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Σταθερά ανεβαίνουν τα 
κρούσματα…ας προλάβουμε 

τα χειρότερα!
  Δυστυχώς οι ανακοινώσεις των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
τις τελευταίες ημέρες ανέβηκαν με γεωμετρική πρόοδο, 
πλησιάζοντας το όριο του τριψήφιου. Παρά το γεγονός ότι 
το άνοιγμα στον τουρισμό αποτελούσε την μεγάλη απειλή, 
ελέγχεται και δεν έχει δώσει προς το παρόν ανησυχητικά 
αποτελέσματα. Αντιθέτως η εγχώρια χαλάρωση λόγω 
καλοκαιριού εκτός από την άνοδο στον υδράργυρο, ανέβασε 
και τα κρούσματα κορωνοϊού. Είναι ίδιον γνώρισμα του 
Έλληνα ότι στην πίεση και στο ζόρι παράγει αποτέλεσμα, 
ενώ όταν χαλαρώνει…γαία πυρί μιχθήτω! Η κυβέρνηση 
δείχνει να κλιμακώνει και να γενικεύει τα μέτρα όσο τα 
κρούσματα αυξάνονται και αυτό πρέπει να αφυπνίσει τους 
πολίτες. Η τήρηση των απλών μέτρων, χωρίς να περιορίζεται 
η ελευθερία είναι μια κατάκτηση του Έλληνα που δεν 
πρέπει να κλωτσίσει με την αδιαφορία και τον ωχαδελφισμό. 
Σκεφτείτε τα SMS, τις βόλτες στο τετράγωνο γύρω από το 
σπίτι σας και την στέρηση της ελευθερίας να κινηθείτε όπου 
επιθυμείτε…για να προλάβουμε πιθανά χειρότερα που μας 
έρχονται!
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Τοποθετήθηκαν στο κέντρο 
της Βέροιας οι κόκκινες 

σιδεριές για τα μηχανάκια

ΤηνΠέμπτη και τηνΠαρασκευή συνεργεία τοποθέτησαν
στηνοδόΜητροπόλεωςκαιΒενιζέλουμεταλλικές κατασκευές
πουοριοθετούντουςχώρουςστάθμευσηςδικύκλων.Θυμίζουμε
ότιήτανκαθολικήαπαίτησητωνδημοτώνεδώκαιχρόνιαηορι-
οθέτησηχώρωνστάθμευσηςδικύκλωνστοκέντρο τηςπόλης,
αφούδενυπήρχεπουθενάνόμιμοσημείογιανασταθμεύσειδί-
κυκλο.Γιατολειτουργικόκαιαισθητικόαποτέλεσμαωστόσοτων
κόκκινωνσιδεροκατασκευώνπουέχουναρκετόύψος,εκφράζο-
νταιεπιφυλάξεις,αφούπεριορίζεταιμεαυτότοντρόποοωφέλι-
μοςχώροςστάθμευσης(θαμπορούσεναβαφείμεειδικόχρώμα
οχώροςστάθμευσηςκαι ησιδεροκατασκευήνα τονοριοθετεί
μόνο).Επίσηςεκφράζονταιφόβοιότιμπορείναχτυπήσειείτετο
δίκυκλο,είτεκάποιοςπεζός,ενώτοαισθητικόαποτέλεσμαπου
είναιμενυποκειμενικό,δενκερδίζεικαλέςεντυπώσεις…

ΤουΓιάννηΝτισέλια

ΦίλεΖήσηγειάσου.Απόκαιρόήθελανασεγράψω,
αμάμεσολάβησανπλείσταόσα γεγονότα και το αστόη-
σα.Τώραόμωςσεγράφωγιαναμηντακρατάωμέσαμ.

Πρώταπρώτασφίχκηνουκώλοςμμετουςμεμέτηδες
κι τηνΑγιασοφιά.Μητάάρχισαν ναμαςφουβιρίζουν οι
άπλυτοι (οι Βλάχοι τσέλεγαν τσΤούρκοιΝιλάτσλι αυτοί
δηλαδήπουδενείχανμύρο),οτιθαβγάλουντσβάρκες
τουςνατρυπήσουντοΑιγαίο,μητάουΚούληςείπηνθα
μαςθαθαθαδόσειτσσυνταξιούχοιαναδρομικάμητάήρ-
θινστουΣέλιουΔήμαρχόςμαςμιτσπαρατριχάμενοικαι
κουνούσανταχέριατσκιταπόδιατσκιέλιγανθαθαθα,κι
γώαθυμήθκατουΗΜΑΝΝΙΟΣΚΙΓΕΡΑΣΑαπτουθαθα-
θα.Είχιν μαζίτ ουΔήμαρχους κι έναν χουντρούτσικου,
πουφαίνιτι να τρώειπουλύ,πουσυ είχινπει σεσυνέ-
ντευξη αν θυμάμαι γιατί τουν είχεις φάτσα κάρτα στην
πρώτησιλίδα,που έλιγιν θαθαθα για τουΣέλι, αμάσυ
λέω τα λέωσυνθηματικά κι μεταξύμαςπ...ρια, δηλαδή
τίπουτας,γιαναμήνπαραξηγηθώ.Κιέτσιαθυμήθκαιένα
γιγουνόςπου έγινεινστουν ηρωικόπόλιμο του 1940 κι
στουλέου.

Άμα κίνσειν ουπόλιμους ταπουλεμουφόδιαπάεναν
στουμέτωπομι ταμλάρια κι ταάλουγα, δεν είχιν τότες
τζιαντέδεςκιδρόμοιγιααυτουκίνηταικίστηνΠίνδο.Είχιν
ουστρατόςμαςτουλιγόμενον Ιππικόνμι τις Ιλαρχίεςκι
τσ Ίλαρχοι τις Επιλαρχίες μι μλάρια, άλουγαφαντάροι
πουταχρεώνοντανκιτατάιζαν,κτηνιάτροι,νουσουκόμοι
κιάλλα.,όπωςκιοιφαντάροιείχανπρουσκλητήριου,α-
ναφοράσυσίτιομισάλπιγκακιάλλα.Φουρτώνουναπλές

ΖήσεμαπτουνΠεραιά,ένακαράβιμιζουντανάστρατιω-
τικάγιατηνΣαλονίκηκικινάνμέσωΧαλκίδαςνύχτα.Άμα
ξημέρουσιν, τα ζουντανά θέλαν τάισμα κι βαρούσαν τα
μπροστινάτσπδάριαστουκατάστρουμα,χράτσ,χράτσ.
ΤρουμάζειουΚαπιτάνιους,φουνάζει τουνΊλαρχουκι τσ
παρακάτναμάθειτίσυμβαίνει.ΤότεοΊλαρχοςτλέει οτι
ταζωντανάπινάνκιθαταταϊσουνΔιατάσσειτουνυπεύ-
θυνογιαυτόαξιωματικό,αμάεκείνοςξεροκαταπίνονταςτ
λέειοτιμέσαστηνσιασιαμάρακι τηνφούριατσξέχασαν
ναφορτώσουντουκριθάρ.Αμάνκιτώρατίκάνουμι;λέει
ουΊλαρχος.Έπτίσκιάζιστεκικιουτεύετετσλέειουαπό
μκρόπιδί στουν στρατόΕπιλοχίας καραβανάς η μάνα
του λόχουπου λέγαμι εμείς οιπαλαιότεροι, αυτόςπου
ήξερεταπάνταγιατουςπάντεςκαι ταπάντα.Φουνάζει
τουν σαλπιγκτή να βαρέσει συσίτιο ημιόνων, μουσική
σαναυτόπουβαρούσινγιατιμας,τοΦάνταρεπούπάς;
Πάρτηνκαραβάνασκιέλαναφας.Τάκουσανταζουντνά
ημέρεψαν κι είπαν απόυ μέσατσΤώρα θαφάμι.Μετά
απουώραπου δεν ήρθιν του συσίτιου ξαναβάρεσαν
ταπδάρια τα μλάρια ξαναβάρεσεν ου σαλπιγκτής την
μουσικήκι έτσι έφτασανόλνοι ζωντανοί καιμερικάόντα
νηστικάστηΣαλονίκη.

Ζήση έτσι μας κάνουν κι μας τώρα μιρικοί μιρικοί.
Μαςπιρνάν γιαπρόβαταπου κάνουμιΜπεΜπε, μας
κούριψαντιςσυντάξειςμαςκιτώρατάχαμτάχαμθαμας
δόσουν αναδρομικά που ξέρσπώς λέω ιγώ, θαθαθα
μέχριναφτάσουμισανταμλάριασταμνημόρια,όπουθα
απολαύσομενταουρίτωνάπλυτωνκαιμπόλικοπιλάφι.

ΝασαςέχεικαλάοΘεός.

ΕθελοντέςκαθάρισαντακιόσκιατουΣελίουκαι
χτυπούνκαμπανάκιγιατοπαλιόκιόσκιμετοελενίτ

ΗπρωτοβουλίαμιαςμικρήςπαρέαςκατοίκωντουΣελίουπουκαθάρισαντουςχώρουςγύρωαπότακιόσκιαπουβρί-
σκονταισεκοινοτικάπάρκατουχωριού,έφερανγιαμιαακόμηφοράστοπροσκήνιοσπασμέναμπουκάλια,καμέναξύλα,
σωρούςαπόπέτρεςκαιπολλάσκουπίδιαπουάφησανκάποιοιπροφανώςμετάαπόπαρειστικεςβραδινέςφωτιέςπου
δενφρόντισανωστόσομετάνασυμμαζέψουν.Οιεθελοντέςπουέδειξανγιαμιαακόμηφοράότινοιάζονταιγιατηνπρο-
στασίατουχωριούκαιτηνκαλήεικόνατου,ενόψεικαιτου15ΑύγουστουφρόντισαντακιόσκιαστηνΤζάνα,στονΑναγνώ-
στη,στηνΑγίαΠαρασκευήκαισταΑλώνια.Ωστόσοόπωςεπισημαίνουνκαισεανάρτησήτουςστοfacebookτοπαλιό
κιόσκισταΑλώνια,δίπλααπότογήπεδομπάσκετείναικατασκευασμένοαπόπάνελΑΜΙΑΝΤΟΥ(ΕΛΕΝΙΤ),τοοποίοείναι
πλέοναπαγορευμένογιατίείναικαρκινογόνουλικό.Τοχειρότεροείναιότιταπάνελέχουνυποστείφθοράκαιείναιέτοιμα
ναπέσουνσύμφωναμετηνανάρτησηκαιγι’αυτόσυστήνουννααπομακρυνθούνάμεσακαινακατασκευαστείέναξύλινο
κιόσκι,αφούστοσημείοκαθημερινάβρίσκονταιδεκάδεςπαιδιά.

Με την θερινή πανήγυρη του Αγίου Αντωνίου
μπαίνει σήμερα ο Αύγουστος

ΤονΆγιοΑντώνιοτοννέοτονΒεροιέα,τιμάαπόχθεςΠαρασκευήηπόλητηςΒέροιας,μετηνυποδοχήτεμαχίουτου
ΤιμίουΣταυρούπουφυλάσσεταιστοπροσκύνηματηςΠαναγίαςΣουμελά,απότονΜητροπολίτηΒεροίας,Ναούσηςκαι
Καμπανίαςκ.Παντελεήμονα,οοποίοςστησυνέχειαχοροστάτησεστονΠανηγυρικόΕσπερινότηςΕορτής.Φέτοςλόγω
covid,δενέγινεηκαθιερωμένηλιτανείατωνλειψάνωντουΑγίουΑντωνίουκαιτουΤιμίουΣταυρού.ΣήμεραΣάββατο1
Αυγούστου2020,ανήμερατηςγιορτήςκαιτηςθερινήςπανήγυρηςτουΑγίουΑντωνίου,οΜητροπολίτηςθαπροεξάρχει
τηςΘ.Λειτουργίας,κατάτηδιάρκειατηςοποίαςθαχειροτονήσεισεπρεσβύτεροτονπ.ΙωσήφΜανιόπουλο.Απόχθεςτο
απόγευμαστήθηκανκαιοιπάγκοιμεπαιχνίδια,ρούχα,οικιακάκαιγλυκίσματα,στοναπόηχοτουκαθιερωμένουεδώκαι
δεκαετίεςπανηγυριού.

Απαγορεύονται αυστηρά από χθες επισκεπτήρια
και συνοδοί σε όλα τα Νοσοκομεία, λόγω κορονοϊού 

ΣελειτουργίαετοιμότηταςκαιαντιμετώπισηςcovidεπανέρχονταιταΝοσοκομείαμεέκτακτηεγκύκλιοτουΥπουργείου
Υγείαςκαιαπόχθεςτοαπόγευμααπαγορεύονταιαυστηράταεπισκεπτήριακαιηπαρουσίασυνοδώνσεόλεςτιςμονάδες
τιςχώρας,ωςεκτούτουκαισταΝοσοκομείαΒέροιαςκαιΝάουσας.Ηδιοίκησηκαλείτουςπολίτεςνααποφεύγουντην
άσκοπηπαρουσίατουςσταΝοσοκομείακαιενημερώνειήδηαπόχθεςσυνοδούςκαιεπισκέπτες.

ΕΔΩ ΣΕΛΙ
Θαθαθα....θαθαθα
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Διαρρήκτες με βαριοπούλες έριξαν θωρακισμένη 
πόρτα διαμερίσματος στο Τσερμένι

Μια επιχείρηση διαρρηκτών με περίσσιο θράσος έγινε στις 3 τα ξημερώματα Τρίτης 28 Ιουλίου, όταν με 
βαριά εργαλεία(μάλλον βαριοπούλες) «άνοιξαν» διαμερίσματα σε τριώροφη οικοδομή στην οδό Μπαδραλέξη 
κοντά στο Τσερμένι στη Βέροια. 

Συγκεκριμένα οι διαρρήκτες παραβίασαν την κεντρική είσοδο μιας οικογενειακής οικοδομής όπου βρίσκο-
νται τρία οροφοδιαμερίσματα. Στην συνέχεια προχώρησαν και με βαρύ εξοπλισμό κατάφεραν και έριξαν την 
εξώπορτα του ενός διαμερίσματος, απ’ όπου απέσπασαν χρήματα, δύο ρολόγια μεγάλης αξίας, φιάλες ποτών, 
ενώ έκαναν κυριολεκτικά το σπίτι άνω-κάτω. Συνέχισαν στο δεύτερο διαμέρισμα όπου παρά τις προσπάθειές 
τους να ανοίξουν την θωρακισμένη πόρτα, την οποία κατέστρεψαν, δεν κατέστη όμως εφικτό να μπουν στο 
διαμέρισμα και έτσι αποχώρησαν, διότι προφανώς φοβήθηκαν μην γίνουν αντιληπτοί, αφού είχαν προκαλέσει 
πολύ θόρυβο με τα εκκωφαντικά χτυπήματα. 

Ο παθών μίλησε στον ΛΑΟ και δήλωσε σοκαρισμένος, όπως και όλη η οικογένειά του με το συμβάν. Εκτιμά 
ότι οι δράστες γνώριζαν ότι λείπουν για διακοπές και μπήκαν με θράσος να «ανοίξουν» τα σπίτια. Ωστόσο α-
ναρωτιέται πώς είναι δυνατό με τόσο θόρυβο που προκάλεσαν από τα χτυπήματα στις θωρακισμένες πόρτες, 
δεν ειδοποίησε κάποιος γείτονας την αστυνομία. Επίσης ανέφερε ότι στις 6 Δεκεμβρίου 2019, είχε παραβιαστεί 
βραδινές ώρες η κεντρική είσοδος της οικοδομής, αλλά οι φωνές της συζύγου του είχαν αποτρέψει τους τότε 
επίδοξους δράστες, γεγονός που είχε αναφέρει στην Ασφάλεια Βέροιας. 

Για το συμβάν ενεργεί έρευνα το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.     

Ολοκληρώθηκε το έργο αγροτικής οδοποιίας 
στον Άγιο Γεώργιο 

Δήμου Βέροιας
Ο Δήμαρχος Βέροιας Κων/νος Βοργιαζίδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Αλέξανδρος Τσαχουρίδης και 

οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας παραβρέθηκαν στην ολοκλήρωση 
της ασφαλτόστρωσης του έργου  «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέ-
ροιας». 

Το έργο προϋπολογισμού 251.720€ είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση των γεωμετρικών και ποιοτικών (ασφαλτόστρωση, σήμανση) 
χαρακτηριστικών υφιστάμενης αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 1.542μ.

ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ: Πτωτική η κίνηση στην Αγορά 
το πρώτο 15θήμερο των θερινών εκπτώσεων

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε 
έρευνα για το πρώτο 15θήμερο των 
θερινών εκπτώσεων. Η πρωτοβουλία 
αυτή υπαγορεύτηκε από το νέο οικο-
νομικό και επιχειρηματικό περιβάλ-
λον που προκάλεσε η υγειονομική 
κρίση της πανδημίας σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι το πρώτο 15θήμε-
ρο των θερινών εκπτώσεων (από τα 
μέσα έως τα τέλη Ιουλίου) χαρακτη-
ρίζεται παραδοσιακά ως η καλύτερη 
περίοδος από άποψης αγοραστικής 
κίνησης. Σε γενικές γραμμές, η κίνη-
ση στην αγορά κινήθηκε πτωτικά το 
πρώτο δεκαπενθήμερο των θερινών 
εκπτώσεων ειδικά για τις μικρότερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να 
διαχειριστούν ένα υψηλότερο κόστος 
προσαρμογής όπως επίσης και οι 
επιχειρήσεις ένδυσης-υπόδησης.

Σύνοψη αποτελεσμάτων
1. Σε σύγκριση με το αντίστοιχη 

περίοδο του των θερινών εκπτώσε-
ων του 2019, σχεδόν επτά στις δέκα 
επιχειρήσεις (68%) κατέγραψαν πτώ-
ση των πωλήσεων και μόλις το 8% αύξηση. Στην ένδυση-υπόδηση οι 
περισσότερες επιχειρήσεις (72%) σημείωσαν υποχώρηση του κύκλου 
εργασιών τους σε σχέση με πέρυσι, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος περιορί-
ζεται στις μισές (48%) στα είδη ψυχαγωγίας/ επιμορφωτικά είδη. 

2. Σχεδόν οκτώ στις δέκα (77%) επιχειρήσεις προχώρησαν σε 
ειδικές προσφορές από την επανέναρξη λειτουργίας τους μετά το 
“lockdown” έως τις θερινές εκπτώσεις. Πιο επιθετικά μάλιστα κινήθηκαν 
οι επιχειρήσεις ένδυσης και υπόδησης καθώς οκτώ στις δέκα υιοθέτη-
σαν πολιτική προσφορών με την άρση του “lockdown” .

3. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις φαί-

νεται να επλήγησαν σε ισχυρότερο βαθμό. Ειδικότερα, σχεδόν οκτώ 
στις δέκα επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 45.000 
ευρώ εμφάνισαν πτώση πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο δεκαπεν-
θήμερο του 2019, έναντι σχεδόν έξι στις δέκα με τζίρο άνω των 45.000 
ευρώ.

4. Για το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων (72%), το ποσοστό 
έκπτωσης επί των αρχικών τιμών δεν ξεπέρασε το 40%, με τον κύριο 
όγκο, βάσει δραστηριότητας, να καθορίζει το ποσοστό έκπτωσης στο 
εύρος 21%-40% .

5. Σχεδόν έξι στις δέκα (58%) θεωρούν πως οι πωλήσεις τους κατά 
το πρώτο 15θήμερο των εκπτώσεων ήταν χειρότερες από ότι ανέμει-

ναν, παρά το γεγονός ότι είχαν συνυπολογίσει τις επιπτώσεις της παν-
δημίας. 

6. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τη χαμηλότερη σε σχέση 
με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα επισκεψιμότητα για τρεις στις τέσ-
σερις (74%) επιχειρήσεις. Το εύρημα αυτό μπορεί να συνδέεται και με 
τη ραγδαία άνοδο των ηλεκτρονικών αναζητήσεων/ πωλήσεων, καθώς 
εξαιρετικά μεγάλη πτώση της επισκεψιμότητας σημειώθηκε σε οκτώ 
στις δέκα (81%) επιχειρήσεις οικιακού εξοπλισμού και σε τρεις στις τέσ-
σερις (75%) στην ένδυση-υπόδηση.

7. Περισσότερες από οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις (84%) θεωρούν 
ότι οι καταναλωτές είναι συγκρατημένοι στις αγορές τους, εξέλιξη που 
αποδίδεται στη γενικευμένη αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία. 

8. Σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (72%) δήλωσαν πως ε-
πηρεάστηκαν σε πολύ μεγάλο και μεγάλο βαθμό από την πανδημία ενώ 
σε μικρό βαθμό ή καθόλου μόνο το 6%.

9. Ωστόσο, μόλις το 22% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι τα μέτρα 
προστασίας κατά της πανδημίας τους έχουν δυσκολέψει σε μεγάλο ή 
πολύ μεγάλο βαθμό. Αντίθετα, το 41% σε μικρό ή καθόλου βαθμό. 

10. Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις για 
το κόστος προσαρμογής της επιχείρησης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας 
λόγω Covid-19 αφού το 42% δήλωσε ότι το κόστος ήταν μικρό ή μηδα-
μινό και μόλις το 19% ότι ήταν  υψηλό και πολύ υψηλό. Οι επιχειρήσεις 
μάλιστα με τζίρο έως 45.000 ευρώ ήταν πιο ευαίσθητες στο εν λόγω 
κόστος προσαρμογής, καθώς το 27% και το 39% αυτών χαρακτήρισαν 
το κόστος μεγάλο/ πολύ μεγάλο και μέτριο αντίστοιχα (τα μεγέθη για τις 
επιχειρήσεις άνω των 45.000 διαμορφώθηκαν σε 13% και 30%). Εντού-
τοις, η αυστηροποίηση των μέτρων από τις 29 Ιουλίου (υποχρεωτική 
χρήση μάσκας στα καταστήματα λιανικής) ενδέχεται να πιέσει ανοδικά 
το σχετικό κόστος για το σύνολο των επιχειρήσεων λιανικής.

11. Οι επιχειρήσεις διατηρούν σταθερά αρνητική θέση απέναντι στη 
λειτουργία τις Κυριακές. Η λειτουργία την Κυριακή, 19 Ιουλίου για πε-
ρισσότερες από της μισές (53%) επιχειρήσεις δεν επηρέασε τον τζίρο 
της εκπτωτικής περιόδου, ενώ τέσσερις στις δέκα υποστήριξαν ότι τον 
επηρεάζει αρνητικά. 



Γράφει ο 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Το τελευταίο διάστημα όλοι οι 
Έλληνες ζούμε τα συναισθήματα  
φόβου  επανάληψης της κατάστα-
σης που ζήσαμε τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο του 1974. Το εμπόλε-
μο  κλίμα που επικρατεί σήμερα 
μάς προκαλεί  αβεβαιότητα για το 
μέλλον  της πατρίδος μας. Ζούμε 

και τον φόβο της πανδημίας με σοβαρές επιπτώσεις στην 
ψυχολογία στην υγεία. Με τις επαναλαμβανόμενες απαγορεύ-
σεις και τον Αύγουστο η ψυχολογία μας θα δοκιμαστεί πάλι 
οδυνηρά. Αλλοίμονο στους νέους. Κάθε μέρα τα δελτία ειδή-
σεων επαναλαμβάνουν τις απειλές για της ακεραιότητας της 
πατρίδας. 

Όλα ξεκίνησαν από την απερισκεψία μας στην Κύπρο το 
1974 

Το έγκλημα, τότε, κάποιων αξιωματικών του στρατού που 
τον Ιούλιο του 1974 προκάλεσε την επέμβαση της Τουρκίας 
στην Κύπρο είχε ως αποτέλεσμα το 38% της νήσου έκτοτε να 
διατελεί υπό στρατιωτική Κατοχή. Οι Έλληνες ηττήθηκαν χω-
ρίς ουσιαστικά να πολεμήσουν. Οι  απόγονοι του Αττίλα  έχουν 
το θράσος μάλιστα σήμερα να υπερηφανεύονται για τη ¨νίκη¨ 
τους και απειλούν, ότι θα συνεχίσουν να τον πόλεμο για την 
κατάληψη και του υπόλοιπου του νησιού  αν δεν ικανοποιη-
θούν τα αιτήματά της στο Αιγαίο.

 Ποιος πεζικός στρατός  δεν νικάει όταν ελαύνει με αεροπο-
ρική κάλυψη χωρίς αντίπαλο. Αναρωτιέται ο Έλληνας. Ποιος 
τους έδωσε αυτό το θράσος να μας απαξιώνουν σε τέτοιο 
βαθμό ηττοπάθειας. Να τους θυμίσω(τους Τούρκους) ότι λίγα 
χρόνια μετά το 1974, ο Τούρκος στρατηγός, που ηγείτο της 

επιχείρησης στην απόβαση της Κύπρου, σε συνέντευξη που 
έδωσε σε δημοσιογράφους σε κάποιο πρακτορείο ειδήσεων, 
ως απόστρατος πλέον, σε σχετική ερώτηση με την απόβαση 
στην Κύπρο απάντησε το εξής.  « Αν οι Έλληνες ήταν ενω-
μένοι και αντιδρούσαν με πόλεμο, η Τουρκία θα ζούσε το δικό 
της Βατερλώ» Και είπε την αλήθεια. Ενώ η απόβαση ήταν σε 
εξέλιξη και οι Τούρκοι  αλεξιπτωτιστές κατέβαιναν ανενόχλητοι 
στα προάστια της Λευκωσίας ο ΡΣ της Λευκωσίας μετέδιδε την 
πρωινή προσευχή και θρησκευτικούς ύμνους. Οι αξιωματικοί 
της φρουράς  (ΕΛΔΙΚ) βλέπουν την κατάσταση και απορούν 
που δεν ενημερώθηκαν. Ζητάνε εντολές από την Αθήνα αν 
πρέπει να απαντήσουν με πυρά στους βάρβαρους επισκέπτες 
και δεν εισακούονταν. Κάποια στιγμή τους είπαν ότι οι Τούρκοι 
κάνουν ασκήσεις! Όταν δόθηκε η εντολή ήταν πλέον αργά. Το 
μόνο που έμενε ήταν «αγώνας μέχρις εσχάτων»

Πολλοί είναι οι λόγοι που δεν δόθηκε στην Κύπρο και στους 
στρατιώτες  την είδηση της κήρυξης πολέμου με την Τουρκία. 

Βασικός λόγος ήταν ότι αποφασίστηκε η διχοτόμηση της 
Κύπρου προ πολλού από τις δυνάμεις της ΗΠΑ  και της Αγ-
γλίας που με το στόλο τους κάλυψαν την πολεμική  πρόσβαση 
Δυτικά τη Κύπρο  . Αυτά τα ήξερε ο Αρχηγός  ΕΔ Στρατηγός 
Μπονάνος και οι ομοϊδεάτες του. Για πολλά χρόνια οι Έλλη-
νες αναζητούσαμε την πηγή που διέταξε την επιστροφή των 
2 ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ από τον  πλου προς την Κύπρο που είχαν 
σταλεί για την αποτροπή της απόβασης. Ύστερα από πολλά 
χρόνια(2000) ο Αρχηγός ΓΕΝ ναύαρχος Πέτρος Αραπάκης  
αποκάλυψε ότι Αυτός  έστειλε τα 2 Υποβρύχια ΝΗΡΕΥΣ και 
ΓΛΑΥΚΟΣ με προσωπική του ευθύνη στην Κύπρο  και τα ανα-
κάλεσε να επιστρέψουν κατόπιν  διαταγής του ΑΕΔ στρατηγού 
Μπονάνου. Μάλιστα ο Αραπάκης γράφει στο βιβλίο του ότι 
είχε διατάξει και τρίτο Υποβρύχιο, το ΤΡΙΤΩΝ προς τη Ρόδο. 
Μάλιστα στη σύσκεψη το ανέφερε και είπε: «Όλα τα πλοία 
πλην ενός.. έχουν έρθει σε άμεση ετοιμότητα για πολεμικές 
επιχειρήσεις και βρίσκονται εν πλω. Τα δύο ΥΒ τα έχω δια-
τάξει και πλέουν ήδη προς Κυρήνεια για την προσβολή της 
αποβατικής δύναμης. Αν η επίθεση αυτή συνδυαστεί και με α-
εροπορική και μάλιστα με αεροσκάφη ΦΑΝΤΟΜΣ  πολλά των 
οποίων είχαμε παραλάβει (18).. μπορούσαμε να καταστρέ-
ψουμε την τουρκική αποβατικά δύναμη, χωρίς να κηρύξουμε 
τον πόλεμο» και συμπλήρωσε «Όταν οι Τούρκοι έκαναν την 
απόβαση, μας πόλεμο? Όχι. Γιατί να κηρύξουμε εμείς» 1 Και 
στον Αντ/ρχο Παπανικολόπουλο ο ΑΕΔ είπε και το εξής τρομε-
ρό. «Οι Τούρκοι κτυπούν την Κύπρο και εμείς είμαστε Ελλάς»

   Δεν ξέρω τελικά ποιοι από όλους αυτούς τους υπεύ-
θυνους για την άλωση της Κύπρου, τις καταστροφές, τους 
θανάτους, τους βιασμούς και τους αγνοούμενους έχει τιμωρη-
θεί κάποιος. Οι μεν  αγωνιστές που επέζησαν γνώρισαν την 
αδικία και την περιφρόνηση στην προσπάθειά τους  να επιβι-
ώσουν αλλά ούτε και νεκροί δικαιώθηκαν ποτέ. Πριν από λίγες 
μέρες διάβασα στον τύπο ότι η χώρα  μας οι  προσπάθειά του 
να καλύψει αναδρομικά την αγνωμοσύνη της έκανε την εξής 
ανακοίνωση: 

«Ισόβια μηνιαία τιμητική παροχή ύψους 200 ευρώ, από 
την 1η Αυγούστου 2020, χορηγεί το υπουργείο Οικονομικών, 
ως ελάχιστη ανταμοιβή για την προσφορά των Ελλήνων οπλι-
τών που, κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους, συμμετεί-
χαν στα γεγονότα τα οποία 
έλαβαν χώρα στην Κύπρο 
κατά τα έτη 1964, 1967 και 
1974, υπηρετώντας στη Ζώ-
νη Πρόσω » Μόνο που είναι 
πολύ αργά διότι οι περισσό-
τερο έχουν πεθάνει. Τα χρή-
ματα να τα πάτε στον τάφο 
του και να τα βάλετε πίσω 
από την φωτογραφία του. 

Πηγές:  1Πέτρος Αραπά-
κης «Το τέλος της σιωπής»-
σελ. 186-7 εκδ. ΛΙΒΑΝΗ 

2 Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Αντ/ρχος  ε.α «Το τέλος της 
σιωπής»σελ. 201 εκδ. ΛΙ-
ΒΑΝΗ  
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Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμά-
ντι

Captain Sabertooth and the Magic Diamond
Προβολές:    Παρασκευή 31/7 – Σάββατο 1/8  

στις 20.40

Το Κλαμπ των Χωρισμένων
Divorce Club 
Σκηνοθεσία: Μικαέλ Γιουν
Σενάριο: Αλεξάντρ Κοκέλ, Σιρίλ Ντρου, Νταβίντ 

Γκίλκρεστ, Μαρί-Πιερ Ιστέρ, Ματιέ λε Ναούρ, Μικα-
έλ Γιουν, Κλοντ Ζιντί Τζ.

Προβολές: :    Πέμπτη 30/7,  Κυριακή 2/8 -  Δευ-
τέρα 3/8 - Τρίτη 4/8 – Τετάρτη 5/8 – στις 21.00

Παρασκευή 31/7, Σάββατο 1/8 στις 22.00, 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/7/20 - 5/8/20

Την Δευτέρα 3 Αυγούστου
Με εκδηλώσεις στους 
Βασιλικούς Τάφους 

των Αιγών και το Αρχαίο 
Θέατρο Μίεζας, γιορτάζει 

την Πανσέληνο η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Η Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Ημαθίας συμ-
μετέχει και φέτος στον 
πανελλαδικό θερινό 
εορτασμό των αρ-
χαιολογικών χώρων 
και μνημείων και σας 
προσκαλεί στην γιορ-
τή της πανσελήνου, 
την Δευτέρα, 3 Αυγού-
στου 2020, στο:

Μουσείο των Βασι-
λικών Τάφων των Αι-
γών, Αύλειος Χώρος, 
21:00

Μουσική χωρίς σύνορα. 
Μία διαδρομή μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Συναυλία με το ΤΡΙΟ Χάικ Γιατζιτζιάν (ούτι)
Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Γιώργος Κοντογιάννης: κρητική λύρα – κρουστά
Τάσος Πούλιος: κανονάκι – φωνή
φιλική συμμετοχή: Γιώργος Σκηπητάρης: καβάλ 
Σε συνδιοργάνωση με την ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας. 
Αρχαίο Θέατρο Μίεζας, 22:00
Η Σονάτα του Σεληνόφωτος του Γιάννη Ρίτσου
Διαβάζει η Γιώτα Φέστα.
Ζωντανή Μουσική: Μάνος Μυλωνάκης
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γιάννης Παρασκευόπουλος
Σε συνδιοργάνωση με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Η είσοδος για το κοινό θα πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα, με κάρτα ελεύ-

θερης εισόδου, η οποία θα διατίθεται στον χώρο πραγματοποίησης των εκδηλώσεων 
90’ πριν την έναρξή τους. 

Θα τηρηθούν όλα τα πρωτοκόλλα ασφαλούς προσέλευσης και παραμονής στον 
χώρο. Παρακαλούνται οι θεατές να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού της 
ΕΦΑ Ημαθίας για την κίνησή τους στον χώρο και να και μην μετακινούνται από την 
θέση τους. 

Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να αποφεύγουν τον συνωστισμό και να κρα-
τούν αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ. μεταξύ τους.

Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων του ΕΟΔΥ και των υγειονομικών αρ-
χών.  

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας και το Βυζαντινό Μουσείο της Βέροιας θα 
παραμείνουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα. 

ΤΟ 1974 ΕΓΙΝΕ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΟΣ  
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ;

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     
ΑΔΑ: 6ΘΔΓΩ9Ο-ΔΩ0 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                               Βέροια  31-07-2020            
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                    Αρ. πρωτ: 14699
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας   
Πληρ.: Ν. Γκοτσίδης  
Τηλ.:  23313-50621 FAX:  2331021777 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτι-
κή δημοπρασία η εκμίσθωση  του Αναψυκτηρίου Αγίου Γεωργί-
ου  για έξι (6) χρόνια.             

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 18 Αυγούστου  2020, 
ημέρα Τρίτη , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δή-
μου Βέροιας, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 8/2020 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους  όρους που κα-
ταρτίστηκαν με την αριθ. 222/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Βέροιας, και ώρα:  10:00 – 11:00. 

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος 
ορίζεται το ποσό  των 75,00  € μηνιαίως . 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιο-
λογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 6 της Λεπτομερούς 
διακήρυξης. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για έξι (6 ) χρόνια.      
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα 

δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα 
του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρ-
τηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.
veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και της 
Κοινότητας Αγίου Γεωργίου  .  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτο-
μερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής 
Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος 
όροφος και στα τηλ. 2331350621 - 611 - 589  κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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WHEN I WAS 
YOUNG….
Λέξεις που «βάδιζαν μόνες τους» 
που μ` είχε δωρίσει ο Παππούς…
και το σκυλάκι που γαύγιζε την διαίρεση 
ονείρων και πραγματικότητας θυμόμουν.

Λέγανε 
για την συναυλία  των φωνηέντων
που επευφημούσαν τον άνεμο, 
που άνοιγε παράθυρα και πόρτες στα νησιά
και διηγιόταν την ελευθερία του Σύμπαντος.
 
Ήμουν στην Φολέγανδρο του Νου 
το καλοκαίρι. 
Εκεί που ξεγελούσαν με σταφύλια 
την θηλυκότητα ... 
 
Μεγάλωσα Αυτοδίδακτος!
Καθισμένος στην τραπεζαρία των 
ανεξήγητων,
μεταφράζοντας αισθήματα για 
να προλάβω την επέτειο της «Βελτίωσης 
του Καιρού».

Τέχνη είναι η ένδειξη
πως  υπάρχει 
κι` ΑΛΛΟΣ Κόσμος είπα,
κι` έπειτα ζήτησα φιλί 
κι` ένα κονσέρτο 
σε ρέ ελάσσονα για βιόλα ντ` αμόρε …

Μυριάδες δυνατότητες που δεν αγγίζουμε  
είναι ο Κόσμος Μαμά!!!

Παρά την θέλησή μου, 
ο Κόσμος
κάνει του κεφαλιού του Μαμά!!!

.
Γιάννης Ναζλίδης

Από το πολιτικό Γραφείο 
του βουλευτή Ημαθίας της Ν.Δ. 
γνωστοποιούνται τα εξής:

Με νέα νομοθετική παρέμ-
βαση του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, καθορίζε-
ται ρητά ότι αγροτικές εκτάσεις 
που έχουν παραχωρηθεί για 
αγροτική χρήση, είτε αυτή είναι 
γεωργική είτε κτηνοτροφική, εί-
τε μικτή, δεν εντάσσονται στο 
πεδίο ορισμού του δάσους, ε-
φόσον εξακολουθούν να διατη-
ρούν τη χρήση τους. Η παρέμ-
βαση αυτή επί της ουσίας απε-
μπλέκει το δασικό χαρακτήρα 
των αγροτικών εκτάσεων, με 
βάση το κριτήριο της χρήσης. 
Κατά συνέπεια, οι γεωργικές 
εκτάσεις, οι οποίες στον μερικά 
κυρωθέντα δασικό χάρτη της 
Ημαθίας εμφανιζόντουσαν ως 
δάσος, μπορούν εφεξής να δη-
λωθούν στο σύστημα ΟΣΔΕ, ώστε να κατα-
βληθεί απρόσκοπτα η ενιαία ενίσχυση και τα 
λοιπά δικαιώματα. 

Πιο συγκεκριμένα, στον πρόσφατα ψηφι-
σθέντα Νόμο (Ν.4710, Φεκ:142 Α΄/23.07.2020) 
καθορίζεται ρητά ότι «ως διατηρούμενη σήμε-
ρα αγροτική χρήση νοείται οποιαδήποτε από 
τις αποδοθείσες στο παρελθόν χρήσεις: γε-
ωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνο-
τροφική). Παράλληλα, με σχετική τροπολογία, 
αναγνωρίζεται ότι «δεν υπάγονται στην έννοια 
του δάσους οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιερ-
γούμενες εκτάσεις, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις 
που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και 
ανώμαλων εδαφών που στη λήψη Α/Φ έτους 
1945, ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 
1960, εμφάνιζαν αγροτική χρήση , οι τεχνητές 
δασικές φυτείες κ.α».

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι εκτάσεις 
που έχουν απωλέσει το δασικό χαρακτήρα 
τους πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων 
που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική 
πράξη, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασι-
κές εκτάσεις, εφόσον διατηρούν τη χρήση που 
τους αποδόθηκε.

Τέτοιες πράξεις είναι:
• Πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της 

Αγροτικής Νομοθεσίας
• Πράξεις με σκοπό τη βιομηχανική και του-

ριστική ανάπτυξη της χώρας
Η νέα νομοθετική παρέμβαση βρίσκεται σε 

συνέχεια του Ν.4685, ΦΕΚ: 92 Α΄/08.05.2020 
για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και της σχετικής Υπουργικής Α-
πόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020, ΦΕΚ 
2773/Β/8-7-2020 με την οποία ορίζονται οι 
διοικητικές  πράξεις που αποτελούν το μέσο 
για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών. 
Μάλιστα η σχετική διαδικασία συγκέντρωσης 
των διοικητικών πράξεων από τη διοίκηση έχει 
ήδη ξεκινήσει.

.Ο Τάσος Μπαρτζώκας, που βρίσκεται σε 
συνεχή επικοινωνία με τους παραγωγούς και 
την πολιτική ηγεσία, δηλώνει ικανοποιημένος 
από την ταχύτητα με την οποία συνεχίζονται 
οι διαδικασίες. Ωστόσο, επισημαίνει, ότι για 
τα προηγούμενα σχεδόν δύο έτη, οι αγρότες 
έχασαν λόγω της μερικής κύρωσης των Δα-
σικών Χαρτών στην Ημαθία, μεγάλο μέρος 
από τις δικαιούμενες ενισχύσεις τους. Ως εκ 
τούτου, σημαντικό είναι να καταβληθούν ανα-
δρομικά τα οφειλόμενα ποσά. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, έχει ήδη δρομολογήσει τον κύκλο 
ενεργειών που θα πράξει. Για κάθε συναφή ε-
ξέλιξη επί του θέματος, θα ενημερώνει με κάθε 
πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους.

Στο Νομικό 
Συμβούλιο 

του Κράτους 
ο Λάζαρος 

Τσαβδαρίδης 

Mε τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους κ. Ιωάννη Χαλκιά συναντήθηκε ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας 
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης χθες Πέμπτη 30 Ιουλίου 
2020.

Στη συνάντηση, ο Βουλευτής Ημαθίας είχε την 
ευκαιρία να συζητήσει διεξοδικά με τον κ. Χαλκιά για 
τις παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας 
και τους τρόπους βέλτιστης θεραπείας τους επ’ 
ωφελεία των πολιτών. Επιπροσθέτως, ανταλλάχθη-
καν απόψεις πάνω σε ένα εξαιρετικά λεπτό ζήτημα, 
αυτό της ανάγκης βελτίωσης των συνθηκών κράτη-
σης στις Ελληνικές φυλακές, μέσω της υλοποίησης 
του Εθνικού Ένδικου Μέσου, προκειμένου να λά-
βουν οριστικά τέλος τα βαριά πρόστιμα που καλείται 
να πληρώσει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Ταχείες εξελίξεις στο

 ζήτημα των αγροτικών 
εκτάσεων που έχουν

 χαρακτηριστεί ως δασικές
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Αυγού-

στου 2020 στον Ιερό Ναό Υπαπα-
ντής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ
ΝΤΙΚΑ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 1 Αυγού-

στου 2020 στον Ιερό Κοιμητηριακό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπημένου μας 
αδελφού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. ΝΑΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

TOY BΕΡΟΙΕΩΣ

Τὸ Σάββατον 1ην  Αὐγούστου 2020, πανηγυρίζει ὁ 
Ἱερὸς Προσκυνηματικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ 
Βεροιέως.

Σάββατον  1/8/2020
ὥρα 7.00 π.μ. Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Πρόο-

δος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ Ἁγιασμός. 
ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 31 

Ιουλίου 2020 στις 6.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Βασίλειος 
Χρ. Παντούλας σε ηλικία 32 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-

λων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. 
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1. Τον κ. Σάββα Αλεξίου των HONDOS  CENTER που 
φροντίζει αποκλειστικά για τα προϊόντα υγιεινής καθαριό-
τητας  για τα παιδιά του Κέντρου.

2. Τον Πρόεδρο της ΠΟΕ ΔΕΥΑ   και καλό μας φίλος 
κ. Παύλο Δραγκόλα που μας τίμησε με την παρουσία του 
στην ψυχαγωγική επίσκεψη μας στο μπαλκόνι της ΕΛΗΑΣ 
προσφέροντας σε όλους μας ένα δροσερό κέρασμα.

3. Τους φούρνους ΚΟΓΙΑ και ιδιαίτερα την κ. Σούλα που 
με πολύ αγάπη ετοίμασε ένα γλυκό έδεσμα για όλους μας

4. Τους Φωτεινή και Λάκη από το ρεστοράν ΠΑΠΑΓΑ-
ΛΟΣ που πρόσφεραν σε όλους μας ένα υπέροχο γεύμα

5. Την επιχείρηση ΚΑΦΕ ΜΙΛΤΟΣ στον Προμηθέα για 
την δωρεά πίττας για το πρωινό γεύμα των παιδιών

6. Όλους τους εθελοντές που στάθηκαν στο πλευρό 
μας μια δύσκολη χρονιά με πολλές αντιξοότητες 

7. Την Τεχνική Υπηρεσία Βέροιας, την ΔΕΥΑΒ & την Υ-
πηρεσία Καθαριότητας Δ. Βέροιας για την άμμεση βοήθεια 
τους & την φροντίδα τους για την επίλυση σοβαρών κτιρια-
κών προβλημάτων 

8. Τέλος ευχαριστούμε τα τοπικά site & τις εφημερίδες 
του τόπου μας για την επιλογή τους να μας βοηθούν προ-
βάλλοντας το έργο μας.

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντί-
δας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι ωφε-
λούμενοι και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά: 

-Την οικογένεια Χαρίση από τον Τρίλοφο, για την παροχή πλούσιου γεύ-
ματος στους ωφελουμένους μας, εις μνήμη της μητέρας και συζύγου Χαρίση 
Θεοδώρας, η οποία επί σειρά ετών πρόσφερε ακούραστα και με αγάπη 
στον Σύλλογο ΑμεΑ και στο Κέντρο « Τα Παιδιά της ‘Ανοιξης».

-Τον κύριο Κωσταντούδη Σταμάτη για τη χρηματική δωρεά των 300 ευρώ 
για τις ανάγκες του Κέντρου εις μνήμη του πατέρα του Κωσταντούδη Από-
στολου.

-Ανώνυμο φούρνο για τη συνεχή προσφορά ψωμιού για το πρωινό των 
ωφελουμένων.

-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη συνεχή προσφορά ει-
δών διατροφής για τους ωφελούμενους. 

-Το κρεοπωλείο ΤΟΛΗΣ στην Αλεξάνδρεια, για την προσφορά κρεάτων 
για τη διατροφή των ωφελουμένων.

-Το κατάστημα φρούτων και λαχανικών «ΜΑΝΔΡΑΣ» στην Αλεξάνδρεια 
για την προσφορά φρούτων για τη διατροφή των ωφελουμένων.

-Τον κύριο Σοφιαννίδη Ιωάννη από τη Βέροια για την παροχή ροφημάτων 
προς τους ωφελούμενους σε καφετέρια της Βέροιας.

«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Ανακοίνωση
Το γραφείο του Συλλόγου θα είναι κλειστό 

από 1 Αυγούστου 2020 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2020

Μαζί σας και πάλι από τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 

Σε περίπτωση απόφασης αναστολής λόγω
 κορωνοϊού θα ενημερώσουμε εγκαίρως τα μέλη μας

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων: 

Το Σάββατο 1 Αυ-
γούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου του 
Νέου Πολιούχου Βε-
ροίας και θα τελέσει 
Χειροτονία Πρεσβυ-
τέρου. 

 Την Κυριακή 2 
Αυγούστου το πρωί 
θα ιερουργήσει στην 
Ιερά Μονή Αγίας Κυ-
ριακής Λουτρού και 
θα τελέσει το τεσσα-
ρακονθήμερο μνημό-
συνο της μακαριστής 
Καθηγουμένης της Ιε-
ράς Μονής Γερόντισ-
σας Φιλοθέης. 

 Την Κυριακή 2 
Αυγούστου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλάστρας. 

 Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Κα-
στανιάς. 

 Την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια. 

 Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πα-
νηγυρικό Εσπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Χριστού Μουτσιάλης. 

 Την Πέμπτη 6 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναού-
σης.  

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Λιανοβεργίου. 

 Την Παρασκευή 7 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Αγκαθιάς επί τη εορτή του Αγίου Νικάνορος. 

 Την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας. 

 Την Κυριακή 9 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου Πολυδενδρίου επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου του Κοκοβίτη.  

Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Σελίου. 



 Τον άμεσο κίνδυνο υπονόμευσης του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ ανέδειξε στην 
τοποθέτησή της στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το ν/σ του υπουργείου Υγεί-
ας, η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου.  

 «Ενώ κατά κοινή ομολογία, μόνο στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας μπορέσαμε να βα-
σιστούμε εν μέσω  της μεγαλύτερης κρίσης που έχει πλήξει μέχρι σήμερα οριζόντια την 
παγκόσμια κοινότητα, η ΝΔ συνεχίζει τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία της για την Δημόσια 
Υγεία, περιορίζοντας το Δημόσιο Σύστημα  Υγείας και κάθε δημόσιο τομέα παραδίνο-
ντάς το σε ιδιώτες ‘κρατικοδίαιτους’ υμέτερους», τόνισε η βουλευτής, προσθέτοντας 
ότι «η στελέχωση της δημόσιας υγείας, ο εξοπλισμός, οι υποδομές, η εκπαίδευση του 
προσωπικού, η διοίκηση και τόσοι άλλοι χρήσιμοι συντελεστές είναι ζητήματα πολιτικά 
και όχι τεχνοκρατικά». 

 Η κα Καρασαρλίδου εξέφρασε την κάθετη διαφωνία της στην παραχώρηση του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού στον τομέα της υγείας στον Ο.Δ.Ι.Δ.Υ., όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 3 αυτού του φορέα, κάτι το οποίο, όπως τόνισε, θα σημάνει ότι αυτή η Α.Ε. θα 
αξιολογεί, θα ελέγχει και θα αποφασίζει για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει 
το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ενώ οι Ιδιωτικές Δομές θα αξιολογούνται μόνο αν το επιθυ-
μούν.  

Συνεχίζοντας την ομιλία της στηλίτευσε το άρθρο 10 του νομοσχεδίου, βάσει του 
οποίου θα επιβάλλονται κυρώσεις στους Π.Υ.Υ. (Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας) του Δημο-
σίου, όταν δεν αξιολογούνται επαρκώς από τους ιδιώτες εμπειρογνώμονες, προβλέπε-
ται μάλιστα μέχρι και ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας.

 Η βουλευτής Ημαθίας δεν δίστασε να ρωτήσει ευθέως τον Υπουργό Υγείας, αν «νο-
σοκομεία όπως το Νοσοκομείο Νάουσας, που είναι υποστελεχωμένο με ευθύνη σας 
και ενδεχομένως δεν θα αξιολογηθεί ως επαρκές ή με θετικό πρόσημο, θα το κλείσε-
τε;». 

 Όπως η ίδια τόνισε «Ο covid-19, είναι μία ανθρώπινη τραγωδία, έχει όμως δη-
μιουργήσει και μία 
ευκαιρία γενεών για 
να οικοδομήσουν έ-
ναν πιο ισότιμο και 
βιώσιμο κόσμο», στη 
βάση ενός νέου Κοι-
νωνικού Συμβολαίου 
με δίκαιη φορολόγη-
ση του πλούτου και 
δίκτυα ασφάλειας για 
μια καθολική ασφάλι-
ση υγείας.  

Κλε ίνοντας την 
ομιλία της, η κα Κα-
ρασαρλίδου αναφέρ-
θηκε στο άρθρο 21 
παράγραφος 3 του 
Συντάγματος, σύμ-
φωνα με το οποίο: 
«Το κράτος μέριμνα 
για την υγεία των 
πολιτών και παίρνει 
ειδικά μέτρα, για την 
προστασία της νεό-
τητας, του γήρατος, 
της αναπηρίας,  για 
την περίθαλψη των 
απόρων», στοιχειο-
θετώντας έτσι την α-
ντισυνταγματικότητα 
του νομοσχεδίου. 

Μετά από 15 χρόνια 
συνδικαλιστικής περιήγη-
σης, 24 χρόνια γάμου και 
27 χρόνια ως ελεύθερος 
επαγγελματίας κατέληξα: 
να ντύνομαι στη «μπου-
τίκ μπαμπάς & μαμά», να 
τρώω από το «μάρκετ πε-

θερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το 
πληκτρολόγιο μου».

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
τώρα που διανύουμε την χρονική περίοδο της 

προσωρινής αποκλιμάκωσης με την Τουρκία, πι-
στεύω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε με 
νηφαλιότητα, την κατάσταση πως έχει διαμορφωθεί.

Αρχικά, επιβάλλεται ορισμένοι πολιτικοί μας να 
«χωνέψουνε», πως η Τουρκία δεν είναι ένας απλός 
γείτονας, αλλά ένας πολύ κακός γείτονας, ένας κάκι-
στος γείτονας και κατά συνέπεια εχθρός!

Στη συνέχεια πρέπει να παραδεχθούμε, ότι ο 
Ερντογάν κατά κάποιο τρόπο αποδέχθηκε την «πρό-
σκληση» που του κάναμε!

Όταν η πρώην υπουργός εξωτερικών της πατρί-
δας σου, υποστηρίζει:

«πρέπει να ξεφύγουμε από τις απαρχαιωμένες 
αντιλήψεις του περασμένου αιώνα για τις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις και τα μεταξύ μας προβλήματα, 
να δούμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην 
περιοχή «με άλλο μάτι», και να κατανοήσουμε ότι τυ-
χόν προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης μπορεί μεν 
να έχει ως συνέπεια μερικές απώλειες για μας, όπως 
ας πούμε την ΑΟΖ του Καστελορίζου, αλλά θα κατο-
χυρώσει τα δικαιώματα άλλων νησιών μας, όπως της 
Ρόδου ή της Λέρου».

Δηλαδή, για να μην κατηγορηθώ ως συντηρητικός, 
με απαρχαιωμένες αντιλήψεις, πρέπει να προχωρή-
σω στην παραχώρηση εθνικών δικαιωμάτων, μετά 
την προδοσία της Μακεδονίας, να προχωρήσουμε 
και στην προδοσία του Αιγαίου!

Υπάρχουν αρκετές στιγμές πλέον φίλοι μου, που 
αναρωτιέμαι τι πίνουν κάποιοι και δεν μας δίνουν!

Και το κερασάκι στην τούρτα τοποθετήθηκε από 
τον καθηγητή πρασινάκη, κιτρινάκη ή κάπως έτσι, ο 
οποίος υποστηρίζει ότι επειδή το Καστελόριζο είναι 
μακριά, η Τουρκία έχει δικαιώματα και συγκεκριμένα:

«το Καστελόριζο είναι απομακρυσμένο από τη Ρό-
δο, αλλά είναι κοντά στις ακτές τις τουρκικές».

Αινστάιν μου, απομακρυσμένη είναι και η Κρήτη 
και η Κως και η Χίος και η Σάμος και …, να παραχω-
ρήσουμε όλα τα νησιά μας και να κρατήσουμε μόνο 
αυτά που τα προσεγγίζουμε με ποδήλατο!

Και επειδή τα Ελληνόπουλα βρίσκονται στο εξωτε-
ρικό και εργάζονται, είναι με λίγα λόγια μακριά από τα 
σπίτια τους, πάψανε να είναι παιδιά των γονιών τους!

Δηλαδή φίλοι μου, ποια άλλη ηλιθιότητα έπρεπε 
να ειπωθεί για να θελήσει να «έλθει» ο Ερντογάν!

Στην συνέχεια όμως τα πράγματα δυσκολέψανε, 
αφού δεν βρέθηκε ο Αλέξης να επιστρατευθεί και να 
κατουρηθεί ο σουλτάνος, η κυρία Καφαντάρη δήλω-
σε, ότι ο Ερντογάν με Τσίπρα δεν τόλμησε να κάνει 
τζαμί την Αγιά Σοφιά, … για μία ακόμη φορά τι πίνετε 
και δεν μας δίνετε!

Φίλοι μου όμως, αν και οι ηλιθιότητες πολλές, 
το μήνυμα που στάλθηκε, ήταν πως οι Ελληνικές 
ένοπλες δυνάμεις θα εμπλακούνε σε θερμό επεισό-
διο, διότι πολύ απλά δεν θα δεχτούνε καταπάτηση 
κυριαρχικών δικαιωμάτων και επειδή γνωρίζουνε οι 
γείτονες ότι ο Ελληνικός στρατός δεν είναι μπουλούκι 
πολιτοφυλάκων, για αυτό και η απόφαση της απε-
μπλοκής και η πρόσκληση σε διάλογο.

Και φθάσαμε στο κρίσιμο σημείο!
Φίλοι μου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

προσέλθουμε σε διάλογο, διότι είναι πασιφανές ότι 
η Άγκυρα επιθυμεί συζήτηση παραχώρησης εθνικών 

εδαφών.
Βέβαια, κάποιοι θα ισχυριστείτε και τι προτείνεις 

χοντρούλη, πόλεμο με την Τουρκία!
Πριν από χρόνια φίλοι μου, Ιανουάριος του 96  

ήταν και συγκεκριμένα 7 Ιανουαρίου, κλήθηκα να πα-
ρουσιαστώ στην Κομοτηνή (λατρεμένος προορισμός), 
για να συνεχίσω το υπόλοιπο της θητείας μου. 

Η μοίρα τα έφερε, στα τέλη του Γενάρη να ξεσπά-
σει η κρίση των Ιμίων.

Ο κόσμος έξω, ζούσε σε άλλους ρυθμούς, όπως 
συνέβη και τώρα, οι ντυμένοι στο χακί όμως, αντιμε-
τωπίζανε, μία άλλη κατάσταση.

Επιφυλακή, άρση αδειών και συσκέψεις στελεχών 
και αναλύσεις επί χάρτου.

Οι μέσα δηλαδή, οι υπηρετούντες έφεδροι και οι 
επαγγελματίες, ετοιμαζότανε για σύγκρουση! 

Στιγμές δύσκολες. 

Οι σειρήνες ηχήσανε, μέχρι να καταλάβουμε τι 
γίνεται, δόκιμε πήγαινε να παραλάβεις, το όπλο σου!

Τότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι σοβαρά, 
είναι αληθινά, τα παιχνίδια σταματάνε.

Τότε έρχεται και ο φόβος και η αγωνία και το άγχος 
και λες Παναγιά μου, που πάω.

Φυσικά υπάρχουνε και δάκρυα, και εκείνη τη στιγ-
μή βλέπεις τον πιο τεμπελχανά στρατιώτη να τρέχει 
πάνω - κάτω σα δαιμονισμένος και να λέει διαρκώς 
διατάξτε.

Πρόκειται για το εγερτήριο της Ελληνικής ψυχής 
και ενώ τα έχεις χαμένα και δεν ξέρεις τι σου γίνεται, 
επιζητάς από κάπου να πιαστείς, κατευθύνεσαι στο 
καρτοτηλέφωνο και τηλεφωνείς πρώτα στο αμόρε.

Ναι, ποιος είναι.
Εγώ, … φεύγουμε!
Ξέρεις τι ώρα είναι; Με ξύπνησες!
Δεν κατάλαβες σου λέω, βγαίνουμε έξω, θα πάμε 

στο χώρο διασποράς!
Σιγά μην σπείρετε ξημερώματα και το τηλέφωνο 

κλείνει και είσαι, πάλι μόνος!
Τότε λες, ας τηλεφωνήσουμε και στα γερόντια.
Έλα μπαμπά, εγώ είμαι!
Ο γέρος, μπαρουτοκαπνισμένη γενιά, αμέσως κα-

τάλαβε. Φεύγετε, είπε!
Ναι, έχουμε φορτώσει και ξεκινάμε!
Δεν σε ακούω καλά, απαντά ο γέρος!
Αυτές τις στιγμές αγόρι μου, είμαστε σύντομοι.
Άκουσέ με προσεκτικά!
Το δίκαιο είναι μαζί μας, κατά συνέπεια η Παναγιά, 

είναι μαζί σας.
Οι ευχές των γονιών σου και όλων των γονιών θα 

σε ακολουθούνε, αυτό που πρέπει να πετύχετε είναι η 
ισορροπία συναισθήματος και λογικής.

Και τώρα που θα σε κλείσω λεβέντη μου, πήγαινε 
σε μία γωνία και σκέψου!

Πόσους παλιότουρκους, θέλεις για να σε κάνουνε 
καλά!

Καλή επάνοδο!

Κανείς φίλοι μου, δεν επιθυμεί πόλεμο, αλλά όταν 
η πατρίδα σε καλεί, οφείλεις να είσαι εκεί και όχι να 
το παίζεις αρνητής Κουτσονίκας, για να θαυμάζεις τα 
μποτάκια της ωραίας Ελένης!

Όταν το αίμα των προγόνων σου σε προσκαλεί 
δεν είναι δυνατόν να πεις όχι στην πρόσκληση, παρά 
μόνο να φωνάξεις, παρών!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ.
Επειδή, με τις απόψεις μου για την Αγιά Σοφιά, 

δυσαρέστησα αρκετούς, θα επαναλάβω, ότι για μένα 
η Αγιά Σοφιά, δεν είναι μουσείο, αλλά:

«Στην Πόλη στην Αγιά Σοφιά, δακρύζει πάντα η 
Παναγιά,

γι’ αυτούς που έφυγαν διωγμένοι μες στα πλοία.
Στην Πόλη στην Αγιά Σοφιά, ακόμα καίει μια φωτιά,
γιατί μεμέτηδες, δανείζονται τα Θεία»!

Στίχοι: Ντιάνα Τζόβολου
Εκτέλεση: Νότης Σφακιανάκης
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Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΠΑΡΩΝ! Φρόσω Καρασαρλίδου: 
Μην υπονομεύετε 

τον δημόσιο 
χαρακτήρα του ΕΣΥ
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CMYK

Βεροιώτικα και Λαογραφικά

Το Πανηγύρι του Αγι’ Αντώνη
Toυ Μάκη Δημητράκη

Αγαπητοί φίλοι της στήλης γεια σας
Ανατρέχοντας στο παρελθόν, όπως κά-

νω συχνά, και ψάχνοντας να βρω κάποιο 
θέμα-γεγονός για να ασχοληθώ τώρα το 
κατακαλόκαιρο η αναπόλησή μου σταμά-
τησε στο πανηγύρι του Αγι’ Αντώνη.

Διπλό το κέρδος σκέφτηκα. Πρώτα θα 
ξεθάψω από τη μνήμη μου ένα θρησκευ-
τικό-κοινωνικό-οικονομικό γεγονός που 
σημάδευε παλιότερα τη Βέροια και ταυτό-
χρονα θα δώσω την ευκαιρία στις νεότερες 

γενιές να γνωρίσουν «τι και πώς;» ήταν το «παγκύρι» τ’ Αγι’ Αντώνη 
και που δεν έχει καμία σχέση μ’ αυτό που βλέπω να γίνεται τα τε-
λευταία χρόνια μπροστά από την εκκλησία.

Όσα και να γραφούν για το ξακουστό πανηγύρι του Αγι’ Α-
ντωνίου είναι πολύ λίγα και δεν μπορούν να αποδώσουν την 
πραγματικότητα. Ένα πανηγύρι που όπως αναφέρει ο αείμνηστος 
δικηγόρος-συγγραφέας Νίκος Σιδηρόπουλος, ήταν αρχικά μόνο 
θρησκευτικού χαρακτήρα και που εξελίχθηκε την περίοδο του Με-
σοπολέμου, στο πιο σημαντικό για τη Βέροια, εμπορικό-ψυχαγωγι-
κό γεγονός που προσέλκυε κόσμο, όχι μόνο από την Ημαθία αλλά 
και από τις γύρω περιοχές. Από τη Σκύδρα, τα Γιαννιτσά και την 
Έδεσσα μέχρι την Καστοριά και την Κοζάνη και από τα Καϊλάρια 
(Πτολεμαΐδα) μέχρι τον Κολυνδρό και τη Γουμένισσα.

Το στήσιμο
Το «στήσιμο» του πανηγυριού ξεκινούσε το τελευταίο δεκαήμερο 

του Ιούλη, του Αλωνάρη όπως τον αποκαλούσαν παλιότερα στα 
χωριά. Όλα έπρεπε να είναι στη θέση τους το πρωινό της Παραμο-
νής. Ο Δήμος φρόντιζε με το τεχνικό του προσωπικό, να γίνουν οι 
ξύλινες παράγκες-μαγαζιά και οι εμπορευόμενοι να τακτοποιήσουν 
το χώρο τους και να εκθέσουν την πραμάτεια τους.

Από το πρωί της παραμονής άρχιζαν να καταφθάνουν και οι 
προσκυνητές-επισκέπτες. Σε παλιότερες εποχές, από τα κοντινά 
χωριά κατέφθαναν με το κάρο, ενώ από τα μακρύτερα μέρη με 
λεωφορείο. Οι παλιότεροι θα θυμούνται εκείνα τα «πράσινα» λε-
ωφορεία που οδηγός και βοηθός φόρτωναν τα απαραίτητα για τη 
«διανυκτέρευση» στην οροφή.

Κάποιοι από τους προσκυνητές έστρωναν «για διανυκτέρευ-
ση» μέσα στο ναό (όπου τους επέτρεπε η εκκλησιαστική επιτροπή) 
ενώ οι ψαλμωδίες καλά κρατούσαν όλη τη νύχτα. Οι περισσότεροι 
όμως «στρωματσάδα» στο περιστύλιο ή κάτω από τα δέντρα, που 
άφθονα υπήρχαν στον αύλειο χώρο. Κάποιοι ξενυχτούσαν! Το είχαν 
τάμα! Άλλοι λαγοκοιμόντουσαν στο «ξάστερο»! Ο καιρός βοηθούσε!

1η Αυγούστου ξημέρωμα και νάτο το πανηγύρι το πατροπα-
ράδοτο!

Οι καμπάνες βροντολογούσαν το «άνοιγμα του ιερού κου-
βουκλίου» και στρατιές πιστών προσκυνητών στη γραμμή για να 
«περάσουν» από το Κουβούκλιο και να προσκυνήσουν. Ήταν τότε 
εποχές που το Κουβούκλιο άνοιγε μόνο δύο φορές το χρόνο (17 Ια-
νουαρίου και 1η Αυγούστου) γι’ αυτό υπήρχε μεγάλη κοσμοσυρροή. 
Ο ναός πλημμύριζε με θαμβωτική φωταψία και βυζαντινή μεγαλο-
πρέπεια.

Απαραίτητο ήταν και το «τριγύρισμα» γύρω από τη Μουριά.

Το πανηγύρι άρχιζε
Στον χώρο της πλατείας οι επισκέπτες-προσκυνητές έβρισκαν τα 

πάντα. Είδη ρουχισμού για όλες τις ηλικίες, είδη προικός (σεντόνια, 
κουβέρτες κ.ά.), παπούτσια (γυναικεία και αντρικά – σκαρπίνια και 
της δουλειάς), πήλινα (στάμνες, λαΐνια, νταβάδες), υαλικά, πολύ-
χρωμα υφάσματα με το μέτρο, παιχνίδια, πλαστικά και αλουμίνια.

Μπορούσες ακόμη να βρεις ξύλινες χειροποίητες κατασκευές 
(σοφράδες, κουτάλες, ψωμιέρες, γκλίτσες), είδη εικονοστασίου και 
εικόνες. Κάθε Άγιος είχε την τιμή του!

Και τι δεν έβρισκες! Από κάλτσες μέχρι σκόρδα και από εργαλεία 
(πριόνια, σφυριά, τανάλιες κ.λπ.) μέχρι κασέτες με κάθε είδους μου-
σική και τραγούδια.

Παράγκες νοίκιαζαν για το δεκαήμερο και πολλοί καταστηματάρ-
χες της πόλης!

Το πανηγύρι αποτελούσε τη μεγάλη ευκαιρία για τους ανθρώ-
πους της υπαίθρου να προμηθευτούν τα χρειώδη όλης της χρονιάς 
ενώ πάντα είχαν την ευκαιρία να ξεδώσουν διασκεδάζοντας και 
φυσικά εκπληρώνοντας και το τάμα τους στον Άγιο να ανάψουν το 
κερί και τη λαμπάδα στο μπόι τους!

Το πανηγύρι τα βράδια
Τις βραδινές ώρες η γενική εικόνα του πανηγυριού άλλαζε. 

Στους ξένους επισκέπτες-προσκυνητές προσθέτονταν και οι ντό-
πιοι. Ολόκληρες οικογένειες τριγυρνούσαν στους διαδρόμους του 
χώρου, θαυμάζοντας και σχολιάζοντας. Ρωτώντας και αγοράζοντας 
απαραίτητα και μη!

Τα πρώτα χρόνια ο χώρος και κυρίως οι παράγκες φωτίζονταν 
με «λουξ» και έντονη ήταν τα βράδια η μυρωδιά της ασετιλίνης που 
χτυπούσε τα ρουθούνια. Στα μεταγενέστερα χρόνια ο Δήμος φρόντι-

ζε και για τον φωτισμό. Ανάλογα με το μέγεθος της παράγκας και οι 
λάμπες. Το κόστος συμπεριλαμβανόταν στο ενοίκιο της παράγκας 
και ήταν με το τετραγωνικό και τη θέση!

Στο δρόμο μπροστά από την εκκλησία ήταν στη σειρά τα σκο-
πευτήρια. Όμορφες κοπέλες γέμιζαν με φούντες τα φλόμπερ ενώ 
ταυτόχρονα άδειαζαν τις τσέπες των σκοπευτών. Εκεί και τα «καζί-
νο». Ρουλέτα, μπίλια αλλά και μαύρο-κόκκινο.

Τα βράδια το πανηγύρι είχε μία διαφορετική ομορφιά. Τα καφε-
νεία που υπήρχαν ολόγυρα στην πλατεία μετατρέπονταν σε ταβερ-
νάκια-ψησταριές όπου τα μαστόρια προσπαθούσαν με τη γαργα-
λιστική τσίκνα των ψημένων κρεάτων να μαγνητίσουν το πλήθος. 
Κοκορέτσι, σπλινάντερο, τηγανητά συκωτάκια, χοιρινά, ζυγούρι, 
ψητή γίδα ή προβατίνα για να ακονίζεται… η οδοντοστοιχία!

Κάποια από τα καφενεία όπως του Αλέκου και Μήτσου Σχοινι-
ώτη διέθεταν και ορχήστρα με λαϊκά όργανα! Ζουρνάς και νταούλι 
αλλά και πίπιζα.

Οι μικροπωλητές
Ανάμεσα στις παράγκες και οι ντόπιοι μικροπωλητές: ο Μπατζα-

νάκης με το καλύτερο παγωτό (χωνάκι ή τιπ-τοπ), ο Μπαρμπα-Νι-
κολής και ο Κούρμπαν με τα γλειφιτζούρια και τα μελωμένα μηλα-
ράκια, παλιότερα ο Φίλιος Φιλιππίδης (Αγκόπ) με το μαντζούνι και 
το σάμαλι και ο Σαΐνης που πουλούσε κοκοράκια και κάθε λογής 
καραμέλες που προμηθεύονταν από το εργαστήρι του Αντωνιάδη.

Βέβαια δεν έλειπε «της γριάς το μαλλί» τα ψητά καλαμπόκια και 
ο ριζοχαλβάς, το σπεσιαλιτέ του πανηγυριού με ονομαστούς τεχνί-
τες του είδους τους Καλιάντρα και Χατζηκώστα.

Τα μεσημέρια
Τα μεσημέρια, οι πάντα πολλοί παγκυροεπισκέπτες γευμάτιζαν 

στα εστιατόρια «Ασημάκειο» των αδερφών Δημόπουλου, στου 
Στέργιου Τσαλέρα, στου Τζίμη Βλαχόπουλου, της Αθηνάς Γκουντή, 
στο εστιατόριο-χάνι του Κάμινα, στα εστιατόρια της οδού Μ. Αλεξάν-
δρου του Τέλη Ζουράκα, των αφων Μπινιόλα, των αφων Σαραφό-
πουλου, του Θανάση Τσπαράζη.

Σύχναζαν ακόμη στις ταβέρνες του Κώστα Ματζίρη, Κώστα 
Μπισδρέμη και Κώστα Λύχνα όπου πάντα την παράσταση έκλεβε ο 
ανεπανάληπτος Δήμος.
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Βεροιώτικα και Λαογραφικά

Το Πανηγύρι του Αγι’ Αντώνη

Τα Λούνα-παρκ στην πλατεία Ωρολογίου
Χρόνο με το χρόνο το πανηγύρι μεγάλωνε. Περισσότεροι επι-

σκέπτες, περισσότεροι πραματευτάδες, περισσότερη ψυχαγωγία. 
Ο χώρος της πλατείας Αγίου Αντωνίου «μίκραινε». Συζήτηση στη 
συζήτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση.

Οι εμποροπαράγκες στην πλατεία Αγ. Αντωνίου και η διασκέδα-
ση – το λούνα-παρκ στην πλατεία Ωρολογίου που ήταν πιο μεγάλη 
αν και τη διέσχιζε ο δρόμος (Μητροπόλεως προς Κοζάνη). Προστέ-
θηκαν κι άλλα θεάματα-ατραξιόν και παιχνίδια.

Μια πολύχρωμη από τα φώτα αλλά και πολύβουη «πολιτεία» 
στηνόταν μπροστά από το Δικαστήριο. Χαλασμός Κυρίου στις κού-
νιες (στυλ καρουζέλ), στις βάρκες που για κουπιά είχαν σχοινιά 
και «πέταγαν». Στο κέντρο της πλατείας η μεγάλη βαρέλα με τον 
«Γύρο του θανάτου» και την απογείωση των ντεσιμπέλ. Πιο πέρα 
σε μια μεγάλη σκηνή (σε παλιότερες εποχές) ο θίασος με πρωτα-
γωνίστρια την «Γκόλφω».

Στην απέναντι πλευρά «οι κρίκοι και τα μπουκάλια», η «α-
σώματη κεφαλή», αλλά και φακίρηδες που κατάπιναν φωτιά, 
κλόουν, ζογκλέρ και ταχυδακτυλουργοί. Στην άκρη της πλατείας 
(προς τη Μπαρμπούτα) σε μεγάλες σκηνές άγρια θηρία και ατραξι-
όν ο κροκόδειλος. Σημειωτέον ότι τις μέρες του πανηγυριού οι γάτες 
της Βέροιας λιγόστευαν αισθητά αφού οι πιτσιρικάδες έναντι καλής 
αμοιβής  «συνέβαλαν» στη διατροφή των αφρικάνικων ζώων.

Όλα αυτά συνέθεταν ένα παζλ ανεπανάληπτο που ήταν η χαρά 
μικρών και μεγάλων.

Κάποιες βραδιές στην πλατεία Ωρολογίου υπήρχε το αδιαχώρη-
το. Στα αναψυκτήρια «Ζάππειο» και «Αστόρια» και στο εστιατόριο 
Χαβάη δεν έπεφτε καρφίτσα. Στα ζαχαροπλαστεία «Βέρμιο» του 
Κώστα Τσιμογιάννη, «Νέο Βέρμιο» του Γιώργου Ζαφειρογιάννη, 
το «ΡΕΧ» του Γιάννη Ζώκου αλλά και το «ΛΟΥΞ» του Νίκου Παπα-
γιαννούλη οικογένειες ξαπόσταιναν για λίγο (παγωτό και γλυκό) για 
να συνεχίσουν το πέρα-δώθε.

Γύρω στα μεσάνυχτα η κίνηση αραίωνε. Σιγά-σιγά τα φώτα χα-
μήλωναν, έσβηναν. Οι άνθρωποι του μόχθου μετά τον απολογισμό 
της ημέρας που έφευγε έπεφταν να ξεκουραστούν. Συνήθως όλοι 
κοιμούνταν κάτω από τους πάγκους ή στην άκρη μιας σκηνής ή σ’ 
ένα ράντσο δίπλα από το χώρο εργασίας. Σκληρή ζωή και εποχιακή 
συνάμα!

Ζωοπανήγυρη στο «Μουαρίφ»
Στην είσοδο της πόλης, εκεί μπροστά από τα Κοιμητήρια όπου 

υπήρχε μεγάλη αλάνα γινόταν η Ζωοπανήγυρη. Αγοραπωλησίες 
κάθε είδους οικόσιτων ζώων. Από άλογα και γαϊδουράκια μέχρι αγε-
λάδες και ταύρους και από χήνες, πάπιες, κότες μέχρι γουρουνάκια 
και κουνέλια.

Μαγική Πόλη
Έτσι κάπως είχαν τα πράγματα το 8-10ήμερο του πανηγυριού! 

Ήταν μια όαση δροσιάς στην κάψα του καλοκαιριού και όπως έ-
γραψε ο δικός μας Στέλιος Σβαρνόπουλος «Το πανηγύρι είναι 
το προζύμι της εθνικής συνείδησης, περίφημο για τις εμπορικές 
δραστηριότητες αλλά και για τις γιορταστικές και λαϊκίστικες εκδη-
λώσεις, ενώ η Ναουσαία δημοσιογράφος Λευκή Σαμαρά μεταξύ 
άλλων έγραψε: «Το πανηγύρι άρχιζε την 1η Αυγούστου, γιορτή της 
Αγίας Σολωμονής και τελείωνε της Παναγίας. Η συγκοινωνία ήταν 

τα κάρα, τα γαϊδουράκια… 
Οι Ναουσαίες στο πανηγύρι 
πήγαιναν αυτές καβάλα στην 
καλή τη βελέντζα και ο άντρας 
ακολουθούσε πεζός όλο το 
δρόμο. Στο πανηγύρι αυτό 
γινόταν πολύ μεγάλο αλισβε-
ρίσι. Όλοι είχαν πουλήσει τη 
σοδειά τους και πήγαιναν να 
αξιοποιήσουν τους παράδες 
τους… Εκτός από ψώνια, πή-
γαιναν και για να προσκυνή-
σουν στον Άγιο Αντώνη και 
στα κελιά του έβαζαν τους αρ-
ρώστους να τους κάνει καλά 
η χάρη του. Έλεγαν πως άμα 
πίστευαν πολύ, σε σαράντα 
μέρες γίνονταν καλά!».

Τώρα που ζω το πανηγύρι 
και τις αναμνήσεις του, νιώθω 
πόση, σκορπούσε, χαρά και 
γοητεία σε όλους μικρούς και 
μεγάλους, άντρες και γυναί-
κες.

Ήταν μια ΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΗ!!!
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Την παραμονή τεσσάρων ποδο-
σφαιριστών ανακοίνωσε η Α.Ε. 
Αλεξάνδρειας. Αναλυτικά:

ΗΑ.ΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣβρίσκεταιστηνευχάριστη
θέση ναανακοινώσει τηνπαραμονή τουΤΟΥΤΟΥ-
ΝΤΖΙΔΗΑΝΤΩΝΙΟΥκαθώς και τριών νεαρώνπο-
δοσφαιριστώναπό τοπερσινόράστερ της
ομάδαςμας,πρόκειταιγιατουςΔΟΥΔΟΥΚΗ
ΡΑΦΑΗΛ ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΦΩΤΗ , ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟ .Ευχόμαστεσεόλους
υγείακαιπολλέςεπιτυχίεςμεταχρώματατης
ομάδαςμας.Επίσηςθαθέλαμενακαλωσο-
ρίσουμεστηνομάδα τωνχορηγών την επι-
χείρησηΒΑΙΝΑΣκαιτηνκαφετέριαHOYSE.

Ο 17χρονος επιθετικός
Κωνσταντίνος Ισαακίδης εί-
ναιανάμεσαστουςεννιάπο-
δοσφαιριστές που υπέγρα-

ψαν επαγγελματικό συμβόλαιο
με τηνΠΑΕΞάνθη.Οφέρελπις
ποδοσφαιριστής είναι γιος του
γιατρούΜάκη Ισαακίδη. και βρί-
σκεται στην ακριτική πόλη εδώ
και δύο χρόνια.Αγωνίζεται με τα
χρώματα της Ξάνθης στην Κ17
και είχε πολλές διακρίσεις .Αυ-
τό φυσικά στάθηκε αιτίαώστε η
υπεύθυνου του ποδοσφαιρικού
τμήματος να εκτιμήσουν το τα-
λέντο τουΚώστα   Ισαακίδη και
νατονπροωθήσουνστηνμεγάλη
ομάδα.Ευχόμαστευγείακαικαλή
επιτυχία στονΚώστα ένα ακόμη
δικό μας παιδί μετά τον Βασίλη
Φασίδηπουδιαπρέπειμετηνφα-
νέλατηςΞάνθης.

Άλλη μία πολύ καλή παρουσία 
πραγματοποίησε η Ιωάννα 
Ιωάννου της Γ.Ε. Νάουσας στο 

ελληνικό grand prix στίβου που έγινε 
στην Καλαμάτα,  παίρνοντας την 3η 

θέση με επίδοση 5.97.

ΣταΓιάννινα τοΣαββατοκύριακο1-2Αυγούστου
στοπανελλήνιοπρωτάθλημακ20θασυμμετέχουνοι
αθλήτριεςτηςΓ.Ε.Ν.:ΈλληΠίπιλαστοαγώνισματου
ύψους,ΕυδοξίακαιΕλπίδαΛίγγουστα400εμπόδια.

«Η διοικούσα επιτροπή 
του Α.Π.Σ. Φίλιππος 
Βέροιας ανακοινώνει 

την λύση της συνεργασίας της, με 
τον αθλητή Θεόδωρο Παπαδημη-
τρίου. Ο Έλληνας ακραίος, εκ των 
πρωταγωνιστών της φετινής επιτυ-

χημένης προσπάθειας, συνέβαλλε 
τα μέγιστα στην ιστορική άνοδο της 
ομάδας μας στη Volley League.

Τοτμήμαβόλεϊτουσυλλόγουευχαριστείθερμά
τον «Τεό»Παπαδημητρίου για τηνπολύτιμηπρο-
σφοράτουκαιτουεύχεταιυγείακαικάθεεπιτυχία
στησυνέχειατηςκαριέραςτου

ΧάλκινοηΙωάννουστοgrand
prixστίβουτηςΚαλαμάτας

στομήκοςμε5.97μ

Βόλεϊ
Παρελθόν ο Θεόδωρος Παπαδημητρίου 

από τον Φίλιππο Βέροιας

Με επαγγελματικό 
συμβόλαιο

στην ΠΑΕ Ξάνθη
ο Κώστας Ισαακίδης

ΟΑντώνης
Τουτουντζίδης
παρέμεινε
στηνΑ.Ε.

Αλεξάνδρειας
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

Ηεταιρείααναζητά:
•ΕργάτεςΠαραγωγής
•Χειριστές/ΒοηθούςΧειριστέςΑνυψωτικώνΜηχανημάτων
•Τεχνίτες/εργατοτεχνίτες
•Αναλυτέςχημείου
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Δωρεάνμεταφοράεργαζομένωναπόκαιπροςτοεργοστάσιο
•Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσευπερσύγχρονεςδομές
•Κλιματιζόμενοςχώροςεργασίας
•Παροχήπλήρουςεξοπλισμούεργασία•Εγγυημένες-υψηλές

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

ΑπαραίτηταΔικαιολογητικάγιατηνπρόσληψη:
•ΑποδεικτικόΑΦΜ–ΑΜΚΑ–ΑριθμόΜητρώουΙΚΑ
•ΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας
•ΑριθμόΤραπεζικούΛογαριασμούΕθνικήςΤράπεζας
•ΠιστοποιητικόΥγείας
•Φωτογραφία
•ΑσφαλιστικήΕνημερότηταγιαασφαλισμένουςΟ.Γ.Α.Γιαόλατα

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό382020 μέχρι

982020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
03/08/2020 έως 07/08/2020

ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-
τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημο-
τικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

Σάββατο 182020

08:00-14:30 ΒΕΧΤΣΑ-

ΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(ένα-

ντιΙΚΑ)23310-64102

08:00-14:30 ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-

71601

08:00-14:30ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2623310-24123

14:30-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

4(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

4(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

Κυριακή 282020

08:00-14:30ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ82

23310-67530

14:30-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑ-

ΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

19:00-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

21:00-08:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

Δευτέρα 382020

16:00-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕ-

ΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

16:00-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

19:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

1823310-23132

21:00-08:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

1823310-23132

Φαρμακεία

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την 
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις 
15/05/2020. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2.Α.Φ.Μ. 
3.Α.Μ.Κ.Α 
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) 
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
6.Πιστοποιητικό Υγείας 
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   
 2331072700  (9π.μ.- 2μ.μ.) 

 
 

 
Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις 
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων, 
νεκταρινιών και ροδάκινων 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά γκαρσονιέρα

στο κέντρο και Καλ-

λιθέα, με ασανσέρ,

1ος και άνω, μέχρι

20.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-

ροφη κατοικία του

‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά, κάτωαπόΠιε-

ρίων, εντός οικοπέ-

δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διό-

ροφη οικοδομή από

100 τ.μ. περίπου ο

κάθε όροφος, κοντά

στηΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.:

6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστον

κεντρικό δρόμο του

Δ ιαβατού  μαγαζ ί

111 τ.μ. Τιμή συζη-

τήσιμη. Τηλ.: 6942

067283 κος Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστη-

μα63τ.μ.μεπατάρικαι

υπόγειοστηΒέροια,ο-

δόςΤρύφωνος3.Τηλ.:

6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό,75 τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και οικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπε-

δοστηΜέσηΒέροιας,

του Σαββατοκύριακου

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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6στρέμματα,τιμή130.000

ευρώ (συζητήσιμη).Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικι-

άζεται διαμέρισμα 3Δ,

ΣΛΚ, 2W.C., 1ος όρο-

φοςμονοκατοικίας.Τιμή

συζητήσιμη.Τηλ.: 6981

760123.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη,

ΠλατείαΩρολογίου,οδός

Μιαούλη17,Βέροια.Τηλ.:

6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ρίπτερο Ακροπόλεως,

στην καινούργια γέφυρα

«Κούσιου». Τηλ.: 6984

108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ γωνία ενοικιάζεται

κατάστημα 45 τ.μ. με

πατάρι &W.C., ανακαι-

νισμένο με καινούργια

κουφώματα.Τηλ.: 6936

554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικι-

άζεται επαγγελματικός

χώρος50 τ.μ.,πλήρως

ανακαινισμένος,1οςόρ.,

γωνιακό,δίπλασταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

περιποίησηκαιφροντίδα

ηλικιωμένουστηΒέροια.

Τηλ.: 23310 91098 κος

Δημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

φροντίδα ηλικιωμένης

στην Αγ. Βαρβάρα για

24ωρηβάση.Πληρ.τηλ.:

2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

περιποίηση και φύλαξη

ηλικιωμένουμεάνοιασε

24ωρηβάσηστοΔιαβα-

τόΗμαθίας.Τηλ.: 6970

307198&6980489597.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ
επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο,1
οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/Cκαι
ελάχιστακοινόχρησταμόνο200€.Θαείναιελεύ-
θεροκαιεπισκέψιμοαπό1/05/2020.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκομπλέ
,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος
,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινι-
σμένηκομπλέ,σεάψογηκατάσταση,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο150€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/08/2020.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23771 -ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
40τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιομερικώς
επιπλωμένη.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,ΘέρμανσημεκλιματιστικήΤιμή:
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24438ΣΤΗΒΕΡΟΙΑπεριοχήΑνοίξε-
ως,ενοικιάζεταιμερικώςανακαινισμένηγκαρ-
σονιέρα50τ.μ.,μεκαλήκουζίνακαιμπάνιο
κατασκευή1972,1υ/δ,3οςόροφος ,χωρίς
ασανσέρ,μεατομικήθέρμανσηκαιελάχιστα
κοινόχρηστα,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιενοίκιομόνο180€.Θαείναιελεύθεροαπό
20/7/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106569ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.στον5οόρο-
φο,Ρετιρέ,με2υ/δ,σαλόνι,ανακαινισμένηκου-
ζίνα,μπάνιο,έχειατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
επιπλωμένοκομπλέ,μεηλεκτρικέςσυσκευές
καιπλυντήριορούχων,μεμίαντουλάπα,δια-
μπερές,βλέπεισεμεγάληανοιχτωσιά,ηλιόλου-
στοιχώροι,κουφώματααλουμινίουσυρόμενα,
μεανελκυστήρα,ηλιακόθερμοσίφωνα,σεπολύ
κεντρικόσημείο,μίσθωμα350€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115202ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Διαμέρισμα77
τ.μ.,καθ.και87τ.μ.μικτάκατασκευή1980,2
υ/δ,4οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
ανακαινισμένοπολυτελώς ,άψογασυντηρη-
μένο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,σεεξαιρετική
κατάσταση,σύγχρονεςπροδιαγραφές , και-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
απίστευταεργονομικό,οιχώροιτουλειτουργικοί,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου, επιπλωμένο
,μεανελκυστήρα,μεδύοντουλάπες,μεηλι-
ακόθερμοσίφωνα,μεκλιματιστικό ,μεπολύ
μεγάληβεράντα, μεθωρακισμένηπόρτα,με
πολύωραίομπάνιο,γιααπαιτητικούςμισθωτές,

γωνιακό,τιμή280€.
ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-

ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,
μεηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2
κλιματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακό-
σμηση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σε
πολύκαλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα380€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23712-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένοτο1968καιδιαθέτειΑτομική
θέρμανσηΠετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλείαςμετρί-
αινα,Ανελκυστήρα,A/C,Έπιπλα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:270€.

Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΕνοικιάζεταιπο-
λύάνετοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.μικτάκαι78τ.μ.καθ.ευρισκόμενοστον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλονοκουζίνα
,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναικατασκευασμένο
το1995,έχειΚουφώματαΑλουμινίου,μεδιπλά
τζάμια,χωρίςθέρμανση,Αποθήκη4τ.μ.,,Τιμή
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύ-
θεροαπό1/08/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

λαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατάστασημε
οικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό2-3Υπνο-
δωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔιαθέτει
επίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοκαιμία
μεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικής επιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους ,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευδραυ-
λικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμίσθωμα
τα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό

2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμένη
,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικουφώ-
ματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλάτζάμια
-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-
ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106195ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα105τ.μ. Ισόγειοκαι20τ.μ.πατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιαςπροβολής,
σεεμπορικόδρόμο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεWC,μίσθωμαπολύλογικόμόνο
500€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ ́αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60τ.μ.ισόγειο,
60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,μεπολύμε-
γάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαιηευκαιρία
μοναδική.Υπόδειξημόνοσεσοβαρόενδιαφε-
ρόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106447-ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΝεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
172τ.μ.Ισόγειοκαι172τ.μ.Υπόγειο.Είναικατα-
σκευασμένοτο2005,διατίθεταιγιαπολλαπλές
χρήσεις, ιδανικόγιαγραφειακούςχώρους,με
πολύμεγάληβιτρίνακαιπροαύλιοχώρο,Τιμή:
550€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,
ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:52.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
95.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμησης
οικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο ,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήμόνο:300.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεανε-
ξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κατα-
σκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,με
πολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημένο,
χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησης
γιατζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλω-
μένο ,μεαποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώ-
ροι,μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πωλεί-
ταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρίαεπίπε-
δα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάστασηεξαιρετική
,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,πολύαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεωμετρικά
δομημένη,γιαπολύαπαιτητικούςαγοραστές,
επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονικέςαναλογίες,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκηκαιέναδεύτερο
διαμέρισμαξενώναστοισόγειο,μεδιπλόγκαράζ
κλειστόκαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστάμε
ντουλάπεςπαντού,διαθέτειδρύιναδάπεδαστα
υπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκόμάρμαρο
Βεροίαςστοσαλόνι,αλουμινίουκουφώματαμε
θερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.
Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,
ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο
39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο
1οςόρ.ψηλός οικοδομήτου1999,σεπολύ
καλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χω-
ρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινό
καιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,με
ανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςε-
πιφάνειας114τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979καιδι-
αθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1ο
όροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά,
επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλείται
σετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
έμπειρο προ-
σωπικόγιανα
εργαστεί στα
ψητοπωλεία
«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Πληρ.ηλ.:
2331025170
&25178.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.15ετίας,πολύκαλό,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,260€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,270€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,190€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ50τ.μ.επιπλωμένο,θέα,220€
ΡΟΛΟΙ50τ.μ.12ετίας,καλό,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,200€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,ντουλάπα,200€
ΕΛΗΑ60τ.μ.10ετίας,τζάκι,θέα,λουξ,300€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.γωνιακό,ανακαινισμένο,270€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τ.μ.12ετίας,επιπλωμένο,θέα,320€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ80τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,καλό,400€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ90τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,370€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,370€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΚΕΝΤΡΟ65τ.μ.,ευκαιρία,μεparking,35.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000€
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.ευκαιρία,θέα,επενδυτικό,29.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.ημιτελήςμεζονέτα,ευκαιρία,29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέ€α,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,18.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχω-
ριόδίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγια
εργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΚΕΝΤΡΟμικρηγκαρς40τ.μμεΑ.Θκοπλαμ,χωριςκοιν,ανακ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟστηναγορα50€
ΑΝΩΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΕΡΜΟΥΙσογειο1ΔΣΚσειδιοκτητητριοροφηοικοδομγη150€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιου
μαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα
50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

A)ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Άνδρες,Γυναίκες
B)ΛΟΙΠΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΙΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΘΕΤΕΙΙΔΙΟΚΤΗΤΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟΜΕ-

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επί-
σηςένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο
τηλέφωνο:6973616847.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαισθητικός,από-
φοιτοςΑΕΙήΤΕΙγιαναεργα-
σθεί με πλήρες ωράριο στο
κατάστημα Hair Shop. Τηλ.:
2331024141.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  με ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματασεμαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη

Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή

Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή

προϋπηρεσία. Τηλ.: 23310

22022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπαλληλοςγια

το κρεοπωλείο «Καρατζού-

λας»στηΒέροια, με εμπει-

ρία.Τηλ.:6937249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εται-

ρία κρεάτων ξεκοκαλιστής

και οδηγός με επαγγελμα-

τικό δίπλωμα. Πληρ. τηλ.:

2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-

πλωμα Γ΄ κατηγορίας για

οδική βοήθεια στη Βέροια.

Τηλ.: 23310 41601& 6980

136902&6988564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχιούχος

βοηθός φαρμακείου στη

Βέροια.Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  ΦΥΛΑ-

Ξ Ε Ω Ν  ‘ ’ T S I F L I D I S

SECURITY’’  ζητάε ι  να

προσλάβει για μόνιμη α-

πασχόληση ,  ε ξωτερ ι κό

πωλητή ή πωλήτρια για

τους  Νομούς  Ημαθ ίας ,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα, δίπλωμα αυτο-

κινήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρία με βιογραφικό

και συστάσεις. Μισθός,

ασφάλιση και ποσοστά.

Παραλαβή δικαιολογητι-

κών με συνέντευξη στα

κεντρ ικά γραφεία μας,

Θεσσαλονίκης 45 Βέροια

www.securitytsif l idis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠ ΙΟΚΟ -

ΜΟΣ μεπείρακαιαγάπη

για τα παιδιά αναλαμβά-

νει τη φύλαξη βρεφών

και νηπίων. Τηλ.: 6987

910004.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ευκαιρ ία

νοσοκ. κρεβάτι ηλεκτρ.

με κομπιούτερ σε άριστη

κατάσταση. Τηλ.: 6977

402239κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU σε πολύ

καλή κατάσταση, 400 ευ-

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος,

ζητάγνωριμίαμεκυρίααπό

55 ετών έως 68 ετών, με

σκοπό τη συμβιωση ή το

γάμο.Τηλ.:6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συντα-

ξιούχος, κοινωνική, αξιο-

πρεπής,αναζητάσύντροφο

έως68 ετώνμε τα ίδια χα-

ρακτηριστικά για μία ουσι-

αστική σχέση ζωής. Μόνο

σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:

6997933246.

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από

τη Βέροια, επιθυμεί γνω-

ριμία με κοπέλα 25-40 ε-

τών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-

ρία έως 50 ετών για οο-

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

-Υπόγειοκύριαχρήση

90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση

90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση

90τ.μ.

-2οςόροφοςκύριαχρήση

90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ..Έ-

χει κλιματισμό κα ασανσέρ.

Αριστοτέλους21,στοκέντρο

τηςΒέροιας. Πληροφορίες:

6945 541642 (Ζαφείρης) &

6972605550(Βασίλης)

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήμεγνώσειςδιπλογραφικώνβι-
βλίων.Δεναπαιτείταιοποιαδήποτεπροϋπηρεσία.Απαιτείται
βασικήγνώσηαγγλικώνκαιεκπλήρωσηστρατιωτικώνυπο-
χρεώσεων.ΝικόλαοςΓκίκας&ΣΙΑΟ.Ε.,ΕμπόριοΞυλείας,
5,5οχλμ.ΠΕΟΒέροιας–Νάουσας,Τηλ.6983438046.



Την υποχρεωτική χρήση μάσκας 
σε όλους τους κλειστούς χώρους 
από 1/8 μέχρι 31/8, συμπεριλαμ-
βανομένων των χώρων λατρείας, 
εκτός των χώρων εστίασης και ια-
τρικών εξαιρέσεων, για άτομα π.χ. 
με αναπνευστικά προβλήματα ή 
παιδιά κάτω των 3 ετών, ανακοίνω-
σε χθες το απόγευμα ο υφυπουργός 
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρι-
σης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σε 
έκτακτη ενημέρωση για τα θέματα 
σχετικά με τη νόσο COVID-19, κατά 
την οποία εμφανίστηκε φορώντας 
προστατευτική μάσκα προσώπου.

Η κυβέρνηση οδηγήθηκε στην έ-
κτακτη λήψη αυστηρότερων μέτρων 
μετά την ανακοίνωση του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟ-
ΔΥ), για 78 νέα κρούσματα του ιού 
SARS-CoV-2 στην Ελλάδα, εκ των 
οποίων τα 10 εντοπίστηκαν κατόπιν 
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, 24 στην περιφερειακή 
ενότητα Αττικής, 18 στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. 
Το τελευταίο 24ωρο κατεγράφησαν τρεις νέοι θάνατοι από την 
λοίμωξη Covid-19.

Αναλυτικά ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι έπειτα από σχετική 
πρόταση και συνεννόηση με την επιτροπή των εμπειρογνωμό-
νων αποφασίστηκαν τα εξής:

Από σήμερα 1 Αυγούστου έως και 31/8 είναι υποχρεωτική η 
χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους συμπεριλαμβα-
νομένων των χώρων λατρείας, εκτός των χώρων εστίασης και 
ιατρικών εξαιρέσεων, για άτομα π.χ. με αναπνευστικά προβλή-
ματα ή παιδιά κάτω των 3 ετών.

Επίσης, από αύριο έως τις 15/8 ισχύει η αναστολή επισκε-
πτηρίων σε κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, π.χ. γηροκομεία, 
σε δομές ευάλωτων ομάδων, άστεγοι, πρόσφυγες και σε νο-
σοκομεία. Επιπλέον, όσον αφορά τα νοσοκομεία όπου κρίνε-
ται αναγκαίο δύναται να υπάρχει ένας συνοδός που θα δίνεται 
ειδική άδεια. Επίσης, δεν επιτρέπεται η παραμονή στο νοσο-
κομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτω-
μα λοίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού, πυρετός, δεκατική 
κίνηση, βήχας, φαρυγγυαλγία, ρινική καταρροή. Ο συνοδός 
θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των κανόνων 
κοινωνικής απόστασης, την απολύμανση των χεριών και την 
υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.

Επιπρόσθετα δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των ιατρικών 
επισκεπτών στις νοσηλευτικές μονάδες ως τις 15/8.

Ακόμα, από Δευτέρα 3/8 έως 15/8 θεσπίζεται όριο 100 
ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων, κηδειών με τήρηση 
όλων των υφισταμένων υγειονομικών κανόνων.

Επίσης, από Δευτέρα 3/8 έως Κυριακή 9/8, για μία εβδο-

μάδα, υπάρχει ρητή απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα 
νυχτερινά κέντρα, μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, 
μπαρ- εστιατόρια, καφέ-μπαρ, με δυνατότητα μετατροπής χρή-
σης σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα.

Επιπλέον, παρατείνεται η απαγόρευση πανηγυριών και 
άλλων δημόσιων ανοιχτών εκδηλώσεων έως τις 31/8. Παρατεί-
νονται τα μέτρα τήρησης των αποστάσεων στις παραλίες έως 
τις 31/8, παρατείνονται έως τις 31/8 τα μέτρα προστασίας σε 
ιδιωτικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά πλοία. 
Παράταση έως τις 31/8 υφίσταται και για τα μέτρα προστασίας 
στα ΚΥΤ. Έως τις 31/8 παρατείνεται και η γενική απόφαση για 
κανόνες τήρησης αποστάσεων.

Επιπλέον παρατείνεται μέχρι τις 15/8 η αναστολή αεροπορι-
κών και θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια 

Μακεδονία.
Έως τις 15/8 παρατείνεται επίσης η απόφαση για τις χερσαί-

ες συνδέσεις συνοριακά σημεία εισόδου αρνητικού PCR τεστ 
72 ωρών για Προμαχώνα, καθώς και η απόφαση για αρνητικό 
τεστ PCR 72 ωρών για τους προερχομένους αεροπορικώς από 
Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τέλος, 
από 1/8- 15/8 υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας και 
στους εξωτερικούς χώρους όταν δεν είναι εφικτή η τήρηση απο-
στάσεων.

«Παρακολουθούμε καθημερινά όλα τα δεδομένα που υπάρ-
χουν σε σχέση με τα επιδημιολογικά φορτία. Προσαρμόζουμε 
τη στρατηγική μας σε κάθε αλλαγή των δεδομένων και ανάλογα 
με τις εξελίξεις είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε διάφορα 
μέτρα, εργαλεία που ανταποκρίνονται στο είδος της διασποράς 
και απαντούν στα ποιοτικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά των 
κρουσμάτων πάντα με γνώμονα να διασφαλίσουμε τη δημόσια 
υγεία, την υγεία των πολιτών. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρεί-
ται χαλάρωση ως προς την τήρηση των μέτρων και φαινόμενα 
συγχρωτισμού και συνωστισμού τα οποία αποτυπώνονται στην 
αυξητική τάση των κρουσμάτων μας καθημερινά», υπογράμμισε 
ο κ. Χαρδαλιάς.

Παράλληλα, σημείωσε: «‘Όπως σε όλη την προηγούμενη 
φάση, καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχή αντιμετώπιση της 
πανδημίας διαδραμάτισε η ευθύνη των πολιτών, η ατομική ευ-
θύνη του καθενός από εμάς. Αυτό ήταν, αυτό είναι το μυστικό 
επιτυχίας της Ελλάδας και πρέπει και σε αυτή τη φάση όλοι μας 
να δείξουμε την ίδια υπευθυνότητα την ίδια εγρήγορση. Μπαί-
νουμε λοιπόν όλοι σε επιφυλακή χωρίς πανικό, αλλά με ευθύνη 
και κυρίως με συνέπεια, αφήνουμε πίσω τα φαινόμενα χαλά-
ρωσης και ακολουθούμε πιστά τους κανόνες. Στόχος όλων μας, 
όπως έχουμε πει πολλές φορές, μέχρι να κερδίσουμε οριστικά 
τον πόλεμο πρέπει να είναι να μην χρειάζεται να ληφθούν άλλα 
μέτρα και για να γίνει αυτό πρέπει να τηρούμε πιστά αυτά που 
ισχύουν».
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Ν. Χαρδαλιάς: Μπαίνουμε όλοι σε επιφυλακή 
χωρίς πανικό, αλλά με ευθύνη και κυρίως με συνέπεια

-Ποια είναι τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα 1η Αυγούστου

Ο Υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίμων, Μά-
κης Βορίδης στο πλαίσιο της 
επισταμένης προσπάθειας 
για την προστασία του ζωι-
κού κεφαλαίου και κατ’ επέ-
κταση για τη διασφάλιση του 
εισοδήματος των κτηνοτρό-
φων της χώρας, υπέγραψε 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 
με τον Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Άδωνι Γε-
ωργιάδη και την Υφυπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπα-
τζή με την οποία εγκρίνεται 
πρόγραμμα οικονομικών α-
ποζημιώσεων, ενισχύσεων 
και λειτουργικών δαπανών 
που προκύπτουν από την ε-
πιβολή κτηνιατρικών μέτρων 
εξυγίανσης του ζωικού κεφα-
λαίου της χώρας.  

 Ο προϋπολογισμός του 
προγράμματος ανέρχεται σε 
19,6 εκατομμύρια  ευρώ και προβλέπει την αποζημίωση κτηνο-
τρόφων για νοσούντα ζώα, την ενίσχυση κτηνοτρόφων για τη 
λήψη προληπτικών μέτρων ώστε να αποφευχθούν νόσοι που 
πλήττουν το ζωικό κεφάλαιο καθώς και την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών των στελεχών των περιφερειακών υπηρεσιών του Υ-

πουργείου και των Περιφερειών όλης της χώρας.
 Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ καλύπτει σχεδόν ολό-

κληρο το φάσμα των ασθενειών των ζώων.
 Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται α-

πό την Ευρωπαϊκή Ένωση (σε ποσοστό 28%) ενώ το υπόλοιπο 
ποσό (72%) αποτελεί εθνική συμμετοχή. 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
 και Τροφίμων: Τουλάχιστον 

19 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση 
ασθενειών των ζώων και την προστασία  

του ζωικού κεφαλαίου της χώρας
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