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Ξεκίνησε η λειτουργία 
του αξονικού τομογράφου 
στο Νοσοκομείο Νάουσας

-Επαναλειτουργεί 
και η Οφθαλμολογική Κλινική

Μόνο Δευτέρα- Τετάρτη και 
Παρασκευή ανοικτές για τους πολίτες, 

οι υπηρεσίες της Π.Ε.Ημαθίας

Ο δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης
 μιλά για τα μέτρα λόγω κορωνοϊού, 

στον ΑΚΟΥ 99.6

SOS! Μεγάλη έλλειψη αίματος 
στα Νοσοκομεία από

 την πανδημία του κορωνοϊού

Παρατείνεται για 3 μήνες, 
μετά τη λήξη τους, η καταβολή 

αναπηρικών επιδομάτων
-Έως τις 30 Απριλίου 

οι αιτήσεις για το επίδομα γέννησης

Ακόμη μία θλιβερή επέτειος 
για το Ρολόι της Βέροιας…

Του Πάρη Παπακανάκη
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Στην «μάχη» που ξεκίνησε 
να βάλουμε το «εμείς»

και όχι το «εγώ»
  Η κατάσταση που βιώνει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά 
η παγκόσμια κοινότητα είναι πρωτοφανής λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Στην χώρα μας σταδιακά 
ανακοινώνεται το κλείσιμο επιχειρήσεων και χώρων 
συνάθροισης, προκειμένου να εμποδιστεί η διασπορά 
του ιού. Το οικονομικό πλήγμα που θα υποστούν οι 
επαγγελματίες θα είναι τεράστιο, αλλά στην φάση 
που βρισκόμαστε το μόνο που έχει σημασία είναι 
ο περιορισμός του ιού και η μη εξάπλωσή του. Η 
δημόσια υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και θα πρέπει 
με υπευθυνότητα άπαντες να ευθυγραμμιστούν στις 
οδηγίες των υπευθύνων και μπροστά στο «εγώ» να 
μπει το «εμείς». Σε όλη αυτή την μάχη που θα δώσει 
ο καθένας από το μετερίζι του έστω και μόνο με 
τον αυτοπεριορισμό του, θα πρέπει η πολιτεία να 
φροντίσει να στηρίξει με απαλλαγές από οικονομικές 
υποχρεώσεις, ενώ ο καθένας θα πρέπει να βγάλει από 
το μυαλό του το ατομικό κέρδος ή ωφέλεια, μπροστά 
στην ανάγκη για στήριξη της δημόσιας υγείας.
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Βενεδικτου οσίου,

Ευσχήμονος επ. Λαμψάκου

του Σαββατοκύριακου

SOS! Μεγάλη έλλειψη 
αίματος στα Νοσοκομεία

από την πανδημία
του κορονοϊού

Έκκληση απευθύνει το ΕθνικόΚέντροΑιμοδοσίαςπρος
όλους,γιαναδώσουμεαίμα,καθώςαυτότονκαιρό,λόγωτης
πανδημίαςτουκορονοϊού,υπάρχουνμεγάλεςελλείψεις.Είναι
εξαιρετικά σημαντικό, σ’ αυτή την κρίσιμηώρα για τη χώρα
μας,ενμέσωτηςπανδημίας,όσοιμπορούμε,όσοιδενέχουμε
ταξιδέψει στο εξωτερικό και δεν έχουμεπροβλήματα υγείας,
να δώσουμεαίμα, διότι πρέπει νααυξηθεί το απόθεμαστα
νοσοκομείαμας.Έκκλησηαπόόλουςκαισεόλουςόσοιμπο-
ρούνναδώσουναίμαγιανακαλυφθούνοιανάγκεςσαυτήτην
εξαιρετικάδύσκοληστιγμήγιατηχώρα.

Αθηνά Τσιπουρίδου: «Προς το παρόν ανοιχτά
τα εμπορικά καταστήματα»

ΗπρόεδροςτουΕμπορικούΣυλλόγουΒέροιαςΑθηνάΠλιάτσικα-Τσιπουρί-
δουμίλησεστονΑΚΟΥ99.6καιστηνεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑαναφορικά
μετοφημολογούμενοκλείσιμοτηςαγοράςλόγωτουκορωνοϊού.Ηπρόεδρος
ανέφερεότιδενυπήρξεμέχριστιγμήςεπίσημηανακοίνωσηγιαταεμπορικά
καταστήματα, πλην των μεγάλων εμπορικών κέντρων, αλλά η κατάσταση
είναιτραγικήστηναγορά,αφούτιςτελευταίεςημέρεςοτζίροςείναιμηδενικός.
Γι’ αυτόπροχώρησαν στην κωδικοποίηση κάποιωνπροτάσεωνπρος την
κυβέρνησηπροκειμένουναστηριχθούνοικαταστηματάρχεςκαιναμηναφα-
νισθούν.Φυσικάυπάρχουνσκέψειςαπότηνπλευράτωνεμπόρωνότι ίσως
έρθεικαιησειράτωνεμπορικώνκαταστημάτωννακλείσουνλόγωτηςπανδη-
μίας,αλλάούτωςήάλλωςηαγοράόπωςδήλωσεηπρόεδροςείναιέρημηκαι
δενκυκλοφορείπλέονούτεκόσμοςγιαναδει,όχιγιανααγοράσει.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Συμμόρφωση
προςτιςοδηγίες

Παρακαλούνται οιπάσχοντες μεσυμπτώματα ίωσης-λοίμωξης τουαναπνευστι-
κού (πυρετό, βήχα,πονόλαιμο κ.λ.π.) να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον θερά-
ποντα ιατρό τους και να μηνπροσέρχονται χωρίςπροηγούμενησυνεννόησηστα
ιατρεία.

ΥΠΑΡΧΕΙΑΜΕΣΟΣΚΑΙΣΟΒΑΡΟΣΚΙΝΔΥΝΟΣΜΕΤΑΔΟΣΗΣΤΗΣΝΟΣΟΥ

Βενζινάδικαπουμετατρέπονταισε«χειρουργεία»!!!
Ταπρατήρια καυσίμων είναι επιχει-

ρήσεις που έχουν καθημερινά επαφή
με πολύ κόσμο ντόπιο ή διερχόμενο,
μεαποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρεςσε
κάποιες επιχειρήσεις να αρχίσουν να
λαμβάνουνμέτραγιατηνπροστασίατων
εργαζομένων και τηνπαρεμπόδισηδια-
σποράς τουκορωνοϊού.Ενδεικτική είναι
ηπερίπτωση τουπρατηρίου των αδερ-
φών Σιδηροπούλου, στην έξοδο της
Βέροιας,δίπλαστονκόμβοτηςΕγνατίας
Οδού.  Για το θέμα μίλησε στονΑΚΟΥ
99.6 και στην εκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙ-
ΚΑηΚικήΣιδηροπούλου,ηοποίαυπο-
γράμμισεότιλόγωτηςθέσηςτουπρατη-
ρίουτης,διέρχονταιπελάτεςΈλληνες,αλλάκαιξένοιπουταξιδεύουνεπίτηςΕγνα-
τίας.Μάλισταυπογράμμισεότι τηνΠαρασκευήυπήρξανκαιπολλοί Ιταλοίπελάτες,
νταλικέρηδες,αλλάκαιτουρίστεςοιοποίοιμπήκανστοπρατήριογιαανεφοδιασμό.
Επομένωςτηρούνστοκατάστημαμεαυστηρότητακανόνεςυγιεινής,αφούεκτόςαπόταγάντιαπουφοράτοπροσωπικό,
απολυμαίνονταιτακτικάμεατμόκαιαντισηπτικάτουαλέτες,πόμολακ.λ.π.καιπροσπαθούνενακρατούναποστάσειςα-
σφαλείας,σεβαθμόπουτοπρατήριοναθυμίζειπλέον«χειρουργείο»!.«Ηυπευθυνότηταπουπρέπεινααντιμετωπίσου-
μετοθέμακαιναμηντοπάρουμεαψήφισταεπιβάλειστονκαθέναμαςμεσοβαρότητανακάνειότιείναιδυνατόαπότην
πλευράτουκαιναδώσειτηνδικήτουμάχηγιαναβοηθήσειτηνκατάσταση»,είπεκλείνονταςηκαΣιδηροπούλου.

Καθαρίζεται ο Τριπόταμος από μπάζα και άλλα υλικά

Εργασίεςκαθαρισμούαπόμπάζακαιφερτάυλικά,γίνονταιαυτέςτιςημέρεςστηνκοίτητουΤριποτάμου,σεεπιλε-
κτικάσημεία,όπουυπάρχουνγέφυρεςκαιόπουέχουνσημειωθείκατολισθήσειςμεαποτέλεσμαναέχουνπροκληθεί
ζημιέςσευποδομέςκαιχωράφια.ΠρόκειταιγιαέργοτηςΠεριφέρειαςπουυλοποιείηΠ.Ε.Ημαθίας,ηΠολιτικήΠρο-
στασίακαιοιτεχνικέςυπηρεσίεςυπότηνεπίβλεψητουΔασαρχείουκαιτηςΑρχαιολογικήςΥπηρεσίας.

ΟιφωτογραφίεςείναιαπότιςχθεσινέςεργασίεςστηγέφυρατωνΣφαγείωνΒέροιαςκαιδείχνουντομέγεθοςτης
παρέμβασης…

Ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης 
μιλά για τα μέτρα λόγω κορωνοϊού,

στον ΑΚΟΥ 99.6
ΓιαταμέτραπουλαμβάνειοδήμοςΒέροιας,μίλησεοδήμαρχοςΚώσταςΒοργιαζί-

δηςστηνραδιοφωνικήεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6,επισημαίνοντας
ότιστιςυπηρεσίεςτουδήμουκαιτασχολείαπροχωρούνσεαπολυμάνσειςκαταρχάς
μετοπροσωπικόκαιταμέσαπουδιαθέτειοδήμος,αλλάέχουνπάρεικαιπροσφορές
απόεταιρείεςπουείναιεξειδικευμένεςστηναπολύμανσητωνχώρωνκαιείναιενανα-
μονήτωνεξελίξεων.«ΣεσυνεργασίαμετηνΚΕΔΕκαιλαμβάνονταςοδηγίες,ηαπολύ-
μανσηκανονικάγίνεταιμόνοεφόσονυπάρχεικρούσμα,σεαντίθετηπερίπτωσηγίνε-
ταιγιαψυχολογικούςλόγουςκαιμάλιστασεώρεςπουδενλειτουργούνοιυπηρεσίες
γιαναμηνχάνεταιχρόνοςκαιαυτόπράττουμεεμείς»,είπεοδήμαρχος.Στηνσυνέχεια
ανέφερεότιηπράξηνομοθετικούπεριεχομένουεπιτάσσειησυνεδρίασητουδημοτι-
κούσυμβουλίουναγίνεικεκλεισμένωντωνθυρών,κάτιπουθαισχύσειστηνεπόμενη

συνεδρίασητηνερχόμενηΤετάρτη,επιτρέπονταςφυσικάτηνείσοδοστουςδημοσιογράφουςπουεπιθυμούννακαλύψουν
τηνσυνεδρίαση.Οδήμαρχοςτέλοςανέφερεότιυπάρχουναπουσίεςστοπροσωπικότουδήμουαφούαρκετοίυπάλληλοι
τουδήμοέχουνπάρειτηνάδειαειδικούσκοπού,ενώκάποιοιάλλοιείναιστιςευπαθείςομάδες.
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Γεγονός αποτελεί πλέον η λειτουργία αξονικού τομογράφου στην 
Υγειονομική Μονάδα Νάουσας, δεδομένου πως και το τελευταίο στάδιο 
εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού 
έχει ολοκληρωθεί, όπως ανακοινώνει η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Η αναπληρώτρια  διοικήτρια της Μονάδας  Νάουσας κα Ιωάννα 
Πέρβου, ενημερώνει ότι ήδη εξυπηρετούνται πλήρως τα πρωινά εσω-
τερικά περιστατικά της Υγ. Μονάδας Νάουσας, ενώ βάσει του προγραμ-
ματισμού του ακτινολογικού τμήματος από τις 16/03/2020 θα υπάρχει 
πλήρης κάλυψη επειγόντων περιστατικών που προσέρχονται κατά 
την εφημερία. Επίσης, ξεκινά και ο προγραμματισμός ώστε από τις 
1/04/2020 να εξυπηρετούνται πολίτες στο πλαίσιο εξωτερικών ιατρείων 
με ραντεβού. 

Η λειτουργία του αξονικού τομογράφου προϋπέθεται την άμεση και 

τάχιστη στελέχωση του τμήματος με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπι-
κό που επιτεύχθηκε ύστερα από συντεταγμένες προσπάθειες της 3ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και τη συνδρομή της Υγ. Μονά-
δας Βέροιας, ενώ συνεχίζονται οι περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αξονικού και η μόνιμη επαρ-
κής στελέχωση του τμήματος. 

Επαναλειτουργία
 και της Οφθαλμολογικής Κλινικής

Επίσης ενημερώνονται οι πολίτες που εξυπηρετούνται από την Υγ. 
Μονάδα Νάουσας πως από τη Δευτέρα 16/03/2020 τίθεται σε πλήρη 
επαναλειτουργία η Oφθαλμολογική Kλινική του Νοσοκομείου και επα-
ναπρογραμματίζονται τα ακυρωθέντα ραντεβού τακτικών εξωτερικών 
ιατρείων. 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων και των αποφάσεων που 
ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορονοϊού, πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 
στη Βέροια, ενημερωτική σύσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
Κώστα Καλαϊτζίδη, με Διευθυντές, Προϊσταμένους και στελέχη της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Κατά τη σύσκεψη έγινε πλήρης ανά-
λυση και ενημέρωση για τη σειρά των μέτρων που αποφασίστηκαν και 
ισχύουν για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, σε σχέση με τήρηση κανόνων ασφαλείας για όλους τους 
εργαζόμενους αλλά και μέτρων που διασφαλίζουν τη σωστή και ολοκλη-
ρωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι από τώρα και μέχρι νεώτερης 
ανακοίνωσης, όλες οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
θα εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο τρεις ημέρες της εβδομάδας, κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ενώ τις υπόλοιπες ημέρες οι υπη-

ρεσίες θα λειτουργούν χωρίς να υπάρχει πρόσβαση για το κοινό. Στο 
πλαίσιο των μέτρων πρόσληψης και προφύλαξης, στις ημέρες προσέ-
λευσης του κοινού, στην είσοδο κάθε υπηρεσίας θα γίνεται καταγραφή 
των ατομικών στοιχείων κάθε εισερχόμενου πολίτη, για νόμιμη χρήση 
τους σε κάθε πιθανή περίπτωση που θα υπάρξει ανάγκη ιατρικής ιχνη-
λασιμότητας της κίνησης εντός της υπηρεσίας. Επιπλέον, πριν την κάθε 
επίσκεψη στις υπηρεσίες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει πρώτα 
να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα ως κάτωθι:

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας: 2331350172
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών: 2331353417
Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: 2331353614
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: 2331350146
Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων: 2331350118
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων : 2331353661
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη: 2331350102

Από την Π.Ε Ημαθίας παρακαλούνται οι πολίτες να δείξουν κατανό-
ηση στις αποφάσεις που λαμβάνονται, να προσέρχονται στις υπηρεσίες 
με βάση τον παραπάνω προγραμματισμό και μόνο για επείγουσες και 
αναγκαίες περιπτώσεις και κυρίως να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού. 

«Λειτουργούμε με σύνεση και αποφασιστικότητα. Δεν χρειάζεται πα-
νικός. Αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία τα ζητήματα. Τηρούμε τους κανό-
νες προσωπικής υγιεινής, ενημερωνόμαστε σωστά από τους ειδικούς, 
περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά τις μετακινήσεις των 
ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ακολουθούμε τις οδηγίες 
των αρμοδίων υπηρεσιών, των ειδικών επιστημόνων και των ιατρών. 
Ως Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας είμαστε στο πλευρό των πολιτών 
και των εργαζομένων, είμαστε εδώ για να συνδράμουμε τους αρμόδιους 
φορείς υγείας της χώρας, της περιφέρειας και της Ημαθίας, στην αντι-
μετώπιση του προβλήματος, μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας και με το σύνολο της Αυτοδιοίκησης», αναφέρεται στο μήνυμα της 
Αντιπεριφέρειας. 

Ξεκίνησε η λειτουργία του αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Νάουσας
-Επαναλειτουργεί και η Οφθαλμολογική Κλινική

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Μόνο Δευτέρα- Τετάρτη και Παρασκευή ανοικτές 
για τους πολίτες, οι υπηρεσίες της Π.Ε.Ημαθίας 

-Θα γίνεται καταγραφή ατομικών στοιχείων του κάθε εισερχόμενου και μόνο μετά απο τηλεφωνική επικοινωνία

Λόγω αναβολής συνεδριάσεων των υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ

Παρατείνεται για 3 μήνες, μετά τη λήξη τους, 
η καταβολή αναπηρικών επιδομάτων 

-Έως τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για το επίδομα γέννησης
Ο Δήμος Βέροιας, ανακοινώνει, έχοντας 

υπόψη: Την Πράξη Νομοθετικού  Περιεχο-
μένου ΦΕΚ  55 /τ.Α/11-03-2020 άρθρα 6 
και 7 “κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του” ενημερώ-
νει τους πολίτες επιδοματούχους προνοια-
κων επιδομάτων καθώς του Κοινωνικού 
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), Επιδό-
ματος Στέγασης (Επίδομα Ενοικίου) και 
επιδόματος γέννησης, ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 6 «Αναβολή συ-
νεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ-
ΠΑ» αναβάλλεται μέχρι 31 Μαρτίου 2020 η 
συνεδρίαση των Υγειονομικών Επιτροπών 
ΚΕΠΑ για την εξέταση αιτήσεων παράτα-
σης αναπηρικών παροχών σύνταξης. Στις 
περιπτώσεις λήξης , μέχρι την ανωτέρω 
ημερομηνία, δικαιώματος σε παροχές λό-
γω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί, χω-
ρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, στις 
αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, 
ιατρική κρίση κατ΄εφαρμογής της διάταξης 
του προηγούμενου εδαφίου , παρατείνεται 
για (3) μήνες η καταβολή της αναπηρικής 
παροχής.  Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται για τις συντάξεις με αιτία 
την αναπηρία, τις προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία  
που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ καθώς και εν γένει όλα τα επιδόματα που χορη-
γούνται λόγω αναπηρίας , η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται 
μέσω των Υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ. ………….

Σύμφωνα με το άρθρο 7 «Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων 
για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης – Αναστολή 
προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης»:  

1. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρού-
σας, νέα αίτηση γα τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος 
«Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235ου ν.4389/2016 (Α΄ 

94) ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας 
από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του 
ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των 
εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία έληξε τον 
Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

2. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρού-
σας, νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος 
«Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν 4472/2017.(Α΄ 74), ή εφό-
σον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους 
ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του ανωτέρω 
προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών 
αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο του 
τρέχοντος έτους.

  Mε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων 
των παρ. 1 και 2.

 Η προθεσμία τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 5 της υπ΄ αρ. Δ11 οικ. 8523/236/ 17.02.2020 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος 
γέννησης» (Β΄ 490) για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόμα-
τος γέννησης αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου 
του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση υποβάλλεται στην εφαρμογή Επι-
δόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΗΛΙΔΑ Α.Ε. 
μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου. Κατά 
το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η δίμηνη προθεσμία 
υποβολής δικαιολογητικών σε Κέντρο Κοινότητας ή σε Δήμο, σύμφωνα 
με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφα-
σης του προηγούμενου εδαφίου. Η προβλεπόμενη στα προηγούμενα 
εδάφια της παρούσας παραγράφου αναστολή προθεσμιών δύναται 
να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.



Γράφει η
Νανά Παπαϊωάννου                       
φιλόλογος-
λογοτέχνις

“Δεν είν’ εύκολες οι θύρες
όταν η χρεία τες κουρτα-

λεί” (Δ.Σολωμός “Ύμνος εις 
την Ελευθερίαν”)

Πόρτες που τις χτυπά η Α-
νάγκη δεν ανοίγουν εύκολα...

Πόσο επίκαιροι οι στίχοι του 
μεγάλου, εθνικού μας ποιητή  

Δ.Σολωμού, ο οποίος με πόνο ψυχής έβλεπε την  εξέ-
γερση των σκλαβωμένων Ελλήνων κατά των Τούρκων να 
βάλλεται από τα τότε Ευρωπαϊκά κράτη, με τα ολοκληρω-
τικά καθεστώτα, των οποίων οι ηγέτες, με βδελυγμία και 
εχθρότητα αντιμετώπιζαν κάθε επαναστατικό κίνημα, γιατί 
θα ανέτρεπε την υπάρχουσα “καθεστηκυία τάξη τους.” !

... “Με τα ρούχα αιματωμένα/ ξέρω ότι έβγαινες 
κρυφά/ να γυρεύεις εις τα ξένα/ άλλα χέρια δυνατά”,

συνεχίζει  ο ποιητής, περιγράφοντας την τραγική κα-
τάσταση των επαναστατημένων συμπατριωτών του, οι 
οποίοι ήλπιζαν στη γενναιόδωρη στάση των ισχυρών 
της τότε Ευρώπης, που κώφευαν, προκλητικά, επειδή 
δεν ήθελαν λαούς ελεύθερους στη σκέψη, λαούς που να 
δρομολογούν την ιστορία προς πανανθρώπινα οράματα, 
με κοινωνίες δημοκρατικών ελευθεριών και θεσμών.  Και 
ερχόμαστε στο σήμερα, όπου η λαίλαπα της Παγκοσμιο 
ποίησης ισοπεδώνει κάθε τι που έχει σχέση με την ιστορι-
κή, πολιτιστική και εθνολογική ταυτότητα των λαών. Εκλι-
παρούν οι εκάστοτε πολιτικοί μας ταγοί για κατανόηση και 
συμπαράσταση εκ μέρους των Ευρωπαίων Εταίρων, για 
προβλήματα μείζονος εθνικής σημασίας  που ταλανίζουν, 
εδώ και χρόνια, την Πατρίδα μας, στα οποία, βέβαια, έ-
χουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι ίδιοι. Προβάλλουν τα 
δίκαιά μας, που καταπατώνται αυτήν τη στιγμή από την 
ασύστολη επεκτατική πολιτική της γείτονος Τουρκίας αλλά 

“άλλα λόγια λέτε βρε παιδιά”.
...“Εσείς εβοηθήσατε/κρυφά τους πολεμούντας/ 

σταυρόν και αλήθειαν”:  Με πικρία και προβληματισμό 
ο Δ. Σολωμός  οικτείρει και ελεεινολογεί τη σχεδόν αφανι-
σμένη Πατρίδα του αλλά αποκαλύπτει συγχρόνως τη στυ-
γνή και  διπρόσωπη πολιτική των ξένων. Γιατί,  ως μεγά-
λος ποιητής, είχε συνείδηση της Ιστορίας, ήταν γνώστης 
του Παρελθόντος αλλά και με το οξύ του πνεύμα έβλεπε 
τα πράγματα στο βάθος τους. Ήταν έμπειρος  της αλαζο-
νικής συμπεριφοράς των τότε ισχυρών κρατών, διέβλεπε 
τη στείρα, συμφεροντολογική, μικροπολιτική τους και 
την απέχθειά τους  προς  κάθε είδους απελευθερωτικά 
κινήματα, προπάντων δε την αντίθεσή τους στα δημοκρα-
τικά ιδεώδη. Δυστυχώς, και σήμερα μας δίνουν την ίδια 
εντύπωση, αφού στρέφουν τα νώτα τους στην κατάφωρη 
παραβίαση των διεθνών συμβάσεων, παίζοντας διπλά και 
τριπλά παιχνίδια ανάλογα με τα δικά τους γεωπολιτικά και 
οικονομικά συμφέροντα. Μοιάζουν με γύπες που καραδο-
κούν να κατασπαράξουν το θύμα τους, τη χώρα μας, μαζί 
με άλλα αδηφάγα θηρία της διεθνούς πολιτικής, ανά την 
Υφήλιο. Το μείζον πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, 
που εδώ και μερικά χρόνια ταλαιπωρεί όλους, με αποκο-
ρύφωμα το δράμα που ζούμε στις μέρες μας, στα χερσαία 
και θαλάσσια σύνορά μας, αντιμετωπίζεται με πρωτοφανή 
και γιατί όχι, εγκληματική αδιαφορία από τους Ευρωπαί-
ους ηγέτες.  Οι εκκλήσεις για παραβίαση Συμφωνιών, α-
πειλή της εθνικής μας κυριαρχίας εκ μέρους της Τουρκίας, 
που χρησιμοποιεί, ως εργαλείο για τα άνομα, επεκτατικά 
της σχέδια τους λαθρομετανάστες, έχουν πέσει στο κενό.  
Οι ισχυροί της Ε.Ε, για μια ακόμη φορά, έδειξαν το πραγ-
ματικό τους πρόσωπο. Τα γεωστρατηγικά και πολιτικοοι-
κονομικά συμφέροντά τους καθορίζουν και τη στάση τους.  
Οι θύρες τους μένουν κλειστές , σ’ αυτές τις δραματικές 
στιγμές, που οι εξελίξεις με τη γείτονα χώρα οδεύουν 
προς τελική σύγκρουση.  Η στάση τους προκαλεί έντονο 
προβληματισμό και επιβεβαιώνει έναν άλλο μεγάλο μας 
ποιητή, τον Ο. Ελύτη, που τους  κατακεραυνώνει, όταν 
αναφέρεται στην πολιτική των Ευρωπαϊκών κρατών, λέ-

γοντας: “...βουτηγμένα στο συμφέρον/ όπως οι 
ποντικοί στο λάδι…, (Ο κήπος με τις αυταπάτες).

 Είναι αλήθεια πως οι μεγάλοι ποιητές των Ε-
θνών βλέπουν εκεί που δεν μπορούν να δουν ή που 
δε θέλουν να δουν οι πολιτικοί, αφού ηθελημένα ή 
ακούσια δε διαθέτουν την απαιτούμενη οξυδέρκεια, 
την απαραί τητη πολιτική βούληση και την προσήλω-
ση σε αξίες και ιδανικά, το θάρρος και την ανάλογη 
εγρήγορση, ιδιαίτερα, σε κρίσιμες στιγμές για τη Πα-
τρίδα.

Απλοί παρατηρητές, λοιπόν, οι“‘δήθεν φίλοι και 
σύμμαχοι”, που περιφέρονται με τα ανθρωπιστικά 
προσωπεία τους σε Διεθνείς Συνόδους και Διασκέ-
ψεις. Αμέτοχοι στο δράμα, τις απειλές, τις κατάφωρες 
παραβιάσεις και τις βίαιες επιθέσεις, που αυτή τη 
στιγμή δέχεται η Ελλάδα μας, από τη γείτονα Τουρ-
κία.

Σε μια Πατρίδα, που περιφέρεται, εκλιπαρώντας 
για τα δίκαιά της, σε μια Πατρίδα εξουθενωμένη από 
την πολιτική των Μνημονίων που της επέβαλαν 
οι “εντός και εκτός σωτήρες...” ο μόνος δρόμος 
που απομένει είναι αυτός που υποδεικνύουν οι δυο 
μεγάλοι μας ποιητές:  “Το ξίφος σφίγξατε Έλληνες/ 
τα ομμάτια σηκώστε/- ιδού- εις τους ουρανούς/ 
προστάτης ο Θεός/ Μόνος σας είναι.”  Δ.Σολω-
μός ( Ύμνος εις την Ελεθερίαν) και “Ο μόνος 
δρόμος που μας απομένει τώρα είναι ο κίνδυνος/ 
...Στροφή λοιπόν και καταπάνω στον κίνδυνο! / 
Δεν γίνεται αλλιώς…./ Προσοχή! Κανένας μη λι-
γοψυχήσει…!” Ο. Ελύτης (Ιδιωτική Οδός).
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Μήπως δεν άλλαξε τίποτε… Δεν φοβάμαι
Δεν μένω πια εδώ που είσαι,ούτε φοβάμαι τον δικό μου δρόμο να 

χαράξω.’Εχω βαδίσει σε πιο δύσβατα μονοπάτια,δεν μένω από επι-
λογή.Και χαίρομαι που δεν φοβάμαι να επιλέξω.Σε πέταξα από μέσα 
μου σαν λερωμένο ρούχο! Η σιγουριά γιγαντώθηκε  μέσα μου και με 
πλημμύρισε.Μπόρεσα επιτέλους να μιλήσω.Πώς άφησα να περάσουν 
τόσα χρόνια κακοποίησις;Ο φόβος,η δειλία,η ντροπή,ο κόσμος,έγιναν 
κουβάρι όλα αυτά μέσα στην εκκωφαντική σιωπή μου.Θα φύγω,θα 
ζήσω ελεύθερη,θα ζήσω όπως θέλω εγώ έστω και ζητιανεύοντας...
Μακρυά από την ψεύτικη εικόνα σου μακρυά από την κακία και δήθεν 
αγάπη σου.Πώς νόμιζα ότι περνώντας τα χρόνια θα άλλαζες;Με πόσα 

τεχνάσματα κατάφερνες να με υποδουλώνεις;Αθόρυβα έκλεισα την πόρτα και βγήκα,η μισή 
ζωή μου έμεινε πίσω,η υπόλοιπη είναι μπροστά μου.Μπήκα σε έναν καινούργιο άγνωστο δρό-
μο,χωρίς ενδοιασμούς χωρίς αφέντες ,χωρίς συνοδοιπόρους .Δεν χρειαζόμουν κανέναν! Ένα 
χαμόγελο ευτυχίας άνθισε στα χείλη μου ,η καρδιά μου φτερούγισε στο αίσθημα της ελευθερίας.
Έκλεισα την πόρτα της φυλακής μου.Άρχισα να τρέχω....μακρυά από τον κρυστάλλινο τάφο μου 
,κατάφερα να σπάσω τις αλυσίδες μου ,να ανοίξω τα φτερά μου.Στον δρόμο μου οι ανθισμένες 
αμυγδαλιές με χαιρετούσαν.Και τώρα; ρώτησα τον εαυτό μου.Τώρα γυρίζω σελίδα,τώρα ζω από 
την αρχή ,τώρα κάνω όνειρα,τώρα είμαι δυνατή χωρίς φόβο.Γιατί είμαι άνθρωπος Είμαι γυναίκα! 

Για τις κακοποιημένες γυναίκες
Η συγγραφέας Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

Αναστέλλουν τις υπηρεσίες τους  
οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες  «Θεανώ 
Ζωγιοπούλου» και Μακροχωρίου
Η ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας σας ενημερώνει ότι, για προληπτικούς λόγους, με στόχο 

τη μείωση της διασποράς του ιού στους πολίτες, η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Θεανώ Ζω-
γιοπούλου» και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Μακροχωρίου αναστέλλουν τις υπηρεσίες τους 
(αναγνωστήρια, χρήση κοινόχρηστων υπολογιστών, δανεισμό/ επιστροφή βιβλίων), 
οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στους χώρους τους, έως και την 
25.3.2020.

Ματαιώνει τις εκδηλώσεις της 
η Θρακική Εστία Βέροιας

Η Θρακική Εστία Βεροίας, μετά από δηλώσεις του Υπουργείου Υγείας για τις μαζικές 
συναθροίσεις και για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού, αποφάσισε την ματαίωση 
όλων των εκδηλώσεων της, (πρόβες χορευτικών, συναντήσεως μελών κτλ), μέχρι 28 
Μαρτίου 2020 για να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία.

Κλείνει το Δημοτικό  
Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας

Μετά την ανακοίνωση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας και σύμφωνα με το (ΦΕΚ 783/
Β΄/10-3-20) η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας θα προβεί στο κλείσιμο των 
εγκαταστάσεων του Δημοτικού  Αμφιθεάτρου καθώς και όλων των αθλητικών εγκατα-
στάσεων που υπόκεινται στην αρμοδιότητα του Δήμου.
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Τάσος Μπαρτζώκας: 
Αναστέλλονται προσωρινά 

οι επισκέψεις 
στα πολιτικά του γραφεία

Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συ-
μπολίτες

Το διάστημα αυτό η παγκόσμια κοινότητα 
βιώνει μια σοβαρότατη απειλή που αφορά τις 
ζωές όλων μας. Μπροστά σε αυτή την απειλή 
είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί η ατομική 
ευθύνη του καθενός και η συλλογική στήριξη 
των πρωτοβουλιών και ενεργειών του κρατι-
κού μηχανισμού.

Ακολουθώντας πιστά τα μέτρα της Πολιτεί-
ας και τις υποδείξεις του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας και με γνώμονα την προστα-
σία της υγείας όλων μας, σας ενημερώνω ότι 
αναστέλλεται προσωρινά η δυνατότητα των 
πολιτών να επισκέπτονται τα πολιτικά μου γραφεία.

Η επικοινωνία μας θα συνεχιστεί απρόσκοπτα στα κάτωθι τηλέφωνα:
• 2331029232 – Πολιτικό Γραφείο Βέροιας
• 2333053318 – Πολιτικό Γραφείο Αλεξάνδρειας
• 2103706423 – Κοινοβουλευτικό Γραφείο Αθήνας 
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: tasosbartzokas@gmail.com
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουμε δώσει πολλές μάχες τα τελευταία 

χρόνια και αποδείξαμε ότι μπορούμε να τις ξεπερνάμε με αξιοπρέπεια και 
γενναιότητα. Αυτή η μάχη αφορά την υγεία όλων μας. Είμαι σίγουρος ότι θα 
την κερδίσουμε κι αυτήν.

Τάσος Μπαρτζώκας
Βουλευτής Ημαθίας - Νέα Δημοκρατία

Αναστολή υποδοχής κοινού 
στα πολιτικά γραφεία του 

Απόστολου Βεσυρόπουλου
Από το πολιτικό γραφείο του Υφυ-

πουργού Οικονομικών και  βουλευτή 
Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου α-
νακοινώνεται το εξής: 

Περνάμε μια μεγάλη δοκιμασία με 
την πανδημία του κορωνοϊού. Αυτό που 
έχει σημασία είναι να βγούμε όλοι υγιείς 
και δυνατοί.

Λόγω των προληπτικών μέτρων για 
τον περιορισμό της εξάπλωσης του κο-
ρωνοϊού, και την εισήγηση του Προέ-
δρου της Βουλής για αναστολή της υ-
ποδοχής κοινού στα πολιτικά γραφεία, η 
επικοινωνία μας θα γίνεται αποκλειστικά 
στα τηλέφωνα: 

23330 24777 (Αλεξάνδρεια) & 23310 
61889 (Βέροια) ή με email:  vesiropoulos@gmail.com

Ακολουθούμε όλοι τις οδηγίες, προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους 
συνανθρώπους μας.

Ερώτηση προς τους Υπουργούς 
Υγείας και Εσωτερικών για την Μο-
νάδα του ΟΚΑΝΑ Βέροιας και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει α-
πό την έλλειψη προσωπικού αλλά 
και από τις ακάλυπτες ανάγκες των 
χρηστών, κατέθεσε η βουλευτής Η-
μαθίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου, μετά και την πρόσφατη 
επίσκεψή της στο χώρο της Μονά-
δας Θεραπείας, η οποία εξυπηρετεί 
ήδη 180 άτομα και καλύπτει, εκτός 
της Ημαθίας και άλλους 4 νομούς, 
με μόνο δύο άτομα ως μόνιμο θερα-
πευτικό προσωπικό.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα 
παρουσιάζει πολλές λειτουργικές ελλείψεις σε θέσεις ψυχολόγων, 
κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών κ.ά, ενώ οι χρήστες αυξάνο-
νται και η ζήτηση για θεραπεία μεγαλώνει. Παρατηρείται επίσης πα-
ντελής έλλειψη σε υλικοτεχνική υποδομή που αφορά τους χρήστες, 
σε χώρους για το προσωπικό και για θεραπευτικές ομάδες, ενώ η 
ασφάλεια της Μονάδας καλύπτει μόνο λίγες ώρες της ημέρας και 
εν γένει η ελλιπής χρηματοδότηση δημιουργεί πολλά προβλήματα.

Επειδή, ως γνωστόν, η λειτουργία του ΟΚΑΝΑ Βέροιας εκπλη-
ρώνει μια επιτακτική ανάγκη του νομού καθώς ανταποκρίνεται στο 
δίκαιο αίτημα πολυάριθμων πολιτών και των οικογενειών τους, που 

δίνουν καθημερινά τη μάχη της 
απεξάρτησης, παράλληλα με την 
ευθύνη για την προάσπιση της υ-
γείας των πολιτών και της συνοχής 
του κοινωνικού ιστού προς όφελος 
της δημόσιας υγείας, αλλά και της 
πρόνοιας για μετακίνηση, στέγαση, 
την διαβίωση και την επαγγελμα-
τική επανένταξη των χρηστών, η 
βουλευτής ρωτά τους συναρμό-
διους υπουργούς, εάν εξετάζουν:

 Το ενδεχόμενο της δωρεάν ή 
με μειωμένο εισιτήριο μετακίνησης 
όσων συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
καθώς και την περίπτωση δημι-
ουργίας υπνωτηρίων και αυτόνο-

μης διαβίωσης, όπως έχει γίνει σε άλλους δήμους, για να καλυφθεί 
η ανάγκη των εν λόγω ατόμων για στέγαση και αξιοπρεπή διαβίω-
ση. 

Η κα Καρασαρλίδου ζητά να ενημερωθεί, πως προτίθεται η 
κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την έλλειψη προσωπικού, ενόψει 
μάλιστα της αύξησης των χρηστών και ποια είναι η εθνική πολιτική 
της Ν.Δ. για το πρόβλημα και ειδικότερα, για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων υγείας και ασφάλειας που προκαλούν οι καθιερω-
μένες και οι νεότερες παράνομες ουσίες και που απαιτούν ευρείες, 
συνεχείς και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ

Τα σημαντικά ζητήματα της ταχύτερης απονομής των συντάξεων 
αλλά και της βέλτιστης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των ερ-
γοδοτών από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ στον Ν. Ημαθίας, είχε τη 
δυνατότητα να συζητήσει σε συνάντηση εργασίας που είχε με τον Υπο-
διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο στα κεντρικά γρα-
φεία του Οργανισμού ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Στη συνάντηση ο Βουλευτής Ημαθίας συζήτησε διεξοδικά με τον κ. 
Υποδιοικητή τις αγωνίες και τα προβλήματα που του μετέφερε ο Σύλ-
λογος Εργαζομένων ΙΚΑ  του ν. Ημαθίας σε πρόσφατη σύσκεψη που 
είχε μαζί τους στο πολιτικό του γραφείο, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται 
στους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης του χρόνιου προβλήματος 
της δυσχερούς εξυπηρέτησης των αγροτών, καθώς μεταφέρθηκε στο 
τοπικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ μισθωτών (πρώην ΙΚΑ) της Βέροιας το 
μεγαλύτερο κομμάτι της λειτουργίας του τέως ΟΓΑ με προοπτική την 
πλήρη ενσωμάτωσή του.

Ο κ. Τσαβδαρίδης επισήμανε στον Υποδιοικητή ότι στον ΕΦΚΑ Μισθωτών λειτουργούν τμήματα ΚΕΠΑ (Επιτροπές Αναπηρίας) και 
Απονομών Συντάξεων και υπογράμμισε ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, ο όγκος της δουλειάς επιβάλλει την ενίσχυ-
ση των δομών τόσο με το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό από τον ΕΦΚΑ και την ταχύτατη επιμόρφωσή τους στις απαιτήσεις του νέου 
e-ΕΦΚΑ όσο και με τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό που θα απλοποιήσει μεσοπρόθεσμα το σύνολο των διαδικασιών.

Ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ υποσχέθηκε ότι οι προτάσεις που του κατέθεσα θα μελετηθούν αναλυτικά από τα στελέχη του Οργανισμού 
με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση του Οργανισμού στα νέα δεδομένα, πάντα και κυρίαρχα επ’ ωφελεία των 
πολιτών.

Ερώτηση της Φρόσως Καρασαρλίδου 
για τις ελλείψεις και τα προβλήματα λειτουργίας 

της Μονάδας Θεραπείας ΟΚΑΝΑ Βέροιας
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Μαρ-

τίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Σταυρού Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΕΛΕΝΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλ-
θουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Οι Χαιρετισμοί 
της Θεοτόκου 

στο «Πέλεκαν»

 Οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Τριάδος «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο κατά την Μ. 
Τεσσαρακοστή θα γίνονται κάθε Παρασκευή από-
γευμα, στις 6.00 μ.μ.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων:

Το Σάββατο 14 Μαρτίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Νησίου και θα τελέσει Μνημό-
συνο για τα θύματα του Ολο-
καυτώματος του χωριού.

Το Σάββατο 14 Μαρτίου 
στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Αναστάσιμο Εσπερι-
νό στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Ναούσης.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στην 
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Σκήτης Βεροίας, επί τη εορτή 
του Αγίου Γρηγορίου του Πα-
λαμά και θα τελέσει Χειροτο-
νία Διακόνου.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 
στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Κατανυκτικό Εσπερι-
νό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντω-
νίου Πολιούχου Βεροίας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

 Αναστέλλονται 
κατηχητικά, συνάξεις, 
κηρύγματα,  ομιλίες, 

μαθήματα, εκδηλώσεις και 
προσκυνηματικές εκδρομές 

Κατόπιν του Εγκυκλίου σημειώματος της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και της αποφάσεως της 
Υπουργού Παιδείας για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων 
για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (Covid-19), αναστέλ-
λουμε τη λειτουργία των κατηχητικών και νεανικών συνά-
ξεων, των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής, των εσπερινών 
κηρυγμάτων και ομιλιών, των μαθημάτων στη Σχολή Βυζα-
ντινής Μουσικής, στο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως, στο 
Κοινωνικό Φροντιστήριο, στη Σχολή Βυζαντινών Τεχνών και 
Αγιογραφίας καθώς και όλες τις προγραμματισμένες εκδη-
λώσεις και προσκυνηματικές εκδρομές έως τέλους Μαρτίου.

Όλες οι ιερές ακολουθίες θα τελούνται κανονικά σύμφω-
να με το λειτουργικό πρόγραμμα των ενοριών. 

Επίσης ανακοινώνεται ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητρο-
πόλεως θα λειτουργούν (για το κοινό) από Δευτέρα έως 
Παρασκευή (10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.).

  ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

9.00 με 13.00 
η λειτουργία 

του Επιμελητηρίου 
για το κοινό

Ανακοινώνεται ότι η Υπηρεσία του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη στην υγεία 
και την προστασία των Μελών του.

Από την Δευτέρα 16/03/2020, οι ώρες εξυπηρέτη-
σής κοινού θα είναι 9.00 με 13.00.

Τις υπόλοιπες ώρες το κοινό θα μπορεί να  εξυ-
πηρετηθεί τηλεφωνικά ή μέσω email στις παρακάτω 
διευθύνσεις με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά στο αίτημά σας, ανάλογα τον τομέα που 
απευθύνεστε.

HelpDesk ΓΕΜΗ Τηλ.: 2331029774 / email: gemi@
icci.gr 

HelpDesk ΥΜΣ Τηλ.: 2331029774 / email: gemi@
icci.gr 

HelpDesk Επιμελητηρίου Τηλ. 2331024734 / public.
relations@icci.gr / logistirio@icci.gr 

Αιτήσεις σχετικές μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω 
link του portal του Επιμελητηρίου Ημαθίας

https://www.icci.gr/imathia/articles/article.jsp?conte
xt=103&categoryid=28426&articleid=28506

Κλειστά
 «Τα Παιδιά της Άνοιξης» 

για την 
αποφυγή εξάπλωσης 

του κορωνοϊού
Σύμφωνα με την Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ. 12063/339/11-

03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, με θέμα  «Μέτρα πρόληψης 
για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19» όπου 
αναφέρεται ότι και οι Φορείς ΑμεΑ (ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΚΗ-
ΦΑμεΑ, ΚΔΑΠμεΑ) που λειτουργούν δομές παροχής 
υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας (ημερήσιας απασχό-
λησης, κατάρτισης, εκμάθησης δεξιοτήτων, κλπ), πλην 
της διοικητικής τους λειτουργίας, θα παραμείνουν 
κλειστές για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω ως προληπτικό μέτρο 
κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19), το 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» δεν θα λειτουρ-
γήσει  έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι δι-
οικητικές υπηρεσίες θα παραμείνουν στη διάθεσή σας 
από τις 9:00-12:00. Τηλ επικοινωνίας: 23330-27212

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: 
«Φυλλάδια με οδηγίες 
και μέτρα προφύλαξης 

από τον ιό σε όλα 
τα φαρμακεία του Νομού» 

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας με στόχο την ενημέρωση των πολι-
τών για το νέο κορωνοϊό COVID- 19 έχει φροντίσει να διανέμονται φυλλάδια 
με οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από τον ιό σε όλα τα φαρμακεία του Νόμου 
Ημαθίας. Επίσης ενημερωτική αφίσα έχει αναρτηθεί στα φαρμακεία του Νομού 
μας.  

Τα ενδεδειγμένα μέτρα που συστήνονται προς το κοινό είναι:
 
Να Αποφεύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις και τους κλειστούς χώρους.
Να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από οποιοδήποτε άτομο με 

αναπνευστικά συμπτώματα.
Να πλένουν συχνά τα χέρια τους. Να χρησιμοποιούν μετά το πλύσιμο ή ό-

ταν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, απολυμαντικά με βάση την αλκοόλη
Να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με τον αγκώνα τους ή χαρτομάντιλο 

όταν βήχουν ή φταρνίζονται και να απορρίπτουν το χαρτομάντιλο αμέσως μετά 
τη χρήση απολυμαίνοντας τα χέρια τους στη συνέχεια.

Να μην αγγίζουν το στόμα, τη μύτη και τα μάτια πριν πλύνουν ή απολυμά-
νουν τα χέρια τους.

Δεν απαιτείται ιατρική μάσκα, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχε-
τικά με τη χρησιμότητά της στην προστασία υγιών ατόμων.

 
           Η Πρόεδρος                                       Η Γ. Γραμματέας

               Κατή Σοφία                        Οικονομοπούλου Αικατερίνη



Γράφει ο
Αναστάσιος Βασιάδης
 
Η ένταση που σχετίζεται με τα γνω-

στά γεγονότα στα ελληνοτουρκικά σύ-
νορα στον Έβρο, τις επανειλημμένες 
προσπάθειες παραβίασης τους από 
την τουρκική πλευρά και την τεχνητή 
πρόκληση ανθρωπιστικού ζητήματος, 
με την συσσώρευση απροσδιόριστου 
αριθμού παρανόμων μεταναστών κατά 
μήκος της οριοθετικής γραμμής, που 
επιχειρούν συνεχώς να παραβιάσουν,  
είναι επόμενο να ενεργοποιεί την δι-

εθνή κοινή γνώμη, η οποία εκφράζει την ανησυχία της για το όλο 
ζήτημα. 

 Και όλα αυτά κάτω από την σκιά της συνεχώς επιτεινόμενης 
επιδημικής εξάπλωσης του κορωνοιού.

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι οι πολιτικές ηγεσίες 
των δύο χωρών επιδίδονται σε μια έντονη διπλωματική διαμάχη, 
κατά την οποία η ελληνική πλευρά προβάλλει τα γεγονότα ως 
έχουν, αποκαλύπτοντας την εργαλειοποίηση των μεταναστών εκ 
μέρους της Τουρκίας χάριν σκοπιμοτήτων και διατρανώνοντας την 
θέση της για το απαραβίαστο των συνόρων παρά τις συνεχείς επι-
χειρήσεις παραβίασης τους. 

Η τουρκική πλευρά με εμφανώς υποβολιμαίο τρόπο, αποδίδει 
ευθύνες για την ανθρωπιστική διάσταση του ζητήματος που η 
ίδια δημιουργεί, μεταδίδοντας  ψευδείς ειδήσεις  περί φόνων, περί 
κακομεταχείρισης των μεταναστών που η ίδια μετέρχεται και περί 
έκθεσης γυναικοπαίδων σε φυσικούς κινδύνους, που η ίδια μεθο-
δεύει, προκειμένου να κατηγορήσει διεθνώς της ελληνική πλευρά 
για ανθρωπιστική αναλγησία. 

Φαίνεται ωστόσο ότι παρά την προσπάθεια της ελληνικής ηγε-
σίας να προβάλλει τις ελληνικές θέσεις για το όλο ζήτημα στις διε-
θνείς συναντήσεις και την κατ αρχή υιοθέτησή τους από σημαίνο-
ντα πρόσωπα της διεθνούς πολιτικής σκηνής, το όλο ζήτημα εγγίζει 
με διαφορετικό τρόπο τις διεθνείς οργανώσεις, που επηρεάζουν σε 
σημαντικό βαθμό την διεθνή κοινή γνώμη.

 Χαρακτηριστική ένδειξη αποτελεί η έκδοση κοινού δελτίου τύπου 
από τον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο (WMA) και την Μόνιμη Επιτροπή 
Ευρωπαίων Ιατρών (CPME) που αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη 
οργάνωση των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων των κρατών μελών της 
Ευρωπαικής Ένωσης, με τίτλο «Έκκληση των Ιατρικών Οργανώσεων 
προς την Τουρκία και την Ελλάδα για την συνοριακή διαμάχη».

 Το εν λόγω δελτίο τύπου έχει ως εξής: 
 «Οι επικεφαλής  των Ιατρικών Οργανώσεων που εκπροσω-

πούν τους Ιατρούς όλου του κόσμου,   έγραψαν προς τον Πρόεδρο 
της Τουρκίας και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, εκφράζοντας τη 
βαθιά τους αγωνία για την κλιμάκωση της ανθρωπιστικής κρίσης 
στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Ο Dr. Miguel Jorge  Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλ-
λόγου (WMA) και ο καθηγητής Dr. Frank Ulrich Montgomery  που 
μετέχει στο Προεδρείο  του WMA ενώ συγχρόνως είναι  Πρόεδρος 
της Μόνιμης Επιτροπής Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), κάλεσαν 
όλες τις εμπλεκόμενες αρχές να διασφαλίσουν τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα όλων στην παραμεθόρια περιοχή.

Η επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας κ. Recep 
Tayyip Erdoğan αναφέρει:

“Για να επιτευχθεί αυτό, είναι επίσης απαραίτητο να δρά-
σουμε κατά της δημοσίευσης ψευδών πληροφοριών και της 
εργαλειοποίησης των μεταναστών στις πολιτικές διαπραγμα-
τεύσεις. Καλούμε όλα τα μέρη να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επιδιώξουν την επείγου-
σα επίλυση της κατάστασης”.

Στην επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη προσθέτουν ότι,  “Η δράση είναι πιο 

επείγουσα για την προστασία των πιο ευάλωτων μεταναστών, ιδι-
αίτερα των παιδιών, από οποιαδήποτε περαιτέρω βία”.»

 Είναι εμφανές ότι με το συγκεκριμένο δελτίο τύπου επιδιώκεται 
η τήρηση ίσων αποστάσεων έναντι της τουρκικής και της ελληνικής 
πλευράς, παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το όλο ζήτημα δημι-
ουργεί και μεθοδεύει μονομερώς η Τουρκία.

Επί πλέον υποβιβάζει το όλο ζήτημα σε επίπεδο ελληνοτουρ-
κικής διαφοράς, ενώ αποτελεί διατάραξη των σχέσεων μεταξύ 
Ευρώπης και Τουρκίας, καθ ην στιγμή παραβιάζονται αποκλειστικά 
από την τουρκική πλευρά, κανόνες και διατάξεις του ευρωπαϊκού 
και διεθνούς δικαίου. 

Τέλος ως αποδέκτες του δελτίου τύπου φαίνονται ο Τούρκος 
Πρόεδρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ θα έπρεπε να είναι 
οι επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών, των Κυβερνήσεων και 
των Διεθνών Οργανισμών. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Συλ-
λογος ως μέλος της  CPME, είχε τα τελευταία χρόνια την ευθύνη 
συντονισμού της ειδικής Ομάδας Εργασίας που είχε συγκροτηθεί 
για το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, με απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης της Οργάνωσης.  

Η Ομάδα Εργασίας με τεκμηριωμένες και λεπτομερείς εισηγή-
σεις υπό τον συντονισμό της Εκπροσώπησης του ΠΙΣ, ενημέρωσε 
πλήρως και λεπτομερώς την Γ.Σ. της CPME, για όλες τις παραμέ-
τρους του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος και ειδικότερα 
εις ότι αφορά την Ελλάδα, καταθέτοντας σύνολο προτάσεων οι 
οποίες έγιναν ομόφωνα δεκτές. 

 Ειδική επισήμανση εγένετο για το ενδεχόμενο εκδήλωσης επι-
δημιών στους χώρους συνάθροισης των μεταναστών. 

Αυτή η επισήμανση αποκτά επίκαιρη κρισιμότητα με την επιδη-
μική έξαρση του κορωνοιού. 

Το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν κρούσματα της νόσου στις μετα-
ναστευτικές δομές, θα αποτελέσει υγειονομική βόμβα με απρόβλε-
πτες συνέπειες. 

 Η γενικότερη επιφύλαξη ότι η Τουρκία δεν έχει εξαιρεθεί από την 
εξάπλωση της νόσου, με απροσδιόριστο αριθμό κρουσμάτων τα ο-
ποία οι αρμόδιες αρχές δεν ανακοινώνουν, θα έπρεπε να εκφράζεται 
στο συγκεκριμένο δελτίο τύπου των διεθνών ιατρικών οργανώσεων.  

Ο χαρακτηρισμός δια του δελτίου τύπου  των Προέδρων του WMA 
και της CPME, του ζητήματος ως ελληνοτουρκικής διένεξης, είναι σα-
φώς πέραν των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων που ενέκρι-
ναν τις εισηγήσεις της ειδικής Ομάδας Εργασίας υπό τον συντονισμό 
της Αντιπροσωπείας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. 

Το συγκεκριμένο δελτίο τύπου αποτελεί μια ένδειξη ότι ενδέ-
χεται το επόμενο διάστημα να δουν το φως της δημοσιότητας και 
ανάλογες ανακοινώσεις από άλλες αντίστοιχες επιστημονικές και 
λοιπές οργανώσεις, με παραπλήσιο περιεχόμενο.

 Χρέος όλων των ελληνικών φορέων που εκπροσωπούνται στις 
διεθνείς αυτές οργανώσεις, είναι να αναπτύξουν άμεσα εκστρατεία 
ενημέρωσης των κεντρικών οργάνων, με την οποία θα προβάλλο-
νται οι επίσημες ελληνικές θέσεις και θα αποκαλύπτονται οι τουρκι-
κές μεθοδεύσεις. 

Η υπόθεση της ενημέρωσης της διεθνούς κοινής γνώμης, δεν 
αφορά μόνο την πολιτική ηγεσία του τόπου, αλλά και κάθε  φορέα 
και παράγοντα που δραστηριοποιείται στις Διεθνείς Οργανώσεις.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 Προσωρινή
αναστολή λειτουργίας 

γραφείου
Για τον περιορισμό της πιθανότητας εξάπλωσης 

της επιδημίας  κορονοϊού το Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε, για 
εύλογο χρονικό διάστημα, την ΑΝΑΣΤΟΛΗ  λει-
τουργίας του Γραφείου, καθώς και τη διδασκα-
λία παραδοσιακών χορών.

Για έκτακτα προβλήματα στα τηλέφωνα: 
6974297043 & 6948784342.

 Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

 Γκόγκας Χαράλαμπος

Συγκροτήθηκε 
το νέο Δ.Σ. της  ΓΣΕΕ, 

με πρόεδρο τον 
Γιάννη Παναγόπουλο

-Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος του Ε.Κ. Βέροιας  

Δημ. Ταχματζίδης 
Συνεδρίασε χθες η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από 

τις εκλογές του 37ου Συνεδρίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως 
εξής:

Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α/της Πρόεδρος: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Γ. Γραμματέας: ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αν/της Γ. Γραμματέας: ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ. Οργανωτικού: ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αν/της Γ. Οργανωτικού: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑ-

ΝΟΣ)
Γ. Οικονομικού: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Αν/της Γ. Οικονομικού: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

(ΓΙΩΤΑ)
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κατά τη συνεδρίαση εξελέγησαν και οι ακόλουθοι επικεφαλής 

Γραμματειών :
Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας: ΣΤΟ Ï ΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων: ΦΙΛΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΥΡΩ) 
Γραμματέας Εργαζόμενης Νεότητας: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
Γραμματέας Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων: ΜΠΕΜΠΕ-

ΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η επίταση του μεταναστευτικού 
ζητήματος και ο ρόλος των οργανώσεων στην 

διαμόρφωση της διεθνούς κοινής γνώμης



Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Του ιερέως: Παναγιώτου Σ. Χαλκιά
Με τον όρο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ», χαρακτηρί-

σθηκε, φίλοι αναγνώστες, με αρκετή δόση 
περιφρόνησε, η προσήλωση σε αρχές που 
θεωρήθηκαν εμπόδιο στην πρόοδο και την 
απελευθέρωση του ανθρώπου, θρησκευτι-
κές αντιλήψεις, ηθικές διδασκαλίες, κοινω-
νικές αξίες, ολόκληρη η δεοντολογία, που 

ρυθμίζει τη ζωή μας.
Το «πρέπει» και «δεν πρέπει», το «επιτρέπεται» και «δεν επι-

τρέπεται», οι έννοιες του καλού και του κακού, όλα αυτά που συ-
νιστούσαν καταφατικά ή αποφατικά μία κλίμακα αξιών, έπαιρναν 
με τον όρο «συντήρηση» την ετικέτα του κατεδαφιστέου. Όποιος 
τολμούσε να τα υπερασπισθεί, ήταν αρτιοσκληρωτικός, καθυ-
στερημένος. Όποιος τα πολεμούσε, ήταν εξ ορισμού προοδευ-
τικός, κοινωνικός, επαναστάτης, ελευθερωτής του ανθρώπου 
από ένα επαχθή ζυγό, που τον καταπίεζε, τον βασάνιζε, του 
στερούσε τη χαρά της ζωής. Αυτά ήταν η ρίζα όλων των κακών. 
Αυτά έκαναν τη ζωή μας κόλαση. Και η κατάργησή τους θα την 
μετέτρεπε σε παράδεισο.

Φιλόσοφοι, μυθιστοριογράφοι, θεατρικοί συγγραφείς, μ’ αυτή 
την «λογική» οικοδόμησαν το έργο τους. Και έκαναν, στ’ αλή-
θεια, καλή δουλειά. Γκρέμισαν πολλά. Όσο μπόρεσαν περισ-
σότερα. Και στη θρησκεία και στην ηθική και στις καθιερωμένες 
κοινωνικές αξίες. Γκρέμισαν πολλά «ταμπού» (άλλος όρος 
αυτός που χρησιμοποίησε η «κοινωνική επανάσταση» για την 
κατεδάφιση που είχε βάλει στόχο της).

Και λοιπόν; Τι έγινε; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Γιατί ας μην 
το ξεχνάμε, «εκ του καρπού γινώσκεται το δένδρον». Όλη αυτή 
η επανάσταση, όλο αυτό το γκρέμισμα, έκανε τον άνθρωπο πιο 
ευτυχισμένο; Ποιο ελεύθερο; Έφερε περισσότερη χαρά στη ζωή 

μας; Λιγόστεψε τον πόνο; Έβγαλε το ψέμα και έβαλε στη θέση 
του την αλήθεια;

Ας μην αυταπατώμεθα, φίλοι αναγνώστες. Τίποτα από όλα 
αυτά δεν έγινε. Ύστερα από τόσο γκρέμισμα, το ψέμα και η 
κακία, ο πόνος και η δυστυχία, η αδικία και η ανελευθερία, εξα-
κολουθούν να βασιλεύουν στη ζωή μας. Περισσότερο από πριν. 
Γιατί άραγε; Μα απλούστατα! Γιατί ο άνθρωπος έκανε ένα φρι-
κτό λάθος. Πίστεψε ότι αιτία των δεινών του ήταν η δεοντολογία. 
Το «πρέπει» και «δεν πρέπει». Το «επιτρέπεται» και «δεν επι-
τρέπεται». Η διάκριση του καλού και του κακού, της αλήθειας και 
του ψεύδους, της δικαιοσύνης και της αδικίας. Και φαντάσθηκε 
ότι, καταργώντας τη δεοντολογία θα λείψει το κακό, η αδικία, το 
ψέμα. Σαν να πούμε ότι, αν καταργήσουμε τη διάκριση των μα-
νιταριών σε βρώσιμα, δηλητηριώδη και θανατηφόρα, σε μανιτά-
ρια που επιτρέπεται να τρώμε ή που δεν επιτρέπεται να τρώμε, 
θα μπορούμε να τα τρώμε όλα ελεύθερα. Λες και το πρόβλημα 
ήταν στη κατάταξη και όχι στο γεγονός ότι υπάρχουν δηλητηριώ-
δη μανιτάρια, που αν τα φάμε θα επιφέρουν τον θάνατο.

ΜΕ την κατάργηση, λοιπόν, των κανόνων ζωής, του «πρέ-
πει» και «δεν πρέπει» του «επιτρέπεται» και «δεν επιτρέπεται», 
δεν διορθώθηκε κανένα κακό. Απλώς ο άνθρωπος «έχασε το 
μπούσουλα». Τώρα, αφού τίποτα πια δεν απαγορεύεται, όλα 
επιτρέπονται. Και η απάτη και οι καταχρήσεις και οι μίζες (αχ! 
αυτές οι μίζες τι μου θυμίζουν!) και οι ληστείες και η ανήθικη 
εκμετάλλευση μικρών παιδιών και η βία και η διαστροφή και τα 
ναρκωτικά και… και… και… Τώρα, φίλοι αναγνώστες, μπορού-
με ελεύθερα να τρώμε μανιτάρια. Και να πεθαίνουμε ελεύθερα. 
Όπως στρώσαμε, κοιμόμαστε!

8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου14-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

 

ΠΩΣ ΜΕΓΑΛΩΣΕ Η ΔEYTEΡA !!
ΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΤΡΙΤΗ ΕΓΙΝΕ!!!

Είναι φορές που ζεις ανάμεσα σε ραβδώσεις
της Άνοιξης, 
που βλέπεις την να λικνίζεται στον εξτρεμισμό 
των χρωμάτων,
φορές που θές να την αγγίξεις, 
να στείλεις δυο καρδιές ερωτευμένες στην 
κάμαρη του Χρόνου της,
εκεί που ξέχασες την πλουμιστή ανθοδέσμη 
σου,
με τα κρίνα και τα γιασεμιά  να ταξιδεύουν 
στις φτερούγες του χρόνου.

Την  προτροπή του ΧΑΙΡΕ θυμάμαι τότε!!! 
Που κρεμασμένο στο νυφικό της πρώτης νύχτας
στο βλέμμα του πρώτου αγγίγματος,
σαν σε φαράγγια 
μεταλλωρύχοι φώναζαν Χρυσός Χρυσός ...

Οι σκίουροι τ` ακούγανε αυτά,
μ` αυτοί προσηλωμένοι στη φύλαξη του δάσους 
ήταν και 
στην παλιά τους μνήμη αφοσιωμένοι.  
Και κάθε τόσο …

Θυμάσαι τις πρώτες ντροπές;
Το πως κοιτούσαν με λοξές ματιές 
τ` αγριολούλουδα; 

Θυμάσαι πως κρύβονταν τα μυστικά στις 
φυλλωσιές
και ρώταγαν αν είναι ζωντανές οι σκιές ή όχι;

Έψαχνα τότε,
πού νάχα αφήσει το πρώτο μου φιλί ; 
Στην άκρη εκεί του ποταμού; 
στη σέλα του άσπρου αλόγου;
μη στους λεμονανθούς και τα μωβί χαντράκια;

Έψαχνα τότε.
Που είχα αφήσει την Τύχη ολομόναχη. 
Άντεξε τάχα;
Γιατί κι αυτή, πιο πολύ απ` τον Προφήτ-Ηλία
 στη λογική δεν πίστευε.
«Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με», γράφαν 
στα ειλητάρια οι ασκητές…»

….Έχω μέσα μου ένα πέλαγο απο κέφι και 
ξεγνοιασιά 
που μπορώ να δανείσω σ` όποιον θέλει…
 έλεγε ο Κυρ-Φώτης ο Κόντογλου.

Δεν δοκιμάζω τότε και γω; είπα…
Με λίγο πράσινο βελούδο,
και μ` έναν ανθό από κρύσταλλο πηγαίνω 
στον Ορίζοντα, είπα!
Σε μια πέτρα τυλιγμένη με κορδέλες τα έγραψα 
αυτά, είπα.
Μονάχα αν με πιστεύετε είπα!!!   

   Γιάννης Ναζλίδης

Όπως στρώσαμε, κοιμόμαστε!

Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των Δ. 

Στυλιανίδη, Θ. Σωτηρό-
πουλου, Α. Σιμώνη και 
Δ. Αλμαλιώτη «Η συμ-
βολή της Διατροφής 
στην υγεία των ανθρώ-
πων», από τις εκδόσεις 
«ΑΓΡΟΤύπος α.ε.».

Το βιβλίο διατίθεται 
από το βιβλιοπωλείο 
«Ηλιοτρόπιο» της Βέ-
ροιας.

ΕΛΜΕ Ημαθίας: 
Καταγγελία 
επίθεσης

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας καταγγέλλει την θρασύδειλη επίθεση, 
που έγινε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 αργά το βράδυ, στο 
σπίτι της συναδέλφισσας μας, Προέδρου του Συνδέσμου Φι-
λολόγων Ημαθίας, Ευγενίας Καβαλάρη. 

«Άγνωστοι» εκσφενδόνισαν προς το σπίτι της, σάπια μή-
λα (υπάρχουν φωτογραφίες), και τράπηκαν σε φυγή, μετά 
τις φωνές σε βοήθεια της συναδέλφισσας. Το σπίτι αυτό είναι 
και έδρα της τοπικής εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη». 

Η επίθεση αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. 
Καλούμε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα να καταδικάσει τις 
θρασύτατες αυτές επιθέσεις, από όπου και αν προέρχονται. 

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

Μόσχος Αλέκος        Σπυρίδου Νατάσα



Γράφει 
ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΤΟ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ 
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

1. Ο Αργείος
 δρομέας 
ο Δάνδης, εδώ 
‘ναι θαμμένος
2. την αλογοτρόφα 
πατρίδα του 
αφού είχε
 δοξάσει με νίκες
3. στην Ολυμπία, όπου νίκησε δύο φορές,
 και στην Πυθώνα,
4. στους Δελφούς, τρεις, ενώ στον Ισθμό δύο πάλι,
5. και μες στη Νεμέα δεκαπέντε απόσπασε νίκες,
6. οι άλλες του νίκες δεν είν’ εύκολο να μετρηθούνε.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Α. ΧΙΙΙ, 14
1. Αργείος Δάνδης σταδιοδρόμος ενθάδε κείται,
2. νίκαις ιππόβοτον πατρίδ’ επευκλεΐσας,
3 Ολυμπίαι δις,, εν δε Πυθώνι τρία,
4. δύω δ’ εν Ισθμώι, πεντεκαίδεκ’ εν Νεμέαι,
5. τας δ’ άλλας νίκας ουκ ευμαρές εστ’ αριθμήσαι.

ΔΑΝΔΗΣ
ΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΣ ΑΡΓΕΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

 ΜΕ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΟΝΟΜΑ
Αρχικά το επίγραμμα Ε.Α. ΧΙΙΙ, 14 τράβηξε την προσοχή 

μου εξαιτίας του ποιητή του, του Σιμωνίδη του Κείου (6ος-
5ος αι. π.Χ.), που είναι ο κορυφαίος των επιγραμματοποιών 
,και έπειτα εξαιτίας του παράξενου ονόματος του Αργείου 
Ολυμπιονίκη του 5ου π.Χ. αιώνα, «Δάνδης», το οποίο συνα-
ντούσα για πρώτη φορά ως αρχαίο ελληνικό όνομα.

Η αρχαία ελληνική προφορά του ονόματος αυτού ως 
Ντάντες μου θύμισε το όνομα του μεγάλου Ιταλού ποιητή 
της «Θείας Κωμωδίας» Δάντη (Dante Alighieri, 1265-1321) 
και δε θα με παραξένευε, βέβαια, αν αποδεικνυόταν ότι έ-
χουν κοινή ινδοευρωπαϊκή ρίζα, εφόσον και η Ελληνική και 
η Ιταλική ανήκουν και οι δύο στη μεγάλη Ινδοευρωπαϊκή, 
γλωσσική οικογένεια.

Άρχισα την έρευνά μου λοιπόν πρώτα από τους πίνακες 
κυρίων ονομάτων των αρχαίων ελληνικών λεξικών που 
διαθέτω και έπειτα κατέφυγα σε παλιά πολύ έγκυρη εγκυ-
κλοπαίδεια, αλλά προς μεγάλη μου απογοήτευση δεν βρήκα 
καταχωρισμένο τίποτε σχετικό με τον Αργείο Ολυμπιονίκη 

Δάνδη ούτε και μόνο το όνομά του. Αν δεν είχε γράψει γι’ 
αυτόν ο Σιμωνίδης ο Κείος, θα υπέθετα ότι ήταν ανύπαρκτο 
πρόσωπο, πλάσμα ποιητικό, και θα σταματούσα να ψάχνω, 
τώρα όμως επέμεινα και τον αναζήτησα και στο διαδίκτυο, 
στους πίνακες των Ολυμπιονικών, όπου, ευτυχώς, τον 
βρήκα με κάπως παραλλαγμένο βέβαια το όνομά του, ως 
Δάνδις, Αργείος Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα του δίαυλου το 
476 π.Χ. στην 76η Ολυμπιάδα και στο αγώνισμα του σταδί-
ου το 472 π.Χ. στην 77η Ολυμπιάδα.

Ο Αργείος σταδιοδρόμος Δάνδης όμως δεν ήταν μόνο 
δύο φορές Ολυμπιονικης, αλλά και τρεις φορές Πυθιονίκης 
στους Δελφούς και άλλες δύο Ισθμιονίκης ,στον Ισθμό της 
Κορίνθου, ενώ ήταν και δεκαπέντε φορές (15) Νεμεονίκης. 
Είχε διακριθεί δηλαδή σε όλους τους μεγάλους Πανελλή-
νιους Αγώνες (Ολύμπια, Πύθια, Ίσθμια, Νέμεα) χωρίς να 
απουσιάζει και από αγώνες μικρότερης εμβέλειας, τοπικούς, 
στους οποίους οι νίκες του, όπως γράφει ο Σιμωνίδης ο Κεί-
ος, είναι δύσκολο να μετρηθούν.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η ρίζα του ονόματος Δάνδης –δαν-, που συναντάται και 

στα ονόματα Δαναός, Δανάη, Ιορδάνης, Δανούβιος κ.ά., κατ’ 
άλλους σημαίνει ξερός, καμένος (δανός-δαίω) και κατ’ άλ-
λους το αντίθετο, υγρός, ρέων (νάω-νάουσα).

Ας σημειωθεί επίσης ότι στα αρχαία ελληνικά το δαν-δα 
είναι και επιτατικό μόριο αντίστοιχο του ζα (ζάπλουτος-ζά-
λευκος), ενώ ως ουσιαστικό είναι ταυτόσημο με το γη-δη,δα 
(Δα-μάτηρ, Δη-μήτηρ, Δήμητρα = Γη μητέρα, εξ ου και το 
Δημήτριος).

Για να μη μακρηγορώ, επειδή το όνομα Δάντης ως αρ-
χαίο ελληνικό με εντυπωσίασε, όταν το πρωτοείδα σε επί-
γραμμα του Σιμωνίδη του Κείου, έψαξα να βρω τη σημασία 
του σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες που διαθέτω, χωρίς όμως 
κανένα αποτέλεσμα.

Χωρίς να μπορώ να πω ότι η έρευνά μου υπήρξε πλή-
ρης (σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμα), νομίζω 

ότι μπορώ να διατυπώσω, με κάθε επιφύλαξη βέβαια, 
την άποψή μου ότι το όνομα Δάνδης στο Άργος του 5ου 
αι. π.Χ. σήμαινε ό,τι και η λέξη δάνδαλος, η οποία σύμ-
φωνα με το λεξικό του Ησυχίου του Αλεξανδρέως (5ος αι. 
μ.Χ.) δήλωνε ένα όρνιο γνωστό και με το όνομα εριθακός, 
όρνιο που στα νεοελληνικά ταυτίζεται με τον πετρίτη, ένα 
είδος κυνηγετικού γερακιού.

Ο Δάνδης δηλαδή σε κάποιες περιοχές της αρχαίας 
Ελλάδας θα ονομαζόταν (πιθανώς) Ιέραξ (γεράκι), όπως 
δηλαδή και κάποιος αρχαίος Λακεδαιμόνιος ναύαρχος, ο 
Ιέραξ.

Για την ιστορία του πράγματος σημειώνω ότι οι Ινδοί 
ασκητές που κρατούν μια αιχμηρή ράβδο, την αποκα-
λούμενη δάνδα, ονομάζονται δανδί. Η ινδική γλώσσα, ως 
γνωστόν ανήκει επίσης στη μεγάλη γλωσσική οικογένεια, 
την Ινδοευρωπαϊκή, και είναι συγγενής της Ελληνικής και 
της Λατινικής (Ιταλικής), και άλλων ευρωπαϊκών γλωσ-
σών, όπως π.χ. η αγγλική, από την οποία η νεοελληνική 
γλώσσα πήρε (και παίρνει συνεχώς πολλές λέξεις) και τη 
λέξη δανδής (αγγλ. dandy) για να δηλώσει τους νεαρούς 
με την πολύ φροντισμένη εμφάνιση, τους κομψευόμενους 
δανδήδες.

Ευχής έργον θα ήταν, αν κάποιος μπορούσε να μας 
λύσει την απορία, τη σχετική με τη σημασία του ονόματος 
του αρχαίου Αργείου Έλληνα Δάνδη.

Υ.Γ.: Η λέξη «το στάδιον» στα αρχαία ελληνικά εκτός 
από τη σημασία «αγώνας δρόμου» σήμαινε και μέτρο 
μήκους.

Ένα στάδιο αρχαίο τώρα θεωρείται ίσο με 100 οργυιές 
ή 6 πλέθρα ή 600 ελληνικούς πόδες ή 184,87 γαλλικά 
μέτρα.

Τα δύο στάδια αποτελούσαν άλλο αγώνα δρόμου, ο 
οποίος ονομαζόταν δίαυλος.
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ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΟΥ
«Ο ΑΡΓΕΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΔΑΝΔΗΣ»

 
Ιωάννης Ιασ. 

Βελέντζας
Διπλ. Ηλεκτρο-

λόγος Μηχανικός

Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

ξέρω ότι είστε ζορισμένοι, αγχωμέ-
νοι, … οπότε για να σας χαλαρώσω, 
σας δίδω «τροφή» για να βρίσετε, να 
ξεσπάσετε και να αισθανθείτε όμορφα.

Παλιόχοντρε είσαι ηλίθιος, από τη 
στιγμή που πιστεύεις στη δύναμη της 
Θείας Ευχαριστίας!

Φίλοι μου, 
για όλα φταίει το μυστήριο της Θείας 

Κοινωνίας!
Έχουν περιοριστεί, μπορεί και εξα-

φανιστεί, όλοι οι άλλοι παράγοντες με-
τάδοσης του ιού και απέμεινε μόνο η 
λαβίδα του ιερέα!

Η καταστροφή θα προέλθει από τις 
εκκλησίες, υποστηρίζουν οι ειδικοί, οι 
νοήμονες, οι παντογνώστες, όλα τα δει-
νά του πλανήτη, από εκεί θα προκύ-
ψουν. 

Για μία ακόμη φορά, οι Ορθόδοξοι, 
θα καταστρέψουν τον κόσμο!

 Φίλε μου, 
το να χλευάζεις ένα μυστήριο, που 

για μεγάλο αριθμό συμπολιτών σου εί-
ναι ιερό, δεν είναι προοδευτισμός, αλλά 
κοινωνικός ρατσισμός!

Στο διάβα της ιστορίας, είκοσι αιώ-
νων και πλέον, στη μία όψη του νομί-
σματος είναι η καταγραφή της καθημε-
ρινής εμπειρίας και στην άλλη, οι τόνοι 
χολής που ήταν συγκεντρωμένοι και 
τώρα δόθηκε η ευκαιρία, για να ξερα-
στούνε!

Αυτό το ιερό μυστήριο, διατηρήθηκε 
άθικτο μέσα στην ροή δύο χιλιάδων 
χρόνων και πλέον, προσφέροντας ελ-
πίδα μέσα από λιμούς, σεισμούς, κατα-
ποντισμούς.

Μέσα σε είκοσι αιώνες, κάτω από το 
Άγιο δισκοπότηρο κοινώνησαν με δέος, 
βασιλείς, πλανητάρχες, αυτοκράτορες, 
πρωθυπουργοί, επιστήμονες παγκό-
σμιου βεληνεκούς, οπλαρχηγοί, … και 
ένα αμέτρητο πλήθος σημαντικών προ-
σωπικοτήτων και απλών ανθρώπων.

Είναι η καθημερινή εμπειρία αιώ-
νων, που ο ορθολογισμός της Δύσης 
προσπαθεί να καταρρίψει, μάταια ό-
μως, γιατί πολύ απλά δεν είναι δυνατόν 
το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου και 
Θεού μας να μολύνει το σώμα και το 
αίμα μας;

Ειλικρινά μπορεί να πιστέψει κανείς 
ότι η ρηχότητα και η ηθική κατάπτωση 
της εποχής μας, θα νικήσει το Χριστό 
μας!

Πάμε όμως από την αρχή!

Οι πιστοί, υγιείς και ασθενείς, αιώνες 
τώρα, μεταλαμβάνουν από το ίδιο Άγιο 
ποτήριο και από την ίδια Αγία λαβίδα, 
που ποτέ δεν απολυμαίνεται, και ποτέ 
δεν παρατηρήθηκε κάτι.

Οι ιερείς των νοσηλευτικών ιδρυμά-
των, ακόμη και των λοιμωδών, μεταλα-
βαίνουν τους πιστούς και με ευλάβεια 
καταλύουν τη Θεία Κοινωνία και συνεχί-
ζουν να ζουν.

Με την πανδημία της γρίπης, θα έ-
πρεπε πρώτα οι ιερωμένοι, να είχαν 

κολλήσει και κάποιοι να είχαν πεθάνει! 
Όποιος πιστεύει ότι κοινωνεί Σώ-

μα και Αίμα Χριστού, δεν έχει λόγο να 
φοβάται, αφού κοινωνεί, Την πηγή της 
ζωής,  κοινωνεί την ίδια Την ζωή ! 

Ο λειτουργός προτρέπει τους πι-
στούς: «μετά φόβου Θεού, πίστεως και 
αγάπης προσέλθετε!», με άλλα λόγια 
λέει, αν δεν πιστεύετε μην προσέλθετε, 
δεν υπάρχει λόγος να κοινωνήσετε!

Η Θεία Κοινωνία είναι ο Ίδιος ο Χρι-
στός! 

Και ο Χριστός είναι η Ανάσταση και 
η Ζωή! 

Ή το αποδέχεσαι ή όχι! 
Ελεύθερος είσαι, αλλά όπως απαι-

τείς να σέβονται την ελευθερία σου, 
οφείλεις και εσύ να σέβεσαι την ελευθε-
ρία και την πίστη των άλλων και να μην 
τους χλευάζεις και χαρακτηρίζεις, με 
απίστευτους χαρακτηρισμούς!

Γιατί δεν μας λέτε, πόσοι ιερείς με 
μεταδοτικές ασθένειες νοσηλεύονται 
κατά καιρούς στα ιδρύματα, δεδομένου 
ότι όλοι οι λειτουργοί, μετά από κάθε 
Θεία λειτουργία, με την ίδια «λαβίδα», 
τελειώνουν όλη την ποσότητα της Θείας 
Κοινωνίας που έχει απομείνει;

Δεν γνωρίζετε ότι συγκεκριμένες η-
μέρες του έτους, οι ορθόδοξοι χριστια-
νοί, κοινωνούν κατά χιλιάδες;

Πόσοι ιερείς εκείνες τις ημέρες νοση-
λεύονται;

Φυσικά και η επιστήμη προσέφερε 
και προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες 
στην ανθρωπότητα. Δεν είναι όμως α-
λάθητη, για να θεοποιείται, από τους 
διάφορους χλευαστές της  Ορθοδοξίας!

Η επιστήμη παράγει και τα πυρηνικά 
όπλα, τα μεταλλαγμένα προϊόντα, τις 
καρκινογόνες ουσίες,  που χρησιμοποι-
ούμε καθημερινά.

 Όσον αφορά το επιχείρημα, ότι οι 
Καθολικοί αποφάσισαν τη διακοπή της 
μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας, αυτό 
δεν αποτελεί κριτήριο σύνεσης και ε-
λευθερίας, αλλά αντιθέτως αποδεικνύει 
με τον καλύτερο τρόπο την τεράστια 
απόσταση της ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, από την κοσμική δυτική Εκ-
κλησία.

Στην ανατολική Εκκλησία, ομολογεί-
ται καθημερινά η παρουσία της χάριτος 
και του Θεού στα μυστήρια, κάτι που 
δεν συμβαίνει στις διάφορες χριστιανι-
κές ομάδες!

Φίλοι μου, έχουμε ξεχάσει τη δύναμη 
της Ορθόδοξης πίστης μας και αντί με 
ταπείνωση να ικετεύσουμε τον Άγιο Τρι-
αδικό Θεό να μας βοηθήσει, σηκώσαμε 
μπαιράκι και Του λέμε στην ουσία, Εσύ 
φταίς, και διακόπτω την κοινωνία μαζί 
Σου!

Καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο, 
και καλή Ανάσταση.

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
ΥΓ.
1. Να ευχόμαστε ο Χριστός μας 

να χαρίζει υπομονή και δύναμη, στους 
ιατρούς των σωμάτων μας και σε όλο 
το νοσηλευτικό προσωπικό, σε αυτές 
τις δύσκολες ώρες που θα έλθουν.

2. Εύχομαι ο πνευματικός μου, 
να επιτρέψει να γίνω φορέας Υιού με τη 
Θεία Κοινωνία και ιός για τους φίλους 
μου, κοσμικούς - χλευαστές!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

άλλο ΥΙΟΣ 
και άλλο ιός!
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Απολύμανση
ΣεαπολύμανσητωνεγκαταστάσεωντουΑθλητικούτηςΚέντρουθαπροχωρήσειηΒέροια.Στοπλαίσιο

τωνπροληπτικώνυγειονομικώνμέτρων,συνεργείο θααπολυμάνει τοΣάββατο τοπρωί τις εγκαταστάσεις
στοΤαγαροχώρι.

Η Ελλάδα δίνει 
όπως και όλος 
ο υπόλοιπος 

πλανήτης μάχη για τον 
περιορισμό του κορο-
νοϊού που εξαπλώνεται 
ραγδαία και έχει αφαιρέ-
σει τη ζωή από χιλιάδες 
ανθρώπους και την ώρα 
που είμαστε ακόμα στην 
αρχή της μάχης, ο Λευ-
τέρης Αυγενάκης θέλησε 
να στείλει το δικό του 
ξεχωριστό μήνυμα:

«Η αθλητική οικογένεια σε όλο τον πλανήτη
όπως τοσύνολο τηςπαγκόσμιας κοινότητας βρί-
σκεται σε καθεστώςπανδημίας.Η χώραμας δεν
θαμπορούσε νααποτελέσει εξαίρεση όπως είπε
και οπρωθυπουργόςμαςΚυριάκοςΜητσοτάκης,
μερικέςημέρεςπριν.

Τα δυσκολότερα είναι ακόμαμπροστάμας. Σ’
αυτόν τοναγώνα της κοινωνίας με τον κορονοϊό,
οφείλουμε να δράσουμε σανΟλυμπιονίκες.Με
τη μέγιστη απόδοση της ατομικής ευθύνης του
καθενός από εμάς, αλλά και όλων μαζί σαν μια
πρωταθλήτρια ομάδα», αναφέρει μεταξύ άλλων
στον επίσημο λογαριασμό τουστοTwitter οΥφυ-
πουργόςΑθλητισμού.

ΜήνυματουΝΠΣΒέροιαγια
τηνπρόληψητουκορωνοιου!

Λευτέρης Αυγενάκης: «Στον αγώνα
με τον κορωνοϊό, να δράσουμε

σαν Ολυμπιονίκες»

Κλήθηκαν σε απολογία ΒΕΡΟΙΑ, 
Μαραγκός και Καλαμάτα

ΣεαπολογίακλήθηκανγιατηνΔευτέρα(16/3)ηΠΑΕΒΕΡΟΙΑ,οΣτέλιοςΜαραγκόςκαιηΠΑΕΚαλα-
μάτα,γιατηνένστασηπουκατέθεσεη«ΜαύρηΘύελλα»γιατηναντικανονικήσυμμετοχήτουέμπειρου
αμυντικούστοπαιχνίδιτηςπερασμένηςΚυριακής.

Αναλυτικά:
ΤοΠρωτοβάθμιοΜονομελέςΠειθαρχικόΌργανοτηςΈνωσηςΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρουΒΕθνι-

κήςΚατηγορίας:
*ΚαλείγιατηΔευτέρα16/3/2020τονΣΤΥΛΙΑΝΟΜΑΡΑΓΚΟ,ποδοσφαιριστήτηςΠΑΕΒΕΡΟΙΑΝ.Π.Σ

2019,γιαόσααναγράφονταιστηναίτησηπουαπέστειλεστοΌργανοτηςΔιοργανώτριας.
*Καλείσεαπολογίαγια τηΔευτέρα16/3/2020, τιςΠΑΕΒΕΡΟΙΑκαιΠΑΕΚΑΛΑΜΑΤΑ(ένστασηγια

αντικανονικήσυμμετοχήποδοσφαιριστή).

ΕΠΣ Ημαθίας

Αναβολήσχολήςπροπονητών
ποδοσφαίρου

ΗΕ.Π.Ο.καιηΕ.Π.Σ.ΗμαθίαςεναρμονιζόμενεςμετανέαπροληπτικάμέτραπουανακοίνωσεηΚυβέρνη-
σηκαιταοποίαέχουνεφαρμογήσεόλητηνχώρα,σύμφωναμεταοποίαεπιβάλλεται

«Ηαναστολήσυνεδριακώνεκδηλώσεωνσεόλητηνχώραγια4εβδομάδες»ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝτηνλειτουρ-
γίατης2ηςΦασηςτηςΣχολήςUEFACπουήτανπρογραμματισμένηγιατοχρονικόδιάστημα6-11/04/2020.

ΗολοκλήρωσητηςΣχολήςθαγίνεισενέοχρονικόδιάστημαπουθαορισθείμετάαπόσυνεργασίατης
Ε.Π.Ο.καιτηςΕ.Π.ΣΗμαθίαςκαιθαανακοινωθείεγκαίρως.

Ταεπιχειρήματαπουπαρουσίασανοινο-
μικοί τουΠΑΟΚστην εκδίκαση της έφεσης
πουκατέθεσανγιατηνυπόθεσημετηνΞάν-
θη και η οποία κράτησε περισσότερο από
εξήμισιώρες. Γιαπερισσότερεςαπό εξήμισι
ώρες συνεδρίασε η επιτροπή εφέσεων της
ΕΠΟ στην οποία προσέφυγαν ΠΑΟΚ και
Ξάνθη κατά τηςποινής αφαίρεσης βαθμών
που τους επιβλήθηκαν από τοΜονομελές
Πειθαρχικόόργανοτηςδιοργανώτριας.

Είναι χαρακτηριστικόπως η συνεδρίαση
ξεκίνησεστις 6:00 τοαπόγευμα και ολοκλη-
ρώθηκεσαράνταλεπτάμετάτιςδώδεκαχω-
ρίςναέχειολοκληρωθείκαθώςαποφασίστη-
κεηεκδίκασηνασυνεχιστεί τηνΤρίτη (17/3)
τομεσημέρι (13:00). ΟΠΑΟΚεκπροσωπή-
θηκεαπότουςνομικούςΑχιλλέαΜαυρομάτη,
ΛάμπροΜπίρδα και ΤάκηΜπαλτάκο αλλά
καιτονκαθηγητήτουΕμπορικούΔικαίουτου
ΑριστοτελείουΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης
ΘεόδωροΚατσά.Οι εκπρόσωποι τουΔικε-
φάλου επιχειρηματολόγησανπροκειμένου η
ΕπιτροπήΕφέσεων ναμπει στην ουσία της
υπόθεσηςκαιναμημείνειστηνεισήγησητης
ΕΕΑ.Κάτιπουέγινεκαιφάνηκεαπότηχρο-
νικήδιάρκειατηςυπόθεσης.

Μεταξύάλλωνστιςτοποθετήσειςτουςτό-
νισαν ότι νομικά δεν υπάρχει κάποια από-
δειξη των καταγγελιών για πολυιδιοκτησία
τουΠΑΟΚ και της Ξάνθης «Θαπρέπει να
αποδειχθείηκυριαρχικήεπιρροή.Υπάρχουν
αντιφατικοί ισχυρισμοί.Ρωτάνε για τονΚαλ-
παζίδη και τηνRFA.Με ερωτήσεις θα βγά-
λετεαπόφαση;»είπεστηδευτερολογίατουο
ΤάκηςΜπαλτάκοςαπευθυνόμενοςπροςτους

δικαστές.
«Τοπόρισμα τηςΕπιτροπής υπερέβαλλε

σεότιαφοράτοπαρένθετοπρόσωπο.Έκανε
μιαερμηνείαπουδενέχειέρεισμα.Αφούδεν
υπάρχει θέμα εξουσίας, δεν υπάρχει θέμα
σύνδεσης.ΟΚαλπαζίδηςείναισυγγενήςτρί-
τουβαθμού,δενμπορείνατεθείούτεζήτημα
έμμεσηςσύνδεσης»είπεαπότηνπλευράτου
οΘεόδωροςΚατσάς.

ΠΑΟΚ: Οι θέσεις του «δικεφάλου»
στην Επιτροπή Εφέσεων

Αναστολή προπονήσεων Τένις
από τον ΟΑ Βέροιας

Αγαπητάμαςμέληκαιφίλοι
ΜετάαπόυπουργικήαπόφασηκαιτοΦΕΚεπιβολήςνέωνμετρων(833/12-3-2020)οΟΜΙΛΟΣΑΝΤΙ-

ΣΦΑΙΡΙΣΗΣΒΕΡΟΙΑΣμεαίσθημαευθύνηςκαιπροστασίας τωναθλητών-τριώντουενάντιαστονcovid
-19αναστελλειμεχρινεοτέραςολατατμήματαπροπονήσεωντου.

Ζητάμετηνκατανόησησαςκαιελπίζουμεναεπιστρέψουμεσύντομαστηνκαθημερινότηταμας.
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Την αναβολή όλων των 
Ευρωπαϊκών διοργα-
νώσεων τόσο σε συλ-

λογικό όσο και σε επίπεδο 
Εθνικών ομάδων μέχρι τις 
12 Απριλίου αποφάσισε η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
χάντμπολ.

Ηαπόφασηαυτήλήφθηκεμε
βάσει όλα όσα συμβαίνουν με
την εξάπλωση του κορωναϊού.
Αυτόσημαίνειπως ταπαιχνίδια
τηςΕθνικήςΓυναικώνμετηνΑυ-
στρία για τα προκριματικά του
Euro 2020αναβάλλονται, όπως
επίσης και οι ευρωπαϊκές υπο-
χρεώσειςτηςΑΕΚστοΤσάλεντζ
Καπ με αντίπαλο την Ποτάισα
ΤούρντααπότηΡουμανία.

Πιθανότατα την ίδια τύχη
θα έχουν και ταπροολυμπιακά
τουρνουά. Ένα πολύ όμορφο κείμενο 

με τίτλο «La Vita è bella: Η 
Ζωή είναι ωραία» απέστειλε 

στο greekhandball.com ο Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής του Φιλίπ-
που Βέροιας και γιατρός στο επάγ-
γελμα, Στέργιος Παπαδημητρίου. 
Ακολουθεί το κείμενο, το οποίο κρί-
ναμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε:

«Αγαπητοίγονείς,
Θυμάμαι σε ηλικία 10 ετών την εξής ιστορία:

Γυρίζοντας απόμίαπροπόνησηστο γήπεδο του
Ε.Α.ΚΜακροχωρίου,ξαφνικάανέβασαπυρετό40
και κάποια εξανθήματα.Οι γονείς μου και οι δύο
δημόσιοι υπάλληλοι, με άφησαν στα χέρια της
θείαςΝίτσας.«Θαμείνειςμέσακαιθασεπροσέχει
η θεία», μού είπε η μάναμου τοπρωί και έφυγε
για την δουλειά.Η θεία, αγρότισσα το καλοκαίρι,
μούέσυρετα«χίλιάμύρια»:Τιάθλημαείναιαυτό!
Όλημέραστατσιμένταμετουςφίλουςσου, τρως
τανύχιακαιάλλαπολλά.Δοκίμασαόλατα«μαγικά
φίλτρα»,ξύδι,σκόρδακαικρεμμύδια.Ευτυχώςμε
πρόλαβε οπατέρας μου, αλλιώς θα γνώριζα και
τις περιβόητες βεντούζες.Μετά από δύο μέρες
πάλι στο γήπεδο και στιςπροπονήσεις. Ξαφνικά
μαθαίνωότιηθείαείναισεμεγάλονοσοκομείοτης
Θεσσαλονίκης,λόγωπυρετού.Ηθείααντιμετώπιζε
αρκετάπροβλήματαυγείαςτατελευταίαχρόνια.

«ΟΦίλιπποςΒέροιας, αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι του κοινωνικού ιστού τηςπόληςμας.Εί-
μαστεκοινωνικάόνταμεκοινωνικήσυνείδησηκαι
υπευθυνότητα.Τώρα είναι ηώρα επιβεβαίωσης
αυτών των χαρακτηριστικών μας.Μπορούμε να
κερδίσουμε, υπακούονταςσυνειδητάστις οδηγίες
τηςΠολιτείας.Δεν είναι θέμαμαγκιάς, είναι θέμα
εξυπνάδας,Αδιαφορία και αμέλεια δεν δικαιολο-
γείται.Η ζωή είναιπολύτιμη καιωραία.Θέλουμε
όλους τους συνανθρώπους μας κοντά μας, στην
εξέδρα,στοκαφενείο,στηνδουλειά.

Ηκυριότερηυποχρέωσητουκαθενόςπροςτον
εαυτότουκαιπροςτουςάλλουςαυτήντηνκρίσιμη
περίοδο:νααποφεύγουμετοσυγχρωτισμόκαι τις
προσωπικέςεπαφές»

Μεεκτίμηση

Χάντμπολ

ΑναβολήσεόλεςτιςΕυρωπαϊκές
διοργανώσεις

Σε Εθνικό και συλλογικό επίπεδο

LaVitaèbella
Η Ζωή είναι ωραία από τον Στέργιο 

Παπαδημητρίου

Όπως ανακοίνωσε τηνΠαρασκευή (13/3) ηΟΥ-
ΕΦΑ, αναβάλλονται όλες τις διοργανώσεις της για
την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω των εξελίξεωνμε τον

κορωνοϊό.Αυτόσυμπεριλαμβάνει μεταξύάλ-
λωνόλα ταματς τουΤσάμπιονςΛιγκκαι του
ΓιουρόπαΛιγκ, ανάμεσά τους και το Γουλβς
–Ολυμπιακός.

Έτσι κι αλλιώς, ήδη είχαν αναβληθεί
ταΜάντσεστερ Σίτι – ΡεάλΜαδρίτης και
Γιουβέντους–Λυών.Επίσηςδενθαγίνουν
οι αγώνες για τοYouth Leagueπου ήταν
προγραμματισμένοιγιατις17και18Μαρ-
τίου, όπως και οι κληρώσεις τωνπροημι-
τελικών τωνΤσάμπιονςΛιγκ και Γιουρόπα
Λιγκπουήτανναγίνουνστις20Μαρτίου.

Πλέον, αναμένεται να φανεί πότε θα
γίνουν όλοι οι αυτοί οι αγώνες, ενώ την
Τρίτη (17/3)θαυπάρξει έτσι κιαλλιώς τη-

λεδιάσκεψηγιατομέλλοντωνδιοργανώσεωνυπό
τοφωςτωννέωνεξελίξεων.

Αναβάλλονται οι αναμετρήσεις της 
επόμενης εβδομάδας σε Τσάμπιονς Λιγκ 

και Γιουρόπα Λιγκ

Την αναβολή διεξαγω-
γής όλων των πρω-
ταθλημάτων λόγω 

κορωνοϊού ζητάει με ανα-
κοίνωσή του ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Αμειβομένων 
ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές

παρακολουθούν με αγωνία τηνπαγκό-
σμιαέξαρσητουκορονοϊού,πουεγκυμο-
νεί κινδύνους για όλουςμας και κυρίως
όσουςανήκουνστιςευπαθείςομάδες.

ΟΠ.Σ.Α.Π.μεγνώμονατονσεβασμό
προς τους συνανθρώπους μας καιπά-
νταμευπευθυνότηταγιατηνδιασφάλιση
του υπέρτατου αγαθού της υγείαςπου
πρέπεινααποτελείάμεσηπροτεραιότη-
τα, ζητά την αναβολή διεξαγωγής όλων
τωνπρωταθλημάτων,θέλονταςμεαυτόν
τον τρόπο να συμβάλει στην ελαχιστο-
ποίησηέκθεσηςστονκίνδυνο,τόσοτων
μελώντουόσοκαιτουσυνόλουτηςκοι-
νωνίαςμας.

Τηναναβολήδιεξαγωγήςόλων
τωνπρωταθλημάτωνζητάειοΠΣΑΠ

ΕΠΣ Ημαθίας
ΑποφάσειςτηςΠειθαρχικήςΕπιτροπής

Πέντε αγωνιστικές στον Ν. Κίτσα
ΗΠειθαρχικήΕπιτροπήτηςΈνωσηςεπιλήφθηκετωνΦύλλωνΑγώνωντουπρωτ/τοςκαιεπέβαλετιςκά-

τωθιποινέςστουςαποβληθέντεςποδ/στες:
1.-ΜΠΟΥΚΛΑΣΑ.(ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ)1αγων.ημ.&10Ευρωαπό09.02.2020
2.-ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣΠ.(Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ)1αγων.ημ.&10Ευρωαπό10.02.2020
3.-ΚΙΤΣΑΣΝ.(ΚΥΨΕΛΗΣ)5αγων.ημ.&50Ευρωαπό10.02.2020
4.-ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΚ.(ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ)1αγων.ημ.&10Ευρωαπό10.02.2020

ΕπίσηςηΕπιτροπήαποφάσισετακατωθι:
2.-ΕπιβαλλειστοσωματείοΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥχρημ.προστιμο100Ευρω.
3.-ΕπιβαλλειστοσωματείοΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣποινηΕΓΓΡΑΦΗΣΕΠΙΠΛΗΞΗΣ.
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Ακόμη μία θλιβερή επέτειος 
Του Πάρη 
Παπακανάκη
 
 
 
Τέτοιες ημέρες ήταν του 1928, αγαπητοί 

φίλοι, όταν με απόφαση του τότε Δημοτικού 
Συμβουλίου της Βέροιας άρχισε να υλοποι-
είται η από ετών προαναγγελθείσα κατακρή-
μνιση του πύργου του Ρολογιού, ενός εμβλη-
ματικού και ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας* 

τοπόσημου της πόλης μας!!! 
[* «Ήτο μία συντροφιά μας, που όλοι οι παλαιοί την νοσταλγού-

μεν...  Για τους εργαζομένους εις τα χωράφια και τους μπαχτσέδες 
ήτο οδηγός απαραίτητος. Για τις ατέλειωτες δε νύχτες του χειμώνος 
παρηγοριά περιζήτητος.  Ταγκ!...Ταγκ!... και εξυπνούσαμε ενωρίς 
να μελετήσωμε τα μαθήματά μας και να τρέξωμεν όλοι στο σχολείο 
την ωρισμένην ώραν...» ( Αναστάσιος Εμμ. Χριστοδούλου, 1960, 
Ιστορία της Βέροιας)]

Η επίσημη αναγγελία του γεγονότος στον βεροιώτικο πληθυσμό 
έγινε μέσω του τύπου την Κυριακή 18 Μαρτίου 1928, κεντρικά με 
ένα μικρό αλλά έντονα φορτισμένο συναισθηματικά κείμενο του 
Γιάννη Γούναρη: «Το ωρολόγιον της πόλεώς μας κατεδαφίζεται. 
Αυτή είναι η απόφασις των σοφών δημοτικών μας αρχόντων. Ένα 
κειμίλιον της πόλεώς μας –αν όχι βεβαίως σπουδαιότατον- πάντως 
όμως κειμίλιον εξαφανίζεται και οι αναπολούντες τα παλαιά θα 
βλέπουν το ρωλόγι μας εις τα δελτάρια και εις την επιγραφήν του 
“Αστέρος”…» (Αστήρ Βερροίας, Αρ.Φ. 77/ 18-3-1928)

 

Δεν θα μπορούσαν βέβαια να απουσιάζουν και οι λυρικές αναφορές. Έτσι σε ειδικό αφιέ-
ρωμα, ο υπογράφων ως ΤΑΚ.ΠΙΠ. συντάκτης του, τονίζει: «Χρόνια τώρα οι δυό φίλοι έζων α-
δελφωμένα. Η φιλία των ήρχισε και ανεπτύχθη από τον παρελθόντα αιώνα. Αριθμεί δε δεκά-
δας ετών. Έζων οι δυό τους ευτυχισμένα, ο ένας κοντά στον άλλον, ουδέποτε απεχωρίζοντο, 
ο είς εβοήθει τον άλλον και παρηγορούσε αυτόν στες δύσκολες στιγμές της ζωής των, μαζύ 
αντίκρυζαν την ευτυχίαν και την δυστυχίαν. Μιά τέτοια φιλία, μα την Αλήθειαν, θα την εζήλευ-

αν όλοι εκείνοι πού ξέρουν να εκτιμούν αυτήν.  Τόσα καλοκαίρια ο Γέρω-Πλάτανος εδρόσιζε 
με τη σκιά του τον φίλον του, άλλους τόσους δε χειμώνας το ακλόνητον ωρολόγι ανταπέδιδε 
την καλωσύνη, προτάσσοντας το πέτρινό του κορμί στο μανιασμένο Βορρά, που ήθελε να 
ξεριζώση τον καλό του… Αλλ’ ιδού το φοβερώτατον της φύσεως… θηρίον ο… άνθρωπος 
επενέβη για να φέρη τον σκληρό χωρισμό στους δύο αυτούς φίλους…» (Αστήρ Βερροίας, 
Αρ.Φ. 77/ 18-3-1928)

 
Η “αιτιολογία” της Δημοτικής Αρχής για την απόφαση αυτή συνά-

γεται από αποσπασματικές φράσεις μεταγενέστερων κειμένων: «…
απεφάσισαν την εσπευσμένην κατεδάφισιν του ωρολογίου και την επί 
του χώρου αυτού τοποθέτησιν ηρώου των πεσόντων, μέχρι της εθνικής 
εορτής της 25ης Μαρτίου…» (Αστήρ Βερροίας, Αρ.Φ. 81/ 23-4-1928).

Αν όμως συνεξετάσουμε:
1. Την σχεδόν προκλητική αγνόηση των έγκαιρων (από τον 

Αύγουστο του 1925) προειδοποιήσεων των δημοτών μέσω δημοσιευ-
μάτων: «… οι δημοτικοί μας άρχοντες αποφασίσαντες την κατάρριψιν 
τούτου (εννοεί τον πύργο του Ρολογιού) ώφοιλον πρότερον εξευρίσκο-
ντες τους σχετικούς πόρους να ανεγείρωσιν νέον σύμφωνον πάντοτε 
με τας καλλισθητικάς απόψεις των κ.κ. Δ. Συμβούλων, διότι φοβούμεθα 
ότι η πόλις μας θα μείνη και άνευ ωρολογίου, εν ω άλλαι πόλεις και γεί-
τονες ακόμη μεθ’ υπερηφανείας επιδεικνύωσι τοιαύτα.» (Αστήρ Βερροί-
ας, Αρ.Φ. 13/ 2-8-1925)

2. Την εσπευσμένη προσπάθεια μετονομασίας της πλατείας 
Ωρολογίου σε πλατεία Γεωργίου Α’ [Αργότερα έγινε νέα προσπάθεια 
μετονομασίας της πλατείας σε Κ. Ρακτιβάν].  

3. Την αυτοαναίρεση στην πράξη του αιτιολογικού της κα-
τακρήμνισης του πύργου: «…και η μεν εθνική μας εορτή παρήλθεν, η 
δε προτομή του αγνώστου στρατιώτου είναι πεταγμένη εις δρομίσκον 
τινά, παρά την πλατείαν» (Αστήρ Βερροίας, Αρ.Φ. 81/ 23-4-1928) [Να 
επισημάνω επιπλέον ότι χρόνια μετά την κατακρήμνισή του συναντά 
κανείς δημοσιεύματα και κείμενα στα οποία μαρτυρείται η παραμονή 
των ογκόλιθων της βάσης του στην πλατεία.]

4. Την επιλογή τελικά άλλης θέσης (στο ανατολικό όριο της 
πλατείας Ωρολογίου) για την τοποθέτηση του μνημείου πεσόντων,
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για το Ρολόι της Βέροιας…
μάλλον θα πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι το ιστορικό Ρο-

λόι της Βέροιας ήταν ένα ακόμη “θύμα” της φιλοσοφίας του “αθηναϊσμού*”, 
η οποία είχε κυριαρχήσει στη σκέψη των ενασχολούμενων με τα πολεοδο-
μικά θέματα της πόλης μας εκείνη την περίοδο!!!

 [*Έχουμε κάνει λόγο αναλυτικά σε προηγούμενα αφιερώματα… Συνο-
πτικά, προωθούσε την εκκαθάριση όλων των αρχιτεκτονικών, πολιτισμι-
κών, κ.α. στοιχείων, τα οποία (κατά την άποψη κάποιων δυτικοτραφών) 
θύμιζαν την οθωμανική πολεοδομική και κοινωνική δομή της πόλης.]

Το δε επικαλούμενο αιτιολογικό σκεπτικό από την πλευρά της τότε Δη-
μοτικής Αρχής αποδεικνύεται από τα πεπραγμένα της ότι στην πραγματι-
κότητα ήταν ένα «βολικό πρόσχημα»… 

Το κοινό αίσθημα των Βεροιέων επί του θέματος εξέφρασε πολύ εύστο-
χα ο Στέφανος Ζάχος στις Αναμνήσεις ενός Βεροιώτη το 1979:  

«Πλατεία ωρολογιού λέμε και έτσι θα μείνει, παρά την ονομασία της 
προς τιμήν του συμπολίτη μας Κ. Ρακτιβάν, νομικού, πολιτικού…»  

εκφράζοντας το ίδιο εύστοχα, καθώς ολοκλήρωνε τη φράση του, το δια-
χρονικό παράπονό τους: 

«…κι ωρολόγι δεν βλέπουμε!!!».

 
Εκ νέου λοιπόν επανέρχεται στο προσκήνιο η ιστορική και ηθική* υπο-

χρέωση τόσο της Δημοτικής Αρχής, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου 
μας να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την «…ανακατασκευή της Πλατείας 
Ωρολογίου, η οποία εκτός της λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισής 
της θα περιλαμβάνει και την κατασκευή ενός ρολογιού με σκοπό την ανά-
δειξη της πλατείας σε αληθινό τοπόσημο για την πόλη», σε συνδυασμό με 
την «…αξιοποίηση του κτηρίου των παλαιών Δικαστηρίων», την «…ενο-
ποίηση των χώρων του Βήματος Αποστόλου Παύλου και του 3ου Δημοτι-
κού Σχολείου Βέροιας» και την «…ενοποίηση των διατηρητέων συνοικιών 
Κυριώτισσας, Μπαρμπούτας και Παναγίας Δεξιάς με σκοπό τη δημιουργία 
ενιαίας φυσιογνωμίας “Παλιάς Πόλης” », λαμβάνοντας επιπλέον σοβαρά υπόψη την παράμε-
τρο «…διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων». 

[*Θυμίζω ότι τα προαναφερόμενα είναι προεκλογικές δεσμεύσεις της πλειονοψηφήσασας 
δημοτικής παράταξης, ενώ αντίστοιχες υποσχέσεις διατυπώθηκαν προεκλογικά και από όλες 
τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.]

 

Είναι πράγματι θλιβερό!!! Πέρασαν ενενήντα δύο χρόνια από τότε, αγαπητοί φίλοι και…  
ενώ ακόμη «πλατεία Ωρολογίου λέμε…     … ωρολόγι δεν βλέπουμε!!!».

Το πρώτο μνημείο πεσόντων στη Βέροια, 
στο ανατολικό όριο της πλατείας Ωρολογίου (Αρχείο Γ. Κόβα)
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Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης, 24ωρης επιφυλακής, 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, 
συστήθηκε με απόφαση Τζιτζικώστα

Τη σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας αποφάσισε χθες ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας προήδρευσε σε νέα έκτακτη σύσκεψη, που συγκάλεσε, με την παρουσία όλων των Γενικών 
Διευθυντών και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αποφασίστηκε η σύσταση 
Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, υπό το συντονισμό της Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

Στην ομάδα θα συμμετέχουν επίσης ο Εκτελεστικός Γραμματέας και οι έξι Γενικοί Διευθυντές της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τζιτζικώστας, «το όργανο αυτό βρίσκεται από σήμερα και στο εξής σε εικοσιτετράωρη 
επιφυλακή και σε διαρκή συνεδρίαση, με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας του 
κορονοϊού σε όλη την Κεντρική Μακεδονία».

Πριν από τη σύσκεψη, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επιθεώρησε το κτίριο υπηρεσιών της Περιφέρειας 
στη δυτική Θεσσαλονίκη για την εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε προχθές, μετά τις διαδοχικές έκτακτες συσκέ-
ψεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας, αλλά και με την Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΠΕΔΚΜ και τους επικεφαλής των δυο Υγειονομικών Περιφερειών της περιοχής.

«Τα μέτρα τηρούνται στο σύνολό τους ήδη. Προσπαθούμε με αυτό τον τρόπο αφενός να αντιμετωπίσουμε την 
εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, αφετέρου να μη μειώσουμε κατά το δυνατό το επίπεδο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς τους πολίτες. Με υπευθυνότητα όλοι μας οφείλουμε να αντι-
μετωπίσουμε την πανδημία. Επαναλαμβάνω: όχι πανικός, όχι όμως και εφησυχασμός», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Σε πανηγυρικό κλίμα - παρά τον περιορισμένο λόγω των 
μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού - προσκεκλημένων, 
ορκίστηκε ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, η πρώτη 
γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η τέως πρό-
εδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου.

   Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
και των πολιτικών αρχηγών και χοροστατούντος του Αρχιε-
πισκόπου Αθηνών κκ Ιερωνύμου, η κ. Σακελλαροπούλου ορ-
κίστηκε «στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης 
Τριάδας» να φυλάσσει το Σύνταγμα και τους νόμους, να με-
ριμνά για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζει την εθνική 
ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύει 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρε-
τεί το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού.. 
«’Αξια» αναφώνησαν οι βουλευτές, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιε-
ρώνυμος της ευχήθηκε «καλή δύναμη». Μετά την ορκωμοσία 
της, η κα Σακελλαροπούλου κατευθύνθηκε στα κοινοβουλευ-
τικά έδρανα, όπου χαιρέτησε τους πολιτικούς αρχηγούς.

   Νωρίτερα, η κ. Σακελλαροπούλου έγινε δεκτή στο Μέ-
γαρο της Βουλής από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Κων. 
Τασούλα και τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, ενώ άγημα 
των Ενόπλων Δυνάμεων απέδιδε τιμές. Ως είθισται, κόκκινοι 
τάπητες στρώθηκαν στους διαδρόμους του κτιρίου ωστόσο 
τις παραδοσιακές χειραψίες αντικατέστησαν οι «επινεύσεις», 
όπως απαιτεί η περίσταση.

   Την ειδική συνεδρίαση της Βουλής, προεδρεύοντος του 
α’ αντιπροέδρου Νικήτα Κακλαμάνη παρακολούθησαν περί 
τους 120 εκπροσώπους πολιτικών, διπλωματικών και άλλων 
αρχών, μεταξύ των οποίων οι πολιτικοί αρχηγοί, 13 μέλη του 

υπουργικού συμβουλίου, περί τους 35 βουλευτές. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι μεταξύ των παρισταμένων, μεσολαβούσε του-
λάχιστον ένα κενό κάθισμα, για λόγους προφύλαξης.

   Η κ. Σακελλαροπούλου είναι το 8ο πρόσωπο από τη 
μεταπολίτευση που αναλαμβάνει το ανώτατο πολιτειακό 
αξίωμα, διαδεχόμενη τους Μιχ. Στασινόπουλο (1974-1975), 
Κων. Τσάτσο (1975-1980), Κων. Καραμανλή (1980-1985 και 
1990-1995), Χρ. Σαρτζετάκη (1985-1990), Κων. Στεφανό-
πουλο (1995-2005), Κάρ. Παπούλια (2005-2015) και τον Πρ. 
Παυλόπουλο (2015-2020). Είναι επίσης η τρίτη με θητεία στο 
δικαστικό σώμα, μετά τους Μιχ. Στασινόπουλο (εισηγητής 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας) και τον Χρ. Σαρτζετάκη (Α-
ρεοπαγίτης).

   Μετά το πέρας της συνεδρίασης, και όσο η νέα Πρόε-
δρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου ανέμενε - με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της 
Βουλής - τους προσκεκλημένους να μεταβούν στο Μνημείο 
του ‘Αγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η αισιο-
δοξία είναι γένους θηλυκού», ενώ ο κ. Τασούλας συμπλήρω-
σε: «....εκπέμπεται σήμερα και είναι βάσιμη».

   Ακολούθως, η κα Σακελλαροπούλου μετέβη στο Μνη-
μείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη για να καταθέσει στέφανο και 
αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, προκει-
μένου να αναλάβει τα υψηλά της καθήκοντα.

«Η αισιοδοξία είναι γένους θηλυκού» είπε ο Κυρ. Μητσο-
τάκης απευθυνόμενος στη νέα Πρόεδρο της Δημοκρατίας

«Η αισιοδοξία είναι γένους θηλυκού», είπε ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στη νέα Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και της ευχήθη-
κε να έχει μια παραγωγική, γεμάτη από υγεία, θητεία.

Πέθανε 
ο Φίλιππος Πετσάλνικος, 

επι χρόνια βουλευτής 
και υπουργός 
του ΠΑΣΟΚ 

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και υπουργός σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, Φί-
λιππος Πετσάλνικος που απεβίωσε χθες μετά από άνιση μάχη λίγων μηνών με τον 
καρκίνο, γεννήθηκε στο Μαυροχώρι Καστοριάς στις 1/12/1950 από γονείς αγρότες. 
Τελείωσε το Γυμνάσιο στη Καστοριά και στη συνέχεια σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά την αποφοίτησή του συνέχισε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βόννης, στη Γερμανία δουλεύοντας ένα διάστημα πα-
ράλληλα ως βιομηχανικός εργάτης σε εργοστάσια. Ακολούθησε εκτός από τα Νομικά 
και Οικονομικές Επιστήμες ενώ εργάσθηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης. Μιλούσε 
Γερμανικά και Αγγλικά.

Ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Καστοριάς το 1977 και το 1981. 
Εκλέχθηκε βουλευτής για πρώτη φορά βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη ιδιαίτερη πατρίδα 
του το 1985. Τον Μάρτιο του 2004 εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής, όπως και τον 
Σεπτέμβριο του 2007. Μετά την νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2009 εκλέχθηκε 
πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, στις 15 Οκτωβρίου.

Ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του το 1974 και συμμετείχε σε διάφορα 
όργανα του (γραμματέας του Τομέα Διαφώτισης, του Τομέα Απόδημου Ελληνισμού). 
Εκλέχθηκε το 1994 στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος ενώ διετέλεσε μέλος του 
Εθνικού Συμβουλίου του.

Ο Φίλιππος Πετσάλνικος ανέλαβε κυβερνητικά καθήκοντα σε κυβερνήσεις του 
ΠΑΣΟΚ όπου διετέλεσε: υπουργός Δικαιοσύνης, Μακεδονίας-Θράκης, Δημόσιας 
Τάξης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υφυπουργός 
Πολιτισμού, υφυπουργός Παιδείας, γενικός γραμματέας στο υπουργείο Παιδείας. Ήταν 
παντρεμένος και πατέρας 3 παιδιών.

Ορκίστηκε χθες 
η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 

Κατερίνα Σακελλαροπούλου



Σάββατο 14-3-2020
08:00-14:30ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι .
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38
23310-29551

08:00-14:30ΠΑ-
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕ-
ΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45
23310-26757

08:00-14:30ΤΥ-
ΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙΚΟΥΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)
23310-24534

19:00-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

21:00-08:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑΒΑ1 (δίπλαστο ΙΚΑ) 23310-
66649

Κυριακή 15-3-2020
08:00-14:30ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ723310-28594
14:30-21:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΩΝΙΑ23310-60340

19:00-21:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ623310-22017

21:00-08:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ623310-22017

Δευτέρα 16-3-2020
14:30-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε. Ε-

ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279

14:30-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντιαπόμάρκετΓαλαξί-
ας)23310-75180

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥ-
ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥ-
ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Μάρτιος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό16-3-2020 μέχρι
22-3-2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτη-
λεφωνητήςβλαβών:τηλ.2331021814.

--Σε2.375ελέγχουςοχημάτωνκαι2.601ελέγχους ατό-
μων,συνελήφθησαν29καιβεβαιώθηκαν738παραβάσεις

Στοπλαίσιο του επιχειρησιακούσχεδιασμού τηςΓενικής
ΠεριφερειακήςΑστυνομικήςΔιεύθυνσηςΚεντρικήςΜακεδο-
νίας,πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο24ωροειδικέςαστυ-
νομικές δράσειςσεΗμαθία,Κιλκίς,Πέλλα,Πιερία,Σέρρες
καιΧαλκιδική.Στόχοςείναιηπρόληψητωνκλοπώνκαιδιαρ-
ρήξεων,η καταπολέμηση τηςδιάδοσης τωνναρκωτικών,ο
εντοπισμόςφυγόποινων,ησύλληψηδραστώνεγκληματικών
πράξεωνκαιγενικότεραηαντιμετώπισηκάθεμορφήςπαρα-
βατικήςσυμπεριφοράς.Κατά τηδιάρκεια τωναστυνομικών
δράσεωνπραγματοποιήθηκαν2.375 έλεγχοι οχημάτωνκαι
2.601έλεγχοιατόμων.Συνελήφθησανσυνολικά29άτομαγια
διάφορααδικήματακαισυγκεκριμένα:

•11άτομαγιαπαράβασητηςνομοθεσίαςπερίαλλοδαπών,
•5άτομαγιαπαρεμπόριο,
•4άτομαγιαναρκωτικά,
•3άτομαγιακαταδικαστικέςαποφάσεις,

•2άτομαγιακλοπές–διαρρήξεις,
•1άτομογιαπαράβασητηςνομοθεσίαςπερίόπλωνκαι
•3άτομαγιαλοιπάαδικήματα.
Επίσηςστοπλαίσιοτωνπαράλληλωνδράσεωνπουανα-

πτύχθηκαντοτελευταίο24ωρο,βεβαιώθηκανκαι738παρα-
βάσειςγιαδιάφορααδικήματακαισυγκεκριμένα:

•709γιαπαραβάσειςτουΚώδικαΟδικήςΚυκλοφορίας,
•11παραβάσειςτηςνομοθεσίαςπερίαλλοδαπών,
•5παραβάσειςτηςυγειονομικήςνομοθεσίας,
•2παραβάσειςγιαπαρεμπόριοκαι
•11παραβάσειςγιαλοιπάαδικήματα.
Οιδράσειςαυτέςείναιστοχευμένεςκαιαποσκοπούντό-

σοστηνπρόληψηκαικαταστολήτηςεγκληματικότητας,όσο
και στη διαμόρφωσηασφαλώνσυνθηκών διαβίωσης των
πολιτών,ενώθασυνεχιστούνκαιτοεπόμενοδιάστημαστην
εδαφική αρμοδιότητα τωνΔιευθύνσεωνΑστυνομίας που
υπάγονταιστηνΓενικήΠεριφερειακήΑστυνομικήΔιεύθυνση
ΚεντρικήςΜακεδονίας.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

14:15,15:15,16:15,17:15,18:15,19:15,20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας: Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι,Καμποχώρι,Βρυσά-
κι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
19:45,20:45,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ,7:45T,8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 ,
17:45T,18:30,19:30T,20:00,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ,20:30,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,21:30

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

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-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιαςΣτοχευμένες αστυνομικές δράσεις για την πρόληψη 
και καταπολέμηση της εγκληματικότητας

στην Κεντρική Μακεδονία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-
μα63τ.μ.μεπατάρικαι

υπόγειο στη Βέροια, ο-
δός Τρύφωνος 3. Τηλ.:
6944024468.

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το

πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σε οικόπεδο 1,5 στρέμ-
μα, θερμοκήπιο, αμπε-
λώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κίακοντάστο7οΔημοτι-
κό,75τ.μ.,μευπόγειο75
τ.μ.καιοικόπεδο200τ.μ.,
48.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλεί-
ται μονοκατοικία 80 τ.μ.
σεοικόπεδο1000τ.μ.,με
θέατοποτάμι,καιταδύο
μαζίήμεμονωμένα.Τηλ.:
6981058526.

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ  πω-
λείται μονοκατοικία δύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.

1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα, σε οικόπεδο 595
τ.μ.,πάνωστονκεντρικό
δρόμο, 10 λεπτάαπό τη
Βέροια, δίπλα από τον
Αγ.Γεώργιο.Τιμή85.000
ευρώ, συζητήσιμη.Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ι αμέ -
ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, ανα-
καινισμένο, χωρίς ασαν-
σέρ, ατομική θέρμανση,
κουφώματα ενεργειακά,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.
Τιμή 45.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. Τηλ.:  6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο
250 έως1000 τ.μ. γιαα-
ντιπαροχήστηνπόλη της
Βέροιας,εκτόςαποΕργα-
τικέςκατοικίες.Τηλ.:6945
122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία πωλείται οικό-
πεδο2στρέμματα, άρτιο
και οικοδομήσιμο, με νε-
ρό,ρεύμα,σεπολύωραία
θέση.ΤιμήΜΟΝΟ30.000
ευρώ.Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στη Βεργίνα,
έναντιπαραδοσιακού ξε-
νώνα,πλησίον Γυμνασί-
ου Βεργίνας.Τηλ.: 6974
792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπε-
δοστηΜέσηΒέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-

κόπεδο205 τ.μ., αξία
5.500 ευρώ. Τηλ. :
6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
μεσυμπύρηναροδάκι-
να(ΆνδροςκαιΈβερτ)9
στρέμματαστοΠΑΛΙΟ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972
237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί

στηνοδόΘεσ/νίκης,σε
τιμήευκαιρίας.Τηλ.:6989
592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στηνπλατείαΚαπετανίδη
λόγωσυνταξιοδότησης.
Τηλ.:6972670817.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐ-
δη,κοντάστηνΠλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949981810.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πάρκιγκ, πάροδος
Καρατάσου, περι-
οχή Αστικά, κοντά
στο  6ο  Δημοτ ικό
Σχολείο. Τηλ.: 6995
589356.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

μηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν
ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπροχωρημέ-
νηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:6944764477&
2331027796.

του Σαββατοκύριακου

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
Απαραίτηταπροσόντα:
·Πτυχίοπληροφορικήςήπτυχίοθετικώνεπιστημών
·Άριστηγνώσηεφαρμογώνγραφείου
·Πολύκαλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
·Γνώσειςπρογραμματισμού
·ΓνώσειςΡομποτικής(Wedo2καιEV3τηςLEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

λιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμε
αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ
UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πλη-
ροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται ο-
δηγός με γνώσεις πληροφορικής έως 30
ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συ-
νεχές ωράριο, βασικός μισθός.Δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας θα αξιολογηθεί ιδιαιτέ-
ρως.Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com.
Πληρ.στο τηλ.2331071670,ώρες11.00-
13.00.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΖΗΤΩ  γ ια  ενο ικ ίαση
γκαρσονιέρα 40 τ.μ. έως 50
τ.μ. στη Βέροια, χωρίς έπι-
πλα. Τηλ.: 6939 581580 κ.
Γιώργος.

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 (08.00-13.00
και17.00-20.00).

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29, περι-
οχήΒυζαντινόΜουσείο, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα, 1ος ό-
ροφος,σεάριστηκατάσταση,
μερικώςεξοπλισμένο,ντουλά-
πα, κεντρικήθέρμανση.Τηλ.:
6930930776.

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

του Σαββατοκύριακου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

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

GROWERS, Σιδηροδρομικός ΣταθμόςΒέ-
ροιας,Τ.Κ.59131,Τ.Θ.3,ΒΕΡΟΙΑ.
-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσω-

τερικό141ή147

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟΙΔΙΩΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 180 τ.μ., με υπόγειο 170 τ.μ.,

στηνοδόΣταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4)κλειστά,στηνοδόΦω-

κίωνος13καιδύο(2)στηνοδόΚαζαντζάκηστον
Προμηθέαστούψοςτωνκαταστημάτων.

ΥΠΟΓΕΙΟ 83 τ.μ. στην οδόΦωκίωνος 13,
Προμηθέας,τιμή5.000,00ευρώ.

Τηλ.:6944644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότους

σημείωμαστην ηλεκτρονική δ/νση:sidiropoulosfert@
gmail.com.

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 οικοπεδο-

χώραφο που έγινε εφαρ-
μογήσχεδίουπόλεως 6,6
στρέμματα, 60.000 ευρώ
καθαρό, οδόςΑκαδημίας,
100 μέτρα από τοΛύκειο
Μακροχωρίου.Τηλ.: 6979
083821.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-
ζεται κατάστημα 170 τ.μ.,
πλατείαΜ.Αλεξάνδρεου2,
στάση «Δικράνι», με τρι-
φασικό ρεύμα.Τηλ.: 6979
083821.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,

φροντιστήριο, ή εργαστήριο
και υπηρεσίες. Είναι ανακαι-
νισμένοι, 2WC και λογικό ε-
νοίκιο.Αριστοτέλους18.Τηλ.
2331023140&6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικόςχώρος50
τ.μ.,πλήρωςανακαινισμένος,
1ος όρ., γωνιακό, δίπλαστα
Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΟδηγός τα-
ξί,Μηχανικόςαυτοκινήτων,
Ηλεκτρολόγοςαυτοκινήτων,
απόεπιχείρησηστηΒέροια
γιαπλήρη απασχόληση. Ι-
κανοποιητικη αμοιβή. Τηλ.
επικοινωνίας:2331071553&
2331062900.Ώρεςεπικοινω-
νίας::9:00με18:00.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέμα-
τος «ΠΥΡΑΜΙΣΑΤΕ» ζητά
οδηγούςμπετονιέρας, οδη-
γούςεπικαθήμενουκαιχειρι-
στέςαντλίαςσκυροδέματος.
Τηλ.:6948549279&23320
43050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος
για εργαστήριο επεξεργα-
σίας κρεάτων, καθώς και
οδηγός με επαγγελματι-
κόδίπλωμα.Πληρ. 23320
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
σέρβιςσεκαφέ-μπαρ.Πλη-
ροφορίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑμεέδρατηΒέ-
ροιαπουδραστηριοποιείται
στο χώρο της ενοικίασης
και εγκατάστασηςσκαλωσι-
ών,αναζητάάμεσατεχνίτες

για εργασία.Γιαπερισσότερες
πληροφορίεςοιενδιαφερόμενοι
μπορούνναεπικοινωνούνστο
τηλέφωνο6947071526.

ZHTOYNTAIαπό την εται-
ρίαLoukidisPack, νέοι για τη
στελέχωσηπαραγωγής.Τηλ.:
2331041794.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ90000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΑΓΟΡΑ90τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200τ.μ
50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,μεθερμ/τες
34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο1οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ90τ.μ2ΔΣΚηλιακος,κόπλαμ.Α.Θ.,αποθ.ελευθεροαπό31/3
300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο,Ν.Νικο-
μήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.απόπαραλια
45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευομενες500€
ΠΛΥΧΡΟΝΟ450τ.μαρτιοοικοδομησομο1650μετρααπόθαλασσα
15000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€

VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε1400€ανα
στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ38τ.μΔίχωρο,καταλληλογιαΙατρειο–Τεχνικο
Γραφειο25000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό150εως
2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα100€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος με εμπειρ ία
στις βιομηχανικές ε-
γκαταστάσεις. E-mail:
tsiapanitis@yahoo.gr.
Τηλ.:6974908278.



ΖΗΤΕΙΤΑΙανδρόγυνογιαΓερμανία,περι-
οχήΝτίσελντορφ,γιακουζίνα,μελίγεςγνώ-
σειςΓερμανικών.Παρέχεταιασφάλιση.Τηλ.:
2331043537,πρωινέςώρεςαπό9π.μ.έως
11π.μ.καιαπόγευμα6μ.μ.έως9μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλητήςήπωλήτριαέως35
ετώνμεπροϋπηρεσία.Τηλ.:6932627614
&info@coverjeans.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσεφ,ψήστηςκαισερβιτόρος
γιαγνωστόψητοπωλείοτηςΒέροιας.Τηλ.:
2331025170,ώρες9.00π.μ.έως12.00μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις για εργασία
σεελληνικόεστιατόριο.ΜΙσθός,ασφάλεια,
διαμονή.Πληρ.τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατάπροτίμηση τουπρογράμ-
ματοςEpsilonγιαΛογιστικόΓραφείο.Τηλ.:
2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για
24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μι-
κρώνπαιδιών.Πληρ.τηλ.:6973680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-
ρείων με πολυετή εμπειρία και χειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα καιΠ.Ε.Ι. καιπτυχίοΜηχανικού
Αυτοκινήτων ζητά ανάλογη εργασία.Τηλ.
6909403655.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζαρίας

ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1 μπαούλοψυγει-
οκαταψύκτηςDELONGHI καινούργιο 250
ευρώ,1 τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.
Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙγραφείοεπαγγελματικόγερ-
μανικής κατασκευής μεφοριαμό και τρεις
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
επικοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-

ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα,
μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις

ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέση.
Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.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.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
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.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.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,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(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.

1914-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

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.



Το γεγονός ότι 
μέσα σε ένα εικοσι-
τετράωρο ο αριθμός 
των κρουσμάτων αυ-
ξήθηκε στα 190 από 
τα 117 που ήταν χθες 
οδήγησε την ειδική 
επιτροπή των λοιμω-
ξιολόγων του υπουρ-
γείου Υγείας στην α-
πόφαση να ληφθούν 
επιπλέον μέτρα που 
αφορά το κλείσιμο 
επιχειρήσεων όπου 
σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τα ι 
μεγάλες ομάδες πο-
λιτών.      

Ο υπουργός Υγεί-
ας Βασίλης Κικίλιας 
επεσήμανε ότι τα μέ-
τρα επεκτείνονται για προληπτικούς λόγους 
και εξήγησε γιατί η επιτροπή αποφάσισε να 
προχωρήσει σε επέκταση των ήδη αυστη-
ρών μέτρων. Ο στόχος, όπως είπε, είναι να 
μην έχουμε μεγάλη διασπορά του ιού στην 
κοινότητα. «Δίνουμε τη μάχη με ατομική 
ευθύνη και συλλογική συνείδηση» είπε χα-
ρακτηριστικά και εξήγησε τους λόγους που 
έκανε την επιτροπή να αποφασίσει ομόφω-
να πιο αυστηρά μέτρα.      

Ο ένας είναι ότι εμφανίστηκαν νέα κρού-
σματα σε νέες περιοχές της χώρας και ο 
άλλος ότι δυστυχώς δεν τηρούνται τα μέτρα 
περιορισμού και αυτοπεριορισμού, όπως 
χαρακτηριστικά είπε.

Από την πλευρά του ο Σωτήρης Τσιό-
δρας είπε ότι από τα 190 κρούσματα, τα 
11 είναι «ορφανά», δηλαδή δεν μπορεί να 

εντοπιστεί η πηγή μετάδοσης του ιού και 
εξήγησε ότι τα 9 από αυτά είναι στην Αττική. 
Ήδη 5 ασθενείς βρίσκονται σε σοβαρή κατά-
σταση και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε 
νοσοκομεία της χώρας. Από την πανδημία 
η Ελλάδα καταγράφει ήδη έναν νεκρό, ενώ 
ακόμη 47 ασθενείς που νόσησαν από κο-
ρονοϊό κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν 
στο νοσοκομείο και εξακολουθούν να νοση-
λεύονται.      

Όσον αφορά τα περαιτέρω μέτρα που 
ανακοινώθηκαν έχουν να κάνουν με: κλεί-
σιμο εμπορικών κέντρων, καφέ, μπαρ και 
καφετέριες, μαγαζιά εστίασης εκτός ντελί-
βερι και take away , βιβλιοθήκες, μουσεία, 
αθλητικοί χώροι, κέντρα αισθητικής. Ανοιχτά 
παραμένουν τα καταστήματα που πωλούν 
τρόφιμα, τα σούπερ μάρκετ, οι φούρνοι, 
τα ζαχαροπλαστεία (εφόσον δεν διαθέτουν 

τραπεζοκαθίσματα) και οι ιδιωτικές υπηρεσί-
ες υγείας. Ειδικά μέτρα θα ληφθούν και για 
τους δημοσίους υπαλλήλους που ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες και είναι ανοσοκατε-
σταλμένοι.

Όχι κλείσιμο, αλλά δραστικό 
περιορισμό του ωραρίου 

των εμπορικών
 καταστημάτων, προτείνει 

Στο πλαίσιο των αναγκαστικών μέτρων 
που λαμβάνονται από την Πολιτεία για την 
ανάσχεση της επιδημίας, οι έμποροι προ-
τείνουν να εξεταστεί και ο δραστικός περι-
ορισμός του επιτρεπόμενου ωραρίου των 
εμπορικών καταστημάτων, με αντίστοιχη 
αναστολή του εθνικού πλαισίου ωρών λει-
τουργίας καταστημάτων.

Αυτό προτείνει με επιστολή της στο υ-
πουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η Ελ-
ληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας.

Η ΕΣΕΕ προτείνει επιτρεπόμενο 
ωράριο ανοίγματος των καταστημά-
των από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 
το απόγευμα.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται 
στη σχετική επιστολή:

«...αυτονόητα έχει προκύψει 
ως αποτέλεσμα η δραματική πε-
ριστολή του κύκλου εργασιών των 
εμπορικών επιχειρήσεων και συνα-
κόλουθα η εγγενής τους δυσκολία 
να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες 
υποχρεώσεις της εποχής. Ένα δε 
από τα σημαντικότερα προβλήματα 
που ειδικά το λιανικό εμπόριο α-
ντιμετωπίζει, είναι η καταβολή των 
μισθολογικών και μη μισθολογικών 

υποχρεώσεων των εργαζομένων του.
Θεωρούμε ότι, με το κλίμα που έχει δημι-

ουργηθεί, όλοι οι κλάδοι του λιανικού εμπο-
ρίου, με την εξαίρεση αυτού των τροφίμων, 
θα αντιμετωπίσουν δραστική μείωση των 
εσόδων τους και επακόλουθο οικονομικό 
αδιέξοδο, που θα θέσει σε κίνδυνο τόσο 
την διατήρηση των θέσεων εργασίας του 
προσωπικού που απασχολούν όσο και την 
ίδια την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 
Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψη και 
η ανάγκη για τον περιορισμό των συναθροί-
σεων των καταναλωτών, που είναι σύμφυτη 
με την λειτουργία των εμπορικών καταστη-
μάτων, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων, ώστε να 
προστατευθεί αντίστοιχα και το πελατειακό 
μας κοινό.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, ιδιαίτερα οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ήδη επιβα-

ρυμένες και εξαντλημένες από την μακρο-
χρόνια κρίση, δεν έχουν αυξημένες αντοχές 
και πολλές από αυτές λειτουργούν σε ορια-
κά επίπεδα.

Κατά συνέπεια, εφόσον το ως άνω προ-
τεινόμενο μέτρο εφαρμοστεί υποχρεωτικά 
και με καθολικό τρόπο, δεν θα δημιουργήσει 
προβλήματα ανταγωνισμού, θα προστα-
τεύσει ουσιαστικά την δημόσια υγεία και θα 
δώσει μία διέξοδο στις επιχειρήσεις ώστε να 
μπορούν να λειτουργούν με μειωμένο προ-
σωπικό και αντίστοιχες δαπάνες. Αντίστοιχα 
θεωρούμε ότι, το ωράριο που προτείνεται 
θα αποδειχτεί παραπάνω από αρκετό και 
θα ανταποκριθεί πλήρως στην μειωμένη 
ζήτηση της εποχής εκ μέρους του κατανα-
λωτικού κοινού».
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Δέσμη νέων μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις συνέπειες της 
πανδημίας του κορονοϊού, προαναγγέλλει το υπουργείο 
Οικονομικών, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Η παγκόσμια κοινότητα, η Ευρώπη και η χώρα μας 
βιώνουμε μια μεγάλη δοκιμασία.Η ελληνική κοινωνία την 
αντιμετωπίζει με αγωνία, και η Κυβέρνηση, με τους ειδικούς 
επιστήμονες, κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να ελαχιστο-
ποιήσουν το ανθρώπινο, το κοινωνικό και το οικονομικό 
κόστος.

Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με μεθοδικό-
τητα και προνοητικότητα, σε απόλυτη συνοχή και συνερ-
γασία, αναλαμβάνουμε συνεχώς συνεκτικές πρωτοβουλίες 
προκειμένου να αμβλυνθούν οι σημαντικές συνέπειες της 
εξάπλωσης του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία και 
να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. 

-- Ενισχύουμε το σύστημα δημόσιας υγείας.
 Από την πρώτη στιγμή, υπάρχει πλήρης υποστήριξη 

του συστήματος υγείας σε έκτακτες δαπάνες που απαιτού-
νται, αναφορικά με έξοδα μισθοδοσίας, προσλήψεις νέου 
προσωπικού, εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, 
δαπάνες για καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων, και 
οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί.

 Επειδή είμαστε στους πρώτους μήνες του έτους, το Υπουργείο Υγείας 
χρησιμοποιεί - σε μεγαλύτερη έκταση - τους διαθέσιμους πόρους του προϋ-
πολογισμού του, ενώ επιπλέον χρηματοδοτείται και εκτάκτως.

 Ήδη ενισχύθηκε με 15 εκατ. ευρώ για την προμήθεια αναγκαίου υγειο-
νομικού υλικού.

Ενισχύεται περαιτέρω με 70 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την 
πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και 
στο ΕΚΑΒ.

Εκτιμάται ότι οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις θα ξεπεράσουν τα 200 
εκατ. ευρώ.

 -- Νομοθετήσαμε διευκολύνσεις πρόσβασης στην εργασία, ειδικά για 
τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά μέχρι 15 ετών.

 Παρέχεται ευελιξία ως προς τα ωράρια εργασίας, διευκολύνεται η εξ 
αποστάσεως εργασία, δίνεται η δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού.

 Το Κράτος, μαζί με εργοδότες και εργαζόμενους, επιμερίζεται το κόστος.
 -- Δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμών φορολογικών και ασφα-

λιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη 
δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού.

 Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα, για τις ίδιες επιχειρήσεις, αναστολής 
των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών, καθώς και πληρωμών όλων των ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία.

Ακολουθούν, άμεσα, αντίστοιχα μέτρα για επιχειρήσεις σε κλάδους που 
πλήττονται δραστικά από το ίδιο φαινόμενο.

 -- Δημιουργήθηκε μηχανισμός παρακολούθησης, με βάση τα διαθέσιμα 
στοιχεία του ΓΛΚ, της ΑΑΔΕ, των πιστωτικών ιδρυμάτων, του Υπουργείου 
Εργασίας και του ιδιωτικού τομέα, σε ημερήσια βάση, ώστε να παρεμβαί-
νουμε έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά στους κλάδους της οικονο-
μίας και στις περιοχές όπου παρατηρείται σημαντική πτώση της οικονομικής 
δραστηριότητας.

Τα αποτελέσματα του μηχανισμού θα αξιοποιηθούν για την εξειδίκευση 
μέτρων, άμεσα, τις επόμενες ημέρες. 

-- Θα νομοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης των εργαζομέ-
νων με εξαρτημένη εργασία, ένεκα της αναστολής καταβολής μισθών από 
τις επιχειρήσεις, για τις οποίες απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία τους.

 Αυτό το σύστημα θα περιλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση, τη διατήρη-
ση των θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, 
και την ενίσχυση των δεξιοτήτων από απόσταση.

 -- Προχωρούμε άμεσα, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, στην αποπλη-
ρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις και 
τα φυσικά πρόσωπα, με στόχο την αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία.

 -- Θα παρασχεθεί, έγκαιρα, ρευστότητα σε επιχειρήσεις που έχουν υ-
ποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τους, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

 Τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε συνεννόηση με τους ευρω-
παϊκούς θεσμούς για τη χρήση επιπλέον μέσων τόνωσης της ρευστότητας 
αυτών των επιχειρήσεων, όπως αυτά που ξεκίνησαν να ανακοινώνονται τις 
τελευταίες ώρες.

 Για τον σκοπό αυτό, θα συνεκτιμηθούν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και οι επικείμενες της συνεδρίασης του Eurogroup την 
προσεχή Δευτέρα.

 Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας: Προτάσεις μέτρων στήριξης 
προς τον Υφ. Οικονομικών  Απ. Βεσυρόπουλο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας με επιστολή 
του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο προτείνει 
μέτρα στήριξης όλων των επιχειρήσεων για την εύρυθμη λειτουργία της αγο-
ράς λόγω Κορωνοϊου . 

Στην επιστολή της η πρόεδρος και η διοίκηση του Συλλόγου, αναφέρει:
«Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ, 
 Το τελευταίο διάστημα με τα πρωτοφανή γεγονότα οι επιχειρήσεις (έ-

μποροι και επαγγελματίες), όλης της Χώρας πλήττονται βάναυσα.
Η κατάσταση στην αγορά είναι απελπιστική έως δραματική , δηλώνουμε  

αδυναμία να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές μας υποχρεώσεις καθώς η 
κίνηση είναι μηδενική και οι προβλέψεις δυσοίωνες .

Ζητάμε την παρέμβασή σας για να προλάβουμε τα λουκέτα στην αγορά 
και την ανεργία που συνεπάγεται με το γεγονός αυτό.

Η Κυβέρνηση εξήγγειλε μέτρα στήριξης , αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν 
για την ανακούφιση της αγοράς. Η αναστολή πληρωμών δεν είναι η μόνη 
λύση, συσσωρεύοντας  και μετακινώντας τις υποχρεώσεις σε μεταγενέστερο 
χρόνο.

Προερχόμενοι από μια 10 έτη κρίση δεν αντέχουμε και άλλο βάρος. 
Κρούομαι τον κώδωνα του κινδύνου και ζητάμε μέτρα επιβίωσης για την ήδη 
νεκρή αγορά μας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας δια της προέδρου του, 
Αθηνάς Πλιάτσικα Τσίπουρίδου, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα στήριξης της 
Κυβέρνησης προτείνει , για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς να υλοποιη-
θούν συνδυαστικά τα παρακάτω: 

• Επιδοτήσεις για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή της Πολιτείας.
• 50% Επιδότηση ενοικίου επαγγελματικής στέγης για όλες τις επιχειρή-

σεις για δύο μήνες
• Αναστολή στην καταβολή κάθε φόρου ,εισφοράς  και υποχρεώσεων 

κάθε επιχείρησης προς την Εφορία , Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, ΔΕΚΟ 
και ΟΤΑ για τέσσερις μήνες.

• Αναστολή στην καταβολή του Φ.Π.Α για τέσσερις μήνες.
• Πάγωμα κάθε υφιστάμενης ρύθμισης προς Εφορία και Ασφαλιστικά 

Ταμεία για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.
• Επιδότηση των Ασφαλιστικών Εισφορών των μη μισθωτών για 2 μήνες
• Επιδότηση των Ασφαλιστικών Εισφορών των εργαζομένων από το 

κράτος, ώστε να μην έχουμε απολύσεις.
• Θεσμοθέτηση νέας ρύθμισης τουλάχιστον 48 δόσεων για τις ασφαλι-

στικές και φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν το διάστημα της 
κρίσης.

• Άσκηση πιέσεων προς τις Τράπεζες ώστε κατά το διάστημα της κρίσης 
να προχωρήσουν σε μέτρα διευκόλυνσης προς τις επιχειρήσεις αλλά και σε 
νέα δανειακά προϊόντα για την στήριξη της ρευστότητας τους.

• Παροχή Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας τουλάχιστον 
τετράμηνης διάρκειας στις επιχειρήσεις που σήμερα την διαθέτουν. Τυχόν 
καθυστερήσεις στις καταβολές που θα προκύψουν κατά το διάστημα της 
κρίσης να μην αίρουν των Ενημεροτήτων αυτών.

Επιπλέον μέτρα από σήμερα για τον κορονοϊό
Κλείνουν και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, ανοιχτά μόνο καταστήματα 

τροφίμων, φούρνοι, φαρμακεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού
Μέτρα του υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων
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