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Η πατέντα είναι ελληνική 
συνήθεια και σώζει!!!

  Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένα από 
τα κύρια γνωρίσματα του Έλληνα που είναι 
η πατέντα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού για να σώσει ζωές; 
Πρόκειται για την χρησιμοποίηση ενός απλού 
πλαστικού διακλαδωτή για να δίνει το οξυγόνο 
του αναπνευστήρα σε επιπλέον ασθενείς, κάτι 
που εξ ανάγκης εφάρμοσαν οι γείτονες Ιταλοί. 
Δεν θα μπορούσε το ελληνικό «δαιμόνιο» να μην 
τσιμπήσει την πατέντα, να την δοκιμάσει και 
να την έχει στο οπλοστάσιό των νοσοκομείων αν 
χρειαστεί, που αχρείαστη να είναι! Πάντως τα 
μέτρα και η προετοιμασία για τον πόλεμο είναι 
απαραίτητα κάτι που εφαρμόζει και η διοίκηση 
του Νοσοκομείου Ημαθίας που αξιοποίησε με 
τον καλύτερο τρόπο μια πατέντα που μπορεί αν 
χρειαστεί να σώσει ζωές.  
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Ιλαρίωνος οσίου, Ηρωδίωνος εκ των 70

του Σαββατοκύριακου

Παράταση στο κλείσιμο
των δικαστηρίων

μέχρι τις 10 Απριλίου 

Με νέαΚΥΑαποφασίστηκε ηπαράταση τηςπροσωρινής
αναστολής λειτουργίας τωνπολιτικών,ποινικώνδικαστηρίων
και εισαγγελιών της χώρας για το διάστημα από 28-3-2020
έωςκαι10-4-2020γιαπροληπτικούςλόγουςδημόσιαςυγείας
σύμφωναμετηνεισήγησητηςΕθνικήςΕπιτροπήςΠροστασί-
αςΔημόσιαςΥγείαςέναντιτουκορωνοϊού.Έτσιταδικαστήρια
καιοι υπηρεσίες τουςδενθαλειτουργούνκανονικάμέχρι και
τις 10Απριλίου,πληνσυγκεκριμένων εξαιρέσεων όπωςαυ-
τόφωρα κλπ.Οι διατάξεις αφορούν και ταστρατοδικεία, ενώ
για τον ορισμό νέωνδικασίμωνθαυπάρξει μέριμνααπό την
Γραμματεία.

Φ. Καραβασίλης: “Να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι θα 
είμαστε δίπλα θα κάνουμε ότι πρέπει, αλλά να μείνουμε 

ενωμένοι για να αντέξουμε”
Μεαυτό το μήνυμαπρος τους συναδέλφους του δι-

κηγόρους Ν. Ημαθίας έκλεισε η συνομιλία που είχε ο
πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας Φώτης
Καραβασίλης με τον ΖήσηΜιχ.Πατσίκα στην εκπομπή
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ 99,6.Ο κ. Καραβασίλης
μίλησε για την υπεύθυνη στάση των δικηγόρων να ζη-
τήσουνπολύ νωρίς να κλείσουν ταδικαστήρια λόγω του
μεγάλου συγχρωτισμού και κινδύνου εξάπλωσης του
κορωνοϊού, κόντραστα επαγγελματικά τουςσυμφέροντα.
Στάθηκεστο γεγονός ότι τα χρόνια έχουναλλάξει και το
«επιούσιο» επάγγελμα του δικηγόρου έχει γίνει αγώνας
επιβίωσηςγιαοτυςπερισσότερουςκαιστηλίτευσετηνστά-
σητηςκυβέρνησηςπουενώείχεανακοινώσειτηνένταξη
τωνδικηγόρωνσταμέτραστήριξης,τελικάτοπήρεπίσω.
Διατήρησε επιφυλάξεις για τοπρόγραμμαμέσωvoucher

των600ευρώπουανακοινώθηκεγιατηνστήριξητωνδικηγόρων,μηχανικώνκλπ.Καιαπευθυνόμενοςπροςτουςσυ-
ναδέλφουςτουτουςζήτησεναπαραμείνουνενωμένοικαιναέχουνυπόψητουςότιδυστυχώςθαείναιμιακατάσταση
πουφαίνεταιότιθαδιαρκέσειαρκετούςμήνες.Τέλοςανέφερεχωρίςναείναιέτοιμοςναανακοινώσεικάτιεπίσημαότι
θαυπάρξειμέριμνααπότοΤαμείοΑλληλοβοήθειας(ΛΕΑΔΙΒ)γιατηνστήριξητωνδικηγόρων,αφούηκατάστασηείναι
εξαιρετικάδύσκολη.(δείτεολόκληροτοβίντεοστοlaosnews.gr)

ΣτοΔ.Σ.τουΟΚΑΝΑ
ωςαναπληρωματικόμέλος
οΗλίαςΓραμματικόπουλος

Αναπληρωματικόμέλος τουΔ.Σ. τουΟΚΑΝΑ (με έδρα
τηνΑθήνα) τοποθετήθηκε ο βεροιώτηςψυχίατροςΗλίας
Γραμματικόπουλος, ο οποίος υπηρέτησε και στηΜονάδα
τουΟΚΑΝΑστοΝοσοκομείουΒέροιας, για τηνπρόληψη,
θεραπείακαικοινωνικήεπανένταξηναρκομανών.

Καλήθητεία τουευχόμαστεκαιθαμιλήσουμεμαζί του
γι’αυτό,στηνεκπομπή«Πρωινέςσημειώσεις»τηνερχόμε-
νηΔευτέραστονΑΚΟΥ99.6.

Προσπάθησαννακλέψουναυτοκίνητο
στηνπεριοχήτουΒυζαντινούμουσείουΒέροιας

Νεαρός ιδιοκτήτης αυτοκινή-
τουτύπουτζιπ,μάρκαςSUZUKI
VITARA, έκπληκτος το βρήκε
χθεςτοπρωί(Παρασκευή)ναεί-
ναιανοιγμένοκαιναέχουνπρο-
σπαθήσει να το βάλουν μπρος
ενώνοντας τα καλώδια. Συγκε-
κριμέναόπωςμαςείπεονεαρός
τοαυτοκίνητό τουήταναπό την
Κυριακήσταθμευμένοστην οδό
Μπαδραλέξη, κοντά στο βυζα-
ντινόμουσείοΒέροιας και λόγω
της απαγόρευσης κυκλοφορίας
δεν το χρησιμοποίησε καθόλου
αυτές τις ημέρες.Ότανπήγε το
πρωί της Παρασκευής για να
το κινητοποιήσει, είδε ότι ήταν
παραβιασμένο,είχανξηλωθεί τα
πλαστικά προστατευτικά γύρω
απότοτιμόνικαιείχανβγάλειτις
καλωδιώσεις. Κάλεσε αμέσως
την αστυνομία και καταγράφη-
κε το συμβάν από τηνΑσφά-
λεια.Από τοαυτοκίνητο εκλάπη
μόνο ένα πολυεργαλείο και έ-
να κυνηγητικό μαχαίρι από το
ντουλαπάκι,ενώδενπείραξαντο
ηχοσύστημαπου υπήρχε ή κά-
τι άλλο. Σύμφωναμε εκτιμήσεις
έγινε προσπάθεια να κλέψουν
τοαυτοκίνητοκαιπιθανότατανα
το χρησιμοποιήσει κάποιος για
άλληπαράνομηενέργεια.Σημει-
ωτέοότισύμφωναμεπληροφο-
ρίεςακριβώςίδιοαυτοκίνητοείχε
κλαπείκαιβρέθηκεμετάαπόμια
εβδομάδα.Πάντως το νου σαν
γιατί με τηναπαγόρευση κυκλο-
φορίαςκαιτααυτοκίνητααποτε-
λούνένανεύκολοστόχογιατους
επιτήδειους.

28 εκατομμύρια επιπλέον σε μεταποίηση, εμπορία
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με εντολή Βορίδη

Στηνένταξη25νέωνπράξεωνσυνολικούποσού28.312.000€,πουαφορούνστη«Μεταποίηση,εμπορίαήκαιανά-
πτυξηγεωργικώνπροϊόντωνμετελικόπροϊόνγεωργικό»,μεδικαιούχουςπολύμικρές,μικρέςκαιμεσαίεςεπιχειρήσεις,
τουαγροδιατροφικούτομέα,προχωράειηΓενικήΓραμματείαΑγροτικήςΠολιτικήςκαιΔιαχείρισηςΚοινοτικώνΠόρωντου
ΥπουργείουτουΠρογράμματοςΑγροτικήςΑνάπτυξης(ΠΑΑ)2014-2020,μεεντολήτουΥπουργούΑγροτικήςΑνάπτυξης
καιΤροφίμων,ΜάκηΒορίδη,ανεβάζοντας τονσυνολικόπροϋπολογισμό τωνενταγμένωνέργων τηςδράσης4.2.1.σε
376.242.000€.

Οιαιτούντες,πουπεριλαμβάνονταιστοπλαίσιοτηςνέαςαπόφασηςένταξηςστηνπαραπάνωδράσηθαενημερωθούν
σχετικάμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση,πουέχουνδηλώσεικατάτηναίτησήτους
στοΠΣΚΕ,απότηναρμόδιαΔ/νσηΠρογραμματισμούκαιΕπιχειρησιακώνΠρογραμμάτωντουΥΠΑΑΤ.
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Δέσμη μέτρων και αποφάσεων για την προστασία των 
πολιτών αλλά και την ανακούφισή τους από τις δυσκολίες 
που έχουν ανακύψει, λόγω του κορονοϊού, έλαβε ο Δήμος 
Βέροιας και σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Κώστας Βοργι-
αζίδης ενημερώνει, τονίζοντας τα εξής:

«Τις τελευταίες εβδομάδες βιώνουμε μια πρωτοφανή 
κρίση δημόσιας υγείας που έχει αλλάξει δραματικά την 
καθημερινότητα μας καθώς επίσης και τις λειτουργίες του 
κράτους και της αγοράς. Παρόλο αυτά ο περιορισμός της 
διάδοσης του κορονοϊού και ο χρόνος επιστροφής στην 
κανονικότητα και την καθημερινότητα μας, εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τα επίπεδα προσαρμογής μας ως κοι-
νωνία στα μέτρα που έχουν λάβει η Κυβέρνηση και οι κατά 
τόπους Δήμοι και Περιφέρειες της χώρας. 

Με άλλα λόγια, στο στάδιο που βρισκόμαστε σήμερα, 
παραμένει ακόμη στο δικό μας χέρι να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά 
την ασύμμετρη απειλή του κορονοϊού ώστε να τελειώνουμε το συντομότε-
ρο δυνατό με αυτή την περιπέτεια. Αρκεί βέβαια να ακολουθήσουμε πιστά 
τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων σχετικά με την ατομική υγιεινή για 
την προστασία από τον κορονοϊό ενώ παράλληλα να επιδείξουμε το μέ-
γιστο βαθμό προσαρμογής στα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται για τον 
περιορισμό της διασποράς του ιού.  

Στη μάχη αυτή κανένας δεν είναι μόνος και κανένας δεν περισσεύει. 
Είναι μια μάχη «συλλογική» που απαιτεί πειθαρχία, αυτοσυγκράτηση, αί-
σθημα ευθύνης, συνεργασία, συντονισμό και αλληλεγγύη. Ο καθένας από 
εμάς οφείλει να προστατεύσει τον εαυτό του, προστατεύοντας παράλληλα 
τους γύρω του.  

Επιπλέον, το κράτος και οι τοπικές αρχές οφείλουν να προστατεύσουν 
τους πολίτες, να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και να τους ανα-
κουφίσουν από τις συνακόλουθες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Βέροιας έχει μέχρι σήμε-
ρα λάβει μια δέσμη μέτρων και αποφάσεων για την προ-
στασία των πολιτών αλλά και την ανακούφισή τους από 
τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει. Πιο συγκεκριμένα, 
ενδεικτικά αναφέρω μερικά από τα μέτρα που λάβαμε:

• Αναστολή λειτουργίας όλων των ΚΑΠΗ από τις 
09/03/2020 

• Διακοπή όλων των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και 
αθλητικών δράσεων και προγραμμάτων του Δήμου Βέ-
ροιας από τις 10/3/2020

• Προληπτική απολύμανση όλων των δημοτικών κτη-
ρίων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων

• Αναστολή λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών 
από τις 16/3/2020

• Σφράγιση αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. ΕΑΚ, 
5Χ5 Προμηθέας κτλ) από τις 17/3/2020

• Προσαρμογή ωραρίου και εφαρμογή ειδικών μέτρων για την εξυ-
πηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του Δήμου και των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων 

• Λήψη αποφάσεων στα συλλογικά όργανα του Δήμου δια περιφοράς 
• Παράταση πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΥΑΒ για τρείς μήνες άτοκα 
• Πάγωμα των σφραγίσεων νερού λόγω οφειλών 
• Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών για όλες τις επιχειρή-

σεις που ανέστειλαν τη λειτουργίας τους καθώς επίσης και απαλλαγή από 
τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος (ΚΥΑ) για όσο διάστημα χρειαστεί (επίκειται απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου)

• Παράταση για ένα μήνα των αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα (ΚΕΑ)

• Λειτουργία του Προγράμματος «Μένουμε Σπίτι» που περιλαμβάνει 

εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων όσον αφορά 
την τροφοδότηση τους με τρόφιμα και φάρμακα

• Απαλλαγή από τα τροφεία των παιδικών σταθμών για τους μη δι-
καιούχους voucher για όσο διάστημα παραμείνουν κλειστοί οι δημοτικοί 
παιδικοί σταθμοί 

• Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους κα-
τοίκους του Δήμου και ειδικά στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες από 
ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας Βέροιας

• Διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων από το Κέντρο Κοινότητας Βέροι-
ας προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σχετικά με τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για την προστασία και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας

• Παραχώρηση χώρου στο Κεντρικό ΚΑΠΗ Βέροιας για την εκτέλεση 
των αιμοληψιών του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας ώστε οι εθελοντές αι-
μοδότες να μην προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου λόγω 
των έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων, με τον χώρο να απολυμαίνεται 
καθημερινά από τις υπηρεσίες του Δήμου

• Πραγματοποίηση διαδικτυακών ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών 
δράσεων από την ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και αξιοποίησης ελεύθερου 
χρόνου για όλες τις ηλικιακές ομάδες, δωρεάν προβολή συναυλιών μι-
κρής διάρκειας με γνωστούς καλλιτέχνες,  Stand up Comedy από τους δι-
ασημότερους Έλληνες κωμικούς και διαδικτυακά εργαστήρια παραμυθιού 
για παιδιά με σκοπό τη ψυχαγωγία και τη δημιουργική δράση κατ’ οίκον.

Βέβαια, για να έχουν επιτυχία τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται θα 
πρέπει όλοι μας να τα τηρήσουμε με ευλάβεια και συνέπεια ώστε να ανα-
χαιτίσουμε οριστικά την απειλή και να επιστρέψουμε το συντομότερο στην 
καθημερινότητά μας. Είμαι βέβαιος ότι ενωμένοι και συντονισμένοι θα τα 
καταφέρουμε. Από εμάς εξαρτάται εάν και πότε θα σταματήσουμε να πε-
ριμένουμε με αγωνία το καθημερινό διάγγελμα των 18:00. Ας γίνει λοιπόν 
μια σύντομη παρένθεση. Είναι στο χέρι μας». 

Κωστας Βοργιαζίδης: Μέτρα προστασίας και στήριξης  
των πολιτών, από τον Δήμο Βέροιας

-Παρέμβαση του Δημάρχου Βέροιας για  «συλλογική» μάχη κατά του κορονοϊού

Από έναν αναπνευστήρα, παίρνουν οξυγόνο δύο ασθενείς, 
με την πατέντα που εφαρμόζει το Νοσοκομείο Βέροιας

Ηλίας Πλιόγκας: «Με μια φθηνή λύση, σώζουμε ζωές»!
Μια φθηνή και σωτήρια λύση,  με ένα απλό πλαστικό «ταυ», μια «δι-

ακλάδωση» δηλαδή που μπορεί να  κουμπώνει σε έναν αναπνευστήρα, 
αλλά να δίνει οξυγόνο σε δύο ασθενείς, άρχισε να εφαρμόζει αυτές τις 
ημέρες  το νοσοκομείο Βέροιας, με πρωτοβουλία του διοικητή Ηλία Πλιό-
γκα, σε συνεργασία με την  διευθύντρια της ΜΕΘ Χριστίνα Ματέι και η 
δοκιμασία πήγε πολύ καλά.

«Δοκιμάσαμε την πατέντα επι ένα 12ωρο και είδαμε ότι λειτούργησε 
και είχε αποτέλεσμα», είπε μιλώντας στο Λαό ο διοικητής, ο οποίος πρό-
τεινε στο Υπουργείο Υγείας να προμηθευτεί τέτοιες «διακλαδώσεις», δια 
παν ενδεχόμενο. Κάτι που έκανε και ο ίδιος για το Νοσοκομείο Ημαθίας. 
«Οι δυνατότητες στα νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας, ως προς τις 
ΜΕΘ, αφορούν στην  διάθεση 10 – 12 κλινών, με λειτουργία αναπνευ-
στήρων. Με την πατέντα που αρχίσαμε να εφαρμόζουμε, θα μπορούμε 
να διπλασιάσουμε τον αριθμό των ασθενών στην χορήγηση  οξυγόνου, 
να καλύψουμε δηλαδή 25 άτομα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να 
καλύψουμε μέχρι και 52 ασθενείς, σύμφωνα με το Καναδικό μοντέλο του 
1 επι 4 » τονίζει ο κ. Πλιόγκας, απευχόμενος ωστόσο μια τέτοια εξέλιξη.

 Η μέθοδος αυτή  μπορεί να επεκταθεί άμεσα και εύκολα σε όλα τα 
δημόσια νοσοκομεία της χώρας αφού ένας αναπνευστήρας αποκτάει πολλαπλασιαστική δυναμική, με μηδα-
μινό κόστος, μόλις 3,5 ευρώ, το οποίο μπορεί να σώσει ζωές. Μία πατέντα των Ιταλών γιατρών την οποίαν 
εφαρμόζουν, κάτω από τις πολύ δύσκολες συνθήκες, ως γνωστόν, στα νοσοκομεία της γειτονικής μας χώ-
ρας, που μετράει καθημερινά εκατοντάδες απώλειες ανθρώπων από τον κοροναϊό.  

Το νοσοκομείο Βέροιας παρακολουθώντας τις τραγικές εξελίξεις και τις προσπάθειες των Ιταλικών νο-
σοκομείων και των γιατρών, υιοθέτησε την μέθοδο, την εφάρμοσε και την προτείνει σε όλα τα νοσοκομεία 
της χώρας, τώρα που η ανάγκη επιβάλλει επιτακτικά να μπουν όλα τα «όπλα» και οι δυνατότητες, στη μάχη 
κατά της εξάπλωσης της επιδημίας του νέου κοροναϊού SARS – COV 2!

Το ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας,  παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και ανταποκρινόμενο στην ανάγκη 
ενίσχυσης των μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, στέκεται ανθρώπινα δίπλα στους δημότες και πα-
ράσχει κάθε δυνατή αρωγή. Για το σκοπό αυτό εμπλουτίζουμε τις υπηρεσίες του «Βοήθεια στο Σπίτι» με το 
σύνθημα «Μείνε σπίτι – Φροντίζουμε για σένα». 

Οι δομές του «Βοήθεια στο Σπίτι» του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας θα βοηθούν μοναχικά άτομα τρίτης ηλικίας, 
άτομα με αναπηρίες και όσους/ες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χρήζουν βοήθειας για πολλές και διαφο-
ρετικές ανάγκες τους.  

Μπορείτε να τηλεφωνείτε καθημερινά και ώρες 09:00 – 13:00, στα παρακάτω τηλέφωνα των δομών, ανά 
δημοτική ενότητα διαμονής σας: 

- Βοήθεια στο σπίτι Δ.Ε. Βέροιας: 2331353825.
- Βοήθεια στο σπίτι Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου: 2331043390 

- Βοήθεια στο σπίτι Δ.Ε. Δοβρά: 2331051187 
- Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε. Μακεδονίδος: 2331351721
- Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε. Βεργίνας: 2331352019 
- facebook: Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βέροιας 
Το προσωπικό του «Βοήθεια στο σπίτι» του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας θα αξιολογεί το αιτήματα και, ανάλογα 

με την δυνατότητα, θα σας εξυπηρετεί σε θέματα όπως: αγορά και προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων, ειδών 
πρώτης ανάγκης και άλλες πρακτικές εξυπηρετήσεις της καθημερινότητας. 

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μείνε σπίτι! 

Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας
Ακριβόπουλος Λεωνίδας 

«Μείνε σπίτι – Φροντίζουμε για σένα»



Γράφει ο Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Τα τελευταία δέκα χρόνια 
η Ελλάδα δοκιμάζεται σκλη-
ρά από τρεις παράγοντες.  
Και  οι τρεις αναδείχτηκαν 
σε επικίνδυνους  συντελε-
στές στην εξαφάνιση διαφό-
ρων θρησκευτικών, πατρι-
ωτικών αρχών και ηθικών 
στον ελληνικό πολιτισμό και 

τις παραδόσεις μας.  Πρώτα το οικονομικό. Στα χρόνια 
αυτά κλονίστηκε η εθνική μας οικονομία με πολλές και 
δυσάρεστες συνέπειες. Δραματική μείωση των μισθών 
και των συντάξεων  των δημοσίων και των ιδιωτικών υ-
παλλήλων. Προκλήθηκε μεγάλη ανεργία με αποτέλεσμα 
να μη γίνονται διορισμοί στο δημόσιο τομέα για πολλά 
χρόνια με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος παραγωγικού επι-
στημονικού δυναμικού να εγκαταλείψει την πατρίδα(για-
τροί).Πολλοί έχασαν τα σπίτια τους τα σπίτια τους  και 
μένουν αιωρούμενοι μεταξύ απελπισίας και αυτοχειρίας. 
Ύστερα από δέκα χρόνια βοήθησαν οι «σύμμαχοι» των 
ευρωπαϊκών κρατών για την αφαίμαξη της οικονομίας 
μας και μας εγκατέλειψαν. Πριν από ένα χρόνο περίπου 
ήρθε η ανάκαμψη της οικονομίας και της ελπίδας.

Δεύτερο. Τους τελευταίους μήνες ενέσκηψε η κατάρα 
της ανθρωπότητας, ο ύπουλος και θανατηφόρος ιός 
που φέρει την ονομασία κοροναϊός για να εξαντλήσει και 
την τελευταία ικμάδα της εθνικής μας οικονομίας. Ένα 
καινούργιο είδος εχθρού ως αόρατου πολέμου. Κάθε 
μέρα πολλοί συνάνθρωποί μας στην Ελλάδα και σε όλο 
τον κόσμο βρήκαν φρικτό θάνατο. Απαιτείται ψυχραιμία 
και προσήλωση στις επιταγές το ιατρικού προσωπικού 
των νοσοκομείων της χώρας που δίνει τον μεγάλο α-
γώνα της επιβίωσής μας.  (περισσότερα ανήκουν στους 
ειδικούς)

Τρίτο. Ένα άλλο καυτό  θέμα είναι η απειλή πολέμου 
από  την Τουρκία τον αιώνιο εχθρό της ελληνικής φυλής, 
Ένας λαός ουρανικής καταγωγής άξεστος και απαίδευ-
τος άπλωσε τα θανατηφόρα βέλη του εδώ και πολλά 
χρόνια. Μετέρχεται πολλούς τρόπους εξόντωσης μας. 
α)Ένας τρόπος είναι η υποχρέωση της  οικονομικής δα-
πάνης για την εξασφάλιση νέων οπλικών συστημάτων. 
Ένας αδυσώπητος και ελεεινός ανταγωνισμός που στε-
ρεί από τους πολίτες τον ιδρώτα τους για κοινωνικούς 
σκοπούς για να πλουτίζουν οι πολεμικές βιομηχανίες 
των Μεγάλων Δυνάμεων.  β)Οι συνεχείς  παραβιάσεις 
του εναέριου χώρου εξαναγκάζουν την πολεμική μας 
αεροπορία να προβαίνει σε συνεχείς αναχαιτίσεις με 
το ανάλογο  κόστος των δαπανών και ο κίνδυνος των 
ηρών πιλότων μας και της δημιουργίας ενός πολεμι-
κού επεισοδίου. γ)Ένας άλλος τρόπος εξόντωσης της 
Ελλάδος επιτυγχάνεται  με τη διοχέτευση των αθρόων  
κατατρεγμένων ανθρώπων από τα κράτη της Ασίας και 
της Αφρικής στην Ελλάδα.  Συνέπειες.  α) οι συνέπειες 
αυτής της αθρόας εισβολής ετερόκλητων ανθρώπων 
αγνώστων στοιχείων. Χωρίς να δικαιολογείται με καμία 
βασική αιτία  παρέχεται φιλοξενία σε διάφορες πόλεις 
της Ελλάδος με συμμετοχή των Ελλήνων φορολογου-
μένων . Πολλοί στην Ελλάδα  έσπευσαν να τους ονόμα-

σαν «μετανάστες» άλλοι έτρεξαν να τους αναβαθμίσουν 
σε «πρόσφυγες » και να τους ανοίξουν τα σύνορα για 
να ισλαμο-ποιήσουν τη χώρα μας. .  Στα χέρια τους κρα-
τάνε πανάκριβα κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογί-
ας. Έρχονται με απαιτήσεις διεκδικώντας αυτά που τους 
υποσχέθηκαν.   «Λαθραίοι επικίνδυνοι εισβολείς», αυτό 
είναι το πραγματικό όνομά τους. Έγιναν εργαλείο πολι-
τικής σκοπιμότητας χωρίς ίχνος ανθρωπιάς για αυτά τα 
δυστυχισμένα  πλάσματα .Γίνονται γενναίες επιχορηγή-
σεις από διάφορα κέντρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα 
ΜΚΟ που τους καθοδηγούν. Αντιλαμβάνεται ο καθένας 
μας τι θα συμβεί αν συνεχιστεί αυτή η ροή με τις πλαστι-
κές βάρκες τους σε λίγα χρόνια στην πατρίδα μας Τα νη-
σιά μας ζουν ένα συνεχές μαρτύριο με αβέβαιο μέλλον.

β)Στον Έβρο γίνεται τιτάνιος αγώνας να κρατήσουν  
τα σύνορά μας κλειστά. Ο Ελληνικός Στρατός, η Αστυ-
νομία  και οι κάτοικοι συνεπικουρούμενοι με τους Ευρω-
παίους προτάσσουν τα στήθη τους και δίνουν τον «υπέρ 
πάντων αγώνα» αγώνα. Δεν υπάρχει καμία  χώρα στον 
κόσμο πουν δεν έχει αυστηρή επιτήρηση των συνόρων 
τους. Οι παράνομοι εισβολείς προέρχονται από χώρες 
της Ασίας της Σαουδικής Αραβίας με υπερπληθυσμούς 
εκατομμυρίων. Η Συριακή Αραβική Δημοκρατία(αυτό 
είναι το επίσημο όνομά της) με την απογραφή του 2010 
ο πληθυσμός της  ανήρχετο σε 22 923 000. Σήμερα 
δεν γνωρίζουμε. Το Πακιστάν υπολογίζεται με βάση την 
απογραφή του 2010 σε 205 472 000 και πάει λέγοντας. 
Όλοι αυτοί δεν ήρθαν για «να λιάζονται» στην Ομόνοια 
της Αθήνας. Ήρθαν για να μείνουν και όπως είπε(δεν 
ξέρω αν αληθεύει) κάποιος εκπρόσωπός τους «θα σας 
σφάξουμε και θα πάρουμε τη χώρα σας».

γ) Σο θρήσκευμα είναι Μουσουλμάνοι με διαφορε-
τικές αιρετικές ομάδες οι οποίες εχθρεύονται η μία την 
άλλη. Εκεί οφείλεται και ο εμφύλιος για αυτό και η υπό-
λοιποι Συρία δεν δέχεται τους συμπατριώτες της. Εμείς 
γιατί να τους δεχτούμε? 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 28-3-2020
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
08:00, 12:00, 16:00, 20:00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
08:00, 12:00 ,16:00, 20:00.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
09:30, 13:15, 19:00.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:30, 10.30,  19:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2020 δεν θα 
πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο.

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΠΟ 28/29-3-2020 

Απρίλιος 2020 στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

 E-learning: Πρόγραμμα 
Μαθημάτων  

 
 Στα πλαίσια της εκστρατείας #μένουμεσπίτι ώ-

στε να βοηθήσουμε όλοι στη μη περαιτέρω εξάπλω-
ση του Coronavirus (COVID-19), η Δημόσια Βιβλι-
οθήκη της Βέροιας και το VeriaTechLab συνεχίζουν 
τα δωρεάν μαθήματα στις Νέες Τεχνολογίες με τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και της σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (E-learning). Για τα μαθή-
ματα θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα του Office365 
και συγκεκριμένα της Εφαρμογής Microsoft Teams.

 Πρόγραμμα Μαθημάτων – Απρίλιος 2020
 Αγγλικά για αρχάριους (διάρκεια 2 μαθήματα x 120’)
Πέμπτη 2 & Παρασκευή 3/4/2020|10:00 – 12:00
Εισαγωγή στην 3D Εκτύπωση (διάρκεια 45’)
Πέμπτη 9/4/2020 |12:00-12:45
Εισαγωγή στην Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα (διάρκεια 35’)
Παρασκευή 10/4/2020 | 12:00 – 12:35
Εισαγωγή στον προγραμματισμό και την εκπαιδευτική ρομποτική (διάρκεια 180’-240’)
Τετάρτη 22/4/2020 |10:00 – 14:00
Εισαγωγή στο WordPress (διάρκεια 120’-180’)
Παρασκευή 24/4/2020 |10:00 – 13:00
Εισαγωγή στην Python (διάρκεια 120’-180’)
Τρίτη 28/4/2020 |10:00 – 13:00
 To Linux για νέους χρήστες (διάρκεια 120’)
Πέμπτη 30/4/2020 | 10:00 – 12:00
 Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο σύνδεσμο που ακολουθεί https://bit.ly/2UIZTeH
Σε όλα τα μαθήματα δεν υπάρχει όριο συμμετοχών, παρά μόνο στο μάθημα των αγγλικών 

όπου αυτό ορίζεται στα 10 άτομα που θα δηλώσουν ενδιαφέρον.
 Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις επόμενες ημέρες email με πλήρεις οδηγίες για τα μαθή-

ματα. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να είστε σίγουροι πως μας δώσατε σωστά την διεύθυνση 
email.

 Επικοινωνία : ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ  geobikas@libver.gr

Η Κοινωφελής  
Επιχείρηση Πολ-
λαπλής Ανάπτυξης 
Δήμου Βέροιας  
(ΚΕΠΑ) αντιλαμ-
βανόμενη τις δύ-
σκολες και πρωτό-
γνωρες συνθήκες 
που βιώνουμε όλοι 
μας ,  την ανάγκη 
για εκτόνωση , 
αλλαγή σκέψης , 
ψυχαγωγία και δη-
μιουργική δράση κατ’ οικον,   μα πάνω απ’ 
όλα   πιστή στους σκοπούς της  , προσαρμόζει 
το πρόγραμμά  της στις παρούσες συνθήκες 
και προτείνει live διαδικτυακές δράσεις  , που 
απευθύνονται σε όλα τα ηλικιακά groups  …

2η δράση : Το εργαστήρι του παραμυθά
Τον καιρό που τα ελληνικά καράβια πηγαί-

νανε με τα πανιά ,οι ναυτικοί μέναν κλεισμένοι 
μήνες και τα ταξίδια έμοιάζαν ατελείωτα. Ένας 
ανάμεσα τους δεν ίδρωνε και δεν τραβούσε 
σκοινιά, δεν αγωνιούσε πάνω στον χάρτη και 
δεν ξαγρυπνούσε στο τιμόνι. Δούλευε πάντο-
τε νύχτα και ήσυχα. Ήταν ο παραμυθάς των 
καραβιών. Οι ναύτες αγρίευαν από τον εγκλει-
σμό, σκάζαν περιμένοντας τον ούριο άνεμο 
να φυσήξει. Ο παραμυθάς τους γαλήνευε την 
ψυχή και τους παρηγορούσε, χάριζε κέφι και 
καλή καρδιά. 

Με ναυτικούς κλεισμένους μοιάζουμε κι 

εμείς, κλεισμένοι στην καραντίνα κι έχουμε 
ανάγκη έναν παραμυθά. Ο πρώτος Έλληνας 
παραμυθάς ο Στέλιος Πελασγός καλείται από 
την ΚΕΠΑ Βέροιας να ανοίξει το εργαστηρίου 
του και να διηγηθεί ότι κλωσάει τούτο τον και-
ρό της περισυλλογής και την αναμονής. Μύθοι 
και παραμύθια, ποιήματα και ιστορίες ζωής 
από την όλη την Ελλάδα και την οικουμένη θα 
ακούγονται ζωντανά κάθε βράδυ στις 21.00 
από την ηλεκτρονική  διεύθυνση https://www.
facebook.com/Χώρος-Τεχνών-Δήμου-Βέροι-
ας-396223730565747/

Συντονιστείτε…
Οι πρώτες 7 ενότητες έχουν θέματα
1. εγκλεισμός και μοναχισμός
2. εγκλεισμός κι υπομονή
3. εγκλεισμός και περιπλάνηση. Τσιγγάνι-

κες ιστορίες
4. εγκλεισμός και τεμπελιά
5. Η κρίση και το χαρτί τουαλέτας
6. Εγκλεισμός και τρέλα
7. Τα πουλιά στα κλουβιά
ΠΑΡΑΓΩΓΗ : ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συν-

δέσμου εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του Αστυφύλακα Λάμπρου Δημητρου-
λάκου που ξαφνικά έφυγε από τη ζωή.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπά-
σει.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Φράγκος

Συμβουλευτική 
και 

ψυχολογική 
υποστήριξη 

από το Κέντρο 
Κοινότητας του 
Δήμου Βέροιας

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας 
στα πλαίσια των υποστηρικτικών μέτρων α-
ντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού, ανακοινώνει ότι 
παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υπο-
στήριξη στους κατοίκους του Δήμου και ειδικά 
στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.

Η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας θα 
παρέχει καθημερινά  τηλεφωνική υποστήριξη. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 
τηλέφωνο  2331353826, από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή κατά τις ώρες 09.00-13.30.

Στόχος είναι η εμψύχωση και η ενδυνάμωση 
των πολιτών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
από τον διαρκή εγκλεισμό στο σπίτι, λόγω 
των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί, στο 
πλαίσιο προστασίας από την πανδημία του 
κορωνοϊού.

KΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΕΠΑ on Line  I   #Art_Against_Fear  I   #Free_
Entrance Είμαστε εδώ!

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ
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Την αντίθεση και την διαμαρτυρία του 
στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη εξαίρεση 
των Δικηγόρων από  τα άμεσα και ουσιαστι-
κά μέτρα στήριξης των πληττόμενων κλάδων 
της Οικονομίας, εκφράζει το Δ.Σ. του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Βέροιας, τονίζοντας τα εξής 
σε ανακοίνωσή του: 

            « Αγαπητοί Συμπολίτες,
Οι Δικηγόροι πολύ έγκαιρα, πριν είκοσι 

ημέρες, στα πλαίσια και της κοινωνικής απο-
στολής του κλάδου, ζητήσαμε από την Πολι-
τεία να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία και την αποφυγή εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, ιδίως στο χώρο των Δικαστηρί-
ων, όπου συνωστίζεται μεγάλος αριθμός δι-
κηγόρων, δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων 
και πολιτών. Παράλληλα, συμβάλλαμε, με 
δαπάνες του Συλλόγου μας, στην προμήθεια 
αναγκαίου ιατρικού και φαρμακευτικού εξοπλισμού.

Βρισκόμαστε ήδη στην αρχή ενός πολέμου με αόρατο, 
όπως λένε, εχθρό και βιώνουμε πρωτόγνωρα πράγματα. Δεν 
είχαμε την πρόθεση μέσα στα δύσκολα να θέσουμε ζητήμα-
τα οικονομικού περιεχομένου. Όμως, ο δικηγορικός κλάδος 
έχει πληγεί ιδιαίτερα από υπέρμετρες φορολογικές και α-
σφαλιστικές επιβαρύνσεις τα τελευταία χρόνια, όπως η ίδια η 
Κυβέρνηση έχει ομολογήσει, καθώς και από την οικονομική 
ασφυξία της μακροχρόνιας μνημονιακής περιόδου. Οι Δικηγό-
ροι σήμερα δοκιμάζονται το ίδιο με οποιονδήποτε άλλο κλάδο 
αυτοαπασχολουμένων, ένα μεγάλο δε τμήμα αυτών όχι μόνο 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του, 
αλλά αντιμετωπίζει και κίνδυνο βιοπορισμού, τόσο οι ίδιοι όσο 
και οι οικογένειές τους.

Για το δικηγορικό σώμα, που διαχρονικά επιδεικνύει την 
κοινωνική του ευαισθησία, η εξαίρεσή 
του από μέτρα στήριξης δεν είναι πρω-
τίστως θέμα οικονομικό, αλλά κυρίως 
ηθικό και ζήτημα αξιοπρέπειας, ταυ-
τόχρονα δε και θεσμικό, λαμβάνοντας 
υπόψη το ρόλο του Δικηγόρου στην 
απονομή της Δικαιοσύνης και στη λει-
τουργία της Δημοκρατίας. Δυστυχώς, 
στην Κυβέρνηση επέλεξαν συνειδητά 
και αιφνίδια να αντιμετωπίσουν τους 
Δικηγόρους ως επαγγελματίες και πο-
λίτες δεύτερης κατηγορίας και να τους 
διαχωρίσουν δυσμενώς από τους υπό-
λοιπους. Και αυτό δεν μπορεί  να γίνει 
ανεκτό από το δικηγορικό σώμα γιατί 
δεν υπάρχει ούτε νόμιμη ούτε ηθική 
βάση. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Ζητάμε 
αυτά που δικαιούμαστε.

Αντιτιθέμεθα σφόδρα στην αιφνίδια 

και αδικαιολόγητη εξαίρεση των Δικηγόρων από  τα άμεσα 
και ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πληττόμενων κλάδων της 
Οικονομίας.

Ζητούμε την υλοποίηση των Πρωθυπουργικών εξαγγελιών 
και κυβερνητικών δεσμεύσεων για τη στήριξη των Δικηγόρων 
χωρίς διακρίσεις.

Καλούμε τους Δικηγόρους Βουλευτές, και ειδικά του συνα-
δέλφους Βουλευτές της περιφέρειάς μας, που γνωρίζουν το μέ-
γεθος του προβλήματος, - και τους οποίους ήδη ενημερώσαμε 
-, να παρέμβουν άμεσα για την εφαρμογή των εξαγγελθέντων 
και να λάβουν δημόσια θέση στο ζήτημα αυτό.

Δηλώνουμε ότι είμαστε ένα με τους συμπολίτες μας στην 
αντιμετώπιση της πρωτοφανούς λαίλαπας που απειλεί την 
ανθρωπότητα».

Δικηγορικός Σύλλογος  Βέροιας: 
Θεσμικό, ηθικό και ζήτημα 

αξιοπρέπειας, η εξαίρεσή του Δικηγορικού 
Σώματος από τα μέτρα στήριξης

Συνεχίζονται οι έλεγχοι 
για τη διαπίστωση 

παραβίασης των μέτρων 
αποφυγής και περιορισμού 

της διάδοσης του κορωνοϊού

Συνεχίζονται σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνο-
μίας για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό την Πέμπτη 26 Μαρτίου: 
-για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν (1.113) παραβάσεις σε όλη την επικρά-

τεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα, ως ακολούθως:
• (344) στην Αττική, • (92) στην Κρήτη, • (90) στα Ιόνια Νησιά, • (89) στη Θεσσα-

λονίκη, • (85) στη Δυτική Ελλάδα, • (73) στην Πελοπόννησο, •   (70) στην Ήπειρο, •   
(63) στην Κεντρική Μακεδονία, • (55) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, • (42) 
στη Στερεά Ελλάδα, • (40) στη Θεσσαλία, •  (32) στο Βόρειο Αιγαίο, •   (30) στο Νό-
τιο Αιγαίο και • (8) στη Δυτική Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, έχουν 
βεβαιωθεί (4.063) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοι-
κητικά πρόστιμα.

-για λειτουργία καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά κ.λπ.) 
παρά την σχετική απαγόρευση βεβαιώθηκαν (7) παραβάσεις και συνελήφθησαν (7) 
άτομα, ως ακολούθως:

• (3) στο Νότιο Αιγαίο,
• (1) στην Αττική,
• (2) στην Κεντρική Μακεδονία και
• (1) στην Κρήτη. 
Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν 

βεβαιωθεί σε όλη την επικράτεια (271) παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (280) άτο-
μα. 

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσι-
ας υγείας. 
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται το Σάββατο 28 Μαρτίου 

2020 στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής στην Πατρίδα 
Ημαθίας η Ελένη Νάτσιου σε ηλικία 
74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 27 

Μαρτίου 2020 στις 4.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας η 
Ευγενεία Βασ.  Λαπατούρα σε ηλι-
κία 74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται το Σάββατο 28 Μαρτίου 

2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας  
η Μελπομένη Καρακώστα σε ηλικία 
61 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

8:30π.μ. έως 4:30 μ.μ., 
το νέο ωράριο 

των Φαρμακείων 
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας σας ενημε-

ρώνει ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας και 
των μελών του, το ωράριο λειτουργίας των φαρμα-
κείων που ανήκουν σε όλες τις περιοχές της Ημαθίας 
μετασχηματίζεται σε συνεχές για όσο διάστημα θα δι-
αρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας. Το υποχρεωτικό 
ωράριο ορίζεται από 08:30π.μ. έως 16:30 μ.μ..

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν 
ήδη αυξηθεί τα εφημερεύοντα φαρμακεία

Η Πρόεδρος                      
Κατή Σοφία    

  Η Γ. Γραμματέας
Οικονομοπούλου Αικατερίνη 

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Μάρτιος 2020
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά το διά στη-

μα α πό 23-3-2020 μέχρι 29-3-2020 θα εί ναι το ε ξής: 
Αυ τό μα τος τη λε φω νη τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

Σάββατο 28-3-2020
08:00-14:30 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό 
σχολείο) 23310-66755

08:00-14:30 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γα-
λαξίας) 23310-75180

08:00-14:30 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 
23310-23416

14:30-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & Α-
ΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 
(πλατεία αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ) 23310-63620

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 
(πλατεία αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ) 23310-63620

Κυριακή 29-3-2020
08:00-14:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ 38 23310-29551
14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 

(πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534
19:00-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟ-

ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000
21:00-08:30 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟ-

ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000
Δευτέρα 30-3-2020

16:30-21:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-
26757

16:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά 
στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

16:30-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 19 23310-
64102

21:00-08:30 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 
23310-22017

Φαρμακεία

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Kαλάθι Αγάπης 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στα πλαίσια των δράσε-

ων αλληλεγγύης και ενόψει των εορτών του Πάσχα, η ΕΥΞΕΙ-
ΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία με τα καταστήματα  
τροφίμων  ΄΄ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ΄΄ διοργανώνουν το «ΚΑΛΑΘΙ 
ΑΓΑΠΗΣ».

Στην προσπάθεια να στηρίξουμε έμπρακτα τους συναν-
θρώπους μας, συγκεντρώνουμε προϊόντα τα οποία είναι 
απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφίσουν άπο-
ρους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώ-
χιας.

Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας δεί-
ξουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη που οι καιροί απαιτούν. 
Γιατί μόνο όλοι μαζί... μπορούμε.

Συγκέντρωση τροφίμων στα  Σούπερ  Μάρκετ :
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ, Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΙΕΡΙΩΝ 63

Πρόσκληση για αιμοδοσία από 
την Εύξεινο  Λέσχη  Βέροιας   

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας καλεί τα μέλη και τους  φίλους της 
να  δείξουν για  άλλη  μια  φορά την  αλτρουιστική τους  διάθεση  
και  συμπαράσταση λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων 
προσφέροντας αίμα για  τους συνανθρώπους  μας  που  το  έ-
χουν ανάγκη αυτές  τις  δύσκολες  στιγμές.

 Η ανεκτίμητη προσφορά σε αίμα δίνει ελπίδα χωρίς  να  στε-
ρεί  κάτι  από  τους  δότες.΄΄ Τώρα  μπορείς  αύριο  ίσως  να  το  
χρειασθείς  και  εσύ΄΄ ας  είναι  το  σύνθημα  μας  και  η  έμπρα-
κτη αγάπη  μας  για τον άγνωστο συμπολίτη  μας.

 Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προσέρχονται  από Πα-
ρασκευή 20 Μαρτίου  2020 στο  Κεντρικό  Κ.Α.Π.Η. της Βέροιας 
(Αριστοτέλους 3, απέναντι από το 2ο Δημοτικό Σχολείο)όπου  
λειτουργεί  τμήμα  αιμοδοσίας  του  Νοσοκομείου  μας  ή στο  ΓΝ-
Βέροιας  για να  δώσουν  αίμα.

Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή      
09.00-13.00 και  στο  ΓΝ  Βεροίας  καθημερινά από τις 18.00-
20.00 και  για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες:  10.00-13.00

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλ:2331029600 - 
2331351173

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

Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

Έκκληση Φιλοζωικού 
Ομίλου για μέριμνα τροφής και 

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

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

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

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

Κλειστή η δομή των 
«Παιδιών της Άνοιξης»

Tο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» θα παραμείνει κλειστό 
από 26/3/2020 μέχρι νεοτέρας, πλην της διοικητικής του υπηρε-
σίας, η οποία θα βρίσκεται στη διάθεσή σας από τις 9:00-12:00. 
Η επικοινωνία με το Κέντρο θα είναι είτε τηλεφωνική είτε ηλεκτρο-
νική (Τηλ:23330-27212, e-mail:info@tapaidiatisanoixis.gr, spring.
children@yahoo.gr)

Μένουμε σπίτι, ασφαλείς και υγιείς. Ευχόμαστε να είστε καλά 
και να βρίσκεται τρόπους να περνάτε όμορφα και δημιουργικά τον 
χρόνο σας!

Με εκτίμηση   Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Αναστολή λειτουργίας του 
Εργατικού Κέντρου Βέροιας

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας, λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν τα προληπτικά μέτρα που εξήγγειλε η κυ-
βέρνηση, για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοι-
ού, ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας του Εργατικού 
Κέντρου Βέροιας μέχρι νεωτέρας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι εργαζόμενοι μπορούν 
να καλέσουν στα τηλέφωνα:

• 23310-24730
• 697 463 8353
• 693 274 3246

Η Διοίκηση 



Μια βόλτα στην πόλη
Σιωπήσανε οι πόλεις,αδειάσανε οι δρόμοι ακόμη και οι καμπάνες δειλά-δειλά χτυπούν.Πώς κατά-

φερε ένας τόσο δα ιός να φέρει όλο τον πλανήτη πάνω-κάτω.
Στην αρχή δεν το κατάλαβα ότι είμαι φυλακή ,το είδα σαν ανάπαυλα,ασχολήθηκα με την ντουλάπα 

μου ,τα συρτάρια,την κουζίνα,το μπάνιο,την αποθήκη.Ευκαιρία για εξονυχιστική καθαριότητα σκέφτη-
κα..Πέρασε μια εβδομάδα.Μια μέρα κατέβηκα μια βόλτα στην πόλη,ερημιά στα σοκάκια,κλειστά μαγα-
ζιά μου έδειχναν το εμπόρευμα τους από τις βιτρίνες.Κοντοστάθηκα,πολύ ωραίο το μαύρο γοβάκι,και 
εκείνο το κόκκινο μοκασίνι θα πήγαινε πολύ με την κόκκινη τσάντα μου ,θα το ήθελα πολύ.Χαμογέλα-
σα τί να το κάνω μέσα στο σπίτι;να το συνδυάσω με τις φόρμες που φοράω όλη μέρα;Έφτασα στον 
φούρνο.

 Η Μαρία με υποδέχτηκε κρυμμένη πίσω από την μάσκα της και τα γάντια,δεν βλέπω το χαμόγελο 
της νιώθω όμως την ανησυχία στην φωνή της,λέγοντας μου Καλημέρα,της χαμογέλασα φεύγοντας 
σκεφτόμουν ένας ιός κατάφερε να διώξει το χαμόγελο από τα χείλη μας.

Ξαφνικά όλα ανατρέπονται,χάθηκε το δεδομένο αυτό για το οποίο έπρεπε χρόνια πρίν να προσέ-
χουμε,την υγεία μας.Ένιωσα μικρή και αδύναμη σκεπτόμενη ότι η ύπαρξη μου εξαρτάται από έναν ιό ανελέητο,εχθρικό προς 
τον άνθρωπο.Τρώγοντας το κουλούρι μου διέσχισα την αγορά,μεταλλικά τραπεζάκια και καρέκλες μαζεμένες σε μια γωνιά 
στοιβαγμένες.Τόσες επιχειρήσεις κλειστές,τόσοι άνθρωποι χωρίς δουλειά

.Δεν ξέρω πώς βρέθηκα έξω από την εκκλησία,η βαριά σιδερένια πόρτα κλειστή ,η καμπάνα βουβή,ούτε κεράκι δεν μπο-
ρούσα να ανάψω,δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπο μου,ο νους δραπέτευσε στα παιδικά μου χρόνια.Θυμήθηκα μια χρονιά που 
έκανε πολλούς μήνες να βρέξει ο παππάς του χωριού μαζί με τον δάσκαλο και όλους τους χωριανούς κρατώντας τις εικόνες 
των Αγίων μας βγήκαμε στους δρόμους κάνοντας λιτανεία.Παρακαλούσαμε τον Χριστό Μας να λυπηθεί εμάς και τα σπαρτά 
μας.Και τώρα;ένας ιός κατάφερε να μας τρομάξει τόσο πολύ που κλειστήκαμε στα σπίτια μας φοβισμένοι,χωρίς θάρρος για 
αντίδραση.Χάθηκαν οι Μπουμπουλίνες και οι Κανάρηδες από τον τόπο μας .Κανείς δεν υψώνει την φωνή του.

Και η ελπίδα;η χαρά της Ανάστασης; Όχι! είπα κάνοντας μεταβολή,βγαίνοντας από το προαύλιο της εκκλησίας.Κανείς δεν 
μπορεί να βγάλει από μέσα μου τον Χριστό που πήρα με την βάφτιση μου.Ίσως τον έθαψα,ίσως δεν τον κατάλαβα,ίσως δεν 
τον άφησα να μου μιλήσει,ίσως τον πλήγωσα.όμως υπάρχει Αθάνατος στο κύτταρο μου,στην ύπαρξη μου.

Ας τον αφουγκραστούμε λοιπόν μέσα μας να μας ψιθυρίζει.»Μην φοβάστε σας κρατώ στην αγκαλιά μου,τώρα που όλοι 
και όλα σιώπησαν Εγώ μιλώ .Μπορεί τώρα να σας τύλιξε το σκοτάδι Εγώ θα σας οδηγήσω στο Φως από εσάς θέλω μόνο 
το ΝΑΙ»Γυρίζοντας στο σπίτι μου σκεφτόμουν:Και αν χιλιάδες ιοί πέσουν πάνω μας ο Χριστός έχει την δύναμη να μας σώσει 
αναστέναξα!Ένα βάρος έφυγε από πάνω μου και η ελπίδα φώλιασε στην ψυχή μου.Καλό αγώνα σε όλους μας

Η συγγραφέας 
Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
αύριο θα πας στο αεροδρόμιο να 

παραλάβεις τον μικρό που έρχεται, 
«διέταξε» η ημερήσια αναφορά του 
λόχου.

Ως καλός και υπάκουος μούτσος 
ξεκίνησα, αλλά έλα που έπαθα λά-
στιχο, οπότε αυτοκίνητο δεν υπήρ-
χε, μου κλέψανε και το πορτοφόλι, 
πλέον η ένωση διαρρηκτών Ελλάδος 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας, διέταξε να αυξηθούν οι ληστείες των 
πεζών, αφού το μένουμε σπίτι δεν επιτρέπει διαρρήξεις κατοι-
κιών!

Δε βαριέσαι είπα, θα πάρω μαζικό μέσο μεταφοράς, αφού 
χρήματα δεν απαιτούνται, η οδήγηση και ο έλεγχος γίνονται 
από το σπίτι!

Μέχρι να φθάσω στο αεροδρόμιο, η γιαγιά, η κυρά Φωφώ, 
δεν σταμάτησε να τηλεφωνεί. 

Έφθασε ο εγγονός, τι γίνεται, άκουσα, ότι λόγω κορονοιού, 
οι πιλότοι εργάζονται από το σπίτι και αγχώθηκα, είπε η γριού-
λα μου!

Α, δεν σε είπα γοργόνε μου, συνέχισε η μανούλα μου, η 
αδελφή σου το έχασε.

Ήλθε και με ρώτησε, Μάρτη έβαλες;
Κάτσε πρώτα να τον βγάλουμε, το Μάρτη της είπα!
Α ρε κορονοιέ, τι μας κάνεις σκέφθηκα.
Τέλος πάντων, όλα καλά, ήλθε ο διάδοχος, με το λεωφο-

ρείο του είπα, θα σε εξηγήσω στο δρόμο και ξαφνικά μετά 
από λίγη ώρα, ακούμε τον οδηγό, κατεβείτε φθάσαμε στο 
τέρμα.

Κατέβα λέω τον μεγάλο, με κοιτά με απορία,
πατέρα εγώ ήμουν στο φορητό και δεν πρόσεχα, εσύ τι 

έκανες, δεν έβλεπες που πηγαίναμε;
Έβλεπα αγόρι μου, αλλά φοβόμουν να πατήσω το κουμπί 

της στάσης, διότι δεν φορούσα γάντια και όπως φαίνεται φο-
βότανε και οι υπόλοιποι και έτσι φθάσαμε στο τέρμα.

Δεν πιστεύω, αυτά που ακούω.
Και στο αεροδρόμιο, στον έλεγχο με ρωτήσανε, συνέχισε ο 

γιός, ο αγαπητός.
Κορονοιό έχετε, όχι απάντησα, ωραία περάστε μου είπανε.
Ρε φάδερ, όλοι οι ηλίθιοι εδώ μαζευτήκατε και συγνώμη 

που σου τι μπαίνω, αλλά ρε γέρο να φθάσουμε στο τέρμα, 
επειδή δεν πατάμε το κομβίο!

Λεβέντη μου, ότι και να μου πεις, δεν με ενοχλεί, περνώ 
την καλύτερη φάση της ζωής μου!

Τι έγινε γέρο, παίζει κανά γκομενάκι!
Καμάρι μου που να ήξερες, ο κορονοιός ο θεός, να είναι 

καλά, ο σωτήρας μου!
Κάθε πρωί, τραγουδώ στην μητέρα σου «φίλα 

με πανάθεμά σε και μη φοβάσαι», το δε βράδυ, της 
τραγουδώ «αγκάλιασέ με πανάθεμά σε και μη φοβά-

σαι», άσε κατάλαβα ποια είναι η απάντηση, συμπλήρωσε το 
καμάρι μου!

Ναι, αλλά δικαιολογείται ο γέρος πλέον να παίξει κανά γκο-
μενάκι, όπως είπες προηγουμένως.

Μεγάλη ανακάλυψη ο κορονοιός σε λέω αγόρι μου!
Αμ το άλλο. Θυμάσαι που όλοι και οι αδελφές σου με κατη-

γορούσανε, ως βάρβαρο και απολίτιστο, επειδή δεν παρακο-
λουθώ συναυλίες και κοντσέρτα και, …

Ξύπνησα προχθές και τους είπα.
Αποφάσισα να αλλάξω, έχω εισιτήρια για συναυλία, πρώτη 

θέση, είσαι τρελός μου απαντήσανε.
Τρελός δεν είμαι, άνθρωπος του πολιτισμού και της τέχνης 

είμαι!
Το Πάσχα έχω βγάλει εισιτήρια, για εξωτερικό!
Έχω διάθεση, θα περάσουμε αξέχαστα, θα πάμε σε μου-

σεία, σε εστιατόρια, σε πλατείες, σε λούνα πάρκ, θα σας πάω 
όπου θέλετε! 

Όχι φωνάζουνε!
Έκλεισα και για το καλοκαίρι!
Εξαφανίσου, φύγε!
Και το καλύτερο, αγόρι μου, θυμάσαι μόλις έφθανα στο 

σπίτι.
Βγάλε τα παπούτσια, μάζεψε τα ρούχα, αυτές οι κάλτσες 

ποιανού είναι και …
Τώρα δεν κάνω τίποτα και έχω δικαιολογία.
Φοράς τη μάσκα συνέχεια και δεν ακούω τι μου λες!
Το άλλο δεν στο είπα!
Θυμάσαι που στο αυτοκίνητο άφηνα χαρτί, που έγραφε εί-

μαι χοντρός, μην παρκάρετε δίπλα και όλοι με «γράφανε» στα 
παλαιότερα των υποδημάτων τους!

Τώρα βάζω χαρτί με κεφαλαία γράμματα «ΕΧΩ ΚΟΡΟ-
ΝΟΙΟ», σε πληροφορώ κανείς δεν πλησιάζει.

Άσε που αυτοί, που γνωρίζουν ότι το αυτοκίνητο είναι δικό 
μου, διαδώσανε ότι ο χοντρός έχει κορονοιό, και αυτοί που 
χρωστάνε, άρχισαν να πληρώνουν, επειδή λυπηθήκανε και ό-
πως καταλαβαίνεις διπλό το καλό, διότι εγώ δεν πληρώνω εκεί 
που χρωστώ και κανείς δεν λέει τίποτα.

Τι να πει άλλωστε, έχω κορονοιό!
Για αυτό σε λέω αγόρι μου, κορονοιός και Αντύπας, και:
«σε γουστάρω πολύ
απ’ την πρώτη στιγμή
απ’ τη πρώτη ματιά
κι απ’ το πρώτο σου φιλί
αναστήθηκα»!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΥΠΑΣ!

Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Στην σκλαβωμένη πατρίδα μας, φίλοι αναγνώστες, στα 
χρόνια της Επανάστασης, με τα πρωτόπλαστα δημιουρ-
γήματα της λαϊκής ψυχής, τα ηρωικά τραγούδια, αντιλαλεί 
κάθε πολεμικό άκουσμα, σε όλη την Ελλάδα και ταξιδεύει 
με τους ξενιτεμένους, που το λένε όπου τους φέρει η τύ-
χη, σε διάφορες παραλλαγές, τοπικές και χρονικές. Αυτά 
τα ποιητικά γεννήματα φτερουγίζουν σαν πουλί, περνούν 
βουνά και πέλαγα με τον κοσμοπλάνο πραματευτή και με 
τον τραγουδιστή ζητιάνο. Της ψυχής η ανδρεία και η λάμψη 

των αρμάτων συγκλονίζουν τη λαϊκή ψυχή.
«Να ‘μουν πουλί να πέταγα,
να πάω στο Μεσολόγγι
να ιδώ πως παίζουν το σπαθί
πως ρίχνουν το ντουφέκι,
πως πολεμούν της Ρούμελης
τ’ ανίκητα ξεφτέρια…».
Εκείνη η λυρική διάθεση του λαού κάνει φτερά, όταν στοχάζεται τα ηρωικά κα-

τορθώματα. Τα διάφορα περιστατική της ζωής των πολεμικών ηρώων, συγκινούν 
την καρδιά και ταράζουν τη φαντασία του απόλεμου ανθρώπου.

«…Τ’ ακούει η γης, η μαύρη γης,
χρόνους δε χορταριάζει,
τ’ ακούνε τα ψηλά βουνά κι εκείνα ραϊστήκαν,
τ’ ακούει κι ο ουρανός, βροχή, τρεις χρόνους
δε σταλάζει
ο Μάρκος εσκοτώθηκε…»
Τέτοια μυστική ανταπόκριση, έχει η ανθρώπινη ψυχή με τη φύση. Ουρανός, κά-

μποι, βουνά, συμμερίζονται τα βάσανα των πολεμιστών:
«Τι έχουν της Πάτρας τα βουνά και στέκουν βουρκωμένα;
και βρέχονται χωρίς βροχή, παγώνουν δίχως χιόνι;
απ’ των κλεφτών τα κλάματα κι από τα μοιρολόγια;».
Η λαϊκή ιστορική ποίηση θαυμάζει την παλικαριά, την περιφρόνηση του θανά-

του, κάθε πράξη που δείχνει αλύγιστη ψυχική δύναμη. Και την τραγουδούν στις 
ώρες του τραπεζιού και του χορού.

Ο ποιητής λαός, ξυπνάει τον ατομικό τραγουδιστή. Αντιλαλεί περήφανο και α-
ποφασιστικό του Ρήγα το τραγούδι:

«Ως πότε παλικάρια, θα ζούμε στα στενά;
μονάχοι, σαν λιοντάρια, στις ράχες, στα βουνά;».
Και μαζί με τα ηρωικά κατορθώματα των ηρώων του ’21, δεν αργεί ν’ ακουστεί 

στην Ελλάδα και στα ξένα, ο μεγαλόπνοος «Ύμνος στην Ελευθερία» του Σολωμού.
Κάθε άνθρωπος πρέπει να νιώθει πως είναι κληρονόμος και πως εκείνο που 

τον αποτελεί, το χρωστάει στους άλλους. Η πατρίδα είναι η μεγάλη οικογένεια. Ευ-
τυχισμένοι όσοι μπορούν να συνταιριάσουν το χρέος με τη χαρά και την ομορφιά 
της ζωής. Αυτό το σκοπό έχουν η φιλοπατρία και η ποίηση.

Τα τελευταία χρόνια, μαζί με τ’ άλλα κακά, εφύσηξε στον τόπο μας κι ένας ά-
νεμος αντιπατριωτικός. Πολλοί πίστεψαν πως πέρασε ο καιρός της φιλοπατρίας. 
Όμως, χωρίς φιλοπατρία ο λαός καταντά μια μάζα από πονηρά και επιτήδεια άτο-
μα, χωρίς μελλοντικούς σκοπούς και χωρίς άλλα ιδανικά, έξω από την πρόσκαιρη 
προσωπική τους επικράτηση.

Στη ζωή μας υπάρχουν ιδέες που απαντάνε σε κάθε δισταγμό. Είναι σκέψεις και 
αισθήματα που έχουν εθνική μορφή. Η ποίηση είναι το ξυπνητήρια των συνειδήσε-
ων και κράζει κάθε ψυχή να βρει μια ηθική διέξοδο.

Και ο ποιητής λέει στο σημερινό, στον αυριανό και στον αιώνιο άνθρωπο:
«Η ιδέας της πατρίδας μοιάζει σαν το μαγικό εκείνο ποτήρι που μπορεί να ξεδι-

ψάσει κάθε πόθο της ψυχής και μένει πάντα γεμάτο. Πρέπει, όμως, εκείνος που το 
κρατεί να έχει: πίστη, αγάπη κι ελπίδα…».

Οι ήρωες του ’21 και 
η φιλοπατρία τους 
στα πρωτόπλαστα 
ηρωικά τραγούδια
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106395-ΚαστανιάΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησίον

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

κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρομηθέα4ου

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

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετών

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Α.Σ .  Βέροιας

“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεται για την

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

1)ΑρχιτεχνίτηςήΕρ-
γοδηγόςΜηχανικόςεγκαταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων4ης ει-
δικότητας-Θερμαστής

3)Αρχιτεχνίτης ήΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγοςΑ΄
Ειδικότητας

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

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

-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσωτερικό141ή147

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

473349.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχω-

ροι χώροι για γραφεία, φρο-
ντιστήριο, ή εργαστήριο και
υπηρεσίες.Είναιανακαινισμέ-

νοι, 2WC και λογικό ενοίκιο.
Αριστοτέλους 18.Τηλ. 23310
23140&6949087741.

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Σκυροδέμα-
τος «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» ζητά
οδηγούς μπετονιέρας, οδη-
γούςεπικαθήμενουκαιχειρι-
στές αντλίας σκυροδέματος.
Τηλ.: 6948 549279 & 23320
43050.

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  υπάλληλοι
γραφείου με γνώσειςΗ/Υ και

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείωμαστην

ηλεκτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟΙΔΙΩΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ180τ.μ.,μευπόγειο170τ.μ.,στηνοδόΣταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4) κλειστά, στην οδόΦωκίωνος 13 και δύο (2)

στηνοδόΚαζαντζάκηστονΠρομηθέαστούψοςτωνκαταστημάτων.
ΥΠΟΓΕΙΟ83τ.μ.στηνοδόΦωκίωνος13,Προμηθέας,τιμή5.000,00

ευρώ.
Τηλ.:6944644220.

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



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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-

κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμόκαιτρειςπολυθρόνεςσεάριστη
κατάσταση.Τηλ. επικοινωνίας: 6973
827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,
μοντέλο1996,υγραέριο,160.000χι-
λιόμετρα, μαύρο χρώμα.Τηλ.: 6973
473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ 59 ετών, συνταξιούχος,

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

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χωρίς υπο-
χρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ε-
τών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζωπαντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μη-
χανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756κ.Παύλος.
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Πρόκληση για προεκτάσεις στο σήμερα…
Του Πάρη Παπακανάκη
 

Επειδή η ιστορία 
δεν είναι απλώς κα-
ταγραφή γεγονότων 
ως αναμνηστικού 
τύπου έκθεση, αγα-
πητοί φίλοι, έχοντας 
κατά νου τα όσα δι-
απραγματευθήκαμε 
στην προηγούμενη 
συνάντησή μας, ας 
προσπαθήσουμε να 
ψηλαφίσουμε μαζί 
τα σύγχρονα γεγο-
νότα…  

Ως θαυμαστής 
του νέο-οθωμανι-
σμού και ασύστολα 
επίδοξος αναθεω-
ρητής των διεθνών 
συνθηκών ο πρόε-
δρος της γείτονος 
χώρας Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν, μεταξύ πολλών άλλων, έχει δηλώσει:   «…πριν από εκατό χρόνια δεν υπήρχε 
διαφορά ανάμεσα στην Προύσα, τα Σκόπια, τη Βαγδάτη, τη Μοσούλη, τη Δαμασκό και τη 
Θεσσαλονίκη. Τα φυσικά μας σύνορα μπορεί να άλλαξαν αλλά τα πνευματικά μας σύνορα 
δεν άλλαξαν ποτέ».

Στο ίδιο λεκτικό ύφος και νοηματικό περιεχόμενο ευθυγραμμίζονται πάρα πολλές δηλώσεις 
αξιωματούχων της τουρκικής κυβέρνησης, τις οποίες αν επιχειρούσαμε να καταγράψουμε, 
δεν θα επαρκούσε ο διαθέσιμος χώρος φιλοξενίας που ευγενικά μας παραχωρείται… 

Ο στόχος της τουρκικής ηγεσίας είναι μακροπρόθεσμος και προφανέστατα διεκδικεί για τη 
χώρα της ρόλο περιφερειακής ιμπεριαλιστικής δύναμης. Σε πρώτη φάση λοιπόν επιδιώκει 
να περιχαρακώσει τα σύνορά της με «ουδέτερες ζώνες ασφαλείας». Εκεί αποσκοπούν: η 
επιδιωκόμενη «λύση της διζωνικής κοινότητας» στην Κύπρο, η ωμή στρατιωτική εισβολή για 
λόγους «εθνικής ασφάλειας από τρομοκράτες» στη Συρία και η στρατηγική των «ρευστών 
συνόρων» απέναντι στην Ελλάδα με την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της. 

Η τελευταία αυτή επιδίωξή της δεν είναι κάτι καινούριο. Θυμίζω, είχε προαναγγελθεί στις 
αρχές της δεκαετίας του ’80 με τις υπεροπτικές δηλώσεις του τότε Τούρκου πρωθυπουργού 
Χαλίλ Τουργκούτ Οζάλ: «Δεν χρειάζεται να προκαλέσουμε πόλεμο με την Ελλάδα, αφού οι 
πληθυσμιακές εξελίξεις των δύο λαών θα επιλύσουν το Κυπριακό και το Αιγαίο». Στην προώ-
θηση του σχεδιασμού αυτού ακολούθησαν οι διατυπώσεις περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο 
τις τελευταίες δεκαετίες.

 Για την πρόθεση επέκτασης της στρατηγικής των «ρευστών συνόρων» στον χώρο της 
Θράκης είχαμε μια καταφανή πρόγευση κατά την τελευταία επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν τον Δεκέμβριο του 2017 στην Κομοτηνή. Κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να 
ειδωθεί η εμφανέστατη πλέον «εργαλειοποίηση» των μεταναστών και η οργανωμένη, υ-
ποκινούμενη επιχείρηση παραβίασης των ελληνικών συνόρων στον Έβρο των τελευταίων 
ημερών. 

Η δεδομένη φραγή των διεξόδων τους προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες θα επέφερε 
αναγκαστικά την παραμονή τους στον χώρο της βόρειας Ελλάδας. Την παγίωση αυτής της 
κατάστασης θα ακολουθούσαν οι γνωστές εφευρέσεις από πλευράς τουρκικής ηγεσίας: μειο-
νοτήτων,  δικαιωμάτων που «καταπατούνται» από τους «κακούς Έλληνες», όπου αυτόκλητα 
θα επεδίωκε στη συνέχεια να παρέμβει ως προστάτιδα δύναμη των «ασθενών και αδυνάτων 
ομοθρήσκων»…

 Σεβόμαστε τον ανθρώπινο πόνο, λυπούμαστε για την εκμετάλλευση ταλαίπωρων ανθρω-
πίνων ψυχών, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε θύματα των νέο-οθωμανικών «ανατολίτικων 
τερτιπιών». Είναι ευτυχής συγκυρία για τη χώρα μας η σύμπνοια των πολιτικών κομμάτων 
στην απόφαση ότι   «απέναντι στην απόπειρα μαζικής εισροής στη χώρα, οφείλουμε με βά-
ση τις αξίες μας να διαφυλάξουμε την εθνική ασφάλεια».

Επιπλέον, ως πολίτες μιας ελεύθερα σκεπτόμενης και εκφραζόμενης Πολιτείας, οφείλουμε 
να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα στο «όνειρο και τη διεκδίκηση της ουτοπίας», όπως χαρα-
κτηρίστηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης η άποψη των «ανοιχτών συνό-
ρων». Τα εκφραζόμενα επιχειρήματα όμως οφείλουμε και πρέπει να τα κρίνουμε ως ενεργοί 
πολίτες. 

 Ο παραλληλισμός λοιπόν της σύγχρονης υποκινούμενης «απόπειρας μαζικής εισροής 
στη χώρα» με το προσφυγικό κύμα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, το λιγότερο ως ατυ-
χής μπορεί να χαρακτηρισθεί.

Πέραν του ότι οι προερχόμενοι από τη Μικρά Ασία και τη Θράκη πρόσφυγες έτρεχαν τότε 
να σωθούν από τους Τούρκους και Βουλγάρους αντίστοιχα, που χωρίς έλεος τους κυνηγού-
σαν γιατί απλά ήταν Έλληνες, θύματα ενός αποτυχημένου πολέμου για τον οποίο η Ελλάδα 

είχε ευθύνες, υπάρχουν και καταφανή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παραθέτω, ως υπενθύμιση, 
κάποια αποσπάσματα του ανταποκριτή τότε της καναδικής εφημερίδας  “Toronto Star” Έρ-
νεστ Χεμινγουέι και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του: 

«…Τριάντα δυο χιλιόμετρα κάρα που τα σέρνουν αγελάδες, ταύροι και λασπωμένοι νε-
ροβούβαλοι, ενώ δίπλα τους, εξουθενωμένοι και ζαλισμένοι άντρες, γυναίκες και παιδιά με 
κουβέρτες πάνω από τα κεφάλια τους, περπατούν στα τυφλά κάτω από τη βροχή, δίπλα στα 
εγκόσμια αγαθά τους. 

Το κύριο αυτό ρεύμα τροφοδοτείται από ολόκληρη την ενδοχώρα. Δεν ξέρουν που πάνε. 
Άφησαν τα κτήματά τους, τα χωριά τους και τα ώριμα, σκουρόχρωμα χωράφια τους για να 
προστεθούν στο κύριο ρεύμα των προσφύγων, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Τούρκος. Τώρα, 
το μόνο που μπορούν να κάνουν, είναι να κρατούν τις θέσεις τους σ’ αυτή τη φρικαλέα φά-
λαγγα, ενώ το πιτσιλισμένο με λάσπες ελληνικό ιππικό τους οδηγεί, όπως οι γελαδάρηδες τα 
γελάδια. Είναι μια σιωπηλή φάλαγγα. Ούτε που γκρινιάζει κανένας. Το μόνο που μπορούν να 
κάνουν είναι να συνεχίζουν να κινούνται...    Πώς θα τραφούν; Κανείς δεν ξέρει…» 

«…Ο άντρας σκεπάζει με μια κουβέρτα την ετοιμόγεννη γυναίκα του πάνω στον αραμπά 
για να την προφυλάξει από τη βροχή. Εκείνη είναι το μόνο πρόσωπο που βγάζει κάποιους 
ήχους [από τους πόνους της γέννας]. Η μικρή κόρη τους την κοιτάζει με τρόμο και βάζει τα 
κλάματα. Και η πομπή προχωρά…»

 «…Το χειρότερο ήταν οι γυναίκες με τα νεκρά παιδιά. Δε μπορούσαμε να τις πείσουμε να 
μας δώσουν τα πεθαμένα παιδιά τους. Είχαν τα παιδιά τους, νεκρά ακόμα και έξι μέρες, αλλά 
δεν τα εγκατέλειπαν. Δε μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τελικά έπρεπε να τους τα πάρουμε 
με τη βία…»
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