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Την αγωνιώδη έκκλησή τους μεταφέρουν οι γιατροί και νοσηλευτές της Καρδιολογικής Κλινικής του
Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης,
που είναι στο επίκεντρο των κρουσμάτων του κορωνοϊού. Στην φωτογραφία ποζάρουν κρατώντας το
μήνυμα «Μένω Σπίτι» και ζητούν
από   όλους τους πολίτες να τους
στηρίξουν με μια μόνο ενέργεια. Να
παραμείνουν στα σπίτια τους και να
διαφυλάξουν με αυτό τον τρόπο την
δημόσια υγεία. Ας σκεφτούμε πόσο
ελάχιστο είναι αυτό που ζητούν από
εμάς, σε σχέση με την καθημερινή
μάχη που δίνουν αυτοί για να κρατήσουν ανθρώπους στη ζωή. Με αυτό
τον τρόπο ο καθένας μας μπορεί να
συνεισφέρει ώστε να καταφέρουμε
να νικήσουμε τον αόρατο εχθρό και
να επανέλθουμε στην κανονική ζωή
μας.

ήμονος,
Ιακώβου ομ., Φιλ
Θωμά Κων/λεως

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!

«Λουκέτο» σε Άγιο Νικόλαο
και Δημοτικό Πάρκο βάζει ο
δήμαρχος Νάουσας Νικόλας
Καρανικόλας λόγω κορωνοϊού
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Με κατεπείγουσα εντολή του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα
Καρανικόλα κλείνει για προληπτικούς λόγους από το Σάββατο
21 Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Μαρτίου 2020, το Άλσος του
Αγίου Νικολάου και το Δημοτικό Πάρκο Νάουσας, στο πλαίσιο
των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται με στόχο την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία των δημοτών από
την πανδημία του κορονοϊού. Ενόψει του σαββατοκύριακου
που αναμενόταν να κατακλεισθούν από κόσμο Άγιος Νικόλαος
και δημοτικό πάρκο η παρέμβαση του δημάρχου ήταν επιβεβλημένη μέσα στα πλαίσια προστασίας από την εξάπλωση της
πανδημίας.

Με 13 φιάλες αίμα «άνοιξε λογαριασμό»
η αιμοδοσία στο ΚΑΠΗ Βέροιας
Η προσέλευση των εθελοντών
αιμοδοσίας την Παρασκευή στο
1ο ΚΑΠΗ Βέροιας ξεπέρασε κάθε
προσδοκία, μας δήλωσαν οι υπεύθυνες του Γενικού Νοσοκομείου
Βέροιας που διενήργησαν τις αιμοληψίες. Αν και πρώτη μέρα με περιορισμό στην κυκλοφορία κατάφεραν
να συγκεντρώσουν 13 φιάλες αίμα,
ένας αριθμός που δίνει αισιοδοξία
και προοπτική στο νέο εγχείρημα
του νοσοκομείου. Υπήρξε απόλυτη
τήρηση των κανόνων προστασίας
από τον κορωνοϊό, αφού στον χώρο
έμπαινε ένας-ένας εθελοντής στον
οποίο χορηγούσαν μάσκα και αντισηπτικό, ενώ το προσωπικό φορούσε επίσης προστατευτικές μάσκες
και  γάντια. Μετά την δραματική έκκληση από όλα τα νοσοκομεία της χώρας για την άμεση ανάγκη για αίμα, η ιδέα της έναρξης τακτικής αιμοδοσίας στο
κέντρο της Βέροιας, δείχνει να έχει άμεσα αποτελέσματα. Ίσως θα ήταν από τα μέτρα που θα έπρεπε να σκεφτεί σοβαρά η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με τους Δήμους να κρατήσει και μετά το πέρας της πανδημίας. Μην
ξεχνάτε το πρόγραμμα αιμοδοσίας είναι Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 09.00-13.00 στην οδό Αριστοτέλους 4, εκτός της
Τετάρτης 25ης Μαρτίου, λόγω της εθνικής εορτής.

Η ΔΕΥΑΒ συνέδεσε όλα τα «κομμένα» υδρόμετρα
λόγω κορωνοϊού

Ευαισθητοποίηση μετά το άρθρο του ΛΑΟΥ και σύνδεση του νερού στο σπίτι της υπέργηρης στην Κωττουνίου
Σε μια επιβεβλημένη κίνηση λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που βιώνουμε προχώρησε η ΔΕΥΑΒ και συνέδεσε όλες τις «κομμένες» παροχές νερού λόγω χρεών. Όπως δήλωσε στο ΛΑΟ ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Στέργιος Διαμάντης, προχώρησε άμεσα στην απόφαση της επανασύνδεσης όλων των υδρομέτρων που ήταν κομμένα λόγω οφειλόμενων λογαριασμών σε όλη την πόλη της Βέροιας. Συμπληρωματικά ανέφερε ότι διάβασε το χθεσινό θέμα του ΛΑΟΥ για
την υπέργηρη κυρία στην οδό Κωττουνίου και τις άθλιες συνθήκες στις οποίες ζει χωρίς νερό και έδωσε αμέσως εντολή
σε συνεργείο, που μετέβη στο σπίτι της ηλικιωμένης και συνέδεσε αμέσως το νερό.

Μητροπολίτης Παντελεήμων προς κλήρο και πιστούς:
Υπακοή στις οδηγίες των ιατρών

Στον κλήρο και στο ευλαβή λαό της
Ι. Μητρόπολης Βέροιας, Νάουσας και
Καμπανίας, απευθύνεται με μήνυμά
του ο Μητροπολίτης Παντελεήμων, εν
όψει των μέτρων προστασίας των πολιτών από την πανδημία του κορονοϊού
και της απαγόρευσης συγκέντρωσης
πολλών ανθρώπων σε κλειστούς αλλά
και ανοιχτούς χώρους, μεταξύ αυτών
και οι εκκλησίες, για λόγους δημόσιας
υγείας.
«Αυτή τη δύσκολη ώρα για όλους
μας, για την Εκκλησία, για τον λαό μας,
την πατρίδα μας, τον κόσμο ολόκληρο,
δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε
διχασμένοι. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι ἡ απόφαση της πολιτείας στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας και της
πίστεως μας, όπως λένε κάποιοι. Ἡ Εκκλησία και οι Πατέρες αντιμετώπισαν πάντοτε τα κρίσιμα προβλήματα με
πίστη αλλά και με ρεαλισμό. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι
κανείς δεν έχει δικαίωμα να βάλει σέ κίνδυνο τη ζωή του
αλλά περισσότερο τη ζωή των αδελφών του ενεργώντας
απερίσκεπτα ἤ κάνοντας επίδειξη ζήλου και πίστεως»
τόνισε ο Σεβασμιότατος.
Για τη Θεία Κοινωνία είπε ότι είναι φάρμακο αθανασίας, για αυτό δεν κινδυνεύουμε να κολλήσουμε καμία

ασθένεια, όμως ὁ συνωστισμός είναι
αιτία να κολλήσει κανείς από τον διπλανό του και να θέσει και την δική του
υγεία σέ κίνδυνο αλλά και των συνανθρώπων του. «Δεν έχουμε δικαίωμα
να παίζουμε με την υγεία και τη ζωή
μας και αυτή των αδελφών μας», πρόσθεσε.
Ο Μητροπολίτης απευθυνόμενος
στους πιστούς τους καλεί να υπακούσουν με συνέπεια και υπευθυνότητα
στις οδηγίες των ειδικών γιατρών που
αγωνίζονται να νικήσουν τον αόρατο
πόλεμο κατά της πανδημίας, «γιατί είναι εντολή του Θεού να τους τιμούμε»,
όπως είπε και οι πιστοί από την πλευρά τους να αγωνίζονται με καθημερινή
προσευχή, να μην ηττηθούν στον αόρατο πνευματικό πόλεμο που έχει προκύψει.
«Ο Χριστός δεν εγκαταλείπει ποτέ εάν δεν τον εγκαταλείψουμε εμείς», είπε ο Μητροπολίτης, ενημερώνοντας
ότι από το ραδιόφωνο «Παύλειος Λόγος» και την ιστοσελίδα της Μητρόπολης, θα μεταδίδονται καθημερινά
οι ακολουθίες, ενώ προέτρεψε να στρέψουμε το νου
μας και   και να προσευχηθούμε για όλους αυτούς τους
αστυνομικούς και στρατιώτες που φυλάσσουν τα σύνορα
κάτω από δύσκολες συνθήκες.
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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 αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εγκληματική οργάνωση,
η οποία ενέχεται σε περιπτώσεις ληστείας, καθώς και διαρρήξεων και κλοπών από οικίες και επιχειρήσεις στη Βόρεια
Ελλάδα. Οι περισσότερες κλοπές πραγματοποιήθηκαν κατά 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 οργάνωσης τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 34, 42 και 38 ετών και δύο
(2) αλλοδαποί ηλικίας 36 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμορία, ληστεία, κλοπές κατά συναυτουργία, εμπρησμό και απόπειρα επικίνδυνης 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 καταστημάτων 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 ιδιοκτητών.
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 εγκέφαλοι αυτοκινήτων, τους οποίους χρησιμοποιούσαν για την κλοπή των οχημάτων, διαρρηκτικά εργαλεία και πλήθος κλοπιμαίων.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Το ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ δέχτηκε να παραμείνει
ανοικτό για την εξυπηρέτηση του νομού
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.

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 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 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 ΑΘΗΝΑ.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παράδοση – παραλαβή χθες στην Ι Μεραρχία Πεζικού Βέροιας

Ανέλαβε την Διοίκηση
ο Κων/νος Γούναρης
από τον Σάββα Κολοκούρη

Από την Ι Μεραρχία Πεζικού ανακοινώνεται ότι χθες Παρασκευή 20
Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της, η τελετή παράδοσης-παραλαβής της διοίκησης της
Μεραρχίας από τον Αντιστράτηγο
Σάββα Κολοκούρη στον Υποστράτηγο
Κωνσταντίνο Γούναρη. Η τελετή πραγµατοποιήθηκε χωρίς προσκεκληµένους και τµήµατα απόδοσης τιµών,
στο πλαίσιο της λήψης µέτρων για
την προστασία από τη µετάδοση - διασπορά του κορονοΐού (COVID - 19).
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Μήνυμα για τα μέτρα πρόληψης
και διασφάλισης
της δημόσιας υγείας
από την πανδημία του κορονοϊού
«Αγαπητές συνδημότισσες και αγαπητοί
συνδημότες,
Στον Δήμο Νάουσας προχωρήσαμε έγκαιρα στην λήψη σειράς μέτρων με σκοπό
την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την
προστασία των δημοτών, στον μέγιστο βαθμό, από την πανδημία του κορονοϊού.
Τα μέτρα αυτά έχουν ως εξής:
• Προχωρήσαμε άμεσα στην λειτουργία 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 διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
• Καθαρίζουμε με μεγαλύτερη επιμέλεια
τόσο την πόλη της Νάουσας όσο και τις Τοπικές Κοινότητες
• Προχωρήσαμε σε επιμελή απολύμανση
όλων των δημοτικών κτιρίων, των αθλητικών
εγκαταστάσεων, των πολιτιστικών χώρων, και θα συνεχίσουμε 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. Κανείς 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 αύριο 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 αυτοπρόσωπη 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 μηνύματα στο κινητό τους.
Είναι ευτύχημα το
γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Δήμο Νάουσας και ευρύτερα στον
Νομό Ημαθίας δεν
υπάρχει κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα
κορονοϊού. Ωστόσο, σε
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας οφείλει να εκφράσει δια της παρούσης
καμία περίπτωση δεν
την ευαρέσκεια της στους παρακάτω πολίτες και ιδιώτες για την πολύτιμη προσφορά ειδιεφησυχάζουμε.
κού επιχειρησιακού εξοπλισμού, που προσέφεραν μέσω της Ένωσης μας στα μέλη μας,
Κάνω έκκληση, λοιτα οποία στελεχώνουν την Διμοιρία Υποστήριξης Ημαθίας, ως έμπρακτη αναγνώριση του
έργου που επιτελούν το τελευταίο χρονικό διάστημα με την παρουσία τους στα σύνορα της
πόν, σε όλους τους δηΧώρας , στις Καστανιές Έβρου, προστατεύοντας όλους εμάς από την παράνομη είσοδο
μότες να παραμείνουν
μεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια.
στο σπίτι τους σύμφωΕυχαριστούμε θερμά για τη δωρεά ειδικού επιχειρησιακού εξοπλισμού τους : κ.κ. Γιώργο
να με τις επιταγές της
και Στέλιο Μεϊμαρίδη, ιδιοκτήτες της εταιρείας « Αφοί Μεϊμαρίδη Β. Ο.Ε.» Κ.κ. Αποστολίδη
Πολιτείας αλλά και του
Στέφανο και Νικολόπουλο Βασίλειο, ιδιοκτήτες της εταιρείας «TASTY FRUIT O.E.» και τους
Δήμου, προκειμένου να
κ.κ. Νούλα Νικόλαο και Γιτόπουλο Στέφανο, ιδιοκτήτες της εταιρείας «ΚΟΡΜΟΣ Ο.Ε.»
περιορίσουμε την διαΕυχαριστούμε θερμά για τη δωρεά μασκών και φίλτρων αερίων τον κ. Φανιάδη Φάνη
σπορά του κορονοϊού
ιδιοκτήτη της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ Ε.Ε.»
και να προστατεύσουμε
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ανεσίδη Νικόλαο Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιτις ευπαθείς ομάδες, τις
ών Ημαθίας Πέλλας (ΣΦΗΠ) για τη δωρεά ιατροφαρμακευτικού υλικού.
οικογένειές μας, τα αγαΕυχαριστούμε που στηρίζετε έμπρακτα το έργο μας! Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόπημένα μας πρόσωπα.
μαστε για την ασφάλεια όλων μας, στα νησιά, την Ημαθία και τα σύνορα της Χώρας!
Ας σεβαστούμε τις
Το Δ.Σ.
συμβουλές των ειδικών.
Για ότι χρειαστούμε
ο Δήμος και οι υπηρεσίες του κράτους είναι
δίπλα μας.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την
Αστυνομία, την Πυροσβεστική και ιδιαίτερα
το νοσοκομείο και τους
εργαζόμενους σε αυτό
που δίνουν τον προσωπικό τους αγώνα για να
είμαστε όλοι ασφαλείς.
Προχωράμε λοιπόν
όλοι μαζί και ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ με αίσθημα
ατομικής και συλλογικής ευθύνης».

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ημαθίας ευχαριστεί πολίτες και
επιχειρήσεις για την προσφορά τους

του Σαββατοκύριακου

Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση
των ευάλωτων πολιτών
από τον Δήμο Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνέχεια της από 16 Μαρτίου ανακοίνωσης-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 διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19,
θέτει σε περαιτέρω λειτουργία και
ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Κοινωνικές 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. ευάλωτες ομάδες, άτομα σε περιορισμό κατ’ οίκον λόγω ασθένειας, υπερήλικες κ.λπ.).
Η ομάδα εργασίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εξυπηρέτηση των πολιτών, 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

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» παραμένουν 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).

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 ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν εμπρόθεσμα Δελτίο Απογραφής μέχρι τις 31 Μαρτίου
2020 και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.stratologia.gr/el/content/katathesideltioy-apografis. Για τα Δελτία απογραφής που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα εκτιμηθούν αρμοδίως λόγοι ανωτέρας βίας για την εκπρόθεσμη κατάθεσή τους.

του Σαββατοκύριακου

Ανακοίνωση για την
Επιλογή του
Συμπαραστάτη του Δημότη
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας αφού έλαβε
υπόψη:
1. Το άρθρο 77 του
Ν. 3852/2010 όπως επαναφέρθηκε 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 επιχείρησης 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 επαναλαµβάνεται 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 Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ∆ήµου Αλεξάνδρειας, δεν επιλέχθηκε 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 ανακοίνωση 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 προκήρυξης δημάρχου, θα διενεργηθεί στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
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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 αριθμός 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 ακρίβεια με την οποία θα εφαρμόσουμε τα μέτρα του αυτοπεριορισμού», 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 Διαχείρισης 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 συμπεριφορά, αγνοούν τις συστάσεις και τέτοιες συμπεριφορές απασχολούν 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, απερισκεψίας, αλλά η ελληνική Πολιτεία επιφυλάσσεται γι αυτό. Επιτέλους ας μείνουμε όλοι σπίτι. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι αυτοί
που μετακινούνται, τον κίνδυνο διασποράς της νόσου σε οποιοδήποτε σημείο. Βεβαίως αυτό το παρακολουθούμε από πού κοντά, 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 αντιγράφου 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 απόσταση 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 μάχη. 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 καμπή για το μέλλον της», επισημαίνει.

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 μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφορά την διακοπή ή μη λειτουργίας της επιχείρησης «καφέ – μπαρ – ζαχαροπλαστείο» της εταιρείας “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 διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.
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του Σαββατοκύριακου

Είσαι και μεγάλη κουφάλα!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

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 άρχισα να δίνω εξηγήσεις.
Η τηλεόραση δεν δείχνει νέα επεισόδια από τις άγριες μέλισσες 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 Κυπραίο,
Ο κοινοτάρχης είναι παντρεμένος με την Παγώνα, αλλά φτιάχνει κατάσταση με την Ουρανία, η οποία άφησε τον Κυριάκο
τον κλαρινίστα,
Η Ασημίνα τα έχει με τον Νικηφόρο, τον οποίο όμως γουστάρει 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!

κους ανοχής!
Μάταια προσπαθούσα ο έρμος, να τους εξηγήσω, ότι είμαι
αθώος!
Και ενώ δεν ήξερα τι να κάνω, ξαφνικά ακούω, ε ψιτ φιλαράκι, 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 δημιουργήσω.
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 κομμώσεις 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!
Λόγω των έκτακτων επιδημιολογιΓια να καταλάβεις τι έχεις κάνει, δεν υπάρχουνε μάκών μέτρων, από Παρασκευή 20-3σκες και αναγκάστηκα να παρακαλέσω τον Πανίκα, για
2020 θα εκτελούνται αιμοληψίες στο
να μου δανείσει την μάσκα του Ζορό!
ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Α.Π.Η. Βέροιας (Αριστοτέλους 3, απέναντι από το 2ο ΔημοτιΚαι ενώ συνομιλούσα με την κουφάλα τον υιό, ταυτόκό Σχολείο).
χρονα χτυπούσα και την πόρτα, μήπως και μου ανοίξουΏρες προσέλευσης αιμοδοτών:
νε.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θέλω να αράξω σπίτι, φώναζα και να κάνω κανά α09.00-13.00.

Συνεχίζονται οι αιμοληψίες
του Τμήματος Αιμοδοσίας
του Νοσοκομείου Βέροιας
-Ευχαριστίες για την παραχώρηση
του ΚΑΠΗ από τον Δήμο Βέροιας

Η προσέλευση εντός Νοσοκομείου
συνεχίζεται καθημερινά από τις 18.0020.00 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 ΒΕΡΟΙΑΣ για την παραχώρηση του χώρου και την υποστήριξη από το προσωπικό του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η.

Τι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος
εθελοντής αιμοδότης:
• Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 1862 ετών, μπορεί να δίνει άφοβα αίμα
3-4 φορές το χρόνο.
• Ο όγκος αίματος που προσφέρει
ο αιμοδότης είναι 450 ml και αποκαθίσταται αμέσως από τον οργανισμό. Το
πλάσμα αναπαράγεται σε 24 ώρες και
τα ερυθρά σε ένα μήνα.
• Δεν πρέπει να διενεργείται αιμοδοσία πριν περάσουν τρεις μήνες από
την προηγουμένη.
• Η αιμοδοσία είναι τελείως ακίνδυνη 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 βρισκεται υπο αγωγη.
• Πριν την αιμοδοσία πρέπει να
έχει προηγηθεί ελαφρύ γεύμα (π.χ.
πρωινό). Μετά την αιμοδοσία ο αιμοδότης πρέπει να ακολουθεί τις συμβουλές του νοσηλευτικού προσωπικού.
• Να πάρει την τροφή που του προσφέρεται. Να μην αποχωρήσει από το
Τμήμα αιμοδοσίας πριν του το επιτρέψει 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 ποτών 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 απορία ο αιμοδότης μπορεί να απευθύνεται 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 Σαββατοκύριακου
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«Όταν βλέπω το Σταυρό σου, δαιμονίζομαι»
(Μαντηλοφόρα φιλοξενούμενη, προς τον γράφοντα)

Του ιερέως:
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά
Σήμερα (22-3-2020), φίλοι αναγνώστες, Γ΄ Κυριακή των Νηστειών,
η Εκκλησία μας γιορτάζει την προσκύνηση του Τιμίου και ζωοποιού
Σταυρού.
Πριν εκθέσω τις απόψεις μου, για
το δικό μας σταυρό, επιθυμώ να απαντήσω στη συμπαθή, κατά τα άλλα, μαντηλοφορούσα φιλοξενούμενη:
-Κυρία μου, αυτό που εγώ φορώ
και στο οποίο πιστεύω, οφείλεις να
το σέβεσαι. Εάν δεν σου αρέσει, παρακαλώ, να
επιστρέψεις εκεί, απ’ όπου ήρθες.
Και τώρα, φίλοι αναγνώστες, επιθυμώ να συνεχίσω το σημερινό μου άρθρο, για το σταυρό του
καθενός μας.
Όπως δεν υπάρχει ορθόδοξος τάφος χωρίς
σταυρό, έτσι δεν υπάρχει και χριστιανός χωρίς
σταύρωση ολιγόωρη, πολύωρη ή και ισόβια Η διαφορά είναι ότι ο σταυρός του καθενός μας διαφέρει
ως προς το βάρος.
Στη ζωή μας οι σταυροί έχουν διαφορά βάρους
που έχει σχέση με την ικανότητα, τη δυνατότητα,
την αυθεντικότητα και αντοχή εκείνου που τον φέρει στους ώμους του.
α) Σταυρός δικός μας είναι η αχαριστία των ανθρώπων που ευεργετήσαμε με ολοπρόθυμη διάθεση. Και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η αχαριστία
είναι το θλιβερό τίμημα κάθε καλής πράξης από
μέρους εκείνων που εξυπηρετήθηκαν. Ο σοφός
Πλάτων έλεγε: «Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του
ευεργετηθέντος», δηλαδή όχι μόνο θα λησμονηθεί
η ευεργεσία, αλλά και θα προσπαθήσει ο ευεργετημένος να κάνει κακό στον ευεργέτη του και με
αυτό να τον πληρώσει.
β) Σταυρός δικός μας ενδεχομένως να είναι
η ασθένειά μας η πρόσκαιρη ή εκείνη που θα
μας πάει στον τάφο. Και αυτή με τη βοήθεια του
Εσταυρωμένου θα αντιμετωπισθεί. Θα πρέπει ο
καθένας να σκεφθεί ότι η φθορά είναι σύμφυτη με
τον άνθρωπο. Ότι κανείς σήμερα δεν είναι τελείως
υγιής, αφού ο τρόπος ζωής και η διατροφή είναι
εξοργιστικά επικίνδυνα.
Θα πρέπει ακόμη να σκεφθεί ότι η φθορά είναι
φιλάνθρωπο μέτρο του δημιουργού μας «ίνα μη
το κακόν αθάνατον γένηται». Μπορείτε να φανταστείτε έναν καρκινοπαθή που υποφέρει, να είναι
αθάνατος εδώ στη γη; Έναν ο οποίος έχασε τα
λογικά του, να είναι αθάνατος; Προσευχή θα κάνουμε θερμή να φύγει από πάνω μας η δοκιμασία.
Όμως, αν είναι θέλημά Του μ’ αυτή να ζήσουμε, να
μας δώσει δύναμη να υπομείνουμε, γιατί πολλές
φορές δε μας σώζει από τη δοκιμασία, αλλά με τη
δοκιμασία.
γ) Σταυρός δικός μας μπορεί να είναι ο θάνατος
προσφιλούς μας προσώπου. Ο θάνατος του σεβαστού μας πατέρα, της στοργικής μητέρας, του αγαπημένου αδελφού μας, της ή του συζύγου, ενός
παιδιού που είναι ελπίδα για την οικογένεια ή ενός
πνευματικού μας συμπαραστάτη, μας δημιουργεί
ψυχική αναστάτωση και πόνο αφόρητο.
Εκείνη τη στιγμή μόνο ο Εσταυρωμένος με το
μαρτυρικό του θάνατο μπορεί να μας παρηγορήσει.
Ο Αθηναίος Αρίστιππος, όταν έτρεξαν και του

είπαν ότι το μονάκριβο παιδί του
πέθανε, με στωική απάθεια και αξιοπρόσεκτη ηρεμία και ψυχραιμία
είπε: «Γνώριζα ότι γέννησα ένα θνητό
παιδί…».
δ) Σταυρός ακόμη για τον καθένα μας μπορεί να είναι η αμαρτωλή
ζωή του. Αυτός ο Σταυρός είναι και ο
βαρύτερος, γιατί ο Εισαγγελέας είναι
συνέχεια στην ψυχή του και τον ελέγχει νύχτα-μέρα και κάνει το μαρτύριό
του να μην έχει τελειωμό.
Αν ήμουν καρδιογνώστης θα έλεγα: «Πηγαίνετε σε διακριτικό πνευματικό και κάτω από το πετραχήλι του αποθέστε την
ενοχή σας. Ομολογήστε το σφάλμα σας…
ε) Ένας άλλος Σταυρός είναι η συκοφαντία των
πονηρών ανθρώπων σε βάρος των ενάρετων, που
βασανίζει τον άνθρωπο συνεχώς. Είναι μια διαστροφή του χαρακτήρα της ανθρώπινης υπόστασης, που φυσιολογικά θέλει να χαίρει τη χαρά του
άλλου και να λυπάται στη λύπη του συνανθρώπου.
Η συκοφαντία, είναι μια θανάσιμη αμαρτία, την
οποία καταδικάζει η Αγία Γραφή και οι Πατέρες της
Εκκλησίας μας, χωρίς να παίρνει διαφορετική θέση
και η κοινωνία μας.
Όταν ρώτησαν το Θεόφραστο (φιλόσοφος εξ
Ερεσού της Λέσβου: 372-287 π.Χ.) ποια είναι τα
μεγαλύτερα θηρία, εκείνος απάντησε: «Εν μεν τοις
όρεσι άρκτοι και λέοντ6ες, εν δε ταις πόλεσι κλέπται και συκοφάνται» (τη συκοφαντία, δυστυχώς,
την έζησε ο γράφων).
στ) Ένας ακόμη σταυρός για τον άνθρωπο είναι
μια ή πιο πολλές αποτυχίες στη ζωή. Κάθε ηλικία
έχει τους οραματισμούς και τις επιδιώξεις της (επιτυχία στη μόρφωση, επαγγελματική τακτοποίηση,
απόκτηση υλικών αγαθών κ.λπ.). Όμως, πολλές
φορές δεν έρχονται όλα βολικά. Η μία αποτυχία
φέρνει την άλλη και το μυαλό του ανθρώπου ζαλίζεται, κάποτε και αρρωσταίνει, εκτρέπεται ή και μελαγχολεί: Τόσο επικίνδυνη είναι η αποτυχία, ώστε
ο εμπνευσμένος ύμνος της Εκκλησίας αναφέρει
κάτι πολύ χρήσιμο. «Μη μακρύνου των φρενών
ημών εν θλίψεσι, μη χωρίζου των ψυχών ημών εν
περιστάσεσι», δηλαδή μην απομακρύνεσαι, Κύριε,
από κοντά μας, όταν έρχονται δύσκολες στιγμές
και οι πιο δύσκολες απ’ αυτές είναι οι αποτυχίες.
ζ) Ένας ακόμη σταυρός μας, που μπορεί το
βάρος του να μας συντρίψει, αν δεν τον προσέξουμε, είναι εκείνος που δημιουργείται, όταν απογοητευόμαστε για μερικούς ανθρώπους που τους
είχαμε ψηλά στη συνείδησή μας και κάποια στιγμή
πληροφορηθήκαμε μια άλλη πτυχή της ζωής τους
θλιβερή και επιζήμια.
Η σύνεση επιβάλλει και η ζωή μας διδάσκει να
μην έχουμε ποτέ προσκόλληση στα πρόσωπα,
γιατί όλα είναι ενδεχόμενα να συμβούν, οπότε και
ο προσκολλημένος ζημιώνεται και το βάρος αυτής
της δοκιμασίας κάποτε τον συντρίβει.
Όλους τους σταυρούς, που απλά περιγράψαμε,
φίλοι αναγνώστες, (ο σταυρός της αχαριστίας, του
πένθους, της συκοφαντίας, της αποτυχίας, της
απογοήτευσης) γίνονται ελαφρότεροι μόνον όταν
βλέπουμε τον Κύριό μας πάνω στο Σταυρό. Σκεπτόμαστε ότι Εκείνος ήταν αθώος και πάσχει, ενώ
εμείς, που μπορεί να φταίμε για τους σταυρούς
μας που σηκώνουμε, πρέπει να τους υπομείνουμε.
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Φρόσω Καρασαρλίδου: Κανένα μέτρο
για τον αγροτικό και τουριστικό κλάδο;
Η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ
Φρόσω Καρασαρλίδου, σε δήλωσή
της για τα μέτρα
που ανακοινώθηκαν αναφέρει τα
εξής:
«Καταστροφικές είναι οι συνέπειες από την
πανδημία του κορονοϊού
στην ελληνική οικονομία
και στη δύσκολη αυτή συγκυρία η Κυβέρνηση καλείται να ενεργήσει άμεσα
με στοχευμένα και γενναία
μέτρα.
-Για τις λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές
πρωτίστως.
-Για την επιβίωση νοικοκυριών, εργαζομένων και
επιχειρήσεων της χώρας, που ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή κατέρρευσε ο τζίρος.
Στον Νομό Ημαθίας δύο είναι οι βασικοί πυλώνες
της οικονομίας: Ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός. Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης,
ο πρώτος, δεν ελήφθη καθόλου υπόψη.
Οι χρόνιες δυσκολίες του αγροτικού κόσμου ταλανίζονται από απλήρωτες ακόμα παραγωγές, από
απλήρωτες αποζημιώσεις, από την έλλειψη χρηματοδότησης και εργατών γης και, τώρα, από την πρωτοφανή οικονομική κρίση που επέφερε η πανδημία
στα αγροτικά προϊόντα. Όσο για τον τουρισμό και τα
συναφή επαγγέλματα, καμία ειδική μέριμνα δεν ακούσαμε να ανακοινώνεται, πέραν της αναστολής λειτουργίας των ξενοδοχείων, των οποίων οι κρατήσεις  
στην Ημαθία έχουν ήδη  ακυρωθεί ολοκληρωτικά.
Οι επιλογές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας αποτελεί πλήρη ευθύνη της κυβέρνησης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε αυτή την κρίση επέλεξε να
ασκήσει μια τεκμηριωμένη και παραγωγική αντιπολίτευση, ώστε να βγει η χώρα και οι πολίτες όσο πιο
αλώβητοι γίνεται. Δε μπορούμε όμως να μην ανησυχούμε και να μη ζητάμε από την κυβέρνηση την προστασία των παραγωγικών κλάδων, οι οποίες επιβάλλεται να σταθούν όσο πιο σύντομα γίνεται στα πόδια
τους για την επανεκκίνηση της επόμενης ημέρας.
Καταθέσαμε   ερωτήσεις οι βουλευτές   του ΣΥΡΙΖΑ, προς αρμοδίους υπουργούς, για την λήψη
μέτρων στήριξης για:
-Συνεταιρισμούς και αγροτικές, παραγωγικές και
εμπορικές επιχειρήσεις
-Γεωργούς
-Κτηνοτρόφους
-Αλιείς
-Τουριστικές επιχειρήσεις και εργαζόμενους στον
τουρισμό
Εκτίμησή μας είναι ότι χωρίς την πρωτογενή
παραγωγή και τον τουρισμό (εργαζόμενους και επιχειρήσεις ) η βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας
δε μπορεί να υπάρξει».

Φαρμακεία
Σάββατο 21-3-20209
08:00-14:30 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ23310-71601
08:00-14:30 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 2331063102
08:00-14:30 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124
14:30-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
28 23310-25130
19:00-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ
ΚΤΕΛ) 23310-62163
21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ
ΚΤΕΛ) 23310-62163
Κυριακή 22-3-2020
08:00-14:30 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759
14:30-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 2331064102
19:00-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601
21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601
Δευτέρα 23-3-2020
14:30-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914
14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
19:00-21:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132
21:00-08:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ
Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού
(ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, 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
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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 - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:  Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Β έ ρ ο ι α
–
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 6 : 4 5 Δ , 7 : 4 5 T, 8 : 0 0 , 8 : 4 5 T, 9 : 3 0 , 9 : 4
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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/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30,
9 : 1 5 T, 1 0 : 0 0 , 1 0 : 1 5 T, 11 : 0 0 , 11 : 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
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
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
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 2331022342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr
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του Σαββατοκύριακου

21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν,
αναπροσαρμόζει τα καθημερινά δρομολόγιά του από 12-3-2020 έως 25-3-2020.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική 	 23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
23313 53124
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι)
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
Α’ Υποδ/ντής: 	

2331072.222, 76.615
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
2331076.663
Γραμματεία: 	
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
2331350632
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών:
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	2331350634,
2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
Δημοτολόγιο
Ληξιιαρχείο
Πρωτόκολλο
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
Γραφείο Προσωπικού
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου

2333 3 50100
23333 50150
23333 50130
23333 50151
23333 50144
23333 50122
23333 50142

του Σαββατοκύριακου
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα Studio 18 τ.μ., κομπλέ επιπλωμένη
και με ηλεκτρικές συσκευές , κατασκευή 75, σε
ημιόροφο , ανακαινισμένη εκ βάθρων, άψογα
συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής, ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς και κλιματιστικό
,  ενοίκιο μόνο 140€.
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 23471 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Οροφοδιαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2000, 2 υ/δ, 1 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά, με φόντο τον κάμπο,
άψογα συντηρημένο, καινούργια αλουμινίου
κουφώματα   με διπλά τζάμια, με συμμετρική
διάταξη των χώρων, ατομική θέρμανση με σόμπα η κλιματιστικό η  χωρίς θέρμανση και με
πάρκινγκ πυλωτής , ενοίκιο 240€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23449 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διαμέρισμα 75
τ.μ., κατασκευή 1983, 2 υ/δ, 2 ος όροφος και με
ευχάριστη θέα, καλοδιατηρημένο, ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ανελκυστήρα, ενεργειακής κλάσης Ε , έχει μία ντουλάπα,  άνετους
χώρους και με parking πιλοτής , διαμπερές και
σε πολύ καλή τιμή,  μόνο 250€, Αποκλειστική
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/1/2020.
Κωδ. 24103 ΕΛΗΑ , επί της Εληάς ενοικιάζεται διαμέρισμα 80 τ.μ., κατασκευή 1976, 2 υ/δ
, σαλόνι, με καινούργια κουζίνα, 2 ος όροφος,
ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, σε
οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, διαθέτει
, κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί ,
με ανελκυστήρα καινούργιο, 260€, Αποκλειστική
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ   ενοικιάζεται
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπερές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελούμενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με σόμπα
πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευσης στον
αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , απεριόριστη
θέα στον κάμπο και τα κουφώματα του είναι με
διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Αποκλειστική διάθεση
- διαχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος,
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κατασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόρο-
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φος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά
και με δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σίγουρα, με θωρακισμένη πόρτα , ενοίκιο 250€,.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται
αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή
πολύ χαμηλή μόνο 100€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 106403 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους,
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει θέρμανση Κλιματισμός, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, A/C, Διπλά τζάμια,
Σκαλιά εισόδου, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 170 €.
Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται   γραφειακός
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός ,
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC και
με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
Κωδ: 106179 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 55
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο,
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1972 και
ανακαινίστηκε το 2019. Διαθέτει θέρμανση Κλιματισμός, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, A/C,
Διπλά τζάμια, Μπαλκόνια 5 τ.μ. - Τιμή: 230 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
20 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και
με δικό του WC.  Ενοίκιο 150 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από έναν
ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 1975
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά
τζάμια - Τιμή: 300 €.Το γραφείο μας διαθέτει την
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου
αυτού.
Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 110
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο με δικό του
WC . Είναι κατασκευασμένο το 1970 - Μίσθωμα
τα 300 €.Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
Κωδ: 22849 - Στον Κόμβο της Βέροιας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 600 τ.μ. Ισόγειο σε οικόπεδο 4 στρ.  
σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή στα  2.000 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής,
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκίνητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο όροφο.
Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα, πάρκινγκ πυλωτής
και μία αποθήκη μέσα. Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή: 53.000 €.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο από
ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ και τρία
καταστήματα 72 και 24 και 24   τ.μ. περίπου  
ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού δρόμου
και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή
όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη
με σόμπα , Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια ,
Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης στην Πυλωτή
, έχει επίσης και  Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή ευκαιρίας μόνο 52.000 €.
Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ   ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυόροφη

οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ
μεγάλο με τηλεχειριστήριο   κλειστό , μεγάλο  
κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106395 - Καστανιά ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από Σαλόνι,
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1970 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα
Ξύλινα, Πάρκινγκ, Κήπο, Ανοιχτωσιά, Μπαλκόνια 10 τ.μ. - Τιμή: 12.000 €
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μονοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η οποία
και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 2 υ/δ,
Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ καλό
σημείο , τιμή μόνο 28.000€.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ.
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον
Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-
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κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με
50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος
για κάθε χρήση και με πολύ λογικό τίμημα τις
40.000€.
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από τρεις
γραφειακούς χώρους, ένα μπάνιο πολυτελείας
καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά ενεργειακά τζάμια
τεσσάρων εποχών, ευρίσκεται σε πολυκατοικία
αξιώσεων, με άνετους χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, θωρακισμένη πόρτα
εισόδου και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
τιμή: 92.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που
αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης.
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
A/C - Τιμή: 50.000 €.
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία ,
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. και
υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 105272 ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται επιχείρηση καφενείου η οποία βρίσκεται σε λειτουργία,
μαζί με τον εξοπλισμό κομπλέ και το πελατολόγιο. Δίνεται σε χαμηλή τιμή μόνο 12.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλείται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλησης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας, Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14023 ΣΤΟ ΔΡ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο
7.5 χιλ. κοντά πωλείται χωραφοοικόπεδο 14.100
τ.μ., από τον κεντρικό δρόμο τρίτο σε εξαιρετικά
συμφέρουσα τιμή από 140.000€, τώρα μόνο
70.000€ πραγματικά μισοτιμής , τιμή έκπληξη,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 4ου
ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.:
6944 764477 & 23310 27796.
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται οδηγός με γνώσεις
πληροφορικής έως 30 ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη,
συνεχές ωράριο, βασικός μισθός. Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως. Αποστολή βιογραφικού στο
e-mail: kritikesdianomestypouver@gmail.com. Πληρ. στο
τηλ. 23310 71670, ώρες 11.00-13.00.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται
γ κα ρ σ ο ν ι έ ρ α σ τ η ν ο δ ό
Πολυζωΐδη, κοντά στην
Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6949
981810.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώραφο που έγινε εφαρμογή
σχεδίου πόλεως 6,6 στρέμματα, 60.000 ευρώ καθαρό,
οδός Ακαδημίας, 100 μέτρα
από το Λύκειο Μακροχωρίου. Τηλ.: 6979 083821.
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται κατάστημα 170 τ.μ., πλατεία Μ. Αλεξάνδρεου 2, στάση «Δικράνι», με τριφασικό
ρεύμα. Τηλ.: 6979 083821.

Χημικούς ή
τεχνολόγους
τροφίμων και
μηχανοτεχνίτες
ζητά για πρόσληψη η ΑΛΜΗ
ΑΒΕΕ
- Η ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητά
ΧΗΜΙΚΟΥΣ (ΑΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ (ΤΕΙ) για
θέσεις στον ποιοτικό έλεγχο ή έλεγχο γραμμών παραγωγής του εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια).
Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση
Αγγλικής, ανάλογη εμπειρία. Επιπλέον γνώση Γερμανικής
γλώσσας θα εκτιμηθεί. Αποστολή πλήρους βιογραφικού
έως 13/03/2020
- Επίσης, ζητούνται μηχανοτεχνίτες - χειριστές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων. Θα συνεκτιμηθούν:
προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις, χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή,
αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ή διαβατηρίου) και βιογραφικό στην έδρα της
επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
ή στα παρακάτω: e-mail : info@almifoods.gr
fax: 2333 027806
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ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 15.000€.
Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 40.000€.
Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας
σε πολύ κεντρικό σημείο πάνω στον κεντρικό
δρόμο γωνιακό πωλείται ένα σπάνιο ωραιότατο
οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., καταπληκτικό από
κάθε άποψη  , εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,8
και τιμή στα  20.000€ μόνο .
κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070 τ.μ.,
εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€ Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13730 - ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στη Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
1350 τ.μ. εντός ζώνης άρτιο και οικοδομήσιμο
πολύ κοντά στα Γήπεδα  Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπεδο
εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά ,
κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και σε
άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3ο όροφο. Πρόκειται για ένα
μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο
το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και
αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία
αξιώσεων, με άνετους χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, τιμή: 92.000 €. Ιδανικό ακίνητο
για κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην
καρδιά της πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο.
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι
μόνο  στη θέση  Καβάκια πάνω στο δρόμο για
τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον
τον κάμπο της Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την
Θεσ/νίκη . Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άποψη, αναφέρεται μόνο
σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών
στον Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα
καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και
100 τ.μ. περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Α.Σ. Βέροιας
“VENUS GROWERS”
Ενδιαφέρεται για την
πρόσληψη τεχνικών
των παρακάτω ειδικοτήτων για απασχόληση
τους στα εργοστάσια
Αλεξάνδρειας και Βέροιας:
1) Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός  Μηχανικός   εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2) Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας -Θερμαστής
3) Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄
Ειδικότητας
Υποβολή Βιογραφικού:
-email: venus@venusgrowers.gr
-fax: 2331024204
-Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS,
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, Τ.Κ.59131, Τ.Θ. 3,
ΒΕΡΟΙΑ.
-Τηλ. Επικοινωνίας: 2331023311 με εσωτερικό 141 ή 147
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 92 τ.μ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 90000€
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητέα 28000€
ΑΓΟΡΑ   90 τ.μ με θεα, ασανσέρ,.  Χρήζει ανακαιν.  70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ Οικ.200 τ.μ
50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ 58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με θερμ/τες
34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€      
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΟΡΑ 70 τ.μ 1ΔΣ-Κ WC χωρις κοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 1ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ 90 τ.μ 2ΔΣΚ ηλιακος,κόπλαμ.Α.Θ.,αποθ. ελευθερο από 31/3
300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο, Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 1000 μ. από παραλια
45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 8στρ.με καστανιες, με αγροικια ,αρδευομενες 500€
ΠΛΥΧΡΟΝΟ 450 τ.μ αρτιο οικοδομησομο 1650 μετρα από θαλασσα
15000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 1400€ ανα
στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο σοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο 20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ.για   Ιατρειο 70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 38 τ.μ Δίχωρο , καταλληλο για Ιατρειο –Τεχνικο
Γραφειο 25000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από 150 εως
2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50 τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗ αποθηκη 120τ.μ 150€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 100€
ΕΛΗΑ 200τ.μ+200 ΥΠΟΓΕΙΟ σοβαρες προτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63 τ.μ. με πατάρι και
υπόγειο στη Βέροια, οδός
Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944
024468.
Σ ΤΑΥ Ρ Ο Σ πωλ ε ί τα ι
διόροφη μονοκατοικία

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

περίπου 175 τ.μ., το πάνω
κατοικήσιμο και το ισόγειο
αποθήκες, σε οικόπεδο
1,5 στρέμμα, θερμοκήπιο,
αμπελώνας, περιφραγμένο, 3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 180 τ.μ., με υπόγειο 170 τ.μ., στην οδό Σταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4) κλειστά, στην οδό Φωκίωνος 13 και
δύο (2) στην οδό Καζαντζάκη στον Προμηθέα στο ύψος των
καταστημάτων.
ΥΠΟΓΕΙΟ 83 τ.μ. στην οδό Φωκίωνος 13, Προμηθέας, τιμή
5.000,00 ευρώ.
Τηλ.: 6944 644220.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχή Παπάγου στα μπετά
100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές)
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-
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ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πωλείται
μονοκατοικία 80 τ.μ. σε οικόπεδο 1000 τ.μ., με θέα το ποτάμι, και τα δύο μαζί ή μεμονωμένα. Τηλ.: 6981 058526.
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πωλείται μονοκατοικία δύο διαμερίσματα
από 70 τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.
1ος όρ., με εξωτερική σκάλα,
σε οικόπεδο 595 τ.μ., πάνω στον κεντρικό δρόμο,
10 λεπτά από τη Βέροια,
δίπλα από τον Αγ. Γεώργιο. Τιμή 85.000 ευρώ,
συζητήσιμη. Τηλ.: 2310
864983 & 6941 422004.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
95 τ.μ., 3ος όρ., καταπληκτική θέα, ανακαινισμένο,
χωρίς ασανσέρ, ατομική
θέρμανση, κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκόνια
γύρω-γύρω. Τιμή 45.000
ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.:
6992 769850.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο
250 έως 1000 τ.μ. για αντιπαροχή στην πόλη της
Βέροιας, εκτός απο Εργατικές κατοικίες. Τηλ.: 6945
122583.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία πωλείται οικόπεδο 2 στρέμματα, άρτιο και
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
με εμπειρία στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. E-mail:
tsiapanitis@yahoo.gr. Τηλ.:
6974 908278.

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα (κάτω από το LIDL), ευκαιρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο,
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 €
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό
δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

οικοδομήσιμο, με νερό, ρεύμα, σε πολύ ωραία θέση. Τιμή
ΜΟΝΟ 30.000 ευρώ. Τηλ.:
6934 662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη
Μέση Βέροιας, 6 στρέμματα,
τιμή 130.000 ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.: 6972913645 κ.
Τάσος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο
του Διαβατού οικόπεδο 205
τ.μ., αξία 5.500 ευρώ. Τηλ.:
6942 067283.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην οδό
Θεσ/νίκης, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6989 592585.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην πλατεία
Καπετανίδη λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 6972 670817.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
Ζ Η ΤΩ γ ι α ε ν ο ι κ ί α σ η
γκαρσονιέρα 40 τ.μ. έως 50
τ.μ. στη Βέροια, χωρίς έπιπλα. Τηλ.: 6939 581580 κ.
Γιώργος.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παστέρ
8, ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ, πλήρως επιπλωμένη

(κρεβάτι, καναπές, ντουλάπα, σαλονάκι κενρική θέρμανση και κλιματιστικό, TV,
ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο,
λουτρό κομπλέ). Πληρ. τηλ.:
6973015833 (08.00-13.00 και
17.00-20.00).
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29, περιοχή Βυζαντινό Μουσείο, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος, σε άριστη κατάσταση,
μερικώς εξοπλισμένο, ντουλάπα, κεντρική θέρμανση. Τηλ.:
6930 930776.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχωροι χώροι για γραφεία,
φροντιστήριο, ή εργαστήριο
και υπηρεσίες. Είναι ανακαινισμένοι, 2 WC και λογικό ενοίκιο. Αριστοτέλους
18. Τηλ. 23310 23140 &
6949087741.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος
όρ., γωνιακό, δίπλα στα Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός τα-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
Απαιτούμενα προσόντα:
-Άριστη γμώση Αγγλικών
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Office
-Δίπλωμα οδήγησης
-Άνεση επικοινωνίας, ομαδικότητα, αντίληψη, κατανόηση
Έδρα της εταιρίας στη Βέροια.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική δ/νση: sidiropoulosfert@gmail.
com.

του Σαββατοκύριακου

Προσφορές της εβδομάδας
-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 γήπεδο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο,
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι.
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ,
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση.
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ.,
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα,
νερό, θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
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ξί, Μηχανικός αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγος
αυτοκινήτων, από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητικη
αμοιβή. Τηλ. επικοινωνίας: 2331071553
& 2331062900. Ώρες επικοινωνίας:: 9:00
με 18:00.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος «ΠΥΡΑΜΙΣ
ΑΤΕ» ζητά οδηγούς μπετονιέρας, οδηγούς επικαθήμενου και χειριστές αντλίας σκυροδέματος. Τηλ.: 6948 549279 &
23320 43050.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για εργαστήριο
επεξεργασίας κρεάτων, καθώς και οδηγός
με επαγγελματικό δίπλωμα. Πληρ. 23320
42608.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις σε καφέ-μπαρ. Πληροφορίες: 6980 760244.
ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέροια που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης και
εγκατάστασης σκαλωσιών, αναζητά άμεσα
τεχνίτες για εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6947 071526.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313, 6974 814606.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μισθοδοσία κατά προτίμηση του προγράμματος Epsilon για Λογιστικό Γραφείο.
Τηλ.: 23310 76870 & 6932 245383.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για 24ωρη βάση. Τηλ.: 6986 276287.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό
γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και
τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI Α4, 1800 κυβικά, μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώμα. Τηλ.: 6973 473304..
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ 59 ετών, συνταξιούχος, κοινωνική, αξιοπρεπής, αναζητά σύντροφο έως
68 ετών με τα ίδια χαρακτηριστικά για μία
ουσιαστική σχέση ζωής. Μόνο σοβαρές
προτάσεις. Τηλ.: 6996 202971.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις
ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζω παντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μηχανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756 κ. Παύλος.
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ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες
πληροφορίες στο 6981 088721.
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ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή
στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια
στο χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.
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1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

80.000€

125 μ2   1ος όροφος   4Δ-

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

ΣΚΧΛΚ WC ΑΠ διαμπερές

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

110.000€

30.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

90 μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚ-

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.: 6945 495566 κ.

ΧΛΚ ΑΠ θ. σταθ. ατ. λέβη-

50.000€

Βασίλης.

τας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

κτίσμα εντός οικοπέδου

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-

900 μ2 40.000€

ΚΤΛΚ 48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

287 μ2 με θέα 40.000€

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας λόγω

68 μ2   2ος όροφος λούξ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

τζάκι ατ, θερμ. αποθήκη θ.

110 μ2 κέντρο 75.000€

σταθμ. 65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστη-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με πατάρι,
πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

μα 118 μ2 κέντρο (νοικια-

85 μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ.

σμένο) 140.000€

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

θερμ. κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοι-

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

κία 90 μ2   εντός οικοπέ-

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

δου 800 μ2 σούπερ λούξ

409 μ2 Γιοτζαλίκια

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

CMYK
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του Σαββατοκύριακου

ΒΕΡΟΙΑ: ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ…
Του Πάρη Παπακανάκη

Καθώς βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν
την επέτειο της εθνικής μας παλιγγενεσίας, της οποίας το συναισθηματικό φορτίο
αμβλύνεται με το πέρασμα των χρόνων και
κατά συνέπεια “ξεφτίζει” η σε βάθος κατανόηση του νοήματός της, ας αφιερώσουμε
τη σημερινή μας συνάντηση, αγαπητοί φίλοι, στη μελέτη κάποιων πτυχών της ζωής
στην πόλη μας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας…
Συχνά λοιπόν αναφέρεται η συνύπαρξη Χριστιανών, Μουσουλμάνων και Εβραίων στη Βέροια κατά τη μακρά περίοδο της τουρκοκρατίας
(1434-1912) και στη συνέχεια ως την ανταλλαγή πληθυσμών (1924).
Παρασυρόμενοι όμως από τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της όπως

διαμορφώθηκε με το πέρασμα των χρόνων, δεν θα πρέπει εσφαλμένα
να θεωρήσουμε ότι απαρχής ήταν μια ισότιμη και καθ’ όλα αρμονική
συμβίωση διαφορετικών φυλών…
Πέραν του αυστηρού διαχωρισμού τους σε ξεχωριστές συνοικίες (όπως έχουμε κατ’ επανάληψη αναφέρει), μέχρι την εφαρμογή του “χατ-ι
χουμαγιούν” (αυτοκρατορικό διάταγμα) του 1856 οι μη Mουσουλμάνοι
κάτοικοι υφίσταντο πλήθος ταπεινωτικών περιορισμών. Ειδικοί κώδικες
άλλωστε καθόριζαν σε όλη την οθωμανική επικράτεια ακόμη και την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους προς τους Mουσουλμάνους:
«Σύμφωνα με τον Ιερό Νόμο και τον [κρατικό] Νόμο, οι Χριστιανοί
πρέπει να ξεχωρίζουν από την ενδυμασία τους και την εμφάνισή τους
ως κατώτεροι. Δεν επιτρέπεται να ιππεύουν, να φορούν ρούχα από μετάξι ... Και όμως, για κάποιο διάστημα ο νόμος δεν εφαρμόζεται και με
την άδεια των δικαστών, οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι άρχισαν να κυκλοφορούν ντυμένοι με ακριβά ρούχα. Όσο για τις γυναίκες τους, δεν κατεβαίνουν από το πεζοδρόμιο για να δώσουν χώρο στις Μουσουλμάνες
γυναίκες που συναντούν στην αγορά. ... Έτσι, είναι απολύτως σημαντικό να ανακοινωθούν και πάλι αυτές οι διαταγές ώστε να εξασφαλιστεί
ότι τηρούνται.» (Αυτοκρατορικόν βεράτιον του 1631)
Ειδικότερα για τη Βέροια, ο ιστοριογράφος Αναστάσιος Χριστοδούλου στην “Ιστορία της Βέροιας” το 1960 αφηγείται: «…Αι ευσχήμονες
Βεργιώτισες εκλείσθησαν εις τα σπίτια των, οπίσω από τα “καφάσια”.
Και για να αποφεύγουν τα βλοσυρά βλέμματα των κατακτητών εφόρεσαν “φερετζέδες”. Καβαλλάρης Χριστιανός απηγορεύετο να εμφανισθή.
Αλλά και πεζός ακόμη εάν συναντούσε Τούρκον έπρεπε να σταθή να
περάση ο Τούρκος, να προχωρήση οκτώ μέτρα, και κατόπιν να συνεχίση τον δρόμο του. Την νύκτα ανήρχοντο με τις σκάλες στα παράθυρα,
τρομοκρατούντες τους ενοίκους…». Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι είχε
επιβληθεί στους κατακτημένους Βεροιώτες η ταπεινωτική ένδυση με
μαύρο “αντιρί” και το “τσιαμπάν” (προεξέχουσα από τον κεφαλόδεσμο
τούφα μαλλιών) για να συλλαμβάνονται και να ακινητοποιούνται εύκολα. Για να καταλήξει: «Η ζωή, η τιμή και η περιουσία των Βεροιέων
ήσαν εις την διάθεσιν του κατακτητού».
Ίσως σε κάποιους να φαίνεται υπερβολική αυτή η διατύπωσή του.
Η μελέτη όμως των διασωσμένων αποφάσεων του Ιεροδικείου (μουσουλμανικού δικαστηρίου) Βέροιας τον δικαιώνουν απόλυτα:  

«Αυτοκρατορικόν βεράτιον περί διακατοχής και νομής ως τιμαρίου
του χωρίου Αρκουδοχωρίου του καζά Βεροίας υπό του Γιουσούφ Μπέη.
Εγράφη τη 15 Ρεμπή Ούλ Εβέλ 1056 (1 Μαΐου 1646) εν τη υψηλή
έδρα της ευδαίμονος Κωνσταντινουπόλεως».
Σύμφωνα με τον τουρκικό νόμο, όλες οι εκτάσεις που καταλαμβάνονταν με πολέμους αποτελούσαν περιουσία του Σουλτάνου. Με ειδικά
διατάγματα στη συνέχεια, παραχωρούσε τα εύφορα και παραγωγικά
κτήματα σε υπηκόους της αρεσκείας του, ανταμείβοντας τις στρατιωτικές (και όχι μόνο) υπηρεσίες τους, εισπράττοντας από αυτούς το
φόρο που αναλογούσε. Οι πρώην ιδιοκτήτες τους, στην καλύτερη των
περιπτώσεων, εργάζονταν πλέον ως “μεσάρηδες*” [*κρατούσαν μόνο
τη μισή σοδειά για να επιβιώσουν και παρέδιδαν την άλλη μισή στους
σπαχήδες ή μπέηδες τιμαριούχους].  
Οι καταβαλλόμενοι φόροι ήταν εξοντωτικοί για τους “ραγιάδες”. Εκτός από τους δύο τακτικούς, τον κεφαλικό* και το χαράτσι**, αναρίθμητοι ήταν και οι έκτακτοι φόροι!!!
[*Ο κεφαλικός φόρος ήταν το τίμημα, που με βάση τον ιερό νόμο
πλήρωναν οι “άπιστοι” προκειμένου να εξασφαλίζουν τη ζωή τους και
την άδεια να κατοικούν στην επικράτεια του Ισλάμ, διατηρώντας τη θρησκεία τους με την εγγύηση και την προστασία του κράτους.
**Το χαράτσι ήταν φόρος που κατέβαλαν οι “ραγιάδες” για την καλλιέργεια της δημόσιας γης που δεν τους ανήκε (δεκάτη) και φόρος επί του
εισοδήματος από κάθε είδους επαγγελματική δραστηριότητα.]
Επιπλέον όμως φορολογούνταν έκτακτα ό,τι μπορεί να βάλει o
νους του ανθρώπου: φόρος καπνού (κατοικίας), καταλυμάτων, γάμου,
επαρχιακών εξόδων (για τις δημόσιες υπηρεσίες και κατασκευές), υπέρ
της τροφοδοσίας του στρατού, δασμός επί όλων των αγοροπωλησιών,  
δασμός καφτανίων..    μέχρι και φόρος καρφοπετάλλων είχε επιβληθεί!!!

πειλάς μου… να θεωρή τον μικρόν υιόν ως ανήκοντα εις την βρωμεράν
των απίστων θρησκείαν και να καλή αυτόν Μελέτιον… Αύτη εισήλθεν
εντός της εν Βεροία οικίας μου και ήρπασε το τέκνον εκ του λίκνου…»
Κατά την απολογία της Γραμματικής αποκαλύπτεται ότι στην πραγματικότητα:
Ο Αμπντή Μπέης, εξ αιτίας της απόρριψης του ερωτικού πάθους του
από την ήδη παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών Γραμματική, χρημάτισε και εξόπλισε άγνωστους κακοποιούς, οι οποίοι αφού εισχώρησαν
νύχτα στο σπίτι τους στο χωριό Κρούσοβα, κατέσφαξαν τον σύζυγό της
και τα δύο παιδιά τους, Μελέτιο και Γεώργιο. Μετά την απαγωγή της,
υπό το καθεστώς τρομοκρατίας και βίας, η Γραμματική υποχρεώθηκε
σε συμβίωση με τον Αμπντή Μπέη, την οποία νομιμοποίησε στο Ιεροδικείο (προφανώς με πλάγια μέσα και με τη συνέργια του καλούμενου
να εκδικάσει πλέον την υπόθεση ιεροδίκη), όταν η Γραμματική έφερε
στη ζωή ένα αγόρι (καρπός των βιασμών που υφίστατο). Ωστόσο, στη
μνήμη του σφαγιασμένου πρωτότοκού της, η Γραμματική επέμενε να
ονομάζει το βρέφος Μελέτιο, γεγονός που οδήγησε στον βίαιο διωγμό
της από τον Αμπντή Μπέη και ως εκ τούτου στη μετέπειτα αποκαλούμενη αρπαγή του νεογέννητου παιδιού (της) από την ίδια, για την οποία
δικαζόταν…    
Τελικά «…Το σοφόν δικαστήριον κρίναν την υπόθεσιν, επρότεινεν
εις Γραμματικήν ν’ ασπασθή την ισλαμικήν θρησκείαν, εάν θέλη ν’ αποκτήση το δικαίωμα ανατροφής του τέκνου της…  μέχρι συμπληρώσεως
του εβδόμου έτους της ηλικίας του».
Ούτε λέξη, όπως θα παρατηρήσατε, για το τριπλό φονικό και τα λοιπά φρικιαστικό που διέπραξε ο Τούρκος αξιωματούχος!!!  Τόσο φθηνή
ήταν η ανθρώπινη ζωή των “απίστων”…   Η στυγνή εφαρμογή στην
πράξη του τουρκικού λογοπαίγνιου περί “ραγιάδων”: «μπίρ τζάν, μπίρ
πατλιτζάν = μια ζωή, μια μελιτζάνα»!!!

Τούρκος αξιωματούχος και οπλίτες στην υπηρεσία του
Κι από την βαρύτατη φορολογία όμως, πιο εξοντωτική ήταν η καταδυναστευτική συμπεριφορά και οι αυθαιρεσίες των εντεταλμένων
για την είσπραξή της, των κοτζαμπάσηδων. Σε περίπτωση αδυναμίας
πληρωμής της (συνέβαινε συχνά σε πολυμελείς οικογένειες), οι εκφοβισμοί και οι απειλές των αδίστακτων κοτζαμπάσηδων προς το σύνολο
των μελών της οικογένειας εξωθούσαν τους τραγικούς γονείς στην
σπαρακτική αποδοχή της πώλησης κάποιου από τα παιδιά τους για ένα
χρονικό διάστημα ως δούλο*!!!   [*Ας μην κάνουμε βιαστικές και επιδερμικές κρίσεις επ’ αυτού, αλλά ας. σκεφτούμε την απόγνωση στην οποία
βρίσκονταν, ώστε να θυσιάζουν το ένα τους παιδί για να σωθούν τα
υπόλοιπα… Ο ορισμός του τραγικού!!! ]

Άκρως αποκαλυπτική για την οθωμανική αντίληψη απόδοσης δικαιοσύνης είναι η δικαστική απόφαση του Ιεροδίκη της Βέροιας της “1008,
15ης Σεβὰλ (30 Απριλίου 1600)”, η οποία αφορά αστική υπόθεση οικογενειακού δικαίου:
«Παρουσιασθείς ενώπιον του Ιεροδίκου, ο Αμπντή Μπέης, παρουσία και της εν διαζεύξει ευρισκομένης τέως συζύγου του Γραμματικής
Ιωάννου, αμαρτωλής και απίστου εδήλωσε και κατέθεσε ότι: …συνεζεύχθη μετ’ εμού νομίμως και δι’ ιεροδικαστικής πράξεως και μάλιστα εγέννησε προ έτους άρρεν, το οποίον εγώ ωνόμασα Μουφτή… Παρά ταύτα
η αμαρτωλή και άπιστος Γραμματική εξηκολούθει, παρά τας συχνάς α-
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