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Δεδομένων των συνθηκών, 
καλά κινήθηκε η πασχαλινή

 Αγορά στη Βέροια

Εμβολιάστηκε χθες
 ο Δήμαρχος Βέροιας  

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας: 
Να ανανεωθούν άμεσα οι άδειες 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Εκδηλώσεις εορτασμού 
των Εθνικών Αγώνων και της 

Εθνικής Αντίστασης κατά
 του ναζισμού και του φασισμού

ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-Κ. Βοργιαζίδης: «Υποδειγματική 
η διαδικασία στο Κέντρο Υγείας Βέροιας»

Συνάντηση με τον πρόεδρο Ιδιοκτητών 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
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«Πρωινές 
σημειώσεις» 
με τη Σοφία 
Γκαγκούση 

από
Δευτέρα στον 

AKOY 99.6
Στις 17 Μαΐου ανοίγουν τελικά
οι βρεφονηπιακοί σταθμοί...

Ανοίγουν οι Ακαδημίες 
από 17 Μαΐου, ξεκινούν 
προπονήσεις στα μοριοδοτούμενα 
για τα ΑΕΙ πρωταθλήματα
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Λίγο ακόμη άμυνα για να μην 
χάσουμε τον δρόμο μας…

    Με την κυβέρνηση να προχωρά σταδιακά μέσα στις 
επόμενες ημέρες στην άρση των περισσότερων περιοριστικών 
μέτρων και την αύξηση του αριθμού εμβολιασμών, 
υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι επιστρέφουμε στην 
κανονικότητα. Ωστόσο, ο αυξημένος αριθμός των 
κρουσμάτων, αλλά κυρίως των διασωληνωμένων και των 
συνανθρώπων που χάνουν καθημερινά την μάχη, πρέπει 
να μας κρατά σε επαγρύπνηση και να μην χαλαρώσουμε. 
Δυστυχώς βλέπουμε φαινόμενα απόλυτης χαλαρότητας 
και μη τήρησης των μέτρων προφύλαξης, που μπορεί να 
μας στοιχίσουν. 
  Η ψυχολογική κόπωση μετά από τόσους μήνες 
περιορισμών σε συνδυασμό με την έλευση του 
καλοκαιριού δεν είναι και ο καλύτερος συνδυασμός 
για να διατηρήσουμε την μάσκα και τις αποστάσεις, 
αλλά μέχρι να «χτίσουμε» την απαιτούμενη ανοσία και 
να βεβαιωθούμε ότι αυτός ο υγειονομικός εφιάλτης 
έχει απομακρυνθεί, ας κρατήσουμε λίγο ακόμη άμυνα. 
Ποιος δεν απολαμβάνει το σερβίρισμα στα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, την δυνατότητα να πάμε σε 
λίγες ημέρες στην παραλία, ή να παραβρεθούμε σε μια 
ανοιχτή εκδήλωση-συναυλία, αλλά ας τα κάνουμε με την 
απαιτούμενη προσοχή.  
   Γιατί είναι κρίμα τώρα στα «τελειώματα» να χάσουμε τον 
δρόμο μας…  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Δορυφόροι για γρήγορο ίντερνετ τα παράξενα φώτα
το βράδυ της Πέμπτης

ΔορυφόροιτηςεταιρείαςSpaceXτουΊλον
Μασκ,πουβρίσκονταισεχαμηλήτροχιάγια
τηνπαροχήγρήγορουδορυφορικούΊντερνετ,
μέσω τουσυστήματοςStarlink, ήταν ταπα-
ράξενααστέριαπουσεπομπήστονουράνιο
θόλοπροκάλεσαντηναπορία(καιτονφόβο!)
σεπολύκόσμοτοβράδυτηςΠέμπτης.

Οιπρώτοι 60δορυφόροι τουΜασκμπή-
κανσετροχιάτονΜάιοτου2019μετοπρό-
γραμμα να φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα
παγκόσμιοδίκτυοδορυφορικούInternet.Στό-
χος είναι να τοποθετηθούνσε τροχιάπερισ-
σότεροι από 12.000 δορυφόροι. Στα θετικά
νέα είναι πως το δίκτυο αυτό θα φέρει το
Wi-Fiακόμακαισταπιοαπομακρυσμένακαι

ερημικάσημείατουπλανήτη.
Οιδορυφόροιαυτοίπαραμένουνσετροχιάσεύψοςμόλις1.600kmκαιοκαθέναςτροφοδοτείταιαπόμόλιςέναηλιακό

panel.
Επομένωςτηνεπόμενηφοράπουθαδείτεαντίστοιχαφωτεινάσώματαστονουρανό,μηνπάειτομυαλόσαςστους

εξωγήινους!

«Πρωινέςσημειώσεις»με
τηΣοφίαΓκαγκούσηαπό
ΔευτέραστονAKOY99.6

Πράσ ι νο  φως
στις περισσότερες
δραστηριότητες α-
πόΔευτέρακαιμετά
τα λοκντάουν, επα-
ναλειτουργούν και
οι «πρωινές σημει-
ώσεις» με τη Σοφία
Γκαγκούση  στον
AKOY996.Από την
Δευτέρα 10 Μαΐου,
καθημερινά , 10.00

με11.00,πρωινόραντεβούμεενημέρωση,σχόλια,μου-
σική,καθημερινότητακαι…κανονικότητα,αλλάμεμέτρα!

Συντονιστείτε,Δευτέρα με Παρασκευή στονΑΚΟΥ
996,γιαόμορφαραδιοφωνικάπρωινά!

ΡεκόρηΕλλάδαστις
εξαγωγέςαγγουριών

Ιστορικό ρεκόρ ση-
μείωσανοι εξαγωγέςαγ-
γουριών καθώς από την
αρχήτουτρέχοντοςέτους
έως και χθες 7 Μαΐου
οι εξαγωγές αγγουριών
ανήλθαν σε 45.962 τό-
νους, ενώπέρυσι το ίδιο
διάστημα είχαν εξαχθεί
συνολικά35.795τόνοι.

Μια ακόμα απόδειξη
ότι οι έλληνες μετά την
δεκαετία της οικονομι-
κής κρίσης αλλά και της
πανδημίας, έχουν και
τεχνογνωσία και βαθιά
εμπειρία από ποιοτικά
αγγούρια!

Στις 17 Μαΐου
ανοίγουν τελικά

οι βρεφονηπιακοί 
σταθμοί…

Οιβρεφονηπιακοί σταθμοί θαανοίξουνστις 17
Μαΐου,ανακοίνωσεηκαθηγήτριαΠαιδιατρικήςΛοι-
μωξιολογίαςκαιμέλοςτηςΕπιτροπήςΕμπειρογνω-
μόνων,ΒάναΠαπαευαγγέλου,κατάτηνενημέρωση
των διαπιστευμένων συντακτών στο υπουργείο
Υγείας.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην επιφύλαξή
τηςΠολιτείας  να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες της
εκπαίδευσηςμαζίκαιέτσιπεριορίστηκαναρχικάστο
ξεκίνημα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. οπότε η
αγωνία των εργαζόμενων γονιών θα λάβει τέλος,
σύντομα!

Δεδομένωντωνσυνθηκών,καλάκινήθηκε
ηπασχαλινήΑγοράστηΒέροια

ΗεορταστικήπερίοδοςτουΠάσχαολοκληρώνεταιτηνΚυριακήτουΘωμάκαιηΑγορά,σύμφωναμετηνπρόεδρο
τουεμπορικούσυλλόγουΒέροιαςκΑθηνάΤσιπουρίδου,κινήθηκεεπιτέλους ικανοποιητικά,δεδομένωντωνσυνθη-
κών…

Περισσότεροπούλησανταεποχιακάείδη,ενώόπωςήταναναμενόμενο,μεγάληκίνησηείχανταπαιδικάστηνέν-
δυσηκαιυπόδηση,οιλαμπάδεςκαιταπαιχνίδια,αλλάκαιτααθλητικάείδη.

ΝαθυμίσουμεότιηΑγοράβρίσκεταιγιαλίγεςμέρεςακόμασεπερίοδοεαρινών(ενδιάμεσων)εκπτώσεωνμέχριτο
Σάββατο15Μαΐουκαιμαζίμετοάνοιγματηςεστίασης,φαίνεταιπωςάρχισεπραγματικάναπαίρνειζωήκαιανάσαο
εμπορικόςκόσμος,όσοιμπόρεσαννακρατηθούνμέχρισήμερα!

ΚαιεπειδήηΚυριακή9ΜαΐουείναιουσιαστικάηπρώτηΚυριακήαυτώντωνεκπτώσεων,ταεμπορικάκαταστήμα-
ταμπορούνναλειτουργήσουν,καθώςημερολογιακάηπρώτηΚυριακήήτανηΚυριακήτουΠάσχα.

ΣτηΒέροιατοάνοιγματηςΑγοράςαυτήτηνΚυριακήείναιπροαιρετικό,απότις11:00π.μ.έωςτις3:00τομεσημέρι.
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Εμβολιάστηκε χθες ο Δήμαρχος Βέροιας  
-Κ. Βοργιαζίδης: «Υποδειγματική η διαδικασία στο Κέντρο Υγείας Βέροιας»

Την πλήρη ικανοποίησή του για την εξέλιξη της 
πορείας των εμβολιασμών αλλά και την συμβολή 
γιατρών και νοσηλευτών στην «υποδειγματική», 
όπως τη χαρακτήρισε, διαδικασία του εμβολιασμού 
στο Κέντρο Υγείας Βέροιας, εκδήλωσε ο Δήμαρχος 
κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, που εμβολιάστηκε το 
πρωί της Πέμπτης, 6 Μαΐου 2021, σε ένα από τα 
συνολικά έξι εμβολιαστικά κέντρα της πόλης.

Ο κ. Βοργιαζίδης ενημερώθηκε για τη διεξαγωγή 
των εμβολιασμών στις εγκαταστάσεις του Εμβολι-
αστικού Κέντρου Κ.Υ Βέροιας (Μοράβα 2). Από τις 
3 Απριλίου 2021 πάνω από 300 πολίτες προσέρ-
χονται καθημερινά, αρχικά σε χώρο όπου γίνεται η 
καταγραφή του ιατρικού ιστορικού και στη συνέχεια 
σε ξεχωριστούς υγειονομικούς χώρους, τα οποία 
λειτουργούν ως εμβολιαστικά κέντρα. Ακολούθως, 
το άτομο που εμβολιάστηκε παραμένει σε αίθουσα υπό ιατρική παρακολούθηση, μέχρι να του δοθεί η εντολή να αποχω-
ρήσει από ξεχωριστή είσοδο του κτιρίου, προς αποφυγή συνωστισμού. 

Σημειώνεται πως οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται σε εξαήμερη βάση (πλην Κυριακής). Από τις 5 Μαΐου 2021, στο 
Κέντρο Υγείας Βέροιας προστέθηκε ένα νέο εμβολιαστικό κέντρο, με τον αριθμό τους να ανέρχεται πλέον στα τέσσερα, 
ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξή τους.

«Τόσο εγώ όσο και οι δημότες μας δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για το αυτονόητο και αναγκαίο. Εμβολιαστείτε!» ήταν 
το μήνυμα του Δημάρχου Βέροιας που χθες συνεχάρη την κ. Μαρία Χατζή, Επιστημονική Υπεύθυνη Κ.Υ. Βέροιας, τον 
κ. Πρόδρομο Δημητριάδη, Αναπληρωτή Επιστημονικά Υπεύθυνο Κ.Υ. Βέροιας και την κ. Διαμάντω Καρανικολοπούλου, 
Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Προσωπικού για την προσφορά τους στην πρώτη γραμμή της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολι-
ασμού.

Μήνυμα για τη 
Γιορτή της Μητέρας

Στερείται τις επιθυμίες και τα 
θέλω της, αυτά που ονειρεύτηκε, 
ακόμα και τη ζωή της… Η μάνα, 
η μητέρα είναι η πιο ξεχωριστή ύ-
παρξη, είναι ο άνθρωπος που μας 
στηρίζει και μας βοηθά σε κάθε βή-
μα. Η ψυχή της, το πνεύμα της, η 
καρδιά και η αναπνοή της λειτουρ-
γούν αδιάκοπά στον αγώνα της 
προσφοράς και της αγάπης.

Κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη 
τιμούμε εκείνο το πρόσωπο που 
παρέχει ασφάλεια, στοργή και α-
ποτελεί οδηγό για τα σωματικά, 
ψυχικά και κοινωνικά χαρακτηρι-

στικά του καθενός από εμάς. Η όψη της και η μορφή της μας α-
κολουθεί σε όλες μας τις αναφορές και είναι εκείνη που συνεχίζει 
να είναι δίπλα μας ακόμα κι όταν δεν στέκεται κοντά…

Με τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας ο ρόλος της μητέ-
ρας γίνεται πιο σύνθετος. Εργαζόμενες με μικρά παιδιά στο σπί-
τι, με αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικιακές ευθύ-
νες, μητέρες της τρίτης ηλικίας, γιαγιάδες πλέον, που δυστυχώς 
παραμένουν απομονωμένες από παιδιά και εγγόνια μέχρι να 
λήξει ο συναγερμός του κορωνοϊού, μητέρες μονογονεϊκών οι-
κογενειών και μητέρες παιδιών με αναπηρίες έχουν επωμιστεί το 
βάρος της δυσάρεστης κατάστασης του αποκλεισμού.

Ως Δήμος Βέροιας στηρίζουμε έμπρακτα τις μητέρες με την 
πολιτική μας, τις δομές και τις δράσεις μας, μέσα από τη Διεύ-
θυνση Κοινωνικής Προστασίας, το Κέντρο Κοινότητας, το ΚΕΠ 
Υγείας και το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, καταβάλλοντας 
κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς 
συστήματος πρόνοιας και ασφάλειας.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας ή αλλιώς η Γιορτή της Μη-
τέρας δεν είναι απλά μια γιορτή υπενθύμισης της σημασίας της 
μητρότητας. Είναι ο λόγος για τον οποίο καθημερινά πρέπει να 
δείχνουμε την ελάχιστη ευγνωμοσύνη, ανταπόδοση και ανα-
γνώριση της ανιδιοτελούς συμβολής της στην προσωπική μας 
πορεία μέσα στην κοινωνία. Η διδαχή των αξιών του σεβασμού 
και της υπευθυνότητας παραμένει πάντα ανεκτίμητη μέσα στο 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας.

Χρόνια Πολλά σε όλες τις μητέρες. 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Δήμαρχος Βέροιας

Ιατρείο Καρδιολογίας 
στο Νοσοκομείο Νάουσας

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας ενημερώνει τους πο-
λίτες του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νο-
μού Ημαθίας ότι, έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου, επεκτείνεται η λειτουργία των 
Ολοήμερων Ιατρείων Καρδιολογίας στην Υγειονομική Μονάδα 
Νάουσας.

Το νέο Ιατρείο θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τον Επικουρικό 
ιατρό Καρδιολογίας κ. Αϊδίνη Ανδρέα.

Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού γίνεται από την 
Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας 
στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00 έως 
15:00. 

Για επιστροφή σε επαναλειτουργία 
δραστηριοτήτων, με σταδιακή προσο-
χή έκανε λόγο ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας 
στην ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας 
για την εξέλιξη τη πανδημίας, που έγινε 
χθες  Παρασκευή.

Όπως ανέφερε από σήμερα  Σάββα-
το 8 Μαΐου, λειτουργούν οι οργανωμένες 
πλαζ και αλλάζει το ποσοστό στο εμπό-
ριο σε 50 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο.

Στις 10 Μαΐου ανοίγουν νηπιαγωγεία, 
δημοτικά, γυμνάσια με βεβαίωση self 
test που θα προσκομίζουν μαθητές και 
εκπαιδευτικοί και την ίδια ημερομηνία 
ανοίγουν φροντιστήρια και κέντρα ξένων 
γλωσσών, που σχετίζονται με εξεταστι-
κές διαδικασίες καθώς και τα διοικητικά 
δικαστήρια και κάποιες λειτουργίες των 
ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων.

Από τις 17 Μαΐου επαναλειτουργούν 
οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, 
ενώ επιτρέπεται η διά ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων 
δεύτερης ευκαιρίας και του προπαρασκευαστικού προγράμ-
ματος πιστοποιήσεων απόφοιτων μεταλυκειακού έτους τάξης 
μαθητείας ΕΠΑΛ. Επίσης την ίδια ημερομηνία (17/5) επαναλει-
τουργούν τα ωδεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Στις 14 Μαΐου ανοίγουν τα Μουσεία με υγειονομικά πρωτό-
κολλα, στις 17 τα θερινά σινεμά με πληρότητα 75% και  στις 28 
Μαΐου τα ζωντανά θεάματα – ακροάματα (θέατρα – συναυλίες), 
με πληρότητα 50% και συγκεκριμένη ταξιθέτηση.

«Προχωράμε σε επιπλέον βήματα ανάκτησης της ελευθερί-
ας, ωστόσο ο ιός παραμένει ύπουλος», τόνισε ο κ.Χαρδαλιάς 
για να συμπληρώσει ότι βήμα – βήμα θα αφήνουμε πίσω αυτά 
τα μέτρα που έχουμε πάρει.

Πρόεδρος ΚΕΠΑ: «Βέροια, η πόλη της μουσικής, το φε-
τινό μας μότο στον πολιτισμό»

Έτοιμη είναι και η ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας για την έναρξη 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Όπως μας είπε ο πρόεδρος Θε-
όφιλος Κορωνάς, το πρόγραμμα είναι έτοιμο και ξεκινάει τέλος 
Μαΐου με αναβαθμισμένο Μουσικό Περίπτερο στις γειτονιές και 
την Αγορά της πόλης, στο ίδιο ύφος και στις 30 Ιουνίου ανοίγει 

το ανοιχτό θέατρο του 
Άλσους. Φέτος προ-
γραμματίζονται  δύο νέ-
ες δράσεις, το φεστιβάλ 
δασών στις 30 Ιουλίου 
με αρχές Αυγούστου 
και το φεστιβάλ της 
Βεργίνας, 20 με 21 Αυ-
γούστου, με μουσικές 
από τις χώρες που πέ-
ρασε ο Μέγας Αλέξαν-
δρος. Κλασικά πλέον η 
Εύηχη πόλη στο τέλος 
Αυγούστου και «το μή-
νυμα των φετινών εκ-
δηλώσεων είναι: ένα 
δυνατό καλοκαίρι με 
την πόλη γεμάτη  μου-
σική», επισημαίνει ο κ. Κορωνάς.

Και πάνω σ’ αυτό το μότο έρχεται τον Νοέμβριο η πρώτη συ-
νάντηση μουσικών πανεπιστημίων στην πόλη της Βέροιας, με 
ημερίδες και πολλές δράσεις.

Από τις 10 Μαΐου μέχρι το τέλος του μήνα
Ανοίγουν σχολεία, φροντιστήρια, 

οργανωμένες πλαζ, θερινά σινεμά και 
ζωντανά θεάματα – ακροάματα, 

τηρουμένων των μέτρων προστασίας



Του ιερέως: 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

«Μήπως αυτό που
 θαρρούμε βασίλεμα

γλυκοχάραμ’ 
αυγής είναι πέρα,

κι αντί νάρθει μια 
ύχτα, αξημέρωτη

ξημερώνει μι’ αβράδιαστη μέρα;»

(Γ. Δροσίνης)

Το μεγαλύτερο και αποφασιστικότερο γεγονός 
του χριστιανισμού, φίλοι αναγνώστες, είναι η Α-
νάσταση του Χριστού. «Ει Χριστός ουκ εγήγερται 
κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πί-
στις ημών», λέγει ο Απ. Παύλος. Εάν ο Χριστός 
δεν ανασταινόταν, όλα θα ήταν ψευτιά, πλάνη, 
απάτη. Και μάλιστα η μεγαλύτερη και παναν-
θρώπινη πλάνη, τις ιστορίας. Μόνο η Ανάσταση 
του Χριστού αποτελεί την πηγή της χριστιανικής 
θρησκείας, το θεμέλιο της πίστης και την δόξα 
της Εκκλησίας. Όλοι οι αγώνες της Εκκλησίας 
διεξήχθησαν στο οχυρόν του τάφου του Χριστού. 
Πολλές επιθέσεις εναντίον του. Ομοβροντίες 
απίστων, φιλοσόφων, υλιστών, αθεϊστών, ερευ-
νητών… Όλοι είχαν ως στόχον την ανάσταση του 
Κυρίου.

Εχρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα του ανθρω-
πίνου Πνεύματος, όλες οι μέθοδοι της επιστήμης, 
όλα τα πορίσματα της ερεύνης… Γράφτηκαν τό-
μοι πολλοί. Έρευνες έγιναν μεγάλες. Επεμβάσεις 
επιστημονικές. Τα τελευταία χρόνια δε και ηλε-
κτρονικοί εγκέφαλοι και υπολογισμοί υψίστης τε-
χνολογίας, για να ερευνήσουν το «κενόν μνημεί-
ον, όπου έκειτο το σώμα του Ιησού». Ίσως ποτέ 
δεν θα σταματήσει ο άνθρωπος να ερευνά το 
μεγάλο αυτό γεγονός. Και αξίζει, βεβαίως, να το 
ερευνά. Γιατί είναι το μέγιστο και μοναδικόν μυ-
στήριον όλων των αιώνων. Ο τάφος του Κυρίου 
είναι η μοναδική πηγή ζωής. Άλλοι σκύβουν για 
να πιουν και άλλοι για να πνιγούν. Άλλοι για να 
αντλήσουν ζωή, άλλοι δια να εξαντλήσουν τι δυ-
νάμεις τους και να παραδοθούν. Σε όλους όμως, 
πιστούς και απίστους, σοφούς και ασόφους, η 
Εκκλησία θα κηρύττει και θα προσφέρει «Ιησούν 
Χριστόν εγηγερμένον εκ νεκρών… Ιουδαίοις μεν 
σκάνδαλον, Έλλησι δε μωρίαν…».

Το Πάσχα του Χριστιανισμού είναι η Ανάστα-
ση του Χριστού. Η Εκκλησία μας είναι αναστά-
σιμη, γιατί δόγμα της μοναδικό είναι η ανάσταση 
του Ιδρυτού της και Αρχηγού της. Όλη η Εορτο-
λογική οργάνωση της πίστης μας, όλη η δομή 
της λατρείας μας, η υμνολογία, η προσευχή, τα 
μυστήρια, όλα έχουν ως αρχή και τέλος, ως βάση 
και περιεχόμενο την ανάσταση του Χριστού.

Βεβαίως, και άλλες θρησκείες ομιλούν για κά-
ποια αθανασία και αιωνιότητα του αρχηγού τους 
με κάποιες μετεμψυχώσεις και μεταμορφώσεις 
και άλλες πρωτογονικές δοξασίες, αλλά δεν γίνε-
ται κανένας λόγος για την εκ νεκρών ανάστασή 
του. Άλλο σκιά και σύμβολο και άλλο πραγματι-
κότητα. Των άλλων θρησκειών η διδασκαλία είναι 
περιπλάνηση και παραπλάνηση του ανθρώπου, 
μέσα σ’ έναν κόσμο πρωτόγονων δοξασιών, 

φιλοσοφικών αναζητήσεων και προσωπικών αυ-
τοσχεδιασμών. Είναι αναζήτηση και αγωνία, α-
πόγνωση και αμηχανία. Εμείς όμως οι Χριστιανοί 
«ευρίκαμεν τον Μεσσίαν».

Πιστεύει άραγε, φίλοι αναγνώστες, ο σημερι-
νός άνθρωπος στην Ανάσταση του Χριστού; Και 
ποια σημασία έχει η πίστη αυτή στη ζωή του; 
Είναι γεγονός ότι υστερεί πολύ ο άνθρωπος στο 
θέμα αυτό. Μήπως όμως και ο Θεός αδίκησε 
τον άνθρωπο και δεν του προσέφερε επαρκή 
στοιχεία για την πλήρη αποδοχή της αναστάσε-
ως; Αρκεί η Ανάσταση του Χριστού, όπως την 
παρουσιάζει η Εκκλησία μας, για να πιστέψει ο 
σύγχρονος άνθρωπος στην αιωνιότητα και την 
αθανασία της ύπαρξής του;

Δεν ήταν δυνατόν να μας δοθούν χειροπιαστά 
ντοκουμέντα της ανάστασης για την ασάλευτη 
θεμελίωση και εδραίωση της πίστης. Πολλοί θέ-
τουν τον ερώτημα: «Δεν θα μπορούσε να βρεθεί 
το σώμα του Ιησού στον τάφο; Δεν θα μπορούσε 
να διασωθούν μέχρι σήμερα τα οστά του Ιησού, 
όπως τόσων άλλων ανδρών της Ιστορίας;». Μία 
τέτοια, βέβαια, απαίτηση αποτελεί βλασφημία. Η 
ανακάλυψη των οστών του Ιησού όχι μόνο δεν 
θα δυνάμωνε την πίστη, αλλά και θα έκανε με-
γαλύτερη την ευθύνη και την ενοχή του απίστου. 
Γιατί, παρόμοιες αποδείξεις και επιχειρήματα θα 
εκλόνιζαν την πίστη.

Η πίστη δεν στηρίζεται σε επιχειρήματα και 
αποδείξεις. Αντίθετα, καταρρέει με αυτά και κατα-
στρέφεται. Το «μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύ-
σαντες» σημαίνει ότι η πίστη που στηρίζεται στις 
φυσικές αισθήσεις στην όραση και την ψηλάφιση, 
είναι πρόχειρη, βραχύβιος και θνησιγενής. Η Α-
νάσταση του Κυρίου δεν είναι μόνον ένα θαύμα, 
αλλά και ένα μυστήριον. Αλλοίμονο αν η πίστη 
εξηρτάτο από την παρουσία ή απουσία ενός 
σκελετού, από ένα άδειο ή όχι τάφο. Όσοι θα 
απαιτούν να βάλλουν το δάκτυλόν των εις τον 
τύπον των ήλων δια να πιστέψουν, θα παίρνουν 
την απάντηση: «Μακάριοι οι μη ιδόντες και πι-
στεύσαντες».

Μία βασική θέση της Εκκλησίας μας είναι ότι 
ο αληθινός Θεός δεν απεκάλυψε όλα στον άν-
θρωπο, αλλά μόνο όσα ήταν αναγκαία και απα-
ραίτητα για τη σωτηρία του και ήταν δυνατόν να 
τα καταλάβει. Αλλά και όσα απεκάλυψε, δεν προ-
σφέρονται στον άνθρωπο έτοιμα και ακόπως, 
αλλ’ απαιτούν εκ μέρους του κάποιαν έρευναν 
και προσπάθεια για τη πρόσληψη και κάποιαν 
έρευναν και προσπάθεια για την πρόσληψη και 
κατανόησή τους. Και κυρίως απαιτούν θέληση 
και ηθική βούληση. «Θεός, κατά το εφικτόν ημίν, 
την εαυτού εφανέρωσε γνώσιν και όπερ συνέφε-
ρεν ημίν γνώναι απεκάλυψεν, όπερ δε ουκ εδυ-
νάμεθα φέρειν απεσιώπησεν…» (Δαμασκηνός).

Η πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου, η απο-
δοχή του γεγονότος, απαιτεί εκ μέρους τους αν-
θρώπου θέληση και απόφαση. Όχι αποδείξεις και 
επιχειρήματα. Γιατί, κατά βάθος πιστεύομε στον 
Ιησού Χριστό όχι ένεκα των θαυμάτων του, αλλ’ 
αντιθέτως πιστεύομε στα θαύματα ένεκα της πί-
στης μας στον Ιησού Χριστό. Δεν πιστεύομε στο 
Ευαγγέλιο λόγω των θαυμάτων, αλλ’ αντιθέτως, 
πιστεύομε και αποδεχόμαστε τα θαύματα λόγω 
της πίστης μας στο Ευαγγέλιο.

Όλα στηρίζονται στο «τίνα με λέγουσιν οι άν-
θρωποι είναι τον υιόν του ανθρώπου». Η εποχή 
μας, βέβαια, είναι υλιστική και ευδαιμονιστική και 
ο άνθρωπος απορρίπτει όχι μόνον την μελέτην 

παρομοίων θεμάτων, 
αλλά και την απλή προ-
σέγγιση και συζήτηση. 
Προτιμά, μπροστά στο 
γκρεμό, να έχει τα μά-
τια κλειστά και ας σκο-
τωθεί παρά να τα έχει 
ανοιχτά για ν’ αποφύ-
γει την καταστροφή. Το 
πρώτο, εξασφαλίζει τον 
υλικό ευδαιμονισμό. Το 
δεύτερον, τον ηθικόν και 
πνευματικό προβλημα-
τισμό. Και το μεν οδηγεί 
από τη «ζωή» στο θά-
νατο, το δε από το «θά-
νατο» εις την ανάσταση 
και τη ζωή.
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Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης καί Κα-
μπανίας στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 200 ἐτῶν 
ἀπό την κήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως διορ-
γανώνει καί φιλοξενεί τό ἱστορικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Οἱ 
ἐθνικοί ἀγῶνες τῶν Μακεδόνων ἀπό τό 1453 ἔως καί 
τό 1878».

 Τό Συνέδριο ἀρχικά προγραμματιζόταν να διε-
ξαχαθεῖ σέ φυσικό χῶρο και μέ τή φυσική παρουσία 
τῶν Συνέδρων. Δυστυχῶς τά περιοριστικά μέτρα 
ὑγειονομικῆς προστασίας ὁδήγησαν στην διαδυ-
κτιακή διεξαγωγή και προβολή τῶν ἐργασιῶν τοῦ 
Συνεδρίου.  

Τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου μπορεῖτε νά παρακο-
λουθήσετε την Κυριακή 9 Μαΐου καί ὥρα 5 μ.μ. στούς 
ἰστοχώρους www.imverias.gr www.ekklisia1821.gr 
καί στό ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως «Παύλειος Λόγος 90.2 FM». 

 Πρόγραμμα Συνεδρίου 
Κυριακή 9 Μαΐου καί ὥρα 5 μ.μ. 
• Χαιρετισμός ἐκπροσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ.κ. 
Δαμασκηνοῦ 

• Χαιρετισμός τοῦ Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδι-
κῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ.κ. Ἰγνατίου 

• Χαιρετισμός τοῦ Δημάρχου τῆς Ἡρωϊκῆς πόλεως 
Ναούσης κ. Νικολάου Καρανικόλα 

• Ἔναρξη Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα 

Α΄ Συνεδρία  
• «Στοχασμοί καί προβληματισμοί 200 χρόνια ἀπό 

τήν ἐθνική παλιγγενεσία. Ἀγῶνας καί θυσία στήν Μα-
κεδονία» Ἀρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζῆς, Ἀρχ. Ἐπίτροπος 
Καμπανίας 

• «Τά προεπαναστικά κινήματα στή Νάουσα» Ἐμ-
μανουήλ Βαλσαμίδης, ἐκπαιδευτικός  

• «Γεροτάσος ἀπό τήν Βέροια καί τήν Νάουσα. Ὁ 
τῆς Ἀναστάσεως ἐπώνυμος καί ἥρως τῆς Πανελλά-
δος» Ἀρχιμ. Πορφύριος, Καθηγούμενος Ι.Μ.Τ. Προ-
δρόμου Σκήτης Βεροίας 

• «Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες» Σεβ. Μητροπολίτης Βε-
ροίας κ. Παντελεήμων  

 Β΄ Συνεδρία  
• «Οἱ Μακεδόνες στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821» 

Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός ἐπιστήμων –συγ-
γραφέας  

• «Ἡ προεπαναστατική ἱστορία τῆς Βέροιας καί οἱ 
ἀγῶνες τοῦ ἱεροῦ Κλήρου» Ἀλέξανδρος Τρομπούκης, 
Ὑποστράτηγος ἐν.ἄ. 

• «Ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας στά σημαντικότερα 
μετεπαναστικά κινήματα τῆς Μακεδονίας: Χαλκιδική - 
Βέροια - Νάουσα - Πιέρια (1821/22 -1878)» Δημήτριος 
Παπάζης, ἀν. καθηγητής ΑΕΑΘ 

• Λήξη Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα 

Η Ανάσταση του Χριστού
(το μέγιστο και μοναδικό 

μυστήριο όλων των αιώνων)

Διαδικτυακό Συνέδριο της Ι. Μητρόπολης 
με θέμα: «Οι εθνικοί αγώνες των Μακεδόνων 

από το 1453 έως και το 1878» 

Ακούγοντας το Παραμύθι
Tης Όλγας Κουτμηρίδου-Μεταξά

Μέσα στην άσπρη μολυβοθήκη το στυλό,και η παρέα του κάθονται ακίνητοι και 
άπραγοι...Μερικές φορές μόνο κανα δυό μολύβια πετάγονταν στην αυλή του τραπε-
ζιού,να παίξουν για λίγο πάνω σε ένα χαρτί και ύστερα ξαναγύριζαν στο σπίτι.Μπήκε η 
Άνοιξη!! Την ακούνε από το μεγάλο παράθυρο,την μυρίζουν..Ο ήλιος τους καλημέριζε 
κάθε πρωί μπαίνοντας κλεφτά πίσω από την πουά κουρτίνα.Πόσο του έλειπαν οι φίλοι 
του;Τί να κάνουν άραγε ο Νούς και το χαρτί;σκεφτόταν λυπημένο το στυλό.Ξάφνου ένα 
πρωί χαράματα..σαν σε όνειρο ακούει κάποιον να τον φωνάζει.Αγουροξυπνημένος κοι-
τάζει από το μπαλκόνι της μολυβοθήκης και...

-Ειιιι υπναρά ξύπνααααα ήρθα να σε δώ  φώναζε χαμηλόφωνα το χαρτί στον φίλο 
του.Το στυλό πετάχτηκε με λαχτάρα όρθιο και έτρεξε να αγκαλιάσει το χαρτί.Κόντεψαν 
να ξεχάσουν ο ένας τον άλλον!

-Είμαι και εγώ εδώ φώναξε ο Νούς και πήγε προς το μέρος τους
-Επιτέλους!!!!Είμαστε πάλι μαζί!φώναζαν οι τρεις φίλοι κλαίγοντας..Όταν πέρασε η συγκίνηση κάθησαν στο 

πεζούλι της αυλής του τραπεζιού και άρχισαν την συζήτηση..
-Λοιπόν!Τόσο καιρό κλεισμένος στο δωμάτιο σου τί έκανες;ρώτησε το στυλό τον Νού 
-Διάβαζα φίλοι μου.Έμαθα για τα βήματα του κόσμου,για την πρόοδο της επιστήμης,για την ελευθερία του 

ανθρώπου.Ο κόσμος της γνώσης είναι περίπλοκος.έπρεπε να έιμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που άκουγα μέ-
σα από τις σελίδες των βιβλίων!

-Και τί είδες και άκουσες;ρώτησε όλο περιέργεια το χαρτί
-Είμαι πολύ λυπημένος φίλοι μου.Μιά αόρατη ομίχλη που λέγεται φόβος σκέπασε την γή και τους ανθρώ-

πους της.Ο τρόμος σφράγισε τα χείλη και οι σκέψεις δεν τολμούν να γίνουν λέξεις..Τραγούδι δεν ακούς πιά 
παρά μόνο ψιθύρους για μιά χαρά που χάθηκε στα βάθη της θάλασσας..Οι άνθρωποι άλλαξαν μοιάζουν υπνωτι-
σμένοι,φορούν την μάσκα του φόβου και κλείστηκαν στα σπίτια τους!

-Πού πήγε η ελπίδα;το θάρρος;η γενναιότητα;η πίστη; φώναξαν οι δύο φίλοι θυμωμένοι
-Νομίζω πώς ήρθε η ώρα να δράσουμε είπε ο Νούς σκεπτικός
-Εμείς τί μπορούμε να κάνουμε εμείς;είπαν οι δυό τους με μιά φωνή
-Θα προσπαθήσουμε και οι τρείς μαζί,ο καθένας με το δικό του χάρισμα να ξυπνήσουμε τους ανθρώπους,να 

βγάλουμε την μάσκα του φόβου,και να γεμίσουμε τον Νού τους και την καρδιά τους με αγάπη και πίστη!
-Να τους μιλήσουμε για την φιλία μας! Είπε ενθουσιασμένο το χαρτί
-Εγώ θα τους μιλήσω για την υπομονή και την προσευχή είπε το στυλό
Ας ξεκινήσουμε παιδιά!Ο δρόμος θα είναι δύσκολος όμως αξίζει η προσπάθεια,θα σώσουμε τους ανθρώ-

πους!Οι τρείς φίλοι ενώσανε τις δυνάμεις τους και χωρίς φόβο άρχισαν να καταστρώνουν τον τρόπο διάσωσης 
του ανθρώπινου είδους!

-Τί λέτε και εσείς κορίτσια;Να μπούμε στην ομάδα διάσωσης τους;
-Ναι ,ναιαιαι γιαγιάκα είμαστε σίγουρες πως θα τα καταφέρουν! φώναζαν οι εγγονές μου με ενθουσιασμό 

ακούγοντας το παραμύθι......



Παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής  
«Ελλάδα 2021»,  Γιάννας Αγγελοπούλου – 
Δασκαλάκη,  θα πραγματοποιηθούν, την Κυ-
ριακή 9 Μαΐου, οι εκδηλώσεις για την 199η 
Επέτειο του Ολοκαυτώματος της πόλης της 
Νάουσας. Στις επετειακές εκδηλώσεις του 
Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας την Κυ-
βέρνηση θα εκπροσωπήσει ο  Υφυπουργός 
Οικονομικών,  Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας, Απόστολος Βεσυρό-
πουλος.

To πρόγραμμα εορτασμού και των παράλ-
ληλων εκδηλώσεων για την 199η Επέτειο του 
Ολοκαυτώματος έχει ως εξής:

Σάββατο 8 Μαΐου 2021
18:00:  Ιερός Ναός Αγίου Μηνά, Μέγας Πολυαρχιερατικός Πανηγυρι-

κός Εσπερινός της εορτής μετ’ αρτοκλασίας  και εν συνεχεία δέηση με 
κατεύθυνση στο Χώρο Μαρτυρίου («Κιόσκι»).

Κυριακή 9 Mαΐου 2021
07:30: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 

Όρθρος, Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, μνημόσυνο δωρητών και ευ-
εργετών του Δήμου Νάουσας.

10:15: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος: 
Πέρας προσέλευσης επισήμων.

10:30: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 
Δοξολογία.

11:15:  Έναρξη τελετής στον Χώρο Θυσίας. Επιμνημόσυνη δέηση, 
ρίψεις (στον ποταμό της Αράπιτσας) και καταθέσεις στεφάνων στο 
Μνημείο από εκπροσώπους Αρχών και Φορέων. Τήρηση ενός λεπτού 
σιγής. Ανάκρουση του Εθνικού Υμνου. Εκφώνηση του Πανηγυρικού 
της Ημέρας. Αναπαράσταση της θυσίας των γυναικών στον ποταμό της 
Αράπιτσας.

12:20 - 12:50:  Ξενάγηση της Προέδρου της Επιτροπής  «Ελλάδα 
2021» στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας και περιήγηση στην υπαίθρια φω-
τογραφική εγκατάσταση «Ελευθερία ή Θάνατος».

13:30 - 14:00: Υποδοχή στο Δημαρχείο της Προέδρου της Επιτρο-
πής  «Ελλάδα 2021», από τον Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας Νικόλα Καρανι-
κόλα. Προσφορά αναμνηστικών δώρων.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ στον 
προαύλιο χώρο του Δημαρχείου στο Ρολόι.

14:05 - 14:25: Ξενάγηση της Προέδρου της Επιτροπής  «Ελλάδα 
2021», στο χώρο της Σχολής Αριστοτέλη.

14:45 -15.20:  Ξενάγηση της Προέδρου της Επιτροπής  «Ελλάδα 
2021»,  στο Οινοποιείο - Αμπελώνα «Κτήμα Κυρ Γιάννη», στο Γιαννακο-
χώρι Νάουσας.

Παράλληλες Εκδηλώσεις
-7 Mαΐου -7 Ιουνίου 2021, Δημοτικό Πάρκο Νάουσας: «Ελευθερία ή 

Θάνατος», φωτογραφική εγκατάσταση της φωτογράφου Κατερίνας Κα-
μπίτη στη λίμνη του Δημοτικού Πάρκου. 13 νέες κοπέλες, η νέα γενιά, 
αποδίδουν φόρο τιμής στις 13 Ναουσαίες που μαζί με τα παιδιά τους 
έπεσαν τον Απρίλιο του 1822 στα παγωμένα νερά της Αράπιτσας για να 

γλιτώσουν από την τουρκική σκλαβιά.
-7 Μαΐου-13 Μαΐου 2021, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας: Έκθεση 

περιγραφικών λαβάρων της δράσης «1821: Οι βιβλιοθήκες της Μακε-
δονίας στην Τοπική Ιστορία». Παράλληλα, στον ίδιο χώρο θα εκτίθενται 
αντίτυπα από την συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που αφορούν 
στην τοπική ιστορία (ώρες 10:00-13:00 και 18:00-20:00).

-7 Μαΐου - 13 Μαΐου 2021, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας: «Ο χαλα-
σμός της Νάουσας», έκθεση ζωγραφικής με έργα του Γιώργη Μπαδόλα 
(1943-2010) από την ιδιωτική συλλογή της Κατερίνας Μπαδόλα, με 
την συνεπιμέλεια της Κατερίνας Καμπίτη (ώρες 10:00-13:00 και 18:00-
20:00).

*Όλες οι εκδηλώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν  τηρουμένων 
των μέτρων προστασίας και ασφάλειας κατά της πανδημίας COVID-19 
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Δεν έχω όρεξη καμία.
Ο φίλος μου ο Δημητράκης αγόρασε οικόπεδο 
στον ουρανό.
Εκεί αποφάσισε να κτίσει το σπίτι 
της ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ του.
Ένα αποχαιρετιστήριο τούγραψα …

ΔΙΑΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ…

Στιγμή γυμνή, ξυπόλητη!
Ο Δημητράκης!!!
Που νάναι τώρα οι αναπνοές σου; Που ξενιτεύτηκαν;
Στη γειτονιά των μυστηρίων,
στους κήπους τ` ουρανού.
Χριστός Ανέστη Δημητράκη!
Καρδιές σταματημένες στα χαμόγελά σου
ρυθμίζουν τον «Εσωτερικό ΚΑΙΡΟ μας».
Σε ποια Άνοιξη πέταξες; 
Να σου πω κάτι Γιάννη;
Να σου πω κάτι Μαίρη;
Να σας πω κάτι παιδιά;έλεγες…
Τρίτο πρόγραμμα. Χάρτινο το φεγγαράκι…
Θα φέρει η Άνοιξη πουλιά κι` άστρα πολλά τ` αγέρι…
Διηγείται το παραμύθι της αγάπης ο Δημητράκης.
…το λοιπόν κατά κει που ζούσε η Αγαθότητα κατοικούσε
ο απρόσβλητος και 
σπούδαζε την Αρχιτεκτονική της ΖΩΗΣ αντίς των κτιρίων.
Πολλές φορές ο Παπαδιαμάντης 
έλεγε πως αυτός άκουγε μονάχα ουράνιες μελωδίες 
και τον χτύπο των φτερών των αγγέλων.
Όμως, 
ο Διευθυντής της ορχήστρας έφυγε σιωπηρά,
όπως αποχαιρετά κανείς την περίοδο των κρίνων,
ή 
τις τελευταίες σκηνές του οξυγόνου!
Όπως όταν σηκώνεις τη σημαία της μνήμης,
όταν αγκαλιάζεις στιγμές που η φιλία κυβέρνησε,
όταν έκαμνες τα στραβά μάτια στις ταπεινώσεις
που η δέλτος της Ουτοπίας ανακήρυξε 
ευδόκιμες μέρες του Αοράτου.
Δημητράκηηη. 
Εεεε Δημητράκη. Που πας;
Δεν θάρθεις άλλο;;;;;;;;
Δεν θα «Διανυκτερεύει» άλλο η Αγάπη σου;

Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΗΤΡΙΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιω-

άννη και της Χρυσούλας, το γένος Γαλα-
νομάτη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
του Παναγιώτη και της Μαριάνθης, το γέ-
νος Κολάση, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στο Αιγίνιο Πιερίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων στη Βέροια.

Την Κυριακή 9 Μαΐου
Η Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη  

στις εκδηλώσεις για την 199η Επέτειο του 
Ολοκαυτώματος της Νάουσας



Την Κυριακή 9 Μαΐου από την Π.Ε Ημαθίας
Εκδηλώσεις εορτασμού των Εθνικών 
Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης 
κατά του ναζισμού και του φασισμού

Όπως ανακοινώνεται από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, καθιερώθηκε η 9 η Μα-
ΐου, ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου ως ημέρα Πανελλαδικού 
Εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της 
Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και 
του Φασισμού, για την έμπρακτη απόδοση 
της οφειλόμενης από το Έθνος τιμής προς 
τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους 
νεκρούς και τα θύματα του Ιερού Αγώνα 
και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 του 
Ελληνικού Λαού, εναντίον των εχθρικών 
στρατευμάτων κατοχής. Ο φετινός εορ-
τασμός για τη λήξη του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου θα γίνει σε ολόκληρη την 
επικράτεια, την Κυριακή 9 Μαΐου 2021. Οι 
κύριες εκδηλώσεις του εορτασμού θα γί-
νουν στην πόλη της Βέροιας, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα που καταρτίστηκε από την 
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα εορτασμού 
περιλαμβάνει

α) Γενικό σημαιοστολισμό από την 8η 
πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου, την ημέρα της εορτής. 
β) Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστη-
μάτων καθώς και των Καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Τραπεζών από τη δύση του ηλίου της 9ης Μαϊου μέχρι τις 
πρωινές ώρες της επομένης.

Κυριακή 9 Μαΐου 2021: 
• Πέρας προσέλευσης στον Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου 

Βέροιας των Αρχών και του Λαού. Ώρα 10.20’ 
• Πέρας προσέλευσης των επισήμων. Ώρα 10.25’ 
• Τέλεση Δοξολογίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου 

με τη χοροστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βεροίας, 
Ναούσης & Καμπανίας κ. Παντελεήμονα. Ώρα 10.30’

 Στις 11.00΄ π.μ. της ιδίας μέρας κατάθεση στεφάνων στο 
Ηρώον της πόλης στην  Πλατεία Ωρολογίου.

 Να σημειωθεί ότι βάσει του ισχύοντος υγειονομικού πρω-
τοκόλλου, κατά την τελετή κατάθεσης στεφάνων επιτρέπεται 
η παρουσία αυστηρά 20 ατόμων, όπου και θα τηρηθεί το 
πρωτόκολλο εθιμοτυπίας, όπως ακριβώς ορίζεται με την 
υπ’αριθμ. Πρωτ.: 52749/28-09-2006 (ΦΕΚ 488/β΄/06-10-
2006) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό της σειράς 
προβαδίσματος, αυστηρά μόνο με τη χρήση μάσκας, ενώ εί-
ναι επιβεβλημένη η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων 
μεταξύ των παρευρισκόμενων.
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Κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου 
Βέροιας: Διανομή τροφίμων σε 
180 ωφελούμενες οικογένειες
Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο της πράξης 

«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020»,  πραγματοποίησε διανομή τροφίμων στις 180 ωφε-
λούμενες οικογένειες/543 μέλη ενόψει του Πάσχα.

Οι ωφελούμενοι ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά και προσήλθαν στην προκα-
θορισμένη ώρα όπου τους υπεδείχθη προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστι-
σμός. Στο χώρο του παντοπωλείου εισέρχονταν αυστηρά ένα άτομο για κάθε 
πακέτο.Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού κ. Γεωργία Μπατσαρά και τα Στελέ-
χη του Κοινωνικού Παντοπωλείου κ. Αθανασία Λαμπριανίδου και κ. Δήμητρα 
Καρατζά ευχαριστούν θερμά για την έμπρακτη υποστήριξή των πολιτών, των 
επιχειρηματιών και σωματείων για τη συνεισφορά τους στους συνδημότες μας 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν οξυμένα οικονομικά προβλήματα.

Ευχαριστούμε:
-Την κ. Συρμούλα Τζήμα - Αντιδήμαρχο Παιδείας και Ισότητας Φύλων Βέ-

ροιας και τον σύζυγό της Αθανάσιο Τόπη
-Το Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ Ν. Ημαθίας 
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
-DISCOUNT MARKT (για την τοποθέτηση καλαθιού)
-FAMILY SUPERMARKET (για την τοποθέτηση καλαθιού)
-ΜΑΖΙ MARKETS (για την τοποθέτηση καλαθιού)
-MY MARKET (για την τοποθέτηση καλαθιού)
-ONE MARKET-ΑΦΟΙ ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ (για την τοποθέτηση καλαθιού)
-VENUS -ΑΓΡΟΤΥΠ Ε.Π.Ε
-ΚΑΦΕΣ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ
-ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ
-ΟΡΥΖΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ- ΤΟΠΗ ΣΟΦΙΑ
-ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
-«ΤΗΣ ΔΕΣΠΩΣ» ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ (για την τοποθέτηση καλαθιού)
- ΥΙΟΙ Γ. ΓΑΛΙΚΑ Ο.Ε.
Και όλους τους δωρητές που θέλησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μία δομή η οποία εξυπηρετεί σε μηνιαία 

βάση τους ωφελούμενους και οι δωρεές είναι δεκτές όλη τη διάρκεια του έ-
τους.

Σταδίου 51, ΤΚ 59131
Τηλέφωνα :  2331353824, Αθανασία Λαμπριανίδου
2331353811, Δήμητρα Καρατζά
Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30 π.μ.-15:30 μ.μ.
e-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.veria

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 

κ. Παντελεήμων:
 Το Σάββατο της Διακαινησίμου 8 

Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα λάβει μέρος 
στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό 
Εσπερινό των Αγίων Ναουσαίων Νε-
ομαρτύρων στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Μηνά Ναούσης. 

Την Κυριακή του Θωμά 9 Μαΐου 
το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυ-
αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης 
με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων 
Ναουσαίων Νεομαρτύρων.

 Την Κυριακή του Θωμά 9 Μα-
ΐου στις 5:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο 
διαδικτυακό Συνέδριο της Ιεράς Συ-
νόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη 
μας με θέμα: «Οι εθνικοί αγώνες των 

Μακεδόνων από το 1453 έως και το 
1878». Τις εργασίες του Συνεδρίου 
μπορείτε να παρακολουθήσετε στους 
ιστοχώρους www.imverias.gr - www.
ekklisia1821.gr

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 8 Μα-

ΐου 2021 στις 11.30 π.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Α-
ναλήψεως Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια)  Βέροιας ο Δημήτριος Δαραής 
σε ηλικία 74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 7 Μα-

ΐου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου στα Καβάσιλα Ημα-
θίας η Αθηνά Τσαμπαζη σε ηλικία 
92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η κίνηση του Μητροπολίτη

«Ελευθερία ή Θάνατος»: 
Έκθεση φωτογραφίας 

για τη θυσία των 
γυναικών της Νάουσας 

Ο Δήμος Η-
ρωικής Πόλεως 
Νάουσας στο 
πλαίσιο των πα-
ράλληλων εκδη-
λώσεων για την 
199η ιστορική 
επέτειο του Ο-
λοκαυτώματος 
της  Νάουσας 
(Κυριακή 9 Μα-
ΐου)  διοργανώ-
νει φωτογραφική 
έκθεση «Ελευ-
θερία ή Θάνα-
τος», με θέμα εμπνευσμένο από τη θυσία των γυναικών της 
Νάουσας, τον Απρίλιο του 1822. Πρόκειται για τη φωτογρα-
φική εγκατάσταση της διακεκριμένης φωτογράφου Κατερίνας 
Καμπίτη, στη λίμνη του Δημοτικού Πάρκου της Νάουσας. 

13 νέες κοπέλες, η νέα γενιά, αποδίδουν φόρο τιμής στις 
13 Ναουσαίες που μαζί με τα παιδιά τους έπεσαν τον Απρίλιο 
του 1822 στα παγωμένα νερά της Αράπιτσας για να γλιτώσουν 
από την τουρκική σκλαβιά.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 7 Μαϊου έως τις 7 Ιουνίου. 

Αλλαγή ώρας των  rapid tests 
την Κυριακή 

στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ η διενέργεια των 

rapid tests την Κυριακή  9.05.2021, στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας, θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις 08:30 έως τις 13:00.   



Δημοτική Αστυνομία Βέροιας: 
Να ανανεωθούν άμεσα οι άδειες 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας ενημερώνει όλους τους  ιδιοκτήτες Κ.Υ.Ε., που χρησιμο-
ποιούν κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (πεζόδρομο-πεζοδρόμιο), 
να προβούν άμεσα στην ανανέωση-έκδοση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφω-
να με το άρθρο 6 παραγ.1 του υπ’αρίθμ.188/2015 Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων 
Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας, του Ν.4483/2017(άρθρο 55), του άρθρου 60 του 
Ν.4795/2021. Επιπλέον επισημαίνεται ότι η χρήση του κοιν/στου χώρου, πρέπει να περιορίζεται 
στα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφεται στην άδεια, ώστε να υπάρχει ελεύθερη διέλευση των 
πεζών και ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα πρέπει να τηρηθούν σύμφωνα με το ΦΕΚ 1814/29-4-2021 από τους ιδιοκτήτες 
των Κ.Υ.Ε., τους εργαζόμενους και από τους πελάτες, τα έκτακτα μέτρα προστασίας της  Δημό-
σιας υγείας από τον κίνδυνο περεταίρω διασποράς του κορωνοϊού.

Στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις. 

Συνάντηση με τον πρόεδρο Ιδιοκτητών 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

     Με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ. Σαμανίδη 
Κωνσταντίνο  συναντήθηκαν την Πέμπτη ο Εντεταλμένος για την Δημοτική Αστυνομία Δημοτικός 
σύμβουλος Ευστάθιος Κελεσίδης και η Προϊσταμένη Ελέγχου Δημοτικής Αστυνομίας Σιακαβάρα 
Ελένη  όπου αναπτύχθηκαν τα σχετικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή σωστής χρήσης 
των κοινόχρηστων χώρων και των έκτακτων υγειονομικών  μέτρων της πανδημίας. Για τα μέτρα 
συζήτησαν επίσης και με ιδιοκτήτες, επισκεπτόμενοι σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέρο-
ντος.

Γράφει ο Γιώργος Ι. Καλογήρου 

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιδιωτική πρωτο-
βουλία έχει αναληφθεί, εδώ και λίγο καιρό, με στόχο 
την πολύπλευρη ανάπτυξη του, οριοθετημένου 
ευρύτερα, Ιστορικού Κέντρου της Βέροιας. Εμπνευ-
στής και πρωτεργάτης αυτής της πρωτοβουλίας 
είναι η συμπολίτισσα Δρ Αναστασία Πάπαρη.* Όλα 
τα σχετικά με το θέμα προωθούνται προσεκτικά και 
μελετημένα, με δεδομένη τη γνώση, αλλά και την 
εμπειρία της κ. Πάπαρη, έτσι ώστε να υπάρξει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που θα κάνει, την 
από τη φύση της όμορφη Βέροια, ομορφότερη και 
ελκυστικότερη. Στα πλαίσια της προεργασίας ήδη 
διεξάγεται διαδικτυακή έρευνα (μορφή δημοσκόπη-
σης στο facebook) που αποβλέπει στην συμμετο-
χική διαμόρφωση της τελικής πρότασης – άποψης, 
που θα κατατεθεί και θα αφορά στις υπό εκτέλεση 
αστικές παρεμβάσεις και την μορφή, που θα έχουν 
αυτές. Η έρευνα διεξάγεται μέσω της διαδικτυα-
κής Ομάδας με την ονομασία ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥ-
ΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, https://www.facebook.com/
groups/451179429418936 και την ηλεκτρονική δι-
εύθυνση https://forms.gle/PyoT9Jq48aHExJ4h7 
Από ό,τι θυμάμαι, στην πόλη μας πρώτη φορά ανα-
λαμβάνεται ένα τέτοιας σημασίας και σοβαρότητας 
εγχείρημα. Έχω την βεβαιότητα ότι οι Βεροιώτες, 
στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, θα στηρίξουν αυ-
τή την αξιέπαινη 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α . 
Ακόμα, έχω την 
ελπίδα, οτι οι 
τοπικές Αρχές 
θα σταθούν α-
ποφασ ισ τ ι κο ί 
συμπαραστάτες, 
ώστε οι Δημο-
κρατικές και επι-
στημονικά μελε-
τημένες θέσεις, 
να γίνουν πρά-
ξεις, ακολουθώ-

ντας βεβαίως τις νόμιμες διαδικασίες. Είναι αναμφι-
σβήτητο ότι έχουν γίνει αρκετά μέχρι σήμερα για την 
αξιοποίηση και ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου της 
πόλης μας. Όμως, επίσης, είναι σίγουρο ότι έγιναν 
και λάθη και παραλήψεις, που την έβλαψαν. Η νέα 
Κίνηση πραγματοποιείται με την πεποίθηση και την 
πίστη, πως θα προταθούν διορθώσεις, όπου αυτές 
είναι δυνατές, αλλά και νέες παρεμβάσεις, που θα 
αναγεννήσουν και θα αναζωογονήσουν το Ιστορικό 
Κέντρο και γενικότερα την πόλη μας. Ενδεικτικά 
αναφέρω, ότι στο σχεδιασμό παρεμβάσεων, μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνονται η οδός Μητροπόλεως, η 
Πλατεία Ωρολογίου, το παλιό Ρολόι με τον Πύργο 
του, η Πλατεία Εληάς, η Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και άλλες περιοχές ή σημεία του Ιστορικού Κέντρου 
της Βέροιας. Κλείνω αυτό το σημείωμα με την αισιό-
δοξη πρόβλεψη, πως τόσο οι συμπολίτες μου, όσο 
και οι Τοπικές Αρχές, θα αντιμετωπίσουν αυτή την 
πρωτοβουλία, που είναι καινοτόμα και στηρίζεται σε 
ισχυρές επιστημονικές βάσεις, με ευρείες αντιλήψεις 
και θα αγκαλιάσουν τηνπροσπάθεια, ώστε να υπάρ-
ξει ευτυχές αποτέλεσμα, για το καλό της αγαπημέ-
νης μας Βέροιας και των κατοίκων της. *Αναστασία 
Μ. Πάπαρη, ARCHI.POLIS Founder & CEO, Δρ 
Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος Α.Π.Θ., Διπλ., MSc., PhD 
& Πολεοδόμος / Urban Designer Πανεπ. Λονδινου, 
M. Phil. (U.C.L. The Bartlett)
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ΑΠΩΛΕΙΑ
Εκλάπη αυτοκίνητο 

HONDA CRX, χρώμα 
κόκκινο, με αρ. πινακί-
δας ΗΜΒ-7262, από την 
περιοχή Ανοίξεως στη 
Βέροια. Όποιος γνω-
ρίζει κάτι ας επικοινω-
νήσει στο τηλ.: 6972 
834253.

Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Νάουσας: Έκθεση 

περιγραφικών 
λαβάρων της δράσης 
«1821:Οι βιβλιοθήκες 
της Μακεδονίας στην 

Τοπική Ιστορία»
Ο  Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στο 

πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων για 
την 199η ιστορική επέτειο του Ολοκαυτώμα-
τος της Νάουσας (Κυριακή 9 Μαΐου), διοργα-
νώνει στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας,  
Έκθεση περιγραφικών λαβάρων της δράσης 
«1821:Οι βιβλιοθήκες της Μακεδονίας στην 
Τοπική Ιστορία». 

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο θα εκτίθενται 
αντίτυπα από την συλλογή της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης, που αφορούν στην τοπική ι-
στορία (ώρες 10:00-13:00 και 18:00-20:00).

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 7 Μαΐ-
ου έως τις 13 Μαΐου 2021 και θα λειτουρ-
γήσει τηρουμένων όλων των μέτρων προ-
στασίας και ασφάλειας κατά της πανδημίας 
COVID-19. 

Ενδιαφέρουσα 
πρωτοβουλία για το 

Ιστορικό 
Κέντρο της Βέροιας
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του Σαββατοκύριακου

Ο ΠΑΟΚ καλεί τους φιλά-
θλους του να στείλουν 
φωτογραφίες με μηνύ-

ματα συμπαράστασης στην 
προσπάθεια της ομάδας τους 
να κατακτήσει τη δεύτερη θέση 
του πρωταθλήματος, απέναντι 
στον συμπολίτη Άρη. Οι φίλοι 
του ΠΑΟΚ έχουν τη δυνατότη-
τα να υποστηρίξουν έστω και 
ψηφιακά την ομάδα τους στο 
τοπικό ντέρμπι με τον Άρη. 
Όπως έγινε και στον ημιτελικό 
της Μεγάλης Πέμπτης με την 
ΑΕΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους 
φίλους του Δικεφάλου να στεί-
λουν τις φωτογραφίες τους και 
αυτές θα προβληθούν από τις 

ηλεκτρονικές διαφημιστικές 
πινακίδες της Τούμπας.

«Η… ζωή της εφαρμογής Seyu πλέον 
χωρίζεται σε δύο εποχές. Την προ ΠΑΟΚ και 
την μετά ΠΑΟΚ. Κι αυτό γιατί στον ημιτελικό 
με την ΑΕΚ σπάσατε κάθε ρεκόρ συμμετο-
χής.

Ήταν η πρώτη φορά που οποιαδήποτε 
ομάδα συγκέντρωσε πάνω από 1.000 φω-
τογραφίες μέσα σε τρεις μέρες. Το κοντέρ 
σταμάτησε στις 1.350 selfies στήριξης στην 
ομάδα που πήρε την πρόκριση για τον τελι-
κό Κυπέλλου.

Την Κυριακή (09.05) η ομάδα μας δίνει 
ακόμα μία κομβική μάχη και σας θέλουμε και 
πάλι όλους δίπλα μας. Τα led της Τούμπας 
θα γεμίσουν και πάλι με τα πρόσωπά σας 
και τα μηνύματά σας θα δώσουν δύναμη 
στους παίκτες μας, ώστε ο ΠΑΟΚ να πάρει 
προβάδισμα για την κατάληψη της δεύτερη 
θέσης» αναφέρει η σχετική ενημέρωση του 
Δικεφάλου.

Στη μεγάλη σημασία του 
επικείμενου ντέρμπι με τον 
ΠΑΟΚ στάθηκε στις δηλώ-
σεις του ο Άκης Μάντζιος 
χαρακτηρίζοντάς το κομβικό 
και για τις δύο ομάδες στη 
μάχη της 2η θέσης, ενώ α-
ναφέρθηκε στον παράγοντα 
κούραση και ψυχολογία.

Για υποχρέωση του Ά-
ρη να αφήσει πίσω το ματς 
με τον Ολυμπιακό όπου η 
ομάδα του απέτυχε να πά-
ρει το τρίποντο αν και το 
κρατούσε στα χέρια της το 
μεγαλύτερο διάστημα ενώ 
είχε και χαμένο πέναλτι 
στο φινάλε, αναφέρθηκε με 
δηλώσεις του στο κανάλι 
της Nova ο Άκης Μάντζιος, 
στρέφοντας το βλέμμα του 
στο πολύ σημαντικό παιχνί-
δι με τον ΠΑΟΚ στην Τού-
μπα για την 8η αγωνιστι-
κή των play offs της Super 
League Interwetten.

Αναλυτικά όσα είπε:
Για την ψυχολογικά κα-

τάσταση του Άρη: «Θεωρώ 
πως ήμασταν κοντά στο 
να κάνουμε μια σημαντική 
νίκη. Δεν τα καταφέραμε. 
Μας στεναχώρησε ο τρό-
πος που δεν καταφέραμε 
να κερδίσουμε. Είμαστε υ-
ποχρεωμένοι να το ξεπερά-
σουμε και να ετοιμαστούμε 
για το επόμενο παιχνίδι κό-
ντρα στον ΠΑΟΚ την Κυ-
ριακή».

Για την κόπωση και πό-
σο αυτή επηρεάζει: «Πρέ-
πει να το αφήσουμε στην 
άκρη. Να μην σκεφτόμαστε 
τίποτα, να είμαστε συγκε-
ντρωμένοι στο παιχνίδι της 
Κυριακής. Είναι ένα παιχνί-
δι που μας δίνει τη δυνατό-

τητα να διατηρηθούμε μέσα 
στον στόχο που θέσαμε α-
πό την αρχή της χρονιάς. 
Πλέον εδώ που φτάσαμε 
πρέπει να τα αφήσουμε ό-
λα στην άκρη και να επι-
κεντρωθούμε βάζοντας ο 
καθένας ότι έχει και δεν έχει 
για να κερδίσουμε αυτό το 
παιχνίδι».

Για την επιστροφή Μπε-
ναλουάν στην ενδεκάδα: 
«Όσο κυλούσε ο χρόνος 
στο παιχνίδι πατούσε κα-
λύτερα είναι έμπειρος ξέρει 
να διαχειριστεί το κενό διά-
στημα της απουσίας που εί-
χε. Αυτό είπαμε και πριν το 
παιχνίδι να παίξει με ασφά-
λεια να μην ρισκάρει πολύ. 
Έβγαλε την ποιότητα και 
την προσωπικότητα που έ-
χει ως ποδοσφαιριστής».

Για το τι τον προβλη-
ματίζει περισσότερα στα 
play offs: «Είναι φανερό 

το πρόβλημα που έχουμε. 
Η ομάδα δεν έχει στοιχεία 
που είχε στην κανονική δι-
άρκεια της σεζόν. Μας λεί-
πει η ενέργεια σε διάρκεια 
στα παιχνίδια, από ‘κει και 
πέρα σε αυτή τη φάση που 
είμαστε χάσαμε την αμυντι-
κή μας συνέπεια και κάθε 
λάθος μας το πληρώνουμε 
με γκολ».

Για το πόσο κομβικός εί-
ναι ο αγώνας της Τούμπας 
και αν θα κρίνει τη 2η θέ-
ση στη βαθμολογία: «Είναι 
κομβικός και για τις δύο 
ομάδες. Από ‘κει και πέ-
ρα, αν υποθέσουμε ότι θα 
πάρουμε αποτέλεσμα στην 
Τούμπα θα είμαστε πάλι 
το φαβορί για την δεύτερη 
θέση. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ 
θα είναι αυτός το φαβορί γι’ 
αυτήν».

Για το αν θα κάνει αλ-
λαγές στην ενδεκάδα: 

«Ναι, θα προσπαθήσουμε 
να μπορέσουμε να έχου-
με φρέσκα πόδια, φρέσκο 
μυαλό. Μπήκαμε στην τελι-
κή ευθεία και ο καθένας θα 
πρέπει να δώσει ό,τι έχει 
και δεν έχει, να αδειάσει το 
μυαλό του για να εκπληρώ-
σουμε τον τελικό μας στό-
χο».

Για το τι διαφορετικό πε-
ριμένει σε αυτό το παιχνί-
δι: «Είναι ένας ΠΑΟΚ που 
παίζει διαφορετικά από ότι 
έπαιζε πριν το παιχνίδι με 
τον Ολυμπιακό. Ο σχημα-
τισμός αυτός και τα απο-
τελέσματα που πήρε του 
δίνουν καλή ψυχολογία. Θα 
πρέπει να συγκεντρωθούμε 
διαφορετικά, ξέρουμε πως 
ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που 
έχει υπομονή στο παιχνίδι 
του και παίζει καθαρά για το 
αποτέλεσμα και θα πρέπει 
να προσαρμοστούμε στο 
κομμάτι αυτό εμείς».

Για τον Τζέγκο: «Είναι 
ένα στενάχωρο γεγονός 
για την ομάδα. Ένας σημα-
ντικός τραυματισμός γιατί 
δεν θα λείψει απλώς από 
κάποια παιχνίδια, αλλά θα 
μείνει σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις εκτός για έξι ίσως 
και παραπάνω εβδομάδες. 
Του ευχόμαστε να γυρίσει 
γερός, είναι από τις κακές 
στιγμές του ποδοσφαίρου. 
Είναι δυνατός χαρακτήρας 
και θα πάρει την υπομονή 
και τον χρόνο που χρειά-
ζεται για να επανέλθει δυ-
νατός».

Για το αν θα είναι διαθέ-
σιμος την Κυριακή ο Δελη-
ζήσης: «Θα το δούμε μέχρι 
την Κυριακή».

ΠΑΟΚ: Καλεί τους φιλάθλους
να σταθούν στο πλευρό της ομάδας

μέσω selfie

Μάντζιος: “Φαβορί για τη 2η θέση αν 
πάρουμε αποτέλεσμα στην Τούμπα”
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Του Ηλία Χασιώτη*

To  Βιβλίο «ΤΟΪΒΑΣΙΑ» του Γιώργη Έξαρχου, 
από τις Εκδόσεις «ερωδιός» κατά την ταπεινή 
μου άποψη, είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο του 
«παγκόσμιου χωριού». Σε όλα τα κεφάλαιά του, 
αναπαράγεται η τοπική πραγματικότητα, έστω κι 
αν στον καθένα μας, θα ήταν ίσως δυσδιάκριτα 
κάποια ειωθότα, από τον τόπο καταγωγής του 
Συγγραφέα.

Τούτο το βιβλίο, είναι αφιερωμένο σε όλους 
τους ανθρώπους των χωριών, κάθε ηλικίας. Στου 
λάτρεις και ακούραστους κυνηγούς της τοπικής 
αρετής και ιστορίας. Στα βουνά της τοπικής κουλ-
τούρας όλων των ντόπιων και ιδιαίτερα στους 
μάρτυρες και ανίκητους ανθρώπους του τοπικού 
πολιτισμού, της λαογραφίας, της φύσης και όλων 
των εραστών που σχετίζονται με το «Χειμάδι, το 
Καλοχώρι & Νεσσών, το Δήμου Τεμπών το Νομό 
Λάρισας».

Προφανώς είναι αφιερωμένο και σε όλους τους 
υπόλοιπους γίγαντες της λαογραφικής πίστης και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου μεταξύ άλλων, 
αναδεικνύει και τους Βλάχους του Κισσάβου και όχι 
μόνον.

Δεν συνάντησα καμία δυσκολία στη μελέτη του 
βιβλίου, ως ένας από τους αγαπημένους αναγνώ-
στες του βιβλίου του Γιώργη Έξαρχου με τίτλο 
«ΤΟΙΒΑΣΙΑ».

Επειδή είναι γραμμένο με τρόπο ώστε, για μεν 
τους αρχάριους, πρωτάρηδες ή καλύτερα για τους 
νεοσσούς της τοπικής κουλτούρας να είναι σαν 
το μέλι και το γάλα. Για δε τους προχωρημένους 
αναζητητές του μυστηρίου της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς που θέλουν να γνωρίσουν την εσω-
τερική τους κουλτούρα, αποτελεί επίσης τροφή 
ανάλογη, με του καθενός τη δυνατότητα, λύνοντας 
επίσης κάθε ιστορικό και λαογραφικό μυστήριο, 
κυρίως όμως της καταγωγής των Βλάχων, και της 
συνεισφοράς τους, στην Ελληνική Πολιτιστική ιστο-
ρική εξέλιξη

Αλλά και για όλους αυτούς, που έχουν μπερ-
δευτεί και νομίζουν τον εαυτό τους ειδικό, το βιβλίο 
είναι εκφραστές της τοπικής ιστορίας κάθε πόλης, 
κωμόπολης και χωριού του τόπου τους.

Για τους εκφραστές της καθαρής συνείδη-
σης-ψυχής, το βιβλίο διευκολύνει τις ελεύθερες 
ματιές, που δίνουν πνευματική τροφή και ευφορία 
αλλά και προστασία, πλαισιωμένη πάντα από το 
φως της τοπικής καθαρότητας και απλότητας, που 
γράφει ο Συγγραφέας Γιώργης ‘Εξαρχος. Για τους 
καθαρούς στην καρδιά, το βιβλίο αποτελεί και το 
άνοιγμα των πυλών στο αιώνια τοπικά ήθη και 
έθιμα...

Πάντως είμαι πεπεισμένος ότι το βιβλίο όλους 
τους ζεστάνει, και ο σκοπός του μας υπενθυμίζει 
ότι η ύλη είναι τόσο μεγάλη που περιλαμβάνει ακό-
μα και βότανα για θεραπείες διάφορων ασθενειών 
πρακτικές εφαρμογές που ανήκουν στην «αιώνια 
ντόπια ιστορία και στις πρακτικές ίασης, από την 
εποχή του Θεόφραστου μαθητή του Αριστοτέλη ως 
σήμερα.

Μέγιστη είναι η συνεισφορά του Συγγραφέα 
στην ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας με τις πολύ-
τιμες ιστορικές πληροφορίες (Σάθας, Περραιβός) 
που παραθέτει ο Συγγραφέας σχετικά με τους 
Κονιάρους, φανατικούς Χριστιανομάχους που από 
το 1400 περίπου (επί Μουράτ του Α)’, είχαν εγκα-
ταστήσει οι Οθωμανοί από την πατρίδα για τον 
Συγγραφέα ως τη Φλώρινα που ίσως ήταν η κυρι-
ότερη αιτία που κατά την προέλαση του Ελληνικού 
Στρατού τον Οκτώβριο του 1912 προς το εμπορικό 
ακμαιότατο Μοναστήρι, συνετέλεσαν στην οπισθο-
χώρηση της Ε’ Μεραρχίας, με αποτέλεσμα να χαθεί 
για την Ελλάδα το ιστορικό κέντρο του Ελληνισμού 
(κυρίως βλαχόφωνο) Μοναστήρι, σημερινό Βίτωλα 
των Σκοπιών.

Ο αναγνώστης φυσικά είναι ελεύθερος να απο-
φασίσει αναφορικά με το βιβλίο, στο ποια στάση 
θα πάρει απέναντι του. Θέλησα όμως να είμαι ο 
πρώτος που κάνω μια αντικειμενική βιβλιοκριτική 
αυτού του βιβλίου, διότι κάθε κεφάλαιο, συνολικά 
29, με επανέφεραν σε κάθε στιγμή της ζωής μου, 
ως δύναμη που με γέμισε με πολιτιστικούς - ιστορι-
κούς θησαυρούς.

Τονίζω όμως και πάλι ότι η ευθύνη της επιλογής 
για την βιβλιοκριτική, σφραγίζει το ελεύθερο της 
θέλησής μου, αφού πιστεύω ακράδαντα ότι βιβλίο 
αυτό, δεν ανήκει σε κανένα δόγμα, σε καμία φιλο-
σοφική ιδέα, σε καμία γενική κοινωνική κουλτούρα, 

σε κανένα ανθρώπινο σύστημα, δεν εξυπηρετεί 
συμφέροντα κάποιων κρυφών ή φανερών, μεγά-
λων ή μικρών, απλά καταγράφει τα τοπικά δρώμε-
να τις αναμνήσεις αλλά και ισχυροποιείτο «εγώ» 
όταν αυτό σχετίζεται με την καρδιά και την δύναμη 
της κάθε στιγμή της ζωής μας. Ταυτόχρονα προ-
σεγγίζει τους αφυπνισμένους της τοπικής ζωής, 
αλλά ανήκει και στους εκφραστές της αγάπης για 
τον τόπο τους, με γεγονότα ζωής, που υπηρετούν 
κάθε τι το «ανώτερο» υποδεικνύοντας «φωτεινά 
όντα και τιμητές του τοπικού ανθρώπινου μεγα-
λείου».

Τέλος, το βιβλίο με τίτλο «ΤΟΙΒΑΣΙΑ» του Γιώρ-
γη Έξαρχου, από τις Εκδώσεις «ερωδιός» προ-
σφέρεται και ως ξίφος στο νου, στον εσωτερικό 
λόγο, στη θέληση κάθε ανθρώπου, στον λάτρη της 
«χωριάτικης» ψυχής, για να διαψεύσει αυτούς που 
συχνά ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν περισσότερα 
από τον τόπο τους.

Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό και ευλογημένο, 
ελεύθερο και λάτρη της τοπικής κουλτούρας και 
ιστορίας που υψώνεται με την ανάγνωση φθάνο-
ντας ακόμα και τα χέρια στον Δημιουργό μου, σε 
μια χαρτογράφηση της τοπικής ζωής, που εκδη-
λώνει και τον απεριόριστο σεβασμό στο υπέροχο 
«ανθρώπινο όν του χωριού», ευχα¬ριστώντας 
τον Συγγραφέα Γιώργη Έξαρχου για όσα έγραψε. 
Φρονώ τέλος ότι το βιβλίο αυτό, ανήκει σε κάθε 
σκεπτόμενο άνθρωπο, που θέλει να βρει τον αλη-
θινό άνθρωπο, μέσα του.

 
 Υ.Γ. Ο Γεώργιος Έξαρχος είναι Πανεπιστημι-

ακός καθηγητής, συγγραφέας 49 βιβλίων, συνερ-
γάτης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, 
αρθρογράφος σε έγκριτες εφημερίδες Αθήνων 
και Θεσσαλονίκης και σεναριογράφος στο φίλμ 
του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Ο-
δυσσέα. Υπεβοήθησε το Δήμο Αμυνταίου στην 
παρουσίαση στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος 
της Θεσσαλονίκης, των ντοκυμαντέρ Αμύνατιο 
Πολιτεία Λιμνών και Κρίνα στο Χιόνι, του γνωστού 
σκηνοθέτη Χρήστου Σκούρα.

*Ιστορικός Ερευνητή 

Γράφει ο 
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

     Παρακολουθήσαμε, 
με ιερή κατάνυξη και συ-
γκίνηση στις εκκλησίες τις 
άγιες μέρες της Μ. Εβδομά-
δας  τους εκκλησιαστικούς 
ύμνους. που ερμηνεύουν 
τα ιστορικά και τα δογματι-
κά γεγονότα. Οι ύμνοι με το άρωμα του θυμιάμα-
τος και την πνευματική ατμόσφαιρα βοηθούν την 
ψυχική ανάταση του ανθρώπου  στον ουρανό. 
Είναι οι μελωδικές προσευχές που εγκωμιαστικά 
ψάλλονται με συγκίνηση στις λατρευτικές μας   
εκδηλώσεις της εκκλησίας  Ακολουθήσαμε  το 
δράμα των Παθών του Κυρίου μέχρι το Γολγοθά  
και φτάσαμε στη ζωηφόρο Ανάσταση του. 

Την ημέρα του Πάσχα ψάλλουν οι χριστιανοί 
«Χριστός Ανέστη».  «Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον 
αναδέδεικται…Πάσχα άμωμο, Πάσχα μέγα, Πά-
σχα των πιστών..» και με την απάντηση «Αληθώς 
Ανέστη ο Κύριος» διαλαλούν τον θρίαμβο της 
νίκης επί του θανάτου. Ακόμη και ο καθημερινός 
χαιρετισμός έχει για σαράντα μέρες τον συμβολι-
σμό της Ανάστασης. Τώρα χαίρονται όλοι, διότι ο 
Χριστός με την  Ανάστασή του επιβεβαίωσε την 
αλήθεια της θεϊκής του ιδιότητας.

Πέρασαν 2000 χρόνια(το 30 περίπου μ.Χ.) 
από τότε που έγιναν τα γεγονότα αυτά στην ευ-
λογημένη πόλη της Ιουδαίας την Ιερουσαλήμ και 
μέχρι σήμερα παραμένουν ζωντανά στις συνει-
δήσεις των χριστιανών. Είναι οι θρησκευτικές μας 
παραδόσεις οι οποίες αποτελούν τη χριστιανική 
μας ταυτότητα. Τις τηρούμε με ευλάβεια και με 
σεβασμό, γιατί πιστεύουμε αληθινά στην Ανάστα-
ση του Χριστού. Η πεποίθηση των χριστιανών 
για την αλήθεια των γεγονότων γύρω από το 
πρόσωπο του Χριστού αρύεται από τα γραπτά 
κείμενα της Κ. Διαθήκης. Οι ευαγγελιστές και οι 
μαθητές  του Χριστού κατέγραψαν με ακρίβεια, ό-
σα γεγονότα  έζησαν και άκουσαν επί δύο χρόνια 
περίπου από το Χριστό, ο καθένας με τη δική του  
Ελληνική παιδεία και γλώσσα στην Αγία Γραφή, 
Το ευαγγέλιο του Ματθαίου  μεταφράστηκε από 
τα Αραμαϊκά στην Ελληνική γλώσσα. Πίστεψαν 
όσα είδαν και άκουσαν και τα δίδαξαν στους αν-
θρώπους στην Παλαιστίνη την Κύπρο, τη Μ. Ασία 
και Ελλάδα.

 Όλοι τους ομολόγησαν την αφοσίωσή τους 
στο Χριστό και μαρτύρησαν  μέσα στις κατακόμ-
βες άλλοι κατασπαραχτηκαν από τα άγρα θηρία 
στις ρωμαϊκές αρένες για να ικανοποιήσουν τις 
ειδωλολατρικές βαρβαρότητες ενώ κάποιοι άλλοι 
σταυρώθηκαν. Δέχτηκαν το μαρτύριο γιατί πίστε-
ψαν στην Ανάσταση. Αλλά και τα εκατομμύρια 
των χριστιανών που πίστεψαν τη διδασκαλία του 
Ναζωραίου δεν υποχρεώθηκαν να  υπακούσουν 
σε κάποιες αόρατες δυνάμεις. «Όστις θέλει οπί-
σω μου ελθείν» διαμήνυσε ο μεγάλος δάσκαλος 
της ανθρωπότητας. Πόσο καταδιωχτηκε ο Χρι-
στιανισμός στους τρεις πρώτους αιώνες από τους 
Ρωμαϊκούς διωγμούς μέχρι που πάρθηκε η από-

φαση της ανεξιθρησκίας των Μεδιολάνων(Μι-
λάνο)το 313. Οι αποκαλούμενες «Αποφάσεις 
των Μεδιολάνων» (στις αρχές του 313) θα 
αποτελέσουν την  πρώτη θεσμική πράξη του ι-
δρυτή της νέας ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρα-
τορίας, η οποία θα ευνοήσει έμμεσα και άμεσα 
την εξάπλωση και επικράτηση της χριστιανικής 
θρησκείας.    Από τότε έμειναν βαθιές οι ρίζες 
της ορθοδοξίας. Βυθίζονται στους αγώνες των 
μαθητών του Χριστού και των διαδόχων τους. 
Όσοι κατά καιρούς επιχείρησαν να τη βλάψουν 
στο τέλος πλήρωσαν με υψηλό τίμημα την 

ασέβειά τους.   
  Ο ευαγγελιστής Ματθαίος, μαθητής του Χρι-

στού αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων περι-
γράφει( Ματ. ΚΗ’ 11-15)  τα γεγονότα αμέσως 
μετά την Ανάσταση. Έγινε μεγάλος σεισμός την 
ώρα της Ανάστασης, (δεύτερος μετά την ώρα 
του θανάτου του)  και ο ουρανός σκοτείνιασε. 
Οι φρουροί τρόμαξαν και είπαν: «αληθώς θεού 
Υιός ην ούτος» και άρχισαν να τρέχουν στην 
πόλη. Μερικοί στρατιώτες «τινές της κουστω-
δίας» πήγαν και ενημέρωσαν τους αρχιερείς οι 
οποίοι όταν έμαθαν  την  είδηση «αργύρια ικανά 
έδωσαν τοις στρατιώταις» για να πούνε ότι οι μα-
θητές του Χριστού πήραν το  σώμα του Χριστού. 
Δυστυχώς γι αυτούς ό αρχηγός της φρουράς, ο 
εκατόνταρχος, ( η παράδοση αναφέρει το όνομά 
του:  Λογγίνος)και  δύο  στρατιώτες προτίμησαν 
να διαδώσουν την είδηση της Ανάστασης στην 
πόλη. Πλήρωσαν με τη ζωή τους την ομολογία 
πίστεως. Αποκεφαλίστηκαν με τη δικαιολογία ότι 
λιποτάκτησαν. Είναι και οι τρεις γενναίοι και πι-
στοί στρατιώτες του Χριστού οι πρώτοι μάρτυρες 
του Χριστιανισμού  

     Όταν μετά την Ρωσική Επανάσταση του 
1917, οι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης επικρά-
τησαν  το 1918 στη Ρωσία αποφάσισαν να  κα-
ταδιώξουν την Ορθόδοξη Χριστιανική εκκλησία η 
οποία τηρεί τις  θρησκευτικές παραδόσεις με ευ-
λάβεια. Πήραν διάφορα μέτρα τρομοκρατίας των 
πιστών. Παρενοχλούσαν τις θείες λειτουργίες και 
δήμευσαν την περιουσία της. Ένα σκληρό μέτρο 
ήταν η προπαγάνδα, η διαστρέβλωση  των αλη-
θειών της Χριστιανοσύνης. Καλούσαν τους χρι-
στιανούς και εξέθεταν τις απόψεις τους με σκοπό 
την αλλοίωση των ιστορικών γεγονότων. 

 Σε μία πολυπληθή συγκέντρωση σε μεγάλη 
αίθουσα οι υπεύθυνοι αφού μίλησαν επί αρκε-
τό χρόνο ρώτησαν μήπως θέλει  κάποιος να 
απαντήσει? Για λίγη ώρα επικράτησε σιγή. Σε 
λίγο σηκώθηκε ένας υπερήλικας από τα πρώτα 
καθίσματα .Στάθηκε για λίγο σιωπηλός ,και α-
μέσως με στεντόρεια φωνή άρχισε να ψάλλει: « 
ХРИСТОС ВАСКРСЕ!» (ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!). 
Σε λίγο σηκώθηκαν κι άλλοι και οι νεότεροι να 
ψέλνουν, Έτσι οδηγήθηκαν στην έξοδο  και ψάλ-
λοντας πήγαν   στα σπίτια τους. Κανείς δεν τους 
ενόχλησε στο εξής. Το 1990 οι πρόεδροι της Ρω-
σίας επέστρεψαν όλα τα κτήματα στις εκκλησίες 
και η χριστιανική λατρεία βρήκε τη θέση που της 
αρμόζει. 

Οι διώκτες της χριστιανικής πίστης έχουν κοι-
νή μοίρα.

 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ 

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ 

Βιβλιοκριτική 
«ΤΟΪΒΑΣΙΑ» του Γιώργη Έξαρχου 

από τις Εκδόσεις «ερωδιός»

ΟΑΕΔ: Από Δευτέρα η καταβολή
της παράτασης των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Απρίλιο
Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, θα ξεκινήσει η καταβολή της μηνιαίας παράτασης των επιδομάτων που έληξαν κατά το διάστημα 1-10 Απριλίου. 
Συγκεκριμένα, η καταβολή της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχο-

λουμένων θα ολοκληρωθεί αυτόματα, με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια των δικαιούχων και δεν 
υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Η μηνιαία παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:

Τακτική επιδότηση ανεργίας – έως 399,25 € μηνιαίως, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος
Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – 399,25 € μηνιαίως Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας – 200 € μηνιαίως
Η παράταση των επιδομάτων που έληξαν μετά τις 10 Απριλίου θα καταβληθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του Μαΐου. 
Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι 

παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από παρατάσεις της ίδιας επιδότησης. Επιδοτούμενοι άνεργοι που 
ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της παράτασης, θα λάβουν ποσό αναλογικό, με βάση τις ημέρες ανεργίας τους.
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Μάϊος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

10-05-2021μέχρι

16-05-2021θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
10/05/2021 έως 14/05/2021

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

Σάββατο08-05-2021
08:00-14:30 ΚΑΛΑΪ-

ΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα
ΚΤΕΛ)23310-62989
08:00-14:30ΜΟΥΡΑΤΙ-

ΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2823310-25130
08:00-14:30ΜΠΑΛΙΟΥ

Θ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ
18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩ-
ΝΙΑ23310-29759

14:30-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-
ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000
19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-
60340
21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-
60340

Κυριακή09-05-2021
08:00-14:30ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ 10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491
09/05/202114:30-21:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑ-

ΛΑΚΟΥΣΗ4(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420
19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ& ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ7 (απέναντι απόβενζινάδικο Γαλάνη) 23310-
73324
21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ& ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ7 (απέναντι απόβενζινάδικο Γαλάνη) 23310-
73324

Δευτέρα10-05-2021
14:30-21:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-
62163
10/05/2021 14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟ-

ΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507
19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4

23310-60064
21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4

23310-60064

Φαρμακεία Super League – Διαιτητές: 
Κουλμπάκοφ στην Τούμπα, 

Αρανόφσκι στη Λεωφόρο
ΤονΑλεξέιΚουλμπάκοφόρισεηΚΕΔώστενασφυρίξειτοΠΑΟΚ-Άρης

(9/5, 15:00) για την 8η αγωνιστική τωνπλέι οφ.Θυμίζουμε ότι οΛευκο-
ρώσοςElite διαιτητής,Αλεξέι Κουλμπάκοφ είχε σφυρίξει στοπρόσφατο
Άρης-ΑΕΚ1-3,αλλάκαιστοπερσινόΆρης-ΑΕΚ1-4.

ΒοηθοίτουθαείναιοισυμπατριώτεςτουΝτμίτριΖιουκ,ΑλέιΜασλίνκα,
4οςοΤζήλοςκαιστοVARοΟλλανδόςJoeyKooj,μετονΠαπαδάκη.

ΑπόεκείκαιπέραστηΛεωφόροκαιτοΠαναθηναϊκός-ΆΕΚοΜαρκΚλά-
τενμπεργκεπέλεξετονΟυκρανόΓεβγένιΑρανόφσκιαπότηνΑ’κατηγορία
τηςUEFA.Βοηθοί του θα είναι οι επίσηςΟυκρανοίΟλεκσάντρΖιούκοφ,
ΒαλεντίνΚούτσεφ,4οςοΖαχαριάδηςκαιστοVARοΠορτογάλοςΜπρούνο
ΕστέβεςμετονΣαμοΐλη.

Νασημειώσουμεότι44χρονοςδενέχειξανασφυρίξειστοελληνικόπρω-
τάθλημα, ενώστοπαρελθόν είχεσφυρίξειστοΠΑΟΚ-Μολ (Βίντι)0-2στις
25/10/2018γιατοEuropaLeague,αλλάκαιστοΕλλάδα-Εσθονία0-1στις
18/11/2018γιατοNationsLeague.Φέτοςέχειβρεθείσεμόνοένανευρω-
παϊκόαγώνα,τοΑντβέρπ-ΛΑΣΚ0-1γιατουςομίλουςτουEuropaLeague.

ΕξάλλουοΑριστομένηςΚουτσιαύτηςορίστηκεστοΑστέρας-Ολυμπιακός
(VARοΠαπαδόπουλος),ενώοΕυαγγέλουθασφυρίξειτοκρίσιμοπαιχνίδι
τηςΛάρισαςστονΒόλο(VARοΦωτιάς)καιοΠαπαπέτρουτοΛαμία-ΟΦΗ
(VARοΚουμπαράκης).

ΤέλοςνααναφέρουμεότιοΓκορτσίλαςπουήτανστοματςτουΠαναθη-
ναϊκούμε τονΑστέραΤρίποληςθασφυρίξειστοΠαναιτωλικός-Ατρόμητος
(6ηαγωνιστικήπλέιάουτ)μεVARτονΔιαμαντόπουλο.

Οιδιαιτητέςγιατην8ηαγωνιστικήτωνπλέιοφ
καιτην6ητωνπλέιάουτ

Σάββατο8/5,19:30
19:30Βόλος-Λάρισα:Ευαγγέλου(Λ.Δημητριάδης,Νικολαΐδης,4οςΤσα-

καλίδης,VAR:Φωτιάς,Φωτόπουλος)
19:30Παναιτωλικός-Ατρόμητος: Γκορτσίλας (Νικολακάκης,Μπουξμπά-

ουμ,4οςΚουκούλας,VAR:Διαμαντόπουλος,Μωυσιάδης)
19:30Λαμία-ΟΦΗ:Παπαπέτρου(Απτόσογλου,Ψαρρής,4οςΜανούχος,

VAR:Κουμπαράκης,Χριστάκογλου)

Κυριακή9/5
15:00ΠΑΟΚ-Άρης:Κουλμπάκοφ (Ζιουκ,Μασλίνκα, 4οςΤζίλος,VAR:

Κοοj,Παπαδάκης)
17:15ΑστέραςΤρ.-Ολυμπιακός:Κουτσιαύτης (Κουρομπύλια,Τριαντα-

φύλλου,4οςΚαραντώνης,VAR:Παπαδόπουλος,Σπυρόπουλος)
19:30Παναθηναϊκός-ΑΕΚ:Αρανόφσκι(Ζιούκοφ,Κούτσεφ,4οςΖαχαριά-

δης,VAR:Εστέβες,Σαμοΐλης).

ΑνοίγουνοιΑκαδημίες
από17Μαΐου,ξεκινούν
προπονήσειςστα

μοριοδοτούμεναγιαταΑΕΙ
πρωταθλήματα

Την άρση α-
πα γ ο ρ ε ύ σ εω ν
για την σταδιακή
επιστροφή στην
κανονικότητα ό-
σον αφορά στον
ερασιτεχνικό α-
θλητισμό εισηγή-
θηκανταμέλητης
ΕπιτροπήςΛοιμο-
ξιολόγων.Αναλυ-
τικά οιπροτάσεις
τους.Η επιτροπή
των λοιμωξιολό-
γωνσυζήτησετην
Παρασκευή (7/5)
τοπλήρεςπλάνο
επανέναρξης του
συνόλου τουερα-
σιτεχνικούαθλητι-

σμού,τοοποίοείχεεπανακαταθέσειτοΥφυπουργείοΑθλητισμού
καιπροχώρησεσεεισηγήσεις,προκειμένουναβγειοερασιτεχνι-
κόςΑθλητισμόςαπότον«πάγο»πουέχειμπειεδώκαιαρκετούς
μήνες λόγω τηςπανδημίας του κορονοϊού και ναμπεισεάλλη
πορείαεφαρμόζονταςπιστάτουγειονομικόπρωτόκολλο.

Συγκεκριμένα,ταμέλητηςΕπιτροπήςΛοιμωξιολόγωνεισηγή-
θηκανομόφωναταεξής:

•Από τις 10/5/2021 να ξεκινήσουνπροπονήσεις όσες κατη-
γορίεςκαιαθλήματαομαδικάήατομικάέχουνδιοργανώσειςαπό
τονΜάιο έως και τονΣεπτέμβριο του 2021, συμπεριλαμβανο-
μένων των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων-εφήβων-νέων)που
έχουνμοριοδοτούμεναγιαταΑΕΙπρωταθλήματα.

•Από τις10/5/2021νακάνουνχρήσηκολυμβητηρίωνκαι οι
αθλούμενοιπολίτες, με τις ίδιες συνθήκες testing όπως και οι
αθλητές,ενώοιπλήρωςεμβολιασμένοιπολίτεςδενχρειάζεταινα
κάνουντεστ.

Βασικήπροϋπόθεσηαποτελεί η μηυπέρβαση τουμέγιστου
αριθμού χωρητικότητας των κολυμβητηρίων, σύμφωνα με τα
υγειονομικάπρωτόκολλα και τους κανόνεςαποστάσεων, ενώοι
αθλούμενοιπολίτεςμπορούνναχρησιμοποιούντακολυμβητήρια
σεώρεςπουδεναθλούνταισεαυτά επαγγελματίεςαθλητές.Το
πρόγραμμαορίζεταιμεευθύνητηςδιοίκησηςκάθεκολυμβητηρίου.

•Από 15/05/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα
πουανήκουνστο χαμηλό και χαμηλο-μεσαίο επίπεδο επικινδυ-
νότητας.

•Από17/5ναξεκινήσουνοιαθλητικέςακαδημίεςμεατομικές
προπονήσειςσεμικρά,σταθεράγκρουπέωςδέκα (10)ατόμων
για3εβδομάδες.

•Από 01/06/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα
πουανήκουνστομεσαίοεπίπεδοεπικινδυνότητας.

•Από01/06/2021ναξεκινήσουνοιπροπονήσειςγιαταατομι-
κάαθλήματαχαμηλήςεπικινδυνότηταςσεγκρουπτων6(αντίγια
γκρουπτων2πουείναιμέχριτώρα).

•Από 07/06/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα
πουανήκουνστουψηλόεπίπεδοεπικινδυνότητας.

•ΤηνέναρξητωνιπποδρομιώνστονΙππόδρομοΜαρκοπού-
λουκαθώςοιαγώνεςθαγίνονταιχωρίςθεατέςκαιμόνομετους
απολύτωςαπαραίτητουςσυντελεστές.

• Για τα ιδιωτικά γυμναστήριαθαμελετήσουν τουγειονομικό
πρωτόκολλοπου έχει κατατεθεί στην ΓΓΑ για παρατηρήσεις,
προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες επανέναρξης τους
π.χ.στηναρχήπιλοτικάμόνομεεμβολιασμένουςπολίτες.

Όλαταπαραπάνωμεχρήσηself-testστιςπροπονήσεις,που
θαγίνονταιμιαφοράτηνεβδομάδα,παρουσίατουγιατρούήτου
υπεύθυνουCOVID-19 της ομάδας ο οποίος βεβαιώνει τη διε-
ξαγωγήτους.Γιατααθλήματαυψηλούρίσκουηχρήσηself test
να γίνεται δύοφορές την εβδομάδα εφόσονπροπονούνται σε
κλειστόχώρο.Γιατουςαγώνεςείναιυποχρεωτικόςοέλεγχοςγια
τουςσυμμετέχοντεςμεrapidtest24ωρώνήPCRτεστ48ωρών
απόδιαπιστευμέναεργαστήρια.Οιαγώνεςθαδιεξάγονταιχωρίς
θεατέςκαιμεβάσηταεπικαιροποιημέναυγειονομικάαγωνιστικά
πρωτόκολλαπουκαταθέτουνοιομοσπονδίες.

Επιπλέον
•Σταπνευματικάαθλήματα(σκάκι,μπριτζ)είναιυποχρεωτική

ηχρήσημάσκας.
• Συστήνεται η χρήση ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων

όπουείναιδυνατό.
•Η ΓΓΑ θα συμπεριλάβει στις νέες διευκρινιστικές οδηγίες

ειδική μνεία για την εφαρμογή των οδηγιών τουΕΟΔΥ για τη
χρήσητουκλιματισμού/εξαερισμούστιςκλειστέςαθλητικέςεγκα-
ταστάσεις.

•ΗΓΓΑεκδίδειδιευκρινιστικέςοδηγίεςγιατηνεφαρμογήτων
γενικώναρχώνπουπεριγράφονταιστιςαντίστοιχεςΚΥΑ

•Ναεξεταστείηδυνατότηταοιτελικέςφάσειςτωνδιαφόρων
πρωταθλημάτωνναγίνονταισεμορφή«φούσκας»
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Η Μ.Α.μ.Α ευχαριστεί
 • Ευχαριστούμε από καρδιάς την ΑΣΠΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ 

και τον εκπρόσωπο της εταιρείας κύριο Ιωάννη Μπουλμέτη ,για την ευγενική τους χειρονομία να μας προ-
σφέρουν εξαιρετικής ποιότητας κομπόστες και χυμούς δωρεάν προς το σύλλογό μας .

•Ευχαριστούμε θερμά το φίλο του συλλόγου μας ,Απόστολο Σαμαρά για τη δωρεά χρηματικού ποσού 
,100 ευρώ .

 Βοήθησε κι εσύ να ανοίξει Το σπίτι της ΜΑμΑ ενισχύοντάς μας είτε μέσω χρηματικής δωρεάς είτε μέσω 
υλικής βοήθειας(εξοπλισμός σπιτιού)

Τράπεζα Πειραιώς:ΙΒΑΝ :GR3501715960006596139934433
Στοιχεία επικοινωνίας:
Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό
Σωματείο Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Κδαπ μεα ΜΑμΑ Ημαθίωνος 2 Βέροια
Τηλέφωνα επικοινωνίας:6974484968-6987802441
mamasylog@yahoo.gr
www.mamaver.gr
facebook:Μέριμνα Ατόμων με αυτισμό-Κδαπ αμεΑ ΜΑμΑ-Βέροια
instagram:m.a.m.a_autism_veria
twitter:M.A.μ.Α Βέροια(@mamaveria)

 Με εκτίμηση το ΔΣ του συλλόγου Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό

Του Γιάννη Δ. Μοσχόπουλου

17. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΜΕΛΙΚΟΧΩΡΙΩΝ

Το σχέδιο επίθεσης για την κατάληψη της Βέροιας, δυστυχώς, όπως 
φαίνεται, προδόθηκε. Ο Μεχμέτ Εμίν, που μέχρι τότε είχε συγκεντρώ-
σει ένα πλήθος πληροφοριών για την επαναστατική δραστηριότητα 
των Ναουσαίων, είχε διατάξει τον τοποτηρητή του Κεχαγιά μπέη να 
σπεύσει με αριθμό στρατιωτών στη Βέροια. Ο Κεχαγιά  μπέης έστειλε 

ταχύτατα στη Βέροια δύο τμήματα του στρατού του υπό τους Αλή μπέη και Ταήρ μπέη, οι οποίοι, 
αφού στρατολόγησαν κι άλλους Οθωμανούς οπλίτες από τα χωριά του Βαρδάρη και του Ρουμλου-
κιού, έφθασαν στη Βέροια. Μετά δύο ώρες έφτασε και ο Κεχαγιά μπέης εκεί και ετοίμασε την άμυνα 
της πόλης. Όταν λοιπόν στις δύο μετά τα μεσάνυχτα της 21.02.1822 οι επαναστάτες Ναουσαίοι υπό 
τον Καρατάσο, όρμησαν να καταλάβουν τη Βέροια, οι Τούρκοι προειδοποιημένοι, είχαν πάρει όλα 
τα κατάλληλα αμυντικά μέτρα και τους απέκρουσαν. 

Στα τέλη Φεβρουαρίου 1822 στη Σκάλα Ελευθεροχωρίου (σημερινή Ν. Αγαθούπολη), άραξαν 
δυο Ψαριανά καράβια, που έφεραν πίσω τον απεσταλμένο των Μακεδόνων στην Πελοπόννησο, 
Νικ. Κασομούλη, με μικρές ποσότητες πολεμοφοδίων. Ο Κασομούλης ήλθε αμέσως σε συνεννοή-
σεις με τους οπλαρχηγούς  του Ολύμπου και τους μοίρασε πολεμοφόδια. Τότε «[…] όλα τα χωριά 
του Ολύμπου επαναστάτησαν και καταστράφηκαν, αλλά μόνο το Κολινδρόν εσώθη χάριν της εξυ-
πνάδας των προκρίτων του […]», διότι «[…] απατήσαντες τον βιάζοντα αυτούς εις επανάστασιν 
καπετάν Διαμαντήν (Αδαμάντιον  Ολύμπιον) και υποσχεθέντες ότι εντός εικοσιτεσσάρων ωρών 
έμελλον να επαναστατήσουν, έσπευσαν εις το διάστημα  και ειδοποίησαν τον Απουλαμπού (= 
Εμπού Λουμπούτ), και ούτως  εστάλη στρατός 6-7 χιλιάδας [κατ’ άλλους 1.500] και κατέλαβεν το 
Κολινδρόν […]».

Μ ά τ α ι α  ο 
Κασομούλης, ο 
Διαμαντής και 
ο Ντίτζιας, προ-
σπάθησαν με 
μικρή δύναμη 
τριακοσίων αν-
δρών να καταλά-
βουν την οχυρή 
θέση του Κολιν-
δρού τη νύχτα 
της 8ης Μαρτί-
ου 1822. Την ί-
δια νύχτα κάτω 
στον κάμπο το 
Ρουμλουκιού οι 
υπαρχηγοί του 
Διαμαντή,  Κα-
ραμήτζιος και 
Μήτρος Λιάκος 
(ή Λιακόπουλος, 
στην ομάδα του 
αγωνιζόταν και ο Ζήσης Γηδιώτης), είχαν βάλει φωτιά στα χωριά και «η φλόγα ανέβη στους ουρα-
νούς». Νομίζω ότι τότε κάηκαν αρκετά τούρκικα κονάκια και τσιφλίκια των Μελικοχωρίων. Παράλ-
ληλα ο καπετάνιος Γιώργης Συρόπουλος εμπόδισε τουρκική δύναμη να περάσει τον Αλιάκμονα και 
στρατοπέδευσαν στην απέναντι όχθη. Η νυχτερινή εκείνη επιχείρηση, ήταν η αρχή της νέας ανταρ-
σίας των Μακεδόνων. Από τότε άρχισαν οι εχθροπραξίες στην περιοχή αυτή. 

Στις 12.03.1822 έγινε η  μάχη στη Δοβρά, κατά την οποία οι επαναστάτες Ναουσαίοι με τον Κα-
ρατάσο νίκησαν και απέκρουσαν την επίθεση των Τούρκων. 

Τρείς-τέσσερις μέρες μετά την επίθεση στον Κολινδρό (κατά τις αρχές ή στις 13 Μαρτίου), άλλα 
δύο Ψαριανά καράβια αποβίβασαν στο λιμανάκι του Ελευθεροχωρίου τον φαιδρό και κομψευόμενο 
Γρηγόριο Σάλλα, διορισμένο από το Δ. Υψηλάντη ως αρχηγό της εκστρατείας στη Mακεδονία, κα-
θώς και αρκετά πολεμοφόδια. Τον Σάλλα συνόδευε ολόκληρο επιτελείο και Γερμανοί φιλέλληνες για 
το χειρισμό των κανονιών. Ανάμεσα στους συνοδούς του ήταν και ο γνωστός λόγιος και μοναχός 
Θεόφιλος Καΐρης. Αμέσως μετά την άφιξή τους άρχισαν οι προετοιμασίες για το συντονισμό του 
επαναστατικού κινήματος στην κεντρική Μακεδονία και για τη συνέχιση της πολιορκίας του Κολιν-
δρού. 

Όλες οι έξοδοι των Τούρκων από τον Κολινδρό αποκρούονταν από τα ελληνικά σώματα που 
τους πολιορκούσαν. Οι Γερμανοί φιλέλληνες τοποθέτησαν σε επίκαιρα υψώματα δύο κανόνια και 
βομβάρδιζαν την κωμόπολη. Οι κανονιές αχολογούσαν με βροντερούς αντίλαλους που ξεχύνονταν 
προς το Βέρμιο και σε όλη την πεδιάδα του Αλιάκμονα και του Αξιού ως τη Θεσσαλονίκη, δίνοντας 
θάρρος στους χριστιανούς.

Με διαταγή του Χουρσίτ πασά από τη Λάρισα της 23.03.1822 διορίσθηκε ο Σουλεϊμάν Κόντο 
αγάς ως νέος δερβέναγας στον καζά Βεροίας για να αντιμετωπίσει το επαναστατικό πνεύμα που 
επικρατούσε μεταξύ των Ελλήνων. Ακόμη με διαταγή του βαλή Θεσσαλονίκης της 26.03.1822 
απαγορεύτηκε στους Έλληνες να φέρουν «αλβανικές στολές» (δηλαδή φουστανέλες), για να μην 
συγχέονται με τους επαναστάτες (οι οποίοι προφανώς φορούσαν φουστανέλες).-

Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] κατά την πρώιμη και μέση οθωμανο-
κρατία [14ος αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Εντευκτηρίου 2012,
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Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  
κατά την επανάσταση

ΚΑΙ ΣΑΝΟ ΚΑΙ ΑΧΥΡΟ!!!

 Φίλοι μου, κα-
λή σας ημέρα, και

ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ,

ακόμη χοροπηδάνε τα κοψίδια στο στομαχάκι 
μας και για μία ακόμη φορά, από το χώρο της μά-
νας Εκκλησίας, οι πρωτοπόροι.

Να διωχθούνε οι ιερείς που τελέσανε Ανάσταση 
τα μεσάνυχτα και όχι στις εννέα το βράδυ!

Θα πρότεινα να τους παραπέμψετε και στο Πα-
γκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ), για να δού-
με τι θα προτείνουν, οι υπόλοιπες εκκλησίες, διότι 
ως γνωστόν οι εκκλησίες είναι πολλές! 

Ας μη συνεχίσω, διότι τότε πάρα πολλοί θα 
πρέπει να «απολογηθούν»!

Αγαπητοί ιεράρχες, εάν νομίζετε ότι τρεφόμαστε 
με σανό, τότε όπως λέει ο σοφός λαός, «τρελός» 
παπάς σας βάφτισε, μετά συγχωρήσεως και σε 
τελική ανάλυση, γιατί πρέπει να διωχθεί το τιμημέ-
νο, τρύπιο πολλές φορές ράσο, επειδή η πολιτική 
ηγεσία της χώρας, είπε ότι ο ιός αγαπά τα νυχτο-
περπατήματα και κυκλοφορεί μετά τις 12, ενώ στις 
εννέα απεργεί και τα πίνει σπίτι του!

Ακριβώς στο προηγούμενο άρθρο τόνιζα:
«ολοκληρώνοντας, επειδή γνωρίζω ότι οι έχο-

ντες και οι κατέχοντες την εξουσία, δεν παίζουν 
μπαλίτσα έντιμα, και επειδή δεν έχουν πρότερο 
έντιμο βίο, και επειδή από κάποιο σημείο και δώ-
θε, έχουν κάνει μία άθλια διαχείριση της πανδημίας 
(ποιο το νόημα όχι στις δώδεκα και ναι στις εννέα, 
δεν το εξηγήσανε), για αυτό δεν ξεχνώ, αλλά και 
δεν επαναστατώ, κατ’ οικονομία για φέτος»!

Τι δεν καταλαβαίνετε.
Δεχθήκαμε, κατ’ οικονομία τις ηλίθιες (χωρίς 

εισαγωγικά) προτάσεις και είπαμε έχει ο Θεός και 
θα δούμε!

Μιλώντας με φίλο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέ-
ση με τα της εκκλησίας, τον ρώτησα, τι πιστεύει για 
τον θρόνο της Εκκλησίας μας.

Η απάντησή του αφοπλιστική!
Δεν ξέρω για άμεσα, αλλά δεν μου λες ρε χο-

ντρούλη, τι ομάδα είπαμε είσαι.
ΑΕΚ του είπα.
Συγχαρητήρια, ζήτω η ΑΕΚ και όσοι καταλάβα-

τε, καταλάβατε!
Τελικά μήπως τρώμε και σανό και άχυρο!
Και ενώ σερφάρω ανέμελος με τα διαδικτυακά 

κύματα, ξαφνικά ο κακός χαμός:
«παπάς από τα Σίλατα Χαλκιδικής, είπε ότι όσοι 

φοράνε μάσκα, ή έχουν εμβολιαστεί, δεν επιτρέπε-
ται να μπούνε στις εκκλησίες».

Ξεπερνώντας το πρώτο σόκ, άντε ευτραφούλη 
είπα, να δούμε τι συμβαίνει. 

Το σάμαλι μπορεί να περιμένει!
Και ακούω το επίμαχο βίντεο, διάρκειας τριών 

λεπτών και κάτι ψιλά και …αμέσως το δεύτερο 

σόκ.
Ο ιερέας είχε πει ακριβώς τα αντίθετα!
Παίρνω το τηλέφωνο και κατευθείαν στην α-

σφάλεια!
Ναι, εκατό εκεί.
Διακόσια (κιλά) εδώ!
Στο στούντιο, …και ξαφνικά το έτερο ήμισυ μου 

έκλεισε το τηλέφωνο.
Είχε καταλάβει. Τι πας να κάνεις, ψέλισε.
Να καταγγείλω χρήση ναρκωτικών από «δη-

μοσιογράφους», διότι δεν είναι δυνατόν να έχουν 
ακούσει τον ιερέα και να λένε τέτοιες ανοησίες.

Σίγουρα είναι υπό την επήρεια της πρέζας, δεν 
νοείται διαφορετικά!

Εδώ και μία εβδομάδα τα κανάλια της ντροπής 
και του αίσχους παρουσιάζουν ως είδηση τον ιερέα 
από τα Σίλατα και τα κατασκευασμένα λεγόμενα.

Ο παπάς ξεκάθαρα λέει, ότι ο ισχυρισμός να 
μην πάνε στις εκκλησίες οι μασκοφόροι ή οι μπο-
λιασμένοι είναι εωσφορικός, διαβολικός, εννοώ 
αγράμματε δημοσιογραφίσκο!

Και υπάρχει και η συνέχεια, η οποία σαφώς και 
σας ενοχλεί, συστημικά πληκτρολόγια.

Η αλήθεια πάντα ενοχλεί, το σκοτάδι σαφώς 
καλύτερο.

Ο συγκεκριμένος ρασοφόρος, τόνισε:
«…παιδιά μου σας αγαπώ, κάνετε ότι θέλετε 

αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός σέβεται απόλυτα την ε-
λευθερία του ανθρώπου, σέβεται απόλυτα τις αδυ-
ναμίες του ανθρώπου. …Να μην ενεργούμε όπως 
ενεργεί ο διάβολος με καταδυναστεία, με φασισμό. 
Δεν θα σας πω τι θα κάνετε, κάνετε ότι θέλετε»!

Και επειδή η γλώσσα του ιερωμένου ήταν ά-
κρως θεολογική για να γίνει κατανοητή, να το α-
πλουστεύσουμε!

Αυτοί που εσκεμμένα παραπληροφορούν και 
προσπαθούν να επιβάλλουν την συστημική ά-
ποψη, είναι φασίστες του κιαρατά, έτσι λένε στο 
χωριό μου!

Και για να προλάβω τους αντισυνωμοσιολό-
γους, ναι θα κάνω χρήση του όπλου της επιστή-
μης, αλλά η διανομή δημόσιου χρήματος για την 
ανάπτυξη τρομολαγνείας, από τα μαζικά μέσα δι-
αστροφής και εμπαιγμού, σαφέστατα και δεν είναι 
όπλο εναντίον της πανδημίας.

Είναι όπλο εναντίον της Δημοκρατίας! 
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ_1: αρνητές του εμβολίου, τα πράγματα είναι 
απλά. Στείλτε επιστολές στο Μαξίμου, που θα λέει 
ότι είχατε ψηφίσει ΝΔ, εμβολιαστήκατε και λόγω 
παρενεργειών τραγουδάτε συνεχώς, «πίσω από 
τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης»!

ΥΓ_2: μην χάσετε το επόμενο αρθράκι, Θεού 
θέλοντος, με τίτλο «μπάσκετ ή σάμαλι» ή κάτι τέ-
τοιο τέλος πάντων!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
2ου ορόφου, άριστο, 85
τ.μ.,χ.ασανσέρ,στηνΜη-
τρόπολη,σετιμήευκαιρίας
38.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
95 τ.μ. σταΑστικά, 2ος ό-
ροφος, χ. ασανσέρ, σε κα-
λή κατάσταση 37.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ διό-
ροφη στοΠανόραμα με 3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζινα,
μπάνιο, βεράντα.Κάτωδι-
αμέρισμαπιο μικρό σαλο-
κουζίνα με τζάκι, δωμάτιο.
Με πρόσβαση στην αυλή.
Αυτόνομη θέρμανσησε ή-

συχηπεριοχή.Τιμή135.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κοντάστοΜουσείο,90τ.μ.,
34.000 ευρώ. Τηλ.: 6934
888738ΜεσιτιοκόΑκίνητα
Ημαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου
2χωράφιακολλητά,25και
11 στρέμματα, περιφραγ-
μένα, παλμέττα βερύκοκα
6 ετών σε φούλ παραγω-
γή, άριστης κατάστασης,
4 εξαιρετικές ποικιλίες, με
μπεκάκια.Παρακαλώμόνο
σοβαρές προτάσεις. Κινη-
τό:6945769920.

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο ε-
πί της οδούΜητροπόλεωςστη
Βέροια.Πληροφορίεςτηλ.6976
063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-
λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-
που, με 3 χώρους και κουζινα,
W.C., για επαγγελματική χρήση
ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:
6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα ηλι -

κίας 30-50 ετών για πλήρη
απασχόληση σε ξενοδοχείο
της Βέροιας για μόνιμη συ-
νεργασία.  Ωράριο πρωί-α-

πόγευμα. Απαραιτητα:  συ-
νεννόηση στα Αγγλικά και
κάρτα ανεργίας. Τηλ. επικ.:
6948457059.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο160€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13834ΚΕΝΤΡΟσταΚΤΕΛκοντά
ενοικιάζεταιγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνει-
ας40τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λονι,κουζίνα,μπάνιο.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,μεάνετους
χώρους,διαθέτειατομικήθέρμανσημεδύο
κλιματιστικά,μεθωρακισμένηπόρταεισόδου
καιητιμήτου210€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θα
είναιελεύθερηαπό15/5/2021.

Κωδ:106232-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
60τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1984καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι ένανθερμοπομπό,έχει
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεθερμοπροσοψη,τέντες,θωρακισμέ-
νηπόρταεισόδου,σεπολύκαλήκατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,διαμπερές,μεμηνιαίομίσθω-
μα230€.Διαθέσιμηαπό10/5/2021.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

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

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

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροό-
ροφοεπικοινωνούνεσωτερικά ,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντι-
στήριοκαιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.14501ΚΕΝΤΡΟ,κοντάσταΚΤΕΛ

κατάστημα30τ.μ., ισόγειο,καλήςεμπορικό-
τηταςκαισεκεντρικόσημείο,κατάλληλογια
κάθεεμπορικήδραστηριότητακαιχρήση,τιμή
μόνο200€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε
χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή700€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνασε
καλόεμπορικόσημείο,πάροδοτηςΜητροπόλε-
ως36τ.μ.,ισόγειοκαιμε36τ.μ.πατάρι,διατίθε-
ταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13866 Διατίθεταιπροςενοικίαση
ένακατάστημασταΦανάριαΚύπρου65τ.μ.
ισόγειοκαιάλλα65τ.μ.υπόγειο,σεκεντρικό
σημείοκαιδρόμο,ενοίκιομόνο250€.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σε
καλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστην
καρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,μετη-
λεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι80τ.μ.
καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,ανελκυστή-
ρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοποθεσία,σετιμή
προσφοράςμόνο:52.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή20.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαιακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1
οόροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά
,επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλεί-
ταισετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-
ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ.επίτουκε-
ντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδικό
ακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατασκευή
πολυτελέστατητου1992καιπροσφέρεταισε
μίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:106892ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοστην

καρδιάτηςπόληςτηςΒέροιας84τ.μ.μικτάκαι
72τ.μ.καθ.,σε1οΥπερυψωμένοόροφο,το
οποίοαποτελείταιαπό3γραφειακούςχώρους,
κουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητουείναιμε
2κλιματιστικά,προσόψεως,σεπολύκαλή

τοποθεσία,έχειηλιακόθερμοσίφωνα,τέντες,
μεανελκυστήρα,καινούργιακουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλει-
τουργικοί,σετιμήπροσφοράςμόνο52.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείταιισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέρο-
ντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερση
Βίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ.12810Πωλείται επί του δρόμου
πρώτοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226
τ.μ. ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,ευκαιρίατιμή
μόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

ταιοικόπεδογωνιακό,συνολικήςεπιφάνειας
209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο
ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8 άρ-
τιοοικοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτων
παραλλήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμε
απεριόριστηθέα τιμήμόνο50.000€.Γιαα-
ποφασιστικόαγοραστήέτοιμο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίας πω-
λείταιμοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.
εντόςσχεδίουμεσ.δ0,8.Τιμήμόνο15.000€┐
Υπόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερό-

μενοαγοραστή.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.σε
προνομιούχοθέση ,μεθέαπροςτακάτω,
τιμή:75.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετι-
κάκαλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνο-
λικήςεπιφάνειας1400τ.μ.κατάλληλογιαοικο-
δομήΤιμή:350.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπόλεωςοι-
κόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμικρήκλί-
σησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμήμόνο
35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14449-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοεντόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφάνει-
ας3.747τ.μ.Τιμή:110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥΔι-
ατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔιαμέρι-
σμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκεταιστον
1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτειγερμανικά
συνθετικάκουφώματαμάρκαςKömmerling
μετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρολάκαισήτες,
DAIKININVERTER12000BTUκλιματιστικό
στοσαλόνι,αναμονήγιαa/cσταυπνοδω-
μάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικούαερίουμε
λέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρηεγκατάστα-
σησυστήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακο-
σμητικέςκατασκευέςμεκρυφούςφωτισμούς
LED.Πραγματοποιήθηκεαντικατάστασητων
δικτύωνύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης
καθώςκαιεξολοκλήρουνέαηλεκτρολογική
εγκατάσταση.ΕπίσηςδιαθέτειΚΛΕΙΣΤΗΘΕ-
ΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο ισόγειοτης
οικοδομής.Ιδανικόακίνητοτόσογιαεπένδυση
όσοκαιγιαιδιοκατοίκησησεμιαεξαιρετικήτο-
ποθεσίαμεπολλέςανέσειςκαιευκολίες.Τιμή:
155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗ-
ΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑKTITORS
www.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

Πωλείταιοδοντιατρείο
ωςεπιχείρηση,πλήρωςεξοπλισμένο,

μεσυνεχή40ετήλειτουργία,
λόγωεπικείμενηςσυνταξιοδότησης

ΒρίσκεταισεπρονομιακόσημείοτηςΑλεξάνδρειαςΗμα-
θίας,στηνπλατείαΕλευθερίας. Ιδιόκτητοςχώροςμεάμεση
πρόσβασηαπό κεντρικό δρόμο,σε υπερυψωμένο ισόγειο
με εύκολη στάθμευση.Μεγάλη λίστα ενεργών πελατών.
Το ακίνητο 100 τ.μ. αποτελείται από 3 κύριους, άνετους,
λειτουργικούς χώρους και 2W.C.Ο χώροςαναμονής των
ασθενώνείναιπλήρωςεξοπλισμένοςμεέπιπλαάριστηςκα-
τάστασηςκαιθέσηΓραμματείας.Οκύριοςχώροςτωνιατρι-
κώνεπεμβάσεωνδιαθέτειόλοτοναναγκαίοοδοντιατρικόε-
ξοπλισμό,όλατααναλώσιμαυλικάκαιεργαλεία,μεγάλοπά-
γκοεργασιών,γραφείογιατρού,βοηθητικόγραφείοΓραμμα-
τείας-βοηθού οδοντιάτρου.Υπάρχει και δεύτερη ανενεργή
έδρασεξεχωριστόχώρο.Οτρίτοςχώροςλειτουργείκυρίως
ωςβοηθητικός, απολυμαντικός, αποθηκευτικόςμε νιπτήρα
και ντουλάπια.Το ακίνητο έχει ατομικό καυστήρα θέρμαν-
σηςκαιπολύκαλήμόνωση,πουτοκαθιστάπολύζεστότο
χειμώνακαιπολύδροσερότοκαλοκαίρι.Φυσικόςφωτισμός
καθ’όλητηδιάρκειατηςημέρας.Στηντιμήπαραχωρούνται
δερμάτινοσαλόνι, γραφεία, τραπεζάκι μέσης, βιβλιοθήκες,
κάμεραπαρακολούθησης,ψυγείο, 2 air-conditions, τηλεο-
ράσεις κτλ.Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν
SMSμεταστοιχείατουςστο6930788695καιθαεπικοινω-
νήσουμεάμεσαμαζίτους.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργατοτεχνίτης για
εργασία σε Τεχνική εταιρεία σι-
δηροκατασκευών, κατασκευών
αλουμινίου και κουφωμάτων με
έδρατηΒέροια.Ηπροϋπηρεσία
θα εκτιμηθεί. Τηλ επικοινωνίας
2331023400,κιν6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργα-
σία στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Πληρ. τηλ.: 23310 25170 και 6946
103998(ώρεςεπικ.:09.00-13.00).

ΑΠΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ζητείται υπάλληλος για διανομή.
Πλήρες ωράριο, εργασία 5ήμε-
ρη.Αποστολή βιογραφικού: tnk.
veroia@gmail.com. Τηλ. επικ.:
2331071670(12.00-14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοέμπειρογιατο
κυλικείο στο Νοσοκομείο Βέροιας.
Ώρες επικοινωνίας για ενημέρωση
6.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.
6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπειρη για
καθημερινήεργασίασεκουζίναεστι-
ατορίου.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος έμπειρος
για καθημερινή εργασία  σε εστια-
τόριο.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩΛΗ-
ΤΡΙΑ από το κατάστημα TOUCH
DENIM με εμπειρία, γνώση αγγλι-
κών και H/Y, έως 40 ετών. Τηλ.:
6932627614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΙατρικόΔια-
γνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑΓΙΑ» υ-
πάλληλοςγραφείουγια γραμματει-
ακή υποστήριξη. Γνώσεις μηχανο-
γράφησης ηλεκτρονικού υπολογι-
στήκαιλογιστικήςείναιευπρόσδε-
κτες.Αποστολή βιογραφικών στο
emai:lpanagia.epe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλεκτρο-
νικός,μεγνώσειςυπολογιστώνκαι
αγγλικήςγλώσσας,γιαπλήρηαπα-
σχόληση.Αντικείμενο: ιατρικά μη-

χανήματα.Έδρα εταιρείαςΑγκαθία
Ημαθίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος εργά-
της από εταιρία κρεάτων για μό-
νιμη εργασία. Πληρ. 2332042608
–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:1)χειριστήςαντλί-
αςμπετόν,2)χειριστήςWagondrill,

3) χειριστής Dumper για μόνιμη
εργασία στη Βέροια. Τηλ.: 23310
21904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή για
εργασίασελογιστικόγραφείο.Απα-
ραίτητη, τριετής τουλάχιστονπροϋ-
πηρεσία. Τηλέφωνο: 2331021106.
Αποστολή  β ιογραφ ικών  στο
ygronat@hotmail.com.

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

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

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

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

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

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακαφέ,που
θαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» 
νέος με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και 
αυτοκινήτου, με ανάλογη εμπειρία, 
για τη διανομή της εφημερίδας (για 

μόνιμη απασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

HTSAVDARIDISPACKAGING,εταιρίαμεηγετικήθέσηστον
κλάδοτωνυλικώνσυσκευασίας,μεέδραστοΤρίλοφοΗμαθίας,επι-
θυμείναεντάξειστοανθρώπινοδυναμικότης:

ΤΕΧΝΙΚΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΩΝΧΑΡΤΟΤΕΛΑΡΩΝ
Απαιτούμεναπροσόντα:
-Προϋπηρεσία2-3έτησεδιαμορφωτικέςμηχανέςχαρτοτελάρων
-Ειδίκευση-Εμπειρίαστοχώροτηςσυσκευασίαςαγροτικώνπρο-

ϊόντων
-ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςυποχρεώσεις
-Ομαδικόπνεύμα,ΤεχνικέςΙκανότητες
Θασυνεκτιμηθούν:Προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχα-

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος-υπεύθυνη
για γραμματειακή υποστήριξη με άριστες γνώσεις
υπολογιστώνPCs& συστημάτωνPCs καθώς και
άριστεςγνώσειςΑγγλικών.ΗΕταιρίαπροσφέρειΙ.Χ.
και κινητό τηλέφωνο.Βιογραφικάστο: dimis2010@
gmail.com.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΩΡΟΛΟΙ69τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,26000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΣΤΙΚΑ2οςχ.ασανσερ,ευρυχωρο95τ.μκοπλαμ,Ανεξ.
Θερμ.37000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
65000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ26000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ50000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ110τ.μΑνεξ.θερμ.κοπλαμ,διαμπερες,3ΔΣΚ
57000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ110τ.μ2ΔΣΚ,Αυτ.Θερμ.ηλιακος,κοπλαμ,360€
ΕΛΗΑ80τ.μ2ΔΣΚ,Τζακι.Ωρ/ση,αποθηκη,παρκιγκ400€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη80000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο12000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ0201000τ.μ100000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ



ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βοηθός
λογιστή για εμπορική επιχείρηση
με τριετή τουλάχιστον προϋπηρε-
σία σε ανάλογη θέση  καθώς και
άριστη γνώση αγγλικών σε επί-
πεδο επικοινωνίας και προαιρετι-
κά   επικοινωνία σε μια τουλάχι-
στον γλώσσαακόμα κατάπροτίμη-
ση  ιταλικών ή γερμανικών καθώς
και πολύ καλές γνώσειςMicrosoft
Office(Excel,Word,Outlook).ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΉΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝΣΤΟemail:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα γερόντων για κάποιεςώρες
ήκαιγια24ωρηβάση,καθαριότη-
τα σπιτιών, γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά ε ίδη

της CICU: καροτσάκι (χειμωνιά-

τικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα με
βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθι-
σμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδικά σε πολύ κατάσταση,
400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

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

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

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

Ζαχαροπλάστης
Η εταιρία PainiΑ.Ε. επιθυμεί να

προσλάβει ζαχαροπλάστη, έδρα εργα-
σίαςΒέροια

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Τουλάχιστον 3 χρονιάπροϋπηρε-

σίασεανάλογηθέση (παραγωγήγλύ-
κων)

•ΓνώσηH/Y
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-

χρεώσεις
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά

Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Προθεσμίαυποβολήςαίτησης:25/2/2021
ΑποστολήΒιογραφικού:info@panini-foods.gr

ΤεχνολόγοςΤροφίμων
ΗεταιρίαPainiΑ.Ε.επιθυμείναπροσλάβειτεχνολόγοτροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΓνωσηλογισμικώνπρογραμμάτωνERP
•Τουλάχιστον5χρονιάπροϋπηρεσίασεανάλογηθέσηστο το-

μέατωντροφίμων
•Πτυχίοτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά

Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ



Την ερχόμενη 
Δευτέρα 10 Μα-
ΐου αναμένεται να 
ενεργοποιηθεί η 
πλατφόρμα υπο-
βολής αιτήσεων 
των επιχειρήσεων 
εστίασης στο πρό-
γραμμα επιδότη-
σης τους για κεφά-
λαια που αφορούν 
την αγορά πρώτων 
υλών για την επα-
νεκκίνηση τους.

Το συνολικό πο-
σό ανέρχεται στα 
330 εκατ. ευρώ 
και σύμφωνα με 
εκπροσώπους της 
κυβέρνησης ανα-
μένεται να ενισχυ-
θούν μια στις δυο 
(περίπου 34.000) επιχειρήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το 
μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις ακόμα και αυτές 
που δραστηριοποιούνται με τη μέθοδο της δικαιό-
χρησης.Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης έχει οριστεί στο 
7% του συνολικού τζίρου του 2019 ενώ δεν θα μπο-
ρεί να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ και το συνολικό 
ποσό θα είναι μη επιστρεπτέο και ακατάσχετο.

Δικαίωμα ένταξης και χρηματοδότησης θα έχουν 
οι επιχειρήσεις που :

- παρουσιάζουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε 
σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

- να είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δη-
λώσεων ΦΠΑ.

-για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 
2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος 
αριθμός ημερών λειτουργίας.

-επιχειρήσεις εστίασης που έκαναν έναρξη το 
2019 αλλά δεν είχαν έσοδα μέσα στην χρονιά θα 
μπαίνουν αυτόματα στην δράση.

-επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2020 θα μπαίνουν 
αυτόματα στη δράση.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσα από το Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη 
διεύθυνση www.ependyseis.gr ενώ οι αιτήσεις θα 
γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021 με τις 
πρώτες εκταμιεύσεις να αναμένονται , εφόσον η 
πλατφόρμα ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα, στα τέλη 

Μαΐου.
Να σημειωθεί ότι το ποσό της επιδότησης για 

κάθε επιχείρηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 
70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 
361, 363 και 364 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ 
του 2021. Επίσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφο-
νται στον Κωδικό 367 των περιοδικών δηλώσεων 
ΦΠΑ του 2021. Τέλος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο 
έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις 
ΦΠΑ του 2021 και τα δηλωθέντα έξοδα.
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«Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να δι-
ατηρήσουμε το ποσοστό της ανεργίας στα 
προ της πανδημίας του κορονοϊού επίπεδα», 
τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-
τάκης, κατά την παρέμβασή του στη θεματική 
συνεδρίαση «Εργασία και απασχόληση» στο 
πλαίσιο της πρώτης ημέρας των εργασιών 
της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

«Το να δαπανάς λεφτά προκειμένου να 
προστατεύσεις θέσεις εργασίας είναι επένδυ-
ση και η σωστή πολιτική» σημείωσε ο πρω-
θυπουργός που επεσήμανε πως η μετάβαση 
από την προστασία των θέσεων εργασίας 
στην δημιουργία αυτών είναι μία πολύ σύνθε-
τη άσκηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε 
ότι οι νέες θέσεις εργασίας δεν θα προέλθουν 
μέσω της κατανάλωσης αλλά μέσω των επεν-
δύσεων, εξ ου και επανέλαβε πως η χώρα 
μας πρέπει να γίνει ελκυστικότερος επενδυτι-
κός προορισμός, αλλά και να αξιοποιήσουμε 

τους πόρους ( 32 δισ. ευρώ ) από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. «Αυτοί οι πόροι θα κατευθυν-
θούν σε επενδύσεις του μέλλοντος, αλλά και 
σε προγράμματα επανακατάρτισης και δεξιο-
τήτων».

Αναφερόμενος στο υπό κατάθεση νομο-
σχέδιο για τα εργασιακά, ο πρωθυπουργός 
υπογράμμισε, εξάλλου, τη σημασία των νέων 
εργασιακών δικαιωμάτων, που συμβάλλουν 
στην προστασία των εργαζομένων. Έκανε, 
μάλιστα, ειδική μνεία σε πρόνοιες του νέου 
νομοσχεδίου για τα εργασιακά, όπως στο 
δικαίωμα της αποσύνδεσης, και στο δικαίωμα 
των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες 
να έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα, αλλά να 
έχουν υγειονομική και ασφαλιστική περίθαλ-
ψη. «Ελπίζω όλες οι προαναφερθείσες πολι-
τικές να υιοθετηθούν σε κάποια φάση και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο», σημείωσε καταληκτικά 
ο κ. Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Νέες θέσεις εργασίας  
από τις επενδύσεις μετά 

την περίοδο της πανδημίας

Στις 10 Μαΐου ανοίγει η 
πλατφόρμα για την επιδότηση 
των επιχειρήσεων εστίασης

Ενεργή 
η πλατφόρμα για 
τέλη κυκλοφορίας 

με τον μήνα, 
χωρίς πρόστιμο 

 Άρση της ακινησίας των οχημάτων τους, μπορούν 
να κάνουν οι ιδιοκτήτες πληρώνοντας τέλη 
κυκλοφορίας ανάλογα με τον μήνα, που 
επιθυμούν να τα θέσουν σε κυκλοφορία, αφού άνοιξε πλέον η 
πλατφόρμα myCar,

Η άρση της ακινησίας γίνεται μόνο με την ύπαρξη ενεργού 
συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος. Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία 
με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, θα εντοπίζει 
τα ανασφάλιστα οχήματα και θα μπλοκάρει την άρση της ακι-
νησίας. 

Ειδικότερα για την ψηφιακή άρση ακινησίας, οι ιδιοκτήτες 
των οχημάτων, μπαίνουν με τους κωδικούς TAXISnet στην 
πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ, επιλέγουν το όχημα που είναι σε 
ακινησία και πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες 
που επιθυμούν, χωρίς πρόστιμο. 

Συγκεκριμένα, για την άρση της ακινησίας απαιτείται:
- Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του 

οποίου γίνεται η άρση ακινησίας, ή των αναλογικών/μηνιαίων 
τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο χρονικό διάστημα άρ-
σης ακινησίας .  

- Η ύπαρξη ενεργού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος.
Σε περίπτωση που δεν είναι πληρωμένα τα τέλη, επιλέγεται 

«Ειδοποιητήριο Τελών Κυκλοφορίας».
Στη συνέχεια, ο κάτοχος του οχήματος επιλέγει αν θέλει να 

καταβάλει ετήσια ή αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, οπότε για:
- Ετήσια, δημιουργείται το σχετικό ειδοποιητήριο, με τον κω-

δικό πληρωμής
- Αναλογικά, θα πρέπει να επιλεγεί το πλήθος των μηνών 

για τους οποίους ο κάτοχος του οχήματος επιθυμεί να καταβά-
λει τα τέλη.
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