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Ανάμεσα στα Πιέρια και το Βέρμιο… 
Φύση όπου αισθάνεσαι 
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«Έφυγε» ο 
Κώστας 

Γκαβαισές, 
πολιτικός 

μηχανικός πρώην 
αντιδήμαρχος και 
πρ.πρόεδρος του 

«ΓΑΣ Βέροια»

«Καθάρισαν» το «παράπηγμα» απέναντι 
από τον Αγ. Αντώνιο - Τι πρόκειται να γίνει;

Νέα ευρήματα στις Αιγές: Ένα Ιερό 
βασιλικής λατρείας και ένα ποίημα 
για το πέρασμα του χρόνου, στην 

βασιλική μητρόπολη των Μακεδόνων

Ψηφιακή περιοδεία Γεννηματά και στην 
Ημαθία, για διαμόρφωση πρότασης 

περί του  Ταμείου Ανάκαμψης

Συμβολική κινητοποίηση 
του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

1821 – 200 χρόνια μετά…
Στις 17 και 18 

Απριλίου, διημερίδα 
για τον εορτασμό 
των 200 χρόνων 

από το 1821

LEAGUE CUP 
VOLLEY «ΝΙΚΟΣ 

ΣΑΜΑΡΑΣ»
Απευθείας 
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από το κλειστό 
γυμναστήριο
 «Δημήτριος 
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εκπομπή 

του ΑΚΟΥ99,6 
“ΕΛ Μαντριγάλ” με 

τους Μανώλη 
Πεχλιβανίδη και 

Παναγιώτη 
Παντσερίδη την 

Δευτέρα 19 Απριλίου 
και ώρα 

18:00μ.μ - 20:00μ.μ.
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Η παγωνιά θα ανεβάσει
την τιμή του ροδακίνου

για τον παραγωγό;
  Σε συνέχεια των ανακοινώσεων από τους αγροτικούς 
συλλόγους για την καταστροφή της παραγωγής λόγω 
του παγετού, έρχεται και ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων, 
να υπερθεματίσει περί κήρυξης της Ημαθίας και 
Πέλλας που υπέστησαν την μεγαλύτερη ζημιά 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το γεγονός ότι 
γίνεται λόγος για την μεγαλύτερη καταστροφή των 
τελευταίων 20 ετών, να υποθέσουμε ότι θα έχει 
επίπτωση στις τιμές αφού λόγω της δεδομένης 
έλλειψης αγροτικών προϊόντων, θα ανεβάσει την 
τιμή για τους αγρότες που θα έχουν την τύχη 
να περισώσουν μέρος της παραγωγής τους. Σε 
συνδυασμό με το θετικότερο περιβάλλον, αφού 
πλέον δεν ισχύουν οι περιορισμοί με τους δασμούς 
στις ΗΠΑ, οι βιομηχανίες μεταποίησης που κυρίως 
εξάγουν τα προϊόντα τους να αναμένουμε φέτος 
να πληρώσουν πολύ καλύτερα τους παραγωγούς 
και να μπορέσουν να διαθέσουν και αποθέματα 
προηγούμενης χρονιάς.
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«Καθάρισαν» το «παράπηγμα» απέναντι από τον Αγ. 
Αντώνιο - Τι πρόκειται να γίνει;

Ήτανέναμικρόκτίσμα,πουαποτελούσεεστίαμόλυνσηςτατελευταίαχρόνιαακριβώςστηνκαρδιάτηςΒέροιας.Ο
λόγοςγιατοπαράπηγμαεπίτηςοδούΒενιζέλου,ακριβώςαπέναντιαπότονΠολιούχοΆγιοΑντώνιο,πουκατεδαφί-
στηκετοπρωίτηςΠέμπτηςκαικυριολεκτικάκαθάρισεκαιάνοιξετοσημείο,κάτιγιατοοποίουπήρχανπαράπονακαι
απότουςπερίοικους.ΤοοικόπεδοείναιιδιοκτησίαςτηςΕκκλησίας,πουπροχώρησεστηνέκδοσηάδειαςκατεδάφισης
καιμετηνσυνδρομήσυνεργείουτουΔήμουΒέροιαςμέσασελίγεςώρεςκαθάρισετοτοπίο.Σύμφωναμεπληροφορί-
εςτουΛΑΟΥ,υπάρχεισκέψηνααξιοποιηθείτοοικόπεδοαπότηνΕκκλησίαωςχώροςστάθμευσης,ωστόσοημικρή
έκτασήτου(γιαέκδοσηάδειας)καιοισημαντικέςπαρεμβάσειςπουθαχρειαστούν(σπάσιμοπεζοδρομίουγιαείσοδο
κλπ)μπορείνααποτελέσουνεμπόδιο.ΑπότηνπλευράτουοδήμοςΒέροιαςδείχνειδιατεθειμένοςανδενπροχωρήσει
ηΕκκλησίαστηναξιοποίησή του, να το«μεταμορφώσει»σεμια γωνιάπρασίνουμεπαγκάκια.Σε κάθεπερίπτωση
μετάτονκαθαρισμότουοικοπέδουκαλόθαείναιναυπάρξειαξιοποίησητουκαινα«ζωντανέψει»ένατόσοκεντρικό
σημείοτηςπόλης!

ΑπριλιάτικοχιόνιστοΣέλι!

ΠαράτογεγονόςότιμπήκαμεστοδεύτερομισότουΑπριλίου,οκαιρόςκάνειταδικάτουπαιχνίδιαμεπισωγυρίσματα,
βροχούλεςκαιψύχρα.Ποιοςθαπερίμενεόμωςότιστις16Απριλίουουδράργυροςθαέδειχνε0βαθμούςκαιθαέπεφτε
χιόνι;ΣτοΣέλιτοαπόγευματηςΠαρασκευής(16/4)χειμωνιάτικεςσυνθήκεςκαιένασκηνικόπουπερισσότεροθύμιζεΓενά-
ρηπαράΑπρίλη!

ΣτογάμοτουΠρούσαληκαιτηςΡίζως
οιαφοίΤσαχουρίδη

ΚαιαφούβρέθηκανοιΑδελφοίΤσα-
χουρίδη, καλεσμένοι στα στούντιο του
ANT1 για το γύρισμα της εκπομπής
«THE2NIGHTSHOW»μετονΓρήγορη
Αρναούτογλου,είπαννακάνουνκαιένα
«πέρασμα»απότογάμοτουΠρούσαλη
και τηςΡίζωςστιςαγαπημένες«Άγριες
Μέλισσες», όπου γινόταν το γύρισμα
τηςσκηνήςσεδιπλανόστουντιο.

«Ήτανμεγάληηχαράμαςναδούμε
όλατασκηνικάκαιμέροςτωνγυρισμά-
των»αναφέρειοΜατθαίοςσεανάρτησή
τουςστοfb.Καιόντωςτοχάρηκανόλοι!

Ψηφιακή περιοδεία Γεννηματά και στην Ημαθία,
για διαμόρφωση πρότασης περί του  Ταμείου Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο της ψηφιακής
περιοδείας της προέδρου του
ΚΙΝΑΛΦώφης Γεννηματάστην
KεντρικήΜακεδονία, για την δι-
αμόρφωση πρότασης σχετικά
με το ταμείο ανάκαμψης, δόθη-
κε χθες διαδικτυακή συνέντευ-
ξη από τον εκπρόσωποΤύπου
τουΚινήματοςΠαύλοΧρηστίδη
και τον γραμματέα επικοινωνίας
ΠαναγιώτηΒλάχο,παρουσίαεκ-
προσώπωντουΚινήματοςΑλλα-
γήςστουςνομούς τηςκεντρικής
Μακεδονίας.

Ο κ. Χρηστίδης ενημέρωσε
γιατονλόγοτηςψηφιακήςπεριοδείαςτηςΠροέδρουμεσκοπόναακούσουνταπροβλήματακαι τιςπροτάσειςτων
φορέωνκάθεπεριοχής,νααφουγκραστούντουςπροβληματισμούςτωνπολιτώνκαιθακαταθέσουνμίαπροοδευτική
λύση,ώστε,όπωςείπε,νακαλυφθεί τοκενόπουάφησεηκυβέρνησηαλλάκαιηπανδημίαστουςπολίτες.Κριτική
στηνκυβέρνησηόσοναφοράτουςχειρισμούςτηςαπέναντιστηνυγειονομικήκρίσητηςπανδημίας,έκανεοκ.Πανα-
γιώτηςΒλάχος,τονίζονταςότιστόχοςτουΚΙΝΑΛείναιηθωράκισητηςχώραςστομέλλονόσοναφοράτηνεργασίακαι
τηνκοινωνίακαιότιηκρίσηέχειβαθύνειμεενέργειεςκαιλάθηστηναντιμετώπισητηςπανδημίαςαπότηνκυβέρνηση,
πουρίχνειτομπαλάκιστουςπολίτεςαντίναέχειμιασυνεκτικήπολιτική.ΟιεκπρόσωποιτωνΝομώναναφέρθηκανσε
θέματαπουαφορούντιςπεριοχέςτους,ενώγιατηνΗμαθίαογραμματέαςτηνΝ.Ε.ΚώσταςΑσλάνογλουείπεότιη
τοπικήεκδήλωσηθαγίνειτηνερχόμενηΠέμπτηστις6.00τοαπόγευμαμεομιλητέςτουςκ.κ.ΠρωτόπαπακαιΣπυρό-
πουλοκαικάλεσετουςπαραγωγικούςφορείςγιασυμμετοχή.Καιβασικόθέμαόπωςφαίνεταιθαείναιημεγάληκατα-
στροφήπουέπαθεηπαραγωγήτηςΗμαθίαςαπότονπαγετό…



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακου 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Ένα θετικό σε 188 rapid 
tests από τον ΕΟΔΥ

 στη Νάουσα
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της χθεσινής Παρασκευής 16 Απριλίου στην Πλατεία 

Καρατάσου στη Νάουσα, η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου Covid-19 (rapid tests), με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας, σε συνεργασία 
με κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ. 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 188 rapid tests, εκ των οποίων βρέθηκε ένα θετικό. 

Δήμος Βέροιας: 
Συνεχίζονται οι συντηρήσεις 
εξωτερικών και εσωτερικών 
χώρων σε σχολικές μονάδες

 
Εργασίες ελαιοχρωματισμού σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βέροιας πραγματοποι-

ούν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Το τελευταίο διάστημα έγιναν παρεμβάσεις και συντηρήσεις σε έξι συνολικά σχολικά 

συγκροτήματα που ανήκουν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο Ν. Νικο-
μήδειας, 3ο Νηπιαγωγείο, 7ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου, 3ο Γυμνάσιο 
και 4ο Γυμνάσιο). 

Στόχος είναι όταν ανοίξουν ξανά τα σχολεία, μετά την άρση των περιοριστικών μέ-
τρων εξαιτίας της Covid 19, μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρουν τις αίθουσες διδασκαλί-
ες και τις αυλές των σχολείων καθαρές.

Τα τελευταία τρία χρόνια στο πλαί-
σιο έρευνας της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Ημαθίας (ΕΦΑ) για την μελέτη 
συντήρησης του μεγάλου οικοδομι-
κού συγκροτήματος των Αιγών που 
βρίσκεται κοντά στη Βορειοδυτική πύ-
λη του τείχους και την ταφική συστά-
δα των βασιλισσών ήρθαν στο φως 
νέα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρή-
ματα που αποσαφηνίζουν την εικόνα 
του και βοηθούν να αναγνωριστεί η 
λειτουργία του, όπως ενημερώνει η 
ΕΦΑ.

  Χτισμένο όπως το ανάκτορο και 
οι ναοί με πολύτιμο πωρόλιθο που 
φθάνει στις Αιγές από τα λατομεία του 
Βερμίου, διανύοντας μια απόσταση 
10-20 χλ. το συγκρότημα αποτελείται 
από μια αλληλουχία τετράγωνων και 
ορθογώνιων χώρων μερικοί από τους 
οποίους ξεπερνούν τα 100 τμ  που 
οργανώνονται κανονικά γύρω από 
μια μεγάλη αυλή (έχει αποκαλυφθεί 
η νότια και τμήμα της ανατολικής και 
δυτικής πλευράς του). Στα ανατολι-
κά ξεχωρίζει ένας ναόσχημος χώρος 
με πολύ βαθύ πρόδομο και δύο δω-
ρικούς κίονες που βλέπει προς την 
αυλή. 

Το οικοδόμημα αποκτά την βα-
σική του μορφή πριν από το τέλος 
του 4ου προχριστιανικού αιώνα, αλλά 
στα χρόνια του Φιλίππου Ε’ (221-179 
π.Χ.) γίνονται εκτεταμένες εργασί-
ες ανακαίνισης. Σε αυτή την φάση 
υπάρχουν δάπεδα με μαρμαροθετή-
ματα, όπως αυτά του ανακτόρου, οι τοίχοι  καλύπτονται  με 
πολύχρωμα κονιάματα, στα οποία κυριαρχεί το πορφυρό, 
χωρίς να λείπουν οι ώχρες και τα πράσινα, και αρθρώνονται 
με ανάγλυφες αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις που προοιωνί-
ζονται τις διακοσμήσεις των σπιτιών 
της Πομπηίας.  Όπως το ανάκτορο τα 
ιερά και τα τείχη το συγκρότημα κατα-
στρέφεται στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. 
μετά την οριστική κατάληψη της Μακε-
δονίας από την στρατιά του Μέτελλου, 
ωστόσο, αμέσως μετά την καταστρο-
φή, ξαναχτίζεται ένα τμήμα της δυτι-
κής του πτέρυγας και κάποιοι χώροι 
δίπλα στην ανατολική, ενώ στα χρό-
νια του Αυγούστου (31 π.Χ.-14 μ.Χ.), 
ένα μεγάλο περιστύλιο (1.000 τ.μ.) 
προστίθεται στα νοτιοανατολικά του 
μαζί με ένα συνοδό κτήριο με αίθριο, 
οικοδομική δραστηριότητα ιδιαίτερα 
αξιοσημείωτη για τις Αιγές που βρί-
σκονται πια σε περίοδο συρρίκνωσης 
και παρακμής.

Η μορφή, οι διαστάσεις  και η επι-
μελημένη κατασκευή του, τα πλούσια 
υλικά και τα διακοσμητικά στοιχεία, αλ-
λά και η εμμονή στην χρήση του χώρου δείχνουν ότι πρόκει-
ται για ένα δημόσιο οικοδόμημα. Μονόλιθοι βωμοί, ένα μαρ-
μάρινο τραπεζοφόρο, τμήματα από μια μαρμάρινη ζωφόρο 
με εντυπωσιακό φυτικό κόσμημα και ειδώλια θεοτήτων που 
βρέθηκαν εδώ παρά την άγρια λεηλασία, δημιουργούσαν  
την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα συγκρότημα ιερού  μια ε-
ντύπωση που φαίνεται να επιβεβαιώνεται με τον πιο εντυπω-
σιακό τρόπο μόλις αρχίσαμε να ερευνούμε το στρώμα των 
κεραμιδιών της πεσμένης στέγης του που κάλυπτε τον χώρο. 

Σφραγίδες με την Μακεδονική ασπίδα, το σύμβολο που 
χρησιμοποιούν οι Μακεδόνες βασιλείς των ελληνιστικών 
χρόνων στα νομίσματά τους, και ταμπέλες με το όνομα ΑΜΥ-
ΝΤΟΥ, αποτυπωμένες στα κεραμίδια της στέγης του, φανέ-
ρωσαν την στενή σχέση του με την βασιλική οικογένεια και 
όχι μόνον: Όπως συμβαίνει με τα κεραμίδια με την αντίστοιχη 
επιγραφή ΠΕΛΛΗΣ, το αναγραφόμενο όνομα δηλώνει τον 
κτήτορα που στο συγκεκριμένο ιερό κτήριο, τουλάχιστον σε 
έναν τμήμα του, δεν μπορεί να είναι άλλος από τον ηρωοποι-
ημένο Αμύντα Γ΄, πατέρα του Φιλίππου Β΄ που είναι γνωστό 
από τις πηγές ότι λατρεία του υπήρχε και στην γειτονική 
Πύδνα. Η σύζυγος του Αμύντα Ευρυδίκη, στο άγαλμα που α-
νατέθηκε στο ιερό της Εύκλειας στις Αιγές, απεικονίζεται στο 
σχήμα της Ήρας και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι στα χρόνια 
των Αντιγονιδών γύρω από το άγαλμα της βασίλισσας-μητέ-
ρας κατασκευάσθηκε ναόσχημο κτίσμα.

Η λατρεία του Αλέξανδρου και της γενιάς του στα χρόνια 

των διαδόχων ήταν πηγή νομιμοποίησης της εξουσίας τους 
και, όπως όλα δείχνουν, το μεγάλο κτηριακό συγκρότημα 
που αποκαλύπτουμε στην πατρογονική βασιλική καθέδρα 
των Τημενιδών, όπου και οι τάφοι τους ήταν ένα από τα 
κέντρα της, που το 2020 μας χάρισε ακόμη ένα εξαιρετικά 

πολύτιμο και απροσδόκητο εύρημα: Σε 
μια ταπεινή πήλινη κούπα που βρέθηκε 
σπασμένη στο στρώμα καταστροφής του 
2ου π.Χ. αιώνα, κάποιος, ίσως ένας μαθη-
τής που μπέρδευε το ο με το ω και το ει με 
το ι, κάνοντας τα γυμνάσματα του, χάραξε 
προσεκτικά σαν να έγραφε σε πάπυρο 
ένα ποίημα, ένα επίγραμμα ανώνυμου 
συγγραφέα, που εδώ μας παραδίνεται 
στην πιο παλιά και αυθεντική μορφή του: 
«το ρόδον ακμάζει βαιόν] χρόνον• εάν δε 
παρέστη ζητών ευρήσεις ου ρόδον, αλλά 
βάτον», το τριαντάφυλλο ανθίζει για λίγο 
και αν ο χρόνος του περάσει και το ανα-
ζητήσεις δεν θα βρεις πια λουλούδι, αλλά 
αγκάθια. Γνωστό από την Παλατινή ανθο-
λογία, το επίγραμμα των Αιγών παροτρύ-
νει τον αναγνώστη να μην σπαταλάει τον 
χρόνο που κυλά ανελέητα και μας δίνει με 
τον πιο άμεσο και στην κυριολεξία πρω-
τότυπο τρόπο μια εικόνα της πνευματικής 

κίνησης στην αρχαία μητρόπολη των Μακεδόνων την στιγμή 
της τελευταίας αναλαμπής της.

1. Ειδώλιο Αθηνάς, 2ος αι. π.Χ.
2. Κεφαλή θεάς 4ος αι. π.Χ..
3. Καθαρισμός του μαρμαροθετήματος του μεγάλου ΝΑ 

χώρου
4. Το δάπεδο του μεγάλου χώρου μετά τον καθαρισμό. Οι 

ρηγματώσεις και η ανισοσταθμία οφείλονται στην τρομακτική 
κατολίσθηση του 1ου μεταχριστιανικού αιώνα που έγινε η αι-
τία της οριστικής εγκατάλειψης του άστεως των Αιγών.

5. Κονιάματα in situ
6. Ιωνικό γείσο από την διακόσμηση των τοίχων του ναό-

σχημου χώρου
7. Πεσμένα κονιάματα σε έναν από τους χώρους της ΝΑ 

πλευράς του συγκροτήματος
8. Καθαρισμός, πρώτες βοήθειες και περισυλλογή των 

πεσμένων κονιαμάτων
9. Τμήμα μαρμάρινης ζωφόρου με φυτικό κόσμημα (4ος 

αι. π.Χ.)
10. Κομμάτια κεραμιδιών (‘λακωνικοί’ στρωτήρες) με την 

επιγραφή ΑΜΥΝΤΟΥ
11. Το στρώμα καταστροφής των μέσων του 2ου αι. π.Χ. 

όπου βρέθηκε το αγγείο με το ποίημα
12. Η πήλινη κούπα (σκύφος) με το χαραγμένο επίγραμ-

μα 

Νέα ευρήματα στις Αιγές: Ένα Ιερό 
βασιλικής λατρείας και ένα ποίημα 
για το πέρασμα του χρόνου, στην 

βασιλική μητρόπολη των Μακεδόνων



Του ιερέως: 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Το πρόβλημα των 
σχέσεων και αντιθέ-
σεων θρησκείας και 
επιστήμης, φίλοι ανα-
γνώστες, πίστεως και 
γνώσεως, είναι παλαι-
όν. Δεν το εδημιούρ-
γησε ούτε η γνήσια 

θρησκεία ούτε η αληθινή επιστήμη. Το προ-
κάλεσαν κακοί, ακατάλληλοι και αναρμόδιοι 
εκπρόσωποι αυτών. Προσωπικές αδυναμίες 
και εριστικοί χαρακτήρες, ατομικές αντιλήψεις 
και αυθαίρετες θεωρίες και παράλογες δοξα-
σίες, παρουσιάζονται και σήμερα ως γνήσιες 
και ανθεκτικές απόψεις των δύο παρατάξεων 
και δημιουργούν την απατηλή εντύπωση της 
αντίθεσης και της σύγκρουσης. Ημιμάθεια και 
εγωισμός αφ’ ενός, υποκρισία και φανατισμός 
αφ’ ετέρου και έλλειψη κατανόησης και ειλικρί-
νειας πάντοτε, οδηγούν σε τεχνικές διαταρα-
χές των σχέσεων θρησκείας και επιστήμης.

Ήδη, ο αρχαίος σοφός και ιστορικός Παλ-
λάδιος (364-431), φίλος και συναθλητής του 
ιερού Χρυσοστόμου, λέγει τα εξής χαρακτηρι-
στικά και πάντοτε επίκαιρα: «Μη ψέξεις την ύ-
λην ή επαινέσεις, αλλά μακάρισον ή ταλάνισον 
την γνώμη των καλώς ή κακώς χρωμένων την 
ύλη». Δεν φταίει ούτε η ύλη, ούτε η επιστήμη, 
ούτε η θρησκεία, αλλ’ η κακή χρήση και εκ-
προσώπηση αυτών από τον άνθρωπον.

Σήμερα, βέβαια, οιαδήποτε απολογητική 
επιχειρηματολογία θα αποτελούσε και ανα-
χρονισμό και ματαιοπονία. Παρά ταύτα όμως, 
αξίζει να αναφέρουμε μερικές γνώμες κορυ-
φαίων επιστημόνων του παρελθόντος αιώνα, 
τα ονόματα των οποίων και μόνον, εμπνέουν 
σεβασμό:

«Επιστήμη και Θρησκεία είναι αδελφαί. Η 
μεν εξετάζει την δημιουργίαν, η δε τον Δημι-
ουργόν (Φον Μπράουν).

«Επιστήμη άνευ Θρησκείας είναι παράλυ-
τος, θρησκεία δε άνευ επιστήμης παραμένει 
τυφλή» (Αϊνστάϊν).

«Θρησκεία και φυσική επιστήμη δεν απο-
κλείουν η μία την άλλην, αλλά συμπληρώνουν 
αλλήλας και τελούν εις αλληλεξάρτησιν μεταξύ 
των» (Μαξ Πλανκ).

«Ολίγη Επιστήμη απομακρύνει από τον 
Θεόν, πολλή Επιστήμη επαναφέρει εις τον 
Θεόν» (Λάϊμπνιτς).

Οι ρίζες της σύγκρουσης Θρησκείας και 
Επιστήμης βρίσκονται, 
συνήθως, στο εσωτε-
ρικό του ανθρώπου. 
Αν κατανοηθεί καλώς 
τι είναι πίστη και τι επι-
στήμη, ποιο το περιε-
χόμενο και ο ρόλος της 
κάθε μίας στη ζωή του 
ανθρώπου, αποκλείε-
ται κάθε διαφωνία και 
σύγκρουση. Δύο λεω-
φορεία, κινούμενα πα-
ράλληλα σε δύο διαφο-
ρετικούς δρόμους και 
προς δύο διαφορετικά 
τέρματα, ουδέποτε συ-
γκρούονται. Όχι μόνο 
σύγκρουση, αλλά ού-
τε διαφωνία και αντα-
γωνισμός είναι νοητός 
στις σχέσεις τους. Γιατί 
η σφαίρα δικαιοδοσίας 
και ενέργειας της κάθε 
μίας είναι διαφορετική.

Ουδέποτε η θρη-

σκεία αντικαθιστά την επιστήμη και τανάπαλι. 
Αντίθετα η θρησκεία συνιστά την έρευνα, τιμά 
τη γνώση και ενθαρρύνει την επιστήμη. Γιατί 
όλα οδηγούν και καταλήγο9υν στην ανακάλυ-
ψη και τη δοξολογία του Θεού.

Η αληθινή επιστήμη είναι κατά βάθος πρά-
ξη θρησκευτική και μία συνεχής πορεία και 
λογική λατρεία προς το Θεό. Ποία αντίθεση 
υπάρχει μεταξύ του νόμου της αγάπης και 
του νόμου της βαρύτητας; Ποία σχέση, υ-
πάρχει μεταξύ δικαιοσύνης και ηλεκτρισμού; 
Γιατί συγκρούονται η μακροθυμία, η ελπίδα, η 
ειλικρίνεια, η μετάνοια, η προσευχή με το δια-
στημόπλοιο, την τηλεόραση, το ραντάρ κ.λπ.; 
Έργο της επιστήμης δεν είναι ούτε η επιβεβαί-
ωση ούτε η ενίσχυση των θρησκευτικών αλη-
θειών (χωρίς να αποκλείεται και τούτο), όπως 
επίσης, έργο της θρησκείας δεν είναι ούτε η 
άρνηση ούτε η απόρριψη των επιστημονικών 
ανακαλύψεων.

Η θρησκευτική πίστη, φίλοι αναγνώστες, 
ως αυθύπαρκτη και αυτόνομη ψυχική λειτουρ-
γία, είναι κάτι το δεδομένο. Όπως μέσα σε 
κάθε σπόρο υπάρχει η ζωή του φυτού, η ο-
ποία διέπεται από το νόμο της εντελεχείας 
(εντελέχεια=ζωτική αρχή), έτσι και σε κάθε άν-
θρωπο υπάρχει η πίστη. Ο σπόρος, κάτω από 
κατάλληλες εδαφολογικές και κλιματολογικές 
συνθήκες, απελευθερώνεται, βλαστάνει και 
στρέφεται πάντα προς το ζωογόνο ήλιο. Κατά 
παρόμοιο τρόπο και η έμφυτη πίστη του αν-
θρώπου, όσα εμπόδια και αν παρεμβάλλονται, 
αναδύεται από το βάθος της ψυχής και κατευ-
θύνεται προς τον δημιουργόν της Θεόν. Την 
έμφυτη αυτή ροπή και ορμή, η οποία διασχίζει 
κάθε εσωτερικό και εξωτερικό εμπόδιο για να 
ανέβει στα ηθικά ύψη, αναλύει και περιγρά-
φει στιχουργικά ο μεγάλος Γερμανός ποιητής 
Γκαίτε, με ωραίες εικόνες και επιτυχημένες 
παρομοιώσεις, ως εξής:

Από κανέναν το αίσθημα το έμφυτο 
δεν θα λείψει,
αυτό που ωθεί τον άνθρωπο για μπρος 
και για τα ύψη.
Σαν κορυδαλλός που χάνεται μεσ’ τον 
γαλάζιο αιθέρα.
Σαν αετός ζυγίζεται με τα φτερά απλωμένα,
πάνω στ’ απόκρημνα βουνά τα 
ελατοστολισμένα.
Και σαν προς την πατρίδα του πετώντας
για να φθάσει,
πίσω του αφήνει ο γερανός πελάγη,
 κάμπους, δάση…
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Την Κυριακή τρίωρη διαδικτυακή συναυλία με τίτλο 
“ Του γλεντιού και της παρέας ανταμώματα ”

https://www.viva.gr/tickets/music/streaming/
tou-glentiou-kai-tis-pareas-antamomata/

Το Seven Tv μας ταξιδεύει στις γειτονιές της Η-
πείρου και των Γρεβενών, με τον Κώστα Τζήμα, την 
Παγώνα Αθανασίου, τον Χρήστο Ντάγκαλα και τον 
Φώτη Τράσια.

Με παραδοσιακά τραγούδια, ο Δημήτρης Παρά-
σχος με την ορχήστρα του και με τους φίλους ερμη-
νευτές, γέμισαν το πλατό μας με υπέροχες μουσικές, 
παντρεύοντας τον παλιό ήχο με τη σύγχρονη εικόνα.

Παρουσιαστής της συναυλίας θα είναι ο ιδιαίτερα 
αγαπητός και δημοφιλής δάσκαλος/ερευνητής Κώ-
στας Τσώνης.

Η μεγάλη διαδικτυακή συναυλία με τίτλο “ Του γλε-
ντιού και της παρέας ανταμώματα ”, θα μεταδοθεί σε 
Παγκόσμιο Live Streaming μέσω της σελίδας www.
viva.gr την Κυριακή 18 Απριλίου στις 9 το βράδυ 
σε ένα τρίωρο πρόγραμμα.

Η εικόνα, ο ήχος και ο φωτισμός θα σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι κωδικοί εισόδου είναι διαθέσιμοι στο www.viva.gr και στο www.seventv.gr Μια παραγωγή του 
Seven Tv

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ημαθίας, για τον 
εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821, 
διοργανώνουν σε συνεργασία με το 3ο 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχε-
διασμού (ΠΕΚΕΣ) Κεντρικής Μακεδονίας 
και τους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και 
Αλεξάνδρειας, τη Διημερίδα «1821 – 200 
χρόνια μετά…» το Σάββατο 17 και την Κυ-
ριακή 18 Απριλίου 2021. Την πρώτη ημέρα 
θα παρουσιαστούν εργασίες παιδιών από 
σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Τη δεύτερη ημέρα οι ιστο-
ρικοί π. Αθανάσιος Βουδούρης και κ. Εμ-
μανουήλ Βαλσαμίδης θα μιλήσουν για την 
Επανάσταση στη Νάουσα και την ευρύτερη 
περιοχή, ενώ ο κ. Γρηγόριος Γιοβανόπου-
λος θα μιλήσει για τη συμβολή των Μακε-
δόνων του Καρατάσου στον Αγώνα. 

Το πρόγραμμα
9.30-10.00 Έναρξη - Χαιρετισμοί
10.00-11.40 Παρουσιάσεις Σχολείων της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας

Τιμώ την Επανάσταση του 1821, Δημοτι-
κό Σχολείο Σταυρού

Επετειακές εκδηλώσεις – Δράσεις 200 
χρόνια από την Επανάσταση 1821-2021,

4ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας
Κατοικώ σε μια Ηρωϊκή Πόλη. Από πού φαίνε-

ται ότι είναι Ηρωϊκή;, 5ο Δημοτικό
Σχολείο Νάουσας
Οδός… Ηρώων, 10ο Δημοτικό Σχολείο Νάου-

σας
Το παραμύθι του στραβού πλατάνου, 4ο Δημο-

τικό Σχολείο Νάουσας
Η προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης, 

3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας
21 ερευνητές – 21 ήρωες της Ελληνικής Επα-

νάστασης, 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
Η Σουλιωτοπούλα, Δημοτικό Σχολείο Κουλού-

ρας
11.40-11.50 Διάλειμμα
11.50-13.30 Παρουσιάσεις Σχολείων της Διεύ-

θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
«Κρυφά το λένε τα πουλιά» - Η επανάσταση 

μέσα από τα δημοτικά τραγούδια, 2ο Γυμνάσιο 
Αλεξάνδρειας

Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από 
τούτο το αλωνάκι, Μουσικό Σχολείο Βέροιας

Ραδιοφωνικό Αφιέρωμα στην επέτειο της Επα-
νάστασης του 1821, Γυμνάσιο Μελίκης Νάουσα, 
σταυρωμένη, καθαγιασμένη και οχυρή. Η οθωμα-

νική πόλη από την ίδρυσή της έως και 200 χρόνια 
πριν από την Επανάσταση, Λάππειο-1ο Γυμνάσιο 
Νάουσας 1821-2021: 200 Χρόνια Νεοελληνικού 
Εθνικού Βίου - Όταν τα οδωνύμια καταθέτουν τη 
μαρτυρία τους..., 5ο ΓΕΛ Βέροιας Η Επανάσταση 
του 1822 στην Ημαθία, 5ο ΓΕΛ Βέροιας

Η συμμετοχή της Βέροιας –Νάουσας στην Ε-
πανάσταση του 1821: ανίχνευση της δημόσιας 
μνήμης από ιστορική και πολιτισμική πλευρά 200 
χρόνια μετά, 4ο ΓΕΛ Βέροιας

Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από την Τέχνη 
και τη Λογοτεχνία, ΓΕΛ Πλατέος-Κορυφής

Κυριακή 18 Απριλίου 2021 – Με τη ματιά 
των Ιστορικών…

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος 
Νίκος Βουδούρης

11.00-11.20 Έναρξη - Χαιρετισμοί
11.20-11.50 Βαλσαμίδης Εμμανουήλ, Η επανά-

σταση στη Νάουσα το 1822 από τις πηγές
11.50-12.20 π. Βουδούρης Αθανάσιος, Ιστορι-

ογραφικά περί της Επαναστάσεως του 1822 στη
Νάουσα και την ευρύτερη περιοχή
12.20-12.50 Γιοβανόπουλος Γρηγόριος, Σχινό-

λακκα Μεσσηνίας. Οι Μακεδόνες του Καρατάσου 
αναχαιτίζουν τα τάγματα του Ιμπραήμ πασά

12.50 Συζήτηση

«Επιστήμη χωρίς Θρησκείαν 
είναι παράλυτη, Θρησκεία δε 

χωρίς Επιστήμην είναι τυφλή»
(Αϊνστάϊν, 1879-1955)

1821 – 200 χρόνια μετά…
Στις 17 και 18 Απριλίου, διημερίδα 

για τον εορτασμό των 200 
χρόνων από το 1821
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ΑΝΤΙΫΠΕΡΟΠΤΙΚΟΣ ΒΩΜΟΣ…

Μεγάλωσα αυτοδίδακτος
καθισμένος στην τραπεζαρία των μικρών θαυμάτων.
Μετρούσα τ` άστρα 
για να προλάβω την επέτειο της βελτίωσης 
του Καιρού,
τότε που οι ξυλοκόποι
φύλαγαν τα Αιωνόβια δένδρα σαν Αγίους 
και προσεύχονταν στα μυστήρια.

Συνωμότης της αγνώστου αρμονίας θα γίνω έλεγα
και σαν μεγαλώσω θα γίνω καλοκαίρι να ζεσταίνομαι.

Έκανα επικίνδυνες σκέψεις είν` αλήθεια…
Ποιος πουλάει τις λέξεις;
Ποιος διευθύνει την ΣΥΝ-κοινωνία;
Πιο διάσημος ποιος είναι; 
Ο παπουτσωμένος γάτος ή ο Τσώρτσιλ;

Κι` έπειτα! 
Αν δείξουν πυγμή τα τριαντάφυλλα 
τι θ` απογίνουν οι κηπουροί;
Είχα ένα ιδιαίτερο βλέμμα για να κοιτώ
τις βραδινές αιτίες της έκλειψης των σχέσεων 
κι` αναρωτιόμουν… 
πόσες αγάπες, πόσους έρωτες 
περιμένουν ακόμη στα παραμύθια;
Ποιοι δωροδοκούν το Άγνωστο 
και είναι τόσο αφιερωμένο στα ερωτηματικά; 
αναρωτιόμουν…

Μια φορά και πάντοτε,
ένα παιγνίδι αισθημάτων ήταν ο Κόσμος κι` 
οι γιαγιάδες τραγούδαγαν άριες και
οι ψάλτες τα τεριρέμ της εξορισμένης αγάπης.

Να φυλάγει μια πόλη την Αγνότητα 
της ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ,
είναι το κύριο άρθρο του Πολιτισμού της

γράφανε οι εφημερίδες και ο ΛΑΟΣ της Βέροιας...

Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΑΜΟΙΡΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 

Κων/νου και της Βασιλικής, το γένος 
Μουρατίδη, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΚΟΥΜΠΑΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του Εμμανουήλ και της 
Σμαραγδής, το γένος Νίμβρογλου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγίων Κων/νου και Ελένης Βέροιας.

«Έφυγε» ο Κώστας Γκαβαισές, 
πολιτικός μηχανικός πρώην 

αντιδήμαρχος και πρ.πρόεδρος 
του «ΓΑΣ Βέροια»

Μετά από ταλαιπωρία 
αρκετών χρόνων ο γνωστός 
πολιτικός μηχανικός, με χρό-
νια συμμετοχή στα Αυτοδιοι-
κητικά της Ημαθίας, αντιδή-
μαρχος επί Δημαρχίας του 
Γιάννη Χασιώτη και  πρώην 
πρόεδρος του ΓΑΣ Βέροια, 
Κώστας Γκαβαισές, έχασε την 
μάχη και έφυγε από τη ζωή 
χθες το μεσημέρι σε ηλικία 
76 ετών. 

Ο Κ. Γκαβαϊσές ταυτίστη-
κε για πολλά χρόνια με την 
αγαπημένη του ομάδα την 
Βέροια την οποία υπηρέτησε 

στα πιο δύσκολα χρόνια της. 
Ποιος δεν θυμάται την περίοδο 2002-2003 τότε που η βασίλισσα 

του βορά κέρδισε με 2-1 στο γήπεδο της Φυλής και παρέμεινε στην 
Δ’ Εθνική για να μεταβιβαστεί στην συνέχεια στα χέρια του Γιώργου 
Αρβανιτίδη 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια και όσο του επέτρεπαν οι δυνάμεις του 
βρισκόταν κοντά στην ομάδα και πρόσφερε πολλά στα κοινά της 
πόλης  που αγαπούσε .

Μέσα σε λίγους μήνες με δική του τεχνική επιμέλεια έγινε η δια-
μόρφωση του Δημοτικού Σταδίου Βέροιας ( δημιουργία Μπούθ , χώ-
ρους για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις κ.α. ) στην άνοδο της ομάδας 
στην Α’ εθνική επί προεδρίας του Γιώργου Αρβανιτίδη  Δεν έλειπε 
από κανένα παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδας βρέξει η χιονίσει,  
εντός και εκτός έδρας ήταν πάντα παρόν 

Η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα 19 Απριλίου στην Ραφήνα 
Αττικής, όπου διέμενε μόνιμα την τελευταία 5ετία και λόγω των συν-
θηκών της πανδημίας θα γίνει σε πολύ στενό κύκλο.* Η οικογένεια 
παρακαλεί αντί στεφάνων να γίνει δωρεά στο κέντρο ανακουφιστι-
κής φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ στα Σπάτα.

 Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του.  Καλό παράδεισο!

Συλλυπητήριο για τον θάνατο 
του Κ. Γκαβαϊσέ

Ο Κώστας Γκαβαϊσές δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε ένας ε-
ξαίρετος μηχανικός, ένας Βεροιώτης που αγαπούσε με πάθος τη 
Βέροια, την οποία υπηρέτησε πολλά χρόνια με αυταπάρνηση και 
με εξαιρετικές ιδέες. Είναι πολλά τα μεγάλα έργα, στην υλοποίηση 
των οποίων ο Κώστας ΓκαβαΪσές συνέβαλλε τα μέγιστα με τις ιδέες 
του, τις μελέτες του και τη φιλοπονία του. Η πόλη μας, η Βέροια, του 
χρωστά πολλά. Η απώλειά του θλίβει αφάνταστα όλους εμάς τους 
φίλους του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

ΓιάννηςΧασιώτης

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Να 
μην κατατεθεί το νομοσχέδιο 
που διαλύει το ΚΕΘΕΑ και τον 

σκοπό λειτουργίας του»
 -Κατάθεση Ερώτησης μαζί

 με 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Σε κατάθεση Ερώτησης προς τον 

Υπουργό Υγείας προχώρησαν 52 βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μεταξύ των ο-
ποίων και η βουλευτής του νομού μας 
Φρόσω Καρασαρλίδου, σχετικά το νέο 
νομοσχέδιο που αφορά στον κανονι-
σμό λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ.

Μετά την αλλαγή του άμισθου, δη-
μοκρατικά εκλεγμένου οργάνου διοίκη-
σης του οργανισμού από ένα κομμα-
τικά διορισμένο ΔΣ, τώρα με τον νέο 
νόμο η κυβέρνηση επιφέρει το τελειω-
τικό χτύπημα σε έναν μέχρι πρότινος 
υγιή οργανισμό, ο οποίος επί 37 χρό-
νια πρόσφερε πολύπλευρη βοήθεια σε 
χιλιάδες εξαρτημένων. Παρείχε στήριξη 

όχι μόνο στο κομμάτι της σωματικής στέρησης, αλλά και ψυχολογική και 
νομική, ώστε να μπορούν οι θεραπευόμενοι να επιτύχουν την ουσιαστι-
κή απεξάρτηση και την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. 

Με το νέο νομοσχέδιο η κυβέρνηση μειώνει τις θεραπευτικές δομές 
και περιορίζει το ρόλο του ΚΕΘΕΑ αποκλειστικά στη σωματική αποτο-
ξίνωση, καταργώντας τους υπόλοιπους ρόλους του. Επίσης, σύμφωνα 
και με όσα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, υποβαθμίζεται σημαντικά ο 
ρόλος τους στη λήψη αποφάσεων, ενώ απαλείφονται όλα τα όργανα 
ελέγχου της διοίκησης. Ένας οργανισμός με καθαρά κοινωνικό χαρα-
κτήρα μετατρέπεται σε όργανο άμεσα ελεγχόμενο από την κυβέρνηση.

Καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό να ακούσει τις φωνές τόσο των απα-
σχολούμενων στον οργανισμό όσο και της κοινωνίας που στέκεται στο 
πλευρό του και να ανακαλέσει την απόφαση διάλυσης του ΚΕΘΕΑ και 
της κοινωνικής προσφοράς του, όπως υπαγορεύει το νέο νομοσχέδιο.



Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβα-
σμιώτατος 
Μητροπο-
λίτης Βε-
ροίας, Να-
ούσης και 
Καμπανίας 
κ. Παντε-
λεήμων: 

 Τ ο 
Σ ά β β α τ ο 
17 Απρι -
λίου στις 
7:00 μ.μ. 
θα ομιλή-
σει με την 
ε υ κ α ι ρ ί α 
της εορτής 
των Αγίων 
Μαρτύρων 
Λεωνίδου, 
Χαρίσσης, 
Ν ί κ η ς , 
Γαλήνης , 
Κάλλιδος, Νουνεχίας, Βασιλίσσης και Θεοδώρας, στη σειρά των 
ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ρα-
διοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».   

 Την Κυριακή 18 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δο-
βρά Βεροίας. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα 
από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM».  

 Την Κυριακή 18 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Στ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό και θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγί -
ου Λου -
κ ά  τ ο υ 
Ι α τ ρ ο ύ 
στην Ιε -
ρά Μονή 
Παναγίας 
Δ ο β ρ ά 
Βεροίας. 
Ο Εσπε-
ρινός θα 
μεταδοθεί 
απευθεί-
ας μέσα 
από την 
ι σ τ ο σ ε -
λίδα της 
Ιεράς Μη-
τροπόλε-
ως,  την 
αντίστοι-
χη σελί-
δ α  σ τ ο 
Facebook 
κ α ι  τ ο ν 
ρ α δ ι ο -
φ ω ν ι κ ό 
σ τ α θ μ ό 
«Παύλει-
ο ς  Λ ό -
γος 90,2 
FM».  
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Α-

πριλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Λουκά της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας Δοβρά ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπημένου 
μας υιού, αδελφού, βαφτισιμιού, 
ανηψιού και εξάδελφου 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝ. 
ΣΟΦΙΑ

(φοιτητή Ιατρικής) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Οι γονείς 
Ο αδελφός

Η νονά, Οι θείοι - Οι θείες
Τα ξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Α-

πριλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο 
Αιγίνιο Πιερίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, αδελφού και θεί-
ου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. 
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η σύζυγος
Οι αδελφές, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Α-

πριλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας συζύγου, μη-
τέρας και γιαγιάς 

ΑΣΠΑΣΙΑΣ 
(ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ) 

ΧΑΛΚΙΑ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής της

Ο σύζυγος ιερεύς Παναγιώτης Χαλκιάς
Τα παιδιά - Τα εγγόνια

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Α-

πριλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Φυτειάς 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της α-
γαπημένης μας συζύγου, μητέ-
ρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
(ΚΑΙΤΗ) 

ΑΓΓΕΛΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής της

Ο σύζυγος
Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Η αδελφή, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται  και θέλουν   

να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκο-
μείου Βέροιας είναι 2331024891.

ΑΝΑΓΚ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ
ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΙΑ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 37
ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59131
Τηλ. Γραφείου 23310 22325 Κιν. 6955491588

Αριθ. Πρωτ. 25/16.04.2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρί-
σεως Δασοκτήματος Σελίου, διακηρύττει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για 
την ανάθεση σε συνεταιρισμούς δασεργατών των υλοτομι-
κών εργασιών υλοτομίας, ρίψης, κατάτμησης, σύρσης και 
μεταφοράς των δασικών προϊόντων Μ. Πεύκης  - Οξιάς 
– Δρυός, της εκμετάλλευσης των Δασικών συστάδων: 6Β 
(Μ. Πεύκη – Δρυς: 400 κμ.), 15Γ (Μ. Πεύκη: 1300 κμ.), 19 
Α (Μ. Πεύκη: 350 κμ.), 19 Ε (Μ. Πεύκη: 400 κμ.), 20 Α (Μ. 
Πεύκη: 500 κμ.), 20 Β (Μ. Πεύκη – Οξιά: 350 κμ.), 20 Γ (Μ. 
Πεύκη: 550 κμ.), 20 Δ (Μ. Πεύκη: 550 κμ.) & 20 Ε (Μ. Πεύ-
κη: 700 κμ.) συνολικού ξυλώδες όγκου 5100 κμ. Λήμματος 
Δασοκτήματος Συνεταιρισμού έτους 2021 που πρόκειται να 
υλοτομηθούν με την μέθοδο της αυτεπιστασίας. 

‘Οσοι συνεταιρισμοί δασεργατών επιθυμούν να λάβουν 
μέρος στην Δημοπρασία καλούνται να παραλάβουν τους 
Όρους Διακήρυξης από τα Γραφεία του Συνεταιρισμού επί 
της οδού 25ης Μαρτίου 37 Βέροια.

Η προθεσμία υποβολής των γραπτών κλειστών προσφο-
ρών εκκινεί από την 22η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη 
και λήγει την 23η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 14.00 μ.μ. στη Βέροια, στα γραφεία του Συνεταιρισμού 
επί της οδού 25ης Μαρτίου 37 (ώρες γραφείου).

Στον φάκελο προσφοράς οι συμμετέχοντες υποχρεού-
νται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης τελευ-
ταίου τριμήνου.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δη-
λώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανε-
πιφυλάκτως όλους τους Όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας. 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση για την προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας του 
γραφείου (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

 Βέροια, 16.04.2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 16 Α-

πριλίου 2021 στις 2.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Λιανο-
βεργίου Ημαθίας ο Κωνσταντίνος 
Ουζούνης σε ηλικία 61 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 17 Α-

πριλίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Ιωάννης Κασαμπαλής σε ηλικία 
84 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 17 Α-

πριλίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας η Μαργαρί-
τα Φουκαλά σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 16 Α-

πριλίου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Ευαγγελή Σωτ. Ρουσιάκη σε ηλι-
κία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Δήμος Νάουσας: 
Δράσεις για την 

Παγκόσμια Ημέρα 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Ο Δήμος Νάουσας θέλοντας να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτι-

στικής Κληρονομιάς, η οποία έχει ορισθεί από την Unesco και το Διεθνές 
Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOs) η 18η Απριλίου κάθε 
έτους, παρουσιάζει στο κοινό  σ΄ ένα σύντομο βίντεο, μέρος της έκθεσης 
που φιλοξενείται στο Κέντρο Βιομηχανικής Τεκμηρίωσης «ΕΡΙΑ». 

Το πρώην ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ, ΑΓΓΕ-
ΛΑΚΗ (ΕΡΙΑ), που βρίσκεται στην περιοχή του νοσοκομείου, δίπλα στον 
ποταμό «Αράπιτσα» και το οποίο ιδρύθηκε το 1907 από τον Χατζηλαζάρου 
- Αγγελάκη - Λαμνίδη, επανεντάχθηκε στην σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστι-
κή και οικονομική ζωή της Νάουσας, αφού μετά την αποκατάσταση του, 
φιλοξενεί το Κέντρο Βιομηχανικής Τεκμηρίωσης «ΕΡΙΑ», του Πολυχώρου 
Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» .  Έναν χώρο στον οποίο παρουσιάζεται 
η ιστορία της βιομηχανικής κληρονομιάς της Νάουσας, τοποθετώντας την 
στο χώρο και το χρόνο, μέσα από τις επιμέρους φάσεις της εξέλιξής της.

Φέρνει στο προσκήνιο το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που ερ-
γάστηκαν στις βιομηχανίες και με διεισδυτική ματιά παρουσιάζει τον τρόπο 
με τον οποίο επηρεάστηκε και διαμορφώθηκε από αυτές η ζωή των Να-
ουσαίων και της πόλης. Περιλαμβάνει τόσο αντικείμενα όσο και αρχειακό 
υλικό (έγγραφα και φωτογραφίες).

*Τα εγκαίνια του Κέντρου Βιομηχανικής Τεκμηρίωσης «ΕΡΙΑ» θα πραγ-
ματοποιηθούν όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες λόγω της 
πανδημίας

Δείτε στο link που ακολουθεί το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=4382NNlaKwk

Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα 
για το χαλάζι της 17ης Ιουνίου 

2020 στην Επισκοπή
Ανακο ινώνετα ι  ότ ι  ο 

ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 
16/04/2021, τον πίνακα µε 
τα πορίσµατα εκτίµησης των 
ζηµιών από το ζηµιογόνο αί-
τιο ΧΑΛΑΖΙ της 17/06/2020 
στις καλλιέργειες παραγω-
γών της ∆/Τ.Κ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. 
Τα πορίσµατα αυτά είναι στη 
διάθεση των ενδιαφεροµέ-
νων παραγωγών για 10 ηµε-
ρολογιακές ηµέρες, δηλαδή 
µέχρι την 26/04/2021. Κάθε 

ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των 
πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει 

αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω 
προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων
από: 16/04/2021 έως: 26/04/2021
Ο Πίνακας αυτός περι-

έχει µόνο τα αποτελέσµα-
τα των επιτόπιων πρα-
γµατογνωµοσυνών που 
διενήργησαν οι γεωπόνοι 
εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα 
αγροτεµάχια, όπως αυτά 
δηλώθηκαν από τους καλ-
λιεργητές τους. Σε καµιά 
περίπτωση δεν εκφράζει 
την αποζηµιώσιµη παρα-
γωγή των ζηµιωθέντων α-
γροτεµαχίων και το ύψος 
της αποζηµίωσης που 
προκύπτει από αυτή και 
δεν δηµιουργεί δέσµευση 

στον Οργανισµό για κατα-
βολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι α-
παραίτητη προϋπόθεση 
για την καταβολή της σχε-
τικής αποζηµίωσης είναι:

• η εµπρόθεσµη, υπο-
βολή από τον παραγωγό 
∆ήλωσης Καλλιέργειας/
Εκτροφής στην οποία θα 
αναφέρονται και οι ζηµιω-
θείσες καλλιέργειες.

• η εµπρόθεσµη κα-
ταβολή της αντίστοιχης 
ασφαλιστικής εισφοράς 
υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,

Ο Ανταποκριτής 
ΕΛ.Γ.Α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Επίσκεψη  
Χρ. Παπαστεργίου 

με κλιμάκιο του ΚΙΝΑΛ 
Ημαθίας στον ΕΛΓΑ 

Βέροιας για τις 
ζημιές από τον παγετό

Από την Ν.Ε. ΚΙΝΑΛ Ημαθίας, γνωστοποιούνται τα εξής:

«Στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποίησε χθες στις πληγεί-
σες από τον παγετό περιοχές της Ημαθίας ο επικεφαλής της Παράταξης 
«Πράξεις για τη Μακεδονία» Χρήστος Παπαστεργίου έγινε συνάντηση 
στα γραφεία του ΕΛΓΑ της Βέροιας με την προϊστάμενη κ. Μαρία Παππά 
παρουσία του Γραμματέα της Ν.Ε. Κώστα Ασλάνογλου και του υπεύθυνου 
Αγροτικού της Ν.Ε. Θεόδωρου Παπακωνσταντίνου. 

Είναι φανερό και θα πρέπει να ειπωθεί με καθαρό τρόπο ότι αυτές οι 
τεράστιες ζημιές στην αγροτική παραγωγή δεν μπορούν να αντιμετωπι-
σθούν μόνο μέσα από τις διαδικασίες που έχει ο ΕΛΓΑ. 

Με άλλα λόγια όσοι σήμερα μιλάνε για προκαταβολές έναντι των ορι-
στικών εκτιμήσεων που θα πραγματοποιήσει ο Οργανισμός είτε δεν γνω-
ρίζουν πως λειτουργεί ο ΕΛΓΑ, είτε λένε συνειδητά ψέματα στους αγρότες. 
Καλούμε άμεσα την Κυβέρνηση, τους τοπικούς βουλευτές και όλους τους 
θεσμικούς παράγοντες να συμφωνήσουν στη μοναδική λύση, την καταβο-
λή μιας γενναίας οικονομικής ενίσχυσης στους αγρότες – παραγωγούς, 
στους επαγγελματικούς φορείς τους, στους εργαζόμενους του κλάδου και 
στην αγροτική βιομηχανία που επίσης πλήττεται από τις καταστροφές. Το 
έκανε το ΠΑΣΟΚ  το 2003 σε μια αντίστοιχη περίπτωση και με αυτό τον 
τρόπο στηρίχθηκε ο αγρότης και η παραγωγή του. 

Οτιδήποτε άλλο θα αποτελεί ακόμη μια κοροϊδία στους αγρότες που 
πλέον έχουν φθάσει στα όρια τους.  

Σε κάθε περίπτωση τέλος επιβάλλεται η ουσιαστική ενίσχυση των υπη-
ρεσιών του ΕΛΓΑ με την άμεση πρόσληψη προσωπικού προκείμενου να 
ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο δουλειάς που έχουν οι υπάλληλοι του».        
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ΑΝΑΓΚ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ
ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΙΑ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 37
ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59131
Τηλ. Γραφείου 23310 22325 Κιν. 6955491588

Αρ. Πρωτ. 24/16.04.2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως 
Δασοκτήματος Σελίου, διακηρύττει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτι-
κό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την 
Μίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και  απολήψεως  Δασικών 
προϊόντων Μ. Πεύκης – Οξιάς – Ελάτης – Δρυός – Φ.Π. από 
τις Δασικές συστάδες λήμματος Δασοκτήματος Συνεταιρισμού 
2021:

1.Δ.Σ.: 5Γ, Είδος ξυλείας: Μ. Πεύκη: Τεχν. Ξυλεία 140 κμ 
& Καυσόξυλα 100 κμ.
Είδος ξυλείας: Δρυς – Φ.Π.: - Καυσόξυλα 60 κμ.
2.Δ.Σ: 6Γ, Είδος ξυλείας: Μ. Πεύκη: Τεχν. Ξυλεία 520 κμ 
& Καυσόξυλα 200 κμ.
Είδος ξυλείας: Δρυς: Τεχν. Ξυλεία – κμ & Καυσόξυλα 30 κμ.
3.Δ.Σ.: 6Ζ, Είδος ξυλείας: Μ. Πεύκη: Τεχν. Ξυλεία 130 κμ 
& Καυσόξυλα 100 κμ.
Είδος ξυλείας: Δρυς: Τεχν. Ξυλεία – κμ & Καυσόξυλα 70 κμ.
4.Δ.Σ: 22 Α, Είδος ξυλείας: Μ. Πεύκη: Τεχν. Ξυλεία 15 κμ 
& Καυσόξυλα 10 κμ.
Είδος ξυλείας: Οξιά: Τεχν. Ξυλεία 100 κμ & Καυσόξυλα 250 κμ.
Είδος ξυλείας: Ελάτη: Τεχν. Ξυλεία 10 κμ & Καυσόξυλα 15 κμ.
5.Δ.Σ: 22 Δ, Είδος ξυλείας: Μ. Πεύκη: Τεχν. Ξυλεία 200 κμ 
& Καυσόξυλα 150 κμ.
Είδος ξυλείας: Οξιά: Τεχν. Ξυλεία 100 κμ & Καυσόξυλα 200 κμ.
Είδος ξυλείας: Δρυς: Τεχν. Ξυλεία - & Καυσόξυλα 50 κμ.
6.Δ.Σ: 22 Ε, Είδος ξυλείας: Μ. Πεύκη: Τεχν. Ξυλεία 380 κμ 
& Καυσόξυλα 200 κμ.
Είδος ξυλείας: Οξιά: Τεχν. Ξυλεία 50 κμ. & Καυσόξυλα 100 κμ.
Είδος ξυλείας: Ελάτη: Τεχν. Ξυλεία 25 κμ & Καυσόξυλα 25 κμ.
Είδος ξυλείας: Δρυς: Τεχν. Ξυλεία - & Καυσόξυλα 20 κμ.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Δημοπρασία καλού-

νται να παραλάβουν τους Όρους Διακήρυξης από τα γραφεία 
του Συνεταιρισμού επί της οδού 25ης Μαρτίου 37 Βέροια. Η 
προθεσμία υποβολής των σχετικών προσφορών εκκινεί από 
την Πέμπτη 22.04.2021 και λήγει την Παρασκευή 23.04.2021 
και ώρα 14.00 μ.μ. στο γραφείο του Συνεταιρισμού επί της ο-
δού 25ης Μαρτίου 37 Βέροια.

Άπαντες οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν 
ενώπιον του Συνεταιρισμού κατά την ημέρα κατάθεσης της γρα-
πτής τους προσφοράς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης τελευταίου 
τριμήνου.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώ-
νουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυ-
λάκτως όλους τους Όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων.

Δ) Βεβαίωση από τον Συνεταιρισμό ότι δεν έχουν ληξιπρό-
θεσμες οφειλές προς αυτόν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας του γραφείου (ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες).

Βέροια, 16.04.2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ
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CMYK

Ανάμεσα στα Πιέρια και το Βέρμιο… 
Φύση όπου αισθάνεσαι πως «αγγίζεις» τον Θεό!

Του Πάρη Παπακανάκη 

Τα ειδυλλιακά το-
πία ανάμεσα στα Πιέ-
ρια και το Βέρμιο, τα 
οποία θυμίζουν έντονα 
τα νορβηγικά φιόρδ 
χαμηλά στην κοιλά-
δα μεταξύ των τρι-
ών τεχνητών λιμνών 
(Σφηκιάς, Ασωμάτων, 
Αγίας Βαρβάρας) και 
ανταγωνίζονται τα πο-
λυδιαφημισμένα αλπι-
κά τοπία ανηφορίζοντας τις αντίστοιχες πλαγιές των δύο βουνών, επέλεξαν ως τόπο εγκατάστασης κάποιες 
ολιγάριθμες ομάδες ανθρώπων αρχικά την 7η χιλιετία πΧ. για να συστήσουν  στην πορεία του χρόνου  το 
πανίσχυρο βασίλειο της Μακεδονίας! Ένα φυσικό περιβάλλον που «ξυπνάει» αρχικά όλες τις αισθήσεις και 
στη συνέχεια τις κατακυριεύει!!! 

Οργιαστική βλάστηση όπου κυριαρχούν δάση ποικίλων ειδών Βελανιδιάς, εμπλουτισμένα ανάλογα με 
το υψόμετρο και το έδαφος με πυκνόφυτες συστάδες από πλατάνια, οξιές, σφενδάμια, φτελιές, σκλήθρα, 
ιτιές, φράξους, πουρνάρια, λυγαριές κι αλμυρίκια. Πανάρχαια φυσικά περάσματα (πολλά από αυτά πιθανό-
τατα διέσχισαν έφιπποι ο βασιλιάς που ένωσε τη δύναμη των Μακεδόνων, ο Φίλιππος Β’ κι ο στρατηλάτης 
των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Μέγας) ανάμεσα σε βατομουριές, κισσούς, αγράμπελη και τις δεκάδες άλλες 
αρωματικές κληματσίδες σε οδηγούν σε τοπία με καταπληκτική εναλλαγή χρωμάτων, τα οποία έρχονται να 
συμπληρώσουν τα αρώματα που αναδύουν αναρίθμητα είδη από φρύγανα και βότανα (κεφαλοθύμαρα, α-
σφάκες, ρίγανες κα.), το θρόισμα των δενδροφύλλων, τα κελαρύσματα των τρεχούμενων νερών, τα μελωδικά 
κελαδήματα της απίστευτης ποικιλίας πουλιών, τα σαλαγήματα και τα κουδουνίσματα των αιγοπροβάτων που 
ανεβοκατεβαίνουν τις ράχες… 

Αν και δεν έχει γίνει επισταμένη επιστημονική μελέτη, έχουν καταγραφεί περιστασιακά στην κοιλάδα του 
Αλιάκμονα περισσότερα από 370 είδη φυτών (μεταξύ αυτών και το ενδημικό Onobrychis aliacmonia*), 215 
είδη πτηνών (μεταξύ των οποίων τα επαπειλούμενα: γαλαετός ή ασπροπάρης, όρνιο, χρυσαετός), 50 είδη 
θηλαστικών, 27 είδη αμφιβίων και ερπετών και πάνω από 50 είδη ψαριών!!! 

 Το 1956 οι Rechinger και Γουλιμής ταξίδεψαν μαζί στις όχθες του Αλιάκμονα, όπου ανακάλυψαν 
ένα εντυπωσιακό είδος ενδημικού φυτού της οικογένειας Onobrychis.

 
Το ίδιο γοητεμένος πρέπει να αισθάνθηκε και ο Απόστολος Παύλος, όταν φυγαδευμένος από «ευγενείς 

Βεροιείς» υπό την απειλή οργισμένων Θεσσαλονικέων φανατικών Ιουδαίων [πιθανότατα*] πέρασε στο πλαί-
σιο της δεύτερης περιοδείας του (49-51 μ.Χ.) από αυτά τα περάσματα για να οδηγηθεί σε κάποιο από τα 
κοντινά λιμάνια (Μεθώνη, Πύδνα) κι από εκεί να αποπλεύσει για την Αθήνα. 

[*Είναι πολύ ισχυρή αυτή η προφορική παράδοση  μεταξύ των κατοίκων των Πιερίων χωριών (την οποία 
μου “ενεχυρίασε” ο σεβαστός Πορφύριος Μπατσαράς), σύμφωνα με την οποία ο Απόστολος των Εθνών βρή-
κε τον χρόνο και το σθένος όχι μόνο να σπείρει τον λόγο του Ευαγγελίου στους ορεσίβιους κατοίκους τους, 
αλλά και πολλούς να βαπτίσει σε παρακείμενη λίμνη. Να επισημάνω ότι οι σύγχρονες αρχαιολογικές ανακα-
λύψεις και τα συμπεράσματα των ερευνητών τους (κάναμε ήδη λόγο γι’ αυτά) δίνουν πλέον ισχυρό έρεισμα 
στην τοπική θρησκευτική παράδοση.]

Και ενώ τα τόσα χρώματα, ακούσματα κι αρώματα έχουν σαγηνέψει τις αισθήσεις του επισκέπτη-περιπα-
τητή, βρίσκεται αιφνίδια στο χείλος κάποιου από τους πολλούς απόκρημνους βράχους, αντικρίζει με δέος το 
χάος κάτω από τα πόδια του κι αισθάνεται να μετεωρίζεται πλέον τυλιγμένος μέσα στο γαλάζιο του ουρανού!!!

 

Σπηλαιώματα στα Πιέρια όρη και ο τόπος όπου εγκαταβίωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Αυτό το πέρασμα από την απόλυτη γαλήνη στην τραχύτητα των βράχων και η αίσθηση ότι «με ένα άπλω-
μα του χεριού αγγίζεις τον ουρανό» προσέλκυσε, απ’ τα πρώτα χρόνια της αναχωρητικής από τα εγκόσμια 
τάσης (αμέσως μετά τη λήξη της έντονης διαμάχης γνωστής ως «εικονομαχία»), μεγάλο αριθμό αναχωρητών 
ανοίγοντας τις πλούσιες σε περιεχόμενο σελίδες του μοναχισμού στην κοιλάδα του Αλιάκμονα. 

Εδώ, σε σπηλαιώματα της πλαγιάς των Πιερίων,  μόνασε ο άγιος Κλήμης προς το τέλος του 9ου  αιώνα. 
Εδώ εγκαταβίωσε κι αφιέρωσε τη ζωή του στον Θεό ο όσιος Αντώνιος, ο πολιούχος της Βέροιας, τον 10ο  
αιώνα, στον οποίο αποδίδονται οι απαρχές συγκρότησης του πυρήνα ίδρυσης της Ιεράς Μονής του Προδρό-
μου. Έτσι όταν στις αρχές του 14ου αιώνα ήρθε από την Θεσσαλονίκη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, βρήκε 
στην περιοχή ασκητές να ζουν στα σπήλαια με μεγάλη άσκηση στην προσευχή και στην νηστεία και οργάνω-
σε επίσημα πλέον τη μοναστηριακή ζωή.

Για να ακολουθήσει στην πορεία του χρόνου η ίδρυση της Ι. Μονής Καλλίπετρας στην πλαγιά του Βερμίου 
(υπάρχουν πληροφορίες ύπαρξης προ του 1100), της Ι. Μονής Προφήτη Ηλία και Πανυμνήτου (σύμφωνα με 
την κτητορική επιγραφή: «…αρχιερατεύοντος Θεοφάνους Βερροίας, μηνί  Αυγούστω εις τες Ι/ΖΟΗ ‘» = 1570) 
και λίγο αργότερα της Ι. Μονής Μουτσιάλης στα μέσα το 18ου αιώνα, κρυμμένη μέσα στα δένδρα και στη φύ-
ση των Πιερίων 

Μεγάλο είναι το πνευματικό έργο αυτών των μοναστηριών διαχρονικά κι όχι μόνο θρησκευτικού περιεχο-
μένου, με ιδιαίτερη ακμή μεταξύ 14ου  - 16ου αιώνα. Το 1819 τα περιουσιακά τους στοιχεία εκποιήθηκαν από 
τους Τούρκους και το 1822, κατά την επανάσταση της Νάουσας, καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς από τον 
Λουμπούτ πασά, ενώ αρκετοί μοναχοί εκτελέστηκαν δια αποκεφαλισμού. 

Το 1907, στη διάρκεια δηλαδή του Μακεδονικού Αγώνα, επειδή η Ι. Μονή Καλλίπετρας παρείχε βοήθεια 
στην ελληνική πλευρά και προς γενικό εκφοβισμό της ευρύτερης περιοχής εκτελέσθηκε ο προηγούμενός της 
παπα-Σταύρος. ο συνοδός του, καθώς και ο Ηγούμενος Ιγνάτιος με τον συνοδό του, δια διαμελισμού.

 
Παρόλα αυτά η Ι. Μονή του Προδρόμου το 1909 οργάνωσε και λειτούργησε με δικά της έξοδα «Ιερατική 

Σχολή» με σκοπό να εκπαιδεύσει δασκάλους, που θα δίδασκαν ελληνικά στην ευρύτερη περιοχή της Βέροιας. 
Η Σχολή διέκοψε τη λειτουργία της μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, το 1916, αφού είχε ήδη προετοι-
μάσει και «ρίξει στη μάχη» της μάθησης μεγάλο αριθμό δασκάλων. 

Να σημειώσουμε ότι τα υπάρχοντα κτήρια της Ι. Μονής Μουτσιάλης είναι νεότερης χρονολογίας, γιατί  κα-
ταστράφηκε εντελώς την περίοδο 1946-49 και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, σωζόταν μόνο ο αρχι-
κός περίβολος του μοναστηρίου, που κι αυτός είχε αρχίσει να καταρρέει.

Παρά τις πολλαπλές καταστροφές όμως που έχουν υποστεί τα ασκηταριά της κοιλάδας, διατηρούν εκτός 
από τον μυσταγωγικό χαρακτήρα τους, πολλά από τα χαρακτηριστικά δομικά στοιχεία και της ιστορίας τους 
σε όλο το βάθος χρόνου.

Τα σπανιότατα πτηνά χρυσαετός, γαλαετός ή ασπροπάρης, όρνιο, τα οποία διαβιούν στην κοιλάδα 
του Αλιάκμονα (Φωτογράφιση: Μ. Βαμβακάς, Τ. Σακουλής)
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Ανάμεσα στα Πιέρια και το Βέρμιο… 
Φύση όπου αισθάνεσαι πως «αγγίζεις» τον Θεό!

 Οι ιδιαιτερότητες του φυσικού τοπίου, τα μοναδικά χαρακτηριστικά της χλωρίδας και της πανίδας, οδήγη-
σαν στην ένταξη της περιοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα NATURA 2000, ενώ  αναγνωρίστηκαν και από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Ορεινής Πεζοπορίας (E.W.V.), η οποία ενσωμάτωσε αρκετές διαδρομές της περιοχής στο 
διεθνές Ευρωπαϊκό Μονοπάτι μεγάλων αποστάσεων Ε4, που διατρέχει-ενώνει τις χώρες: Ισπανία, Γαλλία, 
Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα και Κύπρο.  

 Η διαδρομή του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4, όπως παρουσιάστηκε το 2003 στην ιστοσελίδα του τότε 
Δήμου Μακεδονίδος, είναι η ακόλουθη:

•Λίμνη Λογγά, Δάσκιο.
•Πέτρινη καλύβα στη Λογγά.
•Ορφικό ιερό πάνω από τη Λογγά στη Σφηκιά.
•Αγιος Γεώργιος, Σφηκιά
•Αγιος Δημήτριος, Μελισσόρεμα
•Μνημείο της Φύσης Παλαιόκαστρο, Ριζώματα
•Ριζώματα, με φόντο τον βράχο
•Παπά χωράφι
•Λιάχα

  Άλλες κάθετες και παράλληλες διαδρομές προς το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 είναι :
•Πολυδένδρι - Ελαφίνα - Περιοχή Πλατύδρομος - Καταλώνια (ομαλές ράχες που σχηματίζουν και άλλες 

φυσικές διαδρομές).
•Πολυδένδρι - Χαράδρα - ιστορικός οικισμός της Βεργίνας(διαδρομή μέσω ρέματος Πλατανεώνων)
Η προεργασία που είχε γίνει για το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι μεγάλων αποστάσεων Ε4 μοιραία μας οδήγησε 

να αναφερθούμε εκτεταμένα στις πλαγιές των Πιερίων. Όμως δεν υπολείπονται σε ομορφιά αντίστοιχες δια-
δρομές μεταξύ των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας, Ασωμάτων, Ράχης, Γεωργιανών Λευκόπετρας, Καστανιάς 
του Βερμίου…    

 
Η οργιαστική βλάστηση όπου κυριαρχούν δάση ποικίλων ειδών Βελανιδιάς, εμπλουτισμένα 

ανάλογα με το υψόμετρο και το έδαφος με πυκνόφυτες συστάδες από πολλά άλλα είδη δένδρων.

 …Και παντού κρυστάλλινα νερά!!!

 Η λίμνη στη θέση «Τσαΐρια» κοντά στα Ριζώματα

 Πανδαισία χρωμάτων στην κοιλάδα καθώς γέρνει ο ήλιος πίσω από το Βέρμιο.

 
Αυτή η κοι-

λάδα «απομει-
νάρ ι  του  πα -
ραδείσου», με 
π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ς 
επίσκεψης και 
διαδρομές που 
μπορούν να ι-
κανοπο ιήσουν 
τα ενδιαφέροντα 
κάθε ατόμου, α-
γαπητοί φίλοι, 
βρίσκεται λίγα 
μόλις χιλιόμετρα 
μακριά από την 
εξώπορτα του 
σπιτιού μας, ε-
ντός των ορίων 
του διευρυμένου 
Δήμου Βέροιας…  

Τα τέσσερα ασκηταριά της κοιλάδας του Αλιάκμονα : Προδρόμου, Καλλίπετρας, Μουτσιάλης, 
Προφήτη Ηλία και Πανυμνήτου

Παρόχθια διαδρομή και βλάστηση
 (φωτογράφηση Μιλτιάδη Σαρρηγιαννίδη)
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
19/04/2021 έως 23/04/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Μάρτιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

19-04-2021μέχρι

25-04-2021θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

LEAGUE CUP VOLLEY «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ»
ΑπευθείαςμετάδοσητηςΕΡΤ3
απότοκλειστόγυμναστήριο
«ΔημήτριοςΒικέλας»Βέροιας

ΗΕΡΤ3θακαλύψειαποκλειστικάτοφετινόLeagueCupVolleyανδρών
«ΝίκοςΣαμαράς» ,μεταδίδονταςαπευθείαςκαι τα τρίαπαιχνίδια,πουθα
γίνουνστοκλειστόγυμναστήριο«ΔημήτριοςΒικέλας»τηςΒέροιας,τοΣαβ-
βατοκύριακο17-18Απριλίου2021.

Τοπρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ17Απριλίου
17:00Α’ημιτελικός:ΦίλιπποςΒέροιας-ΠΑΟΚ.
ΠεριγραφήΕυγενίαΓήτα,ρεπορτάζΓιώργοςΜαυρόπουλος.
19:40PostgameA’ημιτελικού-PregameΒ’ημιτελικού
20:00Β’ημιτελικός:ΦοίνικαςΣύρου-Ολυμπιακός.
ΠεριγραφήΘόδωροςΧατζηπαντελής,ρεπορτάζΕυγενίαΓήτα.
PostgameμετάτηνλήξητουΒ’ημιτελικού.
ΚΥΡΙΑΚΗ18/4
19:40Pregameτελικού
20:00Τελικός.
ΠεριγραφήΘόδωροςΧατζηπαντελής,ρεπορτάζΕυγενίαΓήτα.
Postgameμετάτηνλήξητουτελικού.

Σάββατο17-04-2021

08:00-14:30ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ &

ΣΙΑΟ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7

(απέναντι από βεν-

ζ ι νάδ ι κο  Γαλάνη )

23310-73324

08:00-14:30ΑΝΤΩ-

ΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ-

ΦΥΛΛΙΑΠΙΕΡΙΩΝ 53

23310-26789

08:00-14:30ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ

3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

14:30-21:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11 (κά-

τωαπότααστικά)23310-23023

19:00-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-

62163

21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-

62163

Κυριακή18-04-2021

08:00-14:30ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ

18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

18/04/202114:30-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

19:00-21:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

21:00-08:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

Δευτέρα19-04-2021

14:30-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ26

23310-24123

14:30-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ 1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

19:00-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

21:00-08:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

Φαρμακεία «Έφυγε» ο Κώστας Γκαβαϊσές 
Πολιτικός Μηχανικός και πρώην 

πρόεδρος του ΓΑΣ Βέροια
Μετά από ταλαιπωρία

αρκετών χρόνων ο γνω-
στός πολιτικός μηχανικός
αντιδήμαρχος επίΔημαρχί-
ας του ΓιάννηΧασιώτη και
πρώηνπρόεδρος του ΓΑΣ
Βέροια Κώστας Γκαβαισες
έχασετηνμάχηκαικατέλη-
ξε σήμερα το μεσημέρι σε
ηλικία76ετών.

Ο αείμνηστος ταυτίστη-
κεγιαπολλάχρόνιαμετην
αγαπημένη του ομάδα την
Βέροιατηνοποίαυπηρέτη-
σεσταπιο΄δύσκολαχρόνια
τηςιστορίαςκαιτηνυπερα-
γαπούσε.

Ποιοςδενθυμάται τηνπερίοδο2002-2003 τότεπουηβασίλισσα
τουβοράκέρδισεμε2-1στογήπεδο τηςΦυλήςκαιπαρέμεινεστην
Δ’Εθνική για ναμεταβιβαστείστηνσυνέχειαστα χέρια τουΓιώργου
Αρβανιτίδη

Μέχριπρινλίγαχρόνιακαιόσοτουεπέτρεπανοιδυνάμειςτουβρι-
σκότανκοντάστηναγαπημένητουομάδαΠρόσφερεπολλάστακοινά
τηςπόληςπουαγαπούσε.

Μέσασελίγουςμήνεςμεδικήτουτεχνικήεπιμέλειαέγινεηδιαμόρ-
φωση τουΔημοτικούΣταδίουΒέροιας (δημιουργίαΜπούθ, χώρους
για τις τηλεοπτικέςμεταδόσεις κ.α.) στηνάνοδο της ομάδαςστηνΑ’
εθνικήεπίπροεδρίαςτουΓιώργουΑρβανιτίδη Δενέλειπεαπόκανέ-
ναπαιχνίδι τηςαγαπημένηςτουομάδαςβρέξειηχιονίσει,  εντόςκαι
εκτόςέδραςήτανπάνταπαρόν

Η κηδεία τουθα γίνει τηνΔευτέρα19/4στηνΡαφήναΑττικής, ό-
πουδιέμενεμόνιμα την τελευταία5ετία και λόγω τωνσυνθηκών της
πανδημίας θα γίνει σεπολύστενό κύκλο.*Η οικογένειαπαρακαλεί
αντίστεφάνωνναγίνειδωρεάστοκέντροανακουφιστικήςφροντίδας
ΓΑΛΙΛΑΙΑσταΣπάτα.

-Ταθερμάσυλλυπητήριαστηνοικογένειατουκαλόπαράδεισο...

ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ.Συλλυπητήριομήνυμα
γιατονθάνατοτουΚ.Γκαβαϊσέ

ΗΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ εκφράζει την λύπη της για τον θάνατο του
πρώηνπροέδρουΚώσταΓκαβαϊσέ.

ΟΚώσταςΓκαβαϊσέςήτανπάνωαπόόλαπιστόςφίλοςτηςποδο-
σφαιρικήςομάδαςτηςΒέροιας.Απόμικρόπαιδίαγάπησετην“Βασί-
λισσα”καιήτανπάνταδίπλατηςείτεωςφίλαθλος,ακόμηκαισεεκτός
έδραςαγώνες,είτεωςεπικεφαλήςδιοίκησης.

ΣεμιαπολύδύσκοληκαικρίσιμηεποχήγιατηνΒέροια,μετάαπό
τρεις σερί υποβιβασμούς, οΚώστας Γκαβαϊσέςσχημάτισε διοίκηση
καιηγήθηκεωςπρόεδροςμιαςπροσπάθειαςανάκαμψηςτηςομάδας.
ΑνέλαβαναυτόςκαιοισυνεργάτεςτουτηνομάδαστηνΔ’Εθνικήτην
περίοδο2001-2002καιμετάαπόμιαδιετήπροσπάθεια,επανέφεραν
τηνΒέροιαστιςεθνικέςκατηγορίες,ίδρυσαννέαΠΑΕκαιμεταβίβασαν
τηνομάδαστονΓιώργοΑρβανιτίδη.

Εκτόςαπότοποδόσφαιρο,οΚώσταςΓκαβαϊσέςάφησετοστίγμα
του και στην τοπικήπολιτικήσκηνή, υπηρετώνταςωςαντιδήμαρχος
στονδήμοΒέροιας,ότανδήμαρχοςήτανοΓιάννηςΧασιώτης.

Η κηδεία του Κώστα Γκαβαϊσέ θα γίνει τηνΔευτέρα 19/4 στην
ΡαφήναΑττικής, τόπος τηςμόνιμης κατοικίας του την τελευταίαπε-
νταετία.

Θερμάσυλλυπητήριαστηνοικογένειάτου.Αςείναιελαφρύτοχώ-
μαπουθατονσκεπάσει.

Γ’ Εθνική
ΝίκηΑγκαθιάς-Μ.ΑΤρικάλων
διαιτητήςοκ.Μιχούλιας

(Μακεδονίας)
Από τηνΚΕΔανακοινώθηκανοι διαιτητές και βοηθοί της 6ης

αγωνιστικήςστηνΓ’Εθνική.ΣτοτοπικόντέρμπιμεταξύτηςΝίκης
ΑγκαθιάςκαιτουΜ.ΑλέξανδρουΤρικάλωνδιαιτητήςθαείναιοκ.
Μιχούλιας από τον σύνδεσμοΜακεδονίας με βοηθούς τους κ.κ
χατζηβασιλείουκαιΦακάνας(Μακεδονίας).ΣτοναγώνατουΠΑΟΚ
Αλεξάνδρειας με τηνΘύελλαΣαρακηνών διαιτητής θα είναι ο κ.
Κόκκινος(Χαλκιδικής)μεβοηθούςτουςκ.κΧρυσαίδηκαιΤσιρώνα
(Χαλκιδικής)

Σταάλλαπαιχνίδια:
Αγρ.ΑστέραςΕυόσμου-ΠΑΟΚουφαλίωνδιαιτητήςοκ.Μπού-

τσικος(Μακεδονίας)βοηθοίηκ.Παπαδοπούλουκαιοκ.Αγγελό-
πουλος(Μακεδονίας)

ΑναγέννησηΠλάγιας-ΑΣΜακεδονικόςδιαιτητήςοκ.Παρχαρί-
δης(Δράμας)βοηθοίοικ.κΚουβαλάκηςκαιΣιαμάνης(Δράμας)

Εδεσσαικός-ΕθνικόςΓιαννιτσώνδιαιτητήςοκ.Αργυρός (Πέλ-
λας)βοηθοίοικ.κΔεμερτζήςκαιΣηπάκης(Πέλλας)

ΑΣΓιαννιτσών-ΑετόςΒαρβάραςδιαιτητήςοκ.Σουλίδης(Κο-
ζάνης)βοηθοίοικ.κΜπογιατζόγλουκαιΜπέκας(Ημαθίας)

ΘερμαικόςΘέρμης-ΝέαΚαλλικράτειαδιαιτητήςοκ.Σαφούρης
(Σερρών)βοηθοίοικ.κΚρυωνάςκαιΧολάνης(Σερρών)

Α’Εθνικήγυναικών
Αγρ. Αστέρας Αγ. Βαρβάρας- 

Τρίκαλα 2011 διαιτητής
ο κ. Ασλανίδης (Πιερίας)

Γιατην2ηαγωνιστικήτουπρωταθλήματοςτης
Α’εθνικήςγυναικώνηομάδατουΑγρ.Αστέρα
Αγ.Βαρβάραςθααντιμετωπίσειστογήπεδοτης

ΡαχιάςτηνομάδαΤρίκαλα2011τηνΚυριακήστις4
μ.μ

Τοναγώναθαδιευθύνειοκ.Ασλανίδηςαπό τονΣύνδεσμοΠιερίας
μεβοηθούςτιςκυρίεςΤσικλητάρηΒασιλείακαιΔήμητρα

Αναλυτικάτοπρόγραμματης2ηςαγωνιστικής
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ1964διαιτητήςοκ.Κεφαλάς(Σερρών)
ΑκαδημίαΕλπίδεςΚαρδίτσας-ΑΣΆρης διαιτητής η κ Τσιοφλίκη (

Λάρισας)
ΓιάννεναΓΠΟ-ΚαστοριάΓΠΟδιαιτητήςηκ.Πιγγιού(Θεσπρωτίας)
ΒασίλισσαΘράκης-Αγρ.ΑστέραςΕυόσμουδιαιτητής ο κ.Χορόζο-

γλου(Δράμας)
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Του Γιάννη Δ. Μοσχόπουλου

14.  ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
O σουλτάνος με φιρμάνι της 14.08.1821 εκ των υστέρων «απαγόρευσε»  το να 

υποβάλλονται σε τιμωρίες και διώξεις οι Έλληνες που δεν ακολούθησαν τους επα-
ναστάτες. 

 Οι επαναστάτες της Χαλκιδικής περιορίστηκαν στις χερσονήσους της Κασσάν-
δρας και του Αγίου Όρους και οι Οθωμανοί κινήθηκαν  για να καταστείλουν κάθε 
εστία εξέγερσης. Όταν η κατάσταση για τους επαναστάτες της Κασσάνδρας χει-
ροτέρευσε, ο Εμμ. Παπάς, για να προκαλέσει αντιπερισπασμό, κατέβαλε μεγάλες 
προσπάθειες να υποκινήσει σε επανάσταση τους οπλαρχηγούς των περιοχών του 

Ολύμπου και των Πιερίων. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των Μακεδόνων οπλαρχηγών (Διαμα-
ντής Νικολάου Ολύμπιος ή Κατερινιώτης, Γέρο Καρατάσος, Αγγελής Γάτσιος, Λογοθέτης της Νάουσας Ζαφειράκης 
Θεοδοσίου, Γεώργιος Συρόπουλος, Τόλιος Γ. Λάζος, Γιώργος Τζαχείλας, Κωνσταντίνος Μπίνος, Διαμαντής Λιάκος) 
στη μονή Αγίου Διονυσίου Ολύμπου. Σύμφωνα με το 
σχέδιο (που είχε εκπονηθεί από τον Δ. Υψηλάντη και τον 
Κασομούλη στην Τρίπολη) θα στέλνονταν «μανιφέστα» 
(προκηρύξεις) για ένα γενικό ξεσηκωμό, θα καλούνταν οι 
σημαίνοντες παράγοντες της δυτικής Μακεδονίας, ιδιαί-
τερα της Νάουσας και της Σιάτιστας, να είναι έτοιμοι για 
τον αγώνα που θα άρχιζε  μόλις κατέφθανε στρατιωτική 
δύναμη από τη νότια Ελλάδα υπό τις διαταγές ενός τέως 
αξιωματικού του ρωσικού στρατού, Γρηγόριου Σάλλα, 
σύμφωνα με τις αόριστες υποσχέσεις που είχε λάβει ο 
Νικ. Κασομούλης από τον Δ. Υψηλάντη, μετά από τις 
πολλές καθόδους του στη Τρίπολη. Μόλις έφθανε η βο-
ήθεια αυτή, οι οπλαρχηγοί του Ολύμπου και της δυτικής 
Μακεδονίας θα καταλάμβαναν τη γέφυρα του Βαρδάρη 
(Αξιού), την κοιλάδα των Τεμπών και τα στενά της Καστο-
ριάς, ώστε οι ελληνικές δυνάμεις να κατέχουν τα κλειδιά 
της χώρας, που εκτείνεται ανάμεσα στον Αξιό και τον 
Πηνειό. Ταυτόχρονα θα επαναστατούσε η Νάουσα και θα 
καταλαμβανόταν οι φύσει οχυρές θέσεις της Καστανιάς 
και της Σιάτιστας. 

Τελικά οι οπλαρχηγοί ζήτησαν ενισχύσεις σε πολεμο-
φόδια για να ανταποκριθούν. Μόνο ο καπετάν Διαμαντής 
Νικολάου ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα του Εμμ. 
Παπά για βοήθεια και του απέστειλε τους κολλιτζήδες 
(υπαρχηγούς) του,  Λιάκο και Μπίνο με τετρακόσιους 
άνδρες, ενώ αργότερα πήγε κι ίδιος προσωρινά στη 
Χαλκιδική. 

Τελικά ο σουλτάνος ανέθεσε την κατάπνιξη την επα-
νάσταση της Χαλικιδικής στον πρώην βαλή της Θεσ-
σαλονίκης (Σύριο στην καταγωγή) Μεχμέτ Εμίν, τον 
επονομαζόμενο Εμπού Λουμπούτ (ροπαλοφόρο). Αυτός 
στα μέσα Οκτωβρίου 1821 με 3.000 άνδρες άρχισε τις 
επιχειρήσεις του στον ισθμό της Κασσάνδρας. Ταυτοχρό-
νως διατάχθηκαν και ήρθαν είκοσι καΐκια της Κουλακιάς 
να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις του. Ένα από αυτά τα καΐκια με εικοσιοκτώ άνδρες αιχμαλωτίσθηκε από τους 
επαναστάτες. Στις 24 Οκτωβρίου 1821 διέταξε να του σταλούν επειγόντως από κάθε καζά σαράντα Ρωμιοί εργά-
τες, για να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικά έργα, να αποσταλούν άλογα και στρατιώτες των καζάδων Θεσσαλο-
νίκης, μεταξύ των οποίων και αυτών της Βέροιας και των  Γεννιτσών, προς το μέτωπο της Κασσάνδρας, το οποίο 
υπεράσπιζαν τετρακόσιοι τριάντα Έλληνες. Τελικά ο Μεχμέτ Εμίν κατέπνιξε την επανάσταση και επακολούθησαν 
σφαγές, λεηλασίες, ανδραποδισμοί και σκηνές φρικτής ακολασίας και απανθρωπιάς. 

Από έγγραφο της 30 Oκτωβρίου 1821 πλη-
ροφορούμαστε ότι ο γενικός διοικητής Θεσσα-
λονίκης Χουσείν πασάς, διατάχθηκε να εκστρα-
τεύσει επικεφαλής του στρατού του κατά του 
Αλή πασά των Ιωαννίνων. Συγκέντρωσε τους 
πολεμιστές του στο Αραπλί (Ν. Μαγνησία) κι 
έστειλε διαταγή στον ιεροδικαστή Βέροιας, στον 
οποίο έλεγε ότι: «[…] αποφασίσθηκε να διέλ-
θουμε από το χωριό Λιμπάνοβο [Αιγίνιο] του 
καζά σας, όπου πρόκειται να παραμείνουμε με 
το στρατό μας επί μία νύκτα, για το λόγο αυτό 
παραγγέλεσθε, όπως μέχρι την άφιξή μας   να 
ετοιμάσετε ανάλογα καταλύματα και τρόφιμα, 
εξασφαλίζοντας κατά το δυνατόν άνετη διανυ-
κτέρευση και διατροφή των ανδρών του στρα-
τεύματος. Επίσης σας παραγγέλλουμε […] να 
συγκεντρώσετε και να ετοιμάσετε από τον καζά 
Βεροίας, ανάλογα μέσα μεταφοράς, δηλαδή 
μουλάρια, βόδια, βουβάλια και φορτηγά αμάξια, 
που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκστρατεία 
αυτή για τη μεταφορά πυροβόλων, πολεμοφο-
δίων και άλλων εφοδίων του στρατού […]». 

Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, 
Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] κατά την 

πρώιμη και μέση οθωμανοκρατία [14ος 
αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, εκδόσεις

 Εντευκτηρίου 2012, σελ. 210-214. 
09.04.2021/ mosio@otenet.gr / 
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ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  
κατά την επανάσταση

ΒΕΛΕΝΤΖΑΚΟ ΔΕΥΡΩ ΕΞΩ!

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
μετά το «θάνατό μου» στον προηγούμενο πε-

ρίπατο, με τίτλο «θάνατος στον Βελεντζάκο», δημι-
ουργηθήκανε αρκετές παρεξηγήσεις, για αυτό και 
είμαστε εδώ για να τις λύσουμε, (έχω πάρει άδεια 
από τον κυρ Πέτρο)!

Για καλή μου τύχη, το προηγούμενο Σαββατο-
κύριακο βρισκόμουν στα πάτρια εδάφη και έτσι η 
κυρά Φωφώ γλύτωσε το εγκεφαλικό, γιατί όπως 
καταλαβαίνετε, ενώ κάθεσαι και βλέπεις μάστερ 
σεφ με κιμάδες και σάλτσες, να κουδουνίζει η 
συσκευή και από την άλλη άκρη, να σου εύχονται 
Θεός σχωρέστον, ήταν καλό παιδί, είναι κάπως 
τρομακτικό.

Ευτυχώς, όταν η γριούλα μου άκουγε ευχές για 
τον χαμένο γιο της, εγώ ήμουνα απέναντί της και 
με έβλεπε!

Αγόρι μου, η θεία σου η κυρά Περιστέρα, δεν 
πάει καλά.

Μόλις μου είπε, ότι τα κακάρωσες!
Μετά από λίγο και ο θείος από το άλλο σόι, τα 

είχε χάσει, διότι είχε πει ότι τα είχα τινάξει!
Τελικά το μισό «Καρδιστάν είχε πρόβλημα» και 

αυτό λόγω ενός τίτλου σε άρθρο!
Όπως σας πληκτρολόγησα φίλοι μου, η ορ-

γάνωση 4η Μαρτίου κατά της παχυσαρκίας με 
είχε επικηρύξει, αλλά και οι χοντροί δεν μείνανε 
άπρακτοι.

Θεωρήσανε μεγάλη προσβόλα την προκήρυξη 
«θάνατος στον Βελεντζάκο», για αυτό και μαζευτή-
κανε και δράσανε.

Με την οργάνωση παχύσαρκης απεργίας, και 

τη διανομή χοντρών δηλώσεων, απαιτήσανε, από 
τον μεγάλο από επάνω, να με ξαναφέρει στη ζωή, 
κοινώς να με αναστήσει!

Και δεν μου λέτε, τους είπε ο πατερούλης μας, 
άντε και διατάξω «Βελεντζάκο βγες έξω», τι σας 
κάνει να πιστεύετε, ότι χωρά να εξέλθει!

Προτείνω να τον αφήσουμε μερικές ημέρες στο 
σκοτάδι, να χάσει μερικά γραμμάρια και να χωρά 
να βγει από την ταφόπλακα!

Αποκλείεται, είπανε οι χοντροί όλου του κό-
σμου, με μία φωνή, θα τον βγάλεις τώρα και κά-
πως έτσι αναστήθηκα και είμαι πάλι κοντά σας, για 
να σας υπενθυμίσω, ότι ζηλεύετε τους χοντρούς 
γιατί είμαστε παγκόσμιοι, είμαστε και αριστεροί και 
καπιταλιστές, αριστεροί γιατί αγωνιζόμαστε για ένα 
πιάτο φαΐ και καπιταλιστές γιατί δεν δίνουμε μπου-
κιά σε κανέναν!

Δεν μας πάτε, διότι το πρωί κυκλοφορούμε 
φορώντας μάσκα με άρωμα κοντοσούβλι και το 
βράδυ με άρωμα κοκορέτσι!

Μας μισείτε, γιατί όταν τραγουδάμε «πάλι γυρ-
νάς στο μυαλό μου», εννοούμε το αρνί που γυρνά 
στη σούβλα, ενώ όταν σιγοτραγουδάμε «θέλω 
κοντά σου να γύρο», δεν εννοούμε να ξαπλώσω, 
αλλά τη σούβλα με το γύρο!

Τα Χριστούγεννα ευχόμαστε καλή χοντροχρο-
νιά, και θυμώνετε όταν σας θυμίζουμε πόσο νέοι 
φύγανε από τη ζωή ο εφευρέτης της δίαιτας και 
του τζόκιν και στα βαθιά γεράματα ο ανακαλύψας 
τη νουτέλα!

Το ξέρω είσαι σφίχτης, αλλά δυστυχώς φίλε 
μου, όλες γουστάρουν την κοιλιά, 

όταν θέλεις να φας πίτσα ζητάς μία ατομική, 
ενώ εγώ μία, που είναι σαν μωσαικό, 

εσύ αναβάλλεις συνέχεια τη μάσα, 
ενώ εγώ λατρεύω το σύνθημα «μην 
αφήνεις για αύριο, ότι μπορείς να το 
φας σήμερα», 

για σένα τραγωδία στην άσφαλτο 
είναι κάποιος νεκρός, ενώ για εμένα, 
όταν μου έχει πέσει η ζεστή πίτσα με 
τα σαλάμια και τα μπέικον!

Ο γάτος μου είναι ο γκάρφιλντ, 
μου αρέσει το στρουμφάκι ο λιχού-
δης, 

ποτέ καμία όπερα δεν τελειώνει 
εάν δεν βγει μία χοντρή να τραγου-
δήσει, 

όλοι ψάχνετε για γκόμενα και στο 
τέλος τρώτε χυλόπιτα, ενώ εμείς ε-
ξαρχής ψάχνουμε για παστίτσιο! 

Τέλος φίλοι μου να σας θυμίσω, 
ότι από χοντρή κοιλιά δεν βγαίνουν 
ποτέ λεπτές σκέψεις, επίσης δεν 
πρέπει να ξεχνάτε ότι έχω το σώμα 
ενός θεού, του Βούδα!

Φίλε μου πρέπει να καταλάβεις 
ότι δεν έχω κοιλιά, αλλά ένα προ-
στατευτικό στρώμα γύρω από τους 
γραμμωμένους κοιλιακούς μου μύες, 

επίσης το όνομά μου γράφεται με 
ήτα και πολλά νι, γιατί το γιώτα και το 
ένα νι σε λεπταίνουνε,

δεν χρειάζεται ποτέ να πω με α-
γαπάς ή να παχύνω,

πρόβλημα οικονομικό δεν έχω, 
αφού μπορώ να κάνω χοντρές μπί-
ζνες!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΥΓ.
Όσον αφορά την επίσκεψη Δένδια 

στη γείτονα χώρα και τις δηλώσεις, 
συγνώμη αλλά δεν θα τρελαθώ που 
ακουστήκανε τα αυτονόητα!

Σαφέστατα και τα κόμματα πρέπει 
να είναι πατριωτικά και να υπερα-
σπίζονται τα εθνικά ιδεώδη, αλλά τα 
ωραία λόγια, εάν δεν συνοδεύονται 
από πράξεις, μετατρέπονται σε λόγια 
του αέρα!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

ΑΝΑΓΚ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ
ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΙΑ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 37
ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59131
Τηλ. Γραφείου 23310 22325 Κιν. 6955491588

Αριθ. Πρωτ. 23/16.04.2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως 
Δασοκτήματος Σελίου, διακηρύττει δημόσιο ανοικτό πλειοδο-
τικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για 
την πώληση Δασικών προϊόντων Μ. Πεύκης – Οξιάς – Δρυός: 
α) Στύλων ΔΕΗ, Βουβών Μ. Πεύκης, Στρογγυλίων Μ. Πεύκης, 
Ξύλων Θρυμματισμού Μ. Πεύκης, Καυσόξυλων Μ. Πεύκης, 
β) Βουβών Οξιάς, Στρογγυλίων Οξιάς, Καυσόξυλων Οξιάς & 
γ) Καυσόξυλων Δρυός, όσα αυτά παραχθούν από τις δασικές 
συστάδες: 6Β (Μ. Πεύκη – Δρυς: 400 κμ.), 15Γ (Μ. Πεύκη: 1300 
κμ.), 19 Α (Μ. Πεύκη: 350 κμ.), 19 Ε (Μ. Πεύκη: 400 κμ.), 20 Α 
(Μ. Πεύκη – Οξιά: 500 κμ.), 20 Β (Μ. Πεύκη – Οξιά: 350 κμ.), 
20Γ (Μ. Πεύκη: 550 κμ.), 20Δ (Μ. Πεύκη: 550 κμ.) & 20 Ε (Μ. 
Πεύκη: 700 κμ.) συνολικού ξυλώδες όγκου: 5100 κμ. Λήμματος 
δασοκτήματος Συνεταιρισμού έτους 2021 που πρόκειται να 
υλοτομηθούν με την μέθοδο της αυτεπιστασίας.

Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Δημοπρασία καλού-
νται να παραλάβουν τους Όρους Διακήρυξης της δημοπρασίας 
από τα Γραφεία του Συνεταιρισμού επί της οδού 25ης Μαρτίου 
37 Βέροια.

Η προθεσμία υποβολής των γραπτών κλειστών προσφο-
ρών εκκινεί από την 22η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και 
λήγει την 23η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14.00 μ.μ. στη Βέροια, στα γραφεία του Συνεταιρισμού επί της 
οδού 25ης Μαρτίου 37 (ώρες γραφείου).

Στον φάκελο προσφοράς οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να 
προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης τελευταίου 
τριμήνου.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώ-
νουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυ-
λάκτως όλους τους Όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας. 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων.

Δ) Βεβαίωση από τον Συνεταιρισμό ότι δεν έχουν ληξιπρό-
θεσμες οφειλές προς αυτόν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας του γραφείου (ερ-
γάσιμες ημέρες & ώρες).

Βέροια, 16.04.2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφηστοΠανόραμα

με3υπνοδωμάτια,σα-

λοκουζινα, μπάνιο, βε-

ράντα.Κάτωδιαμέρισμα

πιο μικρόσαλοκουζίνα

με τζάκι, δωμάτιο. Με

πρόσβαση στην αυλή.

Αυτόνομη θέρμανση

σεήσυχηπεριοχή.Τιμή

135.000 ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμα κοντά στοΜου-

σείο,90τ.μ.,34.000ευ-

ρώ.Τηλ.: 6934888738

ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗμα-

θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 700 τ.μ. στοΠανό-

ραμα οικοδομήσιμο

δίπλα στον «Παιδικό

Πλανήτη». Τιμή ευ-

καιρίας, Πληρ. τηλ.:

6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στα

ό ρ ι α  Αγ γ ε λοχωρ ι -

ο υ - Α ρ χα γ γ έ λο υ  2

χωράφ ια  κολλη τά ,

25 και 11 στρέμμα-

τα ,  περ ιφραγμένα ,

παλμέ τ τα  β ερύκο -

κα 6 ετών σε φούλ

παραγωγή, άριστης

κατάστασης, 4 εξαι-

ρετικές ποικιλίες, με

μπεκάκια.  Παρακα-

λώ  μόνο  σοβαρές

προτάσε ις .  Κ ινητό:

6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

πωλείο επί της οδού

Μητροπόλεως  στη

του Σαββατοκύριακου

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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
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

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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Βέροια.Πληροφορίες τηλ.

6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ,  Μη-

τροπόλεως35,χώρος90

τ.μ. περίπου, με 3 χώ-

ρους και κουζινα, W.C.,

για επαγγελματική χρή-

σηήγιαδιαμέρισμα,3ος

όρ.Τηλ.: 6932471705&

2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΤΑΙΡ ΙΑ  που  δρα-

στηρ ιοποιε ί τα ι  στ ις  ε -

ξαγωγές νωπών αγρο-

τ ι κών  προ ϊόντων  στο

Μακροχώρ ι  Ημαθ ί α ς

ζητά να προσλάβει:·Υ-

πεύθυνο συσκευαστη-

ρ ί ο υ ,  · Γ εωπό ν ο  γ ι α

παραλαβές  εμπορευ -

μάτων,·Εργάτες παρα-

γωγής. Παρακαλώ στο

email  να αναφέρεται η

θέση εργασίας που σας

ε ν δ ι αφ έρ ε ι .  Αποσ το -

λή βιογραφικών, Email

:  i n fo@pr imaf ru i t s .g r,

τηλ.:2331092080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ά τομα

για εργασία στο ψητοπω-

λείο «ΓΙΑΝΝΗΣ». Πληρ.

τηλ.: 23310 25170 και

6946 103998 (ώρες επικ.:

09.00-13.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο160€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκηισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνει-
ας35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό1ενιαίοχώροκαιWCκαιδιαθέτει
θέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυστήρα
Τιμή:120€.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτει
κουφώματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδι-
πλάτζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Βρίσκεταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισε
σημείοεξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατά-
στημα,μεπολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνεις25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησε
κεντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβο-
λήςκαιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
θέρμανσηΚλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
Πεζόδρομο τηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγια
υγειονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.Ισό-
γειοκαι30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο
400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύ
μεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόλης
μεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία  ,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήνα
μόνο.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106818ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Πωλείται

Γκαρσονιέρα59τ.μ.,3οόροφο,ηοποίααπο-
τελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,με
απεριόριστηθέα,ανατολικόπροσανατολισμό,
χωρίςανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεπολύ
καλήδιαρρύθμιση,χρήζειανακαίνισης,σετιμή
προσφοράςμόνο:23.000€.Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106808Στοκέντρο τηςΒέροιας
πλησίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουα-
νακαινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ65τ.μ.με2
υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπάνιο,στον
6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίοδιαθέ-
τειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρκας
Koemmerlingμετριπλήυάλωση,ηλεκτρικά

ρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακότζάκι,
DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματιστικό
στησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεαντλία
θερμότητας,προεγκατάστασηηλιακούθερ-
μοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνειεκ
βάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαιτων
υδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106731ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμαστην
καρδιάτηςπόληςτηςΒέροιας84τ.μ.μικτάκαι
72τ.μ.καθ.,σε1οΥπερυψωμένοόροφο,το
οποίοαποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,ηθέρμανσητουείναιμε2κλιματιστικά,
προσόψεως,σεπολύκαλήτοποθεσία,έχει
ηλιακόθερμοσίφωνα,τέντες,μεανελκυστήρα,
κατάλληλοκαιγιαεπαγγελματικήστέγη,και-
νούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζά-
μια,οιχώροιτουλειτουργικοί,σετιμήπροσφο-
ράςμόνο52.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται
καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτά
και83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυν
ιδιοκτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτης
Βέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομι-
κήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστό
γκαράζστοΙσόγειο38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σε
αμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.
Προσφοράσετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα
μόνο:98.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14674ΡΑΧΗ ,σπάνιαΒίλατριών

επιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελεί-
ταιαπόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο,πολύ
καλάδιατηρημένη,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη

κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολ-
λέςντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμένα
έξω,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
μόνο325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Υπόδειξημόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομή
αποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.καια-
ναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο110.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονι-
κέςαναλογίες,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα
,ψησταριά,ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαπο-
θήκηκαιέναδεύτεροδιαμέρισμαξενώναστο
ισόγειο,μεδιπλόγκαράζκλειστόκαιάλλαδύο
γκαράζέξωσκεπαστάμεντουλάπεςπαντού,
διαθέτειδρύιναδάπεδασταυπνοδωμάτιακαι
επιλεγμένολευκόμάρμαροΒεροίαςστοσα-
λόνι,αλουμινίουκουφώματαμεθερμογέφυρα
καιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.Τοοικόπεδο
τουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα58τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,
πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμή
κομπλέμόνο26.000€.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ.,εντόςζώνης ,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέγερσημονο-
κατοικίας,ητιμήτουεξαιρετικάσυμφέρουσα,
μόνο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
,εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματι-
κήςευκαιρίας,μόνο25.000€.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίαςμόνοαπό
120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά,
κατατμείταικαισεδύοοικόπεδαάρτιακαιοικο-
δομήσιμα,εκπληκτικόπραγματικάκαισεάρι-
στοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγματικήςευ-
καιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥΔι-
ατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔιαμέρι-
σμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκεταιστον
1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτειγερμανικά
συνθετικάκουφώματαμάρκαςKömmerling
μετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρολάκαισήτες,
DAIKININVERTER12000BTUκλιματιστικό
στοσαλόνι,αναμονήγιαa/cσταυπνοδω-
μάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικούαερίουμε
λέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρηεγκατάστα-
σησυστήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακο-
σμητικέςκατασκευέςμεκρυφούςφωτισμούς
LED.Πραγματοποιήθηκεαντικατάστασητων
δικτύωνύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης
καθώςκαιεξολοκλήρουνέαηλεκτρολογική
εγκατάσταση.ΕπίσηςδιαθέτειΚΛΕΙΣΤΗΘΕ-
ΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο ισόγειοτης
οικοδομής.Ιδανικόακίνητοτόσογιαεπένδυση
όσοκαιγιαιδιοκατοίκησησεμιαεξαιρετικήτο-
ποθεσίαμεπολλέςανέσειςκαιευκολίες.Τιμή:
155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗ-
ΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑKTITORS
www.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θαπροτιμηθούν όσοι γνωρίζουνπρογράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.



ΑΠΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΕΤΑΙ-

ΡΙΑ ζητείται υπάλληλος για

διανομή. Πλήρες ωράριο, ερ-

γασία5ήμερη.Αποστολήβιο-

γραφικού: tnk.veroia@gmail.

com. Τηλ. επικ.: 2331071670

(12.00-14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο

για το κυλικείο στο Νοσοκο-

μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίας για ενημέρωση 6.00

μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.

6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπει-

ρη για καθημερινή εργασία

σε κουζίνα εστιατορίου. Τηλ.:

6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος έ-

μπειροςγιακαθημερινήεργα-

σίασεεστιατόριο.Τηλ.:6972

012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩ-

ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα

TOUCH DENIM με εμπειρία,

γνώσηαγγλικώνκαιH/Y, έως

40ετών.Τηλ.:6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυτο-

κινήτων με δίπλωμα Γ’ κατη-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,300€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,260€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ70τ.μ.μονοκατοικία,180€
ΕΛΗΑ70τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,θέσηστάθμευσης,400€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90τ.μ.επιπλωμένο,καλό,300€
ΕΛΗΑ100 τ.μ.ατομ.λέβητας,ηλιακός,θέα,πολύκαλό,
370€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,330€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ120τ.μ.επιπλωμένο,καλό,310€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ110τ.μ.προσόψεως,καλό,55.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,κεντρικό,35.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩΒΕΡΜΙΟ400τ.μ.Ξενοδοχείοεξαιρετικό,16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα,στοκέντροτουχωριού,24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

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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ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητάΜηχανικό αυτοκι-
νήτων γιαπλήρη απα-
σχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεταιρίαταπητοκαθαρισμών:εργατοτεχνί-
της,1άτομογιαγραμματειακήυποστήριξη(γνώσηΑγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγόμε ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974814606&6974312313.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

Α π ό  τ η ν
TASTYFRUIT
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβα-
τοκάμαραμε κομοδίνα,
συρταριέρα,καθρέφτης,
φωτιστικά και στρώ-
μα. Παιδικό κρεβάτι
με στρώμα, κομοδίνο,
ντουλάπα, αχρησιμο-
ποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικό για εργασία σε
εργαστήριο επεξεργα-
σίας κρεάτων.Απαραί-
τητη η προϋπηρεσία.
Τηλ.  επ ικο ινωνίας :
6942406052.

HTSAVDARIDISPACKAGING,εταιρίαμεηγετικήθέσηστον
κλάδοτωνυλικώνσυσκευασίας,μεέδραστοΤρίλοφοΗμαθίας,επι-
θυμείναεντάξειστοανθρώπινοδυναμικότης:

ΤΕΧΝΙΚΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΩΝΧΑΡΤΟΤΕΛΑΡΩΝ
Απαιτούμεναπροσόντα:
-Προϋπηρεσία2-3έτησεδιαμορφωτικέςμηχανέςχαρτοτελάρων
-Ειδίκευση-Εμπειρίαστοχώροτηςσυσκευασίαςαγροτικώνπρο-

ϊόντων
-ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςυποχρεώσεις
-Ομαδικόπνεύμα,ΤεχνικέςΙκανότητες
Θασυνεκτιμηθούν:Προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχα-

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης



γορίας.Πληροφορίεςστοτηλ.

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Ιατρικό

Διαγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑ-

ΓΙΑ»υπάλληλοςγραφείουγια

γραμματειακή υποστήριξη.

Γνώσεις μηχανογράφησης η-

λεκτρονικού υπολογιστή και

λογιστικής είναι ευπρόσδε-

κτες.Αποστολή βιογραφικών

στο emai :  lpanagia.epe@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-

κτρονικός, με γνώσεις υπο-

λογιστών και αγγλικής γλώσ-

σας, γιαπλήρηαπασχόληση.

Αντικείμενο: ιατρικά μηχανή-

ματα. Έδρα εταιρείαςΑγκα-

θία Ημαθίας. Τηλέφωνο επι-

κοινωνίας:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙανειδίκευτοςερ-

γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλίας μπετόν, 2) χειριστής

Wagondrill,3)χειριστήςDumper

γιαμόνιμη εργασίαστηΒέροια.

Τηλ.:2331021904κ.Κώστας.

ZHTEITAI  βοηθός λογι -

στή για εργασία σε λογιστικό

γραφείο.Απαραίτητη, τριετής

τουλάχιστον προϋπηρεσία.

Τηλέφωνο: 2331021106. Α-

ποστολή βιογραφικών στο

ygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βο-

ηθός λογιστή για εμπορική

επιχείρηση με τριετή τουλά-

χιστον προϋπηρεσία σε ανά-

λογηθέση καθώςκαιάριστη

γνώση αγγλικών σε επίπεδο

επικοινωνίας και προαιρετι-

κά   επικοινωνία σε μια του-

λάχιστονγλώσσαακόμακατά

προτίμηση  ιταλικών ή γερ-

μανικών καθώς και πολύ κα-

λές γνώσεις Microsoft Office

(Excel ,Word ,Outlook). Α-

ΠΟΣΤΟΛΉ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ

ΣΤΟ email: olympialandike@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση

στη Βέροια για πλήρη απα-

σχόληση. Ικανοποιητική αμοι-

βή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςταξίγια

πλήρη απασχόληση.Τηλέφω-

να επικοινωνίας: 2331071553

& 2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τη Βέροια, αναζητά χει-

ριστήμηχανημάτωνέργουμε

ικανότητα οδήγησης επαγ-

γελματικού φορτηγού για να

εργαστεί σε έργο ύδρευσης

στη Θεσσαλονίκη.  Τηλ.  ε-

πικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠ ΙΟΚΟΜΟΣ

α ναλαμβάν ε ι  τ η  φύλα ξη

παιδιών σε προσιτές τιμές.

Πληρ.Τηλ.6983098742.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιες ώρες ή και για 24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό),καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400ευρώόλαμα-

ζί.Τηλ.:2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα α-
πό30έως50ετώνγιατο
Τμήμα Πωλήσεων. Προ-
σφέρει μισθό, πλήρη α-
σφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.Τηλ.:
6932245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2

χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,

παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης

κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-

καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

Βιογραφικά:apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας:6983623212

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Ανταγωνιστικέςαποδοχές
-Συνεχήυποστήριξη,ανπαπτυξηκαιεκπαίδευση
-Ιδιωτικήασφάλιση
Αποστολήβιογραφικώνστο:cp@paralos-tech.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΑ.Σ.ΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ«ΟΖΥΓΟΣ«
Ενδιαφέρεταιγια τηνπρόσληψητωνπαρακάτωειδι-

κοτήτωνγιααπασχόληση8-9μηνες
1)Χειριστέςκλαρκήβοηθούςμεπτυχίο
2)‘Έναν(1)ΓεωπόνοήΤεχνολόγοΓεωπόνο
3)Εποχικούςεργάτες
Τηλεπικοινωνίας2331051093,FAX2331051094

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑΒΕΕ ζητάπροσωπικό (φύλα-
κα)πουθααπασχοληθείστιςεγκαταστάσειςτηςεπιχείρη-
σης,στο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις
στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμΑλεξάνδρειας –
ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπό
φωτοτυπίαταυτότητας.

Επικοινωνία:τηλέφωνο:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος-υπεύθυνη
για γραμματειακή υποστήριξη με άριστες γνώσεις
υπολογιστώνPCs& συστημάτωνPCs καθώς και
άριστεςγνώσειςΑγγλικών.ΗΕταιρίαπροσφέρειΙ.Χ.
και κινητό τηλέφωνο.Βιογραφικάστο: dimis2010@
gmail.com.



«Αυτό που μας ε-
νώνει είναι η κοινή δέ-
σμευσή μας σε θεμελι-
ώδεις αρχές και αξίες, 
όπως η προώθηση 
των σχέσεων καλής 
γειτονίας, καθώς και η 
ειρηνική επίλυση των 
διαφορών στη βάση 
των αρχών του Διε-
θνούς Δικαίου, όπως 
η Σύμβαση των Ηνω-
μένων Εθνών σχετι-
κά με το Δίκαιο της 
Θάλασσας», δήλωσε 
από την Κύπρο ο υ-
πουργός Εξωτερικών 
της Ελλάδας Νίκος 
Δένδιας.

Μετά την ολοκλήρωση της τετραμερούς συνάντησης των υ-
πουργών Εξωτερικών Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ και Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο, ο Νίκος 
Δένδιας αναφέρθηκε στους τρόπους περαιτέρω συνεργασίας που 
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σε ένα ευρύ φάσμα 
τομέων, με αρχή αυτόν της ενέργειας. «Υπογραμμίσαμε τη σημασία 
του αγωγού East Med και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», 
σημείωσε, προσθέτοντας ότι συζητήθηκαν ακόμη θέματα ψηφιακής 
πολιτικής, τουρισμού, άμυνας, καθώς και προετοιμασίας για την 
μετά-πανδημία εποχή.

«Όπως έχω πει επανειλημμένα, τα σχέδια συνεργασιών μας 
είναι ανοικτά προς όλους, με δεδομένο ότι μοιράζονται τις ίδιες αξίες 
που μόλις ανέδειξα», τόνισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας αναφέρθηκε και στις εξε-
λίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Συρία, τη Λιβύη και την Υεμένη, 
που επίσης τέθηκαν επί τάπητος. «Εν όψει της διεξαγωγής των 
εκλογών, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η απόσυρση όλων των 
ξένων δυνάμεων που βρίσκονται επί λιβυκού εδάφους. Κι αυτή είναι 
μια θέση που όλοι μας υποστηρίζουμε», ανέφερε εκφράζοντας την 
αντίθεσή του με οποιοδήποτε στοιχείο αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο.

Σε ό,τι αφορά στη χθεσινή του επίσκεψη του στην Άγκυρα και τη 
συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του, ο κ. Δένδιας δήλωσε: 
«Επανέλαβα ότι κάθε πλευρά έχει τις δικές της απόψεις, που άλλω-
στε δηλώθηκε ξεκάθαρα στη συνέντευξη Τύπου που ίσως πολλοί 
από εσάς είδατε. Θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω τη δέσμευση 
της κυβέρνησης, τη οποίας ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην 

αναζήτηση θετικής ατζέντας στις διμερείς μας σχέσεις με την Τουρκία, 
με έναρξη από τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησης στην Άγκυρα, η ελληνική πλευρά υπέβαλε μια 
σειρά προτάσεων σε αυτό το πλαίσιο, όπως έπραξε και η τουρκική 
πλευρά».

Καταλήγοντας, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι απηύθυνε πρόσκληση 
προς τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να επισκεφτεί την Ελλάδα.

Ευχαρίστησε, τέλος, τους συναδέλφους του για τις παραγωγικές 
συνομιλίες και ειδικότερα τον Κύπριο ομόλογο του, Νίκο Χριστοδουλί-
δη, για την άψογη, όπως την χαρακτήρισε, φιλοξενία στην Πάφο.

Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Ελλάδος: Βαθιά πληγή 

στις βιομηχανίες 
μεταποίησης φρούτων 

από την ολική 
καταστροφή 

της αγροτικής παραγωγής 
στην Κ. Μακεδονία

«Η πρωτοφανής καταστροφή έως και στο 100% στις αγροτικές 
καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκηνα, κεράσια, ακτινίδια,) 
που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα κυρίως στην Κεντρική 
Μακεδονία, με επίκεντρο την Πέλλα και την Ημαθία, δημιουργεί 
εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα στις μεταποιητικές βιομηχανίες 
– μέλη του ΣΒΕ που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω περιο-
χές. Εκτιμάται από παραγωγούς και γεωπόνους της περιοχής ότι 
πρόκειται για τη μεγαλύτερη ζημία της τελευταίας 20ετίας, η οποία 
συγκρίνεται μόνον με αυτή του 2003». Με αυτή την εκτίμηση ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ζητάει από την κυβέρνηση την 
κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας τονίζοντας ότι αποτελεί τον μοναδικό τρόπο υποστήρι-
ξης του συνόλου των εμπλεκομένων στην παραγωγή, μεταποίηση 
και διακίνηση των εν λόγω προϊόντων.

«Οι επιπτώσεις της κρίσης λόγω των ακραίων καιρικών συνθη-
κών είναι σημαντικές για το σύνολο του κλάδου, άρα και για όλες τις 
συνεργαζόμενες μ’ αυτόν επιχειρήσεις, για την τοπική οικονομία και 
για τις εξαγωγές της χώρας.

Υπογραμμίζουμε μόνον την τεράστια σημασία του κλάδου 
παραγωγής κομπόστας στην εθνική οικονομία, αφού μόνον 15 
βιομηχανίες που παράγουν κομπόστες, απλό ή συμπυκνωμένο 
χυμό ροδάκινου και βερίκοκου και κατεψυγμένο κύβο φρούτων, 
προμηθεύονται φρούτα από περισσότερες από 12.000 αγροτικές 
οικογένειες, στις συγκεκριμένες βιομηχανίες απασχολούνται πάνω 
από 10.000 εργαζόμενοι σε μόνιμη ή εποχιακή βάση, ενώ τα προϊ-
όντα των βιομηχανιών αυτών εξάγονται σε ποσοστό 98%, γεγονός 
που έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή στη χώρα συναλλάγματος 
που κυμαίνεται ανάμεσα σε 400 και 500 εκατομμύρια ευρώ ετησί-
ως», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, επιχειρηματολογώντας για 
τις επιπτώσεις στην περιοχή.
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Συμβολική κινητοποίηση 
του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

Φ. Καραβασίλης: «Συνεχίζεται η απαξίωση της κυβέρνησης 
προς τους δικηγόρους που μάχονται για θέματα που αφορούν όλη την κοινωνία»
Αλέξης Τσαχουρίδης: «Οι δικηγόροι είναι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης και δεν θα γίνουν παριές»
Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 

12 το μεσημέρι της Πέμπτης(15/4) στην είσοδο του 
Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας από τον δικηγορικό 
σύλλογο Βέροιας, στα πλαίσια της απόφασης που 
έλαβε η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων για 
ταυτόχρονη κινητοποίηση σε όλα τα Πρωτοδικεία της 
χώρας. Ο πρόεδρος του συλλόγου Φώτης Καραβα-
σίλης ξεκαθάρισε ότι είναι μια συμβολική κίνηση και 
προς τούτο δεν επεδίωξαν να συγκεντρωθούν πολλά 
άτομα, ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα λόγω 
κορωνοϊού(μάσκες, αποστάσεις, θερμομέτρηση), 
αλλά και η απαιτούμενη άδεια από την Αστυνομία. 
Ο κ. Καραβασίλης επεσήμανε την γενική απαξίωση 
της Κυβέρνησης προς τους δικηγόρους και όχι μόνο 
σε οικονομικό επίπεδο και  υπογράμμισε ότι δεν 
πρόκειται για μια συνδικαλιστική διαμαρτυρία που 
αφορά μόνο τους δικηγόρους, αλλά μια έκφραση 
διαμαρτυρίας για ζητήματα που αφορούν όλη την 
κοινωνία και οι δικηγόροι πρέπει να είναι μπροστά-
ρηδες(συνθήκες στα δικαστήρια λόγω κορωνοϊού, 
νομοσχέδιο για συνεπιμέλεια, πλειστηριασμοί κλπ). 
Παρών στην κινητοποίηση έδωσε και ο αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Δ. Βέροιας και πρώην πρόεδρος του δικη-
γορικού συλλόγου Βέροιας Αλέξης Τσαχουρίδης, ο 
οποίος δήλωσε μιλώντας στον ΛΑΟ:  « Η σημερινή 
κινητοποίηση γίνεται γιατί οι δικηγόροι είναι συλλει-
τουργοί της δικαιοσύνης, που πρέπει να είναι ίση 
και προσβάσιμη σε όλους, οι δικηγόροι πλήττονται 
από τα μέτρα της κυβέρνησης, δεν μπορεί να είναι 
παρίες, είναι μπροστά στους αγώνες που δεν είναι 
συντεχνιακοί για τον δικηγορικό κλάδο αλλά για όλη 
την κοινωνία». Παρόντες επίσης ήταν η πρόεδρος 
του ΛΕΑΔΙΒ και μέλος του Δ.Σ. Σοφία Ζεϊμπέκη, ο α-
ντιπρόεδρος του συλλόγου Κώστας Μηνόπουλος, η 
γραμματέας Φωτεινή Κύρτσιου, το μέλος Δημήτρης 
Μπατζιάκας και δικηγόροι του συλλόγου. 

      
 Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Ν. Δένδιας για τετραμερή: Στόχος η ειρηνική επίλυση των 
διαφορών στη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου
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