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Ούτε ο θάνατος του τέως 
βασιλιά Κωνσταντίνου δεν 
σβήνει τις φοβίες κάποιων 
απέναντι στην βασιλεία; 

Χωρίς καμία διάθεση βασιλοφροσύνης, αλλά με 

απορία με αυτά που διαβάζω και ακούω για τις διαδι-

κασίες μετά τον θάνατο του τέως Βασιλιά Κωνσταντί-

νου (τιμές και ταφή), αν τελικά υπάρχουν κάποιοι στην 

Ελλάδα του 2023 που πιστεύουν ότι ακόμη απειλείται 

το πολίτευμα. Είναι δυνατόν; 

Είναι οι ίδιοι που ήθελαν να ρημάξει το Τατόι, για να 

μην βλέπουν φαντάσματα, πάθαιναν αναφυλαξία όταν 

παλαιότερα ο τ. βασιλιάς με την οικογένειά του επισκέ-

πτονταν την χώρα για διακοπές, ενώ ακόμη και όταν 

εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και ζούσε ως απλός ιδι-

ώτης με σοβαρά προβλήματα υγείας κάτι τους «στοί-

χειωνε». Δεν βλέπουν την έξαρση των φασιστικών και 

ακραίων κομμάτων και πολιτικών δυνάμεων που είναι 

ο πραγματικός κίνδυνος, τους φοβίζει μήπως εκτεθεί 

σε δημόσιο προσκύνημα η σωρός του και δημιουργη-

θεί κίνημα;;; 

Επιτέλους φτάνει η μικρότητα, ο παραλογισμός και 

η έλλειψη σεβασμού στην ιστορία. Πρόκειται για τον 

τέως βασιλιά της Ελλάδας, ένα από τα σημαντικότερα 

πρόσωπα της ιστορίας μας και από τους ελάχιστους 

χρυσούς Ολυμπιονίκες (Ρώμη 1960-ιστιοπλοϊα). Η 

επίσημη Πολιτεία χωρίς κόμπλεξ και φοβίες πρέπει να 

του αποδώσει τις πρέπουσες τιμές, χωρίς υπερβολές, 

αλλά και χωρίς πολιτική σκοπιμότητα υποβάθμισης 

του ιστορικού προσώπου και του γεγονότος.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Κατά 25% αυξήθηκαν οι 
αυτοκτονίες στην Ελλάδα 
τα δυο τελευταία χρόνια…

Πραγματικά σοκαριστικά τα στοιχεία που αναλύθηκαν 
και επεξεργάστηκαν από το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών 
και το ερευνητικό δίκτυο καταγραφής του Κέντρου Ημέρας 
για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας της οργάνωσης «ΚΛΙ-
ΜΑΚΑ». Η έρευνα κατέγραψε ότι οι αυτοκτονίες στην Ελ-
λάδα από το 2020 έως το 2022, αυξήθηκαν κατά 25% και 
πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των αυτοκτονιών 
που καταγράφηκε εντός του τρέχοντος έτους (έως και την 
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος άρθρου) αγγίζει 
τους 600 θανάτους το οποίο αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 
δύο αυτοκτονίες καθημερινά.
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Τρίτη 17  
Ιανουαρίου: 
Μετά τις 11 
η Αγορά της 

Βέροιας, λόγω 
του πολιούχου 
Αγ. Αντωνίου

Πότε μπήκε ο νέος χρόνος, πό-
τε φτάνει και η γιορτή του πολιού-
χου, χαμπάρι δεν πήραμε. Την  ερ-
χόμενη Τρίτη 17 Ιανουαρίου, είναι 

η εορτή του Αγίου Αντωνίου του Βεροιέως και με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος ενημερώνει ότι  τα καταστή-
ματα την ημέρα αυτή στην Βέροια, θα ανοίξουν μετά τη Θεία Λειτουργία, δηλαδή μετά τις 11:00 το πρωί.

Παραμένει κλειστό σήμερα και αύριο το 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη

Επιβεβαιώθηκε πλήρως η εκτίμηση και πληροφορία του «ΛΑΟΥ», 
που δημοσιεύσαμε στο φύλλο της Τρίτης και κάναμε λόγο για ανάγκη 
παρέμβασης του αντιπεριφερειάρχη στην υπόθεση του 2ου δημοτικού 
σχολείου Βέροιας. Όπως είχαμε αναφέρει το τριήμερο που είχε δικαί-
ωμα ο δήμαρχος να κρατήσει κλειστό το σχολείο για τις απαιτούμενες 
εργασίες εξαντλήθηκε 09-11 Ιανουαρίου και ακολούθησε χθες ανα-
κοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας που αναφέρει ότι με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, το 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Βέροιας, θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023, λόγω τεχνικών εργασιών που 
εκτελούνται στο σχολικό Συγκρότημα. Προφανώς ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης σήκωσε το τηλέφωνο και 
ζήτησε από τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη να τον διευκολύνει και εκ του αποτελέσματος ο δεύτερος αντα-
ποκρίθηκε. Απομένει να δούμε αν αυτές οι 2 επιπλέον ημέρες εκ της αντιπεριφέρειας αρκούν για να ολοκληρωθεί το 
έργο και να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο. Η επόμενη Δευτέρα θα δείξει…

Διαβάστε σχετικά στο laosnews.gr:  
Τι θα συμβεί μετά και την εκ νέου παράταση 2 ημερών στο λουκέτο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας 

από τον δήμαρχο;;;
https://www.laosnews.gr/article/109582-ti-tha-sumbei-meta-kai-thn-ek-neou-paratash-2-hmeron-st

Επιτέλους, χιόνι στο Σέλι!

Καιρός ήταν! Χιονισμένο ξύπνησε χθες το Σέλι με -5 βαθμούς στα μέσα σχεδόν Ιανουαρίου....Μηχανήματα της Περι-
φέρειας έριξαν εγκαίρως αλάτι, οι δρόμοι από Βέροια και Νάουσα προς Σέλι ήταν καθαροί και αν κρατήσει η εικόνα αυτή 
μέχρι το Σαββατοκύριακο, προβλέπεται να  ανέβει πολύς κόσμος για να χαρεί μια χειμωνιάτικη μέρα!

Ο Χρήστος Σταϊκούρας στην πίτα της ΔΕΕΠ Ημαθίας
Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου θα κόψει 

την πίτα του νέου έτους, η Διοικούσα Ε-
πιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας, 
στις 8.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «Αιγές 
Μέλαθρον» στη Βέροια.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την πα-
ρουσία του ο Υπουργός Οικονομικών κ. 
Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Υφυπουργός 
Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπου-
λος, παρουσία  και των  βουλευτών του 
Νομού, Μπαρτζώκα και Τσαβδαρίδη.

Εννοείται ότι ενόψει των εκλογών το 
ενδιαφέρον της εκδήλωσης είναι δεδο-
μένο και οι παρουσίες υποψηφίων, πο-
λιτευτών και στελεχών, αξιοσημείωτες.



Συναντήθηκαν τελικά χθες με την 
εισαγγελέα Βέροιας, οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Ημαθίας 
για να καταθέσουν τον προβλημα-
τισμό τους, όπως γράψαμε και στο 
χθεσινό φύλλο, σχετικά με την υπο-
στελέχωση του ΕΚΑΒ στην Ημαθία 
με αποτέλεσμα την δυσχερή αντιμε-
τώπιση επειγόντων περιστατικών. Το 
σωματείο έχει κατά καιρούς απευθυν-
θεί και στην Διεύθυνση Β΄ του ΕΚΑΒ 
και στις αρμόδιες υπηρεσίες, πλην 
όμως δεν έχουν λάβει καμία απάντη-
ση και καμία στήριξη.

 «Δεν πάει άλλο» τονίζουν οι ερ-
γαζόμενοι και όπως είπε ο πρόεδρος 
Φίλιππος Παπαστεργιόπουλος στο 
ΛΑΟ,  η υποστελέχωση έχει αρνητι-
κές επιπτώσεις στις βάρδιες, αφού 
οι 28 μόνο, ενεργοί διασώστες (λόγω 
και της συνταξιοδότησης αρκετών) 
είναι αδύνατον να καλύψουν όλο το 
νομό, σε όλες τις βάρδιες, για όλο 
το 24ωρο, ενώ παλαιότερα καλύπτο-
νταν όλα τα αστικά κέντρα καθώς ο 
αριθμός των διασωστών ανερχόταν 
στους 48, πολύ κοντά δηλαδή στον 
απαραίτητο αριθμό (50) για την εύ-
ρυθμη λειτουργεία της Υπηρεσίας. 
Το ΕΚΑΒ Ημαθίας, όπως αναφέρει ο 
πρόεδρος, μπορεί και καλύπτει με κάποια σχετική άνεση όλο τον νομό, 
μόνο κατά τις περιόδους που δεν υπάρχουν άδειες των εργαζομένων, 
δηλαδή λίγες ημέρες τον χρόνο.

Ο πρόεδρος διευκρινίζει ότι δεν είναι ακάλυπτες όλες οι βάρδιες, 
αλλά ένα μεγάλο μέρος κυρίως στις περιοχές της Αλεξάνδρειας και 
της Νάουσας. Σημειωτέο, ότι τα ασθενοφόρα ξεκινούν από τη Βέροια 
και ο χρόνος, καθώς και  αποστάσεις μετακίνησης του ασθενοφόρου, 
είναι μεγάλες για ένα περιστατικό στη Νάουσα ή στο Ροδωχώρι, ή στο 
Πλατύ. Με δεδομένο οτι τα περιστατικά που καλούνται να επιχειρήσουν 
είναι σε μεγάλο βαθμό επείγοντα, «ακόμα και τα λίγα λεπτά θα κάνουν 
τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου, αναπηρίας, πόνου και αξιοπρέ-
πειας», τονίζουν.

Τι αναφέρει το Υπόμνημα
Το υπόμνημα που κατατέθηκε στη Εισαγγελέα και υπογράφεται από 

τον  Πρόεδρο, Φίλιππο Παπαστεργιόπουλο και τον Γραμματέα, Γ. Αλε-
ξανδρόπουλος, αναφέρει τα εξής:

«Κυρία Εισαγγελέα,
Η παρουσία μας στο γραφείο σας, έχει σκοπό να σας εκφράσουμε 

την ανυσηχία μας για το πρόβλημα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ 
Ημαθίας με συνέπεια τη δυσχέρεια στην αντιμετώπιση επειγόντων πε-
ριστατικών, ίσως και την απειλή ανθρώπινης ζωής. Ο τομέας Ημαθίας 
ανήκει διοικητικά στην δεύτερη περιφέρεια του ΕΚΑΒ με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη όπου βρίσκεται και η διεύθυνση με τις διοικητικές και τεχνικές 
υπηρεσίες.

Σήμερα η δύναμη του τομέα αριθμεί 34 διασώστες διαθέσιμους για 
να καλύψουν το πρόγραμμα της κίνησης και του συντονιστικού κέντρου. 
Με την δύναμη αυτή είναι αδύνατη η κάλυψη με ασθενοφόρο σε 24ω-
ρη κάλυψη των περριοχών Αλεξάνδρειας και Νάουσας. Ο τομέας του 
ΕΚΑΒ Ημαθίας μπορεί και καλύπτει με κάποια σχετική άνεση όλο τον 
νομό, μόνο τις περιόδους που δεν υπάρχουν άδειες των εργαζομένων, 
δηλαδή λίγες ημέρες τον χρόνο. Η κατάσταση αυτή ισχύει τα τελευταία 
χρόνια, αλλά επιδεινώθηκε με τις συνταξιοδοτήσεις του 2022. Αυτό γίνε-
ται αντιληπτό σε άμεσο χρόνο από το πρόγραμμα της υπηρεσίας όπου 
υπάρχουν βάρδιες με δυο (2) ασθενοφόρα για τον νομό Ημαθίας.

Το ιδανικό σενάριο για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών εί-
ναι να καλύπτονται όλες οι περιοχές με ασθενοφόρο σε 24/7/365 ανελ-
λιπώς, κάτι που επιβάλει η ιατρική επιστήμη για το επείγον και η κοινή 
λογική. Σημειώστε δε ότι το μοντέλο της επείγουσας προνοσοκομειακής 
φροντίδας συμπεριλαμβάνει και Κινητή Ιατρική Μονάδα που επιχειρεί 
με ιατρικό προσωπικό και διασώστες, σε πρώτο βαθμό, σε εξαιρετικά 
επείγοντα περιστατικά, κάτι που δεν συμβαίνει εδώ.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχει εκ των προταίρων 
μέριμνα για την κάλυψη των συνταξιοδοτήσεων, αφού στο ΕΚΑΒ λει-
τουργούν διοικητικές υπηρεσίες και η διοίκηση έχει πλήρη εικόνα των 
συναδέλφων που συνταξιοδοτούνται και της δυναμικότητας, αλλά και 
των αναγκών του κάθε τομέα.

Δυστυχώς γίνεται αντιληπτό στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της 
υπηρεσίας ότι οι περιοχές που εμφανίζουν λιγότερα περιστατικά αντιμε-
τωπίζονται ως στατιστικό δείγμα που αξίζει λιγότερης προσοχής, εδώ ό-
μως πρόκειται για ανθρώπους. Τα περιστατικά που καλούνται να επιχει-

ρήσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ είναι σε μεγάλο βαθμό επείγοντα που 
ακόμα και τα λίγα λεπτά θα κάνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανά-
του, αναπηρίας, πόνου και αξιοπρέπειας. Δεν εξετάζουμε το απευκταίο 
σενάριο του θανάτου, που για τη δουλειά μας είναι μια πραγματικότητα, 
αλλά υπάρχουν περιστατικά που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα 
από επαγγελματίες υγείας και σε χρόνους που θα αναστρέψουν τη πο-
ρεία της οξείας φάσης και θα εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα για τον 
ασθενή. Θέτουμε υπ όψιν σας τα πρωτόκολλα επειγουσών καταστάσε-
ων όπως της καρδιακής ανακοπής, της πνιγμονής από ξένο σώμα, την 
μεγάλη αιμορραγία και όλο το φάσμα των επειγόντων περιστατικών που 
καλείται να αντιμετωπίσει το ΕΚΑΒ. Για όλες αυτές τις επείγουσες κα-
ταστάσεις το ΕΚΑΒ ως οργανισμός έχει αποδεχθεί διεθνή πρωτόκολλα 
(BLS, PHTLS, ALS, τοκετός σε προνοσοκομειακό περιβάλλον κ.α.), με 
τα οποία εκπαιδεύει τους διασώστες και τους σπουδαστές της σχολής.

Η υποστελέχωση είναι μια πραγματικότητα, είτε είναι συνειδητή επι-
λογή της διοίκησης, είτε υπάρχει δημοσιονομικό κόλλημα, είτε η διοίκη-
ση έχει λανθασμένη εικόνα για τη λειτουργία του τομέα ΕΚΑΒ Ημαθίας.

Υποστηρίζουμε ότι στην κατάσταση που περιήλθε ο τομέας ΕΚΑΒ 
Ημαθίας με αυτή την υποστελέχωση, τη χωροταξική δομή και τους 
χρόνους πρόσβασης στην Ημαθία δεν επιτρέπουν χρονικά να εφαρμο-
στούν τα πρωτόκολλα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας».
Με την κατάθεση του υπομνήματος στην Εισαγγελέα, το Σωματείο 

επιζητά να  λάβει μια υπεύθυνη απάντηση, αρμοδίως.
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Θ. Πλεύρης: Μόνο ηλεκτρονικά 
τα συνταγογραφούμενα φάρμακα σε έλλειψη

Μόνο με ηλεκτρονική ιατρική συνταγή θα χορηγούνται τα φάρμακα που βρίσκο-
νται σε έλλειψη και για τα οποία έχουν απαγορευτεί οι παράλληλες εξαγωγές.

Σε χθεσινή εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, επισημαίνεται ότι η 
εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου αποφασίστηκε για λόγους προάσπισης και 
διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας, καθώς στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος της έλλειψης φαρμάκων. Χειρόγραφη συνταγογράφηση των συγκεκριμένων 
φαρμακευτικών προϊόντων θα γίνεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

· Ασφαλισμένων φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης.

· Πολιτών (τουριστών) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Ευ-
ρωπαίων πολιτών που δεν κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

· Μεταναστών, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥ-
ΠΑ.

Η χειρόγραφη συνταγή, πάντως, θα καταχωρίζεται στο σύστημα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης από το φαρμακείο στο οποίο εκτελείται, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της ΗΔΙΚΑ.

Θα πληροί, δε, τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για την ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση των σκευασμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα λίστα 
φαρμάκων του ΕΟΦ περί απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής 
διακίνησης.

Χθες το πρωί από το Σωματείο Εργαζομένων 

Υπόμνημα στην Εισαγγελέα Βέροιας, 
για την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ Ημαθίας



Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου
«Με δύναμη από την Κηφισιά», 
των Κεχαΐδη –Χαβιαρά,  για μία 

παράσταση στη Βέροια
 Η παράσταση 

«Με Δύναμη από 
την Κηφισιά», το 
θεατρικό έργο των 
Δημήτρη Κεχαΐδη 
– Ελένης Χαβιαρά 
που έκανε αίσθηση 
στη Θεσσαλονίκη 
έρχεται στη Βέροια 
για μία μόνο βρα-
διά, την Παρασκευή 
20 Ιανουαρίου στις 
21.15, στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών.

Ο  χ ρ ό ν ο ς ,  η 
φθορά του σώμα-
τος, η εξομολόγη-
ση και η άρνηση 
των προβλημάτων 
πρωταγωνιστούν σε 
αυτή την κωμωδία 
καταστάσεων. Πότε 
γλυκό και πότε πι-
κρό, πότε ρεαλιστικό και πότε στα όρια του φανταστικού, το έργο μιλά για τον τρόμο του ανθρώπου μπροστά 
στη μοναξιά τα κοινωνικά πρέπει.

Τρεις ώριμες γυναίκες που αγωνίζονται να απαγκιστρωθούν από τους άντρες της ζωής τους και μια νεαρή 
αφηγήτρια που πιστεύει πως δεν θα γεράσει ποτέ. Η Αλέκα, η Φωτεινή, η Μάρω και η Ηλέκτρα μας μεταφέρουν 
στην Κηφισιά του 1995 και μας παρασύρουν σε ένα ρυθμικό παραλήρημα που ισορροπεί ανάμεσα στη γλύκα 
και την πίκρα, το πραγματικό και το φανταστικό, το χιούμορ και την απόγνωση μπροστά σε έναν από τους με-
γαλύτερους φόβους του ανθρώπου: τη μοναξιά.

Μπορεί ένα ταξίδι στην εξωτική Ταϊλάνδη να απαλλάξει τις τέσσερις γυναίκες από τις νευρώσεις τους και να 
τις απελευθερώσει από τις εξαρτήσεις της ζωής τους; Είναι αργά για βρουν, επιτέλους, τον εαυτό τους;

Μια παράσταση με καταιγιστικό ρυθμό και πολύ χιούμορ, που απεικονίζει τις προσπάθειες τεσσάρων γυναι-
κών να βγουν από τα συναισθηματικά τους αδιέξοδα.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαυρόπουλος                  
Παίζουν: Στέλλα Νικολαΐδου (Αλέκα), Σοφία Ταγταλενίδου (Φωτεινή), Μελίνα Ταχτσίδου (Ηλέκτρα), Δόμνα 

Χουρναζίδου (Μάρω)
Σκηνογραφία-ενδυματολογία: Εύα Σουγιουλτζή, Κινησιολογία: Μαριάνθη Ψωματάκη, Μουσική: Μάριος Απο-

στολακούλης, Φωτισμοί: Γιώργος Μιχαλάκος
Φωτογραφίες: Λευτέρης Τσινάρης, Τρέιλερ: Άγγελος Χαρα-

λάμπους, Colorist: Δημήτρης Μανουσιάκης, frenel post lab.
Μια παράσταση των Drama Queens. Παραγωγή: Εταιρεία 

Θεάτρου MONKS.
Διάρκεια: 81 λεπτά.
Τιμή εισιτηρίων: 13 ευρώ, Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων, 

ΑμεΑ, Ανω των 65): 10 ευρώ.
Προπώληση έως 16/1: 10 ευρώ https://www.viva.gr/tickets/

theater/me-dynami-apo-tin-kifisia-veroia,
Προπώληση από το Σάββατο 14/1 έως και την Παρασκευή 

20/1 (8.00π.μ. έως 2.20μ.μ.): Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, 
Παύλου Μελά 8 & Μπιζανίου, 3ος όροφος, τηλ.2331078100

και μέσω viva.
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Δοξολογία επί τη Αγιοκατατάξει 
του Οσίου Γερασίμου 

στην Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά
 

 Μετά τη σχετική απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
γιά την αγιοκατάταξη του Οσίου Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου και Υμνογράφου της Με-
γάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, το απόγευμα της Τρίτης, 10ης  Ιανουαρίου, στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, όπου τέλε-
σε Πανηγυρική Δοξολογία.

Νωρίτερα τελέστηκε, όπως κάθε Τρίτη, ο Εσπερινός και η Παράκληση του Θαυματουρ-
γού Αγίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου.

 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, πνευματικός υιός του νέου Οσίου 
της Εκκλησίας μας, στην ομιλία του εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες και την ευγνωμο-
σύνη του προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την Αγία και 
Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη μεγάλη απόφαση. 

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

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 : Σάββατο 14/1 - Κυριακή 15/1 στις 

17.15
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

ΜΑΡΜΑΝΤΙΟΥΚ  (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 14/1 - Κυριακή 15/1 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 :  Παρασκευή 13/1 – Σάββατο 14/1 - 

Κυριακή 15/1 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

Η ΦΑΛΑΙΝΑ - THE WHALE 
(υποψήφια για OSCAR)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 12/11 - Δευτέρα 16/1 – 

Τρίτη 17/1 - Τετάρτη 18/1 στις 20.00 
Παρασκευή 13/1 – Σάββατο 14/1 - Κυριακή 15/1 στις 19.15
Σκηνοθεσία: Darren Aronofsky
Σενάριο: Samuel D. Hunter
Ηθοποιοί: Hong Chau, Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty 

Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan, Jacey Sink

AVATAR: THE WAY OF WATER 
Σε 3D HFR (high frame rate) 48 fps.
Προβολές στην αίθουσα 1 : Πέμπτη 12/11 - Παρασκευή 13/1 

– Σάββατο 14/1 - Κυριακή 15/1 – Δευτέρα 16/1 – Τρίτη 17/1 - Τε-
τάρτη 18/1 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»   
  12/1/23 - 18/1/23



Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε στο Πολιτικό Γραφείο του, ο 
Τάσος Μπαρτζώκας, παρουσία της οικογένειας και των συνεργα-
τών του Γραφείου του.

Ο Βουλευτής ευχήθηκε στους συνεργάτες του μια καλή χρο-
νιά, αλλά και καλή δύναμη, καθώς το 2023 είναι και εκλογική 
χρονιά. Ζήτησε από τους συνεργάτες του να συνεχίσουν να επι-
δεικνύουν πάντα τη μέγιστη συνέπεια και διάθεση εξυπηρέτησης, 
προς τους πολίτες της Ημαθίας, ώστε η εκλογική ετοιμότητα να 
χτιστεί πάνω στις διαχρονικές αξίες, που και ο ίδιος πρεσβεύει.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας δεν παρέλειψε να  εκφράσει και τα 
πολιτικά του μηνύματα, δηλώνοντας ότι «αυτή την χρονιά, θα 
κληθούμε όλοι μας, να επιλέξουμε ανάμεσα στην πρόοδο και την 
οπισθοχώρηση. Ανάμεσα στη σταθερότητα και την αβεβαιότητα. 
Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες γνωρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία 
είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί το διάλογο με το 
μέλλον της Ημαθίας και της χώρας. Και σε αυτόν τον διάλογο με 
το μέλλον μας, εγώ και οι συνεργάτες μου δηλώνουμε ισχυρά 
παρόντες!».

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

Εκτακτη συνεδρίαση 
σήμερα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, θα 
γίνει σήμερα Πέμπτη 12-1-2023 από 9:00-10:00, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δη-
μοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν 
απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με 
μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τις τιμές ζώνης του συστήμα-
τος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων του Δήμου 
Βέροιας.                                                                                                 

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί η απόφαση του Δ.Σ. 
πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μαζί με τα 
υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα μέχρι τις 20-1-2023.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκμάθηση ποντιακών 

παραδοσιακών 
μουσικών οργάνων

Μετά τις διακοπές 
των Χριστουγέννων 
ξανα-ξεκίνησαν τα μα-
θήματα  ποντιακών πα-
ραδοσιακών μουσικών 
οργάνων στη Εύξεινο 
Λέσχη Βέροιας, ως ε-
ξής:

Αγγείο-Γαβάλ με δά-
σκαλο το Βασίλη Φωλί-
να κάθε Τρίτη (  4 - 9 μμ)

Λύρα με δάσκαλο το Χρήστο Καλιοτζίδη κάθε Πέμπτη ( 5 - 8 μμ) 
Νταούλι με δάσκαλο το Δημήτρη Ουσταπασίδη κάθε Κυριακή( 

5 - 8 μμ)
Τα μαθήματα γίνονται  κατόπιν προγραμματισμού στους ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους του Πνευματικού Πολιτιστικού   Κέντρου  
στο  Πανόραμα, με όλα τα προβλεπόμενα και αναγκαία υγειονομικά  
μέτρα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – 
Πέμπτη, ώρες,   17:00-21:00 στο  τηλ. 23310 72060  και  στο  τηλ. 
6983503676.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα 
και πολιτικά μηνύματα στο 

γραφείο του Τάσου Μπαρτζώκα
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Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Βέροιας: Διανομή 

τροφίμων σε 188 οικογένειες
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής 

Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,  πραγματοποίησε διανομή 
τροφίμων στις 188 οικογένειες/519 μέλη ενόψει του εορτασμού των Χριστουγέννων.

Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας – Υ-
γείας – Εθελοντισμού κ. Γεωργία Μπατσαρά και τα Στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου κ. 
Αθανασία Λαμπριανίδου και κ. Δήμητρα Καρατζά ευχαριστούν θερμά για την έμπρακτη υπο-
στήριξη των πολιτών, των επιχειρηματιών και φορέων για τη συνεισφορά τους στους συνδη-
μότες μας, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε οικονομική δυσχέρεια.

Ευχαριστούμε:
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΑΣΕΙΣ 
- Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και το μουσικό σχήμα «Μπούσουλας» για τη διοργάνωση της παράστασης 

Ιάκωβος Καμπανέλλης «… αρνιέμαι να ΄χω σκέψη που σωπαίνει» με σκοπό τη συλλογή αγα-
θών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

-Την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, το Δήμο Βέροιας και το 
Επιμελητήριο Ημαθίας για τη φιλοξενία στη Χριστουγεννιάτικη Πλατεία, όπου δημιούργησαν 
χώρο συλλογής αγαθών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

-Την Ποδοσφαιρική Ομάδα «ΒΕΡΟΙΑ» για το βίντεο στήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλεί-
ου, όπου συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές και ο τεχνικός διευθυντής  της ομάδας, παραγωγή 
της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και τους εθελοντές που εργάστηκαν αφιλοκερδώς για τη δημιουρ-
γία ψηφιακού υλικού.

- Τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας καθώς και τον Δι-
ευθυντή κ. Δημήτριο Πυρινό, ο οποίος στήριξε τη δράση μας, τοποθετώντας κυτία συλλογής 
αγαθών στο χώρο του σχολείου.

-Την κ. Σοφία Παπά - Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Μαρίνας, και όλους όσους 
συνέβαλαν ώστε να έχει κάθε ωφελούμενη οικογένεια του Κοινωνικού Παντοπωλείου, χειρο-
ποίητες λιχουδιές για τα φετινά Χριστούγεννα.

-Την κ. Αθηνά Τζούρτζια - εκλεγμένη στην Κοινότητα Βέροιας, η οποία εξασφάλισε τη 
χορηγία παιχνιδιών για τα ωφελούμενα παιδιά (ηλικίας έως 10 ετών) του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου.

ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
-ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας όπου στήριξε τη Δομή με τη συλλογή αγαθών κατά τη διεξαγωγή  

του 9ου Φιλίππειου Δρόμου.
- Το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑΒ, οι οποίοι έκαναν δωρεά βασικών ειδών διατρο-

φής.
-Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας για τη δωρεά τροφίμων.
-Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΔΕΥΑ του Δήμου Βέροιας για τη δωρεά τροφίμων 

και ειδών ατομικής υγιεινής.
-Τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας για τη δωρεά τροφίμων.
-Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Βέροιας για τη δωρεά τροφίμων.
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
-ASLANIDIS SYSTEMS
-LEADER-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
-Special Zagaris-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
-TASTY FRUITS O.E.
-VENUS GROWERS-Αγροτικός συνεταιρισμός
-ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ – Αλεύρι ΜΑΝΝΑ
-ΑΦΟΙ ΛΙΚΑ ΟΕ-Εμπόριο Οικιακών Ειδών
-Γ. & Ε. Αργ. Στογιάννος Ο.Ε. Logistics
-ΚΑΦΕΣ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ
-ΚΟΡΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
-ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ - Τυροκομικά Προϊόντα
-ΜΥΛΟΙ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
-ΥΙΟΙ Γ. ΓΑΛΙΚΑ Ο.Ε. - GALIKAS G. SONS GP
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ:
-Athletic Kingdom Fitness Center (Βενιζέλου 85)
-Curves Βέροια Γυμναστήριο Γυναικών (Παστέρ 4)
-ΓΑΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΡΑΤΕ (Μ.Μπότσαρη 92)
-Fit House - Fitness & Pool Gym (Εγνατίας 5)
-Lock Gym (Θεσσαλονίκης 25)
-Space Gym (Πιερίων 79β)
SUPER MARKETS:
-EXPRESS MARKET (Ε. Ζάχου 15)
-MY MARKET (Μητροπόλεως 42)
-ONE MARKET (Καρατάσου 22, Πιερίων 146, Τραπεζούντος 31)
-PASAKIOSKI’S SPOT4YOU (Μ.Μπότσαρη 103)
-ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (1ο χλμ Ν.Π.Δ.Ο Βέροιας-Νάουσας)
-ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Θεσσαλονίκης και Παυσανίου)
-ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ (Δρόμος Βέροιας-Μέσης)
-ΜΑΣΟΥΤΗΣ (Μ. Αλεξάνδρου 11)
-ΠΙΤΣΙΑΣ (Θερμοπυλών 7, Μ.Μπότσαρη 62, Πιερίων 63)
-ΠΡΩΤΕΑΣ (Ανοίξεως 25, Θερμοπυλών 18, Πιερίων 28)
-ΤΗΣ ΔΕΣΠΩΣ (Μαυρομιχάλη 4)

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στην οδό Σταδίου 51 (απέναντι από το γήπεδο) 
Για οποιαδήποτε πληροφορία  θα μας βρείτε στα τηλέφωνα:
2331353824, 2331353811 ( καθημερινά 8:00πμ με 03:00μμ)
Καλή Χρονιά με υγεία!

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
 Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού

Γεωργία Μπατσαρά

ΕΣΗΕΜ-Θ:  Αντιδεοντολογική 
επαγγελματική συμπεριφορά 

ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών
 
. Το Διοικητικό Συμβούλιο της αποδοκιμάζει την αντιδε-

οντολογική επαγγελματική συμπεριφορά που υιοθετούν 
εκπομπές ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για να εξασφα-
λίσουν προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες και πρόσω-
πα, όπως έγινε σε πρόσφατες περιπτώσεις με εγκληματικές 
ενέργειες που απασχόλησαν την επικαιρότητα. 

Συνεντεύξεις που δίνονται μέσα από κρατητήρια και «α-
ποκλειστικές» πληροφορίες που αν και ζητήθηκαν αρμοδίως 

από δημοσιογράφους ανταποκριτικών γραφείων έφτασαν μόνο σε συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι δείγματα 
δυσλειτουργίας της Ενημέρωσης αλλά και φορέων ή αρχών, που επιτρέπουν την επιλεκτική μεταχείριση 
δημοσιογράφων.

 Μέσα στο ούτως ή άλλως αρρύθμιστο τοπίο των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών Μέσων στην Ελλάδα, τα 
κρούσματα αθέμιτου ανταγωνισμού ασκούν εξοντωτική πίεση στους δημοσιογράφους και περιορίζουν την 
ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην Ενημέρωση.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στη διεθνή 

έκθεση τουρισμού 
REISELIVSMESSEN του Όσλο

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
συμμετείχε στη διεθνή έκθεση τουρισμού 
REISELIVSMESSEN που πραγματοποιή-
θηκε στο Όσλο.

Στην έκθεση η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας συμμετείχε μαζί με τον Τουρι-
στικό Οργανισμό Χαλκιδικής στο πλαίσιο 
της στρατηγικής προσέγγισης των Σκαν-
διναβικών αγορών. Σε όλη τη διάρκεια της 
διοργάνωσης έγιναν από κοινού επαφές 
και συναντήσεις τόσο με το κοινό που 
επισκέφτηκε την έκθεση όσο και με επαγ-
γελματίες του τουρισμού.

Να σημειωθεί ότι η αγορά της Νορβη-
γίας έχει τα χαρακτηριστικά μιας ποιοτικής 
αγοράς, με τουρίστες υψηλών εισοδημά-
των που δαπανούν σημαντικά ποσά στις διακοπές τους και ενδιαφέρονται για μονοήμερες εκδρομές γύρω 
από τον προορισμό, για δραστηριότητες στη φύση και για επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και μνη-
μεία. Καθιστώντας έτσι την Κεντρική Μακεδονία με τις ομορφιές και τα τουριστικά αξιοθέατα που διαθέτει 
ως έναν ιδανικό προορισμό για τους Σκανδιναβούς τουρίστες.

«Οι Σκανδιναβικές χώρες αποτελούν σημαντικές αγορές – στόχους για τον προορισμό μας και η στρα-
τηγική μας μετά τη διετία της πανδημίας είναι να προσεγγίσουμε πιο ποιοτικές αγορές, με επισκέπτες που 
είναι διατεθειμένοι να κάνουν πιο υψηλές δαπάνες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους και που επιθυμούν 
να εξερευνήσουν περιοχές με ημερήσιες εκδρομές. Με αυτόν τον τρόπο η ανταποδοτικότητα προς τις το-
πικές μας κοινωνίες θα είναι η μεγαλύτερη δυνατή», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αλέξανδρος 
Θάνος.

Στις 18 Ιανουαρίου
Το βιβλίο του Κώστα 

Ακρίβου «Ανδρωμάχη», 
παρουσιάζεται στη Στέγη

Η Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου» της ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Ημαθίας, το βιβλιοπωλείο 
Ηλιοτρόπιο και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν στην πα-
ρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Κώστα Ακρίβου «Ανδρω-
μάχη» την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2022 στις 7 μ.μ. στο Φουαγιέ 
της Αντωνιαδείου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών (Α. Αντωνιάδη 19, 
Βέροια)

 Για το βιβλίο θα μιλήσουν η πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλο-
λόγων Ν. Ημαθίας Ευγενία Καβαλάρη και ο φιλόλογος Παντελής 
Τσαλουχίδης. Συντονίζει η υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Βούλα Κοτσάλου.  Ο συγγραφέας Κώστας Ακρίβος θα απαντήσει 
σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου 
του.  Η «Ανδρωμάχη» είναι η τραγική ιστορία μιας γυναίκας, μητέ-
ρας και βασίλισσας, που έζησε στις στάχτες της Τροίας και βρέθηκε 
στην ανάγκη να αγαπήσει ό,τι κανονικά θα ‘πρεπε να μισεί με όλη 
την ψυχή της…



Χορήγηση 
δελτίων 

μετακίνησης 
ΑμεΑ για το  
έτος 2023 

Από την Διεύθυνση Δημό-
σιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθίας 
ανακοινώνεται ότι από τις 23-
01-2023 ξεκινάει η ανανέωση 
των δελτίων μετακίνησης Α-
μεα (πάσο) για το έτος 2023. 

Η ανανέωση των παλαιών 
και η έκδοση των  νέων δελτί-
ων γίνεται από την Δ/νση Δη-
μόσιας  Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθία και 
από τα ΚΕΠ του  τόπου κατοι-
κίας των δικαιούχων.

Η έκδοση των νέων δελτί-
ων και η ανανέωση των πα-
λαιών λήγει στις 31-10-2023

Τα δελτία θα ισχύουν έως 
31-12-2023.                    

                  

Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 4-1-2023 της εφημερίδας 
σας, ανοιχτή επιστολή ενημέρωσης του φαρμακοποιού κ. 
Γ. Τροχόπουλου, στην οποία αυτός μέμφεται την Π.Ε.Η. και 
προσωπικώς την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, διότι, κατά την 
άποψή του, η Υπηρεσία, μη θεωρώντας ως εμπρόθεσμη την 
εκπροθέσμως κατατεθείσα δήλωσή του περί λειτουργίας του 
φαρμακείου του σε διευρυμένο ωράριο, εφάρμοσε «δύο μέ-
τρα και δύο σταθμά» και τον αδίκησε.

Οφείλουμε λοιπόν να απαντήσουμε:
Σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018, το διευ-

ρυμένο ωράριο ανακοινώνεται ανά δίμηνο (δηλ. Ιανουάριο 
– Φεβρουάριο, Μάρτιο- Απρίλιο κ.ο.κ) τα φαρμακεία που ε-
πιθυμούν να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο, οφείλουν 
να το δηλώσουν μέχρι ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου 
για το οποίο αφορούν.

Ο κ. Τροχόπουλος υπέβαλε εκπροθέσμως τη δήλωσή του 
για το φαρμακείο του.

Η Υπηρεσία προσπαθώντας πάντοτε να εξαντλήσει και 
την τελευταία πιθανότητα, προκειμένου να βοηθήσει τον πο-
λίτη, επικοινώνησε, όπως όφειλε, με το Φαρμακευτικό Σύλ-
λογο, προκειμένου να πληροφορηθεί μήπως στο πρόσωπο 
του κ. Τροχόπουλου συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας που 
δικαιολογούσαν την εκπρόθεσμη υποβολή και έλαβε αρνητι-
κή απάντηση.

Ο κ. Τροχόπουλος πληροφορηθείς ότι η αίτησή του δεν 
μπορεί να γίνει δεκτή, ως εκπρόθεσμη, υπέβαλε ενώπιον του 
κ. Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας αίτηση θεραπείας, στην οποία 
δεν ανέφερε κανένα λόγο που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη 
υποβολή της δηλώσεώς του, (ανέφερε απλώς ότι υπήρχαν 
προσωπικοί λόγοι και λόγοι ανωτέρας βίας, χωρίς να ανα-

φέρει τίποτε άλλο), η οποία δεν εξετάστηκε, πρωτίστως, ως 
προώρως ασκηθείσα, αφού υποβλήθηκε εναντίον της μέλ-
λουσας να εκδοθεί διοικητικής πράξεως της Υπηρεσίας (δλδ 
του πίνακα εφημεριών).

Είναι ευνόητο σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας (άρθρο 24 παρ. 1) ότι αίτηση θεραπείας υποβάλλεται 
κατά ήδη εκδοθείσας διοικητικής πράξεως και όχι κατά μέλ-
λουσας να εκδοθεί τέτοιας.

Στη συνέχεια ο κ. Τροχόπουλος προέβη σε δημοσίευμα, 
υποστηρίζοντας ότι η Υπηρεσία τηρεί δύο μέτρα και δύο 
σταθμά, αφού σε άλλη ανάλογη περίπτωση στο παρελθόν, το 
ζήτημα «τακτοποιήθηκε με ένα τηλεφώνημα».

Προφανώς αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αποτελεί πειθαρχικό 
και ποινικό αδίκημα, το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί από 
την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Βεροίας και γι’ αυτό καλού-
με τον κ. Τροχόπουλο να προσέλθει εκεί και να καταθέσει 
όσα γνωρίζει, ώστε οι υπαίτιοι να τιμωρηθούν.

Η αναφερόμενη κακή σχέση του κ. Τροχόπουλου με τη 
διοίκηση του φαρμακευτικού συλλόγου αποτελεί δικό του -κα-
θαρά- θέμα και δεν αφορά την Υπηρεσία, σκοπός της οποίας 
είναι απλώς να εφαρμόζει το νόμο και όχι να κάνει δημόσιες 
σχέσεις.

Αυτό όμως που προκαλεί αλγεινή εντύπωση είναι ότι ένας 
πολίτης, ο οποίος μάλιστα ασχολείται ενεργά με τα κοινά, θε-
ωρεί ότι η τήρηση του νόμου αποτελεί έκφραση ναζισμού και 
ότι όποιος τηρεί το νόμο είναι Χίτλερ ή Γκέμπελς.

Το αφήνουμε στην κρίση των πολιτών.

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας

Π.Ε. Ημαθίας
Σοφία Καραμελίδου
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 «Κοινωνικές δομές 
υπό ομηρεία» 

Το τραγικό τέλος ενός παιδιού στα νερά του Αλιάκμονα, που δεν πρόλαβε να 
κλείσει ούτε ένα χρόνο ζωής, πέρα από το αστυνομικό δελτίο και την παραπο-
μπή της νεαρής μητέρας στη Δικαιοσύνη, αναδεικνύει και μία ακόμα σημαντική 
πτυχή και αδυναμία της Πολιτείας. Αυτή της δυσλειτουργίας του κοινωνικού 
κράτους και της υπεύθυνης προσέγγισης και αντιμετώπισης περιστατικών που 
άπτονται ψυχιατρικών και ψυχικών διαταραχών.  

Το κεντρικό κράτος έδωσε στην τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες και ευθύ-
νες συγκρότησης δομών στο χώρο της πρόνοιας και της Υγείας, χωρίς όμως την 
διαρκή εξασφάλιση πόρων για τη λειτουργία τους. Χωρίς χρηματοδοτική επάρ-
κεια οι κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ εξαρτώνται διαρκώς από την κεντρική 
διοίκηση, σε μια νοσηρή ομηρεία.  

Κι ενώ σήμερα που η κοινωνία και οι συνθήκες μετά από πολλά χρόνια οικο-
νομικής κρίσης και τρία χρόνια πανδημίας, χρειάζονται περισσότερο από ποτέ 
την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας, η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλάνη για την 
πραγματική εικόνα και τη δυσλειτουργία των κοινωνικών δομών. Οι παροχές του 
κράτους προς αυτές απέχουν πολύ από τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, 
που οι απαιτήσεις κυρίως στον τομέα της ψυχικής Υγείας, όλο και αυξάνονται. 
Ούτε με «επιδόματα» ούτε με ψίχουλα μπορούν να λειτουργήσουν, στο πλαίσιο 
της προσφιλούς τακτικής της κυβέρνησης και των πολιτικών της προτεραιοτή-
των. 

 Αυτοδιοίκηση και Κράτος έχουν αλληλένδετους ρόλους ευθύνης και ένα αυ-
τονόητο χρέος: Να μπορούν να ανταποκρίνονται. Όσο η απόσταση μεταξύ τους 
βαθαίνει, δεν θα λείπουν τα ερωτήματα και η αναζήτηση απαντήσεων, αλλά δυ-
στυχώς κατόπιν εορτής.

 Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 2015-2021

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ
Η Ιστορία κρίνει αλλά 

δεν διαγράφεται 
Η Πατριωτική Ένωση εκφράζει 

τα συλλυπητήριά της στην οικογέ-
νεια του τ. Βασιλέως των Ελλήνων, 
Κωνσταντίνου Β΄. Τονίζει δε, ότι ενώ 
πράγματι, όπως ανακοίνωσε η κυ-
βέρνηση, η Ιστορία είναι αυτή που 
κρίνει τα πρόσωπα και τον ρόλο που 
αυτά έπαιξαν, σε καμία περίπτωση 
δεν διαγράφεται. 

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας 
του ο Κωνσταντίνος διέπραξε σο-
βαρά λάθη, που οδήγησαν τη χώρα 
στην κατάλυση της δημοκρατίας. 

Ο εκλιπών ωστόσο, διετέλεσε νό-
μιμος Αρχηγός του Ελληνικού Κρά-
τους και ως εκ τούτου θα έπρεπε να 
ταφεί με τις κατάλληλες τιμές, δίχως 
προσπάθειες παραχαράξεως της ι-
στορικής πορείας της πατρίδος μας. 

Το κεφάλαιο αυτό της ιστορίας μας 
θα έπρεπε να κλείσει με τον ορθό τρόπο αντί να γίνεται ευκαιρία για μικροκομμα-
τισμούς. 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε γενική συνέλευση

Καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας και οι αγρότες της Ημαθίας σε γενική 
συνέλευση Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου στις 6,00 το απόγευμα στο πρώην Δημαρχείο Απ. Παύλου στο Μακρο-
χώρι με θέματα : Αποζημιώσεις Βροχοπτώσεις Διεκδίκηση Αναπλήρωσης Χαμένου εισοδήματος Κινητοποι-
ήσεις

Το Δ.Σ.

Απάντηση στο δημοσίευμα 
του Γ.Ξ. Τροχόπουλου με θέμα: 

«Δύο Μέτρα Δύο Σταθμά» 



Στις 14 Ιανουαρίου 
κόβει την πίτα της
η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ

Στις 14 Ιανουαρίου θα κόψει την πρωτοχρονιατικη πίτα 
της η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ στο ξενοδοχείο Αιγές.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους και το κόστος 
ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Το πανόραμα
της 11ης αγωνιστικής 

στην Β’ ΕΠΣΗ
Συγκάτοικο στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα 

απέκτησε το Ζερβοχώρι.
Τα Καβάσιλα κέρδισαν με 0-1 στην Καψόχωρα και 

σε συνδυασμό με το ρεπό των πρωτοπόρων, βρέθη-
καν στην κορυφή. Την διαφορά μείωσαν από την 1η 
θέση άλλες τρεις ομάδες. Η Πατρίδα που επικράτησε 
με 0-1 στην Ραχιά, η Επισκοπή που κέρδισε με 3-0 την 
ΑΕΠ Βέροιας και ο Ολυμπιακός Νάουσας που πέρασε 
από την Αγία Βαρβάρα με 1-2.

Στα άλλα δυο ματς της 11ης αγωνιστικής, η Βεργίνα 
κέρδισε με 1-0 την Λυκογιάννη ενώ στην Μέση Άχθος 
Αρούρης και Αχιλλέας Νάουσας έμειναν στο 3-3.

Τααποτελέσματα
Επισκοπή - ΑΕΠ Βέροιας  .................................. 3-0
Αγ. Βαρβάρα - Ολυμπιακός Ν.  .......................... 1-2
Καψόχωρα - Καβάσιλα  ...................................... 0-1
Βεργίνα - Λυκογιάννη  ......................................... 1-0
Άχθος Αρούρης - Αχιλλέας Ν.  ............................ 3-3
Ραχιά - Πατρίδα  ................................................. 0-1
Ρεπό: Ζερβοχώρι

Βαθμολογία
1. Ζερβοχώρι  ...................................................... 23
2. Καβάσιλα  ........................................................ 23
3. Πατρίδα  .......................................................... 18
4. Επισκοπή  ....................................................... 17
5. Ολυμπιακός Ν.  ............................................... 17
6. Αγ. Βαρβάρα  ................................................... 12
7. Ραχιά  .............................................................. 12
8. Καψόχωρα  ...................................................... 12
9. Βεργίνα  ........................................................... 10
10. Αχιλλέας Ν.  ..................................................... 9
11. ΑΕΠ Βέροιας  ................................................... 6
12. Λυκογιάννη  ..................................................... 5
13. Άχθος Αρούρης  ............................................... 4

Επόμενηαγωνιστική
Αγία Βαρβάρα - Επισκοπή
Ολυμπιακός Νάουσας - Καψόχωρα
Ζερβοχώρι - Βεργίνα
Καβάσιλα - Άχθος Αρούρης
\Λυκογιάννη - Πατρίδα
Αχιλλέας Νάουσας – Ραχιά
Ρεπό: ΑΕΠ

Γεμάτες... τσέπες
στην «Βασίλισσα»!

Με γεμάτες... τσέπες συνεχίζουν στην «Βασίλισσα 
του βορρά», αφού τις προηγούμενες μέρες πληρώθηκε 
στις ομάδες της SL2 η πρώτη δόση των τηλεοπτικών.

Έτσι, η διοίκηση της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ προχώρησε 
άμεσα σε εξόφληση των δεδουλευμένων του προπο-
νητικού τιμ, των ποδοσφαιριστών και του υπόλοιπου 
προσωπικού της ομάδας, έως τις 31/12/22.

Να σημειώσουμε ότι οι «κυανέρυθροι» είναι μία από 
τις λίγες ΠΑΕ της κατηγορίας πού έχουν εξοφλήσει τις 
υποχρεώσεις τους έως το τέλος της χρονιάς!

πηγή: kerkidasport.gr

Την τεχνική ηγεσία της 
ΒΕΡΟΙΑΣ ανέλαβε εδώ 
και λίγες μέρες, ως γνω-

στόν, ο Σπύρος Μπαξεβάνος. Ο 
51χρονος προπονητής, που θα 
καθίσει για πρώτη φορά στον 
πάγκο της «Βασίλισσας» στο 
ματς της Κυριακής (15/1) με την 
ΑΕΛ στο Αλκαζάρ, μίλησε στη 
«Metrosport» για τη νέα του 
ομάδα και τους στόχους που 

έχει:

«Είναι τιμή για κάθε προπονητή να ανα-
λαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ΒΕΡΟΙΑΣ. 
Μιας μεγάλης και ιστορική ομάδας», είπε 
αρχικά και συνέχισε:

«Θέλουμε να σωθεί γρήγορα η ομάδα και 
να κάνουμε μια καλή πορεία. Είναι μια τελεί-
ως διαφορετική ομάδα από την περσινή».

Αναφορικά με την «έξοδο» στη Λάρισα, 
είπε: «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως όλα 
τα υπόλοιπα. Έχει αρκετό δρόμο το Πρωτά-
θλημα. Βήμα-βήμα να πετύχει τον στόχο της 
η ΒΕΡΟΙΑ, καθώς έχει τις δυνατότητες».

Ενίσχυση
στον αμυντικό 

τομέα για τον ΦΑΣ 
Νάουσα

Ενισχύεται στην άμυνα της η ομάδα του ΦΑΣ 
Νάουσα. Ο Φίλιππος Σαράφης και ο Βαγγέλης 
Πανάγος τέθηκαν στην διάθεση του προπονητι-
κού επιτελείου, δίνοντας περαιτέρω στήριξη στο 
να επιτευχθούν οι στόχοι της επανάκαμψης του 
ιστορικού σωματείου.

Σπύρος Μπαξεβάνος: «Βήμα-βήμα
να πετύχει τον στόχο της η ΒΕΡΟΙΑ»
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Την πρώτη 
θέση στο 
πανελλή-

νιο τουρνουά 
χάντμπολ Xball 
που διοργάνωσε η 
ομάδα του Πανο-
ράματος Θεσσαλο-
νίκης κατέκτησαν 
οι Παμπαίδες Β’ 
του Ζαφειράκη την 
περίοδο των εορ-
τών.

Η περιοδος των διακο-
πών των Χριστουγέννων 
ήταν μια ακόμη ευκαιρία για 
την ακαδημία χαντμπολ του 
Ζαφειράκη, να φέρει στην 
τροπαιοθήκη του πολυνίκη 
του συλλόγου της πόλης 
μας κι άλλα κύπελλα, από 
τουρνουά στα οποία συμμε-
τείχε, κερδίζοντας εντυπώ-
σεις και διακρίσεις.

Οι μικροί χαντμπολίστες 
του Ζαφειράκη,  μη γνω-
ρίζοντας σε κανένα αγώνα 
του τουρνουά την ήττα, ε-
πικράτησαν των ομάδων 
του ΠΑΟΚ, του Άρη Θεσ-
σαλονίκης, της Χ.Α.Ν.Θ., 
του Πανοράματος και του 
Απόλλωνα Καλαμαριάς. Με 
τη σημαντική καθοδήγη-
ση των προπονητών τους 
Πέτρου Ρότζιου και Βασί-
λη Μπόλα, ακόμη και στα 
παιχνίδια που οι μικροί μας 
αθλητές έμειναν πίσω στο 
σκορ, κατάφεραν να ανα-
τρέψουν την εις βάρος τους 
διαφορά και να μη χάσουν 
από κανένα τους αντίπαλο, 
συγκεντρώνοντας 10 βαθ-
μούς στην τελική κατάταξη.

Η διοργανώτρια ομάδα 
του τουρνουά ΑΕΠ Πανόρα-
μα επεσήμανε με ανακοίνω-
ση της την ποιότητα των ο-
μάδων που αγωνίστηκαν και 
εξέφρασε την αισιοδοξία της 
για την πορεία του αθλήμα-
τος στη Βόρεια Ελλάδα! Σί-
γουρο είναι ότι στη Νάουσα 
η παράδοση στο χάντμπολ, 
όσο υπάρχει όρεξη και επι-
τυχίες, θα συνεχίζεται για 
πολλά χρόνια ακόμη!

Σπουδαίαεπιτυχίασε
διεθνέςτουρνουά...και3η
θέσηγιατουΠαίδεςστο

διεθνέςCLIMAX!
Επιτυχιών συνέχεια για 

την ακαδημία χάντμπολ του 
Ζαφειράκη, που τα τελευ-
ταία χρόνια χάρη στο μερά-
κι και στη δουλειά των προ-
πονητών έχει αναδειχθεί σε 
ένα φυτώριο αθλητών που 
διαπρέπουν στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Αυτή τη 
φορά, οι Παίδες, η ηλικια-
κή ομάδα των Αγοριών Κ16 
κατέκτησε την τρίτη θέση 
στο 9ο διεθνές τουρνουά 
CLIMAX στη Θεσσαλονίκη.

H επιτυχία των αθλητών 
του Ζαφειράκη δεν είναι α-
πλά μια τρίτη θέση σε ένα 
ακόμη τουρνουά, αν αναλο-
γιστεί κανείς ότι το φετινό 

CLIMAX ως θεσμός προ-
σέλκυσε 56 ομάδες με πε-
ρισσότερους των 600 αθλη-
τών σε αγόρια και κορίτσια. 
Είναι αντιληπτό πως πρό-
κειται για υψηλού ανταγωνι-
σμού διοργάνωση κάτι που 

δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα 
και στην επιτυχία των Να-
ουσαίων αθλητών. Υπό τις 
οδηγίες του προπονητή κ. 
Χρήστου Δεληχρήστου, η 
παιδική ομάδα, που απαρ-

τίζεται από αθλητές τόσο 
του Ζαφειράκη όσο και του 
Αερωπού Έδεσσας, που 
συνενώθηκαν πραγματο-
ποιώντας ένα αναπτυξιακό 

πλάνο συνεργασίας των 
δύο γειτονικών ομάδων, κα-
τάφεραν να κερδίσουν στον 
μικρό τελικό της διοργάνω-
σης την ομάδα της ΑΕΣΧ 
Πυλαίας με σκορ 26-28 στα 
σουτ άουτ, καθώς ο αγώνας 

σε πραγματικό χρόνο έλη-
ξε 24-24. Είχαν προηγηθεί 
νίκες σε αγώνες με ομάδες 
από την Κύπρο, τα Σκόπια, 
την Ελλάδα, την Σερβία κ.α.

Γεμάτεςεμπειρίες
οιΚορασίδεςαπότο
CLIMAX!-Εκτός
μεταλλίωναλλά

γεμάτεςχαμόγελο!

Γεμάτες εμπειρίες επέ-
στρεψαν από το διεθνές 
τουρνουά CLIMAX οι κορα-
σίδες του Ζαφειράκη Νάου-
σας, που μπορεί να έμειναν 
εκτός μεταλλίων, ωστόσο 
αγωνίστηκαν μαχητικά σε 

όλα τα παιχνίδια αντιμετω-
πίζοντας ομάδες από την 
Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
Οι αθλήτριες μας, συνοδευ-
όμενες από τους προπονη-
τές τους Παπουτσή Φώτη 

και Ρότζιο Πέτρο, κέρδισαν 
τις εντυπώσεις και έβαλν τις 
βάσεις για μια ακόμη καλύ-
τερη συνέχεις στην πορεία 
τους στο άθλημα!

Με στόχο την 
προετοιμα-
σία ενόψει 

των Παγκοσμίων 
Πρωταθλημάτων 
του 2023, των 
αθλημάτων που 
έχει στις τάξεις η 
ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, το 
Δ.Σ. της Ομοσπον-
δίας ενέκρινε τα 
κριτήρια ένταξης 
στο σχεδιασμό του 
νέου έτους και έχει 
ήδη σταλεί στα 
σωματεία της Ομο-
σπονδίας. Παράλ-
ληλα, εγκρίθηκε 
και η ονομαστική 
λίστα των αθλητών 

και αθλητριών, που 
πληρούν τα κρι-
τήρια ένταξης στο 
σχεδιασμό της νέας 
χρονιάς του 2023, 
ανά κατηγορία.

Σε αυτή τη λίστα βρίσκο-
νται συνολικά 150 αθλητές, 
122 των ατομικών αθλημά-
των και 28 των ομαδικών.

ΣτονΕθνικόΣχεδιασμό
δύονέοιαθλητέςΣτίβου
του«ΕνΣώματιΥγιεί»
Στον Εθνικό Σχεδιασμό 

του Στίβου στην κατηγορία 
στήριξης νέων βρίσκονται 
για πρώτη φορά αθλη-
τές από το σωματείο μας. 
Πρόκειται για τους Νικό-
λαο-Ραφαήλ Ντίσιο, 16χρ 
(Κατ. F40) στις Ρίψεις και 

Αφροδίτη Ζαφειρίου 15χρ 
(Κατ. T44), αθλήτρια που ε-
κτός από το όριο στο  Άλμα 
Εις Μήκος, αγωνίζεται και 
στο Άλμα Εις Ύψος και στα 
100μ. Οι παραπάνω νεαροί 
αθλητές που προπονούνται 
υπό την επίβλεψη του έμπει-
ρου προπονητή κ. Φερφέλη 
Κωνσταντίνου, αγωνίστηκαν 
για πρώτη φορά στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 
2022, τον περασμένο Ιούλιο 
στο Καυτανζόγλειο Στάδιο 
και κατέκτησαν συνολικά 6 
χρυσά μετάλλια και 5 Πανελ-
λήνια Ρεκόρ στην κατηγορία 
παίδων/κορασίδων U17. Ο 
στόχος της φετινής χρονιάς 
είναι να αποκτήσουν οι νεα-
ροί αθλητές διεθνή εμπειρία 
συμμετέχοντας σε κάποιο 
Meeting, αφού περάσουν δι-
εθνές classification.

Δεν δείχνει διατεθει-
μένη να... παρατήσε 
την υπόθεση του 

Φλορεντίν Μπουόλι η Νίκη 
Βόλου!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα 
της Μαγνησίας κατέθεσε έφεση κατά 
την απόφασης του πειθαρχικού οργά-
νου της SL2, που δικαίωσε την ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ χαρακτηρίζοντας αβάσιμη την 
ένσταση της Νίκης.

Έτσι, θα παιχτεί και νέο... επεισόδιο 
στην «πολύκροτη» αυτή υπόθεση, με 
την έφεση της Βολιώτικης ομάδας να 
εκδικάζεται το προσεχές διάστημα.

Πρώτη θέση σε πανελλήνιο τουρνουά
για τους Παμπαίδες του Ζαφειράκη!

3η θέση για του Παίδες στο διεθνές CLIMAX!
Εμπειρία για τις κορασίδες

Ζαφειρίου και Ντίσιος του
«Εν Σώματι Υγιεί» στον Εθνικό 

Σχεδιασμό Στίβου της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ

Δεν τα... παρατάει η Νίκη Βόλου
για Μπουόλι!!!
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Στην εκπομπή “Primo 
Secondo” του “City of 
Primo106.1” μίλησε ο 
24χρονος εξτρέμ του 
πρωτοπόρου Πανσερρα-
ϊκού, Σάββας Μούργος, 
που έχει ενεργό ρόλο στην 
πορεία πρωταθλητισμού 
των “λιονταριών”, με φόρα 
από την περσινή κατάκτη-
ση τίτλου στο Βορρά της 
Σούπερ Λιγκ 2 με τη φανέ-
λα της Βέροιας.

Ξανά υπό τις οδηγίες 
του Παύλου Δερμιτζάκη (ο 
Μούργος βέβαια ήρθε... 
πρώτος στις Σέρρες), ευ-
ελπιστώντας αυτή τη φορά 
να πανηγυρίσει και άνοδο 
στη Σούπερ Λιγκ 1 με τους 
“ερυθρόλευκους” (πέρυσι 
δεν ήρθε ο μεγάλος στό-
χος στα μπαράζ με τους 
Ημαθιώτες). Αναλυτικά οι 
τοποθετήσεις του:

Για τη “φόρμα” των τε-
λευταίων αγωνιστικών, με 
6 σερί νίκες, το απόλυτο 
με τον Δερμιτζάκη και την 
εδραίωση στην κορυφή ε-
δώ και 3 αγωνιστικές: “Δεν 
είχαμε κάνει καλό ξεκίνη-
μα, αλλά πήραμε τώρα τα 
παιχνίδια που έπρεπε να 
πάρουμε και τα ντέρμπι με 
τη Λάρισα και την Καρδί-
τσα και τώρα βρισκόμα-
στε στην πρώτη θέση και 
αυτό είναι πολύ καλό για 
τον Πανσερραϊκό και για 
εμάς”.

Για το που κρίθηκε το 
ντέρμπι εντός με την Α-
ναγέννηση Καρδίτσας 
(2-0, με Σαϊντ και Ζέρη): 
“Πιστεύω οτι κρίθηκε στη 
λεπτομέρεια, ήταν παιχνί-
δι που είχε λίγες φάσεις. 
Είχε και η Καρδίτσα δυο 
δοκάρια, θα μπορούσε να 
κάνει το γκολ εκεί. Εμείς 
καταφέραμε να πετύχουμε 
το πρώτο γκολ στο πρώτο 
ημίχρονο, που μας έδωσε 
πιο μεγάλη αυτοπεποίθη-
ση για το δεύτερο. Ήταν έ-

να ισορροπημένο παιχνίδι. 
Έχουμε δείξει οτι όταν εί-
μαστε μπροστά στο σκορ 
είναι δύσκολο να μας γυρί-
σει το παιχνίδι μια ομάδα”.

Για το αν θεωρούνται 
νίκες διπλής αξίας, αυτές 
στα ντέρμπι με βασικούς 
ανταγωνιστές, όπως η Α-
ΕΛ και η Καρδίτσα: “Είναι 
ένα προβάδισμα πιστεύω, 
που σου δίνει μια ανάσα, 
όταν παίρνεις αυτά τα 
ντέρμπι. Αλλά το πρωτά-
θλημα έχει πολύ δρόμο 
ακόμα πιστεύω, απλά 
παίρνεις περισσότερους 
βαθμούς από τις ομάδες 
που διεκδικούν και εκείνες 
το στόχο”.

Για το ποιο θεωρεί πως 
είναι το μυστικό της αντε-
πίθεσης και το μερίδιο του 
Παύλου Δερμιτζάκη, με τον 
οποίο έχουν μόνο νίκες ως 
τώρα: “Ο κόουτς είναι ένας 
έμπειρος προπονητής, 
που ξέρει πολύ καλά την 
κατηγορία. Μας βοήθησε 
να είμαστε πιο κοντά στις 
γραμμές, να μη δεχόμαστε 
εύκολα γκολ και να παί-
ζουμε το ποδόσφαιρο που 
πρέπει, το οποίο πιστεύω 
οτι σιγά σιγά θα γίνεται 
και καλύτερο. Πιστεύω ο-
τι σαν ομάδα δεν έχουμε 
φτάσει εκεί που θέλουμε, 
απλά καταφέρνουμε να 
παίρνουμε τα παιχνίδια με 
αυτό τον τρόπο. Αλλά πι-
στεύω οτι θα γίνουμε ακό-
μα καλύτεροι, όσον αφορά 
το να παίζουμε και καλό 
ποδόσφαιρο”.

Για το αν νιώθουν φα-
βορί με την πρωτιά, το 
σερί νικών και τη σταθερό-
τητα, ή γενικά είναι απλώς 
στα βασικά φαβορί και 
είναι νωρίς για εξαγωγή 
συμπερασμάτων με ασφά-
λεια, με την κατάσταση 
ακόμα ευμετάβλητη: “Δεν 
έχει εξασφαλιστεί τίποτα 
ακόμα, είναι πολύ νωρίς. 

Κοιτάμε παιχνίδι με παι-
χνίδι, να γινόμαστε καλύ-
τεροι και να μη χάνουμε 
βαθμούς, αυτό πιστεύω. 
Έχουμε αυτό το προβά-
δισμα, με τα ντέρμπι με 
Λάρισα και Καρδίτσα, που 
μας έδωσαν και αυτοπε-
ποίθηση”.

Για το ποιες άλλες ο-
μάδες υπολογίζει ως βα-
σικές ανταγωνίστριες για 
τον τίτλο: “Πιστεύω οτι εί-
ναι αυτές οι ομάδες που 
κυνηγάνε την άνοδο, Καρ-
δίτσα, Λάρισα, Ηρακλής, 
με τις οποίες παίξαμε ήδη 
και η Νίκη Βόλου, με την 
οποία δε παίξαμε. Δεν υ-
πάρχει μεγάλη διαφορά 
ακόμα στη βαθμολογία, 
είναι νωρίς να πούμε κάτι 
σίγουρο”.

Για το αν η φετινή πο-
ρεία του Πανσερραϊκού 
τού θυμίζει την περσινή 
Βέροια, σε ένα άτυπο πα-
ραλληλισμό αγωνιστικής 
δυναμικής βάσει σταθε-
ρότητας και υψηλών στο-
χεύσεων: “Τώρα, ναι. Γιατί 
μπορώ να πω οτι με τη 
Βέροια είχαμε κάνει καλό 
ξεκίνημα. Απλά εδώ με 
τον Πανσερραϊκό δεν εί-
χαμε ξεκινήσει καλά, αλ-
λά καταφέραμε να το γυ-
ρίσουμε όλο αυτό και να 
είμαστε πρώτοι τώρα. Και 
πιστεύω ναι, είναι μια ει-
κόνα σα τη Βέροια πέρυ-
σι. Είμαστε περισσότεροι 
παίκτες φέτος στον Παν-

σερραϊκό, απ’ ότι πέρυσι 
στη Βέροια. Ο κόουτς έχει 
πολλές επιλογές στο μυα-
λό του, πολλούς παίκτες 
να βάλει, αν χρειαστεί. Ο-
πότε πιστεύω οτι στο ρό-
στερ είμαστε πιο πολλά 
άτομα στον Πανσερραϊκό, 
πιο γεμάτοι, απ’ ότι πέρυ-
σι στη Βέροια. Είχαμε και 
πολλούς τραυματίες”.

Για το αν ανοίγει το 
δρόμο και κάνει πιο εύ-
κολο το έργο η έλλειψη 
μπαράζ ανόδου για τους 
πρωταθλητές στο τέλος, 
μια σημαντική διαφορο-
ποίηση σε σχέση με πέρυ-
σι: “Αυτό που περάσαμε 
εμείς πέρυσι ήταν... κατα-
λαβαίνετε. Παίξαμε πόσα 
παιχνίδια, βγήκαμε πρώτοι 
και μετά κρίθηκε η άνοδος 
σε δυο παιχνίδια και για ε-
μάς σε τέσσερα. Αυτό που 
το αλλάξανε και ανεβαίνει 
ο πρώτος, είναι το καλύ-
τερο”.

Για το αν έκανε ο ίδιος 
τις καλύτερες εμφανίσεις 
του με προπονητή τον 
Δερμιτζάκη, από πέρυσι 
στη Βέροια: “Σίγουρα ο 
κόουτς με βοήθησε πολύ, 
με εμπιστεύτηκε, μου έδω-
σε αυτοπεποίθηση. Κατά-
φερα και εγώ να μπορέσω 
να παίζω πιο άνετα και να 
είμαι ο εαυτός μου”.

Για τον κόσμο, που δεί-
χνει να ξεσηκώνεται, να 
πιστεύει και να αγκαλιάζει 
έμπρακτα τη μεγάλη και 

φιλόδοξη προσπάθεια, θυ-
μίζοντας εποχές Α΄ Εθνι-
κής, ειδικά με 4.000 κόσμο 
απέναντι στην Καρδίτσα: 
“Από όλα τα παιδιά, το γή-
πεδο με την Καρδίτσα ή-
ταν τέλειο, ήταν μαγικό. Δε 
το έχω δει, εγώ προσωπι-
κά, σε κανένα άλλο παι-
χνίδι έτσι. Είχε πάρα πολύ 
κόσμο και ήταν πολύ ζε-
στοί, φωνάζανε. Και τους 
ευχαριστούμε πάρα πολύ 
για αυτό. Αυτό περιμένα-
με και εμείς, να νικάμε, 
να αρχίσουμε να δίνουμε 
νίκες στην ομάδα, για να 
μπορούμε να δούμε όλο 
και περισσότερο κόσμο σε 
κάθε παιχνίδι. Και ελπίζω 
να έρθει ακόμα περισσότε-
ρος κόσμος στα επόμενα 
παιχνίδια”.

Για το επόμενο ματς 
πρωταθλήματος, στη Ρό-
δο με το Διαγόρα την Κυ-
ριακή (ασφαλώς χρονικά 
προηγείται η ρεβάνς Κυ-
πέλλου στο Πολύκαστρο, 
της νίκης με 3-0 με τον 
Απόλλωνα Πόντου): “Δεν 
έχω παίξει ξανά με το Δι-
αγόρα, δε γνωρίζω την ο-
μάδα. Σίγουρα είναι ένα 
παιχνίδι όπως τα άλλα, θα 
πάμε εκεί, δυνατό εκτός 
έδρας παιχνίδι και θα προ-
σπαθήσουμε να κερδίσου-
με. Μόνο νίκη”.

Για τις εντυπώσεις του 
ως τώρα, τις προσωπικές 
φιλοδοξίες του, αν νιώθει 
δικαιωμένος για την ε-
πιλογή του καλοκαιριού: 
“Σίγουρα είμαι πολύ ευχα-
ριστημένος, με την ομά-
δα και με τη διοίκηση. Τα 
πράγματα εδώ στις Σέρ-
ρες είναι πολύ καλά. Και 
τα προπονητικά και τα 
γήπεδα, μας παρέχουν τα 
πάντα, οπότε δεν έχω κα-
νένα παράπονο και από 
τη διοίκηση και από την 
ομάδα”.

Αναβολή αγώνων
του Ζαφειράκη ανακοίνωσε 

η ΟΧΕ

Η ΔΕΠ/ΟΧΕ ενημέρωσε για τα αιτήματα και τις αποφάσεις που 
έλαβε σχετικά με την συμμετοχή αθλητών στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Ανδρών που διεξάγεται το διάστημα 11-28 Ιανουαρίου 2023 
σε Πολωνία και Σουηδία. 

 - Το σωματείο ΕΣΝ Βριλησσίων ζήτησε αναβολή των αγώνων: 
ΕΣΝ Βριλησσίων – ΧΑΝΘ (14/1), ΕΓΣΝ Ζαφειράκης – ΕΣΝ Βριλησ-
σίων (21/1) και ΕΣΝ Βριλησσίων – ΑΕΚ (28/1), καθόσον ο αθλητής 
του σωματείου Νικόλαος Ζαρίκος  έχει επιλεγεί στην Εθνική ομάδα 
των Η.Π.Α για το  Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών.

- Το σωματείο ΑΟ Διομήδης ζητά αναβολή των αγώνων: ΑΟ 
Διομήδης Άργους – ΕΓΣΝ Ζαφειράκης (14/1), ΑΕΚ – ΑΟ Διομήδης 
(21/1) και ΑΟ Διομήδης- Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή (28/1), 
καθόσον ο αθλητής του σωματείου Σοφιάν Μπετζιλαλί  έχει επιλεγεί 
στην Εθνική ομάδα της Αλγερίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ανδρών. 

Η ΔΕΠ/ΟΧΕ στη χθεσινή της συνεδρίαση 9/1/2023 αποφάσισε 
να προχωρήσει στην αναβολή των αγώνων και για τα 2 σωματεία 
βάσει του άρθρου 29, παρ.γ. του κανονισμού αγώνων της Ο.Χ.Ε. 
καθώς αθλητές – μέλη Εθνικών συγκροτημάτων οι οποίοι αγωνίζο-
νται στο Ελληνικό πρωτάθλημα αποτελούν αναβάθμιση και προά-
γουν το επίπεδο του αθλήματος στη χώρα.

Όμως, βάσει του προγράμματος του Παγκοσμίου, στις 
25/1/2023 ολοκληρώνεται ο κύριος γύρος των αγώνων, το 
President’s Cup και οι θέσεις κατάταξης και ως εκ τούτου αναβάλ-
λονται οι αγώνες των εν λόγω σωματείων, των αγωνιστικών 14η 
(14/1/2023) και 15η (21/1/2023), με επιφύλαξη της 16ης αγωνιστι-
κής (28/1), η οποία θα εκτιμηθεί εκ νέου εάν και εφόσον μια εκ των 
2 ή και οι 2 Εθνικές ομάδες προχωρήσουν στη διοργάνωση. 

Ως εκ τούτου οι αναβληθέντες αγώνες είναι οι κάτωθι: 
- ΕΣΝ Βριλησσίων – ΧΑΝΘ και ΑΟ Διομήδης Άργους – ΕΓΣΝ 

Ζαφειράκης θα διεξαχθούν την Τετάρτη 1/2/2023
- ΕΓΣΝ Ζαφειράκης – ΕΣΝ Βριλησσίων και ΑΕΚ – ΑΟ Διομήδης 

Άργους θα διεξαχθούν την Τετάρτη 8/2/2023
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Σ. Μούργος: «Πιο γεμάτο ρόστερ ο φετινός
Πανσερραϊκός από την περσινή ΒΕΡΟΙΑ»

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 

09-01-2023 μέχρι 

15-01-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Πέμπτη 12-1-2023

13:30-17:30 ΓΚΡΕ-

ΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ 11 (κάτω από τα 

αστικά) 23310-23023

21:00-08:00ΖΑΜΑ-

ΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-

24123

Φαρμακεία

Είκοσι τέρματα σημειώθηκαν 
στα πέντε παιχνίδια της 10ης 
αγωνιστικής της Α’ ΕΠΣΗ, το πε-
ρασμένο Σάββατο.

Τρεις ήταν οι παίκτες που 
σκόραραν περισσότερες από 
μία φορά. Συγκεκριμένα, χατ 
τρικ πέτυχε ο Πιπιλιάρης Ι. της 
Αλεξάνδρειας, ενώ από δύο 
γκολ σημείωσαν ο Στογιάννης Δ. 
του Κοπανού και ο Ριζόπουλος 
της Αλεξάνδρειας.

Στον πίνακα των σκόρερ, 
τρεις παίκτες βρίσκονται «χέρι - 
χέρι» στην κορυφή! 

Αναλυτικά:

10 ΓΚΟΛ
Βασιλείου (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ)
Σαρκατζής (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Πιπιλιάρης Ι. (ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ)

8 ΓΚΟΛ
Ντέλλας (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)
Αργυρόπουλος, (ΑΓ. ΜΑΡΙ-

ΝΑ)

7 ΓΚΟΛ
Κίτσα (ΜΕΛΙΚΗ)
Χασιώτης (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ)

6 ΓΚΟΛ
Λίτσι (ΤΡΙΚΑΛΑ)

5 ΓΚΟΛ
Μπρέγκου, Μπουλάρι, Λέκα 

(ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)

4 ΓΚΟΛ
Γεωργίου (ΤΡΙΚΑΛΑ)
Μπακαλίδης (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Μουστάκας (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)

3 ΓΚΟΛ
Τέγος Θ. (ΒΕΡΟΙΑ Β’)
Αβραμόπουλος, (ΤΡΙΚΑΛΑ)
Ίντος Ε., Στογιάννης Δ. (ΚΟ-

ΠΑΝΟΣ)
Σαμιώτης (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)
Ντατσής (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Τσακαλίδης, Κωστογλίδης 

(ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ)
Βασιλειάδης (ΛΕΥΚΑΔΙΑ)
Ριζόπουλος (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)

πηγή: kerkidasport.gr

Α’ ΕΠΣΗ: Τρεις παίκτες στην 
κορυφή του πίνακα των σκόρερ
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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  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

και  ΕΚΛΟΓΕΣ
Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική  Γενική 
Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πα-
νόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 
και ώρα 11.00 π.μ., 

Tο πρόγραμμα της  Γενικής  Συνέλευσης έχει ως εξής:
11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση  επιτυχόντων  στην  τριτοβάθμια  εκπαί-

δευση  (παιδιών  της  Λέσχης)  
11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.45 - 12.30:Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός 2023
2)12.30-12.45:  Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός 

2023
3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις
7) 13.45-14.00: Παρουσίαση υποψηφίων ΔΣ και ΕΕ
8)14.00-18.00:Ορισμός  Εφορευτικής  Επιτροπής  και Εκλογές για ανάδει-

ξη νέου Διοικητικού  Συμβουλίου  και  Ελεγκτικής  Επιτροπής
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως (άρθρο 14) τουλάχι-

στον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στη Γραμμα-
τεία της Λέσχης (δηλαδή μέχρι Δευτέρα 9/1/2023)

Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οι-
κονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, να 
προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον  μία  ώρα πριν την έναρξη των 
εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής 
στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονο-
μικώς.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισ-
σότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υπο-
χρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των δύο 
τελευταίων ετών (2022-2023).

Η παρουσία σας στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών 
σας κρίνεται απαραίτητη καθώς επίσης και η έγκαιρη υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων στα όργανα της Λέσχης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 
επόμενη Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο 
και με τα ίδια θέματα.

Τονίζεται ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟεφό-
σον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες  και πάντα σύμφωνα με 
τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Τουμπουλίδης           Ευαγγελία Τογκουσίδου            

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Πρόγραμμα Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2023

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 12 

Ιανουαρίου 2023 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Αλεξάνδρειας ο Αν-
δρέας Τράκας,  σε ηλικία 93 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
 ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Την Τρίτην 17 Ιανουαρίου 2023 πανηγυρίζει ο Ιερός 
Ναός Οσίου Αντωνίου του Βεροιέως. Οι Ιερές Ακολου-
θίες θα τελεσθούν ως εξής:

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023
6.00 μ.μ. Έλευσις Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Δο-

βρά. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός.
11.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023
7.00 π.μ. Όρθρος, Αρχιερατικόν Συλλείτουργον, 

Λιτανεία.
5.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων 
Νάουσας - Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως «Ο Κυρια-
κίδης», προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική Γενική Συνέλευση 
την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6:00 μ.μ., στο 
εντευκτήριο του σωματείου.

Τα θέματα της Συνέλευσης είναι τα κάτωθι:
1ον Εκλογή Προέδρου Γεν. Συνέλευσης.
2ον Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
3ον Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
4ον Κριτική μελών προς το Δ.Σ.
5ον Δευτερολογία  Προέδρου του Δ.Σ.
6ον Έγκριση Απολογισμού 2022 - Προϋπολογισμού 2023.
7ον Σχεδιασμός 2023 και Προτάσεις προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο.
Για την τακτοποίηση των ετήσιων συνδρομών προς το 

Σωματείο, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης του ποσού τραπε-
ζικώς στον λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

GR0201104250000042562550279 (Εθνική Τράπεζα 
NBG)

Αρ. Λογ/σμού: 425/6255027-9 (EUR)
Δικαιούχος: ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγ-

ματοποιηθεί την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6:00 
μ.μ. στον ίδιο χώρο.

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ                                          

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙ-
ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ , λόγω μη απαρτίας της 1ης Γενικής Συνέλευ-
σης , σας καλεί στην επαναληπτική  Γενική Συνέλευση των 
μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ , την 
Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 , ώρα 14.00 π.μ. στην αίθουσα 
του Γηροκομείου Βέροιας , Γηροκομείου 12 Βέροια , με τα 
παρακάτω θέματα:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2.Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2022 και 

οικονομικού προϋπολογισμού  έτους 2023 του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ , συζήτηση επ’ αυτών  και  έγκρι-
σή τους.

Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ.
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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

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ 

κατάστημα 120 τ.μ. με 

πατάρι 35 τ.μ., σε άρι-

στη κατάσταση, εξαιρε-

τικής προβολής, κοντά 

στη γέφυρα Κούσιου. 

Πληροφορίες στο τηλέ-

φωνο 6972269839 κ. 

Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμάτων 

στον Τριπόταμο Βέ-

ροιας, πολύ κοντά 

στο χωριό, με ηλε-

κτρικό ρεύμα, είναι 

ποτιστικό και χέρσο. 

Πληρ. τηλ.: 23310 

27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδίου 

(μετά τη γέφυρα προς 

Εργοχώρι) εμβαδού 

78 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1975, χρήζει 

ανακαίν ισης.  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, κλιμα-

τιστικό, θέα. Προτείνε-

ται για φοιτητές ΑΤΕΙ 

και κέντρου. Τιμή 270 

ευρώ. Πληροφορίες: 

mapapad@otenet .

gr 6974 792410, ώ-

ρες 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

ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ  92 τ.μ του1995 ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ  με 
οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 25000
ΠΙΕΡΙΩΝ πανωΔιαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 Τ.Μ δυο ομορα  γραφεια με 2wc νοικιασμενα 350€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

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 .450 τ.μ με αδεια  50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 1650 
από παραλια25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
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€

ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€ 
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€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4000τ.μ οικ.αρτιο 0,4 με θεα 200000€
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 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 
450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ καταστηματα –αποθηκες40 τ.μ κ 25 τ.μ  120€ κ 200€ 
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

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.

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 γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοί-

ξεως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατά-

ρι με εσωτερικη σκάλα, Ή-

ρας 10. Διαθέτει μεταλλικό 

ρολό ασφαλείας. Τηλ.: 6986 

731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα από 

18-30 ετών για εργασία σε 

γυράδικο στον Αγ. Γεώργιο 

Ημαθίας για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλ.: 23310 00999 & 

6980 762012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Οδηγοί 

με δίπλωμα Γ’ κατηγορί-

ας. 2) Κοπέλα με δίπλωμα 

αυτοκινήτου. Πληροφορίες 

στο τηλ. 23310 41601 και 

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ 

με ειδική άδεια από επιχεί-

ρηση στη Βέροια για πλήρη 

απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μη-

χανικός αυτοκινήτων από 

επιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. Τηλέ-

φωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.30 με 

18.30 & email: nkakaris@

hotmail.gr

ZHTEITAI  κοπέλα γ ια 

καθαριότητα σε ψητοπω-

λείο στη Βέροια για τις ώ-

ρες 6.00 π.μ. – 10.00 π.μ. 

Πληρ. Τηλ. 23310 27727, 

ώρες επικοινωνίας 9.00 

π.μ. – 2.30 μ.μ., εκτός Δευ-

τέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστά-

θε ια  στα  πόδ ια .  Πληρ. 

τηλ.: 6970 510164 ή 23310 

66976 στη Βέροια κ. Γιώρ-

γος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη μικρών παιδιών και 

νηπίων για πρωϊνή ή απο-

γευματινή απασχόληση με 

μεγάλη εμπειρία. Πληρ. τηλ.: 

6972 318050.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λ ικ ιωμένων.  Τηλ . :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 

Ε200 1800 κυβικά, θερμαι-

νόμενα καθίσματα και τιμό-

νι, ηλιοροφή, αερανάρτηση, 

λάστιχα καινούργια 11/2022, 

σύστημα παρκαρίσματος, 

ABS, ESP, βοήθεια εκκί-

νησης ανηφόρας κ.ά. Τιμή 

5.900 ευρώ. 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

Υπεύθυνος Φορτώσεων - Εξαγωγικής Διαδικασίας
Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρία μεπαρουσία 25 ετώνστον

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

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

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

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

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

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

λούθηση των εργασιών
•Καθορισμός αποστολής εμπορευμάτων, παρακολούθηση φορτί-

ων, έλεγχος containers

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

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

εξέλιξης λόγω δυναμικής ανάπτυξης της επιχείρησης

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202301

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.

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



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



Έφυγε από τη ζωή
ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος 

σε ηλικία 82 ετών
-Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου η κηδεία στη 

Μητρόπολη και η ταφή στο Τατόι, ως ιδιώτης

Την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 έφυγε από τη ζωή ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος που άφησε την τε-
λευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Υγεία» της Αθήνας σε ηλικία 82 ετών. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώ-
πιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η κηδεία του θα τελεστεί, ως ιδιώτης, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στην 
Μητρόπολη Αθηνών από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και η ταφή θα γίνει στο Τατόι. Την κυβέρνηση θα 
εκπροσωπήσει στην κηδεία η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη,

Η ανακοίνωση της οικογένειας για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αναφέρει τα εξής: «Η 
εξόδιος ακολουθία του Βασιλέως Κωνσταντίνου θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 στον 
Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Τατοϊου. Ο χρόνος της ακολου-
θίας, της ταφής καθώς και η παραμονή της σορού στην Εκκλησία θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερο 
χρόνο».

Τα διαδικαστικά της κηδείας του έκπτωτου βασιλιά Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ συζητήθηκαν χθες 
σε διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή 
των υπουργών Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη και Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε, ο τέως βασιλιάς να ταφεί ως ιδιώτης, κοντά στους προγόνους του στο 
Τατόι και να  τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το πρωτόκολλο για τους επίσημους από το 
εξωτερικό που θα παραστούν στην κηδεία.

Το 2022 ήταν το δεύτερο πιο ζεστό έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, όπως 
δήλωσαν επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η κλιματική αλλαγή προκάλεσε 
ακραίες θερμοκρασίες-ρεκόρ που είχαν αποτέλεσμα τη μείωση της σοδειάς, το στέρεμα 

ποταμών και χιλιάδες θανάτους.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή (C3S), το 2022 

ήταν επίσης το πέμπτο πιο ζεστό έτος στον κόσμο με μικρή διαφορά. Το C3S τηρεί αρχεία από το 
1950, όμως άλλες, μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων επιβεβαιώνουν πως το 2022 ήταν το πέμπτο 
πιο ζεστό έτος στον κόσμο τουλάχιστον από το 1850.

Τα οκτώ τελευταία έτη ήταν τα πιο ζεστά στον κόσμο, ανέφερε το C3S.
Η θερμοκρασία του πλανήτη είναι τώρα 1,2 βαθμό Κελσίου πιο πάνω σε σχέση με την προ-

βιομηχανική εποχή, ως αποτέλεσμα της προκαλούμενης από τον άνθρωπο κλιματικής αλλαγής, 
ανέφερε το C3S. Σύμφωνα με την Copernicus, οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί πε-
ρισσότερο από το διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου των τελευταίων τριών δεκαετιών.

«Ζούμε ήδη τις καταστροφικές συνέπειες του θερμαινόμενου κόσμου μας», δήλωσε η αναπλη-
ρώτρια διευθύντρια του C3S Σαμάνθα Μπέρτζες, που έκανε έκκληση για επείγουσα δράση για 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες κλι-
ματικές συνθήκες.

Το περασμένο καλοκαίρι ήταν το πιο ζεστό στα χρονικά στην Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να 
καταρρίπτει ρεκόρ σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Κροατία. Έντονοι καύσωνες είχαν 
αποτέλεσμα περισσότερους από 20.000 «υπερβάλλοντες» θανάτους σε χώρες όπως η Γαλλία, η 
Γερμανία, η Ισπανία και η Βρετανία.

Σε συνδυασμό με τη λειψυδρία, η ζέστη προκάλεσε εκτεταμένη ξηρασία που σύμφωνα με τις 
αρχικές αναλύσεις ήταν η χειρότερη των τελευταίων 500 ετών στην Ευρώπη. Η χαμηλή στάθμη 
του νερού των ποταμών είχε αποτέλεσμα καθυστερήσεις στον Ρήνο της Γερμανίας, ενώ η λει-
ψυδρία έπληξε την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και μείωσε τις σοδειές καλαμποκιού και 
σογιελαίου.

Η ζεστή, ξηρή περίοδος πυροδότησε δασικές πυρκαγιές σε χώρες από την Ισπανία μέχρι τη 
Σλοβενία, με αποτέλεσμα περισσότερες εκπομπές σε όλη την ΕΕ και τη Βρετανία από οποιοδήπο-
τε άλλο καλοκαίρι τα τελευταία 15 χρόνια.

Στη Βρετανία το 2022 ήταν το πιο ζεστό έτος, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα η μετεωρολο-
γική υπηρεσία της χώρας.

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα σταματήσουν να αυξάνονται μόνο αν οι χώρες μειώσουν τις εκ-
πομπές τους στο «καθαρό μηδέν» -- αυτό σημαίνει ότι δεν θα εκπέμπουν περισσότερα αέρια του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από όσα απομακρύνουν.

Η 27μελής ΕΕ, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και άλλες χώρες δεσμεύθηκαν να επιτύχουν 
αυτόν τον στόχο μέχρι το 2050, με την Κίνα και την Ινδία να σκοπεύουν να τον φθάσουν αργότερα.

Παρά αυτές τις μακροπρόθεσμες υποσχέσεις, οι παγκόσμιες εκπομπές εξακολουθούν να αυ-
ξάνονται. Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έφθασαν κατά μέσο όρο 
τα 417 ppm το 2022 -- το υψηλότερο επίπεδο σε πάνω από δύο εκατομμύρια χρόνια, ανέφερε το 
C3S.

Άλλες περιοχές βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα έτος κλιματικής καταστροφής, καθώς η παγκό-
σμια υπερθέρμανση εξακολούθησε να πλήττει πιο σκληρά τους φτωχούς και ευάλωτους πλη-
θυσμούς του πλανήτη. Οι πλημμύρες στο Πακιστάν προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 1.700 
ανθρώπων, ενώ η ξηρασία αποδεκάτισε το ζωικό κεφάλαιο στη Σομαλία.
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P Προχθές με την 
αγάπη αποχαιρετή-
σαμε το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο από το 
σαλόνι και υποδεχτή-
καμε την απλώστρα…

P Το λες και πα-
ράδοση παραλαβή της 
παρακμής ε;

P Απλώς, η α-
γάπη είναι υπεύθυνη 
στολισμού του σπι-
τιού και εγώ υπεύθυ-
νος μπουγάδας.

P Αλλιώς με στολίζει 
και μένα.

P Τα παλιά χρόνια, 
εκτός από απλώστρας ήμουν και υπεύθυνος 
ξαπλώστρας τα καλοκαίρια.

P Μετά συνέβη το εξής τραγικό: κλιματολογικά 
καταργήθηκε η άνοιξη για όλους και οικονομικά 
καταργήθηκε το καλοκαίρι για τους μικρούς και 
μικρομεσαίους.

 P Παρότι ο μεσαίος χώρος ήταν ο στόχος 
όλων, έφαγε το περισσότερο ξύλο όλων.

P Εγώ, από την αγάπη, και ο μεσαίος χώρος, 
από την απάτη.

P Και μετά αρχίσαμε να αναζητούμε θαύ-
ματα.

P Στην Καβάλα ο άλλος έπεσε να πιάσει τον 
σταυρό και έβγαλε χταπόδι. Άμα σε θέλει.

P Μέχρι και ο παπάς πήγε μαζί του στα 
τσίπουρα.

P Κατά τα λοιπά. Πέθανε ο τέως βασιλιάς και 
σε κάποιους ξύπνησε μέσα τους η Φλώρα Μπαρ-
μπαρίτσα.

P Ο ξένος και οι δύο ξένοι.

P Μην πλανάστε. Η Ντένη Μαρκορά ήταν τότε 
ο μεσαίος χώρος.

P Και μετά αρχίσαμε τα γνωστά: να μην 
κηδευτεί ο τέως δημοσία δαπάνη. Κανονικά 
έπρεπε να του ζητήσουμε πίσω και τα ολυμπι-
ακό μετάλλια.

P Δεν φωνάζουμε στους εθνικούς ήρωες αθά-
νατος; Ε, πλέον θα φωνάζουμε: αδάπανος.

P  Αυτοί δε οι αριστεροί είναι ικανοί να 
πουν ότι ο εκλιπών ζήτησε ρουσφέτι μετά 
θάνατον.

P Και:
Ένας κυνηγός γυρίζει στο σπίτι του με έναν 

λαγό. Η γυναίκα του τον μαγειρεύει και όλη η οι-

κογένεια τρώει το λαγό. Μετά από ώρες τρέχει ο 
μικρός γιος στο μπαμπά του:

-Μπαμπά, μπαμπά! Εκεί που κατουρούσα 
βγήκαν σκάγια!

-Πω πω, θα ξέχασε η μαμά σας να βγάλει τα 
σκάγια από τον λαγό. Υπομονή παιδί μου, θα 
περάσει.

Μετά από λίγο ο άλλο γιος:
-Μπαμπά, μπαμπά! Εκεί που κατουρούσα 

βγήκαν σκάγια.
-Ναι, το ξέρω. Τι να κάνουμε, ξέχασε η μητέρα 

σας να βγάλει τα σκάγια από το λαγό.
Στο τέλος πάει στον μπαμπά του ο μεγάλος ο 

γιος:
-Ναι, ξέρω. Εκεί που κατουρούσες βγήκαν 

σκάγια, του λέει ο μπαμπάς του.
-Καμία σχέση! Εκεί που έκανα το χοντρό μου 

στον μπαξέ, σκότωσα τον παππού!
Κ.Π.

Το 2022 ήταν το δεύτερο 
πιο ζεστό έτος που έχει 

καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη
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