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Ανακοίνωση του ΝΠΣ Βέροια 
2019 για την μη έναρξη της FL

Από 1η Φεβρουαρίου
ανοίγουν και τα 

πρακτορεία ΟΠΑΠ;

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 
την Κυριακή σε Αγ. Δημητρίου, 

Καστανιάς, Καμαριωτίσσης, 
Έλλης και πάροδο 

Κοντογεωργάκη της Βέροιας

1.066 οι 
εμβολιασμοί 
στην Ημαθία – Χθες εμβολιάστηκαν 
εργαζόμενοι και τρόφιμοι
του Γηροκομείου Βέροιας

Συνάντηση Μπαρτζώκα- Χρυσοχοΐδη: 
Έρχονται 2 νέες ομάδες ΔΙΑΣ 

στην Ημαθία, μια νέα Oμάδα ΟΠΚΕ 
Αλεξάνδρειας και επιπλέον 2 νέα οχήματα
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1821 – 2021, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  
πριν (κατά-μετά) την επανάσταση

2. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ

Του Γιάννη Δ. Μοσχόπουλου
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Βήμα-βήμα να κερδίσουμε 
πίσω την ζωή μας… 

  Έχοντας περάσει το χρονικό όριο των επιπτώσεων 
από τις γιορτές και την κατάσταση με το κορωνοϊό 
να είναι καλή, η κυβέρνηση προχωρά βήμα-βήμα 
στην επαναφορά μας στην κανονικότητα. Ακόμη 
φυσικά υπάρχει πολύς δρόμος, ωστόσο η επιστροφή 
και των μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου στα θρανία, 
σηματοδοτεί, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα 
παραμείνουν θετικά, το περαιτέρω «άνοιγμα» 
επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. 
  Η κοινωνία έχει κουραστεί, η πραγματική 
οικονομία ψυχορραγεί και το κράτος δεν γνωρίζουμε 
για πόσο ακόμη θα μπορεί να στηρίζει οικονομικά 
τους πληττόμενους. Χωρίς σπασμωδικές κινήσεις 
που μπορεί να μας γυρίσουν πίσω, με μελετημένα 
βήματα και λίγα ακόμη ψήγματα υπομονής να 
κερδίσουμε πίσω την ζωή μας.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Κλήμεντος, Αγαθαγγέλου,

Διονυσίου εν Ολύμπω

του Σαββατοκύριακου

Τοθέμαείναι«ΕΘΝΙΚΟΝ»
ΑΘΗΝΑΙαςτοπροσέξουν!
ΌσονδεέχομενΚΑΙΡΟΝ
νομίζωότιθαΤΡΕΞΟΥΝ.

Πρινείναιαργά.Απεύχομαι.
ΠείραέχομενΜΕΓΑΛΗ,
καιμηνακούομενποτέ
τιμαςυπόσχοντ’ΑΛΛΟΙ.

“HANNIBALANTEPORTASESTI”
ΓνώσειςΗΜΩΝιδίας.

ΑςερευνήσωμενΣΩΣΤΑ,
σελίδαςΙΣΤΟΡΙΑΣ.

«ΘΕΜΑΙΜΙΩΝ»αειφανές,
καιπαροιμίωνάλλων:

Μηνθεωρούμεν«είναιαπλούν…»
ΕΙΝΑΙΠΟΛΥΜΕΓΑΛΟΝ…

ΠΡΟΣΕΞΑΤΕΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΣ!
ΝΗΣΙΔΕΣμηΕΡΗΜΩΣΟΥΝ!

ΑΝΝΑΙ!ΛίανΚΑΚΩΣ,
τοπώςθατοΠΛΗΡΩΣΟΥΝ!

ΚΙΝΑΡΟΣέναέμεινεν!
Γυάροςδέκαανμετρήσω
«Ρω»καμιάδεκαπενταριά
Τιάλλονναερωτήσω;

ΣτουΙουνίουτανησιά,
ουδένθέμαυπάρχει.

ΣτοΑΙΓΑΙΟΝ:Τογνωρίζομεν
στου«Ξυραφιούτηνράχη».

ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΩΝΠΛΗΘΥΣΜΟΝ,
Μεχρήματααςβοηθήσουν,
πρινείναιαργά.Απεύχομαι

μηνταεγκαταλείψουν!

Όπουείναιθέμαοδικόν
καιασφαλώνΟΡΜΙΣΚΩΝ.
ΦυλάξατεΝΗΣΟΔΑΣμας
απόΟΡΕΞΕΙΣΛΥΚΩΝ.

ΗΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ«ΚυράτηςΡω»
καιάλλωνΕΛΛΗΝΩΝΠΡΑΞΕΙΣ.
ΝαυψώνουνστηνΣΗΜΑΙΑΝμας
στα«ΕΘΝΙΚΑΣΕΠΑΛΞΕΙΣ».

ΟγράφωνείμαιαπόΝησί.
Ιδίανέχωπείραν.

ΑΙΓΑΙΟΥ,ΙΟΥΝΙΟΥκαιάλλωννησιών
γνωρίζομεντηνμοίρα.

Σπυρίδων Π. Λεκατσάς
Πλοίαρχος Εμπορ. Ναυτικού

Από1ηΦεβρουαρίου
ανοίγουνκαιταπρακτορείαΟΠΑΠ;

Τοάνοιγμα τωνπρακτορείωνΟΠΑΠαπό
την 1ηΦεβρουαρίου υπό τηνπροϋπόθεση
πάνταότιθατοεπιτρέψουνταεπιδημιολογι-
κά δεδομένα, προανήγγειλε ο υφυπουργός
ΠολιτικήςΠροστασίαςκαιΔιαχείρισηςΚρίσε-
ωνΝίκοςΧαρδαλιάς,ωστόσοσημείωσε ότι
κλειστάθαπαραμείνουνταΟΠΑΠPlay.

Με δεδομένο το γεγονός ότι τα τυχερά
παιχνίδια δεν σταμάτησαν μέσα στην κα-
ραντίνα, αφού οι παίκτες στράφηκανπρος
τον διαδικτυακό τζόγο  και τα χρήματά τους
«πετούν»προςΜάλτα,Ταϊλάνδη και ποιος
ξέρειπουαλλού, αςανοίξουν τασυνοικιακά
«προποτζίδικα»ναμείνουντουλάχιστονλίγα
χρήματακαισεντόπιουςεπαγγελματίες.

1.066οιεμβολιασμοίστηνΗμαθία–
Χθεςεμβολιάστηκανεργαζόμενοικαιτρόφιμοι

τουΓηροκομείουΒέροιας

Τους1.066έφτασανοιεμβολιασμοίστηνΗμαθίαενώαπότηνΠαρασκευήτοαπόγευμαάνοιξεηπλατφόρματωνρα-
ντεβούγιατηνηλικιακήομάδα80έως84ετών.

Χθες,πραγματοποιήθηκεκαιοεμβολιασμόςστοΣωσσίδειοΓηροκομείοΒέροιαςσταμέλητουΔΣ,στοπροσωπικόκαι
σεόλουςτουςτρόφιμους.

Ηδιαδικασίαξεκίνησεστις11:30π.μ.καιολοκληρώθηκεεπιτυχώς.

ΣΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΣΟΒΑΡΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Δεύτερη ανεξάρτητη γραμμή Μέσης Τάσης στο Νοσοκομείο
Ξεκίνησανχθεςοι εργα-

σίες για την επίλυση ενός
από τα πιο σοβαρά θέμα-
τα ασφαλούς λειτουργίας
τουΝοσοκομείουΒέροιας,
όπως ενημερώνει μεανάρ-
τησή του, ο διοικητήςΗλί-
αςΠλιόγκας.Πρόκειται για
τηνενεργειακήεπάρκειαμε
ταυτόχρονη αύξηση ισχύ-
ος, με δεύτερη ανεξάρτητη
γραμμήΜέσηςΤάσης από
τηΔΕΗ με την οποία ολο-
κληρώνονται οι  εργασίες
διασύνδεσηςτηςΝέαςΠτέ-
ρυγαςμετονΥποσταθμό.
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Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου:
Επιστροφή στις τάξεις 

για Γυμνάσια και Λύκεια, με μέτρα 
και ελέγχους από τον ΕΟΔΥ

Πράσινο φώς έδωσε χθες η επιτροπή των λοιμωξιολόγων και το 
υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, 
στο άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 
2021.

«Η πανδημία δεν σταματά την Παιδεία. Προχωρούμε στο επόμε-
νο βήμα, στο άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων από την 1η Φεβρουα-
ρίου. Ένα βήμα που αναμένουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, στε-
λέχη εκπαίδευσης. Όλοι ανυπομονούν να επανέλθουν στην σχολική 
καθημερινότητα και υπογραμμίζουν τη σημασία της επιστροφής 
στις τάξεις. Και για την κυβέρνηση, η δια ζώσης επαναλειτουργία 
των σχολείων αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα», 
δήλωσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, 
κατά τη χθεσινή ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας για την πορεία 
της πανδημίας στην Ελλάδα.

Η υπουργός κατά την ομιλία της ανέφερε τα μέτρα πρόληψης, 
στα οποία περιλαμβάνονται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε ε-
σωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα 
για ομάδες μαθητών, οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα 
και άλλες δραστηριότητες, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί 
καθαρισμοί, οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, τα ειδικότερα μέτρα 
για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληρο-
φορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά., οι σχολικοί εορτασμοί 
με μέτρα, καθώς επίσης και οι επισκέψεις / περίπατοι ανά τμήμα. 
Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον 
ΕΟΔΥ.

Οι εξαιρέσεις στις «κόκκινες» περιοχές
Όσον αφορά στις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο 

-- στις λεγόμενες «κόκκινες» περιοχές - τα λύκεια θα συνεχίσουν να 
λειτουργούν εξ αποστάσεως με τηλε-εκπαίδευση, και όχι δια ζώσης. 
Ωστόσο, τα λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα συνεχίσουν 
να λειτουργούν κανονικά και στις περιοχές αυτές.

Όλες οι άλλες εκπαιδευτικές δομές (πανεπιστήμια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) θα παραμένουν σε εξ αποστά-
σεως λειτουργία.

Δωρεάν προληπτικά τεστ για εκπαιδευτικούς και μαθητές
Στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί (edu.testing.gov.gr), εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές άνω των 16 ετών μπορούνε πλέον να αιτηθούν δωρεάν εξέταση για τον κορονοϊό. Πρόκειται για ένα μέτρο «καθαρά προληπτι-

κής φύσης» αναφορικά με την επιδημιολογική εικόνα στα σχολεία, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας.
 Μετακινήσεις φοιτητών

Σχετικά με τους φοιτητές που χρειάζεται να μετακινηθούν, προκειμένου να αποδεσμεύσουν το ακίνητο το οποίο ενοικιάζουν, θα μπορούν να το κάνουν αφού θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν. Το πλαίσιο μετακίνη-
σης θα πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας έως 3 ημερών, με απαραίτητο δικαιολογητικό τη λήξη του σχετικού μισθωτηρίου.

Συνάντηση Μπαρτζώκα- Χρυσοχοΐδη: 
Έρχονται 2 νέες ομάδες ΔΙΑΣ 
στην Ημαθία, μια νέα Oμάδα 

ΟΠΚΕ Αλεξάνδρειας 
και επιπλέον 2 νέα οχήματα

Πολύ θετικά αποτελέσματα απέφερε η συνάντηση Μπαρτζώκα – Χρυσοχοΐδη, καθώς άμεσα θα εκκινήσει ο επιχει-
ρησιακός σχεδιασμός και η υλοποίηση 2 νέων Ομάδων ΔΙΑΣ και 1 νέας ομάδας ΟΠΚΕ στην Αλεξάνδρεια, προκει-
μένου να ξεριζωθεί η εγκληματικότητα και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στους Ημαθιώτες πολίτες, όπως 
γνωστοποιεί ο βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ, με ανακοίνωσή του .

Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση του στον Υπουργό, ο Τάσος Μπαρτζώκας επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα 
της ελλιπούς αστυνόμευσης στο νομό, η οποία εντείνει την ανασφάλεια και απειλεί τη ζωή και τις περιουσίες των 
Ημαθιωτών. Ο βουλευτής υπενθύμισε τα τελευταία περιστατικά ληστειών που σημειώθηκαν, χρησιμοποιώντας τα 
ως επιχείρημα για την πρόταση του προς τον κ. Χρυσοχοΐδη για σύσταση 2 νέων ομάδων ΔΙΑΣ και 1 ομάδας ΟΠΚΕ 
στην Αλεξάνδρεια.

Συζητώντας τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, ο Τάσος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι οι ομάδες ΔΙΑΣ πρέπει να καλύ-
πτουν όλη την έκταση πέριξ της Βεργίνας και των περιοχών γύρω από τη Μελίκη, οι οποίες θα ενισχύονται από την 
ΟΠΚΕ που θα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας. Ο Υπουργός συμφώνησε, ενώ παράλληλα δεσμεύ-
τηκε ότι θα εξοπλίσει τις νεοσύστατες με όλον τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ιδίως μηχανές υψηλού κυβι-
σμού. Ας σημειωθεί ότι η ομάδα ΟΠΚΕ διακρίνεται για τις ικανότητες καταδίωξης, όντας η μοναδική ομάδα 24ωρης 
υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή δε θα μένει καθόλου  χωρίς τακτικές περιπολίες!

Παράλληλα, ο Τάσος  Μπαρτζώκας διεκδίκησε και κατάφερε να εξασφαλίσει επιπλέον δύο, νέα οχήματα για την ε-
νίσχυση του στόλου της Ημαθιώτικης Αστυνομίας, θέτοντας το επιχείρημα της ορεινότητας, άρα και δυσπροσιτότητας 
του νομού. Η παράδοση τους αναμένεται σύντομα.



4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου23-24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Η πίεση της πανδη-
μίας, φίλοι αναγνώστες, 
προκαλεί συναισθηματική 
σύγχυση σε μικρούς και 
μεγάλους. Σε ρεπορτάζ 
που έγιναν, διαπιστώθηκε 

πως οι νέοι αναφέρονταν 
συνέχεια στην αλλαγή τρόπου ζωής, επικοινωνί-
ας και εκπαίδευσης.

Η απομόνωση τους επηρεάζει ψυχικά και 
η αβεβαιότητα δεν τους αφήνει περιθώριο για 
αισιοδοξία.

Άλλο ένα σημαντικό πλήγμα είναι οι αλλαγές 
στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, έπειτα από 
την απαγόρευση στενών επαφών με φίλους και 
συγγενείς. Γενικότερα νιώθουν θλίψη, γιατί χά-
θηκε η οικειότητα, αυξήθηκε η εσωστρέφεια και 
αποζητούν την παλιά τους ρουτίνα. Όλα, όσα 
πριν από λίγο θεωρούσαν «δεδομένα», όπως 
μια απλή βόλτα με τους φίλους, μια εκδρομή, 
μια αγκαλιά, ξαφνικά είναι τόσο «επικίνδυνα» 
και απαγορευμένα.

Τους δημιουργήθηκε, επίσης, άγος και φό-
βος, λόγω της ανασφάλειας για το μέλλον, αλλά 
και δυσφορία από τη συνεχή χρήση της μάσκας. 
Από την άλλη, όμως, προσπαθούν οι νέοι να 
βγουν δυνατοί. Αγωνίζονται να συνηθίσουν τη 
νέα πιεστική πραγματικότητα, ενώ η εξωτερί-
κευση των συναισθημάτων τους έχει πέσει σε 
δεύτερη μοίρα.

Δεν ξεχνούν, όμως, οι νέοι μας, στα νέα δε-
δομένα, ότι πρέπει να γίνουν «δημιουργικοί» 
με το πώς να χαιρετούν τους γύρω τους και με 
το πώς θα αποκωδικοποιήσουν τι προσπαθούν 
να τους μεταδώσουν οι άλλοι. Ελπίζουν, με την 
πάροδο του χρόνου να μάθουν να προσαρμό-
ζονται στις επικοινωνίες τους, ενώ φοράνε τη 
μάσκα, χωρίς να χάνουν την όρεξη για επαφή με 
τους άλλους.

Οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ότι η 
κρίση που βιώνουν, μπορεί να λειτουργήσει 

ως «κλειδί» για τον επαναπροσδιορισμό των 
πραγμάτων, την εσωτερική αναζήτηση και την 
πνευματική εξέλιξη.

Η Άννα, μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου, μας γράφει:
Όταν άλλαξε η χρονιά και μπήκε το 2020, 

όλοι περιμέναμε, πως θα σκορπίσει σε όλους 
τους ανθρώπους υγεία, ευτυχία και θα είναι γε-
μάτη όμορφες στιγμές και χαμόγελα!

Όμως, τα χαμόγελα πάγωσαν στα χείλη ό-
λων μετά την εμφάνιση του νέου αυτού ιού, του 
κορωνοϊού. Με την αθωότητα της ηλικίας μας, 
περιμέναμε να περάσει γρήγορα. Κλειστήκαμε 
στα σπίτια μας, στερηθήκαμε τους φίλους μας, 
την κοινωνική μας ζωή, αλλά και τη θρησκευτική, 
τη σχολική καθημερινότητα… και με αισιοδοξία 
ξεκινήσαμε τη νέα σχολική χρονιά. Εξάλλου είναι 
η χρονιά μας, η τελευταία χρονιά στο σχολείο! 
Η χρονιά πριν από το Πανεπιστήμιο! Το άγχος 
είναι ήδη μεγάλο με το βάρος των Πανελληνί-
ων. Όμως, είχαμε να περιμένουμε και όμορφες 
ανάπαυλες, σταγόνες ξεκούρασης και χαράς. 
Κάπου-κάπου ένας περίπατος, μια γιορτή, ένα 
πάρτι (παράνομο θεωρήθηκε κι αυτό), μια βόλτα 
το Σαββατοκύριακο, ακόμη και η ώρα του δια-
λείμματος, τα πειράγματα στο μάθημα, η αγκα-
λιά των φίλων και κυρίως η επταήμερη εκδρομή.

Πού είναι όλα αυτά να μας ελαφρύνουν από 
το άγχος των εξετάσεων, το φόρτο των μαθημά-
των; Ο φόβος του κορωνοϊού βαραίνει και πάλι 
τα κεφάλια μας και μάλιστα πιο απειλητικά. Όλοι 
συζητούν γι’ αυτό! Όλοι φοβούνται! Οι επιπτώ-
σεις θα είναι πολλές… Για την παγκόσμια οικο-
νομία και πρωτίστως για την ανθρώπινη ζωή. Κι 
εμείς οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, θα πρέπει να 
συνεχίσουμε την εντατική προετοιμασία παγι-
δευμένοι στο σπίτι, στερημένοι από όλα όσα ται-
ριάζουν στην ηλικία μας. Θέλουμε να φωνάξου-
με, θέλουμε πίσω τη ζωή μας, θέλουμε ο χρόνος 
να γυρίσει πίσω, να χαρούμε τα αυτονόητα ή να 
έχουμε την όμορφη βαρετή καθημερινότητά μας. 
Ακόμη και τη γκρίνια των μεγάλων, την επίπληξη 
των καθηγητών, τους καβγάδες με τους φίλους, 
το άγχος των Πανελληνίων. Τα θέλουμε όλα 
αυτά πίσω!

Τα θέλουμε όλα αυτά πίσω!
(Μαθητές)

 Φίλοι μου, κα-
λή σας ημέρα, 

τη στιγμή που 
πληκτρολογούνται οι παρακάτω γραμμούλες, υπάρ-
χει έντονη φημολογία για πρόωρες εκλογές, γεγονός 
αναμενόμενο και λογικό, αφού η κυβέρνηση και οι 
φωστήρες της θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δικαιο-
λογήσουν το νέο μνημόνιο που έρχεται!

Και όσο η αξιωματική αντιπολίτευση δηλώνει 
απούσα και πετά τη μπάλα στην εξέδρα, υπογρά-
φοντας χαρτιά συμπαράστασης σε ψυχρούς, αμε-
τανόητους εκτελεστές, τόσο και το ενδεχόμενο της 
πρόωρης προσφυγής στις κάλπες θα πλησιάζει!

Και ενώ ο γυναικείος πληθυσμός της χώρας, 
προσπαθεί να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων του 
εμβολίου, με την ελπίδα να κάνει ο πρωθυπουργός 
εμφάνιση, όχι μόνο με ανοικτό πουκάμισο, αλλά και 
με μαγιό λάιτ (πολύ θα ήθελα να γνωρίζω ποιοι είναι 
οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του προέδρου!), πληρο-
φορίες «θέλουν» την Ευρωπαική ένωση να απορρί-
πτει την πρόταση της Ελλαδάρας για πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, οπότε μάλλον προβλέπεται η επανα-
φορά των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων 
και υπακοής, στους αρίστους, στους τέλειους, στους 
…υποκριτές και στους φαρισαίους!

Εδώ βέβαια στην πατρίδα, οι φασίστες με τη μά-
σκα του φιλελεύθερου, συνεχίζουν ακάθεκτοι.

Είπαμε, γράψαμε, πληκτρολογήσαμε, ότι κάποιοι 
την πανδημία την εκμεταλλεύονται άθλια, για την 
μείωση και την εξαφάνιση της ανθρώπινης ελευθε-
ρίας. 

Τα παιδιά θα εμβολιάζονται αλλιώς δεν θα πηγαί-
νουν σχολείο, ουάου Δημοκρατία, στις επιχειρήσεις 
να μην προσλαμβάνονται εργαζόμενοι μη εμβολι-
ασμένοι, ουάου Ελευθερία, στα σπίτια μας δεν θα 
δεχόμαστε αντιεμβολιαστές, διότι είναι ίδιοι με τους 
αντιμνημονιακούς και γενικά … θα χωρίσουμε την 
κοινωνία στα σκουπίδια και στους άριστους που 
γουστάρουνε μνημόνια, δηλαδή τους αρέσει η επί-

κυψη (δύσκολη λέξη ούτε ξέρω πως γράφεται)!
Και βέβαια αφού το συνεχίζετε έτσι λάτρεις του 

φιλελευθερισμού, κανένα πρόβλημα και εγώ παρέα 
με φασίστες δεν γουστάρω να κάνω, και στο σπίτι 
μου υποκριτές και φαρισαίους δεν γουστάρω να 
έρχονται, μην με λερώσουν τους καναπέδες με τα 
κροκοδείλια δάκρυα που θα ρίχνουν για την υπερά-
σπιση της ανθρώπινης ζωής! 

Και προσέξτε που οδηγεί η ηλιθιότητά σας κύριοι.
Όπως ο επιχειρηματίας δεν θέλει τον μη εμβολι-

ασμένο και δικαίωμά του να μην τον προσλάβει έτσι 
θα υπάρξουν και επιχειρηματίες που θα υποστηρί-
ξουνε, ότι δεν πτοούνται από το κλίμα της τρομο-
κρατίας, αλλά επειδή είναι λάτρεις του ωραίου φύλ-
λου, θα προσλαμβάνουν στην επιχείρησή τους με 
προδιαγραφές ομορφιάς και εξωτερικής εμφάνισης!

Και αφού με πλάγιο τρόπο, καταλήξαμε στο θέ-
μα της προηγούμενης εβδομάδος, για το βιασμό 
αθλητριών, αφού πρώτα καταδικάσω και ευχηθώ, 
με κάποιο τρόπο οι εγκληματίες να προσέλθουν στη 
δικαιοσύνη, έχω να πω και τούτο!

Ούστ υποκριτές και φαρισαίοι, που τώρα αντιλη-
φθήκατε τι συμβαίνει στον αθλητισμό, στο θέατρο 
και στην εργασία. 

Πρώτη φορά το ακούσατε!
Όταν πριν καιρό, υπήρξαν καταγγελίες για παι-

δεραστία από πλευράς πολιτικών, τότε δεν καταδι-
κάζατε κάποιοι και κάποιες, αλλά προσπαθούσατε 
με έμορφο τρόπο να συγκαλύψετε και τώρα ξαφνικά 
ξυπνήσατε!

Τώρα αντιληφθήκατε κάποιοι ότι η δόξα, τα με-
τάλλια και τα κοσμικά βραβεία έχουν και το τίμημά 
τους, φαρισαίοι και υποκριτές!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
ΥΓ. 
εάν υποθέσουμε ότι παραχωρείται εθνική κυριαρ-

χία, θα επιτραπεί η διαμαρτυρία ή λόγω πανδημίας 
θα απαγορευτεί. Πόσο βολικά, κάποια πράγματα 
τελικά!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΥΠΟΚΡΙΤ….ΕΕΕΣ!
Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου 

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

Προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

την Κυριακή επί της 
οδού Βαρλάμη της Βέροιας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφα-
λή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, 
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού 
κατά την διάρκεια εργασιών μετακόμισης, 
στην οδό Βαρλάμη (αριθμός 9), στην πό-
λη της Βέροιας, η  Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ημαθίας αποφάσισε:

 -Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, 
πάσης φύσεως οχημάτων, στην οδό Βαρ-
λάμη, από την συμβολή της με την οδό 
Αντ. Καμάρα έως την συμβολή της με την 
οδό Μητροπόλεως, την Κυριακή 24-01-
2021 και κατά τις ώρες από 11:30 έως 
13:30. 

 -Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά 
τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων 
οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

 -Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται: • τα υπ’ αριθ. ΝΧΑ-9529 φορτηγό όχημα και ΜΕ-
100548 γερανοφόρο όχημα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανωτέρω μετακόμιση, • τα ασθενο-
φόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα 
εκτάκτου ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον 
αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες. 

-Σε περίπτωση που απαιτηθεί να μετακινηθεί όχημα το οποίο είναι ήδη σταθμευμένο επί της οδού Βαρ-
λάμη ή από παρόδια ιδιοκτησία ή όχημα εκτάκτου ανάγκης και η κίνησή τους δεν είναι δυνατή λόγω των 
εργασιών μετακόμισης, οι οδηγοί των γερανοφόρων οχημάτων θα προβαίνουν στην άμεση μετακίνηση 
των εν λόγω οχημάτων προκειμένου να πραγματοποιείται ανεμπόδιστα η κίνηση των οχημάτων. 

Συγχαρητήρια 
σε γιατρό και νοσηλεύτριες 
του Εμβολιαστικού Κέντρου

 Πήγα χθες στις 3 μ. μ, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα και εμβολιάστηκα 
κατά του COVID-19. Συγχαίρω το 
γιατρό και τις νοσηλεύτριες στο Εμ-
βολιαστικό Κέντρο του Νοσοκομείου 
Βέροιας για την άψογη συνεργασία 
και πολύ φιλική συμπεριφορά τους 
με τους προσερχόμενους για εμβο-
λιασμό. Οι νοσηλεύτριες είναι παρά-
δειγμα για μίμηση. Πρόσεξα, ότι όσοι 
υπερήλικες έβγαιναν από το ιατρείο 
ήταν γελαστοί και κάποιοι χαρούμε-
νοι όπως και εγώ. Το ένστικτο της 
επιβίωσης λειτουργεί στον άνθρωπο 
πάντα..

Ένα πράγμα όμως να προσθέσω 
και το λέω με πολλή ειλικρίνεια. Θα

προτιμούσα να προηγηθούν οι 
γιατροί, νοσηλεύτριες , οι υπηρετού-
ντες στα σώματα ασφαλείας και ο 
στρατός, γιατί αυτοί διατρέχουν κίν-
δυνο κα μαζί τους και η πατρίδα. Εμείς που περάσαμε τα  ενενήντα δεν διατρέχουμε 
κανένα  κίνδυνο, αφού είμαστε σε  διαρκή καραντίνα. Οφείλω, βέβαια, να ευχαριστήσω 
εκείνους από την Πολιτεία που συντονίζουν το έργο του εμβολιασμού για τις ευαισθησί-
ες τους στους απόμαχους της ζωής.

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος Φιλόλογος

ΝΙΚΟΣ
Underline
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Θές να κοιμηθούμε μαζί;
Αντε καλέ!  Εσύ κοιμάσαι 
Όρθιος, μου είπε…
Οι λέξεις μαζεμένες στην πλατεία απεργούν.
Διαμαρτύρονται, βγάζοντας  τα σουτιέν τους.
Μερικές εξτρεμίστριες  ζητούν περισσότερα.

Και τις κιλότες και τις μνήμες της πεζότητας!
Τι λέτε καλέ, 
τους είπε η επίτροπος των συγκεντρωμένων.
Μας ξεντύνουν κάθε μέρα 
στα δελτία των ειδήσεων,
στις εφημερίδες, στις διακηρύξεις, στις διαφημίσεις, 
στις πολιτικολογίες,
στις διδασκαλίες, στις απονομές, στις γιορτές, στην 
αγορά…  
Να βρούμε άλλο λόγο!

Να ζητήσουμε 
δεκαπενθήμερες άδειες, 
ένσημα ελευθερίας και 
να επιτρέψουμε τα ΑΧ μονάχα 
στην μεγάλη εβδομάδα των αναστεναγμών! 
Τι λέτε καλέ, είπε μια ηλικιωμένη.

Πες μας εσύ της είπαν

Να   συσκευάσουμε   τις λέξεις!!!
Να κάνουμε πακέτα των δέκα λέξεων για
τις γιορτές, τους γάμους, τα βαφτίσια ,τις ονομαστικές 
γιορτές,
τις δωρεές, τις καθημερινές, τα σ` αγαπώ μ` αγαπάς, 
το λιανεμπόριο, 
τις προστυχιές, τις αγορές, τους πελεκάνους,
 τις βουνοκορφές…

Αυτό μάλιστα! είπαν όλες.
Να συσκευάσουμε  και να διαθέσουμε τις 
αναπαραγόμενες λέξεις
κι εμεις να συνεχίσουμε την απεργία μας
έως ότου μας επιπλήξει ο ΧΡΟΝΟΣ.

π.χ . Θα κάνουμε ένα πακέτο με τις λέξεις

Χαριτωμένος, απελπισμένος, σκουπίδια, 
εμπροσθοφυλακή, ακατέργαστο,
περισπούδαστος, εξ` ανατολών, προπαραλήγουσα, 
μπετόν αρμέ, ιμάμ-μπαϊλντί.

Μια άλλη, με τις λέξεις
Αρκούδα, αραβοσιτέλαιο, διπλωμάτης, φουρό, 
αγναντεύω, 
περιθώριο, ερωμένη, ψύχρα, αναρωτιόμουν,
 μολών λαβέ     

Μια άλλη με τις λέξεις
παπαδούλες, ξυπόλητος, εμβαδόν, Λένιν, 
Χρόνια Πολλά,
ευελπιστούμε , αμέριμνος, επιδόρπιο , 
κληματσίδα, μη μου το λέτε  

Τι ωραία που ήταν! 
Τώρα ξαπλωμένες στο Άπειρο, 
προσεύχονται στο ανώφελο και λένε.

Κύριε, 
δώσε ένα υπνωτικό
να κοιμηθούν τα ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ έξω….!

Γιάννης Ναζλίδης

Επίσκεψη 
της Φρόσως

 Καρασαρλίδου 
στον ΕΛΓΑ Ημαθίας 

για τις αγροτικές 
αποζημιώσεις

Τον ΕΛΓΑ ΗΜΑΘΙΑΣ επισκέφθηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προο-
δευτική Συμμαχία Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου και ενημερώθηκε από 
την διευθύντρια κ. Παππά Μαρία για την πορεία των αποζημιώσεων των 
ζημιών για το 2020  και τα προβλήματα του οργανισμού.

Το 2020 στο νομό γίνανε 5.000 δηλώσεις για αποζημιώσεις ζημιών 
που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. Όσον αφορά στις ζημίες από τον παγε-
τό του Μαρτίου 2020 η κ. Παππά ενημέρωσε πως μέχρι τέλος Γενάρη θα 
πληρωθούνε οι 1.360 περίπου και μέχρι τέλος Φλεβάρη οι υπόλοιπες. 
Επίσης για τις ζημίες από το χαλάζι  που έπληξε την περιοχή της Ξεχα-
σμένης και της Κουλούρας οι πληρωμές θα γίνουν τον Μάρτιο. Η καθυ-
στέρηση οφείλεται στην μετακίνηση γεωπόνων από την Ημαθία στην 
Θεσσαλία και Πάτρα λόγω της κακοκαιρίας «ΙΑΝΟΣ».

Όπως διαπίστωσε κατά την επίσκεψη η κ. Καρασαρλίδου, τα βασικά 
προβλήματα του οργανισμού παραμένουν άλυτα. Τα αιτήματα παραμέ-
νουν ανικανοποίητα:

• Η αλλαγή του κανονισμού, που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτη-
μα του αγροτικού κόσμου.

• Κάλυψη των κενών θέσεων του μονίμου προσωπικού και όχι απο-
λύσεις.

• Δίκαιη αμοιβή και ενιαίο μισθολόγιο για τους εργαζόμενους  εκτιμη-
τές.

• Εκσυγχρονισμός και μηχανοργάνωση του οργανισμού με την αξιο-
ποίηση της πληροφορικής.

Η κ. Καρασαρλίδου, αφού ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για την 
προσπάθειά τους, ευχήθηκε υγεία και καλή και παραγωγική χρονιά το 
2021 με ελάχιστες ζημίες, ενώ δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση και 
τη στήριξή της στα δίκαια αιτήματά τους. 

Κυκλοφοριακές 
Ρυθμίσεις 

την Κυριακή 
σε Αγ. Δημητρίου, 

Καστανιάς, 
Καμαριωτίσσης, 

Έλλης και πάροδο 
Κοντογεωργάκη 

της Βέροιας

 Για την  ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλο-
φορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέ-
τηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών 
μετακόμισης, στην οδό Αγίου Δημητρίου 7, η  Διεύθυνση 
Αστυνομίας αποφάσισε για την   Κυριακή  24-01-2021 από 
10:30 έως 12:30, την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός 
είδους οχημάτων, στις οδούς:

- Αγίου Δημητρίου, από την συμβολή της με την οδό Ανοί-
ξεως έως την συμβολή της με την οδό Καστανιάς

 - Πάροδο Κοντογεωργάκη, από την συμβολή της με την 
οδό Κοντογεωργάκη έως την συμβολή της με την οδό Αγίου 
Δημητρίου

-Έλλης από την συμβολή της με την οδό Αγ. Δημητρίου 
έως την συμβολή της με την οδό Καμαριωτίσσης, στο ρεύμα 
πορείας από την οδό Αγ. Δημητρίου προς την οδό Καμαριω-
τίσσης και Καμαριωτίσσης από την συμβολή της με την οδό 
Έλλης έως την συμβολή της με την οδό Καστανιάς, εξαιρου-
μένων των οχημάτων που ευρίσκονται σταθμευμένα στην 
οδό Καμαριωτίσσης, των οποίων η κίνηση θα γίνεται ανά-
στροφα διαμέσου την οδού Έλλης, προς την Αγ. Δημητρίου.

 Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχη-
μάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.
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Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 
Αιμοδοσία του Συλλόγου  
Εθελοντών Αιμοδοτών 

Πλατέος Ημαθίας 
Οι ανάγκες για αίμα αυξά-

νονται συνεχώς.
Η κατάσταση δυσκολεύει 

περισσότερο και λόγω παν-
δημίας.

Αφιερώνουμε 10 λεπτά 
από το χρόνο μας και μια 
μετακίνηση για να δώσουμε 
αίμα.

Η εθελοντική αιμοδοσία 
είναι μια πράξη κοινωνικής 
ευθύνης και πράξη αγάπης 
προς το συνάνθρωπο.

Ο Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Πλατέος Ημαθί-
ας “Ο Βαρασός” με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό 
σύνολο, διοργανώνει την 7η εθελοντική αιμοδοσία, για την δι-
αφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και της υγείας, που αποτελούν 
ύψιστο αγαθό και δικαίωμα για όλους.

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021
Από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Συλλόγου Καππα-

δοκών Πλατέος “Ο Βαρασός” σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμο-
δοσίας του Γ.Ν. Γιαννιτσών

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, 
καθώς και τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Ε.Ο.Δ.Υ., για την 
προστασία τόσο των αιμοδοτών όσο και των γιατρών και των 
νοσηλευτριών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 22 

Ιανουαρίου 2021 στις 2.00 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Επι-
σκοπής Ημαθίας η Ελένη Κατρανα 
σε ηλικία 74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύευται σήμερα Σάββατο 23 

Ιανουαρίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας η Κασσιανή Καβαργύ-
ρη σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

 Ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Ημαθίας ε-
νημερώνει ότι για την 
προστασία της δημό-
σιας υγείας και των 
μελών του, το ωράριο 
λειτουργίας των φαρ-
μακείων που ανήκουν 
σε όλες τις περιοχές 
της Ημαθίας μετασχη-
ματίστηκε σε συνεχές 
για όσο διάστημα θα 
διαρκέσει η απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας. 

Το υποχρεωτικό ωράριο ορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 08:00π.μ. έως 16:00 μ.μ.. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών θα αυξηθούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία.

 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 

Παντελεήμων: 

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στην πρώτη Θεία Λει-
τουργία (7:00 – 9:00) στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Μηνά Ναούσης.   

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας, επί τη εορτή του 
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. 

 Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της 
εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Θεο-
λόγου, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ι-
στοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  και 

τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος» στους 90.2 FM. 

 Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου στις 
8:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαι-
ρία της εορτής του Αγίου Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου, στο πλαίσιο 
της σειράς ομιλιών «Αγιολογία και 
ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook  και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος» στους 90.2 FM. 

 Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με θέμα την 
Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του 
Σιναΐτου, μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος» στους 90.2 FM. 

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη
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Του Γιάννη 
Δ. Μοσχόπουλου

2.  ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ

Οι Οθωμανοί κατακτητές πήραν τις 
εύφορες γαίες του κάμπου και τις μοί-
ρασαν για εκμετάλλευση ως τιμάρια σε 
σπαχήδες (ιππείς) και στρατιωτικούς 
τους, έναντι των υπηρεσιών τους προς 

το κράτος, δηλαδή για την υποχρέωσή τους να παρουσιάζονται όταν ο 
σουλτάνος τους καλούσε για εκστρατείες.  Στην πεδιάδα ο χριστιανός 
αγρότης παρέμεινε προσκολλημένος στο έδαφος, στην υπηρεσία του 
σπαχή, του αγά, του μπέη, του πασά, δούλευε «μισιακά» τα κτήματά 
τους και παράλληλα πλήρωνε φόρους. Οι Οθωμανοί συγκεντρώθηκαν 
στις πόλεις, Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη, Βέροια, αλλά αρκετοί γαιοκτή-
μονες κατοικούσαν στα  συνήθως διόροφα πυργοειδή κονάκια των 
χωριών τους προστατευόμενοι πάντοτε από φρουρά γενιτσάρων. 
Διοικητικά το μισό ανατολικό Ρουμλούκι (μέχρι και τον Γιδά) ανήκε στον 
καζά Σελανίκ (Θεσσαλονίκης), ενώ το δυτικό τμήμα στον καζά Καραφε-
ριέ (Βέροιας).

Από τα πρώτα έτη της κατάκτησης εφαρμόστηκε στους κατοίκους 
της περιοχής το παιδομάζωμα (devsirme) για τα γενιτσαρικά σώματα 
(yeniceri = νέα δύναμη). Κάθε επτά χρόνια και αργότερα κάθε πέντε ή τέσσερα, οι υπόδουλοι χριστιανοί Έλ-
ληνες και Βαλκάνιοι απέδιδαν την αποκληθείσα και «δεκάτη του αίματος», που στερούσε από το σκλαβωμένο 
γένος τους ανθούς και τις ελπίδες της ανάκαμψής του. Στρατολογούνταν για το σώμα των γενιτσάρων οι «α-
πό 15 έως 20 ετών καλλίμορφοι, αρτιμελείς και προς πόλεμον κατάλληλοι νέοι των απίστων». 

Στο κείμενο της ομιλίας του Ισιδώρου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης το 1395, διαβάζουμε για την αρπα-
γή χριστιανοπαίδων: «… Φρίττω γάρ το χαλεπόν κατά των φιλτάτων ακηκοώς επίταγμα … Τί γάρ ούκ αν 
άνθρωπος πάθοι, παίδα ορών, όν εγέννησεν, όν ανέθρεψεν, υπέρ ου πολλά πολλάκις των οφθαλμών επέ-
σταξε δάκρυα, … τούτον εξαίφνης βιαίως  αλλοφύλων χερσίν αρπαζόμενον και εις αλλόκοτα μεταπεσείν έθνη 
βιαζόμενον και βαρβαρικής στολής και φωνής ασεβείας και δυσωδίας άλλης σκεύος γενέσθαι μετά μικρόν 
προσδοκώμενον; … παίς ελεύθερος δούλος γίνεται, … εις βάρβαρον ήθος βιάζεται … Θεού, φεύ, ελεεινώς 
χωρίζεσθαι και διαβόλω παναθλίως συμπλέκεται …». 

Μία πολύ σοβαρή επίπτωση της οθωμανικής κατάκτησης ήταν οι βίαιοι ή οι εκούσιοι εξισλαμισμοί. Όταν 
κάποιος αλλαξοπιστούσε, μεταπη-
δούσε από το καθεστώς του φορο-
λογούμενου ραγιά, στο καθεστώς 
του απαλλαγμένου από την φο-
ρολογία Οθωμανού. Αρκετοί ήταν 
εκείνοι που ασπάσθηκαν το Ισλάμ 
για να προστατέψουν τις ιδιοκτη-
σίες και τα συμφέροντά τους. Αυτοί 
επί το πλείστον προέρχονταν από 
την παλιά βυζαντινή αριστοκρατία. 

Κατά τη διάρκεια της  σκληρής  
καθημερινότητας  της περιόδου της 
Οθωμανοκρατίας δεν έλλειπαν οι 
περιπτώσεις ερωτικής συνάφειας 
των κατακτητών με ελληνίδες είτε 

με απαγωγές ή βιασμούς είτε με ποικίλες πιέσεις προς τις ίδιες ή τις οικογένειές τους. Έγγραφο του 1648 
αναφέρει, ότι: «Ο εκ των κατοίκων του χωρίου Μικρογούζι [Μακροχώρι] Χαλίλ μπέης, αφού προσήγαγε ε-
νώπιον του ιεροδικείου την από το χωριό αυτό καταγομένη Μάρω, θυγατέρα Μάνου, […] λέγοντας ότι αυτή 
τυγχάνει έγκυος από κλεψιγαμία και ζητάει να εξετασθεί αυτή. Όταν ρωτήθηκε  η προαναφερόμενη Μάρω 
απάντησε ότι πράγματι κατοικεί εντός του τσιφλικιού του τσιφλικά του χωριού αυτού, Μεχμέτ Τσελεμπή, […] ο 
οποίος χρησιμοποιώντας βία την παρέσυρε στην οικία του και ασέλγησε επ’ αυτής και ότι ήδη τυγχάνει έγκυ-
ος πέντε μηνών». 

Οι ρουμλουκιώτικες κοινωνίες  συνήθως δεν συγχωρούσαν τότε στα κορίτσια τέτοιες ατυχίες. Εάν κά-
ποια χριστιανή γεννούσε μετά από ερωτική συνεύρεση με μωαμεθανό, τότε το παιδί της το αποκαλούσαν 
«Τουρκανάκατο». Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται έως και σήμερα στο Ρουμλούκι, όταν θέλουν να μιλήσουν  
υποτιμητικά για κάποιον που δεν  αντιλαμβάνεται  σωστά ή δεν έχει  ευστροφία  πνεύματος. Επίσης σε κάθε 
περίπτωση βίαιων πολεμικών γεγονότων, πολλές γυναίκες, κορίτσια  και ανήλικα αγόρια εξανδραποδίζονταν 
και στη συνέχεια πωλούνταν σε σκλαβοπάζαρα, για να καταλήξουν δούλοι, υπηρέτες ή ερωτικοί σύντροφοι 
σε χαρέμια πλούσιων της Ανατολής. Παράλληλα δεν έλλειπαν οι εκούσιες ερωτικές συνευρέσεις με Τούρκους 
ή οι συναινετικές νυμφεύσεις και οι οικειοθελείς εξισλαμισμοί, όπως μαρτυρούν αρκετά δημοτικά τραγούδια 
της περιοχής. Σε κάθε τέτοια περίπτωση,  ο εξισλαμισμός τους ήταν μονόδρομος για να συνεχίσουν να επιβι-
ώνουν στην οθωμανική κοινωνία πλέον. 

Στους εξισλαμισμούς των πρώτων χρόνων της κατάκτησης αντιστάθηκαν και οδηγήθηκαν στο μαρτύριο 
απλοί άνθρωποι του λαού, είτε γιατί αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν, είτε γιατί μετά τον βίαιο εξισλαμισμό 
τους δεν δίστασαν να ομολογήσουν, να διακηρύξουν την πίστη τους στον χριστιανισμό και να απαγχονισθούν 
ή να αποκεφαλισθούν μετά από βασανιστήρια. Τότε διάφοροι νεομάρτυρες (όπως ο Άγιος Αθανάσιος ο Κου-
λακιώτης περί το 1770 κ.ά.) και θρησκευτικοί άνδρες συνετέλεσαν με το παράδειγμα και τη δράση τους στη 
διατήρηση του ελληνισμού στο χώρο της Μακεδονίας.

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

[14ος αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Εντευκτηρίου 2012, σελ. 46-68. 
mosio@otenet.gr / 6977336818

1821 – 2021, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  

πριν (κατά-μετά) την επανάσταση

Τα «Παιδιά της Άνοιξης» 
έκοψαν βασιλόπιτα

Ο Φιλανθρωπι-
κός Μη Κερδοσκο-
πικός Σύλλογος 
Γονέων και Κηδε-
μόνων Ατόμων Με 
Αναπηρία Νομού 
Ημαθίας και το Κέ-
ντρο Διημέρευσης 
και Ημερήσιας Φροντίδας «Τα Παιδιά της Άνοιξης» πραγματο-
ποίησαν την καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας στον χώρο του 
Κέντρου.

Όπως κάθε χρόνο, λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού μας απο-
λαύσαμε και καλωσορίσαμε επίσημα τον καινούργιο χρόνο, ο 
οποίος ευχόμαστε να φέρει χαμόγελα κι ευτυχισμένες στιγμές 
σε όλον τον κόσμο και πρωτίστως, το πολυπόθητο αγαθό της 
υγείας που τόσο πολύ έχει κλονιστεί τον τελευταίο καιρό. Η συ-
γκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε τηρώντας πιστά τα πρω-
τόκολλα υγειονομικής προστασίας, όπως ακριβώς έχουν οριστεί 
από τους αρμόδιους οργανισμούς υγείας.   

Το Δ.Σ, το προσωπικό και οι ωφελούμενοι
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Επιστολή- Ανακοίνωση εξέδωσε 
η διοίκηση της ΠΑΕ Βέροια εξ 
αιτίας της μη έναρξης του πρω-

ταθλήματος της FL  στο οποίο μετέχει 
και η βασίλισσα του βορά.  Όλη αυτή 
η κατάσταση έχει φέρει σε απόγνω-
ση  παίκτες προπονητές και  τους 
φιλάθλους ακόμη που δεν μπορούν να 
δουν την αγαπημένη τους ομάδα έστω 
και τηλεοπτικά.  Δεν είναι δυνατόν 
χώρες με πολύ μεγαλύτερο επιδημι-
ολογικό φορτίο να  γίνονται και τα 
πρωταθλήματα της Γ’ Εθνικής με πρό-
σφατο παράδειγμα το κύπελλο Ισπανί-
ας όπου ομάδα της Γ’ Εθνικής απέκλει-
σε την τροπαιούχο Ρεάλ Μαδρίτης !!

Αναλυτικάηανακοίνωση
Συμπληρώνονται έντεκα μήνες αγωνιστικής α-

πραξίαςστοπρωτάθλημαFootballLeague.Είμαστε
σχεδόν ένα χρόνομακριάαπό τις επίσημεςαγωνι-

στικέςυποχρεώσεις.
Ηπρωτοφανήςκρίσηπουβιώνουμεφέτοςλόγω

της πανδημίας του κορονοϊού, άφησε έντονα τα
σημάδιατηςπάνωστοναθλητισμό.Μεαφορμήτην
έναρξη τουπρωταθλήματος τηςSL2, θαθέλαμε να
τονίσουμεότι είναι αναγκαίο ναβρεθεί άμεσα λύση
για να επιστρέψουνοι ομάδες τηςFootball League
σταγήπεδα,τηρώνταςπάντατουγειονομικόπρωτό-
κολλοκαιτααπαραίτηταμέτραασφαλείαςγιαόλους
τουςσυμμετέχοντες.

ΚΑΛΟΥΜΕ την επιτροπή των ειδικών που θα
εξετάσειτοζήτημα,ναμηνπαρατείνειάλλοτηναγω-
νίαμας,ναδώσειάμεσηλύσηστοπρόβλημακαινα
επιτρέψειστηνFootball Leagueναεπιστρέψειστην
αγωνιστική δραστηριότητα.Τόσο η κατηγορία όσο
καιοιαθλητέςθεωρούνταιεπαγγελματίες,επομένως
δικαιολογείται η έναρξη τωνομαδικώνπροπονήσε-
ωνκαιστηνσυνέχειαηέναρξητουπρωταθλήματος
στουςδυοομίλουςτηςκατηγορίας.

Είναι ζήτημα επιβίωσης τωνΠΑΕπουμετέχουν
στοπρωτάθλημαFootballLeague,τωνεργαζομένων
τουςκαιτωνοικογενειώντουςαλλάκαιεκατοντάδων
επαγγελματιώνποδοσφαιριστών-μελώντουΠΣΑΠ.

ΤιςπροτάσειςτηςαναφορικάμετησυνέχισητωνερασιτεχνικώνπρωταθλημάτωνέκανεγνωστέςηΈ-
νωσηΠοδοσφαιρικώνΣωματείωνΗμαθίας.

Αναλυτικά:

ΑνακοίνωσητουΝΠΣΒέροια2019
γιατηνμηέναρξητηςFL

Οι προτάσεις της ΕΠΣ Ημαθίας
για τη συνέχιση των ερασιτεχνικών

πρωταθλημάτων

Κοπήπίτας2021
απότηνΓΕΝάουσας

ΠραγματοποιήθηκεστοΔ.Α.ΚΝάουσαςη«ιδιαίτερη» κοπή της
πίτας τουσυλλόγουμαςμε τηνπαρουσίαμόνο τωναθλητών των
αγωνιστικώνομάδων,τωνπροπονητώνκαιτουεφόρουστίβουτου
συλλόγουμας.

▪️Μιαδιαφορετικήλιτήεκδήλωση,λόγωπανδημίαςμετυχερούς
τους αθλητές μαςΚων/νοΜπακαλιό,ΔημήτρηΜπιλιούρη και τις
αθλήτριεςΕλπίδαΛίγγου και ΕλένηΚαρατσιώλη που έτυχαν τα
φλουριά.

Ναέχουνμιακαλήαγωνιστικήχρονιάόλοιοιαθλητέςμαςμευ-
γείακαιεπιτυχίες....ΠΆΜΕΓΕΡΆΓΕΝ..καιτο2021.
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του Σαββατοκύριακου

Ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού 
τόνισε στη 

Βουλή πώς η εξε-
λισσόμενη αθλητική 
μεταρρύθμιση οδηγεί 
στην ανάπτυξη, με την 
πάταξη των χρόνιων 
παθογενειών και κατέ-
δειξε τα μέτρα και τις 
δράσεις που λαμβάνο-
νται για την αντιμετώ-
πιση της σεξουαλικής 
και κάθε άλλους είδους 
βίας και κατάχρησης 
εξουσίας.

Τιςπολλαπλέςπρωτοβουλίες
και τις δράσειςπου λαμβάνονται
από το Υφυπουργείο Αθλητι-
σμού, για την αντιμετώπιση της
σεξουαλικής, αλλά και κάθε άλ-
λουςείδουςβίαςκαικατάχρησης
εξουσίας,απαρίθμησεστηΒουλή
οΥφυπουργόςΠολιτισμούκαιΑ-
θλητισμού,ΛευτέρηςΑυγενάκης.

Επιπλέον,οκ.Αυγενάκηςτό-
νισε και τοπώς η εξελισσόμενη
εδώκαι18μήνεςαθλητικήμεταρ-
ρύθμιση,στηνοποίααναφέρθηκε
αναλυτικά, οδηγεί στην ανάπτυ-
ξη, με τηνπάταξη των χρόνιων
παθογενειών.

«Να είστε βέβαιοι ότι θα κά-
νουμετοχώροαυτόπιοκαθαρό,
πιο φωτεινό, πιο χαρούμενο, ι-
κανό να φιλοξενήσει ακόμηπε-
ρισσότεραπαιδιά, ικανό να ικα-
νοποιήσει ακόμηπερισσότερους
γονείςναβλέπουνταπαιδιάτους

να εξελίσσονται στην αθλητική
οικογένεια» υποσχέθηκε οΥφυ-
πουργόςΑθλητισμού, απαντώ-
ντας σε Επίκαιρη Ερώτηση της
βουλευτή, Φωτεινής Πιπιλή, με
αφορμήτιςσυγκλονιστικέςκαταγ-
γελίες τηςΟλυμπιονίκη, Σοφίας
Μπεκατώρου και άλλωνΟλυμπι-
ονικώνκαιΠρωταθλητώνμας

Αναλυτικά, η ομιλία του κ.
Αυγενάκη:

«Σαςευχαριστώθερμάγιατην
ερώτησή σας. Θίγετε ένα τόσο
ευαίσθητοκαισοβαρόθέμα,τοο-
ποίοτηντελευταίαεβδομάδαέχει
προβληματίσει, δικαίως,σύσσω-
μητηνελληνικήκοινωνία.

Χαίρομαι, που μου δίνετε τη

δυνατότητα να συζητήσουμε το
θέμααυτόστοσώματηςΒουλής.
Να ενημερωθεί υπεύθυνα ο ελ-
ληνικός λαός για το τι έχει κάνει
ηΚυβέρνηση,όχιμόνογιατοσυ-
γκεκριμένο ζήτημα, αλλάσυνολι-
κά για το θέμα της κακοποίησης
στο χώρο του αθλητισμού, από
την μέραπου αναλάβαμε τα η-
νία της χώρας. Και, βέβαια, να
ενημερώσουμε για τα επόμενα
βήματαπουπρόκειται ναπραγ-
ματοποιήσουμε.

Από την πρώτη στιγμή που
αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της
χώρας θέσαμεωςπροτεραιότη-
τά μας τηστήριξη της αθλητικής
οικογένειαςκαιτηνεξυγίανση,τη
διαφάνεια και τη λογοδοσίαστον

χώροτουαθλητισμού.
Ευτυχώςγιαταπαιδιάμαςκαι

τον υγιή αθλητισμό κλείσαμε τα
αυτιά μας στις Σειρήνες και δεν
κάναμεπίσω.Αντίθετα, προχω-
ράμε ακάθεκτοι, με απόλυτησυ-
νέπεια στις δεσμεύσεις μας και
εντός των επόμενωνημερώνθα
αναρτηθείστηδιαβούλευσηησυ-
νέχεια της αθλητικής μας μεταρ-
ρύθμισης, η οποία θα αντιμετω-
πίσειπροβλήματαπου έμοιαζαν
γιγάντια,αλλάπουμετηνσυνερ-
γασίαόλωντωνυγιώνδυνάμεων
θαεπιλυθούν.

Το νομοσχέδιο, που τις επό-
μενες μέρες θα ανέβει στη δια-
βούλευσηπεριλαμβάνει, μεταξύ
άλλων,ρυθμίσειςγια:

*ΤηνΕπιτροπήΕπαγγελματι-
κούΑθλητισμού (νομική μορφή,
αρμοδιότητες,λειτουργίακλπ)

* Διατάξεις εναρμόνισης με
τηνΟλιστικήΜελέτη των FIFA-
UEFA (εκλογέςΕΠΟ,ΛέσχεςΦι-
λάθλων,οργανωμένημετακίνηση
φιλάθλωνκλπ).

* Την αναδιάρθρωση των ε-
παγγελματικών κατηγοριώνπο-
δοσφαίρου

*Διατάξεις για τα δικαιώματα
καιτιςυποχρεώσειςτωναθλητών

* Ρυθμίσεις για τον ΕΟΚΑΝ
καιτηνπλατφόρμα«ΠΕΛΟΠΑΣ»

* Τροποποιήσεις αναφορικά
με τηνΕιδικήΑθλητικήΑναγνώ-
ριση των ερασιτεχνικών σωμα-
τείων.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε
στα έργα των 18 μηνώνπου έ-
γιναν από την κυβέρνηση και το
υφυπουργείοΑθλητισμού.

Οι Ιάπωνες αναμένουν
την εθνική ομάδα της 

Ελλάδας στο Μισάτο για τους 
Ολυμπιακούς αγώνες

ΟΣΕΓΑΣήταν από τιςπρώτες ομοσπονδίεςπουπροχώρησαν
πριν απόπολλούς μήνεςστην εύρεσηπροπονητικού κέντρου, στο
οποίοθακαταλύσειηεθνικήομάδαπριναπότουςΟλυμπιακούςΑγώ-
νεςτουΤόκιο.

Όπως είναι γνωστό από τονΟκτώβριο του 2019, η εθνική μας
ομάδα,πρινεισέλθειστοολυμπιακόχωριόθακάνειτηνπροετοιμασία
τηςστοσύγχρονοπροπονητικόκέντροτουΜισάτο.Ησυνεργασίατης
ομοσπονδίας με τους ανθρώπους τουΔήμουΜισάτο, αλλά και την
πρεσβεία της ΙαπωνίαςστηνΕλλάδαείναιστενήκαισυνεχής.Μάλι-
σταο εθνικόςπροπονητήςΓιάννηςΚουτσιώρας είχε τηνπερασμένη
εβδομάδασυνάντησημεεκπρόσωποτουΔήμουΜισάτο,ΡίοΑράι,ο
οποίοςμετέφερεμεταξύάλλωνεπιστολήτουΔημάρχουΜισάτοστον
πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, ΚώσταΠαναγόπουλο, ενώπαρέδωσε στον
εθνικόπροπονητήκαιαναμνηστικόδώροδείγμα τηςεξαιρετικήςσυ-
νεργασίας,αλλάτηςαγάπηςπουτρέφουνοιΙάπωνεςγιατολαόμα.

Στηδιάρκεια τηςσυνάντησης έγινεσυζήτηση για τοναριθμό των
μελώντηςομάδας,πουθαμεταβείστοΜισάτο,γιατιςανάγκεςπου
θαπροκύψουνστηδιάρκειατηςπροετοιμασίας,ενώτονίστηκεεκνέ-
ουηθετικήδιάθεσητωνδιοργανωτώνναπροσφέρουνστηνελληνική
ομάδατιςκαλύτερεςδυνατέςσυνθήκες.

ΟΣΕΓΑΣπροβλέπονταςαπόνωρίς τηνανάγκηγιαπροπονητική
συγκέντρωσητηςεθνικήςομάδαςπριναπότουςΟλυμπιακούςΑγώ-
νες,φαίνεταιπωςθαξεπεράσεικαι τονσκόπελοτηςκαραντίνας,σε
περίπτωσηπουαπαιτηθεί γιαόσους εισέρχονταιστην Ιαπωνίαπριν
τουςΑγώνες.

Αυγενάκης:«Αναδιάρθρωση
τωνεπαγγελματικώνκατηγοριών»

Σε μεγάλο κίνδυνο 
βρίσκεται η διε-
ξαγωγή των Ολυ-

μπιακών Αγώνων του 
Τόκιο, καθώς η παν-
δημία του κορονοϊού 
συνεχίζει να θερίζει τον 
πλανήτη - Διαψεύδει τα 
σενάρια ο πρωθυπουρ-
γός της Ιαπωνίας. Και 
μπορεί ο Τόμας Μπαχ 
να δήλωνε πως οι Αγώ-
νες θα διεξαχθούν κανο-
νικά, ωστόσο με σημε-
ρινό τους δημοσίευμα 
οι «Times» βάζουν... 
φωτιά, αναφέροντας 
ξεκάθαρα πως υπάρχει 
οριστική απόφαση ακύ-
ρωσης, από την κυβέρ-
νηση της Ιαπωνίας.

Χαρακτηριστικά,τοδημοσίευ-
μααναφέρειπως: «Η ιαπωνική
κυβέρνηση έχει καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι οιΟλυμπιακοί
Αγώνες τουΤόκιοπρέπει να α-
κυρωθούν λόγω του κορονοϊού,
πλέον ηπροσοχή έχει στραφεί
στοναδιασφαλιστείπωςηπόλη
θαμπορεί νααναλάβει τη διορ-
γάνωση τωνΟλυμπιακώνΑγώ-
νωντου2032».

Αυτήη εξέλιξη θαφέρει ριζι-
κέςαλλαγέςκιόπωςαναφέρουν
οι «Times», αναζητείται έναςα-

σφαλής τρόπος για να ανακοι-
νωθεί η ακύρωσή τους και να
μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το
Τόκιο να τουςφιλοξενήσει άλλη
χρονιάΜάλιστα, στο δημοσίευ-
μαυπάρχουνκαιδηλώσειςαπό
ανώνυμηπηγή, στις οποίες α-
ναφέρεται το εξής: «Κανείς δεν
θέλει να είναι αυτόςπουθαπει
πρώτος ότι αναβάλλονται οιΟ-
λυμπιακοίΑγώνες, αλλά υπάρ-
χει ομοφωνία πως είναι πολύ
δύσκολο να γίνουν.Προσωπικά
δενπιστεύωότιθαγίνουν».

ΔιάψευσηαπότουςΙάπωνες
Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο

πρωθυπουργός της Ιαπωνίας
ΓιοσιχίντεΣούγκαδήλωσε ότι η
κυβέρνησή του και ο ίδιος είναι
αποφασισμένοι να διεξαχθούν

οιΟλυμπιακοίΑγώνεςστοΤόκιο.
Ο κ. Σούγκα, ο οποίος εκ-

φράστηκε ενώπιον του κοινο-
βουλίου,διαβεβαίωσεότιθασυ-
νεργαστείστενάμετηνοργανω-
τική επιτροπή των αγώνων και
τηΔιεθνήΟλυμπιακήΕπιτροπή.

Από την πλευρά της, η ορ-
γανωτική επιτροπή των Ολυ-
μπιακώνΑγώνωνστοΤόκιο, οι
οποίοι κανονικά θα διεξάγονταν
το2020,ανέφερεπωςθασυνε-
χίσεινακαταβάλλεικάθεδυνατή
προσπάθεια για να διεξαχθεί η
διοργάνωσημεασφάλεια.

Πρόσθεσεότιόλοιοι εταίροι,
συμπεριλαμβανομένης τηςΔιε-
θνούςΟλυμπιακής Επιτροπής,
παραμένουνπροσηλωμένοιστη
διεξαγωγήτωναγώνωντοκαλο-
καίρι.Σημείωσεότιηκυβέρνηση

λαμβάνει μέτραώστε να είναι
εφικτή.

ΗΟλυμπιακήΕπιτροπή των
ΗΠΑκαιηΟλυμπιακήΕπιτροπή
τηςΑυστραλίας ήταν ανάμεσα
στις πρώτες που αντέδρασαν
στο δημοσίευμα, με την πρώ-
τη να τονίζει μέσωTwitter ότι
οποιαδήποτε επίσημη ανακοί-
νωσηόσοναφοράτουςΟλυμπι-
ακούς και τους Παραολυμπια-
κούςαγώνεςστοΤόκιο«θαγίνει
από τηΔΟΕ, την οργανωτική
επιτροπή των αγώνων και την
ιαπωνικήκυβέρνηση»καιότιδεν
έχει απολύτως «καμία πληρο-
φορία που να υποδεικνύει ότι
οι αγώνες δεν θα γίνουν όπως
είναιπρογραμματισμένο»,καιμε
τη δεύτερη να τονίζει πωςπα-
ραμένει «επικεντρωμένη» στην
προετοιμασία της ομάδας των
Αυστραλώναθλητών.

Ο Γιοσιχίντε Σούγκα δήλω-
σε νωρίτερα αυτή την εβδομά-
δαπως οι αγώνες θα δώσουν
«ελπίδα» και «θάρρος» στους
πολίτες όλου του κόσμου. Ο
πρόεδροςτηςΔιεθνούςΟλυμπι-
ακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ
από τηνπλευρά του επανέλαβε
τη δέσμευσή του ότι οι αγώνες
θα γίνουνφέτος,σεσυνέντευξη
πουπαραχώρησεστοKyodo,η
οποίαμεταδόθηκεαπότοιαπω-
νικό πρακτορείο ειδήσεων την
Πέμπτη.

ΟλυμπιακοίΑγώνες:

Άρθρο - «βόμβα» από τους «Times»
Σενάριογιαοριστικήακύρωση



Οι «κίτρινοι» ζήτη-
σαν να γίνει η 
ρεβάνς με τον 

Αστέρα Τρίτη και τελικά 
την όρισαν για Πέμπτη! 
Έξαλλοι είναι στον Άρη 
με τη στάση της ΕΠΟ! 
Οι «κίτρινοι» είχαν 
αιτηθεί στην Ομοσπον-
δία, να ορίσει τη ρεβάνς 
του Κυπέλλου με τον 
Αστέρα Τρίπολης, την 
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου.

Το ματς αυτό θα διεξαχθεί
στηνπόλητηςΑρκαδίας.Τοίδιο
ζευγάρι καιστο ίδιο γήπεδοθα
αναμετρηθεί και για τοΠρωτά-
θλημαλίγεςμέρεςπριν.Συγκε-

κριμένα στις 30/1. Έτσι, ο
Άρηςέκανεαίτημαγιαναδι-
εξαχθείΤρίτη(2/2)ηρεβάνς,
προκειμένουναμηχρειαστεί
ναεπιστρέψειστηΘεσσαλο-
νίκη και ναπαραμείνει στην
Τρίπολη.

ΜάλιστακιοΑστέραςσυ-
ναινούσε, ενώ παράλληλα
καιτοκανάλιπουέχειταδι-
καιώματατουθεσμούδενεί-
χεπρόβλημα.Παρ’όλααυτά
η ΕΠΟ αρνήθηκε να κάνει
δεκτό το αίτημα. Και όρισε
τηρεβάνςτουζευγαριούγια
τηνΠέμπτη4/2!

Πλέονγίνεταιαδύνατονα
μείνει μια εβδομάδα στην
Τρίποληη αποστολή τουΆ-
ρηκιέτσιθαεπιστρέψειανα-

γκαστικά στηΘεσσαλονίκη για
δύομέρεςπρινταξιδέψειεκνέ-
ουστηνΤρίπολη, ανάμεσαστα
δύο ματς με τονΑστέρα! Κάτι
πουέχεικάνει τους«κίτρινους»
έξαλλους, καθώς θεωρούσαν
δίκαιο το αίτημά τους καιπερί-

μενανναγίνειδεκτό.
-Αφ’ όσον συμφωνούν Ο-

ΛΟΙγιατίηΕΠΟδενσυμφωνεί
και ταλαιπωρεί αφάνταστα μία
ομάδα να μετακινηθεί από την
μίαάκρητηςΕλλάδαςστηνάλ-
λη.Κρίμα

10 23-24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

25-01-2021 μέχρι 

31-01-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο 23-1-2021

08:00-14:30 ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙ-

ΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

20 - ΚΤΕΛ 23310-

27355

08:00-14:30 ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38

23310-29551

14:30-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18

ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

19:00-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45

23310-26757

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45

23310-26757

Κυριακή 24-1-2021

08:00-14:30ΠΑΠΑΡΗΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑΕΛΗΑΣ423310-

60064

14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗ-ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

19:00-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

21:00-08:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

Δευτέρα 25-1-2021

16:00-21:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ6(πλατείααστικών,διπλ.σταΚΤΕΛ)23310-63620

16:00-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

16:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ18

23310-23132

21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19

ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

Φαρμακεία

Μια ετήσια διορ-
γάνωση 20 
ομάδων, που 

θα περιλαμβάνει 15 
κορυφαία σωματεία 
ως μόνιμα μέλη (τα έξι 
από την Αγγλία), ενώ 
οι άλλες πέντε συμμε-
τέχουσες ομάδες θα 
ποικίλλουν κάθε σεζόν, 
ακόμη και αν οι διαδι-
κασίες των προκριμα-
τικών δεν έχουν ακόμη 
καθοριστεί.

Αυτή είναι η βάση της μελ-
λοντικής ευρωπαϊκής Super
League, ενόςπρότζεκτπουοδή-
γησε τη FIFA και τις έξι ηπειρω-
τικές συνομοσπονδίες να εκδώ-
σουν κοινήδήλωση εναντίον των
σχεδίων για τη διοργάνωση ενός
νέου,«διχαστικού»τουρνουά.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη
δομή της μελλοντικής διοργάνω-
σης αποκαλύφθηκαν από τους
Times, οι οποίοι ανέφεραν για
πρώτηφοράτιςλεπτομέρειεςτης
πρότασης.Ηεφημερίδα τουΛον-
δίνουυποδεικνύειτιςΡεάλΜαδρί-

της,Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,Μί-
λανκαιΛίβερπουλως«κινητήριες
δυνάμεις»πίσωαπότοσχέδιο.

Ηδιοργάνωσηθαξεκινήσειμε
δύοομίλουςτων10ομάδωνέκα-
στος,μετιςτέσσεριςπρώτεςαπό
κάθε όμιλο να προχωρούν στα
προημιτελικά.Αυτή η φόρμουλα
θαεγγυάταισεκάθεομάδαμετα-
ξύ18και23ετήσιωναγώνωνστη
Super League (θα διεξάγονται
πάντασταμέσα της εβδομάδας),
σεσύγκρισημε τουςτουλάχιστον

έξιαγώνεςπουεπίτουπαρόντος
εγγυάται τοChampions League,
στηφάσητωνομίλων.

Σεκαθένααπό τα15 ιδρυτικά
μέληθαπροσφερθείμερίδιο του-
λάχιστον 350 εκατομμύρια ευρώ
γιια να συμμετάσχει στη διοργά-
νωση, ενώστησυνέχεια τα χρή-
ματα θα μοιραστούν μεταξύ των
συλλόγων που συμμετέχουν σε
τέσσεραδιαφορετικά επίπεδα,με
τους έξι πρώτους να λαμβάνουν
περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ

τοκαθένα.
Επίσης σύμφωνα με τους

Times, με αυτή την κίνηση η
Super League στοχεύει στην εί-
σπραξηεσόδων4δισεκατομμυρί-
ωνευρώανάσεζόναπότατηλεο-
πτικά δικαιώματα. Για τησύγκρι-
ση, η UEFA ανέφερε πρόσφατα
ότι κέρδισε 3,25 δισεκατομμύρια
ευρώαπότηνπώλησηδικαιωμά-
τωνστοChampionsLeague,στο
EuropaLeagueκαιστοΕυρωπα-
ϊκόSuperCup.

Πακτωλόςεκατομμυρίων
γιατηνευρωπαϊκήSuperLeague

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
25/01/2021 έως 29/01/2021

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπολί-
τεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήνα
επισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Άρης: Η ΕΠΟ απέρριψε το αίτημα
για τη ρεβάνς με τον Αστέρα!
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Πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα 

πλαίσια του προγράμματος “Ενίσχυση 
των υπηρεσιών διαπολιτισμικής

 μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / 
Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της

 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6 / 2020για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09Β): «Προ-
ώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑ-
ΞΗΣ: «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότη-
τας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» Η Ελληνι-
κή Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Ανακοινώνει
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέ-

κα έξι (16) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμι-
κής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» για τους Δήμους Αλεξάνδρειας, Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Βέροιας, 
Βόλβης, Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κιλκίς, Κορδελιού- Ευόσμου, Λαγκαδά, 
Παιονίας, Παύλου Μελά και Σερρών και την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κατε-
ρίνης, που εδρεύουν στους Νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.
eetaa.gr), μέσω της διαδρομής ΑΡΧΙΚΗ ΣEΛIΔA -> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕ-
ΣΟΛΑΒΗΣΗΣ -> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 – 1320 742 και 213 – 1320 744 – πληροφορίες κατά τις 
ώρες 10:00 -13:00.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υπο-
βολής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερο-
λογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας 
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε) και στο δικτυακό τόπο αυτής (www.eetaa.gr) καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων 
των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αθηναίων Κατερίνης, Αλεξάνδρειας, Αμπελοκή-
πων- Μενεμένης, Βέροιας, Βόλβης, Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κιλκίς, Κορ-
δελιού- Ευόσμου, Λαγκαδά, Παιονίας, Παύλου Μελά και Σερρών, εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δη-
μόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες 
μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της πα-
ρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέ-
ρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.eetaa.gr)
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την 

κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική 
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρ-
τητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του 
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα 
– Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Στο συνημμένο φάκελο θα βρείτε την αναλυτική ανακοίνωση με τις θέσεις και τα απαραί-
τητα προσόντα, την σχετική αίτηση και οδηγίες για την συμπλήρωσή της.

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

 Σπυρίδων Σπυρίδων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Καμία μόνη της! Μαζί με την 
Σοφία και κάθε Σοφία! 

Η δημόσια καταγγελία της χρυσής Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ούσα 
νεαρή ακόμα αθλήτρια από παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, καθώς 
ολοένα και περισσότερες γυναίκες βρίσκουν το κουράγιο να φέρουν στο φως και να καταγγείλουν παρόμοια περιστατικά 
όχι μόνο από τον χώρο του αθλητισμού, αλλά και από άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής (χώροι εργασίας, εκπαίδευσης, 
πολιτικής). Η επιλογή της Σοφίας Μπεκατώρου να μιλήσει, δείχνοντας το δρόμο και σε άλλες γυναίκες που ακολούθησαν, 
απαιτεί τεράστιο θάρρος και δύναμη ψυχής, όπως καταδεικνύεται με τον πλέον γλαφυρό τρόπο από τα δυσμενή σχόλια 
και τις αντιδράσεις από αρκετούς και αρκετές που έσπευσαν για μία ακόμη φορά σε γνωστές πρακτικές κατηγορίας του 
θύματος, αμφισβήτησης των λεγομένων της και μεταφοράς της ευθύνης στην ίδια. Οι πρακτικές αυτές, ως εκφράσεις 
βαθιά εδραιωμένων πατριαρχικών αντιλήψεων και έμφυλων στερεοτύπων, αναπαράγουν και ενισχύουν την κουλτούρα 
του βιασμού, την ενοχοποίηση και τον στιγματισμό των θυμάτων, καθιστώντας τα θύματα ευάλωτα στην έμφυλη βία και 
αποτρέποντάς τα να μιλήσουν. Η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας συνιστά υποχρέωση του καθέ-
να και της καθεμίας από εμάς, και πρωτίστως της πολιτείας, όπως άλλωστε προτάσσει και η κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, την οποία η χώρα μας οφείλει να εφαρμόζει πλήρως (Ν. 4531/2018). Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στο Δίκτυο Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στέκεται δίπλα 
στη Σοφία και σε κάθε Σοφία και ζητάει: - Την απόδοση δικαιοσύνης με παραδειγματικό τρόπο ώστε να λογοδοτούν οι 
δράστες και όχι τα θύματα - Την άμεση επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, η οποία συνιστά και 
τον αρμόδιο Φορέα παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την Ελλάδα, και επανέ-
νταξή της στο Υπουργείο Εσωτερικών ως αυτοτελή φορέα, υπεύθυνο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών 
ισότητας οριζόντια, καλύπτοντας όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης. Υπογραμμίζεται ότι η κυβερνητική επιλογή υπαγω-
γής της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (όπως μετονομάστηκε από την παρούσα 
κυβέρνηση υπάγοντάς την στο Υπουργείο Εργασίας εν μέσω έντονων αντιδράσεων και υποβαθμίζοντας το ρόλο της) υπό 
την Υφυπουργό Εργασίας αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια συνιστά περαιτέρω υποβάθμιση του 
φορέα. - Την άμεση κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190 σχετικά με την εξάλειψη της βίας και 
της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας. 

Το ΔΣ 
Ιωάννα Σκυλίτση, Πρόεδρος Βάσια Μπάκου, Αντιπρόεδρος

 Ματθαίος Καργάκης. Γεν. Γραμματέας Μαρία Μπάκου, Ταμίας Ντίνα Μενέκου, Μέλος

Πρόταση του ΚΚΕ για αποζημίωση ειδικού σκοπού 
σε επαγγελματοβιοτέχνες και αγρότες 

Πρόταση νόμου με θέμα «Μέτρα για την ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου από τις συνέπειες της κρί-
σης και τη διαχείριση της πανδημίας του Covid-19» κατέθεσε, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Μεταξύ άλλων η πρόταση προβλέπει για ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, αγροτοκτηνοτρόφους και ψαράδες τη χορή-
γηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε μήνα από τον Οκτώβρη του 2020 και μετά και για όσο διαρκούν 
τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας, διαγραφή τόκων και μείωση των οφειλών προς τράπεζες, μείωση των οφειλών προς το Δημό-
σιο και τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών. Επίσης, παύση των κατασχέσεων και πλειστηριασμών και απαλλαγές από δημοτικά τέλη 
και μισθώματα δημοτικών εγκαταστάσεων.

«Τα μέτρα αυτά είναι επιτακτικά αναγκαία δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό από την οικονομική καπιταλιστική κρίση και από τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας Covid-19, οι αναστολές πληρωμών οφειλών συσσωρεύουν τεράστια ποσά και μετατρέπονται σε χρέη τα οποία δεν μπορούν να 
αποπληρωθούν, έχοντας οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και φτωχούς αγρότες και κτηνοτρόφους κυριολεκτικά σε από-
γνωση.

Τα ληφθέντα έως τώρα μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ανεπαρκή. Χαρακτηριστικά, για το διάστημα του δεύτερου 
κύματος της πανδημίας δεν χορηγήθηκε καν το - ούτως ή άλλως χαμηλό - επίδομα ειδικού σκοπού που δόθηκε την περίοδο Μάρτη - Μάη 
2020. Ανάλογο επίδομα δεν δόθηκε καθόλου σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, ενώ οι όποιες ενισχύσεις διατέθηκαν στον αγροτικό κλάδο 

ήταν πολύ κάτω των αναγκών, με πολλούς αποκλεισμούς και δεν κάλυψαν τις απώλειες εισοδήματος των βιοπαλαιστών αγροτών.
Το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι σταγόνα στον ωκεανό των υποχρεώσεων των χαμηλότερων στρωμάτων των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου και δεν φτάνει ούτε για τις πιο 

υποτυπώδεις ανάγκες διαβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους.
Η κατάσταση αυτή έρχεται σε συνέχεια της καπιταλιστικής κρίσης των προηγούμενων ετών, των κατευθύνσεων που ακολουθήθηκαν την τελευταία 15ετία τόσο από τις προηγούμενες όσο και από τη σημερινή κυβέρ-

νηση και της αντιλαϊκής πολιτικής που κλιμακώνεται με εφαλτήριο τη νέα κρίση. Ερχεται σε συνέχεια της φοροεπιδρομής, της ραγδαίας μείωσης των εισοδημάτων των λαϊκών στρωμάτων και του καπιταλιστικού δρόμου 
ανάπτυξης που οδηγεί μεγάλα τμήματά τους σε σχετική και απόλυτη εξαθλίωση», αναφέρει το ΚΚΕ.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑδιό-
ροφηστοΠανόραμαμε3

υπνοδωμάτια,σαλοκουζινα,

μπάνιο,βεράντα.Κάτωδι-

αμέρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίναμετζάκι,δωμάτιο.

Μεπρόσβασηστηναυλή.

Αυτόνομηθέρμανσησεή-

συχηπεριοχή.Τιμή135.000

ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
κοντά στοΜουσείο, 90

τ.μ., 34.000 ευρώ.Τηλ.:

6934 888738Μεσιτιοκό

ΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑιχωράφι10
στρέμματα με ροδάκινα

συμπήρυνα ANDROSS

στηνπεριοχήΠΑΛΙΟΛΑ-

ΚΑκοντάστογήπεδοΔΙ-

ΑΒΑΤΟΥ.Ηπεριοχήείναι

κατάλληληγιακαλλιέργεια

ακτνιδίων.Τηλ. επικοινω-

νίας:6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείοεπί τηςοδούΜη-

τροπόλεως στη Βέροια.

Πληροφορίες τηλ. 6976

063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΟΝΤΑ Ι

στο κέντρο της Βέροι-

ας: 1) υπόγειααποθήκη

110 τ.μ., τιμη 150 ευ-

ρώ, 2) πατάρι περίπου

100τ.μ.,τιμή100ευρώ.

Πληρ.τηλ.:6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέ-
ρισμακέντρουμεατομική

θέρμανση3δωμάτιασα-

λόνικουζίναμπάνιοσεάρι-

στηκατάσταση,280ευρώ.

Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μη-

τροπόλεως35,χώρος90

τ.μ. περίπου, με 3 χώ-

ρους και κουζινα,W.C.,

για επαγγελματική χρή-

σηήγιαδιαμέρισμα,3ος

όρ.Τηλ.:6932471705&

2331021100.

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-
κιάζεται γραφείο 20 τ.μ.,

επιπλωμένο.Τηλ.:23310

24072.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ
- GREEN MARKETS,

αναζητά βοηθό λογιστή

γιαπλήρηήμερικήαπα-

σχόληση,πτυχιούχοσχο-

λής λογιστικήςμε εμπει-

ρία σε γ’ κατηγορίας βι-

βλία, για την οργάνωση

του λογιστήριου τηςστη

Βέροια.Αποστολή βιο-

γραφικών στοcareer@
greenmarkets.gr.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝAΝΕΩΣΗ18-1-21Κωδ:24236ΡΑΧΗ,

Διαμέρισμαπολύάνετο,σανΜονοκατοικία,
127τ.μ.καθ.μεαυλή,κατασκευή1985,με
3υ/δ,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο,υπερυ-
ψωμένοςΗμιώροφος ,μεευχάριστηθέα ,
καλοδιατηρημένοκαιμεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,θατοποθετηθεί
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μεδύοντου-
λάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμήπράγματι
χαμηλή ,μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκη ισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23706 -ΚέντροΓραφείοσυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό3χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά ,
έχειΚουφώματαΣυνθετικά,Ανελκυστήρα
καιA/C-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατα-
σκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια-Τιμή:230€

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα. Διατίθεταισε
πολύκαλόμίσθωμαστα300€.Τογραφείο
μαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,και
WC.Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαι-
νούργιακουφώματααλουμινίου,ρολάασφα-
λείας,σεκαλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:
250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.22801.ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ.ισόγειοκαι
μεπολύαύλιοχώροελεύθερο ,μεγάληβι-
τρίναμπροστάκατάλληλογιακάθεχρήσημε
άδειακαταστήματοςτιμήεξαιρετικάπροσιτή
,μόνο420€. ολόκληρο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόλης
μεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντά
στηνΒενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13389ΕΥΚΑΙΡΙΑμεγάληπωλείται

στο 10δημοτικό σπάνιοοροφοδιαμέρισμα
100τ.μ.,μικτάκαι88,30τ.μ.καθ.με,2υ/δ,
ημιόροφος,μεμίαεκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στηθέα,διαμέρισμααξιώσεων,προσεγμένο
και ιδιαίτεροκαιμεδύοαποθήκεςσυνολικά
25τ.μ.τιμήκομπλέ45.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1995καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια , έχειανελκυστήρα,
πάρκινγκπυλωτήςκαιμίααποθήκημέσα.
Διαθέτει επίσηςκαιηλιακόθερμοσίφωνα -
Τιμή:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό, 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλο
μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κου-
φώματαΑλουμινίουκαινούργια ,Ανελκυστή-
ρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχει
επίσηςκαι Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέ-
ρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103 τ.μ.με
2δσκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.

σεοικόπεδο1236τ.μ. τιμή25.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη , γιαπολύαπαιτητι-
κούςαγοραστές ,επιβλητικήστηνόψη,με
αρμονικέςαναλογίες , διαθέτειηλιακόθερ-
μοσίφωνα,ψησταριά ,ενεργειακότζάκι,μια
μεγάληαποθήκηκαιέναδεύτεροδιαμέρισμα
ξενώναστοισόγειο,μεδιπλόγκαράζκλειστό
καιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστάμεντου-
λάπεςπαντού,διαθέτειδρύιναδάπεδαστα
υπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκόμάρμαρο
Βεροίαςστοσαλόνι ,αλουμινίουκουφώμα-
ταμεθερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμιακαι
3μπάνια .Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.
περιφραγμένο,ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

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

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο πολύκαλόδίπλα
στοκανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800
τ.μ.στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπρος
ταέπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνηςοικιστικού ελέγχου
στηνεξαιρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529
τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

16.000€.
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - ΣτονΤρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτω-
σιάσυνολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο
20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο ,εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,ητιμήτουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.έ-
χουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγο-
ραστή,προσφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο
από120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
,κατατμείταικαισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαι
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟκατάλληλογιαΞε-

νοδοχείο ,ΚέντροΑποκατάστασης ,Κλινική
ηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχιμόνοστηθέσηΚα-
βάκιαδίπλαστολόφοΜαγούλαπάνωστο
δρόμογιατηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικό
μεθέαόλοντονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορα-
τότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικό-
πεδοφιλέτο,προνομιούχοαπόκάθεάποψη,
αναφέρεταιμόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

Από την εταιρίαΤΕΧΝΗΜΑΕ, με έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νίκης–Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμηαπασχόληση:

1.ΠολιτικόςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
2.ΜηχανολόγοςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
3.ΑδειούχοςΨυκτικός
4.ΑδειούχοςΥδραυλικός
5.ΑδειούχοςΗλεκτροσυγκολλητής
Θα ληφθούν υπόψιν εμπειρία, γνώσεις αγγλικής

γλώσσαςκαιχειρισμούΗ/Υ.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 39827, 39445 (από

8:00έως16:30)

Απότηνεταιρία
ΟΙΚΟΒΙΟΑ.Ε.,με
έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νί-
κης–Βέροιας,Μα-
κροχώρι Ημαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1)ΓεωπόνοςαπόφοιτοςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Επιθυμητάπροσόντα:Εμπειρίασεκαλλιέργειαοπωρο-

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

2)ΒοηθόςΛογιστηρίου-ΓραμματειακήΥποστήριξη
Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις λογιστικής, αγγλικής

γλώσσας,χειρισμούΗ/Υκαιάδειαοδήγησης.
Αποστολήβιογραφικούστοoikobio@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 38356 (από 8:00 έως

16:30)



ZHTEITAI βοηθός λογιστή για
εργασία σε λογιστικό γραφείο.

Απαραίτητη, τριετής τουλάχι-

στον προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:

2331021106.Αποστολή βιογρα-

φικώνστοygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοηθός
λογιστή για εμπορική επιχείρηση

με τριετή τουλάχιστονπροϋπηρε-

σίασεανάλογηθέση  καθώς και

άριστηγνώσηαγγλικώνσεεπίπε-

δο επικοινωνίας και προαιρετικά

επικοινωνία σε μια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προτίμηση

ιταλικώνή γερμανικώνκαθώςκαι

πολύ καλές γνώσεις Microsoft

Office (Excel ,Word ,Outlook).Α-

ΠΟΣΤΟΛΉΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΣΤΟ

email:olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκι-
νήτων από επιχείρηση στη Βέ-

ροια για πλήρη απασχόληση.

Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός ταξί για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2331071553 & 2331062900. Ώ-

ρεςεπικοινωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΑγγελίαγιαΛογιστήμε5ετή
ΠροϋπηρεσίακαιΒοηθόΛογιστή:

ΗεταιρίαΣ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ&ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΕΣΑ.Ε. ΣύμβουλοιΛογι-
στικών και ΦορολογικώνΥπηρε-
σιών, με έδρα το κέντρο τηςΘεσ-
σαλονίκης και υποκατάστημαστην
Βέροια,επιθυμείναπροσλάβει

ένανΛΟΓΙΣΤΗ και έναν ΒΟΗ-
ΘΟΛΟΓΙΣΤΗ στο υποκατάστημα
τηςΒΕΡΟΙΑΣ,μεεμπειρίαΤΟΥΛΑ-
ΧΙΣΤΟΝ5ΕΤΩΝσεβιβλίαΓ’κατη-
γορίαςγιαπλήρηαπασχόληση.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Άριστηγνώσητηςφορολογικής

νομοθεσίας
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5

ετώνσε Γ’ κατηγορίας βιβλία (τή-
ρηση–έλεγχο–παρακολούθηση)

•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOfficeκρίνεταισκόπιμη
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοιπουπιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκρι-

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

ΑΠΟΤΗΝΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΜΑΤΣΑΛΑΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ζητείται απόφοιτοςΛυκείου με καλή γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας και Υ/Η. Επιπλέον προσόντα όπως γνώση
δεύτερης γλώσσας και πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου, μηχανο-
λόγου, ηλεκτρονικού, θα ληφθούν υπόψιν. Τηλ:6936805053
-2331093440email:info@matsalas.gr.

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

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΚΑΙΚΟΜΠΟ-
ΣΤΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.–
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ,

ΕΠΙΘΥΜΕΙ  ΝΑ -
ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΟ.ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
*ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΕΜΠΕΙΡΙΑΣΕΑΝΑΛΟΓΕΣΘΕΣΕΙΣ
*ΓΝΩΣΗΑΓΓΛΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΜΟΥΗ/Υ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2332303100



τηΒέροια, αναζητά χειριστήμη-

χανημάτων έργου με ικανότητα

οδήγησης επαγγελματικού φορ-

τηγούγιαναεργαστείσεέργού-

δρευσηςστηΘεσσαλονίκη.Τηλ.

επικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επι-

χείρηση εισαγωγής & εμπορίας

καταναλωτικών προϊόντων με

έδρα το Νομό Ημαθίας. Απα-

ραίτητα προσόντα: κάτοχος δι-

πλώματος οδήγησης Γ΄ κατηγο-

ρίας, ΠΕΙ, ηλικία έως 38 ετών

(εκπληρωμένες στρατιωτικές υ-

ποχρεώσεις), προϋπηρεσία σε

αντίστοιχη θέση θεωρείται επι-

πλέον προσόν. Ικανοποιητικός

μισθός. Βιογραφικά στο e-mail:

vbotzori@otenet.grκαιστοFax:

2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη
Βέροια, άτομο 19-29 ετών με

κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που

να γνωρίζειΗ/Υ και να χειρίζε-

ται πρόγραμμα εμπορικής δια-

χείρισης.Πληρ. στο τηλ.: 6977

433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΤΟ COFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί

barista και διανομέα. Απο-
στολή βιογραφικώνστο e-mail:

coffeeislandveria@gmail .
com.Τηλ.:6976633096.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητά-
ει να προσλάβει για μόνιμη α-

πασχόληση, εξωτερικόπωλητή

ή πωλήτρια για τους Νομούς

Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονί-

κης.Απαραίτηταπροσόντα, ευ-

χέρεια λόγου, αγγλική γλώσσα,

δίπλωμααυτοκινήτου, άδεια ερ-

γασίαςπροσωπικούασφαλείας,

εμπειρία με βιογραφικό και συ-

στάσεις.Μισθός, ασφάλιση και

ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογη-

τικώνμεσυνέντευξηστα κεντρι-

κά γραφεία μας,Θεσσαλονίκης

45Βέροιαwww.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα γερόντων για κάποιες ώ-

ρες ή και για 24ωρη βάση, κα-

θαριότητα σπιτιών, γραφείων

καισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμωνιά-

τικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα με

βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατάσταση,

400 ευρώόλαμαζί.Τηλ.: 23310

62621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ :  ν τουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βε-

λέντζες χειροποίητες σε διά-

φορα χρώματα, μεγάλο χαλί

μάλλινο σε διάφορα χρώματα,

χαλί μεγάλο με «τρίχες», κε-

ντήματα μετρητοίς. Τηλ.: 6982

293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ , χωρίς υποχρεώ-
σεις, ζητά για γνωριμια κυρια

50-55 ετών, για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ75ετών,ζητάγων-
ριμία με κυρία από 60 έως 70

ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,
παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-
καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.ΗΔάιοςΠλαστικά

ΑΒΕΕ αναζητάστελέ-
χη για τηνπαραγωγή
στις κάτωθι ειδικότη-
τες:

1.Αυτοματιστές,
2.Ηλεκτρολόγοι,
3.Ηλεκτροτεχνίτες,

γιατοτμήμασυντήρησηςκαιτηντεχνικήυποστήριξητουτμήμα-
τοςπαραγωγής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ή Τεχνικής
Σχολής ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών ή αυτοματιστών ή ΙΕΚ ηλε-
κτρολόγων-αυτοματιστών.ΘαεκτιμηθείεμπειρίασεPLC,inverter,
converter,κυκλώματααυτοματισμού,ηλεκτρονικάμετρητικάόργανα
(μετρητέςπίεσηςθερμοκρασίας,  μέτρων κλπ.) μετατροπείςσημά-
τωνκαιηλεκτρονικών ισχύοςτωνμονάδωνπαραγωγής,καθώςκαι
ηγνώσησεηλεκτρικέςεγκαταστάσειςήηλεκτρικέςκατασκευές.

Επιπλέον,απαραίτητηείναιηγνώσητηςαγγλικήςγλώσσας.
ΠαροχέςΕταιρίας
•Πλήρεςπακέτοαποδοχών.
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαικατάρτιση.
•Ευχάριστοκαιανθρωποκεντρικόπεριβάλλονεργασίας.
•Ευκαιρίεςεξέλιξης.
Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

Η εταιρία ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡΑ.Ε. η οποία ε-
δρεύειστηΒέροια,λόγω
τηςανάπτυξηςτουτομέα
τωνΝΩΠΩΝΦΡΟΥΤΩΝ
καιΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ενδια-
φέρεται να προσλάβει
υπάλληλο για υποστήρι-

ξη,οργάνωσηκαιδιαχείρισητωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.
Προφίλυποψηφίουκαιαρμοδιότητες:
•Γνώσητεχνικώνπωλήσεων
•ΕπιθυμητήγνώσηχειρισμούERPπρογραμμάτων
•ΆριστηγνώσηΗ/Υ
•Δίπλωμαοδήγησηςκαιδυνατότηταμετακινήσεων
•Ικανότηταδιαχείρισηςυφιστάμενωνπελατών
•Συνεργασίαμετμήμαπαραγωγήςκαιχειρισμού
•Παρακολούθησηεκτέλεσηςτηςπαραγγελίας
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,μεταφορικόμέσο,δυναμι-

κόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρουα-

ρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.gr.
Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικούτηλ:2331023774

Η εταιρία ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡΑ.Ε. η οποία ε-
δρεύει στηΒέροια, ενδι-
αφέρεται να προσλάβει
υπάλληλοφύλαξης.

Προφίλυποψηφίου:
•Επιθυμητή η προϋ-

πηρεσίασεανάλογηθέση
•Ηλικίαέως50ετών
•Συνέπεια,ΥπευθυνότητακαιΕχεμύθεια
Ηεταιρίαπροσφέρειπλήρηαπασχόληση,μισθόκαιασφάλιση.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις15Φεβρουα-

ρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.gr.
Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγελίαςΥΠSE.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικούτηλ:2331023774



Tο Υπουργείο Εξωτερικών διά του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερι-
κών υπό την ιδιότητά του επικεφαλής της Διυπουργικής Επιτροπής για 
το Brexit, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων διά του Διοικητή της, κ. Γιώργου Πιτσιλή, σε συνέχεια της στε-
νής συνεργασίας και συντονισμού τους για την αποχώρηση του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την ΕΕ και για την καλύτερη ενημέρωση πολιτών 
και επιχειρήσεων υπογραμμίζουν τα εξής:

Από 1.1.2021, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται εκτός Τελωνειακής 
Ένωσης της ΕΕ και, ως εκ τούτου, οι αποστολές εμπορευμάτων και 
αγαθών μεταξύ των δύο μερών υπάγονται σε τελωνειακό έλεγχο (σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό 952/2013 της ΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό επισημαί-
νεται ότι:

 Για τα εμπορεύματα, που έχουν καταγωγή από το Ηνωμένο Βασί-
λειο:

· ΔΕΝ επιβάλλεται δασμός («μηδενικός προτιμησιακός δασμός»)
· Επιβάλλεται ΦΠΑ εισαγωγής (σύμφωνα με τους εθνικούς συντελε-

στές ανά αγαθό).
· Ελέγχονται τυχόν περιορισμοί, απαγορεύσεις και αδειοδοτήσεις 

ανά είδος εμπορεύματος και αγαθού (σύμφωνα με την ενωσιακή και 
εθνική νομοθεσία).

Για τα εμπορεύματα, που έχουν καταγωγή από τρίτες χώρες, αλλά 
εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβάλλεται 
και δασμός.

Ανάλογα με το είδος της αποστολής των αγαθών (εμπορικού ή μη 
εμπορικού χαρακτήρα), την αξία των εμπορευμάτων και τον τρόπο 
εισόδου/μεταφοράς τους στη χώρα μας (π.χ., μεταφορά μέσω ταχυ-
δρομείου και ταχυμεταφορών, προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών), α-
κολουθούνται, κατά περίπτωση, τελωνειακές διαδικασίες διευκόλυνσης 
και απλούστευσης και σχετικές δασμοφορολογικές απαλλαγές. Αναλυ-
τικότερα παρέχονται οδηγίες στον συνημμένο Πίνακα.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα τελωνεία ΔΕΝ επιβάλλουν καμία άλλη 
χρέωση.

Τέλη εκτελωνισμού, που επιβάλλουν μεταφορικές εταιρείες και 
ταχυδρομεία/μεταφορές, λοιπές αμοιβές τους για τις παρεχόμενες υ-
πηρεσίες (π.χ., τελωνειακή αντιπροσώπευση) και κόστη για διάφορα 
δικαιώματα (αποθήκευση, πρακτόρευση, διατακτικές) υπάγονται στη 
συμβατική σχέση μεταξύ του μεταφορέα και του πελάτη/παραλήπτη.

Είναι δικαίωμα του καταναλωτή να τα αναζητεί και να ενημερώνεται 
εγκαίρως για τα παραπάνω. Αντίστοιχα είναι υποχρέωση των εκτελωνι-
στικών εταιρειών ή άλλων παρόχων υπηρεσιών (μεταφορικών κλπ) να 
παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τα επιπλέον κόστη που ενδέχεται να 
προκύπτουν κατά την συναλλαγή υπό το νέο καθεστώς που ισχύει από 
1.1.2021.

Προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων, ερωτήματα και αναφο-
ρές για τις τελωνειακές διαδικασίες, μπορούν να υποβάλλονται στις 
τρεις Τελωνειακές Περιφέρειες της χώρας, ως ακολούθως:

Αττική:  210 4511 003/ 4525 411, telp.attikis@aade.gr
Θεσσαλονίκη: 2313- 33 42 28/37/38, telp.thessalonikis@aade.gr
Πάτρα: 2610 423923, telperachaias@2702.syzefxis.gov.gr
Αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται και μέσα από την ιστοσελίδα 

της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/menoy/brexit) και του Υπουργείου Εξω-
τερικών (https://brexit.gov.gr/).

Θετικό χαρακτήρισε το ισοζύγιο για 
την εργασία το 2020 ο Πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατόπιν της 
συνάντησής του με την ηγεσία του Υ-
πουργείου Εργασίας, τονίζοντας ωστό-
σο την ανάγκη μεγάλης επιτάχυνσης 
στην απονομή των εκκρεμών συντάξε-
ων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός 
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, προ-
ανήγγειλε πως θα τοποθετηθεί ειδικός 
«project manager» για τη διευθέτησή 
του ζητήματος.

«Το Υπουργείο βρέθηκε, και βρίσκε-
ται στην πρώτη γραμμή της θωράκισης 
του εισοδήματος και της απασχόλη-
σης από την πανδημία. Είμαστε στο Υ-
πουργείο το οποίο κατεξοχήν προστα-
τεύει τους πιο αδύναμους και καλείται 
τώρα να προχωρήσει σε πολύ σημα-
ντικές μεταρρυθμίσεις στο εργασιακό 
περιβάλλον. Πολύ περισσότερο όταν 
η απασχόληση από τη μία και η κοινω-
νική συνοχή από την άλλη αποτελούν 
και τους δύο κύριους πυλώνες του Ε-
θνικού Σχεδίου Ανάκαμψης», τόνισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις 
του μετά τη συνάντηση του με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

93.000 περισσότερες προσλήψεις απ’ ό,τι απολύσεις
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η 

κυβέρνηση για τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τους πιο αδύ-
ναμους στη διάρκεια της πανδημίας. «Η πολιτεία κλήθηκε με πολύ 
μεγάλη ταχύτητα να αναλάβει επί μήνες την αποζημίωση εκατοντάδων 
χιλιάδων συμπολιτών μας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να τεθούν σε καθε-
στώς αναστολής επειδή το ίδιο το κράτος αποφάσισε τη διακοπή της 
λειτουργίας αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων. Με πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης στρέψαμε την προσοχή μας στους πιο αδύναμους. 
Διπλασιάσαμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα τον Δεκέμβριο, παρα-
τείναμε επιδόματα ανεργίας, ενισχύουμε τα προγράμματα κατάρτισης 
του ΟΑΕΔ, ξεδιπλώνουμε νέα σχέδια δημιουργίας δεκάδων χιλιάδων 
θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια ανέργους. Όλα αυτά στήριξαν 
τα νοικοκυριά και την εργασία και το 2020 παρά τις πρωτοφανείς συν-
θήκες της πανδημίας έκλεισε με θετικό ισοζύγιο, καθώς είχαμε 93.000 
περισσότερες προσλήψεις απ’ ό,τι απολύσεις», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στον 18μηνο απολογισμό του έργου στο Υπουργείο 
στάθηκε ιδιαίτερα στην «στον δύσκολο τομέα της κοινωνικής ασφάλι-
σης, από το σύστημα ΑΤΛΑΣ για τις ψηφιακές συντάξεις, τα αναδρο-
μικά των συνταξιούχων. Να μην ξεχνάμε, βέβαια, και τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης 
για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
εμβληματική προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας η οποία 
γίνεται πράξη».

Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη μεγάλης 
επιτάχυνσης στην   απονομή των εκκρεμών συντάξεων. «Πρώτοι ανα-
γνωρίζουμε ότι πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα στο ζήτημα της 
απονομής των εκκρεμών συντάξεων. Αποτελεί μία κεντρική προεκλογι-
κή δέσμευση της κυβέρνησης και θα φέρουμε εις πέρας αυτό το έργο 
παρά τις μεγάλες δυσκολίες και δεν θα διστάσουμε να διαθέσουμε πό-
ρους και ανθρώπινο δυναμικό για να υποστηρίξουμε το Υπουργείο και 
τον ΕΦΚΑ σε αυτήν την δύσκολη προσπάθεια» σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις μεγάλες αλλαγές που 
δρομολογούνται και αφορούν:

– Στη μεγάλη μεταρρύθμιση της νέας επικουρικής ασφάλισης με 
ανταποδοτικό χαρακτήρα. Και αυτό αποτελούσε κεντρική προεκλο-
γική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και είναι ένα Νομοσχέδιο το 
οποίο μπορεί να γίνει νόμος του Κράτους εντός του πρώτου εξαμή-
νου του 2021.

– Στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, στην ενίσχυση 
της προσπάθειας της πάταξης της αδήλωτης εργασίας. Είδαμε 
ότι η αγορά της εργασίας άλλαξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
και οφείλει και η εργατική νομοθεσία -ο πυρήνας της οποίας θα 
συμπληρώσει του χρόνου 40 χρόνια ζωής είναι από το 1982- να 
προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Με ποια είναι τα δι-
καιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων που εργάζονται και 
θα εργάζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από το σπίτι, 
ποια είναι τα νέα δικαιώματα και τα νέα προνόμια που δίνουμε -όχι 
μόνο στις μητέρες- αλλά και στους πατεράδες.

– Στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την κατάρ-
τιση. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ 
των αναγκών της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων που διαθέτει 
σήμερα το εργατικό μας δυναμικό. Έχουμε σημαντικούς ευρωπαϊ-
κούς πόρους να αξιοποιήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι και 
ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει σημαντικότατο κοινωνικό αποτύπωμα 
διότι ουσιαστικά δίνει δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ευκαιρία σε συμπο-
λίτες μας οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν στις ανάγκες μιας 
αγοράς εργασίας, η οποία διαρκώς αλλάζει.

– Τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια. Το Υπουργείο 
απέκτησε για πρώτη φορά στη χώρα μας Υφυπουργό γι’ αυτά τα 
ζητήματα κι αυτό σηματοδοτεί την έμφαση μας σε έναν σχέδιο για 
την οικογενειακή πολιτική, με μέτρα όπως η άδεια πατρότητας, η 
επιβράβευση επιχειρήσεων που προωθούν έμπρακτα την ισότητα 
των φύλων, η ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε κάθε 
επιμέρους πολιτική μας. Και βέβαια ένα θέμα βαρόμετρο το οποίο 
ήρθε στην επικαιρότητα με τόσο μεγάλη ένταση είναι το ζήτημα της 
εξουσιαστικής βίας, το οποίο η γενναία Σοφία Μπεκατώρου ανέδει-

ξε με έναν τρόπο που -πιστεύω- ότι μας ακούμπησε και μας συγκίνησε 
όλους. Σύντομα η Ελλάδα θα κυρώσει τη σύμβαση της Διεθνούς Ορ-
γάνωσης Εργασίας κατά της βίας και παρενόχλησης στους χώρους 
εργασίας.

Το θέμα των εκκρεμών συντάξεων 
θα αναλάβει «project manager»

«Το θέμα των εκκρεμών συντάξεων είναι ίσως για μένα η νέα ΔΕΗ 
σε αυτό το Υπουργείο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος προανήγ-
γειλε πως τις αμέσως επόμενες μέρες θα τοποθετηθεί project manager 
που θα ασχοληθεί, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, αποκλει-
στικά με αυτό το θέμα.

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε και τις τρεις μεγάλες πρωτοβουλίες 
του Υπουργείου, που θα συνδυαστούν με αντίστοιχες νομοθετικές πα-
ρεμβάσεις: Το νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις, το νομοσχέδιο 
για τις επικουρικές συντάξεις, και το νομοσχέδιο για την κατάρτιση.

Όπως τόνισε, το νομοσχέδιο για τις επικουρικές συντάξεις είναι εκ-
πλήρωση βασικής προγραμματικής δέσμευσης της Νέας Δημοκρατίας, 
όπως και το νομοσχέδιο για την κατάρτιση, προκειμένου το σύστημα 
να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό, να συνδεθεί η χρηματοδότηση 
των Κέντρων Κατάρτισης με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και να 
γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, συμμετείχαν ο Υπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουρ-
γός αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου, 
η Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υφυπουργός αρμόδια για τη Δημογραφική 
Πολιτική και την Οικογένεια Μαρία Συρεγγέλα, ο Υφυπουργός παρά τω 
Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 
Άκης Σκέρτσος, η Γενική Γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη, η 
Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου, ο 
Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της 
Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης και η Υπηρεσιακή Γενική Γραμματέας του 
Υπουργείου Ματθούλα Τριανταφύλλου.
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Χωρίς δασμούς, 
μόνο με ΦΠΑ, 

τα εμπορεύματα 
προέλευσης

 Ην. Βασιλείου

Project manager επιστρατεύει το υπουργείο 
Εργασίας για τις εκκρεμείς συντάξεις
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