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Αντί για το βήμα click in, η 
κυβέρνηση έκανε άλμα με 

κανονικό άνοιγμα της Αγοράς
  Τελικά ο κύβος ερρίφθη, η Αγορά ανοίγει από Δευτέρα 
και μάλιστα κανονικά με είσοδο των πελατών στα 
καταστήματα, χωρίς click και δοκιμές στο πεζοδρόμιο. Η 
αδήριτη ανάγκη να πάρει μπρος η οικονομία, να ανοίξουν 
τα μαγαζιά και να κυκλοφορήσει χρήμα στην αγορά, 
οδήγησε την κυβέρνηση στην απόφαση να δώσει πράσινο 
φως για γυρίσει το ταμπελάκι «ΑΝΟΙΚΤΟ» στις πόρτες των 
καταστημάτων.
  Το ρίσκο σίγουρα αρκετά μεγάλο, αφού είμαστε σε μια 
κρίσιμη καμπή για την πανδημία, λόγω της εμφάνισης 
του χειμώνα και του κινδύνου 3ου κύματος. Ωστόσο 
να μην παραβλέπουμε ότι ουδέποτε δημιουργήθηκε 
πρόβλημα με τα καταστήματα λιανικής και ότι τα μέτρα 
τηρήθηκαν απαρέγκλιτα. Αν σε αυτό προσθέσουμε ότι 
το click away δεν λειτούργησε και αντί να εξυπηρετήσει 
μάλλον παίδεψε, η κυβέρνηση κάνει άλμα αντί για βήμα 
και από το σενάριο ανοίγματος της αγοράς με ραντεβού 
στα καταστήματα περνά στο κανονικό opening με δίωρο 
χρονικό περιορισμό. Για να δούμε…τι θα δούμε!   

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:01
Εβδομάδα:03
ΑνατολήΉλιου:07.39

ΔύσηΉλιου:17.31

16-349

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
16-17

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Προσκ. αλύσεως απ. Πέτρου,

Νικολάου Μυτιλήνης

του Σαββατοκύριακου

Τελικά ο πρωθυπουργός «μάζεψε» το πρόστιμο στα 300 
ευρώ για 10 ημέρες…και βλέπουμε!

Μπρος-πίσωαπότοβήματηςΒουλήςγιατον
πρωθυπουργόΚυριάκοΜητσοτάκη, αναφορικά
μετοπρόστιμογιατηνάσκοπημετακίνησηπου
αυξομειώθηκε κατά την διάρκεια των ομιλιών
του.ΟΠρωθυπουργόςανακοίνωσεαρχικάστην
τοποθέτησήτουότιαυξάνει τοπρόστιμοαπότα
300στα500ευρώ,γεγονόςπουπροκάλεσεαντι-
δράσεις και τονΑλέξηΤσίπρα ναστηλιτεύει την
ενέργεια της κυβέρνησηςπουαπό τηνμίαδίνει
534ευρώωςεπίδομακαιαπότηνάλλητοπαίρ-
νειπίσωμετηνμορφήπροστίμου500ευρώ.

Ενσυνεχεία,στοκλείσιμοτηςτριτολογίαςτου,
οΚυριάκοςΜητσοτάκηςανακοίνωσεότιδίνεια-
κόμαπεριθώριοδέκα(10)ημερών,διατηρώντας
τοπρόστιμοστα300ευρώ,ενώτoεπιτελείοτης
Κυβέρνησης θα εξετάσει εκ νέου την αύξησηή
μη τουπροστίμου, λαμβάνοντας σοβαρά υπό-
ψιν όλους τουςπαράγοντες.Όπωςδήλωσε, το
μέτρο δεν είναι εισπρακτικό, αλλάστοχεύει στη
συμμόρφωσητωνπολιτώνκαιστηντήρησητων

μέτρωνγιαναπεριοριστείένατρίτοκύματηςπανδημίας.
Μάλλοναπ’ότιφάνηκεοπρωθυπουργός«ζύγισε»τιςπιθανέςαντιδράσειςκαιτοπολιτικόκόστοςεκτόςΒουλήςγια

τουπερβολικόπρόστιμοκαιτο«μάζεψε»…

Ανέβηκανόχιγιασκι…αλλάγιαπαντιλίκια
στοΧιονοδρομικότουΣελίου!

Παρά το γεγονός ότι το χιο-
νοδρομικό κέντρο Σελίου είναι
κλειστό και έχει απαγορευθεί η
μετάβασησεαυτό, μια ομάδαα-
τόμωνμετοαυτοκίνητότουςβρέ-
θηκε στον χώρο της βάσης του
lift και όπωςμπορεί να διακρίνει
κάποιος από το στιγμιότυπο της
webcameraτουΕΧΚΣ,οιροδιές
μαρτυρούν…παντιλίκια στοφρέ-
σκοχιόνι!Τοστιγμιότυποδημοσί-
ευσε το inveria.gr απόφωτογρα-
φίαπου έστειλε αναγνώστης του
και  τασχόλιαδικάσας,αφούτο
χιονισμένοτοπίοείναιαπόλαυση,
αλλά μόνο όταν υπάρχει ασφά-
λεια!

Παράταση στην προθεσμία για την Επιστρεπτέα 
προκαταβολή 5 - Ρεκόρ συμμετοχών

Τηνπαράταση τηςπροθεσμίας για την
υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής ανακοίνωσε το υπουργείο
Οικονομικών,μέχριτηνπροσεχήΤρίτη,19
Ιανουαρίου2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηςΑνεξάρ-
τητηςΑρχήςΔημοσίωνΕσόδων (ΑΑΔΕ),
μέχρι χθες, 611.524 επιχειρήσεις έχουν
υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής
ενίσχυσης,που είναισυμμετοχήρεκόρσε
σχέση με τους προηγούμενους κύκλους
ΕπιστρεπτέαςΠροκαταβολής.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο εν εξελίξει
κύκλοςκαλύπτεικαινέεςεπιχειρήσειςπου
δημιουργήθηκαν έως και τον Σεπτέμβριο
του2020.

Με μουδιασμένα χαμόγελα κάνουν βιτρίνες 
από χθες στην Αγορά της Βέροιας

Ανοίγει από την ερχόμενηΔευτέρα
όλοτολιανεμπόριο,κάτιπουπερίμεναν
με αγωνία, έμποροι και επαγγελματίες
μπας και καταφέρουν να βάλουν κάνα
ευρώ στο ταμείο τους μετά από τόσο
καιρόπουέμεινεκλειστό.Όπωςλένεοι
ίδιοι, τα συστήματα τύπου  click away
δεν βοήθησαν την αγορά, η οποία υ-
ποτίθεταιπωςβρίσκεταικαισεπερίοδο
εκπτώσεων καιπεριμένει να τζιράρει ή
να δώσει το εποχιακό εμπόρευμα .Το
clickόμωςδενδιευκολύνειδιαδικαστικά
ούτετουςκαταναλωτέςπουέχουνκόψει
κατάπολύτοshoppingκαιπεριορίζονται
στααπολύτωςαπαραίτητα…

ΜεχαράλοιπόνυποδέχεταιηΑγορά
τοάνοιγματηςΔευτέραςμεφυσικήπα-
ρουσίατωνκαταναλωτών,πάνταστοπλαίσιοτήρησηςτωναπαραίτητωνπεριορισμώνωςπροςτοναριθμότωνατόμων
μέσαστοκατάστημακαιτωνμέτρωνπροστασίας.

Τηνείδησηλεςκαιτηνπερίμενανοιέμποροι,οιοποίοιαπόχθεςστηΒέροια,ήδηάρχισαννακαθαρίζουνταμαγαζιά
τους,ναξεστολίζουνταχριστουγεννιάτικακαιναανοίγουνκούτεςμεεμπορεύματαγιανέεςβιτρίνες.

Μετηνευχήναπάνεόλακαλά,ελπίζουμεσεμιακαλώςεννοούμενησυνομωσίαευθύνηςκαιπροσοχής,ώστεναμπο-
ρέσουμενακρατήσουμεανοιχτήτηνΑγορά,έστωκαιμεπεριορισμούς.

Εξάλλου,όπωςλένε,απ΄τοολότελακαλήκιηΠαναγιώταινα!
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 Όπως κάθε χρόνο, έτσι και καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2020 (μια πραγματικά δύσκολη χρονιά για όλους μας αλλά 
ιδιαίτερα για τους κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες μας), 
η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια της 
κάλυψης των αναγκών  ενός μεγάλου αριθμού κοινωνικών, 
εκπαιδευτικών και αθλητικών δομών και φορέων τόσο της 
περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας όσο και της Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Ενδεικτικά για το 2020 αναφέρουμε:
• Κοινωνικά Παντοπωλεία (Δήμου Αλεξάνδρειας, Ιεράς 

Μητρόπολης Κίτρους – Κατερίνης - Πλαταμώνος, Δήμου 
Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, Δήμου Παιονίας Κιλκίς)

• Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί για την προστασία των 
παιδιών (Χαμόγελο του Παιδιού, Ελληνικό Παιδικό Χωριό 
στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης)

• Σχολεία και εκπαιδευτικές δομές (υλικοτεχνική ενίσχυ-
ση ΓΕΛ Πλατέος-Κορυφής, 1ου ΓΕΛ Αλεξάνδρειας, Κέντρο 
Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κα-
τάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης»)

• Πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι (Λέσχη Κινη-
ματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας «Κινηματόδρα-
σις», θεατρικές ομάδες, Αθλητικούς Συλλόγους Αλεξάνδρει-
ας).

Η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, μια από τις μεγάλες ανώνυμες εταιρί-
ες της Κεντρικής Μακεδονίας και εκ των κορυφαίων του 
κλάδου της στην Ελλάδα, όντας αναπόσπαστο κομμάτι και 
αρωγός των τοπικών κοινωνιών, ακόμη και στις δύσκολες 
για όλους μας στιγμές παραμένει πιστή στη δέσμευσή της 
από την ημέρα της ίδρυσής της (πριν από 24 χρόνια) να 
συμβάλει με όποιο τρόπο μπορεί στο έργο δομών και φο-
ρέων.

Συνεπής στο σκοπό της και με υπευθυνότητα, η ΑΛΜΗ 
ΑΒΕΕ έχει θέσει στις προτεραιότητές της τη συνέχιση και 
διεύρυνση – με νέες στοχευμένες δράσεις Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης – όλων των προγραμμάτων αρωγής που 
υλοποιεί με διάφορες μορφές (οικονομική, τεχνική και υλική 
βοήθεια).

Η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ συμμέτοχος στον κοινό αγώνα 
για την αντιμετώπιση της COVID-19

Η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2020 μπήκε, ως 
όφειλε, στη μάχη κατά της νόσου COVID-19, με στόχο την προστασία 
της υγείας των εργαζομένων σε αυτή και των θέσεων εργασίας, την 
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των χώρων παραγωγής καθώς 
και την προστασία της τοπικής κοινωνίας.

Εναρμονιζόμενη με τη Νομοθεσία, τις οδηγίες των συναρμόδιων Φο-
ρέων (ΕΟΔΥ, ΕΓΓΠΠ, ΕΕΙΕΠ, ΕΦΕΤ, ΣΕΠΕ κλπ.), του Ιατρού Εργασίας 
και του Τεχνικού Ασφαλείας, η εταιρία έθεσε άμεσα σε εφαρμογή όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα ενώ ταυτόχρονα συνέστησε αυστηρό πρωτόκολλο 
και Εταιρική Ομάδα Διαχείρισης COVID-19. Τα αυστηρότατα αυτά μέτρα 
ανανεώνονται και επικαιροποιούνται συνεχώς σύμφωνα με τις οδηγίες 

από τις Αρχές, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της πρωτόγνωρης 
αυτής υγειονομικής (και όχι μόνο) κρίσης που αντιμετωπίζουμε όλοι 
μας.

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω διατέθηκαν και θα διατί-
θενται για όσο καιρό απαιτηθεί ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι της 
εταιρίας, αφού είναι πλέον μέρος της «εταιρικής καθημερινότητας» 
απολυμάνσεις από εσωτερικό και εξωτερικό πιστοποιημένο εξειδικευ-
μένο συνεργείο, αποστειρώσεις, απόκτηση και ανανέωση εξοπλισμού 
απολυμάνσεων και υγιεινής. Επίσης υιοθετήθηκαν αλλαγές στον τρόπο 
λειτουργίας  της μονάδας παραγωγής (ενδεικτικά: ενίσχυση μέτρων 
ατομικής προστασίας, διαχείριση χρόνου με σκοπό την αποφυγή συνω-
στισμού, διαχείριση συμβάντων κλπ).

Η έγκαιρη, επιτυχημένη και αδιάλειπτη εφαρμογή των μέτρων οδή-
γησαν στο να λάβει η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ εύσημα από τους υπεύθυνους φο-

ρείς του ΕΟΔΥ, της Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και 
του Μικτού Κλιμάκιου Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Α.Τ. Αλεξάνδρειας, ΣΕΠΕ), μετά από 
έλεγχο που διενεργήθηκε στους χώρους της εταιρίας.

Ευχόμαστε – όπως όλοι – η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που όλοι 
μας βιώνουμε και μας έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό να τελειώσει το 
συντομότερο. Έως το τέλος αυτής της δυσάρεστης περιπέτειας πρέπει 
όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας για την προστασία της υγείας μας, των 
δικών μας ανθρώπων και των συμπολιτών μας.

Συνεισφέροντας στον κοινό αυτό σκοπό η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ έχει προ-
τεραιότητά της και τη νέα χρονιά την προστασία της υγείας όλων των 
εργαζόμενων σε αυτή, των οικογενειών τους, τη διατήρηση όλων των 
θέσεων εργασίας και την προστασία της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλευρό των αγροτών, ο Κώστας Καλαϊτζίδης, 
με πρωτοβουλίες επίλυσης των προβλημάτων τους

-Συναντήθηκε με εκπροσώπους του 
Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης είχε σήμερα Παρασκευή 
15/01/2021συνάντηση στο γραφείο του, με εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου Γε-
ωργών Βέροιας, μετά από αίτημά τους. Συγκεκριμένα, τον επισκέφτηκαν, ο πρόεδρος 
του Συλλόγου, Τάσος Χαλκίδης και ο Αντιπρόεδρος, Γιάννης Βράνας και στη συζήτηση 
που ακολούθησε τέθηκαν θέματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της Ημαθίας, 
όπως οι εκκρεμείς αποζημιώσεις για καταστροφές που προκλήθηκαν από βροχοπτώ-
σεις του καλοκαιριού της περασμένης χρονιάς (2020) καθώς και τα προβλήματα που 
προκάλεσε και προκαλεί η πρόσφατη κακοκαιρία. Συζητήθηκε επίσης, η άμεση ανάγκη 
στρεμματικής ενίσχυσης των βαμβακοπαραγωγών λόγω της χαμηλής τιμής του προϊό-
ντος. Τέθηκε επίσης ως πρωταρχικό αίτημα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ καθώς 
οι καιρικές συνθήκες της εποχής μας και άλλες παράμετροι, έχουν αλλάξει δραματικά με 
αυτές που επικρατούσαν όταν συντάχθηκε προ τριαντακονταετίας. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης εξέφρασε για μια ακόμη φορά, 
την πλήρη υποστήριξή του στα αιτήματα που του τέθηκαν και τόνισε ότι παραμένει 
πάντα στο πλευρό του αγροτικού κόσμου της Ημαθίας. Μάλιστα, στη διάρκεια της 
συνάντησης με τους εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, ο Κώ-
στας Καλαϊτζίδης επικοινώνησε με τον Ημαθιώτη Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο, με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Αδρέα Λυκουρέντζο και με τον Πρόεδρο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ Φάνη Παππά, στους οποίους έθεσε, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, τα 
θέματα που συζητήθηκαν, ζητώντας τις αντίστοιχες παρεμβάσεις τους, ώστε να δρομο-
λογηθεί το ταχύτερο,  η επίλυσή τους. Όλοι τους εκφράστηκαν θετικά και στην κατεύθυν-
ση αυτή θα υπάρξει σύντομα και νέα επικοινωνία. 

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ
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Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Αφορμή για να γράψω 
το άρθρο αυτό, φίλοι α-
ναγνώστες, υπήρξε η πα-
ρακολούθηση σε κανάλια 
της τηλεόρασης δύο ντο-
κιμαντέρ. Τα ντοκιμαντέρ 
αυτά ησχολούντο με την 

εργασία δεκάχρονων και δωδεκάχρονων παι-
διών σε ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Τα 
όσα είδα, όχι μόνο με εντυπωσίασαν, αλλά, κυ-
ριολεκτικά, με συγκλόνισαν.

Κάθε ανθρώπινη κοινωνία των χρόνων, πριν 
και μετά τη Γέννηση του Ι. Χριστού, ήταν γεμάτη 
από τα οικτρά εκείνα θύματα του αχαλίνωτου 
ανθρώπινου εγωϊσμού, δηλ. τους δούλους. Ο-
λόκληρη τάξη ανθρώπων, ανδρών και γυναι-
κών, είχαν χάσει την προσωπική τους ελευθε-
ρία. Οι μισοί άνθρωποι ή μάλλον τα δύο τρίτα 
των κατοίκων των πλέον πολιτισμένων χωρών, 
ήταν δούλοι, επί των οποίων τα αφεντικά τους 
είχαν απόλυτη εξουσία ζωής και θανάτου. Μπο-
ρούσαν να τους μαστιγώσουν ή και να τους θα-
νατώσουν, αν τους έκανε κέφι.

Και αυτό, ακόμη, το ηθικότερο και συντηρη-
τικότερο Έθνος, το Ιουδαϊκό, δυστυχώς, δεν ε-
στερείτο δούλων, είτε αγορασμένων, είτε αιχμα-
λώτων πολέμου. Η νομοθεσία της Πεντατεύχου 
δεν κατάργησε τη δουλεία, την οποία θεώρησε 
φυσική κατάσταση, αλλά προσπάθησε να την 
τοποθετήσει σε πιο ανθρώπινη, θα λέγαμε, βά-
ση. Ο ανθρωπιστικός αυτός τόνος της Εβραϊκής 
νομοθεσίας στη ρύθμιση της θέσης των δούλων 
φαίνεται σε σειρά ευεργετικών διατάξεων υπέρ 
αυτών. «Εάν δε ταπεινωθεί ο αδελφός σου πα-
ρά σοι και πραθεί σοι, ου δουλεύσει σοι δουλεί-
αν οικέτου, ως μισθωτός ή πάροικος έσται έως 
του έτους της αφέσεως», έλεγε το Λευϊτικόν και 
το Δευτερονόμιον.

Δηλαδή εάν ο αδελφός σου ευρεθεί εις από-
λυτη ανάγκη και ταπεινωθεί ενώπιόν σου και 
πωληθεί σε σένα ως δούλος, δεν θα εργασθεί 
κοντά σου σκληρά δουλεία του συνήθως δού-
λου. Αλλά θα είναι για σένα ως ημερομίσθιος 
εργάτης ως προσωρινός και θα εργάζεται κοντά 
σου μέχρι του έτους της αφέσεως… (Λευϊτικόν: 
ΚΕ΄ 39-40).

Άρα ο Εβραίος κύριος, θεωρούσε τον δού-
λο ως μισθωτό και δεν είχε επάνω του δικαί-
ωμα ζωής και θανάτου. Το αντίθετο, ο νόμος 
τιμωρούσε το φονιά των δούλων, αλλά και τον 
βιαιοπραγούν κατ’ αυτόν. Επίσης, σπουδαία 
καινοτομία του νόμου ήταν ότι: Μόλις ο δούλος 
συμπλήρωνε έξι χρόνια υπηρεσίας, ανακτούσε 
αυτοδικαίως την ελευθερία του τον έβδομο χρό-
νο. «Ένα κτήσει παίδα εβραίον, εξ έτη δουλεύ-
σει σοι, τω δε εβδόμω έτσι απελεύσεται ελεύθε-
ρος δωρεάν» (Έξοδος: ΚΑ΄ 2).

Γενικά, δεν υπήρχε ανθρώπινη κοινωνία χω-
ρίς δούλους. Καθολικός ήταν ο τέλειος εξευτε-
λισμός του ανθρώπου. Μόνο στην Αθήνα, την 
πόλη, όχι μόνο του πνεύματος και της σοφίας, 
αλλά και των δημοκρατικών αρχών, κατά την 
απογραφή επί Ακμητρίου του Φαληρέως το έτος 
303 π.Χ., βρέθηκαν 400 χιλιάδες δούλοι, επί συ-
νολικού πληθυσμού 500 χιλιάδων. Στην Κόριν-
θο, κατά τον σοφιστήν Αθήναιον, υπήρχαν 460 
χιλ. δούλοι, στην Αίγυπτο 470 χιλ. κ.λπ.

Στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ο αριθμός των 
δούλων ήταν και θα είναι το δυσκολώτατον πρό-
βλημα προς λύση, γιατί περί των ελευθέρων 
έχουμε έναν αριθμό καταγραφών, καμία, όμως, 
δεν έχουμε περί δούλων. Πάντως, υπολογίζεται 
ότι κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα, επί είκοσι εκατομ-
μυρίων κατοίκων στην Ιταλία, τα δέκα τρίτα ήταν 
δούλοι.

Εκείνο που μας προκαλεί μεγαλύτερη εντύ-
πωση, είναι το γεγονός ότι και αυτά ακόμη τα 
εκλεκτότερα πνεύματα του αρχαίου κόσμου, 
υποστήριζαν τη δουλεία ως φυσική. Φαίνεται 
ότι αυτά δεν κατόρθωσαν να απαλλαγούν από 

τη γνώμη και τα έθιμα της εποχής τους. Γι’ αυτό, 
βλέπουμε ότι και αυτός ο Έλληνας φιλόσοφος 
Πλάτων καίτοι ανυψώθηκε πάνω από τις πλάνες 
των συγχρόνων του και αναγνώριζε συχνά σε 
πολλούς δούλους αρετές και ικανότητες ανώτε-
ρες πολλών ελευθέρων, αν τούτοις συμφωνούσε 
με τις πλάνες των συγχρόνων του και ανεκήρυσ-
σε τον θεσμόν της δουλείας ως αναγκαίο και φυ-
σικό, ανάγκη που την επιβάλλει η φύση: «Φύσει 
εισίν, έλεγε, οι μεν ει το επιτάττειν, οι δε  εις το 
υπακούειν και δουλεύειν» (Πολιτεία: Α΄ 309).

Ο επί είκοσι χρόνια μαθητής του Πλάτωνος, 
ο ύπατος των φιλοσόφων Αριστοτέλης, ο οποίος 
ίδρυσε την επιστήμη της λογικής, προσπάθησε 
να εξαλείψει τον ρύπον της δουλείας, αλλά, δυ-
στυχώς, ερρυπάνθη υπ’ αυτού. Ο Αριστοτέλης 
λέγει στα «Πολιτικά τους», ότι ο δούλος είναι 
μεν όργανο έμψυχο, αλλά η ψυχή αυτού είναι 
κατώτερη της ανθρώπινης ψυχής. Και όπως το 
αρσενικό φύσει διακρίνεται από το θηλυκό, έτσι 
και οι άνθρωποι εκ φύσεως διαιρούνται σε δού-
λους και ελεύθερους. Παρεδέχετο δηλαδή και 
αυτός ως φυσική τη δουλεία «ότι μεν τοίνυν εισί 
φύσει τινές, οι μεν ελεύθεροι, οι δε δούλοι, φα-
νερόν, οις και συμφέρει το δουλεύειν και δίκαιον 
εστί». Ώστε κατ’ αυτόν η δουλεία ήταν φυσική, 
αναγκαία και ωφέλιμη, συγχρόνως δε και δίκαιη.

Μόνο η φιλοσοφία των Στωϊκών, η ηθικότερη, 
τότε, εκδήλωση της ανθρώπινης διανοησης και 
του ανθρώπινου αισθηματος, απεδοκίμαζε τη 
δουλεία, αλλά μόνη της δεν μπορούσε να σώσει 
την κατάσταση. Αν δε λάβουμε υπόψη, ότι πολ-
λοί των λογίων της εποχής εκείνης, όπως ο Κά-
των ο νεότερος, ισχυρίζοντο ότι οι δούλοι ήταν 
εχθροί του ανθρώπου και γενικά της κοινωνίας, 
εφέροντο προς αυτούς με πολλή σκληρότητα.

Αυτά τα πλάσματα υπέφεραν τα πάνδεινα. 
Η ζωή τους εξαρτιώταν από τους κυρίους τους. 
Πολλές φορές, μάλιστα, εσφάζοντο εν ψυχρώ 
κατά τα συμπόσια των κυρίων των, για να φαι-
δρύνουν την ατμόσφαιρα των καλεσμένων ή 
εκομματιάζοντο και ερρίχνοντο ως τροφή στα 
ψάρια που κολυμπούσαν στις δεξαμενές των 
Ρωμαίων συγκλητικών και πατρικίων. Άλλοτε 
πάλιν, ερρίχνοντο στα αμφιθέατρα για να κα-
τασπαραχθούν από τα άγρια θηρία ή εκαίοντο 
ζωντανοί προς ψυχαγωγία των θεατών.

Στο στίβο του αμφιθεάτρου μονομαχούσαν 
άνδρες δούλοι, με άνδρες ομοίους τους, ή με 
θηρία. Τα θύματα αυτών των μονομαχιών ήταν 
πολλά (30.000 δούλοι, σε ένα μήνα). Στα πανη-
γύρια δε τα οποία έκαμε ένας από τους καλύτε-
ρους αυτοκράτορες της Ρώμης, 
ο Τραϊανός, γιορτάζων τη νίκη 
του κατά των Δακών, εφονεύθη-
σαν δέκα χιλιάδες. Όταν πέθανε 
ο Ρωμαίος έπαρχος, Σεκούνδος, 
συμφώνως προς την τελευταία 
του επιθυμία, εφονεύθησαν και 
οι τριακόσιοι δούλοι του.

Μετά τους Ιουδαίους, μόνο οι 
Έλληνες και μάλιστα οι Αθηναίοι, 
φερόντουσαν με επιείκεια προς 
τους δούλους. Τούτο, πολλοί μας 
το γνωρίζουν. Κυρίως, ο Ευριπί-
δης (Εκάβη: 288) και ο Ξενοφώ-
ντας. «Των δούλων ουν και των 
μετοίκων πλείστη εστίν Αθήνη-
σιν ακολασία και ούτε πατάξαι 
έξεστιν αυτόθι, ούτε υποστήσεται 
σοι δούλος» (Αθην. Πολ. Α΄ 10-
12). Ο δε Ιουδαϊσμός στάθηκε 
ανίκανος να μεταβάλει μια τέτοια 
κατάσταση, γιατί και ο Ιουδαί-
ος, εξαιτίας της σκληροκαρδίας 
του, την οποίαν τόσο ήλεγξαν οι 
Προφήτες και ο Χριστός, είχε και 
αυτός, όπως είπαμε, εν χρήσει 
τον θεσμόν της δουλειας, έστω 
και υπό την ανθρωπιστικότέρα 
μορφή (Εφ. ΚΑ: 1-11, Λευϊτ. ΚΕ΄ 
30-40 και 47-55, Δευτ. ΓΕ΄ 12-18 
και ΚΓ΄ 1-16).

Η δουλεία
Κατά τους χρόνους πριν και μετά 

τη Γέννηση του Ι. Χριστού

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

τον τελευταίο καιρό με βάλατε απουσίες, αλλά 
αναγκαστικά έπρεπε να λείψω.

Δε λέω καλή η παρέα σας, αλλά καλύτερη, αυτή 
του εμίρη των χοντρών.

Όπως καταλάβατε ήμουν στο Ντουμπάι, στο 
συνέδριο των παχουλών και ήμουν καλεσμένος από 
τον εμίρη των εύσωμων, τον εμίρη των χοντρομπα-
λάδων και τον εμίρη των πολύ πλάς μοντέλων! 

Και τώρα που επικοινωνώ πάλι μαζί σας, το κά-
νω με μεγάλη δυσκολία, διότι ακόμη να βολέψω στο 
στομάχι τα ταψιά με το σάμαλι, ευγενική προσφορά 
από τον αντίστοιχο εμίρη των σιροπιαστών.

Τελικά όταν το σκέφτομαι, τι κατάντια!
Αντί να ζω στο Ντουμπάι και να κολυμπώ στα 

σιρόπια και τις ….κελεμπίες, να βρίσκομαι στο Ελ-
λαδιστάν και να κάνω …εξοικονομώ!

Και ενώ δυσκολεύεσαι να χωνέψεις, να έχεις και 
το σύντροφο Γιωρίκα να σου γκρινιάζει, καλά, καμιά 
καλή κουβέντα για την πρωθυπουργάρα μας δεν 
έχεις να πεις, πιο σωστά να πληκτρολογήσεις!

Η αλήθεια είναι φίλοι μου, ότι το προσπάθησα 
αρκετές φορές, αλλά δεν μου βγαίνει, γιατί όπως το 
όλο μου παρουσιαστικό εκπέμπει μία υπερβολή (μι-
κρή!), έτσι και η κριτική μου δεν μπορεί να εστιάσει 
στις μικρές παρεμβάσεις, με ενδιαφέρει η μεγάλη 
εικόνα και εκεί δυστυχώς ισχύει ότι έχω «πει» καιρό 
πριν, η σημερινή κυβέρνηση είναι η άλλη όψη του 
ιδίου νομίσματος, του εθνομηδενισμού, της ελεει-
νής-ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης!

Και δυστυχώς είναι και πιο επικίνδυνοι, διότι είναι 
μασκοφορεμένοι με το μανδύα του φιλελευθερισμού!

Που λέτε φίλοι μου, όταν γεννήθηκα πριν από 
αρκετούς αιώνες, με χώσανε στην θερμοκοιτίδα 
λόγω ψύχους, επειδή όμως δεν υπήρχανε ανέσεις 
και πολυτέλειες, στην ίδια κοιτίδα φέρανε και μία δε-
σποινίδα, εκείνη λόγω έλλειψης βάρους!

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του πατέρα μου, ίσια 
- ίσια που χωρούσε η νεαρά, έπιανα όλο το χώρο, 
από τότε φαινότανε τι θα γίνω, όταν μεγαλώσω, μίς 
μοντέλο εννέα έξτρα πλάς!

Μου άρεσε η παρέα της μικρής, οπότε καθώς 
μεγάλωνα, για να αρέσω στα κοριτσάκια, πρόσεχα 

την εμφάνιση, και προκύψανε οι επισκέψεις στους 
αγαπητούς ιατρούς και να, δεν μου αρέσει το αυτί 
άλλαξέ το και να η μύτη είναι στρουμπουλή σαν 
κότα, σε λίγο θα γεννήσει πασχαλινά αυγουλάκια και 
να το φρύδι σιάξτο και τελειωμό δεν είχαμε!

Αργότερα καθώς μεγάλωσα, όταν κατάλαβα, 
ότι οι αφρατούληδες έχουν πέραση στη Μόνικα, 
αποφάσισα να γίνω επίτιμο μέλος του πανελλαδικού 
συλλόγου, «Μόνικα η ωραία καντίνα» και άρχισα να 
φαρδαίνω.

Και στη μία περίπτωση που πήγαινα στους για-
τρούς και στην άλλη που έκανα παρέα με τους κα-
ντινιέρηδες, η επιλογή ήταν δική μου, κύριε πρόεδρε 
της ελληνικής κυβερνήσεως!

Και στις δύο περιπτώσεις «έφτιαχνα» το κορμί 
μου, σε λεπτή ή παχουλή έκδοση, επειδή γούσταρα 
εγώ, γιατί το σώμα μου, είναι δικό μου, κατάδικό μου 
και θα παρεμβαίνει κάποιος με τη δική μου θέληση 
και όχι επειδή κάποιοι είναι φασισταριά του κιαρατά, 
όπως λένε στο χωριό μου!

Και οι ιατροί κάνουν τι είναι να κάνουν, επειδή το 
επιτρέπω εγώ και όχι επειδή τους ανάγκασε κάποιος 
άλλος, όπως αρχίζει να συμβαίνει τώρα!

Από που άντλησες το δικαίωμα της κατάπτυστης 
επιστολής προς την πρόεδρο της Κομισιόν και ζη-
τάς, άκουσον – άκουσον, την έκδοση πιστοποιητι-
κού φρονημάτων, συγνώμη πιστοποιητικού υγείας! 

Επιθυμείς να μην ταξιδεύουν όσοι δεν έχουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά κόβιντ για αρχή 
και στην ουσία προτείνεις το διαχωρισμό των ευρω-
παίων πολιτών, σε πολίτες άλφα κατηγορίας και σε 
αυτούς τους βήτα, τα σκουπίδια δηλαδή, τους βρώ-
μικους, τα μιάσματα.

Αλήθεια γνωρίζεις που οδηγήσανε την ανθρω-
πότητα, αυτές οι ηλίθιες ιδέες, τι ολοκαυτώματα 
προκαλέσανε!

Θα μπορούσα να πω ότι φταίει που κάποιοι 
δεν κάνατε  το εμβόλιο κατά της ηλιθιότητας, αλλά 
δυστυχώς δεν είναι έτσι, είναι η αλλαγή στον τρόπο 
ζωής που εξ’ αρχής είπατε ότι θα φέρει η πανδημία!

Και για να μην «παρεξηγηθούμε», δεν υποστη-
ρίζω τους αντιεμβολιαστές και τους φορ και φαίβ τζι, 
αλλά είναι προφανές ότι κάτι μη δημοκρατικό, φασι-
στικό δηλαδή, αρχίζει να φαίνεται!

Να, ξέρεις δεν το επιβάλλουμε, διότι είμαστε 
φιλελεύθεροι, αλλά δεν θα μπορείς να ταξιδεύεις, 
δεν θα μπορείς να πηγαίνεις σε χώρο συνάθροισης 
κοινού, δεν θα μπορείς να δουλεύεις ούτε και στον 
ιδιωτικό τομέα, διότι εάν δεν υπάρχει το πιστοποιη-
τικό του εργαζομένου, η εταιρεία δεν θα έχει φοροα-
παλλαγή, δεν θα έχει επιδότηση κοκ.

Όχι Γιάννη, αλλά Γιαννάκη!
Και για να τελειώνουμε μία και καλή.
Όπως υπάρχουν συνάνθρωποί μας που φοβού-

νται τον ιό, έτσι υπάρχουν και οι άλλοι που αντιμετω-
πίζουν τα γεγονότα, από διαφορετική γωνία.

Άνθρωποι και οι μεν, άνθρωποι και οι δε.
Εσείς απλά τους δεύτερους, επειδή ξεχειλίζει η 

Δημοκρατία μέσα σας, τους θεωρείτε απόβλητα!

Τώρα όσον αφορά επί προσωπικού, δίνω πολλά 
ταψιά δώρο, εάν μπείτε σε ένα αεροπλάνο και πάτε 
σε άλλες πολιτείες, εννοείται μαζί και με τους άλ-
λους, τους αντιπολιτευόμενους, οι οποίοι δεν μιλάνε, 
κάνουν την πάπια κοινώς και όταν αποφασίσουν να 
μιλήσουν, λένε ότι «πηδήξανε» τη μεσαία τάξη!

Πάντως φίλοι μου, όσοι αποφασίζετε να ταξιδέ-
ψετε, μην ξεχάσετε να πάρετε και μία κουβέρτα ή 
και βελέντζα, για να προστατευθείτε από τα ρεύματα 
του αέρα!

Φίλοι μου, εάν δεν επιθυμούμε ο Εθνικός ύμνος, 
να γίνει εθνικός ύπνος και

«ύπνε, που παίρνεις τα παιδιά, έλα πάρε και τού-
το, μικρό-μικρό σου το’  δωσα, μεγάλο φέρε μου το. 
Μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι κι οι 
κλώνοι του να απλώνονται σε Ανατολή και Δύση.», 

καλό είναι να είμαστε σε εγρήγορση!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ!
Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου 

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

Ευχαριστίες
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-

πικός Σύλλογος Γονέων και Κηδε-
μόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το 
Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημε-
ρήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης 
και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά 
της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και 
το προσωπικό, ευχαριστούν θερ-
μά: 

-Ανώνυμο κύριο από την περιο-
χή της Αλεξάνδρειας για τη χρημα-
τική δωρεά για την ανέγερση του 
νέου ΚΔΗΦ.

-ΤΗΝ κυρία Δοβλέτογλου Δήμητρα για τη χρηματική δω-
ρεά για την ανέγερση του νέου ΚΔΗΦ.

-Την κυρία Κούρτη Ελένη για την προσφορά γλυκισμάτων 
& πρωϊνού προς τους ωφελούμενους.

-Την κυρία Χατζηγεωργίου Αργυρώ για την προσφορά 
πρωϊνού προς τους ωφελούμενους, εις μνήμη του συζύγου 
της και του αδερφού της.

-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη συνεχή 
προσφορά γευμάτων  προς τους ωφελούμενους.

«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 



Συνάντηση 
Μπαρτζώκα - Πέτσα 
για τα αναπτυξιακά 
έργα της Ημαθίας

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για θέματα Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, Στέλιο Πέτσα, συναντήθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας για να «θέ-
σει στο τραπέζι» μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα αναπτυξιακών έργων 
της Ημαθίας.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας αφού συνεχάρη τον Υπουργό για την ανάληψη 
των νέων καθηκόντων του, προχώρησε αμέσως στο προκείμενο ζήτημα, 
απευθύνοντας του το αίτημα της υποστήριξης στους τοπικούς φορείς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να εκκινήσουν νέα, σημαντικά έργα 
υποδομών στην Ημαθία, αλλά και να ξεβαλτώσουν κάποια, τα οποία βρί-
σκονται σε εκκρεμότητα.

Όπως ανέφερε ο βουλευτής στον Υπουργό υπάρχουν πολλά έργα 
στην Ημαθία που τρέχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ολοκλήρωση των 
οποίων εξαρτάται από τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε 
από άποψη χρηματοδότησης, είτε από άποψη παροχής τεχνογνωσίας. 
Ως εκ τούτου, ο Τάσος Μπαρτζώκας διεκδικεί την πλήρη υποστήριξη του 
Υπουργείου Εσωτερικών στην Αυτοδιοίκηση της Ημαθίας, με στόχο τη 
βελτίωση τη καθημερινότητας του πολίτη και την ευημερία του.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας και  ο Στέλιος Πέτσας ανανέωσαν το ραντεβού 
τους για επόμενες συναντήσεις και για ενεργή συνεργασία με τους φο-
ρείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, αποδεχόμενοι ότι δεν υπάρχει 
καθόλου χρόνος για χάσιμο.

Η βουλευτής 
Ημαθ ίας  του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προ -
οδευτική Συμ-
μαχία Φρόσω 
Καρασαρλίδου 
κατέθεσε προς 
τον υπουργό Υ-
γείας αναφορά 
την επιστολή 
του Ιατρ ικού 
Συλλόγου Ημα-
θίας με θέμα: 
«Αίτημα να τη-
ρηθεί η αρχική 
δέσμευση του 
υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ 
Υγείας για το 
χρόνο εμβολιασμού των υγειονομικών του ιδιωτικού τομέα», 
με την οποία οι εκπρόσωποι του συλλόγου καταγγέλλουν την 
αλλαγή σχεδιασμού του υπουργείου ως προς τον εμβολιασμό 
των ιδιωτών γιατρών. Δηλώνουν ότι σύμφωνα με την αρχική 
δέσμευση του υπουργείου για άμεσο εμβολιασμό των ιδιωτών 
γιατρών όλοι οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούσαν 
να εμβολιαστούν είναι ήδη καταγεγραμμένοι και τα στοιχεία τους 
έχουν αποσταλεί στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Ωστόσο σημειώ-
νουν πως χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στις 12/01 κλήθηκαν 
να δηλώσουν την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν μέσω της 
πλατφόρμας emvolio.gov.gr, γεγονός που επέφερε προβλήματα 
και καθυστερήσεις στην πρόσβαση των ιδιωτών γιατρών στον 
εμβολιασμό τους. Αναφέρουν πως οι περισσότεροι γιατροί δεν 
αναγνωρίζονταν από το σύστημα ενώ τα ραντεβού των εμβολι-
ασμών τους θα ξεκινούσαν από το Φεβρουάριο του 2021, παρά 
τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε να έχουν ολοκληρωθεί 
ως τις 20/01/2021.

Τονίζουν ότι οι συνάδελφοί τους στα νοσοκομεία και τις ιδιω-
τικές κλινικές έχουν ήδη εμβολιασθεί και η καθυστέρηση αυτή 
είναι κρίσιμη για τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας που 
έχουν υψηλό ιικό φορτίο.

Αιτούνται την τήρηση του αρχικού σχεδιασμού του υπουρ-
γείου Υγείας και την άμεση ένταξη των ιδιωτών υγειονομικών 
στους εμβολιασμούς εντός της εβδομάδας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετο

άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
ότι:

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣτου Ιωάννη και της Στεργιανής, 
το γένος Τσανάκα, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΜΠΕΛ-
ΛΑΜΑΡΙΑτου Νίαρχου και της Αθη-
νάς, το γένος Λαμπροπούλου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΑΝΤΙΚΡΙΝΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Ίσως να ήταν  22 του μηνός. Δεν ήμουν σίγουρος.
Με μπέρδευε η θάλασσα 
και οι Βυζαντινές ημερομηνίες που όλο λέγανε 
«εν τούτω Νίκα – εν τούτω Νίκα» κὶ  έπειτα ήρθε η άλωση.

Kατέφευγα στις πλατείες με τα σπασμένα αγάλματα 
και τ` άλογα του De Chirico τότε.
Τα βλέμματα που αποζητούσαν την κρυψώνα της ευτυχίας 
τι θα απογίνουν τώρα; Αναρωτιόμουν…

Μια φορά και πάντοτε  
ένα παιχνίδι των αισθημάτων ήταν ο κόσμος. 
Οι γιαγιάδες βλέπαν έγχρωμες επιφάνειες μνήμης,
ανοίγαν τις βεντάλιες του έρωτα 
και οι ψάλτες ξεναγούσαν στη δύση 
τους ανεκπλήρωτους πόθους.

Ολιγογράμματα των πολιτισμών με κορδέλες 
κι` εγώ αρραβωνιασμένος με την πραγματικότητα,
έβλεπα λάμπες άδειων σπιτιών 
και δένδρα  που ζωγράφιζαν τους ίσκιους τους.

Ρεαλισμός… έλεγα. Ρεαλισμός!  Αυτός, ο περιζήτητος Κανενός.

Που νάξερα πως, 
«Η φύσις μηδέν ατελές ποιεί, μηδέν μάτην…»
 που έλεγε ο Αριστοτέλης.

Τα παιδιά τρυπώνουν εύκολα
στον δεκαπεντασύλλαβο τ’ ουρανού.
…τα καρπούζια μας  αρέσουν  γιατί 
δεν έχουν βίδες….λένε.
Κι` έπειτα!

Τι έγινε ρωτάς; Τί έγινε;
«Έσπρωξα μονολόγους 
στην βαριά επίπλωση του χρόνου;» που λέει 
η κυρία Δημουλά;

Πρωτάρης ξεναγός την ώρα της βλάστησης 
των ερωτηματικών νοιώθεις;
Πλησίον του μηδενός παραθέριζα 
την ώρα που ξεφόρτωναν τις αλήθειες.

Ένας συμβιβασμός ήτανε. Ανάμεσα πίκρας 
και ελπίδας.
Μπερδεύτηκα!
Μήλο μου και μανταρίνι δραπετεύστε !Κάντε την!
Ξαναγυρίστε στο δέντρο σας.
Δεν είναι ζωή αυτή στα Super Market… είπα.

Γιάννης Ναζλίδης

Κατάθεση 
Αναφοράς της 

επιστολής του Ιατρικού 
Συλλόγου Ημαθίας από 
την βουλευτή Φρόσω 

Καρασαρλίδου

Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ 
το ωράριο λειτουργίας 

όλων των κρεοπωλείων 
κατά τη διάρκεια 

του lockdown
Άλλαξε το ωράριο λειτουρ-

γίας όλων των κρεοπωλείων 
(μέλη και μη μέλη της Συντε-
χνίας Κρεοπωλών Βέροιας) 
λόγω των νέων μέτρων στο 
πλαίσιο του lockdown σε όλη 
τη χώρα για την περιορισμό 
διασποράς του κορονοϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία 
της περιοχής Βέροιας θα λειτουργούν, μέχρι νεοτέρας, 
από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι.
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ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για 
τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροι-
ας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί 
προς οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροι-
ας, στην ALPHA  BANK.

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024και του ΑΔΕΛΦΑ-
ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 
2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 
1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γη-
ροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

Αποχαιρετισμός
Του Γιάννη Γ. 

Χριστοδουλόπουλου
Από τον Γιώργο Χιονίδη
Στον λεγόμενο «Επιτάφιο» 

του Περικλή, όπως αποδόθηκε 
από τον Θουκυδίδη, γράφεται 
πόσο αφύσικο και δύσκολο εί-
ναι να κηδεύουν οι μεγαλύτεροι, 
οι γονείς, τους νεότερους γιους 
κ.λπ.

Ο θάνατος του Γιάννη Χριστο-
δουλόπουλου, έφερε στη σκέψη 
μου, πάλι, αυτή τη σοφή έκφρα-
ση, παγκόσμιας και παντοτινής 
αξίας, γιατί ο πολιτικός φίλος 
μου, «προσκολλήθηκε» πάνω σε 
όλες τις ανάλογες προσπάθειές 
μου, χωρίς να συζητήσει ή να ζητήσει τίποτε!

Και είμασταν άγνωστοι μεταξύ μας, όπως δε μου έ-
λεγε η αρχή έγινε στο Μακροχώρι, όταν είχα παραιτηθεί 
από Νομάρχης, στην «Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και 
μιλούσα ως υποψήφιος βουλευτής του Κέντρου…». Από 
τότε «βιδώσαμε» παρά τη διαφορά ηλικίας, 16 ετών.

Και τελειώνοντας, τον σύντομο χαιρετισμό μου, παρα-
καλώ, όσους και όσες καταπιάστηκαν με τα «κοινά», μα 
σκεφθούν πόσο μεγαλύτερο θα ήταν το κενό και πόση 
απογοήτευση θα αισθάνονταν αν δεν είχαν την αδελφική 
αγάπη μερικών άσημων αλλά όχι άσιμων απλών ανθρώ-
πων, δικαιώνοντας τη γνώμη του αρχαίου ποιητή, «Πόσο 
χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος, όταν είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Γιώργος Χιονίδης

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

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

 Ο Φαρμα-
κευτικός Σύλ-
λογος Ημαθίας 
ενημερώνει ότι 
για την προ-
στασία της δη-
μόσιας υγείας 
και των μελών 
του, το ωρά-
ριο λειτουργίας 
των φαρμακεί-
ων που ανή-
κουν σε όλες 
τ ις  περ ιοχές 
της Ημαθίας μετασχηματίστηκε σε συνεχές για όσο διάστημα θα 
διαρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας. 

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πα-
νηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζο-
ντα Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου του 
Νέου Πολιούχου Βεροίας (κεκλεισμέ-
νων των θυρών).

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου 
του Νέου Πολιούχου Βεροίας (κεκλει-
σμένων των θυρών).

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία 
της εορτής του Οσίου Αντωνίου του 
Νέου Πολιούχου Βεροίας, στο πλαί-
σιο της σειράς ομιλιών «Αγιολογία και 
ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοι-
χη σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM.

 Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με θέμα την Κλί-
μακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
(ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)

 
Φέρεται Είς Γνώ-

σιν Των Ευσεβών 
Χριστιανών Ότι Την 
Δευτέρα 18 Ιανουα-
ρίου 2021

Πανηγυρίζει Ο Ι-
ερός Ναός Αγίου Α-
θανασίου Βεροίας,

Τη Μνήμη Του Εν 
Αγιοίς Πατρός Ημών 
Αθανασίου Του Με-
γάλου.

Το Πρόγραμμα 
Των ιερών Ακολου-
θιών Θα ‘Εχει Ως Εξής:

Κυριακή 17 Ιανουαρίου ώρα 18:00 μ.μ
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Και Αρτοκλασία
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου ωρα 07:30 π.μ
Όρθρος - Πανηγυρικό Συλλείτουργο Και Κτητορικό 

Μνημόσυνο
Ώρα 17:00 μ.μ
Μεθέορτος Εσπερινός, Και  Παράκληση Του Αγίου 

Αθανασίου.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΟΥΝ 
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ.

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΙΩΝ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 15 Ι-

ανουαρίου 2021 στις 12.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στα Ριζώματα Ημαθίας ο Αθανάσιος 
Ηλ. Παπαγεωργόπουλος σε ηλικία 
93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



Για απαξίωση και κοροϊδία ως προς τον επι-
κείμενο εμβολιασμό των ιδιωτών γιατρών, κάνει 
λόγο ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, σε επιστολή 
τους προς τον Πανελλήνιο Σύλλογό τους αλλά και 
προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ζητώ-
ντας να εντάξει άμεσα του ιδιώτες γιατρούς στο 
εμβολιαστικό σχέδιο και να ξεκινήσει ο  αυτονόη-
τος εμβολιασμός τους εντός της εβδομάδας. 

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρουν:
«Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας καλείται για άλλη 

μία φορά μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες να γίνει 
αγγελιοφόρος δυσάρεστων γεγονότων στο χώρο της 
υγείας μέσα στην πανδημία Covid-19. 

 Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας μετά την απαξίωση και την 
πρόσφατη επίρριψη ευθυνών στους νοσοκομειακούς γιατρούς για τους 
θανάτους εκτός ΜΕΘ, συνεχίζει την αντίστοιχη απαξίωση και κοροϊδία για 
τον επικείμενο εμβολιασμό των ιδιωτών γιατρών. Η πρόσφατη υπόσχεση 
της πολιτικής ηγεσίας για άμεσο εμβολιασμό τους, που αποσπάστηκε 
μετά από μεγάλη πίεση τόσο του ΠΙΣ όσο και των Ιατρικών Συλλόγων 
της χώρας αλλά και άλλων ενώσεων αυτοαπασχολούμενων γιατρών, 
φαίνεται να μην εκπληρώνεται. Οι ιδιώτες γιατροί που επιθυμούν να εμ-
βολιαστούν έναντι της Covid-19 είναι ήδη καταγεγραμμένοι και τα πλήρη 
στοιχεία τους έχουν αποσταλεί στις αντίστοιχες υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Υγείας, της 3ης ΥΠΕ και του νοσοκομείου Ημαθίας εδώ και αρκετές 
ημέρες. Ενώ αναμενόταν η κλήση των ιδιωτών γιατρών τις προσεχείς 
ημέρες από τα τοπικά εμβολιαστικά κέντρα του κάθε νομού, εντελώς 
αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα, με απόφαση του υπουργείου υγείας 
(12/01/2021, αρ. πρωτ. 33), άλλαξε ο σχεδιασμός στις 12/01/2021 και με 
σχετικό έγγραφο το υπουργείο κάλεσε τους ιδιώτες γιατρούς να κλείσουν 
ραντεβού μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr από τις 13/01/2021, 
γεγονός που αναστάτωσε τους ιδιώτες γιατρούς, αφού ουσιαστικά ήταν 
υπαναχώρηση στον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος κατά δήλωση τόσο του 
πρωθυπουργού, όσο και του υπουργού υγείας, θα ολοκληρώνονταν για 

το σύνολο των υγειονομικών μέχρι τις 20/01/2021.
 Πράγματι, οι φόβοι και οι ανησυχίες επιβεβαιώ-

θηκαν στις 13/01/2021, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία 
των συναδέλφων δεν αναγνωριζόταν από την παρα-
πάνω πλατφόρμα και επομένως δεν μπορούσαν καν 
να κλείσουν ραντεβού. Όσοι λίγοι τυχεροί <<κατάφε-
ραν>> να μπουν στο σύστημα, έκλεισαν ραντεβού 
για το μήνα Φεβρουάριο 2021(έως και 20/02/2021), 
σε μία περιοχή όπως η Κεντρική Μακεδονία, όπου ο 
κοροναϊός σαρώνει.  Και όλα αυτά ενώ οι νοσοκομει-
ακοί γιατροί έχουν ήδη εμβολιασθεί και οι γιατροί των 
ιδιωτικών κλινικών ξεκίνησαν ήδη να εμβολιάζονται 
στις 13/01/2021. Προφανώς ο ιδιώτης γιατρός, ο 

γιατρός της γειτονιάς, ο γιατρός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας- για 
την οποία επαίρονται διαχρονικά οι ηγεσίες του υπουργείου υγείας ότι θα 
σηκώσουν το βάρος της υγείας στη χώρα μας- θεωρούνται πολίτες δεύ-
τερης κατηγορίας, ερμηνεία η οποία είναι η περισσότερο επιεικής. Ανα-
ρωτιόμαστε αν τελικά ο ιδιώτης γιατρός είναι υγειονομικός ή έχει κάποια 
άλλη ιδιότητα, θα μας διαφωτίσει άραγε κάποιος αρμόδιος;

 Καλούμε για άλλη μία φορά την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγεί-
ας να σοβαρευτεί και να σταματήσει τον εμπαιγμό και τις παλινωδίες, να 
εντάξει άμεσα του ιδιώτες γιατρούς στο εμβολιαστικό σχέδιο και να ξεκι-
νήσει ο  αυτονόητος εμβολιασμός τους εντός της εβδομάδας. Να σταμα-
τήσει δε να αντιμετωπίζει ως παρίες ένα από τα υψηλότερα επιστημονικά 
και παραγωγικά δυναμικά της χώρας. Η αγανάκτηση των συναδέλφων 
μας έχει ήδη ξεχειλίσει με απρόβλεπτες συνέπειες. 

 Καλούμε τον ΠΙΣ να επέμβει και να απαιτήσει την άμεση επαναφορά 
του εμβολιασμού του συνόλου των ιατρών από τα κατά τόπους εμβολια-
στικά κέντρα σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
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Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξάνδρειας προς 
Τζιτζικώστα για το 

πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ: 
Ζητούμε αποκατάσταση 
της μεγάλης αδικίας, με 

νέα δράση ενίσχυσης του 
Λιανεμπορίου

Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολο Τζιτζικώστα, έστειλε ο  Εμπορικός Σύλλογος Αλε-
ξάνδρειας, σχετικά με την «μεγάλη αδικία» στην κατανομή 
των κονδυλίων του προγράμματος ΔΙΕΞΟΔΟΣ την οποία 
χαρακτηρίζουν ανεπαρκή έως και άκρως απογοητευτική για  
μεγάλο μέρος πληττόμενων  εμπόρων που αποκλείσθηκαν - 
απορρίφθηκαν από τη δράση ενίσχυσης. Στην επιστολή τους 
σημειώνουν:

«Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχα, 
Ως Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Α-

λεξάνδρειας μας λυπεί ιδιαίτερα ξέρετε, η εύκολη εκ των 
υστέρων κριτική διάθεση. Και αυτό γιατί δεν θέλουμε να 
παραγνωρίσουμε τη μεγάλη μάχη που δίνετε για να βρεθεί 
λύση στην τόσο δύσκολη εξίσωση που καλείστε να δώσετε 
τον τελευταίο χρόνο – δηλαδή από τη μια την αντιμετώπιση 
της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης και ταυτόχρονα από 
την άλλη τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την στήριξη των 
πληττόμενων επιχειρήσεων.

Σας γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε αυτοί που θα σας υποδεί-
ξουν τα κατάλληλα μέτρα ή θα σας κουνήσουν το δάχτυλο 
για το τι έπρεπε ή πρέπει να κάνετε ώστε να μη δούμε κό-
πους ετών να καταστρέφονται εν μια νυκτί. ΌΜΩΣ, η πραγ-
ματικότητα έδειξε ότι τα μέτρα ειδικά ως προς την κατανομή 
των κονδυλίων του προγράμματος ΔΙΕΞΟΔΟΣ ήταν ανεπαρ-
κή έως και άκρως απογοητευτικά (όχι ‘’ΔΙΕΞΟΔΟΣ‘’ αλλά 
‘’ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΚΡΕΜΟ’’).

 Και αυτό γιατί όπως γνωρίζετε πολλοί από τους ενδια-
φερόμενους φορείς αποκλείσθηκαν - απορρίφθηκαν από 
τη δράση ενίσχυσης, προσθέτοντας επιπλέον προβλήματα 
βιωσιμότητας στα ήδη μεγάλα υπάρχοντα προβλήματα που 
έχουν δεχθεί τον  τελευταίο σχεδόν ένα χρόνο.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εισηγηθούμε 
την αποκατάσταση της ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ προκειμένου να 
προβείτε έστω και την τελευταία στιγμή στη δημιουργία κά-
ποιου χρηματοδοτικού εργαλείου που θα στηρίξει ουσιαστικά 
τον εμπορικό κόσμο.

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων στη δράση της Περιφέρειας με τίτλο «Ενίσχυση ε-
πιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Κεντρι-
κή Μακεδονία» αιτούμαστε ΑΜΕΣΑ την προκήρυξη μιας νέας 
αντίστοιχης δράσης, η οποία θα συμπεριλάβει ολόκληρο το 
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ και κατ’ επέκταση τον μικρό ελεύθερο επαγ-
γελματία, ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ουσιαστικά στην προσπάθεια 
για διασφάλιση της βιωσιμότητας ΤΟΥ. Το πρόγραμμα που 
είχατε βγάλει ‘’στον αέρα‘’ δεν στηρίχθηκε στην ορθολογική 
αξιοποίηση των προσφερόμενων ποσών με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν εξόφθαλμες κοινωνικές ανισότητες.

  ΕΠΕΙΔΗ, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ και ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ 
ότι το πρόγραμμα δεν λειτούργησε ‘’φωτογραφικά‘’ μόνο για 
κάποιους λίγους τυχερούς, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ένα πρόγραμμα 
που θα στηρίζεται στο διαμερισμό των κεφαλαίων, ΙΣΟΠΟΣΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ (όπως 
μειώσεις τζίρου κλπ), αλλά δημιουργώντας ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ , ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΩΝ.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που μας 
αφιερώσατε και δηλώνουμε θετικοί, προκειμένου να σας εξη-
γήσουμε αναλυτικά τις ανησυχίες και τις σκέψεις μας, πραγ-
ματοποιώντας μια συνάντηση μέσα στο επόμενο διάστημα 
θεωρώντας πως  ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΛΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΣ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας»

Ο Πρόεδρος
Δημητριάδης Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας
Αλεξόπουλος Σωτήριος

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας προς υπουργό 
Υγείας: «Να σταματήσει η απαξίωση 
και να ενταχθούν άμεσα οι ιδιώτες 
γιατροί στο εμβολιαστικό σχέδιο»

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Εθελοντική Αιμοδοσία 

στην κοινότητα Τρικάλων
Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμοδοσί-

ας και Αλληλεγγύης της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδο-
σία στο Κοινοτικό Κατάστημα.Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου, 
όπως και οι Δημότες να ενισχύσουν την κοινή προσπάθεια.

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 
Αιμοδοσία του Συλλόγου  
Εθελοντών Αιμοδοτών 

Πλατέος Ημαθίας 
Οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται 

συνεχώς.
Η κατάσταση δυσκολεύει περισ-

σότερο και λόγω πανδημίας.
Αφιερώνουμε 10 λεπτά από το 

χρόνο μας και μια μετακίνηση για 
να δώσουμε αίμα.

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

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδο-
τών Πλατέος Ημαθίας “Ο Βαρασός” 
με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο 
κοινωνικό σύνολο, διοργανώνει την 
7η εθελοντική αιμοδοσία, για την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και 
της υγείας, που αποτελούν ύψιστο αγαθό και δικαίωμα για όλους.

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

Πλατέος “Ο Βαρασός” σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του 
Γ.Ν. Γιαννιτσών

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

Του Γιάννη Δ. Μοσχόπουλου

1. Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
Περί το 1372 είχαν φθάσει στο Γενιτζέ (σημερινά 

Γιαννιτσά) οι γαζήδες καταδρομείς και προπομποί των 
τακτικών στρατευμάτων των Oθωμανών σουλτάνων. 
Αρχηγός αυτών των «μαχητών της πίστης» ήταν ο περί-
φημος γαζή Εβρενός μπέης, ένας δραστήριος στρατηγός 
του σουλτάνου Μουράτ Α΄. Τακτικά επιχειρούσε στις 
χώρες των «απίστων», με σκοπό τη λαφυραγωγία και τη 
σύλληψη αιχμαλώτων. 

Πιθανώς τότε οι Οθωμανοί κατακτητές έδωσαν στην 
πεδιάδα της Καμπανίας την ονομασία Rumlik «Ρουμλούκ», τουρκική λέξη που παράγε-
ται από το Ρουμ (Ρωμιός) και τον επιθετικό προσδιορισμό –lik (-λούκ), ώστε να σημαίνει 
τον τόπο που έχει Ρωμιούς – Bυζαντινούς, δηλαδή τον «Ρωμιότοπο».

Τον Απρίλιο του 1387 παραδόθηκε με συμφωνία η Θεσσαλονίκη στον Χαϊρεντίν 
πασά. Οι ελληνικές πηγές αναφέρουν για πρώτη φορά την κατάληψη της Βέροιας από 
τους Τούρκους στις 8 Μαίου 1387, από το σουλτάνο Αχουμάτη, εννοώντας προφανώς 
τον Μουράτ Α΄. 

Κατά τον θρύλο ο σουλτάνος έδωσε στον Γαζή Εβρενός όλη την περιοχή που θα 
διέτρεχε έφιππος από τη μια αυγή στην άλλη.  Αυτός ξεκίνησε από τα Γιαννιτσά, διέγρα-
ψε κύκλο σε όλη την πεδιάδα γύρω από τη λίμνη  και σταμάτησε στην Κουλακιά, όπου 
άκουσε το λάλημα ενός πετεινού, που ανήγγειλε την αυγή. Αυτή η περιοχή αποτέλεσε το 
μετέπειτα βακούφι του.

Στις 26 Μαρτίου 1430 ο σουλτάνος Μουράτ Β΄ βάδισε με τα στρατεύματά του από τα 
Γιαννιτσά  κι έφτασε μπροστά στα τείχη της Θεσσαλονίκης ζητώντας την παράδοσή της. 
Οι Θεσσαλονικείς επιθυμούσαν να παραδοθούν ειρηνικά, αλλά εμποδίστηκαν από τη 
βενετική διοίκηση. Έτσι ο σουλτάνος διέταξε γενική έφοδο, στις 29 Μαρτίου 1430 η πό-
λη κυριεύθηκε και επί τρεις μέρες έγινε «γιάγμα» (λεηλασία). «Πήραν την Πόλιν πήραν 
την, πήραν την Σαλονίκη».

Η Βέροια καταλήφθηκε οριστικά λίγο πριν την Θεσσαλονίκη. Από τότε λοιπόν καταλήφθηκε οριστικά και 
το Ρουμλούκι κι  αρχίζει τυπικά η περίοδος της Οθωμανοκρατίας. Όμως στο χάραγμα που βρέθηκε στο ναό 
του Αγίου Γεωργίου του Μικρού στη Βέροια, αναφέρεται, ότι  στις 9 Απριλίου του έτους 1433 «… επήραν την 
Βέροιαν». Η λαϊκή παράδοση διέσωσε ως τις μέρες μας το μύθο για τη «βασίλισσα Βεργίνα», η οποία προτί-
μησε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τον πύργο της στον Τριπόταμο (Μπαρμπούτα) της Βέροιας, για να μη 
συλληφθεί και ατιμασθεί από τους Τούρκους. Κατά το μύθο από το παλάτι της άρχιζαν υπόγεια λαγούμια, που 
περνούσαν κάτω από την πόλη και κατέληγαν στο θερινό παλάτι της στα Παλατίτσια.

Το Οκτώβριο του 1430 τα οθωμανικά στρατεύματα έφθασαν στα Ιωάννινα. Ζήτησαν  από τους κατοί-
κους να παραδώσουν ειρηνικά την πόλη τους και σε αντάλλαγμα τους υποσχέθηκαν διάφορα προνόμια. Οι 
Γιαννιώτες για να γλιτώσουν από την αναπόφευκτη καταστροφή και τον εξανδραποδισμό άνοιξαν τις πύλες. 
Σύμφωνα με μια ρουμλουκιώτικη παράδοση η αντιπροσωπεία των Ιωαννιτών που ερχόταν να παραδώσει ε-
πίσημα το κλειδί της πόλης των Ιωαννίνων στον Μουράτ Β΄ τον συνάντησε σ’ ένα χωριό της Καμπανίας, που 

βρισκόταν δίπλα στην πέτρινη (υστερορωμαϊκή) γέφυρα των εκβολών του Αλιάκμονα. Σε ανάμνηση αυτού 
του γεγονότος, το χωριό αυτό έλαβε από τότε το όνομα «Κλειδί». 

Τέλος οι Οθωμανοί ξεκίνησαν την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Ανάμεσα στα στρατεύματα που χρη-
σιμοποίησε ο Μωάμεθ Β΄ (1451-1481) για να καταλάβει την Πόλη, ήταν και «ένα φουσάτο από τη Βέροια». 
Έτσι το 1453 εξέλιπε πλέον κάθε ελπίδα αναβίωσης του βυζαντινού κράτους των Ρωμαίων. Η ρουμλουκιώτι-
κη μούσα θρήνησε για την άλωση της Πόλης και την καταστροφή των βυζαντινών κάστρων με ένα τραγούδι 
από το Γκριζάλι (Αγκαθιά): 

«Χαμομηλιά, χαμοροϊδιά  χαμήλωσ’ τα κλωνάρια σου, 
ν’ ανέβω στην κορφίτσα σου, να ιδώ την Πόλη πως χαλνάει,
τα κάστρα πως γκρεμίζονται και ζιρβουκαλαμίζονται».-

*Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] κατά την πρώιμη και μέση οθωμανοκρατία 
[14ος αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Εντευκτηρίου 2012, σελ. 32-46. 
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Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  

πριν (κατά-μετά) την επανάσταση

Του Θωμά Αριστοτέλη Καραγιάννη

 Στις  14 Ιανουαρίου 2001 σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων νο-
τίως του Σουνίου, εν μέσω ισχυρότατης καταιγίδας, πετώντας στο 
σκοτάδι, συνετρίβη στη θάλασσα το ελικόπτερο Αugusta Α109Ε 
του ΕΚΑΒ. Η τραγωδία αυτή ήταν η αφορμή για να καθιερωθεί, με 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας (το 2019), η παραπάνω ημερο-
μηνία ως Ημέρα Θυσίας του Διασώστη

Στη χώρα μας υπάρχει μια τάση τέτοιες τραγωδίες να θεωρού-
νται αδιανόητες. Ως τέτοιες καλύπτονται με ευθύνη και των ΜΜΕ 
από ένα πέπλο μυστηρίου. Οι όποιες ευθύνες πλανώνται τυχαία 
στον αιθέρα σε αναζήτηση αποδιοπομπαίου τράγου. Πολύ συχνά 
καταλήγουν στα ίδια τα θύματα, τα μόνο πρόσωπα που είναι ανί-
κανα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Ο γράφων θεωρεί την ανωτέρω πρακτική λανθασμένη. Κανένα 
αεροπορικό ατύχημα πόσο μάλλον τρία δεν προκύπτει εκ του μη-
δενός. Μόνο αν δε γίνει η απαραίτητη έρευνα, η οποία πρέπει να 
συνοδεύεται από τον ανάλογο καταλογισμό ευθυνών, τότε ο κάθε 
άνθρωπος θα διατυπώσει την δική του θεωρία για την αιτία του δυ-
στυχήματος και η τραγωδία θα περάσει στη σφαίρα του ανεξήγητου.

Οι ρίζες του προβλήματος εντοπίζονται αρκετά χρόνια πίσω.
Το ΕΚΑΒ ως φορέας διεξαγωγής των αεροδιακομιδών (ΦΕΚ 

217/Γ’/1985), χρησιμοποιούσε μέσα της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. 
της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αεροπορίας Στρατού.

 Τη δεκαετία του ‘90 αποφάσισε να αποκτήσει δικό του στόλο 
αεροσκαφών.

Το αρχικό πλάνο προέβλεπε την κάλυψη του εναέριου χώρου 
από ελικόπτερα για τις κοντινές και αεροπλάνα για τις μακρινές 
αποστάσεις. 

Αποφασίστηκε η προμήθεια των ελικοπτέρων Augusta Α109 
Power τον Μάιο του 1999 και αεροπλάνων Piaggio το Σεπτέμβριο 
της ίδιας χρονιάς. 

Υπεύθυνη για την εκτέλεση του έργου ανέλαβε η ιδιωτική εται-
ρία Helitalia.

 Σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης 
(16/2/1999) τα Augusta Α109 Power ήταν “οριακών επιδόσεων”,“-
περίπου παντός καιρού”  και “οριακής εμβέλειας”. Παρ’ όλα αυτά η 
αγορά προχώρησε.

Η επιτυχία του όλου εγχειρήματος κλονίστηκε περαιτέρω όταν 
το ελληνικό κράτος, μετά από απόφαση της σχετικής επιτροπής, 
αρνήθηκε να παραλάβει τα αεροπλάνα με την αιτιολογία ότι οι 
πόρτες ήταν μικρές.

Παρενθετικά, χρήζει ειδικής μνείας η μοίρα των “ελαττωματι-
κών” αεροπλάνων Piaggio. Ενώ απορρίφθηκαν από την επιτροπή 
παρελήφθησαν κανονικά από την Ελλάδα, διότι η ομώνυμη εταιρία 
τα είχε κατασκευάσει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ως 
“ελαττωματικά δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Αργότερα μεταπωλή-
θηκαν και σήμερα πραγματοποιούν κανονικά αεροδιακομιδές στο 
εξωτερικό.

Με το ένα σκέλος του σχεδιασμού να έχει ναυαγήσει, ο πτητι-
κός φόρτος των αεροσκαφών πέρασε στα ελικόπτερα.

Η σύμβαση που υπεγράφη την 1η Ιουνίου 2000 με τη Helitalia 
προέβλεπε τη χρήση των αεροπλάνων και την εκκίνηση του έργου 
μετά από τέσσερις μήνες. Στόχος ήταν να χρησιμοποιηθεί αυτή 
η περίοδος από τη Helitalia για την εκπαίδευση προσωπικού και 
την δημιουργία – εγκατάσταση των απαραίτητων υλικοτεχνικών 
υποδομών.

Πριν ακόμη την υπογραφή της σύμβασης, την 25η Μαΐου, ο τό-
τε υπουργός Αιγαίου δήλωνε στον τύπο “Σε πλήρη δράση θα είναι 
τα τέσσερα ελικόπτερα Άμεσης Βοήθειας για τους κατοίκους των 
νησιών του Αιγαίου μέχρι το τέλος Ιουνίου” (In.gr, 25/05/00). Τα αυ-
ξανόμενα προβλήματα φαίνεται δεν πτοούσαν την πολιτική ηγεσία 
και η πρόθεση για την επιτάχυνση των διαδικασιών συζητήθηκε 
στη βουλή (Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΙΘ’, 26/05/2000).

Τελικά η πολιτική πίεση απέδωσε και την 27η Ιουνίου 2000 
υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση για την άμεση έναρξη των 
πτήσεων με τα διαθέσιμα ελικόπτερα. Έτσι, η κυβέρνηση πέτυχε 
την ταχύτατη υγειονομική κάλυψη των νησιών. Όπως αναφέρει η 

απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1959/2006), αυτό έγινε σε βάρος 
της απαιτούμενης εκπαίδευσης με ελλειπή πτητικά μέσα και χωρίς 
να έχουν διασφαλιστεί οι από τις συμβάσεις προϋποθέσεις. Η δε 
ιδιωτική εταιρία πέτυχε το διπλασιασμό των αμοιβών της ως α-
ντάλλαγμα της επιτάχυνσης των διαδικασιών.

Πριν λοιπόν ακόμη πραγματοποιηθεί η πρώτη αεροδιακοµιδή 
το έργο ήταν θνησιγενές. Ενδεχομένως σε ένα οργανωμένο περι-
βάλλον με καλές συνθήκες εργασίας το όλο εγχείρημα να λειτουρ-
γούσε αναίμακτα. Ποια όμως ήταν ακριβώς η εγχώρια κατάσταση;

Το Δεκέμβριο του 2000 η χώρα μας υποβαθμίστηκε στην Κα-
τηγορία ΙΙ των προτύπων του ICAO. Έλεγχοι της χώρας μας, από 
τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, έδειξαν ότι υπήρχε 
ανεπάρκεια επίβλεψης της τήρησης διεθνών προτύπων. Τα αε-
ροδρόμια και ελικοδρόμια της χώρας είχαν πολλές ελλείψεις και 
η πιστοποίηση τους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν 
απεικόνιζε πάντα την πραγματικότητα. Τον ίδιο μήνα μια ομάδα 
χειριστών και γιατρών της Helitalia παραιτήθηκε καταγγέλλοντας 
πολλές παρατυπίες, παραβάσεις και πολιτικές πιέσεις κατά την 
εκτέλεση των αεροδιακοµιδών.

Δίχως την αντίστοιχη οργανωτική υποδομή και προετοιμασία 
(με τις ευθύνες να αγγίζουν εκτός της ιδιωτικής αναδόχου εταιρίας 
πολλές άλλες κρατικές υπηρεσίες και πρόσωπα) τα λάθη και τις 
παραλείψεις κλήθηκαν να καλύψουν το ιατρικό, τεχνικό και ιπτάμε-
νο προσωπικό. Ο τελικός απολογισμός ήταν 14 νεκροί.

Η δικαστική απόφαση (Α1183/2013 και 1184/2013) έκρινε ότι το 
δυστύχημα στο Σούνιο ήταν αποτέλεσμα παράνομων ενεργειών 
και παραβλέψεων των οργάνων εναέριας κυκλοφορίας των αε-
ροδρομίων της Μυκόνου και της Αθήνας, (ΥΠΑ), αναγνωρίζοντας 
ότι υπάρχει ευθύνη του ελληνικού Δημοσίου επιδικάζοντας στους 
συγγενείς της Σοφίας Μπεφόν αποζημίωση.

Για την πτώση των τριών ελικοπτέρων δεν καταδικάστηκε ποτέ 
κανείς.

Στη μνήμη των Βακάρι, Βαρκάδο, Καταβέλη, Λεβεντζώνη, Μπε-
φόν.

“Ημέρα Θυσίας του Διασώστη” 
αλλά καμία δικαίωση για όσους άδικα χάθηκαν!
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Ο Άγιος Αντώνιος ο Νέος, Πολιούχος της Βέροιας
Γράφει ο Μάκης Δημητράκης

Γεννήθηκε στη Βέροια από ευσεβείς και 
πλούσιους γονείς. Η ακριβής ημερομηνία 
γέννησης δεν είναι γνωστή. Πιθανολογείται 
ότι έζησε τον 11ο αιώνα. Ο Αντώνιος, νέος 
ακόμη αισθάνθηκε την ανάγκη για μονα-
στική ζωή. Έτσι αναχώρησε σε ηλικία 20 
ετών στις πλαγιές των Πιερίων στη σκήτη 
της Μονής Προδρόμου.

Στη σκήτη
Για απόλυτη ησυχία, ο Αντώνιος εγκατέλειψε τη Μονή και α-

σκήτεψε για 50 περίπου χρόνια σε σπηλιά απόκρημνη στις όχθες 
του Αλιάκμονα. Εκεί τρεφόταν κυρίως με χόρτα-βότανα της γύρω 
περιοχής. Τις κοσμικές προκλήσεις αντιμετώπιζε με πίστη, προ-
σευχή και ψαλμούς. Στη σκήτη τον επισκέπτονταν κάτοικοι από τη 
Βέροια και τα γειτονικά χωριά, συζητούσαν μαζί του και ζητούσαν 
την ευλογία του. Τακτικά επισκεπτόταν τη Μονή Προδρόμου ενώ 
συχνά δεχόταν την επίσκεψη ιερομόναχου από τη Βόσοβα (Σφηκιά) 
που του πήγαινε τρόφιμα. Συχνά επίσης κοινωνούσε των Αχράντων 
Μυστηρίων.

Το γήινο τέλος του
Σε βαθιά γηρατειά, σε ηλικία 94 περίπου χρόνων (κατ’ άλλους 

80 ετών) προαισθανόμενος το γήινο τέλος του, ζήτησε από τους 
επισκέπτες του να μην τον ξαναεπισκεφτούν και διαταράξουν την 
ησυχία του. Πλησίαζαν Χριστούγεννα. Ειδοποίησε τον ιερέα από 
το διπλανό χωριό και ζήτησε να κοινωνήσει. Ήπιε και λίγο νερό. 
Το ημερολόγιο έδειχνε 1η Ιανουαρίου. Ο Αντώνιος ξάπλωσε στο 
έδαφος, σταύρωσε τα χέρια του, είπε σχετικούς ψαλμούς και εξέ-
πνευσε χαρούμενος.

Δεκαέξι μέρες – σύμφωνα με την παράδοση – ήταν ξαπλωμέ-
νος-νεκρός στη μέση της σπηλιάς-σκήτης ενώ μια λυχνία ολόφωτη 
κρεμόταν από πάνω του χωρίς να στηρίζεται πουθενά.

Το λείψανό του εντόπισαν-ανακάλυψαν σκυλιά κυνηγών από τη 
Βέροια που έφθασαν στη σπηλιά και είδαν τον Άγιο σαν να ήταν 
ζωντανός. Γνωρίζοντας από καιρό την ύπαρξη του Αντωνίου και την 
ασκητική του ζωή, επέστρεψαν στη Βέροια και ανάφεραν το γεγο-
νός στον Αρχιερέα της πόλης.

Ο Αρχιερέας με το σύνολο των κληρικών της πόλης αλλά και αρ-
κετό κόσμο πήγαν στη σκήτη, σήκωσαν το νεκρό σώμα και με ψαλ-
μούς και ύμνους αλλά και σεβασμό και τιμή «έφεραν» τον Αντώνιο 
στη Βέροια. Τοποθέτησαν τη σωρό σε λάρνακα και την εναπόθεσαν 
μέσα στο ναό της Παναγίας Θεοτόκου γνωστή σαν Καμαριώτισσα 
κοντά στο πατρικό του σπίτι που σήμερα δεν υπάρχει. Το ημερολό-
γιο έδειχνε 17 Ιανουαρίου.

Κατά μία άλλη εκδοχή ο κλήρος και ο λαός τοποθέτησαν τη 
σωρό του Αγίου σε λάρνακα και αυτήν σε βοϊδάμαξα. Τα βόδια ξε-
κίνησαν από τη σκήτη, πέρασαν την κοίτη του Αλιάκμονα και χωρίς 
κανείς να τα οδηγεί έφθασαν στη Βέροια και σταμάτησαν κάτω από 
τη μουριά κοντά στο πατρικό σπίτι του Αγίου όπου και τον έθαψαν.

Η παράδοση
Σύμφωνα με μια παράδοση μετά την ανεύρεση της σωρού του 

Αγίου οι κάτοικοι της Βέροιας και των γύρω χωριών φιλονικούσαν 
για το πού θα μεταφερθεί το λείψανο για ταφή. Καθένας ήθελε στον 
τόπο του. Τελικά συμφώνησαν να αφήσουν τον Άγιο να «διαλέξει». 
Έζεψαν λοιπόν σε άγρια βόδια μια άμαξα στην οποία έβαλαν τη 
λάρνακα με τον Άγιο. Όπου αυτή θα σταματούσε εκεί θα έθαβαν τη 
σωρό του Αγίου.

Ονομασία των οικισμών
Κατά τον μοναχό Αρσένιο Μπογιαλή που για πολλά χρόνια α-

σκήτεψε στη Μονή Τιμίου Προδρόμου, το κάρο με το λείψανο του 
Αγίου πέρασε το ποτάμι και κατευθύνθηκε προς κοντινό χωριό 
από τη μέση του οποίου πέρασε γι’ αυτό και το χωριό ονομάσθη-
κε Μέση. Από εκεί έφθασε σε άλλο χωριό εξωτερικά του οποίου 

έκανε τρεις γύρους και το χω-
ριό ονομάσθηκε Κουλούρα. 
Στον επόμενο οικισμό, τα βό-
δια σταμάτησαν για λίγο και 
οι κάτοικοι παρατήρησαν πως 
το ράσο του Αγίου είχε ξηλω-
θεί στο μανίκι. Το έραψαν και 
από το γεγονός αυτό το χω-
ριό ονομάστηκε Ραψωμανίκι. 
Τρέχοντας τα βόδια πέρασαν 
πολύ κοντά από άλλο χωριό 
χωρίς να μπουν μέσα στον οι-
κισμό γι’ αυτό και ο οικισμός 
ονομάσθηκε Ξεχασμένη, δη-
λαδή το ξέχασε ο Άγιος. Τον 
επόμενο οικισμό τα βόδια διά-
βηκαν πολύ γρήγορα γι’ αυ-
τό και ο οικισμός ονομάσθηκε 
Διαβατός. Το επόμενο κοντινό 
χωρικό τα βόδια με το κάρο 
διέτρεξαν δύο φορές σε σχήμα 
σταυρού και το χωριό ονομά-
σθηκε Σταυρός.

Τέλος η άμαξα με τον Άγιο 
έφθασε στη Βέροια. Τα βόδια 
κατακουρασμένα από το τρέξιμο έπεσαν πάνω σε μια μουριά. Ο 
ζυγός του κάρου έσπασε και τα βόδια έφυγαν. Κάτοικοι της Βέροιας 
που παρακολούθησαν το συμβάν προσπάθησαν να σηκώσουν το 
ζυγό αλλά ήταν αδύνατο. Έτσι αποφάσισαν να θάψουν τη σωρό 
κάτω ακριβώς από τη μουριά. Αργότερα τα οστά μεταφέρθηκαν 
μέσα στο Ναό που κτίσθηκε προς τιμή του Αγίου, σε ειδικό χώρο 
(Κουβούκλιο).

Οι πρώτοι ναοί και οι πυρκαγιές
Ο Ναός της Παναγίας της Καμαριώτισσας σταδιακά πήρε το 

όνομα του Αγίου. Πιθανότατα ο ναός αυτός καταστράφηκε από 
πυρκαγιά πριν το 1860 και η εκκλησία που κτίσθηκε στη θέση της 
καμένης αφιερώθηκε στον Άγιο Αντώνιο. Αλλά και η καινούργια εκ-
κλησία, κάηκε από απροσεξία του καντηλανάφτη τη νύχτα της 4ης 
Φεβρουαρίου 1898.

Ο σημερινός Ναός και η Ευδοξία Μαλακούση
Πολλοί Βεροιώτες και ανάμεσά τους η αρχόντισσα Ευδοξία Μα-

λακούση όρμησαν στις φλόγες και «άρπαξαν» τα λείψανα του Αγίου 
και τα μετέφεραν σε ασφαλές μέρος.

Από την επομένη της καταστροφικής πυρκαγιάς άρχισε η ανοι-
κοδόμηση νέου ναού, του σημερι-
νού, με πάνδημη συνεισφορά του 
βεροιώτικου πληθυσμού και κυρί-
ως της Ευδοξίας Μαλακούση το 
σπίτι της οποίας ήταν πολύ κοντά 
στην εκκλησία. Η Αρχόντισσα Ευ-
δοξία διέθεσε το ποσό των 3.700 
χρυσών λιρών για την ανέγερση 
του Ναού ενώ ο σύζυγός της Ιω-
άννης κληροδότησε στο Ναό ένα 
σπίτι και ένα χάνι (πανδοχείο) ενώ 
1.000 λίρες σε σχολεία και ιδρύμα-
τα της πόλης.

Ο σημερινός Ναός εγκαινιά-
σθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1904. 
Είναι τρίκλιτος (δύο σειρές από 
κολώνες), ρυθμού βασιλικής και 
έχει μήκος 42 μ., πλάτος 24 μ. και 
ύψος 12 μ. Ο Ναός στο παρελθόν 
ήταν θεραπευτήριο τρελών που 
τους φρόντιζε ένας υπάλληλος. 

Τελευταίος υπάλληλος αναφέρεται ο αποκαλούμενος Γκαμπράνης 
ή Καμπάνης. Μέχρι τελευταία μάλιστα έλεγαν στη Βέροια και την 
ευρύτερη περιοχή τις φράσεις «Θα σε πάμε στον Γκαμπράνη» και 
«Αυτός είναι για τον Γκαμπράνη».

Ο Δήμος Βέροιας έδωσε το όνομα της μεγάλης ευεργέτιδας σε 
δρόμο νότια του Ναού ενώ ο Μητροπολίτης μας κ.κ. Παντελεήμων 
θεώρησε χρέος ευγνωμοσύνης να στηθεί η προτομή της στον αύ-
λειο χώρο του ναού τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν στις 7 
Νοεμβρίου 2004.

Η μνήμη του Αγίου γιορτάζεται πάντοτε πανηγυρικά στις 17 
Ιανουαρίου αλλά και την 1η Αυγούστου, με μεγάλη παλιότερα 
εμποροπανήγυρη.

Προς τιμή του Αγίου Αντωνίου του νέου, του Πολιούχου της 
Βέροιας, υπάρχουν ακόμη ναοί στη Θεσσαλονίκη και την Αγιά της 
Λάρισας.

Στην έρευνά μου, άντλησα πολύτιμες πληροφορίες από έργα 
των ντόπιων συγγραφέων-ερευνητών Γ. Χιονίδη, Θ. Γαβριηλίδη, 
Π. Πυρινού και τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Παντελεήμονα που 
ασχολήθηκαν και έγραψαν σχετικά.
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

18-01-2021μέχρι

24-01-2021θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο16-1-2021

08:00-14:30ΘΩΙ-

ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ82 23310-

67530

08:00-14:30 ΚΑ-

ΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩ-

ΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩ-

ΝΙΑ23310-71601

08:00-14:30ΤΡΟ-

ΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968

14:30-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙ

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

19:00-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ 10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

21:00-08:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ 10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

Κυριακή17-1-2021

08:00-14:30ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10-ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

14:30-21:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

19:00-21:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρομος

αγοράς)23310-73124

21:00-08:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρομος

αγοράς)23310-73124

Δευτέρα18-1-2021

16:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28

23310-25130

16:00-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ

2 &ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-

66812

16:00-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΠΙΕΡΙ-

ΩΝ5323310-26789

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

Φαρμακεία

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνοςεπικοινωνίας:ΜάριοςΚατικαρίδης
τηλ:6973054709
e-mail:mariokati@hotmail.com

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

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

Ταπροβλή-
ματαγια
την…επι-

βίωσητωνSuper
League2και
FootballLeague
είναιδεδομένα
καιήδηείναιυπό
επεξεργασίαη
επόμενη…ημέρα
–δηλαδήηεπόμε-
νηχρονιά–των
δύοκατηγοριών.

Όπως αναφέρει  το
gazzetta.gr, εδώκαιπολύ
καιρό και ουσιαστικά από
πέρυσι είχε ξεκινήσει μία
συζήτησηγιατιςδύοκατη-
γορίεςπουβρίσκονταικά-
τωαπό τηSuper League
1. Για το καθεστώς με το
οποίο πρωτοδημιουργή-
θηκανκαιτοεάνμπορούν
νασυνεχίσουν ναυφίστα-
νται με την τωρινήμορφή
τους.Γιαέναformatαναδι-
άρθρωσηςπουφτιάχτηκε
με άλλη λογική και άλλο

καθεστώς και δεν…περ-
πάτησε.Μεδύοκατηγορί-
εςπουδυσκολεύονταιπε-
ρισσότερο απόποτέ στο
να… επιβιώσουν και των
οποίων το αρχικό σχέδιο
είχε δυνατά τηλεοπτικά
συμβόλαια.

Να θυμίσουμε πως η
Super League 2 έχει να
παίξει μπάλα σχεδόν έ-
ναν χρόνο και τώραπου
είναιναξεκινήσειέχειπάλι
προβλήματα (όπωςπχ το
ζήτημα τηςΔόξαςΔράμας
που έχει προσφύγει στο
διοικητικό εφετείο για να
δικαιωθεί και ναπάρει α-
δειοδότηση να παίξει).
Υπό αυτό τοπρίσμα έχει
γίνεικαιρότώρα–καισυ-
νεχίζεται – μία… ζύμωση
για το τι μπορεί να γίνει
κυρίως με τη Football
League.

Το πλάνο το οποίο
προκύπτει ότι θα εκπονη-
θεί μέσω του Υφυπουρ-
γείουΑθλητισμού είναι να
περάσει μέσω ενόςπρο-
σεχούς Νομοσχεδίου η
δυνατότητα κατάργησης

υπό συγκεκριμένες προ-
ϋποθέσεις της Football
League για την επόμενη
αγωνιστικήπερίοδο. Κοι-
νώς ναδίνεται αυτήη ευ-
χέρεια και η δυνατότητα
στην αρμόδιαΔιοργανώ-
τριαΑρχή.Η λέξη αναδι-
άρθρωσηαποφεύγεται σε
αυτή τη φάση και χρησι-
μοποιείται περισσότερο η

λέξη αναδόμηση των κα-
τηγοριών.

Πάνω δε σε αυτό το
πλαίσιο να γίνουν πολύ
πιο αυστηρά τα οικονο-
μικά κριτήρια με τα οποία
έναςπαράγονταςθαμπο-
ρεί να παίρνει μία ΠΑΕ
στη Super League 2 και
γενικότερα στις κατηγο-
ρίες κάτω από τη Super

League1.
Προφανώς ο όποιος

σχεδιασμός για την επό-
μενη χρονιά δεδομένα θα
επηρεάσει και τηνπρώτη
τη τάξει κατηγορία, ανε-
ξάρτητα από το γεγονός
πωςείναιημόνηεπαγγελ-
ματικήκατηγορίαπουαπό
πέρυσιείχεφτιάξεικαιείχε
φροντίσει να εγκριθεί το
πρωτόκολλότης.

ΗSuperLeague2πά-
ντως είναι να ξεκινήσει το
προσεχές Σαββατοκύρια-
κο ενώπρος τηνπλευρά
τουΠΣΑΠ – ο οποίος έ-
χει κάνει πολύ μεγάλες
προσπάθειες να στηρίξει
και τις δύο αυτές κατηγο-
ρίες, Super League 2 και
Football League – έχουν
δοθεί διαβεβαιώσεις πως
και η Football League θα
αρχίσει και θα τελειώσει
κανονικά φέτος. Επειδή
όμως πολλά έχουμε δει,
διαβάσει και ακούσει φέ-
τοςθαπρέπεινακρατάμε
μικρό…καλάθι.Κάτιδηλα-
δήσανναπηγαίνουμεένα
βήματηφορά…

Σχέδιονόμουγιακατάργηση
τηςFootballLeagueτηνέασεζόν

Αναλυτικάοιορισμοί:
Σάββατο16Ιανουαρίου
ΚαραϊσκάκηςΆρτας-Λεβαδειακός(14:45,

ΔημοτικόΣτάδιοΑγίωνΑναργύρων)
Διαιτητής:ΤσέτσιλαςΚ.(Γρεβενών)
Βοηθοί:Μωυσιάδης,Φαλτάκας (Γρεβε-

νών)

ΟΦ Ιεράπετρας -Διαγόρας (14:45, Βου-
ζουνεράκειο)

Διαιτητής:Πατεμτζής(Ηρακλείου)
Βοηθοί: Μαυραντωνάκης,Δασκαλάκης

(Ηρακλείου)

Χανιά -ΔόξαΔράμας (14:45,ΓήπεδοΠε-
ριβολιών)

Διαιτητής:Νταούλας(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:Πλάκας,Οικονόμου(Δυτ.Αττικής)

Παναχαϊκή-Τρίκαλα(14:45,ΓήπεδοΑγυ-
ιάς,ΕΡΤ3)

Διαιτητής:Ζαμπαλάς(Ηπείρου)
Βοηθοί:Λιόντος,Θανασιάς(Ηπείρου)

Κυριακή17Ιανουαρίου
Εργοτέλης - Ιωνικός (14:00, Παγκρήτιο

Στάδιο)
Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Αναστασάκης(Χανίων),Φραγκια-

δάκης(Λασιθίου)

ΑπόλλωνΛάρισας-Ξάνθη(14:45,ΕΡΤ3,
AELFCArena)

Διαιτητής:Κουκουλας(Λέσβου)
Βοηθοί: Σάκκας (Θεσσαλίας), Νταβέλας

(Μακεδονίας).

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές και βοηθούς
για την 1η αγωνιστική της Super League 2
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
18/01/2021 έως 22/01/2021

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

Τικιανείναιταξί-
δεψεστηνΑίγυ-
πτοταπεινωμένη

απότηΣερβία,χωρίς
τονΝικόλαΚαράμπα-
τιτςκαιμετουςπροβο-
λείςμακριάαπόαυτήν.
ΗΓαλλίαήτανκαι
παραμένειμιαπολύ
μεγάληομάδακαιτο
απέδειξεστηνπρεμιέ-
ρατηςστοΠαγκόσμιο
Πρωτάθλημαχάντμπολ
τηςΑιγύπτουκερδίζο-
νταςτηφιναλίσττων
δύοτελευταίωνδιορ-
γανώσεων,Νορβηγία
στομεγάλοματςτης
δεύτερηςμέραςτων
αγώνων.

Επίδειξη δύναμης έκαναν
Σουηδία και Σλοβενία, ενώ δεν
έλλειψανκαιταματς-θρίλερ.

Αναλυτικά η δράση κατά τη
2ημέρα.

5οςόμιλος
Η πολυδιαφημισμένη Νορ-

βηγία τα βρήκε -πολύ- σκούρα
απέναντι στην έμπειρη Γαλλία,
που είχε προβληματίσει στα
δύο ματς για τα προκριματικά
του EHF Euro 2022 απέναντι
στη Σερβία, αλλά παρουσιά-
στηκε μεταμορφωμένηπρος το
καλύτερο στο Παγκόσμιο στον
όμιλο τουΚαΐρου.Η ομάδα του
ΚρίστιναΜπέργκε δεν πέρασε
ποτέμπροστάστοσκορ κι όταν
η Γαλλία ξεκίνησε με τρία γκολ
στην επανάληψη για το 16-13,
το άγχος την κατέβαλε και δεν
απέφυγε την ήττα με 28-24.Ο
Σάντερ Σαγκούσεν πάλευε μό-
νος του (10/15) απέναντι στον
ΚεντάνΜαέ(9/11)καιτηνπαρέα
του, που με αποτελεσματική ά-
μυνα και τον πορτιέρο Γουέσλι
Παρντάν να κάνει 18 αποκρού-
σεις σε 40 σουτ (!), κράτησαν
τους Νορβηγούς στα 11 γκολ
στηνεπανάληψη.

Στο άλλο ματς του ομίλου
στηνΓκίζα,ηΕλβετίαεπέστρεψε
σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα α-
πό…σπόντα (λόγω τωνπολλα-
πλώνθετικώνκρουσμάτωνστην
ομάδατωνΗΠΑ),26χρόνιαμε-
τά την τελευταία τηςσυμμετοχή
και μόλις δύο μέρεςπριν αρχί-
σουνοι αγώνες καιφρόντισεμε
το«καλημέρα»ναδικαιώσει την
επιλογή της IHF κερδίζοντας τη
γειτονικήτηςΑυστρίαμε28-25.

ΜπροστάρηςεπιθετικάοΆντι
Σμιντ με 7 γκολσε 13προσπά-
θειες για μιαΕλβετίαπου κυρι-
άρχησεστοδεύτερομέροςμετά
τα ισορροπημένα 30πρώτα λε-
πτά.Μετηνηττημένηέπαιξεκαι
οΤόμαςΜπάουερ τηςΑΕΚπου
είχετρειςσωτήριεςεπεμβάσεις.

6οςόμιλος
Απίστευτο παιχνίδι στηΝέα

Πρωτεύουσα,με τηνΑλγερία να
γυρνάειαπό το -7στοημίχρονο
(8-15), -5 το 45’ (15-20) και -2
στο57’(21-23)καινακερδίζειτο
Μαρόκο στο βορειοαφρικανικό
ντέρμπι με 24-23 χάρησε γκολ
τουΝταούντ Χισέμ 47’’ πριν το
φινάλε.

Σε διάστημα λίγο ημερών
Πορτογαλία και Ισλανδία έπαι-

ξαν για τρίτη φορά, αφού είχαν
προηγηθεί τα ματς τωνπροκρι-
ματικώντουEHFEuro2022,με
τις δύο ομάδες να μοιράζονται
τις νίκες. Σε ουδέτερο έδαφος
καλύτερηαποδείχτηκε ηΠορτο-
γαλία ξεκινώντας τοΠαγκόσμιο
με μιαπολύτιμη νίκη με 25-23.
Δυσαναπλήρωτο το κενό τουα-
πόνταΆρονΠάλμαρσον στους
Ισλανδούς.

7οςόμιλος
Η Σουηδία δεν είχε κανένα

πρόβλημααπέναντι στη…λύση
της τελευταίας στιγμής Βόρεια
Μακεδονία (αντί της «χτυπημέ-
νης» από τον κορονοϊό Τσεχί-
ας) και πήρε άνετη νίκη με 32-
20πιάνοντας τηνΑίγυπτο στην
πρώτη θέση.ΟΧάμπουςΒάνε
πέτυχε 11 γκολ για τους νικη-
τές,ενώογερόλυκοςκορυφαίος
σκόρερστηνιστορίατηςδιοργά-
νωσηςΚίριλΛαζάροφ σταμάτη-
σεσταπέντε,22χρόνιαμετάτο
ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο
τηςΑιγύπτουκαιπάλι,το1999!

8οςόμιλος
Η Σλοβενία πήρε «κεφάλι»

άμεσαστο γκρουπμετά το επι-
βλητικό51-29επίτηςΝότιαςΚο-

ρέαςστοΜποργκΑλΑράμπ.Ο
Ντράγκαν Γκάιτς βρήκε δίχτυα
10φορέςκαιοΜπλαζΓιαντς9.

Στη σύνθεση της ομάδας
δεν υπήρχαν οι Τίλεν Κόντριν
και Ουρ Κάστελιτς που βρέθη-
καν θετικοί στον κορονοϊό κατά
τηνάφιξήτουςστοΚάιρο,ανκαι
είχαν παραμείνει σε καραντίνα
στηνπατρίδατουςκαιείχανβγει
αρνητικοί στο τελευταίο τεστ
πριν φύγουν. Θα υποβληθούν
σε νέες εξετάσεις από το απο-
τέλεσμα τωνοποίωνθα εξαρτη-
θείησυμμετοχήτουςπαγκόσμιο
πρωτάθλημα.

Στο εναρκτήριοματς τουομί-
λου, ηΛευκορωσίασκόραρε με
τον Ουλατζισλάου Κούλες 38’’
πριν από τη λήξη για το 32-32
και στην εκπνοή ο ΙβάνΜάροζ
έσωσετοσουττουΝτανίλΣισκά-
ρεφ, χαρίζοντας στηΛευκορω-
σία τονπρώτο της βαθμό απέ-
ναντι στην ομάδα της Ρωσικής
Ομοσπονδίας χάντμπολ, σε ένα
ούτως ή άλλως ισορροπημένο
παιχνίδι.Δέκα τέρματαπέτυχεο
ΜικίταΒαϊλοπάου για τουςΛευ-
κορώσους.

Παγκόσμιοπρωτάθλημαχαντμπολ

Έδωσε απαντήσεις η Γαλλία!
SuperLeague:οιδιαιτητές
της17ηςαγωνιστικής
Ο Δ. Καραντώνης στον αγώνα 

ΑΕΚ- Ατρόμητος

ΟΔημήτρηςΚαραντώνηςτουσυνδέσμουΗμαθίαςορίστηκεναδιευ-
θύνει τηναναμέτρησηΑΕΚ-Ατρόμητος,Κυριακήστις21:30,γιατη17η
αγωνιστικήτηςSuperLeague.

ΠρώτοςβοηθόςθαείναιοΒασιλόπουλοςαπότονΈβροκαιδεύτερος
οΚωνσταντόπουλοςαπότηνΚόρινθο.ΤέταρτοςδιαιτητήςορίστηκεοΕυ-
άγγελοςΓρατσάνηςτουσυνδέσμουΤρικάλων.ΣτοVARθαείναιοΒασί-
ληςΦωτιάςτουσυνδέσμουΠέλλαςμεβοηθότονΚαλαμπόκητουσυνδέ-
σμουΑιτωλοακαρνανίας.Στααξιοσημείωτατωνορισμών,τογεγονόςπως
τοΒόλος-Λαμίαθαδιευθύνειξένοςδιαιτητής,οΚροάτηςΙβάνΜπέμπεκ.

Σάββατο16/1
17:15Αστέρας-Παναιτωλικός: Ζαχαριάδης (Στεφανής, Καρσιώτης,

4οςΓκάμαρης,VAR:Τζήλος,Νικολαΐδης)
19:30Λάρισα-Απόλλων: Γκορτσίλας (Κολοσιώνης,Παπαδόπουλος,

4οςΒάτσιος,VAR:Μανούχος,Μωυσιάδης)

Κυριακή17/1
15:00Ολυμπιακός-ΠΑΣ:Διαμαντόπουλος (Μπουξμπάουμ,Λ.Δημη-

τριάδης,4οςΠερράκης,VAR:Παπαδόπουλος,Κουρομπύλια)
17:15Βόλος-Λαμία:Μπέμπεκ(Πάτακι,Ζομπένιτσα,4οςΤσακαλίδης,

VAR:Γκαμπρίλο,Ψαρρής)
17:15ΟΦΗ-ΠΑΟΚ:Παπαπέτρου (Πετρόπουλος,Απτόσογλου, 4ος

Βρέσκας,VAR:Ευαγγέλου,Σαμοΐλης)
19:30Άρης-Παναθηναϊκός: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς,Μεϊντάνας,

4οςΚουτσιαύτης,VAR:Κουμπαράκης,Μπαλτάς)
21:30ΑΕΚ-Ατρόμητος: Καραντώνης (Βασιλόπουλος, Κωνσταντό-

πουλος,4οςΓρατσάνης,VAR:Φωτιάς,Καλαμπόκης)

Μεπαρεμβάσειςσεμιασειράαπό«μέ-
τωπα»ξεκινάτο2021γιατηνπολιτικήηγε-
σία τουαθλητισμού.Αφού ξεπέρασε τον…
σκόπελο του ανασχηματισμού (όχι ότι υ-
πήρξε ποτέ πραγματικό ζήτημα αντικατά-
στασης τουΛευτέρηΑυγενάκη), το Υφυ-
πουργείοσυνεχίζειτηνπροώθησητηςατζέ-
νταςτου,τόσοσεθεσμικόεπίπεδο,όσοκαι
σεσχέσημετιςσυνέπειεςτηςπανδημίας.

Η σταδιακή επανέναρξη της αθλητικής
δραστηριότητας, ενόψει τηςπροσδοκώμε-
νηςχαλάρωσηςτωνπεριοριστικώνμέτρων,
αποτελεί προτεραιότητα για τοΥφυπουρ-
γείο, αν και οι τελικές αποφάσεις λαμβά-
νονται από την επιτροπή λοιμωξιολόγων.
Η επανεκκίννηση των πρωταθλημάτων
πρώτης κατηγορίας που έχουν διακοπεί
(μπάσκετ και βόλεϊ γυναικών, υδατοσφαί-
ρισηκαιχάντμπολσεάνδρεςκαιγυναίκες)
βρίσκεταιστηνκορυφήτηςατζέντας,όπως
και η έναρξη της Football League, η τύχη
τηςοποίας…αγνοείταιαπότονπερασμένο
Μάρτιο.

Στο «κάδρο» βρίσκεται και η επιστρο-
φήστιςπροπονήσεις για κάποιααθλήματα
σχετικά χαμηλής επικινδυνότητας, όπως η
κολύμβηση,που έχουν μπει «στονπάγο»

από τοΝοέμβριο.Αν και η επικοινωνία με
τηνεπιτροπήειδικώνδενείναιπάνταιδανι-
κή (όπωςαποδείχθηκεαπό τα «μπρος-πί-
σω» στο θέμα της επιστροφής των φιλά-
θλωνσταποδοσφαιρικά γήπεδα, αλλά και
με το άνοιγμα των κολυμβητηρίων), τοΥ-
φυπουργείοΑθλητισμού ετοιμάζει κάθε ε-
βδομάδατιςεισηγήσειςτουκαιπεριμένειτις
αποφάσειςτωνλοιμωξιολόγων,πουλαμβά-
νονταιΠαρασκευή.

Παράλληλα, οΛευτέρηςΑυγενάκης δεν
έχει εγκαταλείψει την ιδέα της επιστροφής
φιλάθλων στις εξέδρες, τουλάχιστον για
τους αγώνες της Super League, η οποία
έχειήδηκαταθέσειέναάκρωςικανοποιητικό
σχετικόπρωτόκολλο.Μιλάμεφυσικά μόνο
για ένα μικρόποσοστό της χωρητικότητας
τωνγηπέδων,μεαυστηρούςόρουςκαικυ-
ρώσεις για τιςΠΑΕπουθα τουςπαραβαί-
νουν.Προφανώς το ζήτημααυτόβρίσκεται
πιοπίσωστονπρογραμματισμόκαιηόποια
εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την πορεία της
πανδημίαςστη χώραμας το επόμενοδιά-
στημα.

Σε επίπεδονομοθετικώνπαρεμβάσεων,
τοΥφυπουργείοΑθλητισμού έχει σχεδόν
ολοκληρώσει τη σύνταξη του νομοσχεδίου

γιατονεκσυγχρονισμότουπλαισίουδομής
και λειτουργίας τηςΕπιτροπήςΕπαγγελμα-
τικούΑθλητισμού, ενώπροβλέπεπται  και
ηπεραιτέρω ενίσχυση του ρόλου της νεο-
σύστατης ΕθνικήςΠλατφόρμαςΑθλητικής
Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), που έχει ως
στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου
τωνχειραγωγημένωναγώνων.Νομοθετικές
ρυθμίσεις θα υπάρξουν όπου χρειάζονται
καισεζητήματαπουθίγονταιαπότηνΟλι-
στικήΜελέτητωνFIFA/UEFAγιατοελληνι-
κόποδόσφαιρο,ανκαιτομεγάλοβάροςτης
εφαρμογήςτηςπέφτειξεκάθαραστηνΕΠΟ.

Στο ίδιοπλαίσιο, θα υπάρξουν κινήσεις
στην κατεύθυνση αυστηροποίησης των ό-
ρων αδειοδότησηςΑθλητικώνΑνωνύμων
Εταιρειών, όπως η αύξηση του ελάχιστου
απαιτούμενου μετοχικού κεφαλαίου για τις
ΠΑΕ των μικρότερων επαγγελματικών κα-
τηγοριών. Η παρέμβαση αυτή θεωρείται
ιδιαίτερασημαντικήκαιενδέχεταιναοδηγή-
σει σε ένα «ντόμινο» εξελίξεωνστο επαγ-
γελματικόποδόσφαιρο, καθώς τουπάρχον
σύστημα των τριών κατηγοριών θεωρείται
ωςμηβιώσιμο,πολλώδεμάλλονστις ιδι-
άζουσες συνθήκεςπου έχει προκαλέσει η
πανδημία.

ΛευτέρηςΑυγενάκης«Προτεραιότηταηέναρξη
τηςFootballLeague»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ δι-
όροφηστοΠανόραμαμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζινα,
μπάνιο,βεράντα.Κάτωδιαμέ-
ρισμαπιομικρόσαλοκουζίνα
μετζάκι,δωμάτιο.Μεπρό-
σβασηστηναυλή.Αυτόνομη
θέρμανσησεήσυχηπεριοχή.
Τιμή 135.000 ευρώ. Τηλ.:
6973735020.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειοκατά-
στημαεπίτηςοδούΠιερίων
στηΒέροιαεμβαδού54,16
τ.μ.μευπόγειοαποθηκευτι-
κόχώροεμβαδού41,63τ.μ..
Τιμή 70.000 €Τηλ: 23310
21523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι 10
στρέμματαμεροδάκινασυ-
μπήρυναANDROSSστην
περιοχήΠΑΛΙΟΛΑΚΑκοντά
στογήπεδοΔΙΑΒΑΤΟΥ.Η
περιοχήείναικατάλληληγια
καλλιέργειαακτνιδίων.Τηλ.
επικοινωνίας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο  Π.
Σκυλίτσι, επάνω στον
κεντρικό δρόμο, οικόπε-
δο 3.500 τμ ολόκληρο η
ανεξάρτητα τεμάχια.Τηλ.
6932374118.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο
επίτηςοδούΜητροπόλεως
στηΒέροια.Πληροφορίεςτηλ.
6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΟΝ ΤΑ Ι

στο κέντρο της

Βέροιας: 1) υπόγεια α-
ποθήκη 110 τ.μ., τ ιμη
150 ευρώ, 2)  πατάρι
περίπου 100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα κέντρου με ατομική
θέρμανση3δωμάτιασαλόνι
κουζίνα μπάνιο σε άριστη
κατάσταση,280ευρώ.Τηλ.:
2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90
τ.μ.περίπου,με3χώρους
και κουζινα,W.C., για ε-

παγγελματικήχρήσηή για
διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.:
6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-
κιάζεται γραφείο 20 τ.μ.,
επιπλωμένο.Τηλ.: 23310
24072.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι  ι -
ατρείο-γραφείο 42 τ.μ.
καθαρό, λήρως ανακαινι-
σμένο στην οδό Βενιζέ-
λουαρ.46Βέροια.Πληρ.
τηλ.: 6932 361080, 6945
535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  πε-
ρίπτερο Ακροπόλεως,
στην καινούργια γέφυρα
«Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Z H T E I TA I  βοηθός
λογιστή για εργασία σε
λογιστ ικό γραφείο.  Α-
παραίτητη, τριετής του-
λάχιστον προϋπηρεσία.
Τηλέφωνο: 2331021106.
Αποστολή βιογραφικών
στο ygronat@hotmai l .
com.

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ16-12-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένη
μικρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή
78,2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχει
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοί-
κιοτης140€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 29 τ.μ., κατασκευή 1984, 1
υ/δ,1οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα ,
σεεξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαινούργια
αλουμινίουκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,
έχεικεντρικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναι
επιπλωμένοκομπλέ,μεανελκυστήρακαιμε
μίαντουλάπα,εκπληκτικό ,μόνο180€.Θα
είναιελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/1/2021.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύ
άνετο,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ. με
αυλή,κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξε-
χωριστήκαιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιώρο-
φος,μεευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαι
μεκαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδια
καισε τιμήπράγματιχαμηλή ,μόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2υ/δ
,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τακου-
φώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτει
τζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αποθήκη ισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά
καιφωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικά
καιΑνελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριο
καιόχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτειθέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.
Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφο κατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους,και
2WC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτειθέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:
700€.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτερο
όροφοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου ,κατάλληλογιαφρο-
ντιστήριοκαιόχιμόνο ,μίσθωμασυνολικά
500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΚΩΔ.22801.ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ.ισόγειοκαι

μεπολύαύλιοχώροελεύθερο ,μεγάληβι-
τρίναμπροστάκατάλληλογιακάθεχρήσημε
άδειακαταστήματοςτιμήεξαιρετικάπροσιτή
,μόνο420€. ολόκληρο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένο το1995καιδιαθέτειθέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής  ,
έχει καινούργιακουφώματααλουμινίουμε
διπλάτζάμια,καιανελκυστήρα,έχει επίσης
πάρκινγκπυλωτής,αποθήκημέσα,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστη
Θέα,οιχώροι τουλειτουργικοί,κουφώματα
ξύλινα,ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,με
εξαιρετικήδιαρρύθμιση,σκαλιάεισόδου, σε
μοναδική τοποθεσία,σε τιμήπροσφοράς
μόνο:52.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟρο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας116τ.μ.
μικτάη90τ.μ.καθ.στον5οόροφοΡετιρέ.

Αποτελείταιαπό3υπνοδωμάτια,σαλονο-
κουζίνακαιμπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμε
κλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,η-
λιακόθερμοσίφωνα, θωρακισμένηπόρτα
εισόδου,ανελκυστήρα,έχειτέντες,ένακλει-
στόπάρκινγκ18τ.μ.στο ισόγειοκαθώςκαι
μιααποθήκη9τ.μ.,στουπόγειο.Ευρίσκεται
σεπολύκαλήγειτονιάοιχώροιτουάνετοικαι
ευρίσκεταιγιαλόγουςυγείαςσετιμήπροσφο-
ράςστα95.000€όλαμαζί.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητο
διαμέρισμα συνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.
στον1οόροφομεμοναδικήθέα ,σπάνια
ανοιχτωσιά , επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύ
άνεση.Πωλείταισε τιμήσπάνιαςευκαιρίας
μόνο42.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε 3.850τ.μ οικόπεδο  ,ηκατα-
σκευήτηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι
3δσκλστονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαι-
ρετικήςκατασκευής,γεωμετρικάδομημένο ,
ηλιόλουστοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,

σεπολύκαλήτιμήμόνο:300.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-

στημα65 τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οι
χώροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοπο-
θεσία ,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
μεμεγάληβιτρίνα ,σεπολύκαλήτιμήμόνο
35.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάου-
σαςσυνολικής επιφάνειας1830 τ.μ.στην
άκρητουσχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρε-
τικάχαμηλήστις9.000€μόνο.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-

ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοι-
κόπεδοστην είσοδο τουχωριούαπό την
πλευράτηςΒέροιαςμε1965τ.μ. ,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο ,σε τιμή εξαιρετικάχαμηλή
μόνο25.000€.

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

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

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιοι-
κόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο ,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήευκαιρίας
,μόνο20.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-
ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνο στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡα-
χιά 12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχρι
τηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανα-
καίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμία
άνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκου-
ζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλή
τιμήμόνο22.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

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

8:00έως16:30)

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

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

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

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

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

16:30)



ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοηθός
λογιστή για εμπορική επιχείρηση
με τριετή τουλάχιστον προϋπη-
ρεσία σε ανάλογη θέση  καθώς
και άριστη γνώση αγγλικών σε
επίπεδο επικοινωνίας και προ-
αιρετικά   επικοινωνία σε μια
τουλάχιστον γλώσσα ακόμα κα-
τά προτίμηση  ιταλικών ή γερ-
μανικών καθώς και πολύ καλές
γνώσεις Microsoft Office (Excel
,Word ,Outlook). ΑΠΟΣΤΟΛΉ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ emai l :
olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκι-
νήτων από επιχείρηση στη Βέ-
ροια για πλήρη απασχόληση. Ι-
κανοποιητική αμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός ταξί για πλήρη απασχό-
ληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900. Ώ-
ρεςεπικοινωνίας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύλαξη
ηλικιωμένου σε 24ωρη βάση.
Πληρ.τηλ.:6972913887.

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
εταιρίαμεέδρατηΒέροια,αναζη-
τάτεχνίτεςγυψοσανίδων,ψευδο-
ροφών&θερμοπρόσοψης-μονώ-
σεων. Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400,Κιν.:6977443518.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα
τη Βέροια, αναζητά χειριστή μη-
χανημάτων έργου με ικανότητα

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ

14 16-17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικότουςμεφωτογραφίαστοπαρακάτωe-mail:

farmakeio@mourtzila.gr

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

ΑγγελίαγιαΛογιστήμε5ετή
ΠροϋπηρεσίακαιΒοηθόΛογιστή:

Η εταιρία Σ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ&ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΕΣΑ.Ε.ΣύμβουλοιΛογιστι-
κών καιΦορολογικώνΥπηρεσιών,
μεέδρατοκέντροτηςΘεσσαλονίκης
καιυποκατάστημαστηνΒέροια,επι-
θυμείναπροσλάβει

ένανΛΟΓΙΣΤΗκαι ένανΒΟΗΘΟ
ΛΟΓΙΣΤΗ στο υποκατάστημα της
ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία ΤΟΥΛΑΧΙ-
ΣΤΟΝ5ΕΤΩΝσεβιβλίαΓ’ κατηγο-
ρίαςγιαπλήρηαπασχόληση.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Άριστη γνώση τηςφορολογικής

νομοθεσίας
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ε-

τώνσεΓ’κατηγορίαςβιβλία(τήρηση
–έλεγχο–παρακολούθηση)

•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOfficeκρίνεταισκόπιμη
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οιενδιαφερόμενοιπουπιστεύουνότιμπορούνναανταποκριθούν

δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστείλουν το
βιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr

ΑΠΟ ΤΗΝΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΜΑΤΣΑΛΑΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ζητείταιαπόφοιτοςΛυκείουμε καλήγνώση τηςαγγλικής
γλώσσας καιΥ/Η. Επιπλέον προσόντα όπως γνώση δεύτερης
γλώσσας και πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, ηλε-
κτρονικού, θα ληφθούνυπόψιν.Τηλ:6936805053 -2331093440
email:info@matsalas.gr.



οδήγησης επαγγελματικού φορ-
τηγού για να εργαστεί σε έργο ύ-
δρευσης στη Θεσσαλονίκη. Τηλ.
επικοινωνίας: 23310 23400, Κιν.:
6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επιχείρη-
ση εισαγωγής & εμπορίας κατα-
ναλωτικών προϊόντων με έδρα το
Νομό Ημαθίας.Απαραίτητα προ-

σόντα: κάτοχος διπλώματος οδή-
γησης Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ, ηλικία
έως38ετών(εκπληρωμένεςστρα-
τιωτικές υποχρεώσεις),προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση θεωρείται
επιπλέον προσόν. Ικανοποιητικός
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail:
vbotzori@otenet.gr και στο Fax:
2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστηΒέ-
ροια,άτομο19-29ετώνμεκάρτα
ανεργίας σε ισχύ, που να γνω-
ρίζει Η/Υ και να χειρίζεται πρό-
γραμμα εμπορικής διαχείρισης.
Πληρ. στο τηλ.: 6977 433485
(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφαρμακείου
ή φαρμακοποιός να εργαστεί σε
φαρμακείο στηΒέροια γιαπλήρη
απασχόληση.Απαραίτητη προϋ-
πόθεσηκάραταεργίαςγιατουλάχι-
στονέναμήνα.Τηλ. επικοινωνίας:
6974637289.

ΤΟ COFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista  και  διανομέα .  Απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail:
coffeeislandveria@gmail.com.
Τηλ.:6976633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθός φαρμακοποιού με εμπει-
ρίαγιαφαρμακείοστοΝομόΗμα-
θιας.Αποστολή βιογραφικούστο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σία σε φαρμακείο με επιδότηση
και σχετική εμπειρία. Απαραί-
τητη προϋπόθεση κάρτα ανερ-
γίας. Τηλ.: 23310 27507, 6947
259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’  ζη-
τάε ι  να  προσλάβε ι  γ ια  μό -
νιμη απασχόληση, εξωτερικό
πωλητή ή πωλήτρια για τους
Νομούς  Ημαθ ί α ς ,  Π έ λ λας ,
Θεσσαλον ί κης .  Απαρα ί τη τα
προσόντα, ευχέρεια λόγου, αγ-
γλική γλώσσα, δίπλωμα αυτο-
κινήτου, άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας, εμπειρία
με βιογραφικό και συστάσεις.
Μισθός, ασφάλιση και ποσο-
στά. Παραλαβή δικαιολογητι-
κώνμεσυνέντευξηστα κεντρικά
γραφεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροια www.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsifl idis.gr- Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

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

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφροντί-
δακαιπεριποίησηηλικιωμένωνσε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά ε ίδη

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι :  ν τ ο υ λ άπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βελέ-
ντζες χειροποίητες σε διάφορα
χρώματα, μεγάλο χαλί μάλλινο
σε διάφορα χρώματα, χαλί μεγά-
λομε«τρίχες»,κεντήματαμετρη-
τοίς.Τηλ.:6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώσεις,
ζητά για γνωριμια κυρια 50-55 ε-
τών, για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά γων-
ριμία με κυρία από 60 έως 70
ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

Θέσηπλήρουςαπασχόλησηςεξαρτημένηςεργασίας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•ΑπόφοιτοςΑΕΙ/ΗλεκτρολόγοςΜηχανικός
•Απαραίτητηπροϋπηρεσία 10 έτησε κατασκευή ή/και λει-

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

•ΆριστηΓνώσηΗ/Υ
•ΆριστηΓνώσηΑγγλικήςΓλώσσας
•ΔίπλωμαΟδήγησης
•ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςΥποχρεώσεις
Σημείωση:Ταπροσόνταπρέπειυποχρεωτικάνατεκμηριω-

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.
Όλοι οι υποψήφιοι θαπρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες

δεξιότητεςεπικοινωνίαςκαιικανότητεςεπίλυσηςπροβλημάτων,
ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές
προθεσμίες, ομαδικότητα, μεθοδικότητα, ευελιξία,προσαρμο-
στικότητακαιπροσανατολισμόστηνεπίτευξηαποτελεσμάτων.

 Παρακαλούμε όσοι πληρούν τα ανωτέρωπροσόντα και
ενδιαφέρονται, να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, στην
παρακάτωδιεύθυνση:

e-mail:cv.recruit12@gmail.com
Hδιαχείρισητωνβιογραφικώνπραγματοποιείται

μεαπόλυτηεχεμύθεια.

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

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

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

γιατοτμήμασυντήρησηςκαιτηντεχνικήυποστήριξητουτμήμα-
τοςπαραγωγής.

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

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

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



Με ικανοποίηση δέχθηκε ο εμπορικός κόσμος την 
επαναλειτουργία της Αγοράς, χωρίς «click», αλλά με 
φυσική παρουσία, με αυστηρή τήρηση των μέτρων 
εντός των καταστημάτων και με περιορισμούς στην 
μετακίνηση των καταναλωτών.

Στην απόφαση για τη σταδιακή άρση κάποιων 
περιορισμών και συγκεκριμένα στην επαναλειτουρ-
γία των επιχειρήσεων (λιανεμπόριο, Κομμωτήρια, 
κουρεία, ινστιτούτα αισθητικής αισθητικής, επιχειρή-
σεις περιποίησης νυχιών διαιτολογικές υπηρεσίες, 
ΚΤΕΟ) από τις 18 Ιανουαρίου, οδήγησε η θετική 
εικόνα που παρουσιάζει επιδημιολογικά  η χώρα τις 
τελευταίες ημέρες.

Τις διαδικασίες επανεκκίνησης, τους όρους  και 
τις προϋποθέσεις που τίθενται για την προστασία 
της δημόσιας υγείας ανακοίνωσαν χθες ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και 
ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. 

Με τον κωδικό 2 και για 2 μόνο ώρες 
στην Αγορά

 Αναλυτικότερα, η επαναλειτουργία των κλάδων 
στους οποίους απασχολούνται, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του υπουργείου, περί τους 140.000 εργαζόμε-
νους, ξεκινά τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και δίνεται 
η δυνατότητα στα καταστήματα (προαιρετικά) να 
λειτουργήσουν  την Κυριακή 24 Ιανουαρίου. Επίσης, 
οι επιχειρήσεις εφ’ όσον το επιθυμούν μπορούν να 
λειτουργούν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 
Η μετακίνηση προς κάθε επιχείρηση που λειτουργεί 
γίνεται με την αποστολή SMS στο 13033 με την 
επιλογή 2 (Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα 
προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης) ή με το έντυ-
πο-βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση 
κίνησης. Ο καταναλωτής μπορεί να πραγματοποιεί 
κάθε εμπορική του συναλλαγή εντός 2 ωρών από 
την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματός 
του, το οποίο οφείλει να διατηρεί προκειμένου να 
αποδεικνύεται η ώρα αποστολής του και έγκρισης 
της μετακίνησης.

 Διατηρείται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας 
από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, με τις εξαι-
ρέσεις που ήδη ισχύουν καθώς και η απαγόρευση 
μετακινήσεων από νομό σε νομό, παρά μόνο για 
συγκεκριμένους λόγους.

Μέχρι 4 άτομα για καταστήματα έως 100 τ.μ
Ως προς την συγκέντρωση ατόμων στα καταστήμα-

τα προβλέπεται ότι  ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός 
είναι τέσσερα άτομα για καταστήματα έως 100 τ.μ.

Για καταστήματα άνω των 100 τ.μ. ένα άτομο για 
κάθε 25 τ.μ. επιπλέον (από 1 άτομο/ανά 15 τ.μ που 
ίσχυε προηγουμένως).

Εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτι-
κών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets), 
ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών είναι 

ένας πελάτης ανά 25 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται απόσταση 

2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο ανα-
μονής στα ταμεία.

Στις περιοχές αυξημένου κινδύνου θα λειτουρ-
γούν μόνο τα εμπορικά καταστήματα με τη διαδικα-
σία παράδοσης εκτός (click away).

Πως θα λειτουργούν οι κλάδοι υπηρεσιών
Για τους κλάδους των υπηρεσιών που ανοί-

γουν  
-Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, διαιτο-

λογικές υπηρεσίες:
Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.
Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντε-

βού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.
Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έ-

ναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλο-
γο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδει-
κνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το 
προσωπικό και τους πελάτες.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. 
έως 8:00 μ.μ.

Προαιρετική λειτουργία την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου.
Ισχύουν επίσης οι περιορισμοί τέσσερα άτομα 

για καταστήματα έως 100 τ.μ. συν ένα άτομο για 
κάθε 25 τ.μ. επιπλέον. Για τις υπηρεσίες πλην των 
κομμωτηρίων, κουρείων και διαιτολογίας, απαιτεί-
ται η ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου 
plexiglass.

Ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρ-
τήτως επιπέδων ορόφων και δεν συμπεριλαμβάνει 
τους εργαζόμενους.

-ΚΤΕΟ: Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κα-
τόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών 
μέσων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια 
έναρξη λειτουργίας τους , να διατηρούν κατάλογο 
με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελε-
γκτικά όργανα. Η χρήση μάσκας προστασίας στο 
προσωπικό εργασίας είναι υποχρεωτική , όπως και 
η χρήση αντισηπτικού και γαντιών μιας χρήσης.

Οι κλάδοι του λιανεμπορίου και υπηρεσιών που 
επανεκκινούν από τη Δευτέρα είναι οι εξής:

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα κατα-
στήματα.

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, πε-
ριφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊό-
ντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμι-
ών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμι-
ών και επενδύσεων δαπέδου και 

τοίχου σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα.

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οι-
κιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φω-
τιστικών και άλλων ειδών οικιακής 
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα.

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξει-
δικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών.
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μου-

σικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων 
ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπι-
σμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, 
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτρο-
φών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξει-
δικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο 
υλικών καθαρισμού.

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε κατα-
στήματα.

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊό-
ντων

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πά-
γκους και αγορές.

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαί-
θριων πάγκων ή αγορών.

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών 
μεταφορών.

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και 
αθλητικών ειδών.

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπι-
κής ή οικιακής χρήσης.

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέ-
ντρων αισθητικής.

Υπηρεσίες Διαιτολογίας.
Υπηρεσίες Διαιτολογικών Μονάδων με εξαίρεση 

την άσκηση.
Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας 

σώματος.
Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων.
 Ά. Γεωργιάδης: Συμφωνία ευθύνης για όλους
Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η κατάκτηση 

καλής επιδημιολογικής εικόνας από τη χώρα μας δεν 

πρέπει να χαθεί. Τόνισε ότι η προσπάθεια εδράζεται 
σε συμφωνία ευθύνης από όλους απαρέγκλιτα όλα 
τα μέτρα και προειδοποίησε ότι αν η επιδημία δείξει 
τάσεις επαναφοράς η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να 
ανακαλέσει τα μέτρα. «Δεν θα ρισκάρουμε την υγεία 
του ελληνικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αν 
τηρήσουμε τα μέτρα είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι 
όλα θα πάνε καλά. Είναι μια εθνική προσπάθεια».

Για την Εστίαση;
«Όταν η εξέλιξη της πανδημίας το επιτρέψει, και 

η επιτροπή εγκρίνει τις προτάσεις του υπουργείου 
Ανάπτυξης θα έρθει και η ώρα της εστίασης. Όμως 
η ώρα αυτή (για επανεκκίνηση) της εστίασης δεν έχει 
έρθει ακόμη». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας 
σε ερώτηση στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των μέ-
τρων για επανεκκίνηση του λιανεμπορίου.

Υπενθύμισε ότι είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ για επιδότηση αγοράς θερμαντικών σω-
μάτων εξωτερικού χώρου και κάλεσε τους επιχειρη-
ματίες να τα προμηθευτούν για να τα έχουν προς 
χρήση «όταν θα επανεκκινήσει η  εστίαση». «Πρέπει, 
πρόσθεσε, «να κάνουμε ένα βήμα τη φορά. Ξεκινάμε 
από το λιανικό εμπόριο που είναι λιγότερο επικίνδυ-
νο καθώς οι κανόνες μπορούν να τηρηθούν με μεγα-
λύτερη ακρίβεια».

Ο υπουργός διευκρίνισε ακόμη ότι οι επιχειρήσεις 
που επαναλειτουργούν εξακολουθούν να θεωρούνται 
ως πληττόμενες και έχουν τα σχετικά ωφελήματα 
που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση όπως για παρά-
δειγμα μείωση του ενοικίου.

Γ. Καρανίκας: Θα περιφρουρηθούν οι κανόνες
Οι μικρομεσαίοι έμποροι είναι αποφασισμένοι α-

πό την ερχόμενη Δευτέρα να τηρήσουν υποδειγματι-
κά τους νέους κανόνες, να περιφρουρήσουν το δικαί-
ωμα τους να εργαστούν και να αγωνιστούν για την 
επιβίωσή τους, για να συνεχίσουν να διεκδικούν με 
περισσότερες πιθανότητες την ταχύτερη επιστροφή 
στην κανονικότητα, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ 
Γιώργος Καρανίκας.

Ποινές στους παραβάτες
 Τέλος, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, για 

όσους δεν τηρήσουν τα μέτρα, επιχειρήσεις και κατα-
ναλωτές, προβλέπονται αυξημένες ποινές. 
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Ανοίγει από Δευτέρα το λιανεμπόριο, με φυσική παρουσία 
καταναλωτών αλλά με αυστηρούς περιορισμούς  

-Ποιες είναι οι διαδικασίες επανεκκίνησης της Αγοράς
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