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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

«Πράσινες Στάσεις» 
στον Δήμο Βέροιας

Ο Αντώνης Μπιδέρης αναλαμβάνει από 
Δευτέρα την πρωινή ραδιοφωνική σας 

«γυμναστική» στον ΑΚΟΥ 99.6!!!

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Νέες φορολογικές

ελαφρύνσεις 
για την ανακούφιση 

νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων

Γιώτης 
Τσαλουχίδης: 

«Δεν 
περιμένουμε 

την 
αναδιάρθρωση»

Εκλογές για νέο Δ.Σ. είχε η 
Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας

 – Ποιοι εκλέχθηκαν

-Αντικατάσταση στεγάστρων και εγκατάσταση 
Φωτοβολταϊκού για φωτισμό πινάκων και 

φόρτιση smart συσκευών μέσω USB θυρών
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Γνωρίζει άραγε 

ο Πρωθυπουργός
 τι παίζεται ?

Του Γ.Ξ. Τροχόπουλου 

Κλειστό λόγω κορωνοϊού το 3ο ΓΕΛ Βέροιας. 
Μεγαλώνει η λίστα τμημάτων σχολείων στην 
Ημαθία που αναστέλλεται η λειτουργία τους
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Είναι δυνατό να είναι γεμάτα 
τα πάρκα από παιδιά

και να μας φταίει
το σχολείο για τα κρούσματα;

  Δικαιολογημένος και φυσιολογικός χαρακτηρίζεται 
ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων που εντοπίστηκαν 
στα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα. Τα μαζικά 
σελφ τεστ έβγαλαν στην επιφάνεια θετικά κρούσματα, 
ακόμη και ασυμπτωματικά, αλλά αυτός ήταν και 
ο σκοπός της εφαρμογής τους. Σε σχέση με τον 
συνωστισμό που επικρατεί έξω και το άνοιγμα των 
μετακινήσεων, η κατάσταση στα σχολεία μπορεί να 
χαρακτηριστεί σίγουρα πιο ελεγχόμενη.
   Επομένως ας μην αναθεματίζουν κάποιοι την 
επιστροφή των παιδιών στα σχολεία, έστω και για 
λίγες εβδομάδες, απλώς εκπαιδευτικοί, μαθητές και 
γονείς να ακολουθούν πιστά τα μέτρα προστασίας και 
τις οδηγίες. Γιατί δεν είναι δυνατό να είναι γεμάτα τα 
πάρκα και οι πλατείες από παιδιά και να μας φταίει το 
σχολείο για την αύξηση των κρουσμάτων!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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του Σαββατοκύριακου

Κλειστό λόγω κορωνοϊού το 3ο ΓΕΛ Βέροιας. Μεγαλώνει 
η λίστα τμημάτων σχολείων στην Ημαθία

που αναστέλλεται η λειτουργία τους 

ΜεαπόφασηπουέλαβετηνΠαρασκευή(14/5)οπροϊστάμενοςτηςΔ/νσηςΔημόσιαςΥγείαςκαιΚοινωνικήςΜέρι-
μναςΓιώργοςΠαπαδόπουλος,μετάαπόεισήγησητουνομίατρουΣτέργιουΠαπαδημητρίου,έκλεισετο3οΓΕΛΒέροι-
ας.Όπωςγράψαμεκαιστοχθεσινόφύλλοεντοπίστηκανστοσυγκεκριμένοσχολείο3θετικάκρούσματασεμαθητές
καιαξιολογήθηκεαπότηναρμόδιαυπηρεσίαότιέπρεπενακλείσει.

Τρίτοθετικόκρούσμαεντοπίστηκεκαιστο1οΓΕΛΒέροιας(Πανόραμα),ωστόσοσεαυτήτηνπερίπτωσητέθηκαν
μόνοσεαναστολήτα3τμήματα,αφούυπήρχανδιαφορετικάδεδομένα.Ηλίστατωνσχολικώντμημάτωνπουτίθενται
σεαναστολήμε14ήμερηκαραντίνακαιμαθήματαμέσωτηλεκπαίδευσηςπεριλαμβάνειακόμη2τμήματατου1ουΦι-
λίππειουγυμνασίουΒέροιας,δύοτμήματατου5ουγυμνασίουΒέροιας,ένατμήματου2ουγυμνασίουΝάουσας,
ένατμήματουγυμνασίουΚοπανούκαιένατμήματου3ουδημοτικούΑλεξάνδρειας.

ΟΑντώνης
Μπιδέρης
αναλαμβάνει
απόΔευτέρα
τηνπρωινή

ραδιοφωνικήσας
«γυμναστική»

στονΑΚΟΥ99.6!!!
Οι μετακινήσεις και ο τουρισμός άνοι-

ξαν και οΑΚΟΥ99,6 από τηνΔευτέρα17
Μαΐου, ξεκινά καινούργια εκπομπή για να
βρείτε την χαμένη σας φόρμαπριν ξεχυ-
θείτεστιςπαραλίες.ΟΑντώνηςΜπιδέρηςαναλαμβάνειτηνπρωινήραδιοφωνική«γυμναστική»σας,μετονμοναδικότου
τρόπο,παρέαμετηνΚαλλιόπηΑραμπατζίδου.

ΣυντονιστείτεκάθεπρωίαπόΔευτέρα-Παρασκευή8.00-9.00στονΑΚΟΥ99,6καιστοwww.akou996.grμεξεσηκωτικές
μουσικές,ραδιοφωνικό«τζόκινγκκαιπουςαπς»,γιαναξεκινήσειηημέρασαςμετονκαλύτεροτρόποκαιανεβασμένη
διάθεση!

ΑπόΔευτέρα,μεένα
selftestεβδομαδιαίως,

στασχολεία
Μεέναselftestτηνεβδομάδαθαπηγαίνουνπλέ-

ονοιμαθητέςκαιοιεκπαιδευτικοίστασχολεία,από
τηνερχόμενηΔευτέρα.Τοτεστθαδιενεργείταιεντός
24ωρώνπριναπότηνπροσέλευσηστοσχολείοκά-
θεΔευτέραπρωί,θαδηλώνεταιτοαποτέλεσμαστην
πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ σύμφωνα με
τιςοδηγίες,καιταμέλητηςεκπαιδευτικήςκοινότητας
θαφέρουνμαζί τουςβεβαίωσηαρνητικούτεστ,που
θαεπιδεικνύουνστοσχολείο.

Σταδιακήχαλάρωσηήέλλειψη;

Λιανεμπόριο:Μπορούννα
ανοίξουνταμαγαζιά

τιςΚυριακές16και23Μαΐου
Παύει  να ισχύει από χθες το click away και το click inside

και επιστρέψαμεστην κανονική λειτουργία των καταστημάτων
χωρίς ραντεβού. Συνακόλουθαπαύει να ισχύει η καταχώριση
τωνπαραγγελιών και η αποστολή τουSMSστονπελάτη. Στο
πλαίσιο αυτό μπορούν να είναι ανοιχτά  τα καταστήματα του
λιανεμπορίου, τιςΚυριακές 16 και 23Μαΐου μεπροτεινόμενο
ωράριο11:00με15:00καισαφώςμεόλαταπροβλεπόμεναμέ-
τραπροστασίας.ΝαθυμίσουμεότιγιαταμέλητουΕμπορικού
ΣυλλόγουΒέροιας,τοάνοιγματωνκαταστημάτωντιςΚυριακές
είναιπροαιρετικό.

Ο αν. καθηγητής Γ. Μαγγανάρης προσκάλεσε μέσω του 
ΑΚΟΥ 99.6, όλους τους γεωπόνους στο δωρεάν webinar 

με θέμα το ροδάκινο 
Οιδια ζώσης εργασίες τουμεγάλουδιεθνούς επιστημονικούσυνεδρίουπου

θαδιοργανωθείστηΝάουσαμεθέματοροδάκινο,μετατέθηκανλόγωπανδημίας
το 2022.Ο ΓιώργοςΜαγγανάρης, αναπληρωτής καθηγητής τουΤεχνολογικού
ΠανεπιστημίουΚύπρου, με καταγωγή από τηΝάουσα,που είναι υπεύθυνος
για την διοργάνωση μίλησε το μεσημέρι τηςΠέμπτης(13/5) στον ΖήσηΜιχ.
Πατσίκα καιΝίκοΒουδούρη και την εκπομπήΛαϊκά&ΑιρετικάστονΑΚΟΥ99.6
για τοwebinar,πουθαγίνει01-04 Ιουνίου2021.Πρόκειταιγιαέναδιαδικτυακό
προσυνέδριοαποτελούμενοαπό16ομιλίεςπάνωσεπρακτικάκαιεπιστημονικά
ζητήματαπουσχετίζονταιμε τοροδάκινο.Οκ.Μανγκανάρηςτόνισε τηνχρησι-
μότητατουwebinarγιατουςγεωπόνουςτηςπεριοχήςμας,πουθαενημερωθούν
γιαπαράδειγμαπάνωσετρόπουςγιατηνμείωσητουκαλλιεργητικούκόστουςκαι
τουςκάλεσεναεγγραφούνκαινατοπαρακολουθήσουνδωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες στοwww.fruitsciences.eu/peach2021/webinar.
htmlκαιμέσααπότονΛΑΟ,laosnews.grκαιΑΚΟΥ99.6πουείναιχορηγοίεπικοι-
νωνίαςτουσυνεδρίου.
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«Πράσινες Στάσεις» στον Δήμο Βέροιας
-Αντικατάσταση στεγάστρων και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού για φωτισμό πινάκων και 

φόρτιση smart συσκευών μέσω USB θυρών
Σε αντικα-

τάσταση – α-
ναβάθμιση 37 
στάσεων αστι-
κών συγκοι -
νωνιών που 
εξυπηρετούν 
καθημερινά το 
επιβατικό κοι-
νό του πολε-
οδομικού συ-
γκροτήματος 
π ρ οχω ρ ά  ο 
Δήμος Βέροι-
ας. Η πρόταση 
που ενέκρινε 
το Υπουργείο 
Εσωτερικών ε-
ντάσσεται στο 
Π ρ ό γ ρ α μ μ α  
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ», στο πλαί-
σιο της Πρό-
σκλησης V για την Πράξη: «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο Βέροιας», συνο-
λικού προϋπολογισμού 95.232,00€.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης αναμένεται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση (37) τριάντα 
επτά στεγάστρων στάσεων, με σκοπό την ασφαλέστερη μετακίνηση των δημοτών και την προστασία τους από τις 
καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, σε όλα τα στέγαστρα θα εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό Σύστημα (Φ/Β) ικανό να παρέχει ενεργειακή 
αυτονομία, επαρκή για τη λειτουργία του φωτισμού, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης smart συσκευών και ο-
ποιασδήποτε άλλης συσκευής μέσω USB θυρών που θα είναι εγκατεστημένες σε κάθε στάση αστικής συγκοινωνίας. 

Άνοιξε χθες ο Τουρισμός με προσδοκίες…

Δ. Μάντσιος: «Η Ημαθία θα πάει καλά… Όχι τρελά 
νούμερα αλλά καλύτερα σε σχέση με πέρσι»

-Τις εκτιμήσεις του για το φετινό καλοκαίρι κατέθεσε στον ΑΚΟΥ 996, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας
Με παγκόσμιο σύνθημα: All you want is Greece» άνοιξε χθες ο 

Ελληνικός Τουρισμός και το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για 
το ασφαλές άνοιγμα παρουσίασε ο υπουργός τουρισμού.

Με αφορμή την έναρξη, ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Ημαθίας 
κ. Δημήτρης Μάντσιος μίλησε στην εκπομπή του ΑΚΟΥ 996, 
«Πρωινές σημειώσεις», για τις προσδοκίες και την ετοιμότητα του 
νομού μας.

«Πολύ δύσκολα τα πράγματα αν και προσωπικά δεν συμφωνώ 
με τον όρο επανέναρξή τουρισμού, διότι στην Ημαθία κανένα ξενο-
δοχείο δεν είναι εποχικής λειτουργίας. Οπότε δεν μιλάμε εδώ για ε-
πανεκκίνηση στον τουρισμό. Εμείς όλο το χρόνο είμαστε έτοιμοι και 
περιμένουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο.  Ακόμα και τους επισκέπτες 
που ήταν ελάχιστοι φέτος,  εμείς ήμασταν έτοιμοι να τους εξυπηρε-
τήσουμε.  Οπότε, ο στόχος πρέπει να είναι μάλλον η επανέναρξη 
των εποχικών καταλυμάτων τα οποία κατά βάση βρίσκονται στα 
νησιά και τους παραθαλάσσιους προορι-
σμούς», είπε αρχικά ο κ. Μάντσιος..

Οι επισκέπτες θα μπορούν να έρχονται 
στην Ημαθία, με τους ίδιους όρους που 
ισχύουν για όλη τη χώρα, δηλαδή πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού ή τεστ, ενώ θα πρέπει 
να τηρούνται από όλους, όλα τα περιοριστι-
κά μέτρα και τα πρωτόκολλα.

Για τις προσδοκίες  του φετινού καλοκαι-
ριού, ο πρόεδρος εκτιμά προσωπικά, ότι 
είναι λίγο μεγάλες, εάν δει κανείς τι γίνεται 
από το εξωτερικό προς τα εδώ. «Οι Αμε-
ρικανοί είναι λίγο δύσκολο να ταξιδέψουν 
ακόμα και αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομ-
μάτι των επισκεπτών μας, η κρουαζιέρα 
φέτος θα είναι μειωμένη και η μεγάλη Βρετανία δεν μας έχει ακόμα 
στους προορισμούς της. Πιστεύω ότι το πρώτο δεκαήμερο του Ιου-
νίου που θα επανεξεταστούν όλα τα πρωτόκολλα και όλες οι χώρες 

θα εντάξουν ή θα απεντάξουν κάποιους προορισμούς, θα 
είναι καθοριστικό», τονίζει.

Η Ημαθία πού απευθύνεται, τι περιμένει και ποια 
είναι τα μηνύματα μέχρι σήμερα;

Θεωρώ ότι η Ημαθία θα πάει καλά… Όχι τρελά νού-
μερα αλλά θα πάει καλά σε σχέση με πέρσι και θα ισο-
βαθμήσει λίγο τη χασούρα με τον κοινωνικό τουρισμό 
που κρατάει  μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου που θα κινηθεί στην 
εσωτερική χώρα. Ο νομός μας έχει πολλά πράγματα να 
δείξει και από τη φυσική της ομορφιά και από τον πολι-
τισμό της και πιστεύω ότι μετά τα καλοκαιρινά μπάνια, ο 
κόσμος θα  προτιμήσει την ενδοχώρα, για άλλες μορφές 
τουρισμού σε πράσινα,  ήσυχα και όμορφα μέρη της Ελ-
λάδος για την ξεκούραση που προσφέρουν και η Ημαθία 

έχει πολλά να δώσει.
-Αυτό το πρώτο σαββατοκύριακο που ανοίγει η μετακίνηση 

από νομό σε νομό, υπάρχουν κρατήσεις;
Από την επικοινωνία μου με συναδέλφους, δεν υπάρχει κινη-

τικότητα, είναι πάρα πολύ μικρή, ούτε καν το 10% δεν αγγίζουν οι 
κρατήσεις μας, πιστεύουμε όμως ότι σιγά-σιγά, μόλις αρχίσει να 
νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια ο κόσμος, θα αρχίσει να μετακινείται. 
Μην ξεχνάτε ότι η περιοχή μας γενικώς την καλοκαιρινή περίοδο 
δούλευε πάρα πολύ με ανθρώπους ή συγγενικά πρόσωπα που  
διέμεναν στα ξενοδοχεία μας λόγω κοινωνικών εκδηλώσεων, που 
αποτελούσαν  ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην πληρότητα των 
ξενοδοχείων, όπως και τα συνέδρια ή οι μεγάλες πολιτιστικές εκδη-
λώσεις διαφόρων συλλόγων. Αυτά δεν θα τα έχουμε φέτος, πιστεύω 
όμως ότι σιγά-σιγά θα με λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη στα πρω-
τόκολλα, να ξεκινήσουμε και στο κομμάτι αυτό.

Είναι οικονομική και συμφέρουσα η διαμονή στην Ημαθία;
Το value for money, που λέμε στα ξενοδοχεία, είναι πάρα πολύ 

καλό στην Ημαθία σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή και τους δύο 
όμορους νομούς την Πιερία και την Πέλλα. Εκεί που δεν μπορούμε 
να ανταγωνιστούμε είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω ότι επειδή 
είναι μητροπολιτική η Θεσσαλονίκη έρχεται και μας συμπληρώνει 
με ημερήσιους τουρίστες, που έρχονται να επισκεφτούν τους αρχαι-
ολογικούς μας χώρους, τα οινοποιεία μας αλλά και τη φύση και να 
περνάνε έτσι μία όμορφη μέρα στην περιοχή μας.

Κάπως έτσι ανοίγει για το νομό μας η τουριστική περίοδος εν 
μέσω κορονοϊού… Και  μπορεί  οι μετακινήσεις με τη μορφή των 
εκδρομών να είχαν ανασταλεί εδώ και έξι μήνες με το λοκντάουν, 
ωστόσο οι τοπικές ξενοδοχειακές μονάδες δεν σταμάτησαν να δέ-
χονται επισκέπτες και πελάτες καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου για 
εμπορικές δραστηριότητες. «Η περιοχή μας περιλαμβάνει και αυτού 
του τύπου τους επισκέπτες και έτσι χρησιμοποιήσαμε ξενοδοχεία 
στην περιοχή μας για το σκοπό αυτό και μάλιστα με πολύ ασφά-
λεια», επεσήμανε ο κ. Μάντζιος. 

Σοφία Γκαγκούση
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 Δήμος Βέροιας: Κατάθεση 
αιτημάτων για παραχώρηση 

σχολικών χώρων 
σε συλλόγους και 

ενημέρωση για την 
επανεκκίνηση του αθλητισμού

 
Προκειμένου ο Δήμος μας να προ-

χωρήσει στον προγραμματισμό των πα-
ραχωρούμενων σχολικών χώρων (γυ-
μναστηρίων, αιθουσών κ.λ.π.) σε Αθλη-
τικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους που 
δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, για 
το σχολικό έτος 2021 – 2022, παρακαλεί 
τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν 
να τους χρησιμοποιήσουν για το επόμε-
νο έτος, να καταθέσουν ΜΕΧΡΙ 20 ΙΟΥ-
ΝΙΟΥ 2021 τα σχετικά αιτήματα τους στα 
σχολεία που τους ενδιαφέρουν. Όσον α-
φορά τα αθλητικά σωματεία, η αίτηση να 
συνοδεύεται και από τη σχετική εγγραφή 

στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ για όσα σωματεία έχουν 
ήδη προβεί στην εγγραφή τους. Στη συνέχεια, όπως προβλέπεται α-
πό τη σχετική νομοθεσία, τα σχολεία μαζί με τις σχετικές γνωμοδοτή-
σεις τους προωθούν τα αιτήματα στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές, 
προκειμένου να εισηγηθούν κι αυτές σχετικά στη Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση επί των παραχω-
ρήσεων.

 Τέλος διευκρινίζεται όσον αφορά την επανεκκίνηση του αθλη-
τισμού στους παραχωρούμενους από το Δήμο Βέροιας σχολικούς 
χώρους ότι ισχύουν οι εκάστοτε επικαιροποιημένες οδηγίες για την 
λειτουργία των ακαδημιών αθλημάτων και την ασφαλή άσκηση ό-
πως αυτές περιγράφονται στο https://gga.gov.gr/component/content/
article/278-covid/2981-covid19-sports σε συνδυασμό πάντοτε με τις 
αποφάσεις και τους όρους παραχώρησης που έχουν τεθεί από τη 
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας προς τα αθλητικά σωματεία και τους 
διάφορους συλλόγους. 

 Η Αντιδήμαρχος Παιδείας
και Ισότητας των Φύλων

ΤΖΗΜΑ ΣΥΡΜΟΥΛΑ

Την δικτυακή τους εκλογοαπολογιστική  γενική συνέ-
λευση έκαναν τα μέλη της Ένωσης των Ξενοδόχων της 
Π.Ε. Ημαθίας την οποία προλόγισε ο Αντιπεριφεριάρ-
χης Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης τονίζοντας: 
«Δεν αρκούν όμως μόνο τα ευχολόγια και τα καλά λόγια 
γι αυτό κι εγώ, δηλώνω παρών για να συζητήσουμε 
μαζί προτάσεις και δράσεις τουριστικής και ξενοδοχεια-
κής ανάπτυξης. Και βέβαια το γραφείο μου είναι πάντα 
ανοιχτό για την Ένωση και για όλους σας».

Στις εκλογές  χαιρετισμό απηύθυνε  ο Δήμαρχος της 
Η.Π. Νάουσας κ Νικόλαος Καρανικόλας  οι οποίος έθε-
σε τη διαδικασία υπό την αιγίδα του, μέσω δωρεάν διά-
θεσης της πλατφόρμας «electobox» που χρησιμοποιεί 
σύστημα ασφαλείας και ισχυρούς αλγορίθμους κρυπτο-
γράφησης διασφαλίζοντας την μυστικότητα της ψήφου, 
το αδιάβλητο των εκλογών ώστε να υπάρχει διαφάνεια 
καθ’ όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας. 

Παράλληλα ο χαιρετισμός και η υποστήριξη του Δη-
μάρχου Βέροιας κ Βοργιαζίδη έγινε  μέσω του ειδικού 
του συνεργάτη κ. Βαλαχή, που έκανε το webinar με 
θέμα «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των καταλυ-
μάτων στην COVID εποχή, αποδοτική διαχείριση και 
στρατηγική πωλήσεων»  ήταν ουσιαστική για τους ξενοδόχους 
της Ημαθίας.

Παρουσία της Δικαστικής Αντιπροσώπου κ. Αναστασίας Πε-
τρίδου και της Εφορευτικής Επιτροπής  που αποτελείται από 
τους : 1) Καψάλη Μαρία του Χρήστου, 2)Παπαοικονόμου Αμα-
λία του Μανώλη και 3) Συμεωνίδου Σοφία του Ιορδάνη, ανακοι-
νώθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας : 

Εγγεγραμμένοι: 37      Ψήφισαν: 24   Ποσοστό συμμετοχής: 
64.9%

Έγκυρα (συμπ. λευκών): 24  Λευκά: 0   Άκυρα: 0 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ εκλέγονται οι
1.   ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΕΝΟ-

ΔΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ  
2.   ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥ-

ΗΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΙΛΛΑ ΕΛΙΑ  
3.   ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΕ-

ΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΡΟΡΙΟ 
4.   ΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ HOTEL ΜΑΝΘΟΣ 

5. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΛΓΑ-
ΝΟΣ VL 

6. ΛΑΖΑΡΙΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ HOTEL ΛΟΖΙΤΖΙ
7. ΜΠΑΜΠΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟ-

ΧΕΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 
Αναπληρωματικό μέλος:
ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΝΕΑΡΙ HOTEL 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  εκλέγονται οι:
1.   ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΕ-

ΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
2.   ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 

SFENDAMOSWOOD VILLAGE 
3.   ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ DELLAGIO HOTEL 
ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ εκλέγονται οι:
 1.  ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥ-

ΗΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΣ ΒΙΛΛΑ ΕΛΙΑ 
 2.  ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΕ-

ΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΡΟΡΙΟ 

Το Πασχαλιάτικο Bazaar διεξήχθη με επιτυχία από τη Δευτέρα 
19 Απριλίου έως και την Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, στο κατά-
στημα  επί της οδού Κάππου 5, λειτουργώντας σύμφωνα με τις 
οδηγίες λειτουργίας των καταστημάτων, με τον καθορισμό τηλε-
φωνικού ραντεβού για αγορά εντός καταστήματος.

Ευχαριστούμε θερμά:
1.Την οικογένεια του κυρίου Νίκου Ζησιόπουλου, για την πα-

ραχώρηση του καταστήματος.
2.Τον ηλεκτρολόγο-εθελοντή μας Σάκη Ακριβόπουλο για τις 

υπηρεσίες του.
3.Τις εθελόντριες Ιωάννα Νάσου, Στεργιοπούλου Φωτεινή, 

Χαρούλα Γκανάτσιου, Σιδηροπούλου Πελαγία, Καλαϊτζή Δήμητρα,  
που στήριξαν τη λειτουργία του. 

4.Τις κυρίες Βίκυ Τριάμπελα, Πέπη Τσαρμποπούλου, Πανα-
γιώτα Καλαντερίδου, Μαρία Πραζιούτη, Κατερίνα Λιάκου, Ελένη 
Γεωργιάδου, Ειρήνη Κουτσουρά, που έστειλαν από μακριά τα 
έργα τους.

5.Την ομάδα κοσμήματος της Πρωτοβουλίας και ιδιαίτερα την 
κυρία Μάρα Κοκκίνου.

6.Τις κυρίες της Inner Wheel Ημαθίας και ιδιαίτερα την κυρία 
Βιβή Ιατροπούλου, που διέθεσαν τα έργα τους.

7.Τον Φούρνο Σαλαπασίδη για την προσφορά τσουρεκιών.
8. Όλες τις (πάρα πολλές) εθελόντριες του Συλλόγου που διέ-

θεσαν τις δημιουργίες τους.
9.Τα τοπικά ΜΜΕ που , όπως πάντα, στήριξαν την προσπά-

θεια.
10.Το κοινό της πόλης μας, που παρά τις τόξο αντίξοες συνθή-

κες, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί ακόμη για τις δωρεές και 

τις προσφορές τους:
1.Το ΚΔΑΠ «Κ.Παπαϊωάννου – Ε.Κυριαζοπούλου» στο Αγγε-

λοχώρι Ημαθίας για τη δωρεά ποσού 220€ και την συλλογή και 
προσφορά τροφίμων.

2.Την κυρία Κυριακή για τη δωρεά ποσού 200€.
3.Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 150€.
4.Την κυρία Λίλα Βαρελοπούλου για τη δωρεά ποσού 100€. 
5.Τις κυρίες Παρασκευή και Δήμητρα Τριάμπελα για τη δωρεά 

ποσού 100€ στη μνήμη Μιχάλη Τριάμπελα.
6.Ανώνυμη οικογένεια για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη 

προσφιλούς προσώπου.
7.Τον κύριο Παύλο Μπίνα για τη δωρεά 90€ στη μνήμη Στρά-

του Χατζηευστρατόγλου.
8.Τους κυρίους Γιώργο Δαμουλάκη και Ηρακλή Πλατάνη για τη 

δωρεά 50€ στη μνήμη Στράτου Χατζηευστρατόγλου.
9.Την κυρία Ευδοξία Χονδραντώνη για τη δωρεά 80€ στη μνή-

μη Κοκώνας Χονδραντώνη.
10.Τον κύριο Ιωάννη - Χρυσοβαλάντη Στουρνάρα για την τακτι-

κή οικονομική ενίσχυση.
11.Την κυρία Ευμορφία Ντόβα για την οικονομική ενίσχυση με 

ποσό 20€.
12.Το ζεύγος Reinchard και Katharina Ortkrass για την τακτική 

οικονομική ενίσχυση.
13.Ανώνυμο φίλο για την οικονομική ενίσχυση με ποσό 10€.
14.Τα αδέρφια Βλαχογιάννη για την προσφορά σόμπας πετρε-

λαίου.
15.Το κατάστημα ΜΑΖΙ MARKET, Μ. Μπότσαρη στη Βέροια, 

και την Εύξεινο Λέσχη Βεροίας, για τη συγκέντρωση και τη γιορτι-
νή προσφορά τροφίμων (κρέατος 15 κιλών, ζυμαρικών, οσπρίων, 
πατατών, τσουρεκιών).

16.Την Εταιρεία SANI Α.Ε. για τη δωρεά 12 κιβωτίων με μπα-
νάνες.

17.Τη σύζυγο και τα παιδιά του Ιωάννη Τορλακίδη για τη δω-
ρεά πιτζαμών για τους ωφελούμενους του Σπιτιού της Βεργίνας 
και της Στέγης Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, στη μνήμη του. 

18.Την κυρία Τσαγκαλίδου Ζωή για την προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος στα παιδιά του Σπιτιού της Βεργίνας  για την 
ονομαστική της εορτή και στη μνήμη των Τσαγκαλίδη Περικλή και  
Ελένης,  Ορφανίδη Ιωάννη και Ελπίδας και  Μεντανίδη Αναστάσι-
ου και Ευγενίας.

19.Τον κύριο Γιώργο Διαμαντόπουλο για την προσφορά αυγών 
στη μνήμη του πατέρα του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλο.

20.Το ζαχαροπλαστείο Μέλισσα για τις τούρτες γενεθλίων των 
παιδιών του Σπιτιού της Βεργίνας.

21.Ανώνυμο κύριο για την προσφορά ενός αμνοεριφίου 12kg.
22.Ανώνυμη κυρία για την προσφορά τροφίμων.
23.Ανώνυμο κύριο για τη προσφορά λαχανικών.
24.Ανώνυμους φίλους για την προσφορά λαχανικών, φρού-

των, πασχαλινών γλυκισμάτων και αναψυκτικών.
25.Ανώνυμο κύριο για την προσφορά λαχανικών, φρούτων, 

λαδιού, χυμών και αρτοσκευασμάτων. 
26.Ανώνυμη φίλη για την προσφορά τσουρεκιών και ψωμιών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Εκλογές για νέο Δ.Σ. είχε η Ένωση 
Ξενοδόχων Ημαθίας – Ποιοι εκλέχθηκαν

Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης

Ανακοίνωσις
Κάθε Πέμπτη μετά τον Εσπερινό στον Ι.Ν. Αγίου Σάβ-

βα - Κυριωτίσσης Βέροιας τελείται παράκλησις των Αγί-
ων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-

νίας κ. Παντελεήμων:
 Την Κυριακή 16 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μη-

τροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης 
και θα τελέσει μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντι-
ακού Ελληνισμού.

 Την Τρίτη 18 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπε-
ρινό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον υπό 
κατασκευή Ιερό Ναό στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η 
Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».   
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ΒΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΗ…
Αστικά προς τα χωριά, προς την περιφέρεια, 
προς την πρωτεύουσα.
Προς Συρακούσες κανένα.

Κάποιος να ρωτήσει μυρμήγκια , πεταλούδες, τζίτζικες.
Τι κάνετε; Παρακολουθείτε τις εξελίξεις;
Μάθατε για την πανδημία του φόβου,
για τα διαφυγόντα κέρδη, για τις άδειες κερκίδες;
Για τις μάσκες τι μάθατε;
Μόνο οι Μουσουλμάνες με τις μπούργκες;
Εμείς ντιπ.

Σιγαστήρες στα φωνήεντά μας, κρυφτό η κοινωνία;
Οι γιαγιάδες οϊμεεε οϊμεεε λοξοκοίταγαν τα τρεχούμενα 
κι, εμείς …που λέγαμε κάτω τα προσωπεία 
τι θα κάνουμε
τώρα;
Η νοηματική γλώσσα μόνο;
Χαρά που πήραν τότε οι αριθμοί δεν λέγεται.
Τρέχαν από δω κι` από κει και κυρίως το 27 
που θα συναντούσε το 424.
Σε παγκάκι τα λέγανε. Τι είδες στη ζωή σου; 
Αριθμούς που τους στέλναν στα λογιστήρια,
άλλους που τους εκβίαζαν στους ισολογισμούς, 
στις στατιστικές, 
άλλους που τους στριμώχνανε 
ανάμεσα στο 483227510 και την τετραγωνική ρίζα
 του τίποτα…

Αλλά ήταν και τ` άλλα.
Όικοδομικές άδειες, προκηρύξεις, 
διαφωνίες ηλεκτροδότησης
διαγωνισμοί, 
αντεγκλήσεις για τις επαναλαμβανόμενες συνήθειες, 
πανηγυρισμοί της καθημερινότητας 
και διαφημιστικά φυλλάδια των Super Market.
Τυριά, Τρυλ, ξεσκονόπανα, κομπόστες, παρμεζάνες,
οδοντόβουρτσες, πετσέτες, εντομοκτόνα. 

Έτσι που ξενιτεύομαι στη μοναξιά μου
πηλίκο μιας αβεβαιότητας, 
μονάχα κάτι μέρες ακροβατούν στις μετεωρίσεις 
των στιγμών … 
Εγώ κοιτούσα προς το Super Market κι εσυ δεν 
ήσουν εκεί.
Άρα, τι τα χρειαζόμαστε τα Super Market!!!

Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

Νικολάου και της Περιστέρας, το γένος 
Κύρου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Γρηγορίου και της 
Φωτεινής, το γένος Καλύβα, που γεννή-
θηκε στη Λαμία Φθιώτιδας και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γά-
μο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Τάσος Μπαρτζώκας: Νέες 
φορολογικές ελαφρύνσεις 

για την ανακούφιση 
νοικοκυριών 

και επιχειρήσεων
Νέες ρυθμίσεις φορολογικής ανα-

κούφισης των νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων προωθήθηκαν με τροπολογία 
στο πρόσφατο, ψηφισθέν νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Οικονομικών, προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπει-
ες της πανδημίας.

Ειδικότερα, η δέσμη μέτρων ανα-
φέρεται:

• στη μείωση της προκαταβολής 
φόρου φυσικών προσώπων για το 
φορολογικό έτος 2020, σε 55% από 
100%

• στον καθορισμό προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων & 
οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2020, σε 70%

• στη μείωση της προκαταβολής φόρου φυσικών & νομικών προ-
σώπων για το φορολογικό έτος 2021 και των επόμενων, σε 80% 
από 100%

• στη μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των νομι-
κών προσώπων & οντοτήτων, από 24% σε 22%

• στην απαλλαγή για το φορολογικό έτος 2021 από την ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα φυσικών προσώπων, που 
προέρχονται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα και από επι-
χειρηματική δραστηριότητα

Όπως σχολιάζει ο Τάσος Μπαρτζώκας «η ελάφρυνση των φο-
ρολογικών βαρών είναι απόλυτα επιβεβλημένη, όχι μόνο λόγω των 
επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Προκειμένου η ατμομηχανή 
της χώρας να πάρει ξανά μπροστά, οφείλουμε να κάμψουμε όλα 
τα εμπόδια. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε το φορολογικό, μεταρρυθ-
μιστικό πλάνο μας, στρέφοντας το βλέμμα μας στις ανάγκες των 
πολιτών και των επιχειρήσεων.»

Δήμος Βέροιας: 
Υπογραφή Σύμβασης 

για εργασίες 
συντήρησης 

κοινόχρηστων 
χώρων Δ.Ε. Δοβρά

Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗ-
ΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ» προχώρησαν χθες 
Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Αλέξανδρος 
Τσαχουρίδης και η εταιρεία ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δη-
μητρίου, ΠΟΛ. ΜΗΧ.-Ε.Δ.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΟ.

Ο Δήμος Βέροιας ως φορέας υλοποίησης και κύριος του έρ-
γου υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεσή του με τον ανάδο-
χο, σύμφωνα με την οποία θα υλοποιηθούν:

-Aποκαταστάσεις  σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πλατείες 
κλπ. των φθαρμένων πλακών από πέτρες ορθογωνισμένες και 
ακανόνιστες, πλάκες τσιμέντου, κυβόλιθους, πλάκες μαρμάρου 
και όπου χρειαστεί θα συμπληρωθούν τμήματα αυτών.                                                              

-Παρεμβάσεις – επιδιορθώσεις  σε τεχνικά (διώρυγες, τσιμε-
νταύλακες κλπ).

-Επίστρωση  πλατειών πεζοδρομίων σκαλοπατιών με πέτρα, 
κυβόλιθο, μάρμαρο κλπ.

-Επιδιόρθωση , αντικατάσταση  φρεατίων (καλύμματα, σχά-
ρες).

 -Επιδιόρθωση- κατασκευή πεζοδρομίων. 
-Αντικατάσταση φθαρμένων καθιστικών σε στάσεις και πάρ-

κα.
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Εύξεινος Λέσχη Βέροιας: 
Εκδηλώσεις μνήμης
 για τη  γενοκτονία 

 των Ελλήνων  του  Πόντου
Λόγω  συμπλήρωσης  102  χρόνων  από  τη  

γενοκτονία  των Ελλήνων  του  Πόντου,  η  ΕΛ 
Βεροίας  προγραμμάτισε  σειρά  εκδηλώσεων, 
για  να  τιμήσει  τη  μνήμη των  αδικοχαμένων  
προγόνων  μας  και  να  θυμίσει  στη Διεθνή 
Κοινότητα  ότι οφείλει  να  αναγνωρίσει  και να 
πιέσει την Τουρκία ώστε να αποδεχθεί  την συν 
τελεσθείσα Γενοκτονία αλλά  και την δέσμευση 
της να μην επαναληφθεί ποτέ καμία παρόμοια 
πράξη. 

Οι  κύριες  εκδηλώσεις  που  θα  πραγματο-
ποιηθούν  στην  πόλη  της  Βέροιας, κατά τον 
μήνα Μάϊο  2021,  σαν  μνημόσυνο  και  όχι  
γιορτή, είναι  οι εξής:

2ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΑΪΟΥ 
Κυκλοφορία σχετικού αφιερωματικού βίντεο 

στα ΜΜΕ και ΜΚΔ, για τη γενοκτονία των Ελλή-
νων του Πόντου στα ελληνικά , αγγλικά και τουρκικά προκειμένου να προωθή-
σουμε παγκόσμια  την αναγνώριση της γενοκτονίας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14-5-2021
Ολοκλήρωση Β΄ κύκλου παρακολούθησης σεμιναρίων ποντιακής διαλέκτου 

μέσω  της πλατφόρμας zoom, με ιδιαίτερο αφιέρωμα  στην ημέρα μνήμης της 
19ης Μαΐου. Όλα τα μαθήματα  (περσινά και φετινά) είναι αναρτημένα.

ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΡΙΤΗ  17 και 18-5-2021
Διανομή έντυπου υλικού και βιβλίων σε λύκεια της πόλης της Βέροιας.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17,19 και 21-5-2021
Αιμοδοσία στο  χώρο  του  2ου  ΚΑΠΗ  Δήμου Βέροιας με  σύνθημα «δώσε 

αίμα για το αίμα που χάθηκε». Θα εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου.
ΤΕΤΑΡΤΗ  19-5-2021  
Λειτουργία περιπτέρου  ενημέρωσης  στην  πλατεία  δημαρχείου για το θέ-

μα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με ταυτόχρονη διανομή έντυπου 
υλικού.

07.00 μ. μ.  Συμμετοχή στην κεντρική εκδήλωση στην Πλ. Αγ. Σοφίας – Θεσ-
σαλονίκης, που οργανώνεται   από  τη  ΠΟΕ.

ΚΥΡΙΑΚΗ  23-5-2021
Πραγματοποίηση  της κεντρικής εκδήλωσης (μνημόσυνο) του νομού. Θα εκ-

δοθεί σχετικό δελτίο τύπου με όλες τις  σχετικές  λεπτομέρειες. 
2ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΑΪΟΥ 
Κυκλοφορία του διαδικτυακού παίγνιου γνώσεων με  ιστορικά, πολιτιστικά  

και παραδοσιακά  στοιχεία, για την ενημέρωση  όλου του κόσμου  περί του αλη-
σμόνητου και αλύτρωτου Πόντου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ  24 5-2021
Κυκλοφορία από το κανάλι της λέσχης και στο μέλλον από όλα τα  ΜΚΔ  

ενός  παραδοσιακού  βιντεοσκοπημένου ΄΄παρακάθ΄΄ με παραδοσιακούς σκο-
πούς του πόντου, που έγινε στη λέσχη  με τους κορυφαίους πόντιους καλλι-
τέχνες  και αφιερώνεται στη μνήμη των προγόνων μας, με σύνθημα ΄΄Οι ρίζες 
ποτέ δεν κόβονται΄΄.             

Επίσης κάποιες δράσεις θα γίνουν χωρίς να αναφερθούν δημόσια καθώς 
αγγίζουν ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, της καθημερινότητας, όπως αναφέρει το 
ΔΣ της Λέσχης.

Επιπλέον  θα  συμμετάσχει  σε  κοινές  ή  μεμονωμένες  εκδηλώσεις  και  
δράσεις   για  τη  γενοκτονία  που  θα  πραγματοποιηθούν  από  το  ΣΠΟΣ  
ΚΜ&Θ, την  ΠΕ Ημαθίας, το  Δήμο  Βέροιας  και    συλλόγους  του  νομού  Η-
μαθίας.

Εύξεινος Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας: Εκδηλώσεις 

εις μνήμην της Γενοκτονίας
Η Εύξεινος Λέσχη 

Ποντίων Νάουσας - Ε-
θνική Βιβλιοθήκη Αργυ-
ρουπόλεως «Ο Κυριακί-
δης» τιμώντας την ημέρα 
Μνήμης της Γενοκτονίας 
του Ποντιακού Ελληνι-
σμού, διοργανώνει Εκ-
δηλώσεις Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλή-
νων του Πόντου από τις 
9 έως και τις 19 Μαΐου 
2021. Το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων που α-
κολουθούν έχει ως εξής:

Σάββατο 15 - Κυρια-
κή 16 Μαΐου

6:00 μ.μ. | Facebook 
live

Διαδικτυακή διημερίδα “Η γενοκτονία του Ελληνισμού του 
Πόντου και ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώρισή της”

Συνδιοργάνωση με την Εύξεινο Λέσχη Ευρωπαίων Πολι-
τών

Όρος Βέρμιο
“Ποδηλατοδρομία μνήμης” από τον Γιώργο Καισαρίδη 

στον Άγιο Γεώργιο Περιστερεώτα, τον Άγιο Ιωάννη Βαζελώνα, 
την Παναγία Σουμελά, με κατάληξη στο Μνημείο της Γενοκτο-
νίας

Κυριακή 16 Μαΐου
7:00 π.μ. | Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Νάουσας
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Τέλεση μνημοσύνου με τη 

χοροστασία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων

11:15 π.μ. | Κεντρική Πύλη Δημοτικού Πάρκου
Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Γενοκτονίας, 
Κατάθεση στεφάνων, Εθνικός Ύμνος
Δευτέρα 17 Μαΐου
8:30 μ.μ. | Zoom meetings & Facebook live
“Από το όρος Μελά στο όρος Βέρμιο: τα πολύτιμα κειμήλια 

της Μονής Παναγίας Σουμελά σε Τουρκία και Ελλάδα” 
Ομιλία από τον Δρ. Σταύρο Αρβανιτόπουλο
Συνδιοργάνωση με τους Φίλους Ιστορικού Αρχείου Νάου-

σας
Τετάρτη 19 Μαΐου
8:30 μ.μ. | Πλατεία Δημαρχείας & Δημοτικό Πάρκο
Φωταγώγηση του Δημαρχείου και του Μνημείου της Γενο-

κτονίας
Σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας
Δευτέρα 10 - Τετάρτη 19 Μαΐου
9:00 π.μ. - 1:00 μ.μ. | Αίθουσα Καμίνι (ΕΡΙΑ)
“Δίνουμε αίμα για το αίμα που χάθηκε”, Εθελοντική αιμο-

δοσία
Σε συνεργασία με τη Μονάδα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Νάου-

σας

*Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένη 
φυσική παρουσία και τηρουμένων όλων των προβλεπόμε-
νων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του 
COVID-19.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 Μα-

ΐου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
σε κλειστό οικογενειακό κύκλο 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, υιού, γαμπρού και α-
δελφού 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΝ. 
ΜΕΪΜΑΡΙΔΗ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Οι γονείς
Τα πεθερικά, Τα αδέλφια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 Μα-

ΐου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέροιας 
σε κλειστό οικογενειακό κύκλο 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας ανηψιού και εξα-
δέλφου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛ. 
ΓΚΙΜΑ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Οι θείες, Τα εξαδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 15 

Μαΐου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Αντώνιος Παππάς σε ηλικία 59 
ετών.Η ταφή θα γίνει στο Λαζοχώρι.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 15 Μαΐου 2021 στις 2.45 μ.μ. σε 

στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Γεράσιμου (Κοιμητήρια) Παλαιοχωρίου Ημαθίας η 
Ελισάβετ Γκλαβινοπούλου σε ηλικία 74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 14 

Μαΐου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ.Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Μιχαήλ Μπατσαράς σε ηλικία 64 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 15 

Μαΐου 2021 στις 10.30 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η  Ελισάβετ Γιτοπούλου σε ηλικία 
80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Του Γ.Ξ. Τροχόπουλου 

Έχει δύο μήνες και κάτι περίπου που α-
ντικρίζω κάθε μέρα στο φαρμακείο μου φυ-
σιογνωμίες ανθρώπων τρομαγμένες που 
ρωτούν με αγωνία. 

- Έχετε το τάδε φάρμακο; 
Όταν η  απάντηση είναι αρνητική από 

μέρους μου, ξανά ρωτούν με αγωνία: 
- Πότε θα έρθει ; Μήπως ξέρετε; 
Στη νέα μου αρνητική στάση βλέπω ότι 

ξεχειλίζει η αγανάκτηση του κόσμου με τις 
φράσεις , σε τι κράτος ζούμε ή είμαστε 100 χρόνια πίσω από την 
Ευρώπη ή τι δουλειά έχουμε εμείς οι ραγιάδες με την Ευρώπη και 
άλλες απαξιωτικές φράσεις για τη Χώρα που ζούμε.  

Βλέπετε, ο Φαρμακοποιός δεν είναι απλά ένας πωλητής φαρμά-
κων , απεναντίας, συμπάσχει με τον ασθενή που επιζητεί εναγω-
νίως το φάρμακο του που έχει έλλειψη και που μπορεί να είναι μία 
ινσουλίνη ή ένα υπνωτικό ή ένα φάρμακο για το έλκος στομάχου ή 
ένα αντινεοπλασματικό και άλλα,  που όλα  με λίγα λόγια  είναι ά-
κρως απαραίτητα, για αυτό και η προσωρινή τους έλλειψη προκαλεί 
αισθήματα αγανάκτησης και ανασφάλειας στους ασθενείς.  Όπως 
καταλαβαίνει κανείς λοιπόν η δουλειά του Φαρμακοποιού εκτός των 
άλλων γίνεται καταπιεστική και αγχώδης. 

Έχω μιλήσει με μερικούς αντιπροσώπους εταιριών – δεν αναφέ-
ρω ονόματα για ευνόητους λόγους - οι οποίοι με διαβεβαίωσαν πως 
οι εταιρίες τους εφοδιάζουν κανονικά με φάρμακα την αγορά.  Τι 
φταίει λοιπόν ; 

 Η εξήγηση είναι πολύ απλή. 
Εφόσον οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα έχουν συμπιε-

στεί τόσο πολύ ώστε να είναι πολύ μικρότερες από τις τιμές των 
ίδιων φαρμάκων  που κυκλοφορούν στις χώρες της Ε.Ε,  φυσικό 
και επόμενο είναι , να γίνονται εξαγωγές φαρμάκων με σκοπό 
το πολλαπλάσιο κέρδος. Έχω δει με τα μάτια μου συνταγή ενός 
φίλου μου που ζει στην Ελβετία που εκτελέστηκε σε φαρμακείο 
της χώρας αυτής με συνολική αξία 152,90 ευρώ. Όταν υπολόγισα 
στον υπολογιστή μου την αξία της συνταγής με τα ίδια φάρμακα, 
διαπίστωσα ότι το συνολικό ποσό αξίας της συνταγής ήταν 49,10 
ευρώ.  Και ένας αδαής λοιπόν  μπορεί να καταλάβει πολύ εύκολα 
από το παράδειγμα αυτό την αλήθεια αυτών που ανέφερα προ-
ηγουμένως , τη διαφορά δηλαδή των τιμών των φαρμάκων σε 

Ελλάδα και Ευρώπη , δεν είναι και μεγάλο μυστικό. 
Πάνω από όλα το κέρδος άσχετα εάν η πραγματοποίηση αυτού 

του κέρδους είναι εις βάρος της υγείας των Ελλήνων Πολιτών. Έτσι 
αποδεικνύεται ότι το αξίωμα που λέει ότι << Το φάρμακο δεν είναι 
εμπορικό είδος και πρέπει να έχει σε αυτό πρόσβαση και ο τελευ-
ταίος Έλληνας πολίτης >> είναι κάτι που δεν ισχύει , λόγια του αέρα 
, γιατί για να έχει πρόσβαση ο πολίτης στο φάρμακο προϋποθέτει 
αυτό, δηλαδή το φάρμακο, να υπάρχει.   Θα αναφέρω χαρακτηρι-
στικά ένα παράδειγμα ενός Πολίτη ο οποίος χρησιμοποιούσε  επί 
χρόνια ένα υπνωτικό φάρμακο που έχει έλλειψη  εδώ και 2,5 μήνες 
και σήμερα που τον είδα ήταν  πολύ δυστυχισμένος και με ταλαιπω-
ρημένη όψη επειδή, όπως μου είπε  δεν κοιμάται καλά τα βράδια. 
Και να σκεφτεί κανείς ότι το φάρμακο αυτό είναι ευτελούς αξίας 
αλλά έχει μεγάλη τιμή σε κράτη της Ε.Ε και αυτό είναι η αιτία της 
έλλειψης του στην αγορά. 

Ερωτώ λοιπόν σαν απλός Έλληνας  Πολίτης:  
Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Υγείας για το φαινόμενο ελλεί-

ψεων φαρμάκων στην αγορά που ταλανίζει τους Έλληνες πολίτες; . 
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έκανε καμία ενέργεια 

ενάντια σε αυτή την ανωμαλία ; . 
Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος για να παρέμβει και να προ-

σπαθήσει να βρει λύση ; . Μήπως πρέπει να στείλει κανέναν υ-
πουργό στο σπίτι του για να σφίξουν λίγο τα πράγματα. 

Έλεος πια.   
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Ρυθμίσεις λειτουργίας των 
Λαϊκών και Υπαίθριων 

Αγορών του Δήμου Βέροιας

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις  υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 
29922 (Φ.Ε.Κ. 1944 Β/13-05-2021) από την Παρασκευή 14-05-
2021 έως την Δευτέρα 24-05-2021 και ώρα 6:00, στις Λαϊκές 
Αγορές του Δήμου Βεροίας (Κοινότητες  Βέροιας και Αγίου Γε-
ωργίου) επιτρέπεται η συμμετοχή  των πωλητών (παραγωγοί 
και έμποροι), που δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με 
την άδειας τους, σε ποσοστό 50% των κλάδων παραγωγών/
εμπόρων σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημό-
σιας Υγείας. 

Πίνακες με τους συμμετέχοντες υπάρχουν αναρτημένοι στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr).

Επίσης  επιτρέπεται η συμμετοχή  των πωλητών (παραγωγοί 
και έμποροι), που δραστηριοποιούνται στην Κυριακάτική Αγορά 
των Ριζωμάτων, σύμφωνα με την άδειας τους, σε ποσοστό 50% 
των κλάδων παραγωγών/εμπόρων για το ως άνω χρονικό διά-
στημα.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών 
ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύ-
θερο από αντικείμενα. 

 Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπι-
κό των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρου-
σία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύ-
νης:  

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς 
του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- covid 19.

•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πά-
γκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών και την τήρη-
ση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 

• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση 
προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε 
σακούλες, για  λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   

   Ο Αντιδήμαρχος 
    Στυλιανός  Ασλάνογλου   

Μέχρι τις 21 Μαΐου 
οι αιμοληψίες στο  

1ο ΚΑΠΗ Βέροιας επί 
της Αριστοτέλους

Το Νοσοκομείο Βέροιας με επίσημη ανακοίνωσή του 
γνωστοποιεί στο κοινό της πόλης μας ότι θα πραγμα-
τοποιούνται αιμοληψίες μέχρι και Παρασκευή 21 Μαΐου 
2021 στο  1ο ΚΑΠΗ Βέροιας που βρίσκεται επί της 
οδού Αριστοτέλους 3.

 Όσοι αιμοδότες επιθυμούν να δώσουν αίμα, μπο-
ρούν να προσέρχονται στο χώρο της αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου, με το παρακάτω ωράριο:

• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: ΠΡΩΙ 9:00 π.μ. - 1:oo μ.μ.  
και ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6:00 μ.μ.- 8:00 μ.μ.

• ΣΑΒ/ΚΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 10:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.

Ευχαριστήριο
Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να εκφράσω τη βα-

θειά ευγνωμοσύνη μου προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητι-
κό προσωπικό του Νοσοκομείου Νάουσας για το ήθος, το υψηλό 
αίσθημα ευθύνης και αξιοαθαύμαστο επαγγελματισμό τους και τις 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει το Νοσοκομείο, την 
ευγένεια, την ευαισθησία και  πρωτίστως την ανθρωπιά που επι-
δεικνύουν καθημερινά, δίχως εκπτώσεις και διακρίσεις, σε όλους 
τους ασθενείς και ειδικότερα για τον τρόπο με το οποίο χειρίστη-
καν το σοβαρό πρόβλημα υγείας μου ως ασθενής της πανδημίας 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου στο Νοσοκομείο. Ευχαριστίες 
ανήκουν και στον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας κ. 
Ηλία Πλιόγκα για το προσωπικό ενδιαφέρον που επέδειξε και για 
την άρτια οργάνωση της μονάδας νοσηλείας. 

 Με εκτίμηση 
Μητσιάνης Γεώργιος 

EΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γνωρίζει άραγε 
ο Πρωθυπουργός τι παίζεται ? 
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Του ιερέως: 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Και άλλη φορά, φίλοι 
αναγνώστες, έχω ασχο-
ληθεί με αυτό το θέμα. 
Αλλά, παρατηρώ πως 
πολλοί, συχνά επανα-
λαμβάνουν το «πίστευε 
και μη ερεύνα».

Γι’ αυτό, θα μου επιτρέψετε, να επανέλ-
θω, μήπως μερικοί το καταλάβουν και να μην 
προσπαθούν να καταδικάσουν τη θρησκεία με 
αυτή τη δικαιολογία. Ότι δηλαδή δεν μπορούν 
να ακολουθήσουν μια θρησκεία που έχει για 
δόγμα της το «Πίστευε και μη ερεύνα».

Πρώτα-πρώτα, πρέπει να το ξεκαθαρίσου-
με πως δεν είναι δόγμα της θρησκείας μας 
αυτή η φράση. Σε κανέναν Ευαγγέλιο και σε 
κανένα χωρίον της Αγίας Γραφής δεν θα τη 
βρούμε γραμμένη. Το «πίστευε και μη ερεύνα» 
αν δεν είναι εφεύρεση εχθρών της θρησκείας 
μας, ίσως είναι εφεύρεση μερικών απλοϊκών 
και αμαθών. Γιατί ποτέ κανείς δεν υποστήριξε 
σοβαρά αυτό το «δόγμα» και ποτέ κανείς δεν 
θέλησε να αποκλείσει την έρευνα από το χώ-
ρο της θρησκείας.

Παρά ταύτα, η συκοφαντία αυτή είναι αρ-
κετά διαδεδομένη, πράγμα που συμφέρει αυ-
τούς που έχουν το σκοπό τους να πολεμούν 
τη θρησκεία. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα 
με τη σειρά.

Όταν λ.χ. ο Απόστολος Θωμάς ζήτησε να 
δει με τα μάτια του και να πιάσει με τα χέρια 
του τον Αναστάντα Κύριο, ο Χριστός δεν του 
στέρησε αυτήν την επιθυμία. Γιατί: Αφενός μεν 
έδινε μία ατράνταχτη μαρτυρία για το μεγάλο 
γεγονός της Αναστάσεώς Του, αφετέρου δε 
έδινε την έγκρισή Του στην ανθρώπινη επιθυ-
μία για έρευνα. Θα λέγαμε πω ο Ιησούς Χρι-
στός δεν θέλησε την αχρήστευση της νοητικής 
μας λειτουργίας και σ’ αυτά ακόμη τα ζητήματα 
που έχουν σχέση με την πίστη.

Πάνω σ’ αυτή τη γραμμή βάδισε και βαδίζει 
η Εκκλησία και η Θεολογία, που ως επιστήμη 
έχει σχέση με την έρευνα. Τούτο σημαίνει πως 
εκ μέρους της θρησκείας, δεν υπάρχει καμία 
αντίρρηση, προκειμένου ο άνθρωπος να ε-

ρευνήσει και να στοχασθεί πάνω σε θέματα 
πίστεως. Ποτέ η θρησκεία δεν θα επιδιώξει να 
σταματήσει την έρευνα κι όπου στο παρελθόν 
θέλησε να το επιδιώξει, κατακρίθηκε ως νο-
θεύτρια του γνήσιου Χριστιανικού Πνεύματος.

Άλλο, όμως, πράγμα είναι αυτό και άλλο η 
αξίωση μερικών να πιστέψουν μόνο σε όσα 
βλέπουν ή ακούν ή αγγίζουν. Γιατί, απλούστα-
τα, υπάρχουν μερικά πράγματα στην πίστη, 
τα οποία είναι αδύνατον να ελεγχθούν από 
το λογικό του ανθρώπου, αφού ανήκουν στον 
υπερβατικό κόσμο.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, δεν απαγορεύεται 
από τη θρησκεία η έρευνα. Αποκλείεται από 
την ανθρώπινη αδυναμία. Ωστόσο η θρησκεία 
αφήνει και στα θέματα αυτά διεξόδους για έ-
ρευνα, όχι άμεση, αλλά έμμεση πηγών.

Έτσι π.χ. μας καλεί, βέβαια, να πιστέψουμε 
στην Ανάσταση του Χριστού. Δεν εμποδίζει, 
όμως, την έρευνά μας γύρω από το γεγονός, 
όπως μας το παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια, 
προκειμένου να ελεγχθεί πρώτα-πρώτα η α-
ξιοπιστία τους και να ακολουθήσει η κριτική 
τους αξιολόγηση, με βάση φιλολογικά, ιστορι-
κά, ψυχολογικά και άλλα δεδομένα, που δυνα-
μώνουν την πίστη μας.

Μας μιλάει η θρησκεία μας για την παρου-
σία του Χριστού στον κόσμο. Δεν μας εμποδί-
ζει, όμως, να ψάξουμε για να κατοχυρώσουμε 
ιστορικά την προσωπικότητά Του, προσφεύ-
γοντας ακόμη και σε ειδωλολατρικές πηγές, 
για να είναι αδιάβλητη η έρευνά μας.

Μας κάνει λόγο η θρησκεία μας για την 
μετά θάνατο ζωή. Δεν αποκλείει, όμως, να 
ζητήσουμε στηρίγματα για περισσότερη κατο-
χύρωση της μεταφυσικής αυτής αλήθειας, στη 
συγκριτική θρησκειολογία, στην ψυχολογία, 
στη λογική,

Συνεπώς η ανθρώπινη έρευνα πάνω στα 
θέματα της πίστεως, παίζει ένα δευτερεύοντα, 
επικουρικό λόγο, που η θρησκεία δεν τον αρ-
νείται.

Ας μην ξεχνάμε, φίλοι αναγνώστες και όλοι 
εσείς που «πιπιλίζετε» το «πίστευε και μη 
ερεύνα», ας μην ξεχνάμε λέγω ότι: η πίστη 
αρχίζει εκεί που τελειώνει η γνώση. Και ότι η 
πίστη ανήκει πρωτίστως στην καρδιά και όχι 
στο μυαλό.

«Πίστευε και μη ερεύνα;»

Ψυχοκινητικά παιχνίδια για τη Μ.Α.μ.Α. 
Στις 10 Μαϊου τα παιδιά μας πέρασαν ένα υπέροχο απόγευμα 

στην αυλή του κδαπ μεΑ Μ.Α.μ.Α.
Ο Αλέξανδρος Καραϊωσήφ ,(ιδρυτής του Α.Σ ΑμεΑ Βέροιας ,Εν 

Σώματι Υγιεί και εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στο Σχολείο Ειδικής 
Αγωγής Βέροιας) ,φίλος και εθελοντής του συλλόγου μας ,μαζί με 
τον Γιώργο Στεφανάκη ,(ιδρυτικό μέλος της Μ.Α.μ.Α , γυμναστής φυ-
σικής αγωγής στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, πατέρας εφήβου με 
αυτισμό και εθελοντής του συλλόγου μας) ,προσέφεραν ένα διασκε-
δαστικό απόγευμα στα παιδιά μας γεμάτο παιχνίδι με παιδαγωγικό 
πάντα χαρακτήρα.

Η δράση χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε 
Ψυχοκινητικά Παιχνίδια και Δρομικές Ασκήσεις

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (κόκκινη και μπλε) και εκτέ-
λεσαν ασκήσεις που περιελάμβαναν αλλαγές κατεύθυνσης, κάθετα 
και οριζόντια άλματα, έρπειν και υπερπήδηση εμποδίων, με μορφή 
σκυταλοδρομίας, αλλά χωρίς ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Οι στόχοι 
του συγκεκριμένου παιχνιδιού ήταν:

-Βελτιωση Φυσικών Ικανοτήτων 
-Βελτιωση χρόνου αντίδρασης σε ηχητικό ερέθισμα
- Ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 
- Καλλιέργεια Αυτοπεποίθησης/Κοινωνικοποίησης/Συνεργασίας/

Ομαδικότητας
Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε ασκήσεις με Εκπαιδευτικό Αλεξί-

πτωτο
Οι στόχοι ήταν :
-Βελτίωση Συγχρονισμού και Συντονισμού κινήσεων.
-Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης ,Κοινωνικοποίησης ,Ομαδικότητας
Τα παιδιά μας απόλαυσαν τη συγκεκριμένη δράση στο έπακρον! Ανυπομονούμε για την επόμενη φορά !Ευχαριστούμε από καρδιάς , 

κύριο Καραϊωσήφ και τον κύριο Στεφανάκη για το ευχάριστο και δημιουργικό απόγευμα που προσέφεραν στα παιδιά μας.
Με εκτίμηση 

Το ΔΣ του Συλλόγου 

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: 

«Η εξωστρέφεια και ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των ΜμΕ, κλειδί για 

την ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας στην μετά-COVID εποχή»

Στο Οικονομι-
κό Φόρουμ των 
Δ ε λφ ώ ν  σ υ μ -
μετείχε η Αντι-
πρόεδρος  της 
Επιτροπής Διε-
θνούς Εμπορίου 
του Ευρωπαϊκού 
Κ ο ι ν ο β ο υ λ ί ο υ 
κα ι  Ευρωβου -
λευτής της Νέας 
Δημοκρατίας, κα 
Άννα Μισέλ Αση-
μακοπούλου ως 
συντονίστρια σε 
πάνελ με ομιλη-
τές τον εκπρόσω-
πο της Πορτογα-
λικής Προεδρίας 
και Γραμματέα Επικρατείας της Πορτογαλίας 
για τις διεθνείς σχέσεις, κ.  Eurico Brilhante 
Dias, τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλά-
δας για την Οικονομική Διπλωματία και την 
Εξωστρέφεια, κ. Κώστα Φραγκογιάννη, τον 
Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
επιβολή των εμπορικών συμφωνιών, κ. Denis 
Redonnet και την πρ.Επίτροπο και νυν Ευρω-
βουλευτή της Πολωνίας, κα. Danuta Hübner.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σύγχρονες 
προκλήσεις που σχετίζονται με το διεθνές ε-
μπόριο και τις γεωπολιτικές εντάσεις, στα νέα 
δεδομένα που καλείται να αντιμετωπίσει η 
πρόσφατα αναθεωρημένη εμπορική πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην μετά-COVID 
εποχή και στον ρόλο των διεθνών οργανισμών 
και των διεθνών συμμαχιών.

Η κα Ασημακοπούλου αφού ευχαρίστησε 
θερμά το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 
και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την τιμή 
που της έκαναν να συντονίσει μια συζήτηση 
υψηλού επιπέδου για τη διεθνή εμπορική πο-
λιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε εμ-
φατικά ότι η «Ανοιχτή Στρατηγική Αυτονομία» 
είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις σύγχρονες προκλήσεις για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας και αναφερόμενη 
συγκεκριμένα στην Ελλάδα είπε: «Η εξωστρέ-
φεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η 
επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους 
αποτελεί το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των ελληνικών επιχειρήσεων και τη διασφάλι-
ση της ανταγωνιστικότητάς τους στο διεθνές 
περιβάλλον».
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Γράφει ο 
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

    1.Η προσφορά του 
Αντάρτικου στον  Πόντου. 
Η  ανάγκη  της αυτοπρο-
στασίας του άμαχου πλη-
θυσμού  οδήγησε τους Πο-
ντίους  στη   δημιουργία 
των  αντάρτικων ομάδων   
στα βουνά . 

Με την επιστράτευση των ανδρών από 
την ηλικία των 15 έως 70 ετών  κατά την 
διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου 1914-
1918, οδήγησε πολλούς στρατεύσιμους να 
μη παρουσιαστούν, διότι γνώριζαν ότι η 
τύχη τους ήταν καταδικασμένη. Άλλοι πάλι 
μετά την επιστράτευσή τους δραπέτευσαν  
από τα στρατόπεδα και πήγαν στα βουνά. 

Έτσι  από τους φυγόστρατους και τους 
λιποτάκτες χριστιανούς των  στρατοπέ-
δων(των ταγμάτων  θανάτου) δημιουργήθη-
κε ο πολυάριθμος στρατός που στήριξε τους 
καταδιωκόμενος συμπατριώτες τους . Ήταν 
ένας αγώνας άνισος και σκληρός.  Διεξά-
γονταν κάτω από δραματικές συνθήκες και 
πολλές στερήσεις. 

Οι αντάρτες της Σάντας με αρχηγό τον 
Ευκλείδη Κουρτίδη ( τα οστά του οποίου φυ-
λάσσονται στο Πανελλήνιο Προσκύνημα της 
Παναγίας Σουμελά, της Βέροιας) θα  γίνει ο 
φόβος και ο τρόμος των Τούρκων.  Κάποτε 
ο αριθμός τους θα φτάσει και τις 20 χιλιά-
δες, κατά την εκτίμηση του Μητροπολίτου 
Αμάσειας Γερμανού Καραβαγγέλη, ο οποίος 
ήταν και ο διοργανωτής τους. Έδωσαν πολ-
λές μάχες και έγραψαν καινούργιες ένδοξες 
σελίδες στην ελληνική ιστορία. Δυστυχώς 
δεν αξιοποιήθηκαν από την τότε Ελληνική 
κυβέρνηση στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο 
στη Μ. Α

Το τέλος τους ήταν δραματικό. Όταν έγι-
νε η ανταλλαγή των πληθυσμών οι αντάρ-
τες έμεναν κάτω από δραματικές συνθήκες 
στην ύπαιθρο γιατί δεν υπήρχαν ελληνικοί 
πληθυσμοί για να έχουν καταφύγιο. Οι ελλη-
νικές αρχές μετά το 1923 μεσολάβησαν και 
οι αντάρτες της Σάντας κατέβηκαν από τα 
βουνά με την παρουσία του Διεθνούς Ερυ-
θρού Σταυρού. 

Από τα χωριά που περνούσαν οι αντάρ-
τες οι κάτοικοι έτρεχαν να δουν τα «θηρία» 
που αντιμετώπισαν μια ολόκληρη Αυτοκρα-
τορία. Όταν τους είδαν στα χάλια τους, ένας 
Χότσας ρώτησε τον επικεφαλής φρουρό: 
«Αυτοί οι κακόμοιροι είναι οι αντάρτες της 
Σάντας»? Πήρε την εξής απάντηση. Αχ αν 
ήξερες Χότσα μου πόση ανδρεία κρύβεται 
κάτω από τα κουρέλια που βλέπεις δεν θα 
ρωτούσες. Και ο Χότσας  έφτυσε στο έδα-
φος και είπε: Κρίμα στην Κυβέρνησή μας.

 2. Η τύχη των ορφανών  παιδιών. Έ-
να άλλο που τραυμάτισε στην καρδία των 
Ελλήνων ήταν η τύχη των ορφανών του 
Πόντου. Δεν είναι μόνο οι άντρες και οι γυ-
ναίκες που πλήρωσαν  με τη  ζωή τους το  
τίμημα της αντίστασης  για  την πίστη τους  
και την αφοσίωσή τους στην ιστορική τους 
πατρίδα την Ελλάδα. 

Θύματα υπήρξαν και τα παιδιά, πολλά 
από τα οποία εξοντώθηκαν κατά τις θανατη-
φόρες αποστολές  εκτοπισμού , ενώ κάποια 
άλλα  έμειναν κλαίγοντας στους έρημους 
δρόμους. Ποτέ δεν θα μάθουμε πόσα παι-

διά των Ελληνικών οικογενειών χάθη-
καν  ενώ κάποια  άλλα αρπάχτηκαν 
από την ζεστή αγκαλιά της μητέρας 
τους και οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα 
των γενιτσάρων. Πόσα αγοράκια   και   
κοριτσάκια  γνώρισαν τη βία και την 
ταπείνωση, ενώ κάποια άλλα οδη-
γήθηκαν στις μεγάλες αίθουσες των 
χαρεμιών για να ικανοποιήσουν τις 
ακορεστες επιθυμίες των Τούρκων 
Πασάδων. Κάποια παιδιά είχαν χάσει 
και τους δύο γονείς τους και έμειναν  

ορφανά  στους δρόμους  και οδηγήθηκαν σε 
ορφανοτροφεία για να καταλήξουν βορά σε 
άγνωστες οικογένειας της Τουρκίας και της 
Αμερικής. 

   Το μεγάλο ψέμα με την ανταλλαγή των 
πληθυσμών.  Η κατάρρευση  του Ελληνικού 
στρατού στο πολεμικό  μέτωπο, τον Αύ-
γουστο του 1922, σήμανε και το τέλος του 
Ελληνισμού της Μ. Α. και του Πόντου.  Ο 
θρήνος και η συμφορά σκέπασε τις ελπίδες 
και τα όνειρα όλων των Ελλήνων της Μ. Α. 
και του Πόντου. 

Η είδηση της κατάρρευσης συνοδεύτηκε 
με θρήνους και κλάματα για τη δική τους 
την τύχη αλλά και  για την τύχη των παιδιών 
τους. Όλοι οι επιζήσαντες Πόντιοι  πήραν 
τον πικρό δρόμο της προσφυγιάς και  κα-
τέληξαν πρόσφυγες  άλλοι στη Ρωσία, στη 
Γεωργία και τη Συρία και οι περισσότεροι  
στην Ελλάδα. Στην πλειοψηφία τους γεωρ-
γοί  ήταν στον Πόντο γι αυτό  συνέχισαν  
την ίδια απασχόληση στους τόπους εγκατά-
στασής τους, αφού η πνευματική και οικονο-
μική  τους ηγεσία εξοντώθηκε βάναυσα. 

Η εγκατάστασή τους στην Ελλάδα έγινε 
με τις χειρότερες συνθήκες. Όταν δόθηκε η 
εντολή της αλλαγής του πληθυσμού με κρι-
τήριο τη θρησκεία στον Πόντο δεν υπήρχαν 
κάτοικοι. Οι Τούρκοι έφυγαν όλοι χωρίς να 
τους πειράξει κανείς, ενώ κάποιοι πούλησαν 
την ακίνητη περιουσία Πολλοί από τους Έλ-
ληνες πέθαναν από τις κακουχίες και τις αρ-
ρώστιες  κατά τη διαδρομή  του ταξιδίου με 
τα καράβια, ενώ κάποιοι άλλοι στα απολυ-
μαντήρια της Μακρονήσου. Τις δραματικές 
εμπειρίες του που έζησε εκεί μου διηγήθηκε 
ο πατέρας λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το ταξί-
δι στην αιωνιότητα.. 

 Η συμπεριφορά των κρατούντων ήταν 
απαράδεκτη. Πολλές φορές θεωρούνταν και 
ανεπιθύμητοι από τους ντόπιους κατοίκους. 
Άνθρωποι νοικοκυραίοι και ευκατάστατοι 
που ζούσαν με αξιοπρέπεια στον Πόντο, 
τώρα νιώθουν την περιφρόνηση και την 
ταπείνωση. Ευτυχώς βρέθηκε ο Αμερικανός 
H. Morgethau ως πρόεδρος της Επιτροπής 
Αποκατάστασης και προσέφερε κάποια α-
νακούφιση. Έτσι αναγκάστηκαν να εγκατα-
σταθούν  με  άθλιες συνθήκες και με μικρά 
παιδιά σε ακατοίκητες εκτάσεις τις οποίες με 
την εργατικότητά τους  μετέτρεψαν σε σύγ-
χρονες πόλεις και χωριά. 

Γρήγορα θα προκύψουν μέσα από τις 
παράγκες οι επιστήμονες και οι έμποροι 
που θα κυριαρχήσουν στην οικονομία της 
Ελλάδος και του εξωτερικού. Ποτέ, όμως,  
δεν θα λησμονήσουν οι πρόσφυγες της 
πρώτης γενιάς την ευλογημένη γη του Πό-
ντου την οποία εγκατέλειψαν βίαια. Θα μεί-
νουν μέχρι το τέλος της ζωής τους αθερά-
πευτοι νοσταλγοί της γενέτειρας γης του 
Πόντου, συναίσθημα που κληρονόμησαν 
και οι απόγονοί τους. 

Γράφει ο Θωμάς
 Γαβριηλίδης

ΑΠΟΔΟΣΗ
1. Το τριαντάφυλλο 
για λίγο ανθίζει καιρό
2. κι αν ο καιρός του 
περάσει,
3. θάμνο θα βρεις,
 άμα ψάξεις, αγκαθωτό

4. αλλά όχι πια τριαντάφυλλο.

 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 (Ε.Α. ΧΙ, 53, ΑΔΗΛΟΝ)

1. Το ρόδον ακμάζει βαιόν χρόνον, 
ην δε παρέλθη,
2. ζητών ευρήσεις ου ρόδον, αλλά βάτον.

 ΣΧΟΛΙΑ
Το παραπάνω δίστιχο επίγραμμα ανήκει στο 

11ο (ενδέκατο) βιβλίο της Ελληνικής Ανθολογί-
ας, της γνωστής και ως Παλατινής, στο οποίο 
περιλαμβάνονται επιγράμματα, συμπωτικά και 
σκωπτικά. Είχε την τύχη να βρεθεί χαραγμένο 
πάνω σε έναν αρχαίο πήλινο σκύφο (=ποτήρι, 
κύπελλο, κούπα) ο οποίος βρέθηκε σε ανα-
σκαφές στο στρώμα καταστροφής των μέσων 
του 2ου αι. π.Χ. ενός μεγάλου δημοσίου οι-
κοδομήματος της πρώτης πρωτεύουσας της 
Μακεδονίας, των Αιγών (σημερινής Βεργίνας), 
σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΦΑ Ημαθίας 
στο ΛΑΟ της 17-18 Απριλίου του 2021.

Χάρη σ’ αυτήν τη σπουδαία αρχαιολογική α-
νακάλυψη έγινε γνωστό ότι το στοχαστικό αυτό 
επίγραμμα, του οποίου ο ποιητής είναι, δυστυ-
χώς, ακόμη άγνωστος, πρέπει να γράφτηκε 
πριν από τα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα.

Από τα ορθογραφικά λάθη που υπάρχουν 
στον χαραγμένο επίγραμμα του «Ρόδου» συ-
μπεραίνεται ότι αυτό χαράχθηκε σε περίοδο 
που ήδη υπήρχε στην ελληνική γλώσσα το 
πρόβλημα της ορθογραφίας της, ένα πρό-
βλημα που έκανε έντονη την παρουσία του 
στη γλώσσα μας στα μετά του Μ. Αλεξάνδρου 
χρόνια, κατά τα οποία έγινε η αλλοίωση της 
προφοράς αρκετών φθόγγων της ελληνικής 
γλώσσας, ως συνέπεια της διεθνοποίησής της.

Η χάραξη του επιγράμματος «του ρόδου» 
στην επιφάνεια ενός πήλινου σκύφου (ποτη-
ριού) αποτελεί επιβεβαίωση της άποψης ότι 
πρόκειται για συμπωτικό επίγραμμα, το οποίο, 
κατά πάσα πιθανότητα, μελοποιημένο τραγου-
διόταν στα συμπόσια και, όπως φαίνεται, ήταν 
από τα αγαπημένα του χαράκτη του, αφού, 
όπως μαρτυρούν τα ορθογραφικά λάθη, το 
ήξερε απ’ έξω. Ήταν οπωσδήποτε ανορθόγρα-
φος ο άγνωστός μας θαυμαστής «του ρόδου» 
αλλά όχι αφιλοσόφητος, όπως γονιδιακά φι-
λοσοφημένοι τυχαίνει να είναι οι περισσότεροι 
άνθρωποι του λαού μας, οι οποίοι είναι κατά 
θαυμαστό τρόπο μορφωμένοι κι όταν δεν είναι 
και πολύ γραμματισμένοι, και πολύ ανώτερης 
ποιότητας άνθρωποι, οπωσδήποτε, από τους 
εγγράμματους αλλά αμόρφωτους συμπατριώ-
τες τους.

Η παρομοίωση της ομορφιάς της νιότης με 
τον άρχοντα των ανθέων, το ρόδο (τριαντάφυλ-
λο) δεν είναι άγνωστη και στα νεότερα χρόνια, 
και χρησιμοποιείται συνήθως για να τονίσει το 
ολιγοχρόνιο, το παροδικό της σωματικής ομορ-
φιάς σε αντίθεση με την πνευματική ομορφιά, η 
οποία θεωρείται μακροβιότερη.

Μια πολύ συνηθισμένη συμβουλή των γο-
νιών στα παιδιά τους, αγόρια-κορίτσια, πριν 
να φέρει τα πάνω κάτω η τηλεόραση, με την 

αποθέωση της σωματικής ομορφιάς και την 
κερδοφορία της, ήταν να μην εμπιστεύονται 
τυφλά «τα κάλλη» αλλά να βλέπουν και αν το 
πρόσωπο, που τα έχει, διαθέτει και το απαραί-
τητο μυαλό και την απαιτούμενη σοβαρότητα, 
επειδή, όπως επιχειρηματολογούσαν, η ομορ-
φιά από μόνη της δε γεμίζει στομάχι και η πείνα 
δεν συμπορεύεται με τα «όνειρα γλυκά».

Εντυπωσιακό παράδειγμα του εφήμερου 
του σωματικού κάλλους και της επίδρασης στη 
συμπεριφορά των ανθρώπων (αλλά και των 
θεών των αρχαίων Ελλήνων) που συνεπάγεται 
η απώλειά του, ήταν στην αρχαία Μυθολογία το 
ερωτικό ζευγάρι της ροδοδάκτυλης θεάς Ηούς 
και του πανέμορφου θνητού Τιθωνού.

ΗΩΣ και ΤΙΘΩΝΟΣ
Η θεά Ηώς, που ήταν κόρη του Υπερίωνα 

και της Θείας, αδελφή του Ήλιου και της Σελή-
νης, όταν πρωτοαντίκρισε το γιο του βασιλιά 
της Τροίας Λαομέδοντα, τον Τιθωνό, ξετρελά-
θηκε από την ομορφιά του και τον απήγαγε!

Χωρίς να χάσει καιρό, ζήτησε από τον βασι-
λιά του Ολύμπου, τον Δία, να κάνει τον άντρα 
της αθάνατο και η επιθυμία της πραγματοποιή-
θηκε αμέσως. Αλλά επειδή η ξεμυαλισμένη από 
τον έρωτα Ηώς ξέχασε να ζητήσει εκτός από 
αθάνατος ο πανέμορφος Τιθωνός να γίνει και 
αγέραστος, όταν πέρασαν τα χρόνια ο Τιθωνός 
άρχισε να χάνει τα νεανικά του κάλλη και η ω-
ραιοπαθής Ηώς δεν γυρνούσε πια ούτε και να 
το δει. Τον έκλεισε σε ένα διαμέρισμα του πα-
λατιού της και, όταν δεν άντεχε πια να ακούει 
την αδιάκοπη γκρίνια του ικέτευσε τη μεταμόρ-
φωσή του σε τέττιγα (τζίτζικα).

Πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση δεν θα μπο-
ρούσε να γίνει, αφού πιο λιπόσαρκο αλλά και 
πιο γκρινιάρικο πλάσμα από τον τζίτζικα ίσως 
να μην υπάρχει.

ΩΣ ΡΟΔΟΝ…
Ας σημειωθεί ότι και στα δύο επιτύμβια ε-

πιγράμματα, που έχω υπόψη μου ως προερ-
χόμενα από την περιοχή της Μίεζας Ημαθίας, 
τα οποία είναι αφιερωμένα σε δύο παιδούλες, 
αγνώστου ονόματος η μία1, Γαλατία2 ονομα-
ζόμενη η άλλη, υπάρχει η παρομοίωση της νε-
αρής νεκρής με ρόδο, όπως και σε ένα από τα 
αρκετά που έχω υπόψη μου ως προερχόμενα 
από την Πιερία3.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο επιτύμβιο 
επίγραμμα της Μιεζαίας Γαλατίας η λέξη «ρό-
δον» δεν πρέπει να έχει τη συνηθέστερη στους 
αρχαίους συγγραφείς σημασία (ρόδον=τρια-
ντάφυλλο) αλλά τη λιγότερο συνηθισμένη (ρό-
δον=ροδή, ροδωνιά, τριανταφυλλιά) την οποία 
πρέπει να έχει και στο συμπωτικό επίγραμμα 
του σκύφου των Αιγών, επειδή, μου φαίνεται, 
ότι έτσι εξηγείται πιο κατανοητά το πώς, όταν 
περάσει ο καιρός της άνθισης του ρόδου (τρια-
νταφυλλιάς) στη θέση του βρίσκεται ένας βάτος 
(αγκαθωτός θάμνος) και όχι, όπως πραγματικά 
απομένει, ένα ξερό κοτσάνι (μίσχος) ξανθισμέ-
νου ροδου (τριαντάφυλλου).

Σημειώσεις:
1. Ως ρόδον ειαρινόν με βροτοφθόρος ήρπα-

σε δαίμων…
2. Ηύτε ρόδον αρτιθαλές καλύκεσι νεοδρέ-

πτοισι μαρανθέν…
3. Ως ρόδον εαρινόν με βροτοφθόρος ήρπα-

σε Άδης Σεμνήν…
Όλα τα παραπάνω είναι πολύ μεταγενέστε-

ρα του επιγράμματος του σκύφου των Αιγών.

Θ.Γ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

 ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ 
ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΑΝΘΙΖΕΙ…
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ΦίλιπποςΒέροιας:
Έναςχρόνοςπουείσαι

μακριάμας…!

Ένας χρόνος πέρασε από την απώλεια του αγα-
πημένου προπονητή του Φιλίππου Βέροιας, 
Δημήτρη Γκίμα. Το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 

θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας 
coach στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα (Κυριωτίσσης) 
στη Βέροια σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ηανάρτησητηςομάδας
«Πέρασεέναςχρόνος!!!!Ήταν16Μαϊου2020ότανηείδησητηςαπώ-

λειας τουαγαπημένουμας coachΔημήτρηΓκίμα έπεσεσανβόμβαστον
μπασκετικό χώρο.Ο “Τίγρης” απεβίωσεσε ηλικία μόλις 55 ετών έχοντας
καταφέρεινααφήσειτοστίγματουστοναθλητισμότηςπόληςαλλάκαιόλης
τηςΕλλάδαςανεβάζοντας τηνομάδαμπάσκετ τουΦιλίππουστασαλόνια
τωνμεγάλωνκατηγοριών.

ΤοΣάββατο15Μαΐου2021θατελεστεί τοετήσιομνημόσυνοτουαγα-
πημένου μας coachστον ΙερόΝαό τουΑγίουΣάββα (Κυριωτίσσης) στη
Βέροιασεστενόοικογενειακόκύκλο.

Πέρασε λοιπόν ένας χρόνοςπου είναι μακριά μας ο “Τίγρης”.Ένας
χρόνοςπουτοχτύπηματωνποδιώνσουστοπαρκέτουΔ.Α.Κ“Δημήτριος
Βικέλας”δενακούγεται.

“Τίγρη” μας λείπεις…. αλλά είσαι ΕΔΩ…..»

Σάββατο 15-05-2021

08:00-14:30

ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&

ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣ-

ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΓΩΝΙΑ 23310-

60279

08:00-14:30

Μ ΟΥ Ρ Τ Ζ Ι Λ Α

ΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20 -

ΚΤΕΛ23310-27355

08:00-14:30ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

14:30-21:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

19:00-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19

ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19

ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

Κυριακή 16-05-2021

08:00-14:30ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ3223310-22968

16/05/2021 14:30-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑ-

ΦΥΛΛΙΑΠΙΕΡΙΩΝ5323310-26789

19:00-21:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ6(ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ)23310-63620

21:00-08:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ6(ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ)23310-63620

Δευτέρα 17-05-2021

14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

17/05/202114:30-21:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝ-

ΔΟΥ11(κάτωαπότααστικά)23310-23023

19:00-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

21:00-08:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

Φαρμακεία

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάϊος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό17-
05-2021 μέχρι 
23-05-2021 θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
17/05/2021 έως 21/05/2021

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).

 Γιωτης Τσαλουχίδης: «Δεν 
περιμένουμε την αναδιάρθρωση»

ΟγενικόςδιευθυντήςτηςΒέροιαςΓιώτηςΤσαλουχίδης,μίλησεστο
Metropolis95,5FMκαιτηνεκπομπή«ΤρίτοΗμίχρονο»γιατηνπορεία
τηςΒέροιας.

Μεταξύάλλωνδήλωσε:
ΓιατηνίκητηςΒέροιαςεπίτουΑπόλλωναΠόντουμε3-0καιτηνεν

γένειτηςπορείαφέτος:
«Κάναμεμιασημαντική νίκη χθες και αποφασιστική.Δεναπομα-

κρυνθήκαμε από αντιπάλουςπου είμαστε κοντά, όπως οΠανσερ-
ραϊκός και ηΚαβάλα.Είμαστε εδραιωμένοι στη 2η θέση, υπάρχουν
πολλέςαγωνιστικέςακόμη,θαδούμετιθαγίνει.

Σανομάδααπότηναρχήδείξαμετιςδυνατότητέςμας.Στοποδό-
σφαιροπολλέςφορέςηυπέρμετρησιγουριάδημιουργείπροβλήματα,
όπωςφάνηκεσταπροηγούμεναδύοματς.Είμαστεμια ομάδαπολύ
καλήκαιδυνατήγιαταδεδομένατηςκατηγορίας,αλλάέχουμεκαιμια
διοίκησηπρότυποσελειτουργίακαισυνέπεια.Έχουμεένακαταπλη-
κτικόαθλητικόκέντρο.Γίνεταιμιαπολύκαλήπροσπάθειααπόόλους
μας.Κοιτάμενα είμαστεμέσαστηδυάδα,μεκαλήομάδα.Δενπερι-
μένουμε την αναδιάρθρωση.Όποιος θεωρεί σίγουρο τον εαυτό του
στηνάλλη κατηγορία, μπορεί ναπάθει ζημιά.Λίγα λόγια καιπολλές
πράξεις».

ΓιατοπότεθαπεριμένουμεστηSuperLeague1τηΒέροια:«Μα-
κάριναπηδούσαμεέτσι τιςκατηγορίες.Έχουμεδρόμοακόμημπρο-
στά μας.Προσγειωμένοι και σωστοί στις επιλογές μας να είμαστε.
Οσχεδιασμόςμιαςομάδαςπαίζει ρόλο, να είμαστεπροσεκτικοί.Τις
ικανότητες τις έχουν όλοι.ΟΘωμας οΤρούπκοςπου είναι γενικός
αρχηγός,οΠαύλοςοΔερμιτζάκηςοπροπονητήςμας…Οδρόμοςστο
ποδόσφαιροείναιστρωμένοςμεαγκάθιακαιόχιμεροδοπέταλα».

ΑποφάσειςτουΔ.Σ.τηςΕ.Σ.Α.Π
γιατηVolleyLeagueκαιτον
αγωνιστικόαπολογισμό

ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο τηςΕΣΑΠστησυνεδρίαση τηςΤετάρτης
12Μαΐου2021συζήτησεκαιαποφάσισεταακόλουθα:

Επικύρωσε τη βαθμολογία του πρωταθλήματος Volley League
2020-21.

Eκανετοναγωνιστικόαπολογισμότηςαγωνιστικήςσεζόν2020-21.
Αποφασίστηκε οι τέσσεριςπρώτες ομάδες της βαθμολογίας της

VolleyLeague2020-21νααγωνιστούνσταΚύπελλαΕυρώπηςπερι-
όδου2021-22.

ΣυζητήθηκανθέματατηςΕπιτροπήςΑδειοδότησηςκαιτηςΕπιτρο-
πήςΕπαγγελματικούΑθλητισμούγιατηναγωνιστικήσεζόν2021-22.

Συζητήθηκαν θέματαπουαφορούν τις σχέσεις τηςΕΣΑΠμε τον
ΠΑΣΑΠ.

Συζητήθηκε θέμα τροποποίησης τουσυστήματος διεξαγωγής του
ΛιγκΚαπΝίκοςΣαμαράς.ΗΑ΄φάσηθαγίνειμεκλήρωση.Ανοικτόπα-
ραμένει το ζήτημαδιεξαγωγής τηςημιτελικήςφάσηςκαι των τελικών
μεδιπλούςαγώνεςήεπιστροφήστοκαθεστώςτουφάιναλ-4.

Έγινεπρώτησυζήτησηγιατοκαλεντάριτουνέουπρωταθλήματος
2021-22.

ΑποφασίστηκεναγίνειεισήγησηστηνΕ.Ο.ΠΕ.γιαδιεξαγωγήΣού-
περΚαπμεταξύτουπρωταθλητήΟλυμπιακούΣ.Φ.Π.καιτουκατόχου
τουΛιγκΚαπΝίκοςΣαμαράςΑ.Ο.ΦοίνικαΟΝΕΧ.Υπενθυμίζεταιπως
λόγωτωναναβολώνδενδιεξήχθητοΚύπελλοΕλλάδας.

Συζητήθηκανθέματααναβάθμισηςτουπρωταθλήματος.
ΤοΔ.Σ.ασχολήθηκεμετομείζονζήτηματουαριθμούτωνομάδων

πουθαέχουνδικαίωμασυμμετοχήςστοπρωτάθλημα2021-22,λαμ-
βάνοντας υπόψη  τον μηαγωνιστικόπροβιβασμό ομάδωναπό την
PRELEAGUE2020-21, λόγω τηςμηδιεξαγωγής τουπρωταθλήμα-
τοςαπότηδιοργανώτριαΕ.Ο.ΠΕ.

Κατόπιν εκτενούς διαλογικήςσυζήτησης και αφού ελήφθησαν υ-
πόψηόλαταδεδομένα,τοΔΣτηςΕΣΑΠαποφάσισεομόφωνατημη
συμπλήρωση της κατηγορίαςμέσω τηςδιαδικασίας χορήγησης κάρ-
τας ελεύθερηςσυμμετοχής (WILDCARD) για λόγουςπουαφορούν
σε μίασειράαπόδιαδικαστικά, νομικά, αγωνιστικά και  λειτουργικά
ζητήματα.

ΤοΔ.Σ. τηςΕ.Σ.Α.Π. ευχαριστεί όσασωματεία εθνικών και τοπι-
κών κατηγοριών επέδειξανσχετικό ενδιαφέρον, αλλά τηνπαρούσα
χρονικήσυγκυρίακαισεμίααπόλυταμεταβατικήπερίοδογιατοεπαγ-
γελματικόβόλεϊ,προέχειηκαλύτερηοργάνωσηκαιοεκσυγχρονισμός
τωνΤΑΑπουσυγκροτούν ήδη τηνΕΣΑΠ, διαθέτοντας και σχετική
εμπειρίαμέσααπότιςδυσκολίες τωντελευταίωνχρόνων,ώστεαπό
τηναγωνιστικήπερίοδο2022-23ηVolleyLeagueναδιοργανωθείμε
τησυμμετοχή10ομάδων.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξι-

οτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 
1. Το φαρμακείο του ΑΝΤΩΝΗ ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  για την δωρεά οργανωμένου φαρμακείου για το 

λεωφορείο της Μέριμνας
2. Την εκκλησία της Ραχίας για την δωρεά πρωινού γεύματος στα παιδιά 
3. Το καφέ – μπουγάτσα ΜΙΛΤΟΣ στον Προμηθέα για την δωρεά πρωινού γεύματος στα παιδιά

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Του Γιάννη Δ. Μοσχόπουλου

18. Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΥ 
ΛΟΥΜΠΟΥΤ ΠΑΣΑ

Στo πλαίσιo των μέτρων που έπαιρναν οι Οθωμανοί για να ελέγξουν 
το ελληνικό κίνημα στον καζά της Βέροιας, εντάσσεται και ο διορισμός 
του Ζαχαρία ως μητροπολίτη Βεροίας στις 25 Μαρτίου 1822. Μια μέρα 
μετά (26.03.1822) οι Οθωμανοί διέταξαν τον γενικό αφοπλισμό των 

Ρωμιών και τη συγκέντρωση των όπλων τους στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα ζήτησαν από 
την γύρω περιοχή ομήρους. Συνεπώς πρέπει να δεχθούμε ότι ήθελαν να αφοπλίσουν τις ένοπλες 
φρουρές αρματολών, που αρκετά χωριά διατηρούσαν επί πληρωμή  για την προστασία τους από 
τις επιθέσεις κλεφτών και ληστών.  

Στο μεταξύ οι Ναουσαίοι επαναστάτες, παρά την αποτυχία τους να καταλάβουν τη Βέροια και 
παρά τη δυσάρεστη είδηση για τη στασιμότητα των επιχειρήσεων των Ολύμπιων οπλαρχηγών υπό 
τον Γρ. Σάλλα, δεν αποθαρρύνθηκαν. Ενίσχυσαν τις οχυρές θέσεις τους, καθώς κι αυτές που κατεί-
χαν δίπλα στη λίμνη των Γιαννιτσών μεταξύ Λυκοβιστίτσας, Σταυρού και Μικρογουζίου.  Λέγεται ότι 
επιχείρησαν να πιέσουν τα χωριά του κάμπου για να λάβουν μέρος στον αγώνα τους. Τότε μεγάλη 
ήταν η σύγχυση και η ταραχή στην ύπαιθρο κάτω από την Νάουσα, γιατί άρχισαν να σημειώνονται 
συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών και των τουρκικών αποσπασμάτων. Πολλοί χωρικοί βλέποντας 
τα πράγματα να παίρνουν σοβαρή τροπή, άρχισαν να φεύγουν ζητώντας ασφάλεια σε πιο μακρινές 
και ειρηνικές περιοχές. Τα χωριά που άφησαν, λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν από τα τουρκικά 
αποσπάσματα ή από τους επαναστάτες, που μ’ αυτόν τον τρόπο ήθελαν να ξεσηκώσουν τους κα-
τοίκους στον αγώνα.  Τις φωτιές τις είδαν ένα βράδυ από ψηλά οι επαναστάτες της Πιερίας: «καίγο-
νταν όλα σχεδόν τα χωριά του κάμπου της Θεσσαλονίκης και των υψωμάτων από τη Βέροια ως την 
Έδεσσα».

Τελικά οι ελληνικές δυνά-
μεις που πολιορκούσαν τον 
Κολινδρό  δεν άντεξαν  το 
χιόνι που έπεσε και πολλά 
τμήματά τους αποχώρη-
σαν  για τη Μηλιά. Μόνο ο 
καπετάν Διαμαντής με τους 
άνδρες του έμεινε απερίσκε-
πτα, να προβάλει αντίσταση 
στην Καστανιά (Κολινδρού), 
όπου στις 30 Μαρτίου υπέ-
στη δεινή ήττα από το τουρ-
κικό ιππικό, που τους κυνή-
γησε ως τη Ριάντιανη (Ρυά-
κια Πιερίας). 

Όταν όμως ο Εμπού Λου-
μπούτ πληροφορήθηκε ότι 
ο καπετάν Διαμαντής  με ι-
σχυρό σώμα έφθασε για να 
ενισχύσει τους Ναουσαίους, 
αποφάσισε να εκστρατεύσει 
προσωπικά εναντίον τους. 
Αφού  διέταξε την συγκέ-
ντρωση τροφίμων για την 
πορεία του μέχρι τη Βέροια, 
ξεκίνησε από τη Θεσσαλο-
νίκη επικεφαλής 6.000 αν-
δρών. 

Εύγλωττη  είναι η παρακάτω διαταγή του βαλή Θεσσαλονίκης Μεχμέτ Εμίν της 27-3-1822 (ή 
15-4-1822) προς τον ιεροδίκη Βέροιας για την εκστρατεία που ξεκινούσε αυτοπροσώπως κατά της 
επαναστατημένης Νάουσας. «[…] ο από τινος καιρού εμφανισθείς και εκεί περιφερόμενος οπλαρ-
χηγός Διαμαντής και οι υπ’ αυτόν συμμορίται, διατρέχοντες τα όρη και τις πεδιάδες του καζά σας, 
ύψωσαν σ’ αυτές τη σημαία της επανάστασης και ανταρσίας αναφανδόν και απροκάλυπτα κατά 
του κράτους του Ισλάμ. Γι’ αυτό αποφάσισα όπως εκστρατεύσω αυτοπροσώπως κατά των εν λόγω 
βδελυρών επαναστατών και επικεφαλής έξι χιλιάδων στρατού πεζών και ιππέων, πιστών μουσουλ-
μάνων, εκκινώ από τη Θεσσαλονίκη την προσεχή Πέμπτη. Γι’ αυτό παραγγέλουμε όπως παρ’ όλη 
την εκεί γενομένη προμήθεια και εξασφάλιση των απαιτουμένων για ορισμένες ημέρες τροφίμων, 
φροντίσετε να συγκεντρώσετε τάχιστα από το καζά σας ανάλογη ποσότητα τροφίμων, που θα 
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του υπό εμέ στρατεύματος των πιστών κατά τη διάβασή του από 
το Ρουμλούκι μέχρι τη Βέροια, προσπαθούντες να μην υποφέρουν οι σε εκστρατεία βρισκόμενοι 
πιστοί μουσουλμάνοι […]».

Ο Μεχμέτ Εμίν είχε δώσει διαταγή στους υποδιοικητές του να παρελάσουν επιδεικτικά από τα 
διάφορα χριστιανικά χωριά του κάμπου, αποσκοπώντας να  εμποιήσουν τρόμο στους κατοίκους, 
ώστε να αποτρέψει την εξέγερση όσων ετοιμάζονταν να ξεσηκωθούν. Πράγματι εκείνη η διέλευση 
του Εμπού Λουμπούτ εντυπωσίασε τους Ρουμλουκιώτες, αφού σε παλιό τοπικό δημοτικό τραγούδι 
χρησιμοποιήθηκε το όνομά του ως υπόδειγμα … καλής αμφίεσης: «Ιγώ θα πάρου τουν Ανέστη, 
πούν’ παλλήκαρο, / απού ξέρει να χουρεύει κι καλά τραγ’δάει / και φορεί τη φουστανέλα σαν Λου-
μπούτ πασάς […]».

Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] κατά την πρώιμη και μέση οθωμανο-
κρατία [14ος αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Εντευκτηρίου 2012, σελ. 222-225. 
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1821 – 2021, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  
κατά την επανάσταση

ΜΠΑΣΚΕΤ ή ΣΑΜΑΛΙ!
Φίλοι μου, κα-

λή σας ημέρα, 
ΧΡΙΣΤΟΣ Α-

ΝΕΣΤΗ
είναι γνωστό ότι οι πενηντάρηδες και βάλε, 

έχουν μεγαλώσει με τον Νίκο Γκάλη και τα άλ-
λα παιδιά, κατά συνέπεια όλοι πιστεύουμε ότι 
έχουμε κάτι από Νίκο και Παναγιώτη Γιαννάκη, 
τρομάρα μας!

Μπαμπά θα έρθεις μαζί μας να παίξουμε 
μπάσκετ, είπε η μεγάλη κόρη.

Σιγά μην μπορεί να κουνηθεί έτσι όπως εί-
ναι, είπε η μικρή.

Μπαμπάκο, καλύτερα να σου φέρω σάμαλι 
να φας, είπε ο μικρός Μητσάρας.

Πατέρα μη μασάς, δώστα όλα είπε, ο μεγά-
λος γιός!

Ρε ξέρετε, σε ποιον μιλάτε, τους είπα.
Τύφλα, να έχει το αμερικάνικο μπάσκετ!
Μπαμπά θα σου συμβούλευα να το ξανα-

σκεφτείς, είπε η μικρούλα. 
Έτσι όπως σε βλέπω, μάλλον για μπάλα του 

μπάσκετ, κάνεις!
Τέτοια προσβολή, εάν ζούσαμε σε άλλες 

εποχές θα έπρεπε να ξιφομαχήσουμε της είπα, 
αλλά τώρα στη χαρίζω!

Με τα τούτα και τα άλλα, βρέθηκα στο γή-
πεδο του μπάσκετ, όχι σα μπάλα, αλλά σαν 
παιχτούρα στρουμπουλή!  

Πιάνω τη μπάλα, κλείνω τα μάτια, κάνω 
πως σηκώνομαι και να … το τρίποντο!

Εκστασιασμένοι όλοι, εγώ ήδη ταξίδευα για 
Αμερική, και ξαφνικά μπερδεύω το μπάσκετ 
με το ποδόσφαιρο και στην προσπάθεια να 
κοντρολάρω, την πορτοκαλί μπάλα με τα πό-
δια, βρίσκομαι χάμω και αρχίζω να κατρακυλώ, 
όντως σαν μπάλα από άχυρο.

Και αχ και βάχ και πονάω και μπουμ, ο α-
στράγαλος!

Εγώ στα έλεγα είπε η μικρή, πονάω φώνα-
ζα, άσε το έχω είπε ο μεγάλος και αναλάβανε 
τα αγόρια της οικογένειας, να με μεταφέρουνε 
στο πλησιέστερο ίδρυμα υγείας!

Καθώς πλησιάζαμε, κάντε στην άκρη να 
περάσουμε, χαλιά κόκκινα (τους παρατήρησα 
να γίνουνε μπλέ, όπως λέμε πίτσες μπλέ με 
μπέικον, καμία σχέση), παντού λουλούδια, 
χαμογελαστά πρόσωπα, παρακαλώ κύριέ μου, 
μην αγχώνεστε θα σας κάνουμε καλά, … ρε 
πατέρα τι συμβαίνει εδώ, δεν ξέρω αγόρι μου 
τα έχω χαμένα, δεν σε πιστεύουμε, τελικά είσαι 
μεγάλος μπερμπάντης, 

να και η άλλη αδελφή, όχι ψυχή, αλλά νο-
σηλεύτρια, θα το κάνουμε μάκια να περάσει 
το ποδαράκι, δεν είναι πατσάς κυρία μου της 
είπα, θα πρέπει να κάνουμε κανά μερεμετάκι 
μου είπανε, αφού πρώτα σας ψαχουλέψουμε 
λιγάκι, ο ρε μάνα μου τι γίνεται εδώ πέρα, 

τι αναισθησία θα θέλατε, … ξέρω, τι να σας 
πω, είμαι από χωριό και δεν γνωρίζω, θα θέλα-
τε φράουλες σοτέ με μπανάνες και σοκολάτα, 

… εγώ … λίγο σάμαλι θα ήθελα, το έχω απω-
θημένο, α και σιρόπι χωριστά, 

… μην ανησυχείτε, τώρα θα σας πάρουμε 
την μεγάλη την πίεση, θα είναι πολύ μεγάλη 
είπε ο μικρός, ενδιαφέρουσα άποψη είπε η 
αδελφή, α ακόμη και την μικρή πίεση την έχετε 
μεγάλη, μπράβο σας πολύ καλά, ο πατέρας 
μου δεσποινίς μπάσκετ έπαιζε, όχι σε τσόντα, 
πορνό νεαρέ μου, διόρθωσε ο ντόκτορας.

Ευτυχώς που δεν είναι εδώ η μαμά σας 
είπα, μπαμπά είσαι και μεγάλος γκαντέμης, 
μήπως μίλησες με τον Κυριάκο, είπε ο μεγάλος 
υιός, μπαμπάκο πες αλεύρι, η μαμάκα σε γυ-
ρεύει είπε ο μικρός, κάτω τα χέρια σου από τον 
πατέρα μου, όρμηξε η μικρή κόρη, παραλίγο 
να αφήσει φαλακρές τις δύο αδελφές, πονάω 
ρε παιδιά κάντε κάτι, καλά να πάθεις ρε γέρο 
σάτυρε, είμαι αθώος δεν γνωρίζω τίποτα, μια 
ζωή οι ίδιες δικαιολογίες, εγώ αγάπη μου δεν 
φταίω, με αδικείς, ντροπή σου παλιόγερε, πε-
τάχθηκε και μια θειά από τη γωνία, έχετε δίκιο 
είπε στην γυναίκα μου, δεν θα το πιστέψετε 
της είπε, ζήτησε και ξεχωριστά σιρόπι από 
σάμαλι για να τον αλείψουνε, φέρτε μου την 
παλιόγρια να την κλωτσήσω με το άλλο πόδι 
φώναξα, είσαι ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, 
αντιπρόσωπος και εκπρόσωπος και να τα πα-
ρατράγουδα!

Λεβέντες μου, σας παρακαλώ σώστε με!
Ο μικρός κατευθείαν κινητό, μαμά ο πατέ-

ρας στο αφιερώνει και … καλογεράκι σε ερμη-
νεία Γιώργου Στρατάκη, «αχ και να’σουν εκ-
κλησάκι, να’μουνε καλογεράκι, να ψελνα μ’ένα 
κεράκι, μέχρι να’ρθουν γερατειά».

Αγάπη μου, είμαι αθώος, πονάω, δεν φταίω 
σε τίποτα, εγώ απλά θαύμαζα, και μοίραζα 
συγχαρητήρια για τον πλούτο εξυπηρέτησης, 
τον πλούτο χαρούμενων προσώπων, τον 
πλούτο αισθημάτων, τον πλούτο συμπόνοιας,  
τον πλούτο σε μηχανήματα, … ακόμη και σε 
χαλιά, παρακαλώ μην ξεχάσετε να τα βάψετε 
μπλέ, ότι επιθυμούνε οι ευσωμούληδες ασθε-
νείς, … 

γέρο μου, άσε το έχω, είπε ο μεγάλος, θα σε 
σώσω, κατάλαβα τι συμβαίνει!

Ο «σωτήρας» της χώρας, ο γεννημένος 
αριστερός «επαναστάτης», ο εκτελεστής των 
γλωσσών και των λέξεων, ο Αλέξης, πήγε σε 
φόρουμ για την υγεία και μετέτρεψε με μία λέξη 
και όχι με ένα νόμο, το Εθνικό σύστημα υγειο-
νομικής περίθαλψης, σε Εθνικό σύστημα φρο-
ντίδας πλούτου, λέγοντας «wealth = πλούτος», 
αντί για  «health = υγεία», για αυτό και αυτή η 
πλούσια συμπεριφορά!

Φίλοι μου μεταξύ μας, δεν μας ακούει, δεν 
μας διαβάζει κανείς, δεν μας βλέπει, πληγώ-
θηκε ο ένας αστράγαλος, μένει και ο άλλος και 
δύο χέρια, …Αλέξη δαγκωτό!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

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  διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,
άριστο, 85 τ.μ., χ. α-
σανσέρ, στηνΜητρό-
πολη, σε τιμή ευκαιρί-
ας 38.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα95τ.μ.σταΑστικά,
2ος όροφος, χ. ασαν-
σέρ, σε καλή κατάστα-
ση 37.000 ευρώ.Τηλ.:

6945122583.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφη στο Πανόρα-
μα με 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα, μπάνιο,
βεράντα. Κάτω διαμέ-
ρισμαπιο μικρόσαλο-
κουζίναμετζάκι,δωμά-
τιο.Μεπρόσβασηστην
αυλή. Αυτόνομη θέρ-
μανσησεήσυχηπεριο-
χή.Τιμή135.000ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα κοντά στοΜου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ευρώ. Τηλ.: 6934 888738
ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο

700 τ.μ. στο Πανόραμα
οικοδομήσιμο δίπλα στον
«Παιδικό Πλανήτη». Τι-
μή ευκαιρίας, Πληρ. τηλ.:
6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου

2χωράφιακολλητά,25και
11 στρέμματα, περιφραγ-
μένα, παλμέττα βερύκοκα
6 ετών σε φούλ παραγω-
γή, άριστης κατάστασης,
4 εξαιρετικέςποικιλίες, με
μπεκάκια.Παρακαλώμόνο
σοβαρέςπροτάσεις. Κινη-

τό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο
επί τηςοδούΜητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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.

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
1.Κρεοπώληςμεπτυχίογιαεργαστήριοκρεάτων
2.Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας και ψηφιακό

ταχογράφο
Πληροφορίεςστο2331041597

Email:info@kreatver.gr.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε
πολύ καλή κατάσταση. Πληρ.
τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-

ως 35, χώρος 90 τ.μ. περίπου,
με 3 χώρους και κουζινα,W.C.,
για επαγγελματική χρήση ή για
διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ2αρτεργάτεςαπό
τηναρτοποιΐαΛυκούργος.Πληρ.
τηλ.:6976310431κοςΣτράτος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το
σέρβις, άνω των 20 ετών, για
την κουζινα βοηθητικόπροσω-
πικό και για τη λάντζα, από τα-
βέρναστηΒέροια.Τηλ.: 23310
70846,ώρες επικοινωνίας από
τις12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ηλικίας

30-50 ετών γιαπλήρηαπασχό-
λησησε ξενοδοχείο τηςΒέροιας
για μόνιμησυνεργασία.Ωράριο
πρωί-απόγευμα.Απαραιτητα:συ-
νεννόησησταΑγγλικάκαι κάρτα
ανεργίας.Τηλ.επικ.:6948457059.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-

γασία στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ».Πληρ.τηλ.:2331025170
και 6946 103998 (ώρες επικ.:
09.00-13.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο
γιατοκυλικείοστοΝοσοκομείο
Βέροιας.Ώρεςεπικοινωνίαςγια
ενημέρωση 6.00 μ.μ. έως 8.00
μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩ-
ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα
TOUCH DENIM με εμπειρία,
γνώση αγγλικών και H/Y, έως
40ετών.Τηλ.:6932627614.

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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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ 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
TASTY FRUIT 
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.

HTSAVDARIDIS PACKAGING,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.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΩΡΟΛΟΙ69τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ45000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ1ΔΣΚοτυ201057τ.μΑ.Θ.48000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.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,θεση62000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ50000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ110τ.μΑνεξ.θερμ.κοπλαμ,διαμπερες,3ΔΣΚ
57000€
ΔΙΟΡΟΦΟπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
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€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργαστήριο ζαχαροπλα-
στικήςστηΒέροιαέως40
ετών.Ώρες επικοινωνίας:
9.00π.μ.-2.00μ.μ.Τηλ.:
2331022174.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-
γιστών και αγγλικής γλώσσας,
για πλήρη απασχόληση.Αντι-
κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.
Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-

θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6985996674.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής
αντλίας μπετόν, 2) χειριστής
Wagondrill,3)χειριστήςDumper
γιαμόνιμη εργασίαστηΒέροια.

Τηλ.:2331021904κ.Κώστας.
ZHTEITAIβοηθόςλογιστήγια

εργασία σε λογιστικό γραφείο.
Απαραίτητη, τριετής τουλάχι-
στονπροϋπηρεσία.Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολήβιογρα-
φικώνστοygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη

φροντίδα γερόντων για κά-
ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά εί-

δη της CICU: καροτσάκι (χει-
μωνιάτικο-καλοκαιρινό), κα-

λαθούνα με βάση, τραπεζάκι
φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-
του και 2 ποδήλατα παιδι-
κά 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.

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

Τεχνολόγος Τροφίμων
ΗεταιρίαPainiΑ.Ε.επιθυμείναπροσλάβειτεχνολόγοτροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΓνωσηλογισμικώνπρογραμμάτωνERP
•Τουλάχιστον5χρονιάπροϋπηρεσίασεανάλογηθέσηστο το-

μέατωντροφίμων
•Πτυχίοτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά

Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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



Συνάντηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής 
«Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου – Δα-
σκαλάκη είχε χθες στο κτίριο διοίκησης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσ-
σαλονίκη, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα σχε-
τικά με τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου 
των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 
1821, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, καθώς 
και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών από την 
Περιφέρεια και την Επιτροπή, με στόχο σε όλη 
τη διάρκεια του έτους να αποδοθεί η οφειλόμε-
νη τιμή στους Ήρωες του 1821 και να προβλη-
θούν οι αξίες της Επανάστασης και οι ένδοξες 
στιγμές της σε κάθε γωνιά της Μακεδονίας, 
αλλά και να μεταλαμπαδευτούν ειδικά στις νεό-
τερες γενιές.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο μεγάλο έρ-
γο, που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας για να τιμήσει τα 200 χρόνια από 
την Επανάσταση, διάρκειας δύο ετών. Πρόκει-
ται για το έργο «Ψηφιακή ανάδειξη του ρόλου 
της Μακεδονίας στην Εθνική Παλιγγενεσία», 
το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή και θα 
χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών με συ-
νολικό προϋπολογισμό 2,8 εκ. ευρώ.

Στοιχεία για το έργο
Το έργο έχει ως σκοπό να αναδείξει, με σύγ-

χρονο και ελκυστικό τρόπο τη συνεισφορά των 
Ελλήνων της Μακεδονίας στον αγώνα, καλύ-
πτοντας μία περίοδο που αρχίζει από τα χρό-
νια της Τουρκοκρατίας, διαπερνά την περίοδο 
της επανάστασης, τη δημιουργία του Νεοελλη-
νικού Κράτους και τους Βαλκανικούς Αγώνες 
και ολοκληρώνεται στο δεύτερο μισό του 20ου 
αιώνα και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-Τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης με πολιτι-
στικό απόθεμα υψηλής  εκπαιδευτικής αξίας 
και σημασίας.

-Την ψηφιοποίηση και ψηφιακή ανάδειξη 
ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων με χρήση 
προηγμένων μέσων αναπαράστασης και διά-
δρασης.

-Την υλοποίηση δράσεων με ισχυρό βιωμα-
τικό και εκπαιδευτικό πρόσημο.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται ο εντο-
πισμός και η αρχική καταγραφή των πηγών 
και των συλλογών τεκμηρίων που θα αξιοποιη-
θούν και θα αναδειχθούν τόσο σε φυσική μορ-
φή, όσο και ψηφιακά, αλλά και ο εντοπισμός 
και η κατάρτιση προδιαγραφών για χρήση των 
καταλληλότερων σύγχρονων τεχνολογικών μέ-
σων για την ελκυστική, πολυτροπική και ενδια-
φέρουσα προσέγγιση του κάθε θέματος και τη 
διαμόρφωση μιας προηγμένης εκπαιδευτικής 
και ψυχαγωγικής εμπειρίας.

Ειδικά για το σχεδιασμό και 
τη δημιουργία ψηφιακής δια-
δραστικής έκθεσης σε φυσικό 
χώρο, αυτή θα έχει δυο εκδο-
χές: τη μόνιμη εγκατάστασή της 
σε κάποιο κτίριο της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και την περιοδεύουσα φορητή 
εκδοχή της η οποία θα φιλοξε-
νείται για κάποιο διάστημα σε 
χώρους που θα παρέχουν οι 
δήμοι.

Σε δηλώσεις του μετά το πέ-
ρας της συνάντησης ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολος Τζιτζικώστας 
ευχαρίστησε την κ. Αγγελοπού-
λου για τη στήριξή της όλο αυτό 
το διάστημα όχι μόνο για τις 
εκδηλώσεις τιμής στην Επανά-
σταση του 1821 αλλά και για 
όσα έχουν προγραμματιστεί 
για το μέλλον.«Ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας δείχνει ότι είναι 
ένας τολμηρός μεταρρυθμιστής 
σε πάρα πολλά πράγματα που 
έχουν να κάνουν τόσο με το 
παρόν, όσο και με το μέλλον», 
είπε η κα Αγγελοπούλου για 
τον Περιφερειάρχη.

Στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 
μίλησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του αμερικανικού κολοσσού Pfizer, Άλμπερτ 
Μπουρλά, με θέμα την πανδημία του κορω-
νοϊού και τα εμβόλια κατά της Covid-19.

Ο Αλμπερτ Μπουρλά, μιλώντας με τη δη-
μοσιογράφο Σία Κοσιώνη, απάντησε σχε-
τικά με τη χρονική διάρκεια  της ανοσίας, 
τονίζοντας  ότι το εμβόλιο της Pfizer καλύπτει 
τουλάχιστον έξι μήνες και πρόσθεσε ότι η 
πρόβλεψή του είναι ότι θα χρειαστεί μία τρίτη 
δόση στους 8-12 μήνες.

Σε ερώτηση αν θα χρειαστεί επανάληψη 
του εμβολιασμού κάθε χρόνο, ο ίδιος δήλωσε 
ότι η πρόβλεψή του είναι ότι θα έχουμε ετήσι-
ους εμβολιασμούς μετά την τρίτη δόση.

Για την ανησυχία που εκφράζεται για τις 
μεταλλάξεις του ιού, ο Άλμπερτ Μπουρλά δια-
βεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία 
μετάλλαξη που να ξεφεύγει την αποτελεσματι-
κότητα του εμβολίου της Pfizer.

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει μία τέτοια 
μετάλλαξη στο μέλλον, 
ο κ. Μπουρλά είπε ότι η 
εταιρεία εργάζεται ώστε 
να μπορεί σε 100 μέρες 
να έχει δόσεις έτοιμες για 
παραγωγή και να μπορεί 
να υποβάλει σχετικό αίτη-
μα στις αρμόδιες αρχές.

Για τους εμβολιασμούς 
είπε ότι αυτό που χρειά-
ζεται η ανθρωπότητα για 
να ξεπεράσει την παν-
δημία είναι η αύξηση της 
παραγωγής εμβολίων 
σε προσιτές τιμές και σε 
καμία περίπτωση η απε-
λευθέρωση των πνευμα-
τικών δικαιωμάτων και 
των πατεντών καθώς κάτι 
τέτοιο θα καθυστερούσε 
τα παγκόσμια προγράμ-
ματα εμβολιασμού, υπο-
στήριξε.

Όπως τόνισε, στο θέ-
μα της τιμής η εταιρεία 
του ήδη παράσχει εμβό-
λια ακόμα και σε τιμή κό-
στους, αναλόγως με τις 
οικονομικές δυνατότητες 
των κρατών που το αγο-
ράζουν.

Ως προς το θέμα του 
όγκου παραγωγής, οι ε-

ταιρείες έχουν ήδη τη δυνατότητα να παρά-
γουν στα επίπεδα που χρειάζεται. Ο στόχος 
της Pfizer είναι να παράγει 3 δισ. δόσεις για 
όλο τον κόσμο φέτος και 4 δισ. δόσεις το 
2022. «Και όλα αυτά από μία εταιρεία», ση-
μείωσε.

Επίσης, όπως τόνισε, σε περίπτωση απε-
λευθέρωσης θα υπάρξει θέμα ως προς την 
επάρκεια των υλικών: Οι πρώτες ύλες που 
απαιτούνται για την παραγωγή εμβολίων θα 
αποθηκεύονταν σε επίδοξες κατασκευάστριες 
εταιρείες με αποτέλεσμα να υπάρξει τεράστια 
έλλειψη σε αυτές που ήδη παρασκευάζουν 
εμβόλια που σώζουν ανθρώπινες ζωές και 
πρόσθεσε: «Ο μόνος λόγος που έχουμε τώ-
ρα εμβόλια, είναι ότι έχουμε μία εύρωστη 
φαρμακοβιομηχανία. Αν δεν την είχαμε, θα 
θρηνούσαμε θύματα. Μία τέτοια πρόταση 
επιφέρει καίριο πλήγμα σε αυτή την εύρωστη 
βιομηχανία».
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Συνάντηση Τζιτζικώστα - 
Αγγελοπούλου για την «Ψηφιακή 

ανάδειξη του ρόλου της Μακεδονίας 
στην Εθνική Παλιγγενεσία»

Πρόεδρος Pfizer,  
Άλ. Μπουρλά: Και τρίτη δόση 

του εμβολίου μετά τους 
οκτώ μήνες και στη συνέχεια  

μία φορά το χρόνο
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