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Και μια ευχή
για το ξενοδοχείο Βέρμιον 

στον Άγιο Νικόλα

Με μια ευχή εξέφρασε ο δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας 
Καρανικόλας την ελπίδα «του χρόνου τέτοια μέρα να γιορ-
ταστεί ο  προστάτης των αγροτών Άγιος Τρύφωνας, με 
ανοικτό το ξενοδοχείο Βέρμιον στον Άγιο Νικόλαο»

Ευχή που ειπώθηκε στο γλέντι του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας 
στο κέντρο ‘Πέστροφα’, το μεσημέρι της Τετάρτης και που 
προφανώς συμμερίζονται όλοι και δη οι επισκέπτες!

Σε αναμονή του…
Market Pass! 

Από την 1η Φε-
βρουαρίου ήταν να 
τεθεί σε λειτουρ-
γία η πλατφόρμα 
vouchers.gov.gr με 
το Market Pass (έ-
ως και τις 15 Μαρτί-
ου), ωστόσο, μέχρι 
χθες δεν έχει γίνει έ-
ναρξη των αιτήσεων.

Όπως και να έχει 
ο χρόνος μετράει α-
ντίστροφα για την έ-
ναρξη των αιτήσεων 
των δικαιούχων που 

θα το λάβουν με σκοπό να ελαφρύνουν (;) τον βεβαρημένο 
προϋπολογισμό των ευάλωτων νοικοκυριών.

Να θυμίσουμε ότι το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυ-
ριό ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, 
αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του 
και έως 1.000 ευρώ αγορές.

Τα ποσά θα πιστώνονται μηνιαίως σε ψηφιακή χρεωστι-
κή κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε 
καταστήματα λιανικού εμπορίου τροφίμων.

Όσοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 28 Φε-
βρουαρίου θα δουν τα χρήματα είτε στην ψηφιακή κάρτα, 
είτε στον τραπεζικό τους λογαριασμό έως τις 3 Μαρτίου.

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Μαρτί-
ου, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 20 Μαρτίου, 
ενώ για τους υπόλοιπους μήνες η πληρωμή θα γίνεται έως 
την τρίτη μέρα του κάθε μήνα.

Για όσους επιλέξουν την κατάθεση σε τραπεζικό λογα-
ριασμό, επειδή τα ποσά θα καταβληθούν σε τρεις ισόπο-
σες διμηνιαίες δόσεις, η τελευταία πληρωμή θα γίνει έως 
τις 3 Μαΐου και θα λάβουν το 80% της ενίσχυσης και όχι το 
100%.

Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται στους δικαιούχους 
χωρίς την υποχρέωση αγορών, γιατί ούτως ή άλλως όλα τα 
νοικοκυριά ψωνίζουν από καταστήματα τροφίμων, σούπερ 
μάρκετ, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία.

Δεν μένει παρά να ανοίξει και η πλατφόρμα πριν τις πα-
ραπάνω ημερομηνίες!

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.
Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βε νι ζέ λου 10, Βέ ροι α 
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας Ε ΤΟΣ: 

2023
Μή νας: 2
Ε βδο μά δα: 6

Ανατολή Ήλιου: 07.27

Δύση  Ήλιου: 17.51

35-330

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
4-5

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ισιδώρου Πηλουσιώτου,

Νικολάου ομολογητού

του Σαββατοκύριακου

“On air” έγινε η κλήρωση για τις προσκλήσεις
στον χορό των Κρητικών από τον ΑΚΟΥ 996

Παρουσία του προέ-
δρου του Συλλόγου Κρη-
τικών Ν. Ημαθίας Στέλιου 
Αλιγιζάκη και του υπεύ-
θυνου Δημοσίων Σχέσε-
ων Γιάννη Λέφα έγινε το 
μεσημέρι της Παρασκευ-
ής (3/2) στον αέρα του Α-
ΚΟΥ 996 η κλήρωση για 
τις δωρεάν προσκλήσεις 
για τον αποψινό χορό 
των Κρητικών στο «Σεί-
ριος», με τους Γιώργο 
Φραντζεσκάκη και Γιώρ-
γο Στρατάκη. 

Οι δύο εκπρόσωποι 
του Συλλόγου Κρητικών 
φιλοξενήθηκαν από την 
εκπομπή «Λαϊκά και Αι-
ρετικά» και μίλησαν με το 
Νίκο Βουδούρη τόσο για τον χορό, όσο και για τις προσπάθειες να ξαναβρεί ο Σύλλογος τον… ζάλο του, να ξαναμπεί 
στον ρυθμό και να βρει δηλαδή τα… βήματα, μετά από τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. 

Από την κλήρωση προέκυψαν δύο τυχερές, οι οποίες ανακοινώθηκαν στον αέρα και ενημερώθηκαν και προσωπικά. 
Οι δύο κυρίες στην επικοινωνία τους με τον ΑΚΟΥ εξέφρασαν την χαρά τους για την τύχη τους και τις θερμές τους ευχαρι-
στίες στον σταθμό και στον Σύλλογο των Κρητικών! 

Δείτε το βίντεο της εκπομπής στο laosnews.gr

Για εξαιρετικό, πολύ καλό, ικανοποιητικό
και μη ικανοποιητικό έργο, θα αξιολογηθούν ψηφιακά 

οι εκπαιδευτικοί
Την λειτουργία ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για 

την διενέργεια της διαδικασίας ατομικής αξιολό-
γησης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, 
αποφάσισαν τα Υπουργεία Παιδείας – Θρησκευ-
μάτων, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
με ηλεκτρονική καταχώριση των βιογραφικών στοι-
χείων των αξιολογούμενων, της προβλεπόμενης 
έκθεσης αυτοαξιολόγησης, των αποτιμήσεων του 
αξιολογητή κατόπιν παρακολούθησης των δύο 
διδασκαλιών όπως προβλέπεται από τον νόμο), 
καθώς και την τελική αξιολογική έκθεση με την ο-
λοκλήρωση του εκάστοτε κύκλου αξιολόγησης.

Επιπλέον, μέσω της ίδιας εφαρμογής, θα παρέ-
χεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να υποβάλει 
ένσταση, σε περίπτωση που διαφωνεί με την οριστική αξιολογική κρίση του αξιολογητή του, καθώς και να ενημερωθεί για 
την εξέλιξη της ένστασής του, μετά την εξέτασή της από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, στην πλατφόρμα θα αρχίσουν να καταχωρίζονται από την 
ερχόμενη εβδομάδα τα ζεύγη αξιολογητή-αξιολογούμενου από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, προκειμένου να μπορέσουν 
οι εκπαιδευτικοί και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή και να αρχίσουν να καταχωρίζουν 
στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας, όπως τα βιογραφικά στοιχεία του αξιολογούμενου.

Η  διαδικασία αρχικά αφορά σε τέσσερις περιοχές στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοπο-
θέτησης των Συμβούλων (Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Πελοπόννησο και Κρήτη) και ξεκινά από τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτι-
κούς, για τους οποίους η θετική αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση μονιμοποίησης.

Η αξιολόγηση έχει 4 κλίμακες: Εξαιρετικό, πολύ καλό, ικανοποιητικό και μη ικανοποιητικό έργο.

Οι δικηγόροι έκοψαν την πίτα τους

Την πίτα της νέας χρονιάς έκοψε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, Στέργιος Σουροβίκης, το από-
γευμα της Πέμπτης 2 Φεβρουαρίου σε εκδήλωση του συλλόγου στα γραφεία τους, στην αίθουσα «Φιλοκτήμων Παπα-
δόπουλος», παρουσία πολλών μελών του. 

Χαλαρή και ευχάριστη η ατμόσφαιρα, με χαμόγελα και ευχές, με ζωντανή μουσική και χορό και τυχερή στο φετινό 
φλουρί την δικηγόρο Χαριτίνη Δαμαλά, που έλαβε ως δώρο ένα τάμπλετ. Και του χρόνου!



Τον απολογισμό των πεπραγ-
μένων της διοίκησης της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 
το 2022 παρουσίασαν στην ειδική 
συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου (στις 30-01-2023), ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας 
καθώς και οι Αντιπεριφερειάρχες 
(θεματικοί και τοπικοί) μεταξύ 
αυτών και ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης ο 
οποίος παρουσίασε τον απολογι-
σμό της Π.Ε. Ημαθίας για τη χρο-
νιά που πέρασε. Ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις 
πρωτοβουλίες, τα έργα και τις 
δράσεις που υλοποιήθηκαν στη 
διάρκεια του προηγούμενου έ-
τους από τη διοίκηση της Περιφέρειας τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Βάζουμε 
τα θεμέλια, που αλλάζουν κάθε μέρα τον τόπο μας και με τα οποία χτίζουμε 
την Μακεδονία της επόμενης ημέρας”.

Στην αναλυτική παρουσίαση των πεπραγμένων της Π.Ε, Ημαθίας ο 
Κώστας Καλαϊτζίδης αναφέρθηκε σε στοιχεία και αριθμούς για έργα που 
πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να γίνονται στην Ημαθία κάνοντας ξε-
χωριστή αναφορά σε τρία από αυτά το Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας, τη 
νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Βέροιας και το Διοικητήριο Ημαθίας.  Ευχαρι-
στώντας πρώτα τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα για τη συνεχή και 
ουσιαστική μέριμνα που δείχνει για τον τόπο και τους πολίτες της Ημαθίας 
και αμέσως μετά όλους τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και τα στελέχη 
της Περιφέρειας καθώς επίσης και τα στελέχη και τους εργαζόμενους της 
Π.Ε. Ημαθίας για τις προσπάθειες που κατέβαλλαν και καταβάλουν σχετικά 
με την ανάπτυξη και την πρόοδο των έργων που γίνονται στην Ημαθία, ο 
Κώστας Καλαϊτζίδης παρουσίασε αναλυτικά τα πεπραγμένα της Π.Ε. Ημαθί-
ας, ανά τομέα και μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΥΣΙΑΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων υλοποίησε σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμ-

μα που ψηφίσθηκε. Προχώρησε σε έργα ουσίας, συντήρησης του οδικού 
δικτύου αρμοδιότητάς μας, την τοποθέτηση στηθαίων, τη διαγράμμιση 
καθώς και σε ασφαλτοστρώσεις ορισμένων τμημάτων του. Εκτέλεσε έργα 
αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων και έφερε εις πέρας το έργο 
του αποχιονισμού κατά την χειμερινή περίοδο. Συγκεκριμένα:

-Συντάσσονται μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 3.400.000 ευρώ που 
αφορούν 360 km επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Ημαθίας

-Συντάσσονται μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ που 
αφορούν 50 km καθαρισμό ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας

-Ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν μελέτες:
• Συντήρησης οδικού δικτύου προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ που 

αφορούν 36 km επαρχιακού οδικού δικτύου
• Συντήρησης πρασίνου προϋπολογισμού 350.000 ευρώ που αφορά το 

σύνολο του δικτύου των 360 km
• Αποχιονισμού προϋπολογισμού 140.000 ευρώ που αφορά το σύνολο 

των 360 χιλιομέτρων του οδικού δικτύου.
• Αντιπλημμυρικών έργων προϋπολογισμού 350.000 €.
Η ΠΕ Ημαθίας αυτή την στιγμή εκτελεί νέα οδικά έργα συνολικού μή-

κους 53Km  προϋπολογισμού 3.900.000€ και προβαίνει στην συντήρηση 
με ασφαλτοστρώσεις και σημάνσεις, άρσεις καταπτώσεων και συντήρησης 
ηλεκτροφωτιμού σε 360 km του οδικού δικτύου της.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Εκτελούμε έργα προγραμματικών συμβάσεων με τους δήμους Βέροιας, 

Νάουσας και Αλεξάνδρειας , συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 € που 
αφορούν ανάπλαση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, αγροτική οδο-
ποιϊα και την ανάπλαση του χώρου του Βήματος του Αποστόλου Παύλου, σε 
συνεργασία με την ιερά Μητρόπολη Νέροιας Ναούσης και Καμπανίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΕΒ,
ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ως δυνητικός δικαιούχος για την υπο-
βολή προτάσεων έργων  στο ΠΑΑ 2014 – 2020, προέβη στις απαραίτητες 
ενέργειες (διακηρύξεις - διαδικασίες διαγωνισμών), έργων και προμηθειών  
τριών πράξεων συνολικού προϋπολογισμού 4.851.000 €. Οι πράξεις α-
φορούν έργα και προμήθειες των ΤΟΕΒ Βέροιας, Αγροκτήματος Ναούσης 
και Αραπίτσης Νάουσας, με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. 
Επίσης υπέβαλε νέα πρόταση στο ΠΑΑ 2014-2020 που αφορά προμήθεια 
εκσυγχρονισμό και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του 
ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης προϋπολογισμού 1.364.000 €

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, 
έφερε επίσης εις πέρας ένα τεράστιο έργο. Έχοντας στην ενότητά μας 22 
ομάδες παραγωγών με τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, πλήθος νέων 
αγροτών, εκτροφέων βοοειδών και αιγοπροβάτων, με χιλιάδες ελέγχους και 
εμβολιασμούς, 16 ΤΟΕΒ υπό την εποπτεία μας, 3000 περίπου δικαιώματα 
στο κτηματολόγιο που είναι σε εξέλιξη στην Ημαθία, νούμερα εξωπραγματι-
κά σε σύγκριση με αυτά των υπόλοιπων ενοτήτων της περιφέρειάς μας.

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΤΩΝΩΝ

Προχωρήσαμε στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Σχολή 
Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος 
ύψους 692.503,64 ευρώ για την μελέτη και έκδοση Οικοδομικής Αδείας 
ανέγερσης κτιρίου κοιτώνων 2.800μ2 με σκοπό την ένταξη στο ΕΣΠΑ της 
Κεντρικής Μακεδονίας. Δύο πολύ σημαντικά έργα που χρηματοδοτούνται 
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ΝΕΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΩΝ
Το νέο πολυκεντρικό μουσείο Αιγών το οποίο είχαμε την χαρά να εγκαινι-

άσουμε το προηγούμενο διάστημα υπό την παρουσία του Πρωθυπουργού 
μας Κυριάκου Μητσοτάκη, έργο που δίνει μια νέα τουριστική πνοή στον 
ιστορικό μας τόπο. Ένα έργο που αποτελούσε αίτημα γενεών κατοίκων της 
περιοχής και όχι μόνο, είχαμε την τιμή και την χαρά να το ολοκληρώσουμε 
και να το δώσουμε σε χρήση.

Μέσα από ΕΣΠΑ χρηματοδοτήσαμε 
επίσης την ανάπλαση και ανάδειξη της 
Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτό-
ρου των Αιγών Φάση Γ’, έργο που δό-
θηκε ήδη χ\σε χρήση.

ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Η νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου 
Βέροιας, μαζί με το σύγχρονο ιατρο-
τεχνολογικό εξοπλισμό, έργο ύψους 
15.000.000 ευρώ, έργο που επίσης έχει 
ολοκληρωθεί, αναβαθμίζοντας τις πα-
ρεχόμενες υγειονομικές υπηρεσίες σε 
μια περίοδο που, όπως προαναφέραμε, 
είχε έντονες δυσκολίες λόγω της υγειο-
νομικής κρίσης.

ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δυο σημαντικότατα έργα που ανα-
βάθμισαν αισθητά την ενότητά μας, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
αναπλάσεις στις πόλεις της Βέροιας και της Νάουσας, έργα που χρηματοδο-
τούνται με ποσό άνω των 7.000.000 €.

Επίσης χρηματοδοτήσαμε έργα ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μο-
νάδων, 2ου, 16ου, 6ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Βέροιας, και βιοκλιμα-
τικής αναβάθμισης σχολικών αυλών στο 5ο, 8ο, 12ο Δημοτικά Σχολεία και το 
2ο Γυμνάσιο Βέροιας, έργα που ανέρχονται συνολικά στα 2.000.000 ευρώ.

Επίσης προχωρήσαμε στην σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και 
υλοποίηση σχεδίου Ασφάλειας Νερού στο Δήμο Αλεξάνδρειας, έργο υψίστης 
σημασίας για την περιοχή.

Στο Δήμο της Νάουσας προχωρήσαμε στην ενεργειακή αναβάθμιση του 
Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας και την ενεργειακή 
αναβάθμιση των Σχολικών μονάδων Γυμνάσιο και Λύκειο Ειρηνούπολης, 
Γυμνάσιο Κοπανού καθής και τον 
αρχιτεκτονικό φωτισμό σε σημεία 
ενδιαφέροντος στην πόλη της Νά-
ουσας, συνολικής αξίας άνω του 
1.000.000. ευρώ

Επίσης αναβαθμίσαμε τις υ-
δρευτικές υποδομές και την υδρο-
δότηση στο Δήμο Νάουσας, έργο 
που αγγίζει το 1.000.000 ευρώ, 
προχωρήσαμε σε έργα αποχέτευ-
σης και επεξεργασίας λυμάτων 
στους Οικισμούς Κοπανού, Επι-
σκοπής, Αγγελοχωρίου και Πλα-
τάνου καθώς και της δημιουργίας 
Πράσινου Σημείου στο Δήμο της 
Νάουσας, έργα συνολικού κό-
στους άνω των 7.000.000. ευρώ.

Το τμήμα Πολιτικής προστα-
σίας λειτούργησε σε άριστη συ-
νεργασία με όλους τους φορείς 
της Περιφερειακής Ενότητας στην 
αντιμετώπιση των καιρικών φαι-
νομένων και των φυσικών κατα-
στροφών. Συγκεκριμένα έγιναν ε-
πεμβάσεις ποσού 1.000.000 ευρώ 
σε ποτάμια, ρέματα, χείμαρρους,  
αποστραγγιστικά κανάλια, (Κυψέ-
λη- Αγκαθιά, Παλατίτσια- Βεργίνα, 
Κρασοπούλι, τάφρος 66.κα. ) σε 
όλη την περιφερειακή ενότητα με 
σκοπό να αποχετεύεται το νερό 
χωρίς να υπερχειλίζει, σε δρόμους 
και αγρούς επιφέροντας  πλημύ-
ρες και καταστροφικές ζημιές.

• Για όλα τα έργα της Π.Ε. Ημα-
θίας στους Δήμους Βέροιας, Νάου-
σας και Αλεξάνδρειας υπήρξε συ-
νεχής και εποικοδομητική συνερ-
γασία με τις δημοτικές αρχές και 
τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες

ΜΕΡΙΜΝΑ- ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
Εξοπλίσαμε  τους χώρους των 

υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας στη 
Βέροια με τεσσάρων απινιδωτές 
στην ΠΕ Ημαθίας με ανάλογη εκ-
παίδευση υπαλλήλων μας στην 
χρήση αυτών, προκειμένου όπου 
και οπότε χρειαστεί να μπορούμε 
να παρέμβουμε βοηθώντας τον ό-
ποιο συνάνθρωπο μας (εργαζόμε-
νο, πολίτη , επισκέπτη κλπ).

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας, πραγ-
ματοποίησε εκατοντάδες ελέγχους 
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα ΚΔΑΠ, στους παιδικούς 
σταθμούς και στα γυμναστήρια της περιοχής μας, διεκπεραίωσε αιτήματα 
για άδειες λειτουργίας καταστημάτων, φαρμακείων και κέντρων Διημέρευ-
σης.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης, πραγματοποίησε με επιτυχία τους απαραίτη-
τους ελέγχους στους πλανόδιους πωλητές και τους πωλητές λαϊκών αγο-
ρών, στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα τροφίμων και στα πρα-
τήρια υγρών καυσίμων διενεργώντας και τις απαραίτητες δειγματοληψίες, 
εξέδωσε 1500 περίπου άδειες επαγγέλματος και πραγματοποίησε πλήθος 

γνωμοδοτήσεων για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, ενώ συγχρόνως πραγ-
ματοποίησε και το δύσκολο έργο της μεταφοράς των μαθητών.

Η Διεύθυνση Μεταφορών εξέδωσε χιλιάδες νέες άδειες κυκλοφορίας και 
άδειες οδήγησης, βεβαίωσε την έναρξη λειτουργίας συνεργείων, εξέδωσε τις 
απαραίτητες άδειες για τα πρατήρια καυσίμων και πραγματοποίησε πλήθος 
επιθεωρήσεων και αυτοψιών.

Όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν με επιτυχία, χάρη στην αμέριστη συν-
δρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, που έτρεξε 
όλα τα γραφειοκρατικά θέματα προχώρησε σε διαγωνισμούς προμηθειών, 
σύναψε τις απαραίτητες συμβάσεις και διενήργησε τον έλεγχο και την εκκα-
θάριση των δαπανών μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Διοργανώσαμε και χρηματοδότησε σειρά πολιτιστικών και αθλητικών 

εκδηλώσεων σε συνεργασία με αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους της 
Ημαθίας. 

Ενδεικτικά, ως Π.Ε. Ημαθίας υλοποίησε και θεματικές δράσεις όπως:
• ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ στην 

Παναγία Σουμελά.
• ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ σε 

Βέροια, Νάουσα και Πλατύ
• ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΜΕ ΤΟ 36Ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΒΛΑΧΩΝ στη Νάουσα και στο Σέλι
• ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ των Χριστούγεννων 

και της Πρωτοχρονιάς
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υλοποιήσαμε μέσω του Γραφείου Τουρισμού Π.Ε. Ημαθίας την δράση Η-
ΜΑΘΙΑ QUALITY, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου η Περιφερειακή μας Ενότητα 
συμμετείχε ως τιμώμενη περιοχή στις φετινές «Μέρες Κρητικής Γαστρονο-
μίας».

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Τουρισμού «PHILOXENIA 2022» 
στο περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ε-
νότητα Ημαθίας παρουσιάσαμε το «Imathia’s brunch», μια ολοκληρωμένη 
πρόταση «δεκατιανού» παρασκευασμένη αποκλειστικά από πρώτες ύλες 

που παράγει η Ημαθία,. Μια ακόμη 
πετυχημένη εκδήλωση προβολής της 
Ημαθίας και των τοπικών προϊόντων 
της.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο Κώστας Καλαϊτζίδης αναφέρθη-

κε επίσης με ξεχωριστή έμφαση στην 
υλοποίηση του έργου του Διοικητηρίου 
Ημαθίας, μέσω της υπογραφής της 
σύμβασης για την κατασκευή του. Έρ-
γο ύψους 28.110.000 ευρώ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δημιουργήσαμε ευκαιρίες για τους 
επιχειρηματίες της περιοχής, αναδει-
κνύοντας και προωθώντας με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊό-
ντα μας. Η τοπική αγορά αποτελεί 
τον βασικό πυλώνα της τοπικής οικο-
νομίας και είναι αλληλένδετη με κάθε 
τομέα της περιοχής. Το αντιλαμβάνο-
μαι ως άνθρωπος της αγοράς κι εγώ, 
δίνουμε έμφαση ως Π.Ε. Ημαθίας και 
προσπαθούμε να δώσουμε ευκαιρίες 
ανάπτυξης, μέσα από τη δική μας ανα-
πτυξιακή προσπάθεια και τον δημιουρ-
γικό προγραμματισμό μας.

Συνεργαζόμαστε με τους Δήμους, 
με τους τοπικούς επαγγελματικούς και 
αγροκτηνοτροφικούς φορείς, με τους 
πολίτες και με τον κόσμο της αγοράς. 
Είμαστε συνεχώς στο πλευρό των πο-
λιτών, έχοντας ως πρώτη προτεραι-
ότητα την εξυπηρέτησή τους και την 
άμεση και αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων που αυτοί 
αντιμετώπιζαν.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ
Βάζοντας στη ζυγαριά, από τη μία 

όλα τα ανωτέρω και από την άλλη, 
τη δραματική μείωση των κρατικών 
πόρων, τη σοβαρή έλλειψη προσωπι-
κού, την αβεβαιότητα και τις δυσκολίες 
που προκάλεσε η πανδημία COVID 
19,  το πρόσημο της θητείας μας είναι 
θετικό και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα το 
διαπιστώσουμε όλοι εμείς που θα συ-
νεχίσουμε στο πλευρό του Απόστολου 
Τζιτζικώστα στον εκλογικό στίβο, στις 
προσεχείς περιφερειακές εκλογές του 
Οκτωβρίου. 

Βέβαια, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν έ-
χουν γίνει και λάθη, ότι δεν υπάρχουν 

και ελλείψεις, παραλείψεις ή ακόμα και καθυστερήσεις στο έργο μας, όπως 
άλλωστε συμβαίνει σε κάθε οργανισμό. Εμείς όμως δώσαμε έναν τεράστιο 
αγώνα μαζί, η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι για να σταθούμε δίπλα σε 
όλους τους πολίτες της Περιφερειακής μας Ενότητας.  Οι υπάλληλοι των 
Διευθύνσεων, υπερβάλλοντας εαυτό, ανταπεξήλθαν στο σύνολο σχεδόν 
των αιτημάτων των συμπολιτών μας στα πεδία αρμοδιοτήτων τους και το 
Γραφείο μου είναι πάντα ανοικτό για όλο τον κόσμο και για όποιον θέλει να 
επικοινωνήσει μαζί μου. Κάναμε πολλά λέγοντας λίγα και συνεχίζουμε όπως 
ξεκινήσαμε, πάντα με λίγα λόγια και συνεχώς με έργα πολλά.
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Τι είναι το Τριώδιο;
Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Το ημερολόγιο, φίλοι αναγνώστες, για την αυριανή ημέρα γράφει: 5 Φε-
βρουαρίου: Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου (αρχή Τριωδίου).

Αλήθεια, τι είναι το Τριώδιο; Πνευματική άσκηση ή ένα καρναβάλι; Μία κλί-
μακα πνευματικής ανάβασης δέκα εβδομάδων.

Τι είναι, λοιπόν, το Τριώδιο; Είναι τα πολλά καρναβάλια και οι μεταμφιέ-
σεις; Φυσικά, όχι.

Είναι τα απομεινάρια της αρχαίας ειδωλολατρίας από τις γιορτές τις γιορ-
τές των «μαινάδων» και του Διονύσου μέσε σε όργια σεξουαλικής διαστροφής 
και έκστασης; Είναι το Καρναβάλι της Πάτρας; Φυσικά, όχι.

Μήπως είναι μια χρονική περίοδος αυτοσυγκέντρωσης και πνευματικής 
άσκησης και ανάβασης μέσα από τη «σκάλα» των αρετών της ελευθερίας του 

αυτεξούσιου της θέλησης, της θεληματικής νηστείας τροφών και παθών; Φυσικά, ναι.
Μήπως είναι και η συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή της εκκλησίας μας, έτσι όπως ακριβώς οι σοφοί 

Πατέρες της Εκκλησίας διέταξαν και δυστυχώς, μερίδα του κλήρου δεν εκτελεί τις ιερές αυτές ακολουθί-
ες; Ναι.

Το Τριώδιο είναι ένα λειτουργικό βιβλίο της Ορθοδοξίας, που αρχίζει την Κυριακή του Τελώνου και 
Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Περιέχει, βέβαια, σειρά ακολουθιών για την ορθόδοξη λα-
τρεία της Εκκλησίας: δηλαδή τις δέκα Κυριακές, τις λειτουργίες των προηγιασμένων δώρων, τις πρωινές 
καθημερινές ακολουθίες, του Μεσονυκτίου, του Όρθρου και του Εσπερινού της επομένης ημέρας. Το Μι-
κρό και Μεγάλο Απόδειπνο τις βραδινές ώρες και τον Ακάθιστο Ύμνο (Χαιρετισμούς) κάθε Παρασκευή 
και τους κατανυκτικούς εσπερινούς της Κυριακής.

Απ’ όλες αυτές τις ακολουθίες, γνωστές είναι, βέβαια, οι Κυριακάτικες και οι Χαιρετισμοί. Επίσης οι 
λειτουργίες των προηγιασμένων δώρων, τα Μεσονυκτικά, ο όρθρος, ο εσπερινός, τα απόδειπνα και οι 
κατανυκτικοί εσπερινοί. Η εκτέλεση των ακολουθιών αυτών είναι, βέβαια, προνόμιο ολίγων μόνο ενορι-
τών και γίνονται εκεί μόνο όπου υπάρχουν ακόμη ιερείς που εκτελούν υπούργημα και όχι μόνο επάγγελ-
μα και πιστεύουν στην αξία και τη σημασία αυτών των ακολουθιών μέσα στην Εκκλησία.

Αν θέλαμε να δούμε σχηματικά την πνευματική σκάλα των αρετών του Τριωδίου, έτσι όπως νοητά 
την έχουν χαράξει οι Πατέρες της Εκκλησίας μας στην πορεία των δέκα εβδομάδων του Τριωδίου, είναι 
περίπου η εξής:

1ον Ταπείνωση – προσευχή – συναίσθηση αμαρτωλότητας
2ον Λογισμός και απόφαση για μετάνοια – επιστροφή
3ον Μνήμη της κρίσεως των πράξεών μας
4ον Μνήμη της πνευματικής πτώσης από την παρακοή
5ον Προσήλωση και διατήρηση των ορθών δογμάτων
6ον Μελέτη των νηπτικών Πατέρων (π.χ. φιλοκαλία)
7ον Άντληση δύναμης από την πίστη μας
8ον Μελέτη βίων και κειμένων μεγάλων Αγίων
9ον Η αγαθή προαίρεση και η μετάνοια σώζουν
10ον Ο Σταυροαναστάσιμος χαρακτήρας της Ορθοδοξίας
Τα παράλληλα αντίστροφα των αρετών, δηλαδή τα «πάθη» ή οι ψυχικές διαστροφές ή πτώσεις, θα 

μπορούσαν να είναι:
1ον Έπαρση, καύχηση, αλαζονεία, εγωισμός, κατάκριση
2ον Παραμονή στην πτώση, απελπισία
3ον Ασυδοσία αντί ελευθερίας του αυτεξούσιου
4ον Παρακοή και «αγιοποίηση του εαυτούλη μου»
5ον Εκκοσμίκευση των δογμάτων της Εκκλησίας
6ον Ακηδία για μελέτη
7ον Ολιγοπιστία
8ον Ακηδία για παραδειγματισμό (από βίους Αγίων)
9ον Έλλειψη αγαθής προαίρεσης
10ον Λογισμοί απιστίας για τον «σταυροαναστάσιμο χαρα-

κτήρα της πίστης μας» για τη «χαρμολύπη» και το «χαροποιό 
πένθος».

Μην ξεχνάμε, όμως, ότι η εκπλήρωση του βαθύτερου νοή-
ματος του Τριωδίου συντελείται όχι μόνο με την αγαθή ατομική 
προαίρεση, την ατομική άσκηση και τον αγώνα του καθ’ ενός, 
αλλά κυρίως και με τη συμμετοχή στις ακολουθίες μέσα από τη 
λατρεία της Εκκλησίας, δηλαδή τη συμμετοχή στη μυστηριακή 
ζωή της Εκκλησίας μας, αν και όπου γίνονται ακόμη οι ακολου-
θίες του Τριωδίου από τους εντεταλμένους προς τούτο εφημε-
ρίους των Ορθοδόξων Εκκλησιών μας…

Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ (ΜΤΓΛ)
PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 : Κυριακή 5/2 στις 17.00
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην αίθουσα 2 : Σάββατο 4/2 στις 17.00
Προβολές στην αίθουσα 1 :  Κυριακή 5/2 στις 17.00
Σκηνοθεσία: Guillaume Canet
Σενάριο: René Goscinny, Albert Uderzo & Guillaume Canet
Ηθοποιοί: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Vincent Cassel, 

Melanie Thierry, Zlatan Ibrahimovic, Pierre Richard, Linh-Dan 
Pham, Jonathan Cohen, Jose Garcia, Franck Gastambide, Gilles 
Lellouche

ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (ΥΠΟΤΙΤΛ)
Προβολές στην αίθουσα 1 :  Πέμπτη 2/2 – Δευτέρα 6/2 – Τρίτη 

7/2 – Τετάρτη 8/2 στις 19.45
Παρασκευή 3/2 – Κυριακή 5/2 στις 19.15 και 21.15
 Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 4/2 στις 19.00 και 21.15 
Σκηνοθεσία: Guillaume Canet
Σενάριο: René Goscinny, Albert Uderzo & Guillaume Canet
Ηθοποιοί: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Vincent Cassel, 

Melanie Thierry, Zlatan Ibrahimovic, Pierre Richard, Linh-Dan 
Pham, Jonathan Cohen, Jose Garcia, Franck Gastambide, Gilles 
Lellouche 

Η ΦΑΛΑΙΝΑ - THE WHALE 
(υποψήφια για OSCAR)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  
Πέμπτη 2/2 – Παρασκευή 3/2 – Κυριακή 5/2 – Δευτέρα 6/2 – 

Τρίτη 7/2 – Τετάρτη 8/2 στις 19.00

Σκηνοθεσία: Darren Aronofsky
Σενάριο: Samuel D. Hunter
Ηθοποιοί: Hong Chau, Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty 

Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan, Jacey Sink

ΧΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΑ - KNOCK AT THE CABIN (M. Night 
Shyamalan)

Προβολές στην αίθουσα 2 :  
Πέμπτη 2/2 – Παρασκευή 3/2 – Κυριακή 5/2 – Δευτέρα 6/2 – 

Τρίτη 7/2 - Τετάρτη 8/2 στις 21.15
Προβολές στην αίθουσα 1 :  Σάββατο 4/2  στις 21.15
Σκηνοθεσία: M. Night Shyamalan 
Σενάριο: Steve Desmond, Michael Sherman & M. Night 

Shyamalan
Ηθοποιοί: Dave Bautista, Ben Aldridge, Jonathan Groff, Nikki 

Amuka-Bird, Abby Quinn, Satomi Hofmann, William Ragsdale, 
Rupert Grint

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  2/2/23 - 8/2/23

O Σύνδεσμος Φιλολόγων Ημαθίας σας 
προσκαλεί στην παρουσίαση της εικονογρα-
φημένης ποιητικής συλλογής της Ρένας Αθα-
νασοπούλου «Τάσεις φυγής σε παράλληλο 
σύμπαν» που συνοδεύεται από cd με απαγ-
γελία της ποιήτριας και μουσική του συνθέτη 
Κώστα Μαργαρίτη.  Η εκδήλωση θα γίνει την 
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2022 στις 18:00 στη  
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.

Ομιλητές : Ευγενία Καβαλάρη, Πρόεδρος 
Συνδέσμου Φιλολόγων Ημαθίας,  Ελένη Α-
ναγνώστου, μουσικός. Οι δημιουργοί θα ερ-
μηνεύσουν αποσπάσματα από το έργο τους. 
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενί-
σχυση του οργανισμού «Πρωτοβουλία για το 
Παιδί». 

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Μόλις κυκλοφό-
ρησε η εικονογραφημένη ποιητική συλλογή της Ρένας Αθανασοπούλου με τίτλο «Τάσεις φυγής σε παράλληλο 
σύμπαν». Πρόκειται για 41 ποιήματα που συνοδεύονται από σκίτσα σχεδιασμένα με κάρβουνο και κλυδω-
νίζονται θεματικά ανάμεσα στην ερωτική υπέρβαση και τα σύγχρονα αδιέξοδα. Η συλλογή περιέχει CD με 
απαγγελία της ποιήτριας και συνθέσεις του μουσικού και πολυοργανίστα Κώστα Μαργαρίτη για να μπορούν 
οι αναγνώστες να απολαύσουν τα ποιήματα και ηχητικά με ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική και ατμοσφαιρική 
τους ερμηνεία. Σημαντική αφορμή για τη δημιουργία του ήταν η επιθυμία να έχουν ολοκληρωμένη πρόσβαση 
στα ποιήματα και οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης.

Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Παρουσιάζεται η ποιητική συλλογή 

της Ρένας Αθανασοπούλου 
«Τάσεις φυγής σε παράλληλο σύμπαν»

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μαθήματα Εκπαίδευσης Εθελοντών 
Από το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας ανακοινώνεται ότι θα ξεκινήσουν 

τα μαθήματα Εκπαίδευσης Εθελοντών Τομέα Υγείας.
Τα μαθήματα της θεωρητικής κατάρτισης θα γίνουν από γιατρούς οι οποίοι θα διδάξουν Ανατομία - Φυ-

σιολογία ,Παθολογία, Χειρουργική κ .α ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την Πρακτική Εκπαίδευση.
Προσόντα Υποψηφίων
Ηλικία 18-65 ετών.
Απολυτήριο Λυκείου.
Διάθεση Εθελοντικής Προσφοράς.
Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Ε.Ε.Σ. 2331 0 62426



Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 
Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις μέχρι το 2030», υπέγραψε σήμερα  
Παρασκευή (03.02.2023)  στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και  
Ενέργειας (ΥΠΕΝ)  ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας.

«Με το Μνημόνιο που υπογράψαμε σήμερα στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος στην Αθήνα για τις  «Κλιματικά Ουδέτερες 
Πόλεις», δεσμευόμαστε να πάμε σε αυτόν τον στόχο μέχρι το 
2030.  Σε 7 χρόνια δηλαδή. Ένας στόχος που αν τα καταφέρου-
με θα είναι και ένας μικρός άθλος. Ίσως όμως τελικά είναι ένας 
στόχος υπαρξιακού χαρακτήρα, αφού αν συνεχίσει να αυξάνε-
ται η θερμοκρασία του πλανήτη, το μέλλον μας προμηνύεται 
ζοφερό. Είναι όμως και ένας δύσκολος στόχος. Θα πρέπει τα 
δημοτικά κτίρια να μην εκπέμπουν ρύπους, θα πρέπει να ανα-
πτυχθεί η κυκλική οικονομία στον δήμο μας, θα πρέπει να προ-
στατεύσουμε το υδάτινο στοιχείο και τα δάση μας, θα πρέπει να 
κάνουμε τον δήμο μας βιώσιμο. Στην δική μου σκέψη, ο τρόπος 
βελτίωσης της ζωής των πολιτών είναι η πολιτική. Και η πολιτική 
στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει γενικευμένα δύο στόχους. Την 
βελτίωση της καθημερινότητας και τον μακρόπνοο σχεδιασμό. 
Ας χτίσουμε λοιπόν έναν δήμο διαφορετικό και ας ζει η επόμενη 
γενιά με συνήθειες εντελώς διαφορετικές από τις δικές μας» 
επισημαίνει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Κα-
ρανικόλας. 

Την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για την ενίσχυση του δικτύου 

ελληνικών πόλεων με περισσότερους από 80 ελληνικούς Δή-
μους χαιρέτησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κώστας Σκρέκας, ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περι-
βάλλοντος, Νικόλαος Ταγαράς, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμ-
ματέας Δασών, Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο Γενικός Γραμματέας 
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ο 
Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ, Νικόλαος Μιχαλόπουλος, ενώ 
χαιρετισμό απέστειλε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Γιώργος Αμυράς.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, παρουσίασαν ο Γενικός Γραμμα-
τέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος 
Μπακογιάννης, τα Μέλη της EU Επιτροπής της Αποστολής των 
Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων, Χρύσσης Νικολαΐδης και Μαρία 
Βασιλάκου και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου. 

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, αποτελεί πανευ-
ρωπαϊκά σημαντική πρωτοβουλία για την επίτευξη των στόχων 
της Ευρωπαϊκής Αποστολής που είναι η επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2030, ενισχύοντας τη δικτύωση μεταξύ 
των πόλεων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών 
και την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από εθνικά και ευρωπαϊ-
κά προγράμματα και κυρίως από το Πρόγραμμα HORIZON.

Οι δήμοι που συμμετέχουν στο μνημόνιο συνεργασίας δε-
σμεύονται:

-να  εφαρμόσουν περιβαλλοντικές και βιώσιμες πολιτικές στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας,

-να ενσωματώσουν τοπικές πολιτικές των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (SDG’s) με σκοπό να γίνουν οι πόλεις πιο ανθρώ-
πινες, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες,

-να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα,
-να προωθήσουν τις δημόσιες βιώσιμες συμβάσεις και την 

Κυκλική Οικονομία,
-να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τη Βιώσιμη 

Αστική Κινητικότητα όπως και τη Βιώσιμη Διατροφή και ταυτό-
χρονα

-να επενδύσουν και να χρηματοδοτήσουν βιώσιμες επενδύ-
σεις.
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Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΥΠΕΝ 
για τις «Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις μέχρι 
το 2030», υπέγραψε ο Δήμαρχος Νάουσας 

Μήνυμα για την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η 4η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Καρκίνου, μας δίνει 
την ευκαιρία να σκεφτούμε τόσο 
εκείνους που παλεύουν καθημερινά 
για τη ζωή όσο και τις οικογένειές 
τους, οι οποίες βρίσκονται πάντα 
στο πλευρό τους, δίνοντας δύναμη, 
κουράγιο και αισιοδοξία για την κα-
ταπολέμησή του.

Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει τη 
σημασία της πρόληψης και της έ-
γκαιρης διάγνωσης, προς την κα-
τεύθυνση της σωστής και άμεσης 

ενημέρωσης του ασθενούς και των οικείων του. 
Στο ζήτημα της στήριξης των καρκινοπαθών, ο Δήμος 

Βέροιας στέκεται αρωγός με σειρά ενημερωτικών δράσεων 
σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς της πόλης. Αυτές 
αφορούν στη συμμετοχή του στον Μήνα Ενημέρωσης και Ευ-
αισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, με δωρεάν μα-
στολογικό έλεγχο γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
και, μεταξύ άλλων, στη φωταγώγηση - στολισμό του κτιρίου 
του Δημαρχείου με το επίσημο σύμβολο της ροζ κορδέλας. 

Ο Δήμος Βέροιας συμβάλλει οργανωμένα στην εκστρατεία 
ενημέρωσης κατά του καρκίνου αναλαμβάνοντας δράση με 
ενέργειες που επηρεάζουν θετικά το μέλλον μας. Με εκδηλώ-
σεις που αφορούν στον καρκίνο του παχέος εντέρου -και τη 
δυνατότητα ελέγχου δημοτών μας σε διαγνωστικό κέντρο- ό-
πως επίσης δράσεις για τον καρκίνο του προστάτη και διοργά-
νωση προληπτικών εξετάσεων ΤΕΣΤ ΠΑΠ.

Οι πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και σωστής ενημέ-
ρωσης του κοινού μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες. Με το 
ισχυρό όπλο της πρόληψης, εμείς ενώνουμε τις δυνάμεις μας 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εκτιμώντας ότι οι αιτίες 
και οι επιπτώσεις της νόσου μπορούν να αμβλυνθούν με την 
κινητοποίηση της πολιτείας και της κοινωνίας.

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Εκδήλωση της Νέας 
Δημοκρατίας Ημαθίας απόψε 

στη Βέροια παρουσία 
του υπουργού Οικονομικών

Η Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας επ’ ευκαιρία 
του Νέου Έτους πραγματοποιεί  εκδήλωση σήμερα Σάββατο 4 Φε-
βρουαρίου 2023 και ώρα 20:00, στο Ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον» στη 
Βέροια.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υπουργός Οικονο-
μικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος 
Βεσυρόπουλος και οι βουλευτές του νομού Τάσος Μπαρτζώκας και Λά-
ζαρος Τσαβδαρίδης.

Συνελήφθη για επίθεση 
κατά των αστυνομικών 

με βαριοπούλα και κοντάρι
Συνελήφθη στις 2 Φεβρουαρίου 2023 το πρωί σε περιοχή της Ημαθίας, 

από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ημεδαπός άνδρας, 
σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Κατε-
ρίνης, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Σημειώνεται ότι νωρίτερα 
ο συλληφθείς μαζί με 2 συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία επίσης συνε-
λήφθησαν, επιτέθηκαν με βαριοπούλα και κοντάρι κατά των αστυνομικών, 
προκειμένου να ματαιώσουν τη σύλληψη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 
ένας αστυνομικός, ο οποίος μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας σε νοσο-
κομείο της περιοχής, αποχώρησε. Από τον χώρο κατασχέθηκαν μία βαριο-
πούλα και ένα κοντάρι.



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

Η Μικρά Ασία είναι μια αγιάτρευτη ανοιχτή 
ελληνική πληγή.

Όσα γράφονται γι’ αυτήν από το 1071 (μά-
χη στο Μαντζικέρτ), από τότε που άρχισε να 
κυριεύεται από τους μωαμεθανούς Τούρκους, 
αποτελούν επώδυνες μαχαιριές για κάθε ελ-
ληνική ψυχή.

Πάντοτε ανοίγω «μετά φόβου» τα σχετικά 
με τη Μικρασία συγγράμματα προετοιμαζό-
μενος να πιω και νέα φαρμάκια. Έτοιμος, 

λοιπόν, για νέες πίκρες πήρα στα χέρια μου το βιβλίο του Κυριάκου 
Ελευθεριάδη «Μ’ έναν ‘μανέ και τον μποχτσά από την Μικρά Ασία στη 
Βέροια και στο Μακροχώρι - Βέροια 2022», ευγενική προσφορά του 
συγγραφέα, το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα, στα τέλη της συμπλήρωσης 
εκατό χρόνων από το ολέθριο εκείνο 1922, που η χριστιανική Ευρώπη 
ευνόησε το ξερίζωμα του χριστιανισμού και του συνυφασμένου μ’ αυτόν 
ελληνισμού από τα χώματα της Αγιοτόκου Μικρασίας για να υλοποιηθεί 
το δόγμα της ακεραιότητας της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ως ασπίδας 
κατά του Πανσλαβισμού, του εκπορευόμενου από την, χριστιανική επί-
σης, Ρωσία.

Κάπως έτσι, για ανομολόγητα συμφέροντα των Εμπόρων των 
Εθνών, παραδόθηκε η Μικρά Ασία, το λίκνο του ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού, του ευρωπαϊκού δηλαδή στην ουσία πολιτισμού, στα ισλα-
μιστικά σκοτάδια, τα οποία, ανατέλλοντος του 21ου μεταχριστιανικού αι-
ώνα, άρχισαν να δείχνουν τα δόντια τους ξιπασμένα από την απόκτηση 
υπερσύγχρονου εξοπλισμού…

Άρχισα λοιπόν να ξεφυλλίζω το νέο βιβλίο του Μικρασιάτη Κυριάκου 
Ελευθεριάδη με «βαριά καρδιά», αλλά, ω του θαύματος, με το προχώ-
ρημα της ανάγνωσης διαπίστωσα ότι η ψυχική μου διάθεση δεν βάραι-
νε, επειδή έβλεπα πως και για τον νέο Μικρασιάτη συγγραφέα το τούρ-
κεμα της ελληνοχριστιανικής Μικρασίας δε σήμαινε και το τούρκεμα των 
Μικρασιατών Ελλήνων, οι οποίοι, ακόμη κι όσοι είχαν αναγκαστεί να 
απαρνηθούν την ελληνική γλώσσα και να εκτουρκιστούν γλωσσικά, χά-
ρη στον πανάρχαιο πολιτισμό τους και στην πίστη τους στο Χριστό ξερι-
ζωμένοι από τα πατρογονικά τους χώματα, με όσα υπάρχοντα χωρούσε 
μόνο ένας μποχτσάς, μια αυτοσχέδια δηλαδή βαλίτσα καμωμένη από 
ένα τετράγωνο τραπεζομάντηλο, σαν φάκελος, με δεμένες σε κόμπο τις 
τέσσερις άκρες του, και με έναν τουρκόφωνο αλλά ελληνόψυχο ‘μανέ 
(έναν αμανέ, ένα πονεμένο τραγούδι, ένα ραγώδιον, μια μικρή δηλαδή 
τραγωδία) ήρθαν στη μητροπολιτική Ελλάδα και κάμποσοι φώλιασαν 
και στη Βέροια και στο Μακροχώρι της και ρίζωσαν και άνθισαν και 
κάρπισαν αγλαούς καρπούς, ένας απ’ τους οποίους, ο πιο πρόσφατος 
ίσως, είναι και το σύγγραμμα του Μικρασιάτη Κυριάκου Ελευθεριάδη 
«Μ’ έναν ‘μανέ και τον μποχτσά – από την Μικρά Ασία στη Βέροια και 
στο Μακροχώρι», του οποίου το περιεχόμενο σε γενικές γραμμές δια-
βάζουμε στο σύντομο κείμενο που υπάρχει στο οπισθόφυλλό του:

«Άνθρωποι, που εκδιώχτηκαν ξαφνικά απ’ τα σπίτια τους, παίρνουν 
τον επικίνδυνο δρόμο της φυγής με την ελπίδα να ζήσουν με ειρήνη και 
αξιοπρέπεια. Δέντρα ξεριζωμένα που πρέπει να ευδοκιμήσουν σε όποιο 
χώμα και να μεταφυτευτούν. Θα τα καταφέρουν; Αποσκευές τους οι 
αναμνήσεις, οι γνώσεις, ο πολιτισμός, τα όνειρά τους. 46 συνεντεύξεις, 
25 μουσικοί, 28 ηχητικά ντοκουμέντα, 250 φωτογραφίες που αναφέρο-
νται σε ιστορίες της πρώτης γενιάς προσφύγων του 1922, που έζησαν 
στη Βέροια και στο Μακροχώρι. Πώς ήταν η ζωή πριν και μετά; Πώς 

εντάχθηκαν στον νέο άγνωστο τόπο; Τι ρόλο έπαιξαν στην τοπική ιστο-
ρία και παράδοση και στη ζωή των επόμενων γενιών στην πόλη μέχρι 
σήμερα;».

Αυτό είναι εν περιλήψει το περιεχόμενο του νέου βιβλίου του Μι-
κρασιάτη Κυριάκου Ελευθεριάδη, του μπολιασμένου και με αρειμάνιο 
ελληνοβλάχικο αίμα, ενός βιβλίου που είναι ολόκληρο ένας τραγικός αλ-
λά ταυτόχρονα και ένας επικός ‘μανές, αν αναλογιστεί κάποιος αναγνώ-
στης του τις περιπέτειες και ενός μόνο μάρτυρα-ήρωά του, του τουρκό-
φωνου εκείνου χριστιανού Έλληνα Μικρασιάτη, ο οποίος, ευρισκόμενος 
στην αρχή της πορείας προς το θάνατο, στην οποία τον οδηγούσε ο 
έφιππος Τούρκος δήμιός του, τον ικετεύει να τον εκτελέσει με μια σφαί-
ρα και παίρνει την απάντηση ότι μια σφαίρα αξίζει περισσότερο από τη 
ζωή του, που έτσι κι αλλιώς είναι ήδη ξεγραμμένη, μια ζωή όμως για 
την οποία ο αρχικά απελπισμένος Έλληνας Μικρασιάτης θα παλέψει 
και με το Χάρο θαμμένος ως το λαιμό μέσα στην κοπριά ενός στάβλου 
και θα αναστηθεί και θα τερματίσει τη θανατική πορεία Πόντος-Λίβανος 
νικητής, κι από εκεί, σβησμένος πια από τα τουρκικά τεφτέρια, θα συνε-
χίσει την πορεία προς την ελευθερία φτάνοντας ως το Κάϊρο της Αιγύ-
πτου. Από την Αίγυπτο θα ξεμπαρκάρει στην Ελλάδα, στον Πειραιά, και 
ψάχνοντας μέσω του Ερυθρού Σταυρού τους δικούς του, θα φτάσει στη 
Βέροια και στο Μακροχώρι της και βρίσκοντας εδώ μια γνωστή του απ’ 
την πατρίδα, το αλησμόνητο Μπουλντούρ (Πολύδωρο), θα δημιουργή-
σει οικογένεια, εργαζόμενος ως οικοδόμος αλλά και ως μουσικό, δεξιο-
τέχνης στον Ούτι, στο οποίο είχε τελειοποιηθεί όταν περιπλανιόταν στις 
αραβικές χώρες. Αν αυτός ο Χριστιανός Μικρασιάτης Έλληνας δεν είναι 
ο ίδιος ο αθάνατος ομηρικός Οδυσσέας, τότε ποιος άλλος είναι;

Συγχαίρω τον συγγραφέα Κυριάκο Ελευθεριάδη για το νέο σπου-
δαίο έργο του και τον ευχαριστώ για την ευγενική προσφορά του.
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ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
«Μ’ ΕΝΑΝ ‘ΜΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΠΟΧΤΣΑ

από την Μικρά Ασία στη Βέροια και στο Μακροχώρι»

ΕΥΦΛΕΚΤΟ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Μικρή ευχετήρια κάρτα μοιάζει!
Να ΖΗΣΕΙΣ.
Πως; Χωρίς εσένα;

Σ` αυτό το δήθεν 
αθώο προσωπείο της Αγάπης
κρυμμένη μια λύπη παραμονεύει.

Του λέει γιατί γράφεις ψέματα
πως ο Κόσμος διορθώνεται 
ορθογραφικά;

Γιατί λες,
ο Κόσμος είναι ώρα να παντρευτεί,
να κάνει παιδιά,
να μπει στον κόπο να πει ευχαριστώ στην 
ΑΝΑΤΟΛΗ
και στα βράδια με τ` αστέρια.

Γιατί δεν ακούς τις υπόγειες μελωδίες
που παίζουν στο πιάνο 
τ` απομνημονεύματα 
του Αυγούστου;

Σιγά να μην ξαναβρείς
την μνήμη της μακροζωίας!

Εδώ χθες,
οι αλήθειες που χόρευαν
κι` οι σπουδαίοι διπλωμάτες
άφηναν Ανοιχτό το ενδεχόμενο
μιας επίσκεψης των κατάκοπων ονείρων.

Ένα μικρό ποίημα είναι αυτό.
Θηλάζει ακόμη.

 
Γιάννης Ναζλίδης

4 Φεβρουαρίου 2023
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Ο δήμαρχος της Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας, έκανε την ακόλουθη δή-
λωση για το θέμα της επέκτασης του 
νεκροταφείου:

 «Αγαπητές συνδημότισσες, αγα-
πητοί συνδημότες,

στην πρόσφατη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με αφορμή 
ερώτηση δημοτικού συμβούλου που 
δέχτηκα σχετικά με το θέμα της επέ-
κτασης του νεκροταφείου, θα ήθελα 
να επισημάνω ορισμένα ζητήματα για 
το εν λόγω σοβαρό θέμα.

-Η έκταση δίπλα στα κοιμητήρια 
αγοράστηκε με την συνδρομή τόσο τη 
δική μου όσο και μελών της διοίκησης 
του Δήμου με σκοπό να δοθεί λύση 
στο κρίσιμο ζήτημα του κορεσμού του 
χώρου των κοιμητηρίων. Με πράξεις 
λοιπόν και όχι με λόγια, δαπανώντας χρήματα αρκετών 
χιλιάδων ευρώ προχωρήσαμε σε αυτήν την κίνηση για να 
ξεκινήσει η επίλυση ενός τόσο σοβαρού θέματος. Προφανώς 
το ακίνητο για τεχνικούς και διαδικαστικούς λόγους γράφτηκε 
στο όνομά μου (δεν θα αλλάζαμε τόσοι άνθρωποι το Ε9 μας 
και δεν τρέχαμε στους συμβολαιογράφους τόσα άτομα, έτσι 
λοιπόν ανέλαβα εγώ προσωπικά αυτά τα διαδικαστικά ζητή-
ματα). 

Στη συνέχεια, έπειτα από αίτηση δωρεάς μου και με από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, το ακίνητο με-
ταβιβάστηκε στον Δήμο μας. Οι συμβολαιογραφικές πράξεις 
έχουν ολοκληρωθεί και το ακίνητο είναι ιδιοκτησία του Δήμου 
μας.

-Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο ερωτηθείς για τα 
κοιμητήρια και τη επέκτασή τους απάντησα πως ορισμένοι 
ιδιώτες προσπαθούν μέσω ασφαλιστικών μέτρων να σταμα-
τήσουν αυτήν τη διαδικασία, έχοντας ως δικηγόρο τον – κατά 
τις δηλώσεις του - υποψήφιο δήμαρχο στις επικείμενες εκλο-
γές κ. Γρηγόρη Μαρκοβίτη. 

Οι αιτούντες τον ασφαλιστικών μέτρων και ο δικηγό-

ρος τους, μας επικρίνουν λοιπόν για 
παράνομη ίδρυση κοιμητηρίων σε ιδι-
ωτικό χώρο και μη ύπαρξη μελετών. 
Θα πρέπει να γνωρίζουν πως χωρίς 
την πρότερη μεταβίβαση του στον Δήμο 
Νάουσας θα ήταν παράνομη και η νο-
μιμοποίηση του εν λόγω ακινήτου. Θα 
έπρεπε δηλαδή πρώτα να ολοκληρωθεί 
η μεταβίβαση του ακινήτου στον Δήμο 
κάτι το οποίο έπραξε η διοίκησή μας και 
στη συνέχεια να προχωρήσουν όλες οι 
μελέτες επέκτασης. Θεωρώ ότι είναι κα-
τανοητό από όλους ότι ο Δήμος δεν θα 
μπορούσε να προχωρήσει σε καμία με-
λέτη νομιμοποίησης για ιδιωτικό ακίνητο.

-Είναι προφανές ότι τα ασφαλιστικά 
μέτρα που κατέθεσαν ιδιώτες δημιούρ-
γησαν αναστάτωση και καθυστερήσεις 
σε ένα τόσο καίριο και κρίσιμο θέμα 

για τον δήμο μας. Εύκολα κάποιος συμπεραίνει ότι είναι μία 
επιθετική κίνηση προς τον Δήμο μας για ακόμη μια φορά από 
ορισμένους. Μάλιστα ενημερώθηκα πως αρκετοί δικηγόροι 
δεν δέχτηκαν να αναλάβουν αυτή την υπόθεση, αντιλαμβα-
νόμενοι προφανώς την κρισιμότητα του θέματος και της α-
ναγκαιότητας εξεύρεσης άμεσης λύσης για την επέκταση των 
κοιμητηρίων της Νάουσας. 

Άλλωστε αν οι ιδιώτες θίγονται από την επέκταση του 
κοιμητηρίου θα μπορούσαν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις 
μείωσης τη περιουσίας τους και όχι να ανακόψουν τον σχεδι-
ασμό του Δήμου σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, σε μια δύσκο-
λη περίοδο, αυτήν της πανδημίας. 

Ας μην κρύβονται λοιπόν κάποιοι πίσω από το δάκτυλο 
τους. Μπορούν άλλωστε να επισκεφθούν τα κοιμητήρια 
και να κατανοήσουν τον κορεσμό του χώρου και τις βίαιες 
εκταφές που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε αυτήν την 
περίοδο. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν δύο 
ειδών πολιτικοί και ευρύτερα άνθρωποι. Αυτοί που προσφέ-
ρουν με πράξεις και όχι με λόγια, αυτοί που δημιουργούν. 
Στον αντίποδα υπάρχουν και αυτοί που κάνουν κριτική επί 
παντός επιστητού και μένουν στα λόγια. Εγώ και οι συ-
νοδοιπόροι μου στην διοίκηση του δήμου, επιμένουμε να 
ανήκουμε στην πρώτη ομάδα και έτσι θα συνεχίσουμε την 
καθημερινή μας προσπάθεια, με όχημα την δημιουργία και 
τις ουσιαστικές πράξεις προς όφελος της κοινωνίας και των 
συνδημοτών μας».

Συνάντηση του Τάσου Μπαρτζώκα με 
μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου 

Ημαθίας, για θέματα του κλάδου τους 

Με μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας συναντήθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας, 
έτσι ώστε να συζητήσει μαζί τους τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τους και να 
σχεδιάσουν από κοινού τις προτάσεις για την αντιμετώπισή τους και την αναβάθμιση της 
θέσης τους. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η Πρόεδρος, κ. Αλίκη Καλοΐδου, ο κ. Ιωάννης Λεονταρά-
κης, ο κ. Ιωάννης Μπόλης, ο κ. Κωνσταντίνος Κοτρίδης και η κ. Μαργαρίτα Σαραντοπού-
λου και η συζήτηση εστίασε στα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα, στο επίκαιρο ζήτημα 
της εφαρμογής της κυβερνητικής πρωτοβουλίας “dental pass”, στα τρέχοντα προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων προσωπικού και εξοπλισμού, αλλά και σε γενικότερα θέματα που 
χρήζουν νομοθετικής βελτίωσης.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας άκουσε προσεκτικά τις θέσεις και δεσμεύτηκε για την προώθηση 
και τη δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων τους, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξίσωση των συ-
ντάξεών τους με τους λοιπούς επιστήμονες και του επιδόματος μητρότητας σε μη μισθω-
τές επαγγελματίες. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει άμεσα πλήθος πολιτικών επαφών με 
τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και νομοθετικές προτάσεις, που θα βελτιώσουν υφιστάμενα 
προβλήματα.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της με αριθμό 1/2023 διάταξης του Ειρηνοδι-
κείου Βέροιας αναγνωρίστηκε το Σωματείο με την επω-
νυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙ-
ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», με έδρα τη Βέροια, σύμφω-
να με το από 13-11-2022, αποτελούμενο από 21 άρθρα, 
καταστατικό του.

ΒΕΡΟΙΑ, 3-2-2023
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Ζαχαροπλαστείο «ΚΡΙΝΟΣ» ευχαριστεί την 

εκλεκτή πελατεία του η οποία βάσει των θετικών 
σχολίων στα social media μας οδήγησε στη βρά-
βευση των Greek Awards 2021.

Σας ευχαριστούμε πολύ

Σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας
Ετήσιος χορός στο «Σείριο»

Ο Σύλλογος Κρητικών Νομού 
Ημαθίας σας προσκαλεί το Σάβ-
βατο 4 Φεβρουαρίου και ώρα 
21.00, στον ετήσιο χορό του, 
που διοργανώνει στο Music Hall 
«Σείριος» στο Μακροχώρι Ημα-
θίας. 

Θα μας διασκεδάσουν ο 
Γιὠργος Φραντζεσκάκης και ο 
Γιώργος Στρατάκης με το συ-
γκρότημα τους.

Τιμή εισόδου 20 €.  Παιδιά 
έως 12 ετών 12 €. 

Περιλαμβάνεται πλήρες με-
νού και πλούσια δώρα.

Για κρατήσεις καλέστε έγκαι-
ρα στο 6945 789852.

Το Δ.Σ.

Οι θέσεις του δημάρχου Νάουσας 
για την επέκταση του νεκροταφείου
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CMYK

Σήμερα  Σάββατο 4 Φεβρουαρίου
Εγκαίνια περιοδικής εικαστικής έκθεσης 

στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και 

οι Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου των 
Αιγών και του Δικτύου του με χαρά σας 
προσκαλούν στα εγκαίνια της ομαδικής 
εικαστικής έκθεσης «Οι ζωγράφοι της Στα-
φυλής», που θα πραγματοποιηθούν το 
Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 
20:00 στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας (αί-
θουσα περιοδικών εκθέσεων στο ισόγειο 
του μουσείου).

«Στα λογοτεχνικά έντυπα εδώ και αρκε-
τά χρόνια παρουσιάζεται το εικαστικό έργο 
διαφόρων καλλιτεχνών εμπλουτίζοντας 
την ύλη, ενώ συχνά συνομιλεί με τα κεί-
μενα ή τα ποιήματα του τεύχους. Στην πα-
ρούσα έκθεση συναντώνται ζωντανά και 
συνομιλούν οι ζωγράφοι που φιλοξενού-
νται στο λογοτεχνικό περιοδικό “Σταφυλή” 
υπό την διεύθυνση των ποιητών Κώστα 
Ριζάκη και Διώνης Δημητριάδου».

Συμμετέχουν οι εικαστικοί: Βασίλης 
Βαφειάδης, Θανάσης Καραμήτας, Νικό-
λας Κυριάκου, Γιάννης Μαβίδης, Κώστας 
Ντιός, Μαρία Ξαγοράρη, Γιώργος Πολίτης 
και Φωτεινή Χαμιδιελή

Επιμέλεια έκθεσης: Φωτεινή Χαμιδιελή 
- Μερόπη Χατζημιχάλη, Αρχιτέκτων ΕΦΑ 
Ημαθίας

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Απρι-
λίου 2023.

Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

η  ε β δ ο μ ά δ α 
που διανύσαμε, 

δύσκολη από κάθε άποψη.
Ο ουρανός πιο πλούσιος και η στεριά φτωχό-

τερη.
Αναμενόμενο, όταν αποφασίζεις, «πως έχεις 

φίλο τον ήλιο Θεό», 
αναμενόμενο, όταν πείσεις τον εαυτό σου ότι 

και «χωρίς τα φτερά δεν φοβάμαι, το γαλάζιο ζε-
στή αγκαλιά, στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο 
Αιγαίο να δίνω φιλιά»!  

Όταν αποφασίσεις να ζητήσεις τη λευτεριά 
στους ανέμους, τότε παύεις να είσαι θνητός, ανε-
βαίνεις ψηλά και πετάς σαν αετός, αρκετές φορές 
όμως δίχως φτερά.

Φίλοι μου εκτός από εμάς τους αραχτούς του 
φραπέ, υπάρχουν και οι άλλοι, αυτοί που ρισκά-
ρουν καθημερινά τη ζωή τους, αφού δεν τους 
ενδιαφέρουν ούτε τα χρήματα, ούτε τα αξιώματα, 
παρά μόνο η αγάπη για την πατρίδα. 

Είναι αυτοί που μέσα από τα αεροπλάνα βρο-
ντοφωνάζουν: «είμαστε Έλληνες αεροπόροι και 
υπερασπιζόμαστε τους ουρανούς της πατρίδας 
μας».

Είναι αυτοί που δεν διστάζουν να ρισκάρουν τη 
ζωή τους, για να σώσουν τους άλλους, είναι αυτοί 
που λατρεύουν κάθε τι ελληνικό και δεν μισούν 
τους εχθρούς, είναι αυτοί που όπου βρεθούνε και 
όπου σταθούνε διαλαλούνε, πως στην Ελλάδα 
κανείς δεν θα μπει, το πολύ - πολύ να σκοτωθούμε 
παρέα!

Είναι αυτοί που καθημερινά φλερτάρουν με το 
χάρο, είναι αυτοί, που για φίλους έχουν τις καταιγί-
δες, τους κεραυνούς, τα σκοτάδια.

Φίλοι μου,
στην εξόδιο ακολουθία, θα βρίσκονται, οι ε-

παγγελματίες πολιτικοί και στελέχη που δεν τους 
καίγεται καρφάκι για τους ήρωες, οι άλλοι, οι αδι-

άφοροι-περίεργοι και κάποιοι ελάχιστοι που πραγ-
ματικά θα θρηνούν!

Η «λύπη» τους και τα κροκοδείλια δάκρυα, θα 
είναι τόσα, που οι πραγματικοί έλληνες θα θέλουν 
να ξεράσουν.

Αητοί του Αιγαίου, οφείλετε να γνωρίζετε ότι 
στον σκουπιδοτενεκέ που λέγεται Ελλάδα, δεν 
υπάρχουν μόνο τηλεοπτικά σκουπίδια, που χα-
ρακτηρίζουν τον θάνατό σας εργατικό ατύχημα, 
αλλά υπάρχουν και οι άλλοι, αυτοί, που από τα 
βάθη της καρδιάς τους, φωνάζουνε, ένα τεράστιο 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 

Άλλωστε, για εσάς άνοιξε την αγκαλιά της, η 
Πλατυτέρα των ουρανών και σας πήρε, ενώ τα 
σκουπίδια τα μαζεύει το απορριμματοφόρο και 
καταλήγουνε σε χωματερή!

Ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί γνωρίζουμε ότι 
πετάτε, για μία λεύθερη πατρίδα. 

Που να το καταλάβουν, οι μικροί, τα ανθρωπο-
ειδή, οι απόγονοι του πίθηκα!

Και όσον αφορά, τα πικρόχολα σχόλια για τις 
οικονομικές σας απολαβές, μην ασχολείστε μαζί 
τους, διότι υπάρχουν πάλι και οι άλλοι, που γνω-
ρίζουν ότι και τίποτα να μην σας έδινε το κράτος, 
εσείς πάλι το ίδιο θα κάνατε, θα πετούσατε εκεί 
ψηλά, για να ζούνε λεύτερα τα παιδιά μας!

Και εάν είχατε τη δυνατότητα, θα πληρώνατε 
και τα καύσιμα, διότι είστε πλασμένοι, για να πα-
ρέχετε αυτές τις μέγιστες υπηρεσίες στην πατρίδα.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ, ατελείωτη ευγνω-
μοσύνη, που αφήνετε γυναίκες, παιδιά, αδέλφια, 
μανάδες, πατεράδες και το μόνο που ζητάτε: «Με-
γάλε από κει ψηλά, η ζωή μας στα χέρια Σου. 
Όταν μας προστάξεις θα έλθουμε σ’ εσένα, έως 
τότε όμως, δίνε μας δύναμη για την προστασία της 
πατρίδας μας»!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ! 
ΥΓ. αποσπάσματα από το τραγούδι του Σκουλά 

«ήλιε Θεέ» και από συνέντευξη ενός ροδίτη πιλό-
του, στο διαδίκτυο!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 26 χρόνια 
γάμου και 28 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: 
να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το 
«μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το πλη-
κτρολόγιο μου».

ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΤΟΥΣ!

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης

Με πρωτοβουλία της Οργάνωσης «Διεθνής Ένωση κατά του 
Καρκίνου» καθιερώθηκε η 4η Φεβρουαρίου ως «Παγκόσμια Ημέρα 
κατά του Καρκίνου», κατά την οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη της νόσου. Αποτελεί όμως 
κοινή γνώση και εκτίμηση ότι η έμφαση που δίδεται στην «Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Καρκίνου», δεν είναι τίποτα άλλο από την μόνιμη 
υπενθύμιση ότι «η μάχη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
νόσου, είναι σύνθετη ευθύνη της πολιτείας, των αρχών, των φορέων, 
των ιατρών και των πολιτών». Είναι μια διαρκής ευθύνη όλων και 
του καθενός ξεχωριστά. Με τη λέξη «καρκίνος» χαρακτηρίζεται όχι 
μια συγκεκριμένη νόσος, αλλά ένα ολόκληρο σύμπλεγμα νοσηρών 
καταστάσεων, που σχετίζονται με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και 
την ανοργάνωτη ανάπτυξη παθολογικών κυττάρων του οργανισμού, 
που έχει ως κατάληξη την εγκατάσταση βλαβών που είναι ασύμβατες 

με την ζωή. Ο «καρκίνος» ως γενική νοσολογική έννοια, αποτελεί στατιστικά την πρώτη αιτία θανάτου 
παγκοσμίως. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οικονομική διάσταση της νόσου, όπως καταδεικνύεται από 
σχετικές μελέτες που αποδεικνύουν τις ανισότητες στην αντιμετώπιση και στον χρόνο επιβίωσης των 
καρκινοπαθών. Η πραγματικότητα που βιώνουν οι πάσχοντες σε προχωρημένα στάδια και οι οικείοι 
τους είναι ιδιαιτέρως δραματική. Ειδικότερα στις περιόδους κρίσεων, όπου οι οικονομικές υποδομές 
των οικογενειών αδυνατούν να υποστηρίξουν τις πανάκριβες θεραπείες που συνήθως απαιτούνται, 
συνεχώς και περισσότεροι πάσχοντες καταφεύγουν στις Δημόσιες Δομές Υγείας και έρχονται σε άμεση 
επαφή με την δραματική πραγματικότητα. Πρόκειται για μια γενική διαπίστωση που κατά την διάρκεια 
της επιδημικής κρίσης έλαβε χαρακτηριστικά τραγωδίας. Οι μεγάλες αναμονές για έναρξη θεραπειών 
με συνέπεια την επιδείνωση της κατάστασης των ασθενών, η απίστευτη ταλαιπωρία για την διασφάλιση 
των ειδικών φαρμάκων, η έλλειψη χώρων φιλοξενίας των καρκινοπαθών, αλλά και η πλημμέλεια για 
την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση που σώζει ζωές στους περισσότερους από τους πιο συχνούς 
καρκίνους, συνθέτουν την σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα. Η γενικότερη απαίτηση για την 
ανάληψη των ευθυνών της πολιτείας απέναντι στο γενικότερο κοινωνικό ζήτημα του καρκίνου, είναι 
συνεχής και αδιαπραγμάτευτη. Βρίσκεται δε σε άμεση ευθυγράμμιση με την διακήρυξη του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, που ορίζει ότι «η καθολική κάλυψη αποτελεί υποχρέωση κάθε κυβέρνησης να 
βελτιώσει την ευημερία όλων των πολιτών της χώρας της». Το πολιτικό σύστημα οφείλει να κατανοήσει 
ότι η επένδυση στη πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κοστίζει πολύ λιγότερο από την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του. Στα μέτρα κοινωνικής προστασίας που λαμβάνονται, πρέπει να 
συμπεριληφθεί η καθολική κάλυψη στην υγεία, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ισότιμα για όλους 
ανεξαιρέτως τους πολίτες , η πλήρης πρόσβαση στην περίθαλψη και τις ευκαιρίες πρόληψης και 
ελέγχου του καρκίνου. Η ενημέρωση όμως και η πρόληψη για την νόσο αποτελεί και ευθύνη του ίδιου 
του πολίτη. Φορείς που δραστηριοποιούνται γύρο από την νόσο και την πρόληψή της, διοργανώνουν 
ενημερωτικές εκδηλώσεις για το κοινό, στις οποίες γίνεται ενδελεχής ενημέρωση από εξειδικευμένους 
ομιλητές. Αρμοδιότητα του καθενός είναι να αξιοποιεί την γνώση που του παρέχεται, με προληπτικούς 
ελέγχους και διερεύνηση υπόπτων σημείων, τόσο για τον εαυτό του όσο και τους οικείους του. Η 
«Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου» που επισημαίνεται με ανακοινώσεις και ψηφίσματα από 
παράγοντες και φορείς, ας είναι μια ευκαιρία να υψωθούν συλλογικά οι φωνές όλων, στο όνομα της 
γενικής γνώσης γύρω από τον καρκίνο. Ας είναι αυτή μια νέα εκκίνηση για να ξεπεραστούν τα ταμπού, 
η προκατάληψη και η παραπληροφόρηση σχετικά με την ασθένεια και να ληφθούν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την πρόληψη και την ισότιμη θεραπευτική αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως των πασχόντων.

Από την Βουλευτή Ημαθίας 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 2015-2021, Φρό-
σω Καρασαρλίδου, γνωστοποι-
ούνται τα εξής:

«Τον Νοέμβριο του 2019 
η κυβέρνηση της ΝΔ και ο υ-
πουργός Άδωνις Γεωργιάδης 
με τυμπανοκρουσίες υπέγρα-
ψαν το πρώτο ενοικιαστήριο 
του εργοστασίου Ζάχαρης στο 
Πλατύ στον Χρήστο Καραθανά-
ση και πανηγύριζαν για την σω-
τηρία της τευτλοκαλλιέργειας.

Σήμερα, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, το εργο-
στάσιο δεν λειτούργησε, στην τευτλοκαλλιέργεια 
έχει μπει ταφόπλακα (το 2022 δεν σπάρθηκε ούτε 
στρέμμα σε Μακεδονία και Θράκη) ενώ πρωτοσέ-
λιδα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πλιάτσικο στις 
εγκαταστάσεις του Πλατέος.

Τον Μάρτιο του 2020, ως βουλευτής, ανέδειξα 
το θέμα στην Βουλή και έθεσα μια σειρά από ερω-
τήματα στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

• Γιατί συνεχίζεται η μεταφορά χρήσιμων μη-
χανημάτων, σπόρων και σκραπ εις βάρος των 
πιστωτών της ΕΒΖ και επ’ ωφελεία του μισθωτή,

• Αν είναι σύμφωνο με την πολιτική της κυβέρ-
νησης το να καταστεί το εργοστάσιο μη λειτουργι-
κό με την  αφαίρεση των χρήσιμων μηχανημάτων 
από την μισθώτρια εταιρεία,

• Γιατί δεν έγινε καταγγελία  της συμφωνίας μί-
σθωσης και δεν ακολούθησε απομάκρυνση της 
RoyalSugar και αναζήτηση νέου ενδιαφερόμενου, 

αφού δεν τηρήθηκε η συμφωνία μί-
σθωσης και σε τίποτα δεν εξυπηρετή-
θηκαν οι κοινωφελείς σκοποί της,

• Γιατί έκλεισε ένα λειτουργικό 
εργοστάσιο κ.α.

Καμιά ουσιαστική απάντηση δεν 
δόθηκε στα ερωτήματά μου.

Πέρσι τέτοια εποχή, μετά από 
συνάντηση με εκπροσώπους του 
Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, της Ομάδας 
τευτλοπαραγωγών «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
και του Συλλόγου εποχιακών ερ-

γαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, 
είχα καταγγείλει την αδιέξοδη και καταστροφική 
κατάσταση στην οποία είχε οδηγηθεί, όχι μόνο η 
τευτλοκαλλιέργεια και οι παραγωγοί, αλλά και το 
ίδιο το εργοστάσιο Πλατέος.

Δεν ίδρωσε το αυτί κανενός μέχρι που φτάσαμε 
σήμερα στην παρέμβαση της δικαιοσύνης. Μετά 
από 28 μήνες, ο επενδυτής του Άδωνι Γεωργιάδη 
και της κυβέρνησης όχι μόνο δεν ετοίμασε για λει-
τουργία το εργοστάσιο, αλλά ελέγχεται και για την 
κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Το αποτέλεσμα της πολιτικής Μητσοτάκη στην 
τευτλοκαλλιέργεια ήταν καταστροφικό. Η σημερινή 
κυβέρνηση ζημίωσε με την πολιτική της χιλιάδες 
πολίτες (παραγωγοί, μεταφορείς, τευτλοεξαγωγείς, 
μηχανικοί, συντηρητές μηχανημάτων, εργάτες) 
που είχαν εισοδήματα από την καλλιέργεια τεύτ-
λων και κατέστρεψε την παραγωγή ενός στρατηγι-
κού προϊόντος».

Φρόσω Καρασαρλίδου: Καταστροφικές οι 
επιλογές της κυβέρνησης για Βιομηχανία 

Ζάχαρης & τευτλοκαλλιέργεια
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Του Χρήστου Μπλατσιώτη

Πριν από 176 χρόνια τέτοια εποχή, μετα-
ξύ Ιανουάριου και Φεβρουάριου του 1847, 
εξελίχθηκε μεταξύ του τότε Βασιλείου της 
Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας, μια ιδιαίτερα έντονη διπλωματική εμπλο-
κή. Πρόκειται για τα λεγόμενα «Μουσουρι-
κά» μια σειρά γεγονότων που ονομάστηκαν 
έτσι από το όνομα ενός εκ των πρωταγω-
νιστών τους, τον Κωνσταντίνο Μουσούρο, 
έναν ελληνικής καταγωγής διπλωμάτη (Φα-
ναριώτη) ο οποίος ήταν ο πρώτος πρέσβης 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο νεοσύ-

στατο ελληνικό κράτος. Όμως εξίσου πρωταγωνιστής στα ίδια γεγονότα 
ήταν και ο Τσάμης Καρατάσος, ο Ημαθιώτης οπλαρχηγός που τότε 
υπηρετούσε ως υπασπιστής του βασιλιά Όθωνα και παράλληλα ήταν 
στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Ιωάννη Κωλέττη. Όλα μάλιστα 
ξεκίνησαν από τον Καρατάσο, ενδεχομένως και εν γνώσει του, όπως θα 
δούμε παρακάτω…

Γεννημένος το 1798 στο παλιό Διαχαλεύρι του Στενήμαχου Νάου-
σας, ο Δημήτρης (Τσάμης) Καρατάσος ήταν γιός του Αναστάση Καρα-
τάσου, πρωτοκαπετάνιου της επανάστασης του ΄21 στην περιοχή της 
Βέροιας. Πολέμησε στο πλευρό του πατέρα του, στην ξεσηκωμό της 
Νάουσας, όπου είχε μετακομίσει η οικογένειά του και μετά το Ολοκαύ-
τωμα της πόλης, μετακινήθηκε στη Ρούμελη (Στερεά Ελλάδα) όπου 
συνέχισε τον αγώνα ενάντια στην Οθωμανική κατοχή.

Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους και τη σύσταση της πρώτης 
στρατιωτικής δομής του, ο Τσάμης (υποκοριστικό του Δημήτρης) προή-
χθη στο βαθμό του συνταγματάρχη και αμέσως μετά την επίσημη ανά-
ληψη των βασιλικών καθηκόντων του Όθωνα, διορίστηκε υπασπιστής 
του. Διακαής πόθος του Ημαθιώτη οπλαρχηγού ήταν η απελευθέρωση 
των υπόδουλων ελληνικών εδαφών από την οθωμανική εξουσία και 
για τον λόγο αυτό συμμετείχε σε εμπιστευτικές αποστολές οργάνωσης 
επαναστατικών κινημάτων. Σε μια τέτοια αποστολή, το 1825, για την 
ανασύνταξη των επαναστατών της Θεσσαλίας που είχαν διαφύγει στην 
Εύβοια και στις Σποράδες, γνωρίστηκε καλύτερα με τον Ιωάννη Κωλέτ-
τη. Η γνωριμία τους φαίνεται να εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο 
Κωλέττης έγινε ο πρώτος κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός της χώρας, 
με κυβέρνηση που προέκυψε το 1845 από τον συνασπισμό του Γαλλι-
κού και του Ρωσικού κόμματος.

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ    
Δύο χρόνια μετά, το 1847, ο Ημαθιώτης υπασπιστής του Έλληνα 

βασιλιά και ο βλάχικης καταγωγής πρωθυπουργός της χώρας (γεννη-
μένος στο Συρράκο Ιωαννίνων), σε συνδυασμό με τη στάση του τότε 
Οθωμανού πρέσβη στην Αθήνα, έμελλε να γίνουν πρωταγωνιστές σε 
μια υπόθεση που προκάλεσε την ακραία διπλωματική σύγκρουση του 
Βασιλείου της Ελλάδας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έμεινε χα-
ρακτηριστική για την ωμότητα της παρέμβασης των ξένων δυνάμεων σε 
μια εσωτερική υπόθεση των δύο κρατών.

Ήδη από το 1834, η πρωτεύουσα της Ελλάδος είχε μεταφερθεί από 
το Ναύπλιο στην Αθήνα όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε πρε-
σβεία με επικεφαλής πρέσβη τον Κωνσταντίνο Μουσούρο (όπως προ-
αναφέρθηκε) ο οποίος διακρίνονταν για τη σθεναρή υπεράσπιση των 
συμφερόντων της Αυτοκρατορίας και αν μη τι άλλο τιμούσε στο έπακρο 
τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί από την Υψηλή Πύλη.

Όλα ξεκίνησαν όταν στις 25 Ιανουαρίου 1847, ο Τσάμης Καρατάσος 
επισκέφθηκε την πρεσβεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Αθή-
να, ζητώντας θεώρηση του διαβατηρίου του, προκειμένου να ταξιδέψει 
στην Κωνσταντινούπολη. Ισχυρίστηκε πως έπρεπε να ταξιδέψει για 
«έκτακτους οικογενειακούς λόγους» όμως υπάρχει και η άποψη ότι το 
«ξαφνικό» ταξίδι μάλλον αφορούσεεμπιστευτική αποστολή που του είχε 
αναθέσει ο πρωθυπουργός Κωλέττης.

Το αίτημα του Καρατάσου απορρίφθηκε αμέσως. Ο διευθυντής της 
Οθωμανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ο Γεώργιος Κονεμένος Μπέης, 
επίσης ελληνικής καταγωγής διπλωμάτης του Οθωμανικού υπουργείου 
Εξωτερικών, ενημέρωσε τον Τσάμη Καρατάσο ότι περιλαμβάνονταν σε 
λίστα ανεπιθύμητων προσώπων (persona non grata) λόγω της δρά-
σης του για υποκίνηση επαναστάσεων στα εδάφη της Αυτοκρατορίας. 
Όμως του συνέστησε «υπομονή» λέγοντας ότι μπορούσε να βρεθεί 
μια διπλωματική λύση επειδή κατείχε την ιδιότητα του υπασπιστή του 
βασιλιά της Ελλάδος. Ο Καρατάσος αποχώρησε από την πρεσβεία 
αναμένοντας τις εξελίξεις και την ίδια στιγμή, ο πρέσβης Κωνσταντίνος 
Μουσούρος ζήτησε άμεσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ιωάννη 
Κωλέττη προκειμένου να τον ενημερώσει, αντιλαμβανόμενος ότι η υπό-
θεση μπορούσε να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις. 

ΟΙ «ΚΟΥΜΠΑΡΙΕΣ» ΕΙΧΑΝ ΠΡΩΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Το παραλειπόμενο της ιστορίας αναφέρει ότι η συνάντηση των δύο 

ανδρών δεν έγινε ποτέ διότι ο Κωλέττης επικαλούνταν συνεχώς έλλειψη 
χρόνου καθώς ήταν απασχολημένος ως κουμπάρος σε δύο διαφορετι-
κές εκδηλώσεις πολιτικών φίλων του, σε ένα γάμο και σε μία βάπτιση. 
Φυσιολογική «προτεραιότητα» της πλειοψηφίας των πολιτικών εκείνης 
της εποχής καθώς οι «κουμπαριές» αποτελούσαν θεμέλιο λίθο για 
πολιτική σταδιοδρομία, οι πολιτικοί αφιέρωναν πολύ χρόνο σε τέτοιες 
κοινωνικότητες και ειδικά για τον Κωλέττη λέγεται ότι το είχε εξελίξει σε 
«επιστήμη». 

Είναι όμως γνωστό ότι έστω και αργά την ίδια ημέρα του περιστα-
τικού με τον Καρατάσο, επικοινώνησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό 

ο Κονεμένος Μπέης και τον ενημέρωσε σχετικά (κάτι που ο Κωλέττης 
επέμενε να αρνείται…).

Δυο ημέρες αργότερα, στις 27 Ιανουαρίου 1847, ήταν προγραμματι-
σμένη στα Ανάκτορα η δεξίωση του βασιλιά της Ελλάδος προς τιμή του 
διπλωματικού σώματος. Στο προηγούμενο διάστημα τόσο ο Όθωνας 
όσο και ο Κωλέττης (που στο μεταξύ είχαν ενημερωθεί για το περιστα-
τικό από την πλευρά του Καρατάσου) περίμεναν να έχουν μια επίσημη 
ενημέρωση από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μουσούρο. Κάτι που δεν έγι-
νε αφού ο Μουσούρος θεωρούσε ότι οι εξηγήσεις είχαν δοθεί επαρκώς 
προς τον Κωλέττη από τον διευθυντή της πρεσβείας του.

Έτσι, την ημέρα της δεξίωσης κατά την είσοδο του βασιλιά στην αί-
θουσα, ο Όθωνας παρέκκλινε προς την πλευρά του πρέσβη της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας και δίχως να τον χαιρετήσει του απευθύνθηκε 
έντονα λέγοντας στα γαλλικά: «Ήλπιζα κύριε ότι ο βασιλιάς της Ελλάδας 
άξιζε περισσότερο σεβασμό απ’ όσο δείξατε». Κι αμέσως του γύρισε 
την πλάτη και προχώρησε για να κηρύξει την έναρξη της δεξίωσης. 

Η ΩΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΗ
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Το περιστατικό έδωσε αμέσως μια εξαιρετική αφορμή «ωμής» 
παρέμβασης στον Βρετανό πρέσβη, σερ Έντμουντ Λάιονς, ο οποίος 
πλησίασε τον Μουσούρο κι αφού του εξέφρασε συμπαράσταση, τον 
συμβούλεψε να αποχωρήσει αμέσως όπως και έγινε. Ο Βρετανός δι-
πλωμάτης είχε βρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να προκαλέσει ένταση 
σε βάρος του Κωλέττη και δεν την άφησε να πάει χαμένη.

Την επομένη της δεξίωσης, η υπόθεση του Καρατάσου και το περι-
στατικό μεταξύ του Όθωνα και του Μουσούρου, έγινε κύριο θέμα της 
επικαιρότητας και οι διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Αθήνα άρχισαν 
να παίρνουν θέση υπέρ της μιας ή υπέρ της άλλης πλευράς. Οι Γάλλοι 
και Γερμανοί διπλωμάτες που στήριζαν τον βασιλιά και τον πρωθυ-
πουργό της Ελλάδας κατέκριναν τον Μουσούρο, ενώ οι Βρετανοί και 
Ρώσοι οι επέρριπταν ευθύνες στον Κωλέττη με την αιτιολογία ότι είχε 
«παρασύρει» τον Όθωνα προς την πλευρά του. Ανάλογα μοιράστηκε 
και η κοινωνία όπου τότε κυριαρχούσαν, το Γαλλικό κόμμα με αρχηγό 
τον Ιωάννη Κωλέττη, το Αγγλικό κόμμα με αρχηγό τον Αλέξανδρο Μαυ-
ροκορδάτο και το Ρωσικό κόμμα με αρχηγό τον Ανδρέα Μεταξά (συγ-
γενής του Ιωάννη Μεταξά). Την ίδια στάση είχαν και οι εφημερίδες της 
εποχής, με τις αντιπολιτευόμενες να είναι ιδιαίτερα επικριτικές για τον 
πρωθυπουργό.

Θέση για το περιστατικό πήρε και η επίσημη Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία μέσω «νότας» (διακοίνωσης) του υπουργείου Εξωτερικών, επέρ-
ριψε «πάσαν την ευθύνην» στον Έλληνα πρωθυπουργό και απαίτησε 
να ζητήσει συγνώμη από τον πρέσβη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
διαφορετικά προειδοποιούσε για «οικονομικές επιπτώσεις» σε βάρος 
της Ελλάδας. Τίποτε δεν έγινε δεκτό από την ελληνική πλευρά και απα-
ντήθηκε με τον ίδιο ύφος, επιρρίπτοντας όλη την ευθύνη στον πρέσβη 
Κωνσταντίνο Μουσούρο. 

Κι εδώ έχει ενδιαφέρον η παραπολιτική πλευρά της ιστορίας που 
σημειώνει ότι η μεν αντίδραση των Οθωμανών υπαγορεύτηκε από την 
πλευρά της Βρετανίας η δε απάντηση της Ελλάδος υπαγορεύτηκε από 
την πλευρά της Γαλλίας με την καθοδήγηση του πρέσβη της χώρας 
στην Αθήνα, του πανούργου διπλωμάτη Θεοβάλδου Πισκατορί για τον 
οποίο λέγονταν πως ήταν ο ουσιαστικός κυβερνήτης της Ελλάδας εκεί-
νη την εποχή. Λέγεται επίσης ότι ο Βρετανός πρέσβης στην Ελλάδα (ο 
Έντμουντ Λάιονς) επιχείρησε να επηρεάσει και τη στάση της Ελλάδας, 
επισημαίνοντας προς τον Έλληνα πρωθυπουργό τις «δυσμενέστατες 
συνέπειες» που θα είχε για την Ελλάδα ένας οικονομικός και ναυτικός 
αποκλεισμός από την πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όμως ο 
Κωλέττης του απάντησε: «Δεν μας πειράζει, οι ναύτες μας μπορούν να 
γίνουν πειρατές και οι τεχνίτες μας, ληστές».

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1847
ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ

Οι «μεγάλες» δυνάμεις είχαν βρει άλλη μια ευκαιρία για να εκδηλώ-
σουν τον ανταγωνισμό τους στην Ανατολική Μεσόγειο, προσπαθώντας 

να ασκήσουν επιρροή στη μια ή στην άλλη πλευρά και η κατάσταση ο-
δηγήθηκε σε αδιέξοδο όταν με εντολή του Μέγα Βεζίρη Μουσταφά Ρεσίτ 
Πασά, στις 3 Φεβρουαρίου 1847, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ανακάλε-
σε από την Αθήνα τον πρέσβη Κωνσταντίνο Μουσούρο και λίγο μετά το 
ίδιο έκανε και η Ελλάδα ανακαλώντας από την Κωνσταντινούπολη τον 
Έλληνα πρέσβη Εμμανουήλ Αργυρόπουλο. 

Στο μεταξύ ο Κωλέττης, διαβλέποντας ότι η μόνη πολιτική λύση για 
να επανακτήσει ένα ισχυρό προφίλ ήταν οι εκλογές, κατάφερε να προ-
κηρυχθούν για τον Ιούνιο του 1847 και τις κέρδισε πανηγυρικά.  Η εν-
δυνάμωση της πολιτικής εξουσίας του Ιωάννη Κωλέττη και η άποψη ότι 
έπρεπε να συνεχίσει το ίδιο σθεναρά και αδιάλλακτα προς την αντίπαλη 
πλευρά, μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ένταση της διμερούς κρίσης 
όμως όλο το κλίμα άλλαξε όταν λίγο μετά, ο Έλληνα πρωθυπουργός 
απεβίωσε στα τέλη Αυγούστου του 1847 υποκύπτοντας σε ασθένεια 
που τον βασάνιζε και ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία ετοιμάζονταν να 
απαγορεύσει τον κατάπλου ελληνικών πλοίων στα λιμάνια της.

Αμέσως μετά τον θάνατο του Κωλέττη και την ανάληψη της εξου-
σίας από την κυβέρνηση του Κίτσου Τζαβέλα, «έτρεξε» μια πιεστική 
μεσολαβητική προσπάθεια του τσάρου Νικόλαου Α΄ που περιλάμβανε 
αποστολή «απολογητικών» επιστολών του Όθωνα και της ελληνικής κυ-
βέρνησης προς κάθε «θιγόμενο» της Οθωμανικής πλευράς. Η Οθωμα-
νική κυβέρνηση αποδέχθηκε την ελληνική απολογία και ο Κωνσταντίνος 
Μουσούρος επέστρεψε με λαμπρότητα στην Αθήνα, στις 8 Φεβρουαρί-
ου 1848, αναλαμβάνοντας ξανά τα καθήκοντά του. Παράλληλα, η ελλη-
νική πλευρά για να ικανοποιήσει και τα «θέλω» της Βρετανίας δέχθηκε 
να διορίσει στο κυβερνητικό σχήμα, 2-3 αγγλόφιλους υπουργούς, αλλά-
ζοντας και τη μέχρι τότε σκληρή και αδιάλλακτα γαλλόφιλη πολιτική που 
ασκούσαν οι κυβερνήσεις του Κωλέττη.

Κι ενώ διαφαίνονταν ένα τέλος στην κρίση που είχε προκληθεί, η 
επιστροφή του Μουσούρου προκάλεσε ένα ακραία βίαιο περιστατικό. 
Ήταν η δολοφονική απόπειρα που εκδηλώθηκε εναντίον του όταν ένας 
Έλληνας υπάλληλος της Οθωμανικής πρεσβείας στην Αθήνα τον πυρο-
βόλησε εν ψυχρώ. Ο Μουσούρος γλύτωσε με ένα σοβαρό τραύμα στο 
χέρι και ο δράστης ομολόγησε αργότερα ότι το έκανε επειδή δεν άντεχε 
να ακούει τον πρέσβη να μιλά άσχημα για τους Έλληνες. 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
Ο Φαναριώτης διπλωμάτης λίγο μετά την επίθεση εναντίον του, 

μετατέθηκε στην πρεσβεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Βιέννη 
και μετά σε αντίστοιχο πόστο στο Λονδίνο. Χρόνια μετά, απεβίωσε 
στην Κωνσταντινούπολη (γενέτειρά του) στις 10  Φεβρουαρίου 1891 σε 
ηλικία 84 ετών. Η οριστική αναχώρησης του Κωνσταντίνου Μουσούρου 
από την Ελλάδα έδωσε τέλος σε όλη αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περί-
οδο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που έμεινε γνωστή ως «Μουσουρικά». 

Ήταν μια υπόθεση για την οποία γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά, 
με πιο χαρακτηριστικό το σχόλιο του γνωστού Αυστριακού διπλωμάτη 
και πολιτικού, του Κλέμενς φον Μέττερνιχ, ο οποίος έγραψε: «Η υπόθε-
ση Μουσούρου ήταν ένα πολιτικό παίγνιο της Αγγλίας. Αυτουργός της 
υποθέσεως ήταν ο πρέσβης τους στην Αθήνα, σερ Λάιονς και εργολά-
βος του θεάματος ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο εντιμότατος 
Λόρδος Πάλμερσον».

Όσο για τον Ημαθιώτη πρωταγωνιστή της ιστορίας, τονΤσάμη Κα-
ρατάσο, μπορεί να μην πραγματοποιήθηκε ποτέ εκείνο το ταξίδι που 
σχεδίαζε για την Κωνσταντινούπολη, ο ίδιος όμως συνέχισε να ταξιδεύει 
σε περιοχές της υπόδουλης Ελλάδας, να οργανώνει κινήματα και να 
ενθαρρύνει επαναστάσεις με σκοπό την απελευθέρωσή τους από την 
Οθωμανική κυριαρχία. Πίστευε επίσης ότι μόνο μέσω μιας Ελληνο-
σερβικής συμφωνίας θα μπορούσε να επιταχύνει την αποχώρηση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τα Βαλκάνια. Για τον λόγο αυτό ταξί-
δεψε το 1861 στο Βελιγράδι προκειμένου να οριστικοποιήσει προς την 
κατεύθυνση αυτή, μια συμφωνία των δύο πλευρών. Ούτε αυτό έγινε δι-
ότι κατά την παραμονή στην πρωτεύουσα της Σερβίας πέθανε ξαφνικά, 
ίσως από παθολογικά αίτια ίσως και για αδιευκρίνιστους λόγους όπως 
πολλοί υποστηρίζουν.

1847: Ο Ημαθιώτης υπασπιστής του βασιλιά 
και η Ελληνο-Οθωμανική διπλωματική κρίση

Ο Δημήτριος (Τσάμης) 
Καρατάσος

Ο βλάχικης καταγωγής πρωθυ-
πουργός Ιωάννης ΚωλέττηςΟ Κωνσταντίνος Μουσούρος
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ΒΕΡΟΙΑ: Αντί για 
πρωτάθλημα… φιλικό

Την αγωνιστική απραξία, μετά την απόφαση της SL2 για επ’ αό-
ριστον διακοπή του πρωταθλήματος, αποφάσισαν να καλύψουν οι 
Βεροιώτες.

Έτσι, το Σάββατο 4/2 στις 3μμ θα δώσουν φιλικό παιχνίδι προ-
πονητικού χαρακτήρα απέναντι στον Ηρακλή, στο Δημοτικό στάδιο 
Βέροιας.

Πρόσφεραν χρήματα 
στη μνήμη του Άλκη 
Καμπανού οι παίδες

του Φιλίππου Βέροιας

Οι Παίδες του τμήματος μπάσκετ του Φιλίππου Βέροιας συνοδεία 
του προπονητή Χριστόφορου Κουρουζίδη, επισκέφθηκαν την Πα-
ρασκευή 20 Ιανουαρίου τον σύλλογο Μ.Α.μ.Α. και προσέφεραν το 
ποσό των 200€ στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, στέλνοντας το δικό 
τους μήνυμα κατά της οπαδικής βίας. Τα παιδιά του ΚΔΑΠ καλωσό-
ρισαν θερμά τους νεαρούς παίκτες της ομάδας. Μετά τις πρώτες συ-
στάσεις, τα παιδιά γίνανε μια μεγάλη παρέα και διασκεδάζανε μέσω 
διάφορων παιχνιδιών.  Στο τέλος τα παιδιά του ΚΔΑΠ δωρίσανε μια 
ζωγραφιά εκφράζοντας την αγάπη και τις ευχαριστίες τους!

Στήριξη στην Super League 2
από την ΕΠΟ

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της Ελληνι-
κής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία διεξήχθη σήμερα στη Θεσ-
σαλονίκη, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

-Με 53 ψήφους υπέρ και ένα λευκό, αποφασίστηκε να προβλεφθεί 
καταστατικά πενθήμερη προθεσμία για την έκδοση αποφάσεων από τα 
πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, όταν οι υποθέσεις που δικάζουν έχουν α-
γωνιστικό χαρακτήρα και κρίνουν αποτελέσματα αγώνων ή επηρεάζουν 
τη βαθμολογία. Επίσης, κάθε δικαστική εκκρεμότητα θα κλείνει το αργό-
τερο ως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

-Αποφασίστηκε ομόφωνα η ίδρυση γραφείου της ΕΠΟ στη Θεσσα-
λονίκη, σε χώρο της ΕΠΣ Μακεδονίας, που θα διεκπεραιώνει υποθέσεις 
που θα αφορούν τις ομάδες της Βόρειας Ελλάδας.

-Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή της επιχορήγησης των 30.000 
ευρώ συνολικά σε κάθε Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της χώρας 
για το 2023.

-Έπειτα από αίτημα της Super League 2, αποφασίστηκε κατά πλει-
οψηφία (ένα λευκό, μία αποχή) η έκδοση ψηφίσματος με το εξής περι-
εχόμενο: «Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στηρίζει τον αγώνα 
των ομάδων της Super League 2 και ζητεί να τηρηθούν τα συμφωνηθέ-
ντα σε σχέση με τη χρηματοδότησή τους βάσει της υφισταμένης ΚΥΑ».

-Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης ώστε 
να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη και να καταστεί δυνατή η εκδίκαση 
υποθέσεων και από πειθαρχικά όργανα που θα εδρεύουν στη Θεσσα-
λονίκη.

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Φεβρουάριος 2023

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

06-02-2023μέχρι

12-02-2023θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο4-2-2023

08:00-14:30 ΠΑΠΑ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

38 23310-29551

08:00-14:30 ΠΑΠΑ-

ΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

(ΕΛΗΑΣ) ΕΛΗΑΣ 4 

23310-60064

08:00-14:30 ΤΡΟ-

ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-

ΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669

19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

Κυριακή5-2-2023

08:00-14:30 ΜΑΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 

23310-74374

14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

32 23310-22968

19:00-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 

7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 

7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

Δευτέρα6-2-2023

14:30-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

14:30-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000

19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

Φαρμακεία ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ευχαριστήριο

Με το παρόν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πήγασου 
Ημαθίας θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά την βιομηχανία υλικών 
συσκευασίας ΄΄ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ΄΄, που εδρεύει στο 2ο χιλιόμετρο 
Σκύδρας - Βέροιας, για την ευγενική χορηγία που αφορά στην προ-
μήθεια εξοπλισμού ένδυσης, για το προαγωνιστικό και αγωνιστικό 
τμήμα του συλλόγου μας.

Χάρη σε τέτοιου είδους χορηγίες ο σύλλογός μας μπορεί και 
καλύπτει τις βασικές ανάγκες των αθλητών σε εξοπλισμό, ο οποίος 
είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση των αγωνιστικών τους υπο-
χρεώσεων. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την ανταπόκριση!

Μεεκτίμηση,
ΓΙΑΤΟΔ.Σ.
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Σήμερα η κηδεία του Μιχάλη Tσακαλίδη, 
επι χρόνια διευθυντή 

του Επιμελητηρίου Ημαθίας

Σήμερα Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 
γίνεται η κηδεία του Μιχάλη Tσακαλίδη 
σε ηλικία 75 ετών, μετά τον αιφνίδιο θάνα-
τό του ενώ κινούνταν στην οδό Μητροπό-
λεως, στο κέντρο της Βέροιας το μεσημέρι 
της Πέμπτης. Η  εξόδιος ακολουθία θα 
γίνει στις 11:30 το πρωί από τον ιερό ναό 
του Αγίου Γεωργίου στο Μακροχώρι και η 
σορός του θα βρίσκεται στο ναό από τις 
10:30 το πρωί. Ο Μιχάλης Tσακαλίδης 
υπηρέτησε για 30 και πλέον έτη από τη 
θέση του διευθυντή, στο Επιμελητήριο 
Ημαθίας.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

ΕΚΟΙΜΗΘΗ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο  4 

Φεβρουαρίου 2023 στις 1.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Κλειδί Ημαθίας ο ιε-
ρέας Σπυρίδων Δότσιος, σε ηλικία 
86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 2 Φε-

βρουαρίου 2023 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μα-
κροχωρίου ο Αθανάσιος Αποστο-
λόπουλος, σε ηλικία 84 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Η κοπή της πίτας του Συλλόγου θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου και 
ώρα 12 στο κέντρο Γκαντίδη. 

Η πρόσκληση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για τους φίλους και συνο-
δούς είναι 15 ευρώ η οποία περιλαμβάνει πλήρες γεύμα και απεριό-
ριστο ποτό. Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην εκδήλωση.

ΤΟ Δ.Σ

Συλλυπητήρια του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
για το θάνατο του Μιχάλη Τσακαλίδη

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Επιμελητηρίου Ημαθίας, εκφράζουν 
την βαθιά τους θλίψη για τον αδόκητο χαμό του Μιχάλη Τσακαλίδη. 

Ο εκλιπών υπηρέτησε το θεσμό του Επιμελητηρίου με απαράμιλλο 
ήθος και επαγγελματισμό για τριάντα και πλέον έτη από τη θέση του Διευ-
θυντή, τίτλος ο οποίος του απονεμήθηκε τιμητικά και μετά την αποχώρη-
σή του.  Το όνομα του Μιχάλη Τσακαλίδη ήταν και θα παραμείνει απόλυτα 
ταυτισμένο με τη σύγχρονη ιστορία του ημαθιώτικου επιχειρείν. 

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ
 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προσκυνητών 
Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώρων, καλεί τα μέλη 
του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 4     Φεβρουαρίου 2023, ημέρα 
Σάββατο και ώρα 6μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τα παρακάτω θέ-
ματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
2. Ετήσιος Διοικητικός απολογισμός του  Δ.Σ.
3. Οικονομικός Απολογισμός του  Δ.Σ.
4. Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα – προτάσεις

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Τ.Σ.Υ.                              Τ.Υ.

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  Γ.       ΑΓΙΟΛΙΤΗΣ Γ.«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ»
Ο Aρχιερατικός Επίτροπος Αντιγονιδών 

Αρχιμανδρίτης Παύλος Σταματάς, 
ομιλητής την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου

Τήν Κυριακή 5 Φεβρου-
αρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα 
στό Πνευματικό Κέντρο τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Βε-
νιζέλου 29, 1ος ὄροφος) 
ὁμιλητής στούς «Ἀκαδη-
μαϊκούς - Πνευματικούς 
Διαλόγους» θά εἶναι ὁ Πα-
νοσιολογιώτατος Αρχιμαν-
δρίτης Παῦλος Σταματᾶς, 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
Ἀντιγονιδῶν, ὁ ὁποῖος θά 
ἀναπτύξει τό θέμα: «Ὁ Ἀ-
πόστολος Παῦλος στή ζωή 
μας». 

Bεροίας Παντελεήμων: 
«Θαυμαστά γεγονότα 
της ζωής του Οσίου 

Γερασίμου του Υμνογράφου»
 Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών 
«Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Θαυμαστά γεγονότα 
της ζωής του Οσίου Γερασίμου του Υμνογράφου» με αφορμή την 
πρόσφατη απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου για την αγιοκατάταξη του Οσίου Γερασίμου του Μι-
κραγιαννανίτου.

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη 
στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και 
στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος 
Λόγος 90.2 FM». 

Στην αρχή και στο τέλος της διαδικτυακής ομιλίας ακούγεται το 
Κοντάκιο του Οσίου Γερασίμου, το οποίο ψάλλουν οι Ιεροψάλτες κ. 
Θεμιστοκλής Στεργίου και κ. Θωμάς Μούτσιος.

«ΕΡΑΣΜΟΣ»: Πρόσκληση 
σε Τακτική Γενική – 

Απολογιστική Συνέλευση 
Καλούνται σε Τακτική Γενική – Απολογιστική Συνέλευ-

ση τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το 
διακριτικό τίτλο «Έρασμος», την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 
2023 και ώρα 6.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου Ορόφου των 
γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός έτους 2022
2. Ειδικός Απολογισμός  2022 3. Διάφορες Προτάσεις
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρ-

τία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέ-
λευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 
του ιδίου έτους στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με τα ίδια 
θέματα.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη
Με τιμή για το ΔΣ

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Εκδήλωση για την εορτή 
της Μητέρας και της 

Πολύτεκνης Οικογένειας
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 11:30 το πρωΐ θα πραγ-

ματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων η Εορτή της 
Μητέρας και της Πολύτεκνης Οικογένειας από την Ιερά μας 
Μητρόπολη σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Πολυτέκνων του 
Νομού μας. Στην εκδήλωση θα ομιλήσουν ο Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων και ο Καθηγούμενος της 
Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ, ενώ η Χορωδία 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Προμηθέας»  θα παρουσιάσει 
μουσικό πρόγραμμα. Στο τέλος θα βραβευθούν πολύτεκνες 
οικογένειες. 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΝΑΟΥΣΗΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Από το Συσσίτιο – Τράπεζα Αγάπης Ναούσης της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης ανακοινώνεται ότι την 
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 6:00 μ.μ. στον 
Ιερό Ναό της Παναγίας θα πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουρ-
γία με Αρτοκλασία υπέρ των επωνύμων και ανωνύμων 
Δωρητών, των Εθελοντών και Μελών του Συσσιτίου, καθώς 
επίσης και Μνημόσυνο υπέρ των τεθνεώτων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στην Αίθουσα 
Δεξιώσεων του Ιερού Ναού θα πραγματοποιηθεί η κοπή 
Βασιλόπιτας.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-

ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων: 

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή του Τιμίου 
Προδρόμου Ναούσης και θα τελέσει το 
ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής Καθη-
γουμένης της Ιεράς Μονής, Γερόντισσας 
Μεθοδίας Βεντούρη. 

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών «Αγιο-
λογία και ζωή» για τις μητέρες των Τριών 
Ιεραρχών Αγίες Εμμέλεια, Νόννα και Αν-
θούσα, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 

Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Μητρο-

πολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας και θα τελέσει το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο 
της μακαριστής Ελευθερίας Μπακλαγή, κατά σάρκα μητέρας του 
Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Μητροπόλεως μας, Αρχιμ. Δη-
μητρίου Μπακλαγή. 

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βεροίας θα παραστεί και θα 
χαιρετίσει την Εορτή της Μητέρας και της Πολύτεκνης Οικογένειας, 
που διοργανώνει η Ιερά μας Μητρόπολη σε συνδιοργάνωση με τον 
Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας.  
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ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

Τηλ. κέντρο   23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   23313 50102
Πυροσβεστική    23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες  23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού  23313 51400
ΕΚΑΒ  166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894.463,
  2310894.562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331096.342  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2331440800
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331440810
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης:     100  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440840
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331440820
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440860
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331440879
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2331440870

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440880
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331440890
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
Δημοτική Αστυνομία 2331350610

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

ΔήμοςΑλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  2333 3 50100
Δημοτολόγιο 23333 50150
Ληξιιαρχείο 23333 50130
Πρωτόκολλο 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου 23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας



134-5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 600 τ.μ., στο 

Ξηρολίβαδο, στην 

είσοδο του χωριού 

δεξιά, άρτιο και οικο-

δομήσιμο. Τηλ.: 6983 

876154.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατάστημα 120 τ.μ. με 

πατάρι 35 τ.μ., σε άρι-

στη κατάσταση, εξαιρε-

τικής προβολής, κοντά 

στη γέφυρα Κούσιου. 

Πληροφορίες στο τηλέ-

φωνο 6972269839 κ. 

Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμάτων 

στον Τριπόταμο Βέ-

ροιας, πολύ κοντά στο 

χωριό, με ηλεκτρικό 

ρεύμα, είναι ποτιστικό και χέρσο. Πληρ. τηλ.: 23310 27740.

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο 
Σταυρό Ημαθίας ε-
πάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Πληρ. τηλ.: 
6973 616847.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Παραδοσιακο ισογειο 27+οροφος 54 τ.μ 60000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ  92 τ.μ του1995 ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ  με 
οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  54 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 25000
ΠΙΕΡΙΩΝ πανω Διαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 Τ.Μ δυο ομορα  γραφεια με 2wc νοικιασμενα 350€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ130 τ.μ 3ΔΣ-Κ 3ος χ.ασανσερ Θερμ/τες 
κοπλαμ,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 120 τ.μ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ παραθ.πορτα αφαλει-
αςς 350€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πανω από Πιεριων επιπλωμενη ΛΟΥΞ 
1ΔΚWC A/C 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ .450 τ.μ με αδεια  50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 1650 
από παραλια25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
Λ.ΣΟΦΟΥ –Μπαρμπουτα οικ. αρτιο 135 τ.μ κτιζει 2οροφη 
μεζονετα 170τ.μ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 16000€ 

ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ οικοπεδ/φο-βιομηχανικο σε ασφαλτο 
7500τ.μ 30000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 
12000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 60000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.64000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4000τ.μ οικ.αρτιο 0,4 με θεα 200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ 20000€
ΠΑΤΡΙΔΑ προς ΤΡΙΛΟΦΟ δεξια πλευρα 8 ΣΤΡ.Αυτ.αρδευση 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 16000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.στεγη 92 τ.μ,70 καθαρα Αριστη 95000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια  25.000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γραφειο 32 τ.μ μικτα ανακαινισμενο 28000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 50 τ.μ γκαραζ διαμπερες καταλληλο κ για κατοικια 18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΜΙΑΟΥΛΗ Γραφειο ισογειο 35 τ.μ ανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ  7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ καταστηματα –αποθηκες40 τ.μ κ 25 τ.μ  120€ κ 200€ 
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείται μονοκατοικία 85μ²  με μεγάλο οικόπεδο 
στην Καστανιά
Πωλείται Διαμέρισμα 75μ2 2Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 110μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο
Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 
1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 88μ2 2Δ,Σ-Κ,WC στην 
Καλλιθέα
Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 112μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στη Βίλλα 
Βικέλα
Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας
Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή
Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι
Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 65μ2 1Δ,Σ,Κ,WC στο Κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 
και Επιπλωμένο στο Κέντρο της
Θεσσαλονίκης
Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα
Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 120μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο Κέ-
ντρο της Νάουσας
Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή
Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου
Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 
50μ2 έκαστη στο Σέλι.
Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 95μ2 2Δ,Σ,Κ, στο κέντρο
Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 
Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.
Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 
ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο
Κέντρο.
Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.
Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο
Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-
τίας Οδού
Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 
στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο) πλήρως εξοπλι-
σμένο, σε τιμή σόκ λόγω μετεγκατάστασης, σε κεντρικό πεζόδρο-
μο στη Βέροιας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6971831009.

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
«VENUSGROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗ
ΘΕΣΕΩΝΕΡΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργο-

δηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων 

2ης ειδικότητας

2)Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  εγκα-

ταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερ-

μαστή)

3) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκα-

ταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικό-

τητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 

Email: hr@venusgrowers.gr

Διεύθυνση:Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, Σιδηροδρομικός Σταθ-

μός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.

Τηλέφωναεπικοινωνίας: 2331023311 με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 

123.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στα 

Παλατίτσια εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και οικοδομή-

σιμο, με αποθήκη και αχυ-

ρώνα παλιά. Πλρη. τηλ.: 210 

7228806 & 6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 

τ.μ. στην περιοχή Πιερίων, 

δίπλα στην πρώην ALPHA 

BANK. Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 209 

τ.μ., συντελεστής δόμησης 

1,2, Διογένους με Πιερίδων 

Μουσών γωνία, Βέροια. Τηλ.: 

2331 300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 

κέντρο της Βέροιας γκαρσο-

νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-

σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιάζε -

ται  στην περιοχή ONE 

SALONICA στούντιο μονόχω-

ρο του 2008, 6ου ορ’όφου, με 

ηλεκτρικές συσκευές και κανα-

πέ κρεβάτι, αέριο, κλιματιστικό, 

θέα. Προτείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τιμή 270 ευ-

ρώ. Πληροφορίες: mapapad@

otenet.gr 6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 

εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. 

Διαθέτει μεταλλικό ρολό ασφα-

λείας. Τηλ.: 6986 731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα μα-

σέρ: φυσικοθεραπεύτρια 

η  α ισθητ ικός  η  εμπε ι -

ροτέχνης. Για studio spa 

Τηλ.6956483486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα α-

πό 18-30 ετών για εργασία 

σε γυράδικο στον Αγ. Γε-

ώργιο Ημαθίας για πλήρη 

απασχόληση. Τηλ.: 23310 

00999 & 6980 762012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Οδηγοί 

με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 

2) Κοπέλα με δίπλωμα αυ-

τοκινήτου. Πληροφορίες 

στο τηλ. 23310 41601 και 

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ 

με ειδική άδεια από επιχεί-

ρηση στη Βέροια για πλή-

ρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος 

αυτοκινήτων από επιχείρη-

ση στη Βέροια για πλήρη 

απασχόληση. Τηλέφωνα ε-

πικοινωνίας 23310 71553 

& 23310 62900, ώρες επι-

κοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να 

φροντίζει ηλικιωμένους σε 

24ωρη βάση, αναλαμβά-

νει καθαριότητα σπιτιών, 

γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 

6940 998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη μικρών παιδιών 

και νηπίων για πρωϊνή ή 

απογευματινή απασχόληση 

με μεγάλη εμπειρία. Πληρ. 

τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικ ιωμένων. Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 65 χρόνων, συ-

νταξιούχος, εμφανίσιμη, 

κοινωνική, αξιοπρεπής, α-

ναζητά σύντροφο έως 70 

χρόνων για μία ουσιαστική 

σχέση ζωής. Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Τηλ.: 6993 

233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο ΠΕ-

ΖΩ 207, μοντέλο 2010, 1600 

cc, πετρέλαιο, χρώματος 

μπλέ, ατρακάριστο, σε πολύ 

καλή κατάσταση. Πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 6972694325.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μερσεντές Ε200 

1800 κυβικά, θερμαινόμενα κα-

θίσματα και τιμόνι, ηλιοροφή, α-

ερανάρτηση, λάστιχα καινούρ-

για 11/2022, σύστημα παρκα-

ρίσματος, ABS, ESP, βοήθεια 

εκκίνησης ανηφόρας κ.ά. Τιμή 

5.900 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 6948 

119922 κ. Γιώργος.
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ΥπεύθυνοςΦορτώσεων-ΕξαγωγικήςΔιαδικασίας
Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρία μεπαρουσία 25 ετώνστον

τομέα της μεταποίησηςαγροτικώνπροϊόντων –παραγωγής
ειδώνδιατροφήςκαιμεσυνεχήσταθεράανοδικήπορείαστην
ελληνικήκαιδιεθνήαγορά,ζητείταιγιααπασχόλησηστιςεγκα-
ταστάσειςτης,πουβρίσκονταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας–Κρύ-
αςΒρύσης,υπεύθυνοςφορτώσεων–εξαγωγικήςδιαδικασίας.

Κύριες Αρμοδιότητες:
•Παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των διεργασιών εμπο-

ρικής διαχείρισης της εταιρίας (τιμολόγηση και έκδοση παραστα-
τικών, καρτέλες πελατών, παραλαβές εμπορευμάτων, αποστολές 
εμπορευμάτων, καταχωρήσεις παραστατικών)

•Συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση κυκλώματος αποθήκης
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού και εσωτερικού για ζητήματα 

που αφορούν τις φορτώσεις 
•Επίβλεψη των συναλλαγών και των παραστατικών φόρτωσης με 

μεταφορικές εταιρίες
•Διαχείριση - αρχειοθέτηση τιμολογίων
•Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρίας για την παρακο-

λούθηση των εργασιών
•Καθορισμός αποστολής εμπορευμάτων, παρακολούθηση φορτί-

ων, έλεγχος containers

Απαιτήσεις του ρόλου:
•Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ οικονομικών ή λογιστικής
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ERP εμπορικής διαχείρισης
•Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, MS Office
•Εξοικείωση και καλή χρήση των νέων τεχνολογιών
•Επιθυμητή η γνώση Galaxy ERP

Οι παροχές που συνοδεύουν τη θέση:
•Ανταγωνιστικός μισθός
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητα επαγγελματικής 

εξέλιξης λόγω δυναμικής ανάπτυξης της επιχείρησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 
αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώ-
ματα αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202301

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής και 
Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.: 
6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος μεταξύ 20 – 35 ετών για εργα-
σία σε κατάστημα γεωργικών εφοδίων στην πόλη της Βέ-
ροιας, ο οποίος να έχει εκπληρωμένες  τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις και να συνοδεύεται από Βιογραφικό 
Σημείωμα, καθώς και συστατικές επιστολές από προη-
γούμενους εργοδότες (όπου αυτές υπάρχουν). Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 6985124505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Γ΄
κατηγορίας ΠΕΙ, με προϋπηρεσία και
κάρτα ταχογράφου.Αποστολή βιογρα-
φικών email: sales@carbonbox.gr.Πλη-
ροφορίες στο τηλ.: 23310 74443 (ωρες
καταστημάτων).

Η εταιρεία «ΚΟΡΜΟΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» με έδρα στην 
νέα περιφερειακή οδό Βέροιας-Ναουσας ζητάει για άμεση 
πρόσληψη Αποθηκαριο - Οδηγό.

Προϋποθέσειςεργαζόμενου:
Απολυτήριο λυκείου
Δίπλωμα Β κατηγορίας
Ηλικία 22-30 ετών

Αποστολήβιογραφικούkormosemp@gmail.com
Διευκρινίσειςτηλέφωνο2331062222

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση ψησταριά-ουζερί 
«ΚΡΥΦΗΑΥΛΗ»  στο κέντρο της Βέροιας, με όλο 

τον εξολπισμό, σε τιμή ευκαιρίας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. Πληρ. τηλ.: 6973327071κ.Χριστίνα.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΜΗΜΑΤΟΣΕΞΑΓΩΓΩΝ
(Κωδ.Αγγ.ΥΠΕΞ3)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε.με έδρα την Βέροια Ημαθίας  αναζη-
τά υποψήφιο/α για μια νέα θέση εργασίας στο τμήμα πωλήσεων του 
εξαγωγικού τομέα του κονσερβοποιείου – χυμοποιείου της. 

Κύριεςαρμοδιότητες:
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Έκδοση φορτωτικών εγγράφων
•Επικοινωνία με πελάτες για διαχείριση και διευθέτηση τυχόν 

προβλημάτων
•Ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου εξωτερικού
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /οικονομικής κα-

τεύθυνσης 
•Άριστη Γνώση χειρισμού  Η/Υ 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Γαλλικής γλώσσας
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υπο-

χρεώσεις

ΕπιθυμητάΠροσόνταΥποψηφίου
•Άλλες ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Ισπανικά)
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργα-

τικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης 

στόχων
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 

Παροχές
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Μόνιμη Απασχόληση
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
•Εργασία σε ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν το βιογραφικό, στην 

έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.
gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφίαυποψηφίου.
Πληροφορίες:2331026974



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ 
WC ΑΠ διαμπερές 110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα 90 
μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 
θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 
48.000€ Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι 
ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 
μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 
κέντρο 55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2 
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
100 μ2 3ος όροφος κέντρο 
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-
σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 
μ2 με θέα 40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 
μ2 κέντρο 75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 
118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 
μ2 Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-ΚΕΝΤΡΟ studio 20τμ  επιπλωμένο 180€
-ΚΕΝΤΡΟ studio 25 τμ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ lux τμ 
230€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ studio  25  ανακαινισμενο  160€
-ΕΛΙΑ  50 τμ καινουργιο  πολύ καλο  250€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  55 τμ  3 χωροι θεα  καλό 240€
-ΡΟΛΟΙ 55τμ 3 χώροι ανακαινισμενο ατομ λεβητ 
250€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  40τμ super lux  επιπλωμενο 
320€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ   50τμ superlux  επιπλωμενο  
350€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  60 τμ καινούριο ατομ. Θερμ επι-
πλωμενο 400
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  75τμ καινούργιο   τζάκι , θέα 350
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ  80τμ  καινουργιο κλιμα 2 δωμ  
350€  
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  89τμ ανακαινισμενο ατομ θερμ 
πετρ    320€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  85τμ επιπλωμένο  πλήρες , ατομ. 
Θερμ. 300€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90τμ , ατομ. Θερμ.   330 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  100τμ 3δωμ  230€
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 60τμ 1δωμ σαλονι επιπλωμε-
νο 250 ευρω

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ  25 ΤΜ ανακαινσμενο lux ενοικιο 250  
28000 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τμ ανακαινισμενο ημιοροφος 
23000 ε
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  35 τμ καινουργιο  32.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45τμ καινούργιο τζακι 44.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  60 τμ καινουργιο τζακι   54.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  68τμ καινουργιο  2δωματ τζακι  
57000 ε
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τμ καλό τζακι 45.000€

-ΠΙΕΡΙΩΝ 85τμ καινούργιο  84000 €
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 90 τμ ισογειο ατομ λεβητας αυλη  
48000€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  80τμ καλό 47000€
-ΡΟΛΟΙ 80τμ καλό κοπλαν θωρακισμενη 
60.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85τμ 10ετών parking 85.000€
-ΡΟΛΟΙ 90 τμ ανακαινισμενο lu ατομ λεβητας 4 
όροφος θέα 90.000€
-ΡΟΛΟΙ  90τμ  καλο χωριζεται σε 2  47.000€
-ΓΗΠΕΔΟ  95τμ πολύ καλο ετοιμο αποθηκη με-
γαλη πυλωτη  55.000€
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ 135τμ  35ετών , αποθηκη , θέα 
110.000€
-ΠΙΕΡΙΩΝ  93τμ ανακαινισμένο ατομ λεβητ 
90.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 105τμ πολύ καλο , αποθηκη θεα,  
68.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120τμ καινούριο 4ος θέα 
165.000€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  70τμ και για επαγγελματική στέγη 
58.000€
-ΜΕΖΟΝΕΤΑ  ΚΕΝΤΡΟ 170τμ  LUX καινούργια 
θέα   300.000€
-MONOKATOIKIA ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ καινούργια 
180.000€
-ΚΤΕΛ 115 ΤΜ 4=os ΘΕΑ   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΥΚΑΙ-
ΡΕΙΑ 58000 ε
-ΑΓ. ΑΜΤΩΝΙΟΣ 100 ΤΜ 1=ος    ΚΕΝΤΡΟ 47000 ε  

-ΚΤΗΡΙΟ  280 ΤΜ  2 διαμεριματα 100 τμ και μα-
γαζι 80 τμ  140000 ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 80 ΤΜ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 ΤΜ 43000ε
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  120 ΤΜ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ  58000 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 280 ΤΜ SUPER  LUX TIMH 
320000 ε
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  240 ΤΜ SUPER  LUX ΤΙΜΗ    
220000 ε
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 170 ΤΜ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ  ΤΙΜΗ  
170000 ε
ΒΑΡΒΑΡΕΣ  70 ΤΜ  ΠΑΛΙΟ ΣΕ 800 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΤΙΜΗ 38000 ε 
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΗ  70 ΤΜ ΣΕ 500 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙ-
ΜΗ 14000 ε
ΚΟΥΛΟΥΡΑ    100 ΤΜ ΗΜΙΤΕΛΕΣ   ΚΑΙΝΟΥΡ-
ΓΙΟ ΤΙΜΗ 22000 ε
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ   90 ΤΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕ-
ΝΟ ΜΕ 1000 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙΜΗ 80000 ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   5700τμ θέα  κτίζει  280 τμ 
180.000€
-ΕΛΙΑ 225τμ καλό 24.000€
-ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ 800τμ επάνω στο δρόμο 
396.000€
-ΠΑΠΑΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 90τμ κτίζει 100τμ 38.000€

-ΠΑΝΟΡΑΜΑ 326 τμ 
127.000€
-ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ  520τμ 
130.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 150 τμ ε-
πάνω στο δρόμο  για 
μαγαζί 80.000€
-ΠΑΤΡΙΔΑ επάνω στο 
δρόμο 6000τμ 70.000€
-ΡΑΧΙΑ 1400τμ κεντρικό 78.000€
-ΛΑΖΩΧΩΡΙ 16000τμ 50.000€
-ΑΚΡΟΠΟΛΗ 400τμ θέα 120.000€
-ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 205 τμ 78.000€
-ΚΟΥΛΟΥΡΑ  4500τμ 110.000€
-ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ 630τμ 70.000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙ
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  15τμ 21.000€     
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  25 τμ 36.000€
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΕΝΤΡΟ 35τμ 78.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 55τμ 220.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΙΚΑ 45τμ με πατάρι  48.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 70τμ βενιζελου  58.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ ρολόι 35.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 60τμ βενιζελου 60.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
-ΡΟΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 45τμ 2χώροι 230€
-Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 40τμ 2χωροι 200€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ 2χωροι 180€
-ΕΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 115τμ 1ος όροφος 600€
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΑΖΙ 30τμ 150€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ: www.akinita-hmathias.gr

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ βιομηχανικός χώρος, υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, στρωμένος με βιομηχανικό δάπεδο, με 2 μεγάλους ψυκτι-
κούς θαλάμους για αποθήκευση στο δάπεδο, συνολικών μέτρων 
περίπου 900 μέτρα. Ο χώρος είναι κατάλληλος για εταιρεία που 
ασχολείται με τρόφιμα και είναι άμμεσα λειτουργικός. Στεγάζεται 
σε οικόπεδο 47.000 m. Πληροφορίες στο τηλ. 697-3736714



1. Ενδιαφέρομαι να συνδεθώ με το δίκτυο 
διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ. Ποια 
βήματα πρέπει να ακολουθήσω;

Επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα της 
ΔΕΔΑ (deda.gr/map/) και επιλέγετε «Έλεγχος Δι-
αθεσιμότητας». Καταχωρείτε την ακριβή διεύθυν-
σή σας και τα στοιχεία που ζητούνται. Επιλέγετε 
υποβολή. Αμέσως μετά εμφανίζεται ένα μήνυμα 
το οποίο σας ενημερώνει εάν είστε εντός ή εκτός 
του δικτύου της ΔΕΔΑ.

2. Εάν είμαι εντός του δικτύου, πώς μπο-
ρώ να κάνω αίτηση σύνδεσης;

Εάν είστε εντός δικτύου, θα λάβετε ένα email 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώ-
σει με έναν μοναδικό κωδικό για να μπορέσε-
τε να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
myDEDA και να διαχειριστείτε την αίτηση σας 
ηλεκτρονικά.

3. Εάν είμαι εκτός δικτύου, θα ενημερωθώ 
όταν η διεύθυνση του ακινήτου μου ενταχθεί 
στο δίκτυο;

Ναι. Εάν επιλέξετε το πεδίο «Συμφωνώ να 
λάβω ενημέρωση όταν θα καταστεί εφικτή η σύν-
δεση του ακινήτου μου με φυσικό αέριο», τότε η 
διεύθυνσή σας θα προστεθεί στις οδούς με εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος και θα ληφθεί υπόψη για 
την μελλοντική επέκταση του δικτύου της ΔΕΔΑ. Μόλις το ακίνητό σας 
ενταχθεί στον προγραμματισμό επεκτάσεων δικτύου, θα ενημερωθείτε 
από εκπρόσωπο της εταιρείας μας.

4. Πού μπορώ να δω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την αίτηση σύνδεσης;

Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΔΑ (www.deda.gr), στο πεδίο «Πε-
λάτες» μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα 
με την κατηγορία που ανήκετε (οικιακοί, εμπορικοί, βιομηχανικοί κατα-
ναλωτές, δημόσιοι οργανισμοί). Για όλους τους οικιακούς πελάτες είναι 
απαραίτητο να προσκομιστούν φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη 
δήλωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου.

5. Μετά την υποβολή των στοιχείων και των δικαιολογητικών 
που απαιτούνται για την αίτηση σύνδεσης, ποια διαδικασία ακο-
λουθεί;

Μετά τη σωστή υποβολή των στοιχείων και των δικαιολογητικών, 
ακολουθεί η αυτοψία του ακινήτου για να οριστεί η θέση του μετρητή και 
η υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης, ώστε να κατασκευαστεί και να 
ενεργοποιηθεί η παροχή.

 6. Εάν έχω κάνει λάθος κατά την υποβολή των στοιχείων, πως 
θα ενημερωθώ;

Θα σας σταλεί μήνυμα στην πλατφόρμα myDEDA και στο προσωπι-

κό σας email ώστε να προχωρήσετε στις αναγκαίες διορθώσεις.
7. Μπορώ να υπογράψω τη σύμβαση εάν δεν είμαι ο ιδιοκτήτης 

του ακινήτου;
Θα πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου 

για την υπογραφή της σύμβασης και κατά την υποβολή της αίτησης να 
καταγράψετε σωστά τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

8. Μέχρι πότε είναι δωρεάν τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο δια-
νομής της ΔΕΔΑ;

Η ΔΕΔΑ παρέχει 100% έκπτωση επί των τελών σύνδεσης για οικι-
ακούς καταναλωτές (κεντρική και αυτόνομη θέρμανση) και εμπορικές 
επιχειρήσεις ή επαγγελματίες (εκτός βιομηχανιών). Για να λάβουν την 
έκπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει τη 
σύνδεσή τους μέχρι τις 31/12/2023.

9. Μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση για σύνδεση με το δίκτυο 
φυσικού αερίου, αλλά να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον λέβητα 
πετρελαίου;

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της παροχής , ο καταναλω-
τής πρέπει να ενεργοποιήσει την σύνδεση εντός ορισμένου χρονικού 
διαστήματος που ορίζει η σύμβαση. Εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία ενερ-
γοποίησης, τότε οι καταναλωτές χρεώνονται με τα τέλη σύνδεσης.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι το φυσικό αέριο παραμένει αντα-
γωνιστικότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα, ενώ με-

ταξύ των πλεονεκτημάτων του περιλαμβάνονται 
η ενιαία και ποιοτική θέρμανση σε όλους τους 
χώρους χρήσης, η δυνατότητα για ζεστό νερό 
οποιαδήποτε στιγμή, γρηγορότερο μαγείρεμα, 
το χαμηλό κόστος συντήρησης του λέβητα και ο 
πλήρης έλεγχος της ποσότητας φυσικού αερίου 
που καταναλώνεται.

10. Εκτός από την επίσημη ιστοσελίδα 
της ΔΕΔΑ, υπάρχει κάποιος τηλεφωνικός α-
ριθμός της εταιρείας στον οποίο μπορούν να 
απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της 
Αλεξάνδρειας;

Στους αριθμούς 212-0215904 και 212-
0215915, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 
09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ..

 Τα 5 βήματα για την ενεργοποίηση της 
σύνδεσης

με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της 
ΔΕΔΑ

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων τα ακίνητα 
βρίσκονται εντός του δικτύου διανομής φυσικού 
αερίου, μπορούν να ακολουθήσουν τα ακόλουθα 
5 βήματα για τη σύνδεσή τους:

Βήμα 1: Μπείτε στο deda.gr/map/, συμπλη-
ρώστε τα στοιχεία σας & ελέγξτε τη διαθεσιμό-
τητα δικτύου στην περιοχή σας. Εάν βρίσκεστε 

εντός δικτύου, θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό email με κωδικούς σύνδε-
σης στο myΔΕΔΑ.

Βήμα 2: Μπείτε στο my.deda.gr και ολοκληρώστε την αίτησή σας. 
Μετά τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο μενού 
επιλογών «οδηγό χρήσης» με όλα τα βήματα που θα πρέπει να ακο-
λουθήσετε.

Βήμα 3: Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα 1 & 2, η ΔΕΔΑ θα πραγμα-
τοποιήσει αυτοψία για να καθοριστεί η θέση του μετρητή σε συνεννόηση 
με τον πελάτη και θα σας στείλει τη σύμβαση σύνδεσης. Μετά την υπο-
γραφή της σύμβασης θα τοποθετήσει τον μετρητή σας με όσα ορίζονται 
σε αυτή.

Βήμα 4: Υποβάλλετε τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης και υπο-
γράψτε σύμβαση με τον πάροχο φυσικού αερίου της επιλογής σας.

Βήμα 5: Υποβάλλετε αίτημα αυτοψίας εσωτερικής εγκατάστασης και 
εμείς θα ενεργοποιήσουμε τη σύνδεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν απορίες, οι κάτοικοι της 
Αλεξάνδρειας που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής 
φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ μπορούν να καλούν στους τηλεφωνικούς 
αριθμούς 2120215904 και 2120215915, από Δευτέρα έως και Παρα-
σκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ..
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Ποτάμι η Μητροπόλεως: Νέα βλάβη χθες στο κέντρο της Βέροιας 
ελέω οπτικών ινών- Υπάρχει γνώση του υπόγειου δικτύου; 

10 ερωτήσεις – 10 απαντήσεις για τη διαδικασία σύνδεσης 
με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ

Σε ποτάμι μετατράπηκε η οδός Μητροπόλεως της Βέροιας, μετά από βλάβη που προκλήθηκε χθες Παρασκευή στις 4.00 περίπου το απόγευμα, κατά τη διάρκεια εργασιών στον πεζόδρο-
μο της Βικέλα, μπροστά από το Δημαρχείο, από συνεργείο που τοποθετεί αυτό τον καιρό οπτικές ίνες στο κέντρο της πόλης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών έσπασε αγωγός της ΔΕΥΑΒ με 
αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η Μητροπόλεως. Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης υπήρξε για κάποιες ώρες διακοπή νερού αλλά και μείωση της πίεσης, σε περιοχές του κέντρου.

Είναι το δεύτερο ατύχημα που συμβαίνει στην πόλη από εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών, καθώς πριν από κάποιους μήνες έγινε πολύωρο μπλακ ουτ ευρέως μεγέθους από βλάβη σε 
γραμμή της ΔΕΔΔΗΕ και τώρα σε αγωγό του δικτύου ύδρευσης.

Ευλόγως αναρωτιέται κανείς εάν οι υπεύθυνοι των εργασιών έχουν ενημερωθεί για τον χάρτη των υπόγειων δικτύων πριν προχωρήσουν στο χρήσιμο, κατά τα άλλα, έργο τους.
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