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Το σαββατοκύριακο δίνουμε 
όλοι εξετάσεις

για να αποφύγουμε
το γενικό «κλείδωμα»

  Είναι πλέον ηλίου φαεινότερο ότι η κυβέρνηση 
έστειλε την τελευταία προειδοποίηση πριν λάβει 
σκληρότερα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας. Οι εικόνες λόγω της καλοκαιρίας, 
όπου στα συνήθως ύποπτα μέρη στη Βέροια, 
όπως το Φράγμα, το ΔΑΚ Μακροχωρίου, αλλά και 
στο κέντρο της πόλης με αποκορύφωμα την βόλτα 
της οδού Ανοίξεως γινόταν «της συνάθροισης»! 
Την μέχρι τώρα καλοτυχία μας ας μην την 
κλωτσάμε, μαζί με τα μέτρα της κυβέρνησης, 
αλλά κυρίως την αδιάκοπη μάχη που δίνουν 
το υγειονομικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Με 
ατομική ευθύνη, εξυπνάδα, όχι μαγκιά, και 
όπλα τις πιτζάμες και τις παντόφλες, ΜΕΝΟΥΜΕ 
ΣΠΙΤΙ. Αλλιώς η ελάχιστη ελευθερία που μας έχει 
απομείνει θα πρέπει αναγκαστικά να περιοριστεί 
για να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία που είναι το 
υπέρτατο αγαθό. Στο χέρι μας είναι!
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«Λουκέτο» σε Άγιο Νικόλαο 
και Δημοτικό Πάρκο βάζει ο 
δήμαρχος Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας λόγω κορωνοϊού

Με κατεπείγουσα εντολή τουΔημάρχουΝάουσαςΝικόλα
ΚαρανικόλακλείνειγιαπροληπτικούςλόγουςαπότοΣάββατο
21Μαρτίου2020έωςκαιτις31Μαρτίου2020,τοΆλσοςτου
ΑγίουΝικολάουκαιτοΔημοτικόΠάρκοΝάουσας,στοπλαίσιο
τωνέκτακτωνμέτρωνπουλαμβάνονταιμεστόχοτηνδιασφά-
λισητηςδημόσιαςυγείαςκαιτηνπροστασίατωνδημοτώναπό
τηνπανδημία του κορονοϊού. Ενόψει του σαββατοκύριακου
πουαναμενόταννακατακλεισθούναπόκόσμοΆγιοςΝικόλαος
και δημοτικόπάρκοηπαρέμβαση τουδημάρχουήταν επιβε-
βλημένημέσασταπλαίσιαπροστασίαςαπότηνεξάπλωσητης
πανδημίας.

Στονκλήροκαιστοευλαβήλαότης
Ι.ΜητρόποληςΒέροιας,Νάουσας και
Καμπανίας, απευθύνεται με μήνυμά
του οΜητροπολίτηςΠαντελεήμων, εν
όψει τωνμέτρωνπροστασίας τωνπο-
λιτώναπότηνπανδημίατουκορονοϊού
και της απαγόρευσης συγκέντρωσης
πολλώνανθρώπωνσεκλειστούςαλλά
και ανοιχτούς χώρους, μεταξύ αυτών
και οι εκκλησίες, για λόγους δημόσιας
υγείας.

«Αυτή τη δύσκοληώρα για όλους
μας,γιατηνΕκκλησία,γιατονλαόμας,
τηνπατρίδαμας,τονκόσμοολόκληρο,
δεν έχουμε τηνπολυτέλεια να είμαστε
διχασμένοι.Δενπρέπει ναθεωρήσου-
με ότι ἡ απόφαση τηςπολιτείαςστρέ-
φεται εναντίον τηςΕκκλησίας και της
πίστεωςμας,όπωςλένεκάποιοι.ἩΕκκλησίακαιοιΠα-
τέρεςαντιμετώπισανπάντοτετακρίσιμαπροβλήματαμε
πίστηαλλάκαιμερεαλισμό.Αςσυνειδητοποιήσουμεότι
κανείςδενέχειδικαίωμαναβάλεισέκίνδυνοτηζωήτου
αλλάπερισσότεροτηζωήτωναδελφώντουενεργώντας
απερίσκεπτα ἤ κάνοντας επίδειξη ζήλου και πίστεως»
τόνισεοΣεβασμιότατος.

Για τηΘείαΚοινωνία είπε ότι είναιφάρμακοαθανα-
σίας, για αυτό δεν κινδυνεύουμε να κολλήσουμε καμία

ασθένεια, όμως ὁ συνωστισμός είναι
αιτία να κολλήσει κανείς από τον δι-
πλανότουκαιναθέσεικαιτηνδικήτου
υγείασέκίνδυνοαλλάκαι τωνσυναν-
θρώπων του. «Δεν έχουμε δικαίωμα
ναπαίζουμε με την υγεία και τη ζωή
μαςκαιαυτήτωναδελφώνμας»,πρό-
σθεσε.

ΟΜητροπολίτης απευθυνόμενος
στουςπιστούς τους καλεί να υπακού-
σουν με συνέπεια και υπευθυνότητα
στις οδηγίες των ειδικών γιατρώνπου
αγωνίζονται να νικήσουν τον αόρατο
πόλεμο κατά τηςπανδημίας, «γιατί εί-
ναιεντολήτουΘεούνατουςτιμούμε»,
όπωςείπεκαιοιπιστοίαπότηνπλευ-
ράτουςνααγωνίζονταιμεκαθημερινή
προσευχή, ναμην ηττηθούνστοναό-

ρατοπνευματικόπόλεμοπουέχειπροκύψει.
«ΟΧριστόςδενεγκαταλείπειποτέ εάνδεν τονεγκα-

ταλείψουμεεμείς»,είπεοΜητροπολίτης,ενημερώνοντας
ότι από το ραδιόφωνο «ΠαύλειοςΛόγος» και την ιστο-
σελίδα τηςΜητρόπολης, θα μεταδίδονται καθημερινά
οι ακολουθίες, ενώπροέτρεψε να στρέψουμε το νου
μας και  και ναπροσευχηθούμε για όλουςαυτούς τους
αστυνομικούςκαιστρατιώτεςπουφυλάσσουντασύνορα
κάτωαπόδύσκολεςσυνθήκες.

Με 13 φιάλες αίμα «άνοιξε λογαριασμό»
η αιμοδοσία στο ΚΑΠΗ Βέροιας 

Ηπροσέλευση των εθελοντών
αιμοδοσίας την Παρασκευή στο
1ο ΚΑΠΗΒέροιας ξεπέρασε κάθε
προσδοκία, μας δήλωσαν οι υπεύ-
θυνες του Γενικού Νοσοκομείου
Βέροιαςπουδιενήργησαν τις αιμο-
ληψίες.Ανκαιπρώτημέραμεπερι-
ορισμόστηνκυκλοφορίακατάφεραν
νασυγκεντρώσουν13φιάλεςαίμα,
ένας αριθμόςπου δίνει αισιοδοξία
και προοπτική στο νέο εγχείρημα
του νοσοκομείου.Υπήρξε απόλυτη
τήρηση των κανόνωνπροστασίας
απότονκορωνοϊό,αφούστονχώρο
έμπαινε ένας-ένας εθελοντής στον
οποίο χορηγούσαν μάσκα και αντι-
σηπτικό,ενώτοπροσωπικόφορού-
σε επίσης προστατευτικές μάσκες
και γάντια.Μετάτηνδραματικήέκ-
κλησηαπόόλατανοσοκομείατηςχώραςγιατηνάμεσηανάγκηγιααίμα,ηιδέατηςέναρξηςτακτικήςαιμοδοσίαςστο
κέντροτηςΒέροιας,δείχνειναέχειάμεσααποτελέσματα.Ίσωςθαήταναπόταμέτραπουθαέπρεπενασκεφτείσο-
βαράηδιοίκησητουνοσοκομείουσεσυνεργασίαμετουςΔήμουςνακρατήσεικαιμετάτοπέραςτηςπανδημίας.Μην
ξεχνάτετοπρόγραμμααιμοδοσίαςείναιΔευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή09.00-13.00στηνοδόΑριστοτέλους4,εκτόςτης
Τετάρτης25ηςΜαρτίου,λόγωτηςεθνικήςεορτής.

ΗΔΕΥΑΒσυνέδεσεόλατα«κομμένα»υδρόμετρα
λόγωκορωνοϊού

ΕυαισθητοποίησημετάτοάρθροτουΛΑΟΥκαισύνδεσητουνερούστοσπίτιτηςυπέργηρηςστηνΚωττουνίου
ΣεμιαεπιβεβλημένηκίνησηλόγωτηςκατάστασηςέκτακτηςανάγκηςπουβιώνουμεπροχώρησεηΔΕΥΑΒκαισυνέ-

δεσεόλεςτις«κομμένες»παροχέςνερούλόγωχρεών.ΌπωςδήλωσεστοΛΑΟοπρόεδροςτηςΔΕΥΑΒΣτέργιοςΔιαμά-
ντης,προχώρησεάμεσαστηναπόφασητηςεπανασύνδεσηςόλωντωνυδρομέτρωνπουήτανκομμέναλόγωοφειλόμε-
νωνλογαριασμώνσεόλητηνπόλητηςΒέροιας.ΣυμπληρωματικάανέφερεότιδιάβασετοχθεσινόθέματουΛΑΟΥγια
τηνυπέργηρηκυρίαστηνοδόΚωττουνίουκαιτιςάθλιεςσυνθήκεςστιςοποίεςζειχωρίςνερόκαιέδωσεαμέσωςεντολή
σεσυνεργείο,πουμετέβηστοσπίτιτηςηλικιωμένηςκαισυνέδεσεαμέσωςτονερό.

Μήνυμα«Μένωσπίτι»
απότοΜαμάτσειοΝοσοκομείοΚοζάνης

Τηναγωνιώδη έκκλησή τουςμε-
ταφέρουν οι γιατροί και νοσηλευ-
τές τηςΚαρδιολογικήςΚλινικής του
ΜαμάτσειουΝοσοκομείουΚοζάνης,
που είναι στο επίκεντρο των κρου-
σμάτων του κορωνοϊού. Στην φω-
τογραφία ποζάρουν κρατώντας το
μήνυμα «Μένω Σπίτι» και ζητούν
από  όλους τους πολίτες να τους
στηρίξουνμεμιαμόνοενέργεια.Να
παραμείνουνστασπίτιατουςκαινα
διαφυλάξουνμεαυτότοντρόποτην
δημόσιαυγεία.Αςσκεφτούμεπόσο
ελάχιστοείναιαυτόπουζητούναπό
εμάς, σε σχέση με την καθημερινή
μάχηπουδίνουναυτοίγιανακρατή-
σουνανθρώπουςστηζωή.Μεαυτό
τοντρόποοκαθέναςμαςμπορείνα
συνεισφέρειώστε να καταφέρουμε
νανικήσουμε τοναόρατοεχθρόκαι
ναεπανέλθουμεστηνκανονική ζωή
μας.

Μητροπολίτης Παντελεήμων προς κλήρο και πιστούς:
Υπακοήστιςοδηγίεςτωνιατρών
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Παράδοση – παραλαβή χθες στην Ι Μεραρχία Πεζικού Βέροιας

Ανέλαβε την Διοίκηση 
ο Κων/νος Γούναρης 

από τον Σάββα Κολοκούρη
Από την Ι Μεραρχία Πεζικού ανα-

κοινώνεται ότι χθες Παρασκευή 20 
Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθη-
κε στην έδρα της, η τελετή παράδο-
σης-παραλαβής της διοίκησης της 
Μεραρχίας από τον Αντιστράτηγο 
Σάββα Κολοκούρη στον Υποστράτηγο 
Κωνσταντίνο Γούναρη. Η τελετή πρα-
γµατοποιήθηκε χωρίς προσκεκληµέ-
νους και τµήµατα απόδοσης τιµών, 
στο πλαίσιο της λήψης µέτρων για 
την προστασία από τη µετάδοση - δι-
ασπορά του κορονοΐού (COVID - 19). 

 

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
Ένα δρομολόγιο 

μόνο την Κυριακή 
για Αθήνα και 

κανένα από Δευτέρα
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-3-2020 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟ-

ΜΟΛΟΓΙΟ ΝΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ (ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΒΕΡΟΙΑ 8.00).

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΑΝΑΒΛΗΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ.  

ΤΟ ΚΤΕΛ  ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού και ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-3-2020 ΔΕΝ ΘΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗ-
ΝΑ.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Από τον Πρόεδρο της  Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας κ. Δημ. Μάντσιο, ανακοινώνονται τα εξής:
Από το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώθηκε η αναστολή της λειτουργίας των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας έως τέλος 

Απριλίου, με την υποχρέωση να λειτουργεί ένα ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας και τρία ξενοδοχεία σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η ευθύνη έπεσε στις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων για ενημέρωση των στοιχείων της μονάδος που θα παραμείνει ανοικτή στην 
κεντρική διοίκηση . Εάν δεν υπήρχε πρόταση της τοπικής ένωσης τότε γίνετε επίταξη με απόφαση υπουργού

Μετά από ενημέρωση των ξενοδοχείων στη ΒΕΡΟΙΑ και την γραπτή ή τηλεφωνική επικοινωνία όλα τα ξενοδοχεία απάντησαν 
αρνητικά έκτος του ξενοδοχείου ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ που δέχεται να παραμείνει ανοικτό .

Προσωπικά θέλω να εκφράσω την αμέριστη συμπαράσταση μου με κάθε τρόπο και μέσο στη γενναία τούτη απόφαση της 
Αμαλίας του Κωνσταντίνου και του Εμμανουήλ Παπαοικονόμου για έμπρακτη στήριξη της φιλοξενίας στην Ημαθία.

Η ευθύνη που αναλαμβάνουν είναι τεράστια και η συναδελφική στήριξη όλων μας είναι επιβεβλημένη.
Τα στοιχεία τους είναι Αιγές Μέλαθρον Hotel Διεύθυνση: Νέα
περιφερειακή οδός Βέροιας - Νάουσας Τηλέφωνο 23310 77777   e-mail:
info@aigesmelathron.gr
Η απόφαση θα ισχύσει από τα μεσάνυχτα της 22 προς 23 Μαρτίου.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 
Το ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ δέχτηκε να παραμείνει 

ανοικτό για την εξυπηρέτηση του νομού

Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέρρηξε την Μητρόπολη 
Βέροιας, καθώς και επιχειρήσεις και σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα

-Για την προσέγγιση και διαφυγή τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα
Εξαρθρώθηκε έπειτα από επισταμένη έρευνα αστυνομι-

κών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εγκληματική οργάνωση, 
η οποία ενέχεται σε περιπτώσεις ληστείας, καθώς και διαρ-
ρήξεων και κλοπών από οικίες και επιχειρήσεις στη Βόρεια 
Ελλάδα. Οι περισσότερες κλοπές πραγματοποιήθηκαν κα-
τά το τελευταίο δεκαήμερο, εκμεταλλευόμενοι το μέτρο της 
υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων 
και επιχειρήσεων ως μέτρο αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ως μέλη της οργάνω-
σης τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 34, 42 και 38 ετών και δύο 
(2) αλλοδαποί ηλικίας 36 και 31 ετών, σε βάρος των οποί-
ων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμορία, ληστεία, κλο-
πές κατά συναυτουργία, εμπρησμό  και απόπειρα επικίν-
δυνης σωματικής βλάβης τελούμενα κατά συναυτουργία, 
βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για 
παράβαση του Νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 Ειδικότερα, οι συλληφθέντες το τελευταίο δεκαήμερο 
εκμεταλλευόμενοι και την αναστολή λειτουργίας των κατα-
στημάτων και επιχειρήσεων ως μέτρο αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού, προέβησαν στη διάπραξη μίας (1) ληστείας 
και επτά (7) διαρρήξεων επιχειρήσεων και καταστημάτων 
(Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., τυχερών παιγνίων, ενεχυροδανειστήριο και εταιρείες) στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής και Δράμας. Το ίδιο 
χρονικό διάστημα διέρρηξαν την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας και τρεις (3) οικίες στο Νόμο Φλώρινας.

 Η λεία τους περιλαμβάνει χρηματικά ποσά, ποσότητα χρυσού, ηλεκτρονικές συσκευές, εμπορεύματα και προσωπικά αντικείμενα των ιδιοκτη-
τών.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι για την προσέγγιση στους τόπους τέλεσης των εγκληματικών τους ενεργειών και τη διαφυγή τους, χρησιμοποιούσαν ως 
«επιχειρησιακά» οχήματα, τρία (3) κλεμμένα αυτοκίνητα και ένα (1) αυτοκίνητο ενός εκ των δραστών, στα οποία είτε τοποθετούσαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας από έτερα οχήματα είτε τοποθετούσαν ειδικές μεμβράνες 
μετατρέποντας το χρώμα τους, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό τους.

 Σημειώνεται ότι, τα προαναφερόμενα οχήματα τα απέκρυπταν σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο στην περιοχή της Νεωχορούδας, όπου μετέβαιναν λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης.
 Τα μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν χθες Πέμπτη, 19-03-2020, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Προστασίας 

Μαρτύρων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καθώς και δικυκλιστών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στις περιοχές των Διαβατών και του Ευόσμου.
 Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους στην περιοχή των Διαβατών βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, ασύρματοι πομποδέκτες συντονισμένοι με τη συχνότητα της αστυνομίας, ηλεκτρονικοί εγκέ-

φαλοι αυτοκινήτων, τους οποίους χρησιμοποιούσαν για την κλοπή των οχημάτων, διαρρηκτικά εργαλεία και πλήθος κλοπιμαίων.



«Αγαπητές συνδημότισσες και αγαπητοί 
συνδημότες,

Στον Δήμο Νάουσας  προχωρήσαμε έ-
γκαιρα στην λήψη  σειράς μέτρων με σκοπό 
την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την  
προστασία των δημοτών, στον μέγιστο βαθ-
μό, από την πανδημία του κορονοϊού. 

Τα μέτρα αυτά έχουν ως εξής:
•  Προχωρήσαμε άμεσα στην λειτουρ-

γία των Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας με 
προσωπικό ασφαλείας. Η ορθή διαχείριση 
του προσωπικού μας έχει σκοπό τόσο την 
ομαλή λειτουργία του Δήμου όσο και την δια-
σφάλιση της δημόσιας υγείας.

•  Καθαρίζουμε με μεγαλύτερη επιμέλεια 
τόσο την πόλη της Νάουσας όσο και τις Το-
πικές Κοινότητες

• Προχωρήσαμε σε επιμελή απολύμανση 
όλων των δημοτικών κτιρίων, των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, των πολιτιστικών χώρων, και θα συνε-
χίσουμε με τα σχολεία μας τις επόμενες ημέρες και πριν 
αυτά ανοίξουν ξανά.

• Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Δημούλα παρέχουμε 
ψυχολογική υποστήριξη σε ευπαθείς ομάδων αλλά και 
όλους τους δημότες για την αντιμετώπιση δυσχερειών 
λόγω του υποχρεωτικού μας εγκλεισμού στο σπίτι. Κα-
νείς δεν είναι μόνος του. 

• Ενισχύσαμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» σε 
ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες δημοτών με παροχή 
υπηρεσίας ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα, 
κτλ) σε όσους συνδημότες μας το χρειάζονται. Από αύ-
ριο Σάββατο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για 
την εξυπηρέτησή τους στο τηλέφωνο 23320 52039 για 
την εξυπηρέτησή τους.

• Αναστείλαμε την λειτουργία όλων των παιδικών 
χαρών του Δήμου Νάουσας για να προστατευτούμε από 
την διασπορά του ιού.

• Αφαίρεσαμε τις μπασκέτες από ανοιχτούς χώρους 
άθλησης όπως ο Άγιος Νικόλαος.

• Καθιερώνουμε το ηλεκτρονικό κέντρο διαχείρισης 
αιτημάτων πολιτών «Φιλώτα». Πρόκειται για ένα από 
τα πιο καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα στην χώρα, 
μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η  διεκπεραίωση 
κάθε μορφής αιτημάτων των δημοτών. Έτσι δίνεται η  
δυνατότητα σε όλους να αποφεύγουν την  αυτοπρόσω-
πη παρουσία τους στις υπηρεσίες του Δήμου  για να 
επιλύσουν ζητήματα της καθημερινότητας τους. Μέσω 
τηλεφώνου στο 23323 50300 μέσω email στο (aitima@
naoussa.gr) ή μέσω φόρμας στο site του Δήμου.

• Ενημερώνουμε όλους τους δημότες που έχουν 
κάνει εγγραφή στο site του Δήμου ώστε να λαμβάνουν 

άμεσα ενημερωτικά μη-
νύματα στο κινητό τους. 

Είναι ευτύχημα το 
γεγονός ότι μέχρι στιγ-
μής στον Δήμο Νάου-
σας και ευρύτερα στον 
Νομό Ημαθίας δεν 
υπάρχει κανένα επι-
βεβαιωμένο κρούσμα 
κορονοϊού. Ωστόσο, σε 
καμία περίπτωση δεν 
εφησυχάζουμε.

Κάνω έκκληση, λοι-
πόν, σε όλους τους δη-
μότες να παραμείνουν 
στο σπίτι τους σύμφω-
να με τις επιταγές της 
Πολιτείας αλλά και του 
Δήμου, προκειμένου να 
περιορίσουμε την δια-
σπορά του κορονοϊού 
και να προστατεύσουμε 
τις ευπαθείς ομάδες, τις 
οικογένειές μας, τα αγα-
πημένα μας πρόσωπα. 

Ας σεβαστούμε τις 
συμβουλές των ειδικών.

Για ότι χρειαστούμε 
ο Δήμος και οι υπηρε-
σίες του κράτους είναι 
δίπλα μας. 

Κλείνοντας θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω την 
Αστυνομία, την Πυρο-
σβεστική και ιδιαίτερα 
το νοσοκομείο και τους 
εργαζόμενους σε αυτό 
που δίνουν τον προσω-
πικό τους αγώνα για να 
είμαστε όλοι ασφαλείς.

Προχωράμε λοιπόν 
όλοι μαζί και ΜΕΝΟΥ-
ΜΕ ΣΠΙΤΙ με αίσθημα 
ατομικής και συλλογι-
κής ευθύνης».
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Δήμος Αλεξάνδρειας
Κατάθεση Δελτίου Απογραφής 

Στρατευσίμων, γεννηθέντων το 2002 
 
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης 

COVID-19 και της επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να καταθέσουν εμπρόθεσμα Δελτίο Απογραφής μέχρι τις 31 Μαρτίου 
2020 και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.stratologia.gr/el/content/katathesi-
deltioy-apografis. Για τα Δελτία απογραφής που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομη-
νία θα εκτιμηθούν αρμοδίως λόγοι ανωτέρας βίας για την εκπρόθεσμη κατάθεσή τους.

Δήμος Αλεξάνδρειας:  
Ειδική βοήθεια σε δημότες από τους 
ψυχολόγους του Κέντρου Κοινότητας 

 
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει πως 

οι Ψυχολόγοι του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά» παρα-
μένουν στη διάθεση οποιουδήποτε πολίτη αισθάνεται την ανάγκη ειδικής βοήθειας για να 
αντιμετωπίσει τις ψυχολογικές συνέπειες του Covid-19.

Μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της υπηρεσίας μας: 23330 53071 και 23330 
23114 (τις ώρες 09:00 – 14:00).

Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση 
των ευάλωτων πολιτών 

από τον Δήμο Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συ-

νέχεια της από 16 Μαρτίου ανα-
κοίνωσης-ενημέρωσης του και σε 
εφαρμογή της εγκυκλίου με Α.Π. 
18659/17-3-2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών για τη λήψη μέτρων 
αποφυγής και περιορισμού της δι-
άδοσης του κορωνοϊού COVID 19, 
θέτει σε περαιτέρω λειτουργία και 
ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Κοι-
νωνικές Δομές του Δήμου την κατ’ 
οίκον εξυπηρέτηση των ευάλωτων 
πολιτών μας.

Έχοντας πρωταρχικό σκοπό, 
την ασφάλεια, την προστασία,την 
άμεση εξυπηρέτηση και στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου μας, έχει 
δημιουργηθεί τηλεφωνικό κέντρο ανά ενότητα του Δήμου, όπου θα απευθύνονται οι πολίτες 
που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν και χρειάζονται βοήθεια (π.χ. ευάλω-
τες ομάδες, άτομα σε περιορισμό κατ’ οίκον λόγω ασθένειας, υπερήλικες κ.λπ.).

Η ομάδα εργασίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εξυπηρέτηση των πο-
λιτών, έχει στελεχωθεί από υπαλλήλους του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής- Κοινωνικής 
Μέριμνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά 
ανασταλεί.

Η υπηρεσία θα δέχεται αιτήματα από τις παραπάνω ευπαθείς ομάδες για θέματα που 
αφορούν, προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (πχ φάρμακα, τρόφιμα κλπ), διεκπεραίωση 
αιτημάτων στο Δήμο, σε ΚΕΠ, κλπ..Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία και θα 
δίνονται λύσεις κατά προτεραιότητα.

Οι πολίτες του Δήμου μας για τα παραπάνω αναφερόμενα θα μπορούν να επικοινωνούν 
τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. στα τηλέφωνα:

– Ενότητα Αλεξάνδρειας, 2333051038, 2333053071, 2333026743 και 2333053217
– Ενότητα Αντιγονίδων, 2331351831, 2333053071
– Ενότητα Μελίκης, 2331352225, 2331352200, 2333053071
– Ενότητα Πλατέος, 2333081204, 2333053071
καθώς και στο e-mail: opakom@alexandria.gr

Μήνυμα για τα μέτρα πρόληψης 
και διασφάλισης

 της δημόσιας υγείας 
από την πανδημία του κορονοϊού

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Ημαθίας ευχαριστεί πολίτες και 

επιχειρήσεις για την προσφορά τους
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας οφείλει να εκφράσει δια της παρούσης 

την ευαρέσκεια της στους παρακάτω πολίτες και ιδιώτες για την πολύτιμη προσφορά ειδι-
κού επιχειρησιακού εξοπλισμού, που προσέφεραν μέσω της Ένωσης μας στα μέλη μας, 
τα οποία στελεχώνουν την Διμοιρία Υποστήριξης Ημαθίας, ως έμπρακτη αναγνώριση του 
έργου που επιτελούν το τελευταίο χρονικό διάστημα με την παρουσία τους στα σύνορα της 
Χώρας , στις Καστανιές Έβρου, προστατεύοντας όλους εμάς από την παράνομη είσοδο 
μεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια.

Ευχαριστούμε θερμά για τη δωρεά ειδικού επιχειρησιακού εξοπλισμού τους : κ.κ. Γιώργο 
και Στέλιο Μεϊμαρίδη, ιδιοκτήτες της εταιρείας « Αφοί Μεϊμαρίδη Β. Ο.Ε.» Κ.κ. Αποστολίδη 
Στέφανο και Νικολόπουλο Βασίλειο, ιδιοκτήτες της εταιρείας «TASTY FRUIT O.E.» και τους 
κ.κ. Νούλα Νικόλαο και Γιτόπουλο Στέφανο, ιδιοκτήτες της εταιρείας «ΚΟΡΜΟΣ Ο.Ε.»

Ευχαριστούμε θερμά για τη δωρεά μασκών και φίλτρων αερίων τον κ. Φανιάδη Φάνη 
ιδιοκτήτη της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ Ε.Ε.»

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ανεσίδη Νικόλαο Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποι-
ών Ημαθίας Πέλλας (ΣΦΗΠ) για τη δωρεά ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Ευχαριστούμε που στηρίζετε έμπρακτα το έργο μας! Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζό-
μαστε για την ασφάλεια όλων μας, στα νησιά, την Ημαθία και τα σύνορα της Χώρας!  

Το Δ.Σ.
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Ανακοίνωση για την
 Επιλογή του 

Συμπαραστάτη του Δημότη
Ο Δήμαρχος Αλε-

ξάνδρειας αφού έλαβε 
υπόψη:

1. Το άρθρο 77 του 
Ν. 3852/2010 όπως ε-
παναφέρθηκε σε ισχύ 
και  τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 7 του Ν. 
4623/2019.

2. Το άρθρο 14 του 
Ν. 3852/2010.

3. Το γεγονός ότι ο 
Συµπαραστάτης του 
∆ηµότη και της επιχεί-
ρησης επιλέγεται µε απόφαση, η οποία λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και 
µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) των παρόντων µελών του δηµοτικού 
συµβουλίου και ότι αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαµβάνε-
ται κατά την ίδια ή µεταγενέστερη συνεδρίαση µε την ίδια πλειοψηφία.

4. Την αριθ. 13/2020 απόφαση του Δ.Σ. Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με την 
οποία, κατόπιν της διενεργηθείσας ψηφοφορίας για την Επιλογή του Συµπα-
ραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ∆ήµου Αλεξάνδρειας, δεν επιλέχθη-
κε Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης στο ∆ήµο Αλεξάνδρειας 
καθώς και το γεγονός ότι δε διενεργήθηκε στην εν λόγω συνεδρίαση δεύτερη 
ψηφοφορία.

5. Το γεγονός ότι, κατά τις διατάξεις της αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, εκδόθηκε η από 16-03-2020 ανακοίνω-
ση Δημάρχου, σύμφωνα με την οποία όλα τα συλλογικά όργανα του Δήμου 
(δημοτικό συμβούλιο, εκτελεστική επιτροπή, οικονομική επιτροπή, επιτροπή 
ποιότητας ζωής) θα λαμβάνουν αποφάσεις δια περιφοράς για (14) ημέρες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι η δεύτερη ψηφοφορία για την Επιλογή του Συµπαραστάτη του Δημότη 

και της Επιχείρησης ∆ήµου Αλεξάνδρειας, κατόπιν της από 06-02-2020 προ-
κήρυξης δημάρχου, θα διενεργηθεί στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Με ένα θέμα η δια περιφοράς συνεδρίαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας, πραγματοποιεί τη Δευτέρα 30- 3-2020, στις 
09:00 π.μ., λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Το μοναδι-
κό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφορά την διακοπή ή μη λειτουργίας της επιχείρησης «καφέ – μπαρ – ζαχαροπλαστείο» της εταιρεί-
ας “Our Food Μον/πη Ι.Κ.Ε.” (Έλλης 5-7 Βέροια, “ Amnesia ”).

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησης του θέματός του.

Επιπλέον περιοριστικά μέτρα το Σαββατοκύριακο 
με ισχυρή παρουσία αστυνομίας, σε πάρκα, 

μεγάλες πλατείες και εξοχές
-Διψήφιος ο αριθμός των νεκρών και στην Ελλάδα…αλλά 

οι πολίτες δεν φαίνεται να αυτοπεριορίζονται
 Στους 10 ανέβηκε χθες το απόγευμα στη χώρα μας ο α-

ριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό, μετά και τον θάνατο της 
πρώτης γυναίκας, 93 ετών που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο 
του Ρίου ως επιβεβαιωμένο κρούσμα και προερχόταν από την 
Ηλεία ως επαφή με τους εκδρομείς στους Αγίους Τόπους. «Η 
πρόβλεψή μας παραμένει σταθερή για την πορεία της νόσου 
στην πατρίδα μας. Το αν αυτό αλλάξει εξαρτάται από την ακρί-
βεια με την οποία θα εφαρμόσουμε τα μέτρα του αυτοπεριορι-
σμού», τόνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον 
κορονοϊό Σωτήρης Τσιόδρας, επαναλαμβάνοντας ότι το κύριο 
μήνυμα  «μένω στο σπίτι».

Το ίδιο και  ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχεί-
ρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, που κάλεσε τους πολίτες να 
μείνουν σπίτι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι η ύστατη στιγμή 
να αντιληφθούμε την ουσία του μηνύματος και να σταματήσουμε 
να μετακινούμαστε αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος. Αλλιώς η 
κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει κάθε μέτρο».

Δυστυχώς όμως κάποιοι δείχνουν αντικοινωνική συμπε-
ριφορά, αγνοούν τις συστάσεις και τέτοιες συμπεριφορές α-
πασχολούν και την κοινωνία αλλά και την Πολιτεία, ανέφερε ο 
υφυπουργός με αφορμή την μετακίνηση ατόμων στην επαρχία.

«Κάποιοι δυστυχώς θεωρούν ότι είναι ώρα εκδρομής στο 
χωριό ή στο εξοχικό. Τι δεν γίνεται αντιληπτό;», αναρωτήθηκε 
ο κ. Χαρδαλιάς. «Είναι θέμα ευθύνης απέναντι σε όλους που 
κινδυνεύουν. Η ευθύνη αυτή είναι σε επίπεδο αμέλειας, απερι-
σκεψίας, αλλά η ελληνική Πολιτεία επιφυλάσσεται γι αυτό. Επι-
τέλους ας μείνουμε όλοι σπίτι. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι αυτοί 
που μετακινούνται, τον κίνδυνο διασποράς της νόσου σε οποιο-
δήποτε σημείο. Βεβαίως αυτό το παρακολουθούμε από πού κο-
ντά, διότι είναι θέμα ευθύνης απέναντι στην ίδια την κοινωνία».

Επιπλέον περιοριστικά μέτρα από σήμερα
Αναφορικά με νέα μέτρα, ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι από 

τις 6 σήμερα το πρωί θα επιτρέπεται να ταξιδεύουν με τα πλοία 
προς τα νησιά οι μόνιμοι κάτοικοί τους, ενώ θα επιτρέπεται και 
η επιστροφή όσων θέλουν να αναχωρήσουν από τα νησιά. Για 
να εκδώσει κάποιος εισιτήριο, είναι απαραίτητη η επίδειξη αντι-
γράφου που μπορεί κάποιος να κατεβάσει από το TAXIS, όπως 
αντιγράφου της δήλωσης Ε1, ώστε να αποδεικνύεται ο τόπος 
μόνιμης κατοικίας.

Απαγορεύεται ο απόπλους και κατάπλους των ιδιωτικών 
σκαφών αναψυχής σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όσα ιδιωτι-

κά σκάφη αναψυχής βρίσκονται σε πλεύση, υποχρεούνται έως 
τα μεσάνυχτα της 21ης Μαρτίου να καταπλεύσουν.

Κλειστές  σήμερα όλες οι λαϊκές αγορές
Επίσης σήμερα, θα είναι εκτάκτως κλειστές όλες οι λαϊκές 

αγορές και από Δευτέρα μειώνονται κατά 50% ανά κλάδο οι 
παραγωγοί, με απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων και 
υποχρέωση εκ περιτροπής εναλλαγής ανά εβδομάδα. Επίσης, 
από Δευτέρα γίνεται υποχρεωτική στα super market η απόστα-
ση ένας πελάτης ανά 15 τ.μ. αντί 10 τ.μ. που ίσχυε έως τώρα. 
Επιπλέον, έχουν ανασταλεί όλες οι επισκέψεις στα καταστήματα 
κράτησης, καθώς και οι άδειες κρατουμένων και οι μεταγωγές, 
με εξαίρεση την επίκληση ειδικών λόγων κοινωνικού χαρακτήρα 
και πάντα σε ελάχιστο αριθμό.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι θα υπάρχει ισχυρή παρουσία της 
αστυνομίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε πάρκα, μεγάλες 
πλατείες, χώρους που παρατηρείται συγκέντρωση προσώπων, 
προκειμένου να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα μέτρα. Επανέλαβε 
επίσης, ότι η κυκλοφορία εκτός οικίας πρέπει να περιοριστεί στο 
ελάχιστο.

«Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση 
αποτελεσματικά με τις λιγότερες απώλειες, είναι να σεβαστούμε 
και να ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. 
Δεν πρόκειται για άσκηση ετοιμότητας, αλλά για πραγματική μά-
χη. Ο κρατικός μηχανισμός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
και παίρνει δύσκολες αποφάσεις; Προκειμένου να περιορίσει 
τη διάδοση του ιού και να αποτρέψει μια εγχώρια πανδημία. Ας 
τον βοηθήσουμε και ας καταλάβουμε ότι η ατομική ευθύνη του 
καθενός είναι εξίσου σημαντική με την κρατική πρωτοβουλία», 
κατέληξε.

  ΣΥΡΙΖΑ: Πράξη ανευθυνότητας ο συνωστισμός
 «Ο συνωστισμός σε εθνικές οδούς και λιμάνια αποτελεί 

πράξη ανευθυνότητας μπροστά στις έκτακτες συνθήκες της 
πανδημίας του κορονοϊού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο 
ΣΥΡΙΖΑ και προειδοποιεί ότι «αντί να περιορίζεται, ελλοχεύει ο 
κίνδυνος ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του κορονοϊού».

Η αξιωματική αντιπολίτευση καλεί όλους τους πολίτες «να 
συμμορφωθούν με τους κανόνες και τα δεδομένα που επιβάλει 
η επείγουσα ανάγκη καταπολέμησης του κορονοϊού». «Η χώρα 
δεν βρίσκεται σε διακοπές, αλλά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη κα-
μπή για το μέλλον της», επισημαίνει.



 
Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
ξάπλα στον καναπέ, τηλεόραση και ξαφ-

νικά πετάχτηκα.
 Όχι, δεν το πιστεύω, έκλεισε και το 

μπουρδέλο!
Για πότε, φίλοι μου βρέθηκα έξω από το 

σπίτι, δεν το κατάλαβα.
Άκου εκεί, να έχεις παρτίδες και με οί-

κους ανοχής!
Μάταια προσπαθούσα ο έρμος, να τους εξηγήσω, ότι είμαι 

αθώος!
Και ενώ δεν ήξερα τι να κάνω, ξαφνικά ακούω, ε ψιτ φιλαρά-

κι, τι έγινε.
Κοίταξα αριστερά, κοίταξα δεξιά, εμπρός, πίσω, τίποτα.
Ποιος είσαι, δεν σε βλέπω.
Είμαι ο αόρατος εχθρός, είμαι ο κορωνοιός, αποφάσισα να 

προσεγγίσω και τους χοντρούληδες.
Ρε,  βρωμοκινέζε, κομπλεξικέ υιέ, πρόσεξε με ποιον πας να 

τα βάλεις. 
Είμαι ο Γιάννης, με τα δεκαέξι νι!
Πάντως «Κινεζάκι», συνέχισα, είσαι και μεγάλη κουφαλίτσα.
Μας έχεις κάνει άνω-κάτω!
Όσο μέγεθος σου λείπει, τόση καταστροφή φέρνεις.
Βαρέθηκα φίλε μου, να με αποκαλείς μικροτσούτσουνο και 

είπα, όσο μέγεθος μου λείπει, τόση καταστροφή θα δημιουργή-
σω.

Για σταμάτα, ρε «μεγάλε».
Επειδή δεν σου έκατσε η Μόνικα, θα την πληρώσει η Ιταλία, 

επειδή δεν σου «παραδόθηκε» η Μπριζίτ, θα καταστρέψεις τα 
ηλίθια πεδία και τη Γαλλία;

Και ήλθες να τα βάλεις και με τους ευσωμούληδες.
Έχεις καταλάβει, τι μου έκανες;
Δεν μπορώ να φάω τη μπουγάτσα μου, σάμαλι δεν 

έχει, διότι απαγορεύεται ο συνωστισμός στο ταψί, τα 
μακαρόνια εξαφανιστήκανε, το ρύζι, ως κινέζικο προιόν 
αποσύρθηκε, στο μάστερ σέφ σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
δεν μαγειρεύουνε με οξύτητα, αλλά με θρασύτητα, οι κομ-
μώσεις κλείσανε και η Θεοδώρα μας η αγαπημένη των 
φουγάρων, μέχρι αυτοκτονία σκέφτεται, οι γυναίκες μας 
θα γίνουνε μουσάτες, τα προφιτερόλ τα κυνηγάμε, … ο 
Κυριάκος την έχει δει μοντέλο και κάθε απόγευμα, πρώτη 
μούρη για διαγγέλματα!

Για να καταλάβεις τι έχεις κάνει, δεν υπάρχουνε μά-
σκες και αναγκάστηκα να παρακαλέσω τον Πανίκα, για 
να μου δανείσει την μάσκα του Ζορό!

Και ενώ συνομιλούσα με την κουφάλα τον υιό, ταυτό-
χρονα χτυπούσα και την πόρτα, μήπως και μου ανοίξου-
νε.

Θέλω να αράξω σπίτι, φώναζα και να κάνω κανά α-

βγό, σας αγαπώ, Μαρία Αλιφέρη, είναι και ο Κορωνοιός έξω.
Μαμά, ο μπαμπάς λέει ότι κινδυνεύει από τον υιό, μην τον 

πιστεύετε, τον έφαγε και αυτόν, για αυτό έγινε έτσι!
Καμία ελπίδα, άκου να πούνε ότι έφαγα και τον κορωνοιό!
Η αλήθεια είναι, ότι είμαι ευαισθητούλης και πληγώθηκα.
Μαμά, και εάν ο μπαμπάς δεν μπορέσει να τον χωνέψει τον 

υιό και τον φάει ο κακός, τότε τι θα κάνουμε;
Να τον ανοίξουμε να έλθει και θα είναι καλός μπαμπάκας.
Κάπως έτσι φίλοι μου, βρέθηκα ξανά στον οίκο μου και άρχι-

σα να δίνω εξηγήσεις.
Η τηλεόραση δεν δείχνει νέα επεισόδια από τις άγριες μέλισ-

σες τους ενημέρωσα και τι σχέση έχουν με τους οίκους ανοχή, 
οι μελισσούλες και ας είναι και άγριες, αμέσως ο αντίλογος!

Προσέξτε τους είπα.
Η Πηνελόπη είναι παντρεμένη, αλλά γουστάρει τον Μελέτη,
Η Θεοδοσία είναι παντρεμένη με τον Λάμπρο, αλλά θέλει ένα 

γιατρό, χωρίς κορωνοιό,
Ο Λάμπρος θέλει την Ελένη αν και είναι παντρεμένος,
Ο Μιλτιάδης «πληρώνει» κάτι παλιές γυναικοδουλειές,
Η Ελένη ψοφάει για τον Λάμπρο, αλλά δεν πειράζει καλός 

είναι και ο Κυπραίος,
Η Μυρσίνη είναι με τον Δούκα, αλλά το κάνει με τον Κυ-

πραίο,
Ο κοινοτάρχης είναι παντρεμένος με την Παγώνα, αλλά φτιά-

χνει κατάσταση με την Ουρανία, η οποία άφησε τον Κυριάκο 
τον κλαρινίστα,

Η Ασημίνα τα έχει με τον Νικηφόρο, τον οποίο όμως γουστά-
ρει η αδελφή της η Δρόσω,

Υπάρχει και η Βιολέτα η οποία ήταν με τον Κωσταντή και 
παίζει κατάσταση με το Μιλτιάδη,

Η Ανέτ κρύβει και αυτή άσχημο παρελθόν και 
εάν δεν είναι αυτό μπουρδέλο, τότε ποιο είναι!
Α ρε Κορωνοιέ, τι μας κάνεις!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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Λόγω των έκτακτων επιδημιολογι-
κών μέτρων, από Παρασκευή 20-3-
2020 θα εκτελούνται αιμοληψίες στο 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Α.Π.Η. Βέροιας (Αριστο-
τέλους 3, απέναντι από το 2ο Δημοτι-
κό Σχολείο).

Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών:
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      
09.00-13.00.
Η προσέλευση εντός Νοσοκομείου 

συνεχίζεται καθημερινά από τις 18.00-
20.00 και για τα Σαββατοκύριακα και 
τις αργίες:  10.00-13.00

Αιμοδοσία Γενικού Νοσοκομείου 
Βέροιας ευχαριστεί τον Δήμο Βέροιας  
για την άμεση  ανταπόκριση  στην 
εξεύρεση  κατάλληλου χώρου, όπως 
επίσης  και το Ν.Π.ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ για την παραχώρηση του χώ-
ρου και την υποστήριξη από το προ-
σωπικό του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η.  

 
Τι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος 

εθελοντής αιμοδότης:
• Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18-

62 ετών, μπορεί να δίνει άφοβα αίμα 
3-4 φορές το χρόνο.

• Ο όγκος αίματος που προσφέρει 
ο αιμοδότης είναι 450 ml και αποκαθί-
σταται αμέσως από τον οργανισμό. Το 
πλάσμα αναπαράγεται σε 24 ώρες και 
τα ερυθρά σε ένα μήνα.

• Δεν πρέπει να διενεργείται αιμο-
δοσία πριν περάσουν τρεις μήνες από 
την προηγουμένη.

• Η αιμοδοσία είναι τελείως ακίνδυ-
νη και διαρκεί 5-10 λεπτά της ώρας.

• Κανένα φάρμακο δεν υποκαθιστά 
το αίμα ή το πλάσμα που χρειάζονται 

οι ασθενείς.
Οδηγίες για τον αιμοδότη πριν 

και μετά την αιμοδοσία
• Ο αιμοδότης μπορεί να δίνει αίμα 

πρωινές ή απογευματινές ώρες. Καλό 
είναι η αιμοδοσία να γίνεται όταν ο 
αιμοδότης είναι ξεκούραστος.

• Να μην εχει λαβει φαρμακα τις 
προηγουμενες μερες και να μην βρι-
σκεται υπο αγωγη.

• Πριν την αιμοδοσία πρέπει να 
έχει προηγηθεί ελαφρύ γεύμα (π.χ. 
πρωινό). Μετά την αιμοδοσία ο αιμο-
δότης πρέπει να ακολουθεί τις συμ-
βουλές του νοσηλευτικού προσωπι-
κού.

• Να πάρει την τροφή που του προ-
σφέρεται. Να μην αποχωρήσει από το 
Τμήμα αιμοδοσίας πριν του το επιτρέ-
ψει το υπεύθυνο προσωπικό.

• Να μην καπνίσει για 1 (μια) ώρα.
• Να μην οδηγήσει για 1 (μια) ώρα.
• Να μην κάνει έντονη σωματική 

άσκηση την ημέρα της αιμοδοσίας.
• Να πάρει περισσότερα υγρά και 

καλό γεύμα την ημέρα της αιμοδοσίας.
• Αποφυγή οινοπνευματωδών πο-

τών την ημέρα της αιμοδοσίας.
• Σε περίπτωση αιμορραγίας από 

το σημείο φλεβοκέντησης, ο αιμοδότης 
θα πρέπει να σηκώσει το χέρι ψηλά 
και να εφαρμόσει πίεση.

• Ο επίδεσμος μπορεί να αφαιρεθεί 
μετά από 2-3 ώρες.

• Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή α-
πορία ο αιμοδότης μπορεί να απευθύ-
νεται στο νοσηλευτικό προσωπικό ή 
στο γιατρό της αιμοδοσίας.

 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
Ανασηκωμένοι στις 
μύτες της συνείδησης…
Τι είναι κι` αυτό;
Να σε γκρεμίζει ένα ζωύφιο,
κάτι τις το απρόσμενο,
που επιτίθεται 
στις αυθαιρεσίες του Κόσμου.

Εγγεγραμμένοι στους καταλόγους 
της απρονοησίας 
και της υπεροψίας ήταν οι άνθρωποι… 
θα λένε στα μελλοντικά παραμύθια…

Τι είναι κι` αυτό;
Να σε σπάζει, να σε καταρρακώνει ένα ζωύφιο, 
Που βάζει υπαρξιακά ερωτήματα 
στα χρηματιστήρια,
που προκαλεί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ,
που απλώνει τις ειδήσεις 
με τα Πολλά και τα Λίγα που δεν υπολόγισαν 
οι άνθρωποι,
που ακυρώνει τους Προϋπολογισμούς,
που θυμίζει τους κανόνες που ξεχάσαμε 
στην αφθονία των Super Market, 
που να μην αναγνωρίζει ως επαίνους
 τα Περιουσιακά στοιχεία, 
που να κηρύσσει την έναρξη των
 ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ αγώνων του Φόβου,
που να πρωταγωνιστεί στις άδειες πλατείες, 
που να δημοσιεύει άρθρα για την μοναξιά 
των εγκλείστων.

Μονάχα οι αέρηδες δεν πτοούνται !

Η ελπίδα λέει πως συνεχίζουν ν` αγαπούν 
την Άνοιξη όπως και πρώτα
και η σελήνη 
και οι λιακάδες 
κι` ο ουρανός 
κι` η ισόβια Θάλασσα.

Τώρα που  η ΑΔΥΝΑΜΙΑ πρωταγωνιστεί, 
ίσως ειν` ο τρόπος να σπουδάσουμε την 
«πρεσβυωπία» μας,
καθώς μπαίνει καινούργια απόσταση
ανάμεσα σε μας και τα παμπάλαια ορυχεία 
του Κόσμου.   

Γιατί να έγραψε ο Ελύτης άραγε… 
…αγγίζεις το νου μου και πονεί το βρέφος 
της Άνοιξης….!
 

   Γιάννης Ναζλίδης

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Είσαι και μεγάλη κουφάλα!

Συνεχίζονται οι αιμοληψίες 
του Τμήματος Αιμοδοσίας 
του Νοσοκομείου Βέροιας
-Ευχαριστίες για την παραχώρηση 
του ΚΑΠΗ από τον Δήμο Βέροιας
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ΑπότοΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςανακοινώνεταιότι το
νέοπρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέ-
ραμέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού
(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοισταθμοί: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, 12:30

13:45, 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
Ενδιάμεσοισταθμοίμηταχείας:Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυ-
σάκι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα,Νη-
σέλι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30ΤΑΧΕΙΑ, 7:00ΤΑΧΕΙΑ, 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
Β έ ρ ο ι α  –  Θ ε σ σ α λ ο ν ί -

κη  6 :45Δ ,  7 : 45T,  8 : 00 , 8 : 45T,9 : 30 , 9 : 4

5T,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 /Ν ΙΚΗ  –  ΒΕΡΟ ΙΑ :  7 : 0 0 , 8 : 3 0 ,
9 : 1 5 T , 1 0 : 0 0 , 1 0 : 1 5 T , 1 1 : 0 0 , 1 1 : 1
5 T,  1 2 : 0 0 , 1 3 : 0 0 , 1 3 : 1 5 T, 1 4 : 0 0 , 1 5 : 0 0
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 κοινόμπορεί να
απευθύνεται: Σχετικάμε τα δρομολόγιαΒέροιας -
Θεσσαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-
22342

Σχετικάμετατοπικάδρομολόγιαστοτηλέφωνο
23310-23334Επίσης,γιαόλαταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστηνιστοσελίδατουυπερα-
στικούΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Του ιερέως:
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Σήμερα (22-3-2020), φίλοι ανα-
γνώστες, Γ΄Κυριακή τωνΝηστειών,
η Εκκλησία μας γιορτάζει τηνπρο-
σκύνηση του Τιμίου και ζωοποιού
Σταυρού.

Πρινεκθέσωτιςαπόψειςμου,για
το δικό μαςσταυρό, επιθυμώ ναα-
παντήσωστησυμπαθή,κατά ταάλ-
λα,μαντηλοφορούσαφιλοξενούμενη:

-Κυρίαμου,αυτόπου εγώφορώ
και στο οποίοπιστεύω, οφείλεις να
το σέβεσαι. Εάν δεν σου αρέσει, παρακαλώ, να
επιστρέψειςεκεί,απ’όπουήρθες.

Και τώρα,φίλοι αναγνώστες, επιθυμώ νασυ-
νεχίσωτοσημερινόμουάρθρο,γιατοσταυρότου
καθενόςμας.

Όπως δεν υπάρχει ορθόδοξος τάφος χωρίς
σταυρό, έτσι δεν υπάρχει και χριστιανός χωρίς
σταύρωσηολιγόωρη,πολύωρηήκαιισόβιαΗδια-
φοράείναιότιοσταυρόςτουκαθενόςμαςδιαφέρει
ωςπροςτοβάρος.

Στηζωήμαςοισταυροίέχουνδιαφοράβάρους
που έχει σχέσημε την ικανότητα, τη δυνατότητα,
τηναυθεντικότητακαιαντοχήεκείνουπουτονφέ-
ρειστουςώμουςτου.

α)Σταυρόςδικόςμαςείναιηαχαριστίατωναν-
θρώπωνπουευεργετήσαμεμεολοπρόθυμηδιάθε-
ση.Καιπρέπειναείμαστεσίγουροιότιηαχαριστία
είναι το θλιβερό τίμημα κάθε καλήςπράξης από
μέρους εκείνωνπου εξυπηρετήθηκαν.Ο σοφός
Πλάτωνέλεγε:«Ουδείςασφαλέστεροςεχθρόςτου
ευεργετηθέντος»,δηλαδήόχιμόνοθαλησμονηθεί
η ευεργεσία,αλλάκαιθαπροσπαθήσειο ευεργε-
τημένος να κάνει κακόστον ευεργέτη του και με
αυτόνατονπληρώσει.

β) Σταυρός δικός μας ενδεχομένως να είναι
η ασθένειά μας η πρόσκαιρη ή εκείνη που θα
μαςπάει στον τάφο.Και αυτήμε τη βοήθεια του
Εσταυρωμένου θα αντιμετωπισθεί.Θαπρέπει ο
καθέναςνασκεφθείότιηφθοράείναισύμφυτημε
τονάνθρωπο.Ότικανείςσήμεραδενείναιτελείως
υγιής, αφού ο τρόπος ζωής και η διατροφή είναι
εξοργιστικάεπικίνδυνα.

Θαπρέπειακόμηνασκεφθείότιηφθοράείναι
φιλάνθρωπο μέτρο του δημιουργού μας «ίνα μη
το κακόναθάνατον γένηται».Μπορείτε ναφαντα-
στείτε έναν καρκινοπαθήπου υποφέρει, να είναι
αθάνατος εδώστη γη;Έναν ο οποίος έχασε τα
λογικά του, να είναι αθάνατος;Προσευχή θα κά-
νουμεθερμήναφύγειαπόπάνωμαςηδοκιμασία.
Όμως,ανείναιθέλημάΤουμ’αυτήναζήσουμε,να
μας δώσει δύναμη να υπομείνουμε, γιατί πολλές
φορέςδεμαςσώζειαπότηδοκιμασία,αλλάμετη
δοκιμασία.

γ)Σταυρόςδικόςμαςμπορείναείναιοθάνατος
προσφιλούςμαςπροσώπου.Οθάνατοςτουσεβα-
στούμαςπατέρα, τηςστοργικής μητέρας, τουα-
γαπημένουαδελφούμας,τηςήτουσυζύγου,ενός
παιδιούπουείναιελπίδαγιατηνοικογένειαήενός
πνευματικού μαςσυμπαραστάτη, μας δημιουργεί
ψυχικήαναστάτωσηκαιπόνοαφόρητο.

Εκείνη τηστιγμήμόνοοΕσταυρωμένοςμε το
μαρτυρικότουθάνατομπορείναμαςπαρηγορήσει.

ΟΑθηναίοςΑρίστιππος, όταν έτρεξαν και του

είπαν ότι το μονάκριβο παιδί του
πέθανε, με στωική απάθεια και α-
ξιοπρόσεκτη ηρεμία και ψυχραιμία
είπε:«Γνώριζαότιγέννησαέναθνητό
παιδί…».

δ) Σταυρός ακόμη για τον καθέ-
ναμας μπορεί να είναι η αμαρτωλή
ζωήτου.ΑυτόςοΣταυρόςείναικαιο
βαρύτερος,γιατίοΕισαγγελέαςείναι
συνέχειαστηνψυχήτουκαιτονελέγ-
χεινύχτα-μέρακαικάνειτομαρτύριό
τουναμηνέχειτελειωμό.

Ανήμουνκαρδιογνώστηςθαέλε-
γα:«Πηγαίνετεσεδιακριτικόπνευμα-

τικόκαικάτωαπότοπετραχήλιτουαποθέστετην
ενοχήσας.Ομολογήστετοσφάλμασας…

ε)ΈναςάλλοςΣταυρόςείναιησυκοφαντίατων
πονηρώνανθρώπωνσεβάροςτωνενάρετων,που
βασανίζει τον άνθρωπο συνεχώς. Είναι μια δια-
στροφή του χαρακτήρα της ανθρώπινης υπόστα-
σης,πουφυσιολογικάθέλειναχαίρειτηχαράτου
άλλουκαιναλυπάταιστηλύπητουσυνανθρώπου.

Ησυκοφαντία,είναιμιαθανάσιμηαμαρτία,την
οποίακαταδικάζειηΑγίαΓραφήκαιοιΠατέρεςτης
Εκκλησίαςμας,χωρίςναπαίρνειδιαφορετικήθέση
καιηκοινωνίαμας.

Όταν ρώτησαν τοΘεόφραστο (φιλόσοφος εξ
Ερεσού τηςΛέσβου: 372-287π.Χ.)ποια είναι τα
μεγαλύτεραθηρία,εκείνοςαπάντησε:«Ενμεντοις
όρεσι άρκτοι και λέοντ6ες, εν δε ταιςπόλεσι κλέ-
πται και συκοφάνται» (τησυκοφαντία, δυστυχώς,
τηνέζησεογράφων).

στ)Έναςακόμησταυρόςγιατονάνθρωποείναι
μιαήπιοπολλέςαποτυχίεςστη ζωή.Κάθεηλικία
έχειτουςοραματισμούςκαιτιςεπιδιώξειςτης(επι-
τυχίαστημόρφωση, επαγγελματική τακτοποίηση,
απόκτηση υλικών αγαθών κ.λπ.).Όμως,πολλές
φορές δεν έρχονται όλα βολικά.Η μία αποτυχία
φέρνειτηνάλληκαιτομυαλότουανθρώπουζαλί-
ζεται,κάποτεκαιαρρωσταίνει,εκτρέπεταιήκαιμε-
λαγχολεί:Τόσο επικίνδυνη είναι ηαποτυχία,ώστε
ο εμπνευσμένος ύμνος της Εκκλησίας αναφέρει
κάτι πολύ χρήσιμο. «Μη μακρύνου τωνφρενών
ημώνενθλίψεσι,μηχωρίζουτωνψυχώνημώνεν
περιστάσεσι»,δηλαδήμηναπομακρύνεσαι,Κύριε,
από κοντά μας, όταν έρχονται δύσκολες στιγμές
καιοιπιοδύσκολεςαπ’αυτέςείναιοιαποτυχίες.

ζ)Ένας ακόμη σταυρός μας, που μπορεί το
βάρος του να μας συντρίψει, αν δεν τονπροσέ-
ξουμε, είναι εκείνοςπουδημιουργείται, όταναπο-
γοητευόμαστε για μερικούςανθρώπουςπου τους
είχαμεψηλάστησυνείδησήμαςκαικάποιαστιγμή
πληροφορηθήκαμεμιαάλληπτυχήτηςζωήςτους
θλιβερήκαιεπιζήμια.

Ησύνεσηεπιβάλλεικαιηζωήμαςδιδάσκεινα
μην έχουμε ποτέ προσκόλληση στα πρόσωπα,
γιατίόλαείναι ενδεχόμενανασυμβούν,οπότεκαι
οπροσκολλημένοςζημιώνεταικαιτοβάροςαυτής
τηςδοκιμασίαςκάποτετονσυντρίβει.

Όλουςτουςσταυρούς,πουαπλάπεριγράψαμε,
φίλοιαναγνώστες,(οσταυρόςτηςαχαριστίας,του
πένθους, της συκοφαντίας, της αποτυχίας, της
απογοήτευσης) γίνονται ελαφρότεροι μόνον όταν
βλέπουμε τονΚύριό μαςπάνωστοΣταυρό. Σκε-
πτόμαστεότιΕκείνοςήταναθώοςκαιπάσχει,ενώ
εμείς, που μπορεί να φταίμε για τους σταυρούς
μαςπουσηκώνουμε,πρέπεινατουςυπομείνουμε.

Η βουλευτής Ημα-
θίας του ΣΥΡΙΖΑ 
Φρόσω Καρασαρ-
λίδου, σε δήλωσή 
της για τα μέτρα 
που ανακοινώθη-
καν αναφέρει τα 
εξής:

«Καταστροφικές εί-
ναι οι συνέπειες από την
πανδημία του κορονοϊού
στην ελληνική οικονομία
καιστηδύσκοληαυτήσυ-
γκυρία η Κυβέρνηση κα-
λείται να ενεργήσειάμεσα
μεστοχευμένακαιγενναία
μέτρα.

-Για τις λιγότερεςαπώλειεςσεανθρώπινες ζωές
πρωτίστως.

-Γιατηνεπιβίωσηνοικοκυριών,εργαζομένωνκαι
επιχειρήσεωντηςχώρας,πουανέστειλαντηλειτουρ-
γίατουςήκατέρρευσεοτζίρος.

ΣτονΝομόΗμαθίαςδύοείναιοιβασικοίπυλώνες
της οικονομίας:Οπρωτογενής τομέας και ο τουρι-
σμός.Σταμέτραπουανακοίνωσεοκ.Μητσοτάκης,
οπρώτος,δενελήφθηκαθόλουυπόψη.

Οι χρόνιες δυσκολίες τουαγροτικού κόσμου τα-
λανίζονται απόαπλήρωτεςακόμαπαραγωγές, από
απλήρωτεςαποζημιώσεις, από την έλλειψη χρημα-
τοδότησηςκαιεργατώνγηςκαι,τώρα,απότηνπρω-
τοφανήοικονομική κρίσηπου επέφερε ηπανδημία
στααγροτικάπροϊόντα.Όσογιατοντουρισμόκαιτα
συναφή επαγγέλματα, καμία ειδική μέριμνα δεν α-
κούσαμεναανακοινώνεται,πέραντηςαναστολήςλει-
τουργίας των ξενοδοχείων, τωνοποίωνοι κρατήσεις
στηνΗμαθίαέχουνήδηακυρωθείολοκληρωτικά.

Οιεπιλογέςγιατηναντιμετώπισητωνεπιπτώσε-
ωντηςπανδημίαςσεόλουςτουςτομείςτηςοικονο-
μίαςαποτελείπλήρηευθύνητηςκυβέρνησης.

ΟΣΥΡΙΖΑμπροστάσεαυτήτηνκρίσηεπέλεξενα
ασκήσει μια τεκμηριωμένη καιπαραγωγικήαντιπο-
λίτευση,ώστεναβγειηχώρακαιοιπολίτεςόσοπιο
αλώβητοιγίνεται.Δεμπορούμεόμωςναμηνανησυ-
χούμεκαιναμηζητάμεαπότηνκυβέρνησητηνπρο-
στασίατωνπαραγωγικώνκλάδων,οιοποίεςεπιβάλ-
λεταινασταθούνόσοπιοσύντομαγίνεταισταπόδια
τουςγιατηνεπανεκκίνησητηςεπόμενηςημέρας.

Καταθέσαμε  ερωτήσεις οι βουλευτές  τουΣΥ-
ΡΙΖΑ, προς αρμοδίους υπουργούς, για την λήψη
μέτρωνστήριξηςγια:

-Συνεταιρισμούς και αγροτικές,παραγωγικές και
εμπορικέςεπιχειρήσεις

-Γεωργούς
-Κτηνοτρόφους
-Αλιείς
-Τουριστικές επιχειρήσεις και εργαζόμενουςστον

τουρισμό
 Εκτίμησή μας είναι ότι χωρίς την πρωτογενή

παραγωγήκαι τον τουρισμό (εργαζόμενουςκαι επι-
χειρήσεις ) η βιωσιμότητα της ελληνικήςοικονομίας
δεμπορείναυπάρξει».

«ΌτανβλέπωτοΣταυρόσου,δαιμονίζομαι»
(Μαντηλοφόρα φιλοξενούμενη, προς τον γράφοντα)

Φρόσω Καρασαρλίδου: Κανένα μέτρο 
για τον αγροτικό και τουριστικό κλάδο;

Σάββατο 21-3-20209
08:00-14:30ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601
08:00-14:30ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑ-

ΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά απόπιάτσα ταξί) 23310-
63102

08:00-14:30ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πε-
ζόδρομοςαγοράς)23310-73124

14:30-21:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2823310-25130

19:00-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ
ΚΤΕΛ)23310-62163

21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ
ΚΤΕΛ)23310-62163

Κυριακή 22-3-2020
08:00-14:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759
14:30-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.

ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-
64102

19:00-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Δευτέρα 23-3-2020
14:30-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΙΕΡΙΩΝ4423310-26914
14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
19:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ1823310-23132
21:00-08:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ1823310-23132

Φαρμακεία
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

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

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

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

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

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών2331350634,

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106395-ΚαστανιάΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησίον

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

κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρομηθέα4ου

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

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετών

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Α.Σ .  Βέροιας

“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεται για την

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

1)ΑρχιτεχνίτηςήΕρ-
γοδηγόςΜηχανικόςεγκαταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων4ης ει-
δικότητας-Θερμαστής

3)Αρχιτεχνίτης ήΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγοςΑ΄
Ειδικότητας

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

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

-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσωτερικό141ή147

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστη-
μα 63 τ.μ. με πατάρι και
υπόγειοστηΒέροια, οδός
Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944
024468.

ΣΤΑΥΡΟΣ  πωλείτα ι
δ ιόροφη μονοκατοικ ία

περίπου 175 τ.μ., τοπάνω
κατοικήσιμο και το ισόγειο
αποθήκες, σε οικόπεδο
1,5 στρέμμα, θερμοκήπιο,
αμπελώνας, περιφραγμέ-
νο, 3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντά στο 7οΔημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλείται
μονοκατοικία80 τ.μ.σεοικό-
πεδο1000τ.μ.,μεθέατοπο-
τάμι,και ταδύομαζίήμεμο-
νωμένα.Τηλ.:6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑπωλείταιμο-
νοκατοικίαδύοδιαμερίσματα
από70τ.μ.ισόγειοκαι70τ.μ.
1οςόρ.,μεεξωτερικήσκάλα,

σεοικόπεδο595τ.μ.,πά-
νωστον κεντρικόδρόμο,
10 λεπτάαπό τηΒέροια,
δίπλααπό τονΑγ.Γεώρ-
γιο. Τιμή 85.000 ευρώ,
συζητήσιμη. Τηλ.: 2310
864983&6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
95τ.μ.,3οςόρ.,καταπλη-
κτικήθέα,ανακαινισμένο,
χωρίς ασανσέρ, ατομική
θέρμανση, κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκόνια
γύρω-γύρω.Τιμή 45.000
ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.:
6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρίαπωλείται οικόπε-
δο2στρέμματα,άρτιοκαι

οικοδομήσιμο,με νερό,ρεύ-
μα,σεπολύωραίαθέση.Τιμή
ΜΟΝΟ 30.000 ευρώ. Τηλ.:
6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδοστη
ΜέσηΒέροιας,6στρέμματα,
τιμή130.000 ευρώ (συζητή-
σιμη). Κιν.: 6972913645 κ.
Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο
τουΔιαβατούοικόπεδο205
τ.μ.,αξία5.500ευρώ.Τηλ.:
6942067283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ περιίτερο, στηνπλατεία
Καπετανίδηλόγωσυνταξιοδό-
τησης.Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΖΗΤΩ  γ ια  ενο ικ ίαση
γκαρσονιέρα40τ.μ.έως50
τ.μ. στηΒέροια, 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,
λουτρόκομπλέ).Πληρ. τηλ.:
6973015833(08.00-13.00και
17.00-20.00).

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29, πε-
ριοχήΒυζαντινόΜουσείο, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος,σεάριστηκατάσταση,
μερικώςεξοπλισμένο,ντουλά-
πα,κεντρικήθέρμανση.Τηλ.:
6930930776.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,
φροντιστήριο, ή εργαστήριο
και υπηρεσίες. Είναι ανα-
καινισμένοι, 2WC και λο-
γικό ενοίκιο.Αριστοτέλους
18. Τηλ. 23310 23140 &
6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζεται
επαγγελματικόςχώρος50τ.μ.,
πλήρωςανακαινισμένος,1ος
όρ.,γωνιακό,δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΟδηγός τα-

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

μείωμαστηνηλεκτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.
com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟΙΔΙΩΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ180τ.μ.,μευπόγειο170τ.μ.,στηνοδόΣταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4) κλειστά,στηνοδόΦωκίωνος13 και

δύο (2) στην οδόΚαζαντζάκηστονΠρομηθέαστο ύψος των
καταστημάτων.

ΥΠΟΓΕΙΟ83τ.μ.στηνοδόΦωκίωνος13,Προμηθέας,τιμή
5.000,00ευρώ.

Τηλ.:6944644220.

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



ξί,Μηχανικόςαυτοκινήτων,Ηλεκτρολόγος
αυτοκινήτων,απόεπιχείρησηστηΒέροια
για πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητικη
αμοιβή.Τηλ. επικοινωνίας: 2331071553
&2331062900.Ώρες επικοινωνίας:: 9:00
με18:00.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος«ΠΥΡΑΜΙΣ
ΑΤΕ» ζητά οδηγούς μπετονιέρας, οδη-
γούς επικαθήμενου και χειριστές αντλί-
ας σκυροδέματος.Τηλ.: 6948 549279&
2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για εργαστήριο
επεξεργασίαςκρεάτων,καθώςκαιοδηγός
με επαγγελματικόδίπλωμα.Πληρ.23320
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις σε κα-
φέ-μπαρ.Πληροφορίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τηΒέροιαπουδρα-
στηριοποιείταιστοχώροτηςενοικίασηςκαι
εγκατάστασηςσκαλωσιών,αναζητάάμεσα
τεχνίτεςγιαεργασία.Γιαπερισσότερεςπλη-
ροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούνστοτηλέφωνο6947071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσειςΗ/Υκαιεπιπλέονάτομαγιατην
παραγωγήιδιωτικήςεταιρίας.Τηλ.:6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσίακατάπροτίμησητουπρογράμ-
ματος Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.
Τηλ.:2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και
τρειςπολυθρόνες σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,μο-
ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμε-
τρα,μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ 59 ετών, συνταξιούχος, κοινω-

νική,αξιοπρεπής,αναζητάσύντροφοέως
68ετώνμεταίδιαχαρακτηριστικάγιαμία
ουσιαστική σχέση ζωής.Μόνο σοβαρές
προτάσεις.Τηλ.:6996202971.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχωρίςυποχρεώσεις
ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέ-
ση.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.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

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

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζωπαντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μη-
χανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756κ.Παύλος.
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ΒΕΡΟΙΑ:ΣΤΑΧΡΟΝΙΑΤΗΣΣΚΛΑΒΙΑΣ…
ΤουΠάρηΠαπακανάκη

Καθώς βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν
την επέτειο της εθνικής μαςπαλιγγενεσί-
ας, της οποίας το συναισθηματικόφορτίο
αμβλύνεταιμετοπέρασματωνχρόνωνκαι
κατάσυνέπεια “ξεφτίζει” ησεβάθος κατα-
νόηση του νοήματός της, αςαφιερώσουμε
τησημερινή μαςσυνάντηση, αγαπητοίφί-
λοι,στημελέτη κάποιωνπτυχών της ζωής
στηνπόλημαςκατάτηνπερίοδοτηςτουρ-

κοκρατίας…
Συχνά λοιπόν αναφέρεται η συνύπαρξηΧριστιανών,Μουσουλμά-

νωνκαιΕβραίωνστηΒέροιακατάτημακράπερίοδοτηςτουρκοκρατίας
(1434-1912) και στησυνέχειαως την ανταλλαγήπληθυσμών (1924).
Παρασυρόμενοι όμωςαπό τονπολυπολιτισμικό χαρακτήρα τηςόπως

διαμορφώθηκεμετοπέρασματωνχρόνων,δενθαπρέπειεσφαλμένα
να θεωρήσουμε ότι απαρχής ήτανμια ισότιμη και καθ’ όλααρμονική
συμβίωσηδιαφορετικώνφυλών…

Πέραντουαυστηρούδιαχωρισμούτουςσεξεχωριστέςσυνοικίες(ό-
πωςέχουμεκατ’επανάληψηαναφέρει),μέχριτηνεφαρμογήτου“χατ-ι
χουμαγιούν” (αυτοκρατορικόδιάταγμα) του1856οι μηMουσουλμάνοι
κάτοικοιυφίσταντοπλήθοςταπεινωτικώνπεριορισμών.Ειδικοίκώδικες
άλλωστεκαθόριζανσεόλητηνοθωμανικήεπικράτειαακόμηκαιτηνεμ-
φάνισηκαιτησυμπεριφοράτουςπροςτουςMουσουλμάνους:

«Σύμφωναμε τον ΙερόΝόμο και τον [κρατικό]Νόμο, οιΧριστιανοί
πρέπειναξεχωρίζουναπότηνενδυμασίατουςκαι τηνεμφάνισήτους
ωςκατώτεροι.Δενεπιτρέπεταιναιππεύουν,ναφορούνρούχααπόμε-
τάξι...Καιόμως,γιακάποιοδιάστημαονόμοςδενεφαρμόζεταικαιμε
τηνάδειατωνδικαστών,οιΧριστιανοίκαιοιΕβραίοιάρχισαννακυκλο-
φορούνντυμένοιμεακριβάρούχα.Όσογιατιςγυναίκεςτους,δενκατε-
βαίνουναπότοπεζοδρόμιογιαναδώσουνχώροστιςΜουσουλμάνες
γυναίκεςπουσυναντούνστηναγορά....Έτσι,είναιαπολύτωςσημαντι-
κόναανακοινωθούνκαιπάλιαυτέςοιδιαταγέςώστεναεξασφαλιστεί
ότιτηρούνται.»(Αυτοκρατορικόνβεράτιοντου1631)

Ειδικότεραγια τηΒέροια, ο ιστοριογράφοςΑναστάσιοςΧριστοδού-
λουστην “Ιστορία τηςΒέροιας” το 1960αφηγείται: «…Αι ευσχήμονες
Βεργιώτισες εκλείσθησαν εις τασπίτια των, οπίσωαπό τα “καφάσια”.
Καιγιανααποφεύγουνταβλοσυράβλέμματατωνκατακτητώνεφόρε-
σαν“φερετζέδες”.ΚαβαλλάρηςΧριστιανόςαπηγορεύετοναεμφανισθή.
Αλλά καιπεζόςακόμη εάνσυναντούσεΤούρκον έπρεπε νασταθή να
περάσηοΤούρκος,ναπροχωρήσηοκτώμέτρα,καικατόπιννασυνεχί-
σητονδρόμοτου.Τηννύκταανήρχοντομετιςσκάλεςσταπαράθυρα,
τρομοκρατούντες τους ενοίκους…».Σεάλλοσημείοαναφέρει ότι είχε
επιβληθεί στους κατακτημένουςΒεροιώτες η ταπεινωτική ένδυση με
μαύρο “αντιρί” και το “τσιαμπάν” (προεξέχουσααπότονκεφαλόδεσμο
τούφα μαλλιών) για να συλλαμβάνονται και να ακινητοποιούνται εύ-
κολα.Γιανακαταλήξει:«Ηζωή,η τιμήκαιηπεριουσία τωνΒεροιέων
ήσανειςτηνδιάθεσιντουκατακτητού».

Ίσωςσεκάποιουςναφαίνεταιυπερβολικήαυτήηδιατύπωσήτου.
Ημελέτη όμως τωνδιασωσμένωναποφάσεων του Ιεροδικείου (μου-
σουλμανικούδικαστηρίου)Βέροιαςτονδικαιώνουναπόλυτα:

«Αυτοκρατορικόνβεράτιονπερί διακατοχής και νομήςως τιμαρίου
τουχωρίουΑρκουδοχωρίουτουκαζάΒεροίαςυπότουΓιουσούφΜπέη.

Εγράφητη15ΡεμπήΟύλΕβέλ1056(1Μαΐου1646)εντηυψηλή
έδρατηςευδαίμονοςΚωνσταντινουπόλεως».

Σύμφωναμε τον τουρκικό νόμο, όλες οι εκτάσειςπου καταλαμβά-
νοντανμεπολέμουςαποτελούσανπεριουσίατουΣουλτάνου.Μεειδικά
διατάγματα στησυνέχεια,παραχωρούσε τα εύφορα καιπαραγωγικά
κτήματα σε υπηκόους της αρεσκείας του, ανταμείβοντας τις στρατι-
ωτικές (και όχι μόνο) υπηρεσίες τους, εισπράττοντας απόαυτούς το
φόροπουαναλογούσε.Οιπρώην ιδιοκτήτεςτους,στηνκαλύτερητων
περιπτώσεων, εργάζοντανπλέονως “μεσάρηδες*” [*κρατούσανμόνο
τημισήσοδειάγιαναεπιβιώσουνκαιπαρέδιδαντηνάλλημισήστους
σπαχήδεςήμπέηδεςτιμαριούχους].

Οι καταβαλλόμενοιφόροι ήταν εξοντωτικοί για τους “ραγιάδες”.Ε-
κτόςαπότουςδύοτακτικούς,τονκεφαλικό*καιτοχαράτσι**,αναρίθμη-
τοιήτανκαιοιέκτακτοιφόροι!!!

[*Ο κεφαλικόςφόρος ήταν το τίμημα,πουμε βάση τον ιερό νόμο
πλήρωνανοι “άπιστοι”προκειμένου να εξασφαλίζουν τη ζωή τους και
τηνάδειανακατοικούνστηνεπικράτειατουΙσλάμ,διατηρώνταςτηθρη-
σκείατουςμετηνεγγύησηκαιτηνπροστασίατουκράτους.

**Τοχαράτσιήτανφόροςπουκατέβαλανοι“ραγιάδες”γιατηνκαλλι-
έργειατηςδημόσιαςγηςπουδεντουςανήκε(δεκάτη)καιφόροςεπίτου
εισοδήματοςαπόκάθεείδουςεπαγγελματικήδραστηριότητα.]

Επιπλέον όμως φορολογούνταν έκτακτα ό,τι μπορεί να βάλει o
νους τουανθρώπου:φόροςκαπνού (κατοικίας), καταλυμάτων,γάμου,
επαρχιακώνεξόδων(γιατιςδημόσιεςυπηρεσίεςκαικατασκευές),υπέρ
τηςτροφοδοσίαςτουστρατού,δασμόςεπίόλωντωναγοροπωλησιών,
δασμόςκαφτανίων..μέχρικαιφόροςκαρφοπετάλλωνείχεεπιβληθεί!!!

Τούρκος αξιωματούχος και οπλίτες στην υπηρεσία του

Κι από την βαρύτατηφορολογία όμως,πιο εξοντωτική ήταν η κα-
ταδυναστευτική συμπεριφορά και οι αυθαιρεσίες των εντεταλμένων
για την είσπραξή της, των κοτζαμπάσηδων.Σεπερίπτωσηαδυναμίας
πληρωμής της (συνέβαινεσυχνάσεπολυμελείς οικογένειες), οι εκφο-
βισμοίκαιοιαπειλέςτωναδίστακτωνκοτζαμπάσηδωνπροςτοσύνολο
των μελών της οικογένειας εξωθούσαν τους τραγικούς γονείς στην
σπαρακτικήαποδοχήτηςπώλησηςκάποιουαπόταπαιδιάτουςγιαένα
χρονικόδιάστημαωςδούλο*!!![*Αςμηνκάνουμεβιαστικέςκαιεπιδερ-
μικέςκρίσειςεπ’αυτού,αλλάας.σκεφτούμετηναπόγνωσηστηνοποία
βρίσκονταν,ώστε να θυσιάζουν το ένα τουςπαιδί για νασωθούν τα
υπόλοιπα…Οορισμόςτουτραγικού!!!]

Άκρωςαποκαλυπτικήγιατηνοθωμανικήαντίληψηαπόδοσηςδικαι-
οσύνηςείναιηδικαστικήαπόφασητουΙεροδίκητηςΒέροιαςτης“1008,
15ηςΣεβὰλ(30Απριλίου1600)”,ηοποίααφοράαστικήυπόθεσηοικο-
γενειακούδικαίου:

«Παρουσιασθείς ενώπιον του Ιεροδίκου, οΑμπντήΜπέης,παρου-
σία και της εν διαζεύξει ευρισκομένης τέωςσυζύγου τουΓραμματικής
Ιωάννου,αμαρτωλήςκαιαπίστουεδήλωσεκαικατέθεσεότι:…συνεζεύ-
χθημετ’εμούνομίμωςκαιδι’ιεροδικαστικήςπράξεωςκαιμάλισταεγέν-
νησεπροέτουςάρρεν,τοοποίονεγώωνόμασαΜουφτή…Παράταύτα
ηαμαρτωλήκαιάπιστοςΓραμματικήεξηκολούθει,παράταςσυχνάςα-

πειλάςμου…ναθεωρήτονμικρόνυιόνωςανήκονταειςτηνβρωμεράν
τωναπίστωνθρησκείαν και να καλήαυτόνΜελέτιον…Αύτη εισήλθεν
εντόςτηςενΒεροίαοικίαςμουκαιήρπασετοτέκνονεκτουλίκνου…»

ΚατάτηναπολογίατηςΓραμματικήςαποκαλύπτεταιότιστηνπραγ-
ματικότητα:

ΟΑμπντήΜπέης,εξαιτίαςτηςαπόρριψηςτουερωτικούπάθουςτου
απότηνήδηπαντρεμένηκαιμητέραδύοπαιδιώνΓραμματική,χρημά-
τισεκαι εξόπλισεάγνωστουςκακοποιούς,οιοποίοιαφού εισχώρησαν
νύχταστοσπίτιτουςστοχωριόΚρούσοβα,κατέσφαξαντονσύζυγότης
και ταδύοπαιδιά τους,Μελέτιο και Γεώργιο.Μετά τηναπαγωγή της,
υπό το καθεστώς τρομοκρατίας και βίας, η Γραμματική υποχρεώθηκε
σεσυμβίωσημετονΑμπντήΜπέη,τηνοποίανομιμοποίησεστοΙερο-
δικείο(προφανώςμεπλάγιαμέσακαιμετησυνέργιατουκαλούμενου
να εκδικάσειπλέον την υπόθεση ιεροδίκη), όταν η Γραμματική έφερε
στηζωήένααγόρι(καρπόςτωνβιασμώνπουυφίστατο).Ωστόσο,στη
μνήμη τουσφαγιασμένουπρωτότοκού της, η Γραμματική επέμενε να
ονομάζειτοβρέφοςΜελέτιο,γεγονόςπουοδήγησεστονβίαιοδιωγμό
τηςαπότονΑμπντήΜπέηκαιωςεκτούτουστημετέπειτααποκαλού-
μενηαρπαγήτουνεογέννητουπαιδιού(της)απότηνίδια,γιατηνοποία
δικαζόταν…

Τελικά «…Τοσοφόν δικαστήριον κρίναν την υπόθεσιν, επρότεινεν
ειςΓραμματικήνν’ασπασθήτηνισλαμικήνθρησκείαν,εάνθέλην’απο-
κτήσητοδικαίωμαανατροφήςτουτέκνουτης…μέχρισυμπληρώσεως
τουεβδόμουέτουςτηςηλικίαςτου».

Ούτελέξη,όπωςθαπαρατηρήσατε,γιατοτριπλόφονικόκαιταλοι-
πάφρικιαστικόπουδιέπραξεοΤούρκοςαξιωματούχος!!! Τόσοφθηνή
ήταν η ανθρώπινη ζωή των “απίστων”… Ηστυγνή εφαρμογήστην
πράξη του τουρκικούλογοπαίγνιουπερί “ραγιάδων”:«μπίρ τζάν,μπίρ
πατλιτζάν=μιαζωή,μιαμελιτζάνα»!!!



Σύλληψη νέου από γενίτσαρους 

Η “σωφρονιστική” ποινή της φάλαγγας 

ΥΓ.Προς τους ενδιαφερόμενους για εκτενέστερημελέτη και άλλων
πτυχώντουθέματος:

Ι.Κ.Βασδραβέλλης,ΙστορικάΑρχείαΜακεδονίας.Β΄:ΑρχείονΒεροί-
ας-Ναούσης,1598-1886,Θεσσαλονίκη1954

του Σαββατοκύριακου
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