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Καλωσόρισε κι ας άργησε 
το «κλικ» για την έναρξη 

επιχείρησης!
Πόσες φορές δεν έχουμε συζητήσει για τον δαίδαλο 

εγγράφων, διαδικασιών και δαπανών για να «στηθεί» 
και να ξεκινήσει μια ατομική επιχείρηση; Σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες και μάλιστα θεωρητικά «υποδεέστε-
ρες» όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, η έναρξη μιας 
εταιρίας είναι απλουστευμένη διαδικασία. Επιτέλους 
ήρθε και η σειρά μας και με την ψηφιακή επανάσταση 
που διανύει η χώρα μας τα χρόνια Πιερρακάκη ήρθε το 
πλήρωμα του χρόνου και για την ηλεκτρονική σύσταση 
της απλούστερης μορφής εταιρείας. Εκτός από την τα-
λαιπωρία και τα έξοδα για τους ενδιαφερομένους, το ό-
φελος είναι και για τον διοικητικό μηχανισμό που θα γλι-
τώσει πολλά εκατομμύρια, εργατοώρες και χαρτούρα.

 Καλωσόρισε κι ας άργησε! 
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Θα λειτουργήσει από 
Δευτέρα το 2ο δημοτικό, 
υποσχέθηκε ο εργολάβος

Μέχρι την Κυριακή υποσχέθηκε ο εργολάβος ότι θα ο-
λοκληρώσει τις τεχνικές εργασίες στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Βέροιας και την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου θα λειτουργήσει 
κανονικά το πρωινό ωράριο και το ολοήμερο απο την ερχό-
μενη εβδομάδα. Ίδωμεν!

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

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)
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Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Των εν Σινά και Ραϊθώ

αναιρεθέντων Πατέρων

του Σαββατοκύριακου

Μονιμοποίηση εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι»;
Εδώ και πόσα χρόνια, οι ερ-

γαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βο-
ήθεια στο Σπίτι» διεκδικούν τη 
μονιμοποίηση τους καθώς κα-
λύπτουν πάνω από 15 χρόνια, 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις 
υπηρεσίες των δήμων που υπη-
ρετούν (και στην Ημαθία).

Όπως επανειλημμένα τονί-
ζουν, οι εργαζόμενοι απασχο-
λούνται με πολυετείς συμβά-
σεις που συνεχώς βρίσκονται 
σε διαδικασία ανανέωσης και 
μετά από πολλές διεκδικήσεις, 
την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου, η 
εκτελεστική επιτροπή της ΠΟ-
Ε-ΟΤΑ είχε μία συνάντηση με 
τον υπουργό εσωτερικών Μά-
κη Βορίδη με θέμα την οριστική 

μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στο πρόγραμμα.
Ο κ. Βορίδης τους ενημέρωσε ότι προτίθεται να καταθέσει προς ψήφιση μία τροπολογία με την οποία το σύνολο 

των εργαζομένων που προσλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού για το Βοήθεια στο Σπίτι, μονιμο-
ποιούνται.

Ωστόσο, εκτός της διαδικασίας μονιμοποίησης εξακολουθούν να παραμένουν και εργαζόμενοι, μη επιτυχόντες του 
διαγωνισμού, με δικαίωμα στην εργασία μετά από 15 και 18 έτη.

Όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί τους, είναι πλέον κεκτημένο το δικαίωμά τους και το αρμόδιο υπουργείο οφεί-
λει να βρει τη βέλτιστη λύση και για τη δική τους περίπτωση.

Μετά την συνάντηση, η ομοσπονδία, εκτιμώντας καταρχάς ότι  η πρόθεση του υπουργού βρίσκεται σε καλή κα-
τεύθυνση, αναμένει να δει τις δεσμεύσεις να γίνονται πράξη και οι περίπου 3.000 εργαζόμενοι του προγράμματος να 
μονιμοποιηθούν, οριστικά πλέον!

Πέφτουν την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές
για την ανέγερση του Διοικητηρίου

Αν και δεν 
έχει ανακοινω-
θεί ακόμη επί-
σημα, έγκυρες 
πληροφορίες 
του ΛΑΟΥ, α-
ναφέρουν ότι 
την ερχόμενη 
Πέμπτη πρό-
κειται να πραγ-
μ α τ ο π ο ι η θ ε ί 
στη Βέροια, εκ-
δήλωση για την 
υπογραφή της 
κατασκευής του 
Δ ιο ικητηρ ίου 
Ημαθίας, που 
πρόκειται να ανεγερθεί με τη συνεργασία της Π.Ε. Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή του 
νέων δικαστηρίων της Βέροιας.  

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η εκδήλωση για την υπογραφή της κατασκευής του έργου την επόμενη Πέμπτη, 
θα γίνει παρουσία και του Απόστολου Τζιτζικώστα που πήρε «επάνω του» το έργο καθώς  υποστηρίζει  πλήρως τους 
σχεδιασμούς του Κώστα Καλαϊτζίδη αλλά και του ημαθιώτη υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου που 
είχε μια καθοριστική παρέμβαση σε σχέση με την παραχώρηση του οικοπέδου (δημόσια ιδιοκτησία) για την ανέγερση του 
Διοικητηρίου. 

Να λοιπόν που το «Λέμε Λίγα και Κάνουμε Πολλά» που τόνιζαν επανειλημμένα στην προεκλογική εκστρατεία τους, ο 
Απόστολος Τζιζικώστας και ο Κώστας Καλαϊτζίδης, φαίνεται να γίνεται πράξη και ελπίζουμε να συμβεί το ίδιο και με άλλα 
σπουδαία έργα που έχουν προγραμματίσει, όπως η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Εγνατίας και η αξιοποίηση του 
οικοπέδου της Κουλούρας («Τελωνείο»). Άλλωστε κάπως έτσι το είχε υποσχεθεί ο Κώστας Καλαίτζίδης μιλώντας πριν και-
ρό από τη συχνότητα του AKOU 99,6. Αναμένουμε…

Βορίδης: Την Τρίτη στην Ολομέλεια
η επιστροφή αρμοδιοτήτων, όμως…

Η τροπολογία για την επιστροφή αρμοδιοτήτων από τις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή απόφασης του ΣτΕ, θα κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα και θα ψηφιστεί στο 
νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση την Τρίτη 17 Ιανουαρίου από την Ολομέλεια. Διαβάζουμε όμως ότι έκανε 
ιδιαίτερη αίσθηση η αναφορά του υπουργού Εσωτερικών στην πιθανότητα εκ νέου μεταφοράς αρμοδιοτήτων στις Επιτρο-
πές, στην περίπτωση που προκύψουν προβλήματα στην κυβερνησιμότητα των δήμων και των περιφερειών.

«Το λέω όμως από τώρα, θα το πω και στο Κοινοβούλιο. Εάν διαπιστώσουμε από την εφαρμογή της αποφάσεως του 
ΣτΕ δυσλειτουργίες στους Δήμους και στις Περιφέρειες, εξαιτίας της συμπεριφοράς των αντιπολιτεύσεων, τότε θα ξανανο-
μοθετήσω και θα επαναφέρω τις αρμοδιότητες που γυρνάω τώρα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, με βάση μά-
λιστα και την επιχειρηματολογία του ΣτΕ, στις Οικονομικές Επιτροπές και στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής. Θέλω να είμαι 
απολύτως ξεκάθαρος και το λέω από τώρα», τόνισε ο κ. Βορίδης.

Με απλοϊκά  λόγια ο υπουργός θέτει «διλλήματα» στους συμβούλους της αντιπολίτευσης, σε περίπτωση που δεν θα 
ψηφίζουν τα θέματα; Ήρεμα αναρωτιόμαστε…



Από τον Αν. Διοικητή Γ.Νοσοκομείου 
Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας, Δρ. Κων/νο 
Λυκοστράτη, γνωστοποιούνται τα εξής: 

«Με νέες υπηρεσίες Υγείας που ενσωμα-
τώσαμε την τελευταία διετία, αλλά και βελτιω-
μένους όσο ποτέ τους δείκτες αποδοτικότητας 
Υπηρεσιών Υγείας σε κλινικές και τμήματα 
που προϋπήρχαν πορευόμαστε στη νέα χρο-
νιά του 2023.

Είμαστε περήφανοι για όλο το προσωπι-
κό που καταθέτει καθημερινά ψυχή, για τους 
γιατρούς που εφημερεύουν ακατάπαυστα κα-
θιστώντας το Νοσοκομείο Νάουσας μια μικρο-
σκοπική πόλη που δεν κοιμάται ποτέ.

Με τους καλύτερους ανθρώπινους και οικο-
νομικούς πόρους που είχαμε ποτέ, με τον κα-
λύτερο ποιοτικά και ποσοτικά ιατροτεχνολογι-
κό εξοπλισμό που είχαμε ποτέ, οι μηχανισμοί 
του Υπουργείου Υγείας (ΥΠΕ, ΕΟΠΠΥ, ΕΟΦ, 
ΚΕΤΕΚΝΥ, ΕΚΑΠΥ, ΙΦΕΤ, ΕΚΑΒ κ.α.) και η 
Πολιτική Ηγεσία τα τελευταία έτη φρόντισαν 
να είμαστε καλύτερα από ποτέ εξοπλισμένοι 
σε όλα τα επίπεδα για να διασφαλίσουμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ύψιστο αγαθό 
της Υγείας.

Επιμελούμαστε με προσοχή και διατηρού-
με καθημερινά άριστες σχέσεις και συνεργα-
σία μεταξύ των 2 μονάδων του Γ.Ν. Ημαθίας. 
Συνεχίζουμε ενωμένοι, με προσήλωση και 
αφοσίωση.

Είμαι προσωπικά περήφανος για αυτό που 

έχουμε καταφέρει τα τελευταία 2+ χρόνια, τα 
σημαντικά άλματα που έγιναν σε όλα τα επί-
πεδα και κυρίως τη σημερινή απόδοση υπη-
ρεσιών υγείας του νοσοκομείου Νάουσας σε 
σχέση με το παρελθόν.

Ευχαριστώ όσους δουλεύουν καθημερινά, 
όλους όσους μας φροντίζουν και μας στηρί-
ζουν, την ΥΠΕ και τους φορείς συνεργασί-
ας, αλλά κυρίως το Υπουργείο Υγείας και την 
Πολιτική Ηγεσία που είναι πάντα στο πλευρό 
μας έτσι ώστε να είμαστε πάντα, δίπλα στον 
πολίτη».
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Ανοιχτή Πρόσκληση 
Με την ευκαιρία της ονομαστικής μου γιορτής 

στις 17 Ιανουαρίου 2023 σας περιμένω στο γρα-
φείο μου επί της οδού Εληάς 12 στη Βέροια, από 
ώρες 12:00 έως 14:00 και από 18:00 έως 23:00.

Αντώνης Μαρκούλης
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Δήμου 

Βέροιας «Προτεραιότητα στον Πολίτη»
Μέλος του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης

 Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 

Ανασυγκρότησης 
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Δήμος Βέροιας: Διαδικτυακή 
ενημέρωση για τις επιδημίες του χειμώνα

Ενημερωτική Εκδήλωση με τίτλο : «Οι ε-
πιδημίες του χειμώνα – Οι πολίτες ρωτούν, 
οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν» θα πραγματοποι-
ηθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 18:00 – 19:30. 

Η εκδήλωση υλοποιείται με τη συνδιορ-
γάνωση του Δήμου Βέροιας, στο πλαίσιο της 
καμπάνιας ενημέρωσης του Ελληνικού  Δια-
δημοτικού  Δικτύου  Υγιών Πόλεων η οποία 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελ-
ληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και τον Ια-
τρικό Σύλλογο Αθηνών. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ορθή ενη-
μέρωση για την αντιμετώπιση των επιδημιών 
του χειμώνα , όπως ιώδεις , γρίπη καθώς και 
έναντι της πανδημίας covid – 19 που ταλαιπωρούν τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά. Μέσα από προσε-
κτικά επιλεγμένες ερωτήσεις οι ειδικοί ιατροί καλούνται να καλύψουν απορίες των πολιτών σχετικά με το θέμα. 
Στο πάνελ θα συμμετάσχουν (4) ιατροί μέλη της Εταιρείας Χημειοθεραπείας, ενώ τη συζήτηση θα συντονίζει η 
δημοσιογράφος κα Ελένη Καμαρά, η οποία θα απευθύνει και τις ερωτήσεις στους ιατρούς. Όσοι πολίτες συμμε-
τάσχουν στην εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις σχετικές με το θέμα. 

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στο facebook του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ κεντρική Δομή: 
. https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias
Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μέσω zoom πατήστε :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mM39hH4jT2ywCchF-SUdTg 
 Η συμμετοχή είναι δωρεάν 

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στην Αλεξάνδρεια
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

στην οδό Βετσοπούλου 
λόγω εργασιών φυσικού αερίου

Από το Τμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Εξοικο-
νόμησης Ενέργειας του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται 
ότι από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 θα πραγματοποιη-
θούν εργασίες τοποθέτησης αγωγού φυσικού αερίου στην 
οδό Βετσοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Ναού-
σης και με κατεύθυνση προς νότο.

Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να συμμορφώνεται με 
τις σημάνσεις – ανακοινώσεις της αναδόχου εταιρείας σχε-
τικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας-στάθμευσης, καθώς και να αποφεύγει στο μέτρο του δυνατού τη μετακί-
νηση από την εν λόγω οδό.

Απαγχονισμένος βρέθηκε 
52χρονος στο χωράφι του

Μέσα στο χωράφι του στον Κοπανό Νάουσας, βρέθηκε απαγχονισμένος χθες, με-
σημέρι Παρασκευής, 52χρονος άνδρας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο του 
συμβάντος, ωστόσο διαπίστωσε απλώς τον θάνατό του. Ο άτυχος αγρότης και επαγγελ-
ματίας οδηγός, είχε δύο παιδιά.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα Νάουσας.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια, 
για τον  εορτασμό του  Πολιούχου Αγίου Αντωνίου

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ-
ΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, απο-
βλέποντας στην ομαλή και ασφαλή 
διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, 
στην πρόληψη των τροχαίων ατυχη-
μάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφά-
λεια του κοινού κατά τη διάρκεια εκ-
δηλώσεων εορτασμού του Πολιούχου 
πόλης Βέροιας και λιτανείας ιερού λει-
ψάνου του Οσίου Αντωνίου, αποφάσι-
σε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, 
της στάσης και της στάθμευσης όπου 
αυτή επιτρέπεται, παντός είδους ο-
χημάτων: • στην οδό Αγίου Αντωνίου, 
από τη συμβολή της με την οδό Μα-
λακούση έως τη συμβολή της με την 
οδό Βερμίου. • στην πάροδο της Αγί-
ου Αντωνίου, από τη συμβολή της με 
την οδό Αγ. Αντωνίου έως τη συμβολή 
της με την οδό Κεντρικής. • επί της 
πλατείας Αγίου Αντωνίου. Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την Κυριακή 15-01-2023 
και ώρα 12:00΄ έως τη Τρίτη 17-01-2023 και ώρα 23:00΄. 

-Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διε-
ξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής 
μαζικής μεταφοράς. 

Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης. 
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, 
σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Κων/νος Λυκοστράτης: 
Σημαντικά άλματα 
σε όλα τα επίπεδα, 

στο Νοσοκομείο Νάουσας
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Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

κα ι  ευλογημένη 
χρονιά!

Από τη στιγμή που η βασίλισσα Ελίζαμπεθ 
μας άφησε χρόνους και δεν υπήρχε κάποια να 
ζυμώνει ψωμί και να μαζεύει ελιές (γη ελιάς ε-
ναντίον σασμού), μας άφησε και ο Κώτσος από 
…ασιτία, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον ψωμί 
και ελιά, λόγω του καλαθιού της νοικοκυράς, αλ-
λά χωρίς Κώτσο Βασιλιά!

Προσωπικά φίλοι μου, όχι πως ενδιαφέρει 
και κανένα, είμαι εναντίον της Βασιλείας (ενός 
γραφικού θεσμού)  και οποιασδήποτε κληρονο-
μικότητας, αλλά αυτό δε σημαίνει πως ξεχνώ την 
ιστορία της πατρίδας μου!

Ο Κωνσταντίνος υπήρξε αρχηγός κράτους, ο 
οποίος όμως εξορίστηκε από τον ελληνικό λαό, 
κατά συνέπεια ούτε και ως αρχηγός θα μπορού-
σε να τιμηθεί, αλλά και ούτε ως απλός ιδιώτης. 

Θα έπρεπε να υπάρξει μία λύση, κάπου στη 
μέση, για να αποδειχτεί για μία ακόμη φορά, ότι 
μέτρον άριστον!

Ο Κυριάκος όμως δεν θα μπορούσε να κάνει 

κάτι διαφορετικό, αφού πάντα η συγκεκριμένη 
οικογένεια, ήταν ξένο σώμα στη ΝΔ, και επιπλέ-
ον αποσκοπεί σε μετεκλογική συνεργασία, με 
κόμματα κέντρου και αριστερότερα!

Άλλωστε είναι γνωστό ότι κάποιες πολιτικές 
φιλελεύθερες, προτιμούν κηδείες δημοσία δαπά-
νη, υποστηρικτών διαφόρων περίεργων συλλο-
γικοτήτων, παρά αρχηγών κρατών!

Με αφορμή όμως το συγκεκριμένο γεγονός, 
να τονίσουμε ότι φυσικά και η Δημοκρατία δεν 
κινδυνεύει, αφού “ποτέ” δεν είχαμε δημοκρατία, 
αλλά μία καθεστωτική φαυλοκρατία!

Είχαμε και έχουμε ένα κατασκεύασμα της 
άρχουσας τάξης, που ελέγχει τη βούληση και τις 
επιθυμίες του λαού, για να περνά μέσω του οι-
κοδομήματος, τα σχέδιά της, τα οποία συνήθως 
δεν ταυτίζονται και με τα εθνικά συμφέροντα, αλ-
λά με τις επιθυμίες ξένων συμφερόντων!

Με άλλα λόγια, τα ξένα και εσωτερικά συμφέ-
ροντα, επιβάλλονται στον λαό, μέσω του κοινο-
βουλευτικού συστήματος, χρησιμοποιώντας τα 
μέλη του κοινοβουλίου και τους νόμους!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΛΙΑ, ΧΩΡΙΣ 
ΚΩΤΣΟ ΒΑΣΙΛΙΑ!

«Ρε μεγάλε, είσαι 
και ο πρώτος!»

Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Συχνά, οι νέοι μεταξύ τους, φίλοι αναγνώστες, κολακευτικά ή πει-
ρακτικά, απευθύνουν ο ένας στον άλλον την προσφώνηση: «Ρε μεγά-
λε, είσαι και ο πρώτος!».

Είναι, όμως, έτσι; Είναι αντικειμενική και αμερόληπτη η αναφορά 
αυτή προς το συνομήλικο ή τον φίλο τους; Απάντηση δεν θα δώσου-
με εμείς, αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε χαρακτηριστική αυτή την 
προσφώνηση, εάν τη μεταφέρουμε μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής 
βιοθεωρίας.

Ποιος, λοιπόν, είναι ο πρώτος και ποιος ο μεγάλος; Σύμφωνα με 
την απάντηση που δίνει ο ίδιος ο Χριστός, το βασικό κριτήριο για τον 

χαρακτηρισμό κάποιου ως πρώτου και μεγάλου είναι η ανιδιοτελής προσφορά αγάπης προς 
τον συνάνθρωπό του. Παίρνοντας αφορμή από το αίτημα των υιών Ζεβεδαίου να καθίσουν 
τα δεξιά και αριστερά του «εν τη δόξη Του (Μαρκ. 10, 35-42 βλ. και Ματθ. 20, 20-24) διευ-
κρινίζει ότι: «ος αν θέλει γενέσθαι πρώτος εν ημίν, έσται πάντων δούλος» (Μαρκ. 10, 43-44). 
Δηλαδή οποιοσδήποτε θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας, οφείλει να γίνει δούλος όλων, 
ασκών με πάσαν ταπεινοφροσύνην την αγάπη. Το παράδειγμα το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος 
υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «και γαρ ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι 
αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών» (Μαρκ. 10, 45). Δηλαδή 
διότι και υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, δεν ήλθεν στον κόσμο για να υπηρετηθεί, αλλ’ ήλθε 
για να υπηρετήσει και δώσει τη ζωή του λύτρον, όπως εξαγορασθούν και ελευθερωθούν από 
την αμαρτίαν και τον θάνατο πολλοί.

Ίδετε το μεγαλείο της προσωπικότητας του Θεανθρώπου Χριστού!  Δε ζήτησε μεγαλεία 
και δόξες εφήμερες, που επιδιώκουν όσοι θέτουν ως κίνητρο των ενεργειών τους τον εγω-
κεντρισμό και την αυτοπροβολή. Πλησίασε με γνήσια αγάπη τον πονεμένο άνθρωπο και 
έγινε «ο καλός Σαμαρείτης» της πονεμένης ανθρωπότητας. Της πρόσφερε τα «σύνεργα» της 
ανόρθωσης και της λύτρωσης από τα δεσμά της αμαρτίας.

Η μεγαλύτερη, όμως, προσφορά του στον άνθρωπο ήταν η σταυρική του θυσία. Έτσι, 
έγινε ο πρώτος και μεγάλος «υπηρέτης» όλων των ανθρώπων «υμίν υπολιμπάνων υπο-
γραμμόν, ίνα επακολουθήσατε τοις ίχνεσιν αυτού» (Α΄ Πετρ. 2, 21). Δηλαδή αφήκεν σε σας 
παράδειγμα τέλειον προς μίμηση, για να ακολουθήσετε ακριβώς επάνω στα χνάρια του.

Το ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι: Εμείς οι χριστιανοί του 21ου αιώνα, 
συνεχίζουμε αυτή την παρακαταθήκη; Νιώθουμε την ανάγκη της προσφοράς στο διπλανό 
μας που στερείται, πάσχει και υποφέρει; Συνειδητοποιούμε το χρέος μας προς τον Μεγάλο 
Υπηρέτη του ανθρώπου αντιγράφοντας το υπόδειγμά του; Μπορούμε να απεκδυθούμε τον 
χιτώνα του εγωκεντρισμού και του «ωχαδερφισμού;».

Διαθέτουμε το ηρωικό φρόνημα της εξόδου από τον εγκλεισμό μας στο κέλυφος της εγω-
λατρίας; Η απάντηση στα παραπάνω αιχμηρά ερωτήματα δόθηκε από το Χριστό στους δύο 
αδερφούς μαθητές του και προς όλους μας: «ουχ ούτω δε έσται εν υμίν…» (Μαρκ. 10, 43), 
δηλαδή, εσείς που με πιστεύετε και ακολουθείτε τα ίχνη μου, 
έχετε ουσιαστικές διαφορές από τους άλλους ανθρώπους. 
Εσείς θέλετε και μπορείτε να είστε πρώτο και μεγάλοι, γιατί 
μοναδικό κίνητρο των σχέσεών σας με τους συνανθρώπους 
σας είναι η ανιδιοτελής αγάπη.

Σε άλλη συνάφεια ο Κύριος μας υπενθυμίζει το σχετικό 
καθήκον μας, αλλά και μας διαβεβαιώνει για την ανάλογη 
αμοιβή: «…εάν εμοί διακονή τις, εμοί ακολουθείτω και όπου 
ειμί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έσται. Και εάν τις εμοί 
διακονεί, τιμήσει αυτόν ο Πατήρ» (Ιωάν. 12, 26). Δηλαδή εάν 
κανείς με υπηρετεί, ας με ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί 
θα είναι και ο δικός μου διάκονος. Και εάν κανείς με υπηρετεί, 
θα τον τιμήσει ο Πατέρας μου.

Εάν, τεκμηριωμένα, η κοινωνία μας είχε κηρυχθεί σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης, τότε η επέμβασή μας θα έπρεπε 
να ήταν αποτελεσματική. Το μήνυμα-πρόσκληση εστάλη για 
ακόμη μια φορά. Όλοι καλούμεθα να απαντήσουμε ελεύθερα 
και θετικά.

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



Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα της έλλειψης διασω-
στικού και διοικητικού προσωπικού του ΕΚΑΒ Ημαθί-
ας, αλλά και της ανεπαρκούς κατανομής των διασω-
στικών δυνάμεων στην Αλεξάνδρεια και τη Νάουσα, 
αιτούμενος ενημέρωση, αλλά πρωτίστως άμεσες 
ενέργειες για την ανατροπή αυτής της ντροπιαστικής 
κατάστασης.

Ο Βουλευτής επισυνάπτει στην αναφορά του και 
το σχετικό Υπόμνημα του Σωματείου Εργαζομένων 
ΕΚΑΒ Ημαθίας, η «ΠΡΟΟΔΟΣ», το οποίο και στοι-
χειοθετεί την υφιστάμενη, ανεπίτρεπτη κατάσταση. 
Μάλιστα το σχετικό έγγραφο έχει επιδοθεί και στην 
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Βέροιας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Υπόμνημα, 
ο τομέας του ΕΚΑΒ Ημαθίας δεν δύναται να καλύψει 
με επάρκεια το νομό όλο τον χρόνο, αφενός λόγω 
των αδειοδοτήσεων του προσωπικού. Αφετέρου υ-
πάρχουν και οι συνταξιοδοτήσεις προσωπικού που 
δεν αναπληρώνονται, ώστε να υπάρχει η επιχειρησι-
ακή ετοιμότητα του διασωστικού μηχανισμού. 

Αποτέλεσμα των σοβαρών ελλείψεων είναι να μην 
τηρούνται τα πρωτόκολλα, επείγουσας προνοσοκο-
μειακής φροντίδας. Οι εκπρόσωποι του Σωματείου 
ΠΡΟΟΔΟΣ εκθέτουν τα δεδομένα της υφιστάμενης 
πραγματικότητας, κρούοντας τον κώ-
δωνα του κινδύνου.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας δηλώνει ε-
πί του θέματος «Είναι ανεπίτρεπτο να 
μένει η Πολιτεία άπραγη μπροστά σε 
ζητήματα ζωής και θανάτου. Η υποστε-
λέχωση του ΕΚΑΒ Ημαθίας είναι ντρο-
πή για τον τόπο μας, ντροπή για τους 
συμπολίτες μας. Καμία έκπτωση δεν 
επιτρέπεται απέναντι στην ανθρώπινη 
ζωή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Αιτούμαι άμεσες ενέργειες για να αλλά-
ξει αυτή η κατάσταση».

Συνεχίζονται και 
την επόμενη εβδομάδα 
τα δωρεάν Rapid Tests

 στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
Συνεχίζεται  η 

διενέργεια δωρεάν 
δειγματοληπτικών 
ελέγχων  ( rap id 
tests) στον γενικό 
πληθυσμό από τον 
Δήμο Αλεξάνδρει-
ας, στο πλαίσιο 
της επιδημιολογι-
κής επιτήρησης 
του covid-19, σε 
συνεργασία με τον 
ΕΟΔΥ.

To κλιμάκιο θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας τις παρα-
κάτω ημέρες και ώρες:

• Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, 09:30 το πρωί έως και τις 14:00 το 
μεσημέρι.

• Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, 09:30 το πρωί έως και τις 14:00 το 
μεσημέρι.

• Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, 09:30 το πρωί έως και τις 
14:00 το μεσημέρι.

Οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιή-
σουν rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, έχοντας 
μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας

ΕΚΑΒ Ημαθίας: Ο κόμπος 
έφτασε στο χτένι…

Της Ολυμπίας Αποστόλου*

Υπόμνημα στην Εισαγγελέα Βέροιας κατέθεσαν εκπρόσω-
ποι των εργαζομένων, σχετικά με την τραγική υποστελέχωση 
του Τομέα ΕΚΑΒ Ημαθίας.

Αδυναμία να καλυφθούν οι βάρδιες, αδυναμία να τηρηθούν 
τα πρωτόκολλα που εγγυώνται την καλύτερη δυνατή έκβαση 
για τα περιστατικά, αδυναμία να λειτουργήσουν ασθενοφόρα 
με σημείο στάθμευσης τη Νάουσα και την Αλεξάνδρεια. 

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι το πρόβλημα της χρόνιας 
υποστελέχωσης επιδεινώνεται από τις συνταξιοδοτήσεις, αφού 
οι διασώστες που φεύγουν δεν αντικαθίστανται.

Δυστυχώς, και στον τομέα της Άμεσης Βοήθειας, έναν τομέα 
κρίσιμο για την υγεία και την αίσθηση ασφάλειας ιδιαίτερα των 
πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημο-

κρατίας επιλέγει την συστηματική απαξίωση. 
Ξηλώνοντας σταδιακά το ΕΚΑΒ, που και αυτό συστάθηκε από κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

και Υπουργό Υγείας το Γιώργο Γεννηματά, η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της πλήρους κατε-
δάφισης της Δημόσιας Υγείας. 

Είναι άμεση ανάγκη να καλυφθούν με μόνιμες προσλήψεις διασωστών τα κενά που υ-
πάρχουν, ώστε όλοι οι πολίτες της Ημαθίας, στις πόλεις και τα χωριά μας, να αποκτήσουν 
και πάλι πρόσβαση στην Άμεση Βοήθεια όποτε το έχουν ανάγκη.

*Οικονομολόγος - Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Κίνημα Αλλαγής
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Τάσος Μπαρτζώκας: 
Με ζητήματα ζωής και θανάτου 

δεν παίζουμε! 
Στη Βουλή το ζήτημα 

της τραγικής υποστελέχωσης 
του ΕΚΑΒ Ημαθίας 

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΩΤΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεμι-

στοκλή και της Παναγιώτας, το γένος 
Κουλιακιώτου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΛΕΡΙΟΥΔΙΟΝΥ-
ΣΙΑ του Παναρμίτη και της Σεβαστής, 
το γένος Χαλιπήλια, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στην Κάλυμνο Δωδεκανήσου, 

πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Καλύμνου Δωδεκανήσου.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΧΑΡΤΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

Δημητρίου και της Μαρίας, το γένος Κα-
τσιφοδήμου, που γεννήθηκε στη Συκιά 
Χαλκιδικής και κατοικεί στο Μακροχώρι 
Ημαθίας και η ΚΟΥΚΛΑΚΥΡΙΑΚΗ του 
Γεωργίου και της Αγγελικής, το γένος 
Γεωργίου, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη 

και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Μακροχωρίου Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

του Κων/νου και της Ιωάννας, το γένος 
Τανοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στην Αγ. Μαρίνα Ημα-
θίας και η ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥΜΑΡΙΑ του 
Χρήστου και της Ζωής, το γένος Βράνα, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

1. Η χελιδόνα η παρδαλή 
γειτόνισσα του ανθρώπου
2. σε τοίχο ανοιξιάτικα 
έφτιαχνε τη φωλιά της,
3. όπου γερόντων δικαστών
 ήταν το Δικαστήριο,
4. κι εφτά μικρών χελιδονιών 
έγινε κει μητέρα,
5. που πριν φτεράκια πορφυρά 

προλάβουνε να βγάλουν
6. έρποντας φίδι έφτασε σ’ αυτά απ’ τη φωλιά του
7. κι ένα προς ένα στη σειρά τα καταβρόχθισε όλα.
8. Κι η δύστυχη τον πρόωρο χαμό παιδιών θρηνώντας
9. «αλίμονό μου» έλεγε «για τη δική μου μοίρα!
10. Εδώ όπου το δίκιο τους οι άνθρωποι το βρίσκουν
11. η χελιδόνα, εγώ, από δω φεύγω αδικημένη».

«ΧΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΙΣ» (Μυθίαμβος 118ος)
1. Ξουθή χελιδών, η πάροικος ανθρώπων
2. έαρος καλιήν ηυθέτιζεν εν τοίχω,
3. όπου γερόντων οίκος ην δικαστήρων,
4. κακεί νεοσσών επτά γίνεται μήτηρ,
5. ούπω πτερίσκοις πορφυροίς επανθούντων,
6. όφις δε τούτους ερπύσας από τρώγλης
7. άπαντας εξής έφαγεν. Η δε δειλαίη
8. παίδων αώρους συμφοράς επεθρήνει.
9. «οίμοι» λέγουσα «της εμής εγώ μοίρης!
10. όπου νόμοι γαρ και θέμιστες ανθρώπων
11. ένθεν χελιδών ηδικημένη φεύγω».

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
ΧΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ

Χελιδών εν τινι δικαστηρίω νεοττοποιησαμένη εξέπτη, δράκων 
δε προσερπύσας κατέφαγεν αυτής τους νεοττούς. Η δε επα-
νελθούσα και την καλιάν κενήν ευρούσα υπερπαθώς έστενεν. 
Ετέρας δε χελιδόνος παρηγορείν αυτήν πειρωμένης και λεγούσης 
ότι ου μόνον αυτήν τέκνα αποβαλείιν συμβέβηκεν, υποτυχούσα 
είπεν: «Αλλ’ έγωγε ου τοσούτον επί τοις τέκνοις κλαίω όσον ότι 
εν τούτω τω τόπω ηδίκημαι εν ω οι αδικούμενοι βοηθείας τυγχά-
νουσιν».

ΕΠΙΜΥΘΙΟ
Ο λόγος δηλοί ότι πολλάκις χαλεπώτεραι γίνονται τοις πάσχου-

σιν αι συμφοραί, όταν υφ’ ων ήκιστα προσεδόκησαν υφίστωνται.

Η ΧΕΛΙΔΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΔΙ
Μια χελιδόνα, που είχε τη φωλιά της σε κάποιο Δικαστήριο, ό-

ταν έβγαλε από τα αυγά τα πουλάκια της, πέταξε έξω από τη φω-
λιά της για να πάει να φέρει τροφή, και, ενώ αυτή έλειπε, ένα φίδι, 

που ήρθε έρποντας, της έφαγε όλα τα πουλάκια. Όταν γύρισε η 
χελιδόνα και βρήκε άδεια τη φωλιά της θρηνούσε σπαρακτικά.

Τότε, όταν μια άλλη χελιδόνα, προσπαθώντας να την παρηγο-
ρήσει, της έλεγε ότι δεν συνέβη μόνο σ’ αυτήν το δυστύχημα να 
χάσει τα πουλάκια της, αυτή απαντώντας την της είπε: «Το ξέρω 
ότι κι άλλες μανάδες έχουν χάσει τα παιδιά τους, αλλά εγώ δεν 
κλαίω τόσο πολύ για τα παιδιά μου, όσο γιατί αδικήθηκα σ’ αυτό 
το μέρος, όπου εκείνοι που αδικούνται βρίσκουν συμπαράστα-
ση».

ΕΠΙΜΥΘΙΟ
Ο μύθος μας λέει ότι πολλές φορές οι συμφορές, που πέφτουν 

πάνω σε κάποιους, γίνονται πιο δυσβάσταχτες γι’ αυτούς που τις 
παθαίνουν, όταν τις παθαίνουν από εκείνους που δεν το περίμε-
ναν καθόλου.

ΣΧΟΛΙΑ
1. Από την πρώτη ανάγνωση των δύο κειμένων, του αισώ-

πειου μυθίαμβου του Βαβρίου και του πρότυπου του, του μύθου 
του Αισώπου γίνεται αντιληπτό ότι ο Βάβριος κινήθηκε μέσα στα 
πλαίσια του πρότυπού του δίνοντάς του συγχρόνως ποιητική 
πνοή.

2. Ο θρήνος της χαροκαμένης μάνας Χελιδόνας που αρχίζει με 
το σπαραχτικό (σχετλιαστικό) επιφώνημα «οίμοι» φέρνει στο νου 
τον Επιτάφιο Θρήνο της Παναγίας.

3. Το μήνυμα του αισώπειου μύθου και του αισώπειου μυθίαμ-
βου ότι το χτύπημα, όταν έρχεται από εκεί που δεν το περιμένει 
κανείς (από συγγενείς ή φίλους, από ανθρώπους που λένε ότι 
υπερασπίζουν το δίκαιο κ.λπ.), είναι πολύ πιο οδυνηρό, πονάει 
περισσότερο, είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Από τις μαχαιριές που δέχτηκε ο Ιούλιος Καίσαρ το 44 π.Χ. ε-
κείνη που τον πόνεσε πιο πολύ ήταν του αγαπητού του Βρούτου, 
γι’ αυτό και η όλο παράπονο αναφώνησή του πριν ξεψυχήσει 
«Και συ τέκνον Βρούτε!».

Καλά όλοι οι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου, αλλά και συ, που 
σε είχα σαν παιδί μου, που σε αγαπούσα και πίστευα ότι και συ 
με αγαπάς;

ΕΝΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΣΥΜΒΑΝ
Ο αισώπειος μύθος της χελιδόνας και του φιδιού μου έφερε 

στη μνήμη κάτι παρόμοιο που συνέβη μπροστά στα παιδικά μου 
μάτια του 1948 στη Νάουσα τον καιρό που βγαίνουν τα χελιδονά-
κια απ’ τ’ αυγά τους.

Είχα πάει μαζί με συμμαθητές μου της Δ΄ τάξης του Δ΄ Δημοτι-
κού Σχολείου στο βιβλιοπωλείο «Μαρνέρη», που βρισκόταν τότε 
στην πλατεία «Καμένα» της Νάουσας, στο ισόγειο ενός παλιού 
διώροφου αρχοντικού με καγκελωτό μπαλκόνι που βρισκόταν 
αρκετά ψηλά πάνω από την είσοδο του βιβλιοπωλείου. Περίμενα 
μπροστά στην είσοδο να βγουν και οι τελευταίοι της παρέας, όταν 
ξαφνικά έπεσε σπαρταρώντας μπροστά μου μια αποκεφαλισμένη 
χελιδόνα. Σήκωσα τρομαγμένος τα μάτια μου ψηλά για να δω 
από πού έπεσε η χελιδόνα και είδα ένα φίδι να αποτραβιέται από 
μια χελιδονοφωλιά που ήταν χτισμένη κάτω από το μπαλκόνι του 
οικοδομήματος του βιβλιοπωλείου.

Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στο νου μου εκείνο το 
συμβάν, όπως και τώρα που έχουν περάσει εν τω μεταξύ πάνω 
από εβδομήντα χρόνια, θαρρώ πως ξαναβλέπω το διαπεραστικό 
βλέμμα εκείνου του πεινασμένου φιδιού, που για μια στιγμή είχε 
διασταυρωθεί με το δικό μου. Ήτα το βλέμμα ενός φονιά που είχε 
αποκεφαλίσει τη χελιδόνα μάνα, που υπερασπιζόταν, όπως φά-
νηκε, τα χελιδονάκια της με αυταπάρνηση.

Τώρα που ξαναβλέπω εκείνο το συμβάν με τα μάτια της μνή-
μης συλλογιέμαι ότι μπορεί να ήταν ένας κακός οιωνός για όσα 
συνέβησαν έπειτα από μερικούς μήνες, τον Ιανουάριο του 1949 
στη Νάουσα, η οποία είδε εκτός των άλλων και το μεγαλύτερο 
μέρος της κεντρικής της αγοράς, μαζί με το βιβλιοπωλείο «Μαρ-
νέρη», να γίνεται παρανάλωμα του πυρός, στη κορύφωση του 
μακρόχρονου Εμφύλιου Πολέμου, που τις πληγές του ακόμη πα-
λεύει η Πατρίδα μας να επουλώσει.
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«Η ΧΕΛΙΔΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΔΙ»

ΟΤΑΝ ΨΕΛΝΕΙΣ 
ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ…
Είπες πως θάρθεις να με βρεις 
κι` αγέρας η ματιά σου, κι` ούτε…

Χάνω τον χρόνο μου φαίνεται!

Κι` ο ταχυδρόμος; Να χάθηκε;
Να θυμήθηκε την Άνοιξη;

Μήπως την Κλεαρέτη 
που μιλούσε με τον άνεμο,
με τα πρώτα άνθη και τους υάκινθους;

Συχνάζει, 
ολόγυρα στους γαλαξίες η σκέψη μου.
Άλλες φορές
σταθμεύει  σε λίμνες
ή
στη γαλήνη της Παρθένου. 
Στον ίσκιο τ` Ουρανού.  

Ζει ολομόναχο  το ΜΥΣΤΙΚΟ μου όμως!

Μονάχα στον Εσπερινό
και την Εκκλησία της Δύσης
ζει το μυστικό μου
δίπλα στους Αγγέλους.

Στην πλατεία που δακρύζουν οι  Γενναίοι.

Εκεί που μ` αρέσει να συχνάζω,  
γιατί πολλές φορές
περνά βιαστικά η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ… 

Γιάννης Ναζλίδης
14 Ιανουαρίου 2023
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ΤΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης

 Η καινούργια χρονιά που ήδη τρέ-
χει, εμπλουτίστηκε όπως συνηθίζεται 
άλλωστε, από τα εορταστικά μηνύματα 
των παραγόντων, καθώς και των εκπρο-
σώπων των αρχών και των φορέων, οι 
οποίοι συμμετείχαν στις διάφορες εορτα-
στικές εκδηλώσεις που πραγματοποιή-
θηκαν κατά την εορταστική περίοδο.

 Πέραν όμως από την εορτάσιμη α-
τμόσφαιρα και τις θερμές ευχές που άλ-
λωστε ήταν και αναμενόμενες λόγω των 
ημερών, εμφανής ήταν η αγωνία για τις 
προοπτικές του τόπου τόσο από τα μη-
νύματα όσο και από τα σχόλια των πολι-

τών. Αυτό είναι κατανοητό, αφού τα γενικότερα προβλήματα της εποχής 
που διαμόρφωσαν μια γενικότερα επισφαλή πορεία, εξακολουθούν να 
υπάρχουν και μετά την ανατολή του νέου έτους. 

Με το δεδομένο ότι η καινούργια χρονιά φέρνει μαζί της τις εθνικές 
αλλά και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι προκλήσεις που εγείρονται έχουν 
να κάνουν με την αναπτυξιακή πορεία του τόπου και με την επίλυση των 
προβλημάτων των πολιτών. 

Αυτές οι προκλήσεις που συνδέονται μεταξύ τους άρρηκτα, θα εξα-
κολουθήσουν να υπάρχουν και μετά την ολοκλήρωση των επικείμενων 
εθνικών εκλογών και την ανάδειξη του νέου κυβερνητικού σχήματος, 
που θα κληθεί να διαχειριστεί το σύνολο των ζητημάτων της χώρας. Πέ-
ραν τούτων όμως, η νέα χρονιά αναμένεται να αναδείξει και την ευθύνη 
των αυτοδιοικητικών αρχών, που θα ανακύψουν μετά τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές που θα ακολουθήσουν.

 Οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις 
τρέχουσες προκλήσεις σε ένα εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, μέσα 
στο οποίο η ελληνική περιφέρεια οφείλει να κινηθεί αποφασιστικά και 
διεκδικητικά προκειμένου να διασφαλίσει αυτά τα οποία της ανήκουν. 
Παράλληλα όμως, με την προώθηση, την διεκδίκηση και την εκτέλεση 
των μικρότερων ή μεγαλύτερων αναπτυξιακών έργων στην περιφέρεια, 
οι αυτοδιοικητικές αρχές που θα εκλεγούν ως εγγύτερες προς τον πολίτη 
εξουσίες, φέρνουν την υποχρέωση των αποτελεσματικών παρεμβάσε-
ων, προκειμένου να βρουν τη λύση τους τα τρέχοντα προβλήματα της 
καθημερινότητας, τα οποία είναι καθοριστικά για την ίδια την υπόσταση 
των πολιτών και των κοινωνιών. 

Ο πήχης επομένως για την ανάπτυξη της περιφέρειας κατά το 2023 
είναι ψηλός και θα κληθούν να τον υπερπηδήσουν οι αυτοδιοικητικές 
αρχές και οι τοπικές κοινωνίες, που με το νέο έτος διαπιστώνουν ότι ο 
διατιθέμενος χρόνος σμικρύνεται εμφανώς. Το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο στερεί αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους από την αυ-
τοδιοίκηση και δεν της επιτρέπει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά προς 
όφελος του ίδιου του θεσμού και προς όφελος της περιφέρειας και των 
πολιτών. Χρειάζεται επομένως να διασφαλιστούν εκείνες οι συμμαχίες 
που θα αποδώσουν στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς το κύρος και τη 
δυναμική που χρειάζονται για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

 Και αυτές τις συμμαχίες δεν μπορούν παρά να τις εξασφαλίσουν οι 
ίδιες οι κοινωνίες, οι παράγοντες και οι φορείς που συνθέτουν τον ιστό 
τους, οι οποίοι καταδεικνύουν περίτρανα με κάθε ευκαιρία, ότι εκ μέρους 
τους αυτή η βούληση υπάρχει. 

Δεν μένει επομένως παρά να αξιοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν 
προς όφελος της γενικότερης προσπάθειας. Το 2023 ξημέρωσε και τρέ-
χει με τον πήχη ψηλά. 

Μόνο με τη γενικότερη συμμετοχή, παρέμβαση και απαίτηση, θα 
υπάρξει το επιθυμητό για όλους αποτέλεσμα. Αυτή είναι η παρότρυνση 
αλλά και το αισιόδοξο μήνυμα, για τον καινούργιο χρόνο που ήδη τρέχει.

Φρόσω Καρασαρλίδου: Ήττα για το ΕΣΥ και τις 
υπηρεσίες Υγείας της Ημαθίας 

Από την πρώην βουλευτή Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Φρόσω Καρασαρλίδου γνωστοποιούνται τα εξής:
«Ίσως το πιο σημαντικό από όσα μας δίδαξε η πρόσφατη πανδημία είναι το πόσο απαραίτητο είναι ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Παρά τα διδάγματα, η κυβέρνηση Μητσοτά-

κη μας οδηγεί στη διάλυση του ΕΣΥ μέσα από την απαξίωση του, μέσα από την ιδιωτικοποίησή του, μέσα από μια πολιτική που δίνει χώρο μονάχα στο κέρδος.  
Αυτή την εβδομάδα είχαμε δύο σημαντικές εξελίξεις στην Ημαθία, που αποτελούν ήττα για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και τις υπηρεσίες υγείας του νομού: 
• Oι διασώστες του ΕΚΑΒ Ημαθίας έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση της υπηρεσίας τους με συνέπεια τη δυσχέρεια στην αντιμετώπιση επειγό-

ντων περιστατικών. Η πολιτεία δεν επιτρέπεται να μένει άπραγη μπροστά σε ζητήματα ζωής και θανάτου. Μπορεί ο σύλλογος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ να ρωτά αν το πρόβλημα 
είναι δημοσιονομικό ή δεν έχει ενημέρωση η κεντρική διοίκηση, ωστόσο είναι ξεκάθαρη η μεθόδευση εκχώρησης των υπηρεσιών του σε ιδιώτες. Το ΕΚΑΒ είναι ο δημόσιος φορέας επεί-
γουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης, οι υπηρεσίες του έχουν  κρίσιμο ρόλο στην ισότιμη και αποτελεσματική υγειονομική φροντίδα του πληθυσμού και οφείλουμε να διασφαλίσουμε 
πως θα είναι μόνιμα και καλά στελεχωμένες. 

• Το Νοσοκομείο της Βέροιας δέχθηκε άλλο ένα πλήγμα με την παραίτηση αναισθησιολόγου, λόγω εντατικοποίησης και πίεσης στον χώρο δουλειάς. Η αποστελέχωση, η μεγάλη έλ-
λειψη σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αυξάνει τον φόρτο δουλειάς και οδηγεί γιατρούς στην πόρτα της εξόδου και στην αναζήτηση ανθρώπινων και αξιοπρεπών συνθηκών εργα-
σίας. Μάλιστα με το νέο Ε.Σ.Υ. που ψηφίστηκε πρόσφατα, θα λειτουργήσουν και οι ιατρικές υπηρεσίες με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 

Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη υπονομεύει και εξασθενεί το Ε.Σ.Υ. Το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών, το πληρώνουν οι πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να βάζουν βαθιά το 
χέρι στην τσέπη για να βρουν την υγεία τους. 

Η καθολική, ισότιμη και δωρεάν κάλυψη των αναγκών  υγείας των πολιτών  μέσα από την ενδυνάμωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας είναι και θα παραμείνει κορυφαία πολιτική μας προτεραιότητα».

Tη νέα ψηφιακή υπηρεσία ίδρυσης α-
τομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr κα-
θώς και την Εθνική Πολιτική Διοικητικών 
Διαδικασιών (ΕΠΔΔ) παρουσίασαν χθες 
Παρασκευή ο Υπουργός Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πι-
ερρακάκης και ο Γενικός Γραμματέας Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Λεωνίδας Χριστό-
πουλος, στην εκδήλωση που διοργάνωσε 
η Γ. Γρ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπου 
συμμετείχαν και οι Υπουργοί Επικρατείας 
Γιώργος Γεραπετρίτης και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Η διαδικασία ίδρυσης ατομικής επιχεί-
ρησης μέσω του gov.gr. ενοποιείται σε μία 
μόνο πράξη και ψηφιοποιείται πλήρως για 
τον πολίτη.

Η νέα υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε 
απευθείας, στο atomiki.gov.gr, είτε μέσω 
του gov.gr, στην ενότητα «Επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα» και την υποενότητα 
«Έναρξη και λύση επιχείρησης». Η λειτουργία της είναι ιδιαίτερα 
απλή, καθώς τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, κατό-
πιν έγκρισης του πολίτη.

Για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr. ο κ. 
Πιερρακάκης επεσήμανε ότι χιλιάδες επιχειρήσεις ιδρύονται κάθε 
μέρα και πέρυσι ιδρύθηκαν 50.000 ατομικές επιχειρήσεις. Από 
εδώ και στο εξής όμως, είπε, «Οι πέντε φυσικές επισκέψεις που 
χρειαζόταν, γίνονται πέντε λεπτά και η επίσκεψη είναι πλέον ψη-
φιακή μέσω του gov.gr. καθώς με ένα κλικ ο πολίτης μπορεί να 
γνωρίζει εύκολα, προσβάσιμα, λειτουργικά ποια είναι η διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθήσει. Όπως ανέφερε ο γενικός γραμμα-
τέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από σήμερα οι πολίτες οι οποίοι 
θέλουν να ιδρύσουν ατομική επιχείρηση μπορούν να το κάνουν με 
μερικά κλικ μέσα σε πέντε λεπτά μέσω του Gov.gr. Ήδη, έχουν γί-
νει 8 ενάρξεις ατομικής επιχείρησης και πλέον, τα φυσικά πρόσω-
πα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον εμπορικό κλάδο 
με έδρα στην Ελλάδα, μπορούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής 
για την “Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης μέσω του Gov.gr, χωρίς να 
απαιτείται καμία προπαρασκευαστική ενέργεια. Διευκρίνισε επίσης 
οτι «την έναρξη μπορεί να πραγματοποιήσει και τρίτο πρόσωπο 
με την προϋπόθεση να εξουσιοδοτηθεί μέσα από την παρούσα 
εφαρμογή».

Σημειώνεται ότι την εν λόγω εφαρμογή μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν μόνο όσοι πολίτες εκκινούν ατομική επιχείρηση με 
εμπορική δραστηριότητα. Όπως υπογράμμισε ο κ. Χριστόπουλος, 
«για τις ατομικές επιχειρήσεις μη εμπορικής δραστηριότητας (πχ 
δικηγόροι) ισχύει η φυσική διαδικασία και μόνο. Στόχος είναι, και 
αφού τεθεί σε λειτουργία το Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής 
Δραστηριότητας (ΜΜΕΟΔ), να δοθεί η δυνατότητα και στους υπό-
χρεους εγγραφής στο εν λόγω μητρώο να κάνουν χρήση της νέας 
εφαρμογής».

Μάλιστα, ο κ. Χριστόπουλος αναφέρθηκε και στο διοικητικό κό-
στος το οποίο ανερχόταν σε 17.400.000 ευρώ ετησίως σύμφωνα 
με στοιχεία του 2019 και με τη νέα διαδικασία, μέσω του gov.gr, 
πλέον το κόστος υπολογίζεται πως θα κυμαίνεται στα 7.691.000 
ευρώ, συνεπώς θα μειωθεί κατά 56%.

Εξήγησε ότι «μέχρι και σήμερα ο πολίτης που επιθυμούσε να 
κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης με εμπορική δραστηριότητα 
έπρεπε να μεταβεί στο αρμόδιο Επιμελητήριο και να καταθέσει 
μια σειρά δικαιολογητικών ώστε να εκδώσει τη βεβαίωση προεγ-
γραφής από το ΓΕΜΗ. Εννοείται ότι το ίδιο πρέπει να κάνει και 
σήμερα αν επιλέξει τον δρόμο της δια ζώσης εξυπηρέτησης. Ακο-
λούθως, έπρεπε να μεταβεί σε κατάστημα του ΕΦΚΑ καταθέτο-
ντας μια σειρά νέων δικαιολογητικών για να εκδώσει τη βεβαίωση 

προεγγραφής από τον ΕΦΚΑ». Ό-
πως τόνισε, «για να κάνει έναρξη 
ατομικής επιχείρησης ο πολίτης 
χρειαζόταν να επισκεφθεί 5 υπη-
ρεσίες χωρίς να συνυπολογίζο-
νται οι υπηρεσίες που απαιτούνται 
προκειμένου για την έκδοση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών».

Πώς θα λειτουργεί
 η εφαρμογή

Για τη χρήση της υπηρεσίας 
απαιτείται ο πολίτης:

- να διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ
- να είναι ενήλικος Έλληνας υ-

πήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- να μην έχει ήδη ατομική επι-
χείρηση

- και η έδρα της επιχείρησης 
να είναι στην Ελλάδα

Τα στοιχεία που θα χρειαστεί 
να γνωρίζει ο χρήστης καθώς θα του ζητηθούν να τα συμπληρώ-
σει είναι:

- οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet
- ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου για ιδιόκτητη έδρα ή ο αριθ-

μός συμβολαίου και το έτος σύνταξης του για μισθωμένη έδρα με 
την προϋπόθεση ότι στο μισθωτήριό αναγράφετε ο ΤΚ στη διεύ-
θυνση της έδρας

- τα στοιχεία της Επιχείρησης όπως ΚΑΔ και εμπορικός τίτλος.
Σε περίπτωση που δεν προβεί το ίδιο το φυσικό πρόσωπο 

σε ενέργειες έναρξης αλλά αποφασίσει να εξουσιοδοτήσει τρίτο 
πρόσωπο το μόνο που απαιτείται είναι να γνωρίζει τον ΑΦΜ του 
εξουσιοδοτούμενου.

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς με την δημιουργία 
της Βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης. Το έγγραφο 
διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr με προηγμένη η-
λεκτρονική σφραγίδα και χρονοσήμανση, κωδικάριθμο και κωδικό 
QR για την επαλήθευση του.

Μπορεί να διακινηθεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και έντυπα, ενώ 
στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση αφού επιβε-
βαιώνεται με την εφαρμογή εγγυρότητας εγγράφων του gov.gr. Η 
ανάκτηση της βεβαίωσης γίνεται στη σελίδα myΑΑΔΕ.

Μόλις εκδοθεί η βεβαίωση έναρξης εργασιών για την ατομική 
επιχείρηση ο πολίτης πρέπει να προβεί σε εγγραφή και υπαγωγή 
στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ψη-
φιακή υπηρεσία μέσω του gov.gr. Σε περίπτωση παράλειψης του 
συγκεκριμένου βήματος και μη υποβολής αίτησης, η εγγραφή θα 
πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτα με πράξη του αρμόδιου ασφαλι-
στικού οργάνου.

Η νέα διαδικασία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω 
του gov.gr έχει ήδη καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών 
Διαδικασιών «Μίτος». Όλοι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να 
δουν πληροφορίες για την διαδικασία όπως τους τρόπους που αυ-
τή παρέχεται, τους φορείς που είναι αρμόδιοι, το θεσμικό πλαίσιο, 
τα προαπαιτούμενα και πολλά άλλα, καθώς και να διαπιστώσουν 
πόσα ψηφιακά βήματα πραγματοποιούνται μέσα στα 5 λεπτά 
που απαιτούνται για να προβούν στην ίδρυση της ατομικής τους 
επιχείρησης.

Όπως σημειώθηκε στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες ώστε: η συγκεκριμένη εφαρμογή να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών 
που έχουν βάσει της άδειας διαμονής τους τη δυνατότητα για ά-
σκηση αυτόνομης επαγγελματικής δραστηριότητας και θα υλοποιεί 
διασύνδεση με τον e-ΕΦΚΑ για την αυτεπάγγελτη εγγραφή.

Κυρ. Πιερρακάκης: Οι πολίτες που θέλουν να 
ιδρύσουν ατομική επιχείρηση μπορούν να το κάνουν 
με μερικά κλικ μέσα σε πέντε λεπτά μέσω του Gov.gr 
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CMYK

 Ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου & Τεχνών Βέροιας θα παρουσιάσει 
τους «Βρυκόλακες» του Χένρικ Ίψεν σε σκηνοθεσία Κώστα Απο-
στολίδη, το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023(18:30 & 21:00), στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών.

  Ο Χένρικ Ίψεν (Henrik Ibsen, 20 Μαρτίου 1828 - 23 Μαΐου 
1906) ήταν Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. 
Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του μοντερνισμού στο θέατρο και  
αναφέρεται συχνά ως ο πατέρας του ρεαλισμού και ένας από τους 
πιο επιδραστικούς θεατρικούς συγγραφείς της εποχής του.

 Γραμμένο το 1881, οι «Βρυκόλακες» πραγματεύονται, μέσα 
από τη δραματική περιγραφή της οικογένειας των Άλβινγκ, την 
κοινωνική υποκρισία που στοιχειώνει την ανθρώπινη ύπαρξη, και 
επιδιώκει να αμφισβητήσει τους παραδοσιακούς ακρογωνιαίους 
λίθους της κοινωνίας: γάμο, θρησκεία και πατριαρχία. Όταν το 
έργο έκανε πρεμιέρα το 1882, προκάλεσε οργή. Αυτό δεν είναι 
τόσο παράξενο αν σκεφτεί κανείς τις κοινωνικές συνθήκες της επο-
χής. Αξιοσημείωτο είναι ότι 141 χρόνια μετά παραμένει εξαιρετικά 
σύγχρονο, καθώς είναι ένα έργο που εγείρει ακόμη βασανιστικά 
ερωτήματα. Που ταράζει. Ένα έργο που αντιμετωπίζει ανοιχτά και 
με τόλμη θέματα όπως η ευθανασία, η ενδοοικογενειακή βία, οι σε-
ξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, ακόμη και η αιμομιξία – θέματα 
που παραμένουν αμφιλεγόμενα ακόμη και σήμερα.

 Συχνά ο Ίψεν επιλέγει γυναικείους χαρακτήρες για να εκφράσει 
τις αιρετικές τους απόψεις. Όπως και στα άλλα σπουδαία του έργα 
(Έντα Γκάμπλερ, Ένα Κουκλόσπιτο (Νόρα)), ο Ίψεν στους «Βρυ-
κόλακες» παρουσιάζει έναν ακόμη ισχυρό γυναικείο χαρακτήρα με 
τεράστιες ικανότητες και δύναμη, που όμως, από πολύ νεαρή ηλι-
κία,  έχει συντριβεί υπό το βάρος των προσδοκιών της κοινωνίας 
από αυτήν. 

Ο τίτλος, αναφέρεται κυρίως στο στοιχείο της κληρονομικότητας 
που είναι και το κυρίαρχο θέμα του έργου, καθώς και το στοιχείο 
της «επανάληψης» μιας ιστορίας, που ενώ οι ήρωες πίστευαν ότι 
είχε θαφτεί στο βάθος των χρόνων και στα πέπλα της λήθης, αυτή 
«βρυκολακιάζει» και σαν φάντασμα εμφανίζεται ολοζώντανη μπρο-
στά τους. Αλλά καταφανώς οι βρυκόλακες του παρελθόντος που 
στοιχειώνουν την κ. Άλβιγκ, είναι τα φαντάσματα της ηθικής και της 
παράδοσης που επιδιώκουν να μας κρατήσουν εγκλωβισμένους 
σε μια συγκεκριμένη στάση ζωής, η οποία εμποδίζει την κοινωνία 
μας να αλλάξει και να εξελιχθεί.

Με αρχέτυπα από τις ελληνικές τραγωδίες, οι χαρακτήρες δοκι-
μάζονται σκληρά από τη μοίρα. Μετά την ύβρη, έρχεται η Νέμεσις 
και οι ατιμώρητες αμαρτίες των νεκρών, μεταβιβάζονται στους 
ζωντανούς, διαλύοντάς τους, μέχρι να επέλθει η αναπόφευκτη 
κάθαρση.

Παίζουν οι ηθοποιοί κατά σειρά εμφάνισης:

 Ρεγγίνα: Δέσποινα Γιάγκογλου
Έγκστραντ: Άρης Ορφανίδης 
Μάντερς: Λευτέρης Κορυφίδης 
κυρία Άλβινγκ: Μαίρη Μεγγιάνη 
Όσβαλντ: Θανάσης Μπιζέτας 
 Συνοδεύει μουσικά ο Δημήτρης Ρογάρης
Τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελήθηκε η Ισαβέλλα Κωνστα-

ντούδη.
Φωτογράφηση: Χάρης Κουρουζίδης. 
Διπλή παράσταση ώρα 18:30 & 21:00
Οικονομική ενίσχυση-είσοδος 7€
Κάρτες εισόδου μπορείτε να προμηθευτείτε από τα μέλη του 

Συμβουλίου ή στην είσοδο του θεάτρου μία ώρα πριν από την έ-
ναρξη των παραστάσεων. Τηλ. επικοινωνίας για κράτηση θέσεων: 
6936409883 και 6974627144 - Κάρτες εισόδου διατίθενται επίσης 
στα βιβλιοπωλεία: ¨Ηλιοτρόπιο¨ Τρεμπεσίνας και Κονίτσης γωνία, 
τηλ. 2331024672 και ¨Πυρινός¨ Βενιζέλου και Κονίτσης γωνία, τηλ. 
2331070125

Σήμερα Σάββατο 14 Ιανουαρίου στη Στέγη

«ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ» του Χένρικ Ίψεν 
σε σκηνοθεσία Κώστα Αποστολίδη

 -Από τον Όμιλο Φίλων Θεάτρου & Τεχνών Βέροιας

Ο ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ

Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
διοργανώνει εκδήλωση – αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα συνθέτη Μίκη 
Θεοδωράκη με τίτλο: «Ο Θεοδωράκης των ποιητών», αφιερωμένη στη 
σύζευξη λόγου και ήχου στο έργο του μεγάλου δημιουργού. 

Συμμετέχουν: Οι Καθηγητές και Σπουδαστές του Ωδείου Φλώρινας 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Βασίλης Δόντσιος, οι μαθητές της τάξης 
τραγουδιού της Ανδρέας Διδασκάλου, η παιδική χορωδία της Πανδώρας 
Λιασοπούλου) και η Ένωση Φιλολόγων Φλώρινας.

Την ορχήστρα των καθηγητών διευθύνει η μαέστρος Αλίκη Σιούστη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 14 Ιανουαρίου 

2023, και ώρα 7.00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
στη Νάουσα.  Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και απαιτείται ειδική 
πρόσκληση που θα διατίθεται από την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 τα 
απογεύματα στα γραφεία του Ωδείου.

Το βιβλίο του Γεώργιου Παρχαρίδη 
«Όλη μου η ζωή»,

 παρουσιάζεται στη Στέγη
 Αύριο Κυριακή 15 Ιανου-

αρίου 2023 στις 11:00 π.μ. 
θα παρουσιαστεί το βιβλίο 
του Γεώργιου Παρχαρίδη με 
τίτλο «Όλη μου η ζωή», στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών Βέροιας.

Ο Γιώργος Παρχαρίδης 
γράφει για την προγονική 
του καταγωγή, από τα κα-
πνοχώραφα του Πρωτο-
χωρίου και την πορεία του 
από την Κοζάνη, τη Θεσσα-
λονίκη, την Ελλάδα και τις 
επισκέψεις του στα αδέλφια 
της καρδιάς του οικουμενι-
κού ποντιακού Ελληνισμού 
σε Ευρώπη και Αμερική. Μέ-
σα από την προσωπική του 
ματιά, την οποία καταθέτει 
ως πρωταγωνιστής των γε-
γονότων, αφηγείται όλα όσα 
έζησε στη διάρκεια της πο-
ρείας του.

Το βιβλίο παρουσιάζουν 
οι: Γιάννης Αντωνιάδης, Γιώργος Βαρυθυμιάδης, Κωνσταντίνος Γαβρίδης, 
Γιώργος Κιούσης, Φόρης Πεταλίδης, Παναγιώτης Σελβιαρίδης.

Σήμερα Σάββατο στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
«Ο ρόλος της προσωπικής ανάπτυξης 
στο επαγγελματικό περιβάλλον» από 
 την Θεανώ Χατζούδη

Στο πλαίσιο του 2ου Κύκλου Βιωματικών Εργαστηρίων Προσωπικής Ανά-
πτυξης (2022-2023) που υλοποιούνται στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας από 
ομάδα παιδαγωγικού και θεραπευτικού χαρακτήρα του Ινστιτούτου Βιωματικής 
Παρέμβασης NDI (Non Directivité Intervenante), παρουσιάζεται το Σάββατο 
14 Ιανουαρίου το πρώτο εργαστήριο του 2023 με θέμα «Ο ρόλος της προσω-
πικής ανάπτυξης στο επαγγελματικό περιβάλλον».

Πώς αντιμετωπίζω μια δύσκολη κατάσταση που με απασχολεί στη δουλειά 
μου; Καταφέρνω να το επικοινωνήσω αποτελεσματικά; Τι με στενοχωρεί και 
πού αυτό συναντά προσωπικές μου δυσκολίες; Πόσες φορές δεν αναρωτη-
θήκαμε τι κάνουμε όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις στον επαγ-
γελματικό μας χώρο; Η συνάντηση μας αυτή σκοπεύει στο μοίρασμα, την επι-
κοινωνία και την ανάδειξη της σημασίας της προσωπικής μας ανάπτυξης στην 
αντιμετώπιση τους. Σε ένα κλίμα διευκόλυνσης της έκφρασης, ανεπιφύλακτης 
αποδοχής, ενσυναίσθησης και αυθεντικής επικοινωνίας, όπου το κάθε πρόσω-
πο είναι μοναδικό, ίσως οι δυσκολίες αυτές μικραίνουν!

Στην εμψύχωση η Θεανώ Χατζούδη, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Σύμ-
βουλος Ψυχικής Υγείας NDI και ο Γιώργος Σλαυκίδης, Εκπαιδευτικός, Σύμβου-
λος Ψυχικής Υγείας NDI.

Έναρξη: 10 π.μ.
Διάρκεια: 3 ώρες
Είσοδος Ελεύθερη
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Την Βασιλόπιτα του  2023 έκοψε 
η Πρωτοβουλία για το Παιδί

Την Τρίτη 10 Ιανουαρίου η Πρωτοβουλία για το Παιδί έκοψε την καθιερωμένη Βασιλόπιτα του προσω-
πικού της στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, παρουσία των εργαζομένων όλων των Δομών καθώς και του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Την πίτα έκοψε ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Καρατόλιος ο οποίος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που 
είχαν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την χρονιά που πέρασε, 
ειδικότερα μετά την απώλεια του Προέδρου Αριστοτέλη Σιδηρόπουλου. Επίσης, συνεχάρη όλους τους ερ-
γαζομένους για την καθημερινή προσπάθεια που κάνουν ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα παιδιά 
που τις έχουν ανάγκη να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. 

Τυχερή Δομή της ημέρας ήταν το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας καθώς σε αυτή έπεσε το φλουρί της 
βασιλόπιτας που κόπηκε για τις Δομές ενώ το φλουρί των εργαζομένων έτυχε στην Ψυχολόγο της Δομής 
Κωνσταντίνα Μάντσου.

Από το ΔΣ

Το βιβλίο της Βασιλικής Ελευθεριάδου – Γαλάνη, 
«Ψιθύριζε όταν 

μιλάς για αγάπη» , 
παρουσιάζει

 ο Όμιλος Προστασίας 
Παιδιού Βέροιας

O Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροι-
ας, σας προσκαλεί στην εκδήλωση που 
θα γίνει στον όροφο του Beluga Cafe 
Restaurant Bar,  την Πέμπτη 19/01/2023 
στις 18:00 μμ. για την παρουσίαση του 
μυθιστορήματός της Ελευθεριάδου Βα-
σιλικής- Γαλάνη με τίτλο: «Ψιθύριζε όταν 
μιλάς για αγάπη»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για 
οικονομική ενίσχυση του συλλόγου μας. 
Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερα τιμητι-
κή και ουσιαστική

Με εκτίμηση το Δ.Σ του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού Βέροιας 

Οι «Φίλοι του ποταμού 
Τριπόταμου», έκοψαν την πίτα

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11/1 Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου «Φίλοι του ποταμού 
Τριπόταμου», με θέμα τον οικονομικό απολογισμό του ΔΣ του 2022 καθώς και την εθιμική κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας.

Η εκδήλωση αγκαλιάστηκε από αρκετά νέα μέλη, καθώς το κάλεσμα ήταν ανοικτό, τα οποία συμμετεί-
χαν στην διαδικασία.

Το φλουρί κέρδισε το νέο μέλος του Συλλόγου Στάθης Φιλιππάκης.
Ευχόμαστε Καλή και Δημιουργική Χρονιά!

Το  ΔΣ του Συλλόγου 

ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ

Αντιπροσωπεία μαθητών του 
3ου ΓΕΛ Βέροιας, με τη συναίνε-
ση και προτροπή της Δ/τριας κ. 
Αναστασίας Καρακώστα, για μια 
ακόμη φορά, συγκέντρωσαν μεγά-
λη ποσότητα τροφίμων, τα οποία 
παρέδωσαν, μαζί με τις  καθηγή-
τριες κ. Ελισάβετ Λαζοπούλου και 
κ Αβραμίδου Πελαγία, παραμονές 
Χριστουγέννων στη Φιλόπτωχο και 
στη συνέχεια,  συμμετείχαν  στη 
διανομή του φαγητού και των δε-
μάτων στους τρόφιμους.  Με την 
κίνησή τους αυτή οι μαθητές, βο-
ήθησαν στον εμπλουτισμό των 
δεμάτων που έλαβαν οικονομικά 
αδύναμες οικογένειες της πόλης 
μας.

Η Πρόεδρος και τα μέλη του 
Δ.Σ. ευχαριστούν και συγχαίρουν 
όλη την εκπαιδευτική  κοινότητα 
και εύχονται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με Υ-
ΓΕΙΑ, ΠΡΟΟΔΟ και ΠΟΛΛΕΣ Ε-
ΠΙΤΥΧΙΕΣ.

ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΒΕΡΟΙΑΣ
Η 10η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ

ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ INNER WHEEL
 Τα μέλη του Ομίλου I.W. Βέροιας γιορτάζοντας τα γενέθλια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Inner Wheel την 10η Ιανουαρίου ενωμέ-

νες και αφοσιωμένες στην προσφορά και πιστές στο όραμα που μας ενέπνευσε η ιδρύτριά του Margarette Golding το 1924 που ίδρυσε 
τον πρώτο Όμιλο I.W. στο Manchester της Αγγλίας μαζί με φίλες της, προσφέραμε στο «ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΟΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» για 

τους τροφίμους του, πάνες προστασίας ηλικιωμένων (όπως μας ζητήθηκε από τους υπεύθυνους).
Η ιδρύτρια του I.W. Margarette Golding έδωσε μεγάλη και ουσιαστική σημασία στο «Υπηρετείν»  και προώθησε επίσης τη φιλία παγκοσμίως.
Αδιαμφισβήτητα η ΦΙΛΙΑ στα μέλη του Ομίλου μας αποτελεί τον κύριο λόγο στα 25 χρόνια ύπαρξής του και η 10η Ιανουαρίου αποτελεί πηγή έμπνευσης και 

ενθάρρυνσης για όλες μας, ενωμένες με σκοπό την παροχή βοήθειας και προσφοράς, απλώνοντας το χέρι με αγάπη και φροντίδα και δίνοντας κουράγιο για τη 
ζωή και την ελπίδα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Η 10η Ιανουαρίου είναι μια πολύ σημαντική Ημέρα για την Παγκόσμια Οργάνωση Inner Wheel και όλα τα μέλη την τιμούμε αυτήν την Ημέρα ενωμένες και 
αφοσιωμένες στην προσφορά.

Αξίζει επομένως την Ημέρα αυτή να τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
Ας έχουμε ένα καρποφόρο και ελπιδοφόρο ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2023.

Εκ του Ομίλου



Στην τελική ευθεία 
μπήκε η προετοι-
μασία της «Βασι-

λισσας» για το δύσκο-
λο ματς της Κυριακής 
(15/1, 14:45) με την 
ΑΕΛ στο Αλκαζάρ.

Οι «κυανέρυθροι» θα ενισχυ-
θούν σε αυτό το παιχνίδι με τους 
τρεις νεοαποκτηθέντες παίκτες 
τους (Γιουκούδης, Κολλαράς, Ε-
λευθεριάδης), των οποίων είναι 
έτοιμα τα δελτία και θα είναι στην 
ευχέρεια του νέου προπονητή της 
ομάδας Σπύρου Μπαξεβάνου αν 
θα τους χρησιμοποιήσει.

Στον αντίποδα, δεν θα αγω-
νιστούν στο ματς της Λάρισας ο 
τιμωρημένος Φασίδης και ο ανέ-
τοιμος Παπαχρήστος.

Η αποστολή της ΒΕΡΟΙΑΣ 
θα ανακοινωθεί το μεσημέρι του 
Σαββάτου, μετά την τελευταία 
προπόνηση.

ΤΟΣΑΒΒΑΤΟΟΧΟΡΟΣΤΗΣ
«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ»

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου θα 
κόψει την πρωτοχρονιατικη πίτα 
της η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ στο ξενοδο-
χείο «Αιγές». Η πρόσκληση είναι 

ανοιχτή για όλους και το κόστος 
ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα μαζί 
με την διοίκηση θα κόψουν την 

βασιλόπιτα στις 6 το απόγευμα, 
ενώ στις 8μμ θα ξεκινήσει η χορο-
εσπερίδα της ΠΑΕ.

πηγή: kerkidasport.gr

Επιστρέφουν στην αγωνιστι-
κή δράση οι ομάδες χάντμπολ, 
με τον Φίλιππο Βέροιας να αντι-
μετωπίζει στην Αλεξανδρούπολη 
τους Κύκλωπες (15/1, 18:00) για 
την Α2 ανδρών και τον Φέρωνα 
Βέροιας να υποδέχεται την Άρτα 
Handball (15/1, 15:00) για την Β’ 
Εθνική Ανδρών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι 
διαιτητές:

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023
HandballPremier (14ηαγω-

νιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 13:30, Α-

ΕΣΧ Πυλαίας- Ολυμπιακός ΣΦΠ/
Όμιλος Ξυνή

(Πατιός- Τσιάνας, Κατσίκης)
Σπίτι του Χάντμπολ 17:00, ΠΑ-

ΟΚ- Ιωνικός Affidea
(Λινάρδος- Νικολαϊδης, Μεϊμα-

ρίδης)
Έδεσσας 18:00, Αερωπός Έ-

δεσσας ΜanDynamic- ΑΕΚ
(Νάσκος- Χαρίτσος, Παρτε-

μιάν)
ΟΑΚΑ 18:00, ΑΣΕ Δούκα- 

Bianco Monte Δράμα
(Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Τσά-

κωνας)

Α1Γυναικών(11ηαγωνιστική)
Άρτας 18:00, Αναγέννηση Άρ-

τας- ΟΦΝ Ιωνίας
(Τζαφερόπουλος- Κυριακού, 

Μπουγιάκας)
Καματερού 18:00, ΓΑΣ Καμα-

τερού- ΑΕΣΧ Πυλαίας
(Φωτακίδης- Μπράμου, Μί-

γκας)
Σπίτι του Χάντμπολ 19:30, ΠΑ-

ΟΚ Mateco- AEΠ Πανόραμα
(Γράψας- Παπούλιας, Δελό-

γλου)

Α2Ανδρών
Αξιούπολης 18:00, Αλέξανδρος 

Αξιούπολης- Αρχέλαος Κατερίνης
(Γκόγκας- Σαχίνογλου)
Βύρωνα 18:00, Δόξα Βύρωνα- 

ΗC Σαλαμίνα
(Γερουλάνος- Γερουλάνος)
Πάτρας 18:00, Ακαδημία Πά-

τρας- Αθηναϊκός

(Αβράμης-  Χρόνης, 
Βέργος)

Συκεών 18:00, Φοίβος 
Συκεών- ΓΑΣ Κιλκίς

(Βαγγελτζίκης- Τορνικί-
δης)

Καματερού 20:00, Λε-
ωνίδας Αγ. Αναργύρων- 
ΟΦΝ Ιωνίας

(Βήτας- Λεφάκης)
Λουτρακίου 20:00, Πο-

σειδών Λουτρακίου- Πα-
νελλήνιος

(Μερτινιάν- Τόλιος, Α-
νταλής)

Κερατσινίου 21:30, Ο-
λυμπιακός Κερατσινίου- 
Πήγασος Κυψέλης

(Σκλαβενίτης- Ψύλλος)

Α2Γυναικών
Αλεξανδρούπολης 16:00, Βο-

ρέας- Ορφέας Κατερίνης
(Κιοσές- Παρασκεούδης)
Αμυνταίου 18:00, Ελπίδες Α-

μυνταίου- Εθνικός Κοζάνης
(Μαυρίδης- Τόμιδης)
Πάτρας 19:30, Ακαδημία Πά-

τρας- ΕΑΧ Χανιά
(Αβράμης- Χρόνης)

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023
Α1Γυναικών(11ηαγωνιστική)
ΟΑΚΑ 18:00, ΑΕΚ- ΑΟΑΟΔ 

Κορυδαλλού
(Καρυδάκης- Γιακαλής, Αντω-

νόπουλος)

Α2Ανδρών
Αλεξανδρούπολης 18:00, Κύ-

κλωπες Αλεξ/πολης- Φίλιππος 
Βέροιας

(Ηλιάδης- Σαπανίδης)
Σπίτι του Χάντμπολ 20:30, Εκ-

μάθηση- Άρης Θ.
(Παπούλιας- Σαχίνογλου)

Β’Ανδρών
Καστοριάς 13:00, ΑΟΑ Καστο-

ριάς- Κερκυραϊκός
(Τσιάνας- Αγγελίδης)
Φιλίππειο 15:00, Φέρωνας Βέ-

ροιας- Άρτα Handball
(Μαυρίδης- Νικολαϊδης)

Α2Γυναικών
Καστοριάς 15:00, ΑΟΑ Καστο-

ριάς- Κερκυραϊκός
(Τσιάνας- Αγγελίδης)

Σπίτι του Χάντμπολ 
16:00, Απόλλων Σταυ-
ρούπολης- Μέγας Αλέξαν-
δρος

(Γράψας- Βιολιτζής)
Ηλιούπολης 17:30, ΑΣ 

Ηλιούπολης- ΕΑΧ Χανιά
(Γιαβρούτας- Μυλω-

νάς)
Κερατσινίου 18:30, Ο-

λυμπιακός Κερατσινίου- 
Άρης Νικαίας

(Χρηστίδη- Θεοδώρου)

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 
2023

Α2Γυναικών
Καματερού 20:15, Λεωνίδας 

Αγ. Αναργύρων- Αθηναϊκός
(Δρακόπουλος- Φωτεινάκης)
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Με τους νεοαποκτηθέντες στο Αλκαζάρ η ΒΕΡΟΙΑ
Το Σάββατο η κοπή πίτας και ο χορός της ΠΑΕ

Χάντμπολ: Στην Αλεξανδρούπολη ο Φίλιππος
Την Άρτα υποδέχεται ο Φέρωνας

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 

16-01-2023 μέχρι 

22-01-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο 14-1-2023

08:00-14:30 ΤΡΟ-

ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 

23310-22968

08:00-14:30 ΜΑΖΑ-

ΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙ-

ΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟ-

ΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

08:00-14:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

14:30-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ) ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ. Αγ. Αντωνίου) 23310-

67420

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ) ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ. Αγ. Αντωνίου) 23310-

67420

Κυριακή 15-1-2023

08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (Λ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ) Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-

23360

14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΣ 10 (κο-

ντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

Δευτέρα 16-1-2023

14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 

20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

14:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

19:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

Φαρμακεία
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι  Συ -

μπολίτες μας 
έχουν φάρ -
μακα που δεν 
χ ρ ε ι ά ζο ν τα ι  
κα ι  θ έλουν   
να τα  προ-
σφέρουν στο  
Γ η ρ ο κο μ ε ί ο 
Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του 
Γηροκομείου 
Βέροιας είναι 
2331024891.

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

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:  

 Το Σάββατο 14 Ιανου-
αρίου στις 7.00 μ.μ. στο 
Μητροπολιτικό Κέντρο 
Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣ-
ΣΑ» στη Νάουσα θα πα-
ραστεί και θα χαιρετίσει 
την εκδήλωση του Ωδείου 
της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας. 

 Την Κυριακή 15 Ια-
νουαρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αθανασίου στα 
Κοιμητήρια Βεροίας. 

 Την Κυριακή 15 Ια-
νουαρίου στις 12 το μεση-
μέρι θα ευλογήσει τη Βα-
σιλόπιτα στο Γηροκομείο 
Βεροίας.   

Τη Δευτέρα 16 Ιανου-
αρίου στις 6:00 μ.μ. στον 

προαύλιο χώρο του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού του Οσίου Αντωνίου του 
Νέου Πολιούχου Βεροίας θα υποδεχτεί την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Δο-
βρά από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Βεροίας και στη συνέχεια θα λάβει 
μέρος στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό.  

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου το πρωί θα λάβει μέρος στην Πολυαρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου 
του Νέου, Πολιούχου Βεροίας και στην πάνδημη Ιερά Λιτανεία.  

 Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των 
ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος»  και θα αναπτύξει το θέμα: «Ο πολιούχος 
της Βεροίας, Όσιος Αντώνιος ο Νέος» μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Πρόγραμμα Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2023

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 14 

Ιανουαρίου 2023 στις 3.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου 
και Αγίου Παϊσιου στο Πλατύ Ημα-
θίας η Αναστασία Συρκιάδου,  σε 
ηλικία 80 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 Ακολουθίες θα τελε-
σθούν ως εξής:

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

γας 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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, να γνωρίσουμε 

στους συνταξιούχους μέλη μας, οι οποίοι προέρχονται 
από τον κλάδο των εκπαιδευτικών, ότι δικαιούνται και 
πάλι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ σε αρχαιολογικούς 
χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία.

Το δελτίο εκδίδεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας στη Βέροια, Ρήγα Φεραίου 16-18 (κοντά στην 
εκκλησία Κυριώτισσα) τηλ. 23310 29737.

Δικαιολογητικά
Που πρέπει να υποβληθούν για όσους βγάζουν δελτίο 

για πρώτη φορά:
1) 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
2) Φωτοαντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης.
Σε όσους έχει εκδοθεί παλαιότερα δελτίο εισόδου και 

κυρίως από το 2016 και μετά, αρκεί να προσκομίσουν:
1) Το παλαιό δελτίο εισόδου και
2) Μία (1) φωτογραφία,
με την προϋπόθεση ότι κατά την έκδοση του παλαιού 

δελτίου εισόδου είχαν υποβάλει φωτοαντίγραφο πράξης 
συνταξιοδότησης.

Για  το Δ.Σ.
       Ο Πρόεδρος    Η Γεν. Γραμματέας
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ»
Ο Παύλος Σαββίδης 

ομιλητής την Κυριακή 
15 Ιανουαρίου

Τήν Κυριακή 15 Ἰα-
νουαρίου στίς 7 τό ἀπό-
γευμα στό Πνευματικό 
Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας 
Μητροπόλεως (Βενι-
ζέλου 29, 1ος ὄροφος) 
ὁμιλητής στούς «Ἀκαδη-
μαϊκούς - Πνευματικούς 
Διαλόγους» θά εἶναι ὁ 
θεολόγος καθηγητής, κ. 
Παῦλος Σαββίδης, ὁ ὁ-
ποῖος θά ἀναπτύξει τό 
θέμα: «Ὁ “κρυφός”  Ἅ-
γιος τῆς καθημερινότη-
τας. Στήριγμα καί παρη-
γοριά». 

Bεροίας Παντελεήμων: 
«Η αρχή της σωτηρίας»

 
 
Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-

λίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε 
διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και 
ανέπτυξε το θέμα: «Η αρχή της σωτηρίας».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 
7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελί-
δα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».
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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’όφου, με 

ηλεκτρικές συσκευές 

και καναπέ κρεβάτι, α-

έριο, κλιματιστικό, θέα. 

Προτείνεται για φοιτη-

τές ΑΤΕΙ και κέντρου. 

Τιμή 270 ευρώ. Πλη-

ροφορίες: mapapad@

otenet.gr 6974 792410, 

ώρες 10.00 π.μ. - 2.00 

μ.μ.

του Σαββατοκύριακου

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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 πανω Διαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 Τ.Μ δυο ομορα  γραφεια με 2wc νοικιασμενα 350€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
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€
Λ.ΣΟΦΟΥ –Μπαρπουτα οικοπεδο αρτιο 143 τ.μ κτιζει 2οροφη 
μεζονετα 170τ.μ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ 
ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ οικοπεδ/φο-βιομηχανικο σε ασφαλτο 
7500τ.μ 30000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 
12000€

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 κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 

εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. 

Διαθέτει μεταλλικό ρολό α-

σφαλείας. Τηλ.: 6986 731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα α-

πό 18-30 ετών για εργασία 

σε γυράδικο στον Αγ. Γε-

ώργιο Ημαθίας για πλήρη 

απασχόληση. Τηλ.: 23310 

00999 & 6980 762012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Οδηγοί με 

δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 2) Κο-

πέλα με δίπλωμα αυτοκινήτου. 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 

41601 και 6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός ΤΑ-

ΞΙ με ειδική άδεια από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκι-

νήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοινω-

νίας 23310 71553 & 23310 

62900, ώρες επικοινωνί-

ας 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 αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

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 

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

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.

Το γραφείο παραγω-
γής της ΕΘΝΙΚΗΣΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΙΚΗΣ στην Εληάς 4 
στη Βέροια, ζητά άτομα 
(άρρεν και θήλυ) με:

Απαραίτηταπροσόντα:
-Δυναμική και ευχάρι-

στη προσωπικότητα
-Άριστες επικοινωνια-

κές δεξιότητες
-Ομαδικό πνεύμα και 

πάθος για την επίτευξη 
στόχων

-Υπευθυνότητα και 
ανεπτυγμένη ικανότητα 

οργάνωσης
-Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής
-Γνώση Η/Υ
-Προϋπηρεσια σε πωλήσεις θα ληφθει υπόψη

Προσφέρονται:
-Υψηλές αποδοχές με πρόγραμμα 24μηνης χρηματοδότησης
-Υψηλά BONUS παραγωγικότητας
-Συνεχής εκπαίδευση για την επαγγελματική σας εξειδίκευση 

και σταδιοδρομία
-Συμμετοχή στους εταιρτικούς διαγωνισμούς σε ταξιδια και 

άλλες δραστηριότητες
-Παρέχονται πρωτοποριακές ηλεκτρονικές εφαρμογές

Επικοινωνία: Τηλ.6975900180-6975900176
Αποστολή βιογραφικών στο email:
ea.veroia8690@insurance.nbg.gr



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

1514-15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

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



Κόντρα στον συμβολισμό της ημέρας Παρασκευή και 13, μέσα σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα, οι εργαζόμενοι και συνερ-
γάτες της εφημερίδας ΛΑΟΣ-laosnews.gr και του ΑΚΟΥ 99,6 έκοψαν τις πίτες τους στις εγκαταστάσεις του συγκροτήμα-
τος στην οδό Βενιζέλου, στο κέντρο της Βέροιας. Ο επικεφαλής του δημοσιογραφικού οργανισμού  Ζήσης Πατσίκας και 
ο πατέρας του Μιχάλης ευχαρίστησαν τους παρευρισκόμενους, ενώ είχαν να πουν μια ξεχωριστή κουβέντα για τον κάθε 
εργαζόμενο και συνεργάτη, υπογραμμίζοντας ότι όλοι μαζί είναι μια μεγάλη οικογένεια που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, 
την υπεύθυνη ενημέρωση. Πηγαδάκια, πειράγματα, μνήμες και αναδρομές στα παλιά, σχέδια για τη νέα χρονιά και φυσι-
κά πολλές φωτογραφίες. 

Τυχερές ήταν η Έλσα Ζήκου(υπεύθυνη γραμματείας και λογιστηρίου) και η Έφη Αβραμίδου(μουσική παραγωγός και 
εμπορικό τμήμα) που έτυχαν το φλουρί και έλαβαν η καθεμιά από 100€. Κορυφαία στιγμή η «οικογενειακή» φωτογραφία 
που παρά τις απουσίες, ήταν και πάλι πολυπληθής και γι’ αυτό τραβήχτηκε έξω από τα γραφεία! Μετά από μια παύση 
αρκετών ετών, η «οικογένεια» του ΛΑΟΥ και του ΑΚΟΥ 99,6 έκοψε πίτα και μάλλον άνοιξε η όρεξη για αντίστοιχες μαζώ-
ξεις, αφού όλοι συμφώνησαν με την πρόταση του «αρχαιότερου» συνεργάτη Θωμά Γαβριηλίδη να γίνει μια καλοκαιρινή 
συγκέντρωση για να γνωριστούμε καλύτερα. To know us better, όπως εύστοχα σχολίασαν οι νεότεροι.   
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Έκοψαν τις πίτες τους η εφημερίδα 
ΛΑΟΣ- laosnews.gr και ο ΑΚΟΥ 99,6
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