεια στον 
κόσμο του διαδικτύου.

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο (school bullying) είναι η κατάσταση στην οποία ασκείται εσκεμμένα και επανα-
λαμβανόμενα επιθετική συμπεριφορά με σωματικό ή και ψυχικό πόνο σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός 
σχολείου. Και δεν αφορά μόνο αυτόν που εκφοβίζει και εκείνον που εκφοβίζεται, αλλά και όσους το γνωρίζουν. Γι’ αυτό 
αποτελεί ευθύνη όλων μας να μιλάμε σε κάθε περίπτωση. Ο καθένας μας πρέπει να συμβάλλει στην εξάλειψη τέτοιων 
συμπεριφορών και ως κοινωνία όλοι να βοηθήσουμε στον έλεγχο και την αποτροπή τέτοιων φαινομένων. Οι μαθητές θα 
πρέπει να μάθουν να μιλούν για τα προβλήματα, τις ανησυχίες, ή τους φόβους τους και οι εκπαιδευτικοί μας είναι έτοιμοι 
να δώσουν λύσεις. Κανείς δεν πρέπει να σωπαίνει, κανείς δεν πρέπει να στρέφει το βλέμμα του αλλού, όλοι μαζί και ο 
καθένας ξεχωριστά, να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα: Κανένα παιδί δεν είναι μόνο του!

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
Δημήτρης Πυρινός

Επίσκεψη του  Δ.Σ. του Σωματείου Καφετεριών 
σε Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας και Τροχαία 
Τον νέο Διευθυντή της Διεύθυνσης Α-

στυνομίας Ημαθίας Ταξίαρχο, κ.Γεώργιο 
Αδαμίδη επισκέφτηκε το πρωί της Τε-
τάρτης 3 Μαρτίου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Σωματείου Καφετεριών Κέντρων 
Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας, 
Κώστας Σαμανίδης, εκπροσωπώντας το 
ΔΣ που λόγω των συνθηκών δεν μπό-
ρεσε να βρίσκεται εκεί.  

Αφού του ευχήθηκε καλή δύναμη 
στα νέα του καθήκοντα, στη συνέχεια 
συζήτησαν για τα προβλήματα που α-
πασχολούν τους καταστηματάρχες σή-
μερα ενώ ο ίδιος μοιράστηκε μαζί τους 
τους σχεδιασμούς, τις σκέψεις, αλλά και 
τους προβληματισμούς του για την ορθή 
τήρηση του νόμου, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του για την άριστη συνεργασία μεταξύ τους.

Στη συνέχεια, επισημάνθηκαν και από τις δυο πλευρές οι απόψεις, πως το επόμενο διάστημα  θα είναι δύσκολο 
για το χώρο της εστίασης μόλις  δοθεί το πράσινο φως του ανοίγματος για την επιστροφή στην καθημερινότητα, στο 
βαθμό και στο πλαίσιο που αυτή αφορά στο αστυνομικό έργο ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας. 
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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.

ΣτηνΑθήνα βρίσκονται εδώ και λίγες μέρες ο
πατρινός αθλητής του «Εν ΣώματιΥγιεί» Βέροιας
ΜαύρηςΛευτέρηςκαιοπροπονητήςτουσωματείου
ΚαραϊωσήφΑλέξανδρος, προκειμένου να συμμε-
τέχουνστιςπροπονήσεις του campπροετοιμασίας
τηςΟμάδαςΕθνικούΣχεδιασμού τηςΕπιτραπέζιας
ΑντισφαίρισηςτωνΑμεΑ.

Οι προπονήσεις διεξάγονται στην αίθουσα του
ΠανελληνίουΑθλητικούΣυλλόγουΚινητικάΑναπή-
ρων (Π.Α.Σ.Κ.Α.) στο Ίλιον τηςΑττικής.Επτάαπό
τους επίλεκτους αθλητές, πουπροπονούνται κατ’
εξαίρεσηστηνπερίοδο τωνπεριοριστικώνμέτρων,
θα δουλέψουν μαζί έως τις 11Μαρτίου υπό την
επίβλεψη τουΟμοσπονδιακούΠροπονητή  κ.Πο-
λυχρόνηΠολίτση, ο οποίοςθα έχει βοηθούς την κ.
ΕλευθερίαΝταουντάκη,προπονήτριατουΠ.Α.Σ.Κ.Α.
και τονΑλέξανδρο Καραϊωσήφ, προπονητή του
«ΕνΣώματιΥγιεί»Βέροιας.Όλοι οι συμμετέχοντες
υποβλήθηκανστααπαραίτητα τεστ ανίχνευσης κο-
ρωνοϊούκαιτηρούνταιαπαρέγκλιταόλαταισχύοντα
υγειονομικάπρωτόκολλα.

Τοcampπροετοιμασίαςσηματοδοτεί τηνέναρξη
της τελικής ευθείαςπριν τιςπρώτεςπρογραμματι-
σμένες υποχρεώσεις τηςΕθνικήςΟμάδας,στοδιε-
θνέςτουρνουάστοTriLilijeSportsHall,στοΛάσκο
τηςΣλοβενίας,όπουθαδιοργανωθείγια16ηχρονιά
τοκαθιερωμένοSloveniaParaOpenκαιακολούθως
στηνίδιαεγκατάστασηθαφιλοξενηθείτοΠαγκόσμιο
προ-Παραολυμπιακόγιαναδοθούντατελευταία«ει-

σιτήρια»γιατοΤόκυο.
ΣτοΠαγκόσμιοπρο-ΠαραολυμπιακόΤουρνουά

ηκάθεχώραμπορείναέχειμόνοένανεκπρόσωπο
ανά κλάση και μία αντίστοιχα θα είναι ηπρόκριση,
έτσι το έργο τουΜάριου Χατζηκυριάκου, εκπρό-
σωπου τηςΕλλάδας (κλάση 6), θα είναι ιδιαίτερα
δύσκολο.

ΗΕθνικήΟμάδαParaTableTennisαπότησυμ-
μετοχήτηςσεδιεθνέςτουρνουάστοπαρελθόν

Από κει και πέρα, για όλες τις κλάσεις θα δο-
θούνκαικάρτεςελευθέραςαπότηδιμερήεπιτροπή
προσκλήσεων της ITTF.Έχουνπροηγηθεί τέτοιες
αιτήσειςαπόδιάφορεςχώρεςκαιμέσωτηςΕλληνι-
κήςΠαραολυμπιακήςΕπιτροπήςηΕθνικήΑθλητική
ΟμοσπονδίαΑτόμων μεΑναπηρίες έχει προτείνει
καιτονΜάριοΧατζηκυριάκοκαιτονΓιώργοΜουχθή,
ο οποίοςαγωνίζεται επίσηςστην κλάση6 και είναι
ψηλάστονδιεθνήπίνακααξιολόγησης.

Τοναεπιλεγούνμεαυτόντοντρόποδύοαθλητές
από την ίδια χώρα είναι απίθανο κι αν δοθεί στην
Ελλάδαμίαwild card τοπροβάδισμα το έχει οΧα-
τζηκυριάκος λόγω καλύτερης θέσης στον πίνακα
αξιολόγησης.Τοσυγκεκριμένοαίτημαόμως,έχει το
σκεπτικόότι αν οΧατζηκυριάκοςπροκριθεί από το
Προπαραολυμπιακό θαδημιουργηθεί ηπιθανότητα
ν’ακολουθήσειμεwildcardοΜουχθήςκαιναέχειη
ΕλλάδαεκπροσώπησηστοΤόκιοκαιστοομαδικόμε
τουςδυοαθλητές.

Μην χάσετε αυτή την Κυρια-
κή 7 Μαρτίου (18:00μ.μ - 
20:00μ.μ.) την ραδιοφωνική 

εκπομπή του ΑΚΟΥ 99,6FM «ΕΛ 
ΜΑΝΤΡΙΓΑΛ» με καλεσμένους τους 
Σάκη Παγγούρα και Μπάμπη Ιορδανί-
δη. Ο προπονητής της Αναγέννησης 
Κολινδρού μιλά για τις τελευταίες 
εξελίξεις στο χώρο του ερασιτεχνικού 
ποδοσφαίρου, για τα προβλήματα 
που προκάλεσε η πανδημία στον 
χώρο αλλά και για τις για τις επερχό-
μενες εκλογές της ΕΠΣ Ημαθίας.

Ογνωστός ερμηνευτήςπαραδοσιακώνποντι-
ακών τραγουδιών,Μπάμπης Ιορδανίδης,μιλάγια
ταπροβλήματαπουαντιμετωπίζει ο κλάδος,αλλά
και για τον ποδοσφαιρικό σύλλογο του Παλλα-
λιακού.ΜανώληςΠεχλιβανίδης και Παναγιώτης
Παντσερίδης κάθε Κυριακή σου μεταφέρουν τα
τελευταία νέα τουαθλητικού χώρουμεσυνεντεύ-
ξειςτωναθλητώνκαιτωνπαραγόντωντουΝομού
μαςκαιόχιμόνο.Οπολυνίκηςπροπονητής,Σάκης
Παγγούραςκαιογνωστόςκαλλιτέχνης,Μπάμπης
Ιορδανίδης την Κυριακή 7Μαρτίου 18:00μ.μ -
20:00μ.μ. στονΑΚΟΥ99,6FMσε μιασυνέντευξη
εφ’όληςτηςύλης.

Πού αλλού!!!! «ΕΛ ΜΑΝΤΡΙΓΚΑΛ» στον 
ΑΚΟΥ 99,6FM

Στην Αθήνα για την προετοιμασία
της Εθνικής Ομάδας Επιτρ. Αντισφ. ΑμεΑ

Μαύρης και Καραϊωσήφ

ΜπάμπηςΙορδανίδηςκαιΣάκης
ΠαγγούραςτηνΚυριακή7/3

στηνεκπομπή«ΕΛΜΑΝΤΡΙΓΑΛ»
τουΑΚΟΥ99,6FM
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ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ (1915-1916)

ΒιογραφικάσημειώματαΚαθηγητώναπόανέκδοτουςκώδικες

Του Παύλου Δ. Πυρινού

Το1879άρχισεέναςνέ-
ος τύποςσχολείου, τοΗμι-
γυμνάσιο(1),πουγιαπρώ-
τη φορά λειτούργησε από
τοσχολικόέτος1879-1880.

Τοσχολείοαυτόλειτούρ-
γησε με τρεις τάξεις (πριν
από το 1900) και τέσσερις
τάξεις μετάως ανεξάρτητο
εκπαιδευτικόίδρυμα.

Κατά το σχολικό έτος
1908-1909 ενώθηκεμε την
Αστική Σχολή και η Ζ΄, Η΄
καιΘ΄τάξηαποτελούσαντις
τάξειςτουΗμιγυμνασίου.

Από τοπρώτο έτος λει-
τουργίας τουΗμιγυμνασίου
(1879) έως το1912,πέρα-
σαν33χρόνια.Στηνπερίοδο
αυτή, είχαμε τηνΚοινοτική
Εκπαίδευση(1879-1912).

Από τηναπελευθέρωση
τηςΒέροιας (1912) έως το
1914,έχουμετοπρώτομε-
ταβατικό στάδιο ενσωμά-
τωσηςκαιαφομοίωσης της
Κοινοτικής Εκπαίδευσης
στο Κρατικό Εκπαιδευτικό
πλαίσιο.

Τασχολείαστιςνέεςχώ-
ρες, τηνπερίοδοαυτή,συ-
νέχισαν τη λειτουργία τους
χωρίς καμία διαφοροποίη-
ση.ΗεκκλησίακαιηΚοινό-
τηταμετησχολικήεφορεία
διατήρησαν την ευθύνη για
τη χρηματοδότηση, τη λει-
τουργία και την εποπτεία
των Εκπαιδευτικών Κατα-
στημάτων.

Από το 1914 έως το
1920, έχουμε το δεύτερο
μεταβατικόστάδιο.Άρχισαν
οι συστηματικές προσπά-
θειεςτουΚράτουςωςπρος
την ενσωμάτωση και αφο-
μοίωση τηςΚοινοτικήςΕκ-
παίδευσηςπου έγιναν,πιο
εμφανείςκαικαταλυτικοί.

Μόνομετηνέγκρισητου
Κράτους εισάγονταν τα δι-
δακτικάβιβλία.Οι εξουσίες
τωνσχολικώνεφορειώνπε-
ριορίστηκαν.

Οιδιορισμοί καιοιμετα-
θέσειςτωνεκπαιδευτικώνγί-
νονταν,μετάαπόγνωμάτευ-
σητηςσχολικήςεφορείας.

Το σχολικό έτος 1915-
1916, όπως φαίνεται από
κώδικα (2), υπηρετούσαν
στο Γυμνάσιο οι εξής κα-
θηγητές:

1.Μαραγκός Γεώργιος,

Μαθηματικός,προσωρινός
Δ/ντήςΓυμνασίου

2.ΛεονταρίτηςΔιονύσι-
ος,Φυσικός

3.Αραούζος Βρασίδας,
Γαλλικών

4.ΠουρναρήςΔ.Π.,Φι-
λόλογος

5. ΜακρήςΔημήτριος,
Φιλόλογος

6. Ιωαννίδης Β. Ιωάν-
νης,Φιλόλογος

7.ΒασιλείουΔήμος,Ελ-
ληνοδιδάσκαλοςμεμεγάλη
εμπειρία

8.ΚαταμπάτσοςΓεώργι-
ος,Αξιωματικός για το μά-
θηματηςΓυμναστικής

Στις 16 Ιουνίου, ηΕφο-
ρεία, με πρακτικό της (3),
ύστερα από το υπ’ αριθμ.
657/6-6-1916 της Γενικής

Επιθεωρήσεως«Περίπρο-
τάσεως διορισμού, μετα-
θέσεως ή απολύσεως των
λειτουργιών τηςΜέσηςΕκ-
παίδευσης,ατελούςΓυμνα-
σίουΒεροίας, γνωμάτευσε
ταεξής:

«Οπροσωρινός διευθύ-
νων το ατελές Γυμνάσιον
κ. Μαραγκός αποδειχθείς
θερμόςοπαδός τουΜαλλι-
αρισμού, ουδένπαρέλειψε
μέτρονπροςεπιβολήνχρή-
σεως αυτού εν τω Γυμνα-
σίω. Την μαλλιαρήν εχρη-
σιμοποίειενταιςσχέσιναυ-
τού προς τους καθηγητάς
και διδασκάλους, ταύτην
διέτασσε να λαλώσι προς
αυτόν οι μαθηταίωςπολύ
πλουσιωτέρο,ανωςέλεγεν

αυτοίς, της καθαρευούσης.
Εις των μέλλον χυδαίαν
μαλλιαράν ηρμήνευε τους
Έλληνας συγγραφείςΠλά-
τωνα,Όμηροκ.λπ.εντηΔ΄
καιΕ΄Γυμνασιακήτάξει,οι-
ον,μικελειό,γιουχτρός,ού-
λοι, εκειός, τρανός, τρανί-
τεροι,τρούπα,απατούς,να
τηράζωμε, τριγιάντο, εννιά
κατό, να με θυμυθής αφέ-
ντησανέρτηςσταπράγμα-
τα (γλαφυρά ερμηνεία του
«μνήσθητίμου,Κύριεεντη
Βασιλείασου).

Κομίζω βιβλία μαλλια-
ρά υπηγόρευεν εξ αυτών
ποιήματα εις τουςμαθητάς
προς γραφήν και αποστή-
θεσιν,επέτασσεναυτοίςνα
γράψωσιπαραμύθιαειςχυ-
δαΐζουσαν γλώσσαν κ.λπ.

καικ.λπ.
Καταργήσας ούτω από

τηςΣχολήςκαιδηαπότων
ανωτέρωΓυμνασιακών τά-
ξεων την επίσημον  γλώσ-
σαν τουΚράτους οίαν κα-
θορίζηαυτήτο107άρθρον
τουΣυντάγματος.

Τούτ’ όπερ αλγεινήν ε-
νεποίησε τοις πάσιν εντύ-
πωσιν και απορίαν πώς
επιτρέπετο τωκ.Μαραγκώ
υπότωνπροϊσταμένωναυ-
τούαρχώντοτοιούτον…».

Στις δύο πρώτες δεκα-
ετίες του 20ου αιώνα, διε-
τύπωσαν τη σχολική δρα-
στηριότητα του Γεωργίου
Μαραγκού, του πρώτου
θερμούοπαδούτουΜαλλι-
αρισμούστο ΓυμνάσιοΒέ-

ροιας, κατά τέτοιο τρόπο,
πουεπέτρεψε,σύμφωναμε
τοΝόμο«περίπροτάσεως
διορισμού, μεταθέσεως…
την απομάκρυνσή του το
επόμενοσχολικόέτος.

Για να μην αδικήσουμε
τους εφόρους, πρέπει να
επαναλάβουμε αυτό που
έγραψε οΠάρηςΠαπακα-
νάκης στην έγκριτη τοπική
Εφημερίδα «ΛΑΟΣ», στις
28-29Νοεμβρίου2020«Με
αφορμήμια αναδρομήστη
Βέροια του μαλλιαροφεμι-
νισμού…», ότι τη χρονική
περίοδο εκείνη ήταν ευρέ-
ωςδιαδεδομένηκαιστέρεη
πεποίθηση πως η χρήση
της αρχαΐζουσας καθαρεύ-
ουσαςδιασφάλιζε την εθνι-
κή ενότητα των Ελλήνων

καιτησύνδεσημετοένδο-
ξο παρελθόν τηςΑρχαίας
Ελλάδας.

ΟΜαλλιαρισμόςστηΒέ-
ροια δεν σταμάτησε εδώ,
συνεχίστηκε έως ότου η
Δημοτική Γλώσσααναγνω-
ρίστηκε επίσημα από την
Πολιτεία.

Ευχήςέργονναγραφτεί
από ειδικό η ιστορία του
γλωσσικού ζητήματος στη
Βέροια για ναθυμούνται οι
παλιοί και να μαθαίνουν οι
νέοι.

Τέλος, δημοσιεύω τα
βιογραφικά σημειώματα
(καταγωγής, σπουδών, υ-
πηρεσιώνπουπρόσφεραν
σε διάφορα σχολεία κ.ά.)
καθηγητών που υπηρέτη-

σαν στο Γυμνάσιο Βέροια
και περιέχονται σε κώδικα
(4) (Κώδικας126Γ.Α.Κ.Ν.
Ημαθίας, Μισθολόγιον…
ό.π.,σ.143,145,147,149,
151,153,155,157και159)
των ΓενικώνΑρχείων του
ΚράτουςΝ.Ημαθίας.

ΤαΒιογραφικά
Σημειώματα

1.Χειμωνίδη,σ.143
Γεννήθηκε  στη  Σά-

ντα του Πόντου (1890),
σπούδασε στο πεντατάξιο
Γυμνάσιο Τραπεζούντος
(1909).

2. Χιονίδης Γ. ΣΚομάς,
σ.145

Γεννήθκε στη Σάντα
Τραπεζούντος το 1890.
Σπούδασε στο πεντατάξιο

Γυμνάσιο Τραπεζούντος.
Υπηρέτησε στο Ελληνικό
Σχολείο Ιθάκης το 1923.
Στο εξατάξιο Βεροίας τον
Οκτώβριο 1923-1926 και
στο Παρθεναγωγείο από
τονΟκτώβρητου1927.

3. Γαβριηλίδη Σωκρ.
Κωνσταντίνου,σ.147

ΓενήθηκεστηνΑμισό το
1891. Σπούδασε στο Ελ-
ληνικό Κολλέγιο Αμισού
(1907-1911) και το 1921-
1924 στο ανώτερο.Διορί-
στηκεστηΒέροια το 1924.
Υπηρέτησεέωςτο1926ως
καθηγητήςΓαλλικών.

4 .  Θεοφανόπουλου
Κωνσταντίνου,σ.149

Γεννήθηκεστα Γαρδενά
Αιγίου το 1903. Σπούδασε

στο Εθνικό Πανεπιστήμιο
1923-1926,Μαθηματικός.
ΔιορίστηκεστηΒέροιαστις
29-12-1926. Μετατέθηκε
στηΔράματο1927.

5.ΜπατάληΘεοδ.Ιωάν-
νη,σ.151

Γεννήθηκεστα Γαρδενά
Αιγίου το 1902. Σπούδασε
στο Εθνικό Πανεπιστήμιο
1923-1926, Φυσικός. Στη
Βέροια διορίστηκε το α΄
(πρώτο)29-12-1926.

6.Ματροπούλου Ιωάν.
Ευθυμίου,σ.153

Γεννήθηκε στο Γαλαξίδι
το 1866.ΣπούδασεστοΕ-
θνικόΠανεπιστήμιο 1904-
1910, Φιλόλογος. Υπηρέ-
τησεστοΔομοκό,Πειραιά,
Λοδωρίκη, Βέροια από το
1927.

7. ΣτρουποπούλουΘε-
οδ.Γεωργίου,σ.155

Γεννήθηκε στο Τρο-
ντσή Νικοπόλεως Πόντου
στις 3-11-1876. Σπούδασε
στοΕθνικόΠαμεπιστήμικο
1904-1908,Φιλόλογος.Υ-
πηρέτησεδιδάσκαλοςστην
Αστική ΣχολήΝικοπόλεως
(1897-1899), Ημιγυμνάσιο
ΛήμνουΣχολάρχης (1908),
σταΕκπαιδευτήριαΕπιβα-
τώνΑμισού (1910-1911).
ΣτοΒαθυρύακοΚωνσταντι-
νουπόλεωςως διευθυντής
(1912),στηνΚεντρικήΣχο-
λήΣουρμένων(το1913και
1914). Κερασούντα 1915
έως 1917, στο Γυμνάσιο
Αμισού 1918ως δευτερο-
βάθμιοςκαθηγητής.Τραπε-

ζούνταως Πρωτοβάθμιας
καθηγητής (1919-1922).
Γυμνάσιο Βεροίας από 13
Φεβρουαρίου 1923,Έδεσ-
σα,Βέροια 1926ωςΠρω-
τοβάθμιος.

8.ΜαλούταΜιχ.Νικολά-
ου,σ.157

ΓεννήθηκεστηνΚοζάνη
στις 2 Δεκεμβρίου 1873.
Σπούδασε στοΕθνικόΠα-
νεπιστήμιοαπό1891-1903,
Θεολογία. Υπηρέτησε ως
δημοδιδάσκαλοςστοΛειβά-
δι Ολύμπου (1900-1901),
Σέλιτσα ως τριτοβάθμιος
Ελληνοδιδάσκαλος (1905-
1908), στοΤσοτύλι (1909-
1914) καιωςπρωτοβάθμι-
ος καθηγητής στοΤσοτύλι
έως το 1916 και από το
1917έως1925στοΓυμνά-
σιοΒεροίας.Απεχώρησετο
1925.Συνταξιοδοτήθηκεμε
30 χρόνια, 4 μήνες και 20
ημέρες.

9.ΦιλιππίδουΠετρ.Λα-
ζάρου,σ.159

Γεννήθηκε στοΛάχτση
Μοναστηρίου το 1890.
Σπούδασε στηνΑθήνα (Ε-
θνικόΠανεπιστήμιο) 1908-
1912,Φιλόλογος.Τριτοβάθ-
μιος Ελληνοδιδάσκαλος.
Υπηρέτησε στο Β΄ Γυμνά-
σιοΘεσσαλονίκης,Β΄Ελλ.
ΣχολήΑθηνώνως δευτε-
ροβάθμιος καθηγητής. Ως
καθηγητήςστοΑ΄Γυμνάσιο
Θεσσαλονίκηςκαιωςπρω-
τοβάθμιος στο ίδιο καιως
Γυμνασιάρχηςστο εξατάξιο
Βεροίας.

Όλα αυτά, αποτελούν
χρήσιμεςπληροφορίες για
σύνταξη μεμονωμένων
προσωπογραφιών, καταλό-
γου καθηγητών που υπη-
ρέτησανστοΠαραδοσιακό
Γυμνάσιο Βεροίας και να
γνωρίσουνοι επόμενες γε-
νιέςταπροσόντατους.

(1) Κώδικας 64 Γ.Α.Κ. 
Νομού Ημαθίας, Μαθητο-
λόγιον / σχολικά έτη 1879-
1910 Ημιγυμνασίου, σ. 
8, Παύλου Δ. Πυρινού, Η 
συμβολή της Μητροπόλεως 
Βεροίας στην Παιδεία κατά 
τον 19ο αιώνα, Θεσσαλονί-
κη 1983, σ. 28, του ιδίου Τα 
σχολεία της Βεροίας (1901-
1912) και η Ιερατική Σχολή 
Τιμίου Προδρόμου Βεροίας 
(1909-1915), Θεσσαλονί-
κη 1989, σ. 14, Αντωνίου 
Μ. Κολτσίδα, Ιστορία της 
Βέροιας, τόμοι Α΄+Β΄, σ.σ. 
613, 614, 616-617, 635, 
1067, 1072 και 1352.

(2) Κώδικας υπ’ αριθμ. 1 
Ελληνικό Ημιγυμνάσιο-Ελ-
ληνικό Γυμνάσιο από 27-
10-1914 έως 30-1-1925.

(3) Πρακτικό Εφορείας 
1912-1923, σ.σ. 81-82.

Π.Π.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
08/03/2021 έως 12/03/2021

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
Μάρτιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

08-03-2021 μέχρι 

14-03-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο 06-03-2021

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ

23310-27355

08:00-14:30ΚΟΥ-

ΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ

23310-28491

08:00-14:30ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ4

(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

14:30-21:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρομος

αγοράς)23310-73124

19:00-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-

ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

21:00-08:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-

ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

Κυριακή 07-03-2021

08:00-14:30ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

14:30-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

19:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28

23310-25130

21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28

23310-25130

Δευτέρα 08-03-2021

14:30-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ18

23310-23132

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

21:00-08:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

Φαρμακεία ΕΠΟ: Σέντρα της Γ’ Εθνικής στις 
28/3, πέρασε η προκήρυξη της FL

Συνεδρίασε  (5/3)ηΕκτελεστικήΕπιτροπήςτηςΕΠΟκαιμεταξύάλ-
λωνέκανεδεκτήτηνπρότασητηςΕπιτροπήςΔιοργανώσεωνγιαέναρξη
τηςΓ’Εθνικήςστις28Μαρτίου.

Παράλληλα,πέρασεηπρόταση τηςSL2-FL για τηνπροκήρυξη του
πρωταθλήματος τηςFootball League, δηλαδή τοπρωτάθλημαπουθα
αρχίσειτιςεπόμενεςεβδομάδες,δενθαέχειπλέιοφκαιπλέιάουτ.

Αναφορικά με την Γ’ Εθνική, θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί ο
πρώτοςγύρος.Ενσυνεχείαοιδέκαπρωταθλητέςτωνομίλωνθαχωρι-
στούνσεδύοομίλουςτωνπέντεομάδωνκαιτέσσεριςομάδεςσυνολικά
θαανέβουνστηνπαραπάνωεπαγγελματικήκατηγορία.

ΗΕΠΟπροσπάθησεναανέβουνπέντεομάδεςτηςΓ’Εθνικήςστην
επαγγελματικήκατηγορίας,όμωςηπρότασηδενπέρασε.

Παρωδία:Απόλανθασμένη
εντύπωσητωνΛοιμωξιολόγων

μπήκε«λουκέτο»
στονερασιτεχνικόαθλητισμό!
Μεγάλη ένταση επι-

κράτησε στη σύσκεψη
των Λοιμωξιολόγων με
τον υφυπουργόΑθλητι-
σμού,ΛευτέρηΑυγενάκη
και τον γενικό γραμματέα
Αθλητισμού,ΓιώργοΜαυ-
ρωτά, κατά τη διάρκεια
της οποίας διαπιστώθη-
κε ότι από λάθος δεδο-
μένα και εντυπώσεις των
Λοιμωξιολόγων μπήκε
προχτές νέο «λουκέτο»
στον ερασιτεχνικόαθλητισμό και τηFootball League.Στοναντίποδα,
Αυγενάκης καιΜαυρωτάς επέμειναν για άμεσοάνοιγμα τωνπρωτα-
θλημάτων και τωνπροπονήσεωνπου έκλεισαν, υπογραμμίζονταςότι
αυτόπρέπει να γίνει αύριο, ειδάλλωςανατινάζεται ο αθλητισμόςστη
χώραμας,εξηγώνταςτουςτογιατί.Ησύσκεψηδιήρκησεπερίπουμια
ώρα,μετονυφυπουργόΑθλητισμούκαιτονγγΑναζητούντηνάμεση
διόρθωση τηςπροχθεσινήςλανθασμένηςαπόφασης,αποδεικνύοντας
μεπίνακεςκαιστοιχεία (τεστ,θετικότητακλπ)πόσοελάχισταείναι τα
κρούσματαστονοργανωμένοαθλητισμό.Παράλληλα,ασκήθηκεσφο-
δρήκριτικήεπειδήπροχτέςαποφάσισαντο«λουκέτο»χωρίςναενημε-
ρώσουνΑυγενάκη-Μαυρωτάκαιχωρίςνατουςζητήσουντησυμμετοχή
στησύσκεψηήτηνκατάθεσητηςγνώμητους.Σύμφωναμεπληροφο-
ρίες τουΑθηναϊκού-ΜακεδονικούΠρακτορείοΕιδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ),
αποδείχθηκεότιοιΛοιμωξιολόγοιέκλεισαντονερασιτεχνικόαθλητισμό,
διότι μπέρδεψαν τα κρούσματαστοβόλεϊ ανδρώνμε τοβόλεϊ γυναι-
κών!Θεώρησανότιοιγυναίκες(ερασιτεχνικό)είχανταπερισσότερακαι
πήρεη…μπάλαόλα τα ερασιτεχνικάπρωταθλήματα,πουυποτίθεται
ότι δεν εφαρμόζουναυστηρά τα υγειονομικάπρωτόκολλα, όπως κά-
νουνοιεπαγγελματικέςκατηγορίες!

Αποδείχθηκεότιμπερδεύτηκανκαι νόμιζανότι τοβόλεϊ τηςΣύρου
είναιγυναικώνκαιόχιανδρώνκαιτοσυνέδεσανμετακρούσματαστο
νησίμετάτοματςμεΦίλιπποΒέροιας.

ΥφυπουργόςΑθλητισμού και γγΑανέλυσανδιεξοδικά γιατίπρέπει
να ανοίξουν ξανά αύριο ταπρωταθλήματα και οι προπονήσεις, επι-
μένονταςότι αυτόπρέπει να γίνει άμεσα και όχι τηνάλλη εβδομάδα,
ενώ με αυστηρό και ενοχλημένο τόνο, δόθηκαν αναλυτικότατα από
Αυγενάκη καιΜαυρωτάστοιχεία για κάθεπρωτάθλημα (ημερομηνίες,
στοιχείατεστκ.λ.π.).Παράλληλαοιδύοάνδρεςδέχθηκαναμέσωςτυ-
χόνεισήγησητωνΛοιμωξιολόγωνγιαναγίνουνακόμααυστηρότερεςοι
προϋποθέσεις(τεστ48ώρεςπρινταματςπ.χ.).

ΣεαναμονήπλέονγιατηναπόφασητωνΛοιμωξιολόγωνμετιςπλη-
ροφορίες να κάνουν λόγωότι σκέφτονται νααλλάξουν τηναπόφασή
τους,ανόχιστο100%,τουλάχιστονναεπιτρέψουντιςπροπονήσεις

ΟΧΕ “Άστοχη και βεβιασμένη 
ενέργεια”

ΗΟμοσπονδία Χειροσφαιρίσε-
ωςΕλλάδοςεκφράζειτηνεντονότα-
τηδυσαρέσκειατηςγιατηνάστοχη
και βεβιασμένη απόφαση να ανα-
σταλούν εκ νέου οι δραστηριότη-
τες τωνΠρωταθλημάτωνHandball
Premier καιΑ1 Γυναικώναλλά και

γενικά του ερασιτεχνικού αθλητισμού.Αποδεδειγμένα, οιπροπονήσεις
καιοιαγώνεςμε τηναυστηρή τήρηση τωνυγειονομικώνπρωτοκόλλων
καιτησυνεχήδιενέργειατεστ,όχιμόνοδενείναιεπιβαρυντικοίπαράγο-
ντεςσταεπιδημιολογικάδεδομένατηςχώρας,αλλάδημιουργούνακόμα
μεγαλύτερες εστίες ασφάλειας.Περιμένουμε διαφορετικές τις αυριανές
αποφάσεις τηςΕπιτροπήςΛοιμωξιολόγων, ύστερα από ενέργειες του
ΥφυπουργούΑθλητισμούΛευτέρηΑυγενάκη, όπωςπληροφορηθήκαμε,
τις οποίεςστηρίζουμε.ΗΟμοσπονδία έχειπρογραμματίσεισυνεδρίαση
τουΔ.Σ.σήμερα τοβράδυ για νασυζητηθούν τα νέα δεδομένα και να
καθοριστείηστάσητουαθλήματος,ενόψεικαιτηςαυριανήςσυνεδρίασης
τηςΕπιτροπήςΛοιμωξιολόγων.
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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 στέλ-

νουν το δικό τους μή-
νυμα σε μια ξεχωριστή 
Διαδικτυακή Εκδήλωση 
της Επιτροπής Ισότητας 
των Φύλων του Δήμου 
Αλεξάνδρειας σε συνερ-
γασία με το Αυτοτελές 
Τμήμα Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας & Πο-
λιτισμού, το Κέντρο Κοι-
νότητας με Παράρτημα 
Ρομά, το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο και το Κέντρο 
Υγείας Αλεξάνδρειας.

Η  ε κδ ή λω σ η  θ α 
προβληθεί μέσω τις ι-
στοσελίδας του Δήμου 
Αλεξάνδρειας (www.
alexandria.gr) και μέσω του καναλιού του Δήμου Αλεξάνδρειας στο YouTube τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 
2021 στις 7.00μ.μ.

ΔΙΑΙΤΑ 
ΤΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ!

 Φίλοι μου, κα-
λή σας ημέρα, 

ότι μέχρι τώρα 
έχω ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση της 
χώρας, δεν σημαίνει ότι έχω ξεχάσει την προη-
γούμενη, η οποία όποιος είχε βαθμό κουλούρι σε 
διάφορα μαθήματα, γινόταν και υπουργός!

Εγώ πάντως τους αγαπώ, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, 
αφού μετά από χρόνιους αγώνες για να γίνω μο-
ντέλο, επιτέλους παρουσιάστηκε η μέθοδος της 
διατροφής, που θα ακολουθήσουμε όλοι οι ευσω-
μούληδες του κόσμου.

Πρόκειται για τη δίαιτα το «κουλούρι», εμπνευ-
στής της οποίας, το Κατερινιώ, το οποίο εάν κρί-
νουμε πως διατηρείται, ε ναι η δίαιτα το κουλούρι, 
έχει αποτελέσματα! 

Βέβαια η εφαρμογή της προυποθέτει και τη 
συγκυβέρνηση με τη ΝΔ του Κυριάκου, αφού θα 
πρέπει κάποιος να έχει πιστοποιητικό φρονημά-
των (προς τα εκεί βαδίζουμε) για να την εφαρμό-
σει, αφού θα πρέπει να ταξιδεύει! 

Σε αυτό το σημείο πάντως να τονίσουμε ότι το 
Κατερινάκι, άδικα «κατηγορείται», αφού ως αρμό-
δια για τον τουρισμό και τα ταξίδια, μας προτείνει 
μία δίαιτα, όλο ταξίδια, θα λυθεί ταυτόχρονα και 
το πρόβλημα του τουρισμού, σε παγκόσμιο επί-
πεδο, βεβαίως, βεβαίως!

Ας τα πάρουμε όμως τα γεγονότα από την 
αρχή!

Θέλεις να χάσεις βάρος και έφαγες ένα κου-
λουράκι, κανένα πρόβλημα περπάτημα μέχρι το 
Βερολίνο, αφού ως γνωστόν Κατερίνα - Βερολίνο, 
ένα κουλούρι δρόμος!

Εάν δεν σου αρκεί το ένα και τρως τρία όπως 
εγώ, τότε περπάτημα μέχρι την Αυστραλία και 
τρέξιμο παρέα, με τα καγκουρώ!

Τώρα εάν πέσεις στην αμαρτία και περιδρο-
μιάσεις μερικά πιτόγυρα, τότε απαιτείται ο γύρος 
της γης, για κάθε πιτόγυρο, εφόσον είναι χωρίς 
κρεμμύδι.

Εάν αποφασίσεις ότι χρειάζεται και ένα προ-
φιτερόλ για να πέσει η πίεση, τότε πρέπει να πας 
μέχρι το Παρίσι και να μετρήσεις πόσα είναι τα 
ηλίθια πεδία, που επηρεάζονται από τα ηλεκτρο-
μαγνητικά πεδία, τα οποία μαγνητίζονται από τις 
προτάσεις της Κατερίνας!

Εάν στο στομάχι μας φιλοξενείται και μεσημε-
ριανό, τότε μία βόλτα μέχρι τον Ισημερινό δε θα 
βλάψει!

Βέβαια πρέπει να τονιστεί, όπως η εκπροσώ-
πηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αρτιμελής, σύμφωνα 
με την Κατερίνα, έτσι και για την εφαρμογή της δί-
αιτας το κουλούρι και τα γεύματά μας, θα πρέπει 
να είναι αρτιμελή, δηλαδή πλήρη!

Τώρα για περιπτώσεις ανίατες όπως η δική 
μου, με νταλίκες με ταψιά με σάμαλι, θα πρέπει 
πρώτα να σπάσουμε το λοκντάουν και στη συνέ-
χεια να πάμε μέχρι τον πλανήτη Κρόνο, τον Άρη, 
την Αφροδίτη, τον …Οδυσσέα, την Πηνελόπη, 
τον Τηλέμαχο και …

«Κατερίνα, Κατερινάκι,
είσαι της ζωής μου το κουλουράκι,
πες μου πως σκέφτεσαι λιγάκι,
πως θα κάψω το σουβλάκι,
αφού πρώτα φάω το μπιφτεκάκι»!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ! 
ΥΓ.
Στην περίπτωση που δεχθούμε ότι το μπέρ-

δεμα με τα χιλιόμετρα και τα μέτρα οφείλεται σε 
λάθος στην πληκτρολόγηση, τότε ναι, αντί για δύο 
να γράψουμε 20, άντε 200, το 2.000 μάλλον είναι 
αποτέλεσμα … μεγάλης αριστείας!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

Του Γιάννη Δ. Μοσχόπουλου

8.  H ΟΙKONOMIA
Το Ρουμλούκι ήταν ο σιτοβολώνας του καζά της Βέροιας, όπου υ-

πήρχαν τα 2/3 των χωριών του. Οι κάτοικοι του κάμπου ασχολούνταν 
κυρίως με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Όμως οι καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις είχαν αρχίσει να περιορίζονται εξ αιτίας της επέκτασης των 
ελών, των συχνών πλημμυρών και της περιορισμένης παραγωγικό-
τητας του εδάφους εξ αιτίας της αλμύρας, που περιείχε το χώμα σε 

πολλές περιοχές του κάμπου. Οι κάτοικοι καλλιεργούσαν κυρίως σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, 
σίκαλη, βρώμη, κεχρί, σουσάμι, μπιζέλια, φασόλια, κουκιά, ρύζι, ίσως λίγο βαμβάκι, φακές, ρε-
βύθια λινάρι και όπιο. Φυσικά υπήρχαν πάρα πολλοί νερόμυλοι σε διάφορα χωριά για την παρα-
γωγή αλεύρων. 

Μεγάλες δυνατότητες εύκολου και γρήγορου πλουτισμού παρουσίαζε ιδίως το λαθρεμπόριο 
των σιτηρών. Οι χωρικοί λόγω της απαγόρευσης της εξαγωγής σιτηρών, ήταν αναγκασμένοι 
να πωλούν τα προϊόντα τους στους Τούρκους αγάδες, οι οποίοι, όπως ήταν φυσικό, έβρισκαν 
κάθε τρόπο να τους εκμεταλλεύονται. Πολλοί όμως (λαθρ)έμποροι, ιδίως Γάλλοι, κατάφερναν να 
φορτώνουν μακεδονικά σιτάρια από 
άλλα λιμάνια, δωροδοκώντας διαφό-
ρους πασάδες και αγάδες. Οι ακτές 
του Ρουμλουκιού, οι σκάλες στα νε-
ρά των εκβολών του Λουδία (πχ. το 
«καραβοστάσι» στο Πλατύ), καθώς 
και οι βόρειες ακτές της Πιερίας (Ε-
λευθεροχώρι) προσφέρονταν για μια 
τέτοιου είδους δραστηριότητα, γι’ αυτό 
και συγκέντρωναν μεγάλη κίνηση λα-
θρεμπόρων. 

Σημαντικότατο γεγονός για την α-
νάπτυξη του εμπορίου και την τόνωση 
της οικονομίας της Μακεδονίας γενι-
κότερα, ήταν η άφιξη και εγκατάσταση 
προσφύγων Εβραίων (Ασκεναζίμ και 
Σεφαρδίμ) στη Θεσσαλονίκη, κατά τα 
τέλη του 15ου αι.  Οι Σεφαρδίμ ήταν 
οι φορείς της υφαντουργίας στη Θεσ-
σαλονίκη, στην οποία ίδρυσαν εργα-
στήρια και βιοτεχνίες, που πρόκοψαν, 
εξελίχθηκαν σε ζωτικό παράγοντα της 
οικονομικής ζωής της πόλης και δημι-
ούργησαν τις αρχικές προϋποθέσεις 
καπιταλισμού. Τότε εμφανίστηκαν με-
σάζοντες κεφαλαιούχοι, που αγόραζαν 
από τους χωρικούς το ανεπεξέργαστο 
μαλλί και κατόπιν το μεταπωλούσαν 
στους υφαντουργούς. Γύρω από τις 
πόλεις Θεσσαλονίκη και Βέροια αναγκαστικά δημιουργήθηκε ένας τροφοδοτικός κύκλος πρώτων 
υλών για να κινηθούν τα εργαστήρια αυτών των πόλεων. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη εμπο-
ρευματοποίησης ενός μικρού μέρους της παραγωγής σιτηρών κυρίως και μαλλιού, που περίσ-
σευε από την ανάγκη αυτοκατανάλωσης ή της επιτόπιας κατανάλωσης των χωρικών. Μεγάλη ή-
ταν η ζήτηση ακατέργαστου μαλλιού κατά την περίοδο που οι εβραϊκές συντεχνίες Θεσσαλονίκης 
και Βέροιας κατασκεύαζαν τσόχα για τις ανάγκες των γενιτσαρικών ταγμάτων και βελέντζες για 
τα φτωχά στρώματα.

Με την πάροδο των χρόνων η αρχικά παγιωμένη αποκλειστικότητα των Εβραίων στην άσκη-
ση εμπορικών και μεταπρατικών δραστηριοτήτων μεταβλήθηκε, αφού σταδιακά εισχώρησαν στα 
εμπορικά κυκλώματα οι χριστιανοί κτηνοτρόφοι και αγωγιάτες, οι οποίοι πρόσφεραν στην τοπική 
αγορά μαλλιά και διάφορα χειροποίητα είδη που κατασκεύαζαν, νήματα, υφαντά  και τα διακινού-
σαν για λογαριασμό τους. Οι Ρωμιοί έμποροι ανταγωνίζονταν τους άλλους, διότι αγόραζαν μόνοι 
τους  στον τόπο παραγωγής τα προϊόντα και τα πήγαιναν για πώληση στον τόπο κατανάλωσης, 
με μικρά έξοδα, έχοντας συνηθίσει στη φτωχική ζωή, οπότε κατάφερναν να εξοικονομούν τις 
προμήθειες, τα έξοδα αποθήκευσης κλπ, τόσο στην αγορά όσο και στην πώληση.

Σημαντικά προσοδοφόρα ήταν και η παραγωγή μεταξιού. Η εξαιρετική παραγωγή μεταξιού 
επιβεβαιώνεται και από τον Cousinery, ο οποίος γράφει: «Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης [το 
ανατολικό Ρουμλούκι ανήκε στον καζά Θεσσαλονίκης] ευδοκιμεί η σηροτροφία, με την οποία 
ασχολούνται κυρίως οι Ελληνίδες. Τα μεταξωτά τους συναγωνίζονται τα ανάλογα της Προύσας».

Παρατηρώντας αυτή την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης των υπόδουλων Μακεδόνων, 
δεν μπορεί  παρά να συμπεράνει κανείς, ότι όσο μεγάλωνε η οικονομική ευρωστία τους, τόσο 
εξασφάλιζαν περισσότερες δυνατότητες για να διεκδικήσουν την πολιτική τους ελευθερία και 
ανεξαρτησία.- 

Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] κατά την πρώιμη 
και μέση οθωμανοκρατία [14ος αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Εντευκτηρίου 

2012, σελ. 243 επ., 254 επ., 263 επ.,  274, 275. 
26.2.2021/ mosio@otenet.gr / 6977336818

1821 – 2021, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
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πριν (κατά-μετά) την επανάσταση
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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-

του Σαββατοκύριακου

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

του Σαββατοκύριακου

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.



Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 από το 
Υπουργείο Εσωτερικών, το Νομοσχέδιο «Εκλογή Δημοτικών και Περι-
φερειακών Αρχών», η οποία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Μαρτίου.

Ο νέος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση,  επιφέρει  βασικές 
αλλαγές, όπως:

-Επαναφορά της 5ετούς θητείας. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες 
που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023, θα έχουν πλήρη πενταετή 
θητεία.

-Μείωση του αριθμού των μελών των δημοτικών συμβουλίων, των 
συμβουλίων δημοτικής κοινότητας και των περιφερειακών συμβουλίων.

-Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται στο 43% συν μία ψή-
φο.

-Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτικού ή περιφερεια-
κού συμβούλου, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με το ισχύον στις βου-
λευτικές εκλογές και ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών του. 

-Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον 
νικητή των εκλογών.

-Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Αυγούστου για την κατάρτιση 
και δήλωση των συνδυασμών ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των 
εκλογικών δαπανών και να είναι εγκαίρως στο εκλογικό σώμα γνωστοί 
οι υποψήφιοι.

Εκλογικός νόμος και Περιφέρειες
Σε σχέση με τις Περιφέρειες, τα  Περιφερειακά Συμβούλια και τον 

αριθμό των υποψηφίων αλλά και των εκλεγμένων περιφερειακών συμ-
βούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, ο νέος νόμος προβλέπει τα εξής:

- Ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περι-
φέρειας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με βάση τον 
μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή. 

- Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των περιφερειακών συμ-
βούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της 
διαίρεσης του συνολικού πληθυσμού όλης της περιφέρειας δια του συ-
νολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.

- Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε εκλογικής πε-

ριφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτει 
ο αριθμός των περιφερειακών της συμβούλων.

- Οι θέσεις στο περιφερειακό συμβούλιο που 
παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία 
στις εκλογικές περιφέρειες με τα μεγαλύτερα, 
κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπλη-
ρωθεί ο συνολικός αριθμός τους. 

Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με τον 
ίδιο αριθμό εδρών, στις οποίες περιλαμβάνο-
νται όσες έχουν ήδη αφαιρεθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η έδρα α-
φαιρείται από εκείνη με το μικρότερο πληθυσμό.

Μειώνονται οι έδρες της Ημαθίας
στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

Κ. Μακεδονίας
Από τις αλλαγές του νομοσχεδίου, προκύ-

πτουν και ανατροπές στην κατανομή των ε-
δρών, κάτι που αφορά και την Π.Ε. Ημαθίας, με 
δεδομένα τα  σημερινά πληθυσμιακά κριτήρια 
για περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων 
καθώς εκτιμάται ότι  με την απογραφή του 2021 
δεν θα αλλάξει σημαντικά ο συσχετισμός.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής 
Μακεδονίας θα αποτελείται πλέον από 51 μέλη, ενώ μέχρι τώρα είχε 
71 μέλη.  Αυτό για την  Ημαθία, με πληθυσμό 140–150.000 μόνιμων 
κατοίκων, σημαίνει μείωση εδρών, από 5 που κατέχει σήμερα στο Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο, σε 4  έδρες (περιφερειακούς συμβούλους). Οι 
τρεις από το εκλογικό μέτρο και μία με τα υπόλοιπα… 

Το δεύτερο ενδιαφέρον, είναι ότι οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμ-
βουλοι, θα μπορεί να είναι σε κάθε συνδυασμό τόσοι,  όσοι είναι οι έ-
δρες δηλαδή τέσσερις, συν 150% που σημαίνει ότι ο κάθε συνδυασμός 
θα έχει μέχρι 10 υποψηφίους, για να εκλεγούν τέσσερις, συνολικά, από 
όλους τους συνδυασμούς.  Ο  πρώτος συνδυασμός θα εκλέξει στην Η-

μαθία δύο έδρες ή εάν έχει μεγάλη επίδοση, τρεις έδρες… Πράγμα που 
αναμένεται να διαμορφώσει την εκλογική διαδικασία των Περιφερεια-
κών εκλογών  στην Ημαθία, πραγματικό ντέρμπι.  

Να σημειωθεί ότι στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει κι ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό,  αφού οι έδρες των νομών, καθορίζονται σε συνάρτη-
ση με την Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη  η οποία κατέχει 42 από τις 71 
έδρες  λόγω του πληθυσμού της, ενώ η Ημαθία αλλά και οι υπόλοιποι 
νομοί της Περιφέρειας   έχουν από 4 έως 7 έδρες στην καλύτερη περί-
πτωση,  σε ένα περιφερειακό συμβούλιο 71 μελών. 

Σ αυτή τη λογική του εκλογικού μέτρου κινούνται και οι Δήμοι, οι 
οποίοι αναρωτιούνται (λόγω και του μεγαλύτερου αριθμού υποψηφίων) 
κατά πόσο θα ενθαρρύνει αυτή η αλλαγή, το ενδιαφέρον των πολιτών, 
για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια.

Η 8 Μάρτη, από την ανακή-
ρυξή της, ως παγκόσμιας ημέ-
ρας της γυναίκας, «κυματίζει» 
κάθε χρόνο ως «σημαία» ανα-

φοράς αγώνων για τη νικηφόρα δικαίωση των εργασιακών και εν γένει 
των κοινωνικών δικαιωμάτων της.  

Ένα ορόσημο μνήμης αλλά και συνεχούς εγρήγορσης για τη γυναίκα 
που μπορεί να κέρδισε  πολλά, μετά την ιστορική εξέγερση, στο στίβο 
της εργασιακής βιοπάλης, ωστόσο συνεχίζει μέχρι και τις μέρες μας 

να ρίχνεται … βορά στην «αρένα» των πιο ειδεχθών και διαστροφικών 
ενστίκτων «πολιτισμένων» εκφραστών ενός σύγχρονου σεξιστικού υπο-
πολιτισμού, που την κακοποιεί συστηματικά σε κάθε γωνιά του πλανή-
τη. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα να ιεραρχούμε στην κορυφή της ατζέντας 
αυτονόητων δικαιωμάτων της γυναίκας, τη διαφύλαξη – πρωτίστως – 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς της!

Μια επέτειος επίκαιρη όσο ποτέ
Στην κακοποίηση κάθε μορφής, κυρίως  γυναικών αλλά και απρο-

στάτευτων ανήλικων παιδιών κι εφήβων,  φαίνεται να «πρωταγωνι-
στούν» και στη χώρα μας ηχηρά «ονόματα» της βαριάς βιομηχανίας 
των δημοσίων θεαμάτων του πολιτισμού, του αθλητισμού και άλλων 
χώρων, μέσα από έναν αλλεπάλληλο καταιγισμό καταγγελιών για βια-
σμούς, ασέλγειες και άλλες νοσηρές πράξεις.  

Ωστόσο το «κρυφτό» της χρόνιας  συγκάλυψης πολλών και διαφορε-
τικών, μικρών ή μεγαλύτερων εγκλημάτων, πίσω από τη σιωπή «καθώς 
πρέπει» γνωστών και άγνωστων δραστών και ηθικών συνεργών τους, 
ούτε μόνο σημερινό φαινόμενο είναι, ούτε αναφέρεται μόνο σε μια «ε-
λίτ» του star system. 

Πρόκειται για μια διαχρονική μάστιγα της μικρής ή της μεγαλύτερης 
γειτονιάς μας, με  την κακοποίηση να γιγαντώνεται ως άλλος ανίκητος 
«Γολιάθ» έχοντας απέναντί του συνήθως μόνο μικρούς αλλά και τολμη-
ρούς ήρωες,  με τη «σφεντόνα» του εθελοντισμού στο χέρι!

Κάπως έτσι ξεκίνησε και ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Ε-
ΡΑΣΜΟΣ», όπως και άλλες συναφείς δομές της χώρας, το δικό του 
αγώνα κατά της βίας και της κακοποίησης πριν 14 χρόνια, στην Ημαθία, 
έχοντας κερδίσει μέχρι σήμερα σημαντικές μάχες υπέρ των γυναικών 
και των παιδιών τους που έχουν υποστεί  τη βία σε κάθε της εκδοχή, 
και ασφαλώς η τρέχουσα επικαιρότητα καθιστά τον κοινωνικό ρόλο μας 
αναγκαιότερο όσο ποτέ. 

Ο Ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας του Συλλόγου, τηρώντας «ευλα-
βικά» πρωτόκολλα κανονισμών λειτουργίας και  απορρήτου,  αποτελεί 
ένα ασφαλές καταφύγιο θυμάτων βίας ανεξαρτήτως κοινωνικών ή άλ-
λων διακρίσεων και προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ στέγη, διατροφή, ψυχολογική, 
κοινωνική στήριξη και νομική βοήθεια, παρέχοντας τη δυνατότητα στα-
διακής αποκατάστασης και ομαλής κοινωνικής, ακόμη και εργασιακής 
επανένταξης των ωφελούμενων, στο μέτρο του εφικτού.  

Παράλληλα ο  Σύλλογος  εξυπηρετεί και εξωτερικά  περιστατικά, με 
την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής 
από την επιστημονική ομάδα των εργαζομένων (ψυχολόγους & Κοι-
νωνική Λειτουργό) και διενεργεί δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης 
(Βιωματικά Σεμινάρια - Σχολές Γονέων, Ομάδα 3ης ηλικία) σε Βέροια, 
Νάουσα και Αλεξάνδρεια, με στόχο την καταστολή της βίας, την πρόλη-
ψη και την σταδιακή αναδιαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης των 

σημερινών και των αυριανών πολιτών.
Βέβαια η  ανατροπή της λεγόμενης κανονικότητας,  λόγω COVID 

και των σχετικών μέτρων υγειονομικής προστασίας που επιβλήθηκαν, 
διόγκωσε ή και έφερε στο φως  πολλαπλά περιστατικά βίας και κακο-
ποίησης και ιδίως στον ευαίσθητο χώρο της ελληνικής οικογένειας. Ο 
«ΕΡΑΣΜΟΣ» ωστόσο ήταν και είναι πάντοτε σε πλήρη ετοιμότητα για 
την ανακούφιση συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες 
μας: Η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 23310 - 74073 είναι πάντα 
on line και ο Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας φροντίζει άμεσα για την 
υποδοχή κάθε περιστατικού, (με ιατρικές εξετάσεις και αυστηρότατη 
τήρηση του πρωτοκόλλου όλων των μέτρων υγειονομικής προστασίας 
της Πολιτείας), σε συνεργασία με το Νοσοκομείο, την Διεύθυνση Αστυ-
νομίας Ημαθίας, τη Δημοτική Αστυνομία Βέροιας και άλλους φορείς και 
υπηρεσίες.  Παράλληλα συνεχίζουν, εδώ και ένα χρόνο, να δέχονται 
καθημερινά πολλοί συμπολίτες μας, από την επιστημονική μας ομάδα, 
και μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης 
και συμβουλευτικής. 

Η Δύναμη του εθελοντισμού – Συνεργαστείτε μαζί μας
Ο εθελοντισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ήθος, τις ανά-

γκες, τα όνειρα και τις δυνατότητες κάθε ενεργού πολίτη και αποτέλεσε 
εξαρχής τον θεμέλιο λίθο σύστασης και ενεργούς δράσης του «ΕΡΑ-
ΣΜΟΥ». 

Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους η συμμετοχή νέων εθελοντών 
στο Σύλλογό μας είναι σημαντική αλλά πρωτίστως η διεύρυνση του ήδη 
ισχυρού δικτύου μας μπορεί να εγγυηθεί πολλά περισσότερα για μια 
κοινωνία χωρίς βία. Κάτι που μπορεί να γίνει το κοινό μας όραμα, για 
τη διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής με ανθρωπιά για την πα-
ρούσα και μέλλουσα γενιά! 

Ο «ΕΡΑΣΜΟΣ», με αφορμή και τη φετινή 8η Μάρτη, υπενθυμίζει 
προς πάσα κατεύθυνση ότι η επέτειος δεν πρέπει να είναι απλά μια 
ημέρα ιστορικής μνήμης διεκδικήσεων αλλά μια νέα, κάθε φορά, αφε-
τηρία για δυναμικούς αγώνες υπέρ της γυναίκας και των δικαιωμάτων 
της στην καθημερινότητα, ώστε να «ψηλώνει» πόντο – πόντο, μέχρι να 
φτάσει στο «ανάστημα» των πραγματικών αξιών και προσδοκιών της.

Εμείς ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα σε αυτήν, στα 
παιδιά της και όποιον άλλον μας χρειάζεται, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!

Καταγγείλτε τη βία από όπου κι αν προέρχεται χωρίς αναβολές και 
αναστολές

Η βία είναι ντροπή.
Το να μιλήσεις για αυτήν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ! 

Η Επιστημονική Ομάδα του «ΕΡΑΣΜΟΥ» 
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Σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ανατροπές στις έδρες της Ημαθίας φέρνει ο νέος εκλογικός 
νόμος, με περισσότερους υποψήφιους και μόλις 4 εκλεγμένους

8η Μάρτη: Μια αέναη αφετηρία αγώνων για τη 
διαφύλαξη των δικαιωμάτων της γυναίκας

-Ο «ΕΡΑΣΜΟΣ» στο πλευρό της ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!
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