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Ανάμεσα στα Πιέρια και το Βέρμιο… 
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Ελέγχονται πέτρες στην εκσκαφή της 
ΔΕΥΑΒ στο κέντρο της Βέροιας

που διακόπτουν και πάλι τις εργασίες

Πώς πετάμε τα χρησιμοποιημένα 
self-test μετά τη χρήση τους;

Δήμος Βέροιας: Υπογράφηκε 
η σύμβαση για την κατασκευή 

κυκλικού κόμβου στο Μακροχώρι

Δεν ανοίγει το 1ο ΓΕΛ Βέροιας 
τη Δευτέρα λόγω εργασιών

Ο «Βεροιώτης» 
Δημήτριος 
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Καταστροφές για μια ακόμη 
χρονιά στο «μαγαζί

χωρίς σκεπή»!!! 
  Παρόλο που πέρασε ο Μάρτιος και μάλιστα 
με αλλοπρόσαλλο καιρό, ο κίνδυνος για τις 
αγροτικές καλλιέργειες παραμόνευε πολύ αργότερα. 
Η προχθεσινή παγωνιά φαίνεται ότι δίνει καίριο 
πλήγμα στους αγρότες της Ημαθίας και κατ’ 
επέκταση συνολικά στην οικονομία του νομού, που 
παραδοσιακά στηρίζεται στο εισόδημα των αγροτών. 
Το σκηνικό σύνηθες με τους αγρότες να έχουν 
άμεση ανάγκη για αποζημιώσεις και να αναμένουν 
για άλλη μια φορά τα αντανακλαστικά του ΕΛΓΑ, 
που ελπίζουμε να είναι άμεσα. Στο «μαγαζί χωρίς 
σκεπή» σιγουριά δεν υπάρχει, λέει διαχρονικά ο 
λαός αναφερόμενος στις αγροτικές δραστηριότητες 
και δυστυχώς  φαίνεται να επιβεβαιώνεται για μια 
ακόμη φορά…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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του Σαββατοκύριακου

 Ανοίγουν τη Δευτέρα τα πρακτορεία ΟΠΑΠ
Ανοίγουν τηΔευτέρα12Απριλίου ταπρακτορείαΟΠΑΠ, όπωςανακοίνωσεστηναπογευματινή ενημέρωση της

ΠαρασκευήςοΝίκοςΧαρδαλιάς.Οιπελάτεςτωνπρακτορείωνθαμπαίνουνανάλογαμετατετραγωνικάτουκάθεκα-
ταστήματος,συγκεκριμέναεντόςτωνκαταστημάτωνθαμπαίνειέναςπελάτηςανά25τ.μ.

Σύμφωναμετιςανακοινώσειςτουκ.ΧαρδαλιάδενθαανοίξουντακαταστήματαΟΠΑΠPLAYκαιοιεπιχειρήσειςμε
τυχεράπαιχνίδιαταοποίαλειτουργούνμεκέρματα.

Ελέγχονταιπέτρεςστην
εκσκαφήτηςΔΕΥΑΒ
στοκέντροτηςΒέροιας

πουδιακόπτουν
καιπάλιτιςεργασίες

Και νέο «πάγωμα» των εργασιών τηςΔΕΥΑΒγια τηναντικατά-
στασητωναμιαντοσωλήνωνστοκέντροτηςΒέροιαςείχαμετοπρωί
της Παρασκευής.Μετά την ασφαλή μεταφορά του ανθρώπινου
σκελετούπουβρέθηκεστηνοδόΕμμ.Παπά,τοσυνεργείοτουεργο-
λάβουπροσπάθησε νασυνεχίσει τις εργασίες,σκάβοντας καιστην
οδό Γράμμου.Ωστόσο και στις δύο οδούς εντοπίστηκαν κάποιες
πέτρεςπουθεωρήθηκαναπότηνΑρχαιολογίαευρήματακαιυπήρξε
νέαδιακοπή.Έτσι με εντολή τηςπροϊσταμένης της υπηρεσίαςπα-
ραμένουνανοιχτάκαιπροςτοπαρόν«παγωμένα»ταέργακαιαπό
ΔευτέρααναμένονταιοιαποφάσειςτηςΑρχαιολογίας.

Πάντωςμεδεδομένητηνπίεσηπουυπάρχειαπότουςκατοίκους
της ευρύτερηςπεριοχής και όλους τους δημότες για τις δυσκολίες
που δημιουργούνται κυρίωςστηνστάθμευση και τις μετακινήσεις,
αλλάκαιτονεργολάβοπουπρέπειναπροχωρήσειτοέργο,οχρό-
νος δεν είναι σύμμαχος.Φυσικά θαπρέπει να αποτυπωθούν και
ναδιασωθούνσημαντικά ευρήματα,αλλάμε ταχύτητα και ανάλογη
αξιολόγηση.

«Κλείδωσε»τοAstraZeneca
γιατουςάνωτων30ετών,στηνΕλλάδα

Ο κύβος ερρίφθη από τηνΕθνικήΕπιτροπή
Εμβολιασμών,ηοποίαμετάαπόαξιολόγησητων
διαθέσιμωνδεδομένων,συνιστάτηχορήγησητου
εμβολίουAstraZenecaστηχώραμας,σταάτομα
ηλικίας30ετώνκαιάνω,σεαντίθεσημεάλλεςευ-
ρωπαϊκέςχώρες,πουαποφάσισαντοεμβόλιονα
χορηγείταισεμεγαλύτερεςηλικιακάομάδες.

ΝαθυμίσουμεότιοEMAπαραδέχτηκεότιδια-
πίστωσεσπάνιεςπεριπτώσεις θρόμβωναίματος
σε ορισμένους ενήλικεςπου έλαβαν το εμβόλιο
αυτό, σημειώνονταςωστόσο ότι τα πλεονεκτή-
ματα του εμβολίου εξακολουθούν ναυπερτερούν
τωνκινδύνωντου.Έκτοτεκάθεχώραδιαφοροποι-
είτιςηλικίεςγιαχρήσητουεμβολίου,άλλεςπρο-
τείνουντηχορήγησησεάτομαάνωτων60ετών,
άλλεςάνωτων55ετών,ενώηΒρετανίαδήλωσε
ότιταάτομακάτωτων30ετώνπρέπειναλαμβά-
νουνάλλοεμβόλιοκατάτηςνόσουcovid-19.

ΜάλισταοαναπληρωτήςυπουργόςΥγείαςΒασίληςΚοντοζαμάνης, κατά τη χθεσινή ενημέρωσηγια τηνπορεία της
Covid-19,ερωτηθείςσχετικά,απάντησεότιηπροσέλευσητωνπολιτώνσταραντεβούγιατοεμβόλιοτηςAstraZeneca,
αγγίζειτο93%,μέχρισήμερα…

Πώς πετάμε τα χρησιμοποιημένα 
self-test μετά τη χρήση τους;

ΤηνΔευτέρα 12Απριλίου, καθηγητές και μαθητέςΛυκείων επι-
στρέφουν στις σχολικές αίθουσες, αφούπροηγουμένως έχουν κάνει
self-test, μια διαδικασίαπουθα επαναλαμβάνουν 2φορές την εβδο-
μάδα.Μεαφορμήτηνέναρξημαζικήςχρήσηςτωνενλόγωτεστ,ηΓ.Γ.
ΣυντονισμούΔιαχείρισηςΑποβλήτων τουΥπουργείουΠεριβάλλοντος
καιΕνέργειαςεξέδωσεοδηγίεςγιατηνορθήδιαχείρισητωναποβλήτων
απότηχρήσητωνself-test.

Ειδικότερα,εάντοτεστείναιαρνητικό:
Απορρίπτεταιμαζίμεταλοιπάαστικάαπόβλητα,δηλαδήτοποθετεί-

ταισεπλαστικήσακούλακαιαπορρίπτεταιστονκοινόκάδοαπορριμμά-
των(πράσινοήγκρικάδο).

Αντοτεστείναιθετικό:
Απορρίπτεται από κοινούμε τααναλώσιμα τουασθενούς, σεσα-

κούλακαλάκλεισμένη,ηοποίατοποθετείταισεκλειστόκάδοεντόςτης
οικίας και στησυνέχειασε δεύτερησακούλα, η οποία κλείνει το ίδιο
σφιχτά, χωρίς να γεμίσει υπερβολικά για να αποφευχθεί τυχόν διάρ-
ρηξηαυτήςκαιαπορρίπτεταιστονπράσινοήγκρικάδο.Τααπόβλητα
τωνself-testδεν τοποθετούνταιστουςμπλεκάδουςανακύκλωσηςκαι
δεναπορρίπτονταιστις αποχετεύσεις.Σημειώνεται επίσηςότι οι οδη-
γίες ισχύουν, όταν δεν υπάρχει ειδικήσυσκευασία απόρριψης για το
self-test.Τέλος,υπενθυμίζεταιότιισχύουνκαιοιγενικέςοδηγίεςγιατα
απόβληταCovid-19.

Για μια 
εβδομάδα 

ακόμα στο «βαθύ 
κόκκινο» ο Δήμος 

Βέροιας…
Ας βάλουμε όλοι 

ένα «χεράκι» ακόμα 
και λίγη υπομονή, 

μπας και 
πορτοκαλίσουμε!

Δενανοίγειτο1οΓΕΛΒέροιαςτηΔευτέραλόγωεργασιών
ΑπότονΔήμοΒέροιαςαποφασίστηκεηαναστολήτηςδιαζώσηςλειτουργίαςτου1ουΓενικούΛυκείουΒέροι-

αςτηΔευτέρα12/4/2021,λόγωεργασιώνστηναυλήτουσχολείου.ΤοπρόγραμματηςΔευτέραςθαπραγματο-
ποιηθείμέσωτηλεκπαίδευσης.ΗεπιστροφήσταδιάζώσηςμαθήματαθαγίνειτηνΤρίτη13/4/2021.

ΣχετικάμεταselftestsπροτείνεταιναπρομηθευτούνόλοιοιγονείςτωνμαθητώνμέχριτοΣάββατοτησυ-
σκευασίαπουδικαιούνταιαπόταφαρμακεία.ΣυστήνεταιναγίνειτοτεσττηΔευτέρα,όσοπιοκοντάστηνημέ-
ραΤρίτηπουθαεπιστρέψουνστοσχολείο.Οιμαθητές/τριεςθαπρέπειναέχουντηνΤρίτητησχολικήκάρταμε
τοαποτέλεσματουτεστεκτυπωμένηήχειρόγραφη,υπογεγραμμένηαπότονκηδεμόνατους.Kανείςμαθητής
δενθαγίνειδεκτόςσταμαθήματαχωρίςναφέρειμαζίτουκάρταμετοαρνητικόαποτέλεσματουτέστ.
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Δήμος Βέροιας: Υπογράφηκε 
η σύμβαση για την κατασκευή 

κυκλικού κόμβου στο Μακροχώρι

Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜ-
ΒΩΝ-ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ» προχώρησαν χθες Παρασκευή 9 Απριλίου 
2021 ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης και η «Κοινοπραξία Αφοί Σιουραντάνη Ο.Τ.Ε.-Βήτος 
Αντώνιος».

Ο Δήμος Βέροιας ως φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου υπέγραψε τη σύμβαση 
για την εκτέλεσή του με τον ανάδοχο, σύμφωνα με την οποία αναμένεται να κατασκευαστεί 
κυκλικός κόμβος στο Μακροχώρι, στη συμβολή των οδών Βασ. Γεωργίου και Μεγ. Αλεξάν-
δρου. Η επιλογή της θέσης έγινε με κριτήρια:

α) την αυξημένη κυκλοφορία που έχουν οι οδοί,
β) του είδους της κυκλοφορίας, φορτηγά και αστική συγκοινωνία,
γ) την επικινδυνότητα που παρουσιάζουν
δ) το διατιθέμενο εύρος του κοινόχρηστου χώρου.

Τρία θετικά στα 163 rapid 
tests στην Πλατεία 

Καρατάσου της Νάουσας 

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (09.04.2021) στην Πλατεία Καρατάσου 
στη Νάουσα, η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
Covid-19 (rapid tests), με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας, σε συνεργασία με κινητή 
μονάδα του ΕΟΔΥ και τη συνδρομή του Περιφερειακού Τμήματος Νάουσας του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού. 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 163 rapid tests εκ των οποίων βρέθηκαν τρία θετικά. 

Απόστολος Βεσυρόπουλος:  
«Απαλλαγή των κατά κύριο επάγγελμα 

αγροτών και των αλιέων παράκτιας 
αλιείας, από το τέλος επιτηδεύματος 
και για το φορολογικό έτος 2020»

Ο υφυπουργός  Οικονομικών Α-
πόστολος Βεσυρόπουλος γνωστο-
ποίησε τα εξής:

«Η Κυβέρνηση παρατείνει, και για 
το φορολογικό έτος 2020, την απαλ-
λαγή από την υποχρέωση καταβολής 
του τέλους επιτηδεύματος για τους 
αγρότες που υπάγονται στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και για τους 
αλιείς της παράκτιας αλιείας.

Το συγκεκριμένο μέτρο τέθηκε σε 
ισχύ και το προηγούμενο φορολο-
γικό έτος,προκειμένου να υπάρξει 
ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση 
για αυτές τις δύο κατηγορίες επαγ-
γελματιών.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του 
κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και η 
δεύτερη κατηγορία αφορά τους αλιείς 
της παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται – είτε ατομικά, είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας 
αστικού δικαίου – αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.

Πρόκειται για ακόμα μία απόφαση που αποδεικνύει ότι αξιοποιούμε, στον βέλτιστο βαθμό, τα διαθέσιμα 
δημοσιονομικά περιθώρια,ώστε να στηρίξουμε, με ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης αλλά και φορολογικές ελα-
φρύνσεις, όλους όσους έχουν πληγεί από την πανδημία».

Συλλήψεις για κλοπή 
μοτοσικλέτας μέσα από αποθήκη

Συνελήφθησαν στις 7 Απριλίου 2021 το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, δύο ημεδαποί, ένας άνδρας και μία γυναί-
κα, διότι νωρίτερα την ίδια ημέρα, αφαίρεσαν μία δίκυκλη μοτοσικλέτα μέσα από αποθήκη. 
Η μοτοσικλέτα βρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της. Επιπλέον, στους δύο συλλη-
φθέντες βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα, για παραβίαση των μέτρων περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού. 

Ανυπολόγιστες φαίνεται πως είναι 
οι  ζημιές από τον χθεσινό παγετό 
σε Ημαθία και Πέλλα που ήρθε και  
τελείωσε  ότι έμεινε από τον παγετό 
που είχε σημειωθεί στις 25,26 και 27 
Μαρτίου. Ήδη οι αγρότες «κλαίνε» τον 
αγώνα και τον κόπο τους  και η υπο-
μονή τους έχει εξαντληθεί, ενώ από 
χθες με κοινό δελτίο Τύπου, αγροτικοί 
σύλλογοι των νομών Ημαθίας, Πέλλας 
και Φλώρινας, μετέφεραν την αγω-
νία των παραγωγών  που βρίσκονται 
σε απόγνωση, ανησυχούν πώς θα τα 
βγάλουν πέρα, πώς θα μπορέσουν 
να συνεχίσουν τις καλλιεργητικές φροντίδες, καθώς πρό-
κειται για δενδρώδεις καλλιέργειες, που παρά την κατα-
στροφή πρέπει να ακολουθήσουν  όλες τις απαραίτητες 
εργασίες στο χωράφι (ποτίσματα, ψεκασμούς κλπ), χω-
ρίς να περιμένουν έσοδα από την παραγωγή τους.

Πόσο μάλλον όταν δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τις 
ζημιές από τις βροχοπτώσεις του καλοκαιριού του 2020.

Να θυμίσουμε οτι οι εκτεταμένες ζημιές που προκλή-
θηκαν στις δενδροκαλλιέργειες από τον πρόσφατο πα-
γετό του Μαρτίου , τους οδήγησε σε  κοινή σύσκεψη, την 
περασμένη  Δευτέρα και  σε παράσταση διαμαρτυρίας 
στο κατάστημα του ΕΛΓΑ Βέροιας, σαν πρώτο βήμα κινη-
τοποίησης, αποδίδοντας  κοινό ψήφισμα των Συλλόγων 
τους, και χθες, μια ακόμα παγωνιά στην Ημαθία αλλά 
και σε άλλους νομούς,  ήρθε να αποτελειώσει ότι είχε 
απομείνει από τις προηγούμενες . Επί πλέον ήρθε να 
προσθέσει ζημίες και σε άλλες καλλιέργειες εκτός από τα 
ροδάκινα και τα βερίκοκα και σε κερασιές , μηλιές, αχλα-
διές, δαμασκηνιές ακόμα και στα ακτινίδια.

Σύλλογος Γεωργών Βέροιας : 
Μεγάλη η καταστροφή

Επ΄ αυτού, ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας 
(ΑΣΓΒ), έστειλε χθες βράδυ την παρακάτω ανακοίνωση, 
ενημερώνοντας για τις εξελίξεις και την παρούσα πλέον 
κατάσταση, τονίζοντας τα εξής:

«Η καταστροφή θα γίνει ακόμη πιο μεγάλη για τον νο-
μό Ημαθίας, γιατί όπως φαίνεται εκτός από τους αγρότες 

και την παραγωγή, πλήττονται και μια σειρά από εργα-
ζόμενους, επαγγελματίες  που έχουν συνάφεια με τον α-
γροτικό χώρο, αλλά και εργαζόμενους στην μεταποιητική 
βιομηχανία καθώς και τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Τις προηγούμενες ημέρες διατρανώσαμε με κάθε τρό-
πο την διεκδίκησή μας για άμεσες και δίκαιες εκτιμήσεις 
αλλά και για γρήγορες αποζημιώσεις .

Ο ολοκληρωτικός παγετός της Παρασκευής, κάνει το 
ζητούμενο ακόμη πιο άμεσο  αναγκαίο και επιτακτικό. 
Οι αγρότες και ο νομός Ημαθίας είναι πλέον  σε δεινή 
θέση».

Ζητούνται άμεσες ενέργειες των αρμοδίων
Κατόπιν τούτων, οι αγρότες καλούν τους αρμόδιους 

φορείς να ενεργήσουν άμεσα ώστε  να στηριχθούν α-
γρότες και  εργαζόμενοι του κλάδου αλλά  και οι φορείς 
τους , ώστε να αντέξουν την δύσκολη από κάθε άποψη 
χρονιά, όπως αναφέρουν.

Καλούν τον ΕΛΓΑ να στελεχώσει τις υπηρεσίες του 
με ικανό έμψυχο υλικό ώστε να διεξαχθεί ομαλά η δια-
δικασία της εκτίμησης και την πολιτεία, με κάθε μέσον 
και τρόπο να στηρίξει τις αγροτικές  οικογένειες  και το 
χαμένο εισόδημά τους, ώσπου  νάρθει η αναγκαία και 
πολυπόθητη αποζημίωση.

Κλείνοντας  οι εκπρόσωποι του ΑΣΓΒ , τονίζουν ότι σε 
συντονισμό με τους άλλους αγροτικούς συλλόγους από 
Ημαθία, Πέλλα, Φλώρινα , Λάρισα και Κοζάνη,  και παρά 
την δύσκολη από πολλές απόψεις συγκυρία ,  θα βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης .

Παραγωγοί Ημαθίας: 
Ο χθεσινός παγετός αποτέλειωσε 

τις καλλιέργειες στο Νομό, 
που είχαν ήδη πληγεί 

από τον παγετό του Μαρτίου



Του ιερέως: 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

«Ζούμε χωρίς α-
ληθινά πρότυπα. Τα 
πρότυπα που μας πα-
ρουσιάζει συχνά η ε-
ποχή μας, δεν μας δί-
δουν κανόνα ζωής και 
συμπεριφοράς…».
Αυτά, φίλοι αναγνώ-

στες, έγραψε πριν από λίγες ημέρες ένας 
νέος. Και τα γραφόμενά του μας βάζουν σε 
σκέψεις.

Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν 
πολλοί νέοι που δεν ικανοποιούνται με τα 
«πρότυπα» της εποχής μας: τους ηθοποι-
ούς, τους τραγουδιστές, τους καλλιτέχνες, 
τους ποδοσφαιριστές, τους ποδοσφαιροπα-
τέρες, που πηγαίνουν στο γήπεδο με οπλι-
σμένους σωματοφύλακες. Γι’ αυτό ζητούν 
κάτι περισσότερο. Ζητούν πρότυπα-ηθικές 
προσωπικότητες. Θέλουν στο περιβάλλον 
τους, στο σχολείο, στην κοινωνία, να συνα-
ντήσουν ανθρώπους πνευματικά ολοκλη-
ρωμένους. Ζητούν οδηγούς που θα τους 
δείχνουν με το λόγο και τη ζωή τους το σω-
στό δρόμο της προόδου.

Και ο πόθος τους αυτός είναι βαθύς, στα-
θερός, συνεχής. Μία κατάσταση ψυχής που 
πηγάζει από την επιθυμία να θεμελιώσουν 
τη ζωή τους σε κάτι ακλόνητο. Δεν θέλουν 
από τους πιο μεγάλους στην ηλικία λόγους 
για πατριωτισμό, για ηθική, για ανθρωπιά. 
Θέλουν αυτόν τον ίδιο τον πατριωτισμό, την 
ηθική, την ανθρωπιά. Όχι το «δάσκαλο που 
δίδασκε και νόμο δεν εκράτει».

Και το ερώτημα καυτό προβάλει: Είμαστε 
εμείς, οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες, οι γο-
νείς, οι δάσκαλοι, οι κληρικοί, όλοι όσοι ερ-
χόμαστε σε συναναστροφή με τους νέους, 
τέτοια ηθικά πρότυπα;

Τους δείχνουμε το σωστό ηθικό πρότυπο 
που θα αντιγράψουν, ή τους λέμε μόνο σο-

φά λόγια;
Μια ειλικρινής απάντηση, βγαλμένη από 

την καρδιά μας, μας λέγει: Είμαστε, πιθα-
νώς, εργατικοί οικογενειάρχες, μορφωμένοι 
δάσκαλοι, αλλά όχι φωτοβόλα παραδείγ-
ματα με τη διαγωγή μας. Τι κάνουμε; Λέμε 
λόγια. Ωραία λόγια! Να, σαν αυτά:

«Άκου παιδί μου: Μη βλέπεις τι κάνω 
εγώ. Εγώ είμαι μεγάλος! Μη βλέπεις που 
πίνω, που καπνίζω, που ξενυχτά, που χαρ-
τοπαίζω. Μη κοιτάζεις εμένα! Εγώ έφαγα το 
ψωμί μου. Εσύ, όμως, που είσαι νέος, εσύ 
που είσαι νέα, δεν πρέπει να κάνεις τίποτα 
απ’ όλα αυτά στη ζωή σου…».

«Μη βλέπεις εμένα! Μην προσέχεις, μην 
κοιτάς τι κάνω εγώ!». Τι ωραία, ανεύθυνη 
ηθικολογία!

Ποιον θα κοιτάζει, ποιον θα προσέξει, 
ποιον θα μιμηθεί ο νέος, αν δεν κοιτάζει 
τους δικούς του; Και που θα μάθει όλα τα 
προτερήματα που του αραδιάζουν και του 
λένε πως πρέπει να έχει; Θα τα εφεύρει; Τα 
λόγια, τις θεωρίες θα προσέξει ή τη ζωντανή 
εικονογραφημένη πραγματικότητα;

Ασφαλώς και θα προσέξει τη ζωντανή 
εικονογραφημένη πραγματικότητα, την ο-
ποίαν εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να του 
δώσουμε. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται 
αγώνας, που θα μας δώσει τη δύναμη να 
απαλλαγούμε από τις κακές μας συνήθειες 
και να ζήσουμε μια ζωή ανώτερη και ενά-
ρετη.

Ας μας βοηθήσουν όλα αυτά τα πρόσω-
πα και τα απλωμένα χέρια των νέων, που 
αναζητούν ηθικά πρότυπα, να συνειδητο-
ποιήσουμε την ευθύνη μας για μια ζωή ενά-
ρετη και ηθική. Μια ζωή που δεν θα μιλάει 
μόνο στους άλλους για τα καθήκοντά τους, 
αλλά θα κάνει πιστά τα δικά της.

Μια ζωή, όχι με ανθρώπους που «λέγου-
σι και ου ποιούσι», υποκριτάς, αλλά «ποιη-
τάς». Ανθρώπους που ζουν ό,τι λένε. Αυτό 
ζητούν πάντοτε, ιδιαίτερα, όμως, σήμερα οι 
άνθρωποι και πιο πολύ οι νέοι άνθρωποι.

Ρόλος λεπτός, δύ-
σκολος, βαρύς, αλ-
λά ρόλος υπέροχος! 
Όχι μόνο για τους 
άλλους, αλλά πρώτα 
για μας, φίλοι ανα-
γνώστες. Γιατί μόνον 
τότε θα είμαστε αλη-
θινοί άνθρωποι.
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Διαδικτυακό σεμινάριο για την 
κατάθλιψη εν μέσω Covid 19

Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του  Δήμου Βέροιας  και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας 
– Υγείας – Εθελοντισμού πραγματοποιούν την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 στις 12:30 το 
δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος ευαισθητοποίησης και ενημέρω-
σης για την κατάθλιψη με θέμα:

«Κατάθλιψη εν μέσω Covid 19, Ζώντας με την κατάθλιψη – Μορφές θεραπείας» 
που θα πραγματοποιηθεί από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων σε 

συνεργασία με την Ψυχολόγο Σμαράγδα Χρηστάκη, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Αττικής.

- Για να παρακολουθήσετε την ημερίδα παρακαλούμε κάντε κλικ στον παρακάτω 
σύνδεσμο (link):

https://zoom.us/j/97939545024
Την ημέρα και ώρα της διαδικτυακής δράσης , στη σελίδα «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Κεντρι-

κή Δομή» https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias θα υπάρχει ζωντανή 
μετάδοση 

https://youtu.be/X9h38oKxzTc
https://www.facebook.com/1536897033267731/videos/138355621429698

Φίλε κ. Διευθυντή
Αν και κούρασα και 

κουράστηκα να γράφω για 
τον Δ. Βικέλα, δύο νέα γε-
γονότα με ωθούν να υπερ-
βώ τις όποιες επιφυλάξεις 
μου, ως προς να συνεχί-
σω να ενοχλώ και να δια-
ταράσσω την ησυχία των 
όποιων αρμόδιων και μη 
πολιτών, γύρω από τις υποχρεώσεις μας για την 
απονομή της οφειλόμενης τιμής στον συμπολίτη 
μας Δημήτριο Βικέλα.

Γράφω Βεροιώτης, διότι ο ίδιος αν και γεννη-
μένος στη Σύρο, γράφει στη μονογραφία-αυτοβιο-
γραφία του, ότι προτιμούσε σαν ιδιαίτερη πατρίδα 
του τη Βέροια. Τα εισαγωγικά τα σημείωσα, γιατί ο 
τυφλοτοπικισμός είναι μέχρι και επικίνδυνος.

Θα μπορούσα να μη διαταράξω την αποχή μου 
αφού είχα φροντίσει να τυπωθούν νωρίτερα δύο 
μικρομελέτες μου για την καταγωγή της οικογέ-
νειας (το 1967 και το 2002, τέλος), χώρια πολλά 
επιστολές μου στον Τύπο της Αθήνας, της Θεσσα-
λονίκης και της Βέροιας, κυρίως. Ακόμα υπάρχει 
πάντοτε η πολυσέλιδη και πολύτιμη μονογραφία 
του φίλου της πόλεώς μας κ. Π. Λινάρδου. Όμως, 
επαναλαμβάνω, ότι η συνείδησή μου θα μου ε-
πιτρέψει να προσχωρήσω στο στρατόπεδο της 
αδιαφορίας.

Και να οι δύο νέες αφορμές:
1. Στο περιοδικό ΒΗΜΑ-gazino», τεύχος 190, 

της 4-4-2021 (σελίδες 16,17,18 και 19) δημοσιεύ-
εται αναλυτικό ρεπορτάζ της Ντιάνας Καρτσαγκού-
λη (με σχετικό πλούσιο φωτορεπορτάζ έγχρωμων 
φωτογραφιών του Ανδρέα Σιμόπουλου), με τίτλο 
«Από την Αρχαία Ολυμπία στον 21ο αιώνα», με 
το οποίο επιχειρείται «Μία ξενάγηση στο ολοκαί-
νουργιο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι, λίγο 
πριν ανοίξει τις πόρτες στο κοινό, μας μεταφέρει 
σε μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές του 
αθλητισμού».

Ρητώς αναφέρεται η μεγάλη συμβολή του Δ. 
Βικέλα για την επανίδρυση των Αρχαίων Ολυμπι-
ακών Αγώνων, στην Αθήνα το 1896, ως πρώτου 
Έλληνα προέδρου τους.

Ακόμα, δημοσιεύεται και πρωτοδημοσιευόμε-
νη ανέκδοτη φωτογραφία (της οποίας εσωκλείω 
φωτοτυπία, έγχρωμη, για αναδημοσίευση, αν κρί-
νετε σκόπιμο), με την λεζάντα: «…το γραφείο του 

Δημητρίου Βικέλα είναι μία δωρεά των απογόνων 
του». Το σωστό-ακριβές είναι των κληρονόμων 
του, διότι ο Δ.Β. δεν είχε παιδιά, δηλαδή απογό-
νους, με τη στενή έννοια του όρου, αν και ήταν 
παντρεμένος.

Βέβαια αναφέρεται αρκετές φορές και ο Γάλλος 
ευπατρίδης, λάτρης του κλασικού αθλητισμού, Πι-
ερ Ντε Κουμπερτέν, πολύ σωστά και επάξια.

2. Στο ένθετο «Βιβλιοδρόμιο» που συνυπήρχε 
στην εφημερίδα «Τα Νέα», φύλλο 1071, την 3-4 
Απριλίου 2021, δημοσιεύεται ολοσέλιδο κριτικό 
άρθρο του Γιώργου Σιακαντάρη, για τη νέα συ-
μπληρωμένη έκδοση της περίφημης μονογραφίας 
του Δ. Βικέλα, «Η Ελλάς, προ του 1821».

Πρόκειται για νέα πλήρη έκδοση, βελτιωμένη 
και επαυξημένη (όπως γραφόταν παλαιότερα), με 
σχετικό πρόλογο του καθηγητή Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου της Κρήτης Κωνσταντίνου Ανδρου-
λιδάκη με τη χορηγία της οικογένειας Στυλιανού Ε. 
Χαλκιαδάκη, και την εκδοτική επιμέλεια της Στεφα-
νίας Τσολάκη για να τιμήσουν τα 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση.

Θα πρέπει να θυμίσω, ότι ο Δ. Βικέλας, αυ-
τός και το λογοτεχνικό (ιστορικό) μυθιστόρημά 
του «Λουκής Λάρας» (το οποίο και πάλι τυγχάνει 
πολλών επαίνων) έχει γράψει και για τους Βυζαντι-
νούς. Βεβαίως έχει μεταφράσει και θεατρικά έργα 
του Σαίξπηρ.

Δεν θα επισημάνω πολλά, παρά μονάχα τα δύο 
ιστορικά έργα που προανέφερα, τα οποία είναι α-
ντικειμενικά και με σωστές και πρωτότυπες κρίσεις 
του Δ. Βικέλα, για την Τουρκοκρατία και το Βυζά-
ντιο, χρησιμοποιούμενα και τώρα από Έλληνες και 
ξένους ερευνητές ακόμα και από τους λεγόμενους 
Μαρξιστές, αν και γράφτηκαν πριν από 150 χρό-
νια!!!

Τώρα δεν ξέρω τι νεότερο κάνει η Σύρος, η 
Βέροια, όμως, κωφεύει και δεν πράττει εδώ και 
δεκαετίες…

Οι νέοι αναζητούν 
ηθικά πρότυπα

Ο «Βεροιώτης» Δημήτριος Βικέλας
Επιστολή του Γιώργου Χ. Χιονίδη
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Ε.Κ.Κ. ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΚΟΡΟΝΟΠΟΙΩΝ
Φορώντας τα καλά τους επισκέφθηκαν οι κορονοποιοί 
τους εκπροσώπους της Πολεμικής Βιομηχανίας
-Καλημέρα τι κάνετε;
-Τι να κάνουμε. Στο καθήκον.
-Τάνκς, οπλοπολυβόλα, νάρκες, χειροβομβίδες, 
βόμβες παντός τύπου, πύραυλοι, 
υποβρύχια, αεροπλανοφόρα, εκτοξευτές, 
μπαζούκας…
-Καλά. Και πορτοκαλάδα πότε πίνετε;
-Εμείς; απάντησαν..
-Όχι εσείς. Οι εαυτοί σας, είπαν οι κορονοποιοί.
Έτσι έκλεισε η συνάντηση.
Και τώρα τι θα τα κάνουμε είπαν αυτοί ; 
Διεκόπησαν οι πόλεμοι, 
οι δικτατορίες, οι εχθροπραξίες… 
Προς τα που θα «εκστρατεύσουμε»; 
Επικράτησε σιγή ώσπου
ο Αμερικανικοσοβιετικόευρωπαϊκόκινεζικός 
υπεύθυνος δήλωσε…
-Αγαπητοί μου,
υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. 
Με την παύση των πολέμων 
να έχουμε κοινωνίες αρτιμελείς και φιλήσυχες
δίχως αναπήρους, τυφλούς, σακάτηδες, χήρες, 
λεηλατημένες γειτονιές, ορφανά, ορφανές κλπ. 
να υπάρξει ο κίνδυνος μιας ήρεμης και ειρηνικής 
κοινωνίας
η οποία δεν θα έχει ανάγκη τα εμπορεύματά μας.
Κι εμείς τότε τι θα πούμε στα παιδιά μας;
Θα δηλώσουμε άνεργοι; Θα καταταγούμε στα αδρανή 
υλικά;
Και όλα αυτά που προετοιμάσαμε τι θα γίνουν;
Αυξήσαμε την παραγωγή μας
για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες, 
των αδελφοκτόνων κινημάτων, 
τις δικτατορίες, 
τους χωρισμούς κρατών,
τα καμένα δάση, τις δηλητηριάσεις ποταμών.
Κατορθώσαμε μ` όλα αυτά 
να διαταράξουμε την ισορροπία του Κόσμου…
και τώρα τι θα κάνουμε; Θα προκηρύξουμε καλλιστεία 
πυρομαχικών;
-Όχι, όχι . Ελάτε στη ζούγκλα τους είπε ένας
αφρικανός.
-Τι να κάνουμε στη ζούγκλα απάντησε ο Πρόεδρος 
των Πολεμικών Βιομηχανιών.
-Θα σας πάμε στα λιοντάρια, στους τίγρεις στους 
κροκόδειλους.
Θα χαρείτε. Τόσο καιρό έχετε να δείτε τους συγγενείς 
σας!!!

Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΕΡΤΣΑΛΗΣΘΩΜΑΣ  του Ιορ-

δάνη και της Συμέλας το γένος Χου-
λιλίδου που γεννήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη και κατοικεί στο Λουξεμβούργο  
και η ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ 
του Ιωάννη και της Ευγενίας  το γένος  

Σαββανάκη που γεννήθηκε στον Βόλο και κατοικεί στην  
Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο του 
Λουξεμβούργου.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

του Γεωργίου και της Μαρίας-Ελένης, 
το γένος Ρήγα, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΠΟΖΙΔΟΥΔΕ-
ΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου και της Αικα-
τερίνης, το γένος Ελευθεριάδου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Πανοράματος στη Βέ-
ροια.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  - «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»
Ανοιχτή επιστολή στον Δήμαρχο Δήμου Βέροιας 

Κ. Βοργιαζίδη για το Αγρόκτημα Ριζωμάτων
Κ. Δήμαρχε 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας σε πρωινή εκπομπή και 

απαντώντας σε αίτημα-διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης οι οποίοι 
κατείχαν εκτάσεις χωρίς χαρτιά επί δεκαετίες, δήλωσε απερίφραστα ότι κανείς δεν 
πρόκειται να χάσει ούτε ένα μέτρο γης, αν αποδειχτεί ότι την κατείχαν πάνω από 
δέκα-είκοσι χρόνια.

Νομίζω ότι ο Δήμος μας  επιβάλλεται σήμερα κιόλας να επικοινωνήσει με το Υ-
πουργείο, να εκθέσει το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αγροτεμαχίων στα 
Ριζώματα και της προφανούς αδικίας και να ζητήσει την συμπερίληψη της επίλυσης 

στην απόφαση δι-
καίωσης. 

Πολύ περισ -
σότερο όταν εμείς 
για την περιοχή 
μας και ειδικότερα 
για τα Ριζώματα, 
έχουμε και απο-
φάσεις του Δημο-
σίου που αποδεικνύουν την κατοχή και την επιβάρυνση των 
αγροτών με φόρους για χρόνια στο  100% των εκτάσεων, όπως 
έχουμε στο παρελθόν δημοσιοποιήσει.

Σε κάθε περίπτωση κ.Δήμαρχε, τα στοιχεία μας είναι στη 
διάθεσή σας όποτε τα χρειαστείτε, όπως και η συμμετοχή μας, 
στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η παράσταση στην 
Αθήνα από ομάδα αντιπροσωπευτική του Δημοτικού Συμβου-
λίου.

ΠαύλοςΠαυλίδης
ΕπικεφαλήςΔημοτικήςΠαράταξης

«Συνδημότες»

Συλλυπητήρια 
Επιστολή

Τα μέλη της Διοίκησης του Ε-
μπορικού Συλλόγου Βέροιας κι 
εγώ προσωπικά, εκφράζουμε τα 
θερμά συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια του Σωτήρη Μεϊμαρίδη για 
τον πρόωρο χαμό του.

Ο εκλιπών αποτέλεσε υπό-
δειγμα εμπόρου και μέλος του Ε-
μπορικού Συλλόγου με μεγάλη 
προσφορά.

ΗΠρόεδροςτουΕμπορικού
ΣυλλόγουΒέροιας
ΑθηνάΠλιάτσικα
Τσιπουρίδου



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου10-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Το Σάββατο 10 
Απριλίου στις 7:30 
μ.μ. θα ομιλήσει με 
θέμα:  « Ιερατ ικές 
κλήσεις χθες και 
σήμερα» στην δια-
δικτυακή Σύναξη 
Αναγνωστών και Ιε-
ροπαίδων που διορ-
γανώνει το Γραφείο 
Ποιμαντικής Διακονί-
ας της Μητροπόλε-
ως μας με την ευκαι-
ρία της Εβδομάδας 
Ιερατικών Κλήσεων 
αλλά και του εορτα-
σμού των 200 ετών 
από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανα-
στάσεως του 1821. 

 Την Κυριακή 11 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον υπό κατα-
σκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγί-
ας Δοβρά Βεροίας. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα 
από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 
FM».  

 Την Κυριακή 11 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε΄ 
Κατανυκτικό Εσπερινό και θα ομιλήσει στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροί-
ας. Ο Εσπερινός θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».   

Την Τρίτη 13 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα 
Απόδειπνο στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ια-
τρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα 
μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλε-
ως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  

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 ΒΕΡΟΙΑΣ  

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

ζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 9 

Απριλίου 2021 στις 5.00 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Ελένη Μπούρα 
σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 10 

Απριλίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος στο Λιανοβέργι Ημαθίας η 
Παρασκευή Τσικουρα (πρεσβυτέ-
ρα) σε ηλικία 72 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, ξεκίνησε την 
προετοιμασία των δεμάτων για τις 130 οικογένειες που είναι 
καταγεγραμμένες από εμάς,  και όπως κάθε χρόνο ετοιμάζει 
γι’ αυτές τις οικογένειες, δέματα με τρόφιμα. Έχουμε   ανάγκη 
από τρόφιμα μακράς διάρκειας, κυρίως όσπρια,  λάδια ενός 
λίτρου, γάλα, ζυμαρικά, σάλτσες.  Παρακαλούμε τους φίλους 
και τις φίλες μας και όσους γνωρίζουν το έργο μας να μας 
βοηθήσουν.

Η Φιλόπτωχος είναι ανοικτά Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 
στην οδό Κωτουνίου 10Α  από   8.00΄-12.00   π.μ. και Τρίτη - 
Πέμπτη από 10.00΄-12.00 π.μ.

 Όσοι δυσκολεύονται, λόγω των περιορισμών της κυκλο-
φορίας, θα μπορούσαν να μας ενισχύσουν με ένα χρηματικό 
ποσό στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563
                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μητροπολίτης Βεροίας 
κ. Παντελεήμων : «Μη 
λησμονείτε το σχοινί, 

παιδιά, του Πατριάρχη!» 
 
 Την Πέμπτη 8 Α-

πριλίου το απόγευμα 
στο πλαίσιο του εορτα-
σμού των 200 ετών α-
πό την έναρξη της Ελ-
ληνικής Επαναστάσε-
ως του 1821, μεταδό-
θηκε, μέσα από τους 
ιστοχώρους της Ιεράς 
Μητροπόλεως μας και 
από τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος λό-
γος» στους 90.2 FM, 
ομιλία του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου 
Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμονος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Μη λησμονείτε το 
σχοινί, παιδιά, του Πατριάρχη!».

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

Συνεδριάζει την 
Δευτέρα το  Δημοτικό 
Συμβούλιο Νάουσας

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νά-
ουσας θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 12 
Απριλίου 2021, στις 19:00 με μοναδικό θέμα συζήτησης: 
«Ετήσια Έκθεση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επι-
χείρησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας για το έτος 2020». Η 
σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις δι-
ατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και 
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 
184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, 
Τεύχος Α) καθώς επίσης και τις υπ’ αριθ. 163/29-05-2020 
και  60249/22-09-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                         
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                  

ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑμεΑ ‘’ Τα Παιδιά της Άνοιξης ‘’
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Τ.Κ.: 59300  
ΤΗΛ. - FAX: 23330 27212

email:  info@tapaidiatisanoixis                                                                                                  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία ) θέση για την  ειδικότητα  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ / ΤΕ που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - 
Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
στην Αλεξάνδρεια.

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου και η απασχόληση έξι ( 06 ) ώρες καθη-
μερινά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 
-Βιογραφικό σημείωμα
-Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
-Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 
-Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
-Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου « Τα 

Παιδιά της Ανοιξης » Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο 
Υγείας ).

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212. 
Για το Δ.Σ του Συλλόγου

Η Πρόεδρος
ΣΑΡΚΑΤΖΗ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ



Την ταχύτατη 
και δίκαιη απο-
ζημίωση από τον 
ΕΛΓΑ των βαριά 
πληγέντων πα -
ραγωγών της Η-
μαθίας από τους 
πρόσφατους αλλά 
και τον σημερινό 
παγετό κατά τα 
πρότυπα των δια-
δικασιών και των 
πρακτικών που 
υιοθετήθηκαν για 
τις αποζημιώσεις 
στην  θεομην ία 
«ΙΑΝΟΣ» ζητάει 
ο Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης από τον 
Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Με σχετική επιστολή που απέστειλε, ο κ. Τσαβδαρίδης επισημαίνει 
ότι η ζημία σε αρκετές καλλιέργειες (ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, 
δαμάσκηνα, αμύγδαλα και κεράσια) είναι ολική, γεγονός που φέρνει τους 
παραγωγούς της Ημαθίας σε απόγνωση σε μία έτσι και αλλιώς εξαιρετι-
κά δύσκολη οικονομικά χρονιά τόσο λόγω της πανδημίας όσο και λόγω 
της Θεομηνίας «Μήδεια» του προηγούμενου Φεβρουαρίου, που έπληξε 
σφόδρα τις καλλιέργειες.

Ως εκ τούτου, ο Βουλευτής Ημαθίας τονίζει την ανάγκη να εξετα-
στεί από το Υπουργείο:

1.  Η χορήγηση προκαταβολής στους πληγέντες παραγωγούς 
έναντι της αποζημίωσης που δικαιούνται

2. Η αύξηση του ορίου της αποζημίωσης επί της ασφαλιζόμενης 
αξίας της φυτικής παραγωγής σε σχέση με το υφιστάμενο ποσοστό 
που ορίζεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

3. Ο συμψηφισμός και αναστολή πληρωμής των ασφαλιστικών 
εισφορών στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), εισφορών ΕΛΓΑ και φορολογι-
κών υποχρεώσεων. 

Επιπροσθέτως, ο Βουλευτής Ημαθίας ζητάει να κηρυχθεί ο Νο-
μός Ημαθίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου οι πλη-
γέντες παραγωγοί να τύχουν όλες τις προβλεπόμενες οικονομικές 
και άλλες ενισχύσεις.

Δηλώσεις ζημιάς 
από παγετό 

σε Κουλούρα, 
Ν.Νικομήδεια και 

Λυκογιάννη
Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ 

ΒΕΡΟΙΑΣ, ενέκρινε την υ-
ποβολή δηλώσεων ζημιάς 
από τον ΠΑΓΕΤΟ της 
28/3/21 για την ΚΟΥΛΟΥ-
ΡΑ, ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 
ΚΑΙ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ. Οι 
παραγωγοί λόγω των μέ-
τρων για τον περιορισμό 
της διασπορά του covid 
19, μπορούν να υποβά-
λουν δήλωση ζημιάς, με 
ραντεβού και κατόπιν τη-
λεφωνικής συνεννόησής 
στα τηλέφωνα των αντα-
ποκριτών 2331351903 
–  2 3 3 1 3 5 0 5 2 8 
-2331350526. Προτεινό-
μενες Ημερομηνίες για 
Δήλωση των χωραφιών 
της ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ της 
ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 
και της ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
που θα γίνονται στο Κοι-
νοτικό Κατάστημα Μα-
κροχώριου, είναι : ΑΠΟ-
ΓΕΥΜΑ: 17:00 Τετάρτη 
14/04 και Παρασκευή 
16/4 και ΠΡΩΙ: 08:00 
Πέμπτη 15/04 και Πα-
ρασκευή 16/04 Θα ακο-
λουθήσει νέα ενημέρωση 
την Δευτέρα 19/4 για το 
πρόγραμμα δηλώσεων έ-
ως την λήξη πού είναι η 
Μ.Τετάρτη 28 Απριλίου. 
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Απαγορεύεται 
η αλιεία σε Αξιό, 

Αλιάκμονα, Λουδία, 
Γαλλικό, Εδεσσαίο, 

Στρυμόνα και Αγγίτη
Ανακοινώνεται ότι, με απο-

φάσεις του Αντιπεριφερειάρχη 
Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ. 
κου Σωτήριου Μπάτου και  του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθί-
ας κου Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη 
(αριθ. 200800(1265)/06.04.2021 
ΑΔΑ: ΨΠ217ΛΛ-ΤΦΨ και αριθ. 
205681(8880)/08.04.2021  ΑΔΑ: 
Ψ4877ΛΛ-ΣΗ8 αντίστοιχα) και για 
την προστασία της αναπαραγωγής 
των ιχθύων και λοιπών υδροβίων 
ζώων 

Απαγορεύεται η αλιεία (επαγ-
γελματική και ερασιτεχνική)  με κά-
θε μέσο και εργαλείο  στους Ποτα-
μούς της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Αξιό, Αλιάκμονα, Λουδία, Γαλλικό, Εδεσσαίο, Στρυμόνα και 
Αγγίτη),  στις  τεχνητές λίμνες του ποταμού Αλιάκμονα :Σφηκιάς, Ασωμάτων 
και Αγίας Βαρβάρας, στις φραγμαλίμνες και τις λιμνοδεξαμενές της Περι-
φερειακής Ενότητας Ημαθίας, καθώς  και σε όλα τα ρέοντα ύδατα δηλαδή 
ρυάκια, ποτάμια, χείμαρροι, που καταλήγουν άμεσα στις τεχνητές λίμνες και 
σε απόσταση 1000 μέτρων από το σημείο εκβολής τους  (η απόσταση αυτή 
μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω)  

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 19η Απριλίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή  μέχρι και την 2α  Ιουνίου 2021 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή 

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις που ισχύουν ( Ν. 2040/1992 άρθρο 9 παρ 2&3, ΦΕΚ70/Α΄1992)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας στα τηλέφωνα 
2331350123, 2331350126  & 6944207455

Προπληρωμή 
επιδομάτων
 και Δώρου 

Πάσχα
Τη Δευτέρα 

12  Απρ ιλ ί ου 
2021, θα ξε-
κινήσει η προ-
πληρωμή της 
τακτικής επιδό-
τησης ανεργίας, 
της επιδότησης 
μακροχρόνιας 
ανεργ ίας  κα ι 
του βοηθήμα-

τος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η 
καταβολή του Δώρου Πάσχα στους επιδοτούμενους 
ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής 
προστασίας μητρότητας. 

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου 
Πάσχα θα γίνουν αυτόματα με απευθείας κατάθεση 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. 
Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιού-
χους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης 
στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι 
πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβο-
λή τους από τον ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι η προπληρωμή των επιδομά-
των όσων ανέργων έχουν υποχρέωση

δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα 
από 12 Απριλίου έως 9 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί 
μετά την δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά

(gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → 
Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων).

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από 
παγετό σε Μακροχώρι και Διαβατό

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστη-
μα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, ενέκρινε την υπο-
βολή δηλώσεων ζημιάς από τον ΠΑ-
ΓΕΤΟ της 28/3/21 για το ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
και ΔΙΑΒΑΤΟ. 

Οι παραγωγοί λόγω των μέτρων 
για τον περιορισμό της διασπορά του 
covid 19, μπορούν να υποβάλουν δή-
λωση ζημιάς, με ραντεβού και κατόπιν 
τηλεφωνικής συνεννόησής στα τηλέ-
φωνα των ανταποκριτών 2331351926 
– 2331351903 – 2331350528.

Προτεινόμενες Ημερομηνίες για 
Δήλωση των χωραφιών του ΔΙΑΒΑ-
ΤΟΥ και ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ που θα γί-
νονται στο Κοινοτικό Κατάστημα Μακροχώριου, είναι :

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17:00  την Τετάρτη 14/4 και Παρασκευή 16/4 και 
ΠΡΩΙ: 10:00  Σάββατο 17/4. 
Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση την Δευτέρα 19/4 για το πρόγραμμα δηλώσεων έως 

την λήξη  πού είναι η Μ.Τετάρτη 28 Απριλίου.
Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη είναι η χρήση μάσκας για την είσοδο στο Κοινοτικό Κα-

τάστημα Μακροχωρίου.

Λ. Τσαβδαρίδης: 
Να εξεταστεί η ταχύτατη 

και δίκαιη αποζημίωση των 
παραγωγών της Ημαθίας από 
τους πρόσφατους παγετούς 
και η κήρυξη του Νομού σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
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Ανάμεσα στα Πιέρια και το Βέρμιο… 
Ταπεινώνοντας μυθικούς θεούς και την ιστορία!!!

Του Πάρη Παπακανάκη 

 
 
Καταφέραμε λοι-

πόν να δαμάσουμε 
τον μυθικό θεό Αλιάκ-
μονα* μεταξύ 1954-
57!!! 

[ * Το όνομα Αλιάκ-
μων είναι σύνθετο, 
προερχόμενο από το 
άλς (άλας, θάλασσα) 
+ άκμων (αμόνι) και 
κατά ορισμένους μελετητές σημαίνει «αυτός που νικάει τη θάλασσα». Σύμφωνα δε με την ελληνική μυθολο-
γία, ο Αλιάκμων ήταν ένας από τους ποτάμιους θεούς, παιδί του Ωκεανού και της Τηθύος.]

Κυριευμένοι όμως από την παραζάλη «της (επίπλαστης) γρήγορης κι εύκολης ανάπτυξης» δεν δείξαμε 
την απαιτούμενη προσοχή στο μήνυμα που μας έστειλε λίγο πριν την χαλιναγώγησή του… Και αναφέρομαι 
στην ανακάλυψη του ναόσχημου μακεδονικού τάφου του 3ου αι. πΧ  με τη δωρική πρόσοψη (στις 8 Ιουνίου 
1956), τον οποίο δυστυχώς επί χρόνια αφήσαμε απλώς να κείται απροστάτευτος δίπλα από το βορειοδυτικό 
πέλμα του φράγματος.  

 Ανακάλυψη ναόσχημου μακεδονικού τάφου του 3ου αι. πΧ  στις 08.06.1956 κατά την εκσκαφή της 
διώρυγας εκτροπής του Αλιάκμονα (Αρχείο Στέργιου Ζυγουλιάνου)

Και σαν άλλον Προμηθέα, αφού «αλυσοδέσαμε» τον Αλιάκμονα, αρχίσαμε να κατατρώγουμε τιμωριτικά τις 
σάρκες του αφαιρώντας, χωρίς καμιά σκέψη για σοβαρή μελέτη επιπτώσεων, ανυπολόγιστο αριθμό κυβικών 
από τα υλικά της όχθης του (με τις γνωστές σε όλους νόμιμες και παράνομες αμμοληψίες). Για να διαπρά-
ξουμε στη συνέχεια χειρότερη κι από την «ύβριν του Αλκιβιάδη**», καθώς βολευτήκαμε αστόχαστα να σω-
ρεύουμε τα απορρίμματα της ευρύτερης περιοχής στους τεράστιους λάκκους που του ανοίγαμε (και όχι μόνο 
σ΄ αυτούς…), διασπείροντας με ελαφριά καρδιά τη δυσοσμία του καταναλωτικού «πολιτισμού» μας στην…  
κοιλάδα των τριών μυθικών θεών και κοιτίδα του βασιλείου της Μακεδονίας!!! 

[**Στην αρχαία Αθήνα ο Αλκιβιάδης και οι φίλοι του κατηγορήθηκαν από τον αντίπαλο πολιτικό ηγέτη Αν-
δροκλή ότι ακρωτηρίασαν τα αγάλματα του Ερμή, παρωδώντας παράλληλα τα Ελευσίνια Μυστήρια, με απο-
τέλεσμα ο Αλκιβιάδης να χάσει ατιμωτικά όλα τα αξιώματά του.]

 Αμμοληψίες στην όχθη του Αλιάκμονα (Αρχείο Οικολογικής Ομάδας Βέροιας)

 Ενταφιασμός απορριμμάτων και σπαστήρας χαλικιών δίπλα από την κοίτη ροής του Αλιάκμονα 
(Αρχείο Οικολογικής Ομάδας Βέροιας)

 Για ευνόητους λόγους δεν θα επεκταθώ λεπτομερέστερα στο «δύσοσμο παρελθόν» μας, αγαπητοί φίλοι, 
όμως είναι τουλάχιστον υποχρέωση όλων μας να προβληματιστούμε και να αναστοχαστούμε… Μας βαρύνει 
μέγα περιβαλλοντικό και πολιτισμικό «άγος» (αμάρτημα-μίασμα που επισύρει οργή θεού και δίκαιη τιμωρία) 
!!!

Τύχη αγαθή, το «Αναρρυθμιστικό έργο στο Φράγμα Αγίας Βαρβάρας Αλιάκμονα» με τη συνεργασία ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ, Υπ.Γεωργίας, Υπ.Ανάπτυξης, Περιφέρειας Μακεδονίας και ΔΕΗ από το 1996 πέτυχε ως ένα βαθμό να 
επικαλύψει το «ιερόν άγος» του ευρύτερου Δήμου Βέροιας με την κατασκευή της όμορφης λίμνης, την οποία 
απολαμβάνουμε σήμερα. Με μια πρώτη ματιά όμως παρατηρεί κανείς ότι πολλά από αυτά που είχαν τότε 
εξαγγελθεί, κατασκευάσθηκαν χωρίς την δέουσα προσοχή, είτε δεν έχουν υλοποιηθεί… [Προσεχώς θα προ-
σεγγίσουμε κι αυτό το θέμα…]

 

Η κοίτη του Αλιάκμονα μετά το φράγμα: πριν και μετά την κατασκευή της λίμνης.

Πιο ελκυστικό ασφαλώς είναι να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στις ιδιαίτερης ιστορικής αξίας αρχαιολο-
γικές ανακαλύψεις που γίνονται από το 2000 ως σήμερα, μέσω των ανασκαφικών δραστηριοτήτων της ΙΖ΄ 
ΕΠΚΑ. 

[Διευκρινίζω ότι γράφω όσα ακολουθούν όχι ως ειδικός του τομέα, αλλά ως μελετητής, συμβουλευόμενος 
δημοσιευμένες εργασίες υπευθύνων των ανασκαφών και της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ .]  

Η έντονη ανασκαφική δραστηριότητα στην περιοχή του ενδιαφέροντός μας ξεκίνησε από το επιστημονικό 
ένστικτο της κ. Αγγελικής Κοτταρίδη στα Πιέρια χωριά και επεκτάθηκε απέναντι σε θέσεις του Βερμίου όρους 
ευνοούμενη από τη συγκυρία διάνοιξης της Εγνατίας οδού. Στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων 
κοινής ωφέλειας λοιπόν,  [κρατηθείτε],  εντοπίσθηκαν και ερευνήθηκαν στην περιοχή των Πιερίων: δύο νεο-
λιθικές εγκαταστάσεις, νεκροταφείο της χαλκοκρατίας στο οροπέδιο της Σφηκιάς, αρχαία κάστρα, διάσπαρτοι 
μικροί οικισμοί, αγροικίες και νεκροταφεία που χρονολογούνται από την πρώιμη εποχή του Σιδήρου μέχρι τα 
αυτοκρατορικά και τα μεταβυζαντινά χρόνια,  λείψανα ενός μικρού μαρμάρινου ιωνικού ναού, τμήματα από 
δύο τουλάχιστον αρχαίους λιθόστρωτους δρόμους κ.α. 

Κατά δε τις σωστικές ανασκαφές της Εγνατίας οδού στο Βέρμιο, στις θέσεις Λευκόπετρα, Καλλίπετρα, Α-
ράπης, Γαλανόβρυση, Ασώματα και στην παρακείμενη θέση Τζαμάλα, ερευνήθηκαν εξονυχιστικά δύο νεκρο-
ταφεία και τρεις μικροί οικισμοί της πρώιμης εποχής του Σιδήρου κ.α. Επιπλέον μελετήθηκε λεπτομερέστατα 
ο ανασκαμμένος από τη δεκαετία του ᾽60 ρωμαϊκός ναός στη Λευκόπετρα. 

Κι επειδή όλος αυτός ο μακροσκελής κατάλογος μπορεί να μη σημαίνει και πολλά για τον μέσο συμπολίτη 
μας, ας φτάσουμε στο «διά ταύτα»: 

Όλα αυτά τα πολύτιμα ευρήματα μαρτυρούν τη διαχρονική χρήση και τη στρατηγική σημασία του χώρου 
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που δεσπόζει κατά μήκος της κοιλάδας του Αλιάκμονα και τον αναδεικνύουν ως κοιτίδα των Μακεδόνων (!!!) 
Όπως γράφει η κ. Αγγελική Κοτταρίδη: «…Για να πάει κανείς από τη λεκάνη της Κάτω Μακεδονίας, την 

Πέλλα και τις πόλεις του Βερμίου προς νότο, αποφεύγοντας την αδιάβατη και επικίνδυνη περιοχή με τα αχανή 
έλη (τότε), που ήταν στις εκβολές των τεσσάρων ποταμών, ο πιο σύντομος και ασφαλής δρόμος περνούσε 
από τα Πιέρια. …Ξεκινώντας από τις Μπάρμπες (σημερινή Βεργίνα) [επιβεβαιωμένα πλέον “Αιγές” συμπλη-
ρώνω] και περνώντας από τη Μπρατίνιστα (Χαράδρα) ανηφόριζε προς την Κόκοβα (Πολυδένδρι) και ύστερα 
από τρεις ώρες πεζοπορία έφτανε στη Βόσοβα (Σφηκιά), το διαχρονικό κέντρο των δυτικών Πιερίων…»  Από 
κει υπήρχαν οι δυνατότητες να κατευθυνθεί: προς τη μακεδονική πόλη Αιανή (Άνω Μακεδονία) ή προς την 
Ελασσόνα της Θεσσαλίας (Κεντρική Ελλάδα). Ο δε πλούτος των ευρημάτων στις δύο αρχαϊκές νεκροπόλεις 
που ερευνήθηκαν στο οροπέδιο της Σφηκιάς «…στηρίζουν την υπόθεση ότι εκεί βρισκόταν η “Λεβαίη”, το αρ-
χαίο κέντρο των Μακεδόνων σύμφωνα με τον Ηρόδοτο». 

 Σφηκιά - Υπαίθριο ιερό - Τραπεζόπετρα (Πηγή: Α. Κοτταρίδη- Χ. Μπρεκουλάκη, 
Αρχαιολογικές έρευνες στα ημαθιώτικα Πιέρια)

 Σφηκιά - αρχαϊκό νεκροταφείο - οκτώσχημη πόρπη  (Πηγή: Α. Κοτταρίδη- Χ. Μπρεκουλάκη,
 Αρχαιολογικές έρευνες στα ημαθιώτικα Πιέρια)

 
Δάσκιο - Παλιοκαστράκι - τμήμα επιτύμβιας στήλης (Πηγή: Α. Κοτταρίδη- Χ. Μπρεκουλάκη, 

Αρχαιολογικές έρευνες στα ημαθιώτικα Πιέρια)

Στην αντίπερα όχθη του Αλιάκμονα, πολλές και εξίσου ενδιαφέρουσες πληροφορίες αποκομίσθηκαν 
επίσης, από αρχαιολόγους που εργάστηκαν εντατικά υπό την πίεση του χρόνου μεν, αλλά με τη δέουσα 
επιμέλεια στις προαναφερθείσες θέσεις του Βερμίου και οι οποίες μας δίνουν πλέον μια αρκετά ικανοποιη-
τική εικόνα της ζωής στην ορεινή Μακεδονία. Για την οικονομία του χώρου όμως, θα αναφερθούμε μόνο σε 
κάποια ευρήματα της Λευκόπετρας κι αυτό επιγραμματικά. [Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει μεγάλο αριθμό 
δημοσιευμένων εργασιών ακόμη και στο διαδίκτυο].

 Ασώματα- Λατομείο και κεραμικός κλίβανος (Πηγή: Α. Κουκουβού ΛΙΘΟΝ ΛΑΤΟΜΕΙΝ)

 Τον ήδη γνωστό αρχαίο ναό μελέτησε διεξοδικά η κ. Ευαγγελία Στεφανή. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι πρό-
κειται για ένα πολύ σημαντικό ιερό, στο οποίο λατρευόταν η Μητέρα των Θεών Αυτόχθονα (τοπική κι όχι 
«φερτή» θεότητα δηλαδή), μία από τις σημαντικότερες θεότητες των Μακεδόνων. Είναι ένας τυπικός αρχαίος 
ναός, τριμερής με τέσσερις κίονες που χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους (2ος μ.Χ. αιώνας) και η ανα-
σκαφή πέριξ αυτού έφερε στο φως πάνω από 1.000 επιγραφές. Το ευχάριστο για όλους εμάς είναι ότι ο ναός 
αναστηλώθηκε με υπεύθυνο  τον κ. Γιάννη Γραικό και είναι πλέον προσβάσιμος.

 

Ο αναστηλωμένος ναός της Μητέρας 
των θεών αυτόχθονος. 

Στο ένθετο: αγαλματίδιο της θεάς 
(πηγή: Ευαγγελία Στεφανή, Η λατρεία 

της μητέρας των θεών στη Λευκόπετρα 
Βερμίου) 

 
Πήλινο σφράγισμα 

με σύμβολο ροπάλου και επιγραφή 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΟΛΙΤΑΡΧΩΝ (πηγή: Ευαγγε-
λία Στεφανή, Η λατρεία της μητέρας των 

θεών στη Λευκόπετρα Βερμίου) 

Νομίζω ότι ο καταλληλότερος τρόπος 
για να ολοκληρώσουμε την τεκμηρίωση 
του αρχικού μας συλλογισμού είναι οι πολύ 
περιεκτικές δηλώσεις της κ. Ευαγγελίας 
Στεφανή μετά τη μελέτη και του προϊστορι-
κού οικισμού στην παρακείμενη του ναού 
θέση “Καλλίπετρα”:

«Οι απαρχές της ανθρώπινης παρουσί-
ας στην Καλλίπετρα ανιχνεύονται στην 7η 
χιλιετία (Αρχαιότερη Νεολιθική). Οι πρώ-
ιμες χρονολογήσεις της Καλλίπετρας μαζί με την Μαυροπηγή Κοζάνης και τη Νέα Νικομήδεια Ημαθίας, που 
δίνουν συστηματικά χρονολογήσεις μέσα στην έβδομη χιλιετία, οριοθετούν την αρχή του «πολιτισμού» στη 
Βόρεια Ελλάδα γύρω στο 6700 / 6600 π.Χ.»
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
12/04/2021 έως 16/04/2021

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

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Μάρτιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

12-04-2021μέχρι

18-04-2021θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

ΜετατίθεταιγιατηΔευτέρα
12Απριλίουηραδιοφωνική
εκπομπή«ΕΛΜΑΝΤΡΙΓΑΛ»

τουΑΚΟΥ99,6FM

Ηραδιοφωνική εκπομπή τουΑΚΟΥ99,6 “ΕΛΜαντριγάλ” με τουςΜα-
νώληΠεχλιβανίδηκαιΠαναγιώτηΠαντσερίδημετατίθεταιεκτάκτωςγιατην
Δευτέρα12Απριλίουκαιώρα18:00μ.μ-20:00μ.μ.

Μην χάσετε αυτή τηνΔευτέρα12Απριλίου (18:00μ.μ - 20:00μ.μ.) την
ραδιοφωνική εκπομπή τουΑΚΟΥ99,6FM«ΕΛΜΑΝΤΡΙΓΑΛ»με καλεσμέ-
νουςόλουςεσάς!

ΠλούσιορεπορτάζαπόΓ’Εθνική,FootballLeagueκαισχόλιαμέσααπό
τηνσυχνότητατουΑΚΟΥ99,6FMκαιτηςεκπομπής‘’ΕΛΜαντριγάλ’’.

Σάββατο10-04-2021

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0

ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. Ο-

ΛΥΜΠΙΑΕΛΗΑΣ4

23310-60064

08:00-14:30ΠΑ-

ΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙ-

ΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7

23310-28594

08:00-14:30Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟ-

ΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέναντιαπόβενζινάδικο

Γαλάνη)23310-73324

14:30-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ3223310-22968

19:00-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑ-

ΛΙΟΥ 2 &ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

23310-66812

21:00-08:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑ-

ΛΙΟΥ 2 &ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

23310-66812

Κυριακή11-04-2021

08:00-14:30ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ6(ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ)23310-63620

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

21:00-08:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

Δευτέρα12-04-2021

14:30-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

14:30-21:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

19:00-21:00ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ

18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

21:00-08:00ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ

18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

Φαρμακεία

Πανέτοιμη η Βέροια υποδέχεται 
τον Αλμωπό Αριδαίας

ΟλοκληρώθηκεχθεςΠαρασκευήτομεσημέριη
προετοιμασίατηςΒέροιαςγιατοματςμετον
ΑλμωπόΑριδαίας(σήμεραΣάββατοστις3μμ).

Μετάτηνπροπόνηση,οτεχνικόςτηςομάδαςΠαύλος
Δερμιτζάκηςανακοίνωσητηναποστολή.

Αναλυτικά την 20αδα τηςΒέροιαςαποτελούν οι:Αποστολόπουλος,
Βελλίδης, Βεργώνης, Καραγιάννης,Λουκίνας,Μαραγκός,Μούργος,
Μουχάλης,Μπλέτσας,Μπουκουβάλας,Οικονόμου,Παπαχρήστου,Πα-
σάς,Περτσιούνης,Πεταυράκης,Πόζογλου, Σιμόνι, Σκόνδρας, Στάμου,
Τσιμόπουλος.

ΕκτόςαποστολήςπαραμένειοΝτιΤζιοβάνι,οοποίοςδενξεπέρασε
ακόμητοντραυματισμότου.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση
του ΟΚΑ Βικέλας Βέροιας για

τον Θάνατο του Βασίλη Σεβαστή

Συλλυπητήρια τουΟΚΑΔ.Βικέλας για τονΘάνατο του επίσειρά
ετώνπρόεδρουτουΣΕΓΑΣκαιπαλαιούπρωταθλητήστο10αθλοΒα-
σίληΣεβαστή.

ΟΕλληνικόςστίβοςθρηνεί…
Θρηνείτηναπώλειαενόςσπουδαίουανθρώπου.
Ενόςανθρώπουπουγιαχρόνιαυπηρέτησε τονχώρο τουστίβου

προσφέρονταςμετοέργοτουαπότηνθέσητουΠροέδρουκαιμέχρι
προσφάτωςαπότηνθέσητουΓενικούΓραμματέατουΣΕΓΑΣ.

Έδωσεγενναίαμάχηαλλάαυτήτηνφοράνικήθηκε.
ΘρηνούμετονχαμότουΒασίληΣεβαστή.
ΣύσσωμοτοτμήματουΟΚΑΒικέλαςΒέροιας,εκφράζειτηνβαθύ-

τατηθλίψητου,γιατηνμεγάληαυτήαπώλεια.
Πρόεδρετοκενόπουαφήνειςμεγάλο.
Καλόσουταξίδιστηναιωνιότητα…

Α1 Γυναικών Χάνμτοπλ
Φιλίππειο-Σάββατο6.00μ.μ.

Βέροια2017
Μ.ΑλάξανδροςΓιαννιτσών

Α2ΜπάσκετΑνδρών
ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ - 5.00 μ.μ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Χάντμπολ - Φιλίππειο 3.00 μ.μ.

ΦίλιπποςΒέροιας
ΦαίακαςΚέρκυρας

FootballLeague
Οιδιαιτητέςτης4ηςαγωνιστικής

ΝΠΣ Βέροια-Αλμωπός διαιτητής
ο κ. Παρχαρίδης (Δράμας)

ΗΚΕΔ/ΕΠΟόρισετουςδιαιτητέςκαιτουςβοηθούςτωναγώνωντης4ης
αγωνιστικήςτηςFootballLeague.ΤοναγώνατηςΒέροιαςμετονΑλμωπό
Αριδαίαςθαδιευθύνειοκ.ΠαρχαρίδηςαπότονΣύνδεσμοτηςΔράμας.Όλα
ταπαιχνίδιαθαγίνουντοΣάββατομεώραέναρξης3μ.μ

Θεσπρωτός-Τρίγλια
Διαιτητής:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)

Βέροια-ΑλμωπόςΑριδαίας
Διαιτητής:Παρχαρίδης(Δράμας)

Καβάλα-Πιερικός
Διαιτητής:Κακουλίδης(Θράκης)

ΟλυμπιακόςΒόλου-ΑπόλλωνΠόντου
Διαιτητής:Μέγας(Πιερίας)

ΑΕΠΚοζάνης-Πανσερραϊκός
Διαιτητής:Βουρνέλης(Μακεδονίας)
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Του Γιάννη 
Δ. Μοσχόπουλου

13.  Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΪΡΑΜ ΠΑΣΑ

Ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ είχε στείλει τον σερασκέρη (βεζίρη επί των στρατιωτικών) Μεχμέτ 
Μπαϊράμ πασά να καταστείλει την επανάσταση στη Νότια Ελλάδα. Αυτός μετά από έκκληση του 
Γιουσούφ μπέη της Θεσσαλονίκης, διατάχθηκε από τον σουλτάνο να αντιμετωπίσει τους επανα-
στάτες της Χαλκιδικής. Τότε προσέτρεξε και ο Αχμέτ μπέης  από τα Γιαννιτσά προς ενίσχυσή του 
με ιππικό.

 Στο μεταξύ ο Μπαϊράμ Πασάς,  αφού νίκησε τον Εμμανουήλ Παππά, επέστρεψε στη Θεσσα-
λονίκη όπου έκανε γενική επιστράτευση και συγκέντρωσε στρατό 35.000 ανδρών (30.000 πεζοί 
και 5.000 ιππείς). Μ’ αυτήν την ισχυρή στρατιά είχε αναλάβει να εκκαθαρίσει όλες τις μικρές 
εστίες, που θα συναντούσε  κατά την πορεία του εναντίον των επαναστατών του Μοριά και της 
Ρούμελης. Κάνοντας απολογισμό των επιχειρήσεών του στην κεντρική Μακεδονία, ανέφερε προς 
τον σουλτάνο στις 21.7.1821 κοινοποιώντας και προς τον ιεροδικαστή της Βέροιας με πομπώ-
δες ύφος: «Εκκαθαρίζων από των τοιούτων ακαθάρτων στοιχείων  και βδελυρών ερπετών της 
περιφέρειας Θεσσαλονίκης, επέδραμον μετά του γενναίου στρατού μου κατά των περιοχών  […] 
Κίτρους και Κατερίνης [που τότε υπαγόταν στον καζά της Βέροιας], ένθα καταπολεμήσας  τους 
απίστους τούτους εξόντωσα και απήλειψα από προσώπου γης 42 πόλεις και χωρία αυτών […] 
τιμωρών καθ’ οδόν τους απίστους τούτους κι επειδή διερχόμενος εκ της πόλεως υμών πρόκειται 
να παραμείνω εκεί επί μίαν νύκτα μετά των πολυπληθών μου πιστών […] να εξασφαλίσετε ανά-
λογα καταλύματα, τρόφιμα και ζωοτροφίας, απαραίτητα για τις ανάγκες του υπό τας διαταγάς μου 
στρατού δια την εκστρατείαν ταύτην». 

Για το πέρασμα του Μπαϊράμ πασά και το κάψιμο των χωριών της της Χαλκιδικής αλλά και της 
επαρχίας Βέροιας (πριν την καταστροφή της Νάουσας) μιλάει κι ένα βεροιώτικο τραγούδι :

[…] Πούνε τα πλούσια χωριά και πούν’ οι πολιτείες ; […]
Μας τάκαψ’ ο Μπαϊράμ Πασάς ο τρισκαταραμένος.
Κλαίν οι γυναίκες τα παιδιά, κλαίνε κι οι νυφοπούλες,
κλαίν  για τα παλληκάργια μας και τους καπεταναίους […]». 
Όταν κινήθηκε ο στρατός του Μπαϊράμ πασά  από Θεσσαλονίκη  προς Κίτρος και Κατερίνη 

αρχικά (που υπάγονταν στον καζά της Βέροιας), προφανώς για να αντιμετωπίσει άμεσα την εκεί 
εστία της τοπικής επανάστασης, κινήθηκε μέσω του Ρουμλουκιού δια του παραθαλάσσιου δρό-
μου (δηλαδή από το Κλειδί). Η διαρκής διέλευση οθωμανικών στρατευμάτων σημαίνει ότι τα χω-
ριά του κάμπου είχαν υποστεί αφόρητες αναστατώσεις, ταπεινώσεις και εξαθλίωση λόγω και της 
υποχρέωσής τους να εξασφαλίσουν τη διατροφή των διερχόμενων στρατευμάτων.

Σε βραχύ χρονικό αναφέρεται: «[…] και εχάλασαν τα χωρία όλης της Κατερίνης και πολλά από 
τα Βεροιώτικα, εσκλάβωσαν και πολλούς ανθρώπους […] κι ούτως αφανίσθησαν οι Χριστιανοί, 
εκκλησίας έκαψαν, χωρία πολλά […]». Καραβάνια σκλαβωμένων γυναικών και παιδιών όδευαν 
προς τη Θεσσαλονίκη. Στα παζάρια της τους πουλούσαν από πέντε ως είκοσι τάληρα τον ένα. 
Κερδοσκόποι αγόραζαν νεαρές Ελληνίδες που αργότερα τις μεταπουλούσαν στη Σμύρνη, απ’ 
όπου στέλνονταν στα χαρέμια των εύπορων μουσουλμάνων της Βεγγάζης. 

Προφανώς το παρακάτω «πασχαλιάτικο» τραγούδι του χωριού Επισκοπή (Ρουμλουκιού)  έχει 
σχέση μ’ εκείνα τα γεγονότα και με το θρήνο για  τις Βεργιώτισσες και τις Κατερινιώτισσες, που 
αιχμάλωτες οδηγούνταν στα καράβια που θα τις μετέφεραν στα σκλαβοπάζαρα  της Ανατολής:

Πάω να βρώ, μαύρα μάτια μου, πάω να βρώ κόρη μ’ βασιλικό, 
γιέ μ’ να φτειάξου ένα φουκάλι, τ’  όμορφο το παλικάρι.
Να φουκαλνώ, μαύρα  μάτια μου, να φουκαλνώ κόρη μ’ τρείς θάλασσες.
Γιέ μ’ τρία καλά καράβια, τ’ όμορφα τα παλικάρια, 
πού ήταν γιομάτα, μαύρα μάτια μου, πού ’ταν γιομάτα Βεριγιώτισσες, 
γιέ μ’ κι όλο Κατερινιώτ’σις, τ’ όμορφα τα παλικάρια.- 

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

Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Εντευκτηρίου 2012, σελ. 208-210. 
02.04.2021/ mosio@otenet.gr / 6977336818

1821 – 2021, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  
κατά την επανάσταση

Θάνατος στον 
Βελεντζάκο!

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
πρόκειται για την τελευταία μου έκκληση 

προς τον υπουργό της αστυνομίας, για την προ-
στασία μου. 

Κινδυνεύει η ζωή μου και μάλιστα σήμερα 
σας παρουσιάζω και την προκήρυξη της οργά-
νωσης 4η Μαρτίου (παγκόσμια ημέρα κατά της 
παχυσαρκίας), με τίτλο «θάνατος στον Βελε-
ντζάκο»!

Λεπτή επαναστατική οργάνωση 4η Μαρτίου!
τη σημερινή μας προκήρυξη αφιερώνουμε 

στον απλό κανονικό άνθρωπο, ο οποίος χρόνια 
τώρα δέχεται τις ανήκουστες επιθέσεις, των 
χοντρών!

Τους δολοφονούν κανονικά, στερώντας τους 
το φαγητό.

Οι μαφιόζοι – παχουλοί, οι γκάγκστερ – εύ-
σωμοι, με τις καθημερινές τους εφόδους με τα 
καλάσνικοφ, κλέβουν το φαγητό των αθώων και 
γεμίζουν τα χρυσά τους ψυγεία. Οι αποθήκες 
τους απροσπέλαστες!

Ο περιβόητος όμιλος «Βελεντζάκος», σύντο-
μα και στο χρηματιστήριο χιλιόγραμμων, πιστός 
στις παχύσαρκες παραδόσεις της γκαγκστερικής 
μαφίας, απέκτησε σε λίγα χρόνια, μεγάλη οικο-
νομική δύναμη και άρα πολιτική ισχύ και ελέγχει 
την σημερινή πολιτική εξουσία, η οποία είναι 
φάν της ορειβασίας και όχι των χάμπουργκερ!

Η μοίρα του Βελεντζάκου και της συμμορίας 

του, άλλαξε ριζικά πριν τριάντα χρόνια, όταν ο 
Αμερικανικός ιμπεριαλισμός, αναζητούσε Έλ-
ληνα χοντρό, για να αναλάβει να παχύνει τους 
Ρώσους και να τους οδηγήσει στο θάνατο, μέσω 
… κορονοιού!

Αποτέλεσμα της αναζήτησης ο Βελεντζάκος, 
ο οποίος μπουλούκος μεν, αλλά ταυτόχρονα και 
ευκίνητος σαν τσιτάχ!

Και όπως καταλαβαίνει κανείς, εάν είσαι φί-
λος του ιμπεριαλισμού, εύκολα αναδεικνύεσαι!

Επί τη ευκαιρία, θάνατος και στους καπιταλι-
στές - ιμπεριαλιστές!

Τα πρώτα λοιπόν βήματα ήταν ευκολάκι. 
Με την εφαρμογή μαφιόζικων μεθόδων, πέ-

τυχε με τη βία και την τρομοκρατία των μπρά-
βων του, να αδειάσει όλα τα ψυγεία των κατα-
στημάτων και να γεμίσει τις ατελείωτες απο-
θήκες, τις οποίες είχε αγοράσει με δάνεια, τα 
οποία είχε πάρει με τις πλάτες του αμερικάνικου 
κεφαλαίου!

Για παράδειγμα, μία παρέα απολάμβανε το 
μεσημεριανό ήλιο και ξαφνικά αντί για μαχαιρο-
πήρουνα, καλάσνικοφ και άδειασμα του τραπε-
ζιού, από τα φαγητά, όλα στην οργάνωση! 

Παρά τις καταγγελίες των πελατών και εργα-
ζομένων, για το άδειασμα των ψυγείων, κανείς 
δεν τολμούσε να πλησιάσει τον Βελεντζάκο, άλ-
λωστε το εκτόπισμά του μεγάλο και σε κάλυπτε 
ως μαύρο σύννεφο, μπριζόλας, σοταρισμένο με 
σουβλάκι!

Στη συνέχεια με τα ατελείωτα 
δάνεια, προχώρησε στην αγορά 
σχολείων, , αεροδρομίων, και πο-
δοσφαιρικών ομάδων … για να α-
ποκτήσει τον έλεγχο των κυλικείων 
και την διακίνηση των προιόντων 
του και με ένα … ταψί σάμαλι δώ-
ρο!

Απώτερος σκοπός οι δημόσιες 
σχέσεις και η μετατροπή των φιλά-
θλων των ομάδων του σε εύσωμα 
ανθρωπάκια!

Είδωλό του ο Οβελίξ, ο καλύ-
τερος φίλος του Αστερίξ και ο α-
κούραστος συνοδός του σε όλες 
σχεδόν τις περιπέτειές του.

Όταν τον αποκαλούνε χοντρό, 
θυμώνει και υποστηρίζει πως είναι 
«όλο μυς χωρίς λίπος». 

Αδυναμία του, τα ψητά, τα α-
γριογούρουνα και η μουστάρδα 
(καυτερή) με το σάμαλι!

Όταν ήταν μικρός, είχε πέσει 
μέσα σε μία κατσαρόλα, είχε σφη-
νώσει και δεν έβγαινε με το μαγικό 
ζωμό, με αποτέλεσμα να επέμβει η 
πυροσβεστική με τη χρήση γερα-
νοφόρου οχήματος! 

Αγαπημένο του χόμπι, εκτός α-
πό το κυνήγι των διαφόρων μενού, 
είναι να δέρνει τους πάσης φύσε-
ως εθομηδενιστές!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

«Ο Τσίπρας δεν είναι προδότης 
για τη συμφωνία των Πρεσπών», 
δήλωσε ο υπουργός ανάπτυξης, 
Αδωνις Γεωργιάδης, .

Σε λίγο μέχρι μουστάκι θα ανα-
γκασθείτε να ξυρίσετε!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(ΤΟΕΒ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Τρίκαλα 2-4-2021
Αριθ. Πρωτ. 87

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος του Τ.Ο.Ε.Β. Τρικάλων Ημαθίας, αφού έλαβε υ-

πόψη την υπ’ αριθμ. 15 απόφαση του Πρακτικού 2/24-2-2021 του 
Δ/κού Συμβουλίου του Οργανισμού «περί προσλήψεως δέκα (10) 
υδρονομικών οργάνων για την αρδευτική περίοδο 2021 και για τους 
τομείς:

Διωρύγων Δ11 & Δ31 με καναλέτα της 6Α & 10Α. 2) Διωρύγων 
Δ12 & Δ13 με καναλέτα δυτικώς της 10Α. 3) Διώρυγας Δ14 με κα-
ναλέτα ανατολικώς της 10Α και δυτικώς της Δ3. 4) Διώρυγας Δ21 με 
καναλέτο Δ3λ. 5) Διώρυγας Δ22 με καναλέτα ανατολικώς της 10Α. 
6) Διώρυγας Δ23. 7) Διώρυγας Δ41 με καναλέτα της 6Α. 8) Καναλέ-
των δυτικώς της Δ32. 9) Καναλέτων ανατολικώς της Δ32 & Δ33 και 
10) Καναλέτων δυτικώς της Δ33 και ανατολικώς της Δ3,

ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση προσλήψεως το 

αργότερο έως στις είκοσι εννέα (29) Απριλίου 2021 στα Γραφεία του 
ΤΟΕΒ Τρικάλων (στα Τρίκαλα Ημαθίας) μαζί με υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/86 ότι κέκτηνται των προβλεπομένων προσόντων και 
δικαιολογητικών και θα τα υποβάλουν μετά την πρόσληψή τους 
μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)Πιστοποιητικό της Σχολικής Αρχής «περί των γραμματικών 

γνώσεων» Δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνουν απόφοιτοι Δημοτικού 
ή Γενικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής.

2)Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο).
3)Πιστοποιητικό Δημάρχου ή Προέδρου Δημοτικού Διαμερίσμα-

τος που να δείχνει την εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων και το 
έτος γεννήσεως.

4)Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν απολύθηκε κατά το 
παρελθόν από θέση υδρονομικού οργάνου για παράπτωμα.

5)Τυχόν εμπειρία στο αντικείμενο θα ληφθεί υπόψη.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

πάρουν από τα Γραφεία του Οργανισμού μας κάθε εργάσιμη ημέρα 
και ώρα.

(Τηλεφ. 23330-81203).
Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τρικάλων

ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέρι-

σμαπιομικρόσαλοκου-

ζίναμε τζάκι,δωμάτιο.

Μεπρόσβασηστηναυ-

λή.Αυτόνομη

θέρμανσησεήσυχηπε-

ριοχή.Τιμή135.000ευ-

ρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα κοντά στοΜου-

σείο, 90 τ.μ., 34.000

ευρώ. Τηλ. :  6934

888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 700 τ.μ. στο Πα-

νόραμαοικοδομήσιμο

δίπλα στον «Παιδικό

Πλανήτη». Τιμή ευ-

καιρίας, Πληρ. τηλ.:

6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα

όρ ια  Αγγελοχωρι -

ου -Αρχαγγέλου  2

χωράφια κολλητά,

25 και 11 στρέμμα-

τα, περιφραγμένα,

παλμέττα βερύκο-

κα 6 ετών σε φούλ

παραγωγή, άριστης

κατάστασης, 4 εξαι-

ρετικές ποικιλίες, με

μπεκάκια. Παρακα-

λώ μόνο σοβαρές

προτάσεις. Κινητό:

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-

λείοεπίτηςοδούΜητροπό-

λεωςστηΒέροια.Πληρο-

φορίεςτηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι ,

Μητροπόλεως 35, χώ-

ρος 90 τ.μ. περίπου,

με 3 χώρους και κου-

ζινα, W.C., για επαγ-

γελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ.

Τηλ.: 6932 471705 &

2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙ-

ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ζητείται

υπάλληλος  γ ια  δ ια -

νομή.  Πλήρες  ωρά-

ριο, εργασία 5ήμερη.

Αποσ τολ ή  β ι ο γ ρα -

φ ι κού :  t nk . ve ro ia@

gmail.com. Τηλ. επικ.:

2331071670 (12.00-

14.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23206ΓΗΠΕΔΟενοικιάζεταισπά-

νια ,καινούργια ,φωτεινή  καιπολύάνετη
γκαρσονιέρα58τ.μ.,κατασκευή2002,1υ/δ,
ωραίασαλονοκουζίνακαιάνετομπάνιο,στον
2οορ.μεμεγάληβεράντα,ηθέρμανσητης
είναιαυτόνομηκαιμεθερμιδομετρητές ,έχει
μίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτήδικήτης
καιμίαμεγάληαποθήκη17τ.μ.,ενοίκιο220€.
Επισκέψιμηκαιδιαθέσιμηόχιπριντην15/4/21.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29ενοικιάζεταιισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας54 τ.μ.1ος
όροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό
2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπρο-
βολή, τα κουφώματα του είναιαλουμινίου
συρόμενα,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφομεμηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφορί-
εςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά ,έχειΚου-

φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C
-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνο-

λικήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.
-Τιμή:140€.

Κωδ 105261Ενοικιάζεται κατάστημα
στονΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαι
γιαυγειονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.
Ισόγειοκαι30τ.μ.πατάρι, τιμήπολύλογική
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70
τ.μ.ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελείται
απόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1975καιείναιφωτεινό,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1995καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια , έχειανελκυστήρα,

πάρκινγκπυλωτήςκαιμίααποθήκημέσα.
Διαθέτει επίσηςκαιηλιακόθερμοσίφωνα -
Τιμή:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σε
δυόροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνακαιδύοΜπάνια.Είναικατασκευασμένο
το2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρελαίου ,έχειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώμα-
ταΣυνθετικά,ΚλειστόΠάρκινγκμεγάλομε
τηλεχειριστήριο,κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.
Διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ , είναι
γωνιακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβεράντες-
Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαι κήπο, Τιμήμόνο
30.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-

ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-

τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ
καλήτιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230 τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυο
επίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ.μεανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,ά-
ψογασυντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανε-
ξάρτητημεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημέ-
νο,ορθολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίς
θέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγια
τζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα), επιπλω-
μένο,μεαποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεη-
λεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοι
χώροι,μεδύομπάνια ,διαμπερές,σετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
.Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώ-

ματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλά
τζάμια ,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφο,σετιμήπροσφοράς20.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,

πωλείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατά-
στημα300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυ-
παίθριοπάρκινγκ ,πάνωστοδρόμοπρος
Μακροχώρι .Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο200.000€.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστι-
κήανάθεσηστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωρά-

φι220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαι-
ρίαγιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,
σετιμήπράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€
τώραμόνο5.000€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14719ΣΤΟ6ΧΙΛ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ,πωλείταιωραιότατοχωραφοοικόπεδο
10.850τ.μ.,μεεξαιρετικάμεγάληφάτσαπάνω
στονκεντρικόδρόμο200μπερίπου.Προσφέ-
ρεταισεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,μόνο80.000€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14023 ΕΥΚΑΙΡΙΑ !! ΣΤΟ ΔΡ.
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΣ.,στο7.5χιλ.πωλείταιχωρα-
φοοικόπεδο14.100τ.μ.,τρίτοαπότονκεντρι-
κόδρόμοσεεξαιρετικάσυμφέρουσατιμήαπό
140.000€, τώραμόνο48.000€πραγματική
τιμήέκπληξης.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστον κεντρικόδρόμο,πωλείται ένα
σπάνιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό 617
τ.μ.,καταπληκτικόαπόκάθεάποψη,εντός
σχεδίουπόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα
20.000€μόνο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ

0,8,τιμήμόνο110.000€.
κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό

σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ , στο κάτω
μέροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικό-
πεδο1600τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο2οαπότηνάσφαλτο,κατάλληλογια
ανέγερσηπολυτελούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-
ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνο στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡάχη
12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλοντον
κάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη .Πρόκειται γιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΔιατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔια-
μέρισμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκε-
ταιστον1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτει
γερμανικάσυνθετικά κουφώματα μάρκας
Kömmerlingμετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρο-
λάκαισήτες,DAIKININVERTER12000BTU
κλιματιστικόστοσαλόνι,αναμονήγιαa/cστα
υπνοδωμάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικού
αερίουμελέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρη
εγκατάστασησυστήματοςσυναγερμού,γύ-
ψινεςδιακοσμητικέςκατασκευέςμεκρυφούς
φωτισμούςLED.Πραγματοποιήθηκεαντικα-
τάστασητωνδικτύωνύδρευσης-αποχέτευ-
σης-θέρμανσηςκαθώςκαιεξολοκλήρουνέα
ηλεκτρολογικήεγκατάσταση.Επίσηςδιαθέτει
ΚΛΕΙΣΤΗΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο
ισόγειοτηςοικοδομής. Ιδανικόακίνητοτόσο
γιαεπένδυσηόσοκαιγια ιδιοκατοίκησησε
μιαεξαιρετικήτοποθεσίαμεπολλέςανέσεις
και ευκολίες.Τιμή:155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑ-
ΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑKTITORSwww.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπει-

ρο για το κυλικείοστοΝο-

σοκομείο Βέροιας. Ώρες

επικοινωνίαςγια ενημέρω-

ση6.00μ.μ.έως8.00μ.μ.

στοτηλ.6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα έ-

μπειρη για καθημερινή ερ-

γασία σε κουζίνα εστιατο-

ρίου.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος

έμπειρος για καθημερινή

εργασία  σε εστιατόριο.

Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΠΩΛΗΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το κατά-

στημα TOUCH DENIM με

εμπειρία, γνώση αγγλικών

καιH/Y,έως40ετών.Τηλ.:

6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυ-

τοκινήτων με δίπλωμα Γ’

κατηγορίας. Πληροφορίες

στοτηλ.6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από το Ια-

τρικόΔιαγνωστικό Κέντρο

«ΠΑΝΑΓΙΑ» υπάλληλος

γραφείουγιαγραμματειακή

υποστήριξη. Γνώσεις μη-

χανογράφησης ηλεκτρονι-

κού υπολογιστή και λογι-

στικής είναι ευπρόσδεκτες.

Αποστολή  β ιογραφικών

στο emai: lpanagia.epe@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-η-

λεκτρονικός, με γνώσεις

υπολογιστών και αγγλικής

γλώσσας, γιαπλήρηαπα-

σχόληση.Αντικείμενο: ια-

τρικά μηχανήματα. Έδρα

εταιρείαςΑγκαθία Ημαθί-

ας. Τηλέφωνο επικοινωνί-

ας:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανε ιδ ί κ ευ -

τος εργάτης από εταιρία

κρεάτων για μόνιμη εργα-

σία. Πληρ. 2332042608 –

2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  1) χειρι-

στής αντλίας μπετόν, 2)

χειριστής Wagondri l l ,  3)

χειριστής Dumper για μό-

νιμη εργασία στη Βέροια.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ110τ.μ.προσόψεως,καλό,55.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,κεντρικό,35.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

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

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

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

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

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

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

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



Τηλ.: 23310 21904 κ. Κώ-

στας.

ZHTEITAI  βοηθός λο-

γιστή για εργασία σε λο-

γιστικό γραφείο. Απαραί-

τητη, τριετής τουλάχιστον

προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:

2331021106.Αποστολήβι-

ογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά τομο  ως

βοηθός  λογ ιστή  γ ια  ε -

μπορική επιχε ίρηση με

τριετή τουλάχιστον προ-

ϋπηρεσ ία  σε  ανάλογη

θέση  καθώς και άριστη

γνώση αγγλικών σε επί-

πεδο  επ ικο ινων ίας  κα ι

προαιρετικά   επικοινω-

ν ία σε μ ια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προ-

τίμηση  ιταλικών ή γερ-

μανικών καθώς και πολύ

καλές γνώσεις Microsoft

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

,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉΒΙ-

ΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

o l ymp ia land ike@gmai l .

com.

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  μ η χ α ν ι -

κός αυτοκινήτων από ε-

π ι χ ε ί ρηση  σ τη  Βέρο ια

γ ι α  πλήρη  απασχόλη -

ση. Ικανοποιητική αμοι-

βή .  ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  οδηγός

ταξί για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοι-

νων ίας :  2331071553 &

2331062900.Ώρεςεπικοι-

νωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με

έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγη-

σης επαγγελματικού φορ-

τηγού για να εργαστεί σε

έργο ύδρευσης στη Θεσ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινω-

νίας: 23310 23400, Κιν.:

6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

αναλαμβάνε ι  τη  φύλα-

ξη παιδιών σε προσιτές

τ ιμές.  Πληρ. Τηλ.  6983

098742.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι

τη  φροντ ίδα  γερόντων

για κάποιες ώρες ή και

για 24ωρη βάση, καθαρι-

ότητα σπιτιών, γραφείων

και  σκάλες.  Τηλ. :  6940

998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρι-

νό), καλαθούνα με βάση,

τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμααυτοκινήτουκαι2πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση, 400 ευρώ όλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

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

1510-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.Τηλ.:
6932245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2

χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,

παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης

κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-

καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

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

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

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

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

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

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

Εταιρίαπου δραστη-
ριοποιείται στις εξαγω-
γές νωπών αγροτικών
προϊόντων στοΜακρο-
χώρι Ημαθίας ζητά να
προσλάβει:

·Υπεύθυνοσυσκευα-
στηρίου

·Γεωπόνογιαπαραλαβέςεμπορευμάτων
·Εργάτεςπαραγωγής
Παρακαλώστο email να αναφέρεται η θέση εργασίαςπου

σαςενδιαφέρει.
Αποστολήβιογραφικών,Email:info@primafruits.gr,τηλέφω-

νο:2331092080.



Σε καρτέρι θανάτου, 
δολοφόνησαν χθες τον 

δημοσιογράφο 
Γιώργο Καραϊβάζ 

έξω από το σπίτι του

 
Ενέδρα θανάτου  έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, στον Άλιμο, 

είχαν στήσει οι δράστες οι οποίοι τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν στις 14:15 το μεση-
μέρι, από τις σφαίρες που δέχθηκε .

 Την ώρα που ο δημοσιογράφος έφτανε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, 
στην οδό Θέμου Άννινου 29, οι δράστες τον πλησίασαν και ένας από αυτούς τον πυροβό-
λησε πολλές φορές με πιστόλι με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Οι δράστες μετά τη δολοφονία εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. 
Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν από τον τόπο του εγκλήματος 17 κάλυκες από πυρο-

βόλο όπλο. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας 
Αττικής, οι αξιωματικοί του οποίου παίρνουν καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντος 
τού θύματος προκειμένου να ρίξουν φως στα κίνητρα της δολοφονίας, που θα ανοίξουν εν-
δεχομένως τον δρόμο για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Παράλληλα στο μικροσκόπιο των αστυνομικών μπαίνει και το κομμάτι που αφορά στη 
δημοσιογραφική ιδιότητα τού θύματος και τα θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί.

Πάντως, όπως διευκρινίστηκε από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, ο Γιώργος Καραϊβάζ, δεν είχε 
αναφέρει ποτέ στην Αστυνομία απειλές σε βάρος του, ούτε είχε ζητήσει αστυνομική προ-
στασία.

Ο Γιώργος Καραϊβαζ δέχτηκε την επίθεση την ώρα που είχε βγει από το αυτοκίνητο του 
και έμπαινε στην είσοδο της πολυκατοικίας που έμενε. Οι δράστες, που επέβαιναν σε δίκυ-
κλο τύπου σκούτερ, σύμφωνα με μαρτυρίες τον πλησίασαν και τον «γάζωσαν». Σημειώνε-
ται ότι ο Γιώργος Καραϊβάζ επέστρεφε εκείνη την ώρα από το κανάλι Star, όπου εργαζόταν, 
στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η δολοφονία του έχει συγκλονίσει τον δημοσιογραφικό κόσμο.
Ο Γιώργος Καραϊβάζ, ήταν αστυνομικός συντάκτης πολλά χρόνια, από την δεκαετία του 

‘90 και εκτός από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, ήταν διαχειριστής και στην 
ιστοσελίδα bloko.gr. Είχε εργαστεί επίσης πολλά χρόνια στην τηλεόραση του «Αντέννα», 
απ’ όπου έφυγε το 2017. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή του δηλώνει συγκλονισμένο από 
την εκτέλεση του συναδέλφου Γιώργου Καραϊβάζ και επισημαίνει ότι πρόκειται για τη δεύτε-
ρη δολοφονία δημοσιογράφου καθώς είχε προηγηθεί το 2010 η δολοφονία του συναδέλφου 
Σωκράτη Γκιόλια.

Ένα χρόνο πριν κλείσει 
τα 100 του χρόνια, έφυγε 
γαλήνια χθες από τη ζωή 
ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύ-
ζυγος της βασίλισσας Ελι-
σάβετ, στο κάστρο του Ου-
ίνσδορ, ενώ τον περασμένο 
Φεβρουάριο είχε νοσηλευτεί 
για αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

Ο Δούκας του Εδιμβούρ-
γου παντρεύτηκε τη βασί-
λισσα Ελισάβετ το 1947, 
προτού αυτή γίνει βασίλισσα 
και αποτέλεσε το μακροβι-
ότερο μέλος της βρετανικής 
βασιλικής οικογένειας.

Πέρασε 65 χρόνια στηρί-
ζοντας τη βασίλισσα, απο-
συρμένος από τον δημόσιο 
ρόλο του το 2017 και έκτοτε 
παρέμεινε στο παρασκήνιο.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος εί-
χε και ελληνικές ρίζες, αφού 
γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1921 στην έπαυλη Μον Ρεπό 
της Κέρκυρας. Είναι ο μόνος γιος και το πέμπτο παιδί του 
πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδας και της πριγκίπισσας Αλίκης 
του Battenberg. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αδελφές του Φί-
λιππου ήταν οι Μαργαρίτα, Θεοδώρα, Καικιλία και Σοφία. 
Βαπτίσθηκε ως Ελληνορθόδοξος με αναδόχους τη γιαγιά 
του βασίλισσα Όλγα της Ελλάδας και τον δήμαρχο της Κέρ-
κυρας Αλέξανδρο Κοκοτό.

Σύντομα μετά από τη γέννηση του Φιλίππου, ο μητρικός 
παππούς του, πρίγκιπας Λουδοβίκος του Battenberg, με-
τέπειτα γνωστός ως Λουδοβίκος Mountbatten, Μαρκήσιος 
του Milford Haven, πέθανε στο Λονδίνο. Ο Λουδοβίκος ήταν 
πολιτογραφημένος ως Βρετανός υπήκοος, ο οποίος είχε 
αρνηθεί τους γερμανικούς τίτλους του και είχε υιοθετήσει 
το επώνυμο Mountbatten, κατά τη διάρκεια του Πρώτου 
Παγκόσμιου Πολέμου. Ο Φίλιππος και η μητέρα του με-
τέβησαν στο Λονδίνο για την κηδεία, όμως ο πατέρας του 
Ανδρέας δεν παρέστη, βρισκόμενος στο Μικρασιατικό 
μέτωπο.

Ο πόλεμος τερματίστηκε με την ήττα της Ελλάδας και, 
στις 21 Σεπτεμβρίου 1922, ο θείος του Φιλίππου, βασιλιάς 
Κωνσταντίνος Α΄, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το θρόνο, 
ενώ ο πατέρας του συνελήφθη από το στρατιωτικό καθε-
στώς που είχε επιβληθεί στην Αθήνα. Τον Δεκέμβριο του 
ίδιου έτους, αποφασίστηκε η εξορία του πρίγκιπα Ανδρέα α-
πό την Ελλάδα. Το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Calypso 
παρέλαβε την οικογένεια του Ανδρέα, με το Φίλιππο να 
μεταφέρεται ασφαλώς μέσα από ένα αυτοσχέδιο κρεβατάκι 
φτιαγμένο από κουτιά φρούτων. Αρχικά η οικογένεια εγκα-

ταστάθηκε στο Παρίσι σε ένα σπίτι που τους παραχωρήθη-
κε από την πλούσια θεία του Φιλίππου, πριγκίπισσα Μαρία.

Επειδή έφυγε από την Ελλάδα στη βρεφική του ηλικία, 
δεν απέκτησε καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το 1992 
είχε δηλώσει ότι μπορούσε να καταλάβει ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό της γλώσσας.

Το 1939, ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ΄ και η σύζυγός του 
βασίλισσα Ελισάβετ επισκέφθηκαν το Βασιλικό Ναυτικό 
Κολέγιο Μπριτάνια. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η 
βασίλισσα και ο θείος του Φιλίππου, Λουδοβίκος, ζήτησαν 
από εκείνον να συνοδεύσει τις δύο κόρες του βασιλιά, την 
πριγκίπισσα Ελισάβετ και την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, οι 
οποίες ήταν μακρινές ξαδέλφες του. Η Ελισάβετ, δεκατριών 
ετών τότε, ερωτεύθηκε τον Φίλιππο και ξεκίνησε να αλληλο-
γραφεί μαζί του.

Τελικά, το καλοκαίρι του 1946, ο Φίλιππος ζήτησε και 
πήρε την άδεια από το βασιλιά Γεώργιο προκειμένου να 
παντρευτεί την κόρη του. Ο βασιλιάς ενέκρινε το αίτημα 
υπό τον όρο ότι οποιαδήποτε επίσημη δέσμευση έπρεπε να 
καθυστερήσει μέχρι τα εικοστά γενέθλια της Ελισάβετ. Τον 
Μάρτιο του 1947, ο Φίλιππος εγκατέλειψε τους ελληνικούς 
και δανικούς βασιλικούς του τίτλους και υιοθέτησε το επώ-
νυμο της οικογένειας της μητέρας του, Mountbatten, ενώ 
απέκτησε τη βρετανική υπηκοότητα. Ο αρραβώνας τους 
ανακοινώθηκε επίσημα στις 10 Ιουλίου 1947.

Μία ημέρα πριν από το γάμο ο βασιλιάς Γεώργιος έδω-
σε στον Φίλιππο τον τίτλο προσφώνησης Βασιλική Υψηλό-
τητα και την ημέρα του γάμου, στις 20 Νοεμβρίου 1947, τον 
ονόμασε Δούκα του Εδιμβούργου, Κόμη του Merioneth και 
Βαρώνο του Greenwich.
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Στα 99 έφυγε χθες από τη ζωή 
ο Πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος 

της βασίλισσας Ελισάβετ
-Ήταν το 5ο παιδί του πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδας και 

της πριγκίπισσας Αλίκης του Battenberg
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