
Απόστολος Βεσυρόπουλος : «Μέτρα μείωσης 
ενοικίων και για τον Μάιο και δυνατότητα 
υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης για ένταξη 

στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7»

Έκλεψαν αυτοκίνητο και στη συνέχεια 
προσπάθησαν να «ανοίξουν» κατάστημα 

στο κέντρο της Βέροιας

Πληθώρα έργων συντήρησης 
και αναβάθμισης στα Σχολεία 

του Δήμου Βέροιας

Μίλβα... 
Οκτώβριος 1999
Σαν να ήταν χθες 
στη σκηνή του 
Χώρου Τεχνών

Ανοίγει η εστίαση, με ψυχολογία και 
προμήθειες σαν… πρώτη φορά!

-Την λαμπερή βραδιά και μια συνέντευξη της ιταλίδας ντίβας 
κατέγραψε τότε το περιοδικό «Λάμδα» του ΛΑΟΥ

Σοφία Υφαντίδου και Άγγελος Ανδρέογλου 
νικητές στη Θεσσαλονίκη
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Με πίστη να τελειώσει
ο «υγειονομικός σταυρός»

στον «Γολγοθά» της πανδημίας
  Ποιος φανταζόταν το περσινό Πάσχα(Απρίλιος 
2020), όταν ακόμη ο κορωνοϊός δεν είχε δείξει τα 
δόντια του στη χώρα μας, ότι θα φτάναμε και το 
φετινό Πάσχα(Μάιος 2021) να παιδευόμαστε ακόμη 
με την πανδημία; Υπήρχε τότε η διάχυτη άποψη ότι 
το ελληνικό καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες 
θα εξαφανίσει τον κορωνοϊό, κάτι που δυστυχώς 
διαψεύστηκε. 
  Και να ‘μαστε  το φετινό Πάσχα, ευτυχώς όχι 
μαντρωμένοι και με κλειστές τις εκκλησίες, αλλά 
με περισσότερη ελευθερία να περιμένουμε μετά την 
Ανάσταση, την σταδιακή επιστροφή στην κανονική 
ζωή μας. Φυσικά κρατώντας «μικρό καλάθι» 
προσδοκιών, αφού όλα δείχνουν ότι έχουμε ακόμη 
δρόμο, με προσπάθεια και πίστη να τελειώσει αυτός 
ο «Γολγοθάς» και να αισθανθούμε όσο γίνεται πιο 
γρήγορα την χαρά της απαλλαγής από αυτόν τον 
βαρύ για την ανθρωπότητα «υγειονομικό σταυρό». 
Καλή Ανάσταση! Χρόνια Πολλά!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Τα Άγια Πάθη του Κυρίου

Έκλεψαναυτοκίνητοκαιστησυνέχειαπροσπάθησαν
να«ανοίξουν»κατάστημαστοκέντροτηςΒέροιας

Ξημερώματα Μ.
Πέμπτης επιτήδειοι
προσπάθησαν ναδι-
αρρήξουν κατάστημα
με κινητά τηλέφωνα
στο κέντρο της Βέ-
ροιας, χρησιμοποι-
ώντας όχημα που
είχαν κλέψει νωρίτε-
ρα από δρόμο μερι-
κά μέτραπαρακάτω.
Σύμφωνα μεπληρο-
φορίες, οι δράστες
κατάφεραν να κλέ-
ψουνσποραυτοκίνη-
το μάρκας HONDA,
πουήτανσταθμευμέ-
νο σε κάθετο δρόμο
επί της οδούΑνοίξε-
ως και στη συνέχεια
κατευθύνθηκαν λίγα
μέτρα παρακάτω,
στην οδό Καρακω-
στή,όπουπροσπάθησανανεπιτυχώςναπαραβιάσουντηνμεταλλικήγκλαβανήκαταστήματοςεμπορίαςκινητώντηλεφώ-
νων.Οιίδιεςπληροφορίεςαναφέρουνότιαπότουλικότωνκαμερώνασφαλείαςτουκαταστήματοςέγινεταυτοποίησητου
οχήματοςπουχρησιμοποίησανοιεπίδοξοιδιαρρήκτες,μεαυτόπουεκλάπηνωρίτερααπότηνοδόΑνοίξεως.

ΈρευναδιενεργείτοΤμήμαΑσφάλειαςΒέροιας,πουαναζητείτουςδράστεςκαιτοκλεμμένοόχημα,ενώτοπρωίτης
Μ.Πέμπτης,μετοάνοιγματηςαγοράς,αποκαταστάθηκανοιζημιέςπουπροκλήθηκανστηνμεταλλικήγκλαβανή,πουε-
μπόδισετουδράστεςναεισέλθουνστοκατάστημα.Πάντωςπροκάλεσεεντύπωσητοθράσοςτωνδραστώνπουεπέλεξαν
να«χτυπήσουν»στηνκαρδιάτηςπόληςκαιμάλισταμπροστάσεπιάτσαταξί!

Ανοίγει η εστίαση, με ψυχολογία και προμήθειες
σαν… πρώτη φορά!

Ταπάντααπότηναρχή…Έτσι
αισθάνονται οιπερισσότεροι κατα-
στηματάρχεςτηςΕστίασηςπουα-
νοίγουντηνδεύτερηημέρατουΠά-
σχα μετά από τόσους μήνεςστον
πάγο.Και λέμε ταπάντααπό την
αρχή,αφούταψυγείακαιταράφια
πρέπει να γεμίσουνμε εφόδια για
να καλύψουν τις επιθυμίες και να
ικανοποιήσουν τουςπελάτες τους
οιοποίοιπεριμένουνπωςκαιπώς
να βγουν για φαγητό με κρασάκι
ή τσίπουρο,μετά τηνστέρηση της
καραντίνας.Ακόμα και ταβέρνες
μεπολύχρονηπαρουσίαστοχώρο
της τοπικής εστίασης αισθάνονται
σαν να ανοίγουν για πρώτη φο-
ρά…

Όσογιατουςκαταναλωτέςκαιτουςπελάτεςπουέχουνήδηκλείσειτατραπέζιατους,έναείναισίγουρο,ότισταπιάτια
τουςθαέχουνπραγματικάπρώτηύλη«ημέρας».Άντεμετοκαλόκαιχωρίςμέτρασύντομα!

Καφέςκαιφαγητό
χωρίςμουσική…

Η απόφαση να απαγορευθεί η μουσική
στην εστίαση,πουανοίγει την ερχόμενηΔευ-
τέρα, όχι μόνοσυζητήθηκε αλλάσχολιάστηκε
καιμεχιούμοραπότοδιαδίκτυο.Γιατηναπό-
φαση,σύμφωναμε τουςειδικούς ελήφθησαν
υπόψιν τασταγονίδιαπουμεταδίδουν τον ιό,
σεπεριπτώσειςπου κάποιος αναγκάζεται να
μιλήσειπιοδυνατά,ήναπλησιάσειτονδιπλα-
νότουγιαναακουστεί.Καιωςγνωστόνημου-
σικήεπιβάλλειμεγαλύτερηέντασηφωνής…

Οπότε κάποιοι θυμήθηκανπουμπορεί κα-
νείςναπιείκαφέχωρίςμουσική…(μακριάαπό
δω)

Πάσχαμεκοντομάνικα!
Κατά 16βαθμούςανεβαίνει τοΠάσχαη θερμοκρασία

και οι μετεωρολόγοι εδώ και μέρες έχουνπροαναγγείλει
τονανοιξιάτικοκαύσωνα

ΜέχριτηνΚυριακήτουΠάσχαστις2Μαΐου,τοΕθνικό
ΑστεροσκοπείοΑθηνώνκάνειλόγογιαγενικάκαλέςκαιρι-
κέςσυνθήκεςμενεφώσειςπουθαεναλλάσσονταιμεδια-
στήματαηλιοφάνειας.Οιάνεμοισταπελάγηδενθαξεπερ-
νούν τα 4 έως 5 μποφόρ, ενώοι συγκεντρώσεις σκόνης
στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες και η θερμοκρασία
θακινηθείσευψηλάγιατηνεποχήεπίπεδαενώτοΜεγάλο
Σάββατοαλλά και τηνΚυριακή τουΠάσχααναμένεται να
ξεπεράσεικατάτόπουςτους35βαθμούςΚελσίου…

Με κοντομάνικα λοιπόν και βλέπουμε να ξεχύνονται
όλοιστιςεξοχές…Τηρουμένωντωνμέτρωνπάντα,γιανα
μηνμαςβγείξυνότοαρνί!
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Ευχές
Ένα Πάσχα 

διαφορετικό αλ-
λά αισιόδοξο. Η 
επιστήμη μέσω 
του εμβολίου μας 
ανοίγει το δρόμο 
για την ελευθερία 
μαζί με την Ανά-
σταση του Κυρί-
ου. Το μήνυμα 
της Ανάστασης 

είναι πάντα καθαρό και δυνατό. Όπως δυνατή 
είναι και η Ορθόδοξη Πίστη. Η αγάπη, η αισι-
οδοξία, ο θρίαμβος της ζωής είναι το μήνυμα 
της Ανάστασης του Χριστού. Ένα μήνυμα λυ-
τρωτικό που όλοι το έχουμε ανάγκη. Μαζί με 
το Άγιο Φως θα φωτίσει όλες τις καρδιές και 
τις ψυχές των ανθρώπων. 

Καλή Ανάσταση σε όλους.
Απόστολος Βεσυρόπουλος 
Υφυπουργός Οικονομικών

 – Βουλευτής Ημαθίας 

Ευχές
Αγαπητοί μου 

συμπολίτες,
Η μεγαλύτερη 

γιορτή της Ορ-
θοδοξίας τιμάται 
και φέτος υπό το 
πρίσμα των ιδι-
αιτεροτήτων που 
έχουν προκύ -
ψει εξαιτίας της 
πανδημίας του 
κορωνοϊού.  Η 
προσδοκία της 
Ανάστασης του 
Κυρίου αποκτά 
μεγαλύτερη ση-

μασία τους μήνες του αποκλεισμού, των περι-
ορισμών και των δυσκολιών που πέρασε και 
περνά η υφήλιος.

Εύχομαι πολύ σύντομα να βγούμε από τον 
Γολγοθά της πανδημίας και η ζωή να θριαμ-
βεύσει ξανά όπως η Ανάσταση του Χριστού, 
πηγή της χαράς μας, γιατί ο Χριστός με την 
ανάστασή Του δεν νίκησε μόνο τον δικό Του 
θάνατο, αλλά τον θάνατο σε κάθε περίπτω-
ση…

Οπλιστήκαμε με υπομονή όλο αυτό το δι-
άστημα. Σήμερα ελπίζουμε και πιστεύουμε 
στην επόμενη μέρα που θα μας βρει όλους 
νικητές και σοφότερους. Ένα διαφορετικό Πά-
σχα όπως και το φετινό μας δίνει την ευκαιρία 
να κατανοήσουμε βαθιά τον συμβολισμό της 
Σταύρωσης και της Ανάστασης.

Oι μέρες αυτές ας αποτελέσουν στιγμές 
προσωπικού απολογισμού και επιστροφής 
στους στενούς οικογενειακούς δεσμούς με 
ενδυνάμωση των σχέσεων μας. Εύχομαι να 
έρθει σύντομα η στιγμή, που θα μπορούμε ά-
φοβα να συνεχίσουμε τις κοινωνικές συνανα-
στροφές και να συναντήσουμε τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα και τους συνανθρώπους μας 
που τόσο έχουμε επιθυμήσει.

Το αίσθημα της αγάπης να γεμίσει τα σπί-
τια μας, ενώ πρέπει να θυμόμαστε πως ο-
φείλουμε διαφυλάξουμε τις ζωές όλων μας. 
Ας αποτελέσει το χαρμόσυνο μήνυμα της 
Ανάστασης και του Πάσχα τη νίκη της ζωής 
και τη μετάβαση σε μία νέα εποχή σύγχρονων 
προκλήσεων τις οποίες καλούμαστε να αντι-
μετωπίσουμε μπροστά στις ευνοϊκές προοπτι-
κές του μέλλοντος.

Χρόνια Πολλά.  
Καλή Ανάσταση 
και Καλό Πάσχα

Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Ευχές
Τώρα  που 

φαίνεται το Φως 
στην άκρη του 
τούνελ, το μήνυ-
μα της Ανάστα-
σης γίνεται βίω-
μα για όλους.

Εμβολιασμός.
Ελευθερία.
Λύτρωση.

Καλό Πάσχα 
& Καλή 

Ανάσταση
εκ μέρους της διοίκηση

ς και του προσωπικού του Γ.Ν. 
Ημαθίας

Ηλίας Πλιόγκας
Διοικητής Γ.Ν. Ημαθίας

Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στη 

Βέροια, για Επιτάφιο και Ανάσταση
Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, 

την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπη-
ρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις θρησκευτικές 
εκδηλώσεις για τις Ιερές Ακολουθίες των Επιταφίων και 
την τελετή Αναστάσεως, στην Βέροια η Διεύθυνση Αστυ-
νομίας αποφάσισε:

Σήμερα Μ. Παρασκευή 30-04-2021 και κατά τις ώρες 
από 16:00΄ έως 22:00΄, την απαγόρευση της στάσης και 
στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους ο-
χημάτων, στην οδό Μητροπόλεως, έμπροσθεν του Ιερού 
Μητροπολιτικού Ναού. 

Το Μ. Σάββατο 01-05-2021, την απαγόρευση της 
στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, παντός 
είδους οχημάτων:

 Κατά τις ώρες 07:00΄ έως 13:00΄ στην οδό Περικλέ-
ους, από τη συμβολή της με την οδό Αντωνίου Καμάρα 
έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής. Κατά τις ώρες 
από 16:00΄ έως 22:00΄στην οδό Μητροπόλεως, έμπρο-
σθεν του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Από τις παραπά-
νω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχή-
ματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε 
περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενημέ-
ρωσης των επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων. 

Ευχές
Ίσως να είναι η 

πιο πνευματική και 
μεστή περιεχομένου 
γιορτή της Χριστιανο-
σύνης. Η Ανάσταση 
του Κυρίου!

Το χαρμόσυνο και 
ελπιδοφόρο μήνυμα 
λοιπόν είναι, πως με-
τά από κάθε «Εβδο-
μάδα Παθών», μετά 

από την «Σταύρωση», μετά από την «Ταφή», 
υπάρχει για τους «πιστούς»  η Ανάσταση!

Ας έχουμε αυτό στο νου όταν σκεφτόμαστε 
τις δικές μας δυσκολίες, του Δήμου μας, της 
Πατρίδας μας...Όσο δύσκολα και αν φαίνο-
νται, κάπου στο βάθος υπάρχει η «Ανάστα-
ση»!

Καλό Πάσχα!
Παύλος Παυλίδης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης
«Συνδημότες»

Eυχές

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας 
Παναγιώτης Γκυρίνης

 σας εύχεται 
Καλή Ανάσταση 

κι ένα Ευλογημένο 
και Χαρούμενο Πάσχα

Ευχές
Εύχομαι  από 

καρδιάς το φως 
της Ανάστασης να 
χαρίζει υγεία, αισι-
οδοξία και δύναμη.

Όλοι μαζί με α-
γάπη και αλληλεγ-
γύη να ξεπερνάμε 
όλες τις δυσκολίες.

Καλό Πάσχα
Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

Νικόλας Καρανικόλας

Ευχές
Φέτος το μήνυμα 
της Ανάστασης 
είναι πιο ηχηρό 

από ποτέ.

Καλή Ανάσταση
Καλό Πάσχα
Απόστολος Τζιτζικώστας

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής
 Επιτροπής των Περιφερειών

Ευχές
Κι αυτό το 
Πάσχα ας 

κάνουμε πράξη 
την Αγάπη και 
την Ευθύνη για 
την Κοινωνία. 

Μπορούμε

Καλή Ανάσταση
Κώστας Καλαϊτζίδης

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Μήνυμα Τάσου Μπαρτζώκα 
για το Πάσχα
Η Ανάσταση του Κυ-

ρίου εξακολουθεί να α-
ποτελεί τη μεγαλύτερη 
υπόσχεση και ταυτόχρο-
να, το πιο ελπιδοφόρο 
μήνυμα για οριστική συ-
ντριβή του θανάτου. 

Παρά το γεγονός ότι 
και φέτος, γιορτάζουμε 

με πρωτόγνωρο τρόπο, 
κλεισμένοι και περιορισμένοι στον στενό μας 
κύκλο, οι καρδιές μας παραμένουν ανοιχτές, 
προσμένοντας το σμίξιμο με τους αγαπημένους 
μας και την ελευθερία μας με ανείπωτη λαχτά-
ρα. Εμπνεόμαστε από το θαύμα της Ανάστα-
σης και θυμόμαστε ότι η ζωή και το φως νικάει.

Τα πάθη και τα δεινά του Κυρίου μας υπήρ-
ξαν το απαραίτητο, δύσβατο μονοπάτι για την 
αναγέννηση του ανθρώπου και, σε μια θεω-
ρητική αναλογία με την ασύλληπτη περιπέτεια 
που ζούμε και τον πόνο που αυτή μας φόρτω-
σε, προσδοκούμε για τη δική μας προσωπική 
και συλλογική αναγέννηση.

Χρόνια πολλά, γεμάτα υγεία!
Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!

Ευχές
«Η Μεγάλη Εβδομάδα 

στέλνει λαμπρό το μήνυ-
μα σε κάθε άνθρωπο ότι 
ο προσωπικός του Γολγο-
θάς θα φέρει την προσω-
πική του Ανάσταση, κατά 
το παράδειγμα του Ιησού 
Χριστού μας. 

Γεμίζει με υπομονή, με 
αποφασιστικότητα, με συνειδητοποίηση όλους 
μας, πάλι κατά το παράδειγμα του Θεανθρώπου, 
ότι τα εμπόδια είναι εκεί για να τα ξεπερνάμε, για 
να τα υπερβαίνουμε, για να γινόμαστε δυνατό-
τεροι σωματικά, ψυχικά και πνευματικά εξ αιτίας 
αυτών.

Τις φετινές Άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδο-
μάδας, περισσότερο από ποτέ η πληγωμένη από 
την πανδημία Ανθρωπότητα περιμένει με ελπίδα 
την οριστική λύτρωσή της από τα δεσμά του κο-
ρονοϊού. 

Και κάθε μέρα, μέσω του εμβολιασμού του 
πληθυσμού καταφέρνει έναν ακόμη θρίαμβο της 
Ζωής ενάντια στον Θάνατο, της διευρυμένης Σκέ-
ψης και της συνειδητοποιημένης Πίστης ενάντια 
στην επώδυνη άγνοια και στην διαβρωτική καχυ-
ποψία.

Τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα ο Ελληνισμός και 
ο Χριστιανισμός προσεύχεται με ταπεινότητα για 
την Ανάσταση του Μεγάλου Ποιμένα της Πίστης 
μας. Βιώνει όμως ταυτόχρονα και τη σταδιακή 
Ανάσταση της λειτουργικής καθημερινότητάς του 
λαού μας καθώς και την σταδιακή επάνοδο της 
κοινωνίας μας στην κανονικότητα.

Για την κατάκτηση αυτής της κανονικότητας 
όλοι μαζί εργαζόμαστε, όλοι μαζί νικάμε, όλοι μαζί 
νιώθουμε υπερήφανοι. 

Καλή Ανάσταση σε όλες και όλους μας!»
Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ
Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ

Ευχές
Εύχομαι η αγάπη να 

γεμίσει τις ζωές και τις 
καρδιές μας, κρατώντας 
ζωντανή την ελπίδα για 
ένα καλύτερο αύριο! 

Καλό Πάσχα 
και καλή 

Ανάσταση! 
Με υγεία, αγάπη,  αλληλεγγύη!

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ν. Ημαθίας



Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Μας το ζήτησε ο Χριστός και μας το 
επαναλαμβάνουν οι ιεροί υμνογράφοι 
της εκκλησίας μας, ότι ο δρόμος που 
οδηγεί στην Ανάσταση  περνάει μέσα 
από τα συγκλονιστικά  γεγονότα της 
Μεγάλης Εβδομάδας. Πρέπει να  ζή-
σουμε τα πάθη με  « κεκαθαρμέναις 

διανοίαις, συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν και νεκρο-
θώμεν δι’ αυτόν» (ύμνος της εκκλησίας) .Αυτή η συμπόρευση  
απαιτεί πλήρη γνώση των γεγονότων της ζωής του Χριστού. Οι 
υμνογράφοι με τα υπέροχα τροπάρια, οι πατέρες με τα διδακτικά 
συγγράμματά και τον πλούσιο λόγο  τους μπόρεσαν να μας δώ-
σουν το Πάθος του Χριστού στις πνευματικές του διαστάσεις. Πά-
ντοτε μένουν αναπάντητα ερωτήματα. Γιατί οι Εβραίοι σταύρωσαν 
το Χριστό? Ο Χριστός σε όλο το χρονικό διάστημα των δύο ετών 
του δημόσιου βίου του  θεράπευσε αρρώστους, ανάστησε νεκρούς 
και με τη διδασκαλία του στο πλήθος μαζί με τους δώδεκα μαθητές 
του μίλησε για αγάπη και ειρήνη και με το πάθος και την ανάσταση 
άνοιξε το δρόμο για την επιστροφή του ανθρώπου στην πριν από 
την πτωτική του κατάσταση. Την  εποχή, όμως, εκείνη οι Εβραίοι 
ζούσαν υπό της  Ρωμαϊκής κατοχής. Έκαναν πολλές επαναστά-
σεις στο παρελθόν οι οποίες απέτυχαν. Οι Προφήτες του Ισραήλ 
επί  χίλια χρόνια  μιλούσαν για τον ερχομό του Μεσσία. Έδιναν, 
όμως, πνευματική διάσταση στην έλευσή του, Θα έρθει για να 
σώσει όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο τους Εβραίους. Ο λαός 
του Ισραήλ τον περίμενε  σαν ένα πολέμαρχο με σπαθιά και με τη 
θεϊκή δύναμη που θα εξόντωναν τους Ρωμαίους και θα αποκτή-
σουν την ελευθερία, Την Κυριακή των Βαΐων σπεύδουν κρατώντας 
κλαδιά φοινίκων να τον υποδεχτούν σαν ένα  μεγάλο ελευθερωτή 
που μπορεί να κάνει θαύματα και να ελευθερώσει το λαό. Σε λίγες 
όμως μέρες θα ζητούν την θανατική του ποινή. Μεγάλη αντίθεση 
του λαού και των προφητών. Τι μεσολάβησε?  Τις ημέρες εκείνες 
είχαν καταφτάσει στην Ιερουσαλήμ χιλιάδες Εβραίοι από όλα τα 
μέρη για να γιορτάσου, όπως, κάθε χρόνο, το εβραϊκό Πάσχα( το 
πέρασμα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου στην ελευθερία) . Από την 
ημέρα εκείνη των Βαΐων αρχίζουν οι καχυποψίες των Αρχιερέων 
και Γραμματέων, (το Μέγα Συμβούλιο) οι οποίοι δεν αναγνώριζε 
την Θεϊκή ιδιότητα του Χριστού. Την εποχή εκείνη παρουσιάζονταν 
πολλοί ψευδοπροφήτες Έψαχνε κάποια κατηγορία για την εξόντω-
σή του. Τρομοκρατήθηκαν από τον θριαμβευτικό τρόπο υποδοχής. 
Ως αιτία θανάτου εξέλαβαν το γεγονός ότι ο Χριστός  θεωρούσε 

τον εαυτό του Υιόν του Θεού Ο Χριστός με τη συμπεριφορά του 
και με τα θαύματά του  έγινε αγαπητός στο λαό. Τον παρακολου-
θούσε στις ομιλίες του κυρίως εκείνη σε κάποιο στο Όρος των 
Ελαιών και τον αγαπούσε. Όταν πείστηκε από τους Αρχιερείς 
μπροστά στο Ρωμαϊκό διοικητήριο άλλαξε γνώμη και φώναζε. «Ά-
ρον άρον σταύρωσον αυτόν» 

  Ο Ρωμαίος Διοικητής από  τις ανακρίσεις που έκανε δια-
πίστωσε ότι πρόκειται για κάποιον αθώο. Ήθελε να τον αφήσει 
ελεύθερο. Πρότεινε , με αφορμή το εβραϊκό έθιμο περί αθώωσης 
ενός κρατουμένου, να αποφασίσει ο λαός. Παρουσίασε δύο υπό-
δικους. Το χριστό και τον Βαραβά. Ο λαός ζήτησε την αθώωση 
του Βαραβά. ο οποίος ήταν επαναστάτης και βαρύνονταν με 
σοβαρά ποινικά αδικήματα Ο Πιλάτος κατάλαβε ότι δεν μπορεί 
να τον σώσει. Ρώτησε στο κοινό και τον Χριστό τι να τον κάνει 
απάντησαν.«Σταυρωθήτω» Έπλυνε τα χέρια του ενδεικτικό της 
αθωότητος. Έτσι οδηγήθηκε ο Χριστός στον Γολγοθά για την 
Σταύρωση. Την Παρασκευή τη νύχτα(14 του μηνός Νισάν-Απρίλιο) 
έγιναν όλα αυτά. Στις 9 το πρωί την ημέρα εκείνη είχε τελειώσει 
η διαδικασία της σταύρωσης. Οι μαθητές του Χριστού είχαν εξα-
φανιστεί από φόβο μήπως θεωρηθούν και αυτοί συνυπεύθυνοι. 
Μόνο ο Ιωάννης παρίσταται στη σταύρωση και συμπαραστέκεται 
στην Παναγία. Ερώτημα  δεύτερο. Αφού ο Χριστός κυκλοφορούσε 
στους δρόμους που οι φρουροί μπορούσαν να τον συλλάβουν, ο 
Ιούδας ποια προδοσία έκανε? Οι Αρχιερείς φοβόταν το πλήθος 
και αναζητούσαν κάποιο πρόσωπο να προδώσει το μέρος που 
το βράδυ  θα ήταν μόνο με τους μαθητές. Την Πέμπτη το βράδυ 
έγινε το πασχαλινό τραπέζι, το Μυστικό Δείπνο . Την ημέρα εκείνη 
θεωρείται ότι έγινε η πρώτη θεια λειτουργία η οποία επαναλαμβά-
νεται μέχρι σήμερα. Ο Ιούδας έφυγε νωρίς από το δείπνο και πήγε 
στους Αρχιερείς και τους ανακοίνωσε ότι θα ήταν το βράδυ στον 
κήπο της Γεσθημανή με τους μαθητές. Αυτή είναι η προδοσία. 
Εκεί τον συνέλαβαν και την ίδια βραδιά γίνονταν οι ανακρίσεις. Ο 
Ιούδας όταν έμαθε τα γεγονότα κατάλαβε το λάθος του και αφού 
πήγε στο Συνέδριο επέστρεψε την αμοιβή των 30 αργυρίων. Είπε 
«ήμαρτον παραδούς αίμα αθώου» και έφυγε και πήγε τερμάτισε τη 
ζωή του δια της αγχόνης.  Τα χρήματα οι ιερείς δεν τα έβαλαν στον 
κορβανά-ταμείο. γιατί με αυτά  αγοράστηκε αίμα αθώου.« ηγόρα-
σαν εξ αυτών τον αγρό του Κεραμέως δια την ταφή των ξένων» 
Χώρος καταραμένος. 

Ποιος ήταν ο Συμεών ο Κυρηναίος. Ήταν ένας Έλληνας που 
ήρθε από την Αίγυπτο στην Ιερουσαλήμ. Την ώρα που ο Χριστός 
οδηγείτο, μπροστά του, στο Γολγοθά, είδε τη βαρβαρότητα με την 
οποία  ο φρουρός αντιμετώπιζε το Χριστό. Αμέσως τον επέπληξε. 
Ο φρουρός δεν  αντέδρασε γιατί τον είδε που κρατούσε στον ώμο 
ένα κασμά και δυο αγόρια, παιδιά του θαρραλέα δίπλα του. Αυτός 
μετέφερε το Σταυρό στο Γολγοθά. Την Παρασκευή το βράδυ  πριν 

τις 6μμ. (Ο Χριστός εξέπνευσε στις 3μμ.) όλοι οι σταυ-
ρωμένοι θανατώθηκαν γιατί ξημέρωνε η γιορτή του Πά-
σχα. Το σώμα του Ιησού το πήρε από τους φρουρούς ο 
Ιωσήφ από την Αριμαθαία, βουλευτής και μαθητής του 
Χριστού. Παραχώρησε τον δικό του ημιτελή τάφο για το 
Χριστό. Γι αυτό δεν είχε πόρτα παρά ένα μεγάλο λίθο. 
Οι χριστιανοί παρακολουθούμε την αναπαράσταση 
στην εκκλησία για να αισθανθούμε τους πόνους του 
Χριστού και να ζήσουμε τη ζωηφόρο Ανάστασή του.
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Στη συγκέντρωση 
της Πλατεία 
Δημαρχείου 

Βέροιας για την 
Εργατική 

Πρωτομαγιά και 
η ΕΛΜΕ Ημαθίας

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας συμμετέχει στην συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά 
και τους αγώνες των εργαζομένων, την Πέμπτη 6 
Μαΐου στις 11:00 στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροι-
ας, με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφάλειας.

Παράλληλα καλεί τα σωματεία, τους εργαζόμε-
νους και όλους τους εκπαιδευτικούς «να βάλουν 
φραγμό στην αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, 
να ανατρέψουν τον νέο εργασιακό μεσαίωνα να 
εναντιωθούν στις πολιτικές που ενθαρρύνουν κάθε 
μορφής ελαστική εργασία, που οδηγούν σε μειώ-
σεις μισθών, που καταστρατηγούν τα κεκτημένα 
εργασιακά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα».

Τα αιτήματα αφορούν στην στήριξη της Δημόσιας 
Παιδείας και Υγείας, σε αυξήσεις σε μισθούς και 
συντάξεις, στην υπεράσπιση των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων και του το οκτάωρου.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί 
θερμά τον κ. Πρόδρομο Χατζόγλου για την δωρεά σε τρόφιμα για το 
γεύμα των παιδιών  του Κέντρου  υπέρ αναπαύσεως της πολυαγαπη-
μένης γυναίκας του Μαρίας 

Ο Θεός ας την αναπαύσει 
 Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Στις 7.00 μ.μ. η τελετή 
της Αναστάσεως 

στο Σέλι
Το Μεγάλο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η Τελετή της Αναστά-

σεως στις 7 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Ι. Ν. της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. Παρακαλούνται θερμά όσοι παραβρεθούν να τηρήσουν τα 
προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού 
Covid-19.»

ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Πληθώρα έργων 
συντήρησης και 

αναβάθμισης στα Σχολεία 
του Δήμου Βέροιας

Η αναβάθμι-
ση των σχολικών 
μ ο ν ά δ ω ν  τ ο υ 
Δήμου Βέροιας, 
ο ι  ενεργε ιακές 
αλλαγές που επι-
τάσσει ένα πρά-
σινο μέλλον, οι 
συντηρήσεις και 
ο εκσυγχρονισμός 
αιθουσών και ε-
γ κα τα σ τά σ ε ω ν 
μέσω της αξιοποί-
ησης του συνόλου 
των χρηματοδο-
τικών εργαλείων, 
βρίσκονται πρώτα 
στον κατάλογο 
των δεσμεύσεων 
της σημερινής Δη-
μοτικής Αρχής, α-
πέναντι στους πο-
λίτες, ενημερώνει 
με δελτίο Τύπου ο 
Δήμος Βέροιας.

Προς την κα-
τεύθυνση αυτή η 
δράση της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών είναι 
αδιάλειπτη και η 
προσπάθεια του 
Δήμου Βέροιας 
εργώδης σε ό,τι 
αφορά την ολο-
κλήρωση των εν 
εξελίξει σημαντι-
κών παρεμβάσε-
ων και των προ-
τάσεων για την 
ένταξη καινούρ-
γιων έργων.

Η σειρά των 
εργασ ιών  που 
πραγματοποιού-
νται προς όφελος 
των μαθητών επι-
βεβαιώνεται από 
το σύνολο του 
προϋπολογισμού, ποσό το οποίο φτάνει τα 3.250.000€ (3.253.902€). Τα 13 έρ-
γα του Δήμου που εντάσσονται στο πλαίσιο της βελτίωσης των συνθηκών στον 
ευαίσθητο τομέα της σχολικής στέγης είναι:

Σε εξέλιξη
1. Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου-13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.
2. Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.
3. Βιοκλιματική Αναβάθμιση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, στο 8ο Δημοτικό Σχο-

λείο και 12ο Δημοτικό Σχολείο και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας.
4. Επισκευή και Συντήρηση Στέγης στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας 

και Συντήρηση Αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.
5. Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γεωργίου.
6. Εργασίες στον σχολικό αύλειο χώρο του 1ου ΓΕΛ στο πλαίσιο του έργου 

«Διαμόρφωση, Κατασκευή Αθλητικών Δαπέδων σε Εκπαιδευτήρια του Δήμου 
Βέροιας» που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις σχολικές αυλές του 1ου ΓΕΛ , 
του 16ου Δημοτικού Σχολείου και του 9ου Δημοτικού-Νηπιαγωγείου Βέροιας.

Τα έργα που προκηρύχθηκαν αφορούν στην:
1. Ενεργειακή Αναβάθμιση του 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας. 
2. Ενεργειακή Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 

την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βέροιας.
Εξάλλου έχει κατατεθεί στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αναμένεται η 

ένταξη του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων» 
που αφορά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας και στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής.

Την ίδια ώρα στο τεχνικό πρόγραμμα εντάσσονται και είναι προς κατασκευή 
εντός του έτους τα παρακάτω έργα:

1. Αντικατάσταση Στέγης στο κτίριο του Μουσικού Σχολείου Βέροιας.
2. Ανακατασκευή αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής Γυμναστηρίου ΕΠΑΛ και 

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής.
3. Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών σχολικών κτιρίων.
4. Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων των Δημοτικών Σχολείων Αγ. 

Βαρβάρας-Ασωμάτων-Ν. Νικομήδειας-Τριποτάμου.
Ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης υπογραμμίζει πως: «Ο Δή-

μος Βέροιας και η Τεχνική Υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια 
και την προώθηση του σύνολο των χρονοβόρων και απαιτητικών διαδικασιών 
αλλά και την συμβασιοποίηση και επίβλεψη των έργων, εργάζονται διαρκώς 
επάνω σε δύο βασικούς άξονες: Την ολοκλήρωση και παράδοση στην εκπαι-
δευτική κοινότητα των εν εξελίξει έργων και στην αξιοποίηση όλων των προ-
σφερόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
σημαντικά έργα προς όφελος των παιδιών και των νέων του τόπου μας».



Μία εβδομάδα ακριβώς έ-
χει που έφυγε από τη ζωή η 
μεγάλη Ιταλίδα καλλιτέχνης  
Μίλβα, η ντίβα του παλκοσένι-
κου,  την οποία η Βέροια είχε 
την χαρά να απολαύσει σε μια 
εξαιρετική βραδιά, στις 17 Ο-
κτωβρίου 1999, μια μέρα μετά 
την βραδιά των εγκαινίων του 
Χώρου Τεχνών.  Η πόλη είχε 
διπλή γιορτή: Άνοιξε ένας α-
πό τους καλύτερους χώρους 
πολιτισμού στην Ελλάδα, επί 
Δημαρχίας Γιάννη Χασιώτη με 
υπουργό πολιτισμού τότε τον 
Θάνο Μικρούτσικο και παράλ-
ληλα γιόρταζε τα Ελευθέριά 
της.

 Σε μια λαμπρή βραδιά η 
Μίλβα δικαίωσε τη φήμη της 
και το κοινό δεν την ξέχασε πο-
τέ… Μαζί της και ο συνθέτης 
Θάνος Μικρούτσικος με τον οποίο εί-
χε μια επιτυχημένη συνεργασία κα-
θώς και ο  Κώστας θωμαΐδης με την 
ορχήστρα τους.  

Οι θαυμαστές της την περίμενα με 
ανθοδέσμες στο φουαγιέ και ο Λαός 
ήταν εκεί και κατέγραψε τη βραδιά. 
Οι «Στιγμές» των εγκαινίων δημοσι-
εύτηκα τον επόμενο μήνα (Νοέμβριος  
1999)στο μηνιαίο  περιοδικό «Λάμδα» 
που ξεκίνησε να  κυκλοφορεί  τότε 
ως ένθετο του Λαού ενώ στο τεύχος 
Δεκεμβρίου δημοσιεύθηκε και η συ-
νέντευξη της Μίλβας στη Σοφία Γκα-
γκούση , η οποία μας μίλησε για τον 
νέο χώρο πολιτισμού της Βέροιας, 
για την συνεργασία της με το Θάνο 
Μικρούτσικο, αλλά και για τον Χατζι-
δάκι, τον Θεοδωράκη και τον Βαγγέλη 
Παπαθανασίου.

Μάλιστα ο τίτλος εκείνης της συνέντευξης ήταν: «θέλω να 
κάνω Μήδεια με τον Θάνο».

Η ζωή όμως δεν ικανοποιεί πάντα τις επιθυμίες μας. Ο Μι-
κρούτσικος έφυγε και αυτός νωρίς από τη ζωή αλλά και η ίδια 
ταλαιπωρήθηκε αρκετά χρόνια με την υγεία της.

 Στην συνέντευξη η Μίλβα εκδήλωσε τον ενθουσιασμό της  
από την ακουστική του Χώρου Τεχνών αλλά και τη χωρητικότη-
τά του. «Σε αυτό το θέατρο θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά 
πράγματα γιατί έχει πολύ καλές προδιαγραφές και υψηλή αι-
σθητική… Σωστά το ονόμασαν χώρο τεχνών» είπε, προσθέτο-
ντας για τη συνεργασία της με τον Μικρούτσικο: «θα επιθυμού-

σα  να κάνω μία μοντέρνα όπερα με το Θάνο με θέματα από την αρχαία 
Ελλάδα όπως η Μήδεια, αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ».

 Την ρωτήσαμε αν συνηθίζει να σχεδιάζει το μέλλον… «Εγώ ζω μέρα 
τη μέρα σε ένταση. Δεν θέλω να προβλέπω το μέλλον, δεν θέλω να πη-
γαίνω εγώ προς το μέλλον, αλλά το μέλλον προς εμένα». Στην ερώτηση 
εάν αισθάνεται  ντίβα, απάντησε: «Οχι δεν είμαι ντίβα, όταν είμαι στη 
σκηνή, τότε που είμαι ντυμένη για το παλκοσένικο ίσως να είμαι, μετά 
όμως… Δεν ξέρω αν είναι τόσο σημαντικό αυτό. Για το κοινό είμαι ντίβα,  
όμως μέσα μου είμαι καλλιτέχνης και αυτό είναι διαφορετικό…»

 Όμως η  Μίλβα ήταν μια πραγματική ντίβα, ένας μύθος για τους 
χιλιάδες θαυμαστές της!
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Μίλβα... Μια εβδομάδα μετά τον θάνατό της σήμερα, αλλά σαν να 
ήταν χθες στη σκηνή του Χώρου Τεχνών, τον Οκτώβριο του 1999

-Την λαμπερή βραδιά και μια συνέντευξη της ιταλίδας ντίβας κατέγραψε τότε το περιοδικό «Λάμδα» του ΛΑΟΥ



«Ἡμεῖς δέ κηρύσσομεν Χριστόν Θεοῦ δύναμιν καί Θε-
οῦ σοφίαν» (1 Κορ. 1.23). 

Στήν πιό σιωπηλή ἡμέρα τοῦ χρόνου ἀκούεται τό πιό 
εὔγλωττο κήρυγμα καί στήν πιό πένθιμη στιγμή ἀκούεται 
τό πιό χαρμόσυνο μήνυμα. Ἀπό τό ὕψος τοῦ Σταυροῦ, 
στόν ὁποῖο τόν ἀνέβασε ἡ κακία καί ἡ ἀγνωμοσύνη τῶν 
ἀνθρώπων, ἀδύναμος καί ἀνήμπορος στά μάτια τοῦ κό-
σμου ὁ Χριστός ἀποδεικνύει τή δύναμή του.Ἀποδεικνύει 
τή δύναμη τῆς ἀγάπης του γιά τόν ἄνθρωπο, χάρη τοῦ 
ὁποίου θυσιάζεται. Ἀποδεικνύει ὅτι ἡ δύναμή του δέν ἐ-
ξαρτᾶται ἀπό τήν κοσμική ἐξουσία καί ὅ,τι αὐτή ἐπιβάλλει, 
διότι ἡ δική του δύναμη δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου». 

Τί καί ἄν ὁ Πιλᾶτος τόν ἀποκαλεῖ στήν ἐπιγραφή πού 
ἔθεσε ἐπί τοῦ Σταυροῦ του εἰρωνικά βασιλέα τῶν Ἰουδαί-
ων; Ὁ Χριστός εἶναι ὁ βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί 
κύριος τῶν κυριευόντων. 

Τί καί ἄν οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιχαίρουν, γιατί ἐπέτυχαν νά 
καταδικάσουν σέ θάνατο τόν Χριστό, ὥστε νά μήν ἐνο-
χλοῦνται ἀπό τή διδασκαλία καί τά θαύματά του, ὥστε νά 
μήν ἐλέγχονται γιά τίς πράξεις καί τήν ὑποκρισία τους; Ὁ 
Ἰησοῦς συνεχίζει καί ἐσταυρωμένος νά διδάσκει καί νά 
ἐλέγχει, συνεχίζει καί ἐσταυρωμένος νά θαυματουργεῖ.  

Τί καί ἄν οἱ φαρισαῖοι ἀμφισβητοῦσαν τό δικαίωμά του 
νά συγχωρεῖ ἁμαρτίες; Ὁ Χριστός δέν συγχωρεῖ ἁπλῶς 
μέ τή σταύρωσή του τίς ἁμαρτίες ὅλων τῶν ἀνθρώπων, 
ἀλλά ὑπόσχεται καί στόν συσταυρωμένο ληστή, πού ἀνα-
γνωρίζει τήν ἁμαρτωλότητά του καί ζητᾶ τή συγχώρηση, 
ὅτι θά εἶναι μαζί του αὐθημερόν στόν παράδεισο.  

Τί καί ἄν οἱ γραμματεῖς τόν ἐμπαίζουν λέγοντας «ἄλ-
λους ἔσωσεν, ἑαυτόν οὐ δύναται σῶσαι» (Μαρκ. 15.31); 
Ὁ Χριστός γνωρίζει ὅτι θυσιάζεται ἑκουσίως γιά νά σώσει 
ἀκόμη καί αὐτούς πού δέν τόν γνωρίζουν. 

Τί καί ἄν οἱ στρατιῶτες διαμερίζουν τά ἱμάτιά του «βάλ-
λοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτά τίς τί ἄρῃ» (Μαρκ. 15.24); Ὁ 
Χριστός ἁπλώνοντας τά χέρια του ἐπί τοῦ Σταυροῦ ἑνώνει 

«τά τό πρίν διεστῶτα». 
Τί καί ἄν ἀκόμη καί οἱ μαθητές 

του φοβισμένοι μένουν μακριά του; 
Ἡ Μητέρα του καί ὁ ἠγαπημένος μα-
θητής του, ὁ Ἰωάννης, μαζί μέ τίς 
μαθήτριές του ἐκπροσωποῦν ὅλους 
ἐκείνους πού τόν πιστεύουν καί τόν 
ἀκολουθοῦν, ὅλους ἐκείνους πού πι-
στεύουν στή Θεότητα καί τή δύναμή 
του. 

Ἡ θεία δύναμη τοῦ Χριστοῦ ἐκφρά-
ζεται εὔγλωττα μέσα ἀπό τή συγχώρη-
ση πού παρέχει, ἐκφράζεται εὔγλωττα 
μέσα ἀπό τή σιωπή του, ἐκφράζεται 
εὔγλωττα μέσα ἀπό τήν ἀγάπη του. 
Γιατί ποιός ἄλλος θά ἐπέλεγε νά τερ-
ματίσει τή ζωή του μέ ἕναν τόσο ἄδο-
ξο καί ἀτιμωτικό θάνατο, ἄν δέν εἶχε 
μέσα του τή δύναμη τῆς ἀγάπης, ἄν 
δέν εἶχε τή δύναμη νά συγχωρήσει, ἄν 
δένεἶχε τή δύναμη νά μήν ἀντιδράσει 
καί νά μήν διαμαρτυρηθεῖ, ἀλλά νά 
ὑπομείνει μέχρι τέλους, παραδίδοντας 
μέ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό-Πατέρα τό πνεῦμα του; 

Ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας γιά ἄλλη 
μία φορά φέτος, γιά ἄλλη μία φορά κάτω ἀπό τή σκιά τῆς 
πανδημίας πού ἔχει ἀλλάξει τή ζωή μας, εἶναι ἀνάγκη νά 
μήν σταθοῦμε ἀδιάφοροι, ψυχροί καί ἀμετανόητοι. Εἶναι 
ἀνάγκη νά αἰσθανθοῦμε ὅτι καί γιά τίς δικές μας ἁμαρτίες 
ἀνέβηκε ὁ Χριστός στόν Σταυρό. Εἶναι ἀνάγκη νά συνει-
δητοποιήσουμε ὅτι καί σέ μᾶς προσφέρει τόν παράδεισό 
του, ἄν μετανοήσουμε καί τοῦ ἐξομολογηθοῦμε τίς ἁμαρ-
τίες μας. Εἶναι ἀνάγκη νά νιώσουμε ὅτι καί σέ μᾶς ἀναφέ-
ρεται, ὅταν λέγει στόν μαθητή του «ἰδού ἡ μήτηρ σου», 
ἄν γίνουμε καί ἐμεῖς «ἠγαπημένοι» του. Εἶναι ἀνάγκη νά 

μήν ἀφήσουμε τόν ἑαυτό μας νά παρασυρθεῖ ἀπό 
ὅλους ἐκείνους πού τόν χλευάζουν, τόν ἀμφι-
σβητοῦν, τόν συκοφαντοῦν καί τόν σταυρώνουν 
μέ τούς λόγους καί τίς ἐπιλογές τους. Γιατί γιά 
ἐμᾶς πού τόν πιστεύουμε, πού εἴμεθα μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας του, πού εἴδαμε τά θαύματά του στή 
ζωή μας, ὁ Χριστός δέν εἶναι ἕνας ἐσταυρωμένος. 
Εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος γιά ἐμᾶς σωτήρας καί λυ-
τρωτής μας.Εἶναι Αὐτός γιά τόν ὁποῖο μποροῦμε 
νά διακηρύσσουμεκαί ἐμεῖς μαζί μέ τόν πρωτοκο-
ρυφαῖο ὅτι εἶναι «Θεοῦ δύναμις». Εἶναι ἡ δική μας 
δύναμη, στήν ὁποία μποροῦμε νά ἀναθέτουμε μέ 
ἐμπιστοσύνη τή ζωή μας καί τήν ἐλπίδα τῆς σω-
τηρίας μας. Εἶναι τό πιό εὔγλωττο κήρυγμα καί τό 
πιό χαρμόσυνο μήνυμα: ὁ Σταυρός του. 

 Διάπυρος πρός τόν δι᾽ ἡμᾶς
 σταυρωθέντα Κύριον εὐχέτης 

Ὁ Μητροπολίτης 
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης  καὶ Καμπανίας

 Παντελεήμων 

«Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λί-
θον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημεί-
ου;» (Μαρκ. 16.3) 

Καθ᾽ ὁδόν πρός τόν κῆπο 
τοῦ Ἰωσήφ, καθ᾽ ὁδόν πρός τόν 
τάφο τοῦ Διδασκάλου τους οἱ 
μυροφόρες γυναῖκες διερωτῶ-
νται: «Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λί-
θον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;»  

Καί μπορεῖ κανείς νά μήν εἶ-
ναι σέ θέση νά ἀπαντήσει στό 
ἐρώτημά τους καί νά καθησυ-
χάσει τήν ἀνησυχία τους, ἀλλά 
αὐτό δέν ἀνακόπτει τήν πορεία 
τους, δέν τίς ἐμποδίζει νά συνε-
χίσουν τόν δρόμο τους γιά τόν 
τάφο τοῦ Κυρίου τους. Ἡ ἀγάπη 
καί ἡ ἐμπιστοσύνη τους στόν 
Χριστό τούς δίδει τή βεβαιότητα 
ὅτι θά ὑπερβοῦν αὐτό τό ἀνυ-
πέρβλητο ἐμπόδιο.  

Καί δέν πλανῶνται, δέν ἀ-
στοχοῦν στήν ἐλπίδα τους, για-
τί ὁ Χριστός πού συνέτριψε μέ 

τήν Ἀνάστασή του τίς πύλες τοῦ Ἅδου, ἦταν 
ἀναμενόμενο ὅτι θά ἀποκύλιε γιά χάρη τῶν 
μαθητῶν καί τῶν μαθητριῶν του «τόν λίθον ἐκ 
τῆς θύρας τοῦ μνημείου».  

Θά μποροῦσε νά εἶχε ἀναστηθεῖ ὁ Χριστός 
«ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου», ὅμως «ἀποκυλί-
ει τόν λίθο», ἀνοίγει τή θύρα τοῦ μνημείου, ὄχι 
γιά νά περάσει ὁ ἴδιος, ἀλλά νά δείξει στούς 
μαθητές καί τίς μαθήτριές του ὅτι ἀνέστη, συ-
νανιστώντας καί τό θεανθρώπινο σῶμα του. 

Θά μποροῦσε νά εἶχε ἀναστηθεῖ ὁ Χριστός, 
ἀφήνοντας ἄθικτο τόν τάφο του, ὅπως τό εἶχε 
κάνει μέ τά ὀθόνια καί τό σουδάριό του, ἀλλά 
δέν τό κάνει γιά νά ἀπαντήσει μέ τόν τρόπο 
αὐτό στήν ἀπορία τῶν εὐσεβῶν μαθητριῶν 
του καί ὅλων ὅσων θά τόν πιστεύσουν καί θά 
τόν ἀκολουθήσουν ἀνά τούς αἰῶνες καί νά 
τούς διαβεβαιώσει ὅτι ὄντως ἀνέστη. 

Ἡ πορεία τῶν μυροφόρων γυναικῶν πρός 
τόν τάφο τοῦ Κυρίου ὁμοιάζει μέ τήν πορεία 
τῆς ζωῆς τοῦ καθενός μας. Γιατί τί εἶναι ἡ ζωή 
μας; Εἶναι μία πορεία πρός τόν θάνατο, πού 
μπορεῖ ὅμως νά μεταβληθεῖ σέ πορεία πρός τή 
ζωή, ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή, καί ἡ πορεία 
τῶν μυροφόρων πρός τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ 
μεταποιεῖται τελικά σέ μία πορεία πρός τή ζωή, 
ἡ ὁποία ἐκπηγάζει ἀπό τόν ζωοδόχο τάφο τοῦ 
ζωοδότου καί ἀναστημένου Χριστοῦ. 

Δέν ὁμοιάζει ὅμως μόνο ἡ πορεία τῶν μυ-
ροφόρων γυναικῶν μέ τήν πορεία τῆς ζωῆς 
μας. Ὁμοιάζει καί ἡ ἀπορία τους μέ τίς δικές 
μας ἀπορίες. «Τίς ἀποκυλί-
σει ἡμῖν τόν λίθον ἐκ τῆς θύ-
ρας τοῦ μνημείου;»  

Πόσες φορές δέν διατυ-

πώνουμε καί ἐμεῖς παρόμοιες ἐρωτήσεις καί 
ἀπορίες πού φαίνονταιἀνεπίλυτες καί ἀνα-
πάντητες καί μᾶς κάνουν νά ἀνησυχοῦμε, νά 
ἀγωνιοῦμε καί νά χάνουμε τήν εἰρήνη τῆς ψυ-
χῆς μας;Πόσες φορές δέν ἀνησυχοῦμε καί δέν 
διερωτώμεθα πῶς θά ἀντιμετωπίσουμε τά 
διάφορα προβλήματα τῆς ζωῆς μας καί ἀνησυ-
χοῦμε γιά τήν ἔκβασή τους; 

Ὅποιες καί ἄν εἶναι ὅμως οἱ ἐρωτήσεις 
καί οἱ ἀπορίες μας, ὅσο δυσεπίλυτες καί ἄν 
φαίνονται, δέν θά πρέπει νά ἀνακόπτουν τήν 
πορεία μας πρός τόν Χριστό, ὅπως δέν ἀ-
νέκοψαν καί αὐτή τῶν μυροφόρων. Γιατί δέν 
θά πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι γιά τόν ἀναστάντα 
Κύριο δέν ὑπάρχουν ἀνεπίλυτα προβλήματα, 
δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδες ἀπορίες. Ὅλα εἶναι 
δυνατά γιά τόν Χριστό καί εἶναι ἕτοιμος νά τά 
πραγματοποιήσει, προκειμένου νά λύσει τά 
ἀδιέξοδά μας καί νά ἀπαντήσει στά ἐρωτήματά 
μας, ὅταν ἐμεῖς ἐμμένουμε στήν πίστη μας, ἐμ-
μένουμε στήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη μας 
σέ Ἐκεῖνον. 

Ἀδελφοί μου, τή φετινή Ἀνάσταση, ἄς μήν 
διερωτώμεθα ποιός θά σηκώσει τόν λίθο τῆς 
πανδημίας πού μᾶς ταλαιπωρεῖ καί μᾶς ἐ-
μποδίζει νά ἑορτάσουμε, ὅπως θά θέλαμε, 
τή λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. 
Ἄς μήν διερωτώμεθα ποιός θά ἄρει τόν λίθο 
τῆς θλίψεως, τῆς ἀμφιβολίας, ἴσως καί τῆς 
ἀπιστίας πού μπορεῖ κάποιες φορές νά κυρι-
αρχεῖ στήν ψυχή μας. Ἄς μήν ἀφήσουμε τίς 
ἐρωτήσεις αὐτές νά ὑπερισχύσουν καί νά μᾶς 
καταβάλλουν, ἀλλά ἄς ἐμπιστευθοῦμε ἀπόλυ-
τα τή δύναμη τοῦ ἀναστάντος Κυρίου μας. Ἄς 
προσέλθουμε καί ἐμεῖς μαζί μέ τίς μυροφόρες 
στό κενό μνημεῖο του γιά νά τόν συναντήσου-
με ἀναστάντα καί νά τόν ἀκούσουμε νά μᾶς 
ἀπευθύνει τό «χαίρετε». Ἄς προσέλθουμε μέ 
πίστη γιά νά ἀντλήσουμε φῶς ἀπό τό φῶς 
καί χαρά ἀπό τή χαρά τῆς Ἀναστάσεώς του. 
Καί ἄς ἀφήσουμε τό φῶς καί τή χαρά τῆς 
Ἀναστάσεως νά ἀνακαινίσουν τήν ψυχή μας, 
διώχνοντας τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί ἀπο-
μακρύνοντας κάθε ἀνησυχία πού μᾶς στερεῖ 
τήν εἰρήνη του. Ἄς ἀντλήσουμε φῶς ἀπό τό 
ἀναστάσιμο φῶς τοῦ Χριστοῦ καί ἄς γεμίσουμε 
μέ αὐτό τίς ψυχές μας καί τόν κόσμο γύρω 
μας, καί ἄς παρακαλέσουμε τόν ἀναστάντα 
Χριστό νά μᾶς καταστήσει ὅλους μετόχους τῆς 
Ἀναστάσεώς του. 

 Διάπυρος πρός τόν ἀναστάντα
 Κύριον εὐχέτης 

 Ὁ Μητροπολίτης 
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας 

Παντελεήμων 
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Μεγάλη Παρασκευή 30 Α-
πριλίου το πρωί θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών 
και της Αποκαθηλώσεως του Κυρίου 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 30 Α-
πριλίου στις 12 το μεσημέρι θα ο-
μιλήσει στη σειρά των ομιλιών «Ο-
δοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα», 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Την Μεγάλη Παρασκευή 30 Απρι-
λίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρή-
νου στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνί-
ου Πολιούχου Βεροίας.  

Το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βε-
ροίας.

 Το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου στις 

12 το μεσημέρι θα ομιλήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Οδοιπορικό στη Μεγά-
λη Εβδομάδα», μέσα από την ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM».

Το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου στις 
8:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακο-
λουθία της Παννυχίδος στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Αναργύρων Βεροίας και θα 
προεξάρχει στην τελετή της Αναστά-
σεως στα προπύλαια του Ιερού Ναού 
και εν συνεχεία θα ιερουργήσει στην 
Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

Την Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου 
στις 10:30 π.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό της Αγάπης στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

 Την Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου 
στις 12 το μεσημέρι θα απευθύνει 
εορταστικό μήνυμα και ευχές, μέσα 
από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Μ. Παρασκευή 

30 Απριλίου 2021 στις 10.30 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων στην Παλ. 
Λυκογιάννη Ημαθίας ο Χρήστος Γε-
ωρ. Ψυλόπουλος σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Μ. Παρασκευή 

30 Απριλίου 2021 στις 12.15 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής στον Πλά-
τανο Ημαθίας ο Κων/νος Παπαεμ-
μανουήλ σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Μ. Παρασκευή 

30 Απριλίου 2021 στις 1.00 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Φυτειάς ο Θε-
όδωρος Κων. Μακρυκώστας σε η-
λικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Μ. Πέμπτη 29 Α-

πριλίου 2021 στις 4.15 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Νικολάου (Κοιμητήρια) Π. Σκυλι-
τσίου ο Θωμάς Τάνης σε ηλικία 83 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 στις 2.00 μ.μ. 

σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης (Κοιμητήρια) Λουτρού 
ο Νικόλαος Συρόπουλος σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Η κίνηση του Μητροπολίτη



Του ιερέως Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Κάθε πράγμα επάνω στη γη, 
φίλοι αναγνώστες, έχει βάθος και 
επιφάνεια. Κάθε ζωντανός οργα-
νισμός έχει φλούδα και ψίχα, ενώ 
κάθε άνθρωπος έχει σώμα και ψυ-
χή.

Και ο Σταυρός του Κυρίου μας, 
που πάντα έχουμε στη μνήμη μας 

και σαν σύμβολο της αγάπης και της θυσίας και συνεχώς 
τον βλέπουμε στη ζωή μας, έχει φλούδα και ψίχα, επιφά-
νεια και βάθος. Η φλούδα είναι η ιστορία του και η ψίχα 
είναι τα διδάγματά του, που μας προσφέρει, όταν εμείς με 
πνεύμα μαθητείας τον προσεγγίζουμε. Ας προσπαθήσου-
με να ιδούμε και τα δύο.

Ο Ισραλητικός λαός, στην πορεία του, από την Αίγυ-
πτο, στη γη της επαγγελίας, συνάντησε εμπόδιο στο δρό-
μο του τους Αμαλικίτας. Ο Μωυσής παίρνει εντολή από το 
Θεό να υψώσει τα χέρια του σε θέση εκτάσεως, ώστε με 
το κατακόρυφο σώμα του να σχηματίζεται σταυρός. Όσο 
ευρίσκεται σ’ αυτή τη στάση, η νίκη είναι με το μέρος των 
Ισραηλιτών. Όταν κατεβάζει τα χέρια του από την κούρα-
ση, η νίκη περνάει στους Αμαλικίτες, γι’ αυτό δύο άνδρες 
ενάρετοι, ο Ώρ και ο Ααρών, του υποβαστάζουν τα χέρια, 
μέχρις ότου ολοκληρώνεται η πολεμική επιχείρηση υπέρ 
των Ισραηλιτών.

Αυτό το περιστατικό, μεταξύ άλλων πολλών, σκιωδώς 
προεικονίζουν του Κυρίου μας το Σταυρό και προκηρύσ-
σουν τη μεγάλη δύναμή του. Και τότε εκείνοι δεν ήταν σε 
θέση να εννοήσουν τη σημασία του σταυρού, αφού δεν 
είχε έλθει το πλήρωμα του χρόνου να ιδούν τα πράγματα 
με την αληθινή τους διάσταση.

Επειδή μάλιστα ο σταυρός ήταν καταραμένο σχήμα, 
αφού σ’ αυτό επάνω σταύρωναν τους δούλους και τους 
κακούργους, ενώ οι Ιουδαίοι τους καταδικασμένους λιθο-
βολούσαν και οι Ρωμαίοι αποκεφάλιζαν, δεν έδιναν πνευ-
ματικό νόημα στο σχήμα του.

Στη νέα εποχή της χάριτος, δηλαδή μετά Χριστό, οι 
πρώτοι χριστιανοί με ευλάβεια γονάτιζαν μπροστά στο 
τίμιο ξύλο και προσεύχονταν. Καθημερινά οι προσκυνητές 
ήταν πολυάριθμοι. Από φθόνο οι Εβραίοι πήραν κρυφά 
τους Σταυρούς και τους πέταξαν σ’ ένα σπήλαιο που ήταν 
πολύ πλησίον του Παναγίου Τάφου, όπου έριχναν και τα 
πτώματα των κακούργων και το μέρος του Γολγοθά μετέ-
τρεψαν σε σκουπιδότοπο.

Εκεί έμεινε ο Σταυρός του Κυρίου μας από το 37 μέχρι 
το 320 μ.Χ..

Ο αυτοκράτορας μάλιστα Ανδριανός, για να σβήσει κά-
θε ίχνος και σημάδι, έχτισε σ’ εκείνο τον τόπο τοι Ναό της 
Αφροδίτης και τοποθέτησε εκεί ένα εντυπωσιακό άγαλμα 
της Θεάς.

Το 320 μ.Χ. η Αγία Ελένη με πολύτιμους συνεργάτες 
και πιστούς εργάτες ευρήκε, κατά τρόπο θαυμαστό ναι 
ανέσυρε τους τρεις Σταυρούς. Δεν δυσκολεύτηκε να ξε-
χωρίσει τον Σταυρό του Κυρίου μας, γιατί την ίδια μέρα 
τοποθετήθηκαν με τη σειρά ο καθένας επάνω σε νεκρό 
και όταν ακούμπησε ο Σταυρός του Κυρίου το σώμα του 
νεκρού, εκείνος αναστήθηκε. Έτσι, στις 14 Σεπτεμβρίου 
του έτους 320, υψώθηκε στο Ναό της Αναστάσεως επί 
Πατριάρχου Μακαρίου.

Αυτή περίπου, απλά και περιληπτικά είναι η φλούδα 
του Σταυρού, δηλαδή η ιστορία του. Ποια, όμως, είναι η 
ψίχα του;

Όλες οι αρετές συναντώνται επάνω στο Σταυρό. Κάθε 
είδος αρετής. Η αγάπη πρώτα, αρετή πρωτόγνωρη και 
πρωτάκουστη. Είχε ο κόσμος ακούσει για αγάπη φίλου 
προς φίλο, που είχε φθάσει μέχρι τη θυσία. Είχε πληρο-
φορηθεί και βίωνε την αγάπη του πατέρα και της μάνας 
για το παιδί, του στρατιώτη για τον αξιωματικό, του ευερ-
γετημένου για τον ευεργέτη. Όμως, η αγάπη για το αντί-
θετο δεν είχε ακουστεί πουθενά. Εδώ έχουμε αγάπη μέχρι 
σταυρικής θυσίας του Θεού για τον άνθρωπο, του Πανα-
γίου για τον αμαρτωλό, του Κυρίου μας για τους εχθρούς 
του. Κάθε άνθρωπος, όταν αμαρτάνει, γίνεται εχθρός του 
Θεού, και όμως Εκείνος, για έναν τέτοιο εχθρό, πρόσφερε 
τη θυσία του εαυτού του.

Στα Σταυρό επάνω συναντάται και η ταπείνωση, «ε-
ταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου» σημειώνει γεμάτος 
έκπληξη ο Απόστολος Παύλος.

Και η υπακοή του Υιού προς τον Πατέρα έχει παρουσία 
στο Σταυρό, αφού, ο πρώτος μετά τον Έναν Απόστολος 
Παύλος σημειώνει, «εγένετο υπήκοος μέχρι θανάτου, θα-
νάτου δε Σταυρώ».

Εμείς, φίλοι αναγνώστες, πώς ωφελούμαστε από τη 
φλούδα και την ψίχα του Σταυρού;

Φίλε αναγνώστη: αν δεν έχεις διάθεση ν’ ακούσεις σύγ-
χρονα λόγια ανθρώπινα, που και αυτά την αποκαλυπτική 
εποχή μας τη γεμάτη εκπτώσεις, δεν έχουν βαρύτητα, 
άκουσε και πρόσεξε τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, 
που με τη γλυκιά του γλώσσα τότε διατύπωσε και κάποιος 
μαθητής του, με τη χρυσή γραφίδα του αποθανάτισε για 
την ψυχική μας ωφέλεια.

«Αν είσαι Κυβερνήτης, βλέπε το Σταυρό για να διδα-
χθείς ότι, χάριν του λαού σου και τη 
ζωή του ακόμη χρεωστείς να θυσιά-
σεις.

Αν είσαι κυβερνώμενος, βλέπε το 
Σταυρό, για να σπουδάσεις το σεβα-
σμό προς τους άρχοντές σου, ως ο 
Σωτήρ σεβάσθηκε το θέλημα του Πα-
τρός του.

Αν είσαι πλούσιος, βλέπε το Σταυ-
ρό, για να μάθεις από τον γεγυμνω-
μένο αυτόν την περιφρόνηση προς τα 
εγκόσμια αγαθά.

Αν είσαι πτωχός, βλέπε το Σταυρό, 
για να εύρεις φίλο και παρήγορο και 
συναθλητή Εκείνον, ο οποίος δεν έχει 
«που την κεφαλήν κλίνει».

Αν είσαι σοφός, βλέπε το Σταυρό 
και δι’ αυτού θα λύσεις όλα τα συνέχο-
ντα σε μεγάλα προβλήματα.

Αν είσαι απαίδευτος, βλέπε το 
Σταυρό και θα γίνεις σοφότερος του 
Πλάτωνος και του Αριστοτέλους.

Αν είσαι οικογενειάρχης, βλέπε το 
Σταυρό, για ν’ αντιληφθείς την απρο-
σπέλαστη αγάπη του Πατρός.

Αν είσαι δίκαιος, βλέπε το Σταυ-
ρό, για να συγκρατηθείς 
στους πειρασμούς του 
κόσμου.

Αν είσαι αμαρτω-
λός, τότε, προ πά-
ντων, μην αποσπάς 
από το Σταυρό τα όμ-
ματά σου, γιατί αυτός 
θα σε χειραγωγήσει 
να επιστρέψεις προς 
τον πατέρα σου και ν’ 
ανεύρεις ως πρόβατο 
απολωλός και πάλιν 
την ευθεία.

Εν τούτω νίκα τη 
σάρκα, τον κόσμο, το 
διάβολο, τα πάθη, τις 
ηδονές, τις θλίψεις, 
την ακηδεία, τη χαύ-
νωση και βάδιζε υπό-
πτερος προς τη νίκη».
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Απόστολος Βεσυρόπουλος : 
«Μέτρα μείωσης ενοικίων και 
για τον Μάιο και δυνατότητα 

υποβολής κατ’ εξαίρεση 
αίτησης για ένταξη στην 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7»
Συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο η 

ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλ-
λαγή από τη υποχρέωση καταβολής ε-
νοικίου για τις επιχειρήσεις στις οποίες 
εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα.

Όπως ενημερώνει ο υφυπουργός 
Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος, άμε-
σα ωφελούμενοι είναι το λιανεμπόριο, 
οι επιχειρήσεις εστίασης, οι επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους του πολιτισμού, του αθλητι-
σμού, του τουρισμού, των μεταφορών 
και λοιπές επιχειρήσεις στις οποίες ε-
πιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.

Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κα-
τά 40% ισχύει μόνο για την κύρια κα-
τοικία των εργαζόμενων που τίθενται 
σε αναστολή εργασίας τον μήνα Μάιο, 
καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Παράλληλα, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, θα δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 
και οι επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος εντός της

τεθείσας προθεσμίας (19η Απριλίου 2021), αλλά δήλωσαν στοιχεία στην εφαρμογή «Τα Έ-
σοδά μου» στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
εντός της ίδιας προθεσμίας.

Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες α-
ποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας 
“myBusinessSupport”.

Η φλούδα και η ψίχα

Από Μ. Παρασκευή έως και την Τρίτη 4 Μαΐου
Με προσωπικό ασφαλείας η υπηρεσία 

Καθαριότητας και ανακύκλωσης 
του Δήμου Βέροιας

 Από την  υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου 
Βέροιας ανακοινώνεται ότι από την  Μεγάλη Παρασκευή, 30 Απριλίου έως 
και την Τρίτη 4 Μαΐου -λόγω μεταφοράς της ημέρας εορτασμού της Πρωτο-
μαγιάς- η υπηρεσία θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας  για την α-
ντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε θέματα καθαριότητας και συνεπώς τα α-
πορρίμματα και οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα πρέπει να  διατηρηθούν 
στις οικίες. Το Μεγάλο Σάββατο, 1Μαίου, η υπηρεσία θα λειτουργήσει στο 
σύνολό της για την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.  

Δεν αφήνουμε τις σακούλες έξω από τους κάδους - αν ο κάδος έχει γε-
μίσει αναζητούμε τον πλησιέστερο  διαθέσιμο.  Επίσης την περίοδο αυτή 
απαγορεύεται η απόθεση ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών και μπαζών πλη-
σίον των κάδων ή επάνω στα πεζοδρόμια. Μετά την παρέλευση αυτής της 
περιόδου η συλλογή των παραπάνω υλικών θα γίνετε αφού προηγηθεί Επι-
κοινωνία με την υπηρεσία καθαριότητας, για τον προγραμματισμό της συλ-
λογή τους (τηλέφωνο  επικοινωνίας  23313 50634).Παρακαλούνται  οι πολί-
τες  για την τήρηση των παραπάνω αφού η διατήρηση της καθαριότητας και 
η διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο Δήμο είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας.
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Απρίλιος-Μάϊος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

30-04-2021μέχρι

09-05-2021θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Α2μπάσκετ
Φίλιππος Βέροιας - 

Αμύντας 71-87
ΟΑμύνταςνίκησετονΦίλιπποστηΒέροια87-71,σε

έναματςπου λίγο έλειψε να ξεφύγειστοφινάλε έπειτα
απόέναφάουλτουΒαρδιάνουστονΚοθρά.

Έναφάουλ λίγο έλειψε να τινάξει στον αέρα το εξ
αναβολήςπαιχνίδιμεταξύτουΦίλιππουκαι τουΑμύντα
στηΒέροιαγια την5ηαγωνιστική τηςΑ2.Έναπαιχνίδι
πουοΑμύνταςκέρδισε εύκολαμε87-71και έφτασε τις
4 συνεχόμενες νίκες στοπρωτάθλημα, όλα όσα όμως
έγιναν στο φινάλε θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν
αποφευχθεί.

Η επίμαχη φάση καταγράφηκε 15,9’’ πριν από τη
λήξη, όταν οΒαρδιάνος έπεσε με δύναμηπάνωστον
Κοθρά,προσπαθώντας νααποφύγει τοσκριν τουΠιλ-
κούδη.

Ο έμπειρος γκαρντ τουΦίλιππου, έξαλλος για την
ενέργεια του αντιπάλου του, προσπάθησε να επιτεθεί
στον Βαρδιάνο, ενώ ακολούθησε γενικευμένη ένταση
στοπαρκέ,πρινμεσολαβήσουνοιψυχραιμότεροι,απο-
τρέπονταςτηνεκτράχυνσητηςκατάστασης.Εντέλεικαι
έπειτααπό4-5λεπτάδιακοπής,οιδιαιτητέςαπέβαλλαν
τουςπρωταγωνιστέςτουεπεισοδίουκαιτοπαιχνίδιολο-
κληρώθηκεομαλά.

ΟΑμύνταςείχε επίσηςσε τρομερήμέρακαι τονΑν-
δρέαΚανονίδη,πουπέτυχε29πόντουςμε7/12 τρίπο-
ντα και μάζεψε14ριμπάουντ.Διψήφιο αριθμόπόντων
πέτυχανακόμηοιΣάλεχ (18),Κουκουνιάς (11)καιΓκά-
τζο (10)γιατηνομάδατουΥμηττού,ηοποίαδενέχασε
ποτέ τοπροβάδισμαμετά τοπρώτοπεντάλεπτο (11-10
στο4’ήταντοτελευταίοπροβάδισματωνγηπεδούχων)
καιπροηγήθηκεμε21πόντουςδιαφοράστο20’(32-53).

Από πλευράςΦιλίππου, που είχε 4/20 τρίποντα,
περισσότερα λάθη (13) απόασίστ (10) και υπέστηφυ-
σιολογικά την3ησερίήττα του (και την4ησε ισάριθμα
εντός έδραςπαιχνίδια), ξεχώρισανοιΕλευθεριάδης (19
πόντοι,9ριμπάουντ),Παραπούρας(16πόντοι,7ριμπά-
ουντ)καιΠιλκούδης(15πόντοι,7ριμπάουντ,4τάπες).

Ηομάδα τουΧρήστουΜπλατσιώτηπάλεψε, είναι η
αλήθεια,αλλάδενείχεούτετηνποιότητα,ούτετοβάθος
νανικήσειτονΑμύντα,οοποίοςξέφυγεγιαπρώτηφορά
12-21στο9’χάριςσεέναεπιμέρους1-11καιδενεπέτρε-
ψεστονΦίλιππο ναπλησιάσειπερισσότεροαπό τους
9πόντους(50-59στο27’).Ένανέομεγάλοσερί (0-10)
εκτόξευσε εκ νέου τη διαφορά (58-78)στο 34’ και από
εκείκαιπέρατοματπήρετοδρόμοτου..

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/04/2021 έως 30/04/2021

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).

Παρασκευή29-04-2021

08:00-14:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

3223310-22968

14:30-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥ-

ΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 26 (6οΔημοτικό σχολείο)

23310-29101

19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ Ι-

ΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20

23310-23416

21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ Ι-

ΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20

23310-23416

Σάββατο30-04-2021

08:00-14:30 ΖΑΜΑΝΗ Α-

ΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26

23310-24123

01/05/202114:30-21:00ΚΑ-

ΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ

23310-71601

19:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙ-

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18

23310-23132

21:00-08:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙ-

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18

23310-23132

Κυριακή01-05-2021

08:00-14:30 ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ 2

&ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΑ23310-66812

02/05/2021 14:30-21:00

ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ8223310-67530

19:00-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑ-

ΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι)

23310-65770

21:00-08:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑ-

ΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι)

23310-65770

Δευτέρα02-05-2021

08:00-14:30ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑ-

ΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ723310-

28594

3/5/2021 14:30-21:00 ΧΑ-

ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν.Δη-

μαρχείου)23310-25669

19:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡ-

ΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡ-

ΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

Τρίτη03-05-2021

08:00-14:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7

(απέναντι από βενζινάδικο Γα-

λάνη)23310-73324

4/5/2021 14:30-21:00ΛΙΑ-

ΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ

1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)

23310-72677

1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0  ΜΑΤΑΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ

18 (μπροστά απόπιάτσα ταξί)

23310-63102

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0  ΜΑΤΑΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ

18 (μπροστά απόπιάτσα ταξί)

23310-63102

Τετάρτη05-05-2021

14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙΚΑ-

ΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

05/05/202114:30-21:00ΜΑ-

ΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑΣΤΟ ΓΕΝ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥ-

ΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ27

-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-

23360

21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥ-

ΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ27

-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-

23360

Φαρμακεία

Γ’ Εθνική
ΕντόςέδραςήττεςγιαΝίκηΑγκαθιάς

καιΠΑΟΚΑλεξάνδρειας

Μετηνδιεξαγωγήτηςεμβόλιμης8ηςαγωνιστικής
συνεχίστηκετηνΤετάρτη(28/4)τοπρωτάθλημα
ποδοσφαίρουτουδευτέρουομίλουτηςΓ’Εθνικής

κατηγορίας.ΟιδύοαπότιςτρειςομάδεςτηςΗμαθίαςδεν
τακατάφερανκαιγνώρισανεντόςέδραςήττες.

ΗΝίκηΑγκαθιάς έπειτααπό ένα επεισοδιακόματςπουδιακόπηκε για
αρκετά λεπτά λόγω έντονωνδιαμαρτυριών τωνανθρώπων τηςπρος την
διαιτησία,έχασεμεσκορ2-0απότονπρωτοπόροτηςβαθμολογίαςΠοσει-
δώναΜηχανιώνας,μετέρματαπουπέτυχανοιΛαγόντζος(22’)καιΞανθό-
πουλος(87’πέναλτι).

ΝίκηΑγκαθιάς (Χριστοφορίδης): Ιωαννίδης,Καλυβιώτης (46’Παπαδό-
πουλοςΚ.N.),Σαρακατσάνος,Kαγκελίδης,Pάδης,Δήμου,Παπαδόπουλος
Π.N. (60’Ντέλλας),Eυθυμίου(75’Μωυσίδης),Zυγκερίδης,Bασάρας,Μυ-
λωνάς(80′Τερζής).

Ποσειδώνας (Αμανατίδης): Συλλέκτης, Τραχανάς,Δεληζάνος,Λαγό-
ντζος,Χριστοδουλίδης,Bασαϊτης(87’Αναγνώστης),Xατζηβασιλειάδης(87’
Σφέκτος),Δημητρακόπουλος (82’ Γιαννούσης),Tοπούζης,Πασσαλής (70’
Μπλάτζιος),Ξανθόπουλος(82’Αζούδης).

ΟΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςγνώρισεάδικηήττααπό τονΘερμαϊκόΘέρμης
με1-0,μετέρμαπουπέτυχεστηνεκπνοήτηςαναμέτρησηςοΧαραλαμπί-
δης!

Οι «ασπρόμαυροι»πραγματοποίησαν την καλύτερη ίσωςφετινή τους
εμφάνιση και είχαν τις ευκαιρίες ακόμη και για ναφτάσουνστη νίκη.Να
σημειωθείότιοιδύοομάδεςείχαναπόέναδοκάρι,οιφιλοξενούμενοιστο
πρώτομέροςκαιοιγηπεδούχοιστοδεύτερο.

ΠΑΟΚΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ(Ζαρογιάννης):Ευαγγελόπουλος,Μπεκτάς(58’
Βασιλειάδης), Βασιλείου, Συμεωνίδης,Θεοδώρου,Λίπε (65’ Χασιώτης),
Πατατούκας(74’Ντινόπουλος),Πέτκος,Χερίδης(46’Μπουρδάνος),Αργυ-
ρόπουλος,Πετράι(58’Ζωγράφος).

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣΘΕΡΜΗΣ(Δούμας-Μπούρκας):Παναγιωτίδης,Αγγελίδης,
Ράτζα,Τρόκας,Μπατακόιας,Μπαλικτσής (53’ Χατζηιγνατιάδης), Κυρια-
κίδης (28’Χαραλαμπίδης),ΑθανασιάδηςΣ. (90’ Βαλαής),ΜπικιάρηςΝ.,
Κράββαρης(90’Μαλλιώτας),ΜπικιάρηςΡ.(90’Σιούτας).

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακεδονικός-ΕθνικόςΓιαννιτσών.................................................. 2-0
ΑγροτικόςΑστέρας-ΘύελλαΣαρακηνών......................................... 1-1
ΑναγέννησηΠλαγιάς-ΑετόςΒαρβάρας........................................... 4-1
ΝίκηΑγκαθιάς-ΠοσειδώνΜηχανιώνας........................................... 0-2
Εδεσσαϊκός-Ν.Καλλικράτεια.......................................................... 0-4
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας-ΘερμαϊκόςΘέρμης........................................ 0-1
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-ΠΑΟΚουφαλίων.................................... 2-0
Ρεπό:ΑναγέννησηΓιαννιτσών

ΣοφίαΥφαντίδουκαιΆγγελος
ΑνδρέογλουνικητέςστηΘεσσαλονίκη

ΗΣοφίαΥφαντίδου (ΟΚΑΒικέλας) επέστρεψεστηναγωνιστική δράση
σημειώνονταςτηνκαλύτερηεπίδοσητης,τηντελευταίαπενταετία.

Η έμπειρηαθλήτρια ολοκλήρωσε το διήμερο της δράσης, στουςΑγώ-
νεςΣυνθέτωνστηΘεσσαλονίκη,με5.783β.καισεπερίπουέναμήναστο
ΠανελλήνιοΠρωτάθλημα θα επιδιώξει να βελτιώσει τις επιδόσεις τηςσε
ορισμένααπόταεπιμέρουςαγωνίσματασταοποίαδενπήγεόσοκαλάθα
ήθελε,ώστενακυνηγήσειεπιδόσειςπάνωαπό5.900βαθμούς.ΗΠασχα-
λίναΠαπαδοπούλου(ΓΣΛαγκαδά)ήτανδεύτερημε4.926β.καιηΕυδοξία
Κουρέτση(ΑΣΛΦίλανδρος)τρίτημε4.348βαθμούς.

ΟΆγγελος-ΤζανήςΑνδρέογλου(ΣΚΑΔράμας)επιβεβαίωσεταπρογνω-
στικάκαιολοκλήρωσεστηνπρώτηθέσητηνπροσπάθειατουστο10αθλο
τωνΑνδρών.Οαθλητήςαπό τηνΔράμασυγκέντρωσε7.158β. κι έδειξε
πωςστοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα θαμπορέσει να βελτιώσει το ατομικό
του7.385βαθμούςκαιπαράλληλαναδιεκδικήσειθέσηστηνομάδαγιατο
ΕυρωπαϊκόΠρωτάθλημαΚ23 (όριο 7.300). Στηδεύτερηθέση τουαγωνί-
σματοςβρέθηκεοΜιχάληςΚιάφας(ΑΣΣΑλέξανδροςΜακεδονίας)με6.630
β.καιστηντρίτηοΚώσταςΛογδανίδης(ΓΕΝάουσας)με6.353βαθμούς.
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Του Γιάννη Δ. Μοσχόπουλου

16. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Tα Γιάννενα κατελήφθησαν από τα στρατεύματα του σουλ-

τάνου Μαχμούτ, στις 24-1-1822 (ή στις 05-2-1822). Σκότωσαν 
τον Αλή πασά, οπότε καταλύθηκε η σατραπεία του και όλη η 
επικράτειά του περιήλθε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Οι 
άνθρωποί του εξοντώθηκαν ή διώχτηκαν από τις περιοχές που 
εξουσίαζαν και νέα κατάσταση επικράτησε στα μέρη αυτά. Η 

αλλαγή όμως τότε δεν έγινε αισθητή στους Έλληνες, διότι είχε φουντώσει η επανάστασή 
τους και όλη η Ελλάδα ήταν ανάστατη. Τα τσιφλίκια της οικογένειας του Αλή και των υπο-
στηρικτών του δεν 
αποδόθηκαν στους 
προηγούμενους ιδι-
οκτήτες τους, από 
τους οποίους τα εί-
χε αρπάξει ο Αλής, 
αλλά δημεύθηκαν 
από το κράτος, με-
τατράπηκαν σε κτή-
ματα βασιλικά ή του  
δημοσίου (ιμλιάκια) 
και αμέσως μετά ε-
ντεταλμένοι υπάλ-
ληλοι ανέλαβαν την 
καταγραφή τους 
και τη σύνταξη κα-
τάστιχων. Σ’ αυτά 
περιλαμβάνονταν 
και τα τσιφλίκια: του 
Λεμπάνοβι (Λιμπά-
νοβο=Αιγίνιο), του Οστορί (Ισταβρί=Σταυρός Ημαθίας), του Σεχασεχνί  [ίσως Ξεχασμένη;], 
του Μποζαντίτ  (=ίσως Ποζαρίτες, σημερινό Κεφαλοχώρι), του Μενούκ  (=ίσως η Μελίκη), 
του Αλαπόρ  (Αλάμπορο. Υπάρχει Αλάμπορο Μεγάλο=Πρασινάδα και Αλάμπορο Μι-
κρό=Κυδωνιά), του Πονταντόμ  (=πιθανότατα ο Πρόδρομος), του Βέλτσεστε  (=μάλλον 
Βούλτιστα, σημερινό Λιβάδι Πιερίας), του Κούτας (ίσως Κούτλες, σημερινή Βεργίνα), του 
Ινέ Κασρί  (Νεόκαστρο, το οποίο περιγράφεται ως  / Πύργος  1 / Ο προαναφερθείς πύρ-
γος  περιβαλλόταν από ένα τετράπλευρο ισχυρό τείχος, σε κάθε γωνία του οποίου υπήρ-
χε κι ένας μικρότερος πύργος).

O M. Eμίν το Φεβρουάριο 1822 επέστρεψε θριαμβευτικά από τη Χαλκιδική στη Θεσσα-
λονίκη. Με διαταγή της 05.02.1822 ζητήθηκε εκ νέου η στρατολόγηση τριακοσίων Ρωμι-
ών ναυτών από τον καζά Θεσσαλονίκης, προκειμένου μετά την επάνδρωση των πλοίων 
να αποπλεύσει ο στόλος για να «τιμωρήσει» τους επαναστατημένους ραγιάδες στα νησιά 
του Αιγαίου. Με νεώτερες διαταγές γινόταν γνωστή η αποστολή αξιωματικού για τη συγκέ-
ντρωση οθωμανών στρατιωτών λόγω της γενίκευσης της ελληνικής επανάστασης. 

Οι έως τότε επαναστατικές κινήσεις των Ελλήνων του καζά Βεροίας δεν ξέφυγαν από 
την προσοχή των κατασκόπων του νικητή της Κασσάνδρας Μεχμέτ Εμίν. Έτσι ο κεχαγιά-
μπεης της Βέροιας, Μεχμέτ αγάς, συνέλαβε 74 πρόκριτους της Βέροιας, τους οποίους 
μετέφερε σε σειρά  δεμένους με σίδερα ανά δύο στο διοικητήριο. Παράλληλα ζητούσε να 
παρουσιασθούν στη Θεσσαλονίκη διάφοροι Ρωμιοί πρόκριτοι και οπλαρχηγοί ως όμηροι. 

Στο μεταξύ οι επιστολές του Γρηγ. Σάλλα προκάλεσαν επαναστατικό ενθουσιασμό 
στους Ναουσαίους πρόκριτους και καπεταναίους, που πήραν την απόφαση να μην 
παραδώσουν τον οπλισμό τους στον Μ. Εμίν ούτε τους πρόκριτούς τους ως ομήρους. 
Απτόητοι οι Έλληνες οπλαρχηγοί του Βερμίου και οι δυτικομακεδόνες αρματολοί στις 
19.02.1822, Κυριακή της Ορθοδοξίας, κήρυξαν την επανάσταση στη Νάουσα. 

Την ίδια μέρα οι επαναστάτες Ναουσαίοι έστειλαν ένα απόσπασμα με εκατό άνδρες 
οδηγούμενο από τον Τσέρνο Πέτρη να φυλάξει τα περάσματα του Λουδία κάτω στον κά-
μπο, προφανώς για να εμποδίσει τη διέλευση τουρκικού στρατού. Ο Φιλιππίδης μιλάει 
για  «… επίκαιρόν τινα του μεταξύ Βεροίας και Γενιτσών έλους θέσιν, ίνα ούτω διακόψα-
ντες την μετά της Βεροίας συγκοινωνίαν… ».

Στις 20.02.1822 ο Ζαφειράκης μεταξύ των άλλων προετοιμασιών του, έστειλε τον Θω-
μά Ραμαντάνη με 85 οπλίτες στη διασταύρωση των δρόμων μεταξύ Λυκοβιστίτσας και 
Σταυρού, για να την φρουρεί. Οι Ναουσαίοι σχεδίαζαν και έλπιζαν  ότι μετά την άφιξη  του 
στρατηγού Σάλλα και των Ολυμπίων οπλαρχηγών, θα ξεσηκώνονταν και οι γύρω ελληνι-
κές κοινότητες, θα χτυπούσαν την Βέροια από παντού και θα την καταλάμβαναν.-

Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] 
κατά την πρώιμη και μέση οθωμανοκρατία [14ος αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, 

εκδόσεις Εντευκτηρίου 2012, σελ. 216-218. 
23.04.2021/ mosio@otenet.gr / 6977336818
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ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  
κατά την επανάσταση

ναι ρε, ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ!

Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

Δάσκαλε δεν 
βλέπω, δεν πειρά-

ζει, σήκω, τώρα βλέπεις,
Κύριε, είμαι παράλυτος, δεν πειράζει σήκω και 

περπάτα,
δεν μπορώ να κουνήσω τα χέρια, δεν πειράζει, 

τώρα τα κουνάς,
Δάσκαλε δεν έχουμε να φάμε, δεν πειράζει τώ-

ρα έχετε,
Κύριε πέθανε η κόρη μου, δεν πέθανε κοιμάται, 

δώστε την να φάει να δυναμώσει,
Δάσκαλε, Κύριε, …έδινες, έδινες και εγώ σε έ-

στειλα στο Σταυρό, διότι δεν μπορούσα να καταλά-
βω ο ηλίθιος, ότι μιλούσες για επανάσταση χωρίς 
κουμπούρια, χωρίς μαχαίρια. 

Τόσο δύσκολο, εάν μας κυριεύει ο φανατισμός 
και η σκληροκαρδία.

Χριστούλη μου σε θανάτωσα, συγχώρεσέ με!
Δεν πειράζει ρε μεγάλε, Αναστήθηκα, το θάνατο 

τον έλιωσα για σένα, μπορείς πλέον να ξανασυνε-
χίσεις, προχώρα και το φως της Αναστάσεως θα 
είναι μαζί σου, αρκεί να το θέλεις, να το αναζητάς!

Φίλοι μου, ο Χριστός μας, που είναι το φως του 
κόσμου, η αλήθεια και η ζωή, ανέστη εκ νεκρών 
και νίκησε, κομμάτιασε και τον θάνατο και τον 
σατανά και την αμαρτία και πλέον το μέλλον μας 
ανήκει.

Το Αναστάσιμο φως λάμπει, είναι εδώ, είναι 
ορατό για την κάθε ύπαρξη που αναζητά την αλή-
θεια, για την κάθε ψυχή που αναζητά το Θεό! 

Και κάποιοι αποφασίζουμε να τον ξανασταυρώ-
σουμε (έχει γίνει συνήθεια στον σύγχρονο άνθρω-
πο), μην προσερχόμενοι στην Ανάσταση, επειδή 
άλλαξε η ώρα, λες και γνωρίζαμε, ποια είναι ή 
ώρα.

Και εσύ ρε χοντρούλη, τι θα κάνεις, απορία φί-
λου, που διαφωνούσαμε, εντόνως!

Εγώ φίλοι μου, για πρώτη φορά στη ζωή μου, 
θα κάνω δύο φορές Ανάσταση, μία στις εννέα και 
μία στις δώδεκα διαδικτυακά και μακάρι από εδώ 
και πέρα να κάνω κάθε μέρα!

Όταν είχε ρωτηθεί ο Άγιος Παίσιος για το παλιό 
ημερολόγιο και το νέο, εάν δεν με απατά η μνήμη 
μου, είχε πει, ποιο το πρόβλημα να εορτάζουμε εις 
διπλούν, τον Κύριο!

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Εκκλησία 
μας, που πολλές φορές μας «στενοχωρεί», υπάρ-
χει η έννοια «κατ’ οικονομία».

Πέρσι Μεγάλη εβδομάδα καπούτ, Ανάσταση 
στα μπαλκόνια με παλαμάκια και ζήτω, φέτος ό-
μως διαφορετικά, με μία μικρή απόκλιση από την 
παράδοση, αλλά ουχί από δόγμα!

Και μια που το έφερε το πληκτρολόγιο, ο Κύ-
ριος μας, θανατώθηκε Μ. Πέμπτη, αυτό δεν μας 
ενοχλεί, δεν «εμπαίζουμε» έτσι τον Κύριο! 

Από πού προκύπτει Μ. Πέμπτη, η Σταύρωση;
Δηλαδή «σκοτωνόμαστε» για την ακριβή ώρα 

της Ανάστασης που κανείς δεν γνωρίζει και δεν 
μας ενοχλεί η αλλαγή της ώρας του θανάτου, που 
γνωρίζουμε!

Τον Μεγάλο φίλοι μου, τον Σταυρώσαμε Μ. 
Παρασκευή και εάν η μάνα Εκκλησία δεν λάβαινε 
υπ’ όψιν της τα παιδιά της, εμάς δηλαδή, τότε θα 
έπρεπε τη Μ. Παρασκευή να είμαστε από το πρωί, 
ως το βράδυ, και να έχουμε, θάνατο, ταφή, αποκα-
θήλωση, …

Φίλοι μου, τα γεγονότα για να τα ζήσουμε, δεν 
έχουν σημασία τα λεπτά, και οι ώρες, αλλά η ουσι-
αστική, η πραγματική, η αληθινή μετάνοια!

Αλλά ας πάμε και λίγο στην αριθμητική!
Τυπικά οι μέρες είναι τρεις και εάν κοσμικά το 

εξετάσω, 3 χ 24 = 72 ώρες.
Εκκλησιαστικά, που η ημέρα αλλάζει στις 18.00 

το απόγευμα, έχουμε και λέμε:
Μ. Παρασκευή οι ώρες είναι τρεις, από τις 

15.00 η ώρα το μεσημέρι (ώρα θανάτου), μέχρι τις 
έξι (18.00) το απόγευμα.

Από τις έξι το απόγευμα μέχρι τις έξι το απόγευ-
μα του Μ. Σαββάτου, είναι άλλες 24 ώρες, οπότε 
σύνολο είκοσι επτά (27) ώρες.

Στις έξι το απόγευμα του Σαββάτου μπαίνουμε 
στην Κυριακή (τρίτη ημέρα εκκλησιαστικά), αλλά το 
πόσες ώρες, από την Κυριακή είναι άγνωστο.

Ο Άγιος της εκκλησίας μας, ο Νικόδημος, ερμη-
νεύοντας θεωρεί ότι 33 ώρες έμεινε ο Κύριος στον 
Άδη, όσα και τα χρόνια του στη γη (προσωπικά το 

θεωρώ λογικό), οπότε από τις 27 ώρες ως 
τις 33, μας λείπουν έξι ώρες, τις οποίες τις 
παίρνουμε και πάμε στις δώδεκα τα μεσάνυ-
κτα. Τόσο απλά!

Επομένως οι ημέρες είναι τρεις ονομα-
στικά και όχι κυριολεκτικά, με την έννοια του 
24ώρου.

Οι ημέρες είναι τρεις παίρνοντας ένα τμή-
μα από κάθε ημέρα, 3 ώρες από τη Μ. Πα-
ρασκευή, ολόκληρο το Σάββατο και έξι ώρες 
από την Κυριακή!

Ολοκληρώνοντας, επειδή γνωρίζω ότι οι 
έχοντες και οι κατέχοντες την εξουσία, δεν 
παίζουν μπαλίτσα έντιμα, και επειδή δεν έ-
χουν πρότερο έντιμο βίο, και επειδή από κά-
ποιο σημείο και δώθε, έχουν κάνει μία άθλια 
διαχείριση της πανδημίας (ποιο το νόημα όχι 
στις δώδεκα και ναι στις εννέα, δεν το εξη-
γήσανε), για αυτό δεν ξεχνώ, αλλά και δεν 
επαναστατώ, κατ’ οικονομία για φέτος!

Αλήθεια σε πόσες πόλεις, μαζευτήκανε 
χιλιάδες ορθόδοξοι έξω από τις Μητροπό-
λεις και απαιτήσανε λιτανεία, για την παν-
δημία.

Σε καμία! 
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΥΓ_1: Επειδή τις επόμενες ημέρες θα 
βαρεθώ να ακούω «Αληθώς ο Κύριος», να 
υπενθυμίσουμε ότι στο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, 
αποκρινόμαστε ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ, ναι, είναι 
αλήθεια, αναστήθηκε!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

 Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Ημαθίας:  

Σε ώρες λειτουργίας 
κανονικού ωραρίου η 

προμήθεια των self tests
 
Ο  Φ α ρ -

μ α κ ε υ τ ι κ ό ς 
Σ ύ λ λ ο γ ο ς 
Ημαθίας ενη-
μερώνει τους 
πολίτες της 
Ημαθίας ότι 
τα  αρμόδια 
υ π ο υ ρ γ ε ί α 
αποφάσισαν η πλατφόρμα των self tests να παραμένει 
κλειστή κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες του Μαΐου, 
αρχής γενομένης από το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου στις 
20:00 έως και την Τετάρτη 5 Μαΐου στις 08:00.

Παρακαλούμε τους δικαιούχους πολίτες για αποφυγή 
της ταλαιπωρίας τους, να προγραμματίζουν την προ-
μήθεια των self tests σε ώρες λειτουργίας κανονικού 
ωραρίου των φαρμακείων και να μην προσέρχονται στα 
εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία γιατί δεν 
θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν εφόσον η πλατφόρμα 
του Υπουργείου θα παραμένει κλειστή. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚ ΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα
με3υπνοδωμάτια,σαλο-
κουζινα,μπάνιο,βεράντα.
Κάτωδιαμέρισμαπιομι-
κρόσαλοκουζίναμετζάκι,
δωμάτιο.Μεπρόσβαση
στηναυλή.Αυτόνομηθέρ-
μανσησεήσυχηπεριοχή.
Τιμή135.000ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,

90 τ.μ., 34.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934 888738Με-
σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στοΠανό-
ραμα ο ικοδομήσιμο
δίπλα στον «Παιδικό
Πλανήτη». Τιμή ευ-
καιρίας, Πληρ. τηλ.:
6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στα
ό ρ ι α  Α γ γ ε λ οχωρ ι -
ο υ - Α ρ χα γ γ έ λ ο υ  2

χωράφ ι α  κολ λ η τά ,
25 και 11 στρέμματα,
περιφραγμένα, παλ-
μέττα βερύκοκα 6 ε-
τών σε φούλ παρα-
γωγή, άριστης κατά-
στασης, 4 εξαιρετικές
ποικιλίες, με μπεκά-
κια. Παρακαλώ μόνο
σοβαρές προτάσεις.
Κινητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείο επί της οδού
Μητροπόλεως στη Βέ-

ροια.Πληροφορίες τηλ.
6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μη-

τροπόλεως 35, χώρος
90 τ.μ. περίπου, με 3
χώρους και κουζινα,

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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W.C., για επαγγελματική
χρήση ή για διαμέρισμα,
3ος όρ.Τηλ.: 6932 471705
&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

BISTRO 49 ζητούνται

σερβιτόροι και σερβιτό-
ρες για μόνιμη εργασία.
Τηλ.επικ.:6983060023,
κ.Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  εργατοτε-
χνίτης γ ια εργασία σε
Τεχνική εταιρεία σιδη-
ροκατασκευών,  κατα-

σκευών αλουμιν ίου και
κουφωμάτων με έδρα τη
Βέροια. Η προϋπηρεσία

θα εκτιμηθεί. Τηλ επικοι-
νωνίας 2331023400, κιν
6977443518.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

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

Κωδ:23929ΩΡΟΛΟΙ,σεκαλήκατάσταση
γκαρσονιέρα37τ.μ.,κατασκευή1977,1υ/
δσκλ,4οςόροφος,χωρίςθέρμανση,ενοίκιο
200€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύ-
θερηκαιεπισκέψιμηαπό1/05/2021.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,
ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

Κωδ105042 ΓΡΑΦΕΙΟ ,Ενοικιάζεται
πλησίονΠλ.ΩρολογίουεπίτηςΚεντρικήςμε
40τ.μ.,1οςορ. ,δύοχώροι ,σεκαλήκατά-
στασηπροσφέρεταισετιμήπροσφοράςστα
130€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106449-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-

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

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

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

Κωδ:12815ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλογια
πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115092 ΕνοικιάζονταιστηΒέροια
χώροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000
τ.μ.καιμεκατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζίηκαι
τμηματικά.Τιμέςπροσιτές.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚ
στηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,
σεπλήρηλειτουργία,κοντάστηνΒενιζέλου
τιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι80τ.μ.
καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,ανελκυστή-

ρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοποθεσία,σετιμή
προσφοράςμόνο:52.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι84τ.μ.
καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,έχεικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σεκαλήκα-
τάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσόμπαpellet
ηοποίαμπορείναπαραμείνεικαιμεκλιματισμό,
είναισεπρονομιακήτοποθεσία,ιδανικόγιαιδιο-
κατοίκηση,σετιμήπροσφοράςμόνο67.000€.
ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή25.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106882ΑΝΟΙΞΕΩΣ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΟ-
ροφοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας115
τ.μ.μικτάκαι90τ.μ.καθ.στον1οόροφο.Απο-
τελείταιαπό3υπνοδωμάτια,σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1997και
διαθέτειαυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές,
απεριόριστηΘέαστονκάμπο,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,έχεικαιμιααποθήκη9,25τ.μ.,στο
υπόγειο.Ευρίσκεταισεπολύκαλήγειτονιά,
οιχώροιτουάνετοι,σετιμήπροσφοράςστις
90.000€όλαμαζί.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Διαθέσιμοαπό1/5/2021.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ.Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικόδρόμο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερ-

μοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σε
τιμήπροσφοράςμόνο:50.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίουκαιμίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι
,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-
Τιμή:200.000€.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,
ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείται
απόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η
θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευ-
ρίσκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο480τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
200.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής

επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας ,τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος
τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι
,κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

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

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

ΚΩΔ.14028ΒΕΡΓΙΝΑμέσαστοχωριό
πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.,άδειομεμεγάλη
φάτσα , τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσαμόνο
22.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ απότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς

επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,
80.000€.

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

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειταιγια
έναγωνιακόκαιμεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

Κωδ.13883ΟικόπεδοκάτωαπότοΜπά-
σκετμε2.000τ.μ.δίπλαστονΣκλαβενίτηστο
υπόένταξησχεδίουπόλεωςτμήμα,πωλείται
σεεξαιρετικάκαλήτιμή ,μόνο35.000€. Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΔιατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔια-
μέρισμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκε-
ταιστον1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτει
γερμανικάσυνθετικά κουφώματα μάρκας
Kömmerlingμετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρο-
λάκαισήτες,DAIKININVERTER12000BTU
κλιματιστικόστοσαλόνι,αναμονήγιαa/cστα
υπνοδωμάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικού
αερίουμελέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρη
εγκατάστασησυστήματοςσυναγερμού,γύ-
ψινεςδιακοσμητικέςκατασκευέςμεκρυφούς
φωτισμούςLED.Πραγματοποιήθηκεαντικα-
τάστασητωνδικτύωνύδρευσης-αποχέτευ-
σης-θέρμανσηςκαθώςκαιεξολοκλήρουνέα
ηλεκτρολογικήεγκατάσταση.Επίσηςδιαθέτει
ΚΛΕΙΣΤΗΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο
ισόγειοτηςοικοδομής. Ιδανικόακίνητοτόσο
γιαεπένδυσηόσοκαιγια ιδιοκατοίκησησε
μιαεξαιρετικήτοποθεσίαμεπολλέςανέσεις
και ευκολίες.Τιμή:155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑ-
ΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑKTITORSwww.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Πωλείταιοδοντιατρείο
ωςεπιχείρηση,πλήρωςεξοπλισμένο,

μεσυνεχή40ετήλειτουργία,
λόγωεπικείμενηςσυνταξιοδότησης

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,300€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,260€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ70τ.μ.μονοκατοικία,180€
ΕΛΗΑ70τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,θέσηστάθμευσης,400€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90τ.μ.επιπλωμένο,καλό,300€
ΕΛΗΑ100 τ.μ.ατομ.λέβητας,ηλιακός,θέα,πολύκαλό,
370€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,330€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ120τ.μ.επιπλωμένο,καλό,310€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000€
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€
ΕΛΗΑ110τ.μ.προσόψεως,καλό,55.000€
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€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,κεντρικό,35.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩΒΕΡΜΙΟ400τ.μ.Ξενοδοχείοεξαιρετικό,16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα,στοκέντροτουχωριού,24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

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.

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

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακαφέ,που
θαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατο-
κάμαραμε κομοδίνα, συρ-
ταριέρα, καθρέφτης, φωτι-
στικά και στρώμα.Παιδικό
κρεβάτι με στρώμα, κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητα και τα δύο.Τηλ.:
6939575993.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-
γασία στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ».  Πληρ.  τηλ . :  23310
25170 και 6946 103998 (ώρες
επικ.:09.00-13.00).

ΑΠΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ  ζητείται υπάλληλος για
διανομή. Πλήρες ωράριο, ερ-
γασία 5ήμερη.Αποστολή βιο-
γραφικού: tnk.veroia@gmail.
com. Τηλ. επικ.: 2331071670
(12.00-14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοέμπειρογια
τοκυλικείοστοΝοσοκομείοΒέ-
ροιας. Ώρες επικοινωνίας για
ενημέρωση 6.00 μ.μ. έως 8.00
μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπει-
ρη για καθημερινή εργασία σε
κουζίνα εστιατορίου.Τηλ.: 6972
012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσερβιτόροςέμπει-
ροςγιακαθημερινήεργασίασε
εστιατόριο.Τηλ.:6972012622.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότοΙατρικόΔι-
αγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑΓΙΑ»
υπάλληλος γραφείου για γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Γνώσεις
μηχανογράφησης ηλεκτρονικού
υπολογιστήκαι λογιστικής είναι
ευπρόσδεκτες.Αποστολή βιο-
γραφικών στο emai: lpanagia.
epe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-
γιστών και αγγλικής γλώσσας,
για πλήρη απασχόληση.Αντι-
κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.
Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-
θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-
γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.
2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  1 )  χ ε ι ρ ι -
στής αντλίας μπετόν, 2) χειρι-
στήςWagondrill, 3) χειριστής
Dumperγιαμόνιμηεργασίαστη
Βέροια. Τηλ.: 23310 21904 κ.
Κώστας.

ZHTEITAIβοηθόςλογιστήγια
εργασία σε λογιστικό γραφείο.
Απαραίτητη, τριετής τουλάχι-
στονπροϋπηρεσία. Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολήβιογρα-
φικών στο ygronat@hotmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βοη-
θός λογιστή για εμπορική επι-
χείρηση με τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσίασεανάλογηθέση
καθώςκαιάριστηγνώσηαγγλι-
κών σε επίπεδο επικοινωνίας
και προαιρετικά   επικοινωνία
σε μια τουλάχιστον γλώσσα α-
κόμακατάπροτίμηση ιταλικών

ή γερμανικών καθώς και πολύ
καλές γνώσειςMicrosoft Office
(Excel ,Word ,Outlook).ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΉ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ
email: olympialandike@gmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφρο-

ντίδα γερόντων για κάποιες
ώρες ή και για 24ωρη βάση,
καθαριότητασπιτιών,γραφείων
καισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-
νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-
να με βάση, τραπεζάκι φαγη-
τού, κάθισμα αυτοκινήτου και
2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ
κατάσταση,400ευρώόλαμαζί.
Τηλ.:2331062621.

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 άνδρα ή γυναίκα α-
πό30έως50ετώνγιατο
Τμήμα Πωλήσεων. Προ-
σφέρει μισθό, πλήρη α-
σφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.Τηλ.:
6932245383.

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

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

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

ΟΑ.Σ.ΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ«ΟΖΥΓΟΣ«
Ενδιαφέρεταιγια τηνπρόσληψητωνπαρακάτωειδι-

κοτήτωνγιααπασχόληση8-9μηνες
1)Χειριστέςκλαρκήβοηθούςμεπτυχίο
2)‘Έναν(1)ΓεωπόνοήΤεχνολόγοΓεωπόνο
3)Εποχικούςεργάτες
Τηλεπικοινωνίας2331051093,FAX2331051094

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

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

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

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

HTSAVDARIDISPACKAGING,εταιρίαμεηγετικήθέσηστον
κλάδοτωνυλικώνσυσκευασίας,μεέδραστοΤρίλοφοΗμαθίας,επι-
θυμείναεντάξειστοανθρώπινοδυναμικότης:

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

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

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης

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

καταθέσεις 
νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων τον Μάρτιο
-Καταργούνται και τα παραδοσιακά 

βιβλιάρια καταθέσεων 
 
Μπορεί  να 

μ ο ι ά ζ ε ι  ο ξ ύ -
μωρο σε καιρό 
πανδημίας, αλ-
λά είναι γεγο-
νός, καθώς οι 
αριθμοί μιλούν 
από μόνοι τους 
και λένε ότι οι 
τραπεζικές κα-
ταθέσεις, σημεί-
ωσαν σημαντική 
άνοδο τον Μάρ-
τιο ενώ αντίθετα 
οι  καταθέσεις 
της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 232 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα στα 173,4 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος Μαρτίου οι 
τραπεζικές καταθέσεις, σημειώνοντάς αύξηση 1,66 δισ. ευρώ σε σχέση 
με το Φεβρουάριο.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν στα 164,7 δισ. ευρώ 
σημειώνοντάς άνοδο κατά 1,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το Φεβρουάριο, 
ενώ αύξηση κατά 870 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2021, οι 
καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 437 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 19,8% 
από 37,4% τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 793 εκατ. ευρώ, στα 128,3 δισ. ευρώ παρουσίασαν το 
Μάρτιο του 2021, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη 
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 304 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 9,3% 
από 9,9% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, μείωση κατά 232 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 
2021, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 779 
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής δια-
μορφώθηκε σε -50,6% από -41,5% τον προηγούμενο μήνα.

Φαίνεται ότι για κάποιους η καραντίνα, τα κλειστά καταστήματα και 
γενικά η μείωση της κατανάλωσης, αύξησε το «κομπόδεμά» τους και 
ανέβηκε το ποσό στα βιβλιάριά τους.

Προς κατάργηση τα παραδοσιακά βιβλιάρια τραπεζών
Τα οποία βιβλιάρια, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελούν σε λίγο και-

ρό μουσειακό και συλλεκτικό είδος αφού από την 1η Ιουλίου, παύει 
να ισχύει για τους καταθετικούς λογαριασμούς ιδιωτών (ταμιευτηρίου, 
αποταμιευτικούς, τρεχούμενους), η έκδοση και ενημέρωση βιβλιαρίων 
καταθέσεων, καθώς και η έκδοση και αποστολή περιοδικών αντιγράφων 
κίνησης λογαριασμών (statements) σε χαρτί μέσω ταχυδρομείου. Ήδη η 
Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει τους πελάτες της, οτι οι  κινήσεις των κα-
ταθετικών τους λογαριασμών, θα πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονι-
κά στην υπηρεσία winbank, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπω-
σης, αποθήκευσης αλλά και αναζήτησης παλαιότερων ενημερώσεων.

Ανατροπές λοιπόν έρχονται για όσους έχουν ακόμη βιβλιάρια κατα-
θέσεων στα συρτάρια τους και γενικώς η ψηφιακές συναλλαγές κερδί-
ζουν καθημερινά έδαφος και στη χώρα μας.
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