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δεν ξέρουμε τη τιμή του συμπύρηνου
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Οι συμμορίες του χαλκού 
σύγχρονοι πειρατές

της στεριάς
   Πρόκειται για μια χρόνια “πληγή” που εμφανίζεται 
σε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαιτέρως στην περιοχή 
μας. Οι συμμορίες που δρουν οργανωμένα και 
κλέβουν χαλκό κυρίως από μετασχηματιστές και 
καλωδιώσεις είναι οι σύγχρονοι πειρατές της στεριάς. 
Λυμαίνονται κυρίως αγροτικές και βιομηχανικές 
περιοχές όπου υπάρχουν αντίστοιχες εγκαταστάσεις. 
Το κύκλωμα καλά διαβασμενο, χτύπα και φροντίζει 
άμεσα να επεξεργαστεί ή να λιώσει το πολύτιμο 
μέταλλο, αλλοιώνοντας ή εξαφανίζοντας στην ουσία 
τα ίχνη τους. Δυστυχώς η ΔΕΗ ενεργεί αργά και 
δυσκαμπτα, με διαδικασίες που ανοίγουν την όρεξη 
των επίδοξων κακοποιών. Όταν αποστέλλει απλώς 
μια κατάσταση με τα σημεία που χτυπήθηκαν 
από τις συμμορίες του χαλκού μετά από μήνες τι 
μπορεί να περιμένει από την αστυνομία; Απλώς 
από υποχρέωση για τυπικούς λόγους δηλώνουν 
το συμβάν. Και η δημόσια περιουσία; Ποιος 
πληρώνει τα κλεμμένα; Ας ενεργοποιήσει η ΔΕΗ 
τα αντανακλαστικά της και σε άμεση συνεργασία 
με την Αστυνομία να μπει τέλος στην δράση των 
συμμοριών του χαλκού.
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Σαμψών Ξενοδόχου,Ιωάννας μυρορόφου

του Σαββατοκύριακου

Από100μέχρι500ευρώ,ανά-
λογαμε τηνπερίπτωση, κυμαίνο-
νται τα πρόστιμα για τουςπαρα-
βάτες, της νομοθεσίαςπερίπυρο-
προστασίας.

Όπως ενημέρωσε η Π.Υ. Η-
μαθίας,οκαθορισμόςκαιτούψος
τωνπροστίμων,ανάλογαμε τοεί-
δοςτηςπαράβασης,είναι:

-Για εκτέλεση«θερμών εργασι-
ών»σευπαίθριουςήημιυπαίθριους
χώρους, όπως η ηλεκτροσυγκόλ-
ληση, η κοπή, η χρήσηφλόγας ή
ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε
εξοπλισμούπου μπορεί να προ-
καλέσει θερμότητα,φλόγαήσπιν-
θήρα, καθώς και το καλαφάτισμα,
ηστεγανοποίηση, τοπελέκημα, το
τρύπημα, τοκάρφωμα (καθήλωση)
καιοποιαδήποτεάλληεργασίαπα-
ραγωγής θερμότητας, εφόσον δεν
έχειεκδοθείάδειακαιδεντηρούνται
ταπροληπτικάμέτραπροβλέπεται
πρόστιμο150ευρώ.

-Γιαάναμμαφωτιάςγιαλόγους
εστίασης εντός οργανωμένωνχώ-
ρων,όπωςκάμπινγκχωρίς τηλή-
ψημέτρων,πρόστιμο200ευρώ.

-Γιαάναμμακαιδιατήρησηφω-
τιάς εντός κατοικιών, ξενοδοχείων,
εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιο-
στασίων, σκηνών, αυλών ήπερι-
φραγμένωνακάλυπτωνχώρων,που
βρίσκονται εντός δασών και δασι-

κώνεκτάσεωνκαιμέχριτηναπόστα-
ση300μέτρων, χωρίς την τήρηση
τωνμέτρων,πρόστιμο200ευρώ.

 -Για καύση σιτοκαλαμιάς και
άλλων γεωργικών υπολειμμάτων
σε ημέρεςμε δείκτη επικινδυνότη-
τας 3, 4, 5 ή χωρίς την άδεια της
Πυροσβεστικής και τη λήψη μέ-
τρων,πρόστιμο200ευρώ.

-Γιακαύσηαγροτικώνεκτάσε-
ωνπουβρίσκονται εντόςδασικών
εκτάσεων ή σε απόσταση μικρό-

τερη από 300 μέτρα από αυτές
και 50 μέτρααπόδενδροστοιχίες,
χωρίςάδεια,πρόστιμο200ευρώ.

 - Για τοποθέτηση, φύλαξη ή
εγκατάλειψη εύφλεκτωνυλώνήά-
χρηστων ειδών ή απορριμμάτων
εντόςτωνδασώνήδασικώνεκτά-
σεων και μέχρις αποστάσεως300
μέτρωναπόαυτές και 50 μέτρων
από δενδροστοιχίες με δενδρώδη
και θαμνώδη βλάστηση, χωρίς ά-
δειατουοικείουΔασάρχηκαιτήρη-

σημέτρων,πρόστιμο300ευρώ.
- Για δημιουργία χώρωναπόρ-

ριψης και η καύσηαπορριμμάτων
εντόςτωνδασώνήδασικώνεκτά-
σεων και μέχρις αποστάσεως300
μέτρων χωρίς τη λήψη μέτρων
πυροπροστασίας, πρόστιμο 500
ευρώ.

- Για λειτουργία ανθρακοκαμί-
νων,ασβεστοκαμίνων, λοιπών ερ-
γαστηριακών ή τεχνικώνσυγκρο-
τημάτων που λειτουργούν εντός

εκτάσεωνπου εμπίπτουν στις δι-
ατάξεις τηςΔασικήςΝομοθεσίας,
χωρίς την προβλεπόμενη άδεια,
πρόστιμο250ευρώ.

-Για κάπνισμα κυψελώνμελισ-
σών εντός των δασώνή δασικών
εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως
300μέτρωναπόαυτές,πρόστιμο
200ευρώ.

 -Γιακαύσηχορτολιβαδικώνε-
κτάσεωνχωρίςάδειατηςαρμόδιας
ΔασικήςΑρχής και θεωρημένης
μελέτης από την αρμόδια Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία για τα ανα-
γκαία μέτρα, μέσα και υλικά πυ-
ρασφάλειας,πρόστιμο200ευρώ.

-Για άναμμα και διατήρηση για
οποιοδήποτε σκοπόφωτιάς στην
ύπαιθρο,πρόστιμο200ευρώ.

-Γιααπόρριψηαναμμένωντσι-
γάρων-σπίρτωνκαιάλλωνυλών,
πρόστιμο150ευρώ.

-Γιατηνεντόςδασώνκαιδασι-
κώνεκτάσεωνθήραμεόπλα,που
έχουν βύσμα από ύλη, από την
οποίαμπορεί ναμεταδοθείφωτιά,
πρόστιμο150ευρώ.

 Σε περίπτωση διαπίστωσης
όμοιας παράβασης το πρόστιμο
διπλασιάζεται.

Προσοχήλοιπόν,διότι εκτόςα-
πόταπρόστιμα,ηζημιάσταδάση
μας και στοπεριβάλλον είναι  ε-
γκληματική…

Γεωργοί Βέροιας: Δέκα μέρες πριν  την συγκομιδή
και δεν ξέρουμε ακόμα την τιμή του συμπύρηνου!

 «Παρά τιςπανηγυρικές ειδή-
σεις  για τηνΕλληνική κομπόστα
και την αύξηση τωνμεριδίων της
σενέεςαγορέςκαιπαράτηνάνο-
δο των πωλήσεων των κονσερ-
βοποιημένωνφρούτων λόγω κο-
ρονοϊού ,  ηΕ.Κ.Ε. τηρεί «σιγή ι-
χθύος»ωςπροςτιςτιμέςτηςνέας
περιόδου», λένε οι εκπρόσωποι
τουΑγροτικού  Σύλλογου Γεωρ-
γώνΒέροιαςσεχθεσινήτουςανα-
κοίνωση, καθώς βρίσκονται δέκα
μέρες πριν  την συγκομιδή των
πρώτωνσυμπύρηνων και ουδείς
γνωρίζει ακόμα,πούθα κυμανθεί
η τιμή τους.Έχει κάτι ναμαςπει
γιατιςτιμέςτουβιομηχανικούρο-
δακίνου, ο κατά ταάλλα λαλίστα-
τοςκ.Αποστόλου;Ρωτάει τοΔ.Σ.
τουΣυλλόγουΓεωργών,διεκδικώ-
νταςαδιαπραγμάτευτα  διασφαλι-
σμένεςτιμέςπάνωαπότοκόστος
παραγωγήςωςminimum βάσης,
γιαφέτος.

Θέτουν επίσηςπροςπροβλη-
ματισμότογεγονόςότιπάνωαπόσαράνταχρόνια,μεδιάφορεςμεθοδεύσεις,ητιμήπαραγωγούπαραμένεισταθε-
ράηίδια.

«Δενθαανεχτούμεπλέοντηνσιωπήκανενός.Αςαναλάβειοκαθέναςτηνευθύνητου»προειδοποιούνκαιζητούν
απότηνΠολιτείακαιτουςφορείς,τηνστήριξητηςαξίαςτηςπαραγωγήςτουςγιανασυνεχίσουνναυπάρχουνκαινα
καλλιεργούν.

ΗΕΛΜΕ«κατέβηκε»ΠλατείαΔημαρχείου,
ενάντιαστανέαωρολόγιαπρογράμματα

Ταωρολόγιαπρογράμματα ήταν η αφορμή της χθεσινής απογευματινής κινητοποίησης τηςΕΛΜΕΗμαθίας, στην
ΠλατείαΔημαρχείουτηςΒέροιας,όπουεκπρόσωποιτωνεκπαιδευτικώνεπικοινώνησανστονκόσμοτουςλόγουςτηςδια-
μαρτυρίαςτους.ΌπωςυποστηρίζουνοικαθηγητέςτονέοωρολόγιοπρόγραμμασεΓυμνάσιακαιΛύκεια,,εξαφανίζειμα-
θήματακαιολόκληρουςεπιστημονικούςκλάδουςκαιαποτελείευθείαβολήσταεργασιακάδικαιώματατωνεκπαιδευτικών,
καθώςτινάζουνστοναέραοργανικέςθέσεις,αφήνονταςπλήθοςσυναδέλφωντουςτηςδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσηςμε
ελλειμματικόήακόμηκαιμηδενικόδιδακτικόωράριο,μετιςκαιτουςαναπληρωτές-τριεςναβρίσκονταισεμόνιμηαπόλυ-
σηπλέον,ενώπλήττονταιακόμηπερισσότεροταμορφωτικάδικαιώματατωνμαθητών...

ΠόσοπάνεταπρόστιμαγιαπαράβασητουΝόμουπερίπυροπροστασίας
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Ανακοίνωση του ΕΛ.Γ.Α. για την παράταση 
υποβολής οριστικής Δήλωσης 

για τον παγετό της 17ης Μαρτίου
Από το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Βέροιας, 

ανακοινώνεται ότι:
Από την Δευτέρα 29/6/2020 έως και την 

Παρασκευή 3/7/2020, θα γίνονται δεκτά 
στο Υποκατάστημα τα αιτήματα των παρα-
γωγών, που ενώ είχαν υποβάλει προσωρι-
νή  δήλωση για ζημία από παγετό 17/3, λό-
γω σοβαρών προβλημάτων, δεν μπόρεσαν 
να υποβάλουν εμπρόθεσμα την οριστική 
δήλωση ζημίας.

Το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται  
από το αντίγραφο της προσωρινής τους 
δήλωσης.

Δήμος Νάουσας: Στήριξη 
σε οικογένειες με νεογέννητα παιδιά 
με την παραχώρηση παρκοκρέβατου
Στήριξη σε οικογένειες 

δημοτών που αποκτούν νεο-
γέννητο θα παρέχει ο Δήμος 
Νάουσας με την παραχώρη-
ση παρκοκρέβατου, καθώς 
έπειτα από χορηγία της κ. 
Χριστίνας Ρούσσου, ο δή-
μος προμηθεύτηκε πρόσφα-
τα κρεβατάκια μωρών, που 
θα δίδονται σε νέους γονείς. 

Επισημαίνεται ότι οι οι-
κογένειες συμπολιτών μας, 
που μένουν στον δήμο μας 
και απέκτησαν παιδί,  έχουν 
την δυνατότητα να παραλά-
βουν παρκοκρέβατο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να καλούν, τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες, στο 
τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Νάουσας 23323 50300 για να ενημερωθούν για την διαδικασία παραχώ-
ρησης.

Ο Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας δήλωσε για την δράση «baby box»: «Από τα πρώτα 
τους βήματα τα παιδιά μας θα μας έχουν δίπλα τους να τους προσφέρουμε ένα ασφαλές περιβάλλον. 
Και όσο για τους γονείς, να ξέρουν ότι το δώρο γέννας είναι η ελάχιστη συμβολική κίνηση που μπορού-
με να κάνουμε για να χαρούμε μαζί τους τις πιο τρυφερές τους στιγμές. Να είναι τυχερά και δυνατά τα 
παιδιά μας». 

Από 29 Ιουνίου έως τις  15 Ιουλίου  
Αποχή των εργαζομένων 

ΕΚΑΒ Ημαθίας, από τα δευτερογενή, 
μη επείγοντα περιστατικά

Από την Δευτέρα 29 Ιουνίου έως τις  
15 Ιουλίου  θα διαρκέσουν οι  κινητοποι-
ήσεις πανελλαδικά των σωματείων Ερ-
γαζομένων ΕΚΑΒ, μέλη της ΠΟΠΕΚΑΒ. 
Το σωματείο  Ημαθίας  θα συμμετέχει με 
αποχή από τα δευτερογενή μη επείγοντα 
(εξιτήρια-ραντεβού) και για την κινητοποί-
ηση αναφέρουν τα εξής σε ανακοίνωσή 
τους:

«Από την  29-06-2020 έως την 15-07-
2020  θα γίνει αποχή από τα εξιτήρια και 
επανεξετάσεις- ραντεβού των νοσοκομεί-
ων. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της κινητοποί-
ησης τα ποσοστό ασφαλείας θα είναι το 
100% της βάρδιας και θα εξυπηρετούνται 
μόνο τα επείγοντα περιστατικά καθώς και 
οι αιμοκαθαρώμενοι πολίτες από και προς 
τα νοσοκομεία.

-ΤΕΛΟΣ οι εντολές σε ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ για αλλότρια καθήκοντα και ανάγκες άλλων οργανισμών του δημοσίου ό-
πως τα εξιτήρια και οι επανεξετάσεις.

-ΤΕΛΟΣ οι εντολές σε ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ για εργαστηριακές εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.
-ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ της δαπάνης για την αγορά ατομικών μέσων προστασίας (Δαπάνη στολής).

Ο Πρόεδρος      Ο Γραμματέας
 Φ. Παπαστεργιόπουλος      Α. Παπαναστασίου» 

Nεκρός 14χρονος σε τροχαίο 
στην Επισκοπή Νάουσας

Τροχαίο με θάνατο ενός 14χρονου είχαμε γύρω στις 3 το απόγευμα της Παρασκευής στην Επισκοπή Νάου-
σας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός οδηγούσε μηχανάκι και συγκρούστηκε σε δρόμο 
μέσα στο χωριό με αγροτικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 14χρονος ήταν ήδη 
νεκρός όταν προσκομίστηκε στο νοσοκομείο Νάουσας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου 
συνελήφθη.

Από τη ΔΕΥΑΒ υπογράφηκε 
η σύμβαση για δίκτυα 

αποχέτευσης στον Διαβατό 

Η σύμβαση του έργου, «Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Διαβατού 
Δήμου Βέροιας»,  υπογράφηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 στο γραφείο του Δημάρχου Βέροιας κ. 
Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ κ. Στέργιου Διαμάντη και εκπρο-
σώπου της εταιρείας «ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ».

Το έργο προϋπολογισμού #3.798.387,10ευρώ# χωρίς ΦΠΑ, αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέ-
τευσης εντός της Κοινότητας αλλά και εξωτερικούς αγωγούς . 

Μετά την υπογραφή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ κ. Στέργιος Διαμάντης  δήλωσε ότι, «Με το 
έργο αυτό ο Διαβατός αποκτά για πρώτη φορά σύγχρονα δίκτυα αποχέτευσης. Η ΔΕΥΑΒ σταθερά και 
μεθοδικά υλοποιεί το πρόγραμμά της, παρά τις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες. » . 

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Ιωάννης Βοργιαζί-
δης. 

Απαλλάσσονται
 οι επαγγελματίες αγρότες 

από το τέλος επιτηδεύματος 
για το φορολογικό έτος 2019

Αναστέλλεται για τους 
κατά κύριο επάγγελμα α-
γρότες η εφαρμογή του 
μέτρου της επιβολής του 
τέλους επιτηδεύματος για 
το φορολογικό έτος 2019, 
όπως ανακοίνωσε σή-
μερα στη Βουλή ο Υφυ-
πουργός Οικονομικών κ. 
Απόστολος Βεσυρόπου-
λος, απαντώντας σε επί-
καιρη ερώτηση του ΚΚΕ. 

«Έχουμε πλήρη επί-
γνωση της πραγματικό-
τητας και θα συνιστούσε 
παραλογισμό, σε αυτήν 
τη δύσκολη συγκυρία, να 
επιβαρυνθούν οι αγρότες 
με την καταβολή τέλους 
επιτηδεύματος 650 ευρώ. 
Με  απόφαση του Πρω-
θυπουργού προχωρούμε στην αναστολή της εφαρμογής του μέτρου και θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και η 
σχετική νομοθετική ρύθμιση», τόνισε ο κ. Βεσυρόπουλος.

Οι ωφελούμενοι  είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

Με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, αγρότες οι οποίοι  εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 στο κανονικό καθε-
στώς ΦΠΑ και συμπλήρωσαν την πενταετία απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος την 31η Δεκεμβρίου 2018, 
είχαν για τα φορολογικά έτη από το 2019 και επόμενα, υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, η οποία θα 
έπρεπε να καταβληθεί εντός του 2020.

Όπως είπε ο κ. Βεσυρόπουλος, «η δημιουργία ή ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου θα αξιοποιείται πάντα στην 
κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Δέσμευσή μας ήταν και παραμένει η μείωση της 
προκαταβολής φόρου, που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, αλλά και η μείωση και σταδιακή κατάργηση του 
τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επαγγελματίες».
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Του ιερέως: ΠαναγιώτουΣ.  Χαλκιά

Μερικές φορές, φίλοι αναγνώστες, μέσα στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας, παρουσιάζο-
νται συμπτώματα παραθεώρησης της γυναίκας. Αυτά πρέπει να αποδοθούν σε λόγους καθα-
ρά ιστορικούς (επίδραση νεοπλατωνισμού, αναφομοίωτες Ιουδαϊκές αντιλήψεις κ.λπ.).

Για το Χριστιανισμό ο άνδρας και η γυναίκα δημιουργούνται από την αγάπη του Θεού, δι-
αφορετικοί και ανόμοιοι, αναμφίβολα, όμως, ίσοι. Δύο διαφορετικές όψεις του αυτού νομίσμα-
τος, ισοδύναμες και ισότιμες. Υποτίμηση, φθορά ή καταστροφή της μιας όψης, οποιαδήποτε 
και αν είναι αυτή, απειλεί να καταστρέψει την αξία ολόκληρου του νομίσματος.

Ιδιαίτερα, ο Απ. Παύλος κηρύττει σε μια εποχή τελείως «αντιφεμινισμού». Η γυναίκα για 
τους Ρωμαίους ήταν res, ενώ ο Πλάτων δίδασκε ότι «η θήλεια φύσις εστί προς αρετήν χείρων 
της των αρρένων». Και ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι «το άρρεν προς το θήλυ φύσει το μεν 

κρείττον, το δε χείρον».
Ο Απ. Παύλος, ακολουθώντας τα ίχνη του Ιησού Χριστού, διευρύνει τη διδασκαλία και θέτει τα θεμέλια του υγιούς 

φεμινισμού, χωρίς ακρότητες και υπερβολές. Προσφέρει στην ανθρωπότητα μια σαφή και κρυστάλλινη διδασκαλία για 
τη γυναίκα, που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην αγάπη και την οντολογική ενότητα των δύο φύλλων.

Οι απόψεις, όχι μόνο για την εποχή εκείνη, αλλά και τη σημερινή, είναι καινοτόμες και επαναστατικές..
Ο Παύλος κήρυξε, χωρίς δισταγμό και με ζηλευτή σαφήνεια, την ισότητα ανδρών και γυναικών με το «ουκένι» 

άρσεν και θήλυ» (Γαλ. 3, 28). Αναγνώριζε ότι η γυναίκα μπορεί να γίνει «διάκονος» της Εκκλησίας, μπορεί να λαλεί 
ως προφητεύουσα μέσα στην εκκλησιαστική σύναξη ή να αναπτύσσει ιεραπο-
στολική και φιλανθρωπική δράση. Μάλιστα στις επιστολές του εξυμνεί τη δράση 
πολλών χριστιανών γυναικών.

Ιδιαίτερα αναφέρει το ζευγάρι των ομοτέχνων του (σκηνοποιών) της Πρίσκιλ-
λας και του Ακύλα, που τόσο του συμπαραστάθηκαν. Αξιομνημόνευτον είναι ότι 
σε τέσσερις από τις έξι περιπτώσεις το όνομα της γυναίκας αναφέρεται πρώτο 
(Ρωμ. 16. 3-5. Α΄ Τιμ. 4. 19), πρωτάκουστο για την εποχή εκείνη. Φαίνεται επί-
σης πως δυναμική γυναίκα, η Πρίσκιλλα, κυβερνούσε αυτή το σπιτικό της, γι’ 
αυτό αργότερα θα γίνει ηγετική μορφή στην Εκκλησία, αφού σ’ αυτήν θα ανατε-
θεί να κατηχήσει το σπουδασμένο Απολλώ. Καμιά γυναίκα, απ’ όσες βοήθησαν 
τον Απόστολο στο έργο του, δεν πήρε τέτοιο έπαινο όπως αυτή (Ρωμ. 16.9).

Αλλά δεν πρέπει να λησμονείται πως ο Απ. Παύλος, σε ευρωπαϊκό έδαφος, 
αποκαλύπτει τις αλήθειες της νέας θρησκείας σε όμιλο γυναικών με επικεφαλής 
την πορφυροπώλιδα Λυδία (μαζί της βρίσκονταν και η Ευοδία και η Συντήχη, 
που ο Παύλος αναφέρει στην προς Φιλιππησίους (4.2) και τις προτρέπει να 
ειρηνεύσουν).

Όπως άλλοτε ο Χριστός στη Σαμάρεια σε μια γυναίκα φανέρωσε τα μυστικά 
της Βασιλείας του, έτσι και ο Παύλος στις όχθες του ποταμού της Μακεδονίας 
(παρά τους Φιλίππους) Ζυγάκη (ή Ζυγάκτη), θέτει τα θεμέλια της Εκκλησίας με 
τις γυναίκες. Ο Γερμανός HOLZMERθα γράψει: Ευγενικές γυναίκες των Φιλίπ-
πων ως ιερές μορφές στέκονται στις πύλες της Ευρώπης, σαν να ήθελαν να 
υπενθυμίσουν σε όλες τις αδελφές τους αυτής της ηπείρου την ιερή αποστολή 
που, μέσα στη χριστιανική Εκκλησία, έχουν οι γυναίκες της Ευρώπης να είναι 
ιέρειες, που διατηρούν την άγια φλόγα, που έκαμε την ήπειρό μας ευτυχισμένη 
και μεγάλη.

Παντού στις εκκλησίες του δίνει χαιρετισμούς σε γυναίκες συνεργάτιδες, 
συζύγους συνεργατών ή μαθήτριές του. Αναγνωρίζει ξεχωριστά τις υπηρεσίες 
της Χλόης στην Κόρινθο και της Φοίβης στις Κεχρεές. Στη δεύτερη, μάλιστα, 
εμπιστεύεται και τη μεταφορά της προς Ρωμαίους επιστολής του. Αναγνωρίζει 
τον άψογο χαρακτήρα της μητέρας του Ρούφου, που την αποκαλεί και δική του 
μητέρα. Όταν γράφει στον πλούσιο έμπορα Φιλήμονα, δεν θα λησμονήσει να 
στείλει τους χαιρετισμούς του στη σύζυγό του Απφία.

Ιδιαίτερα ο Παύλος εκτιμά τις οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παι-
διών, που ταιριάζουν με τη γυναικεία φύση. Εκτιμά στην Καισάρεια τις θυγατέ-
ρες του Φιλίππου με τα προφητικά τους χαρίσματα. Με τις φροντίδες του περι-
βάλλει τις έντιμες χήρες, που έχουν αφιερωθεί σε έργα αγάπης και που γι’ αυτό 
η Εκκλησία έχει αναλάβει τη συντήρησή τους (Α΄ Τιμ. 5, 7-16).

Εκεί, όμως, που εκφράζεται πλατιά η απεριόριστη τιμή για την γυναίκα είναι 
η προς Εφεσίους επιστολή και ιδιαίτερα η περικοπή που διαβάζεται κατά τη 
διάρκεια του μυστηρίου του γάμου (Εφεσ. 5, 20-33). Το κορυφαίο αυτό αποστο-
λικό κείμενο, που θέτει τα πνευματικά θεμέλια του χριστιανικού γάμου, εκφράζει 
με τρόπο ανεπανάληπτο την ισότητα των δύο φύλων, που στηρίζεται στην αμοι-
βαία αγάπη.

Με όσα εδώ συνοπτικά καταχωρήθηκαν, νομίζω ότι σκιαγραφήθηκε ο Παύ-
λειος Φεμινισμός. Ξένος προς τα παροδικά ρεύματα μόδας, απέκτησε διαχρονι-
κή σημασία.

Ιδιαίτερα δε σήμερα, εποχή σύγχυσης και «φεμινιστικών» παλινδρομήσε-
ων, ο διαυγής 
λόγος του Απ. 
Παύλου, απο-
κτά ξεχωριστή 
επικαιρότητα. 
Μ πο ρ ε ί  ν α 
χρησιμοποιη-
θεί ως ασφα-
λής γραμμή 
προσανατο -
λ ι σ μ ο ύ  γ ι α 
άντρες και γυ-
ναίκες.

Φ ί λο ι  α -
ν αγ ν ώστ ες : 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟ-
ΚΑΙΡΙ.

Σκιαγράφηση του 
Παύλειου Φεμινισμού

Εκείνη η γωνιά
Tης Όλγας Κουτμηρίδου-Μεταξά

Εκείνη η γωνιά του καναπέ και τι δεν μου θυμίζει ...Πάλιωσε 
το ύφασμα από την τριβή.Μα όταν πέφτει η ματιά εκεί,οι ανα-
μνήσεις τρέχουν πίσω στον χρόνο.Από εκεί στό δρόμο κοιτού-
σες   ανήμπορος να σηκωθείς.Από εκεί λόγια ειπώθηκαν που 
δεν έπρεπε να ειπωθούν.Απο εκεί με κοιτούσες με μάτια υγρά 
χωρίς τα χείλη να μιλούν,μήν τυχόν και φανεί η αδυναμία σου.
Ήρθε η στιγμή,που και το χέρι σήκωσες αργά για να μου δείξεις 

την ανήμπορη δύναμη σου....να κάνεις έντονη την παρουσία σου...την εξουσία σου..να 
μου θυμίζεις τις υποχρεώσεις μου,τις απαιτήσεις σου,καμιά φορά και τα ευχαριστώ σου.
Άφησα εκείνη την μεριά του καναπέ έτσι...Η θέση πλέον είναι κενή.Μόνο η αγάπη μένει 
αξέχαστη,μόνο η συγχώρεση μπορεί να γλυκάνει την πίκρα.Τα ξέχασα όλα ο χρόνος είναι 
ο γιατρός.Αυτός όλα τα ξεθωριάζει τα απαλύνει Εκείνη η γωνιά του καναπέ έκλεισε την 
πόρτα του παρελθόντος για πάντα.Δεν κάνουν οι θέσεις τα αισθήματα.Οι άνθρωποι τα 
αισθάνονται και τα δίνουν.Αυτοί που ξέρουν,πώς να σου προσφέρουν,χωρίς εγωισμό,υ-
περηφάνεια,απαιτήσεις και φωνές.Περνώντας τα χρόνια εκείνη η γωνιά του καναπέ δεν 
σου θυμίζει πλέον τίποτα ...Όλα έρχονται και παρέρχονται.ξεχνιούνται εύκολα χωρίς να 
αφήσουν σημάδια στην ψυχή σου......

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δυνάμει της με αριθμό 8/2020 Διάταξης του Ειρηνοδι-
κείου Βεροίας εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού 
του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Η ΒΕΡΓΙΝΑ» και συγκε-
κριμένα των άρθρων 2,5,6,7,8,10,11,12 και 14 του από 
23-3-1992 Ιδρυτικού Καταστατικού του, διατάσσοντας α) 
τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα που 
εκδίδεται στη Βέροια, καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και β) την εγγραφή 
των τροποποιήσεων στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που 
τηρείται στο Πρωτοδικείο Βεροίας.

Βέροια 26 Ιουνίου 2020
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΛΙΑΠΗΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Με νέα επιστολή, προς τον Υπουργό Υγείας, ξαναφέρνει στο προσκήνιο το αί-
τημα για την άμεση στελέχωση παιδοψυχίατρου και Ιατρο-παιδαγωγικού τμήματος 
στην Ημαθία ο Τάσος Μπαρτζώκας. Εκθέτοντας εκ νέου τα ζητήματα που προκύ-
πτουν από την απουσία των εν λόγω, ιδιαίτερα και εν όψει της πανδημίας, αναμένει 
την πολιτική βούληση του Υπουργείου Υγείας για τη θετική έκβαση του αιτήματος 
του.

Όπως αναφέρει και στην επιστολή του, η υποχρέωση μετάβασης των παιδιών 
στη γειτονική Θεσσαλονίκη για γνωματεύσεις, επικαιροποιήσεις αυτών και τις 
συναφείς θεραπείες, όχι μόνο υποβάλλουν σε ταλαιπωρία γονείς και τέκνα, με 
αποτέλεσμα να τίθενται φραγμοί από την Πολιτεία στην πρόσβαση τους σε δομές 
υγείας. Επιπρόσθετα, με τα νέα δεδομένα του κορωνοϊού, τα παιδιά και οι γονείς με 
ΔΑΔ έχουν πλέον υψηλές πιθανότητες να νοσήσουν από τον ιό, λόγω των συχνών 
μετακινήσεων.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας δηλώνει ότι «στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Ε.Σ.Υ, ο 
οποίος έχει ήδη ξεκινήσει με προσλήψεις προσωπικού και ανανέωση του τεχνικού 
εξοπλισμού των δομών υγείας, το μεγάλο στοίχημα είναι η εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, για όλους. Είναι καλή ευκαιρία 
να αποδείξουμε στα άτομα ΑμΕΑ ότι όταν λέμε ισότιμη πρόσβαση το εννοούμε, ώ-
στε να πάψουν να αισθάνονται αόρατοι»
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ΠΟΥ ΝΑΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ;
Ο Ιούνιος ήτανε στην ήβη και
το πράσινο κυβερνούσε ανενόχλητο.

5 Μαΐου
αγόρασε τρεις βάρκες
που τις δώρισε στο Αιγαίο
να μαζεύουν ηλιοβασιλέματα,
να τα στέλνουν δώρο στα παραμύθια.

Έπειτα δεν περνούσαν πια τραίνα,
χάθηκαν και τα τουουου του 
και μείνανε μονάχα οι φωνές αγράμματων εβδομάδων
που δεν μπορούσαν να υπολογίσουν την ομίχλη 
των πόλεων, 
ούτε να κοιτάξουν το ΑΠΕΙΡΟ
που ήταν ακόμη μικρό και κρύβονταν απ` τον χρόνο.

Γι` αυτό υπήρξε το φαινόμενο των
λευκών σελίδων,
όπου δραπέτευαν αγαπημένες σκέψεις
σαν κι` αυτήν που τραγούδαγε η κοπέλα του Αιγαίου
…γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα…

Τι τόθελες να υγρανθούν τα μάτια σου καλέ;
φώναξε τότε ο Σταθμάρχης…
Επειδή δεν έφθασε το χέρι σου στο ΑΓΓΙΓΜΑ;
«Κι` έπειτα, πού νάναι οι σημαίες τώρα, οι οθόνες,
τα πλακάτ και οι ρεκλάμες, οι γραβάτες, τα λαπτοπ;
Όλος ο κόσμος στο μπλέντερ, άρχισαν τα δύσκολα,
ο Τσε δεν ήρθε στο ραντεβού, η Μαρία είναι ακόμη 
στο κομμωτήριο,
τα μακαρόνια στο ψυγείο κι` ο Παράδεισος μακριά»
έγραψε μετανάστης τ` ουρανού τώρα ο Κώστας 
Μπραβάκης.

Τότε! Τότε σηκώθηκε η Άνοιξη με αγριολούλουδα 
στην αγκαλιά της
και φώναξε της ΖΩΗΣ.
…για σένα τα μάζεψα, σήμερα που γιορτάζεις,
όπως τόχεις συνήθειο άλλωστε κάθε μέρα…

Ο Ιούνιος βρισκότανε στην ήβη και το πράσινο 
κυβερνούσε
την εκκλησία της ΑΓΑΠΗΣ,
όταν ακούσθηκε απ` τα ραδιόφωνα
Πως η ΤΕΧΝΗ είναι η ένδειξη πως υπάρχει 
κι` άλλος Κόσμος.

Γιάννης Ναζλίδης

Επαναφέρει το ζήτημα 
του παιδοψυχίατρου 

στην Ημαθία
 ο Τάσος Μπαρτζώκας

Προς πολιτικάντηδες 
παλαιάς κοπής, 
το ανάγνωσμα

Μιλώντας στο δη-
μοτικό συμβούλιο ε-
πανέφερα την πάγια 
και από χρόνια διατυ-
πωμένη άποψή μου 
περί ενός νοσοκομεί-
ου σε επίπεδο Νομού. 

Επαναλαμβάνω, 
λοιπόν, για πολλοστή 
φορά και δεν θα κου-
ραστώ να επαναλάβω 
την άποψη για όσες 
φορές ακόμη χρεια-
στεί για όσους δεν την 
έχουν ακούσει, αλλά κυρίως για όσους επιχειρούν να παραποιή-
σουν τα λεγόμενά μου. 

Εγώ και οι συμπολίτες μου, φρονώ, θέλουμε σε μια ώρα κρί-
σιμη να έχουμε έναν υπερσύγχρονο χώρο παροχής ιατρικής βο-
ήθειας. Ένα πλήρες νοσοκομείο, με όλες τις κλινικές και τα πλέον 
σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Αδιάφορο μου είναι το που θα είναι 
ο χώρος αυτός, Βέροια, Νάουσα ή Αλεξάνδρεια. Προσδιορίζω για 
την ώρα την τοποθεσία στη Βέροια, μόνο λόγω των σύγχρονων 
εγκαταστάσεων που ολοκληρώθηκαν μόλις προ μηνών.

Λαϊκιστές και ξεπερασμένα από τις εξελίξεις «πολιτικά στελέχη» 
παλαιάς κοπής,  δήθεν προοδευτικοί μάλιστα, μπορούν να ισχυ-
ρίζονται ότι απαιτούνται δυο-τρία και γιατί όχι ένα σε κάθε χωριό 
νοσοκομείο, χαϊδεύοντας αυτιά προφανώς, μήπως και πάρουν την 
πολυπόθητη ψήφο, διότι περί αυτού πρόκειται. Μα θεωρούν τους 
πολίτες τόσο αφελείς και τους εαυτούς τους τόσο πονηρούς; Το 
αντίθετο δεν τους περνά από το μυαλό;

Ειδικότερα για τον πολυμαθή που με παράδειγμα πρωτοεμ-
φανιζόμενο «δεν μπορείς δυο καρπούζια στην ίδια μασχάλη να 
κρατάς», να τον ενημερώσω ότι καλό θα ήταν να ξαναδιαβάσει το 
σχετικό πόνημα. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ... Ορθώς το αντέγρα-
ψε, μένει και να το καταλάβει... Δεν είναι άλλωστε δύσκολο...

Αντώνης Μαρκούλης
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης

 «Προτεραιότητα στον Πολίτη»

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

Μαργαρίτη και της Ελένης, το γένος 
Μπαλή, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΙΑ του Αστερίου και της Σοφίας, 
το γένος Βεοπούλου, που γεννήθηκε 

στην Αγία Κυριακή Κοζάνης και κατοικεί στη Γερμανία, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γί-
νει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Ανακοίνωση του ΕΛΓΑ 
Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 το 

υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Δημοτική Κοινότητα Βέροιας θα δεχθεί δηλώσεις 
παραγωγών που ενώ είχαν υποβάλλει προσωρινή δήλωση για ζημία από τον 
παγετό που σημειώθηκε στις 17-03-20 λόγω προβλημάτων δεν κατάφεραν να 
υποβάλλουν εμπρόθεσμα την οριστική δήλωση ζημίας. 

Τα νέα αιτήματα, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από την προσωρινή δή-
λωση που υποβλήθηκε αρχικά, θα κατατίθενται στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροι-
ας, στον κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, 2331350535.  
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«Χαρτοπόλεμος» δηλώσεων,
με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις
στονΦίλιππο Βέροιας. Ο Στέργιος
Παπαδημητρίου, ο οποίοςπαραιτή-
θηκε από την θέση του καθοδηγητή
της διοικούσας επιτροπής (στη συ-
νέχεια ακολούθησαν και άλλες πα-
ραιτήσεις) απάντησε στονΠρόεδρο
τουσυλλόγου, ΓιώργοΦύκατα,που
χθες (25/06) το βράδυ προέβη σε
τοποθέτησημέσωτουgreekhandball.
com (μεταβείτεπατώντας εδώ).Ο κ.
Παπαδημητρίου επέλεξε να τοποθε-
τηθεί, και εκείνος, στην ιστοσελίδα
μας.Ακολουθεί η δήλωσή του στο
greekhandball.com: «Είναι γνωστήη
τακτικήπουχρησιμοποιείταιαπότονΠρόεδρο,όταν

βρίσκεται σε κατάσταση
πανικού: λάσπη στον α-
νεμιστήρα και για την τα-
μπακιέρατίποτα.

Αναλίσκεται σε κινή-
σειςεντυπωσιασμού,π.χ.
ανακοίνωση γιασυνεργα-
σία με τον κ. Τούτση, με
τονοποίοείχαμεέρθεισε
επαφήαπό καιρό και τού
παρουσιάστηκε οσχεδια-
σμόςκαιηανάπτυξητων
νεανικώντμημάτων.

Δίνει υποσχέσεις της
τελευταίας στιγμής στους
παρεικούντεςστην Ιερου-
σαλήμ, στους οποίους
ποτέ δεν έδωσε ενεργό
ρόλο.Υπόσχεται πως το
«πήρε προσωπικά» το
θέματουΣυλλόγου.Μάλ-
λον μιλάει ο εσωτερικός
του εγωισμός και το πά-
θος του για προσωπική
προβολή.Δρα εκδικητικά
σε όποιον φέρει διαφο-
ρετική άποψη ή γνώμη,
δημιουργώντας αρνητικά
αισθήματα για τον Σύλ-
λογο και στην ουσία τον
μεταμορφώνει σε εξιλα-
στήριο θύμα. Το τμήμα

βρίσκεται βυθισμένο στο τέλμα.
Αυτόπου χρειάζεται άμεσα είναι
ΑΝΑΠΤΥΞΗ.Λέξηαπλή,αλλά,για
τοναθλητισμό,πολύπλοκη και α-
παιτητική. Η παρούσα διοίκηση
την χρησιμοποιεί ως σύνθημα,
ανήμπορη να κάνει σχεδιασμό
προοπτικήςκαιεξέλιξης,διότιστε-
ρείται γνώσης και ικανότητας, για
να τον εκτελέσει.Από τηνπρώτη
στιγμή,πουανέλαβατονΣύλλογο,
ήθελανασταματήσωτονκατήφο-
ρο,που είχε πάρει το τμήμα της
χειροσφαίρισης, λόγω της κακής
λειτουργίαςτηςδιοίκησηςυπότον
Πρόεδρο.Όντως,πολλέςφορές,

ένιωσαψυχικήκόπωση.ΔενμπορείοΣύλλογοςνα
αιμορραγείκαιταυτόχρονανααιμοδοτεί.Δενείμαιό-
μωςεπαγγελματίαςπαράγοντας.Έκαναλάθηκαιτα
αναγνωρίζω. Στην ουσία, όμως, δόθηκεπαράταση
χρόνουστονκ.Φύκατα,αλλά ταπροβλήματαέτρε-
χαν.Τελικά, αποδείχθηκε ότι δεν είχε άλλο σκοπό
πέρααπόπροσωπικέςφιλοδοξίες.Καιότανκατάλα-
βετηνποιότητακαιτηνακεραιότητατηςΕπιτροπής,
άρχισε τις παρεμβάσεις, τόσο στην επιλογή των
συνεργατών,όσοκαιτωναθλητών.Είναιεπικίνδυνο
γιατί,αντί τηςεπέκτασης,επιδίωκετηνσυρρίκνωση
τουαθλήματος.ΚαλέσαμετονΠρόεδροκατ’επανά-
ληψη,νασυνταχθείμαζίμας.Αρνήθηκε.Είχαμεάλ-
ληφιλοσοφία,άλλεςαξίεςκαιαρχές.Τοαποδείξαμε
με τοσύντομο έργομας.Όχι μόνοστο οικονομικό
κομμάτι, αλλά και στην ακεραιότητά μας απέναντι
στηνιστορίακαιστονιδρώτατωναθλητών.Μέσαα-
πότηνεπαγγελματικήεμπειρία,πουέχωαποκτήσει,
έχωκατανοήσειότιγιαναφανείτοέργο,πουκάνεις,
πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα και διάρκεια.
Ότανόμωςυπάρχουνλόγοιπουάπτονται τηςπρο-
σωπικήςηθικήςτουκαθενός,τότεοιαποφάσειςείναι
πολύπροσωπικές.Φεύγονταςδεναφήσαμεκαμμέ-
νη γη, αλλάπαραλάβαμε.Απευθυνόμενοςπρος τα
μέληκαιφίλουςτουΣυλλόγου:ΜΗΝΦΟΒΑΣΤΕ.Εί-
ναιντροπήναφοβάστε.Σκεφτείτετογενικόκαλότου
αθλήματος.Η δειλία δεν χωράει σε τόσο κρίσιμες
στιγμές.Ορθώστετοανάστημάσαςκαιτηναξιοπρέ-
πειάσας, με μοναδικόσκοπό τηνβιωσιμότητα του
τμήματοςχειροσφαίρισης.Βάλτετο«εμείς»πάνωα-
πότο«εγώ».Εύχομαικαλήεπιτυχίαστον«εύκολο»,
δρόμοπουέχειμπροστάτουοΠρόεδρος.Ούτωςή
άλλωςλεφτάυπάρχουν,οιαξίεςέπονται...».

Την τελετή λήξης της γυμναστικής περιόδου
πραγματοποίησε οΑ.Π.Σ. ΒερόηΒέροιας το από-
γευμα τηςΠέμπτης 25 Ιουνίουστον όμορφο χώρο
του«ΆρωμαΠόλης».Οιμικροίακροβάτεςσυναντή-
θηκαν ξανά όλοι μαζί μετά από καιρό και γέμισαν
μεπαιδικέςφωνέςκαιχαμόγελατονχώρο.Μεέναν
διαφορετικό τρόποαπ’ ότι τον καθιερωμένο έκλεισε
ηφετινήχρονιάκαλωσορίζονταςτοκαλοκαίριμεμία
γιορτή και τηναπονομήαναμνηστικώνδιπλωμάτων
σεόλουςτουςαθλητέςκαιαθλήτριεςκαθώςκαιστα
τμήματαυποδομής.

Τηνεκδήλωσητηνάνοιξεηυπεύθυνηπροπονή-
τριακ.ΈλσαΠαπαδοπούλουκαλωσορίζονταςόλους
τουςπαρευρισκόμενουςκαιενημερώνονταςτουςγια
τηνκαλοκαιρινήπροετοιμασίαπουθαακολουθήσει.
Τονλόγοέπειταπήρεηπρόεδρος τουΣυλλόγουκ.
ΕυδοξίαΝούλα,όπουκιαυτήμετηνσειράτηςκαλω-
σόρισετονκόσμοκαιευχαρίστησεόλουςτουςγονείς
για την μεγάλη συμμετοχή και την στήριξη τους.
Τέλοςέδωσεευχέςγιαέναόμορφοκαλοκαίρικαιμε
υγείαναεπιστρέψουνδυναμικάαπότονΣεπτέμβρη
στους προπονητικούς και αγωνιστικούς χώρους

μεεπιτυχίες.Τηνεκδήλωσητίμησε
με τηνπαρουσία του τοΔιοικητικό
Συμβούλιο τουΣυλλόγουόπουκαι
πραγματοποίησετιςαπονομέςτων
αναμνηστικών διπλωμάτωνστους
μικρούςακροβάτες.
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Α.Π.Σ. ΒΕΡΟΗ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Tελετήλήξηςτηςγυμναστικήςπεριόδου
μεαπονομέςκαιαναμνηστικάγιατους
ακροβάτεςτουΑ.Π.Σ.ΒΕΡΟΗΒέροιας Σε επικοινωνία με τονΠρόεδρο

τουΦιλίππουΒέροιας, ΓιώργοΦύ-
κατα, ήρθε το greekhandball.com,
το οποίο ζήτησε την τοποθέτησή
τουσχετικάμετιςτελευταίεςραγδαί-
ες εξελίξεις γύρω από την ομάδα
της Ημαθίας. Ο ίδιος τόνισε πως
οΦίλιππος θα συνεχίσει υπό την
καθοδήγησή του και αναφέρθηκε,
μεταξύάλλων,στην διοικούσα επι-
τροπή,πουαποχώρησε.

Σχολίασε: «Εδώ και τέσσερις
εβδομάδες ήμουν σε καθημερινή
επικοινωνίαμετονΣτέργιοΠαπαδη-
μητρίου,οοποίοςδενμπορούσενα
ταβγάλειπέρα,διότιδενμπορούσε
νασυνεργαστείμετονΓιώργοΤάκη
και παράλληλα είχε μείνει εντελώς
μόνος του, αφούοΤάκης, λόγωπροσωπικούπρο-
βλήματος,δενεμφανιζότανστατηλέφωνα.

Εγώ προσπαθούσα να τον καθησυχάσω, λέ-
γοντάς του ‘’συνέχισε, θα κάνουμε τα αδύνατα δυ-
νατά’’. Εκείνος μού έλεγε να βρω χρήματα, παρά
το γεγονόςπωςο ίδιος, και τα υπόλοιπαμέλη της
διοικούσας επιτροπής, ήταν υπεύθυνα, ώστε να
φέρουνχρήματα.ΜετονΣτέργιοδιαφωνούσα,αλλά
ταβρίσκαμε.Είναιομοναδικός,οοποίοςδενφταίει.
Παραιτήθηκε, επειδή ίσως δεν άντεξε την πίεση.
Όλοναυτό τον καιρό, μού ζητούσε την γνώμημου,
λόγωτηςεμπειρίαςμου.

Στησυμφωνία,πουείχαμεκάνειστις25/01,όταν
είχαναναλάβει τηνδιοίκηση,μετάαπόμεγάληδική
μουπίεση, είχαμεπει πως θαπροσπαθούσαν να

αποφύγουντονυποβιβασμό.Ωστό-
σο, στηνπρώτη τους συνάντηση,
ενώπιοντουΔημάρχουκαιπολλών
παραγόντων τηςπόλης μας,πλη-
ροφορήθηκα, προς έκπληξή μου,
πωςσυζήτησαν το ενδεχόμενο να
‘’πέσει’’ η ομάδαστηνΑ2Ανδρών.
Σημειώνωπωςόληη ευθύνη είναι
στηνκεντρικήδιοίκηση,όλαβαραί-
νουν τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα.Εκείνοι θα έκανανδια-
χείριση».

Ο κ.Φύκατας υπογράμμισε, α-
κόμα: «Δεν βρέθηκε ούτε μισό ευ-
ρώαπό τον κ.Τάκη.Δεν τους το-
ποθετήσαμεσεαυτέςτιςθέσεις,για
να ρίξουν την ομάδα στηνΑ2 και
γιαναμούζητούνναβάλωκαιάλλα

λεφτά,πέρααπότα3εκ.ευρώ,πουέχωήδηβάλει.
ΟΣτέργιος δεν άντεξε μόνος του και ακολούθησαν
οι υπόλοιποι.Ο κόσμοςθαμάθει όλη τηναλήθεια,
δεν γίνεται να ‘’πυροβολούν’’ συνέχεια εμένα». Στο
ερώτημα τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα,
απάντησε: «Οκ.Τούτσης έχει αναλάβει ήδη τοαν-
δρικόκαιτιςΑκαδημίες.Ηομάδασυνεχίζεικανονικά.
ΤηννέασεζόνδενέχουμεμετακινήσειςεκτόςΒορεί-
ουΕλλάδας,οπότεέχειλυθείαυτότοπρόβλημα.Ο
νέοςμαςπροπονητής, ο κ.Τούτσης, θαμιλήσει με
τουςαθλητέςτουρόστερκαιθέλωναπιστεύωπως
θαπαραμείνουν. Για μια φορά ακόμα είμαστε στο
ίδιο έργο θεατές.Οσάκος του μποξ δεν θα είμαι,
όμως,εγώ,πουέχωδώσεικαιτηνψυχήμου.Τοέχω
πάρειπροσωπικά».

Γιώργος Φύκατας: «Η ομάδα συνεχίζει κανονικά 
Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές - Ο σάκος του 

μποξ δεν θα είμαι εγώ»

«Χαρτοπόλεμος»δηλώσεων!-Τιαπάντησε
οΣτέργιοςΠαπαδημητρίουστονΠρόεδρο

τουσυλλόγου,ΓιώργοΦύκατα
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Η απαγορευμένη καλοκαιρινή απόλαυση...

Του Πάρη 
Παπακανάκη
 
Το καλοκαίρι έχει 

μπει για τα καλά και 
οι ολοένα αυξανόμε-
νες ζέστες, παρά τις 
όποιες αναστολές λό-
γω κορονοϊού, φέρ-
νουν στον νου δελεαστικές σκέψεις για αναζήτηση δροσιάς σε κάποια 
παραλία. Το μέχρι πρότινος αυτονόητο, έχει μετατραπεί σε “σοβαρή 
απόφαση” κατά την ιδιάζουσα χρονιά που διατρέχουμε… 

Μην θεωρείτε όμως ότι είμαστε και στη δυσμενέστερη θέση -ever- 
(σε άπταιστα τηλεοπτικά νεοελληνικά η έκφραση), αγαπητοί φίλοι, γιατί 
έρχομαι αμέσως να καταδείξω ότι απ’ αρχής η υπόθεση “μπάνιο στη 
θάλασσα” ήταν στην Ελλάδα η “απαγορευμένη απόλαυση”…

Την αρχή του ξετυλίγματος αυτού του (περίπλοκου όπως εξελίχθηκε) 
“μίτου” στην Ελλάδα έκανε…   η βασίλισσα Αμαλία!!! Πρώτη αυτή λοι-
πόν αποφάσισε το 1834 να διασχίσει έφιππη την πυκνόφυτη διαδρομή 
από το “Κλεινόν Άστυ” ως την παραλία των “Τζιτζιφιών”, η οποία μάλι-
στα κατά τις φήμες της εποχής ήταν επικίνδυνος φιδότοπος και άντρο 
ληστών, για να απολαύσει τις δροσιστικές και “ …άκρως ευεργετικές 
ιδιότητες της κολυμβήσεως εις τα ύδατα της θαλάσσης”, όπως διατεί-
νονταν επίμονα οι περισπούδαστοι ανά την Ευρώπη γιατροί που την 
κουράριζαν. 

Δειλά στην αρχή, όλο και περισσότεροι στη συνέχεια (μετά το 1864), 
οι κύριοι και αι κυρίαι της αριστοκρατικής κοινωνίας άρχισαν να επισκέ-
πτονται την παραλία, όπου μάλιστα ένα παλιό ερειπωμένο κτήριο επι-
σκευάστηκε πρόχειρα και μετατράπηκε σε “καμπίνες αποδυτηρίων”. Η 
πρώτη οργανωμένη παραλία για θαλασσινό μπάνιο στην Ελλάδα ήταν 
γεγονός!!!

Με τον καιρό οι κολυμβητές όλο και πολλαπλασιάζονταν, οπότε άρ-
χισαν να γίνονται επισκέψιμοι τόποι το Φάληρο, ο Πειραιάς, η Καστέλα 
και η Γλυφάδα. Τότε λοιπόν έκαναν την εμφάνισή τους και οι πρώτες 
συζυγικές στιχομυθίες αβρότητας του τύπου:

-Κλέων, την Κυριακή θέλω να με πας για μπάνιο στη θάλασσα!!!
-Μα, γλυκιά μου, δεν…
-Δεν έχει “μα και ξεμα”, Κλέων! Είπα, την Κυριακή θα με πας για 

μπάνιο στη θάλασσα!
Δεν ήταν καθόλου απλή υπόθεση αυτό το “Κλέων, την Κυριακή θέ-

λω να με πας για μπάνιο στη θάλασσα!!!”. Όπως μας πληροφορεί το 
περιοδικό-ημερολόγιο “Η Φιλόκαλος Πηνελόπη” του 1919, πέραν των 
ευνόητων δυσκολιών της μετάβασης στην παραλία, έπρεπε να ακολου-
θείται με “θρησκευτική ευλάβεια” ένα σχετικό αυστηρότατο πρωτόκολλο 
συμπεριφοράς:

Το “λουτρικόν ένδυμα…” (το μαγιό) με το οποίο έμπαιναν οι κυρίες 
και οι δεσποινίδες στη θάλασσα, όφειλε να είναι “…κομψόν και έγχρω-
μον…” (πορτοκαλί, κόκκινο ή μπλε κατά προτίμηση) “απαραιτήτως 
συμπληρούμενον από…  μαύρες κάλτσες”, οι οποίες στερεώνονταν με 
άσπρες κορδέλες τυλιγμένες χιαστί στις γάμπες, μη τυχόν και αποκα-
λυφθεί στο ελάχιστο η γαλακτόλευκη σάρκα τους. Για τον λόγο αυτό, η 
διαδρομή για τη θάλασσα συνδυαζόταν με το σχετικό σχολαστικό περι-
τύλιγμα…

[ Δεν απαιτείται και ιδιαίτερη φαντασία, νομίζω, για να γίνουν α-
ντιληπτές οι “μαύρες ώρες” που περνούσε ο (εκάστοτε) ταλαίπωρος 
“Κλέων”: «Πιο σφιχτά, Κλέων!», «Πιο χαλαρά, Κλέων!», «Πιο πάνω , 
Κλέων!», «Χίλιες φορές σου το έχω πει, με ενοχλεί έτσι, Κλέων!» κλπ. 
κλπ. κλπ. Κι ο δύστυχος Κλέων να περιλούζεται πρόωρα στον…  ιδρώ-
τα του!!!]

Αντίστοιχα και οι άνδρες φορούσαν υποχρεωτικά “… μακριά φανελέ-
νια μπανιερά, ομοιόμορφα, μαύρα με πορτοκαλιές ρίγες” [Σαν κρατού-
μενος φυλακών ο Κλέων ένα πράγμα δηλαδή…]. 

Η είσοδος των κολυμβητριών στη θάλασσα γινόταν “μετά φόβου 
Θεού” [όπως το κρυφτό που παίζουν τα παιδιά, φανταστείτε] και οπωσ-
δήποτε πίσω από βράχους… [Ενώ, για όσο χρόνο διαρκούσε το μπάνιο 
της κυρίας, ο Κλέων ξεροψηνόταν κάτω από τον καυτό ήλιο για να 

διαφυλάττει σαν κέρβερος την τιμή και την υπόληψη 
του γάμου του από τους ασεβείς κορτάκηδες της 
εποχής…].  

Επιπλέον η αστυνομία είχε άγρυπνη παρουσία 
κάνοντας πυκνές περιπολίες στην παραλία, απαγο-
ρεύοντας αυστηρά τα κοντά μαγιό και τις προσεγγί-
σεις ανδρών-γυναικών. Οι απείθαρχοι παραβάτες 
πλήρωναν μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και επιπλέον 
έφεραν στη δημόσια ζωή το ανεξίτηλο στίγμα του “α-
νεντίμου κυρίου“ [Πού να τολμήσει επομένως ο Κλέ-
ων να αφεθεί σε λίγες έστω στιγμές χαλάρωσης ή 
της άδολης απόλαυσης οπτικών ερεθισμάτων… και 
πώς να μην αναθεματίζει από μέσα του ο δύσμοιρος 
την ώρα και τη στιγμή που η αυτής μεγαλειότης, η 
Αμαλία, καβάλησε εκείνο το άλογο για να την μετα-
φέρει στις Τζιτζιφιές…].

Για την ιστορία, ας αναφέρουμε ότι η πρώτη γυ-
ναίκα που τόλμησε να κολυμπήσει μαζί με άντρες 
στην Ελλάδα, ήταν η Γαλλίδα Ζωρζέτ Μερσιέ, η απο-
καλούμενη “μαντάμ Φρου-Φρου” στο επιθεωρησιακό 
θεατρικό έργο που ενέπνευσε με την πράξη της αυ-

τή, ανοίγοντας όμως ταυτόχρονα το δρόμο για τα ποικίλως σχολιαζόμε-
να “μπαιν μιξτ” (μεικτά θαλάσσια μπάνια)… 

 
Στην πόλη μας αυτά τα “νέα ευρωπαϊκά ήθη” μεταφέρθηκαν από 

νεαρούς φοιτητές με σχετική καθυστέρηση, αλλά με ιδιαίτερη ευρημα-
τικότητα. Καθώς δεν έχει την τύχη να βρίσκεται δίπλα από τη θάλασσα, 
σε πρώτη φάση (στα μέσα της δεκαετίας του 1920) οι νέοι και οι νέες 
της εποχής αναζήτησαν την “σκανδαλιστικά προκλητική απόλαυση της 
καλοκαιρινής υδάτινης δροσιάς” στα νερά του ποταμού που τη διασχί-
ζει, του Τριπόταμου. 

Θα θυμάστε από προηγούμενες αφιερωματικές αναφορές μας ότι το 
εξοχικό καφενείο “Φάληρο” δίπλα από τη γέφυρα Καραχμέτ, ιδιοκτησίας 
Ανδρέα Μαλακού είχε καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης, γνωριμίας 
και συναναστροφής των νέων, προκαλώντας τις επικρίσεις της έντονα 
σεμνότυφης τότε κοινωνίας της Βέροιας. Το κλίμα της γενικευμένης 
δυσφορίας εξέφραζε συχνά πυκνά ο αρθρογράφος κ. ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ της 
τοπικής εφημερίδας “Αστήρ Βερροίας”  με αιχμηρότατες διατυπώσεις:

«Ουφφφ, αδελφέ… …κάηκα, ουφφφ αμάν φούρνος!!!
(…) Για τα εξοχικά καφενεία μπορεί να πη κανένας πως προβλέπο-

νται “χρυσές” δουλειές. Κάποιος μάλιστα λέει πως η Διευθύντρια του 
“Φαλήρου” (Καραχμέτης) θα ζητήση αύξησι τιμών στα ποτά που σερβί-
ρωνται μέσα στο… ποτάμι. 

Και οι φωτογράφοι της “στιγμής” είνε ενθουσιασμένοι με τη ζέστη 
γιατί πολλοί είνε που ποζάρουν στο φακό και μάλιστα… ξυπόλητοι και 
ξεκάλτσωτες!!!»  

«…ο κόσμος εξακολουθεί να κατακλύζη τη “Μπαρμπούτα” και… το 
“Φάληρο” όπου οι μεν αρσενικοί το μεσημέρη βάζουν τες καρέκλες μεσ’ 
στο ποτάμι οι δε θηλυκοί βγάζουν…  τες κάλτσες!!!  Οι αγροφύλακες, 
υδροφύλακες κινδυνεύουν να γίνουν και… φανοκόροι!!!» 

 
Παρόλα αυτά, οι νεανικές ιδέες άντεξαν στις κοινωνικές πιέσεις και 

δεν άργησαν να επακολουθήσουν οι οικογενειακές εξορμήσεις στην πιο 
κοντινή προς τη Βέροια πα-
ραλία, στο Λευτεροχώρι (με-
τέπειτα Μεθώνη), όπως μας 
διασώζει ο Στέφανος Ζάχος 
στις Αναμνήσεις ενός Βεροι-
ώτη: 

«Πρωί πρωί το ξεκίνημα 
με τα φορτωμένα κάρρα για 
να διώχνει το άλογο. Έξω α-
πό την Σφηνίστα, στον Άγιο 
Θανάση ένας σταθμός για να 
ξανασάνει το άλογο και να 
γίνει το πρόγευμα και ξεκίνη-
μα πάλι για να φτάσουν στην 
παραλία κατά τις 11 τσου-
ρουφλισμένοι από τον ήλιο, 
γιατί τα κάρρα δεν είχαν στέ-
γαστρο. Αργότερα οι αδελφοί 
Χαρούση διέθεταν το δεύτερο 
κλειστό παϊτόνι, αλλά μ’ αυτό 
πήγαιναν οι τσορμπατζήδες. 

(…) Στην παραλία που γί-
νονταν τα μπάνια υπήρχαν 
μεγάλες καρβουναποθήκες 
γνωστές ως αμπάρια, τις ο-
ποίες οι ιδιοκτήτες τους θε-
ρινούς μήνες άφηναν ελεύ-
θερες για τη διαμονή των λου-
ομένων, από τα γύρω χωριά, 
αφού άλλες εκεί οικοδομές δεν 
υπήρχαν. Οι χωρικοί του κά-
μπου διέμεναν στο ύπαιθρο.

 (…) Οι άνδρες έπαιρναν το 
μπάνιο τους εκεί μπροστά στις 
αποθήκες. Για μαγιώ, που ήταν 
άγνωστο τότε, χρησιμοποιού-
σαν το μακρύ ως τον αστράγα-
λο συντρόφι. Μετά συγκεντρώ-
νονταν στο μοναδικό καφενείο 
ταβλίζοντες, χαρτοπαίζοντες 
και καλαμπουρίζοντες. Οι γυ-
ναίκες πρωί πρωί πριν ξεμυτή-
σει ο ήλιος πήγαιναν πιο πέρα 

σε μια ερημική ακτή, στις ψαροκαλύβες, για να αποφεύγουν τα’ αδηφά-
γα βλέμματα των ανδρών, αν και οι ποδήρεις πουκαμίσες καλά δεμένες 
απ’ το λαιμό δεν άφηναν τίποτε το ακάλυπτο.

Σε τρεις τέσσαρες μέρες ολοκλήρωναν τα 15-20 μπάνια που τους εί-
χε συστήσει ο γιατρός και επέστρεφαν γιατί τους περίμεναν οι δουλειές, 
σκαψίματα, καλαμπόκι, τ’ αλώνια… ».  

Κατασκήνωση στη Μεθώνη στα 1960
 (Αρχείο Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας)

Για τον παιδόκοσμο όμως της Βέροιας, ως τις μέρες της δικής μου 
γενιάς, καλοκαιρινό μπάνιο σήμαινε απόδραση στο “Λιανοβρόχι” !!!

« (…) Φτάσαμε στην άκρη της πόλης… Σε ένα είδος μικρού φαραγ-
γιού ανάμεσα από δύο μικρές πλαγιές κυλούσαν ήρεμα τα νερά του 
συγκεκριμένου, μικρού ποταμού. Στις δύο πλαγιές, στη δεξιά και την α-
ριστερή όχθη κάποιος (αργότερα έμαθα πως τον λέγανε μπάρμπα Γιάν-
νη) είχε κτίσει δύο πέτρινους τοίχους στενεύοντας με αυτόν τον τρόπο 
την κοίτη του ποταμού. Μεταξύ των δύο τοίχων υπήρχε μια τσιμεντένια 
γέφυρα η οποία κατέληγε σε ένα μονοπάτι που οδηγούσε στην πρόχει-
ρη καλύβα του ιδιοκτήτη. Στο άνοιγμα που είχε δημιουργηθεί από τους 
δύο τοίχους και την γέφυρα είχε κάνει μια ιδιότυπη κινητή κατασκευή 
με χοντρές σανίδες που έφραζε τελείως την κοίτη του ποταμιού και έτσι 
δημιουργούσε μια στενόμακρη λιμνούλα που το βαθύτερο σημείο της 
περίπου δύο μέτρα. Το βάθος αυτό βρισκόταν, λίγο πριν από την γέφυ-
ρα, ενώ όσο απομακρυνόταν κάποιος από αυτή, το βάθος γινόταν όλο 
και πιο μικρό φθάνοντας σχεδόν τους είκοσι πόντους. Η λιμνούλα ήταν 
γεμάτη από παιδιά!   …Μερικοί, οι πιο μεγάλοι έπαιρναν φόρα από την 
αριστερή πλαγιά που ήταν λιγότερο απότομη και βουτούσαν κραυγάζο-
ντας στα νερά. Οι μικρότεροι κολυμπούσαν ή τουλάχιστον προσπαθού-
σαν γι’ αυτό, στα ρηχά...» (Ανδρέας Μαρολαχάκης). 

 
 
Έτσι έχει το θέμα, αγαπητοί φίλοι κι ελπίζοντας να δρόσισα λίγο τη 

σκέψη σας, εύχομαι σε όλους «καλό καλοκαίρι» !!!
 

Βεροιωτόπουλα κολυμπούν 
στον Τριπόταμο, 1945

 (Αρχείο Γιάννη Χατζηιωάννου)

Κοπέλες δροσίζονται κάτω από 
τη γέφυρα Καραχμέτ

 (Αρχείο Δημήτρη Στάντζου)

 Μπάνιο στην «καζάνα» 
του Μπαρμπα Γιάννη 

στο Λιανοβρόχι
 (Αρχείο Χάρη
 Κουρουζίδη)

Σε αναζήτηση δροσιάς στη θάλασσα, δεκαετία ‘60



Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής 
περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρό-
νια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέλη-
ξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & 
μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός 
& πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το 
πληκτρολόγιο μου».

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
Στο κόμμα της αριστεράς και του λαού (ΣΥΡΙΖΑ από τα λίντλ), ο 

παπαδραχμούλης και ο διαστημάνθρωπος, αρχικά μας διδάξανε τι 
σημαίνει real state & επιχειρείν και στη συνέχεια, μας υποδείξανε, τι 
είναι το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, και αναλάβανε την ευθύνη, 
πλήρως, και η ζωή συνεχίζεται.

Και αντί ο ηγέτης που  γεννιέται κάθε 100 χρόνια, ο επαναστάτης 
που τον έτρεμε ολάκερη η Ευρώπη, ο Αλέξης ντε, να ζητήσει τις πα-
ραιτήσεις τους, «απαίτησε» να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.

Προσωπικά έχω σοκαριστεί από την πυγμή που υπέδειξε ή στην 
καθομιλουμένη γελάνε και οι μπάμιες και τα φασολάκια και τα μακα-
ρόνια χωρίς κιμά και …το σάμαλι! 

Πάντως δεν πρόκειται ούτε για ψεύτες, ούτε για κότες λιράτες, 
αλλά για μάγκες – ξιφομάχους, που δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί 
τους, για αυτό και αναλάβανε ολάκερη την ευθύνη!

Ζήτω τα προβατοειδή!

Που λέτε φίλοι μου, 
ο παπαδραχμούλης, ο προστάτης των φτωχών και των καταπιε-

σμένων, ο ενοικιαζόμενος μετανάστες, παίζοντας το παιχνίδι, εδώ ο 
παππάς, εκεί ο παππάς που είναι ο παππάς, αναζητεί τον κ. Παππά, 
αρχικά στη Βενεζουέλα, στη συνέχεια στο διάστημα με τους εξωγήι-
νους και τελικά ο Αλέξης απαντά, εδώ είναι ο παππάς στο ΣΥΡΙΖΑ και 
πίνει φραπέ μαζί με τον κυρ Αλέκο!

Υπεύθυνε της καθημερινότητας και της ανάπτυξης της χώρας, λεί-
πεις, που είσαι, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα!

Η όλη διαδικασία των τηλεφωνικών συνομιλιών, με τον πρώην 
ανεπάγγελτο εξωγήινο υπουργό, ανεξαρτήτως ευθυνών, αποδεικνύει 
ότι πρόκειται για ανθρώπους που γνωρίζονται «πάρα πολύ καλά», 
δεν θα έλεγα κολλητάρια, για αυτό και οι οικειότητες με χρήση, λεξιλο-
γίου πεζοδρομίου.

Η μπόχα που άρχισε να αναδύεται, αφήνει μόνο αλγεινές εντυπώ-
σεις και δικαιολογίες αξιοθρήνητες.

Δυστυχώς, στη χώρα υπάρχει μία νοσηρή κατάσταση, που σιγά – 
σιγά απομυθοποιεί τη Δημοκρατία στην πατρίδα μας.

Τέτοια φαινόμενα πρέπει να πατάσσονται και τα κόμματα, σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι η κρυψώνα του κάθε αλαζονικού λα-
μόγιου

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ. όταν στην κυβέρνηση καταλάβετε τι κακό σας έχει προκαλέσει 
η τύπισσα της εκπαίδευσης, θα είναι πολύ αργά.

Έπρεπε να είχε φύγει πέρσι, εκτός εάν …

Πρόσκληση 
σε Γενική 
Συνέλευση

Το Δ.Σ του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, καλεί τα μέλη 
του σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που 
θα γίνει την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020και ώρα 18:00 μ.μ, στο 
χώρο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλε-
ξάνδρεια. 

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα παρακάτω :
-H έγκριση οικονομικού Απολογισμού 2019.
-Ενημέρωση  για την υγειονομική ασφάλεια των ωφελου-

μένων και των εργαζομένων στο ΚΔΗΦ.
-Αλλαγή σκοπού από ΣΥΔ ( Στέγη Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης ), σε ΚΔΗΦ ( Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας 
Φροντίδας ).

-Ενημέρωση για τη δωρεά των δύο οικοπέδων από το 
Δήμο Βέροιας προς το Σύλλογο καθώς και η ανέγερση του 
νέου ΚΔΗΦ στη Βέροια. 

Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη. 

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ του Συλλόγου

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
ΣΑΡΚΑΤΖΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ  ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ψήφισμα εις μνήμη
του εκλεκτού
συναδέλφου 

Θωμά Κοτρίδη 
Επί τη αγγελία του θανάτου του Συναδέλφου Κο-

τρίδη Θωμά συνήλθε εκτάκτως σήμερα Παρασκευή 
24-6-2020 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Ημαθίας και αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι: 
1) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους 
του. 2) Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.

3) Να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας στη τέλεση του 
40νθημέρου Μνημόσυνου.

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ Συνάδελφε
ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.ΣΗ.

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

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

 Την Κυριακή 28 
Ιουνίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ι-
ερό Μητροπολιτικό 
Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αλεξαν-
δρείας και θα τελέσει 
χειροτονία Ιερέως.   

Την Κυριακή 28 Ι-
ουνίου στις 7:00 μ.μ. 
θα λάβει μέρος στον 
Πολυαρχιερατικό Πα-
νηγυρικό Εσπερινό 
στον πανηγυρίζοντα 
Παλαιό Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό των 
Αγίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας.  

Τη Δευτέρα 29 
Ιουνίου το πρωί θα 
λάβει μέρος στην 
Π ολυ α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ή 
Θεία Λειτουργία στον 
πανηγυρίζοντα Πα-
λαιό Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας.  

Τη Δευτέρα 29 Ι-
ουνίου στις 8:00 μ.μ. 
θα προεξάρχει στον 
Πολυαρχιερατικό Πα-
νηγυρικό Εσπερινό 
στο Βήμα του Απο-
στόλου Παύλου στη 
Βέροια, όπου και θα 
ολοκληρωθούν οι εκ-
δηλώσεις των ΚΣΤ´ 
Παυλείων. 

 Την Τρίτη 30 Ι-
ουνίου το πρωί θα 
ιερουργήσει  στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Πρω-
τοκορυφαίων Απο-
στόλων Πέτρου και 
Παύλου Κυμίνων. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται 
, μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας 
,στο υπόγειο της Δη-
μοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 26 

Ιουνίου 2020 στις 5.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου (Πο-
λιούχου) Βέροιας ο Θωμάς Κοσμ. 
Κοτρίδης σε ηλικία 74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 26 Ι-

ουνίου 2020 στις 6.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξάνδρειας ο Κων/νος Γεωρ. 
Λαφαζανίδης σε ηλικία 70 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
KYΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 26 

Ιουνίου 2020 στις 12.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Αθηνά 
Μαυρίδου σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΔΑ: 9Π1Ρ7ΛΛ-Ψ6Σ              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ. πρωτ.  Φ2.3.3/15/ 232891(1114) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επι-

τροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών 
Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «Σποραδικές Εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος και συμπλήρωση της σήμανσης των υπ΄ αριθ-
μών 13,14 &16 Ε.Ο. αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας» με προϋπολογι-
σμό 850.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: 45233141-9 - Εργασίες συντήρησης 
οδών.

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με  προϋπολογισμό 685.483,87€  ΕΥΡΩ.  
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και 
αναθεώρηση)

2.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος. 

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
13/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
με αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821/Β) 
«Ρυθμίσεις Τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Η-
λεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

 Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53644, FAX επικοινωνίας 
23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα  Παπαδο-
πούλου Κατερίνα 

3.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για κατηγορία έργων 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  
και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής ύψους 13.710,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 
εννέα (9) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού δηλ. μέχρι  14/05/2021. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι εννέα  (9) μήνες.

5. Το έργο, προϋπολογισμού 850.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. χρη-
ματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών δα-
πανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο από 
ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) έτους 2020 με κωδικό έργου 
2131ΗΜΑ001ΚΑΠ18 όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/2020 
Απόφαση 4ης συνεδρίασης /06-04-20 (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ, με θέμα «Έγκριση τεχνι-
κού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας έτους 2020» και την από 28-04-2020 ορθή επανάλη-
ψης αυτής, στην  οποία έχει  περιληφθεί το έργο του θέματος και 
έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 431(19)/02-01-2020, Α/Α 160 
(20REQ006129941  2020-01-02) για την ανάληψη υποχρέωσης/έ-
γκριση δέσμευσης πίστωσης και με αρ. 352 καταχώρηση στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής υπηρεσίας της 
ΠΚΜ και η απόφαση με αρ.πρωτ. 225213(2085)/13-05-2020, Α/Α 
2026 (20REQ006694420  2020-05-13) για την ανάληψη υποχρέ-
ωσης/έγκριση δέσμευσης συμπληρωματικής πίστωσης και με αρ. 
1992 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
Οικονομικής υπηρεσίας της ΠΚΜ

6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/16  

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή της   Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.
ΔΗ.Σ. στις 26-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006930112)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

REAL STATE & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ!
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

Η βιομηχανία
ΑΛΜΗΑΒΕΕ ζητά
εποχικόπροσωπι-
κόγια τιςανάγκες
της παραγωγής
του επόμενου τε-
τραμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

λόγους)
•Χειριστέςανυψωτικώνμηχανημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστην έδρα της επιχείρησης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης,έωςκαιτις30/6/2020.

Η αίτηση θαπρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ήφωτοτυπία διαβατηρίου (με τηνάδεια εργα-
σίας).

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

Συνεργείοεπιφυλακής
τηςΔΕΥΑΒ

Ιούνιος-Ιούλιος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατάτο

διάστημααπό29-6-2020μέχρι5-7-2020θαεί-
ναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
22-26/06/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιας προσφέρονται
ΥπηρεσίεςΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλι-
στουςκαιάπορουςπολίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελο-
ντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαιραντεβούγια
όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν
στο τηλεφωνικό νούμερο23313-53821 και 53809ή να επι-
σκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου
51,πιοκάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Σάββατο27-6-2020
08:00-14:30ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙ

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931
08:00-14:30ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7

23310-28594
08:00-14:30ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279
14:30-21:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ6(πλατείααστικών,διπλ.σταΚΤΕΛ)23310-63620
19:00-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914
21:00-08:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

Κυριακή28-6-2020
08:00-14:30ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374
14:30-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677
19:00-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ26

23310-24123
21:00-08:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ26

23310-24123

Δευτέρα29-6-2020
14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
14:30-21:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρομος

αγοράς)23310-73124
19:00-21:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

2023310-23416
21:00-08:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

2023310-23416

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα63
τ.μ.μεπατάρικαιυπόγειοστη
Βέροια,οδόςΤρύφωνος3.
Τηλ.:6944024468.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπωλείται
οικόπεδο433μέτρα (πε-
ριφραγμένοαμπέλι).Τιμή
22.000 ευρώ.Τηλ.:6971
879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία,πωλείταιοικόπε-
δο2στρ.,οικοδομήσιμο,
με θέα, σε ήσυχη τοπο-
θεσία.Τιμή25.000 ευρώ.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-
δο στηΜέσηΒέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα επιπλωμένη,
Πλατεία Ωρολογίου, ο-
δόςΜιαούλη17,Βέροια.
Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

πτεροΑκροπόλεως,στην
καινούργια γέφυρα«Κού-
σιου».Τηλ.:6984108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠ-
ΠΑ γωνία ενοικιάζεται
κατάστημα45τ.μ.μεπα-
τάρι&W.C.,ανακαινισμέ-
νομε καινούργια κουφώ-
ματα.Τηλ.:6936554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

Κωδ.116009ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχισμένη
ντουλάπα,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματιστικά
Inverter,σεεξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο
180€.Θαείναιδιαθέσιμοαπό1/06/2020.Απο-
κλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:115202ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Διαμέρισμα77
τ.μ.,καθ.και87τ.μ.μικτάκατασκευή1980,2
υ/δ,4οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
ανακαινισμένοπολυτελώς ,άψογασυντηρη-
μένο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,σεεξαιρετική
κατάσταση,σύγχρονεςπροδιαγραφές , και-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
απίστευταεργονομικό,οιχώροιτουλειτουργικοί,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου, επιπλωμένο
,μεανελκυστήρα,μεδύοντουλάπες,μεηλι-
ακόθερμοσίφωνα,μεκλιματιστικό ,μεπολύ
μεγάληβεράντα, μεθωρακισμένηπόρτα,με
πολύωραίομπάνιο,γιααπαιτητικούςμισθωτές,
γωνιακό,τιμή280€.

ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-
ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,
μεηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2
κλιματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακό-
σμηση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σε
πολύκαλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα380€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ:23712-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον3οόροφο.

Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1968καιδιαθέτειΑτομικήθέρμανσηΠετρελαί-
ου,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΠόρταΑσφαλείαςμετρίαινα,Ανελκυστήρα,A/C,
Έπιπλα,Διπλάτζάμια-Τιμή:270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδό

ΣαλαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατάστα-
σημεοικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό2-3
ΥπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔια-
θέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο
καιμίαμεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότονπε-

ριφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο6.000
τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,μηνιαίο
μίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-

ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλο
γιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

Κωδ:24286-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό2
Χώρους.Είναικατασκευασμένοτο2002καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη,Τιμήπολύπροσιτήμόνο200€.

Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ. Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεπε-
τρέλαιο, κουφώματακαινούργιασυνθετικάκαι
πόρταθωρακισμένη,Τιμή:200€.Διαθέτουμε
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

Κωδ:24278-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητογραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87τ.μ.1ος .Αποτελείταιαπό
2ΧώρουςκαιέχειδικότουWCκαικουζινάκι,
είναικατασκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-μεπετρέλαιο,τακουφώματα
τουσυνθετικάμεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη,ενοίκιο210€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Βρίσκε-
ταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισεσημείο
εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατάστημα,με
πολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανση
Κλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ. καθ. Ισόγειο
και30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

ΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σεημιυ-
πόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλεχειρι-
στήριο,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαποκλει-

στικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλοStudio
-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκη
στουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδομήτου1999,
σεπολύκαλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλή
τιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύ
φωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπό-
λης,μεανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπό

τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφο
χωρίςανελκυστήρα.Μαζίμε τοΔιαμέρισμα
δίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμη-
σηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1991καιανακαινίστηκετο
2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου
μεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
ΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επιπλωμένοήκαι
χωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,με
Ανοιχτωσιά,μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,
σετιμήπροφοράςμόνο:47.000€. Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου, τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001

καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-
ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ. επί του
κεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδικό
ακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατασκευή
πολυτελέστατητου1992καιπροσφέρεταισε
μίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο350.000€.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220 τ.μ.2 επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο2000καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλά
τζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-
κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο
39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο
1οςόρ.ψηλός οικοδομήτου1999,σεπολύ
καλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χω-
ρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινό
καιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,με
ανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναι κατασκευασμένο το
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια -Τιμή:54.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,
εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα
,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται ισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέροντος
,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση, ιδιαίτερο
ακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικόση-
μείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ
σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106027 ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-

ΓΟΥΛΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικήςε-
πιφάνειας5.625τ.μ.γωνιακό,κατάλληλογια
ανέγερσηβίλας,σεπολύκαλήτιμήμόνο17.000
€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106516-ΠολυπλάτανοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
επίπεδοωραιότατοΑγροτεμάχιοσυνολικήςεπι-
φάνειας27.313τ.μ.Τιμήμόνο55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτοποθε-
σία,Τιμή:30.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαιρία
σίγουρη.

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

Κωδ:106441-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙ-
ΚΟΠΕΔΟσυνολικήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναι
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήγειτονιά,
τιμήπροσιτήμόνο:50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

2ηςειδικότητας
Δ)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικού εγκαταστάσεων4πς ειδικότητας-(Θερμαστή)Ε)Τεχνίτη ή

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

1.ΔΕΛΤΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.Α.Φ.Μ.(εκκαθαριστικότηςεφορίαςηβεβαίωσηαπόδοσηςΑ.Φ.Μ.),
3.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
4.Α.Μ.Κ.Α.
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ(επικυρωμένοαντίγραφο)
6.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ(πρώτοςδικαιούχοςοεργαζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίαςκαι
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήήβοηθούχειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:2331023311,2331070663εσωτερικό144ή141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα
γιαβοηθόλογιστήπουνα
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη
Βέροια, ζητά άνδρα ή
γυναίκααπό30έως50
ετώνγια τοΤμήμαΠω-
λήσεων.Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση,
αυτοκίνητο και κινητό.
Πληροφορίες στο 6947
021868.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνται οικιακά έπιπλαμεταχειρισμένασε τιμή

ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6977933532(κ.Απόστολος).



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται

επαγγελματικόςχώρος50 τ.μ.,

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

όρ., γωνιακό, δίπλα σταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-

ηθός φαρμακείου στη Βέροια.

Τηλ.:6947564217.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες

σε ενοκιαζόμενα διαμερίσμα-

τα στην Κασσάνδρα Χαλκιδι-

κής, εξασφαλισμένη διατροφή,

στέγη και ασφάλιση για σεζόν.

Τηλ.:6976689089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το ε-

ξωτερικο κυλικείο του Νοσο-

κομείου Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίαςΜΟΝΟαπό 18.00 έως

21.00στοτηλ.:6944577645.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘ ’ TS IFL ID IS  SECURITY ’’

ζητάει να προσλάβει για μό-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ90000€
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.
50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,μεθερμ/
τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο1οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΠΑΠΑΓΟΥ60τ.μδιαμπερεςΑυτ.Θερμ3οςμεΘεα180€
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΑΝΘΕΩΝΜονοκατοικια1ΔΣ-Κμεσομπαπεριποιημενο160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.απόπαρα-
λια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευομενες500€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ04750τ.μ35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

σμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέον
αποθηκευτικούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίεςστοτηλ.6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρού

Βέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.ΕπίσηςένατρακτέρUNIMOK,μία
πλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΑπότηνεταιριαKORMOSEMPORIKIμεέδρατηΒέροια
ζητείται, νέοςή νέαμε γνώσεις λογιστικής και αγγλικών γιαά-
μεσηπρόσληψη.Αποστολήβιογραφικωνστοkormosemp@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, α-
πόφοιτοςΑΕΙ ή ΤΕΙ για να
εργασθεί μεπλήρεςωράριο
στο κατάστημα Hair Shop.
Τηλ.:2331024141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση
αγορά γκαρσονιέρα με
1ΔΣΚWC,1οςκαιάνωμε
ασανσέρ, στο οικοδομικό
τετράγωνοΑΝοίξεως-Βε-
νιζέλου-ΕΛηάς-Μητροπό-
λεως-Αγ.Δημητρίουμέχρι
20.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583.



νιμη απασχόληση, εξωτερικό πω-

λητή ή πωλήτρια για τους Νομούς

Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,  ευχέρεια

λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια εργασίας προ-

σωπικούασφαλείας, εμπειρία με βι-

ογραφικό και συστάσεις. Μισθός,

ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή

δικαιολογητικών με συνέντευξη στα

κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονί-

κης 45 Βέροια www.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsif l idis.gr- Τηλ.

2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με πείρα

και αγάπηγια ταπαιδιάαναλαμβάνει

τη φύλαξη βρεφών και νηπίων. Τηλ.:

6987910004.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποί-

ηση γερόντων και για 24ωρη απα-

σχόληση, καθαριότητα γραφείων και

σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ-Επιστήμων ζητεί

σύζυγο-σύντροφο έως 40 ετών, για

σοβαρήσχέση.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια,

επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40

ετών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρεώ-

σειςζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβα-

ρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

Ταακίνηταπουδημοσιεύονταιείναιέναμικρό
δείγματηςποικιλίαςακινήτωνπουδιαθέτουμε

Ζητούνταιγιααγοράαπότουςπελάτεςμαςχωράφια,
κεντρικάκαταστήματα,μονοκατοικίες,διαμερίσματα

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαμονοκατοικίαστο

Λαζοχώρι160 τ.μ.στονκεντρικόδρόμοσε
400τ.μ.οικόπεδο.Τιμήπώλησης35.000ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίακοντάστογήπε-
δο65τ.μ.σε170τ.μ.οικόπεδο,χρήζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης35.000ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

1527-28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστον

Προμηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πα-
νταχώθεν ελεύθερο, μεαπεριόριστηθέα,
σεπροχωρημένη κατάστασηηοικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.
-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.
-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.
-2οςόροφοςκύριαχρήση

90τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχει
κλιματισμό κα ασανσέρ.Α-
ριστοτέλους 21, στο κέντρο
τηςΒέροιας. Πληροφορίες:
6945 541642 (Ζαφείρης) &
6972605550(Βασίλης)

ΑπότοΦροντιστήριο«ΟΜΙ-
ΛΟΣ» ζητούνται:Φυσικός, Χημι-
κός καιΜαθηματικός.Πληροφο-
ρίεςστοτηλέφωνο:2331021021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός
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Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η « 
μεταφορά από το Πρόγραμμα “ΦιλόδημοςI” στο Πρόγραμμα 
“Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων 
συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 ευρώ, υπό την 
προϋπόθεση ότι συναινούν οι Δικαιούχοι των εν λόγω έργων 
».

 Σύμφωνα με πληροφορίες του airetos.gr, η Απόφαση. Θε-
οδωρικάκου, μετά την έκδοσή της, εστάλη εγγράφως από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε όλους τους Δικαιούχους 
των έργων ανά την Ελλάδα (Δήμους, ΔΕΥΑ κλπ). 

Με τα έγγραφα του ΤΠΔ, ζητείται να ληφθεί Απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου εκάστου Δήμου, ΔΕΥΑ κλπ, με την οποία 
Απόφαση να δοθεί συναίνεση για τη μεταφορά του/των έργου/
έργων του, από το “Φιλόδημος Ι” στο “Τρίτσης”, επιπλέον να 
οριστεί και να εξουσιοδοτηθεί νόμιμος εκπρόσωπος κάθε Δή-
μου που θα υπογράψειτα απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. τροπο-
ποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων κλπ).   

 Μεταξύ των 459 έργων, περιλαμβάνονται και έργα των τρι-
ών Δήμων της Ημαθίας:

-Μονάδα πρωτοβάθμιας επεξεργασίας νερού Δ.Ε.Υ.Α ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ 2.231.731,12 ευρώ

- Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Μα-
κροχωρίου Δήμου Βέροιας (3η φάση -ολοκλήρωση) Δ.Ε.Υ.Α 
ΒΕΡΟΙΑΣ 2.730.000,00 ευρώ

- Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστή-
ματος τηλεχειρισμού, τηλεελέγχου και παρακολούθησης διαρ-
ροών του πόσιμου νερού στις Δ.Ε. Αντιγονίδων, Μελίκης και 
Πλατέως του Δήμου Αλεξάνδρειας
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Ανοιχτή πληγή, οι συχνές κλοπές μετασχηματιστών 
της ΔΕΗ για το πότισμα των καλλιεργειών

-Τι λένε στο «Λαό», αγρότες, Αστυνομία και ΔΕΔΔΗΕ για το θέμα
Με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο περιέγραψε στα Λαϊκά&Αιρετικά 

στον ΑΚΟΥ 99.6, ο Φίλιππος Πειμανίδης, ένας από τους αγρότες 
στα Παλατίτσια , την κλοπή για δεύτερη φορά μέσα στο μήνα, των 
μετασχηματιστών της ΔΕΗ που ηλεκτροδοτούν τις γεωτρήσεις τους 
για να ποτιστούν οι καλλιέργειές τους. Αγανακτισμένος από τον δαί-
δαλο της γραφειοκρατίας που αντιμετώπισαν, αφού μετά το συμβάν 
προσπαθούν να βρουν άκρη στην ΔΕΗ για να αντικατασταθούν 
οι μετασχηματιστές και όπως είπε χαρακτηριστικά, τους παραπέ-
μπουν από υπεύθυνο σε υπεύθυνο. Τελικά έλαβαν την διαβεβαί-
ωση ότι άμεσα και κατά προτεραιότητα θα διευθετηθεί το θέμα, 
ωστόσο ανησυχούν για το τι σημαίνει άμεσα, αφού οι καλλιέργειές 
τους αν μείνουν απότιστες πάνω από 5 ημέρες θα καταστραφούν. 

Στο ερώτημα αν κατήγγειλαν την κλοπή στην Αστυνομία, ο κ. 
Πειμανίδης απάντησε ότι παρόλο που και από την ΔΕΗ τους προέ-
τρεψαν να πάνε στην  Αστυνομία, στην Ασφάλεια τους ενημέρωσαν 
ότι δεν έχουν δικαιοδοσία να καταγγείλουν οι ίδιοι την κλοπή, παρά 
μόνο η ΔΕΗ που είναι ιδιοκτησία της τα κλεμμένα υλικά. Αυτοί δη-
λαδή που δεν έχουν πλέον ρεύμα στις πομόνες τους  λόγω κλοπής 
που γίνεται δίπλα στα χωράφια τους δεν μπορούν να το καταγγεί-
λουν… 

Κατηγορηματικά ανέφερε ο αγρότης από τα Παλατίτσια, ότι για 
την κλοπή χρειαζόταν ιδιαίτερη οργάνωση, αφού λόγω του βάρους 
των μετασχηματιστών, αλλά και του ύψους που βρίσκονται, απαι-
τείται γερανός και άτομα για να τους κατεβάσουν. Σημειωτέον  ότι η 
κλοπή έγινε μόλις 300 μέτρα από το τελευταίο σπίτι του χωριού και 
δείχνει το θράσος και την αποφασιστικότητα των κλεφτών.  

«Από δω και πέρα δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Έχουμε χωριστεί 
σε περιπολίες ανά δύο άτομα όλο το βράδυ και περιπολούμε για να 
μην μας κλέψουν τις παραγωγές, για να μην κλέψουν τους μετα-
σχηματιστές», ανέφερε με ένταση ο αγρότης. Υπάρχουν λύσεις που 
πρέπει να βρει η ΔΕΗ για να διαφυλάξει την περιουσία της, που 
είναι και δημόσια περιουσία. Χωρίς να είμαστε ειδικοί ακούμε ότι θα 
μπορούσαν να «τσιπάρουν» τους μετασχηματιστές για να εντοπίζο-
νται, ίσως να τους ανέβαζαν ακόμη πιο ψηλά, ενώ ένα ακραίο μέτρο 
θα ήταν να βάλουν ηλεκτροφόρα προστασία με μια ειδοποίηση για 
να μην μπορεί και να μην τολμά ούτε να πλησιάζει κάποιος». 

Η άποψη του Διευθυντή Αστυνομίας Ημαθίας
Για το θέμα ο «Λαός» επικοινώνησε με τον Αστυνομικό Δι-

ευθυντή Ημαθίας Διονύση Κούγκα, ο οποίος μας ανέφερε ότι 
πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που δυστυχώς αυτές οι ομάδες 
κλεφτών λυμαίνονται τον κάμπο και συνεχώς χτυπούν σε αγροτικές 
περιοχές που είναι δύσκολη η φύλαξη από την αστυνομία. Επι-
πλέον υπογράμμισε ότι είναι λανθασμένη η πρακτική της ΔΕΗ να 
στέλνει συγκεντρωτικά καταστάσεις με τα σημεία που έχουν γίνει 
κλοπές, αφού όμως έχει μεσολαβήσει αρκετός χρόνος, ακόμη και 2 
μήνες και πλέον έχουν χαθεί στοιχεία και υλικά που θα βοηθούσαν 
στην εξιχνίαση των κλοπών. Μάλιστα ο κ. Κούγκας ανέφερε ότι έχει 

και ο ίδιος απο-
στείλει έγγραφα 
προς την ΔΕΗ ζη-
τώντας την άμεση 
καταγγελία των 
κλοπών για να 
μπορεί η αστυνο-
μία να κάνει την 
δουλειά της. Στο 
ερώτημα γιατί δεν 
ακολουθεί η α-
στυνομία την πο-
ρεία  του χαλκού, 
δηλαδή να ψάξει 
επιχειρήσεις που 
μπορεί να κατα-
λήγουν τα κλοπι-
μαία και είναι πο-
λύ συγκεκριμένες, 
ο κ. Κούγκας α-
πάντησε ότι είναι 
δύσκολο να ταυ-
τοποιηθεί ότι τα 
κομμάτια χαλκού 
που θα βρουν είναι αυτά που εκλάπησαν. Τις περισσότερες μάλιστα 
φορές προλαβαίνουν λιώνουν τον χαλκό, επομένως με αλλοιωμέ-
νο το προϊόν της κλοπής είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν οι 
δράστες ή να απαγγελθούν κατηγορίες, συμπληρώνει. Καταλήγει ο 
Αστυνομικός Διευθυντής λέγοντας ότι δυστυχώς ο μόνος τρόπος για 
να κυνηγηθεί το κύκλωμα του κλεμμένου χαλκού είναι φορολογικά, 
με την ενεργοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών που μπορούν να 
εντοπίσουν τον κλεμμένο χαλκό από την έλλειψη παραστατικών.  

Τι λέει ο  διευθυντής της ΔΕΔΔΗΕ Βέροιας
Απαντώντας στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς των α-

γροτών, ο διευθυντής της ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Βέροιας κ. Παύλος 
Τσαγκαλίδης, μιλώντας στον «Λαό» επεσήμανε ότι είναι οι  πρώτοι  
που κατανοούν και στεναχωριούνται για το πρόβλημα και την κα-
τάσταση των αγροτών που δεν μπορούν να ποτίσουν πάνω στην 
παραγωγή, αλλά «πολλές φορές δεν μπορούμε να βοηθήσουμε 
διότι ο μετασχηματιστής δεν είναι ένα όργανο μικρό και διαθέσιμο 
ανά πάσα στιγμή, είναι ένας σημαντικός εξοπλισμός», λέει ο κ. Τσα-
γκαλίδης προτείνοντας κάποιες λύσεις που μπορούν να μειώσουν 
αυτά τα φαινόμενα όπως: 

-Να «αποκοπούν» οι δρόμοι πώλησης των κλοπιμαίων και να 
ελέγχονται οι αγοραστές ή οι μονάδες-επιχειρήσεις που αγοράζουν 
και λιώνουν τον χαλκό,

- Να γίνει πιο αυστηρός ο νόμος για όσους συλλαμβάνονται και 

συναλλάσσονται σε περιπτώσεις κλοπών, όχι μόνο μετασχηματι-
στών αλλά και όποιων υλικών δικτύου κοινής ωφέλειας

-Να τοποθετήσουν οι αγρότες στις αρδευτικές εγκαταστάσεις 
τους, όπου μπορούν στα χωράφια τους, συναγερμούς που θα τους 
ειδοποιούν όταν κόβεται το ρεύμα, ενημερώνοντας άμεσα τη ΔΕΗ ή 
την Αστυνομία 

-Και να οργανώσουν και οι ίδιοι περιπολίες, αφού δεν επαρκεί 
η αστυνομία ούτε το προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να προφυ-
λάξουν τους μετασχηματιστές, «διότι αυτοί είναι που υφίστανται τη 
μεγάλη ζημιά και δυστυχώς δεν  μπορούμε να βοηθήσουμε, παρ’ 
ότι το θέλουμε πάρα πολύ», προσθέτει ο κ. Τσαγκαλίδης, χαρακτη-
ρίζοντας «μάστιγα» το φαινόμενο αυτό για τον ΔΕΔΔΗΕ σε όλη τη 
χώρα.

 Διευκρινίζει μάλιστα ότι κάποιες από τις προτάσεις των αγρο-
τών, όπως π.χ. να στηριχθούν σε υψηλότερο σημείο οι μετασχημα-
τιστές, δεν απέφερε αποτέλεσμα, ενώ η τοποθέτηση ηλεκτροφόρων 
αποτρεπτικών υλικών είναι μια πολύ επικίνδυνη μέθοδος, κυρίως 
για τους ανυποψίαστους.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

459 έργα μεταφέρονται από το “Φιλόδημος Ι” στο πρόγραμμα “Τρίτσης”
-Περιλαμβάνονται και έργα των τριών Δήμων της Ημαθίας
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