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Χάθηκαν και οι χειμερινές 
εκπτώσεις, πάμε για Πάσχα 

και βλέπουμε;
  Τα στοιχεία που παρατίθενται στην έρευνα 

του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ (σελ. 16) δείχνουν 

και με αριθμούς ότι οι χειμερινές εκπτώσεις 

δυστυχώς πήγαν χαμένες για την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων, αφού η κίνηση ήταν υποτονική και 

ο τζίρος αισθητά μειωμένος. Παρά το γεγονός ότι η 

Αγορά στην Ημαθία παρέμεινε ανοιχτή σε κανονική 

λειτουργία χωρίς κλικ, δυστυχώς δεν έφερε για 

τις περισσότερες επιχειρήσεις ικανοποιητικούς 

τζίρους. Στον εμπορικό ορίζοντα είναι το Πάσχα, 

που όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος 

Καρανίκας, «ο εμπορικός κόσμος δεν θέλει ακόμα 

ένα χαμένο Πάσχα», γιατί πλέον οι επιχειρήσεις 

κινούνται οριακά και αν δεν έρθει η αναμενόμενη 

τόνωση της Πασχαλινής Αγοράς, τότε σκούρα τα 

πράγματα! 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Προκοπίου ομολογητού,

Στεφάνου Γηροκόμου

του Σαββατοκύριακου

Νέα βεβαίωση μετακίνησης για να κυκλοφορούν
οι εργαζόμενοι από Δευτέρα 1η Μαρτίου

ΆνοιξεηΕΡΓΑΝΗγιατηννέαβεβαίωσημετακίνησηςεργα-
ζομένωνπουθα ισχύσουναπό1ηΜαρτίου.Από τηΔευτέρα
1/3/2021οι εργοδότεςυποχρεούνται να έχουν εφοδιάσει τους
εργαζομένους τουςμε νέες βεβαιώσεις κίνησηςαπό τοΠ.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ»τουΥπουργείουΕργασίαςκαιΚοινωνικώνΥποθέ-
σεωνήαπότονιστότοποforma.gov.gr,γιατηνεκτέλεσητηςερ-
γασίαςτους,οιοποίεςμπορούνναέχουνδιάρκειαισχύοςκατά
ανώτατοόριοέωςκαιτηΔευτέρα8/3/2021.

Υπενθυμίζεται ότι δεν χορηγείται βεβαίωσηκίνησηςσεό-
σουςεργαζόμενουςβρίσκονταισε:

α)καθεστώςαναστολήςσύμβασηςεργασίας,
β)τηλεργασίακαι
γ)νόμιμηάδεια

Ελεύθεροι επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενοι-επιστήμονες
ΜεέντυπομέσωτουΠ.Σ.«ΕΡΓΑΝΗ»ήαπότονιστότοποforma.gov.grμπορούνεπίσηςναμετακινούνταιοιαυτοαπα-

σχολούμενοιχωρίςεργοδότη,οιελεύθεροιεπαγγελματίεςκαιοιεπιτηδευματίες.Οφείλουνναφέρουνμαζίμεεκτύπωση
απότοπληροφοριακόσύστημαTAXISτωνφορολογικώνστοιχείωνφυσικούπροσώπουκαιεπιχειρηματικήςδραστηριό-
τηταςήαντίστοιχηηλεκτρονικήαπεικόνιση.Ειδικώςοιεπιστήμονες-αυτοαπασχολούμενοιμπορούνναεπιδεικνύουντην
επαγγελματικήταυτότητατουσυλλόγουτους.

ΦθάνουνκαιστανοσοκομείαΕλλάδας
ταπρώταρομπόταπολύμανσηςτηςΕΕ

Ταπρώτα29ρομπότπουαγόρασεηΕυρωπαϊκή
Επιτροπήγιατηναπολύμανσητωνθαλάμωνασθενών
αποστέλλονταισε νοσοκομείαστοΒέλγιο,στηΔανία,
στη Γερμανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην
Ελλάδα,στην Ισπανία,στηνΚροατία,στηΛιθουανία,
στοΛουξεμβούργο και στηνΟλλανδία. Τα ρομπότ
αυτάμπορούννααπολυμάνουνένανκανονικόθάλαμο
ασθενώνσεδέκαμόλιςλεπτάκαινααπολυμάνουνμε
τηχρήσηυπεριώδουςακτινοβολίαςπάνωαπό18θα-
λάμουςμεμίαφόρτιση.

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ένα αποστειρωμένο
περιβάλλον στα νοσοκομεία, χωρίς να εκτίθεται το
προσωπικό σε περιττούς κινδύνους.Δεδομένου ότι
πρόκειταιγιαφυσικήδιαδικασίακαιόχιγιαδιαδικασία
πουχρησιμοποιείχημικόαπολυμαντικό,είναιασφαλέ-
στερηγια τονοσοκομειακόπροσωπικό, τοοποίοδεν
χρειάζεταιπλέονναχειρίζεται,ναμεταφέρειήνααποθηκεύειτοξικές,επικίνδυνεςήδιαβρωτικέςχημικέςουσίες.Το
προσωπικόκαθαρισμούχειρίζεταιτορομπότεξαποστάσεωςμέσωεφαρμογήςγιαφορητέςσυσκευέςκαιοχειρισμός
γίνεταιέξωαπότηναίθουσαπουπρόκειταινααπολυμανθεί,μεαποτέλεσμαναμηνείναιπαρώνκανέναςεργαζόμε-
νοςστοντομέατηςυγείαςκατάτηδιάρκειατηςδιαδικασίας.

ΤαρομπότπρομήθευσεηδανικήεταιρείαUVDRobots,ηοποίακέρδισετοσχετικόδιαγωνισμόγιατηνπρομήθεια
έκτακτηςανάγκης.Συνολικά,12εκατ.ευρώδιατίθενταιαπότομέσοστήριξηςέκτακτηςανάγκηςτηςΕΕγιατηναγορά
200τέτοιωνρομπότ.ΑπομένειναμάθουμεπόσαακριβώςρομπότθαέρθουνστηνΕλλάδακαιμήπωςείναιμέσακαι
τονοσοκομείοτηςΒέροιας;

Τελικάκίτρινεςδιαγραμμίσειςστουςχώρους
στάθμευσηςδικύκλωνστοκέντροτηςΒέροιας

Μετά από την αφαίρεση των κόκκινων σιδε-
ριώνπου είχαν τοποθετηθεί στους οριοθετημέ-
νους χώρους στάθμευσης δικύκλωνστο κέντρο
τηςΒέροιας, αναμενότανόπως είχε ειπωθεί από
τον αρμόδιο αντιδήμαρχοΤεχνικώνΑλέξη Τσα-
χουρίδη η οριστική διευθέτηση του θέματος.Το
πρωί της Παρασκευής(26/2) συνεργείο της υ-
πηρεσίας του δήμου, προχώρησε στην χάραξη
διαγραμμίσεωνστηνοδόΜητροπόλεως(μπροστά
στοΤΣΕΑΣ travel) και στηνΒενιζέλου (μπροστά
στονΚωτσόβολο) και στηνσυνέχεια έβαψαν τις
γραμμές με την ειδική κίτρινη μπογιά.Πρόκειται
για μια πρακτική και ελάχιστου κόστους λύση,
πουθαδιευθετήσειοριστικά τοθέμακαιμάλιστα
την είχαμεπροτείνει επανειλημμένα και από την
παρούσαστήλη.Τέλος καλό, ενώ το θετικό είναι
ότι η λύση ήρθε σε εποχήπου θα αρχίσουν να
κυκλοφορούν περισσότερο τα δίκυκλα και θα
σταθμεύουνπλέονπιοάνετα.

Επεισόδιο με χειροδικία και εξύβριση ανάμεσα
σε σύζυγο γνωστού γυναικολόγου της Βέροιας

και ιδιοκτήτη μεταφορικής εταιρίας
ΑπίστευτοπεριστατικόκαταγγέλλεταιανάμεσασεσύζυγογνωστούγυναικολόγουτηςΒέροιαςκαι ιδιοκτήτημεταφο-

ρικής εταιρίας,πουσύμφωναμε τα καταγγελλόμεναδιαδραματίστηκε τομεσημέρι τηςπροηγούμενηςΠαρασκευής19
Φεβρουαρίου,στογραφείοτηςμεταφορικής.Σύμφωναμεταόσακαταγγέλλειηκυρίαπροσήλθεστογραφείοτηςμεταφο-
ρικήςγιαναλάβειπίσωχρήματαλόγωμηεξυπηρέτησήςτηςκαιυπήρξεεπεισόδιοκατάτοοποίοδέχθηκεεπίθεσηαπό
τονιδιοκτήτητηςεταιρίας,οοποίοςσύμφωναμεταλεγόμενάτηςτηνεξύβρισε,τηνχτύπησεκαιγι’αυτόπροχώρησεσε
κατάθεσημήνυσηςεναντίοντου.Σύμφωναμεπληροφορίεςοιδιοκτήτηςτηςεταιρίαςκατέθεσεκαιαυτόςμήνυσηεναντίον
της, ισχυριζόμενοςότιαυτήτουεπιτέθηκε.Πρόκειταιγιαέναασυνήθιστοσυμβάνβίαςπουθαπρέπειναξεκαθαρίσειη
αστυνομία,αφούσύμφωναμετιςίδιεςπληροφορίεςυπάρχουναυτόπτεςμάρτυρεςγιαναβοηθήσουντοέργοτης.Ησυ-
νέχειαπιθανόνναδοθείστιςδικαστικέςαίθουσες…

ΓενέθλιατουκορωνοϊούστηνΕλλάδα-Έναςχρόνοςαπότοπρώτοκρούσμα
ΉτανΤετάρτη 26Φεβρουαρίου 2020, όταν ηΕλλάδα έμπαινεστη λίστα των χωρώνμε επιβεβαιωμένο κρούσμα

τουκορωνοϊού.Μια38χρονηγυναίκαστηΘεσσαλονίκη,ηοποίαείχεταξιδέψειστηΒόρειαΙταλία,βρέθηκεθετικήστον
κορονοϊόκαιεισήχθηγιανοσηλείαστονοσοκομείοΑΧΕΠΑτηςΘεσσαλονίκης.Αμέσωςμετάτηνανακοίνωσητουκρού-
σματος,ουπουργόςΥγείας,ΒασίληςΚικίλιας,είχεαναρτήσειστονπροσωπικότουλογαριασμόστοFacebook:

«Τοπρώτοκρούσματουνέουκορονοϊούστηχώραμαςεπιβεβαιώθηκε.Ήτανκάτιπουπεριμέναμε.Είμαστεαπόλυ-
ταπροετοιμασμένοι.Δενυπάρχεικανέναςλόγοςπανικού.»
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Άγνωστοι «σήκωσαν» 
το χρηματοκιβώτιο 

του Τελωνείου  Βέροιας
Δ ι ά ρ ρ η ξ η 

στα γραφεία του 
Τελωνε ίου  της 
Βέροιας σημει-
ώθηκε το βρά-
δυ της Πέμπτης 
προς Παρασκευή 
(26/2/2021), με 
τους δράστες να 
«σηκώνουν» το 
χρηματοκιβώτιο 
που υπήρχε στην 
Υπηρεσία. 

Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες 
του InVeria.gr, οι 
δράστες ήταν 4 
και αφού κατάφε-
ραν να μπουν στον χώρο έσυραν το χρηματοκιβώτιο από τον 1ο όροφο στο ισόγειο και - προφανώς 
- το φόρτωσαν σε όχημα με καρότσα. 

Οι δράστες πιθανότατα παρακολουθούσαν μέρες την περιοχή, ωστόσο μάλλον ο... θησαυρός που 
έψαχναν δεν ήταν ιδιαίτερα πολύτιμος, καθώς μέσα στο χρηματοκιβώτιο - σύμφωνα πάντα με τις 
πληροφορίες τα  χρήματα που υπήρχαν ήταν λιγότερα από 1000 ευρώ, έγγραφα και κλειδιά.

Δύο προκατασκευασμένοι 
οικίσκοι για τη διενέργεια τεστ 

κορονοϊού στα νοσοκομεία 
Νάουσας και Βέροιας

Με 40 προ-
κ α τ α σ κ ε υ α -
σμένους οικί-
σκους (τύπου 
ISO BOX), για 
τη διενέργεια 
τεστ κορονο-
ϊού εξοπλίζει η 
Περιφέρεια, τα 
νοσοκομεία της 
Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

Τους πρώ-
τους οικίσκους 
παρέδωσε  ο 
Περιφερειάρχης 
Απ. Τζιτζικώ-
στας στην 3η 
και 4η Υγειο-
νομική Περιφέ-
ρεια και ένας 
εξ αυτών τοπο-
θετήθηκε χθες 
στο Νοσοκομείο Νάουσας, όπου  παρόντες ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, ο 
υποδιοικητής του Νοσοκομείου Νάουσας Κώστας Λυκοστράτης και ο περιφερειακός σύμβουλος Στέργιος 
Μουρτζίλας. Αντίστοιχος οικίσκος θα παραδοδεί τη Δευτέρα και στο Νοσοκομείο Βέροιας. «Πρόκειται για 
υποδομές που παραχωρεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας 
και ευχαριστώ, μια ακόμη φορά, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα» σημειώ-
νει σε ανάρτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας.

 Έως τις 30 Ιουνίου 2021
Απ. Βεσυρόπουλος: Παρατείνεται 

η υποβολή των δηλώσεων 
φόρου κληρονομιών, 

δωρεών και γονικών παροχών
Με απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονο-
μικών κ. Απόστολου 
Βεσυρόπουλου, πα-
ρατείνεται έως τις 30 
Ιουνίου 2021, η προ-
θεσμία για την υπο-
βολή των δηλώσεων 
φόρου κληρονομιών, 
δωρεών και γονικών 
παροχών, που έληξε 
τον Ιανουάριο και τον 
Φεβρουάριο αλλά και 
αυτών που πρόκειται 
να λήξουν τον Μάρτιο. 

Επίσης, παρατείνε-
ται μέχρι τις 30 Ιουνί-
ου 2021 και ο χρόνος 
υποβολής για τις αντί-
στοιχες υποθέσεις  που η σχετική προθεσμία έληξε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του έτους 2020 και για 
τις οποίες είχε ήδη δοθεί παράταση με απόφαση του Υφυπουργού μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021. 

Η Κυβέρνηση, με αυτή την απόφαση, επιδιώκει να διευκολύνει τους πολίτες, αντιλαμβανόμενη τις δυ-
σκολίες που έχουν επιφέρει τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας τους μήνες αυτούς, τόσο 
στην υποβολή των δηλώσεων όσο και στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Εργασίες πιστοποίησης 
σε παιδικές χαρές 
του Δήμου Βέροιας

Σε εξέλιξη βρί-
σκονται εργασίες 
για την πιστοποί-
ηση παιδικών χα-
ρών του Δήμου 
Βέροιας που πε-
ριλαμβάνουν τη 
συντήρηση κα ι 
την  ανάπλασή 
τους με σκοπό να 
αποτελούν έναν 
ασφαλή και λει-
τουργικό χώρο για 
τα παιδιά και τις 
οικογένειές τους 
όταν θα επαναλει-
τουργήσουν, με-
τά την άρση των 
π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ι κ ώ ν 
μέτρων κατά της 
Covid-19. 

Στο  πλα ίσ ιο 
των ετήσιων ελέγ-
χων και συντηρή-
σεων που πραγ-
μ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι 
από Ανεξάρτητο 
Δ ι α π ι σ τ ε υ μ έ ν ο 
Φορέα, ο Δήμος 
Βέροιας παραδίδει 
σταδιακά αναβαθ-
μισμένες παιδικές 
χαρές, βάσει όλων 
των σύγχρονων 
προτύπων ασφα-
λείας. Συγκεκρι-
μένα επισκευάζο-
νται φθορές στις 
περιφράξεις, στα 
όργανα και στα 
δάπεδα με σκοπό την απόκτηση άδειας λειτουργίας στους χώρους αυτούς. 

Οι πόροι για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας προήλθαν μέσω του προγράμμα-
τος «Φιλόδημος ΙΙ», του «Πράσινου Ταμείου» και από Δημοτική χρηματοδότηση.

Μέχρι σήμερα «Βεβαίωση Πιστοποίησης Καταλληλόλητας Λειτουργίας Παιδικής Χαράς» και «Πιστοποί-
ηση Ελέγχου Παιδικής Χαράς» έχουν χορηγηθεί για 25 παιδικές χαρές στο πολεοδομικό συγκρότημα της 
Βέροιας και στις Δημοτικές Ενότητες. Η προμήθεια και η τοποθέτηση του εξοπλισμού υλοποιείται από τη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας.



4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου27-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Τη δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου, φίλοι αναγνώστες, διαβάζεται στη 
Θ. Λειτουργία η Παραβολή του άσωτου υιού.

Στη θαυμάσια αυτή παραβολή, όπου απεικονίζεται όλο το δράμα 
του σύγχρονου ανθρώπου, ο άσωτος υιός εγκαταλείπει τον Θεόν Πα-
τέρα και «αποδημεί εις χώραν μακράν». Νομίζει ότι η ζωή του κοντά 
στο Θεό είναι περιορισμένη και ασφυκτική. Δεν μπορεί να εκτιμήσει τα 
αγαθά της πατρικής στοργής και προτιμά τα ξυλοκέρατα του ευδαιμο-
νισμού και του δαιμονισμού. Δελεάζεται από τη γοητεία της πλάνης και 

ακολουθεί το δρόμο του μηδενισμού και της καταστροφής.
Αλλά μήπως την ίδια διαπίστωση δεν κάνουμε και για τον σύγχρονο άνθρωπο; Δεν 

βλέπουμε τον σημερινό άνθρωπο, τον εαυτό μας, τον πλησίον, πόσο υποφέρουμε όλοι και 
πόσο πικροί και δηλητηριώδεις είναι οι καρποί της αποστασίας; Δεν βλέπουμε πόσο σκλη-
ρά δοκιμάζεται ο άνθρωπος και των δύο φύλων, όλων των ηλικιών και όλων των κοινωνι-
κών τάξεων; Μοναδική λύση του ψυχικού δράματος του ανθρώπου παραμένει η επιστροφή 
στο Θεό, η επάνοδος στον οίκο του πατρός του. «Αναστάς, πορεύομαι προς τον πατέρα 
μου». Αυτή είναι η μοναδική πορεία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος, για να 
σώσει την προσωπική του ύπαρξη.

Σήμερα, φίλοι αναγνώστες, οι άνθρωπος έχει μεγάλη ανάγκη από πνευματικούς ηγέτες, 
από οδηγούς και αρχηγούς, οι οποίοι να φωτίζουν τη σκέψη του, να του πουν την αλήθεια 
και να του δείξουν τον ίσιο δρόμο του καθήκοντος, της ευθύνης και του προορισμού. Γιατί η 
πλάνη και το ψεύδος, η υποκρισία και η δημαγωγία, η ιδιοτέλεια και η υστεροβουλία, έχουν 
παρασύρει τον άνθρωπο στο κατήφορο της αυτοδιαλύσεως και της αυτοκαταστροφής. Ο 
ψυχικός κόσμος του σημερινού ανθρώπου αποτελεί πεδίο διασταύρωσης και σύγκρουσης 
πολλών λαθροβίων και απιθάνων ιδεών.

Παρατηρείται μεγάλη συμφόρηση θεωριών και αντιλήψεων και, αλλοίμονο, αν δεν υ-
πάρχει… τροχονόμος! Ο άνθρωπος αγνοεί την αλήθεια, παρασύρεται από τα φαινόμενα, 
υποκύπτει στο συρμό και παραδίδεται στο μηδενισμό. Το σπουδαιότερο σύμπτωμα της 
κατάστασης αυτής είναι το υπαρξιακό κενό του ανθρώπου, δηλαδή η απουσία σκοπού και 
η έλλειψη νοήματος στη ζωή. Λείπει το μεταφυσικό στοιχείο και ο σκοπός της ύπαρξης. Πα-
ρόλη την αφθονία των υλικών αγαθών και των ανέσεων, ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του 
την ανία και την πλήξη.

Πριν από ενενήντα και πλέον χρόνια, ο πολύς Φρόυντ έλεγε, και οι οπαδοί του επίστευ-
αν, ότι το κενό, που εκείνος ονόμαζε νεύρωση, προέρχεται από την «σεξουαλική αποστέ-
ρηση» του ανθρώπου. Η σύγχρονη, όμως, ψυχολογία (αλλά και η υγιής της εποχής εκεί-
νης), αποδεικνύει ότι η νεύρωση δεν προέρχεται από την σεξουαλική αποστέρηση, αλλά 
από το μεταφυσικό υποσιτισμό του ανθρώπου. Είναι το κενό της πίστης, η απουσία του 
Θεού από την ψυχή και τη ζωή του ανθρώπου.

Ο σύγχρονος άνθρωπος κατέχει και απολαμβάνει αφθονία αγαθών. Και όμως… ο 
άνθρωπος αυτό είναι κατά βάθος έρημος και μόνος, φτωχός και νηστικός, δυστυχής και 
δειλός… Γιατί; Γιατί του λείπε ο Θεός… Την τραγική αυτή κατάσταση διερμηνεύει ωραία ο 
Έλληνας ποιητής και πεζογράφος Κώστας Ουράνης (1890-1953) στο πιο κάτω ποίημά του:

Στις φλάντρες της ομιχλερές και τα λαμπρά Παρίσια,
στο φωτεινό Βόσπορο, στην πένθιμη Αγγλία,
στις γαλανές Ελβετικές λίμνες, στις χιονισμένες
στις Άλπεις και στη φλογερή ασύγκριτη Ισπανία
σε όλα τα εξωτικά και πλάνα μέρη, όπου
το κουρασμένο σέρνεται το βήμα του ανθρώπου,
έχω κι εγώ τη νιότη μου ολάκερη γυρίσει…
Μα η πλήξη πάντα ανήλεη με είχε ακολουθήσει…
Γιατί, σ’ αυτή την άσκοπη πλανητική ζωή μου,
Χλωμή η ψυχή μου κι άρρωστη, ταξίδευε μαζί μου…
Το ανωτέρω κενό, φίλοι αναγνώστες, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν διάφοροι θεα-

τρίνοι της επιστήμης και της πολιτικής, της φιλοσοφίας, της τέχνης και της κουλτούρας, ρί-
χνοντας στο ψυχικό κενό του ανθρώπου διάφορα «μπάζα» από ερείπια και χαλάσματα του 
παρελθόντος. Οργανωμένα αθεϊστικά και υλιστικά συστήματα, με αρχηγούς και εκπροσώ-
πους ανθρώπους της απιστίας και του ξεπεσμού, «ων ο Θεός η κοιλία», προσφέρουν στον 
ανύποπτο και απλοϊκό κόσμο μια ειδωλολατρική πίστη, μια πρωτόγονη ηθικολογία, για να 
μεταβάλουν την κοινωνία σε μάζα και αγέλη…

Σεξ και πορνό, αναρχία και βία, ναρκωτικά και αλκοολισμός, χαρτοπαιξία και εκφυλι-
σμός, αποτελούν τα νέα ψυχοκτόνα και Θεοκτόνα όπλα του υλισμού. Είναι ανάγκη να ξυ-
πνήσουν όλοι οι υπεύθυνοι ηγέτες και να καταδιώξουν τους φαύλους και κακοποιούς. Γιατί 
όλου αυτοί, υποσκάπτουν τα θεμέλια της κοινωνίας και επιβάλλουν στον ανύποπτο άνθρω-
πο την πλέον στυγνή πνευματική δικτατορίαν. Προς τίνα, λοιπόν, απελευσόμεθα; Προς 
αυτούς; Μα αυτοί όλοι τους είναι χρεωκοπημένοι και ξεπεσμένοι ναυαγοί και αποστάτες.

«Εν υστέροις καιροίς, οι άνθρωποι αποστήσονται της πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι 
πλάνοις και διδασκαλίαις δαιμονίων. Έσονται οι άνθρωποι φίλαυτοι και φιλάργυροι, α-
λαζόνες και υπερήφανοι, προδόται και βλάσφημοι, έχοντες μόρφωσιν, ευσεβείας, την δε 
δύναμιν αυτής ηρνημένοι» (απ. Παύλος). Ποίον θα ακολουθήσουμε; Κανέναν απολύτως. 
Θα διώξουμε και θα πολεμήσουμε, φίλοι αναγνώστες, όλους. Και, «τρέχοντες δι’ υπομονής 
των προκείμενον ημίν αγώνα, και αφορώντες εις τον της πίστεως Αρχηγόν και τελειωτήν 
Ιησούν» (Εβρ. 12, 2), θα παραμείνουμε πιστά μέλη της Εκκλησίας, γνήσια τέκνα της Ορ-
θοδοξίας, πιστοί μαθητές του Κυρίου Παντοκράτορος, ο Οποίος είναι η Οδός και η Αλήθεια 
και η Ζωή.

Ο άσωτος υιός και 
ο σύγχρονος κόσμος

Γράφει ο 
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Η ημερομηνία της 
έναρξης της εξέγερ-
σης των Ελλήνων 
την 25η Μαρτίου του 
1821 στην Ιερά Μονή 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Καλάβρυ-
τα της Πελοποννήσου αμφισβητήθηκε. Η 
απόφαση της  ημερομηνίας αυτής, ως ημέ-
ρας εξέγερσης του έθνους πάρθηκε  στο Ι-
σμαήλιο της Βεσσαραβίας τον Οκτώβριο του 
1820 από τη συνομωτική  Φιλική Εταιρεία 
που είχε τον πρώτο λόγο. 

Η μέρα της 25ης Μαρτίου 1821, του Ευ-
αγγελικού μηνύματος στην Παναγία περί 
της έλευσης του Λυτρωτή των ανθρώπων 
ήταν ελκυστική στη συνείδηση των Ελλήνων 
αγωνιστών. Ήθελαν να συνδέσουν το θεϊκό 
μήνυμα με τη δική τους σωτηρία και τη λευ-
τεριά. Έτσι  η Αγία Λαύρα, το Μοναστήρι της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου των Καλαβρύτων, 
γιορτάζει την ημέρα αυτή μαζί με τον Ευαγ-
γελισμό της Θεοτόκου και το Μεγάλο Ξεση-
κωμό του Γένους. 

Ο επίσημος χαρακτήρας της εθνικής γιορ-
τής έγινε με Βασιλικό Διάταγμα της 15ης 
Μαρτίου 1838 υπό του  Βσιλέα Όθωνα και 
του Υπουργού επί των εκκλησιαστικών και 
της δημόσιας εκπαίδευσης, 

 Στο μικρό εκκλησάκι  στον περίγυρο της 
Μονής, πέρασε στις συνειδήσεις όλων, ότι 
έγινε η ορκομωσία των πολεμιστών. Έτσι 
ναδείχτηκε το λίκνο της αναγεννημένης, από 
τις στάχτες και τα αποκαΐδια, σκλαβωμέ-
νης Ελλάδας. Από εκεί στέλνει στις 25 του 
Μάρτη 2021 το δικό του μήνυμα, ύστερα 
από 200 χρόνια ελευθεριάς στην εποχή  της 
αμφισβήτησης των αξιών του έθνους. Η 
ιστορία βέβαια, μάς βεβαιώνει ότι την ημέρα 
εκείνη δεν υπήρξε καμία πολεμική δραστη-
ριότητα.

 Υπάρχουν όμως γραπτές μαρτυρίες στις 
οποίες στηρίχτηκε η ελληνική παράδοση, 
όπως του Κανέλλου Δελληγιάνη. Στα απο-
μνημονεύματά του αναφέρει, ότι στις 23(και 
όχι στις 25) Μαρτίου 1821 άρχισε η Επα-
νάσταση με την ορκομωσία των κλεφτών 
από τον Μητροπολίτη Π.Π.Γερμανό. Βασική 
όμως  μαρτυρία που στηρίχτηκε η παράδο-
ση υπήρξε του Γάλλου ιστορικού περιηγητή 
Φραγκίσκου Πουκεβίλ ο οποίος στο βιβλίο 
του «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης» 
το 1824 περιγράφει με φανταστικές τελείως 
λεπτομέρειες τη δοξολογία που έγινε και τα  
περί ορκωμοσίας των Κλεφτών υπό του Μη-
τροπολίτη Π.Π.Γερμανού.

 Η πληροφορία αυτή  γρήγορα εξελίχθηκε 
σε  θρύλο της ελληνικής παράδοσης μέχρι 
σήμερα στις συνειδήσεις των Ελλήνων να 
συμβολίζει τον Ευαγγελισμό της Παναγίας 
και  την αφή της φλόγας  της ελευθερίας υπό 
των πολεμιστών. Τα ίδια ,βέβαια, τα γεγονό-
τα όρισαν την ημέρα της 21 Μαρτίου 1821, 
ως έναρξης της Επανάστασης στο Μοριά. 

Μέσα σε λίγες μέρες από την 21η μέ-
χρι  την 28η Μαρτίου η Επανάσταση εκ-
δηλώθηκε σε πολλά μέρη της Ελλάδος.1                                                                                                                       
Υπάρχει και η ιστορική μαρτυρία του Πετρό-
μπεη Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής 

Γερουσίας η οποία  αναφέρεται στην προ-
κήρυξη της Επανάστασης στο στρατόπεδο 
της Καλαμάτας την ημέρα της 25η Μαρτίου 
1821. Εκεί περιγράφει την άθλια κατάσταση 
των σκλαβωμένων Ελληνων ως αιτία της 
απόφασης της Επανάστασης.2 Θέλω να 
πιστεύω ότι όλες οι επαναστατικές δραστη-
ριότητες των Ελλήνων είχαν ως προσανατο-
λισμό τη διεκδίκηση ενός  εθνικού κράτους 
και  με έμβλημα τη χριστιανική ορθόδοξη 
εκκλησία. Υπερηφανεύονταν οι κλέφτες και 
οι Αρματολοί όταν έλεγαν: ότι πολεμούσαν 
«υπέρ πίστεως και πατρίδος». 

Άλλωστε οι αρχιερείς και γενικά ο κλήρος 
των Ελλήνων ιερέων έπαιξε με τη σύμπρα-
ξη των τοπικών προκρίτων ,πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην προετοιμασία και στην έκβαση 
της Επανάστασης των Ελλήνων. Πολλοί 
αρχιερείς έλαβαν μέρος στις μάχες και γνώ-
ρισαν μαρτυρικό θάνατο, Εθνικό κράτος ζ-
γτούσαν οι επαναστάτες και όχι οικουμενικό.

Παραμένουν όμως τα ερωτιματικά: Γιατί 
άρχισε η  Επανάσταση στη Μολδοβλαχία με 
τον Α.Υψηλάντη από ξένα εδάφη με αλλό-
φυλους λαούς.

 Το αποτέλεσμα ήταν το ναυάγιο της προ-
σπάθειας με το θάνατο του ιερού Λόχου στο 
Δραγατσάνι της Ρουμανίας (7 Ιουνίου 1921)  
και την αιχμαλωσία του Υψηλάντη .Ταυτό-
χρονα,όμως,η Επανάσταση άρχισε στην 
Πελοπόννησο, την πιο φτωχή περιοχή της 
τουρκοκρατούμενης Ελλάδος,  και όχι στα 
μεγάλα κέντρα με συμπαγή  Ελληνισμό, 

Όπως στην Κωνσταντινούπολη, στην 
«Ελληνική» Σμύρνη και  τον εύανδρο  Πό-
ντο. Τα κέντρα αυτά διέθεταν συμπαγή ελ-
ληνικό πληθυσμό με οικονομικούς πόρους 
για ένα τέτοιο εγχείρημα. « Σύμφωνα με την 
απογραφή του αγγλικού προξενείου που έ-
γινε το 1891, η ευρύτερη περιοχή της Σμύρ-
νης (βιλαέτι του Αϊδινίου) τότε είχε συνολικό 
πληθυσμό 207.000. Από αυτούς,Έλληνες 
ήταν 107.000, Τούρκοι 52.00. 2 Από τα 2 
εκατ. Πληθυσμό του Πόντου οι Έλληνες ξε-
περνούσαν τις 750.                         

 Εκείνο όμως, που ξεπερνάει τα γεγονότα 
είναι η κριτική της Ελληνικής  Επανάστασης 
που έκανε ένας σύγχρονος (1889-1975) Άγ-
γλος  ιστορικός Άρνολντ Τόυνμπη. Το βιβλίο 
του «Σπουδές της Ιστορίας» το εμπνεύ-
στηκε από τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
Προσπάθησε να υπερβεί τα σφάλματα που 
είχαν διαπράξει οι προηγούμενοι ιστορικοί. 
Μεταξύ άλλων αναφέρει : Πόσο άφρονες 
υππήρξαν οι Έλληνες ! Ενώ την περίοδο ε-
κείνη είχαν στα χέρια τους μια ολόκληρη Αυ-
τοκρατορία, προτίμησαν την  επανάσταση 
του 1821 για να διεκδικήσουν ένα φτωχό μέ-
ρος για να μάχονται για το υπόλοιπο. Αφού 
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και το στρατό 
τις κατείχαν υψηλόβαθμοι με προσόντα Έλ-
ληνες που μπορούσαν εύκολα να πάρουν 
την εξουσία στα χέρια τους! 

Μάλιστα η Φ.Εταιρεία χρησιμοποίησε τον 
συνομωτικό μηχανισμό των Εβραίων της 
Διασποράς. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς, ότι 
έχουν  βάση τα λεγόμενά του?

 Βιβλιογραφία 
1»ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥ-

Σ»τ.ΙΒ σελ.83.Εκδοτική Αθηνών.
2 «Ιστορία των Ελλήνων.» τ.9 σελ.141/.

ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ                             
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Παραιτήθηκε ο πρόεδρος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ  
Φάνης Παππάς

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ κ. Φάνης Παππάς υπέβαλε 
στον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων  κ. Σπή-
λιο Λιβανό  την παραίτησή του 
για  προσωπικούς λόγους.

Η παραίτηση έγινε αποδε-
κτή.

Τις αρμοδιότητες του Προ-
έδρου θα ασκεί, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση  υπ α-
ριθμ. 2642/294319/15-11-2019, 
ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης 
Μελάς. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΦΙΛΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρί-

ου και της Ελένης, το γένος Γκουτζια-
μπασόπουλου, που γεννήθηκε στην 
Καστοριά και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗ
του Δημητρίου και της Δάφνης, το γέ-
νος Μελιοπούλου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-

ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
της Βέροιας.

ΣΣΣΣΣΣσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσς!!!
Σσσσσσσσσσσσσσσςσσσσσσσσσσσσσ!
Ήθελα να πω…
Σσσσσσσσσσσσσσς!
Μα γιατί……..;
Σσσσσσσσσσσσσσσσσς!
Μα δεν είναι η πρώτη φορά που…..
Σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσς!
Μα και οι άλλοι το ίδιο…..
Σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσς!
Ακούστε να δείτε………
Σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσς!
Το ξέρω, το ξέρω έτσι ήταν πάντα…….
Σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσς!
Τι ψάχνεις; Εδώ οι άλλοι αδιαφορούν και συ……
Σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσς!
Σκοτούρες. Όλο σκοτούρες. Όλο έπρεπε……
Σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσς!
Και τι τόλμησε να σου πει, ότι τάχα αυτός δεν ……..
Σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσς!

Καλέ ρε Σοφία, 
όλο σσσσσσσσσς και σσσσσσσσς κι εγω πως να 
ΣΩΠΑΣΩ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ;

Γιάννης Ναζλίδης

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας:  
Συμμετοχή σε δράση 

Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης  
Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-

τυχία το διαδικτυακό εργαστήριο «1000 ΠΡΟΣΩΠΑ – Μαθαίνω να 
ζωγραφίζω πορτραίτα με τη μέθοδο της Λωξάντρας Λούκας». Το ερ-
γαστήριο ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας 6 Διευθύνσεων Εκπαίδευ-
σης (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γ΄ Αθήνας και Ημαθίας 
και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Λακωνίας και Σερρών) με 
την Ομάδα ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς 
των Διευθύνσεων αυτών.  Η Ομάδα ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ είναι μια συλλογι-
κότητα καλλιτεχνών με ή χωρίς αναπηρίες που προσφέρει χώρο σε 
όλα της τα μέλη για να αναδείξουν τις δυνατότητές τους σε ισότιμη 
βάση. Ασχολούνται με το Θέατρο και άλλες καλλιτεχνικές δράσεις. 
Και ξεκινώντας από την πεποίθηση ότι όλα τα άτομα, με ή χωρίς α-
ναπηρίες, διαθέτουν δημιουργικότητα και εμπειρία που συχνά υπο-
τιμάται και δεν αναγνωρίζεται από το κοινωνικό σύνολο, επιχειρούν 
μια ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ της επικρατούσας αντίληψης ότι τα άτομα με α-
ναπηρίες είναι προορισμένα να αποδέχονται τη Γνώση που τους 
διδάσκουν άτομα χωρίς αναπηρίες. Σε αυτή τη δράση, που μέρος 
της έγιναν πάνω από 220 εκπαιδευτικοί στο εργαστήριο της 24ης 
Φεβρουαρίου, βλέπουμε να αντιστρέφονται οι ρόλοι: άτομα με ανα-
πηρίες παράγουν Γνώση και μας διδάσκουν πώς να ζωγραφίζουμε 
πορτραίτα. Κεντρικό πρόσωπο της δράσης αυτής είναι η Λωξάντρα 
Λούκας, καλλιτέχνιδα με σύνδρομο down, η οποία - με τη βοήθεια 
της Ελένης Δημοπούλου - επινόησε μια μέθοδο για να ζωγραφίζει 
πορτραίτα.

Στόχος της ομάδας είναι να ζωγραφιστούν πολλά πορτραίτα 
έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινωνία με πολλούς δι-
αφορετικούς χαρακτήρες (1000 πρόσωπα-1000 Faces Project), 
μια κοινωνία που να τα χωράει όλα. Περισσότερες πληροφορίες 
στο  σύνδεσμο https://issuu.com/endynamei/docs/1000_faces_
project_________1?fbclid=IwAR3LfZ7bTSq-nOiWTeZQBHw5-
UsCvhVBhaC0rttv4S0zF5SywT-bZA22174). 

Στο εργαστήριο αυτό, παρουσιάστηκε η μέθοδος της Λωξάντρας 
με στόχο, οι εκπαιδευτικοί να την εφαρμόσουν στα σχολεία τους και 
να συμβάλουν στη διεύρυνση της κοινωνίας με τα 1000 πρόσωπα.  
Η μέθοδος της Λωξάντρας περιλαμβάνει μια σειρά από απλά βή-
ματα και σαφείς οδηγίες και μπορεί να εφαρμοστεί σε σχολεία και 
Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης όλων των ηλικιών, από τα νήπια 
έως... Τα πορτραίτα μπορούν να αναφέρονται είτε σε πραγματικούς 
είτε σε φανταστικούς χαρακτήρες. Οι δημιουργοί των πορτραίτων, 
παράλληλα με τη ζωγραφική, περιγράφουν και λεκτικά τον χαρα-
κτήρα που ζωγράφισαν. Η λεκτική περιγραφή μπορεί να είναι από 
μία λέξη έως ένα μακροσκελές κείμενο. Η μέθοδος αυτή μπορεί, 
λοιπόν, κάλλιστα να εφαρμοστεί είτε ως δραστηριότητα στο πλαίσιο 
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων είτε στα μαθήματα σε 
κάποια διαθεματική εργασία, ακόμη και στο μάθημα των Καλλιτεχνι-
κών. Ανάλογα με το ποιος/ποια εκπαιδευτικός εφαρμόζει τη μέθοδο, 
μπορεί να δοθεί διαφορετικός προσανατολισμός π.χ. σε προγράμ-
ματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τα παιδιά μπορεί να φαντα-
στούν και να περιγράψουν ζωγραφικά και λεκτικά χαρακτήρες που 
είτε νοιάζονται για το περιβάλλον είτε το καταστρέφουν... Ή μπορεί 
να μη δοθεί κανένας προσανατολισμός...

Στο εργαστήριο της 24ης Φεβρουαρίου η μεγάλη συμμετοχή 
εκπαιδευτικών και τα σχόλιά τους στο τέλος του εργαστηρίου, αλλά 
και η άμεση ανταπόκρισή τους και οι αναρτήσεις στη σελίδα της 
Ομάδας ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ στο Facebook επιβεβαίωσαν τη μεγάλη 
επιτυχία του εργαστηρίου.  Το εργαστήριο θα επαναληφθεί για 
εκπαιδευτικούς άλλων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε επόμενες ημε-
ρομηνίες… Έπεται συνέχεια…

Ημαθία: Ο ΕΦΚΑ 
στην ατζέντα 

Χατζηδάκη–Τσαβδαρίδη

Το θέμα της κάλυψης των ελλείψεων, η ταχύτερη απονομή συ-
ντάξεων αλλά και η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ασφαλισμέ-
νων τέθηκαν στο τετ – α – τετ, του Υπουργού Εργασίας Κωστή Χα-
τζηδάκη με τον αναπληρωτή Γραμμ. της Κ.Ο της ΝΔ και βουλευτή 
Ημαθίας Λάζαρο Τσαβδαρίδη.

Όπως γνωστοποιείται,  ο κ. Τσαβδαρίδης μετέφερε στον αρμόδιο 
Υπουργό όλα τα προβλήματα που αφορούν το ΊΚΑ-Βέροιας και 
έθεσε το θέμα της αποτελεσματικότερης στελέχωσης της υπηρεσίας 
του ΕΦΚΑ ειδικά τώρα που οι ανάγκες για την απονομή των συ-
ντάξεων είναι αυξημένες. Ο κ. Τσαβδαρίδης μίλησε για “την άμεση 
ανάγκη για ενίσχυση της υπηρεσίας του ΕΦΚΑ με προσωπικό, ψη-
φιακή αλλά και τεχνολογική υποδομή που είναι απαραίτητα ώστε να 
τρέξουν και να αποδοθούν γρήγορα οι εκκρεμείς συντάξεις”.

Ο υπουργός Εργασίας όπως πάντα σχολαστικός και τυπικός, 
κατέγραψε όλα τα θέματα και τον ενημέρωσε τον βουλευτή Βέροιας 
να μεταφέρει καλά νέα στην Περιφέρειά του, καθώς «πολύ σύντομα 
η χώρα θα αποκτήσει, ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο που θα 
εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα και θα πληροφορεί τους πολίτες για 
ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα, διευκολύνοντας τους, από την 
πολύπλοκη γραφειοκρατία και επικάλυψη αρμοδιοτήτων που επι-
κρατεί μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου».



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου27-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Με διευρυμένο ωράριο 
07:00-21:00 λειτουργεί το 

Κέντρο Υγείας Βέροιας
Ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Υ-

γείας Βέροιας (επί της οδού Μορά-
βα 2 ) λειτουργεί από 18/01/2021 
σε διευρυμένο ωράριο, ήτοι κατά 
τις εργάσιμες μέρες από 07:00 έως 
21:00. Σκοπός, η αρτιότερη παρο-
χή υπηρεσιών υγείας και η εξυπη-
ρέτηση των αναγκών των πολιτών 
της περιοχής ευθύνης του.

Τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέ-
ντρου Υγείας σε ώρες λειτουργίας 
του, είναι:

• 23310 24661     
• 23310 22332

Μητροπολίτης 
Παντελεήμων : «Αγώνες 

για την ελευθερία» 
 
 Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου το απόγευμα στο 

πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την 
έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, 
μεταδόθηκε, μέσα από τους ιστοχώρους της Ιεράς 
μας Μητροπόλεως και από τον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος λόγος» στους 90.2 FM, ομιλία του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος ανέ-
πτυξε το θέμα: «Αγώνες για την ελευθερία».

 Πρόκειται για τη δεύτερη ομιλία του Μητροπο-
λίτου κ. Παντελεήμονος στη σειρά διαδικτυακών ο-
μιλιών με τον γενικό τίτλο: «Μαρτύρων και Ηρώων 
αίματα», που μεταδίδει η Ιερά μας Μητρόπολη κά-
θε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, κατά την οποία α-
ναπτύσσονται ιστορικά και αγιολογικά θέματα που 
σχετίζονται με την περίοδο της Τουρκοκρατίας και 
την Ελληνική Επανάσταση, την συνεισφορά της 
Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου στους αγώνες 
του Έθνους καθώς και με γεγονότα και πρόσωπα 
που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην τοπική 
μας Εκκλησία. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Φε-

βρουαρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής  του αγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού 
και θείου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΟΜΑΝΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να ενώ-
σουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Φεβρου-

αρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  σε κλειστό 
οικογενειακό κύκλο για την ανάπαυση 
της ψυχής  του αγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, υιού, γαμπρού και 
αδελφού 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝ.
ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ

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

Η σύζυγος
Ο υιός

Η μητέρα, Η πεθερά
Ο αδελφός, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 27 Φεβρου-

αρίου 2021 επί του μνήματος στα 
Κοιμητήρια Βέροιας σε κλειστό οικο-
γενειακό κύκλο 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, αδελφού και θείου 

ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣ.
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗ

(Δικηγόρου, οικονομολόγου, συγγραφέα

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

Επίσης θα τελεσθεί μνημόσυνο στην Ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Ζυρίχης.

Η σύζυγος
Η κόρη

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 27 

Φεβρουαρίου 2021 στις 11.30 π.μ. 
σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω 
απαγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος Κων. 
Κοσμάς σε ηλικία 59 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 27 

Φεβρουαρίου 2021 στις 10.30 π.μ. 
σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Απόστολος Θεοδ. 
Κοτζαμάνης σε ηλικία 85 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροι-
ας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,που μπορείτε να βοηθή-
σετε είναι οι εξής :

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

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

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Κυριακή 
28 Φεβρουαρί -
ου το πρωί θα ι-
ερουργήσει στον 
Ιερό Ναό των Αγί-
ων Κωνσταντίνου 
και Ελένης και Α-
γίου Ελευθερίου 
Διαβατού.

 Τη Δευτέρα 1 
Μαρτίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει 
με την ευκαιρία 
της εορτής της 
Αγίας Ευδοκίας, 
στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλ ιών 
«Αγ ιολογ ία  κα ι 
ζωή», μέσα από 
την ιστοσελ ίδα 
της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο 
Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 
FM.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη
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Έκλεψε μεταλλικές βάνες  
από αντλία ύδρευσης 

Συνελήφθη στις 25 Φεβρουαρίου 2021 το απόγευ-
μα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, 
καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την 
ίδια ημέρα, ενεργώντας μαζί με συνεργό του, αφαίρεσαν 
από αντλία ύδρευσης σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας, 
μεταλλικές βάνες αξίας 300 ευρώ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 Επιστροφή στο 
κανονικό ωράριο

Ανακοινώνεται  ότι από Δευτέρα 1/3/2021 τα φαρμακεία του Νομού 
μας επιστρέφουν στο κανονικό ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη 08:00-14:30 
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08:00-13:30 & 17:30-21:00

 Η Πρόεδρος    Η Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία       Οικονομοπούλου Αικατερίνη

EYΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ
Εδώ Σέλι 

 Άρε Μήτσιο

Γράφει ο Γιάννης Ντισέλιας

Που λες Ζήσεμ , δεν θα σέγραφα αμά με πήρε τηλέφωνο πάλι ο 
Μήτσιος απτην Σαλονίκη, αυτός με τους πολλούς παράδες, ο πατρι-
ώτης μου και με ειρωνεύτηκε με μία γελοιογραφία που είχε δει, να 
δείχνει έναν δικό μας καβάλα στο γουμάρι κι η κυράτ ξωπίσω φορτω-
μένη με ξερόκλαδα στην πλάτη να πηγαίνουν προς την καλύβα τους. 
Να με λέει που μείνατε εσείς κει πάνω. Με ήρθε νταμπλάς, Ζήσεμ κι 
αρχίσαμε έναν διάλογο, μην συζητάς.

Ρε Μήτσιο, του λέω μεταξύ των άλλων, από μικροί είχαμε τις δια-
φορές μας. Ήθελες να κάνεις παράδες κι να αποφύγεις την τότε μίζε-
ρη πανελλήνια ζωή. Εγώ ήμαν μαζεμένος, διάβαζα πολύ, υπάκουος, 
πηγαίναμε κατηχητικό, στην παλιά μητρόπολη, με τον πάτερ Βασίλειο 
και τάχαμ τάχαμ σε πονούσε η κοιλιά και έβγαινες έξω να πάς να 
παίξεις δίπλα που είχε ποδοσφαιράκια κλπ, ένας μουγκός αν θυμά-
μαι ο Αντώνης. Διαφωνούσαμε γιατί εγώ έβαζα στόχο μια δουλειά με 
ανθρώπους χωρίς κέρδη και αλχημείες και μια γυναίκα όμορφη για 
να μη σκιάζομαι πρωί πρωί άμα ξυπνάω. Εσύ τι έκανες ; Πού πήγες 
τι έκανες φορτώθηκες με παράδες και αντίθετα από μένα πήρες μια 
γκάια (καλιακούδα) με φορτωμένο κεμέρι. Αμά το πρωί φεύγεις χα-
ράματα για να μη βλέπεις το έτερό σου μισό ή εν τέταρτο ή δεν ξέρω 
τι. Ας είναι καλά η καψούρα σου που σε παρηγοράει με το αζημίωτο 
φυσικά. Άλλο πράμα είναι να ξυπνάς το πρωΐ και να βλέπεις ένα 
όμορφο πλάσμα να σου ετοιμάζει πρωινό και άλλο να βλέπεις έναν 
σαν τον Μπετόβεν με σηκωμένα τα μαλλιά σαν να έχει πάθει ηλεκτρο-
πληξία να παίζει την πένθιμη συμφωνία, κομμάτι της το παίζουν στις 
όξω από δω μεταφορές…..  Δες βλέπεις ρε Γιάννη με λέει ο Μήτσιος, 
ο δικός σου τι παράδες έκαμε με τα μοσχάρια. Εσύ τι έκανες με λέει; 
Εγώ του λέω το πρωί έλεγα καλημέρα σε φοιτητές και φοιτήτριες ενώ 
αυτός; Πού έλεγε ; Είχα και κάποιους μαλλιάδες και με μούσι φοιτητές 
με αμφισβητήσεις,  αμά άριστοι στο μάθημα, καραφωτιάδες. Πού να 
πας απροετοίμαστος, σε βγάζαν στο μεΐντάνι στο πι και φι. Το μόνο 
ελάττωμα που είχαν μερικοί ήταν που μισούσαν την δουλειά, σαν τον 
διάολο το λιβάνι. Αντίθετα ο δικός μου πού να πει καλημέρα; Το καλό 
είναι ότι πήρε τα χούια των ζώων και έμεινε καλός και ήσυχος. Αμά για 
να σε απαντήσω, ένας Μακεδόνας, τώρα γέρος και κάποτε πολύ κα-
λός δημοσιογράφος και πασίγνωστος ανά το πανελλήνιο, έλεγε : Άμα 
σε ταΐζουν κουκιά, κουκιά θα χέσεις. Άμα βλέπεις καθημερινά νιάτα, 
έτσι θα νοιώθεις, άμα βλέπεις μοσχάρια;…

Θυμάσαι Μήτσιομ τί σε είπε ο αλάνης που μας έφυγε και πήγε να 
παίξει αμερικάνα  με τον άγιο Πέτρο, λες και δεν του κάναμε εμείς και 
με λείπει πολύ; Αφορμή παλι αυτή η γελιογραφία που με είπες στο 
τηλέφωνο χαραί χαραί πριν αφήσεις την γκιόσσα σου (παλιόγιδα) και 
πας στα λεφτά σου και στην καψούρα σου. « Ένας λεφτάς σαν και 
σένα έπινε εσπρέσο στον καφενέ του χωριού και βλέπει καβάλα τον 
άντρα στον καρρά του και η γυναίκα φορτωμένη με τσάκνα στον ώμο 
για τον φούρνο να τραβάν για την καλύβα. Έεε λέει του καβαλάρη τι 
κάνεις, δεν την λυπάσαι; Προτού απαντήσει ο καβαλάρης, ακούγεται 

η φορτωμένη να του λέει. Άκου ξένεμ. Η 
γυναίκας το ξέρει , αμά να το μάθεις και σύ. 
Κουρασμένη γυναίκα το τρώει το αγγούρι, 
αμά κουρασμένος  άντρας μόνον αερίζεται!!! 
Άιντε στην ευχή και άφησέ μας να φάμε την 
τσουκνιδόπιτα και τα άλλα.

Μήτσομ, άφησέ μας ήσυχους εδώ στο 
Σέλι να πίνουμε  τα βότανά μας, πρόληψη 
για το αίμα, για τις αρτηρίες, για την ταχυ-
παλμία, την βιταμίνη C για τις γρίπες, για 
τον προστάτη, τα νεφρά και άλλα και κοίτα 
τα χάλια σου με το σκάτς και τα άλλα που 
πίνεις που βρωμάνε σαν κατουρλιό, που 
άλλαξες όπως με λες τρείς γιατρούς για τον 
προστάτη σου γιατί είχαν χοντρό δάκτυλο!!! 
Μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο, γιατί δεν θα 
το σηκώσω.    

Να σας έχει καλά ο Θεός.

Εργασίες συντήρησης 
δημοτικών και σχολικών κτιρίων 

του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο λειτουργικής και αισθητικής ανα-
βάθμισης των δημοτικών και σχολικών κτιρίων έχει ξεκινήσει τη συντή-
ρηση τους.

Ειδικότερα, στα δημοτικά και σχολικά κτίρια γίνονται εργασίες επι-
σκευής δώματος και κυρίως υγρομόνωσης,

καθώς και  παρεμβάσεις τόσο εσωτερικά όσο και στον περιβάλλοντα 
χώρο των εκάστοτε κτιρίων (επιχρίσματα, τοιχοποιίες, επισκευές ρωγ-
μών, επαναχρωματισμός κτιρίων κ.α.).

Τις προαναφερόμενες εργασίες παρακολουθεί προσωπικά ο Δή-
μαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης, με τους αρμόδιους αιρετούς και υπηρε-
σιακούς παράγοντες, δηλώνοντας ότι στόχος του Δήμου είναι η συνεχής 
αναβάθμιση όλων των δημοτικών – σχολικών κτιρίων έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η παροχή καλύτερων βιοτικών συνθηκών τόσο στους 
υπαλλήλους όσο και στους δημότες, όπως επίσης και στους μαθητές και 
εκπαιδευτικούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.   

Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2021
Α.Π. : 121290(158)
ΠΕΤ: 2101460620

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε εφαρμογή των διατάξεων των α) ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 

45/Β’/2014), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2014) γ) το H.Π. 
37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) και δ) Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 
92/Α/07.05.2020) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, γνωστο-
ποιούμε στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και πολί-
τες ότι έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας και τίθεται σε δημόσια 
διαβούλευση, το με αρ. Πρωτ. 947/19-02-2021 διαβιβαστικό 
έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης  που 
αφορά:

1. Το έργο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Ε-
πιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
«Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,997 
MW από την καύση του βιοαερίου που παράγεται από την 
αναερόβια χώνευση ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων – 
ενσιρωμάτων της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ 
Ο.Ε., που προτείνεται να εγκατασταθεί στα αγρ. 436 & 438 
του αγροκτήματος της ΔΚ Αλεξάνδρειας, της ΔΕ Αλεξάνδρει-
ας, του Δήμου Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ..”.

2. Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2 - ομάδα  4η: Συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών με Α/Α 11 (εγκαταστάσεις ε-
πεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή 
βιοαερίου) Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 
Α/Α 6α,6β,6γ (εγκαταστάσεις παραγωγής εγγειοβελτιωτικών/ 
ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου).

3. Φορέας υλοποίησης του έργου: ΤΖΙΑΚΑΣ Β. - ΤΖΙΑΚΑΣ 
Σ. - ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.

4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους 
φορείς και υπηρεσίες και  των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο 
της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την  27/ 02/ 2021  έως 29/ 03/ 2021. 

5. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδι-
ασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313–309718  Δρ. Κ. Νικολάου).

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλ-
λοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.pkm.gov.gr/
default.aspx?lang=el-gr&page=491

7. Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» της Π.Ε 
Ημαθίας την 27 Φεβρουαρίου 2021.  

 Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του έργου, 
βάσει της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ                  



8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου27-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

CMYK

Και εγένετο… επέκταση σχεδίου πόλεως!!!

Του Πάρη 
Παπακανάκη
 

Μια λησμονημέ -
νη μεν επέτειος, πλην 
όμως πολύ σημαντι-
κή για την εξέλιξη της 
πόλης μας θα είναι το 
επίκεντρο της σημερι-
νής μας “συνάντησης”, 
αγαπητοί φίλοι.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο αφιέρωμα, η οικοδομική 
έκταση της πόλης μας προς τα βορειοανατολικά καθοριζόταν (λίγο ως πολύ) από τη γραμμή των Ιερών 
Ναών: Έξω Παναγιάς (σημερινή Υπαπαντή), Αγίας Βαρβάρας (σήμερα έξοδος ΚΤΕΛ), Παναγιάς Περι-
βλέπτου, Αγίων Αναργύρων. 

Μετά την υπογραφή της συνθήκης ανταλλαγής πληθυσμών των Σεβρών στα 1923 «…μπουλούκια 
έφταναν οι κατατρεγμένοι της Μικρασιατικής Καταστροφής. Ένα κομματάκι ψωμί και μια πρόχειρη 
στέγη έπρεπε να φροντίσει το κράτος (που δέχτηκε, στα ξαφνικά, εκατομμύριο και πλέον)…» (Γιάννης 
Αλεξιάδης).

Ειδικότερα, στην πόλη της Βέροιας ως το 1925 είχαν καταφθάσει για εγκατάσταση 4.934 πρόσφυγες 
από τους οποίους 1.000 ήταν χαρακτηρισμένοι ως “αστοί” και οι υπόλοιποι ως “αγρότες”. Η ΕΑΠ (Επι-
τροπή Αποκατάστασης Προσφύγων) για να αντιμετωπίσει την τεράστια ανθρωπιστική κρίση έδωσε το 
μέγιστο του ενδιαφέροντός της στην εγκατάσταση των αγροτών προσφύγων (διευκόλυνση κατά προ-
τεραιότητα στην εξεύρεση κατοικίας, διανομή αγροτεμαχίων, γεωργικών εργαλείων, ζώων, σπόρων, 
κλπ) με το σκεπτικό της δυνητικά γρήγορης ένταξής τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Ενώ για 
την αποκατάσταση των “αστών” προβλεπόταν μόνο η περιορισμένη παροχή διευκολύνσεων από την 

πλευρά της Ελληνικής Πολιτείας για την 
εξασφάλιση στέγης.     

Να σημειώσουμε ότι υπό τον όρο “αστοί 
πρόσφυγες” συστεγαζόταν ένα απίστευτα 
ανομοιογενές πλήθος, από τους πολύ εύ-
πορους, οι οποίοι είχαν μετακινηθεί στον 
ελλαδικό χώρο έγκαιρα κι οργανωμένα, δια-
σώζοντας σημαντικά περιουσιακά τους στοι-
χεία, ως τους δύσμοιρους κατατρεγμένους 
των σφαγών, οι οποίοι μόλις που είχαν κα-
ταφέρει να διασώσουν το ρακένδυτο κορμί 
τους. Για τους τελευταίους αυτούς, η τρα-
γωδία του ξεριζωμού επαναλήφθηκε ξανά 
και ξανά, καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων 
“ανταλλάξιμων κατοικιών” ήταν ανεπαρκής 
για την κάλυψη τόσο αυξημένης ζήτησης. 

«Κοινωνική ανισότητα ακόμη και σε συν-
θήκες εθνικής καταστροφής» θα μπορούσε 
να σκεφτεί κάποιος…   Θα ήταν όμως μια 
βιαστική κρίση, γιατί στην πόλη της Βέροι-
ας αυτό που αξίζει να μνημονευθεί και να 
αναδειχθεί από την τραγική εκείνη περίοδο 
είναι το αυξημένο αίσθημα της κοινωνικής 
συνοχής κι αλληλοβοήθειας που επιδεί-
χθηκε μεταξύ των προσφύγων, αλλά και η 
συγκαταβατική στάση των γηγενών Βεροι-
έων (χωρίς βέβαια να λείψουν και κάποιες 
μεμονωμένες εξαιρέσεις).  

Συγκεκριμένα, οι πιο εύποροι πρόσφυ-
γες, αν και είχαν απαρχής τη δυνατότητα 
να νοικιάσουν ή να αγοράσουν σπίτια μέ-
σα στην πόλη κι έτσι να αναμειχθούν γρή-
γορα με τους γηγενείς, δεν εγκατέλειψαν 
τους ανίσχυρους συμπατριώτες τους στη 
μοίρα τους. Σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα αυτο-οργανώθηκαν σε συλλόγους (ένα 
παράδειγμα: ο Σύλλογος Αστών Βέροιας 
“Η Σύμπνοια”), συσπείρωσαν γύρω τους 
το σύνολο του προσφυγικού κόσμου και 
μπήκαν στην πρώτη γραμμή της “μάχης για 
παλινόρθωση”. Στον τότε τοπικό τύπο εξαί-
ρεται επί του θέματος η προσφορά των: Σ. 
Μουράτογλου, Ε. Γιαζιτζιόγλου, Κ. Προδρο-
μίδη, Δ. Θωμαΐδη, Δ. Νικολαΐδη, Χ. Κυριτσό-
πουλου, Γ. Καζαντζίδη, Ε. Ουλκέρογλου, Γ. 
Αρσάνογλου, Ι. Παυλίδη, Ε. Σταυρίδη. 

Με τη δραστηριοποίηση των προαναφε-

ρομένων προς τις ελλαδικές αρχές επιτεύχθηκε την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 1926 η θεμελίωση του 

πρώτου αστικού προσφυγικού συνοικισμού “ΕΛΗΑ” (τοποθεσία μεταξύ των σημερινών οδών Καρα-
τάσου και Ανοίξεως) από τον κ. Καραμάνο, Γενικό Διευθυντή Εποικισμού Μακεδονίας. Άρχισε έτσι να 
υλοποιείται επίσημα η (πολύπαθη) επέκταση του σχεδίου πόλεως της Βέροιας, την οποία εγκαίρως είχε 
προτείνει (από το 1924) ο τότε Δήμαρχος κ. Ιωάννη Μάρκου*. 

[*Αξίζει να σημειώσουμε για να κατανοήσουμε και αυτό που προαναφέρθηκε ως συγκαταβατικό 
πνεύμα των γηγενών Βεροιέων ότι ο πρώτος αιρετός Δήμαρχος Βέροιας είχε συμπεριλάβει στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο της πόλης και δύο εκπροσώπους των προσφύγων.]

 Ακολούθησε (ένα χρόνο περίπου μετά) η δημόσια ειδοποίηση του Γραφείου Εποικισμού Βέροι-

Οι πρώτοι εγκαταστημένοι «αστοί» πρόσφυγες στη (μετέπειτα επονομασθείσα) 
συνοικία «Έξω Παναγιά», μπροστά στο σπίτι της οικογένειας Αριστείδη Αμοιρίδη 
(3ος από αριστερά όρθιος). Αρχείο Γέρσης Καζαντζίδη

Προσφυγική «ομολογία 1.000 δραχμών» της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος.

Σήμερα στην ίδια θέση, η γωνιακή οικοδομή επί της συμβολής των οδών Ανοίξεως & Πίνδου 30. 
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ας προς τους «βουλωμένους 
αστούς πρόσφυγας να ανεγεί-
ρωσι  οικήματα ιδίαις αυτών 
δαπάναις και άνευ οικονομι-
κής ενισχύσεως της υπηρεσίας 
στις τοποθεσίες: Εληά (1), Έξω 
Παναγιά (2), Κιουτσούκ Μολά 
Μπουσταφά (Παραδείσου) (3) 
και Αγίου Παύλου (4)…».  

 Καθώς όμως η “αστική απο-
κατάσταση” παρέμεινε στο κα-
θεστώς “αυτεπιστασίας” (πρω-
τοβουλία, μέριμνα και αυτο-χρη-
ματοδότηση των ενδιαφερομέ-
νων) για πολλά χρόνια ακόμη, 
ελάχιστα από τα ανεγερθέντα 
κτίρια θα μπορούσαν να χαρα-
κτηρισθούν ως κατοικίες. Τα πε-
ρισσότερα είχαν σοβαρότατες 
ελλείψεις και ήταν ουσιαστικά 
ξύλινες, λιθόχτιστες ή πλινθό-
κτιστες  (στην καλύτερη περί-
πτωση) καλύβες, στεγασμένες οι 
περισσότερες πρόχειρα (με λα-
μαρίνες ή πισσόχαρτο).  Όπως 
περιγράφει σχετικά ο Γιάννης 
Αλεξιάδης με το χαρακτηριστικό 
του ύφος: « (…) Τα σπίτια είχαν 
ένα μέτρο θεμέλιο, πέτρες ανά-
κατες, δοκάρια, τούβλα, γύρω 
διαχωρισμούς, πάτωμα καρφω-
τό και τριζάτο, ταβάνι, κουζινάκι 
και για το αποχωρητήριο δεν ξέ-
ρω, μέσα… έξω… Σπρώξιμο τα 
έτοιμα παράθυρα προερχόμενα 
εκ Θεσσαλονίκης και άντε, πάρ-
το, πρόσφυγα αστέ…»

Παράλληλα ξεκίνησε το υ-
περμέγεθες για τη συγκυρία της 
εποχής έργο διάνοιξης μιας πε-
ριφερειακής οδού (η σημερινή Λεωφόρος Ανοίξεως). Οι πρωτοβουλίες του τοπικού Βουλευτή κ. Ι. Πα-
παδάκη ευοδώθηκαν με τη συμπαράσταση του τότε Υπουργού Συγκοινωνίας κ. Ι. Βαλαλά.  

Μετά το 1930 ανέλαβε δράση το Υπουργείο Πρόνοιας με την υπό τύπο εργολαβίας ανέγερση τυπο-
ποιημένης μορφής κατοικιών και την εξαγορά τους από πρόσφυγες μέσω ομολογιών*. 

[ *Ο δηλωμένος ως “αρχηγός” αστικής προσφυγικής οικογένειας είχε τη δυνατότητα να ζητήσει 
δάνειο από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, το ποσό του οποίου μπορούσε να φτάσει μέχρι το 25% της 
αξίας της προσωρινά εκτιμώμενης από την ΕΑΠ ανταλλάξιμης περιουσίας τους.]

 Για να ολοκληρώσουμε, στον συνολικό ελλιπέστατο χωροταξικό σχεδιασμό εντάχθηκε και η ανέ-
γερση του διδακτηρίου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας μέσα στον θεωρούμενο ως αυλόγυρο της 
Βυζαντινής Μονής του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των 
προσφυγόπουλων. 

Η θεμελίωση του συνοικισμού “Εληά” και η επέκταση του σχεδίου πόλης προς τα ΒΑ της Βέροιας 
δεν έλυσε παρά ένα μικρό μέρος από το τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα της εποχής. Ήταν όμως από-
φαση “σταθμός” για τη μετέπειτα διαμόρφωση της πόλης μας… 

Χτίζοντας το διδακτήριο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 Προσφυγόπουλα δεύτερης γενιάς στην αλάνα κάτω από το 6ο Δημοτικό Σχολείο. Στο βάθος μέρος 
του συνοικισμού «Έξω Παναγιά»

 Ποδηλατάδα κοριτσιού (!!!) στα 1943  επί της οδού Παύλου Μελά . Στο βάθος η συμβολή  με τις 
οδούς Καρατάσου (αριστερά) και Σκρα (δεξιά) Αρχείο κ, Μ. Δαμιανίδου

Νεαροί επί της Παύλου Μελά στο ύψος του ΠΙΚΠΑ (όπου σήμερα ο Χώρος Τεχνών) στα 1947. 
Στο βάθος η συμβολή με την οδό Μπιζανίου και προσφυγικές κατοικίες. 

Νεαρά κορίτσια στα όρια του συνοικισμού «Έξω Παναγιάς, επί της οδού Περιπάτου (τότε) τη ση-
μερινή Λ. Ανοίξεως.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
01/03/2021 έως 05/03/2021

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

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

01-03-2021 μέχρι 

07-03-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο 27-02-2021

08:00-14:30 ΧΑ-

ΤΖΗΚΥΡΙΑΚ ΙΔΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν.

Δημαρχείου) 23310-

25669

08:00-14:30 ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ20

23310-23416

08:00-14:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ

7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

14:30-21:00ΠΟΡΦΥΡΗΑΝΝΑΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19(κοντά

στο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

19:00-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

21:00-08:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠιεριων

4423310-26914

Κυριακή 28-02-2021

08:00-14:30ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3

(έναντιΙΚΑ)23310-27507

14:30-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ

7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

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

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

Δευτέρα 01-03-2021

14:30-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

14:30-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19

ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

19:00-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ 10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

21:00-08:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ 10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

Φαρμακεία
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα στοΌμπερ-

σντορφ συνεχίστηκε με το αγώνισμα του
σπριντ κλασικής τεχνικής με την ελληνική α-
ποστολήνασυμμετέχειμετρειςαθλήτριεςκαι
τρειςαθλητέςσταπροκριματικά.

Η καλύτερη επίδοσηήρθεαπό τηνΜαρία
Ντάνου, η οποία κατέλαβε την 84η θέση με
συνολικό χρόνο 3:40.56 συγκεντρώνοντας
παράλληλα461,16βαθμούςστηνβαθμολογία
τηςFIS.ΠιοκάτωαπότηνΝτάνουβρέθηκεη
ΝεφέληΤίτα,ηοποίαολοκλήρωσετοναγώνα
μεσυνολικό χρόνο 3:49.05, αλλά και 525,10
βαθμούςFIS.ΗΒούλαΛαδοπούλου,κατέκτη-
σε την 96η θέσημεσυνολικό χρόνο 4:03.29
και 632,35 βαθμούς FIS. Στο ίδιο αγώνισμα
τηςκατηγορίαςαντρώνοΆγγελοςΑντωνιάδης
τερμάτισε135οςμε χρόνο4:17,9 και κέρδισε
513,17βαθμούςFIS.OΔημήτριοςΒεληβάσης
με χρόνο 4:29,38 και 595,07 βαθμούς FIS
κατέλαβε την 138η θέση.Τέλος, οΚλεάνθης
Καραμίχας ακολούθησε στην 141η θέση με
χρόνο4:32,54και616,13βαθμούςFIS.

ΚαλύτερηηΜαρίαΝτάνουτουΕΟΣΝάουσα

Κλήσεις Εθνικής 
Γυναικών στο χαντ μπολ, 

πέντε παίκτριες της 
Βέροιας 2017

Αρχίζει τηνπροσεχή εβδομάδα ηπροετοιμασία
της Εθνικής Γυναικών ενόψει του 3ου ομίλου των
προκριματικών του παγκοσμίου πρωταθλήματος
2021πουθαδιεξαχθείσταΣκόπιατοδιάστημα19-21
Μαρτίου2021.ΗΕθνικήθαχωριστείσεδύογκρουπ,
τοΒόρειο κλιμάκιο θαπροπονηθείΔευτέρα 1/3 και
Τρίτη 9/3 (12:00-14:00) στο «Σπίτι τουΧάντμπολ»
στηΘεσσαλονίκηκαιτοΝότιοΚλιμάκιοΤρίτη2/2και
Δευτέρα 8/3 (12:00-14:00) στην αίθουσα «Γ. Κασι-
μάτης» τουΟΑΚΑ.ΟΟμοσπονδιακόςπροπονητής
ΠαναγιώτηςΜεσσήνης κάλεσε τιςπαρακάτωαθλή-
τριες: Βόρειο κλιμάκιο:Παναγιωτίδου,Μεντεσίδου,
Μπατζαρακούδη, Γκάτζιου, Σαμολαδά, Κουκμίση,
Τσικνάκη,Σεβδίλη,Χατζηπαρασίδου(ΠΑΟΚMateco),
Κωστοπούλου,Μάστακα,Κερλίδη,Ζενέλι,Βασιλειά-
δου(Βέροια2017),Κουτσιμάνη,Κυρικλίδου,Αμανατί-
δου(HondaΠανόραμα),Πυριτίδου,Τροχίδου(Μέγας
ΑλέξανδροςΓιαννιτσών),Μούρνου (ΑναγέννησηΆρ-
τας),Ράτσικα(ΑΟΠροσοτσάνης).

Το πρόγραμμα, οι διαιτητές και η 
T.V. της 14ης αγωνιστικής στη Volley 

League 2020-21
Volley League Ανδρών 

- 14η αγωνιστική
Σάββατο27Φεβρουαρίου
Κλειστό «Κροίσος Πέρ-

σης» Νέα Σμύρνη, 20.00 (Live 
Streaming V.L.): Α.Ο.Ν.Σ. Μί-
λων - Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροι-
ας

Διαιτητές:Βουδούρης,Κου-
τσούλας, Παρατηρητής: Πέρ-
ρος,Επόπτες:Χατζηβασιλείου,
Κατσιάρας, Γραμματεία: Θεο-
δωρίδου.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ:Παναθηνα-
ϊκόςΑ.Ο.-ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ:Α.Ο.Φοίνι-
καςΣύρουΟΝΕΧ-Ο.Φ.Η.

Κυριακή28Φεβρουαρίου
ΖηρίνειοΚηφισιάς,17:00(ΕΡΤ-Sports):Α.Ο.Π.Κηφισιάς-Π.Α.Ο.Κ.
Διαιτητές:Φραγκάκης,Ονόπας,Παρατηρητής:Μαυρικίδης,Επόπτες:Γεωργιά-

δηςΣτ.,Βαρατάσης,Γραμματεία:Μπίτσικα.

ΠέντεκρούσματαστονΔούκα
Αναβλήθηκε το παιχνίδι

με τον Διομήδη
ΔενθαδιεξαχθείσήμεραΣάββατοτοπαιχνίδιΔούκας-Διομήδης,

αφούόπωςενημέρωσεηομάδα των “εκπαιδευτηρίων” εντοπίστη-
κανπέντε κρούσματασε αθλητές της ομάδας, κάτιπου οδήγησε
τηνΔΕΠ/ΟΧΕστηναναβολήτουαγώνα

Ηανακοίνωση
“ΗΔΕΠ/ΟΧΕ ανακοινώνει την αναβολή του αγώναΔιομήδης

Άργους-ΑΣΕΔούκαγιατην8ηαγωνιστικήHandballPremier,μετά
απόενημέρωσητουΑΣΕΔούκαγιαπέντεθετικάδείγματαCοvid-19
πουαφορούναθλητέςτηςομάδας.

Ηδιαδικασίαπουθαακολουθηθείπροβλέπεται αναλυτικάστο
επικαιροποιημένοαγωνιστικόπρωτόκολλο τηςΟΧΕ, τοοποίο έχει
εγκριθείαπότηνΓενικήΓραμματείαΑθλητισμού”

Στις 23 της εθνικής ομάδας 
ποδοσφαίρου νεανίδων η Ολίνα 

Μπαξεβάνου
Στις 23 ‘εκλεκτές’ του

προπονητή της Εθνική
Νεανίδων ΓιώργουΠαπα-
κώστα συμπεριλαμβάνε-
ται ηΟλίναΜπαξεβάνου,
παίκτριατουΠΑΟΚ,γιατις
προπονήσεις που θα γί-
νουν στηΘεσσαλονίκη το
διάστημα 26-28Φεβρου-
αρίου.Οιπροπονήσεις θα
λάβουνχώραστοΑθλητικό
ΚέντροτηςΜίκρας.

Για μία ακόμη φορά ε-
κτιμήθηκε το ταλέντο της
νεαρήςπαίκτριαςπουδια-
κρίνεται με τιςπολύ καλές
εμφανίσειςτης
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Νέο Δ.Σ. στο Μουσικό Σωματείο “Ωδείο Ναούσης” 
Την Κυριακή 21-2-2021 πραγματοποιήθηκε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Μουσικού 

Σωματείου “Ωδείο Ναούσης” με την χρήση της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας electobox, που 
παρείχε ο Δήμος Νάουσας. 

 Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή των μελών και η διαδικασία, παρότι πρωτόγνωρη, στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία. 

 Τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα την διαχειριστική χρήση της προηγούμενης τριετίας του απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου, αφού, με τον υποδειγματικό τρόπο που λειτούργησε και τις αξιολογότατες εκδη-
λώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποίησε, πρόβαλλε τις δυνατότητες του σωματείου με μοναδικό 
τρόπο και ανέδειξε το υψηλό επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει. 

 Στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν αναδείχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτή-
θηκε αμέσως σε σώμα με την κατανομή αξιωμάτων ως εξής: 

 Πρόεδρος: Λούκας Κωνσταντίνος  
Αντιπρόεδρος: Γυρούση Γεωργία 
Γ. Γραμματέας: Μπιλιούρη Μαρία 
Ταμίας: Μπιλιούρης Αλέξανδρος 
Έφορος υλικού: Κεράνος Κωνσταντίνος 
Επιμελητής: Γουγούση Ιωάννα 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:  Μητσιάνης Χρήστος 

 Το Δ.Σ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ 
ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΝΤΩΝ!

Φίλοι μου, κα-
λή σας ημέρα, 

σε ημέρες που 
μας πνίγει η μπόχα από τη βρώμα των επικίνδυ-
νων, φυτευτών σκουπιδιών, που κατέχουν διά-
φορες θέσεις, μάλλον πρέπει να χαλαρώσουμε, 
για αυτό πιστεύω πως έφθασε η ώρα, να σας 
αποκαλύψω για τον εαυτό μου, πράγματα που 
δεν γνωρίζετε.

Για παράδειγμα εκτός από λάτρης διαφόρων 
ταψιών, είμαι και λάτρης της τέχνης, της πολύ 
υψηλής τέχνης (τρομάρα τους!), και όπως κατα-
λαβαίνετε κάνω και κακές παρέες, δυστυχώς.

Αποτέλεσμα αυτών των παρεών, με τίτλο «με 
εξαπάτησε», είναι το γεγονός του αφορισμού μου 
από την Εκκλησία, η νοσηλεία μου σε ψυχιατρείο 
και η φυλάκισή μου για ένα διάστημα.

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή!

Μία φορά και ένα καιρό, Μ. Παρασκευή ήταν, 
δυστυχώς έπεσα στην παγίδα και εξαπατήθηκα 
και πρώτο τραπέζι πίστα  σε ουζερί, με νηστίσιμη 
γράπα!

Μπαίνει και ο ηθοποιός, σούπερ ταλέντο, είχε 
αναδειχθεί με το έργο «συγνώμη ο Οιδίπους με 
εξαπάτησε», αγκαλιές, φιλιά, ασπασμοί και ξαφνι-
κά, άντε παιδιά να πιούμε, για καλή χρονιά!

Στην υγειά μας, καλή Πρωτοχρονιά, με υγεία 
και του χρόνου!

Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή τον κοίταξα πε-
ρίεργα, αλλά δυστυχώς με έπεισε - εξαπάτησε, 
ότι η ώρα ήταν δώδεκα και γινόταν αλλαγή του 
χρόνου!

Σηκώθηκα και εγώ, άρχισα να γελώ, να φωνά-
ζω, βεγγαλικά και ζήτω και άντε και του χρόνου, 
μέχρι που η επίσημη εκκλησία με αφόρησε, καλά 
είναι δυνατόν κ. χοντρούλη μου είπε, Μ. Παρα-
σκευή και να εορτάζετε με πυροτεχνήματα;

Μάταια προσπαθούσα να εξηγήσω ότι είχα 
εξαπατηθεί από ένα επικίνδυνο φίλο, που δεν 
γνώριζα!

Και σα να μην έφτανε η ξεφτίλα μου, υπήρχε 
και συνέχεια, τόσο καλός ηθοποιός ήταν.

Εκεί που τρώγαμε στο χασαποταβερνείο «ο 
εξαπατηθείς παχουλούτσικος», και φέρε τα πιάτα 
με τα κεμπάπια και τα ζυγούρια, και να τα χωριά-
τικα λουκάνικα και τα σούβλακος και τα μπίφτεκος 
και ενώ κόντευα να σκάσω, δεν μπορούσα να 
ανασάνω, ξαφνικά ο φίλος μου ο ηθοποιός, καλά 
… τίποτα δεν έχεις φάει!

Τι λες ρε, του είπα κοντεύω να κλατάρω, δεν 

βλέπεις τα πιάτα, γύρω στα έξι ήταν!
Εγώ μόνο ένα μικρό βλέπω μου είπε, μάλλον 

λίγο τζατζικάκι έφαγες, άσε που βλέπω και πέντε 
πιρούνια!

Καλά σα δε ντρέπεσαι, πέντε άνθρωποι μοιρα-
στήκατε ένα τζατζίκι και λες, ότι έχεις σκάσει από 
φαγητό, ψέματα στον φίλο σου, δεν πρέπει.

Που λέτε φίλοι μου, πάλι εξαπατήθηκα και 
νόμισα ότι ήμουν νηστικός και παρήγγειλα μία 
από τα ίδια ώσπου … δεν αισθάνομαι καλά και 
ίου, ίου το ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο, ο 
ευτραφούλης.

Αφού με συνεφέρανε τα αλάνια οι ντόκτορες, 
με επιπλήξανε, για την κατάστασή μου.

Στην προσπάθεια να τους εξηγήσω ότι εξα-
πατήθηκα από τον επικίνδυνο άνθρωπο που δεν 
είχα ξαναδεί και επειδή βλέπανε ότι επέμεινα, με 
στείλανε στον ψυχίατρο για νοσηλεία!

Η τρίτη φορά της εξαπάτησης, ήταν η χειρό-
τερη.

Η συνάντηση έγινε σε κλαμπάκι, μπαίνει φου-
ριόζος, αγκαλιές και τα λοιπά και … χαιρετώ τον 
κούρο των νέων.

Όχι και νέος, ρε φίλε του είπα.
Τι λες τρελό αγόρι, για να μην πω μωρό, είσαι 

τεκνό σκέτο, μου είπε.
Ο βασιλιάς των μοντέλων!
Και τι ωραία φόρμα, ζωντανά χρώματα και τι 

αθλητικό παπουτσάκι. 
Για σταμάτα ρε μεγάλε το πουκάμισο που κρέ-

μεται έξω από το παντελόνι και οι γαλότσες, είναι 
το ζωντανό ντύσιμο.

Να μην σας τα πολυλογώ πάλι με εξαπάτησε 
και νόμιζα ότι είμαι τζόβενο και άρχισα να την 
πέφτω σε μικρά παιδάκια και δεν θέλει πολύ,  κα-
ταγγελία και φιλάκα!

Έκανα προσπάθεια να τους πείσω ότι είχα 
εξαπατηθεί, αλλά μάταια.

Φώναζα πως τα παιδάκια δεν μου αρέσουνε, 
αλλά μόνο τα παϊδάκια!

Φίλε μου, είπε ένα όργανο της τάξης, η εξα-
πάτηση είναι υπουργικό ελαφρυντικό, δηλαδή 
μόνο εάν είσαι υπουργός μπορεί να θεωρηθεί ότι 
εξαπατήθηκες.

Είσαι, πες μου είσαι;
Τι να είμαι, ρώτησα απορημένος.
Υπουργός ρε βλάκα, δεν καταλαβαίνεις!
Ναι, είμαι φώναξα, υπουργός των εξαπατηθέ-

ντων!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

Του Γιάννη Δ. Μοσχόπουλου

7. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η οθωμανική κατάκτηση προκάλεσε σημαντική οπισθοδρόμηση 

στα θέματα εκπαίδευσης σε όλα της τα επίπεδα. Ένα σημαντικό γεγο-
νός για την ανάπτυξη της παιδείας, αλλά και γενικότερα για την ιστο-
ρία του έθνους, σημειώθηκε στα 1593, όταν ο πατριώτης Πατριάρχης 
Ιερεμίας Β΄ ο Τρανός συγκάλεσε σύνοδο στην οποία αποφασίστηκε 
να φροντίσουν οι ορθόδοξοι μητροπολίτες να ιδρύσουν σχολεία. Ου-

σιαστικά ο ιεράρχης κήρυξε γενική σταυροφορία για την ίδρυση σχολείων και διαφόρων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων. Έτσι από την εποχή αυτή γενικεύεται η ίδρυση σχολείων. Ο δεσμός εκκλη-
σίας – σχολείου, ο οποίος και στα χρόνια της βυζαντινής περιόδου ήταν στενός, γινόταν πλέον 
στενότερος. Τα σχολεία ήταν δίπλα ή μέσα στην εκκλησία ή το μοναστήρι. Ο δάσκαλος  συνήθως 
ήταν ιερέας ή μοναχός. Τα σχολεία, που αφορούσαν μόνο στα αγόρια, ήταν προσαρτημένα στην 
εκκλησία, χωρίς τάξεις. Η εκπαίδευση είχε περιοριστεί στα λεγόμενα κολυβογράμματα. Ο μο-
ναδικός δάσκαλος, συνήθως ιερέας ή μοναχός, τους δίδασκε ανάγνωση μόνο εκκλησιαστικών 
βιβλίων (το ωρολόγιο, την οκτώηχο, το ψαλτήρι, τις διάφορες ακολουθίες κλπ).  

Ο επίσκοπος Καμπανίας Θεόφι-
λος (1749-1795) λάμπρυνε με την 
πνευματική δράση του την περιο-
χή του κεντρικοανατολικού κάμπου. 
Καταγόταν από τα Ιωάννινα και διέ-
θετε όχι μόνο βαθιά θεολογική, αλλά 
και πλατιά εγκυκλοπαιδική μόρφω-
ση, που την αξιοποιούσε ένα προ-
οδευτικό και φιλελεύθερο πνεύμα. 
Η έδρα της Επισκοπής του ήταν 
στην Κουλακιά (Χαλάστρα), αλλά 
στην Καψόχωρα διατηρούσε κονάκι 
που είχε μετατραπεί σε πνευματικό 
κέντρο, όπου οι νέοι της περιοχής, 
που διψούσαν  για  μάθηση,   οργα-
νωμένοι  σε  αδελφότητα,  φοιτού-
σαν  με  δάσκαλο  τον πνευματικό  
παπα-Ανανία. Αρχικά διδάσκονταν 
τις βασικές γνώσεις, αλλά όσοι δι-
ακρίνονταν στη μάθηση φοιτούσαν 
στις ανώτερες σχολές της Νάουσας, 
της Θεσσαλονίκης και της Βέροιας 
ως υπότροφοι. Έτσι προετοιμάζο-
νταν  τα  νέα  στελέχη της  επισκο-
πής,   δηλαδή   οι  ιερείς  και οι δάσκαλοι.  Επίσης λειτουργούσε «εν Καυσοχωρίω βιβλιοθήκη 
του Θεοφίλου Καμπανίας». Το κέντρο αυτό ήταν μία όαση πνευματική για τους νέους της περι-
οχής. Παράλληλα είχε οργανώσει πλήρως τα σχολεία σε όλα τα χωριά της περιοχής του, αφού 
ο ίδιος βεβαίωνε ότι «… εις τον Γηδάν έχουσί  τινα εντόπιον παιδαγωγούντα τους παίδας και εις 
άλλα ομοίως οι ιερείς». 

Οι χριστιανοί της Μακεδονίας  στηρίχθηκαν ψυχικά και από τον ιεραπόστολο Κοσμά Αιτωλό, ο 
οποίος διέσχισε την ύπαιθρο της και κήρυξε από το 1766 έως το 1778. Μιλώντας απλά, αλλά με 
δύναμη και ύφος προφήτη, εμψύχωνε τους χωρικούς, προφήτευε τη μελλοντική απελευθέρωση 
του ελληνικού γένους και τους παρακινούσε να κτίζουν εκκλησίες και να ιδρύουν σχολεία, πασχί-
ζοντας έτσι να ανακόψει τους εξισλαμισμούς. Τα κηρύγματά του άγγιζαν άμεσα τα λαϊκά στρώμα-
τα γίνονταν βάλσαμο και κινητήρια δύναμη για τους υπόδουλους. Κατά τη δεύτερη περιοδεία του 
στη Μακεδονία το 1775 ο Κοσμάς κινούμενος από τη Θεσσαλονίκη πέρασε από το Ρουμλούκι 
κι έφθασε στη Βέροια, το καλοκαίρι του 1775. Από «ενθύμηση» μαθαίνουμε ότι τον Ιούλιο του 
ίδιου χρόνου κήρυξε εκεί, καθώς και στα γύρω χωριά. Τότε χρονολογείται η επίσκεψη του Κοσμά 
Αιτωλού στο Γιδά. Σύμφωνα με αφηγήσεις παλαιών κατοίκων του Γιδά (που κατέγραψα περί 
το 1978), κορυφαίο γεγονός στην ιστορία του χωριού είναι ότι πέρασε, λειτούργησε και δίδαξε  
στην αυλή της εκκλησίας του αγίου Αθανασίου ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο «Απόστολος Κοσμάς ή ο 
«Άγιος Κοσμάς», όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, όταν έ-
φθασε στο Γιδά, πήγε στην παλιά εκκλησία του αγίου Αθανασίου (στο χώρο του σημερινού ομώ-
νυμου κοιμητηριακού ναού Αλεξάνδρειας), έμπηξε στο χώμα έναν σταυρό φτιαγμένο από χλωρά 
κλαδιά, λειτούργησε και δίδαξε ενώπιον κατοίκων που συγκεντρώθηκαν από όλα τα γύρω χωριά. 
Ο προηγούμενος ναός του Αγίου Αθανασίου έφερε χρονολογία κτίσεως το 1777, οπότε ίσως η 
κατασκευή του να ήταν καρπός του κηρύγματός του.- 

Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] κατά την πρώιμη και μέση οθωμα-
νοκρατία [14ος αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Εντευκτηρίου 2012, σελ. 301, 313-
341, 320, 324 επ., 337, 409.  19.2.2021/ mosio@otenet.gr / 6977336818

1821 – 2021, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  
πριν (κατά-μετά) την επανάσταση

Στις 22 Φεβρουαρίου 1821 ο Υψηλάντης εξέδωσε προκήρυξη ανεξαρτησίας, πέ-
ρασε τον ποταμό Προύθο και ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης στο Ιάσιο της 
Μολδοβλαχίας. Δύο μέρες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου 1821 εξέδωσε επανα-
στατική προκήρυξη με τον τίτλο «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίναμετζάκι,δωμά-

τιο.Μεπρόσβασηστην

αυλή.Αυτόνομη θέρ-

μανσησεήσυχηπεριο-

χή.Τιμή135.000ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμακοντάστοΜουσείο,

90 τ.μ., 34.000 ευρώ.

Τηλ.:6934888738Με-

σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα

όρ ια  Αγγελοχωρι -

ου -Αρχαγγέλου  2

χωράφια κολλητά, 25

και11στρέμματα,πε-

ριφραγμένα, παλμέτ-

τα βερύκοκα 6 ετών

σε φούλ παραγωγή,

άριστης κατάστασης,

4 εξαιρετικές ποικιλί-

ες, με μπεκάκια.Πα-

ρακαλώ μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Κινη-

τό:6945769920.

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-

φι 10 στρέμματα με

ροδάκινασυμπήρυνα

ANDROSS στην πε-

ριοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ

κοντάστογήπεδοΔΙ-

ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή

είναι κατάλληλη για

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

Τηλ. επικοινωνίας: 6982

384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-

λείοεπίτηςοδούΜητροπό-

λεωςστηΒέροια.Πληροφο-

ρίεςτηλ.6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο

κέντροτηςΒέροιας:1)υπό-

γειααποθήκη110τ.μ.,τιμη

150ευρώ,2)πατάριπερί-

που100τ.μ.,τιμή100ευρώ.

Πληρ.τηλ.:6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμα κέντρου με ατομι-

κή θέρμανση 3 δωμάτια

σαλόνικουζίναμπάνιοσε

άριστη κατάσταση, 280

ευρώ.Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23334ΚΕΝΤΡ0,Ενοικιάζεταιγκαρ-

σονιέρα40τ.μ.,αποτελείταιαπόσαλονοκου-
ζίνακαι1υ/δ,1οςόροφος,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούς,μεανελκυστήρακαινούρ-
γιο,μεθωρακισμένηπόρτα, ανακαινισμένη
εκβάθρων,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ενοίκιο:200€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμε
ηλεκτρικέςσυσκευές ,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστη
θέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλά
τζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάλη
αυλή.Τιμή:320€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής ,σεημιυπόγειο ,
τιμήπολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.

κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άψογασυντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,
μευδραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,με
μίσθωματα200€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας

50τ.μ.στον1οόροφο .Αποτελείταιαπό
3Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένο
το1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικά
μεΔιπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύο
κλιματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπει
σεανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις, Τιμή:200€. ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104786-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,και
μεΑνελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχει
ωραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070 -Κέντροσεπάροδο της
ΜητροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
30τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,και
μεδικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίου.Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75
τ.μ.,ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι,σεεξαι-
ρετικάκαλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολά
ασφαλείας,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,
ενοίκιοπολύλογικό,μόνο280€,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24142-ΣΤΑΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ
τηςΒέροιαςενοικιάζεται κατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας120τ.μ. ισόγειο. ,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεκεντρικόδρόμο,καλήκατάσταση,
μεενοίκιομόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑκατάαποκλειστικότηταμί-
σθωσηνεόδμητου ισογείουκαταστήματος
συνολικήςεπιφάνειας175 τ.μ.Είναι κατα-
σκευασμένοτο1997,διαθέτεικαιαποθήκη
-Ενοίκιο400€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106818ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Πωλείται

Γκαρσονιέρα59τ.μ.,3οόροφο,ηοποίααπο-

τελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,με
απεριόριστηθέα,ανατολικόπροσανατολισμό,
χωρίςανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεπο-
λύκαλήδιαρρύθμιση,χρήζειανακαίνισης,
σετιμήπροσφοράςμόνο:23.000€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106808Στοκέντρο τηςΒέροιας
πλησίονΜητρόπολης , ένα εξολοκλήρου
ανακαινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ65τ.μ.με2
υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπάνιο,στον
6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίοδιαθέ-
τειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρκας
Kömmerlingμε τριπλήυάλωση,ηλεκτρικά
ρολάαλουμινίουκαισήτες, ενεργειακότζά-
κι,DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματι-
στικόστησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανση
μεαντλίαθερμότητας,πλήρηεγκατάσταση
συστήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακοσμη-
τικέςκατασκευές.Έχειγίνειεκβάθρωναλλα-
γήτωνηλεκτρολογικώνκαιτωνυδραυλικών
εγκαταστάσεων.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ: 106731ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα
στηνκαρδιά τηςπόλης τηςΒέροιας84τ.μ.
μικτάκαι72τ.μ.καθ.,σε1οΥπερυψωμένοό-
ροφο,τοοποίοαποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,ηθέρμανσητουείναιμε2
κλιματιστικά,προσόψεως,σεπολύκαλήτο-
ποθεσία,έχειηλιακόθερμοσίφωνα,τέντες,με
ανελκυστήρα,κατάλληλοκαιγιαεπαγγελματι-
κήστέγη,καινούργιακουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλειτουργικοί,σε
τιμήπροσφοράςμόνο55.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106821ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Πωλείται
ωραιότατοΔιαμέρισμα98τ.μ.μικτάκαι81τ.μ.
καθ.,μεφανταστικήθέα,πανταχόθενελεύθερο,
βρίσκεταιστον3οόροφο,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμπάνιο,έχειαυτό-
νομηθέρμανσημεωρομετρητές,κουφώματα

αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,διαμπερές,μεπολύ
καλήδιαρρύθμιση,άνετουςχώρους,μεγάλες
βεράντες,μετέντες,σετιμήευκαιρίαςμόνο
70.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητημονοκα-
τοικίασυνολικής επιφάνειας120 τ.μ.σε2
επίπεδα .Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο2001καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική -Πετρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,
τακουφώματααλουμινίουκαιμίααποθήκη.
Έχεικήπο,Τζάκι ,BBQ,καιηλ.Συσκευές,
Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστη
θέασεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας
120τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομε
κήποφανταστικό ,με ιδιωτικήπισίνα στο
καλύτεροσημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστην
καταπράσινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδι-
αφερόμενους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπιν
ραντεβού.Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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€.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€με
ωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετι-
μήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα58 τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οι
χώροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοπο-
θεσία ,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
μεμεγάληβιτρίνα ,σεπολύκαλήτιμήμόνο
35.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ. μεδένδρα ροδάκινα .Νερόκαιρεύ-
μα εξασφαλισμένα , τιμήπολύκαλήμόνο
10.000€.

Κωδ:12953 .ΡΑΧΗ,πρόκειταιγιαμία
σπάνιαευκαιρία,πάνωστονκεντρικόδρόμο
πωλείταιαγροτεμάχιοοικοδομήσιμο 5.925
τ.μ.,σεπρονομιακήθέσηκαιμεμεγάληφά-
τσαεπί τουδρόμου,σεεξαιρετικάχαμηλή
τιμήμόνο30.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπω-

λείταιοικόπεδογωνιακό ,συνολικήςεπιφά-
νειας209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Α-
ποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο
ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8 άρ-
τιοοικοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτων
παραλλήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμε
απεριόριστηθέατιμήμόνο50.000€.Γιααπο-

φασιστικόαγοραστήέτοιμο.
Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλεί-

ταιμοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.ε-
ντόςσχεδίουμεσ.δ0,8.Τιμήμόνο15.000€┐
Υπόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερό-
μενοαγοραστή.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.
σεπρονομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω
,τιμή:75.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενο-
τιοανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεται
σεπολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμη-
λήτιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟ-
ΝΑΔΙΚΗπωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοι-
κισμούμε2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμομε
αντικειμενικήαξία100.000€, τιμήπώλησης
μόνο25.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδο τουχωριού εντόςσχεδίουπόλεως
οικόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο ,μεμικρή
κλίσησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμή
μόνο35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14449 -ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδο εντόςσχεδίουπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας3.747τ.μ.Τιμή:110.000€.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσι-
μο.Τιμήεξαιρετικάχαμηλή ,μόνο25.000€
ευκαιρίασίγουρη.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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€.

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.

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως35,χώρος90 τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C., για επαγγελματικήχρή-

σηή για διαμέρισμα, 3οςόρ.

Τηλ.: 6932 471705& 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγει-

ρα-λαντζιέραγιαμόνιμηαπα-

σχόληση.BISTRO49Πιτσα-

ρία-Παστερία. Επικοινωνία:

6983060023.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-

κτρονικός, με γνώσεις υπο-

λογιστών και αγγλικής γλώσ-

σας,γιαπλήρηαπασχόληση.

Αντικείμενο: ιατρικά μηχανή-

ματα.ΈδραεταιρείαςΑγκαθία

Ημαθίας. Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙανειδίκευτοςερ-

γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλίας μπετόν, 2) χειρι-

στήςWagondrill, 3) χειριστής

Dumper για μόνιμη εργα-

σία στηΒέροια.Τηλ.: 23310

21904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή

για εργασίασελογιστικόγρα-

φείο.Απαραίτητη,τριετήςτου-

λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-

φωνο:2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοη-

θόςλογιστήγια εμπορική επι-

χείρησημε τριετή τουλάχιστον

προϋπηρεσίασεανάλογηθέ-

ση  καθώς και άριστη γνώση

αγγλικών σε επίπεδο επικοι-

νωνίας καιπροαιρετικά   επι-

κοινωνία σε μια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προτί-

μηση  ιταλικώνή γερμανικών

καθώς και πολύ καλές γνώ-

σειςMicrosoft Office (Excel

,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικόςαυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

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

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

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

ΓΑΤΕΣΑ.Ε. ΣύμβουλοιΛογιστικών και
ΧρηματοοικονομικώνΥπηρεσιών, με
έδρατοκέντροτηςΘεσσαλονίκηςκαιυπο-
κατάστημαστηνΒέροια, επιθυμεί ναπρο-
σλάβει ένανΛΟΓΙΣΤΗστο υποκατάστημα
της ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία σεΛογιστική
ΔημοσίουΤομέα.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

σμού(ΟΤΑ,ΝοσοκομείωνκαιΝ.Π.Δ.Δ.)
•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOffice
•Εμπειρίασεθέματαεσωτερικούελέγχου
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοιπουπιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκρι-

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβατο-
κάμαραμεκομοδίνα,συρ-
ταριέρα,καθρέφτης,φωτι-
στικάκαιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτιμεστρώμα,κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.



Βέροια γιαπλήρηαπασχόλη-

ση.Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί γιαπλή-

ρη απασχόληση. Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553&

2331062900.Ώρες επικοινω-

νίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με

έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγησης

επαγγελματικού φορτηγού

για να εργαστεί σε έργο ύ-

δρευσης στη Θεσσαλονίκη.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

ΤΟCOFFEE ISLAND,Βε-

νιζέλου 31 (κέντρο), αναζη-

τεί barista και διανομέα.

Αποστολή βιογραφικών στο

e-mail:coffeeislandveria@

gmai l .com.  Τηλ. :  6976

633096.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

ζητάει να προσλάβει για

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικόπωλητήήπωλήτρια

για τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας,  Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα  προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα, δίπλωμα αυτο-

κινήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρίαμεβιογραφικόκαι

συστάσεις. Μισθός, ασφά-

λιση και ποσοστά. Παρα-

λαβή δικαιολογητικών με

συνέντευξη στα κεντρι-

κά γραφεία μας, Θεσσα-

λονίκης 45 Βέροια www.

securitytsiflidis.gr-sales@

securi tyts i f l id is.gr-  Τηλ.

2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι

η φροντίδα μόνο καθ’ ό-

λο το διάστημα της ημέ-

ραςμε γνώσεις νοσηλευτι-

κής.6997749791.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαιγια24ωρη

βάση,καθαριότητασπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση, 400 ευρώ όλα μαζί.

Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρε-

ώσεις, ζητά για γνωριμια

κυρια 50-55 ετών, για σο-

βαρή σχέση. Τηλ.:  6984

040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

γωνριμία με κυρία από 60

έως 70 ετών για σοβαρή

σχέση.Τηλ.:6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητά άνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.:6932

245383.

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

Η εταιρίαΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ Α.Ε. η οποία
εδρεύει στη Βέροια,
λόγω της ανάπτυξης
τουτομέατωνΝΩΠΩΝ
ΦΡΟΥΤΩΝ καιΛΑΧΑ-
ΝΙΚΩΝενδιαφέρεταινα

προσλάβει υπάλληλογιαυποστήριξη, οργάνωσηκαι διαχείριση
τωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.

Προφίλυποψηφίουκαιαρμοδιότητες:
•Γνώσητεχνικώνπωλήσεων
•ΕπιθυμητήγνώσηχειρισμούERPπρογραμμάτων
•ΆριστηγνώσηΗ/Υ
•Δίπλωμαοδήγησηςκαιδυνατότηταμετακινήσεων
•Ικανότηταδιαχείρισηςυφιστάμενωνπελατών
•Συνεργασίαμετμήμαπαραγωγήςκαιχειρισμού
•Παρακολούθησηεκτέλεσηςτηςπαραγγελίας
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,μεταφορικόμέσο,δυ-

ναμικόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρου-

αρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.
gr.Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται οΚωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες :  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ:

2331023774

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία σε τυπο-
γραφείο στηνΠτολεμαϊδα, με εμπειρία στην εκτύπωση
OFFSET και ευρύτερες γνώσεις-εμπειρία στις γραφικές
τέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

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

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



Η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων συνιστά τις «Αλκυονίδες 
ημέρες» του λιανικού εμπορίου λειτουργώντας ως το διάστημα της 
ενδυνάμωσης των σχέσεων των εμπόρων και  των καταναλωτών. 
Παράλληλα, οι χειμερινές εκπτώσεις συνήθως προετοιμάζουν την 
αγορά για τη μετάβαση προς την καλοκαιρινή- τουριστική περίοδο, 
η οποία είναι ένα διάστημα ευφορίας για την ελληνική οικονομία. 
Όμως η υγειονομική κρίση και ο φαύλος κύκλος των lockdowns, έ-
χουν προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στη διάρθρωση του κύκλου 
εργασιών των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου. Σύμφωνα με 
τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο κύκλος εργασιών 
μειώθηκε κατά -8.6% το διάστημα 2020/2019. Όμως η υποχώρηση 
αυτή δεν είναι οριζόντια αλλά αντανακλά τις ενδότερες κλαδικές ανι-
σότητες του οικοσυστήματος του λιανικού εμπορίου. Παραδοσιακές 
«εκπτωτικές κατηγορίες» όπως τα καλλυντικά (-39,4%), η ένδυση 
(-36,6%) και η υπόδηση (-34,9%) καταγράφουν σημαντική πτώση. 
Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο η ένδυση απώλεσε τζίρο της τάξης 
του 1,7 δις ευρώ εντός του 2020.      

Αναμφίβολα οι απώλειες που καταγράφονται στο λιανικό εμπό-
ριο αντανακλούν, πέρα από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος 
και τη στρεβλή λειτουργία της αγοράς. Ένα χαρακτηριστικό της 
στρεβλότητας αυτής είναι πως τους τελευταίους τρείς μήνες (Δε-
κέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021) η αγορά έχει λειτουργήσει 
κάτω από τρείς διαφορετικές ταχύτητες: α. το click-away κατά την 
εορταστική περίοδο, β. την ελεύθερη πρόσβαση στα εμπορικά κα-
ταστήματα από τις 18 Ιανουαρίου η οποία ωστόσο για ορισμένες 
περιφέρειες διήρκησε μόνο μέχρι και το τέλος του μήνα και γ. το 
συνδυασμό των μεθόδων click-away και click-in-shop μέχρι τις 10 
Φεβρουαρίου για Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Εύβοια. Μάλιστα 
στη συνέχεια είχαμε και νέες οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στη 
λειτουργία της αγοράς, δηλαδή η επιβολή του πλήρους lockdown 
στα καταστήματα και το υβριδικό μοντέλο click-away και click-in-
shop σε κάποιες περιοχές της χώρας, αλλά και την πλήρη ελεύθερη 
λειτουργία σε περιφέρειες όπως το Νότιο Αιγαίο. Με βάση τα παρα-
πάνω δεδομένα δεν είναι τυχαίο πως η εκπτωτική περίοδος, ειδικά 
για τις πολύ μικρές και μικρές εμπορικές επιχειρήσεις που παρου-
σιάζουν περιορισμένη ψηφιοποίηση, συνιστά μια ακόμα συνιστώσα 
στην προβληματική περίοδο λειτουργίας της αγοράς.

 Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε πανελ-
λαδική έρευνα σε 460  επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για την εκ-
πτωτική περίοδο. Ενδεχομένως πρόκειται για μια επιλογή η οποία 
ίσως, σε πρώτη ανάγνωση, φανεί παράδοξη λόγω των κλειστών 
καταστημάτων. Εντούτοις, η ίδια η ιδιοτυπία της περιόδου απαιτεί 
την αποτύπωση/ αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά τόσο την 
μεταβολή του εκπτωτικού τζίρου και την αξιολόγηση των εναλλακτι-
κών μεθόδων πώλησης (click-away, click-in-shop και τηλεφωνικές 
παραγγελίες) όσο και των εκτιμήσεων και των προσδοκιών των 
επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται ως εξής:

•         Συνολικά, οι πωλήσεις της περιόδου των εκπτώσεων ήταν 

εξαιρετικά συρρικνω-
μένες τόσο στις δύο 
πρώτες εβδομάδες, ο-
πότε η πρόσβαση των 
καταναλωτών ήταν 
ελεύθερη, όσο ασφα-
λώς και στη συνέχεια 
όταν επιβλήθηκε το 
lockdown σε μεγάλες 
γεωγραφικές περιοχές. 
Είναι χαρακτηριστι-
κό πως περισσότερες 
από 9 στις 10 επιχει-
ρήσεις καταγράφει χα-
μηλότερο εκπτωτικό 
κύκλο εργασιών για το 
2020 σε σχέση με το 
2019. 

•         Ωστόσο, οι 
επιδόσεις των δυο 
πρώτων εβδομάδων, 
σε σχέση με τη συνο-
λικότερη εικόνα της εκ-
πτωτικής περιόδου, είναι αρκετά καλύτερες. Η διαφοροποίηση αυτή 
έχει διττή ανάγνωση. Πρώτον, λόγω των παραδοσιακά καλύτερων 
επιδόσεων που καταγράφονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο των 
εκπτώσεων και δεύτερον λόγω των αρνητικών επιπτώσεων του 
κλεισίματος της αγοράς (lockdowns) από τα μέσα του Φεβρουαρίου 
στην περιφέρεια Αττικής, Αχαΐας Εύβοιας, που αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το 65% του συνόλου των επιχειρήσεων. 

•         Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά 
με την αποτυχία των εναλλακτικών μεθόδων πώλησης και ιδίως 
του click-away. Είναι χαρακτηριστικό πως μονάχα για 1 από τις 
10 επιχειρήσεις αποτέλεσε τον τρόπο (μέθοδο) που απέδωσε πε-
ρισσότερο βάσει και των μέτρων που ισχύουν σε κάθε περιοχή και 
κλάδο. Το click-in-shop φαίνεται πως απέδωσε περισσότερο καθώς 
περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις σημειώνουν ότι αποτέλεσε την πιο 
αποδοτική μέθοδο εν μέσω των μέτρων υγειονομικής προστασίας. 
Η παράδοση/ αποστολή κατ’ οίκον δεν ενθουσίασε καθώς μόνο 2 
στις 10 επιχειρήσεις τη χαρακτήρισαν πιο αποδοτική.   

•         Σε κλαδικό επίπεδο, οι χειρότερες επιδόσεις καταγρά-
φονται στον κλάδο των ειδών ένδυσης και υπόδησης όπου για το 
95,6% των επιχειρήσεων οι επιδόσεις των χειμερινών εκπτώσεων 
για το 2021 είναι χειρότερες από τις αντίστοιχες του 2020. Το εύρη-
μα αυτό αφενός συνδέεται με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, σύμφωνα 
με τα οποία οι κλάδοι της ένδυσης και της υπόδησης είναι αυτοί 
που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση υγείας, και αφετέρου 
δείχνει τις περιορισμένες επιδόσεις της μεθόδου του “click-in-shop” 
το οποίο υιοθετήθηκε από τα εμπορικά καταστήματα ένδυσης-υπό-
δησης.

•         Ωστόσο για τις επιχειρήσεις εκείνες –επώνυμες φίρμες 
και μεγαλύτερες σε μέγεθος- που είχαν οργανωμένο το e-shop και 
δίκτυο διανομής η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη από το γενικό 
σύνολο αφού καταγράφουν μειώσεις σε σχέση με την περσινή περί-
οδο της τάξης του -10% και -20%. 

•         Σε επίπεδο μεγάλης γεωγραφικής περιφέρειας, η Κεντρική 
Ελλάδα είναι αυτή που καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις καθώς 
το 10% των επιχειρήσεων είχε καλύτερες εκπτωτικές επιδόσεις σε 
σχέση με το 2020. Τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη καταγράφουν 
τις χαμηλότερες θετικές επιδόσεις (2.3%) ως αποτέλεσμα και του 
γεγονότος ότι για αρκετές από τις περιοχές αυτές δεν ίσχυσε η ελεύ-
θερη πρόσβαση των καταναλωτών.  

•         Η αρνητική στάση των εμπορικών επιχειρήσεων προς τις 
εναλλακτικές μεθόδους πώλησης αποτυπώνεται στο γεγονός ότι 
περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις δεν προτίθενται να διατηρήσουν τις 
νέες μεθόδους πώλησης μετά το τέλος της πανδημίας.   

•         Για 2 στις 3 (66%) οι πωλήσεις των χειμερινών εκπτώσε-
ων ήταν χειρότερες σε σχέση με τις προσδοκίες τους. Από την άλλη 
πλευρά, για μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (26%) οι πωλήσεις στων 
εκπτώσεων κινήθηκαν στα αναμενόμενα επίπεδα, επίδοση ωστόσο 
βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη των θερινών εκπτώσεων 
2020 (12%). Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει την προσαρμογή των 
προσδοκιών των εμπορικών επιχειρήσεων στις έκτακτες συνθήκες 
της πανδημίας.   

•         Ιδιαίτερη σημασία έχει η διερεύνηση της έντασης της 
πτώσης του κύκλου εργασιών κατά τις χειμερινές εκπτώσεις. Ειδι-
κότερα, σχεδόν 4 στις 10 (38,3%) επιχειρήσεις παρουσίασαν εξαι-
ρετική μείωση του τζίρου η οποία ξεπερνάει το 40%. Επίσης, 1 στις 
4 επιχειρήσεις (23,1%) προσδιόρισαν την υποχώρηση του τζίρου 
μεταξύ 31% και 40%. Σωρευτικά, σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις 
παρατήρησαν συρρίκνωση του τζίρου μεγαλύτερης του 20%  κατά 

τη χειμερινή περίοδο.
•         Ένα μεγάλο τμήμα των επιχειρήσεων (43,4%) διαμόρ-

φωσαν τις εκπτώσεις τους μεταξύ 20% και 40%. Εντούτοις, το ίδιο, 
σωρευτικά, μερίδιο επιχειρήσεων (44,1%) προχώρησε σε ακόμα 
υψηλότερο ποσοστό εκπτώσεων, άνω του 40%, ως εμπορική τακτι-
κή προσέλκυσης πελατών. Το εύρημα αυτό είναι ενδεικτικό των πιέ-
σεων που ασκήθηκαν στον κλάδο εν μέσω πανδημίας αλλά και της 
προσπάθειας των επιχειρήσεων να τονώσουν την εμπορική κίνηση.

•         Σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις (89,4%) χαρακτήρισαν τους 
καταναλωτές πιο συγκρατημένους στις αγορές τους λόγω πανδημί-
ας, με το αποτέλεσμα αυτό να δικαιολογείται με βάση τα παραπάνω 
ευρήματα της έρευνας. Σε παρόμοια επίπεδα είχαν κυμανθεί οι 
απαντήσεις και κατά τις θερινές εκπτώσεις (85,0%).

•         Εν μέσω υγειονομικής κρίσης και περιορισμών μόνο 3 
στις 10 (29%) επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουρ-
γίας με κρατική εντολή πραγματοποίησαν κυρίως πωλήσεις μέσω 
είτε e-shop είτε κοινωνικών δικτύων. Αντίθετα 7 στις 10 επιχειρήσεις 
είτε δεν πραγματοποίησαν καθόλου πωλήσεις είτε στράφηκαν στις 
τηλεφωνικές παραγγελίες.

•         Η ολοκλήρωση των αγορών και κατά την περίοδο των 
χειμερινών εκπτώσεων έγινε σε μεγάλο βαθμό μέσω καρτών. Ειδι-
κότερα, 6 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν συναλλαγές που έλαβαν 
χώρα μέσω κυρίως καρτών ενώ μόλις 1 στις 10 σημείωσε πωλή-
σεις που έγιναν κυρίως μέσω μετρητών. 
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Έρευνα του  ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για τις  χειμερινές εκπτώσεις  

Με χαμηλότερο τζίρο 9 στις 10 επιχειρήσεις 
κυρίως σε ένδυση και υπόδηση

-Σε επίπεδο Περιφέρειας η Κεντρική Ελλάδα κατέγραψε τις  καλύτερες επιδόσεις
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