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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πιο αυστηροί από ποτέ 
οι έλεγχοι στα εισαγόμενα

αμνοερίφια

Ένταξη και νέων 
ΚΑΔ στα μέτρα 
ενίσχυσης, με 

παράταση 
καταβολής 

οφειλών στις 
ΔΟΥ, μέχρι τέλος 
Αυγούστου 2020

Oι τηλεσυνεδριάσεις μπήκαν 
στο Δήμο Βέροιας 

Πάνω από 250 έλεγχοι για τον 
περιορισμό της κυκλοφορίας και 
2 πρόστιμα, από την Δημοτική 

Αστυνομία Βέροιας

Αίτημα 
Κ. Καλαϊτζίδη 
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Καλό το επίδομα…αλλά 
χρειάζεται και μεροκάματο!

  Μετά από ένα κύκλο επιδοματικής πολιτικής που 
ώθησε ακόμη και νέους ανθρώπους στην συνειδητή 
επιλογή του σίγουρου και άκοπου επιδόματος από 
το καθημερινό μεροκάματο, έφτασε η στιγμή των 
αδιεξόδων. Αφενός ένας τεράστιος κύκλος εργασιών, 
ειδικά στην περιοχή μας αγροτικών, που ζητούν 
εργατικά χέρια που πλέον δεν υπάρχουν, αφετέρου 
το κρατικό πορτοφόλι που δεν ξέρουμε πόσο ακόμη 
θα αντέξει  για να καταβάλει αυτά τα επιδόματα. 
Στην σωστή κατεύθυνση η πρόταση του Χρήστου 
Γιαννακάκη να μην αποκλείεται  ο επιδοματίας από 
την δυνατότητα να κάνει κάποιο μεροκάματο χωρίς 
να κόβεται το επίδομα. Έτσι θα δοθεί κίνητρο και 
ώθηση στο εργατικό δυναμικό να στραφεί προς την 
εργασία και να μην επαναπαύεται στα επιδόματα 
που δεν θα τα βρίσκουν εσαεί στα «χρηματόδεντρα» 
του κράτους.
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υμνογράφου, Νικήτα ομολογητού

του Σαββατοκύριακου

Πιο αυστηροί και σύνθετοι 
από ποτέ, οι έλεγχοι στα 
εισαγόμενα αμνοερίφια 

για την καταπολέμηση των 
παράνομων ελληνοποιήσεων

Μπορεί τοφετινόΠάσχα ναμην μοιάζει με κανέναάλλο,
παρόλα αυτά, ενισχύεται  ο  μηχανισμός ελέγχου κατά των
ελληνοποιήσεωνμεσκοπότηνπάταξητωναθέμιτωνεμπορι-
κώνπρακτικώνδημιουργώνταςέναακόμηεργαλείοστημάχη
κατά τουφαινομένου.Όπως ενημέρωσαν χθες οΥπουργός
ΑγροτικήςΑνάπτυξης και Τροφίμων,Μάκης Βορίδης και η
ΥφυπουργόςΦωτεινήΑραμπατζή, με την  τροπολογίαπου
ψηφίστηκε τηνΠέμπτη 2Απριλίου από τη Βουλήπροβλέ-
πεται η υποχρεωτική καταγραφή αποθεμάτων αιγοπρόβειου
κρέατος και αυγώνανά τρεις ημέρες, με σκοπόαφενός την
απρόσκοπτη, εντατικότερη και ενδελεχή διεξαγωγή ελέγχων
από τις αρμόδιεςΥπηρεσίες, αφετέρου την αποτύπωση των
πραγματικώναποθεμάτωνπουδιαθέτειηαγοράπροκειμένου
νααποφευχθούνελλείψειςστηνεφοδιαστικήαλυσίδα.

Σύντομα θα υπάρξει και μια ολοκληρωμένη νομοθετική
παρέμβαση για τις ελληνοποιήσεις με αυστηροποίηση του
κυρωτικούπλαισίου,επιβολήπροστίμωνκαιενιαιοποίησητου
ελεγκτικούμηχανισμού»όπωςδήλωσεσχετικάοκ.Βορίδης.

Μάλιστατηφετινήπασχαλινήπερίοδοπρόκειταιναδιενερ-
γηθούνοιπλέοναυστηροίκαισύνθετοιέλεγχοισταεισαγόμε-
νααμνοερίφιαμεσκοπό,αυτοίοι έλεγχοινααποτελέσουντη
νέα“κανονικότητα”στηχώρα.

Χωρίς χαρτόσημα οι αιτήσεις και τα πιστοποιητικά
από τα δικαστήρια λόγω κορωνοϊού

Με κοινή απόφαση
τουΥπουργούΔικαιο-
σύνης  Κων/νουΤσιά-
ρα,τουΥπουργούΕπι-
κρατείας καιΨηφιακής
ΔιακυβέρνησηςΚυριά-
κουΠιερρακάκηκαιτου
ΥφυπουργούΟικονομι-
κώνΘεόδωρουΣκυλα-
κάκη και για όσο διαρ-
κούν τα μέτρα για την
αντιμετώπιση τηςπαν-
δημίας του κορωνοϊού,
θακατατίθενταιαιτήσειςκαιθαεκδίδονταιπιστοποιητικάαπότιςΔικαστικέςΑρχέςχωρίςναχρειάζονταιμεγαρόσημα.
Αποτελεί έναπρώτοβήμα«εκσυγχρονισμού»τηςδιαδικασίας,αλλάκαιοικονομικούοφέλουςγια τονπολίτη,αφού
χρειαζότανκατ’ ελάχιστο5€για κάθεπιστοποιητικό( 3€για τηναίτησηκαι 2€για κάθεαντίγραφοπιστοποιητικού).
Επομένωςμιασειράαπόπιστοποιητικάόπωςπερίμηλύσεωςγάμου,δημοσίευσηςδιαθήκης,αμφισβήτησηςκληρο-
νομικούδικαιώματοςκ.α.θαεκδίδονταιαυτότοδιάστημαχωρίςτοελάχιστο5ευρω!

Νέα παράταση στις Επιτροπές ΚΕΠΑ… Με την παράταση 
όμως της καταβολής επιδομάτων, τι γίνεται;

Μετηνπρώτηαναστολήλειτουργίαςτων
ΚΕΠΑ,μέχρι την31ηΜαρτίου2020, λόγω
κορωνοϊού,δενμπόρεσανναεξεταστούντα
αιτήματαπολιτών, γιαπαράτασηαναπηρι-

κώνσυντάξεων,παράτασηχορήγησηςπρονοιακώνπαροχών,παράτασηεπιδομάτωνλόγωαναπηρίαςκαιπαράταση
χορήγησηςασφαλιστικήςικανότηταςστιςπεριπτώσειςαναπηρίας.Γιατονλόγοαυτό,ηΔιοίκησητουe-ΕΦΚΑ,ανακοί-
νωσεστις12Μαρτίου,ότιγιαόσουςαναστέλλεταιηεξέτασητωναιτημάτωντους,παρατείνεταιγια3μήνεςηκαταβο-
λήτωνεπιδομάτωνπουέπαιρνανκαιηασφαλιστικήτουςικανότητα.

Χθες,έξωαπότοΚέντροΥγείαςτηςΒέροιας,αναρτήθηκεμιαανακοίνωσηγιαπαράτασητηςαναστολήςλειτουρ-
γίας τωνΕπιτροπώνΚΕΠΑ,μέχρι το τέλοςΑπριλίου2020.Όμως,παράκαι την εύλογηδεύτερηπαράτασηγια τις
Επιτροπές,μέχρισήμεραδενέχουνμπειταεπιδόματακαιχιλιάδεςάνθρωποιπουανήκουνσεευπαθείςομάδες,βρί-
σκονται«ξεκρέμαστοι»,μεπρακτικάπροβλήματαασφαλούςλειτουργίαςκαιεπιβίωσης.

ΤοθέμαέφερεστηνδημοσιότητακαιηβουλευτήςΗμαθίαςΦρόσωΚαρασαρλίδου,ρωτώνταςεάνισχύειήόχι,η
εξαγγελία τηςΚυβέρνησηςγια την  τρίμηνηπαράτασηκαταβολήςτους,αλλάμεταφέρουμεκιαπότηστήλημαςτα
ερωτήματατωνπολιτών,ανκαιτααντανακλαστικάτωναρμοδίων,μέχρισήμεραθεωρούμεότιλειτούργησανάμεσα,
σεσχέσημετηνκρισιμότητατωνκαιρώνκαιπιστεύουμεότιθααποκαταστήσουνκιαυτήτηνεκκρεμότητα!

Σεαναμονή,λοιπόν…

Βροχές,καταιγίδες,
χιόνιακαιισχυροί

άνεμοι
τοΣαββατοκύριακο

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού, εκδόθηκε από την
ΕΜΥ,όπωςενημερώνειηΔιεύθυνσηΠεριβάλλοντος
-ΚαθαριότηταςκαιΠολιτικήςΠροστασίαςτουΔήμου
Βέροιας,τοοποίογιατηνπεριοχήμας,αναφέρειότι
θαυπάρξεινέαεπιδείνωσητουκαιρού,γιαΣάββατο
καιΚυριακή,4και5Απριλίου,μεβροχέςκαικαταιγί-
δες,πουθασυνοδεύονταιαπόχιόνικαιθυελλώδεις
ανέμους.Τονουμας,όλοι!

ΟιτηλεσυνεδριάσειςμπήκανστονΔήμοΒέροιας
Στις νέες τεχνολογίες αρχίζει

ναδοκιμάζεταιτοΔημοτικόΣυμ-
βούλιοΒέροιας, αφού μετά την
διαπεριφοράςπροηγούμενησυ-
νεδρίαση,ηεπόμενηθαγίνειδια
τηλεδιάσκεψης, με χρήση της
τεχνολογίας του e-presence. Η
συνεδρίασηθαγίνειτηνΤετάρτη
8Απριλίου, στις 6.00 το από-
γευμα και όπωςμαθαίνουμε θα
υπάρξει μέριμναώστε να  μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν τη
συνεδρίαση και οι δημοσιογρά-
φοιπου καλύπτουν τα δημοτικά
συμβούλια.

Τηλεδιάσκεψη
καιστηνΚΕΠΑ

Γιαπρώτηφοράεπίσηςστην
ιστορίατης,συνεδρίασετηνΠέ-

μπτηηλεκτρονικάκαιτοΔΣτηςΚΕΠΑ(φωτο)συμβαδίζονταςμετιςαπαιτήσειςτηςεποχής,στοπλαίσιοτωνμέτρωνα-
ποφυγήςκαιπεριορισμούτηςδιάδοσηςκορωνοϊού.Τηνευθύνητηςόληςδιαδικασίαςείχεουπεύθυνοςμηχανοργάνωσης
τηςεπιχείρησης,ΔημήτρηςΚαρατόλιος,μόνιμοςυπάλληλοςτηςΚΕΠΑ.
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SOS από την Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ημαθίας: 
«Ξεκινούν οι αγροτικές εργασίες, χωρίς εργατικά χέρια»

-Πρόταση για ευνοϊκή «στράτευση» των δικαιούχων ΚΕΑ σε αραίωμα και συγκομιδή 
Η έλλειψη εργατικών χεριών εν όψει της έναρξης των γεωργικών εργασιών 

στην Ημαθία αλλά και σε όλες τις περιοχές της χώρας που ζουν κυρίως από 
τον πρωτογενή τομέα, αποτελεί μέγα πρόβλημα αυτό τον καιρό αφού η παν-
δημία του κορονοϊού έχει  οδηγήσει στο κλείσιμο των συνόρων, χωρών που 
αποτελούν δεξαμενή τροφοδοσίας εργατών γης στην Ελλάδα, όπως η γειτονική 
Αλβανία.

Ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ημαθίας κ. Χρήστος Γιαννα-
κάκης μιλώντας σε κεντρικά ΜΜΕ για το θέμα, επεσήμανε το  τεράστιο πρόβλη-
μα, εκφράζοντας έντονη ανησυχία τόσο για την κάλυψη αναγκών στα χωράφια, 
όσο και σε διαλογητήρια και κονσερβοποιίες. «Σε λίγο  θα ξεκινήσει  το αραίωμα 
των ροδακίνων  αλλά και το μάζεμα  των κερασιών. Ήδη, δεν υπάρχουν χέρια 
για τις πρώτες εργασίες  και το πρόβλημα θα επιδεινωθεί όταν έρθει η ώρα της 
συγκομιδής και της κομποστοποίησης», τόνισε ο κ. Γιαννακάκης

Και δεν φτάνει αυτό, έχει μειωθεί και η κατανάλωση προϊόντων λόγω της 
πανδημίας, προσθέτοντας ένα ακόμα πρόβλημα, που θα κορυφωθεί  αν δεν 
βρεθεί λύση στη διάθεση των προϊόντων της φετινής καλλιέργειας.

Μπροστά στην ανάγκη άμεσης λύσης, η Κοινοπραξία της Ημαθίας  ζητά να 
ανοίξουν τα σύνορα για την συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, ενώ προτείνει 
στον υπουργό Μάκη Βορίδη, να εξετάσει με τους συναρμόδιους υπουργούς, 
το ενδεχόμενο, όλοι όσοι παίρνουν το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και δεν εργάζονταν για να μην φορολογηθούν ως έχοντες πρόσθετο εισόδημα ή για να μη χάσουν το δικαίωμα του ΚΕΑ, να μπορούν να εργα-
στούν, για 70 μεροκάματα τουλάχιστον, στα χωράφια και σε αγροτικές εργασίες γενικότερα, διατηρώντας τα παραπάνω προνόμια .

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Γιαννακάκη, υπάρχουν πάνω από 250.000 δικαιούχοι ΚΕΑ, (μεταξύ αυτών πολλοί ρομά) που αν αποδεσμευτούν από τους υπάρχουσες προϋποθέσεις, θα μπορούν να εργαστούν για 
τις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής. 

Πάνω από 250 έλεγχοι για τον περιορισμό της κυκλοφορίας 
και 2 πρόστιμα, από την Δημοτική Αστυνομία Βέροιας

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι της Δη-
μοτικής Αστυνομίας Βέροιας, για την τήρηση των μέ-
τρων προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας από 
τους πολίτες προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασπο-
ράς του κορονοϊου.

Οι έλεγχοι της τρέχουσας εβδομάδας ξεπέρασαν 
τους 250 και έχουν επιβληθεί δύο διοικητικά πρόστιμα 
για παραβίαση των όρων.

Την Τρίτη στις 31/3/2020 λόγω της λαϊκής αγοράς 
στην πόλη της Βέροιας καθώς και χθες Παρασκευή 
3/4/2020 λόγω της λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινό-
τητα του Μακροχωρίου, οι έλεγχοι από κοινού με την 
Ελληνική Αστυνομία επικεντρώθηκαν στις εν λόγω 
αγορές για την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων 
μεταξύ των πάγκων και των πολιτών.

Οι έλεγχοι, επισημαίνει η Δημοτική Αστυνομία,  συ-
νεχίζονται με  σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας.

Με αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου
Ένταξη και νέων ΚΑΔ στα μέτρα ενίσχυσης, με παράταση 

καταβολής οφειλών στις ΔΟΥ, μέχρι τέλος Αυγούστου 2020
Τέσσερις νέες Υπουργικές Αποφάσεις, που περιέχουν μέτρα στήρι-

ξης στις πληγείσες από την πανδημία επιχειρήσεις, στους εκμισθωτές 
ακινήτων σε αυτές, καθώς και στους εργαζόμενους των οποίων η σύμ-
βαση τελεί σε αναστολή, υπέγραψε χθες ο Υφυπουργός Οικονομικών, 
κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Με τις ως άνω αποφάσεις:
1ον. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες κα-

ταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ 
που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των 
επιχειρήσεων που είχαν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα 
αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση.  Ομοίως, παρατείνονται οι 
προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και των επιχειρήσεων, 
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Απόφαση, εί-
ναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 
ΚΑΔ στις 20/3/2020. Για την ίδια κατηγορία επιχειρήσεων αναστέλλεται 
μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθε-
σμων κατά τις 01/04/2020 οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

2ον. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες κατα-
βολής των βεβαιωμένων οφειλών,  των επιχειρήσεων, στις Δ.Ο.Υ./Ελε-
γκτικά Κέντρα, που λήγουν ή έληξαν από 1/4/2020 έως την 31/8/2020. 
Από τη ρύθμιση ωφελούνται οι επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 
ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Α-
πόφαση, καθώς και οι επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα 
ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 
που περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από 

τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. 
Επισημαίνεται ότι έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθε-
σμίες καταβολής των δόσεων για τις ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματι-
κής καταβολής, ενώ αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/04/2020 οφειλών 
των ανωτέρω επιχειρήσεων.

3ον. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες κατα-
βολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν 
από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020, των φυσικών προσώπων που 
εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 ενεργό 
ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση, 
καθώς και στις επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενερ-
γού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που 
περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. 
Επίσης αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιω-
μένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/04/2020 οφειλών των ανωτέρω 
προσώπων.

4ον. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβο-
λής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 
01/04/2020 έως και την 30/04/2020 των μισθωτών στις επιχειρήσεις 
που έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερό-
μενους στην Υπουργική Απόφαση, καθώς και στις επιχειρήσεις, των 
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Υπουργική 
Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοι-

χούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά 
στους μισθωτούς επιχειρήσεων, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί 
σε αναστολή.

Σημειώνεται ότι στο σύνολο των ως άνω περιπτώσεων κατά την 
καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής. 

Όπως επισημαίνει ο κ. Βεσυρόπουλος, «η Κυβέρνηση θα συνεχίσει 
να λαμβάνει μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, με στόχο 
να κρατηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις και να διατηρηθούν οι θέσεις 
εργασίας».
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ΣΑΒΒΑΤΟ
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
08:00, 12:00, 16:00, 20:00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
08:00, 12:00 ,16:00, 20:00.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
09:30, 13:15, 19:00.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:30, 10.30,  19:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5-4-2020 δεν θα 
πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο.

Τηλ. Επικοινωνίας Τοπικών Γραμμών: 
2331023334, Τηλ. Επικοινωνίας Υπερα-
στικών Γραμμών: 2331022342.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Σ/Κ 4/5-4-2020 

 

Μια φορά ήταν μια 
κοινωνία…
Μια φορά ήταν μια κοινωνία που έβλεπε τηλεόραση,

ήταν μια κοινωνία που ντυνότανε Ιταλικά
μια κοινωνία που αγόραζε κλουβιά 
κοινωνία που αγόραζε εκδρομές
που χόρευε με συμφορές.

Μια φορά ήταν μια κοινωνία με γραβάτες

ήταν μια κοινωνία γεμάτη πτυχία
μια κοινωνία γεμάτη  υπεροψία
κοινωνία της Formula 1ένα 
που ήταν για να ξεχάσουμε εμένα κα εσένα 

Μια φορά ήταν μια κοινωνία γεμάτη «ευημερούντα ψέματα» 

ήταν μια κοινωνία γεμάτη μεζούρες 
μια κοινωνία γεμάτη κολοτούμπες
κοινωνία των ωραίων ΚΥΡΙΑΚΩΝ
που ήταν και των μεγάλων ανταγωνισμών. 

Μια φορά ήταν μια κοινωνία ξετρελαμένη με τις ψευδαισθήσεις

ήταν μια κοινωνία που μίλαγε όλες τις γλώσσες 
μια κοινωνία που ήξερε καλά τις βόμβες
κοινωνία που έκοβε τα δένδρα 
που λογάριαζε πως είναι ξένα 

Μια φορά ήταν μια κοινωνία που «αγόραζε» αισθήματα

ήταν μια κοινωνία που είχε χρόνια να εξομολογηθεί
μια κοινωνία που ξέχναγε ν` ερωτευθεί
κοινωνία που δανειζόταν τις ΑΓΑΠΕΣ
κοινωνία γεμάτη αυταπάτες

Μια φορά ήταν μια κοινωνία «κατεδάφισης «Ονείρων»

ήταν μια κοινωνία που πουλούσε ψευδαισθήσεις
μια κοινωνία που είχε ξεχάσει τους γονείς της
κοινωνία με νομομαθείς ερήμου
που ήξερε όλα τα ψέματα της υφηλίου 

Μια φορά ήταν μια κοινωνία σ` ένα ξεκούρδιστο κόσμο

ήταν μια κοινωνία γεμάτη βιαστικούς
μια κοινωνία με «περαστικούς»
κοινωνία χωρίς Βολτραίρο
που χόρευε χωρίς τον πνεύμα καβαλιέρου

Μια φορά ήταν μια κοινωνία που μάκρυνε την απόσταση 
απ` τον ΠΛΗΣΙΟΝ

ήταν μια κοινωνία γεμάτη αποσιωπητικά
μια κοινωνία σπουδαγμένη στην φθορά
κοινωνία των επίγειων χρυσαφικών 
αδιάφορη στην τύχη των Λαών.

Προσοχή προσοχή
τον καιρό που η κοινωνία ήταν γεμάτη σκιές ανθρώπων
η ηγεσία των Κοροοιών
δημιούργησε ένα Καινούργιο Χώρο
να θυμίζει στους ανθρώπους την συγγένειά τους…

   Γιάννης Ναζλίδης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ως μέλος του Δικτύου Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, που οργάνωσε 
και σχεδίασε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με θέμα «ΑλλάΖω Σελίδα… από τη 
Βιβλιοθήκη στο Σπίτι» και ενημερώνει σχετικά :

 «Αγαπητοί φίλοι της βιβλιοθήκης μας,
 στο εργαστήριο αυτό τοποθετούμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας τον άν-

θρωπο. Για ακόμη μια φορά έχουμε ανάγκη τον άλλον άνθρωπο για να καταφέρουμε 
να επιβιώσουμε και να ανθίσουμε πάλι έξω από τα ανοιχτά παράθυρα και τα διπλα-
νά μπαλκόνια. Όσα χρόνια κι αν περάσουν το ζητούμενο παραμένει το ίδιο. Οι άν-
θρωποι που δίνουν αγώνα για να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους είναι πάρα 
πολλοί. Ας σκεφτούμε ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται στο πεδίο μάχης απέναντι στον 
κορονοϊό τις δύσκολες αυτές μέρες (γιατροί, νοσηλευτές, καθαρίστριες, αστυνομικοί, 
υπάλληλοι σούπερ μάρκετ, αρτοποιοί, μανάβηδες, κρεοπώλες, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι του Δήμου, εργάτες…). Με ένα σύντομο ηλεκτρονικό μήνυμα 
(email), μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε και να δείξουμε ότι αναγνωρίζουμε την προσφορά και την αυτοθυσία τους.

 Ένα απλό ηλεκτρονικό μήνυμα που το κάθε παιδί ή ενήλικας, θα γράψει και θα στείλει στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας στο 
workshops@libver.gr

 Εάν θέλετε μπορείτε να επισυνάψετε και μια ζωγραφιά για να δώσετε χρώμα και ζωντάνια στο ήδη ενθαρρυντικό μήνυμα σας!
 Προτείνουμε να μελετήσετε αρχικά τις οδηγίες του εργαστηρίου. Στην προτεινόμενη βιβλιογραφία, υπάρχουν οι υπερσύνδεσμοι για βιβλία σε ψηφιακή 

μορφή, προς διευκόλυνση όσων δεν έχουν ή δεν μπορούν να βρουν τα φυσικά βιβλία».

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
μερικά χρόνια πριν, μόλις είχε αρχίσει η 

κρίση και τα μνημόνια, μία παρέα από Ελληνό-
πουλα, είχε επισκεφθεί τη χώρα της Γερμανίας, 
στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος.

Όταν με το καλό επιστρέψανε, ένα μήνα 
μετά, οι νεαροί και οι νεαρές, ενημερώνανε 
τους γονείς, πως περάσανε, εκθέτανε τις εντυ-
πώσεις τους.

Η συζήτηση λάμβανε χώρο σε μεζεδοπωλείο και όπως είναι εύκολο 
να καταλάβετε, ο ευσωμούλης - χοντρούλης  - φέρτε μου τον κορονοιό να 
τον σκίσω, συγνώμη να τον φάω, ήταν και αυτός παρών και άκουγε!

Καλά περάσαμε, εάν εξαιρέσεις το νερό, είπανε τα μικρά. 
Δεν είχατε μαζί σας εμφιαλωμένο, αναρωτήθηκε ο γονέας ένα (να μην 

ξεχνιόμαστε!).
Βεβαίως, αλλά όταν καθίσαμε σε μαγαζί και το ακουμπήσαμε στο τρα-

πέζι, αμέσως μας το πήρανε.
Αυθόρμητα ψέλισα τα καθάρματα, αλλά είπα άστο δεν πειράζει, τυ-

χαίο περιστατικό, δεν με ένοιαζε κιόλας, απλά κρυφάκουγα.
Κάποια στιγμή, έκανα ένα λάθος σε μία λέξη, στα Γερμανικά και άρ-

χισε η ειρωνεία, συμπλήρωσε ο άλλος νεαρός, και στη συνέχεια η καθη-
γήτρια, όταν με ρώτησε από πού είμαι και απήντησα από την Ελλάδα, 
εκείνη συμπλήρωσε: «είσαι από αυτούς που τους πληρώνουμε για να 
ζούνε».

Αυτή την φορά δεν άντεξα και φώναξα, τα καθάρματα δεν αλλάζουνε!
Και γιατί δεν απάντησες, πετάχτηκα.
Όταν επισκεφθήκαμε ένα μουσείο, συμπλήρωσε ο ωραίος νεαρός 

Έλλην, και πήγε να μας εξηγήσει η συγκεκριμένη κυρία, τότε δεν άντεξα 
και πήρα το λόγο. 

Αφήστε, καλύτερα να ενημερώσω εγώ τους φίλους μου, διότι βλέπω 
ότι τα περισσότερα, από τα εκθέματα είναι αντίγραφα Ελληνικά και θα 
τους τα πω και στα Aγγλικά και στα Γερμανικά, για να καταλάβετε και 
εσείς.

Αλήθεια, εμείς στην πατρίδα μου, στην ηλικία των 14 μιλούμε 2 γλώσ-
σες, τα δικά σας παιδιά τουλάχιστον αγγλικά γνωρίζουνε;

Να μου ζήσεις λεβέντη μου, τσίριξα από τη χαρά μου.
Και τι ακολούθησε, ρώτησα.
Ήλθε η χαριστική βολή, από τον νεαρό μαθητή του Μεξικού, ο οποίος 

συμπλήρωσε, φυσικά και το γνωρίζουμε, ότι αυτά που βλέπουμε είναι 
Ελληνικά!

Φίλοι μου, 
ενώ τα μικρά Ελληνόπουλα επαναφέρανε τα βάρβαρα καθάρματα στη 

θέση τους, εμείς οι γονείς τους, θαμπωμένοι από τα διάφορα οικονομικά 
πακέτα, που στην ουσία ήταν τοκογλυφικοί δανεισμοί, τα οποία πακέτα 
επιστρέφανε στους δανειστές, μέσω της κατανάλωσης και της βιομηχανι-
κής αγοράς, 

ξεχάσαμε την ταυτότητά μας και πολύ εύκολα δεχθήκαμε να μας 
λοιδορούνε, να μας χλευάζουνε, να μας υβρίζουν, να μας ταπεινώνουν, 
ποιοι, τα καθάρματα.

Και επειδή βέβαια δεν υπήρξαμε και τα καλύτερα παιδιά, έχοντας τύ-
ψεις (χαρακτηριστικό ανθρώπων και όχι καθαρμάτων), με πολύ ευκολία 
δεχθήκαμε την πλύση εγκεφάλου, ότι τα μνημόνια είναι για τις καλύτερες 
ημέρες που θα έλθουν και όχι για το καλό των τραπεζιτών και των τοκο-
γλύφων!

Και τα χρόνια περνούσανε και  οι καλύτερες ημέρες ήταν οι αυτοκτο-
νίες, η διάλυση οικογενειών, το σβήσιμο των ονείρων, η ανεργία, η δι-
άρρρηξη (με τρία ρ) του κοινωνικού ιστού της πατρίδας, η παρατεταμένη 
ύφεση, τα λουκέτα, …

Και επειδή, οι  εθνομηδενιστές εγχώριοι και μη, συνήθως δεν ξεχνάνε, 
γνωρίζουνε ότι η ιστορία διδάσκει, ότι η Ελλάδα επέζησε, διότι δεν δέ-
χτηκε να υποταχθεί στους ποικίλους εισβολείς, για αυτό φροντίζουνε για 
την πλαστογράφηση της ιστορίας και την λήθη της αληθινής ιστορίας, με 
απώτερο σκοπό την απώλεια του έθνους, αφού ο λαός θα έχει χάσει την 
ταυτότητά του.

Και ενώ τα καθάρματα προκαλέσανε δύο παγκόσμιους πολέμους με 
εκατομμύρια θύματα, ξεχάσανε ότι δεν σταθήκανε στα πόδια τους, με τις 
δικές τους δυνάμεις, αλλά επειδή άλλοι, τους σήκωσαν και τους βοήθη-
σαν.

Εάν οι σύμμαχοι εφαρμόζανε καθαρά λογιστικά κριτήρια, κριτήρια αγο-
ράς, η Γερμανία ίσως να παραπατούσε ακόμη.

Διασώθηκε όμως με πολιτικά, δημοκρατικά κριτήρια. 
Δεν της επιβληθήκανε αβάσταχτα, φονικά, μνημόνια, που ισοπεδώσα-

νε τα συστήματα υγείας. 
Εάν καθάρματα έχετε μαγκιά, δώστε τις πολεμικές αποζημιώσεις, α-

φού εξαφανίσατε ολόκληρες περιοχές!
Αναρωτιέμαι, πόσο κάθαρμα μπορεί να είσαι, όταν βλέπεις χιλιάδες 

νεκρούς καθημερινά, όταν γνωρίζεις ότι η Ευρώπη θα γνωρίσει μία πρω-
τόγνωρη οικονομική ύφεση, αποτέλεσμα μιας πανδημίας, όταν ξέρεις ότι 
οι ευρωπαϊκές κοινωνίες υποφέρουν και απειλούνται με διάλυση και εσύ, 
ω αλαζονικό κάθαρμα, αδιαφορείς!

Το αδιάντροπο όχι στο ευρωομόλογο, είναι όχι στην αλληλεγγύη, όχι 
στην Ευρώπη, όχι στα πολιτισμικά ιδεώδη, όχι στην προσπάθεια ανθρώ-
πων να ζήσουν!

Η Ευρώπη που γνωρίζαμε δεν θα υπάρχει πλέον και αυτό γιατί έχει 
καταπατηθεί κατάφωρα η γενεσιουργός αιτία της, η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών - μελών, με αποτέλεσμα ένα πρωτοφανές αντιευρωπαϊκό 
κύμα αγανάκτησης, το οποίο διαρκώς θα δυναμώνει.

Σε τελική ανάλυση εάν η Ευρώπη, νοείται ως μία οικονομική ένωση 
κρατών για να δημιουργηθεί μία μεγάλη αγορά για να πουλούν τα προϊό-
ντα τους οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι λοιποί παρατρεχάμενοι του Βορ-
ρά και να πλουτίζουν εις βάρος των υπόλοιπων χωρών, τότε καθάρματα 
ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω!

Φίλοι μου,
αυτή την ώρα κρίνεται το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης.
Εάν οι ηγέτες των κρατών της Ενωμένης Ευρώπης, αποφασίσουνε να 

εγγυηθούνε την ασφάλεια των πολιτών τους, η οποία ασφάλεια προυπο-
θέτει την οικονομική τους επιβίωση, τότε η Ευρώπη θα διασωθεί.

Εάν όμως επικρατήσει η άποψη των καθαρμάτων, τότε είναι προφα-
νές ότι η γηραιά ήπειρος θα βυθιστεί στο χάος και σε μία μακρά περίοδο 
ύφεσης, με οδυνηρά αποτελέσματα.

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ!



Για τους επόμενους δυο μήνες
Το 50% του μισθού τους 

καταθέτουν οι 13 
Αντιπεριφερειάρχες της Κεντρικής 
Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας του κορονοϊού

Το παράδειγμα του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λου Τζιτζικώστα, που διέθεσε το μισό μισθό του ως Περιφερειάρχης για 
τους επόμενους δυο μήνες στον ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας του κορονοϊού, ακολούθησαν οι 13 Αντιπεριφερειάρ-
χες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Όλοι οι τοπικοί και θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες θα καταθέσουν το 
μισό μισθό τους στον ίδιο ειδικό λογαριασμό για τους επόμενους δυο 
μήνες, προκειμένου συμβολικά και ουσιαστικά να στηρίξουν την εθνική 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το 50% του μισθού τους για τους επόμενους δυο μήνες καταθέτουν 
οι Αντιπεριφερειάρχες Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, Ημαθίας Κώ-
στας Καλαϊτζίδης, Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης, Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής, 
Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Χαλ-
κιδικής Ιωάννης Γιώργος, Οικονομικών και Προγραμματισμού Αθηνά 
Αηδονά, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας, Μεταφορών 
και Επικοινωνιών Στάθης Αβραμίδης, Υποδομών και 
Δικτύων Πάρις Μπίλλιας, Αγροτικής Οικονομίας Σω-
τήρης Μπάτος και Δημόσιας Υγείας Χρήστος Μήττας.

Όπως δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας, «η διοίκησή μας 
και η παράταξη της ‘Αλληλεγγύης’ με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στη δοκιμασία που περνάει η χώρα 
μας, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, συμμετέχει 
στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης. 
Ευχαριστώ τους άμεσους συνεργάτες μου στη διοίκη-
ση, τους 13 Αντιπεριφερειάρχες της Κεντρικής Μακε-
δονίας, που διαθέτουν το 50% του μισθού τους για την 
ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτή επαναλαμβάνω 
είναι η ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης σε όλους εκεί-
νους που δίνουν καθημερινά τη μάχη από την πρώτη 
γραμμή. Από αυτή τη μάχη δεν πρέπει να λείψει κα-
νείς. Κι εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όχι μόνο 
συμβολικά, αλλά και ουσιαστικά τον μεγάλο αγώνα για 
να ξεπεράσουμε όλοι μαζί κι αυτή την κρίση».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
ΟANTINIMATTEO του Λόρις και 

της Λίβια, το γένος Μουσουμέτσι, που 
γεννήθηκε στο Τορίνο Ιταλίας και κα-
τοικεί στο Γκούμπιο Περούτζια Ιταλίας 
και η ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑτου Γε-
ωργίου και της Αναστασίας, το γένος 

Τσεκερίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

Την Τετάρτη  8 Απριλίου
Δια τηλεδιάσκεψης 
η συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας με 7 θέματα

ΣυνεδριάζειτηνΤετάρτη8Απριλίου,στις18:00,τοΔημο-
τικόΣυμβούλιοΒέροιας,δια τηλεδιάσκεψης (μεχρήση της
τεχνολογίας τουe-presence (www.epresence.gov.gr), με τα
παρακάτωθέματαημερήσιαςδιάταξης:

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋ-
πολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 
2020.

-Έγκριση ή μη α) λύσης της εκμίσθωσης γραφείου του 1ου 
ορόφου οικοδομής επί των οδών Μ.Αλεξάνδρου 17 και Π.Τσαλ-
δάρη και β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής 

-Έγκριση ή μη α) πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
του υπ’ αριθ. 2221 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας και β) 
εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης 
του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων»

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων ΜΥΗΕ 
της εταιρίας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στον «Τριπόταμο» του 
Δήμου Βέροιας»

-Έγκριση ή μη τροποποίησης των υπ’ αριθ. 31, 32, 33, 34, 
35, 36 και 37/2020 αποφάσεων του Δ.Σ., για τον επανακαθορι-
σμό της ημερομηνίας καταβολής των οφειλών

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 32/2020 από-
φασης του Δ.Σ., περί καθορισμού ημερομηνίας για την εφάπαξ 
καταβολή οφειλών των Α.Τσιαμήτρου κλπ.

Δήμος Βέροιας: Φροντίζουμε 
για τη σίτιση των αδέσποτων 

ζώων και ζητούμε τη 
συνεργασία φιλοζωικών 
σωματείων και πολιτών

Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης με αφορμή δημοσιεύ-
ματα στον τοπικό Τύπο, επιθυμεί να ενημερώσει τους δημότες ότι 
ο Δήμος Βέροιας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
ώστε να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την κάλυψη της 
ανάγκης για σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς της περιο-
χής μας, σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής 
καθώς και φιλόζωους δημότες. 

Ωστόσο και σύμφωνα με τον πρόσφατα επιστημονικά υπεύ-
θυνο του Δημοτικού Κτηνιατρείου, η επιβολή του μέτρου του 
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών και η 
αναστολή λειτουργίας ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού, 
δύναται να επηρεάσει αρνητικά την φυσιολογική συμπεριφορά 
των αδέσποτων ζώων, αυξάνοντας το αίσθημα της ανησυχίας, με 
αποτέλεσμα τα ζώα αυτά να περιπλανώνται περισσότερο από το 
σύνηθες και να εμφανίζουν  μια αγωνιώδη συμπεριφορά, αφού 
δεν βρίσκουν πλέον τους ανθρώπους που τα φρόντιζαν.  

Παρακαλούμε λοιπόν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να 
συνεργαστούνε με τον Δήμο Βέροιας  ώστε από κοινού να φρο-
ντίσουν για την  αναπλήρωση  του  κενού που έχει δημιουργηθεί 
στην καθημερινότητα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με την 
αυτοπρόσωπη  παρουσία τους εκεί όπου διαβιούν, ώστε να πε-
ριοριστεί η αγωνία των ζώων, εκμεταλλευόμενα άλλωστε την  δυ-
νατότητά που τους δίνει ο νομοθέτης για την κατ΄ εξαίρεση - έως 
και τρείς ώρες καθημερινά - κυκλοφορία για την φροντίδα τους. 

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση όλων των ενδιαφερόμε-
νων συμπολιτών μας στο παραπάνω κάλεσμα ώστε με την απο-
τελεσματική συνδρομή τους να συμβάλουν τα  μέγιστα στο έργο 
του Δήμου Βέροιας, στην προσπάθεια διαφύλαξης της ψυχικής 
υγείας των ζώων και να βοηθήσουν στον περιορισμό αυτών που 
θα εκδηλώσουν προβληματική συμπεριφορά, ώστε όλοι μαζί να 
συμβάλουμε αποτελεσματικά στην διασφάλιση της υγείας των 
συμπολιτών μας.   

ΟΑντιδήμαρχοςΑγροτικήςΑνάπτυξης
ΤσιφλίδηςΗλίας
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Σάββατο 4-4-2020
08:00-14:30 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123
08:00-14:30 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟ-

ΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-
27507

08:00-14:30 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-
23132

14:30-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

19:00-21:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά 
στο ΙΚΑ) 23310-74374

21:00-08:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά 
στο ΙΚΑ) 23310-74374

Κυριακή 5-4-2020
08:00-14:30 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-67530
14:30-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 

26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101
19:00-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δί-

πλα στο ΙΚΑ) 23310-66649
21:00-08:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δί-

πλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

Δευτέρα 6-4-2020
16:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπρο-

στά από πιάτσα ταξί) 23310-63102
16:30-21:00 ΠΟΡΦΥΡΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο 

Δημοτικό σχολείο) 23310-66755
16:30-21:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-

23132
21:00-08:30 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-

28594

Φαρμακεία

Έκκληση Φιλοζωικού 
Ομίλου για μέριμνα τροφής και 

νερού στα αδέσποτα
Αγαπητοί συμπολίτες
Ο Φιλοζωϊκός Όμιλος Ημαθίας (Φ.Ο.Η.) κάνει έκκληση στους ζωόφιλους συ-

μπολίτες μας να μεριμνήσουν για τα αδέσποτα ζώα παρέχοντας τους τροφή και 
νερό.

Ομοίως κάνει έκκληση και στο Δήμο Βέροιας – τον μεγάλο απόντα – να μερι-
μνήσει γι’ αυτά παρέχοντας τροφές και ότι άλλο χρειασθεί ακολουθώντας το παρά-
δειγμα άλλων Δήμων Ηρακλείου, Χανίων, Τρικκαίων και άλλων Δήμων.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από τα αδέσποτα ζώα.
Η Πρόεδρος Φ.Ο.Η
Αιμιλία Καλπάκη

Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 87/2020 

απόφασή του αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδο-
ση του παρακάτω ψηφίσματος:

«Το Δ.Σ. Βέροιας εκφράζει την συμπαράστασή του 
στο δίκαιο αίτημα του Σωματείου «Πανελλήνια Συντο-
νιστική Επιτροπή Επαναπατριζομένων, Ελλήνων-Πο-
ντίων». 

Το Δ.Σ. Βέροιας ζητά την τροποποίηση της παρ. 2 
του άρθρου 7 του ν.4387/2016, ώστε να μην καθορί-
ζεται η ένταξη του συνταξιούχου στη συνταξιοδότηση 
της εθνικής σύνταξης από τα έτη μόνιμης και νόμιμης 
διαμονής του και να εξαφανιστεί ολοσχερώς η παρά-
γραφος που προσδιορίζει τη διάρκεια της μόνιμης δια-
μονής στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων 
της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.4387/2016».

    
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΜΙΧΑΗΛ                       ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ                      ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Δευτέρα 8 Απριλί-

ου 2020 στα Κοιμητήρια Παλατιτσί-
ων ΤΡΙΣΑΓΙΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΧΑΜΑΪΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο σύζυγος, Τα τέκνα,
Ο γαμπρός, Η νύφη, Τα εγγόνια, Τα ανήψια

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται το Σάββατο 4 Απριλίου 

2020 στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο  Ευάγγελος Αθαν. Ξηρός σε ηλικία 
90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 3 Απρι-

λίου 2020 στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας ο  Στέρ-
γιος Ιωαν. Μούζης σε ηλικία 94 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Νέες ρυθμίσεις για την 
λειτουργία των λαϊκών 

αγορών του Δήμου Βέροιας 
λόγω κορωνοϊού  

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Βέροιας 
επιθυμεί να ενημερώσει του πωλητές και τους καταναλωτές, των 
Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βέροιας (κοινότητες Βέροιας, Μακρο-
χωρίου και Αγ. Γεωργίου)  για τα κάτωθι:

-- Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας  (www.veria.gr) έχουν 
αναρτηθεί οι Αποφάσεις Δημάρχου με τους πωλητές που έχουν 
δικαίωμα να συμμετάσχουν κάθε φορά στις  λαϊκές  αγορές του 
Δήμου Βέροιας.  

Παρακαλούμε όλους τους πωλητές και σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία : 

• να τηρούν μεταξύ των πάγκων την ελάχιστη απόσταση  5 
(πέντε) μέτρων με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντι-
κείμενα.

• να φορούν υγειονομικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης και να έχουν 
δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό για την απολύμανση των με-
ταλλικών νομισμάτων τοποθετημένο σε εμφανές σημείο του πάγκου.

• Να εποπτεύουν την τήρηση των αποστάσεων  μεταξύ των 
πελατών και να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την ανάγκη 
αποφυγής του συνωστισμού μπροστά στον πάγκο τους. 

• Να συλλέγονται όλα τα απορρίμματα σε σακούλες σκουπιδιών 
που θα μοιράζονται από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου 
μας ώστε για να διατηρείτε ο χώρος καθαρός

 Παρακαλούμε τους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην 
Λαϊκή αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:

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

• Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους 
και στους διαδρόμους των λαϊκών αγορών.  

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
  Στυλιανός  Ασλάνογλου   

H Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας ενημερώνει: «Επιδιώκοντας να 
μην αφήσουμε τα νέα δεδομένα να επηρεάσουν όλες τις δραστη-
ριότητές μας και  με  δεδομένο  ότι  επιλέγουμε  να  κάνουμε κάτι 
χρήσιμο και δημιουργικό για  τον  εαυτό μας, αυτή  τη ιδιαίτερη 
περίοδο, αποφασίσαμε να μεταφέρουμε το Τμήμα Διαλέκτου της 
λέσχης σε μια ψηφιακή τάξη. Έτσι, μέσα από τις δυνατότητες που 
μας προσφέρουν οι εφαρμογές της τεχνολογίας, θα έχουμε την 
ευκαιρία να ταξιδέψουμε «σα τόπια τ’ εμετερίων», αφιερώνοντας 
λίγο από το χρόνο μας στη γλώσσα μας, στη λαογραφία μας, στον 
πολιτισμό μας. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι.

Τα μαθήματα: - Θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή: 
21:00 - 22:30 - Θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 10 Απριλίου  2020

- Θα είναι ΔΩΡΕΑΝ και ελεύθερα προς όλους. 
Διδάσκουσα: Μαχαιρίδου Αναστασία, Φιλόλογος - Γλωσσολό-

γος, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια ποντιακής διαλέκτου.
Η δήλωση ενδιαφέροντος θα  γίνεται μέσω της φόρμας https://

forms.gle/qHYwisa9FBd3TGgj9  μέχρι την Τετάρτη 8/4/2020. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέ-
φωνο: 6985982015 ή στο email: elesverias@gmail.com.

Ευχαριστίες
Η απόφαση  να μεταφέρουμε το Τμήμα Διαλέκτου της λέσχης 

σε μια ΄΄ψηφιακή τάξη΄΄  βρήκε  άμεση  και  απίστευτη  ανταπόκρι-
ση  από  όλους  τους  φίλους  και  τα  μέλη  της  λέσχης. Σε  λίγες  
ώρες οι  δηλώσεις  ενδιαφέροντος ξεπέρασαν  τις  300 αιτήσεις  
και  έφτασαν  στα  όρια  λειτουργίας  και τεχνικής υποστήριξης του 
τμήματος. Αυτοί  θα  είναι  και  οι  άμεσα τυχεροί  της τεχνολογίας, 
που θα  συμμετέχουν  ζωντανά  στα  διαδικτυακά  μαθήματα πο-
ντιακής  διαλέκτου.

Η  σχετική  εφαρμογή  δήλωσης ενδιαφέροντος είναι πλέον  
εκτός ενεργείας  αλλά όσοι  δεν  πρόλαβαν  να  δηλώσουν  θα  
έχουν  την  επιλογή  να  παρακολουθήσουν όλα  τα  μαθήματα  
μαγνητοσκοπημένα  στο  κανάλι   της  λέσχης στο  YouTube.

Ευχαριστούμε για  την μεγάλη ανταπόκριση  αλλά  και ζητούμε  
την  κατανόηση  από  όσους  επιθυμούσαν  και  δεν  πρόλαβαν  
να δηλώσουν. Σας  υπενθυμίζουμε  ότι  μόλις  δοθεί  η  σχετική  
άδεια  από  την  πολιτεία  το  τμήμα  θα  ξαναλειτουργήσει  στις  
εγκαταστάσεις  μας,  στο  Πανόραμα  Βέροιας  και  εκεί  χωράμε  
όλοι.

Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος Η  Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία»

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα ποντιακής διαλέκτου
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Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Όχι μόνο τους Ορθο-
δόξους, φίλοι αναγνώστες, 
αλλά και σε άλλους Χρι-
στιανικούς ή όχι λαούς, ο 
Ακάθιστος Ύμνος, έτυχε 
μεγάλης τιμής και μετα-
φράστηκε έμμετρα από έ-
ξοχους στιχουργούς, Έλλη-

νες και ξένους και θαυμάζεται για την εκπληκτική, 
αρχιτεκτονική του. Εκτός από την άρτια μετρική 
των στίχων του, έχει και αυστηρά καθορισμένη 
αρχιτεκτονική σύνθεση.

Έτσι, από τους 24 ¨οίκους» (ή στροφές), οι δώ-
δεκα καταλήγουν με το εφύμνιο «Αλληλούϊα», ενώ 
οι άλλοι δώδεκα καταλήγουν το «Χαίρε Νύμφη, 
Ανύμφευτε» Ακριβώς, από τη συχνή αυτή επα-
νάληψη-επαναφορά του «Χαίρε», το όλο ποίημα 
ονομάστηκε: «Χαιρετισμοί», οι οποίοι τόσο πολύ 
συγκινούν και τέρπουν ψυχικά τον ορθόδοξο χρι-
στιανό, ώστε πολλοί στίχοι και ολόκληρες στροφές 
του ποιήματος, να βρίσκονται στη μνήμη και στα 
χείλη του.

Υπάρχουν και κυκλοφορούν μεταφράσεις του 
Ύμνου στη λατινική, ιταλική, γερμανική, γαλλική, 
ισπανική, ρωσική, ρουμανική και αραβική γλώσ-
σα. Είναι, ομολογουμένως, δικαιολογημένη η τιμή 
αυτής της παγκόσμιας, σχεδόν, κυκλοφορίας και 
διάδοσης του Ακάθιστου Ύμνου σε όλους τους 
παραπάνω αναφερθέντας λαούς, λόγω της λυ-
ρικής αξίας, της σύνθεσης, αλλά και του υψηλού 
περιεχομένου του. Αφού μέσα σ’ αυτό εξυμνείται 
και εγκωμιάζεται με κατάνυξη, μεγαλοπρέπεια και 
λυρική έξαρση το χαρμόσυνο και θεοπρεπές «μυ-
στήριο» της του Λόγου ενσαρκώσεως».

Γι’ αυτόν, ακριβώς το λόγο, ο ανώνυμος και 
άγνωστος, μέχρι πριν λίγα χρόνια, ποιητής του, 
για τον οποίο τόσες εικασίες, συζητήσεις, άρθρα, 
μελέτες, υποθέσεις, αντιρρήσεις έγιναν προς κα-
θορισμόν του, δεν μπορεί να είναι κάποιος τυχαίος 
στιχουργός, αφανής και δόκιμος υμνογράφος. 
Είναι μόνο ο μέγας Ρωμανός ο Μελωδός (6ος μ.Χ. 
αιώνας), ο σπουδαιότερος υμνογράφος της Ορθό-
δοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Η άποψη αυτή ενι-
σχύεται από τη γλώσσα, το ύφος, τη ρητορική τά-
ση, τη χρήση, σε μεγάλο βαθμό, των «πάρισων» 
και «ομοιοτέλευτων». Όπως για παράδειγμα:

Χαρά-αρά. αστήρ-γαστήρ. ύψος δυσανάβα-
τον-βάθος δυσθεώρητον. Εκλάμψει-εκλείψει. λογι-
σμοίς-οφθαλμοίς. Βουλής-σιγής. θαυμάτων-δογ-
μάτων. Των αγγέλων-των δαιμόνων και άλλων.

Έργο, λοιπόν, του Ρωμανού του Μελωδού, α-
ποκορύφωμα της υψηλής υμνογραφικής δημιουρ-
γίας του και ως «αδάμας», που στολίζει ολόκληρη 
την Εκκλησιαστική μας ποίηση και υμνογραφία, ο 
Ακάθιστος Ύμνος, αποτελεί το δημοφιλέστερο και 
δημοχαρέστερο όλων των Εκκλησιαστικών μας 
ύμνων.

Είναι πλαισιωμένος με μεγαλοπρεπή ακολου-
θία και, παλαιότερα, ψαλλόταν σε παννυχίδες 
«Ορθοστάδην», δηλαδή με τους πιστούς να τον 
παρακολουθούν όρθιοι. Γι’ αυτό και «Ακάθιστος» 
ονομάστηκε.

Έγραψα προηγουμένως ότι ψαλλόταν σε παν-
νυχίδες. Τι είναι, όμως, οι παννυχίδες;

Οι παννυχίδες ήταν γνωστές στον ειδωλολατρι-
κό κόσμο, κυρίως στις μυστηριακές θρησκείες, κα-
τά την εποχή της εμφανίσεως του Χριστιανισμού. 
Γνωστά είναι τα παννύχια (όργια) των Αφροδισίων 
της Κύπρου, των Επιδαυρίων των Αθηνών, των 
νυκτερινών μυήσεων στα Ελευσίνια και τα μυστή-
ρια της Ίσιδος και του Οσίριδος. Σ’ αυτά ο χριστια-
νισμός αντιπαρέθεσε τις δικές του παννυχίδες. Τι 
είναι χριστιανική παννυχίδα; Είναι ολονύκτια δια-
σκέδαση, γιορτή. Είναι αγρυπνία δηλαδή, η καθ’ 
όλη τη νύκτα προσευχή και λατρεία του Θεού, όχι 
κατ’ ιδίαν, αλλά δημόσια, μέσα στον Ιερό Ναό, με 
καθορισμένο λειτουργικό τυπικό.

Έγραψα, ομοίως, προηγουμένως πως ο Ακά-
θιστος Ύμνος, είναι πλαισιωμένος με μεγαλοπρε-
πή ακολουθία. Ένα μέρος της μεγαλοπρεπούς 
ακολουθίας είναι και ο κανόνας που αρχίζει με 
το: «Ανοίξω το στόμα μου…». Ο Κανόνας είναι 
ένα χριστιανικό ποίημα, χωρισμένο, από άποψη 
ρυθμού, σε ενότητες, τις ωδές. Βασικό γνώρισμα 
στον κανόνα είναι πως στο περιεχόμενο κυριαρχεί 
το δόγμα.

Ας πάρουμε μία φράση κανόνα και να την σχο-
λιάσουμε:

ΩΔΗ ΣΤ΄ 3ο Τροπάριο: «…Χαίρε ο πόκος ο 
ένδροσος, ον Γεδεών, Παρθένε, προεθεάσατο…».

Ο κριτής του Ισραήλ, είχε ζητήσει ένα θαύμα, 
εις απόδειξη ότι όντως θα σωθεί ο Ισραηλιτικός 
λαός δ’ αυτού. Το θαύμα συνίστατο εις τούτο: Ενώ 
παντού θα υπήρχε ξηρασία το επόμενο πρωί, σε 
ένα «πόκο» (τούφα μαλλιού) είχε τόση δροσιά, 
ώστε ο Γεδεών, πιέσας τον «πόκον», γέμισε μια 
λεκάνη με νερό.

Ο υμνωδός ονομάζει «πόκον ένδροσον» την 
Παναγία, διότι Αυτή, όλως θαυματουργικώς και 
υπερφυσικώς, συνέλαβε και εγέννησε τον Κύριο, 
ο Οποίος, ως ουράνια δροσιά, κατήλθε σ’ Αυτήν 
ησύχως και αθορύβως. Γι’ αυτό λέγει ο υμνογρά-
φος για την Παναγία:

«Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον Γεδεών, Παρ-
θένε, προεθεάσατο».

Ο Ακάθιστος Ύμνος, φίλοι αναγνώστες, τέρπει 
συγκινεί και θα συγκινεί για πολλούς αιώνες, ό-
λους τους ευσεβείς Χριστιανούς, που κατακλύζουν 
(δυστυχώς, όχι εφέτος) τους Ορθοδόξους Ιερούς 
Ναούς μας, στις πόλεις και στα χωριά, για να 
ακούσουν με ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυξη 
τα αλλεπάλληλα εκείνα «Χαίρε», απευθυνόμενα 
προς την Υπεραγία Θεοτόκο Παναγία, μητέρα του 
Χριστού, την «Γέφυρα την μετάγουσα τους εκ γης 
προς Ουρανόν», την «Κλίμακα την επουράνιον δι 
ης κατέβη ο Θεός…».

Τελειώνοντας, εύχομαι σε όλους σας 
φίλοι αναγνώστες: ΥΓΕΙΑ.

Ο Ακάθιστος Ύμνος και άλλα τινά!

Στο πλαίσιο της τακτικής συνεργα-
σίας του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
με τον διοικητή του Γενικού Νοσο-
κομείου Ημαθίας για τα θέματα που 
σχετίζονται με τον Covid-19 (κορο-
νοϊό), ο Κώστας Καλαϊτζίδης είχε και 
σήμερα επικοινωνία με τον κ. Ηλία 
Πλιόγκα. Συζητήθηκαν θέματα που 
σχετίζονται με την οργάνωση και την 
ετοιμότητα του ιδρύματος και διαπι-
στώθηκε ότι όλα βρίσκονται στο κα-
λύτερο δυνατό επίπεδο. Συζητήθηκαν 
επίσης θέματα που σχετίζονται με την 
προμήθεια υλικών ατομικής προστα-
σίας και υγιεινής για το νοσοκομείο, 
ποσότητες από τα οποία αναμένεται να φθάσουν 
άμεσα και στην Ημαθία, ως μέρος των αντίστοιχων 
υλικών που παρέδωσε πρόσφατα στην 3η ΥΔΕ, η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να 
διανεμηθούν στα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακε-
δονίας και στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, μέχρι στιγ-
μής δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με τον α-
ριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού που αναφέρονται 
γεωγραφικά στην Ημαθία (το ένα που έχει διαγνω-
στεί εντός Ημαθίας και τα δύο που έχουν αναφερθεί 
σε άλλη περιοχή της χώρας και δήλωσαν διεύθυνση 
κατοικίας στην Ημαθία).

Κατά τη σημερινή ενημερωτική 
συνεργασία, ο Κώστας Καλαϊτζί-
δης εξέφρασε και πάλι τις ευχα-
ριστίες του, προς το Νοσοκομείο 
Ημαθίας, για το υψηλό επίπεδο 
ευθύνης, την άρτια επιστημονική 
κατάρτιση που διαθέτει και για ό-
λα όσα προσφέρει στους πολίτες 
της Ημαθίας και σε αυτές τις κρί-
σιμες ώρες. Ζήτησε παράλληλα 
από τον κ. Ηλία Πλιόγκα να με-
ταφέρει μια ακόμη φορά, συγχα-
ρητήρια και ευγνωμοσύνη στους 
γιατρούς, στους νοσηλευτές, στο 
ΕΚΑΒ και στο σύνολο του προ-

σωπικού του νοσοκομείου μας, για τη μεγάλη μάχη 
που δίνουν προς όφελος των πολιτών της Ημαθίας 
Με αφορμή τα παραπάνω, επαναλαμβάνεται η έκ-
κληση προς όλους τους πολίτες να σέβονται και να 
τηρούν τα μέτρα πρόληψης και τα όσα ανακοινώνουν 
καθημερινά οι αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές της χώ-
ρας και της Πολιτικής Προστασίας. Να μη συρρέουν 
μαζικά και χωρίς πραγματικό λόγο στις νοσοκομεια-
κές δομές και να αντλούν ενημέρωση σχετικά με τον 
κορονοϊό, μόνο από τους ειδικούς επιστήμονες και 
μόνο απο τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμοδίων 
αρχών και των εκπροσώπων τους.

Κ. Καλαϊτζίδης: Συνεχής η ετοιμότητα στην Ημαθία,
 νέα έκκληση προς τους πολίτες 

να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό
-Ευχαριστίες του Αντιπεριφερειάρχη προς το Νοσοκομείο

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπερι-
φερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης είχε σή-
μερα επικοινωνία με την προϊσταμένη του τοπικού 
υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ στη Βέροια, κ. Μαρία 
Παππά, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη 
της επιρροής της πρόσφατης χιονόπτωσης και των 
χαμηλών θερμοκρασιών που ακολούθησαν, στις α-
γροτικές καλλιέργειες της Ημαθίας. Σύμφωνα με την 
ενημέρωση από την πλευρά του ΕΛΓΑ, δεν υπάρχει 
προς το παρόν εκτίμηση σε σχέση με την επιρροή 
της συγκεκριμένης κακοκαιρίας στις καλλιέργειες κι 
αυτό θα φανεί στις προσεχείς ημέρες. Μέχρι τότε η 
επικοινωνία της Π.Ε. Ημαθίας με τον ΕΛΓΑ θα είναι 
συνεχής και για οτιδήποτε σχετικό χρειαστεί. Αντίθε-
τα έγινε γνωστό ότι υπάρχει απόφαση για αναγγελία 
δήλωσης ζημιών προς αποζημίωση σε σχέση με την 
κακοκαιρία στις 17 Μαρτίου 2020 και αφορά κυρίως 
ζημιές σε πρώιμα νεκταρίνια και βερίκοκα.

Καλαϊτζίδης: Να ληφθούν μέτρα,
 με διευκολύνσεις και ρυθμίσεις για όσους 

δεν μπορούν να πληρώσουν
Μετά την επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ Βέροιας, ο 

Κώστας Καλαϊτζίδης δήλωσε: “Ο ρόλος του ΕΛΓΑ 
είναι σπουδαίος, είναι σοβαρός και δίνουμε μεγάλη 

σημασία στην πραγματική μέτρηση των καταστρο-
φών. Στόχος παραμένει πάντα, να ενισχύεται και 
να αποδίδει το εισόδημα των αγροτών, μέσω της 
εμπορίας και της Αγοράς. Κι αυτό το θέλουν οι ίδιοι 
οι αγρότες. Θέλουν τη διάθεση των προϊόντων τους, 
σε ικανοποιητικές και αξιοπρεπείς τιμές. Συμβαίνουν 
όμως και απρόβλεπτα, συμβαίνουν καιρικές κατα-
στροφές. Εκεί έχει σημασία η σωστή καταγραφή και 
εκτίμηση των ζημιών όπως και η έγκαιρη καταβολή 
των αποζημιώσεών τους.  Δεν γίνεται να πλησιάζει το 
Πάσχα, να τρέχουν ήδη τα έξοδα της νέας χρονιάς, 
να πλησιάζει η συγκομιδή για πολλές καλλιέργειες 
και να μην έχουν εξοφληθεί ακόμη αποζημιώσεις 
για ζημιές του 2019. Και την ίδια ώρα ο ΕΛΓΑ να 
απαιτεί πληρωμή εισφορών. Ουκ αν λάβεις παρά 
του μη έχοντος κι αυτό ας το λάβουν σοβαρά υπόψη 
στον ΕΛΓΑ και στα υπουργεία.  Πρέπει να ληφθούν 
μέτρα, να γίνουν άμεσα διευκολύνσεις και ρυθμίσεις 
για όσους δεν μπορούν να πληρώσουν. Τόσο λόγω 
της ζημιάς που προηγήθηκε στην παραγωγή, λόγω 
των απλήρωτων αποζημιώσεων, όσο και λόγω της 
έκτακτης κατάστασης που βιώνουν οι αγρότες όπως 
και άλλοι κλάδοι της τοπικής οικονομίας. Θα περιμέ-
νουμε τις εξελίξεις των επόμενων ημερών και εφόσον 
χρειαστεί θα επανέλθουμε”.

Αίτημα Κ. Καλαϊτζίδη για άμεση εξόφληση 
αγροτικών αποζημιώσεων

--ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ ΕΛΓΑ
 ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

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
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι)

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(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-Ανακυκλώσιμωνυλικών2331350634,

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές,κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευής,ατομι-
κήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλιματιστικό
,ενοίκιομόνο140€.

Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23471ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Οροφοδιαμέρι-
σμα70τ.μ.,κατασκευή2000,2υ/δ,1οςόρο-
φος,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεφόντοτονκάμπο,
άψογασυντηρημένο,καινούργιααλουμινίου
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,μεσυμμετρική
διάταξητωνχώρων,ατομικήθέρμανσημεσό-
μπαηκλιματιστικόη χωρίςθέρμανσηκαιμε
πάρκινγκπυλωτής,ενοίκιο240€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφοςκαιμε
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένο,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμεανελκυστήρα,ενερ-
γειακήςκλάσηςΕ,έχειμίαντουλάπα,άνετους
χώρουςκαιμεparkingπιλοτής,διαμπερέςκαι
σεπολύκαλήτιμή, μόνο250€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/1/2020.

Κωδ.24103ΕΛΗΑ,επίτηςΕληάςενοικιά-
ζεταιδιαμέρισμα80τ.μ.,κατασκευή1976,2υ/δ
,σαλόνι,μεκαινούργιακουζίνα,2οςόροφος,
ανακαινισμένομερικώς,σεκαλήκατάσταση,σε
οικοδομήπολυτελούςκατασκευής,καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,διαθέτει
,κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεανελκυστήρακαινούργιο,260€,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεταιδιαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιόρο-

φος ,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
, είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλά
καιμεδύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσί-
γουρα,μεθωρακισμένηπόρτα,ενοίκιο250€,.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδι-
αθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,ΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,Διπλάτζάμια,
Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά-Τιμή:170€.

Κωδ.116007Ενοικιάζεται  γραφειακός
χώροςκομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρο-
λογίουμε50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,
κατάλληλοςγιακάθεχρήσημεδικότουWCκαι
μεπολύλογικότίμημαστα230€.

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

Κωδ:106179-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας55
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1972και
ανακαινίστηκετο2019.ΔιαθέτειθέρμανσηΚλι-
ματισμός,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλου-
μινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,
Διπλάτζάμια,Μπαλκόνια5τ.μ.-Τιμή:230€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο150€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο1975
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
τζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας110
τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομεδικότου
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Μίσθωμα
τα300€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:22849-ΣτονΚόμβοτηςΒέροιαςΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο4στρ.
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

σηστάθμευσηςσεανοιχτήπυλωτήοικοδομής,
μεπολύκαλήκαιάνετηπρόσβαση,για1αυτοκί-
νητο,τιμήμόνο40€.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδωμάτια,Σα-
λονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι-
νούργια,έχειανελκυστήρα,πάρκινγκπυλωτής
καιμίααποθήκημέσα.Διαθέτειεπίσηςκαιηλια-
κόθερμοσίφωνα-Τιμή:53.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141 -ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24  τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζί-
να,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1995καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
μεσόμπα,ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,
ΑνελκυστήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή
,έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προσφέ-
ρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόροφη

οικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
3Υπνοδωμάτια,ΣαλονοκουζίνακαιδύοΜπά-
νια.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχειΑπεριό-
ριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ
μεγάλομετηλεχειριστήριο κλειστό ,μεγάλο
κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακό
θερμοσίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύο
πολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:πολύπροσιτή
από150.000€τώραμόνο120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106395-ΚαστανιάΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας42τ.μ.Ισόγειο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο
1970καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Ξύλινα,Πάρκινγκ,Κήπο,Ανοιχτωσιά,Μπαλκό-
νια10τ.μ.-Τιμή:12.000€

Κωδ.12825ΠωλείταιδιατηρητέαΜονοκα-
τοικία85τ.μ.,στοκέντροτηςπόλης,ηοποία
καιχρήζειεπισκευώνκατασκευή1953,2υ/δ,
Ισόγεια,σεοικόπεδο160τ.μ.σεπολύκαλό
σημείο,τιμήμόνο28.000€.

Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησίον

Πλ.ΩρολογίουεπίτηςΚεντρικήςμε40τ.μ.,1ος
ορ.,δύοχώροι,σεκαλήκατάστασηπροσφέ-
ρεταισε τιμήπροσφοράςστα12000€.Απο-

κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22842Πωλείταιγραφειακόςχώρος
κομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρολογίουμε
50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,κατάλληλος
γιακάθεχρήσηκαιμεπολύλογικότίμηματις
40.000€.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-
νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙεπαγγελματικήστέγησυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρό-
κειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπότρεις
γραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυτελείας
καθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά τζάμια
τεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,ατομικήθέρ-
μανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένηπόρτα
εισόδουκαιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
τιμή:92.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιονπου
αναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα65τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα.Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.και
υπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο12.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-

ταιακίνητοσπάνιοεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαφοράέκτασηαπό8.000τ.μ.,τιμήπώλη-
σης40.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14023ΣΤΟΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο
7.5χιλ.κοντάπωλείταιχωραφοοικόπεδο14.100
τ.μ.,απότονκεντρικόδρόμοτρίτοσεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμήαπό140.000€,τώραμόνο
70.000€πραγματικάμισοτιμής,τιμήέκπληξη,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,πρό-
κειταιγιαγωνιακόοικόπεδοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,15.000€.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο40.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
σεπολύκεντρικόσημείοπάνωστονκεντρικό
δρόμογωνιακόπωλείταιένασπάνιοωραιότατο
οικόπεδογωνιακό617τ.μ.,καταπληκτικόαπό
κάθεάποψη,εντόςσχεδίουπόλεωςμεσ/δ0,8
καιτιμήστα20.000€μόνο.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070τ.μ.,
εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπροσφοράςμόνο57.000€Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13730-ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑστηΡά-
χηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1350τ.μ.εντόςζώνηςάρτιοκαιοικοδομήσιμο
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμήμόνο15.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπεδο
εντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά ,
κατατμείταικαισεδύοοικόπεδαάρτιακαιοι-
κοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαισε
άριστοσημείο ,αλλάκαισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:92.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαπάνωστοδρόμογια
τηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προ-
νομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνο
σεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ .  Πωλείται
γκαρσονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη, κοντά στην
Πλατεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 6949
981810.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρομηθέα4ου

ορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,μεαπεριό-
ριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:
6944764477&2331027796.

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετών

στονΒάλτοΣταυρούΒέροιας και με αντιχαλαζικήπρο-
στασια. Επίσης ένα τρακτέρUNIMOK, μίαπλατφόρμα
καινούργια και μίαφρέζασυρταρωτή 1,70σχεδόν και-
νούργια.Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσαΝαού-
σηςεντόςτουοικισμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι
100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέοναποθηκευτι-
κούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Α.Σ .  Βέροιας

“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεται για την

πρόσληψη τεχνικών
των παρακάτω ειδικο-
τήτων για απασχόληση
τους στα εργοστάσια
ΑλεξάνδρειαςκαιΒέροι-
ας:

1)ΑρχιτεχνίτηςήΕρ-
γοδηγόςΜηχανικόςεγκαταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων4ης ει-
δικότητας-Θερμαστής

3)Αρχιτεχνίτης ήΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγοςΑ΄
Ειδικότητας

ΥποβολήΒιογραφικού:
-email:venus@venusgrowers.gr
-fax:2331024204
-Διεύθυνση:Α.Σ. Βέροιας VENUSGROWERS,

ΣιδηροδρομικόςΣταθμόςΒέροιας,Τ.Κ.59131,Τ.Θ.3,
ΒΕΡΟΙΑ.

-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσωτερικό141ή147

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣζητειταιοδηγόςμεγνώσεις
πληροφορικήςέως30ετών.Εργασίασταθερή,5νθήμερη,
συνεχέςωράριο,βασικόςμισθός.ΔίπλωμαΓ΄κατηγορίας
θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως.Αποστολή βιογραφικού στο
e-mail: kritikesdianomestypouver@gmail.com.Πληρ.στο
τηλ.2331071670,ώρες11.00-13.00.

Χημικούς ή
τ εχνολόγους
τροφίμων και
μηχανοτεχνίτες
ζητά για πρό-
σληψηηΑΛΜΗ
ΑΒΕΕ

-  Η  ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητά
ΧΗΜΙΚΟΥΣ (Α-
ΕΙ) ή ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟ-

ΦΙΜΩΝ(ΤΕΙ)ήΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣΓΕΩΠΟΝΟΥΣ (ΤΕΙ) για
θέσεις στονποιοτικό έλεγχο ή έλεγχο γραμμώνπαρα-
γωγής του εργοστασίου της (5ο χλμΑλεξάνδρειαςΚρύ-
ας-Βρύσης,Αλεξάνδρεια).

Απαιτούμεναπροσόντα:καλήγνώσηΗ/Υ,καλήγνώση
Αγγλικής,ανάλογηεμπειρία.ΕπιπλέονγνώσηΓερμανικής
γλώσσας θα εκτιμηθεί.Αποστολήπλήρους βιογραφικού
έως13/03/2020

- Επίσης, ζητούνται μηχανοτεχνίτες - χειριστές μη-
χανημάτωνσυσκευασίας τροφίμων.Θασυνεκτιμηθούν:
προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχανολογικέςκαιηλε-
κτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικούυπολογιστή,
αγγλικήςγλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-
ταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότηταςήδιαβατηρίου)καιβιογραφικόστηνέδρατης
επιχείρησης,στο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

ήσταπαρακάτω:e-mail:info@almifoods.gr
fax:2333027806

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

ραφο που έγινε εφαρμογή
σχεδίουπόλεως 6,6στρέμ-
ματα, 60.000 ευρώκαθαρό,
οδόςΑκαδημίας, 100μέτρα
από τοΛύκειοΜακροχωρί-
ου.Τηλ.:6979083821.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-
ταικατάστημα170τ.μ.,πλα-
τείαΜ.Αλεξάνδρεου2,στά-
ση «Δικράνι», με τριφασικό
ρεύμα.Τηλ.:6979083821.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63
τ.μ. με πατάρι και υπόγειο
στηΒέροια, οδόςΤρύφωνος
3.Τηλ.:6944024468.

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται διόρο-
φημονοκατοικίαπερίπου175
τ.μ., τοπάνωκατοικήσιμοκαι
το ισόγειοαποθήκες,σεοικό-
πεδο 1,5 στρέμμα, θερμοκή-
πιο, αμπελώνας, περιφραγ-
μένο, 3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987

473349.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

κοντά στο 7οΔημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπωλείται
μονοκατοικία 80 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1000 τ.μ., με θέα
το ποτάμι, και τα δύο μαζί
ή μεμονωμένα. Τηλ.: 6981
058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται μο-
νοκατοικία δύο διαμερίσμα-
τααπό70τ.μ. ισόγειοκαι70
τ.μ. 1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα,σεοικόπεδο595τ.μ.,
πάνω στον κεντρικό δρόμο,
10 λεπτά από τηΒέροια, δί-
πλααπότονΑγ.Γεώργιο.Τι-
μή85.000ευρώ,συζητήσιμη.
Τηλ.: 2310 864983 & 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95
τ.μ., 3ος όρ., καταπληκτική
θέα, ανακαινισμένο, χωρίς
ασανσέρ, ατομική θέρμαν-
ση, κουφώματα ενεργειακά,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.Τιμή
45.000 ευρώ, συζητήσιμη.
Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250
έως 1000 τ.μ. για αντιπαρο-
χήστηνπόλητηςΒέροιας,ε-
κτόςαποΕργατικέςκατοικίες.
Τηλ.:6945122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη ευ-
καιρία πωλείται οικόπεδο 2
στρέμματα, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, με νερό, ρεύμα, σε
πολύωραία θέση. ΤιμήΜΟ-
ΝΟ30.000 ευρώ.Τηλ.: 6934
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη

ΜέσηΒέροιας, 6 στρέμματα,
τιμή 130.000 ευρώ (συζητή-
σιμη). Κιν.: 6972913645 κ.
Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο του
Διαβατού οικόπεδο 205 τ.μ.,
αξία 5.500 ευρώ.Τηλ.: 6942
067283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙουζερίστηνοδό
Θεσ/νίκης, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ περιίτερο, στην πλατεία
Καπετανίδη λόγω συνταξιο-
δότησης.Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δι-
αμέρισμα 76 τ.μ. επί της ο-
δού Γρεβενών 11 και Ερμού
γωνία, πραγματικός λουλου-
δότοπος, με καλοριφέρ, κλι-
ματισμό, χώροπάρκινγκ, δί-
χωςκοινόχρησταστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:6949215864.

ΖΗΤΩ για ενοικίαση γκαρ-
σονιέρα 40 τ.μ. έως 50 τ.μ.
στη Βέροια, χωρίς έπιπλα.
Τηλ.: 6939 581580 κ. Γιώρ-
γος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παστέρ
8, ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1Δ-
ΧΛΚ, πλήρως επιπλωμένη
(κρεβάτι, καναπές, ντουλά-
πα, σαλονάκι κενρική θέρ-
μανση και κλιματιστικό, TV,
ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο,
λουτρό κομπλέ). Πληρ. τηλ.:
6973015833 (08.00-13.00και
17.00-20.00).

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29, περιο-
χή ΒυζαντινόΜουσείο, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα, 1ος ό-
ροφος,σεάριστηκατάσταση,
μερικώς εξοπλισμένο, ντου-
λάπα, κεντρική θέρμανση.
Τηλ.:6930930776.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

Ακροπόλεως, στην καινούρ-

για γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.:
6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχω-
ροι χώροι για γραφεία, φρο-
ντιστήριο, ή εργαστήριο και
υπηρεσίες.Είναιανακαινισμέ-
νοι, 2WC και λογικό ενοίκιο.
Αριστοτέλους 18.Τηλ. 23310
23140&6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος
50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-
σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλασταΑστικά.Τηλ.:6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός τα-
ξί, Μηχανικός αυτοκινήτων,
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων,
από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση. Ι-
κανοποιητικη αμοιβή. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900.Ώρες επικοινω-
νίας::9:00με18:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Σκυροδέμα-
τος «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» ζητά
οδηγούς μπετονιέρας, οδη-
γούς επικαθήμενου και χει-
ριστές αντλίας σκυροδέμα-
τος. Τηλ.: 6948 549279 &
2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
εργαστήριο επεξεργασίας
κρεάτων, καθώς και οδηγός
με επαγγελματικό δίπλωμα.
Πληρ.2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρ-
βις σε καφέ-μπαρ.Πληροφο-
ρίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑμεέδρατηΒέροια
που δραστηριοποιείται στο
χώροτηςενοικίασηςκαιεγκα-
τάστασης σκαλωσιών, αναζη-
τάάμεσατεχνίτεςγιαεργασία.
Γιαπερισσότερεςπληροφορί-
εςοιενδιαφερόμενοιμπορούν
ναεπικοινωνούνστοτηλέφω-
νο6947071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  υπάλληλοι
γραφείου με γνώσειςΗ/Υ και

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ22τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΚΤΕΛ40τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.επιπλωμένο,καλό,180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ65τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,240€
ΓΗΠΕΔΟ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένημονοκατοικία,χωρίς
κοινόχρηστα,200€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.καλό,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ85τ.μ.καλό,μεατομικόλέβητα,200€
ΡΟΛΟΙ110τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,μεατομικό
λέβητα,350€
ΡΟΛΟΙ120τ.μ.λουξεπιπλωμένομετζάκι,350€
ΚΤΕΛ145τ.μ.καλό,θέα,200€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,μονοκατοικία300τ.μ.,επιπλωμένη,λουξ,550€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ40τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο15.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.ανακαινισμένο,22.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΡΟΛΟΙ75τ.μ.,επενδυτικό,ευκαιρία,27.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.23ετών,επιπλωμένο&μισθωμένο
39.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ84τ.μ.25ετών,πολύκαλό,ευκαιρία,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.23ετών,71.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.νεόδμητο,θέα,120.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,τζάκι,46.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένο,πολύκαλό,88.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ157τ.μ.καλό,επενδυτικό,83.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΒΕΡΟΙΑ260τ.μ.υπερλουξβίλαμεόλαταέξτρα,265.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΛΑΙΚΗ80τ.μ.220€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,800€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€
ΕΦΟΡΙΑ550τ.μ.1.400€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ600τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,1.100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιές,κοντάστοχωριό,4.500€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτρα,450€ενοίκιο/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6.000μέτρα,12.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ6.000μέτρα(κάτωαπότοLIDL),ευκαι-
ρία,14.000€
ΡΑΧΙΑ13.000μέτραμεροδακινιές8ετών,1.100€ενοίκιο/έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ17.000μέτρα,μεελιές25ετών,14.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ20.000μέτρα,ευκαιρία,25.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτρα,γωνιακό,με2οικίες,καλό62.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ324τ.μ.καλό,48.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,καλό,18.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ710μέτρα,αμφιθεατρικό,επάνωστοδρόμο,
26.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτρα,πανοραμικό,μεθέα,32.000€
ΡΑΧΙΑ4.000μέτρα,25.000€
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000€
ΛΟΖΙΤΣΙ8.000μέτρα,θέα,γωνιακό,32.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
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
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ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείωμαστην

ηλεκτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
με εμπειρία στις βιομηχανι-
κές εγκαταστάσεις. E-mail:
tsiapanitis@yahoo.gr. Τηλ.:
6974908278.



επιπλέον άτομα για την παραγω-
γή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρί-
ζει μισθοδοσία κατάπροτίμηση του
προγράμματοςEpsilonγιαΛογιστικό
Γραφείο.Τηλ.:2331076870&6932
245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων για 24ωρη βάση. Τηλ.: 6986
276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-

κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμό και τρειςπολυθρόνεςσεάριστη
κατάσταση.Τηλ. επικοινωνίας: 6973
827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,

μοντέλο1996, υγραέριο, 160.000χι-
λιόμετρα, μαύρο χρώμα.Τηλ.: 6973
473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ 59 ετών, συνταξιούχος,

κοινωνική,αξιοπρεπής,αναζητάσύ-
ντροφοέως68ετώνμεταίδιαχαρα-
κτηριστικά για μία ουσιαστική σχέ-
ση ζωής.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6996202971.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χωρίς υπο-
χρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ε-
τώνγιαοοβαρήσχέση.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)

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. 
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
125μ2 1οςόροφος 4Δ-
ΣΚΧΛΚWCΑΠδιαμπερές
110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
90μ23οςόροφος2ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΠθ.σταθ.ατ.λέβη-
τας82.000€
3)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-
ΚΤΛΚ48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
68μ2 2οςόροφοςλούξ
τζάκιατ,θερμ.αποθήκηθ.
σταθμ.65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
85μ2 4ος2ΔΣΚΧΛΚατ.
θερμ.κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοι-
κία90μ2  εντόςοικοπέ-
δου800μ2σούπερλούξ

80.000€
7)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
70μ21οςόροφοςκέντρο
30.000€
8)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
100μ23οςόροφοςκέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο
κτίσμα εντός οικοπέδου
900μ240.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
287μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
110μ2κέντρο75.000€
12)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Κατάστη-
μα118μ2κέντρο (νοικια-
σμένο)140.000€
13)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
409μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με
ζάντεςαλουμινίου205x55x16σεάρι-
στηκατάσταση.Τιμήευκαιρίαςλόγω
αλλαγής Ι.Χ.Τηλ.: 6945 495566 κ.
Βασίλης.

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζωπαντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μη-
χανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756κ.Παύλος.
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Η αποσιωπημένη ναζιστική κτηνωδία στη Βέροια…

Του Πάρη 
Παπακανάκη
 

Μαθαίνοντας τα 
πρώτα μου γράμμα-
τα στο 6ο Δημοτικό 
Σχολείο της Βέροιας 
το 1970, την παιδική μου περιέργεια προκάλεσε μια ερμητικά σφαλισμένη πόρτα. Ποτέ δεν 
την είχα δει ανοιχτή, ποτέ δεν είδα κάποιον να μπαινοβγαίνει!!! 

«Τι είναι εκεί μέσα;» ρώτησα στην πρώτη ευκαιρία τη δασκάλα μου. «Άφησέ τα αυτά, παιδί 
μου, εσύ πήγαινε να παίξεις…», μου απάντησε με τη συνήθη ευγένειά της, αλλά όπως ήταν 
φυσικό η απάντησή της μόνο έξαψη της φαντασίας μου προκάλεσε. Το ίδιο παράξενη μου 
φάνηκε και η απάντηση του πατέρα μου, όταν του εξέφρασα την απορία μου. «Να μη ζήσετε 
τέτοιες καταστάσεις εσείς…», ψέλλισε αινιγματικά και άλλαξε θέμα συζήτησης. 

Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να μάθω επιτέλους το «Τι είναι εκεί μέσα;» και α-
κόμη περισσότερα για να κατανοήσω τη στάση των μεγαλύτερων. Να κατανοήσω δηλαδή ότι 
η δίνη του καταστροφικού εμφύλιου σπαραγμού ο οποίος ακολούθησε τη γερμανική κατοχή 
και τα έντονα πάθη που εξέθρεψε είχαν δημιουργήσει στεγανά και άβατα... 

Όμως αυτή η στάση της…  σιωπής συμπαρασέρνει και αποσβαίνει τη μνήμη κάποιων συ-
μπατριωτών μας, την οποία αδυνατεί να διατηρήσει μια μαρμάρινη πλάκα με μισοσβησμένα 
ονόματα τοποθετημένη ψηλά πάνω από μια πόρτα (την πόρτα «Τι είναι εκεί μέσα;») στο εν 
λόγω σχολείο. 

Παίρνω λοιπόν την πρωτοβουλία να αναφερθώ στη σημερινή μας συνάντηση, αγαπητοί 
φίλοι, στα σχετιζόμενα θλιβερά γεγονότα, όχι για να προκαλέσω αναζωπύρωση παθών, αλλά 
ως οφειλόμενη ενθύμιση και απόδοση τιμής στη μνήμη των θυμάτων μιας αποσιωπημένης 
(για τους λόγους που προανέφερα) ναζιστικής κτηνωδίας στην πόλη μας…     

 
Ως τον Μάρτιο του 1944 η 

ολιγομελής ομάδα των δασκά-
λων του 6ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Βέροιας, παρά τις δυσκολίες 
της εποχής και τα σοβαρότατα 
προβλήματα υγείας που αντι-
μετώπιζε (η φυματίωση και η 
ελονοσία σε συνδυασμό με τις 
συνθήκες φτώχειας θέριζαν ψυ-
χές τότε στη Βέροια), έδινε αδι-
άλειπτα τη μάχη της μόρφωσης 
των παιδιών της προσφυγικής 
κατά βάση γύρω περιοχής. Στις 
αρχές Απριλίου όμως μια ιδιό-
τυπη ναζιστική στρατιωτική ο-
μάδα, αποκαλούμενη Poulos 
Verband, επίταξε δια της βίας το διδακτήριο και το μετέτρεψε σε στρατόπεδό της. 

Η ομάδα αυτή είχε συγκροτηθεί στις 22 Μαΐου 1943, με επικεφαλής τον εν αποστρατεία 
αντισυνταγματάρχη μηχανικού Γεώργιο Πούλο και στελεχώθηκε από εθελοντές (με βεβα-
ρυμμένο ποινικό παρελθόν στην πλειοψηφία τους) οι οποίοι τέθηκαν υπό τη Γερμανική 
Στρατιωτική Διοίκηση Θεσσαλονίκης-Αιγαίου. Οι «Πουλικοί», όπως έμειναν γνωστοί, έφεραν 
ναζιστικά σύμβολα, γερμανικές στολές κι οπλισμό και συμμετείχαν σε εκκαθαριστικές επιχει-
ρήσεις (κατά ελληνικών αντιστασιακών ομάδων) τις οποίες διενεργούσαν φανατικά ναζιστικά 
τμήματα του γερμανικού στρατού κατοχής, ενώ έγιναν ιδιαίτερα γνωστοί στην κεντροδυτική 
Μακεδονία από φρικαλέους βασανισμούς και αιμοσταγείς σφαγές αμάχων.

Ο Γεώργιος Πούλος ομιλεί σε χωριό της Ημαθίας, υπό το βλέμμα μελών της ναζιστι-
κής ομάδας του

Στις 6 Απριλίου, την ώρα του μεσημεριανού συσσιτίου, 
δέχτηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από τοπική αντιστασιακή 
ομάδα. Μετά από ολιγόωρη συμπλοκή, σε εκδίκηση των 
απωλειών τους και για να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους 
της πόλης, οι «Πουλικοί» ξεχύθηκαν στους γειτονικούς 
δρόμους πυροβολώντας και εκτελώντας εν ψυχρώ όποιον 
έβρισκαν μπροστά τους, μην κάνοντας διάκριση σε άνδρες, 
γυναίκες, ηλικιωμένους και παιδιά!!! 

Ο Στέφανος Ζάχος περιγράφει φριχτές λεπτομέρειες στις 
Αναμνήσεις ενός Βεροιώτη, το 1979 : «…ο αριθμός των 
σκοτωθέντων ανήλθε περί τους 45, τους οποίους και λήστε-
ψαν, κόβοντες και τα δάχτυλα των σκοτωμένων για να πά-
ρουν τα δαχτυλίδια και δεν τους έφτασε το όργιο αυτό και 
η λεηλασία των γύρω σπιτιών, ήθελαν το πρωί να βάλουν 
φωτιά στα σπίτια…». 

Την ανίερη συμπεριφορά τους συμπλήρωσε το στοίβαγ-
μα (σαν πεταγμένα σακιά με πατάτες, μου το περιέγραψαν) 
των κατα -

κρεουργημένων πτωμάτων αυτών των αθώ-
ων θυμάτων στον αποθηκευτικό χώρο πίσω 
από την πόρτα της παιδικής μου απορίας. 

Η παρέμβαση του διοικητή των γερμανικών 
δυνάμεων κατοχής στη Βέροια, μετά από ρι-
ψοκίνδυνη προσωπική διαμαρτυρία του τότε 
Δημάρχου κ. Προκόπη Καμπίτογλου, κόπασε 
κάπως το δολοφονικό μένος τους και επετρά-
πη υποτυπωδώς η ταφή τους από τον Δήμο...

 
Τις αμέσως επόμενες ημέρες, μετά από 

προδοτική κατάδοση, συνέλαβαν τον συντο-
πίτη μας Φώτη Πανανόπουλο (Μικρασιατικής 
καταγωγής από το Γιαγιάκιοϊ της Μαγνησίας), 
ο οποίος παρακινημένος από τα πατριωτικά 
του αισθήματά είχε αναπτύξει δράση ως σύν-
δεσμος με αντιστασιακές ομάδες του Βερμίου. 
Τον υπέβαλαν επί μέρες σε φρικτά βαζανι-
στήρια και θανατώθηκε στις 15 Μαΐου 1944 
με μαρτυρικό τρόπο, διαμελίζοντας το σώμα 
του για να μαρτυρήσει τους συνεργάτες-αγω-
νιστές, μυστικό που πήρε μαζί του. Το σώμα 
του δεν βρέθηκε ποτέ. Μόνο το αίμα του στο 
πάτωμα έδειξαν στους οικείους του, όταν πήγαν να τον παραλάβουν μετά δύο ημέρες…

 Η ομάδα Poulos Verband σε μια από τις παρελάσεις 
που συνήθιζε να πραγματοποιεί

Με σεβασμό στη μνήμη τους, παραθέτω με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των 51 θυμά-
των που δολοφονήθηκαν στις 6 Απριλίου1944 και μετέπειτα από τους άνδρες του Πούλου,  
όπως καταγράφονται σε έγγραφο του Δήμου Βέροιας (1945):

Αϊδίνογλου Γεώ.,  Ανδρεάδης Σπ.,  Βασιλειάδης Παν.,  Βελτσίδης Ε.,  Βουτσάς Στέρ.,  
Γαλαζούλας Ροδ.,  Γεωργιάδης Ιω.,  Γεωργιάδης Ευσ.,  Γεωργιάδου Μαρίκα,  Γκαλαίτσης 
Μιχ.,  Δασκαλίκος Ιω.,  Δεληγιάννη Ισμ.,  Δεληγιάννης Κων.,  Εβρένογλου Τηλ.,  Ζαφειρο-
γιάννης Ιω.,  Ζησουλάκος Κων.,  Θεοδοσιάδης Μωυ.,  Θώμογλου Βας.,  Ισαακίδης Βας.,  
Καγκελίδης Χαρ.,  Καζαντζίδης Γεω.,  Καλογήρου Αθ.,  Καταραχιάς Εμ.,  Κατσώνης Ιω.,  
Κιρμιζόγλου Χαρ.,  Κωστής Θωμ.,  Λαζόπουλος Ν.,  Μαϊμουντζή Ζαχ.,  Μήτκου Ελ.,  Μπα-
τζογιάννης Ιω.,  Μπαντής Δημ.,  Μπαχάρης Εμ.,  Μπρανιώτης Κων.,  Μπογδαμπεϊδης Ευθ.,  
Παπατζίκος Γεω.,  Πανανόπουλος Φώτ.,  Πανίδης Ευγ., Παπουτσής Χαρ.,  Παρασκευόγλου 
Δημ,,  Πασαλής Φίλ.,  Σαρήοστας Δημ.,  Σιαμπάνης Δημ.,  Σιδηρόπουλος Κων.,  Σίμος Απ.,  
Ταναμπάσης Γεώρ ,  Τσαπάλογλου Κων.,  Τσομπανίδης Ιππ,  Τσούπελης Τηλ., Χατζηανα-
στασίου Σάβ.,  Χατζηευστράτογλου Εμ.,  Χρυσοστομίδης Ελ. 

Θα ανατρέξω, ολοκληρώνοντας, στη φράση ενός καλού φίλου: «Η κτηνωδία είναι μονότο-
να και πεισματικά κτηνωδία…»

Ο Φώτης Πανανόπουλος (ηρωικό 
θύμα της ναζιστικής κτηνωδίας 

στη Βέροια) με τον γιο του Γιώργο.
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