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Πραγματική αδυναμία
ή «χρηματιστηριακό» 
παιχνίδι η παγκόσμια 

έλλειψη βασικών ειδών;;;
Δεν είμαι θιασώτης των συνωμοσιολογιών, ωστόσο 

αυτά που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα μας κάνει να 

αισθανόμαστε σαν ανήμπορες μαριονέτες που κάποιος 

κινεί τα νήματα και παίζει μαζί μας. Μετά την τεράστια ε-

νεργειακή κρίση και τα παιχνίδια με τις τιμές σε καύσιμα 

και ηλεκτρικό ρεύμα που καλά κρατούν, την έκρηξη στις 

τιμές των τροφίμων, ήρθε ένα νέο παγκόσμιο παιχνίδι 

με τα φάρμακα. 

Πώς είναι δυνατό να υπάρχει στον κόσμο τόσος 

πλούτος, να έχουμε επανέλθει από τα λουκέτα του 

κορωνοϊού και να μην έχει αποκατασταθεί η κανονικό-

τητα στην παραγωγή βασικών ειδών πρώτης ανάγκης; 

Γιατί δεν υπάρχει επαρκής παραγωγή πρώτων υλών 

και φαρμάκων και υφίστανται ελλείψεις σε πολύ βασικά 

φάρμακα σε όλο τον κόσμο; Μπορεί να ακούγομαι ως 

θεωρητικός κομμουνιστής, αλλά δεν είναι θέμα πλέον 

πολιτικής, αλλά κοινής λογικής! Είναι δυνατό να κυλάει 

ένα ποτάμι δισεκατομμυρίων για επουσιώδη ζητήματα, 

όπως π.χ. για ποδοσφαιρικές μεταγραφές και να μην 

παράγονται επαρκώς οι δραστικές ουσίες για ντεπόν ή 

αμοξίλ που έχει ανάγκη όλος ο πλανήτης;;; Πραγματική 

αδυναμία ή «χρηματιστηριακό» παιχνίδι;;; 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Δεν χρειάζεται πανικός
και «καβάντζες» 

φαρμάκων εν μέσω 
ελλείψεων

Με τις ελλείψεις βασικών φαρμάκων παρατηρείται το 
φαινόμενο, κάποιοι να αγοράζουν επιπλέον συσκευασίες 
για να έχουν καβάτζα, ενόψει και της έξαρσης των ιώσεων.

Αυτό βέβαια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, ο επόμε-
νος πελάτης να μην βρει ούτε ένα κουτί από το φάρμακο 
που μπορεί να χρειαστεί και να τρέχει από φαρμακείο σε 
φαρμακείο, κάτι που γίνεται έτσι κι αλλιώς αυτές τις ημέρες.

 Η πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου Ημαθίας 
Σοφία Κατή, μιλώντας χθες στον ΑΚΟΥ 99,6 συνέστησε 
ψυχραιμία. Ο κόσμος, είπε, δεν πρέπει να πανικοβάλλεται 
διότι πάντοτε εξυπηρετούνται οι πολίτες. «Δεν υπάρχει λό-
γος να μαζεύουν στα σπίτια τους πληθώρα φαρμάκων τα 
οποία κάποια στιγμή θα λήξουν. Ας παίρνουν τα φάρμακα 
που χρειάζονται χωρίς πανικό και ας έχουν μία καλή συ-
νεργασία με το φαρμακοποιό και το γιατρό τους, διότι ακό-
μα και σε περίπτωση που υπάρξει κάποια έλλειψη, μπορεί 
ένα φάρμακο να αντικατασταθεί με ένα άλλο ισοδύναμο».

Οπότε,  ψυχραιμία!
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Προσοχή στο παρκάρισμα έξω από το νέο Μουσείο
στη Βεργίνα-«Βροχή» οι κλήσεις! 

Τηλεφωνήματα δεχθήκαμε χθες το απόγευμα(Πέμπτη 05/01) από επισκέπτες του νέου Μουσείου στη Βεργίνα, οι 
οποίοι στην έξοδο βρήκαν επάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου κλήση από την Τροχαία για παράνομη στάθμευση. 
Δυστυχώς όπως μας ανέφεραν δεν υπάρχει επαρκής σήμανση και τα πολλά σταθμευμένα οχήματα στο δεξί άκρο του 
δρόμου παρέσυραν ακόμη περισσότερους να πράξουν το ίδιο. 

Σύμφωνα πάντα με τους οδηγούς υπάρχει μια ταμπέλα απαγόρευσης στάθμευσης πολύ πιο πριν φτάσουμε στο 
μουσείο που δεν γίνεται αντιληπτή και δεν είναι επαρκής η σήμανση για τον χώρο στάθμευσης του μουσείου. Παράλ-
ληλα αναφέρουν ότι τα αστυνομικά όργανα τους ενημέρωσαν ότι εκλήθησαν μετά από καταγγελία του προσωπικού 
του μουσείου και εκφράζουν το παράπονο, ότι θα μπορούσαν οι φύλακες του μουσείου τουλάχιστον τώρα στην αρχή 
λειτουργίας να τους επισημάνουν την παρανομία και να τους υποδεικνύουν το σημείο ασφαλούς στάθμευσης.

Πάντως όσοι πρόκειται να επισκεφθείτε το μουσείο, βεβαιωθείτε ότι είστε νόμιμα παρκαρισμένοι για να μην δείτε 
ροζ χαρτάκι που εκτός του προστίμου των 40 ευρώ επιφέρει και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για 20 
ημέρες.  

Δωρεά ενός διαδραστικού πίνακα από το ΕΚΕΔΙΜ 
Θεοχαρόπουλος στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Το πρωί της Πέμπτης(05/01) ο συνιδιοκτήτης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος, Αντώνης Θε-
οχαρόπουλος παρέδωσε στον διευθυντή του 6ου δημοτικού σχολείου Βέροιας Δημήτρη Πυρινό έναν διαδραστικό πίνακα. 
Παρόντες στην παράδοση της δωρεάς ήταν η αντιδήμαρχος Παιδείας Συρμούλα Τζήμα-Τόπη και ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ 
Θανάσης Δέλλας. Ο κ. Πυρινός ευχαρίστησε τον κ. Θεοχαρόπουλο και τον διαβεβαίωσε ότι η δωρεά τους θα «πιάσει 
τόπο» και θα καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου. Από την πλευρά του ο κ. Θεοχαρόπουλος ανέφερε ότι το ΕΚΕ-
ΔΙΜ στηρίζει σχολεία και εκπαιδευτικές δομές, αφού το Κέντρο τους αποτελεί τμήμα της εκπαίδευσης.

Αξίζουν συγχαρητήρια στο ΕΚΕΔΙΜ και την οικογένεια Θεοχαρόπουλου για την εξαιρετική πρωτοβουλία και μακάρι να 
την μιμηθούν και άλλες επιχειρήσεις.  

(φωτο: Πληροφοριοδότης)

Δύο νέα υπερσύγχρονα ψηφιακά ακτινολογικά
στο Νοσοκομείο Βέροιας

 Η νέα χρονιά έκανε 
“ποδαρικό» στις κτιρι-
ακές εγκαταστάσεις του 
Νοσοκομείου Βέροιας 
με την εγκατάσταση και 
παρουσίαση δύο νέων 
υπερσύγχρονων ψηφι-
ακών ακτινολογικών συ-
γκροτημάτων. Όπως α-
ναφέρει σε ανάρτησή του 
ο διοικητής, στη διάθεση 
των ασθενών βρίσκεται 
πλέον ένα υπερσύγχρονο 
χειρουργικό λέιζερ λιθο-
τριψίας, ένας ψηφιακός 
ορθοπαντογράφος και έ-
νας τελευταίας τεχνολογί-
ας υπέρηχοτομογράφος. 
Και έπεται συνέχεια…
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Στα μέσα Ιανουαρίου αναμένεται να 
καταθέσει στην Βουλή την διορθωτική 
ρύθμιση για τις Οικονομικές Επιτροπές ο 
υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, 
μετά την απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ), που  ανατρέπει τις 
διατάξεις του τέως υπουργού Εσωτερι-
κών, Τάκη Θεοδωρικάκου και επαναφέρει 
την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην 
προηγούμενη κατάσταση, όπως αυτή α-
ποτυπώθηκε την επομένη των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών του 2019 με το σύστη-
μα της απλής αναλογικής, στην λογική 
των συναινέσεων μεταξύ των δημοτικών 
παρατάξεων.

Εκ νέου προς ψήφιση, 
όλα τα θέματα από την

 1η Δεκεμβρίου 2022 και μετά 
Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 

επαναφέρει την απλή αναλογική στην 
σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής και ακυρώνει τις διατάξεις Θεοδωρικάκου στο σκέλος 

της υπερενίσχυσης της διοικούσας παράταξης. Ακυρώνει επίσης 
την μεταφορά αρμοδιοτήτων από το δημοτικό συμβούλιο στην 
Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πράγμα 

που σημαίνει ότι οι δήμοι θα πρέπει να φέρουν εκ νέου προς ψή-
φιση όλα τα θέματα των δυο Επιτροπών στο δημοτικό συμβούλιο, 
καθώς σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, από την 1η Δεκεμβρίου 2022 
ακυρώνονται όλες οι αποφάσεις που έχει λάβει η Οικονομική Ε-
πιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στους 332 Δήμους  και 
στις 13 Περιφέρειες της χώρας.  

Δήμος Βέροιας: 
Την Κυριακή η εκλογή νέων συνθέσεων

Παράλληλα οι δήμοι  καλούνται να συνεδριάσουν εκ νέου για να 
εκλέξουν μέλη στις  νέες συνθέσεις των Επιτροπών. 

Στο δήμο Βέροιας, αυτή η διαδικασία θα γίνει την ερχόμενη Κυ-
ριακή 8 Ιανουαρίου 2023, σε ειδική τακτική συνεδρίαση, στις 11:00 
π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος, στο Δημαρχείο, 
ώστε να εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου: Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής και τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εκλογή των οργάνων ή η 
συνεδρίαση ματαιωθεί, λόγω έλλειψης απαρτίας, η διαδικασία θα 
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023, την ίδια 
ώρα, χωρίς άλλη πρόσκληση.

Μεγάλο πρόβλημα και στην Ημαθία με τις ελλείψεις 
βασικών φαρμάκων εν μέσω έξαρσης ιώσεων

-Τι είπε η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, Σοφία Κατή, στον ΑΚΟΥ 99,6
Η έλλειψη φαρμάκων είναι πλέον 

ορατή και στα φαρμακεία της Ημα-
θίας και για τον λόγο αυτό, ο φαρ-
μακευτικός σύλλογος του νομού, με 
ανακοίνωσή του ενημερώνει σχετικά 
τους πολίτες. Για το πρόβλημα των 
ελλείψεων σε βασικά φάρμακα κυρί-
ως του αναπνευστικού καθώς και σε 
αντιβιώσεις, αντιβηχικά και εισπνε-
όμενα για παιδιά, μίλησε χθες στην 
εκπομπή «πρωινές σημειώσεις» 
του ΑΚΟΥ 99,6 η πρόεδρος του 
συλλόγου Σοφία Κατή.

 Όπως είπε, «το τελευταίο διάστη-
μα το πρόβλημα έχει ενταθεί, από 
πολλούς παράγοντες, διότι πλέον ε-
κτός από τις εξαγωγές, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν από 
την εποχή κόβιντ ή από την οικονομική κρίση, έχουμε και άλλα προβλή-
ματα στις πρώτες ύλες, έχουμε προβλήματα συσκευασίας, προβλήματα 
στις μεταφορές κι έτσι όλο αυτό έχει γίνει πλέον πολυπαραγοντικό. 
Επιπλέον το είχαν εντοπίσει και οι επιστήμονες ότι μετά την εποχή του 
κόβιντ θα είχαμε και πάρα πολλές ιώσεις, το οποίο  βλέπουμε σήμερα. 
Έτσι λοιπόν με τις ιώσεις του αναπνευστικού συστήματος που υπάρ-
χουν αυτό το διάστημα, έχουμε και πολύ μεγάλες ελλείψεις ταυτόχρονα 
στα φάρμακα. Αυτό οδηγεί στο εξής πρόβλημα: οι πολίτες να τρέχουν 
από φαρμακείο σε φαρμακείο προσπαθώντας να βρουν το φάρμακό 
τους και οι φαρμακοποιοί από την άλλη, να δίνουν το δικό τους αγώνα, 
να προσπαθούν με ότι φάρμακα έχουν απομείνει στο φαρμακείο τους, 
να εξυπηρετήσουν και να βοηθήσουν τους ασθενείς».

Ποια φάρμακα έχουν ελλείψεις και μέχρι πότε νομίζετε ότι μπο-
ρεί να ομαλοποιηθεί η κατάσταση;

-Ελλείψεις είχαμε σε όλες τις κατηγορίες. Βέβαια αυτό το διάστημα 
έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις ακόμα και σε βασικά φάρμακα, όπως 
είναι η παρακεταμόλη, το απλό ντεπόν και το παναντολ, όπως και οι 
αντιβιώσεις. Έχουμε θέματα με τις παιδικές αντιβιώσεις, τα αντιβηχικά, 
τα εισπνεόμενα. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι οι ενήλικες 
μπορεί να κάνουν υπομονή αλλά στα παιδιά δεν έχουμε δικαίωμα να 
καθυστερήσουμε καθόλου.  Να συμπληρώσω ότι το τελευταίο διάστη-
μα, ήταν αυξημένες οι ιώσεις αλλά ήταν και κλειστές οι εταιρείες λόγω 
των γιορτών και είχαμε ένα αυξημένο πρόβλημα στα φαρμακεία.

Όταν ανοίξουν τα σχολεία πως θα αντιμετωπισθεί το θέμα, υ-
πάρχει περίπτωση να ομαλοποιηθεί σύντομα η κατάσταση;

Ήδη η πολιτεία έχει εξαγγείλει κάποια μέτρα που είναι σε θετική 
κατεύθυνση, αλλά το πρόβλημα δεν θα λυθεί εύκολα διότι είναι πολυ-
παραγοντικό και θα πρέπει όλοι οι φορείς που εμπλέκονται να συνεργα-
στούν μεταξύ τους έτσι ώστε να έχουμε μία καλύτερη έκβαση στο θέμα 

των ελλείψεων. Να τονίσω όμως 
ότι πολύ σημαντικός είναι και ο α-
ντιγριπικός εμβολιασμός για τον 
οποίο εγκαίρως κάναμε τις σχετι-
κές ανακοινώσεις, ότι οι πολίτες 
και ειδικά αυτοί που ανήκουν στις 
ευάλωτες ομάδες θα πρέπει να 
προστατευτούν από τον αντιγρι-
πικό εμβολιασμό. Ήδη έχουμε την 
εμφάνιση της γρίπης και από ότι 
λέγεται και ο Φεβρουάριος θα είναι 
ένας μήνας με έντονη έξαρση.

Οι οδηγίες του Συλλόγου  
Για τις ελλείψεις ο Φαρμακευ-

τικός Σύλλογος Ημαθίας, για της 
προέδρου Σοφίας Κατή και του γ. 
γραμματέα Γιώργου Μουρτζίλα, 
εξέδωσε χθες ανακοίνωση με ο-
δηγίες προς ασθενείς και πολίτες, 
τονίζοντας τα εξής:

«Σε μείζον πρόβλημα εξελίσ-
σονται οι ελλείψεις φαρμάκων στα 
φαρμακεία, σε μια μάλιστα περί-
οδο κατά την οποία οι ιώσεις βρί-
σκονται σε μεγάλη έξαρση.

Πλέον υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε βασικά φάρμακα όπως 
παρακεταμόλη (Depon, Panadol), αντιβιώσεις παιδικές και ενηλίκων, 
εισπνεόμενα φάρμακα αλλά και αντιβηχικά. Το αποτέλεσμα είναι οι πο-
λίτες του Νομού Ημαθίας να πηγαίνουν τις τελευταίες μέρες από φαρ-
μακείο σε φαρμακείο για να βρουν ακόμη και ένα απλό Depon.

 Οι φαρμακοποιοί καθημερινά δίνουν τη δική τους μάχη για την εξυ-
πηρέτηση των ασθενών. Προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με 
όσα φάρμακα έχουν στη διάθεση τους και σε συνεννόηση με το γιατρό 
και τον ασθενή.

 Εκτός από τις ελλείψεις λόγω εξαγωγών και τις ελλείψεις πρώτων 
υλών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, την περίοδο των 
εορτών έκλεισαν και οι εταιρείες και η κατάσταση επιδεινώθηκε με την 
έξαρση των ιώσεων.

 Επειδή δυστυχώς δεν υπάρχει επάρκεια σε πλήθος συνταγογρα-
φούμενων αλλά και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, στην προ-
σπάθεια να ανταπεξέλθουμε οι φαρμακοποιοί στο ρόλο μας και στην 
κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού, συνιστούμε τα 
εξής:

-Οι χρονίως πάσχοντες φροντίζετε ώστε να προσέρχεστε εγκαίρως 
για την εκτέλεση της συνταγής σας ώστε να υπάρχει χρονικό περιθώριο 

να καλύψει ο φαρμακοποιός πιθανές ελλείψεις.
-Εμπιστευτείτε το φαρμακοποιό σας στην προσπάθεια εύρεσης 

εναλλακτικών σκευασμάτων, με βάση τη δραστική ουσία και τις φαρμα-
κολογικές ιδιότητες. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο σκεύασμα, αναζητού-
με φαρμακολογικώς και θεραπευτικώς ισοδύναμο.

-Στην περίπτωση που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας 
φάρμακα για οξεία πάθηση, κρατάτε επικοινωνία μαζί του ώστε να σας 
προτείνει εναλλακτικές διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων σε 
περίπτωση που δεν βρείτε τα συγκεκριμένα φάρμακα.

-Λάβετε μέριμνα για ιδιαίτερη προσοχή την περίοδο όπου υπάρχει 
έξαρση ιώσεων του αναπνευστικού συστήματος καθώς και γρίπη.

-Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας έγκαιρα ενημέρωσε τους 
πολίτες για τον αντιγριπικό εμβολιασμό. Οι πολίτες που ανήκαν ιδίως 
στις ευάλωτες ομάδες οφείλουν να προστατευτούν με το αντιγριπικό 
εμβόλιο».

 Τέλος, σε σχέση με τις αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων η κα Κατή 
ανέφερε πως πρόκειται κυρίως για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμα-
κα, όπου αναμένεται μία αύξηση από τις εταιρείες, λόγω αύξησης των 
πρώτων υλών.

Σοφία Γκαγκούση

Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο Βέροιας
Εκλογή μελών για τις νέες συνθέσεις σε Οικονομική Επιτροπή 

και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την απόφαση του ΣτΕ



Γράφει ο δάσκαλος,
Μάκης Δημητράκης

Ο πανεπιστημιακός κα-
θηγητής της λαογραφίας Δ. 
Λουκάτος έγραψε για τα ήθη 
και έθιμά μας. «…Δεν έχει 
σημασία ότι ζούμε σε μια ε-
ποχή μοντέρνα… Το υπο-
συνείδητό μας κρατάει σαν έθιμα τις δεισιδαιμονίες αυτές… 
Χρειάζεται να ξέρουμε και να περιγράφουμε με αγάπη τα 
έθιμά μας, γιατί έτσι δενόμαστε περισσότερο με το έθνος 
μας και την ιστορία μας. Ιδιαίτερα για τις νέες γενιές έχουμε 
χρέος εμείς οι παλιότεροι να κάνουμε αυτές τις περιγραφές, 
ώστε να ενημερώνονται οι νέοι και να αγαπούν και να ξανα-
ζωντανεύουν τα πατροπαράδοτα…».

Έτσι σήμερα θα μας απασχολήσουν οι Καλικάντζαροι. Τα 
καλικαντζαράκια όπως χαϊδευτικά τα αποκαλεί ο λαός μας.

Δαιμονικά όντα. Άσχημα, μαύρα με μάτια κόκκινα, τριχω-
τά, με πόδια τραγίσια. Χαρακτηριστικό τους κάποιο κουσού-
ρι, κουτσοί, στραβοπρόσωποι και στραβοπόδαροι, μονόμα-
τοι και μονοπόδαροι, στραβόστομοι και στραβομούρηδες. 
Είναι ευκίνητοι, νάνοι ή μεγαλόσωμοι, άλλοτε γυμνοί, άλλοτε 
κουρελιάρηδες, με σκούφο και με παπούτσια άλλοτε τσα-
ρούχια κι άλλοτε σιδερένια.

Για την προέλευσή τους – σύμφωνα με κάποιες δοξασίες 
– λένε πως κάποτε ήταν άνθρωποι με κακιά μοίρα και ακόμη 
πως καλικάντζαροι γίνονται όσοι γεννηθούν μέσα στο 12ή-
μερο εκτός κι αν βαπτιστούν αμέσως ή γίνονται εκείνοι στη 
βάπτιση των οποίων ο παπάς δε διάβασε σωστά τα ευχές 
του μυστηρίου.

Αρχηγός τους είναι ο Μαντρακούκος (κουτσός, άγριος και 
πολύ επικίνδυνος). Ακολουθεί ο Μαγάρας (με τεράστια κοι-
λιά). Άλλος είναι Κωλοβελόνης (με μεγάλα δόντια).

Όλο το χρόνο τα καλικαντζαράκια προσπαθούν – στα έ-
γκατα της γης όπου ζουν – να κόψουν το δέντρο που βαστά-
ει τη γη. Όταν όμως πλησιάζει η στιγμή που θα το κόψουν, 
βγαίνουν στην επιφάνεια της γης να κάνουν σκανδαλιές, 
περιμένοντας πως το δέντρο θα πέσει μόνο του.

Βγαίνουν ακόμη στην επιφάνεια της γης φοβούμενοι μή-
πως και η ετοιμόρροπη γη θα πέσει και θα τους πλακώσει. 
Πάνω στη γη μένουν σε νερόμυλους, κάτω από γεφύρια, 
κοντά στα ποτάμια και σε τρίστρατα. Μπαίνουν στα σπίτια α-
πό τις καμινάδες των σβηστών μόνο τζακιών. Έτσι οι νοικο-
κυραίοι του σπιτιού φροντίζουν να καίει το τζάκι νυχθημερόν 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 12ήμερου.
Μένουν πάνω στη γη μέχρι την παραμονή των Φώτων 

οπότε τρομαγμένοι από την παρουσία του παπά και τον 
αγιασμό επιστρέφουν στον κάτω κόσμο και ξαναρχίζουν να 
κόβουν το δέντρο της γης που με τη Γέννηση του Χριστού 
ξαναγίνεται.

Οι καλικάντζαροι δε μοιάζουν μεταξύ τους και δεν πρέπει 
να μπερδεύονται με άλλα «δαιμονικά» της ελληνικής υπαί-
θρου που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά που εμφανίζο-
νται όλο το χρόνο όπως οι Βουρκόλακες = Βρυκόλακες, τα 
αερικά, τα ξωτικά και οι παραρίτες.

Τα καλλικαντζαράκια τα συναντούμε και με άλλες ο-
νομασίες όπως Καλκαντζόνια, Καλκαττζάνια, Καλκάνια, 
Καρκάντζαροι, Τζόγιες, Κωλοβελόνηδες, Σκαλικαντζέρια, 
Καρκαντζέλια κ.ά.

Αλλά και άλλοι λαοί έχουν αντίστοιχα δαιμονικά όντα με 
τους δικούς μας καλικάντζαρους. Έτσι έχουμε τα πνεύματα 
του δάσους, τους νάνους, τους λυκάνθρωπους, τους δράκο-
ντες και τις μάγισσες που σαν κυρίαρχα όντα της νύχτας και 
της υπαίθρου εχθρεύονται ή ζηλεύουν την οικογενειακή ζωή 
και χαίρονται να μολύνουν κάθε είδους από την τροφή ή τον 
ρουχισμό τους.
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Τα λαογραφικά μας

Καλικάντζαροι

Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ (ΜΤ-
ΓΛ)

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 : Πέμπτη 5/1 - Παρασκευή 6/1 – 

Σάββατο 7/1 - Κυριακή 8/1 στις 17.15
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

ΜΑΡΜΑΝΤΙΟΥΚ  (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 5/1 - Παρασκευή 6/1 – 

Σάββατο 7/1 - Κυριακή 8/1 στις 17.15
Σκηνοθεσία: Mark A.Z. Dippe
Σενάριο: Byron Kavanagh & Brad Anderson
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Γιώργος 

Σκουφής, Άννα Σταματίου, Τάκης Σακελλαρίου, Στεφανία Φιλιά-
δη, Σοφία Τσάκα, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Αφροδίτη 
Αντωνάκη, Λένα Μαραβέα, Όθωνας Μεταξάς, Βασίλης Μήλιος

M3GAN   (James Wan)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 5/11 - Παρασκευή 6/1 – 

Σάββατο 7/1 - Κυριακή 8/1 – Δευτέρα 9/1 – Τρίτη 10/1 - Τετάρτη 
11/1 στις 21.30

Σκηνοθεσία: Gerard Johnstone
Σενάριο: Akela Cooper & James Wan
Ηθοποιοί: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald, 

Jenna Davis, Brian Jordan Alvarez, Arlo Green, Kira Josephson, 
Jen Van Epps, Ronny Chieng

OPERATION FORTUNE: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ (Jason Statham - 
Hugh Grant)

Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 5/11 - Παρασκευή 6/1 – 
Σάββατο 7/1 - Κυριακή 8/1 – Δευτέρα 9/1 – Τρίτη 10/1 - Τετάρτη 
11/1 στις 19.15

Σκηνοθεσία: Guy Ritchie
Σενάριο: Ivan Atkinson, Marn Davies & Guy Ritchie

Ηθοποιοί: Aubrey Plaza, Cary Elwes, Hugh Grant, 
Jason Statham, Eddie Marsan, Eugenia Kuzmina, Max Beesley, 
Josh Hartnett, Lourdes Faberes, Kaan Urgancioglu, Peter 
Ferdinando, Conor MacNeill, Sam Douglas

AVATAR: THE WAY OF WATER 
Σε 3D HFR (high frame rate) 48 fps.
Προβολές στην αίθουσα 1 :Πέμπτη 5/11 - Παρασκευή 6/1 – 

Σάββατο 7/1 - Κυριακή 8/1 – Δευτέρα 9/1 – Τρίτη 10/1 - Τετάρτη 
11/1 στις 19.45

Σκηνοθεσία: James Cameron
Σενάριο: James Cameron
Ηθοποιοί: Jemaine Clement, Sam Worthington, Zoe 

Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, 
CCH Pounder, Joel David Moore, Kate Winslet, Oona Chaplin, 
Edie Falco, Chloe Coleman, Jack Champion, Bailey Bass, Cliff 
Curtis, Michelle Yeoh

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»   
  5/1/23 - 11/1/23

«…Παράλαβε το παιδίον… και 
φεύγε  εις Αίγυπτον» (Ματθ. Β΄13)

Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Δεν πρόλαβαν να αναχωρήσουν οι Μάγοι, φίλοι αναγνώστες 
και ο απεσταλμένος Άγγελος φέρνει το μήνυμα της φυγής: «Ε-
γερθείς παράλαβε το παιδίον –λέγει στον Ιωσήφ- και τη μητέρα 
αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον…» (Ματθ. Β΄13). Εγκαταλείψτε τη 
γη σας και φύγετε στη χώρα της εξορίας σας.

«Φεύγε εις Αίγυπτον». Η Αγία Οικογένεια, μια Οικογένεια 
εξορίστων. Πρόσφυγες και φυγάδες. Διπλή η εξορία και άγνω-
στος ο χρόνος διάρκειας. Εξόριστη πρώτα σε ξένη χώρα, στην 
Αίγυπτο και μετά το θάνατο του Ηρώδη στη Γαλιλαία, αφού η 
Ιουδαία τους ήταν απαγορευμένη. Το τυφλό πάθος της κοσμικής 

εξουσίας καταδίωκε από την πρώτη στιγμή και έβαλε σε δοκιμασία το θείο βρέφος, την 
Παναγία μητέρα Του και τον δίκαιο Ιωσήφ.

Όμως, η προσφυγή και οι εξορίες των δικαίων, των αθώων, δεν σταμάτησαν. Ε-
ξακολουθούν μέχρι σήμερα. Οι τύραννοι δεν έπαυσαν να καταδιώκουν όλους όσοι 
θεωρούν πρόσκομμα στα παράνομα σχέδιά τους. Και δεν διώκονται μόνο οι μεγάλοι. 
Καραβάνια τα αθώα γυναικόπαιδα παίρνουν συχνά τον, χωρίς επιστροφή, δρόμο της 
προσφυγιάς. Μακριά από τους τόπους που έζησαν, που αγάπησαν, που ζυμώθηκαν 
μαζί τους, που το κάθε τι τους μιλούσε. Ένα ξερίζωμα πιο οδυνηρό και από το ξερίζω-
μα της καρδιάς.

Πόσες τέτοιες δραματικές και τραγικές συγχρόνως εξορίες έζησε η εποχή μας! Ας 
θυμηθούμε τα πρόσφατα ανθρώπινα φορτία, στοιβαγμένα χειρότερα από τα ζώα, στα 
σκοινοκάραβα της ντροπής και του θανάτου, που έφευγαν κυνηγημένα, με τη φρίκη 
στα πρόσωπα, για να γλιτώσουν από τη μανία του σύγχρονου βαρβαρισμού. Πόσοι 
άλλοι πολιτικοί πρόσφυγες αναγκάζονται καθημερινά, σε όλα τα μήλη και πλάτη της 
γης, να εγκαταλείψουν τους προσφιλείς τους! Και όλα αυτά σε εποχή που τόσος λόγος 
γίνεται για ανθρώπινα δικαιώματα.

Αλλά ο κόσμος μας, η σύγχρονη οικογένεια γνώρισε και άλλου είδους εξορία. Εξό-
ριστη συχνά η γυναίκα από το σπίτι της. Το εύκολο διαζύγιο την αναγκάζει συχνά να το 
εγκαταλείπει, να φεύγει κυνηγημένη από όλους εκείνους και όλα εκείνα που πόθησε, 
που αγάπησε, που συνέδεσε τη ζωή της. Χιλιάδες γνωρίζουν κάθε χρόνο, στη μικρή 
χώρα μας, την τραγωδία της εξορίας αυτής.

Έπειτα έρχονται οι νέοι μας που η αδιαφορία και η αστοργή της εποχής μας, τους 
αναγκάζει να παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς για ένα χαρτί, στην πιο κρίσιμη περίοδο 
της ζωής τους. Και πόσους άλλους τους σπρώχνει σε μια άλλου είδους εξορία, σε ε-
ξορία του εαυτού τους, σε αλλοτρίωση από την προσωπικότητά τους, με τα σύγχρονα 
ναρκωτικά, αλκοολισμός, πανσεξουαλισμός, σύγχρονες κρίσεις, εξορίζουν καθημερινά 
αναρίθμητες υπάρξεις από τα σπίτια τους και το περιβάλλον τους από τον εαυτό τους.

Αυτές τις χρονιάρες μέρες, ας ανέβει, φίλοι αναγνώστες, θερμή η προσευχή μας 
προς Εκείνον που από τα πρώτα βήματά Του γνώρισε τη δοκιμασία αυτής της εξορίας, 
να σταματήσει κάθε είδους εξορία από τον πλανήτη μας και να δώσει να κυριαρχήσει 
παντού η δική Του ειρήνη και ευδοκία.



Παράταση υποβολής αιτήσεων 
παρόχων στο πρόγραμμα κατάρτισης 

150.000 εργαζομένων της ΔΥΠΑ
Οι Πάροχοι Κατάρτισης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ.) μπορούν πλέ-

ον να υποβάλουν αίτηση 
για συμμετοχή στο πρό-
γραμμα αναβάθμισης 
δεξιοτήτων 150.000 ερ-
γαζομένων «Πάω Μπρο-
στά» μέχρι και την Τρίτη 
10 Ιανουαρίου 2023, ώ-
ρα 23:59.

Στο πλαίσιο της εν 
λόγω δράσης που υλο-
ποιείται από τη Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης 
(ΔΥΠΑ), προσφέρεται ε-
πιδοτούμενη κατάρτιση 
διάρκειας 80 ωρών σε 
150.000 εργαζομένους 

του ιδιωτικού τομέα, η οποία οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσι-
νων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρ-
τητων φορέων πιστοποίησης. Στόχος της δράσης είναι οι εργαζόμενοι να 
προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους 
εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να 
συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμ-
μα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας. 

Το ποσό της επιδότησης ωφελούμενων είναι 5 ευρώ ανά ώρα, δηλα-
δή συνολικά μπορεί να ανέλθει στα 400 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος συγκροτείται 
αντίστοιχο Μητρώο για τους Παρόχους Πιστοποίησης με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, επίσης, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, 
ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να υ-
ποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας 
voucher.gov.gr, πατώντας στον σύνδεσμο,  Εγγραφή στο Μητρώο Ωφε-
λουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση

Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Ημαθίας Τάσου Μπαρτζώκα 
γνωστοποιούνται τα εξής:

«Ο Τάσος Μπαρτζώκας είχε επισημάνει με έμφαση, στην τοποθέ-
τησή του για τον Προϋπολογισμό του 2023, ότι η κλιμακωτή επιδότηση 
ρεύματος σε επιχειρήσεις, που έχουν ισχύ έως 35 κιλοβολτ αμπέρ αλλά 
καταναλώνουν πάνω από 2000 κιλοβατώρες, πλήττει ιδιαίτερα μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αρτοποιεία και κρεοπωλεία. Είχε επίσης, 
ζητήσει την περαιτέρω στήριξή τους και την επανεξέταση των μέτρων, 
ειδικά για αυτή την κατηγορία καταναλωτών ρεύματος.

Μετά την ανακοίνωση της Κυβέρνησης ότι προχωρά στην καταβολή 
της αναδρομικής επιδότησης, σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος 
εμπορικών καταναλωτών με παροχή ισχύος έως 35 kVA, αρτοποιείων 
καθώς και αγροτών, ύψους 85 εκατ. ευρώ, για τους μήνες Φεβρουάριο 
και Μάρτιο, ο Βουλευτής είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος.

Όπως ο ίδιος δηλώνει «η αναδρομική επιδότηση θα ανακουφίσει 
πολλούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες, όπως πχ αρτοποιούς, αλλά και 
αγρότες, που έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα από την κλιμακωτή επιδό-
τηση, όπως ακριβώς είχα επισημάνει στους Υπουργούς. Χαίρομαι που 
μια ουσιαστική παρέμβαση εισακούστηκε, από την Κυβέρνησή μας και 
θα επωφεληθούν πολλοί συμπολίτες μας.» 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣΣΩΚΡΑΤΗΣτου 

Μιλτιάδη και της Χριστίνας, το γένος 
Σαρακατσιάνου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Χαράλαμπου και της 
Πελαγίας, το γένος Ρωμάνου, που γεν-

νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

Επανόρθωση για το άρθρο 
«Δύο Μέτρα και Δύο Σταθμά» 

και αποκατάσταση 
της Προϊσταμένης Υγείας 

της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας
 κ. Καραμελίδου 

Στο άρθρο μου με τίτλο 
«Δύο Μέτρα και Δύο Σταθ-
μά» που δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στο 
φύλλο της 04/01/2023 στην 
σελίδα 6, έχοντας την πικρία 
για τον αποκλεισμό του φαρ-
μακείου μου από την λίστα 
των διευρυμένων φαρμακεί-
ων προέβην καθ’ υπερβο-
λή στο συγκεκριμένο άρθρο 
σε ατυχείς παραλληλισμούς 
που σε καμία περίπτωση 
δεν είχαν σκοπό να προ-
σβάλουν ή να δυσφημίσουν 
προσωπικά την Προϊσταμέ-
νη Υγείας της Αντιπεριφέρει-
ας Ημαθίας κ. Καραμελίδου.  
Οφείλω με την παρούσα να 

αναιρέσω τα προσβλητικά σημεία του άρθρου μου και να δηλώσω 
ότι σέβομαι και υπολήπτομαι προσωπικά την κα Καραμελίδου, η ο-
ποία λειτούργησε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και των υπηρε-
σιακών της καθηκόντων, με την οποία διαφώνησα υπηρεσιακά, αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν είχα σκοπό να προσβάλω.

Γ.Ξ.Τροχόπουλος

Ευχαριστήριο 
του Συλλόγου Μ.Α.μ.Α

Ευχαριστούμε από καρδιάς :
-Την εταιρεία ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ,που για 

ακόμη μια φορά στέκεται αρωγός στις προσπάθειες του συλλόγου 
,προσφέροντάς μας 400 ευρώ για τους σκοπούς και τις δράσεις μας

-Τη φίλη του συλλόγου μας κυρία Αργυρώ Μακροπούλου για τη 
δωρεά 100 ευρώ

-Τις αγαπημένες φίλες υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ Γαλαξί-
ας(Θεσσαλονίκης 49) ,για την προσφορά τροφίμων και υλικών μα-
κράς διαρκείας για τις ανάγκες του συλλόγου μας, αποδεικνύοντας 
το αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς που τους διέπει.

ΜεεκτίμησητοΔΣτουσυλλόγουμας

Διευκρινιστική 
ανακοίνωση

Ως Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας εκφράζουμε τη 
θλίψη και τον αποτροπιασμό μας για τον πνιγμό του 11 μηνών 
βρέφους και τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση 
που αντιμετωπίζει η μητέρα του. Επιπρόσθετα, εκφράζουμε τα 
συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του βρέ-
φους.

Τέλος, και με κάθε σεβασμό, αίσθημα ευθύνης και ευαισθησί-
ας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου Βέροιας δεν είναι υπεύθυνη να δώσει πληροφορίες σχετι-
κά με το συμβάν, καθώς δεν ήταν αρμόδια και δεν διαχειρίστηκε 
ποτέ το περιστατικό.      

ΓιατηνΚοινωνικήΥπηρεσίατουΔήμουΒέροιας
ΗΑντιδήμαρχοςΚοινωνικής

Προστασίας–Υγείας–Εθελοντισμού
ΓεωργίαΜπατσαρά

Τάσος Μπαρτζώκας: Μετά και την εύστοχη 
παρέμβασή του, δόθηκε λύση για το αυξημένο 

ρεύμα, για πολλές επιχειρήσεις



Tου Γιάννη Κ. Τσιαμήτρου

 Tα  έθιμα αποτελούν  τόσο  τις  κύριες  εκ-
φράσεις  των  μεταφυσικών  και  θρησκευτικών 
αντιλήψεων και  νοοτροπιών  μιας  κοινότητας, 
όσο και  βασικό  συνεκτικό  δεσμό  του  κοινωνι-
κού ιστού, σε βαθμό που η ύπαρξη και η τέλεση 
κοινών εθίμων να θεωρείται από πολλούς  συγ-
γραφείς  και  μελετητές ως βασικό συστατικό  
στοιχείο  της  ύπαρξης και έκφρασης ενιαίας 
εθνικής συνείδησης και της συγκρότησης ενός 
έθνους. Πρέπει  επίσης  εδώ  να  σημειώσουμε  

ότι  σε  κάθε  έθιμο  μπορούν  να  διαπιστωθούν  διάφορα  χρονικά  και  
πολιτισμικά  στρώματα,  καθώς  πολλά  εξ αυτών προέρχονται  από  τα  
προχριστιανικά  χρόνια  και  έχουν  ενταχθεί  στα  πλαίσια  της  χριστιανικής  
λαϊκής  λατρείας, μέσω μιας διαδικασίας μετασχηματισμών, μεταστοιχειώ-
σεων και προσαρμογών1  .  

Έχουν γραφεί πάρα πολλά για τα έθιμα του Δωδε-
καημέρου και ειδικά για τον τελευταίο κύκλο τους, τα 
Θεοφάνεια ή Επιφάνια ή Φώτα, όπως τα λέει ο λαός 
μας. Δεν θα προβούμε σε μια ανάλυση του, για λόγους 
συντομίας ενός σημειώματος. Άλλωστε, το θέμα (ε-
τήσια χριστιανική γιορτή της Βάπτισης του Χριστού 
από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, συχνές μεταμφι-
έσεις σε διάφορα μέρη ιδιαίτερα της βόρειας Ελλάδας 
κ.ά.) είναι γνωστό στον περισσότερο κόσμο.

Εκεί που θα σταθούμε λίγο είναι στον παράγοντα 
νερό και τον ρόλο του. Οι ειδικοί μας λένε ότι στην 
πραγματικότητα πρόκειται για υπολανθάνουσα λα-
τρεία των νερών, αφού τη νύχτα της 5ης Ιανουαρίου 
πιστεύουν ότι ανοίγουν οι ουρανοί, η θάλασσα γλυκαί-
νει, οι άνεμοι ημερεύουν, ακόμη και τα ζώα μιλούν. Η 
Εκκλησία οδηγώντας σ’ αυτό το θαύμα υπογραμμίζει: 
«Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις». 

Τα ύδατα σε κάθε μορφή (ποταμός, βρύση, θά-
λασσα, ακόμα και σε μικρά δοχεία-μπραγκάτσια κλπ) 
έχουν θεοποιηθεί από τον άνθρωπο. Το φυσικό αυτό 
στοιχείο κατέχει την πρώτη θέση θεοποίησής του στην 
διαχρονική ανθρωπότητα. Το νερό είναι ζωντανό και 
αισθάνεται (κοιμάται, ξυπνά, το καλημερίζουμε, είναι α-
μίλητο), έχει δύναμη εξαγνισμού και καθαρμού. Από ε-
κεί και η ιδιαίτερη σημασία της βρύσης ή του πηγαδιού 
προς τα οποία εκδηλώνεται ο απαραίτητος σεβασμός 
με την επίσκεψη της νύφης, την προμήθεια νέου αμίλη-
του νερού κατά την πρώτη του έτους κλπ. 

Με τον αγιασμό των υδάτων στα Φώτα φεύγουν τα 
κακά πνεύματα, τα δαιμόνια, τα καλικαντζάρια...Με το ‘αγιασμένο’ και ‘και-
νούργιο’ νερό, μετά την κατάδυση του Σταυρού σε αυτό, ραντίζουν το σπίτι 
και τα κτήματα. ‘Αγιασμό’ κρατούν και στο εικονοστάσι του σπιτιού για τις 
δύσκολες ώρες2 . 

Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να ειπωθούν. Αλλά ας δούμε εν συ-
ντομία τί γινόταν παλιά την ημέρα αυτή στους ‘Περατιανούς’ (αυτούς πέρα 
από το ποτάμι - Αλιάκμονα), στα Ημαθιώτικα Πιέρια και ιδιαίτερα στα Ριζώ-
ματα και το Δάσκιο:

    Τα Φώτα στα Ριζώματα και το Δάσκιο Ημαθίας
Την ημέρα των Φώτων  στα Ριζώματα ο κόσμος πήγαινε νωρίς στην 

εκκλησία με τα μπαγκράτσια (μικρά χάλκινα δοχεία) με ένα μήλο μέσα και 
βασιλικό. Αυτό γίνονταν, γιατί δεν υπάρχει στο χωριό κανένα ποτάμι ή ρέμα. 
Μετά τον εκκλησιασμό έξω στην αυλή γίνονταν ο αγιασμός των υδάτων στα 
μπραγκάτσια, που ήταν όλα συγκεντρωμένα. Γινότανε επίσης δημοπρασία 
της εικόνας της Βάπτισης του Χριστού και όποιος έπαιρνε την Βάπτιση, την 
πλήρωνε με ένα σημαντικό ποσό. Όλες οι εικόνες της Εκκλησίας έβγαιναν 
έξω και όλο το χωριό περνούσε από την «Βάπτιση» και τις εικόνες και χαι-
ρετούσε. Μετά στήνονταν χορός έξω από την Εκκλησία. Το βασικό τραγού-
δι ήταν:

«Σήμερα  είν τα Φώτα κι Φωτισμός, σήμερα κυρά μας η Παναγιά 
απ τον ουρανό συγκατέβηνι με τα θυμιατήρια στα δάκτυλα κι μι του 
ευαγγέλιο στην αγκαλιά, κι τουν Άγιο Γιάννη παρακαλεί, δύνησι, Άγι-
ο-Γιάννη κι Αη Πρόδρομι, να βαφτίσεις τονον Θιόμ πιδί· Δύνομαι και 
σώνω κι προθυμώ, σπάργανα οικονόμου κιρια να βρω, να βαφτίσω το 
Θιόμ πιδί».

Μετά τα παλικάρια (οι νιόγαμπροι της χρονιάς) έπαιρναν τις εικόνες  με 
φλάμπουρα που τα λέγανε «κυργιαλέσα» (ήταν  μεγάλα κοντάρια που στην 
κορυφή τους είχαν σταυρό με βασιλικό και χρωματιστό μαντήλι). Τάζανε 
επίσης γίδια και πρόβατα στη εκκλησιά.  Μετά γυρνούσαν τρεις φορές την 
εκκλησία  και φώναζαν «Κύργια λέησον, Κύργια λέησον», ενώ ταυτόχρο-
να χτυπούσαν οι καμπάνες. Το απόγευμα οι γυναίκες με τα μπραγκάτσια 
αγίαζαν τα αμπέλια και στήνονταν χορός σε ένα ειδικό ανοιχτό χώρο . 

Στο Δάσκιο  πήγαιναν στις βρύσες  και στα εξωκλήσια του χωριού, δι-
αγράφοντας έναν νοητό κύκλο γύρω από το χωριό για να το προστατεύει 
από τις αρρώστιες. Για νάναι σίγουροι γι’ αυτό κάρφωναν τρεις  ξύλινους 
σταυρούς  σε τρία δέντρα γύρω από το χωριό και σε άλλα πεντέξι δέντρα 
βάζανε σκάρφη στις τρύπες τους, που τις ανοίγανε με μεγάλες αρίδες (τρυ-
πάνια). Η σκάρφη (ποώδες πολυετές φυτό με φαρμακευτικές ιδιότητες) 
που στην επιστημονική γλώσσα λέγεται «ελλέβορος ο μέλας», χρησιμο-
ποιούνταν και στην αρχαιότητα για μαγγανείες και γιατροσόφια. Για αυτό ο 
λαός εξακολουθεί να πιστεύει πως έχει προστατευτικές ιδιότητες. 

Την «βάπτιση» στο Δάσκιο την έκαναν σ’ ένα ρέμα με νερό, έξω α-
πό το χωριό, κι όταν ο παπάς έψαλλε το «Εν Ιορδάνη» όλοι οι γαμπροί 
χαμήλωναν τα φλάμπουρα και βουτούσαν τους σταυρούς μέσα στο αγια-

σμένο νερό, ενώ οι γυναίκες 
έσκυβαν  και έπαιρναν μια 
χούφτα άμμο  και τον έδε-
ναν μέσα σε μαντήλια, για 
να τον βάλουν στις φωλιές 
που γεννούσαν οι κότες «για 
να κάνουν πολλά αυγά». Το 
απόγευμα οι γυναίκες με τα 
μπραγκάτσια αγίαζαν τα α-
μπέλια και στήνονταν χορός 
σε ένα ειδικό ανοιχτό χώρο 
(όχι στο μεσοχώρι). Αγίαζαν 
ακόμα  μια χούφτα με στάρι 
στο μαντήλι  για να τα δώ-
σουν στα ζώα να μην αρρω-
στήσουν. Είχαν επίσης και 
μπραγκάτσια με νερό μήλα, 
καρύδια κυδώνια και διάφο-
ρους καρπούς για αγίασμα. 
Μερικοί πήγαιναν για λογα-
ριασμό της εκκλησίας και 
ψημένες κότες περασμένες 
στη «σούγλα» που στο τέλος τις βγάζανε στη δημοπρασία κι εκείνοι που τις 
έπαιρναν έστηναν χορό και χόρευαν με αυτές στο χέρι τραγουδώντας  το 
«Σήμερα είν’ τα Φώτα…».

Στην συνέχεια τραγουδούσαν: 
«όσα άστρα είν’ στον ουρανό και φύλλα από τα δέντρα, τόσοι κλέ-

φτις μαζώχτηκαν, κλέφτις κι χαραμήδες, για να πατήσ’ν τις νιεκλησιές 
κι τ’άγιου του βαγγέλιου, κι τ’άγιου βήμα ράγισε ‘πο  μεσ’ την άγια 
πέτρα».

Αν κανένας αργούσε και πήγαινε τελευταίος στη εκκλησιά  οι άλλοι που 
τον βλέπανε λέγανε μεταξύ τους :

«Ελάτε να βάλουμε από πέντε δέκα οκάδες κρασί να τον κολυμπή-
σουμε στ’αυλάκ(ι) κι να τον κάνουμι Φώτ(η)».  

Εκείνος σαν έβλεπε ότι είχαν κακό σκοπό έταζε περισσότερο κρασί κι 
ύστερα γλεντούσαν με κρασί και σουγλιμάδες όλη μέρα.  Με τον αγιασμό 
που έπαιρναν από την εκκλησιά ράντιζαν τα σπαρτά, τα μαντριά, τα δέντρα, 
τα μελίσσια  και όλο το βιός.

1 Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ  Καθηγητής Λαογραφίας   του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΪΚΑ  ΔΡΩΜΕΝΑ  ΚΑΙ   ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΤΟΥ  ΧΕΙΜΩΝΑ  ΚΑΙ  
ΤΟΥ  ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ’, Αθήνα 2015.

2  Ακαδημία Αθηνών - Κέντρο Ελληνικής Λαογραφίας, άρθρο: ‘Οι μεταμφιέσεις 
του Δωδεκαημέρου’.   

3  Τσιαμήτρος Κ. Ιωάννης, ‘Λαογραφία και Παράδοση Ημαθιώτικων Πιερίων’, εκ-
δόσεις iWrite, Θεσ/νίκη 2013.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του 
Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για 
το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2023-2024 και συγκεκρι-
μένα για τα είδη των ομάδων Γ,Δ,Ε και Η της 32152/01-07-2022 
προηγούμενης διακήρυξης του Δήμου Βέροιας.» εκτιμώμενης αξί-
ας: 520.909,50€ (χωρίς ΦΠΑ ),67.718,24 (ΦΠΑ13%), 588.627,74 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%), με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής και συγκεκριμένα: 

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στη νό-
μιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης  τιμών από την υπη-
ρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ημαθίας για τα 
είδη κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου και τη χαμηλότερη τιμή  για τα   
γαλακτοκομικά είδη και γάλα, για το σύνολο του προϋπολογισμού 
της κάθε ομάδας

Η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω τμήματα 
εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ:

1. ΟΜΑΔΑ Γ΄: «Γαλακτοκομικά προϊόντα»,  
65.690,00€ CPV:15500000-3
2. ΟΜΑΔΑ Δ΄ :  «Είδη κρεοπωλείου»,  
48.520,00€ CPV:15110000-2
3. ΟΜΑΔΑ Ε΄ : «Είδη ιχθυοπωλείου»  
40.380,00€ CPV: 03311000-2
4.ΟΜΑΔΑ Η΄ : «Γάλα» 366.319,50€  CPV:15511000-3                                   
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-

μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-
ων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  05/01/2023 ημέρα Πέμπτη και κα-
ταληκτική ημερομηνία 13/02/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 
μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η 
εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών και ώρα 10.00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφι-
ακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστη-
μα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα-ο-
μάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε 
τμήματος- ομάδας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτι-
μώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι συνολικο ποσό 
δέκα χιλιάδες τετρακόσια δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτό 
(10.418,21€). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή 
περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμ-
μετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/
των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.                                                     

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος/οι υπογράφει/ουν επιμέρους συμφωνητικά με το 
Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο  για το τμήμα της προμήθειας 
που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  
σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μήνες. Η 
παράδοση των ειδών θα γίνεται περιοδικά στα κτίρια του Δήμου 
Βέροιας και των νομικών προσώπων του, ανάλογα με τις προκύ-
πτουσες ανάγκες τους.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 3η Ιανουαρίου  
2023, ημέρα Τρίτη.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Όλγα Εβντοκίμοβα, τηλ.: 
2331350582,  e-mail: evdokimova@veria.gr, Αν. Μιζαντζίδου, τηλ. 
2331350616, e mail mizantzidou@veria.gr).

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη δια-
κήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την 
ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.
gr., καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινή-
σεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο 
τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΤΑ ΡΙΖΩΜΑΤΑ
 ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΑΣΚΙΟ

Λαγκατζάρια στο Δάσκιο

Λαγκατζάρια στο Δάσκιο
Θανάσης Γρατσιάνος, 

γκαϊντατζής από τα Πιέρια



Του Γιάννη 
Μαγκριώτη

 Είναι περίπου αξίω-
μα, πως, όπου συγκε-
ντρώνεται εξουσία και 
πλούτος, υπάρχει κίνη-
τρο διαφθοράς. 

Ακόμη περισσότερο, 
στην εποχή της παγκο-
σμιοποίησης της οικο-
νομίας και των νέων τε-
χνολογιών, η διαφθορά 
διεθνοποιείται, οι εξω-

χώριες εταιρείες και οι φορολογικοί παράδεισοι είναι τα 
εργαλεία της κάλυψης της διεθνούς κερδοσκοπίας και 
διαφθοράς. 

Τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν άνοιγαν οι αγορές 
χρήματος, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες, χωρίς κανόνες και μηχανισμούς επο-
πτείας, εξελίχτηκαν αρχικά σε εκτροφεία σκανδάλων, σε 
φούσκες, σε καρτέλ. 

Η χώρα μας έχει δώσει και δίνει, πολλά παραδείγματα 
στα θέματα αυτά.

Συνήθως, μετά την αποκάλυψη των σκανδάλων, λαμ-
βάνονται μέτρα, που πάντα όμως, είναι πίσω από το 
πρόβλημα. Ή «αγορά» πάντα προηγείται, οι δημόσιες 
αρχές, και όταν έχουν τις καλύτερες προθέσεις, ακολου-
θούν.

Κοινή διαπίστωση είναι ότι, δεν υπήρχαν και δεν υ-
πάρχουν επαρκείς διεθνείς εποπτικοί οργανισμοί, ούτε 
φυσικά και εθνικοί. 

 Στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς σκάνδαλα και κακοδι-
αχείριση πόρων υπήρχαν και στο παρελθόν, με σημα-
ντικότερο, την παραίτηση της Επιτροπής Σαντέρ, τον 
Μάρτη του 1999, όταν η έρευνα έδειξε ότι 10 από τα 
17 μέλη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, κατηγορούνταν για 
κακοδιαχείριση πόρων. Μεταξύ αυτών η Κρεσόν, πρώην 
Πρωθυπουργός της Γαλλίας και ο Ισπανός Επίτροπος 
Μαρίν. 

Στις απολυταρχικές χώρες, ειδικά σε αυτές που διαθέ-
τουν πρώτες ύλες, απαραίτητες για την παγκόσμια οικο-
νομία, τα φαινόμενα αυτά είναι διαρκή, δυστυχώς όμως 
και στις δημοκρατικές χώρες, περισσότερο σε εκείνες 
που έχουν ασθενείς κρατικούς και πολιτικούς θεσμούς, 
είναι συχνά.

Εάν στην πρώτη κατηγορία χωρών, ο έλεγχος των 
πλουτοπαραγωγικών πόρων, δίνει την δυνατότητα σε 
αυταρχικές δυναστείες ή σε δεσποτικούς ηγέτες, να ορ-
γανώνουν την εξουσία τους, και μό-
νο με την εσωτερική εξέγερση μπο-
ρεί να ανατραπούν τα καθεστώτα 
αυτά, στην δεύτερη κατηγορία των 
δημοκρατικών χωρών, η ευθύνη των 
κομμάτων, γενικότερα των φορέων 
της κοινωνικής και πολιτικής εκπρο-
σώπησης, των κρατικών φορέων, 
που έχουν την θεσμική ευθύνη για 
την εφαρμογή των συνταγματικών 
κανόνων, της αποτελεσματικής λει-
τουργίας του κράτους δικαίου, όπως 
και η ευθύνη των ΜΜΕ, είναι μεγάλη.

 Η δημοκρατική λειτουργία των 
κομμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, όπως και η αξιο-
λόγηση των στελεχών και των με-
λών τους, τόσο για την πολιτική και 
μορφωτική τους επάρκεια, όσο και 
για το προσωπικό και πολιτικό τους 
ήθος, ειδικά για εκείνα που στελεχώ-
νουν τις υψηλές βαθμίδες της κομ-
ματικής πυραμίδας, είναι οι βασι-
κές  προϋποθέσεις για την αποφυγή 
παραβατικών συμπεριφορών, όταν 
τους ανατίθεται η διαχείριση δημό-
σιας εξουσίας και δημόσιων πόρων.

Φυσικά, βασικές προϋποθέσεις 
είναι και οι ισχυροί θεσμοί και οι α-
ποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου 
της λειτουργίας τους.

Απαραίτητα είναι τα νομικά και 
θεσμικά ασυμβίβαστα, στην ταυτό-
χρονη κατοχή κομματικής και κρα-
τικής εξουσίας. Καθολικές και από-
λυτες απαγορεύσεις στο φαινόμενο 
της  «Περιστρεφόμενης πόρτας» , 

όπου τα πολιτικά και κρατικά στελέχη, χωρίς κανένα 
περιορισμό, μπορούν να μετακινούνται από θέσεις πο-
λιτικής και κρατικής ευθύνης, σε επιτελικές θέσεις των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, που προηγουμένως επόπτευαν 
και το αντίστροφο.

Στην χώρα μας, το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα 
έντονο, όπως φυσικά και στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, διεθνείς και εθνικοί, 
έχουν λόγους να μην θέλουν αυστηρά πλαίσια ελέγχων 
της νομιμότητας των πρακτικών τους, γιαυτό συγκρο-
τούν άτυπα ή επίσημα τα λόμπι τους, γύρω από τους 
εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς, διαχείρισης και κα-
τανομής των δημόσιων πόρων, και διαμόρφωσης των 
κανονιστικών πλαισίων.

Επιλέγουν και προωθούν στα δημόσια αξιώματα 
ανθρώπους με ρηχό κοινωνικό και ηθικό υπόβαθρο, με 
έλλειψη συνείδησης χρέους και ευθύνης, για το δημόσιο 
συμφέρον. 

Τα φαινόμενα αυτά τροφοδοτούν την διαδικασία α-
παξίωσης του δημοκρατικού πολιτικού και κομματικού 
συστήματος, με συνέπεια την εκδήλωση ακραίων αντι-
δημοκρατικών πρακτικών, που οδηγούν σε μια αυτοτρο-
φοδοτούμενη  κρίση της δημοκρατίας, που τελικά πλήττει 
την χώρα, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Όσο μεγάλη είναι η ευθύνη των κομμάτων, άλλη τόση 
είναι και η ευθύνη των πολιτών, όταν επιλέγουν κόμματα, 
προγράμματα και φυσικά τα πρόσωπα, που θα τους εκ-
προσωπήσουν.

Το 2023 είναι έτος εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλο-
γών, ας ανεβάσουν όλοι, κόμματα, ΜΜΕ και πολίτες, πιο 
ψηλά τα κριτήρια των επιλογών τους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Με την αριθ. 43/2022 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Βέροι-

ας, έγινε δεκτή η αίτηση του Σωματείου και εναρμονίστηκε 
το Καταστατικό του στις διατάξεις των ν. 2725/99, 4726/20 
και 4809/21, κωδικοποιήθηκε και τροποποιήθηκαν οι διατά-
ξεις που αφορούν στα καλλιεργούμενα αθλήματα και στον 
αριθμό των μελών του ΔΣ.

Το καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα ένα (31) άρ-
θρα, ρυθμίζει όλα τα θέματα λειτουργίας του Σωματείου και 
προβλέπει 7μελές ΔΣ και έχει σφραγίδα κυκλική με το λογό-
τυπο του Σωματείου και στη μέση έναν (1) ποδοσφαιριστή, 
τα δε χρώματά του είναι το πράσινο και το άσπρο.

Βέροια, 29 Δεκεμβρίου 2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ερώτηση Βελόπουλου στη Βουλή, 
για την επεξεργασία λυματολάσπης 

στον Βιολογικό Καθαρισμό  Βέροιας
Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερι-

κών και Περιβάλλοντος κατέθεσε στις 8 Νο-
εμβρίου 2022 ο πρόεδρος της «Ελληνικής 
Λύσης», Βουλευτής Λάρισας, Κυριάκος Βελό-
πουλος, σχετικά με την υπόθεση επεξεργασί-
ας λυματολάσπης στον Βιολογικό Καθαρισμό  
Βέροιας.

Στην Ερώτηση αναφέρει:
«Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Από τον Δήμο Βεροίας έχει ανατεθεί η λει-

τουργία της γραμμής ιλύος του βιολογικού 
καθαρισμού σε εργολάβο, ο οποίος κατά τη 
σύναψη της σχετικής σύμβασης ισχυρίστηκε 

ότι θα εφαρμόσει μια πρωτοποριακή μέθοδο που θα εξαφανίσει εντελώς την 
λυματολάσπη. Η εν λόγω μέθοδος δεν είχε λάβει πιστοποίηση από καμία δη-
μόσια υπηρεσία και απέτυχε παταγωδώς. Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, στην 
επταετία 2012- 2019 στον βιολογικό της Βέροιας ήλθαν προς επεξεργασία περί 
τους 100.000 τόνους λυματολάσπης ακόμη και από γειτονικές περιοχές και δεν 
έχει γίνει γνωστή καμία έκθεση περιβαλλοντικής και οικονομικής επίπτωσης για 
τις αμφίβολες «μεθόδους» του εργολάβου. Ως αποτέλεσμα, τόνοι εναπομένου-
σας λυματολάσπης «εξαφανίστηκαν» από τον βιολογικό της Βέροιας, χωρίς 
καμία εξήγηση με σημαντικό περιβαλλοντολογικό κίνδυνο τόσο για την ίδια την 
πόλη όσο και για τον παρακείμενο ποταμό Αλιάκμονα. Παρά το γεγονός ότι τό-
σο η Δημοτική Αρχή όσο και η ΔΕΥΑ Βέροιας έχουν πλήρη γνώση του θέματος, 
αποφεύγουν να λάβουν οποιαδήποτε θέση ή μέτρο, προκειμένου να αντιμε-
τωπίσουν το περιβαλλοντολογικό και οικονομικό πρόβλημα, λειτουργώντας σε 
βάρος του ίδιου του Δήμου και των δημοτών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει συνολικά για τη βελτίωση της λει-

τουργίας του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Βεροίας από τους αρμόδιους 
φορείς;

 2. Λαμβάνονται ορθώς υπόψιν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, έχει τηρηθεί 
η σχετική νομοθεσία για την ανάθεση και επίβλεψη του έργου και ποιες είναι οι 
σχετικές έγγραφες πιστοποιήσεις;

3. Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές ελέγχου του εργολάβου και της ΔΕΥΑ Βέροι-
ας και ποια τα πορίσματα του ελέγχου, αναφορικά με το θέμα του βιολογικού 
καθαρισμού Βέροιας;

4. Προτίθεστε να λάβετε μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης και ποια;»

Η Γιορτή των Θεοφανείων 
στο Ξηρολίβαδο

Ο  Πολιτιστικός  Όμιλος Ξερολίβαδου εύχεται  σε όλους τους συγχωρια-
νούς, τα μέλη του, τους φίλους του χωριού και σε όλο τον κόσμο ευτυχισμένο 
και δημιουργικό το νέο έτος για την επίτευξη των συλλογικών και ατομικών 
στόχων της καθεμιάς και του καθενός και για την προκοπή του τόπου.

Ανακοινώνεται παράλληλα  ότι η τελετή καθαγιασμού των υδάτων με την 
κατάδυση του Σταυρού την ημέρα των Θεοφανείων είναι προγραμματισμένη 
να τελεστεί και φέτος στο Ξερολίβαδο στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής 
6 Ιανουαρίου 2023. Μετά την κατάδυση του Σταυρού στη «Μπάρα» ο Όμιλος 
θα δεξιωθεί τους παρευρισκόμενους στο κτίριο του Π.Ο.Ξ. για την καθιερωμέ-
νη ανταλλαγή ευχών. 

Το Δ.Σ. 

Τι μας αποκαλύπτει το Qatargate;

Συνεργασία Πατριωτικής Ενώσεως – ΕΛΚΙΣ 
Στα ψηφοδέλτια της Πατριωτικής Ένωσης θα συμ-

μετέχουν τα στελέχη του ιστορικού  «Ελληνορθόδοξου 
Κινήματος Σωτηρίας» (ΕΛΚΙΣ), μετά την συμφωνία 
που επετεύχθη. 

Με δεδομένο ότι βασικά σημεία των θέσεων του 
ΕΛΚΙΣ είναι η Προάσπιση της πατρίδος και της ελευ-
θερίας, η υπεράσπιση των προσωπικών δεδομένων 
των πολιτών, η αντιπαράθεση με όσους προσβάλ-
λουν την θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων και 
όσους προσπαθούν να καθυποτάξουν την Ορθοδοξία 
και να αλλοιώσουν τα όσια και τα ιερά της πατρίδος, 
διαπιστώθηκε η ιδεολογική σύμπνοια των δύο σχη-
ματισμών. 

Το συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των δύο 
κομμάτων υπέγραψαν χθες, ο Πρόεδρος της Πατριω-
τικής Ένωσης Πρόδρομος Εμφιετζόγλου και ο Πρόε-

δρος του ΕΛΚΙΣ Δημήτρης Μπακάλης, παρουσία και του Αντιπροέδρου του, Ιωάννη 
Κοστρίλη. 

Ο πρόεδρος του ΕΛΚΙΣ, Δημήτριος Μπακάλης - συνταξιούχος του Δημοσίου, πα-
τέρας δύο αγοριών και παππούς τριών εγγονιών - θα πολιτευτεί στην Β’ Πειραιώς, 
ενώ ο Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Κοστρίλης - συνταξιούχος, πρώην διευθυντικό στέ-
λεχος πολυεθνικής εταιρείας με εξειδίκευση στα οικονομικά, έγγαμος με δύο παιδιά 
- θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Πειραιώς.  

Η Πατριωτική Ένωση επαναλαμβάνει την θέση της για ανάγκη συσπείρωσης των 
πατριωτικών δυνάμεων, σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο υπό τον Πρόδρομο Εμφιετζό-
γλου και σε αυτό τον δρόμο θα συνεχίσει να πορεύεται. 

Το Γραφείο Τύπου



Με το… αριστερό 
ξεκίνησε τις 
αγωνιστικές 

της υποχρεώσεις για 
το 2023 η ΒΕΡΟΙΑ, η 
οποία ηττήθηκε εντός 
έδρας με 2-1 από τον 
Μακεδονικό, για την 9η 
αγωνιστική της SL2.

Η «Βασίλισσα» παρουσία-
σε μέτριο έως κακό αγωνιστικό 
πρόσωπο, με εξαίρεση κάποιες 
«εκλάμψεις» που είχε, γνωρί-
ζοντας δίκαια την ήττα από την 
ανώτερη ομάδα της Θεσσσα-
λονίκης.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν 

καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο 
και αρκετά νωρίς πήραν κεφάλι 
στο σκορ.

Ήταν το 13’ όταν το σουτ του 
Παναγιωτούδη βρήκε στο πόδι 
του Μαραγκού και έφυγε κόρ-
νερ, ενώ μετά την εκτέλεσή του, 
υπήρξε σύγχυση στην Βεροιώτι-
κη άμυνα και ο Λεωνιδόπουλος 
από κοντά έστειλε με σουτ τη 
μπάλα στα δίχτυα (οι Βεροιώτες 
διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ), 
γράφοντας το 0-1!

Στο 17’ οι Βεροιώτες ζήτη-
σαν πέναλτι σε ανατροπή του 
Μπουόλι από τον Σαραγιώτη, 
όμως ο διαιτητής διέταξε την 
συνέχεια του αγώνα.

Μετά το μισάωρο οι «κυανέ-
ρυθροι» ισορρόπησαν το ματς 
και στο 34’ ο Μπελεβώνης έκα-
νε ωραία προσπάθεια και δυ-
νατό σουτ, όμως απέκρουσε ο 
Γουναρίδης σε κόρνερ.

Τελικά στο 39’ οι προσπά-
θειες των παικτών της «Βασί-
λισσας» καρποφόρησαν, με τον 
Μπελεβώνη να βγάζει όμορφη 
μακρινή μπαλιά για τον Ορφα-
νίδη, ο οποίος απέφυγε ωραία 
έναν αντίπαλό του και με σουτ 
στην αριστερή γωνία του τέρμα-
τος του Μακεδονικού, έγραψε 
το 1-1, που ήταν και σκορ ημι-
χρόνου.

Στην επανάληψη οι φιλοξε-

νούμενοι μπήκαν και πάλι καλύ-
τερα και στο 48’ ο Παπαδόπου-
λος μπλόκαρε τη μπάλα μετά 
από κεφαλιά του Λισγάρα.

Οι Βεροιώτες ισορρόπησαν 
σιγά σιγά τον ρυθμό και στο 62’ 
ζήτησαν νέο πέναλτι σε ανατρο-
πή του Μπουόλι, αλλά ο διαιτη-
τής έδειξε και πάλι να συνεχιστεί 
το ματς.

Στο 68’ ο Μπουόλι έβγαλε τη 
σέντρα, ο Μπελεβώνης έπιασε 
την κεφαλιά εξ επαφής αλλά έ-
στειλε τη μπάλα λίγο άουτ!

Μετά το 70’ ο Μακεδονικός 
ανέκτησε την πρωτοβουλία και 
στο 77’ πέτυχε ένα ακόμη γκολ, 
όταν ο Τσουκάνης έβγαλε τη σέ-

ντρα από αριστερά και ο Σιμόνι 
από κοντά έστειλε τη μπάλα στα 
δίχτυα της πρώην ομάδα του, 
γράφοντας το 1-2!

Οι Βεροιώτες προσπάθησαν 
μέχρι το τέλος για την ισοφάρι-
ση, στις καθυστερήσεις μάλιστα 
οι φιλοξενούμενοι έμειναν και με 
παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής 
με 2η κίτρινη του Λισγάρα για 
φάουλ στον Μπουόλι, αλλά δεν 
κατάφεραν να πετύχουν κάτι κα-
λό, με το 1-2 να παραμένει και 
την «Βασίλισσα» να γνωρίζει 
την ήττα στο πρώτο ματς της 
νέας χρονιάς!

Διαιτητής: Κακουλίδης (Θρά-
κης)

Βοηθοί: Τζιότζιος (Θράκης), 
Καραγιάννης (Θράκης)

ΒΕΡΟΙΑ: Παπαδόπουλος, 
Μουχάλης (82’ Μπούζας), Ντου-
μάνης (82’ Ιωάννου), Στίκας, 
Μαραγκός, Μασούρας (90’+ Πα-
πατζίκος), Ορφανίδης (67’ Μπλέ-
τσας), Φασίδης, Μπελεβώνης, 
Μπουκουβάλας, Μπουόλι.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ: Γουναρί-
δης, Σαραγιώτης, Σιμόνι (90’+ 
Ταχματζίδης), Γαρύφαλος (88’ 
Κοτταρίδης), Μπρατσιάνη, Λε-
ωνιδόπουλος, Τσουκάνης, Λι-
σγάρας, Τσιλιγγίρης (75’ Φεϊζη), 
Παναγιωτούδης, Σάντσεθ (46’ 
Ζαννάκης).

Πηγή: kerkidasport.gr

Βέροια - Μακεδονικός 1-2:
Με το… αριστερό στο 2023 η ΒΕΡΟΙΑ!
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Ισόπαλο 1-1 
έληξε το ματς 
μεταξύ των 

ομάδων Κ19 της 
ΒΕΡΟΙΑΣ και του 
Μακεδονικού, που 
έγινε την Τετάρτη 
(4/1) για την 9η 
αγωνιστική του 
αντίστοιχου πρω-
ταθλήματος της 
SL2.

Ήταν ένα ιδιαίτερα δυ-
νατό παιχνίδι που το παρα-
κολούθησε μεγάλος αριθ-
μός φιλάθλων στο γήπεδο 
του Ταγαροχωρίου. Οι ση-
μαντικές απουσίες αθλητών 

της ΒΕΡΟΙΑΣ, που ταλαι-
πωρούνται αυτό τον καιρό 
από τραυματισμούς αλλά 
και ιώσεις, της στέρησαν 
δύο βαθμούς από την συ-
νέχεια του πρωταθλήματος, 
απέναντι σε μια καλή ομά-
δα όπως αυτή του Μακε-
δονικού.

Στο ξεκίνημα ο αγώνας 
ήταν ισορροπημένος με τις 
δύο ομάδες να προσπα-
θούν να επιβάλουν τον 
ρυθμό τους και να χάνουν 
αρκετές ευκαιρίες να ανοί-
ξουν το σκορ.

Στο 21’ η ομάδα του Μα-
κεδονικού άνοιξε τελικά το 
σκορ με μακρινό διαγώνιο 
πλασέ του Γρηγοριάδη. Η 
ΒΕΡΟΙΑ ανέβασε την από-
δοση της αλλά δεν κατάφε-

ρε να αλλάξει το αποτέλε-
σμα του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη οι «κυ-
ανέρυθροι» ανέλαβαν την 
πρωτοβουλία των κινήσε-
ων αυξάνοντας την ένταση 
και κατάφεραν στο 50’ να 
ισοφαρίσουν το σκορ με 
κεφαλιά του Τούφα μέσα 
από την μικρή περιοχή του 
Μακεδονικού και μετά από 
απόκρουση του αντίπαλου 
τερματοφύλακα. Στη συνέ-
χεια και μέχρι το τέλος του 
αγώνα η ομάδα του Μακε-
δονικού προσπάθησε να 
φτάσει στη νίκη χάνοντας 
μερικές ευκαιρίες, αλλά οι 
αθλητές της ΒΕΡΟΙΑΣ α-
νέκοπταν τις προσπάθειές 
τους, με το τελικό 1-1 να 
αφήνει και τις δύο ομάδες 

ανικανοποίητες.
ΒΕΡΟΙΑ (Α. Ανθυμιά-

δης): Αδαμίδης Θ, Γρατσι-
άνος, Σουπιάδης, Τάσο Φ., 
Φωτόπουλος, Γιαγτζιδης, 
Τούφας, Παναγιωτίδης, Χο-
χλιούρος, Καρασαρίδης, 
Χαβιαρόπουλος. Αγωνίστη-
καν και οι Κετόγλου, Λαφά-
ρας, Τέγος Τρ., Τέγος Αθ., 
Φούγιας.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Γκού-
ντας-Θεοδωρίδης): Σακα-
λής, Μαργαριτίδης, Κων-
σταντινίδης, Φαϊτατζόγλου 
Α., Κώτελης, Ιωαννίδης, 
Γιαπαντζόγλου, Μαυρίδης, 
Δημητρίου, Γρηγοριάδης, 
Χερίδης. Έπαιξαν ακόμη 
οι Παναγιωτίδης, Φαϊτατζό-
γλου Κ., Δεληχατζής.

Πηγή: kerkidasport.gr

Με το ντέρμπι Πανσερραϊκός-Α-
ναγέννηση Καρδίτσας ανοίγει η αυ-
λαία της 10ης αγωνιστικής στο πρω-
τάθλημα της Super League 2 στο 
Βόρειο όμιλο. Τα «λιοντάρια» βρίσκο-
νται στην κορυφή της βαθμολογίας 
και η ΑΣΑ ακολουθεί με ένα βαθμό 
λιγότερο, οπότε η εν λόγω αναμέ-
τρηση που θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή στις 15:45 και θα μετα-
δοθεί από την ΕΡΤ3 έχει τεράστιο 
βαθμολογικό ενδιαφέρον!

Αναλυτικά η ενημέρωση από τον 

Πανσερραϊκό:
Με μία τελευταία προπόνηση το 

πρωί της Πέμπτης ολοκληρώθηκε η 
προετοιμασία του Πανσερραϊκού για 
τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της 
Super League 2 Betsson . Οι “κόκκι-
νοι” αντιμετωπίζουν την Παρασκευή 
06/01(15:45)στο Δημοτικό γήπεδο 
Σερρών την Αναγέννηση Καρδίτσας 
, με τον Παύλο Δερμιτζάκη να ανακοι-
νώνει την αποστολή.

Αναλυτικά οι 23 παίκτες που περι-
λαμβάνονται σε αυτήν είναι οι: Γιαν-
νίκογλου, Κατσίκας, Τσομπανίδης, 

Ζέρης, Δεληγιαννίδης, Πεταυράκης, 
Καρασαλίδης, Γιανναράκης, Παπά-
ζογλου, Παντεκίδης, Κολομπίνο, Θυ-
μιάνης, Ανακογλου, Σοφιανός, Κανίς, 
Αλί Μπαμπά, Μούργος, Μασκανά-
κης, Κατσαντώνης, Παπαβασιλείου, 
Μπαιροβιτς, Στίνα, Σαϊντ.

Εκτός αποστολής έμειναν οι 
τραυματίες Σιόντης, Δημητρίου, 
Λιούμης, Καραμπέρης, Οικονόμου, 
Νάτσος και οι Μυστακίδης, Τσαγκα-
λιδης, Κόντσι, Μασάι, Παπακωνστα-
ντίνου.

Η ΑΕΛ βρέθηκε μια... 
ανάσα από το πρώτο 
«τρίποντο» μέσα στο 

2023, όμως το γκολ του Ρόμπι 
στο 90+7’ έδωσε τον βαθμό 
στον Παναθηναϊκό Β’, με τις 
δύο ομάδες να αναδεικνύονται 
ισόπαλες 2-2.

Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν με 1-0 στο 
34ο λεπτό με τον Μαυριά, το οποίο ήταν και 
το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Οι «πράσι-
νοι» ισοφάρισαν προσωρινά με τον Μπιλάλ 
στο 51ο λεπτό και ο Καλουτσικίδης στο 69’ 
έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ΑΕΛ. Ό-
μως με το γκολ του Ρόμπι στο 90+7’ ο Πανα-
θηναϊκός Β’ απέφυγε την ήττα. 

Ο Ηρακλής Λάρισας νίκησε με 1-0 τον 
Θεσπρωτό στην «AEL FC Arena» και πέ-
τυχε τη δεύτερη σερί νίκη του. Έτσι έκανε 
σημαντικό βήμα για την παραμονή στην κα-
τηγορία. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 
Συρεγγέλα στο 63ο λεπτό, ενώ η ομάδα του 
Χουάν Ραμόν Ρότσα έχασε την ευκαιρία να 
ισοφαρίσει όταν η προσπάθεια του Γώγου 
κατέληξε στο δοκάρι του Παπαγιάννη.

Στη Ρόδο, ο Διαγόρας κρατούσε στα χέ-
ρια του τη νίκη κόντρα στον Αλμωπό Αρι-
δαίας, ωστόσο οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν 
ισόπαλες 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 
στο 65ο λεπτό με τον Καραμάνη, αλλά ο 
Αλμωπός απάντησε στο 88’ με την εκτέλεση 
πέναλτι του Έππα και πήρε τον βαθμό της 
ισοπαλίας. 

Τααποτελέσματα
της9ηςαγωνιστικής:

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής ..  1-0
Απόλλων Πόντου - Πανσερραϊκός ...  0-2
ΠΑΟΚ Β’ - Απόλλων Λάρισας  .......... 6-1
ΑΕΛ - Παναθηναϊκός Β’  ................... 2-2
Ηρακλής Λάρισας - Θεσπρωτός  ...... 1-0
Διαγόρας - Αλμωπός  ....................... 1-1
ΒΕΡΟΙΑ - Μακεδονικός 1-2

Ρεπό: Νίκη Βόλου

Βαθμολογία
1. ΠΑΟΚ Β’  ..........................19 (8 ματς)
2. Πανσερραϊκός  ..................19 (8 ματς)
3. Αναγέννηση Καρδίτσας  ....18 (8 ματς)
4. ΑΕΛ  ..................................16 (9 ματς)
5. Νίκη Βόλου  ......................13 (8 ματς)
6. Διαγόρας ..........................  13 (8 ματς)
7. Ηρακλής ........................... 11 (8 ματς)
8. Μακεδονικός ....................  11 (7 ματς)
9.ΒΕΡΟΙΑ.......................... 10(8ματς)
10. Παναθηναϊκός Β’  ............10 (8 ματς)
11. Αλμωπός Αριδαίας  .........10 (9 ματς)
12. Απόλλων Λάρισας ............9 (9 ματς)
13. Απόλλων Πόντου  .............6 (9 ματς)
14. Ηρακλής Λάρισας ............  6 (8 ματς)
15. Θεσπρωτός .....................  3 (9 ματς)

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα9ηςαγωνιστικής:

Καλλιθέα - Χανιά  .............................. 2-1
ΠΑΟ Ρουφ - Επισκοπή  ...(Δεν διεξήχθη)
Αιγάλεω - Καλαμάτα ........................  1-1
Ηλιούπολη - Απόλλων Σμύρνης ......  1-2
Κηφισιά - Ηρόδοτος ..  (Διακοπή στο 2-0)
ΟΦ Ιεράπετρας - Ολυμπιακός Β’ .....  2-0
Προοδευτική - Παναχαϊκή ................  0-1
Ρεπό: ΑΕΚ Β’

Βαθμολογία
1. Κηφισιά ............................  21 (7 ματς)
2. Απόλλων Σμύρνης ...........  19 (8 ματς)
3. ΟΦ Ιεράπετρας  ................18 (8 ματς)
4. Παναχαϊκή .......................  18 (9 ματς)
5. Καλλιθέα  ..........................16 (7 ματς)
6. Καλαμάτα  .........................15 (8 ματς)
7. Ηλιούπολη  .......................14 (9 ματς)
8. Χανιά  ...............................13 (8 ματς)
9. Αιγάλεω  ........................... 11 (9 ματς)
10. ΑΕΚ Β’  .............................8 (8 ματς)
11. Ολυμπιακός Β’  .................8 (8 ματς)
12. Προοδευτική  ....................6 (8 ματς)
13. Ηρόδοτος  .........................3 (8 ματς)
14. Επισκοπή .........................2 (7 ματς)
15. ΠΑΟ Ρουφ ........................0 (8 ματς)

Ισόπαλη με Μακεδονικό
η Κ19 της ΒΕΡΟΙΑΣ

Τι έγινε στα χθεσινά ματς
της Super League 2

Πανέτοιμος ο Πανσερραϊκός
για το ντέρμπι με ΑΣΑ!
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Ο ΠΑΟΚ βγήκε νικητής από το 
ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Ο Δικέφα-
λος επικράτησε 1-0 του Άρη χάρη 
στο γκολ του Ίνγκασον στο 45+2’ 
για την 12η αγωνιστική και έφτα-
σε τους 32 βαθμούς πιάνοντας 
τον Ολυμπιακό. Βρίσκεται στο -3 
από την ΑΕΚ και στο -10 από τον 
Παναθηναϊκό. Το πρώτο ντέρμπι 
Θεσσαλονίκης για το 2023 βά-
φτηκε ασπρόμαυρο. Ο ΠΑΟΚ υ-
ποδέχθηκε τον Άρη στην Τούμπα 
για την 16η αγωνιστική της Super 
League και επικράτησε 1-0.

Ο Δικέφαλος ήταν καλύτερος 
στο πρώτο μέρος και κατάφερε να 
πάρει «κεφάλι» με ανάποδο ψαλί-
δι του Ίνγκασον στο 45+2’. Μάλι-
στα νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι, 
ενώ είχε και δοκάρι. Στο δεύτερο 
μέρος ο Άρης ανέβασε τον ρυθμό 
του, πήρε κατοχή, ωστόσο δεν 
κατόρθωσε να βρει απάντηση στο 
γκολ του Ισλανδού.

Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ έφτασε 
τον Ολυμπιακού στους 32 πό-
ντους. Βρίσκεται στο -3 από την 
δεύτερη ΑΕΚ και στο -10 από τον 
πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Οι κί-
τρινοι έμειναν στους 25 πόντους 
και είναι στην έκτη θέση.

Τοματς
Στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού 

οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώ-
νονταν με τον ΠΑΟΚ να έχει μία 
παραπάνω διάθεση να ελέγξει την 
κατοχή. Μετά το 16ο λεπτό η εικόνα 
άλλαξε, με τον Δικέφαλο να έχει την 
πλήρη πρωτοβουλία των κινήσεων.

Στο 17’ υπήρξε τσεκ στο VAR 
για χέρι παίκτη του Άρη, έπειτα α-
πό κεφαλιά του Ολιβέιρα. Ο Μπό-
γκναρ έδειξε την άσπρη βούλα, με 
τον Σβαμπ να αναλαμβάνει την 
εκτέλεση. Ο Αυστριακός δεν κα-
τάφερε να νικήσει τον Κουέστα, 
ο οποίος έδιωξε την μπάλα στο 
δοκάρι.

Από εκεί και πέρα οι παίκτες 
του Λουτσέσκου ήταν εκείνοι που 
είχαν το πάνω χέρι. Στο 32’ ο Ζί-
βκοβιτς γέμισε στην περιοχή, ο 
Κουλιεράκης στο δεύτερο δοκάρι 
πήρε την κεφαλιά, η μπάλα έσκα-
σε στο έδαφος και έφυγε έξω. Δύο 
λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ άγγιξε 
το γκολ. Ο Κωνσταντέλιας είδε 
την κίνηση του Νάρεϊ στα αριστε-
ρά, εκείνος πλάσαρε, αλλά η μπά-
λα σταμάτησε στο δοκάρι.

Ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να έχει το 
πάνω χέρι και στο 45+2’ πήρε 
προβάδισμα στο σκορ. Ο Ζίβκο-
βιτς εκτέλεσε κόρνερ από τα αρι-
στερά, ο Κουλιεράκης πήρε την 
κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και 
από την κορυφή της μικρής περι-

οχής ο Ίνγκασον με ανάποδο ψα-
λίδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το δεύτερο μέρος άργησε να 
βρει ρυθμό, καθώς υπήρξε και 
μία μίνι διακοπή. Ο Άρης ισορρό-
πησε κάπως όσον αφορά στην 
κατοχή, χωρίς ωστόσο να μπορεί 
να γίνει απειλητικός, ενώ ο ΠΑΟΚ 
μπορούσε να βρει κενούς χώρους 
στα μετόπισθεν. Στο 70’ ο Ντόου-
γκλας Αουγκούστο έκανε το σουτ 
εκτός περιοχής αναγκάζοντας τον 
Κουέστα να διώξει με δυσκολία.

Ο Άλαν Πάρντιου προχωρού-
σε σε αλλαγές επιχειρώντας να 
κάνει την ομάδα του πιο επιθετι-

κή, με τον ΠΑΟΚ από την πλευρά 
του να έχει το μυαλό του περισσό-
τερο στην διαχείριση. Ο Δικέφα-
λος δεν απειλήθηκε σημαντικά και 
κατόρθωσε να πάρει το τρίποντο.

ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Σάστρε, Ίν-
γκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σο-
άρες, Αουγκούστο, Σβαμπ, Νάρεϊ 
(76’ Μπίσεσβαρ), Κωνσταντέ-
λιας (82’ Σοάρες), Ζίβκοβιτς (87’ 
Μούργκ), Ολιβέιρα (77’ Μπράντον).

ΑΡΗΣ: Κουέστα, Πίρσμαν, Φα-
μπιάνο, Μπράμπετς, Οντουμπάτζο, 
Ετέμπο, Νταρίντα (79’ Καμάτσο), 
Ματέο Γκαρσία, Ιτούρμπε (63’ Μα-
τέο Γκαρσία), Μαντσίνι, Γκρέι.
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ΠΑΟΚ - Άρης 1-0: Ο Ίνγκασον
έβαψε ασπρόμαυρο το πρώτο ντέρμπι του 2023

Η συνάντηση της αντιπροσω-
πείας της Super League 2 με τον 
Στιβ Μπένετ έφερε κάποιες απο-
φάσεις, οι οποίες έγιναν γνωστές 
το απόγευμα της Πέμπτης 5 Ια-
νουαρίου.

Στα γραφεία της ΕΠΟ πραγμα-
τοποιήθηκε, όπως είχε προγραμ-
ματιστεί, η συνάντηση της αντι-
προσωπείας της Super League 2 
με τον επικεφαλής της ΚΕΔ/ΕΠΟ, 
Στιβ Μπένετ, και τον υπεύθυνο 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης της 
διαιτησίας, Σταύρο Μάνταλο.

Οι δυο πλευρές συζήτησαν θέ-
ματα που αφορούν στη συνεργα-
σία τους, ενώ δεσμεύτηκαν τόσο 
για τακτική επικοινωνία, αλλά κυ-
ρίως για δράσεις που θα βοηθή-
σουν στην βελτίωση της απόδο-
σης των αξιωματούχων διαιτησίας 
που ορίζονται στο Πρωτάθλημα 
της Super League 2 -αυτές θα 
ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

Παράλληλα, ο Στιβ Μπένετ α-
ποδέχθηκε την πρόσκληση του 
προέδρου της Super League 
2, Λεωνίδα Λεουτσάκου, για να 
δώσει το «παρών» σε Διοικητικό 
Συμβούλιο της Λίγκας το προσε-
χές διάστημα.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα 

που αφορούν στο αυστηρότερο 
πλαίσιο πειθαρχικών ποινών σε 
περιπτώσεις εσφαλμένων διαιτη-
τικών αποφάσεων, στην προσπά-
θεια μείωσης του κόστους των 
εξοδολογίων που αφορούν στις 

μετακινήσεις των διαιτητικών ομά-
δων, στην προάσπιση των αρχών 
του Fair Play, αλλά και στην πε-
ραιτέρω εκπαίδευση των ΠΑΕ της 
Super League 2 από την ΚΕΔ/Ε-
ΠΟ αναφορικά με τους «Κανόνες 

του Παιχνιδιού».
Πέραν του προέδρου της, τη 

Super League 2 εκπροσώπησαν 
επίσης οι κ.κ. Νταβέλης (ΑΕΛ), 
Παπακωνσταντίνου (Νίκη Βόλου) 
και Λυχναράς (Χανιά).

Super League 2: Η συνάντηση
με Μπένετ - Μάνταλο και οι αποφάσεις

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2023

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

02-01-2023 μέχρι 

15-01-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Παρασκευή 6-1-2023

08:00-14:30 ΣΙΜΟΥ 
ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 
(πεζόδρομος αγοράς) 
23310-73124

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ 
- ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

19:00-21:00 ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώ-

ην Κεντρικής 69) 23310-24534
21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 

1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

Σάββατο 7-1-2023
08:00-14:30 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα 

ΚΤΕΛ) 23310-62989
08:00-14:30 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101
08:00-14:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 

23310-22968
14:30-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-

25130
19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 

23310-23416
21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 

23310-23416

Κυριακή 8-1-2023
08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669
14:30-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ 

ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102
19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 

23310-23416
21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 

23310-23416

Δευτέρα 9-1-2023
14:30-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & 

ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601
14:30-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 

(απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324
19:00-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (α-

πέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180
21:00-08:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (α-

πέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180

Φαρμακεία
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Παρασκευή 6 Ιανουαρίου Των Θεοφανείων
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία και εν συνε-

χεία η τελετή καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού.
17.00 μ.μ. Εσπερινός
Σάββατο 7 Ιανουαρίου . Σύναξις 
του Τιμίου Προδρόμου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
17.00 μ.μ. Εσπερινός
Κυριακή 15 Ιανουαρίου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου Αγίου Αθανασίου
 του Μεγάλου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου Αγίου Ευθυμίου

 του Μεγάλου 
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
20.00 μ.μ. – 00.30 π.μ. Αγρυπνία επί τη μνήμη του 

Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζουντίου 
(Πολιούχου της Τραπεζούντος) και των συν αυτώ Αγίων 
Μαρτύρων.

Κυριακή 22 Ιανουαρίου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου Αγίου Γρηγορίου
 του Θεολόγου
08.00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία

Κάθε απόγευμα στις 4.30 μ.μ. η Ακολουθία του Εσπε-
ρινού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν 

φάρμακα που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  προσφέ-
ρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  
, το τηλέφωνο του Γηροκομείου 
Βέροιας είναι 2331024891.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής Με-
λίκης ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
πατέρα και παππού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΓΑΛΙΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Τα παιδιά, 
Η εγγονή, 

Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 7 Ια-

νουαρίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα, παππού και θείου

ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλ-
θουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Οι εγγονές, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 7 Ια-

νουαρίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΟΡΕΣΤΗ
ΜΠΟΣΜΑΛΗ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλ-
θουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

 Την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας με 
την ευκαιρία της Δεσποτικής Εορτής της Βαπτίσεως του Κυ-
ρίου. Στη συνέχεια θα αγιάσει τα ύδατα στις 11:30 π.μ. στην 
περιοχή κάτω από τα κοιμητήρια της Βεροίας, στον ποταμό 
Τριπόταμο, στις 12.00 το μεσημέρι στο άλσος του Αγίου Νι-
κολάου Ναούσης, στις 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Ναούσης και στις 3:00 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος.  

Το Σάββατο 7 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σκήτης 
Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής της συνάξεως του Τιμίου 
Προδρόμου. 

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟ-

ΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ , σας καλεί στη Γενική Συνέλευση των 
μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ , την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 
2023 , ώρα 14.00 π.μ. στην αίθουσα του Γηροκομείου Βέ-
ροιας , Γηροκομείου 12 Βέροια , με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού οικονομικού 

έτους 2022 και Παρουσίαση προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2023 , συζήτηση επ’ αυτών  και  έγκρισή τους.

 Εάν  δεν υπάρχει απαρτία στην 1η Γενική Συνέλευση, 
θα επαναληφθεί 2η Γενική Συνέλευση , την επομένη Κυ-
ριακή 15 Ιανουαρίου 2023 , στον ίδιο τόπο , την ίδια ώρα 
με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ. 
Η Πρόεδρος

ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως (www.

imverias.gr) βρίσκεται υπό αναβάθμιση. Γι᾽ αυτό τον 
λόγο δεν θα έχετε τη δυνατότητα να την επισκεφτείτε 
τις επόμενες ημέρες.

 Ωστόσο μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα της 
Ιεράς Μητροπόλεως μας, το πρόγραμμα του Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος και τις 
σχετικές ανακοινώσεις από την αντίστοιχη σελίδα μας 
στο Facebook. 

 
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε 

σύντομα να τελειώσουν οι εργασίες μας! 
 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Ένας χρόνος δίχως 
τον Τέλη μας

Αίφνης σε θυμηθήκαμε; Όχι βέβαια 
γιατί απλά δεν σε ξεχάσαμε ούτε στιγ-
μή!!!

Το δημοσιεύουμε για να σε τιμήσου-
με; Ούτε αυτό γιατί ποτέ δεν πίστευες 
σε «δόξα» και εντυπώσεις.

Ούτε επιδίωξη σου ήταν η «ανα-
γνώριση» πόσο μάλλον η υλική αντα-
μοιβή καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Κίνητρό σου πάντα η προσφορά και 
η δοτικότητα!! Γιατί τότε η αναφορά στο 
γεγονός και στη μεγάλη απώλεια;

Το κάνω αγαπημένε αδερφικέ φίλε 
επειδή πιστεύω βαθιά πως κάθε ανα-
φορά σε σένα βοηθάει να βγει στην 

επιφάνεια η καλή μας πλευρά – να ξυπνήσει η ανθρωπιά μας – να 
ευαισθητοποιηθεί η συνείδησή μας – να πλημμυρίσουμε αγάπη και να 
την μετατρέψουμε σε έργα – δίνοντας ότι έχει και μπορεί ο καθένας – 
όπου και όπως μπορεί σε μια κοινωνία που δυστυχώς το έχει ανάγκη!!

Μας δίδαξες με τα έργα και την γενικότερη στάση σου Τέλη!! Χάρα-
ξες τον δρόμο!!

Εύχομαι με οδηγό τις αξίες που μας πέρασες να συνεχίσουμε σ’ 
αυτήν την κατεύθυνση.

Μια μικρή ένδειξη ότι η σπορά σου δεν πήγε χαμένη είναι το ότι η 
πρωτοβουλία (σου) ζει!!!

Εδώ νιώθω την ανάγκη να πω μάλιστα ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ 
καλά χέρια. Σε χέρια ανθρώπων με ευαισθησία – ηθική και ανιδιοτέ-
λεια!!

Ευχής έργον να βρουν συνοδοιπόρους!
Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου!
Θα υπάρχεις παντοτινά μέσα μας!
Γίνε ο φάρος και το άστρο μας!

ΦΩΤΗΣ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Πρόγραμμα Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2023
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο   23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   23313 50102
Πυροσβεστική    23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες  23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού  23313 51400
ΕΚΑΒ  166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
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

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρό-

κτημα 5 στρεμμάτων 

στον Τριπόταμο Βέ-

ροιας,  πολύ κοντά 

στο χωριό, με ηλε-

κτρικό ρεύμα, είναι 

ποτιστικό και χέρσο. 

Πληρ.  τηλ. :  23310 

27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδί-

ου (μετά τη γέφυρα 

προς Εργοχώρι) εμ-

βαδού 78 τ.μ., έτους 

κατασκευής  1975 , 

χρήζει ανακαίνισης. 

Τηλ: 2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

στα Παλατίτσια εντός 

του οικισμού 480 τ.μ., 

άρτιο και οικοδομήσι-

μο, με αποθήκη και α-

χυρώνα 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 α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοι-

κιάζεται στην περιο-

χή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο 

του 2008, 6ου ορ’ό-

φου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλι-

ματιστικό, θέα. Προ-

τείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τι-

μή 270 ευρώ. Πληρο-

φορίες: mapapad@

o t e n e t . g r  6 9 7 4 

792410, ώρες 10.00 

π.μ. - 2.00 μ.μ.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΡΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 300τ.μ σε οικοπε-
δο μεγαλο 280000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  92 τ.μ Σαν καινουριο ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
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  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στρ.6 χιλ.απο κεντρο  με αγροικια παλια τα-
κτοποημ. 75 τ.μ 40000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πανωΔιαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€  
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Μον/κια με αυλη 1Δ-ΣΚ  Α.Θ ερμ.κοπλαμ 280€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικ.450 τ.μ με αδεια για 50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 
1650 μετ. 25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
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€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
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 65000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-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-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
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 ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ κ 25 τ.μ καταλληλα για επ.στεγη 100€ 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€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ 520€
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

ΒΕΡΓΙΝΑ πωλείται στο κέντρο πλήρως επιπλωμένη και με ηλε-
κτρικές συσκευές εξοπλισμένη διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. περίπου, ο 1ος όροφος είναι 80 τ.μ., σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, μπαλκόνια, ισόγειο χαμηλό 80 τ.μ. 2 με-
γάλους και 2 μικρότερους χώρους με αυτόνομη κεντρική θέρμανση πετρε-
λαίου το καθένα, ηλιακός θερμοσίφωνας. Βρίσκεται σε πολύ όμορφο πρά-
σινο περιβάλλον, πολύ κοντά σε S/M, φαρμακείο, κρεοπωλείο, καφέ κ.λ.π. 

Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

ΑπότηνεταιρίαΑΘΗΝΑΜ.ΙΚΕ στον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, μεταποί-
ηση αγροτικών προϊόντων ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) Λογιστής-Λογίστρια, β) Γεωπό-
νος ΑΕΙ-ΤΕΙ, γ) Εργάτριες-ες διαλογητηρίου. Αιτήσεις και βιογραφικά ση-
μειώματα στο email: athinasmpc@gmail.com, πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
2331051093

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στο κέντρο της Βέροιας, Αγ. 
Δημητρίου 2, απέναντι από το Δημαρχείο (Καφέ 2). Το καφέ είναι πλήρως εξο-
πλισμένο και έχει απεριόριστες δυνατότητες.

Το κατάστημα πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Είναι άριστη ευκαιρία για 
εσένα που θέλεις να δημιουργήσεις μία επιχείρηση με μικρό κεφάλαιο και που 
θα σου φέρει άμεσα κέρδος. Παράδοση χώρου άμεσα.

Τώρα ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαν να χαρίζεται ΜΟΝΟ 2.000,00 ευρώ. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 6932471771.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-

ρα, 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. Δι-

αθέτει μεταλλικό ρολό ασφαλεί-

ας. Τηλ.: 6986 731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργάτης για 

φούρνο στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 

23310 20275 και 6970 031464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με 

ειδική άδεια από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόληση. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώρες 

επικοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI κοπέλα για καθαρι-

ότητα σε ψητοπωλείο στη Βέροια 

για τις ώρες 6.00 π.μ. – 10.00 π.μ. 

Πληρ. Τηλ. 23310 27727, ώρες 

επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 2.30 μ.μ., 

εκτός Δευτέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 

οδοντιατρείο, ανειδίκευτος 

για ημιαπασχόληση. Πληρ. 

τηλ.: 6946 145626.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη μικρών παιδιών και 

νηπίων για πρωϊνή ή απογευ-

ματινή απασχόληση με μεγά-

λη εμπειρία. Πληρ. τηλ.: 6972 

318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά  γ ια 

γνωριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  Μερσεν τ ές 

Ε200 1800 κυβικά, θερμαι-

νόμενα καθίσματα και τιμό-

νι, ηλιοροφή, αερανάρτηση, 

λάστιχα καινούργια 11/2022, 

σύστημα παρκαρίσματος, 

ABS, ESP, βοήθεια εκκίνησης 

ανηφόρας κ.ά. Τιμή 5.900 ευ-

ρώ. Πληρ. τηλ.: 6948 119922 

κ. Γιώργος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ. σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ. σαλόνοκουζίνα, τζάκι,-
2μπανια,θερμοσυσσωρευτές,υπέροχη θέα, κλειστό parking 
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3ος οροφ. 139τμ,3δωμ, σαλονοκουζίνα,μπά-
νιο,αποθήκη, μεγάλο μπαλκόνι με θέα,120.000ευρώ.

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
FLAMOYRIES 100tm.4D,S,K,38.000E
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι, ενδο-
δαπέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ 
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάου-
να, ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπε-
κιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο. Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ. ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρ-
να 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέρισμα 130τμ 1ου 
ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.

ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ  οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί 
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(-
δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.συ-
σκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 75τμ. 370ευρώ ή επιπλωμένο 420ευρώ,ανακαινι-
σμένο,διαμπερές.
ΡΟΛΟΙ μεζονέτα με 2δωμάτια,σαλονοκουζίνα,αποθήκη,ηλια-
κο,λέβητα πετρελαίου,τζάκι,aircondition,330ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση  πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 340 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται ο λαγαριασμός ύδρευσης)

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.700ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ χωραφοοικόπεδο 834 τμ. 400ευρώ.
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο 350ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρό μο 400 ευρώ.

Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 
στον 1ο όροφο

Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

Ζητούνται σύμβουλοι τηλε-
φωνικών πωλήσεων για το νέο 
τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας 
‘Μαργαριτόπουλος’ που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο των ασφα-
λειών, της ενέργειας ELPEDISON 
και των τηλεπικοινωνιών WIND, 
που εδρεύει στη Βέροια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

χρήση Η/Υ
Ευχάριστη και Δυναμική προσωπικότητα
Διαπραγματευτικές Ικανότητες με πελατοκεντρική προσέγγιση
Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μήνες σε αντίστοιχη θέση τηλεφω-

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Σταθερός μισθός και ασφαλιστική κάλυψη
Μηνιαίο Bonus βάσει επίτευξης στόχου
Εισαγωγική εκπαίδευση (επί πληρωμή)
Συστηματική εκπαίδευση στο αντικείμενο των πωλήσεων
Συστηματική Εκπαίδευση σε Θέματα εξυπηρέτησης πελατών και 

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

Πωλητής/τρια για το πρατήριο
της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ – Διαχειριστής eshop

Πλήρηςπεριγραφήθέσης
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα 

της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών δια-
τροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και 
διεθνή αγορά, ζητείται για απασχόληση στις εγκαταστάσεις της ,που 
βρίσκονται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, πωλητής/πω-
λήτρια για το πρατήριο όπου διατίθενται τα προϊόντα της εταιρείας 
απευθείας στο καταναλωτικό κοινό. Σε μέλλοντα χρόνο, θα διαχειρί-
ζεται και εκτελεί και τις παραγγελίες του e-shop της ΑΛΜΗ. 

Aπαραίτηταπροσόντα:
•Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency ή Lower)
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση δεύτερης Ξένης Γλώσσας
•Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα, εξωστρέφεια, άνεση 

στην επικοινωνία.
•Απαραίτητη η εμπειρία στην λιανική πώληση τουλάχιστον 1 έτος.
•Γνώση Photoshop ή Canva
•Γνώση ΕRP και διαχείρισης eshop
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Ικανότητα να ανταποκρίνεται και να λύνει τα προβλήματα του πελάτη.
Αρμοδιότητες:
•Άψογη εξυπηρέτηση πελατών με στόχο την αύξηση των πωλή-

σεων, δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες
•Αναπλήρωση, τακτοποίηση και σωστή παρουσίαση των προϊόντων
•Ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
•Διαχείριση, προετοιμασία & αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών
•Ενημέρωση του eshop/επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια IT.
Ηεταιρίαπροσφέρει:
•Πλήρη απασχόληση
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 

αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώματα 
αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211

Η βιομηχανία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. (Μαυροβούνι Ν. Πέλλης) ενδια-
φέρεται να προσλάβει άτομο με σπουδές που σχετίζονται με την 
χημεία ή την επεξεργασία τροφίμων, με σκοπό την εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής στο χώρο της αγροδιατροφής, σε συνεργασία με 
το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: efthimiospapado@hotmail.com. Για τυχόν περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 6973982033.

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



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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Τα ΓραφείαΠωλήσεων του κ. Γ.Αναστασίου στη 
Βέροια με έδρα τη Θεσ/νίκη, αναζητούν στο Νομό μας 
συνεργάτες άνω των 30 ετών, απόφοιτους Λυκείου (τουλά-
χιστον) στον Κλάδο Πωλήσεων και Παροχής Υπηρεσιών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 29933. Αποστολή βιογραφικών: 
papnasia@yahoo.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ
-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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
-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



Συνολικά στατιστικά στοι-
χεία που αφορούν σε θέματα 
οδικής ασφάλειας και τροχο-
νομικής αστυνόμευσης για τον 
μήνα Δεκέμβριο του 2022, έ-
δωσε στην δημοσιότητα η Γε-
νική Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδο-
νίας δημοσιεύει στην εδαφική 
αρμοδιότητα των Διευθύνσεων 
Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, 
Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και 
Χαλκιδικής. Η δημοσίευση των 
στοιχείων συνοδεύεται με στα-
τιστικά - αριθμητικά στοιχεία 
του αντίστοιχου περσινού μή-
να.  

Τροχαία Ατυχήματα    
Στην Κεντρική Μακεδονία, σημειώθηκαν 23 τροχαία ατυχήματα 

τον Δεκέμβριο του 2022, ίδιος αριθμός με τον αντίστοιχο μήνα του 
2021. Ειδικότερα σημειώθηκαν:

-5 θανατηφόρα ατυχήματα, έναντι 3 το 2021.
-3 σοβαρά τροχαία ατυχήματα, ίδιος αριθμός και το 2021.

-15 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, έ-
ναντι 17 το 2021.

Από τα τροχαία ατυχήματα που 
συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές 
περιοχές των Διευθύνσεων Αστυνομί-
ας καταγράφηκαν συνολικά 29 παθό-
ντες έναντι 28 τον αντίστοιχο μήνα του 
2021. Ειδικότερα καταγράφηκαν:

-6 νεκροί, έναντι 3 το 2021.
-3 σοβαρά τραυματίες, έναντι 2 το 

2021.
-20 ελαφρά τραυματίες, έναντι 23 

το 2021.
Τα κυριότερα αίτια των 

τροχαίων ατυχημάτων - δυ-
στυχημάτων, όπως προέ-
κυψε από την αστυνομική 

τροχονομική έρευνα, ήταν:
-Η υπερβολική ταχύτητα
-Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
-Η απόσπαση προσοχής του οδηγού
-Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας / προστατευτικού 

κράνους
-Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 

κυκλοφορίας
-Η χρήση κινητού τηλεφώνου 

κατά την οδήγηση
-Η παραβίαση της προτεραιό-

τητας
Δράσεις Τροχονομικής

 αστυνόμευσης 
Στο πλαίσιο των τροχονομικών 

δράσεων, τον Δεκέμβριο του 2022, 
βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και 
9.611 παραβάσεις ως ακολούθως:

-4.655 παραβάσεις για υπερβο-
λική ταχύτητα,

-4.163 παραβάσεις επαγγελμα-
τικών οχημάτων,

-215 παραβάσεις για μη χρήση 
ζώνης ασφαλείας,

-181 παραβάσεις για οδήγηση 
υπό την επήρεια αλκοόλ,

-146 παραβάσεις για Κ.Τ.Ε.Ο.,
-54 παραβάσεις για μη χρήση 

προστατευτικού κράνους,
-44 παραβάσεις για αντικανονι-

κούς ελιγμούς,

-41 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα,
-38 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
-34 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
-22 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας 

ή μη κίνηση στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος,
-11 παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας και
-7 παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.
Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και 

τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθε-
ση όλων μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν 
τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνε-
ση και προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβου-
λές του προσωπικού της Τροχαίας. 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας ἀνακοινώ-
νει στόν εὐσεβῆ λαό ὅτι μέ τήν εὐκαιρία τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς 
Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Σεπτός Ποιμενάρ-
χης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων, τήν Παρασκευή 6 Ἰανουαρίου θά τελέσει 
τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων καί τήν ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ: 

Στίς 11.30 π.μ. στήν περιοχή κάτω ἀπό τά κοιμητήρια τῆς Βεροί-
ας, στόν ποταμό Τριπόταμο, στίς 12.00 τό μεσημέρι στό ἄλσος τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Ναούσης, στίς 12.30 μ.μ. στό Δημοτικό Κολυμβητή-
ριο Ναούσης καί στίς 3.00 μ.μ. στό φράγμα τοῦ Ἀλιάκμονος. 

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας 
στη Βέροια για τα  Θεοφάνεια

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Βέροιας κατά 
τις εκδηλώσεις εορτασμού των Θεοφανείων την Παρασκευή 06-01-
2023 αποφάσισε η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, αποβλέ-
ποντας στην ομαλή - εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την 
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων στην πόλη της Βέροιας, ως 
εξής: 

-Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, από 10:30΄ 
έως 11:30΄, στην οδό Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό 
Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης. 

• Από 11:00΄ έως 12:00΄, στην οδό Φιλήμωνος, από τη συμβολή 
της με την οδό 25ης Μαρτίου έως τη συμβολή της με την οδό Βενι-
ζέλου.

 - Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχη-
μάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, από ώρες 07:00΄ έως 12:00΄ και 
για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο διέλευσης της θρησκευτικής 

πομπής και τέλεσης των θρησκευτικών εκδηλώσεων: 
• στην οδό Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή της με την οδό Μα-

λακούση έως τη συμβολή της με την οδό Βερμίου.
 • στην πάροδο της Αγίου Αντωνίου, έναντι εισόδου του Ιερού 

Ναού έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής. 
• εντός της Πλατείας Αγίου Αντωνίου. στην οδό Βερμίου, από τη 

συμβολή της με την οδό Αγίου Αντωνίου έως τη συμβολή της με την 
οδό Βενιζέλου.

 • στην οδό Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Βερμίου 
έως τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακα-
μπτηρίων οδών με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας 
Βέροιας, ενώ η σχετική σήμανση θα τοποθετηθεί με ευθύνη του 
Τμήματος Τροχαίας Βέροιας. 
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Σήμερα ο Αγιασμός των Υδάτων και η ρίψη 
του Τιμίου Σταυρού από τον Μητροπολίτη  

Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας
Απολογισμός Οδικής Ασφάλειας για τον Δεκέμβριο 

του 2022 και συγκριτικά του αντίστοιχου μήνα του 2021
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