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Πώς μαζεύονται τώρα
τα τραπεζοκαθίσματα μετά 

από 3 χρόνια;
Μέσα στα «κατάλοιπα» που άφησε η περίοδος των 

περιοριστικών μέτρων του κορωνοϊού, είναι και η ελευ-

θερία στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

να απλώνουν τα τραπεζοκαθίσματα πέρα από τα προ-

βλεπόμενα όρια των αδειών τους. Φυσικά τότε υπήρχε 

λογική και σκοπιμότητα για να μην δημιουργείται συνω-

στισμός, αλλά και να «ρεφάρουν» τα καταστήματα ανα-

πτύσσοντας περισσότερες καρέκλες. Τα μέτρα μαζεύτη-

καν, ωστόσο τα καταστήματα κατάφερναν να κερδίζουν 

παρατάσεις για τα ελεύθερα τραπεζοκαθίσματα, κάτι 

που από χθες Δευτέρα 16 Ιανουαρίου δεν ισχύει πλέον 

και επανέρχεται η προτέρα κατάσταση. Και τώρα; Πώς 

μαζεύονται τα τραπεζοκαθίσματα μετά από 3 χρόνια; 

Από τους καλοκαιρινούς μήνες του 2022 που χαλά-

ρωσαν τα μέτρα τα καταστήματα συνέχισαν να εκμε-

ταλλεύονται «το ελεύθερο» και η επιστροφή στην παλιά 

πραγματικότητα και μάλιστα σε μια περίοδο με αυξημέ-

νες δαπάνες σίγουρα θα ζορίσει. Ωστόσο, έχοντας και 

εικόνες υπερβολών και εκμετάλλευσης της κατάστασης 

είναι ορθό να επανέλθει η κατάσταση, αφού έχουμε 

παραδείγματα στην πόλη μας που δεν μπορείς να 

περάσεις από το πεζοδρόμιο. Ίσως σε αντιστάθμισμα, 

ο δήμος να αξιοποιούσε πλατείες και κοινόχρηστους 

χώρους, που δεν εμποδίζεται η διέλευση πεζών, επι-

τρέποντας την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως 

συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Στα 388 ευρώ το Επίδομα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ανασφάλιστων 
Υπερηλίκων

Μια μικρή αύξηση πήρε το Επίδομα Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, που χορηγείται 
από τον ΟΠΕΚΑ και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για 
πολίτες που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία και δεν 
κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο για την συ-
νταξιοδότηση ασφαλιστικό χρόνο. Το μηνιαίο ποσό ως τώ-
ρα ανερχόταν σε 360 ευρώ. Με βάση όμως το συντελεστή 
αύξησης των συντάξεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, το 
μηνιαίο ποσό του συγκεκριμένου επιδόματος  αναπροσαρ-
μόστηκε από 1.1.2023 σε 387,90€.

Η αναπροσαρμογή αφορά τόσο τα ήδη καταβαλλόμενα 
επιδόματα, όσο και τις νέες απονομές επιδομάτων…
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

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

Δημοτικό,
από βδομάδα

και το ολοήμερο
Κανονικά λειτούργησε το 2ο Δημο-

τικό σχολείο της Βέροιας χθες ενώ οι 
εργασίες συνεχίζονται στο εξωτερικό 
μέρος αλλά και εντός του σχολείου, 
μετά τη μία το μεσημέρι που σχολούν 
οι μαθητές. Για τον λόγο αυτό δεν θα 
λειτουργήσει ούτε αυτή την εβδομάδα 
το ολοήμερο. Από την ερχόμενη Δευ-
τέρα αναμένεται να ομαλοποιηθεί το 
ωράριο.

Απρίλιος ή Μάιος οι πρώτες εκλογές και 4 με 5 εβδομάδες 
μετά, οι δεύτερες σε τοξικό προεκλογικό κλίμα

«Μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία, είναι κοινό μυστικό 
ότι το ρολόι χτυπά ανάποδα, το έχω πει δημόσια, το λέω κατ’ 
ιδίαν -δεν είναι μυστικό- οι εκλογές θα γίνουν, είτε τον Απρίλιο, 
είτε τον Μάιο, οι πρώτες εκλογές. Οι δεύτερες, θα γίνουν 4 
με 5 εβδομάδες μετά, οπότε νομίζω μπορείτε να αντιληφθείτε 
ότι δουλεύουμε με ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα» είπε 
χθες ο πρωθυπουργός στην κοινή συνεδρίαση της Εκτελεστι-
κής Γραμματείας και του Διαγραμματειακού της ΝΔ. Όσο για 
τον στόχο, αυτόν τον περιέγραψε ως εξής:

«Μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι το αποτέλεσμα των 
πρώτων εκλογών είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τελικά τις 
εξελίξεις και θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα τόσο ισχυρό 

που να μην αμφισβητείται καθ οποιοδήποτε τρόπο η δυνατότητά μας να πετύχουμε την αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη. 
Αυτός είναι ο στόχος».

Πάντως όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές είναι βέβαιο το τοξικό προεκλογικό κλίμα και η πολιτική σκηνή το γνωρίζει καλά. 
Το είπε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης άλλωστε: «Θα έχουμε αναταράξεις και μεγάλη τοξικότητα απέναντί μας…»

Ένσταση κατοίκου 
διέκοψε τις εργασίες  

στο μνημείο 
Μακεδονομάχων στους 

Αγίους Αναργύρους
Στις 20 Δεκεμβρίου 2022 γράφαμε «Στήθηκε η βά-

ση για το νέο μνημείο Μακεδονομάχων στους Αγίους 
Αναργύρους», με αφορμή την κατασκευή της βάσης 
του μνημείου και την αναμονή για την ολοκλήρωσή 
του που αναμενόταν τις επόμενες ημέρες. Οι εργασίες 
προχώρησαν με καλούπωμα για να πέσει τσιμέντο 
και κάπου εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισε 
να διαφαίνεται το τελικό αποτέλεσμα που προκάλεσε 
διαμαρτυρία κατοίκου της περιοχής που κατέθεσε και 
ένσταση στο δημαρχείο Βέροιας για τη νέα μορφή και 
τον όγκο του υπο ανέγερση  μνημείου που θα έφτανε 
τα 2μ. ύψος και περίπου 5,5 μ. πλάτος, σε ένα μικρό 
σχετικά παρκάκι  μπροστά στην οικοδομή. Μετά την 
ένσταση διακόπηκαν οι εργασίες και αφαιρέθηκε η 
σιδερένια κατασκευή για τα καλούπια. Πολίτες ανα-
ρωτιούνται τι πρόκειται να γίνει στο παρκάκι και αν 
εξετάζεται η τοποθέτησή του σε άλλο σημείο ή θα 
υπάρξει προσαρμογή της κατασκευής στο υφιστάμενο; 
Θα δούμε…

Έρχονται ευχάριστες εκπλήξεις για την τιμή
του ρεύματος τον Φεβρουάριο;;; 

Ευχάριστη έκπληξη αναμένεται, 
σύμφωνα με πληροφορίες, για τους 
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος 
των νοικοκυριών και των επιχειρή-
σεων για τον μήνα Φεβρουάριο. Ε-
κτιμήσεις ειδικών θέλουν τους πα-
ρόχους να μετακυλίουν τις μειώσεις 
των τιμών του φυσικού αερίου στην 
ελληνική αγορά και οι χρεώσεις που 
θα ανακοινώσουν στις 20 Ιανουαρί-
ου θα είναι χαμηλότερες ακόμη και 
κατά 50% σε σχέση με εκείνες του 
τρέχοντος μήνα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
«Οικονομικού Ταχυδρόμου», η ο-
νομαστική τιμή που θα δώσουν οι 
προμηθευτές εκτιμάται ότι μπορεί 
να διαμορφωθεί ακόμη και στα επί-
πεδα των 0,20 με 0,22 ευρώ/kWh, 
όταν για τον Ιανουάριο το εύρος ήταν από τα 0,35 έως τα 0,49 ευρώ/kWh. Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, τότε οι 
επιδοτήσεις που θα ανακοινώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα οδηγήσουν τις τελικές τιμές ρεύματος σε 
επίπεδα του καλοκαιριού του 2021.



Την αυστηροποίηση των ποινών που θα προ-
βλέπει μέχρι και την σφράγιση των καταστημάτων 
που αυθαίρετα καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους με 
τραπεζοκαθίσματα, προανήγγειλε χθες ο υφυπουργός 
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας απαντώντας σε σχετική 
Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ Φωτεινής 
Πιπιλή.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών διαχώρισε το πρό-
βλημα των αυξημένων ατελώς καταλήψεων δημόσιων 
χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
που επιτράπηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών να 
υπάρξουν λόγω της υγειονομικής κρίσης της πανδη-
μίας, ώστε να μην υπάρχει συγχρωτισμός, λέγοντας 
πως αυτό ήταν κάτι που ίσχυσε συγκυριακά, αλλά 
πλέον οι όποιες παρατάσεις είχαν δοθεί έχουν λήξη 
από τις 15 Ιανουαρίου του 2023 και έχουμε επιστρέψει 
στο ισχύον καθεστώς πριν τα μέτρα αντιμετώπισης 
του covid 19.

Ανέφερε, πως «το υπουργείο Εσωτερικών είναι 
απολύτως σύμφωνο με την αυστηροποίηση των ποι-
νών. Σε συνεννόηση με την ΚΕΔΕ σύντομα θα υ-
πάρξει μια σχετική Διάταξη που θα αυστηροποιεί το 
πλαίσιο και θα προβλέπει μέχρι και το σφράγισμα των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις , δηλαδή 
της κατάληψης των τετραγωνικών που τους έχουν παραχωρηθεί και όχι 
επιπλέον».

«Πρόκειται», σημείωσε ο υφυπουργός, «για μια ενέργεια που όχι 
μόνος στερεί ελεύθερο χώρο από τους πολίτες αλλά νοθεύει και τον 
ανταγωνισμό. Οι παράνομες καταλήψεις δημόσιου χώρου θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί ως μια κοινωνική απαξία».

Η βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή, από την πλευρά της επισή-

μανε πως «ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα των μεγα-
λουπόλεων και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών είναι η 
προκλητική και συνεχιζόμενη συμπεριφορά ορισμένων επιχειρηματιών 
της εστίασης που παντελώς αδιάφορα για τους Νόμους, Κανονισμών 
και πέραν κάθε λογικής καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους».

«Πρόκειται» είπε η βουλευτής «για μια αντικανονική συμπεριφορά 
που προσβάλει όλους του Πολίτες, τους πεζούς και κυρίως τα ΑμεΑ». 
Επισήμανε ότι παρά τις όποιες προσπάθειες της δημοτικής αστυνομίας 
και των υπηρεσιών των δήμων, οι επιχειρηματίες αυτοί δεν συνετίζονται 
και εξακολουθούν προκλητικά σε αυτή την τακτική τους. Τόνισε πως 

«ο δήμαρχος Αθηναίων με πρότασή του στην ΚΕΔΚ, απελπισμένος 
από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ζήτησε την παρέμβαση του 
υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να τροποποιηθεί η παρ. 6 του άρθρου 
13 του από 24/9 έως 20/10 1958 Βασιλικού Διατάγματος, πρόταση που 
ασμένως δέχθηκε και η ΚΕΔΕ».

Η κα Πιπιλή, ζήτησε να νομοθετηθούν πρόστιμα πολύ υψηλά σε 
όσους καταλαμβάνουν παρανόμως δημόσιους χώρους, καθώς σήμερα 
αυτά είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τα έσοδα που έχουν οι επιχειρή-
σεις αυτές από αυτή την παράνομη ενέργειά τους.

Σωματείο Ημαθίας: Παρά τα αιτήματά μας για παράταση όλο 
το χρόνο, επιστρέφουμε στην προ covid κατάσταση

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον 
πρόεδρο του σωματείου καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέροντος Η-
μαθίας, Κώστα Σαμανίδη, μας είπε ότι 
μετά την λήξη της παράτασης στις 15 
Ιανουαρίου, τυπικά και νομικά τα κα-
ταστήματα θα πρέπει να επανέλθουν 
στο προ κόβιντ καθεστώς, σύμφωνα 
με το οποίο κάθε μαγαζί έκανε χρήση 
κοινόχρηστου χώρου ανάλογα με τα 
τετραγωνικά που δικαιούνταν και με 
την άδειά του από τους κατά τόπους 
δήμους. Σημείωσε μάλιστα, ότι κατέθε-
σαν σε πανελλαδικό επίπεδο αιτήματα 
και υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών για παράταση της προθεσμίας 
(15 Ιανουαρίου) μέχρι το τέλος του 2023αλλά ‘όπως φαίνεται δεν έγινε 
αποδεκτό και επανερχόμαστε στην προτέρα   κατάσταση», εκτίμησε ο κ. 
Σαμανίδης.

Χθες απόγευμα της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου 2023 ξεκίνησαν στη Βέροια οι εορτασμοί για τον πολιούχο και προστάτη της πόλης, 
Όσιο Αντώνιο τον Νέο.

Στα προπύλαια του πανηγυρίζοντος Προσκυνηματικού Ναού του Οσίου Αντωνίου πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Εικόνας της 
Παναγίας Δοβρά, την οποία κόμισε ο Καθηγούμενος της ομώνυμης Ιεράς Μονής της Βεροίας Αρχιμ. Παντελεήμων Κορφιωτά-
κης, προκειμένου να συμπανηγυρίσει με τον Όσιο Αντώνιο.

Στη συνέχεια τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός  Εσπερινός της εορτής χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λα-
γκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτωνος και με τη συμμετοχή των Μητροπολιτών Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. 
Νεκταρίου, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου, Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου και του Μητρο-
πολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, o οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό παρευρέθηκαν τοπικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες και πλήθος πιστών που προσήλθαν από 
την ευρύτερη περιοχή για να προσκυνήσουν τα Λείψανα του Οσίου και την Εικόνα της Παναγίας Δοβρά.

Σήμερα το πρωί της Τρίτης 17 Ιανουαρίου 2023, ανήμερα της ημέρας της πανηγύρεως, θα τελεστεί Πολυαρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκταρίου και θα ακολουθήσει Ιερά Λιτανεία στους δρόμους της πόλης.
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Έληξε η παράταση επέκτασης για καταστήματα εστίασης, λόγω πανδημίας

Πέτσας: Μέχρι και σφράγιση για αυθαίρετες καταλήψεις 
δημοσίων χώρων με τραπεζοκαθίσματα

-Κ. Σαμανίδης: Επανερχόμαστε στο προ κόβιντ καθεστώς παρά το αίτημά μας για ετήσια ισχύ

Με τον Μέγα Εσπερινό ξεκίνησαν χθες οι λατρευτικές 
εκδηλώσεις για τον Πολιούχο της Βέροιας Αγ. Αντώνιο



Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου το απόγευμα στο κατάμε-
στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 

στη Νάουσα, το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας 
φιλοξένησε τους καθηγητές και σπουδαστές του Ωδείου 
Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι ο-
ποίοι παρουσίασαν τη μουσική παράσταση με τίτλο: «Ο 
Θεοδωράκης των ποιητών», αφιερωμένη στον μεγάλο 
Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. 

Στην αρχή ο Διευθυντής του Ωδείου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως μας κ. Γεώργιος Ορδουλίδης καλωσόρισε 
τους παρευρισκομένους και κάλεσε τον Ποιμενάρχη 
μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα να απευθύνει πατρικό 
χαιρετισμό.

 Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Διευθυντής του 
Ωδείου Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 
η πρόεδρος της ένωσης Φιλολόγων Φλώρινας, ενώ 
τίμησαν με την παρουσία τους πολιτικοί άρχοντες και 
πλήθος Ναουσαίων. 

Ακόμη στη μουσική παράσταση συμμετείχαν η ένω-
ση Φιλολόγων Φλώρινας, η παιδική χορωδία της Παν-
δώρας Λιασοπούλου και η ορχήστρα των καθηγητών 
υπό τη διεύθυνση της μαέστρου κ. Αλίκης Σιούστη.

 Αντίστοιχα οι καθηγητές του Ωδείου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως μας θα παρουσιάσουν σήμερα Κυριακή 15 
Ιανουαρίου στη Φλώρινα μουσικό πρόγραμμα αφιερω-
μένο στις αλησμόνητες πατρίδες.
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Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου
Διάλεξη του Γιώργου 

Παπαπροδρόμου στο Αμφιθέατρο 
του Νέου Μουσείου των Αιγών

Οι Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αι-
γών και του Δικτύου του σε συνεργασία με την Ε-
φορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, με την υποστήριξη 
του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, σας προσκα-
λούν στην διάλεξη του Γιώργου Παπαπροδρόμου 
(Υποστρατήγου ε.α. - πρώην Διευθυντή της Διεύ-
θυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Ειδι-
κού σε θέματα Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήμα-
τος), με θέμα:  «Τεχνολογία και Οικουμενικότητα: 
Κυβερνοέγκλημα και σύγχρονες προκλήσεις», 
η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18/1  και ωρα 
19:30 στο Αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου των 
Αιγών.

 «Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πληρο-
φορικής και επικοινωνιών αποτελούν ένα

κομμάτι της συνολικής παρουσίας της τεχνολο-
γίας στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Μια τεχνο-
λογία που υπήρξε καταλύτης στη δημιουργία και 
ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών.

Το Διαδίκτυο, στην όποια του εκδοχή (των 
πραγμάτων ή των πάντων) ήταν και είναι καταλύτης στην παγκόσμια κοινωνικοοικονομική 
πραγματικότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα παγκόσμιο χωριό, ή διαφορετι-
κά ορώμενο την μορφοποίηση μιας διάστασης οικουμενικότητας.

Η τέταρτη κατά σειρά βιομηχανική επανάσταση προχωρά με εκθετικά ανοδική πορεία, 
δημιουργώντας ευκαιρίες και προκλήσεις όπως οι κυβερνοαπειλές και οι νέες κυβερνοδοκι-
μασίες, αφού διαμορφώνεται ένας νέος χώρος, ο Κυβερνοχώρος.

Οι προκλήσεις αυτές δοκιμάζουν άτομα, οργανισμούς και κοινωνίες και αποτελούν α-
φορμή για έναν δημόσιο δημιουργικό διάλογο, από τον οποίο μπορεί να προκύψουν λύσεις 
και προτάσεις που θα ενισχύσουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των τεχνολογιών στην 
οικουμενική τους διάσταση».

[Ο Υποστράτηγος ε.α.. Γιώργος Παπαπροδρόμου (πρώην Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας από το 1984-2019, κι αποστρατεύθηκε με 
το βαθμό του Υποστρατήγου ε.α. Έχει την ειδικότητα του Δικαστικού Γραφολόγου, τυγχά-
νοντας ταυτόχρονα και πρώτος Προϊστάμενος του Εργαστηρίου Δικαστικής Γραφολογίας 
στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν τακτικό μέλος στο European Cybercrime Task Force (EUCTF) 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αντιμετώπισης του Κυβερνοεγκλήματος (European Cybercrime 
Center -EC3) της Europol (2016-2018). Επίτιμο μέλος της Πανελλήνιας Επιστημονικής 
Ένωσης Πληροφορικής της Υγείας (Π.Ε.Ε.ΠΛ.Υ.). Μέλος της ομάδας του Ινστιτούτου Α-
ντιναρκωτικής Δράσης – PADA. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σειρά συναντήσεων, 
επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων εντός κι εκτός Ελλάδος, και έχει διδάξει σε πανε-
πιστημιακές και παραγωγικές σχολές καθώς και σε επιχειρησιακές μονάδες των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας]. Την εκδήλωση προλογίζει ο Γιώργος Λιόλιος, 
δικηγόρος - Πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών. 
Την συζήτηση συντονίζει ο δικηγόρος Θεόφιλος Παπαδόπουλος. Η εκδήλωση υποστηρίζε-
ται με δυνατότητα ταυτόχρονης απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου:

https://us06web.zoom.us/j/81567400436?pwd=eENIR3VIRWx1ODg4RHRQKzE5WTU
1dz09

Ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας έκοψε την πίτα 

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στις 11.00΄το πρωϊ, ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας έκοψε τη βασιλόπιτά του για το 2023.
Μέλη, συνεργάτες και φίλοι του Συλλόγου, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, συναντήθηκαν με την ευκαιρία αυτή και συζήτησαν για διάφορα θέματα.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Σαλιάγκας, αφού ευχήθηκε στους συμμετέχοντες για τη νέα χρονιά, αναφέρθηκε σύντομα για τις δυσκο-

λίες των τελευταίων τριών χρόνων λόγω κορονοϊού, τις προσπάθειες του Κέντρου Υποστήριξης για τη στήριξη των ληπτών και των οικογενειών 
- φροντιστών τους, τον μεγάλο αριθμό των ωφελούμενων του Κέντρου που ξεπέρασε τους 200 και οι προσπάθειες για τη συνέχιση της λειτουρ-
γίας του μέσα από το νέο ΕΣΠΑ και με περισσότερες δυνατότητες. 

Ολα αυτά, όπως είπε, θα συζητηθούν αναλυτικά στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα γίνει την Κυριακή 12 Φε-
βρουαρίου και ώρα 11.00΄π.μ. στον όροφο της πιτσαρίας «PAPAGALO».

Στη συνέχεια έκοψε τη βασιλόπιτα και το τυχερό φλουρί έτυχε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ το ατομικό φλουρί έτυχε ο λογιστής του Συλλό-
γου Γιάννης Σαββίδης και το δώρο ήταν ένα υπέρδιπλο πάπλωμα.

Και του χρόνου με σωματική και ψυχική υγεία!

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας Συγκαλεί τα  μέλη του 

σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10.30΄π.μ. στον 
όροφο της πιτσαρίας «PAPAGALO» στη Βέροια.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 

2019-2022, συζήτηση και έγκρισή τους.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2022, 

συζήτηση και έγκρισή του. 
4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, συ-

ζήτηση και έγκρισή της.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
6. Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ., Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, εκπροσώπων Συλλόγου σε ΠΟΣΟΨΥ και 
ΕΣΑΜΕΑ.  Οι ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα στα όρ-
γανα του Συλλόγου μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις 
υποψηφιότητάς τους μέχρι και τις 08/2/2023 στα γραφεία 
του Συλλόγου ή στο email του.

  Παρακαλούμε για την οικονομική τακτοποίηση των με-
λών.   Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα 
πραγματοποιηθεί στις 19/2/2023, την ίδια ώρα στον ίδιο 
χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος  Σαλιάγκας  Μαρία Ντέντου

Με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση 
«Ο Θεοδωράκης των ποιητών» στη Νάουσα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση
σε γενική

 συνέλευση
Καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Γεωρ-

γών Βέροιας και οι  αγρότες της Ημαθίας  σε Γενική 
Συνέλευση σήμερα Τρίτη  17 Ιανουαρίου στις  6,00 το 
απόγευμα στο πρώην  Δημαρχείο  Απ. Παύλου στο 
Μακροχώρι  με θέματα :

Αποζημιώσεις 
Βροχοπτώσεις 
Διεκδίκηση Αναπλήρωσης Χαμένου εισοδήματος 
Κινητοποιήσεις 

Το Δ.Σ.



Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Ημαθίας γνωστοποιού-
νται τα εξής:

«Μια νέα πρόταση, για την τουριστική ανάπτυξη της Ημαθίας 
φέρνει ο Τάσος Μπαρτζώκας, η οποία έχει στον πυρήνα της, την 
καινοτομία και την πρακτική εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, με δημοσιευμένο άρθρο του στο ηλεκτρονικό πε-
ριοδικό «ΠρΟΤΑση», προτείνει τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ε-
φαρμογής, η οποία  θα επανασυστήσει στον ταξιδιώτη την τουριστι-
κή ταυτότητα της Ημαθίας, προσφέροντας του, όλο το απαραίτητο 
πλέγμα πληροφοριών για την πρόσβαση, τη διαμονή, τις πολιτιστι-
κές, εμπορικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μια ηλεκτρονική 
εφαρμογή, διαθέσιμη στο κινητό τηλέφωνο και τον υπολογιστή, η 
οποία θα αφήσει στον ταξιδιώτη, το ψηφιακό αποτύπωμα της εμπει-
ρίας της Ημαθίας, πριν καν αρχίσει το ταξίδι του.

Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι η δημιουργία μιας τέτοιας πλατφόρ-

μας δεν είναι καν αποτέλεσμα εξαιρετικής προσπάθειας, καθώς στο 
σύγχρονο περιβάλλον, οι περισσότερες παραγωγικές δραστηριότη-
τες διαθέτουν εκ των προτέρων ψηφιακούς ιστότοπους, από τους 
οποίους η εν λόγω εφαρμογή θα μπορούσε να αντλήσει τα δεδο-
μένα που χρειάζεται. Όπως τονίζει ο Τάσος Μπαρτζώκας, αυτό που 
χρειάζεται είναι η σύμπραξη, η κοινή αντίληψη και η συναίνεση στο 
να γίνει το μεγάλο, καινοτόμο βήμα, ώστε η Ημαθία να αναπτυχθεί 
οικονομικά, να ευημερήσουν οι πολίτες του τόπου».

Ολόκληρο  το άρθρο στο laosnews.gr
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συγκροτήθηκε το νέο 
διοικητικό συμβούλιο

της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας

-Νέος πρόεδρος
 ο Χαράλαμπος Καπουρτίδης

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023, 
πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογι-
στική Τακτική Γενική Συνέλευση της Ευ-
ξείνου Λέσχης Βέροιας.

Κατά την πρώτη Συνεδρίαση του 
νέου Δ.Σ. όπου έγινε η κατανομή των 
αξιωμάτων, η νέα σύνθεση του ΔΣ της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος  Καπουρτίδης Χαράλα-
μπος του Κων/νου

2. Α’ Αντιπρόεδρος Τουμπουλίδης 
Νικόλαος του Κων/νου

3. Β’ Αντιπρόεδρος Φωτιάδης Φιλο-
κτήμων του Γεωργίου

4. Γ. Γραμματέας Τογκουσίδου Ευαγγελία του Αθανασίου
5. Ταμίας Χαραλαμπίδης Νικόλαος του Αντωνίου
6. Εφ. Δημ. Σχέσεων Χατζηκυριακίδης  Γεώργιος του Δαμιανού
7. Εφ. Κ-Α Περιουσίας Απλακίδης Ηλίας του Χριστόφορου
8. Εφ. Εκδηλώσεων Στεργιάδης Τριαντάφυλλος του Φώτιου
9. Εφ. Τμημάτων Κοτίδης Ιωάννης του Γεωργίου
Στη συνέχεια ενέκριναν την κατανομή των αξιωμάτων της νεολαί-

ας με τη σύνθεση της να έχει ως εξής:
1. Πρόεδρος Ιντζεβίδης Ευάγγελος
2. Α’ Αντιπρόεδρος Παπαδόπουλος Γεώργιος
3. Β’ Αντιπρόερδρος Μορφίδης Αθανάσιος
4. Γ. Γραμματέας Χατζηκυριακίδης Γεώργιος
5. Ταμίας Ιντζεβίδης Αργύρης
6. Εφ. Δημ. Σχέσεων Στολτίδης Παναγιώτης
7. Εφ. Κ-Α Περιουσίας Παναγιωτίδου Βάγια
8. Εφ. Εκδηλώσεων Ποζιάδης Φώτιος
Εκ μέρους της νέας διοίκησης για τη διετία 2023-24, ο πρόεδρος 

Μπάμπης Καπουρτίδης απευθυνόμενος σε μέλη, συνεργάτες και 
φίλους της Ευξείνου Λέσχης Βεροίας (ΕΛΒ), με την ανάληψη των κα-
θηκόντων τους, τόνισε: «Αποχαιρετούμε  αλλά  δεν αποχωριζόμαστε  
τον Α΄ Αντιπρόεδρο μας κ. Σπυρίδωνα Θεοδωρίδη, ένα σημαντικό 
μέλος μας, πραγματικό «πυλώνα» της Λέσχης, που επί 15 συναπτά 
έτη, υπηρέτησε το σύλλογο ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης 
καθώς ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει αθόρυβα από τη διοίκηση 
του συλλόγου και τον κ. Δημήτριο Καρολίδη που βοήθησε τη λέσχη 
από τη θέση του ταμία. Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους  
στο  σύλλογο και τους ευχόμαστε  υγεία  και πρόοδο στη ζωή τους. 
Η συγκίνηση αλλά και υπερηφάνεια που έχουμε  την τιμή και την τύ-
χη να ηγούμεθα  ενός σπουδαίου  και  σημαντικού  συλλόγου, με  τη  
δική  σας  ψήφο, μας γεμίζει με ακλόνητη πεποίθηση  ότι  βρισκόμα-
στε  στο  σωστό  δρόμο  και  θα αγωνιζόμαστε άοκνα για το καλό του 
συλλόγου μας  και όλου του ποντιακού χώρου.

Σας θέλουμε όλους κοντά μας, μέλη και φίλους και ευχόμαστε 
σε όλους υγεία, δύναμη, ατομική και οικογενειακή ευτυχία και κάθε 
επαγγελματική  επιτυχία».

Η Βεροιώτισσα 
Ιφιγένεια 

Βλαχογιάννη 
στο Δ.Σ. του 

ΚΔΕΜΤ – ΝΟΗΣΙΣ 

Στο νέο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος ΝΟΗΣΙΣ, εκλέχτηκε 
η Ιφιγένεια Βλαχογιάννη Σύμβουλος Επιχειρήσεων και μέλος του 
Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. 

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗ-
ΣΙΣ (NOESIS, ΚΔΕΜΤ) είναι το σημαντικότερο τεχνολογικό μουσείο 
στην Ελλάδα και βρίσκεται στην περιοχή της Θέρμης στα περίχωρα 
της Θεσσαλονίκης. Εκτός από τεχνολογικά εκθέματα στους χώρους 
του στεγάζει διαφόρων ειδών εγκαταστάσεις, όπως πλανητάριο, 
αμφιθέατρο, αίθουσα προσομοιώσεων, και κινηματογράφο ευρείας 
οθόνης για την προβολή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ο οποίος 
διαθέτει τη μεγαλύτερη οθόνη στην Ελλάδα.

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟ-
ΗΣΙΣ είναι ένα πολιτιστικό, επιμορφωτικό, κοινωφελές Ίδρυμα που 
προσφέρει στη μαθητική κοινότητα, αλλά και το ευρύ κοινό κατάλ-
ληλο περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση των θετικών 
επιστημών και την ενημέρωσή του για τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Μια νέα πρόταση για την

τουριστική ανάπτυξη της Ημαθίας!

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

του Κων/νου και της Ιωάννας, το γένος 
Τανοπούλου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ του Χρήστου και της Ζωής, το 
γένος Βράνα, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-

τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέ-
ροιας.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας ευχαριστεί θερμά την Κα. Μαίρη Σπυρούδη 

για την δωρεά προς τον Σύλλογο, του ποσού των 200 ευρώ εις μνήμην της αδελφής 
της Κα Ρόζας Ζαμάνη με την συμπλήρωση 10 ετών από τον θάνατό της.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
Κύρτσος Ιωάννης       Τσίρης Γεώργιος

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου
Κοπή Βασιλόπιτας από 

την Εύξεινο Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:30 π.μ. 
η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας – Εθνική Βιβλιο-
θήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», θα πραγματο-
ποιήσει την κοπή της βασιλόπιτας του σωματείου, στο 
εντευκτήριο του συλλόγου.

Την βασιλόπιτα θα ευλογήσει ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σμύρνης κ.κ. Βαρθολομαίος. Η τελετή θα 
πραγματοποιηθεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. 
Παντελεήμονος. 

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε κοπή Βασιλόπιτας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας καλεί όλους τους χο-
ρευτές μικρούς και μεγάλους, τα μέλη και τους φίλους του στην κοπή της Βασιλόπιτας 
που θα γίνει στοκέντρο «Ελιά» την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6.00 μ.μ.

Την εκδήλωση θα πλαισιώνει η μπάντα του Τριαντάφυλλου Ασαρτζή. Για κρατήσεις 
και περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6936871063 (κ. Σωσώ Ελευθεριάδου).

Με τιμή
Το Δ.Σ.

Γράφει ο 
Κωνσταντίνος Α. Ζώκος
Δάσκαλος  Φυσικής - egno.gr

Μια ακόμη φορά - στο τέλος της πε-
ρασμένης χρονιάς - εμφανίστηκε στο 
προσκήνιο κυβερνητικών προτάσεων το 
«πολλαπλό βιβλίο», από την υπουργό 
που είναι υπεύθυνη για την ελληνική εκ-
παίδευση. Αναφέρεται ως «μία ακόμη ση-
μαντική μεταρρύθμιση», η οποία «δίνει 
τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

επιλέγουν το βιβλίο από το οποίο επιθυμούν να διδάξουν στην 
τάξη» και τίθενται ως στόχοι της ενέργειας αυτής «η απομάκρυνση 
από το ένα και μοναδικό βιβλίο και την αποστήθιση, ο συνδυασμός 
πηγών από τους μαθητές και η περαιτέρω ανάπτυξη της κριτικής 
τους σκέψης». Μάλιστα, παρουσιάστηκε από κύκλους του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως «εκπαιδευτική τομή με-
γάλης κλίμακας, εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη στην υλοποίησή 
της» [1].

Είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι το εγχείρημα δεν είναι 
καινούργιο: το «πολλαπλό βιβλίο», με την ίδια ή ανάλογη μορφή 
ως πρόταση παρουσιάστηκε κατά τη δεκαετία του 1990, από το 
ΠαΣοΚ και φυσικά υλοποιήθηκε ακριβώς με τη διαδικασία που α-
ναφέρεται από την ανακοίνωση της κ. Υπουργού, καθώς η επιλογή 
και τότε έγινε «ανάμεσα στα εγκεκριμένα βιβλία». Η πρόταση και η 
εφαρμογή της κατά τη δεκαετία του 1990, έγινε ως μέρος της εκ-
παιδευτικής αλλαγής που, τότε, το ΠαΣοΚ προώθησε, με τη σύντα-
ξη - για πρώτη φορά - Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 
και με βάση τα επιμέρους προγράμματα σπουδών των διαφόρων 
γνωστικών αντικειμένων, τα οποία προηγήθηκαν, της συγγραφής 
των «νέων βιβλίων».

Βέβαια, τότε, υπήρξε έντονος προβληματισμός για τη μορφή 
της «πολλαπλότητας» του σχολικού βιβλίου, ο οποίος θα μπορού-
σε να μεταφερθεί και στη πρόσφατη πρόταση της Υπουργού που 
είναι αρμόδια για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
Κυβέρνησης. Δυο από τις κύριες διαδρομές του προβληματισμού 
που εμφανίστηκαν (και λογικά μπορεί να προβληματίζουν και σή-
μερα) είναι: 

Θα υπάρξει συγγραφή δυο ή περισσοτέρων σχολικών βιβλίων 
για τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Από αυτά, οι διδάσκοντες το 
γνωστικό αντικείμενο εκπαιδευτικοί, 

(α) θα επιλέξουν το ένα, το οποίο - αυτό και μόνο - θα διδά-
σκονταν στη σχολική μονάδα που το επέλεξε; 

(β) θα μπορούσαν να αντλούν στοιχεία από όλα τα «εγκεκρι-
μένα βιβλία» και για να διαμορφώσουν τη δική τους - κατάλληλη 
για κάθε μαθητικό περιβάλλον - διδακτική προσέγγιση, είτε ατομικά 
είτε ως σχολική μονάδα;

H έννοια της πολλαπλότητας εμφανίζεται να μην υπηρετείται 
ή να υπηρετείται ατελώς στο πλαίσιο του ερωτήματος (α), αφού 
στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει μόνο ένα βιβλίο - αυτό που επι-
λέγεται από τους εκπαιδευτικούς - και θα παραμένει ουσιαστικά το 
μοναδικό βιβλίο που θα (εξ)υπηρετεί το έργο των εκπαιδευτικών. 

Τα άλλα, αυτά που δεν θα επιλεγούν «από τα εγκεκριμένα βιβλία», 
από τα πράγματα θα υποχωρήσουν ως οντότητες εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, αφού το έργο θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το 
βιβλίο που θα επιλεγεί. Το (πολιτικό) «πλεονέκτημα» σε αυτή την 
περίπτωση είναι ότι αυτή η ατελής πολλαπλότητα του βιβλίου μπο-
ρεί να «κουμπώσει» σε όποια εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως 
σε αυτή που μέχρι τώρα είναι κυρίαρχη στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Στο πλαίσιο του ερωτήματος (β), η έννοια της πολλαπλότητας 
είναι περισσότερο πλήρης και πιο εμφανής, αφού στην περίπτωση 
αυτή δεν θα υπάρχει μόνο ένα βιβλίο αλλά περισσότερα και ο εκ-
παιδευτικός θα μπορεί - χρησιμοποιώντας όλα «τα εγκεκριμένα» 
βιβλία ή πακέτα - να συγκροτεί πρωτότυπες και ξεχωριστές διδα-
κτικές προσεγγίσεις, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες για την (εξ)
υπηρέτηση του έργου του. Το (πολιτικό) «μειονέκτημα», όμως, σε 
αυτήν την περίπτωση είναι ότι, η πλήρης πολλαπλότητα του σχολι-
κού βιβλίου ή πακέτου, θα μπορούσε να αλλάξει με επαναστατικό 
τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία, οδηγώντας όλο το σχολείο σε 
μια ουσιαστική και σχεδιασμένη πραγματική αλλαγή.

Όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το «πολλαπλό βιβλίο», 
κατά τη δεκαετία του 1990 από την κυβέρνηση του ΠαΣοΚ, επιλέ-
χθηκε η εφαρμογή να είναι στο πλαίσιο που θέτει το ερώτημα (α). 
Έτσι, δημιουργήθηκαν περισσότερα από ένα διδακτικά πακέτα 
(όχι απλά βιβλία), από αυτά - τα εγκεκριμένα - αφού τέθηκαν στην 
κρίση επιλογής των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων, επιλέ-
χθηκε ένα και αυτό τελικά (εξ)υπηρέτησε το έργο των δασκάλων 
των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Η πολλαπλότητα του διδα-
κτικού υλικού, από τα πράγματα φαίνεται πως τελικά δεν επηρέασε 
επί τα βελτίω την εκπαιδευτική διαδικασία, δεν άλλαξε σχεδόν τί-
ποτε και το εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς καμιά βελτίωση συνέχισε 
την πορεία πτώσης για να φτάσει στην σημερινή του κατάσταση. Η 
έννοια της πολλαπλότητας εκφυλίστηκε και στο τέλος το σύστημα 
επανήλθε στην προηγούμενη κατάσταση την οποία υποτίθεται ότι 
ήθελε να ανατρέψει

Φαίνεται πως η πρόταση της σημερινής Υπουργού της Εκπαί-
δευσης, της κ. Κεραμέως, με τον τρόπο που παρουσιάστηκε, ούτε 
χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία ούτε μπορεί να θεωρηθεί καινοτό-
μος. Φαίνεται ότι και πάλι ακολουθείται το πλαίσιο εκείνο που έχει 
το (πολιτικό) «πλεονέκτημα» της εφαρμογής σε μια εκπαίδευση 
υποβαθμισμένη, χωρίς να αλλάζει κάτι, παρά τις διακηρύξεις ότι με 
αυτό ο μαθητής/τρια θα απομακρυνθεί «από το ένα και μοναδικό 
βιβλίο και την αποστήθιση». Έτσι, η εκτίμηση είναι πως δεν θα υ-
πάρξει «ο συνδυασμός πηγών από τους μαθητές και η περαιτέρω 
ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης» και αυτό, μάλιστα, θα πρέπει 
να συνδυαστεί με τον κυρίαρχο μηχανισμό που έχει υποτάξει το 
σχολικό σύστημα σε μια κατάσταση πτώσης: το φροντιστήριο. Ε-
δώ, όμως, τα πράγματα μπερδεύονται, αφού εμπλέκονται πλέον 
και άλλα ζητήματα που συνδέονται με την οικονομία, την ανεργία, 
την κοινωνική αλλοτρίωση κά..

Αναφορές:
[1] https://www.amna.gr/home/article/699285/Prochora-

i-ulopoiisi-tou-pollaplou-bibliou-gia-oles-tis-bathmides-tis-
ekpaideusis - Άντληση 09/01/2023, 23:45

Το «πολλαπλό βιβλίο» - ακόμη μια φορά - 
στην ελληνική εκπαίδευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                Αρ. Πρωτ. 1661/12-1-2023
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδικός NUTS: EL521

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων 
ετών 2023-2024, εκτιμώμενης αξίας 301.087,36 € (χωρίς Φ.Π.Α. 
6%&24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV προμήθειας: 
39830000-9.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δή-
μος Βέροιας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις 
με Κ.Α. : 10.6634.001 ,  60.6634.001, 60.7341.001 & 60.7341.003 
σχετικές πιστώσεις  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2023-2024   του Δήμου Βέροιας. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  την 16/01/2023  και καταληκτική 
ημερομηνία την 23/2/2023 και ώρα 15:00 Η ηλεκτρονική απο-
σφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της 
προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του 
κάθε τμήματος.

Η εγγύηση συμμετοχής διαμορφώνεται για κάθε ομάδα στο 
ποσό των:

ΟΜΑΔΑ Α: 610,63€ , ΟΜΑΔΑ Β: 292,73€ ΟΜΑΔΑ Γ: 
2.107,51€,ήτοι 1% στην εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ

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

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται  από την υπο-
γραφή της και μέχρι 31/12/2024 με δυνατότητα παράτασης έως 6 
(έξι μηνών) χωρίς αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων ή μέχρι την 
εξάντληση των αναγραφόμενων ποσοτήτων εάν επέλθει πριν του 
ενός (1) έτους

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Α.Μιζαντζίδου, τηλ.: 
2331350616) , e-mail:  mizantzidou@veria.gr.

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

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο 
τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

Συνελήφθη ένα άτομο 
στην Ημαθία για 

διακίνηση παράνομων 
αλλοδαπών 

Συνελήφθη στις 14 Ιανουαρίου 2023 το μεσημέρι 
σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας, 
ένας αλλοδαπός άνδρας, για διευκόλυνση εισόδου 
στη χώρα σε μη νόμιμους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες 
των αστυνομικών, εντοπίσθηκε ο προαναφερόμε-
νος αλλοδαπός σε σιδηροδρομικό σταθμό, όπου 
διαπιστώθηκε να καθοδηγεί έναν αλλοδαπό άνδρα 
και τρεις αλλοδαπές γυναίκες, προμηθεύοντάς του 
με εισιτήρια επιβατικής αμαξοστοιχίας.Όπως προ-
έκυψε από την έρευνα, ο αλλοδαπός παρέλαβε το 
προηγούμενο διάστημα τα 4 άτομα από την περιοχή 
της Θεσσαλονίκης και τους μετέφερε σε περιοχή 
της Ημαθίας, με σκοπό την περαιτέρω προώθησή 
τους στο εσωτερικό της χώρας, έναντι χρηματικής 
αμοιβής.Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και 
κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.Ο συλληφθείς, 
με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, 
θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.



  Τα  Δ.Σ. του Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας και της Μ.Φ.Η.ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟ-
ΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ , στις 15 Ιανουαρίου 
2023 πραγματοποίησαν στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Γηροκομείου Βέροιας , κοπή 
βασιλόπιτας για το έτος 2023.

Την κοπή της βασιλόπιτας , ευλόγησε 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας 
Ναούσης και Καμπανίας αλλά και  Επίτιμος 
Πρόεδρος και Πνευματικός Πατέρας  του 
Γηροκομείου Βέροιας κ.κ.Παντελεήμων , 
ο οποίος παρέδωσε  στην Πρόεδρο του 
Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας κ.Ευδοξία 
Μούρτζιου-Χατζηευστρατιάδου, φάκελο με 
το σεβαστό ποσό των 5.500 Ευρώ , προϊόν 
του Δίσκου της Αγάπης των Χριστουγέννων  
,που περιήχθη εις τους Ιερούς Ναούς της 
πόλης μας. 

Τα Δ.Σ. του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέ-
ροιας και της Μ.Φ.Η. ``Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο Βέροιας``, οι Τρόφιμοι , η Διεύθυνση και 
το Προσωπικό του 

Γηροκομείου Βέροιας , ευχαριστούν θερ-
μά από καρδιάς τόσο τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Βεροίας  κ.κ.Παντελεήμων , 
που ήταν και είναι πάντοτε ηθικός και υλικός 
συμπαραστάτης του Γηροκομείου μας , όσο 
και όλους  που με την ευαισθησία και την 
ανθρωπιά τους , στηρίζουν το Γηροκομείο 
της πόλης μας όπως τόνισαν κατά την ομι-
λία τους τόσο η  Πρόεδρος του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας κ.Ευδοξία Μούρτζι-
ου-Χατζηευστρατιάδου όσο και η Πρόεδρος 
της Μ.Φ.Η.ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ κ.Μαρία Κάτσιου.

Παρόντες στην κοπή της βασιλόπιτας 
αλλά και στην δεξίωση  που ακολούθησε σε 
όλους τους παρευρισκόμενους που τίμησαν 
με την παρουσία τους , ήταν ο Υφυπουργός 
Οικονομικών κ.Απόστολος Βεζυρόπουλος 
,οι βουλευτές Ημαθίας κ.Λάζαρος Τσαβδαρίδης ,κ.Αναστάσιος Μπαρτζ-
ώκας και κ.Τόλκας Άγγελος , ο Δήμαρχος Βέροιας κ.Βοργιαζίδης Κων/
νος ,ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ.Κων/νος Καλαϊτζίδης , ο Διοικη-
τής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ημαθίας Πύραρχος κ.Νικόλαος 

Παλαμούτης , η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κ.Αθηνά 
Τσιπουρίδου και ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας κ.Αναστά-
σιος Γιάγκογλου.

  Εκ της Δ/νσεως 

Κοπή Βασιλόπιτας και οικονομική ενίσχυση από 
την Ιερά Μητρόπολη στο ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ. Βεροίας

 
 Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων επισκέφθηκε το 

Κέντρο Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βεροίας, όπου τέλεσε Αγιασμό και ευλόγησε τη βασιλόπιτα με την ευκαιρία του νέου 
έτους 2023 παρουσία τοπικών αρχών, εθελοντών και φίλων του Κέντρου.

 Στο τέλος ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων α-
πηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές, παρέδωσε 
οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες του Κέντρου, 
ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί την πρόεδρο του 
Κέντρου κ. Μελίνα Δαμιανίδου και τους άξιους συ-
νεργάτες της για το σπουδαίο έργο που επιτελούν.
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Ομιλήτρια σε εκδήλωση
 της Ν.Ε. Καβάλας, 

 η Ολυμπία Αποστόλου

Στην Καβάλα, καλεσμένη της Νομαρχιακής Επιτροπής του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ – Κίνημα Αλλαγής βρέθηκε την Κυριακή 15 Ιανουαρί-
ου, η Ημαθιώτισσα Ολυμπία Αποστόλου, μέλος του Πολιτικού 
Συμβουλίου του κινήματος. Μαζί με το μέλος της Κεντρικής Ε-
πιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Παναγιώτη Βλάχο, ήταν ομιλητές σε 
πολιτική εκδήλωση.

Στην ομιλία της, η κ. Αποστόλου ανέφερε ότι η κυβέρνηση α-
ποδεικνύεται καθημερινά κατώτερη των περιστάστεων. Εκτίμησε 
ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει ως αντίπαλο το ΣΥ.ΡΙΖ.Α., 
επειδή γνωρίζει ότι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δε θα μπορέσει να εκφράσει ποτέ 
την κοινωνία πλειοψηφικά. Τόνισε ότι τα στρατευμένα Μ.Μ.Ε. δεν 
προβάλλουν τις αντιπολιτευτικές και προγραμματικές θέσεις του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ζήτησε από τα στελέχη των τοπικών οργανώσεων, 
τα μέλη και τους φίλους του κινήματος να γίνουν οι ίδιοι αναμετα-
δότες. Προειδοποίησε ότι μέχρι την ημέρα των εκλογών, οι επιθέ-
σεις στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα πυκνώσουν και επισήμανε ότι όλα τα μέλη 
θα πρέπει να είναι έτοιμα για αυτό.

«Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. τραβούν τη χώρα προς τα 
πίσω. Τη σέρνουν στο βούρκο. Δημιουργούν μια δυσώδη κατά-
σταση. Προσπαθούν να επιβάλλουν ένα τοξικό περιβάλλον στο 
οποίο τίποτα υγιές δε θα μπορεί να επιβιώσει.

Η πολιτική με αυτούς τους όρους, με τους όρους που διεξά-
γεται σήμερα στο πλαίσιο αυτού του φαύλου δικομματισμού, δεί-
χνει ποια κοινωνία έχουν κατά νου. Ποιους ανθρώπους θέλουν 
να διαπλάσουν.

Αλλά δε χρειάζεται να είμαστε έτσι. Δε χρειάζεται να είμαστε 
ούτε κυνικοί ούτε αδιάφοροι. Δε χρειάζεται να φανατιζόμαστε ού-
τε να γινόμαστε οπαδοί. Δε χρειάζεται να κάνουμε προσωπικές ε-
πιθέσεις, να χυδαιολογούμε, να διχάζουμε. Μπορούμε καλύτερα. 
Μπορούμε να ξαναβρούμε τις αξίες μας. Μπορούμε να ξαναμι-
λήσουμε για αυτές. Για εντιμότητα, για δικαιοσύνη, για λειτουργία 
των θεσμών, για διαφάνεια.

Μπορούμε να διαλέξουμε να μη συμμετέχουμε σε μια πολιτική 
κυνισμού. Να συμμετέχουμε σε μια πολιτική δημιουργίας, σε μια 
πολιτική ελπίδας. Ελπίδας όμως συγκεκριμένης, χειροπιαστής. Η 
τυφλή αισιοδοξία ότι με κάποιο μαγικό τρόπο όλα θα πάνε καλύ-
τερα, μας έκανε ζημιά. Την απορρίπτουμε. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιλέγει 
να συνταχθεί με τους καθημερινούς ανθρώπους. Να υπερασπι-
στεί και να στηρίξει την ελπίδα τους. Επιλέγει να βάλει την κοινω-
νία στο προσκήνιο. Και αυτό κάναμε με το πρόγραμμά μας, που 
θέσαμε σε διαβούλευση τον προηγούμενο μήνα. Ένα πρόγραμ-
μα συγκεκριμένο, με σαφείς προτάσεις και προτεραιότητες.»

Ευχαριστήριο  του 
συλλόγου Μέριμνας 
Ατόμων με Αυτισμό

Ευχαριστούμε την Ένωση Αστυνομικών Η-
μαθίας και το δραστήριο Πρόεδρο ,φίλο της 
Μ.Α.μ.Α ,Απόστολο Μούρτη ,για την ευγενική 
τους χειρονομία να ενισχύσουν το έργο του 
συλλόγου μας ,δωρίζοντας μας εκπαιδευτικό 
υλικό για τους ωφελούμενούς μας. Τέτοιες χει-
ρονομίες προσφοράς μας συγκινούν και προά-
γουν την αλληλεγγύη.Σας ευχαριστούμε θερμά 
για τη στήριξή σας ,όχι μόνο στη Μ.Α.μ.Α αλλά 
και σε όλους τους συλλόγους που εκπροσω-
πούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Με εκτίμηση  το ΔΣ 

Κοπή Βασιλόπιτας στο Γηροκομείο Βέροιας 



Την ήττα με 
1-0 γνώρισε η 
ΒΕΡΟΙΑ στο 

στάδιο Αλκαζάρ της 
Λάρισας από την τοπική 
ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 
11ης αγωνιστικής της 
SL2.

Η «Βασίλισσα», στο ντεμπού-
το του Σπύρου Μπαξεβάνου στον 
πάγκο της, παρουσιάστηκε δι-
πρόσωπη στο ματς, καθώς στο 
πρώτο μέρος ήταν νωθρή με πολ-
λά λάθη, ενώ στην επανάληψη 
βελτιώθηκε, έχασε κάποιες καλές 
ευκαιρίες αλλά δεν κατάφερε να 
σκοράρει.

Πρώτη παρουσία και για τους 
νεοαποκτηθέντες Κολλαρά, Ελευ-
θεριάδη και Γιουκούδη, οι οποίοι 
έδειξαν ότι μπορούν να βοηθή-
σουν την «Βασίλισσα».

Η ΒΕΡΟΙΑ ξεκίνησε το ματς 
προσέχοντας περισσότερο τα νώ-
τα της, με τον Μπελεβώνη στο 2’ 
να έχει ένα καλό σουτ που δεν 
ανησύχησε τον αντίπαλο γκολ-
κίπερ.

Μετά το τέταρτο η ΑΕΛ αύξη-
σε κάπως την πίεσή της προς 
τα Βεροιώτικα καρέ και στο 25’ 
κατάφερε να πάρει «κεφάλι» στο 
σκορ, στην πρώτη της ουσιαστικά 
μεγάλη ευκαιρία στο ματς! Ήταν ο 
Πεντρόζο που έγινε κάτοχος της 
μπάλας λίγο έξω από την περι-
οχή της «Βασίλισσας», ο οποίος 
έπιασε ένα συρτό σουτ που κα-
τέληξε στην αριστερή γωνία του 
ανήμπορου να αντιδράσει Βενε-
τικίδη, γράφοντας το 1-0 για τους 
γηπεδούχους!

Μετά το γκολ οι Λαρισαίοι συ-
νέχισαν να έχουν την πρωτοβου-

λία, χωρίς όμως να απειλούν ιδι-
αίτερα την εστία του Βενετικίδη, 
με τους Βεροιώτες από την πλευ-
ρά τους να προσπαθούν αλλά να 
κάνουν πολλά λάθη στο χώρο της 
μεσαίας γραμμής.

Στο 40’ μια καλή στιγμή για την 
«Βασίλισσα» όταν μετά από φά-
ουλ - γέμισμα του Μπουκουβάλα, 
επικράτησε σύγχυση στην άμυνα 
της ΑΕΛ, όμως δεν μπόρεσαν να 
την εκμεταλλευτούν οι Βεροιώτες, 
ενώ στο 45’ ο Βενετικίδης πρό-
λαβε με έξοδο τον Κούστα που 
γινόταν επικίνδυνος και μπλόκαρε 
τη μπάλα.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης 
συνεχίστηκε η ίδια εικόνα, με την 
ΑΕΛ να έχει την κατοχή, όμως 
σταδιακά οι «κυανέρυθροι» πά-
τησαν καλύτερα μπάλα στο χώρο 
του κέντρου και ισορρόπησαν το 
ματς.

Μάλιστα, στο 60’ έφτασαν κο-
ντά στην ισοφάριση, με τον Κολ-
λαρά από κοντά να μη μπορεί 
να βρει καλά τη μπάλα και να τη 
στέλνει άουτ, έπειτα από φάουλ – 

γέμισμα του Ελευθεριάδη!
Στο 64’ ο Αντράντα έκλεψε τη 

μπάλα και σούταρε χλιαρά από το 
ύψος της περιοχής, με τον Βενετι-
κίδη να μπλοκάρει χωρίς δυσκο-
λία, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα 
το σουτ στην κίνηση του Ελευ-
θεριάδη από καλή θέση, έφυγε 
πάνω από τα δοκάρια της εστίας 
των γηπεδούχων!

Στο 75’ ο Νίνο από πλάγια θέ-
ση σούταρε άουτ, μετά από λά-
θος απομάκρυνση της μπάλας 
από τον Βενετικίδη, ενώ στο 78’ η 
«Βασίλισσα» άγγιξε την ισοφάρι-
ση όταν ο Μπελεβώνης με ωραία 
προσπάθεια μπήκε από αριστερά 
στην περιοχή της ΑΕΛ και σούτα-
ρε δυνατά, όμως ο Θεοδωρόπου-
λος έδιωξε δύσκολα!

Στο 83’ η ομάδα της Λάρισας 
είχε μια πολύ καλή στιγμή, με το 
σουτ του Μιλτιάδη από καλή θέ-
ση να φεύγει μόλις άουτ, ενώ στη 
συνέχεια οι δύο ομάδες προσπά-
θησαν να πετύχουν κάποιο τέρμα 
χωρίς ωστόσο να γίνει κάποια με-
γάλη ευκαιρία, με το 1-0 να μένει 

έως το τέλος.
Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)
Βοηθοί: Κούλα (Ξάνθης), Σακ-

κάς (Θεσσαλίας)
ΑΕΛ (Γιάννης Ταουσιάνης): 

Θεοδωρόπουλος, Καλουτσικίδης, 
Ουατάρα, Ηλιάδης, Μαξιμένκο, 
Αντράντα (71’ Νίνο), Θωμαϊδης, 
Παπαγεωργίου (86’ Τσουμάνης), 
Κούστα (71’ Μιλτιάδης), Πεντρό-
ζο, Μαυριάς (59’ Νικολιάς).

ΒΕΡΟΙΑ (Σπύρος Μπαξεβά-
νος): Βενετικίδης, Ντουμάνης, 
Στίκας, Περδίκης (79’ Ισαακίδης), 
Κολλαράς, Μπλέτσας (55’ Ελευ-
θεριάδης), Μασούρας, Μπουκου-
βάλας, Μπελεβώνης, Ιωάννου 
(46’ Γιουκούδης), Μπουόλι.

«Κρεμάει»ταπαπούτσιατου
οΣτέλιοςΜαραγκός!

Μια πλουσια καριέρα ολοκλη-
ρώνεται για τον αρχηγό της «Βα-
σίλισσας του βορρά» Στέλιο Μα-
ραγκό, ο οποίος πήρε την απόφα-
ση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά 
του παπούτσια!

Την Κυριακή στο ματς με τον 
Απόλλωνα Πόντου θα τιμηθεί ο 
πολύπειρος αμυντικός από την 
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ στην τελευταία του 

παρουσία ως επαγγελματίας πο-
δοσφαιριστής!

Μπαξεβάνος:«Σταθήκαμε
καλύτεραστοβ’ημίχρονο»

Ντεμπούτο με ήττα 1-0 έκανε 
στον πάγκο της ΒΕΡΟΙΑΣ ο Σπύ-
ρος Μπαξεβάνος, στο ματς με την 
ΑΕΛ στο Αλκαζάρ.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος 
του αγώνα ο 51χρονος τεχνικός 
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ομά-
δα του δεν ήταν καλή στο πρώτο 
μέρος ενώ βελτιώθηκε στην επα-
νάληψη, προσπαθώντας να πάρει 
κάτι θετικό από το παιχνίδι.

ΚυριακήτοΒΕΡΟΙΑ-Απόλλων
Πόντου

Το αναλυτικό πρόγραμμα
της 12ης αγωνιστικής

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα 
της 12ης αγωνιστικής για το Πρω-
τάθλημα της Super League 2, με 
το κρίσιμο εντός έδρας ματς της 
ΒΕΡΟΙΑΣ κόντρα στον Απόλλωνα 
Πόντου, να διεξάγεται την Κυρια-
κή 22/1 (14:45) χωρίς τηλεοπτική 
μετάδοση.

Αναλυτικά:
Α ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.01.2023
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός 

- Αναγέννηση Καρδίτσας (15:15/
ΕΡΤ3)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.01.2023
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρα-

κλής – ΠΑΟΚ Β (13:45/ΕΡΤ3)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.01.2023
ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Β – Δια-

γόρας (14:45)
ΣΕΡΡΩΝ, Πανσερραϊκός – Η-

ρακλής Λάρισας (14:45)
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αλμωπός Αριδαίας 

– Νίκη Βόλου (14:45)
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ – Απόλ-

λων Πόντου (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.01.2023
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Θεσπρωτός 

– Απόλλων Λάρισας (14:45)
ΡΕΠΟ: Α.Ε.Λ. 

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.01.2023
ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – ΑΕΚ Β 

(14:45)
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Κα-

λαμάτα – Προοδευτική (14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.01.2023
Π.Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, Επι-

σκοπή – ΟΦ Ιεράπετρας (14:45)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Κηφι-

σιά (14:45)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – 

ΠΑΟ Ρουφ (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.01.2023
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, 

Απόλλων Σμύρνης - Athens 
Kallithea (15:15/ΕΡΤ3)

ΤΡΙΤΗ 24.01.2023
Π.Κ. ΡΕΝΤΗ, Ολυμπιακός Β - 

Ηρόδοτος (14:45)
ΡΕΠΟ: Αιγάλεω

πηγή: kerkidasport.gr

ΛΑΡΙΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ: 1-0 Προσπάθησε
αλλά δεν τα κατάφερε στο Αλκαζάρ
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Επιστροφή 
στις νίκες για 
τον Φίλιππο 

Βέροιας, που αν 
και κινδύνεψε στο 
πρώτο ημίχρονο, 
τελικά ήταν αυτός 
που πανηγύρι-
σε τη νίκη. Στο 
πρώτο δεκάλεπτο, 
η ομάδα μας που 
μπήκε πιο δυνα-
μικά και κυριάρ-
χησε, καταφέρνο-
ντας να πάρει ένα 
προβάδισμα της 
τάξεως των οχτώ 
πόντων με το σκορ 
στο 21-13.

Στη δεύτερη περίοδο, ο 
Φίλιππος έδωσε χώρο και 
ελπίδες στους φιλοξενούμε-
νους. Ο Ολυμπιακός Βόλου 
το πίστεψε και κατάφερε να 
ανατρέψει το σκορ, αναγκά-
ζοντας την ομάδα μας στο 
ημίχρονο να κυνηγά, με τη 
διαφορά ωστόσο να είναι 
μικρή.

Οι οδηγίες του Ευθύμη 
Κοθρά στο αποδυτήρια, 

φαίνεται πως αφύπνησαν 
τους παίκτες του, οι οποίοι 
ανέτρεψαν για ακόμη μια 
φορά την κατάσταση. Ό-
ντας πιο αποτελεσματικός 
στις εκτελέσεις, ο Φίλιππος 
κατάφερε να πάρει και πάλι 
προβάδισμα δέκα πόντων.

Η τέταρτη και τελευταία 
περίοδος ήταν πιο ισορρο-
πημένη, αλλά με τον ρυθ-
μό υπέρ του Φιλίππου, ο 

οποίος κατάφερε να αυξή-
σει κι άλλο την διαφορά, με 
το τελικό 80-67 να είναι η 
πρώτη νίκη μας μετά από 
42 μέρες.

Διαιτητές: Βασιλόπου-
λος, Αναστασιάδης Β., Δι-
κταπανίδης.

Δεκάλεπτα: 21-13, 35-
38, 60-50, 80-67.

Φίλιππος Βέροιας (Κο-
θράς): Αποστολίδης 14 (3), 

Ιγγλέζος, Νικάι 5, Δημαλής, 
Ελευθεριάδης 34 (3), Ξενι-
τίδης 12 (1), Κωνσταντινί-
δης 6, Μπένας 9 (1), Πολυ-
μένης, Αμανατίδης.

Ολυμπ ιακός  Βόλου 
(Μπουντούρης): Νικολής 
25 (4), Μπουντούρης Κ., 
Στεφόπουλος, Γουάμπα 14, 
Δημητρόπουλος 3 (1), Λο-
γοδότης Μ., Λογοδότης Π. 
23 (3), Μπουντούρης Σ. 2.

Πραγμα-
τοποι-
ήθηκε 

το Σάββατο 
14 Ιανουα-
ρίου 2023, 
η 8η Ετήσια 
Τακτική 
Γενική Συνέ-
λευση των 
μελών του 
«Εν Σώματι 
Υγιεί» που 
φέτος είχε 
μόνο απολο-
γιστικό χαρακτήρα. 

Η Γενική Συνέλευση έγινε «δια περιφο-
ράς» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom Meetings, όπως ορίζεται τόσο από 
τον αθλητικό νόμο όσο και από το Καταστα-
τικό του σωματείου. 

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλα τα μέλη 
του «Εν Σώματι Υγιεί», αφού όλοι ήταν οικο-
νομικά τακτοποιημένοι. Η συμμετοχή άγγιξε 

τα 2/3 αν και δεν υπήρχε ελάχιστος αριθμη-
τικός περιορισμός για να υπάρχει απαρτία. 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρι-
νε τον Οικονομικό Απολογισμό του παρελ-
θόντος έτους και τον Προϋπολογισμό του 
2023, ενώ έγιναν και διάφορες ανακοινώσεις 
προς τα μέλη. Τις εργασίες της Γ.Σ. χαιρέτισε 
με βιντεοσκοπημένο μήνυμα το μέλος του 
Δ.Σ. της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Α-
μεΑ και Έφορος Εθνικών Ομάδων κ. Σιάχος 
Κωνσταντίνος.

Εύκολη νίκη για τις κορασί-
δες του Ποσειδώνα Βέροι-
ας μέσα στην Αριδαία επί 

της τοπικής ομάδας με 3-0 σετ 
(5-25,16-25,16-25). Παίζοντας 
κατά διαστήματα εξαιρετικά, και 
με όπλο την επίθεση δεν άφη-
σαν περιθώρια στην αντίπαλη 

ομάδα να αντιδράσει.

Αγωνίστηκαν όλες οι αθλήτριες και είχαν 
ικανοποιητική απόδοση.

Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος): Καπνά Ηλιά-
να, Βέργου Θωμαή, Βέιου Μελίνα, Πάντσιου 
Βασιλική, Μπασιά Μαριαλένα, Χατζηαθανα-
σίου Άννα, Τσακιριδου Ευδοξία, Κατσιγιάννη 
Ιωάννα, Κουτσαντά Αλεξάνδρα, Χαρίση Αθα-
νασία, Γιουβανούλη Δήμητρα, Θεοδωρακο-
πούλου Άννα.

Με 30-24 ηττήθηκε ο Φίλιππος 
Βέροιας από τους Κύκλωπες Αλε-
ξανδρούπολης στο πρώτο τους ματς 
για το 2023 στην Α2 χάντμπολ αν-
δρών.

Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι στα 
πρώτα 35 λεπτά αλλά από εκεί και 
πέρα οι Κύκλωπες ξέφυγαν στο 
σκορ και διατήρησαν το προβάδισμα 

τους παίρνοντας μία σημαντική νίκη.
Τα 5λεπτα: 4-2, 5-4, 6-6, 8-9, 10-

10, 13-13 (ημίχρονο), 15-15, 20-16, 
23-18, 25-20, 27-22, 30-24.

Κύκλωπες Αλεξ/πολης (Παπα-
χρήστου): Κωστόπουλος 2, Αγαθόνι-
κος 5, Μπλίντοφ 1, Μαρκοπουλιώτης 
2, Ναβροζίδης 5, Μπουλταδάκης, 
Παπανδρέου, Νικολαΐδης, Πιστόλας 

5, Μπασδάνης, Γκάρας 4, Σωτηρό-
πουλος 6, Χαριτούδης, Καραβασίλης 
Δ., Καραβασίλης Β.

Φίλιππος Βέροιας (Αγγελόπου-
λος): Βλάχος 4, Κρέξης 3, Δεληγιάν-
νης 6, Δεληχρήστος, Χατζηγεωργίου 
6, Γραμματικόπουλος 4, Αμπρακίδης 
1.

Δεν τα κατάφεραν οι δύο Ημαθιώτικες ομάδες, γνωρί-
ζοντας την ήττα στην 13η αγωνιστική του 5ου ομίλου της Γ’ 
Εθνικής μπάσκετ ανδρών.

Ο Άθλος Αλεξάνδρειας έχασε εντός έδρας με 67-73 από 
την Καστοριά, ενώ ο ΓΑΣ Μελίκη ηττήθηκε στην Κοζάνη με 
84-78 από τον τοπικό Εθνικό, έχοντας πολλά παράπονα 
για την διαιτησία!

Τααποτελέσματα
Αρετσού Καλαμ – ΠΑΟΚ Μεσοπ .......................  82-56
Άθλος Αλεξ – Καστοριά .....................................  67-73
Εθνικός Κοζ – Μελίκη ........................................  84-78
ΜΕΝΤ – Όλυμπος Κορδ  .................................... 66-78
Πιερικός Αρχέλαος – ΚούΠα Κιλκίς  ................... 68-72
Ρεπό: Ιωνικός Ιωνίας

Ηβαθμολογία
1 Αρετσού Καλαμαριάς  ......................... 20, 10-0 +108
2 ΜΕΝΤ  .................................................. 19, 8-3 +129
3 ΚουΠα Κιλκίς .........................................  18, 7-4 +67
4 Όλυμπος  .................................................. 18, 7-4 +9
 ....................................................................................
5 Ιωνικός Ιωνίας  ....................................... 17, 6-5 +52
6 Καστοριά ................................................. 16, 5-6 -13
7 Άθλος Αλεξάνδρειας  ................................ 15, 4-7 -66
8 Πιερικός Αρχέλαος .................................  15, 4-6 +12
9 ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας  ............................. 15, 4-7 -70
10 Μελίκη  ................................................ 14, 3-8 -107
11 Εθνικός Κοζάνης .................................  13, 2-9 -121
* οι πρώτες 4 ομάδες του βαθμολογικού πίνακα θα 

μπουν στα Playoffs
** οι υπόλοιπες ομάδες θα μπουν στα Playouts

Ηεπόμενηαγωνιστική(22/1):
Καστοριά – Αρετσού Καλαμαριάς
Μελίκη – Άθλος Αλεξάνδρειας
Όλυμπος Κορδελιού – Εθνικός Κοζάνης
ΚούΠα Κιλκίς – ΜΕΝΤ
Ιωνικός Ιωνίας – Πιερικός Αρχέλαος
Ρεπό: ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας

Μπάσκετ
Επιστροφή στις επιτυχίες
για τον Φίλιππο Βέροιας!

Πραγματοποιήθηκε η 8η Τακτική 
Απολογιστική Γ.Σ. του «Εν Σώματι Υγιεί»

Βόλεϊ - Κορασίδες
Εύκολη νίκη για του Ποσειδώνα 

Βέροιας μέσα στην Αριδαία

Χάντμπολ
Ήττα στην Αλεξανδρούπολη για τον Φίλιππο

Έχασε στο γήπεδό του ο Άθλος Αλεξάνδρειας,
ήττα με παράπονα για τη Μελίκη στην Κοζάνη
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Με τα ματς της 13ης αγω-
νιστικής συνεχίστηκε το 
Σάββατο (14/1) το πρω-

τάθλημα μπάσκετ στην Α’ κατη-
γορία της ΕΚΑΣΚΕΜ. Οι Αετοί 
κέρδισαν εύκολα τον Βαφύρα με 
68-45 ενώ η Αλεξάνδρεια κέρ-
δισε τον Αιγινιακό με 59-49. Το 
Ημαθιώτικο ντέρμπι Ζαφειράκη - 
ΑΟΚ αναβλήθηκε λόγω εργασιών 
στο γήπεδο της Νάουσας.

ΑετοίΒέροιας–ΒαφύραςΔίου68-45
Παίζοντας άμυνα για…σεμινάριο, οι Αετοί 

Βέροιας νίκησαν τον ΓΑΣ Βαφύρας, στην ανα-
μέτρηση της 13ης αγωνιστικής στον 1ο όμιλο 
της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Οι παίκτες του Ανδρέα Οκλαλιώτη είχαν 
εξαιρετική αγωνιστική συμπεριφορά στο σημε-
ρινό παιχνίδι του ΔΑΚ «Βικέλας» και δεχόμενοι 
μόλις 45 πόντους, έφτασαν εύκολα στην 12η 
φετινή νίκη.

Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετικό 
για τους γηπεδούχους, διάστημα στο οποίο 
δέχτηκαν 14 πόντους(!), έξι από τους οποίος 
στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Ακολούθησε το καθιερωμένο rotation από 
τον προπονητή των Αετών, χρησιμοποιώντας 
όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του.
Τα δεκάλεπτα : 22-8, 38-14, 53-30, 68-45

Αετοί Βέροιας (Οκλαλιώτης) : Λυκοστράτης, 
Πάππου 2, Μπουζίκας 2, Σιδηρόπουλος 6, 
Πετρόπουλος 2, Λέφας 5, Κολέτσας 2, Γιαμπα-
τζίδης 11 (1), Ιωσηφίδης Κ. 15 (3), Παπαδό-
πουλος Ι.Μ. 9, Ιωσηφίδης Μ. 14 (3)

ΓΑΣ Βαφύρας (Σαράπτσης) : Αγοραστός 2, 
Μπαλαρμάς 17, Καραμπατάκης 5, Αυτζόγλου, 
Σιώκας 7 (1), Λαμπονίκος, Κάλλιος, Τσιμητρής 
3 (1), Βαβάτσιουλας 11 (1)

Αλεξάνδρεια–Αιγινιακός59-49
Η Αλεξάνδρεια με πολύ καλή άμυνα στο 

πρώτο μέρος είχε τον έλεγχο του ματς και 
συντήρησε μια διαφορά στο σκορ. Στο τρίτο 
δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν 
και πλήσίασαν στο σκορ αλλά στο τέταρτο 
δεκάλεπτο η Αλεξάνδρεια πήρε και πάλι τον 
έλεγχο, ξέφυγε και έφτασε στην επικράτηση. 

Διαιτητές: Χατζηκώστας, Νικολαΐδης.
Δεκάλεπτα: 15-7, 

24-15, 39-36, 59-49.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: 

(Τσοπουρίδης) Πουρ-
λιοτόπουλος 4, Μουλ-
γκέτσι 4, Μπατιάκας, 
Παντοφλίδης 15 (3), 
Τσοπουρίδης, Καρκα-
νιάς 18 (1), Ματόπου-
λος, Πρόιος 4, Καρα-
γιάννης 4, Παπουλί-
δης 10 (1).

Α Ι Γ Ι Ν Ι Α Κ Ο Σ : 
(Βουλκίδης) Στεργιό-
πουλος, Κατσιάνος 
14 (3), Κουλαουζίδης 

2, Στάμος 4, Μπακογλίδης 3, Λαδένης 16, Ζε-
λενίτσας, Βουλκίδης 10.

Τααποτελέσματα
Βατανιακός – ΑΚΕ Πιερίας  ...............74-50
Αλεξάνδρεια – Αιγινιακός  .................59-49
Πάνθηρες – ΑΓΕ Πιερίας  .................46-70
Αετοί Βέροιας – Βαφύρας Δίου ........ 68-45

Βαθμολογία
1 Αετοί Βέροιας  .....................................25
2 Ζαφειράκης Νάουσας  ........................23
3 Βατανιακός  ........................................23
4 Αιγινιακός  ...........................................21
5 ΑΟΚ Βέροιας  .....................................19
6 ΑΓΕ Πιερίας  .......................................19
7 Βαφύρας Δίου  ....................................17
8 Αλεξάνδρεια  .......................................17
9 Πάνθηρες  ...........................................14
10 ΑΚΕ Πιερίας  .....................................14
* Ζαφειράκης και ΑΟΚ έχουν ένα ματς λι-

γότερο

Επόμενηαγωνιστική
ΑΓΕ Πιερίας – Βατανιακός
Βαφύρας Δίου – Πάνθηρες
ΑΟΚ Βέροιας – Αλεξάνδρεια
ΑΚΕ Πιερίας – Ζαφειράκης Νάουσας
Αιγινιακός – Αετοί Βέροιας

Τα αποτελέσματα της Γ’ Εθνικής
Τα αποτελέσματα της τρέχουσας αγωνιστικής στους πέντε ομί-

λους της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, έχουν ως εξής:

1ος όμιλος
Ορφέας Ξάνθης-Πανδραμαϊκός 2-1
Νέστος Χρυσούπολης-Πανθρακικός 3-1
Βύρων Καβάλας-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 1-2
Αλεξανδρούπολη-Καβάλα 0-2
Δόξα Δράμας-Καμπανιακός 1-2
Αγροτικός Αστέρας-Άρης Αβάτου 1-2
Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου-Απόλλων Παραλιμνίου 0-2
Ρεπό: Θερμαϊκός

2ος όμιλος
Μακεδονικός Φούφα-ΦΣ Κοζάνη 0-2
ΑΟ Χανιώτης-Καστοριά 1-0
Πιερικός-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-1
Ολυμπιακός Βόλου-Δωτιέας Αγιάς 0-1
Κεραυνός Αγγελοχωρίου-Σβορώνος 2-2
ΠΑΟΚ Κρηστώνης-Εδεσσαϊκός 3-1
ΑΕΠ Κοζάνης-ΠΟ Ελασσόνας 0-1

3ος όμιλος
ΑΠΣ Ζάκυνθος-Διγενής Νεοχωρίου 1-1
ΑΟ Υπάτου-ΑΕ Λευκίμμης 2-0
ΠΟ Φήκης-Ναυπακτιακός Αστέρας 3-0
Απόλλων Πάργας-ΑΟ Τρίκαλα 3-1
Αστέρας Πετριτή-Τηλυκράτης Λευκάδας 1-1
Πανελευσινιακός-Παναγρινιακός 0-0
Χαλκίδα-Βύζας Μεγάρων 1-1

4ος όμιλος
Ερμιονίδα-Ρόδος 1-0
Φοίνικας Νέας Επιδαύρου-Αίας Γαστούνης 2-0
Πανηλειακός-Παναργειακός 0-2
Ιάλυσος-Πανγυθεατικός 2-0
ΑΟ Πυλίου Κω-ΑΠΣ Πάτραι 5-0
Αιολικός-ΑΟ Διαβολιτσίου 3-0
Πανιώνιος-ΑΕ Μυκόνου 1-1

5ος όμιλος
ΑΕ Μοσχάτου-Αγία Παρασκευή 1-0
Άρης Πετρούπολης-Μαρκό 0-0
ΑΟ Τυμπακίου-Εθνικός 1-2
Άγιος Νικόλαος-Φωστήρας 1-1
Κερατσίνι-Γιούχτας 0-0
Θύελλα Ραφήνας-Πόρος 2-1
Άγιος Ιερόθεος-Αλμυρός Γαζίου 1-2

Νίκησε ο Απόλλων Πόντου
και «έπιασε» τη ΒΕΡΟΙΑ
στην ζώνη παραμονής!

Οι Κοκκινόμαυροι νίκησαν 3-1 τον Μακεδονικό και έπιασαν τη 
ΒΕΡΟΙΑ στη ζώνη σωτηρίας. Την πρώτη του νίκη ως τυπικά γηπε-
δούχος πανηγύρισε τη Δευτέρα (16/01) ο Απόλλων Πόντου, με την 
οποία «έπιασε» τη ΒΕΡΟΙΑ στην ζώνη παραμονής!

Οι «κοκκινόμαυροι» επικράτησαν 3-1 στο Πολύκαστρο του Μακε-
δονικού που φωνάζει για τη διαιτησία, υποστηρίζοντας ότι η δεύτερη 
κίτρινη που πήρε ο Σιμόνι για θέατρο ήταν ανατροπή εντός περιοχής 
και ότι θα έπρεπε στο 52’ να πάρουν πέναλτι.

Η Καλαμαριώτικη ομάδα άνοιξε το σκορ με τον Εσαλό στο 16’ και 
ο Μπελεβώνης με δύο σουτ στο 43’ και το 58’ «κλείδωσε» το πρώτο 
τρίποντο του 2023. Στο 80’ ο Καλογέρης με αυτογκόλ διαμόρφωσε 
το 3-1. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής στον βορ-
ρά, έχουν ως εξής:

Σάββατο14/1
Αναγέννηση Καρδίτσας – Παναθηναϊκός Β’ 0-2

Κυριακή15/1
ΑΕΛ – ΒΕΡΟΙΑ 1-0
Νίκη Βόλου – Θεσπρωτός 2-0
ΠΑΟΚ Β’ – Αλμωπός Αριδαίας 0-1
Ηρακλής Λάρισας –  Ηρακλής 0-3
Διαγόρας – Πανσερραϊκός 0-1

Δευτέρα16/1
Απόλλων Πόντου – Μακεδονικός 3-1
Ρεπό: Απόλλων Λάρισας
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Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ
Νίκες για Αετούς και Αλεξάνδρεια,

αναβλήθηκε το Ζαφειράκης - ΑΟΚ Βέροιας

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.

Τρίτη 17-1-2023

08:00-14:30ΝΕΔΕΛ-
ΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα 
στο ΙΚΑ) 23310-66649

14 :30 - 21 : 00  ΠΑ -
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-
26757

19:00-21:00ΠΑΝΤΑ-
ΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α-

ΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-
66812

21:00-08:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812

Φαρμακεία



11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΛΚΟΤΖΑΚΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

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 Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:  

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου το 
πρωί θα λάβει μέρος στην Πο-
λυαρχιερατική 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 «Επισκοπι-
κός Λόγος»  και θα αναπτύξει 
το θέμα: «Ο πολιούχος της Βε-
ροίας, Όσιος Αντώνιος ο Νέος» 
μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook 
και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                    

  Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέ-
ροιας``,  ευχαριστούν θερμά:

-Τον κ.Λάζαρο Τσαβδαρίδη , για την δωρεά του ποσού των 200 
Ε , εις μνήμη των γονέων του , Γεωργίου Τσαβδαρίδη και Δημη-
τρίου  Παπαδημητρίου.

-Το Ζαχαροπλαστείο ``ΦΙΝΟ`` , για την ευγενική προσφορά 1 
βασιλόπιτας καθώς και ατομικών τσουρεκιών ,για την ημέρα της 
εκδήλωσης κοπής βασιλόπιτας στο Γηροκομείο Βέροιας.

-Την κ.Νικολέτα Μελίδου-Κωστάλα και τον κ.Λεωνίδα Μελίδη 
, για την ευγενική προσφορά 1 ορθ.κρεβατιού,1 Πί και 1 νεφελο-
ποιητή , για τις νοσηλευτικές ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν.Ημαθίας , για την ευ-
γενική προσφορά εδεσμάτων και γλυκών στους Ηλικιωμένους του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά Ελαιολάδου και 
φέτας , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τους κ.Βασίλειο και κ.Σουμέλα Αναγνώστου , για την ευγενική 
προσφορά 1 ορθ.κρεβατιού, για τις νοσηλευτικές ανάγκες του Γη-
ροκομείου Βέροιας.

                                         Εκ της Δ/νσεως

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω της έξαρσης της πανδημίας, της γρίπης και το πρόβλη-

μα δαπάνης για τη θέρμανση της αίθουσας, το Γραφείο του Συν-
δέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας θα μείνει κλειστό 
μέχρι νεωτέρας.

Στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο έως τα μέσα Δεκεμβρί-
ου 2022 που λειτουργούσε το Γραφείο κάθε Τετάρτη από 10:30 
π.μ. έως 12:00 μ.μ., εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου, 
ελάχιστα μέλη επισκέπτονταν  το Γραφείο, προφανώς δεν ήθε-
λαν να εκτεθούν σε κλειστό χώρο λόγω της έξαρσης της πανδη-
μίας και της γρίπης.

Για πληροφορίες και έκτακτες περιπτώσεις στα τηλέφωνα:
6974297043
6976019755
6948053062
6948784342
6976365864

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος     Η Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Πρόγραμμα Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2023

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 14 Ια-

νουαρίου 2023 στις 2.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου Βέροι-
ας η Βενετία Καντζίκη,  σε ηλικία 
90 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 17 Ι-

ανουαρίου 2023 στις 4.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Αλεξάνδρειας η Ελέ-
νη Ψωμά,  σε ηλικία 90 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 17 Ια-

νουαρίου 2023 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος 
στο Μετόχι ο Κωνσταντίνος Νικ. 
Καλογερίδης,  σε ηλικία 83 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 16 Ι-

ανουαρίου 2023 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Σουσάνα 
Κων. Λιώνη,  σε ηλικία 87 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 14 Ια-

νουαρίου 2023 στις 3.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελέ-
νης στο Λουτρό Ημαθίας η Ευαγ-
γελία Καραμπατσάκη,  σε ηλικία 
88 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατάστημα 120 τ.μ. 

με πατάρι 35 τ.μ., σε 

άριστη κατάσταση, ε-

ξαιρετικής προβολής, 

κοντά στη γέφυρα 

Κούσιου. Πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο 

6972269839 κ. Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμά-

των στον Τριπότα-

μο Βέροιας, πολύ 

κοντά στο χωριό, 

με ηλεκτρικό ρεύμα, 

είναι ποτιστικό και 

χέρσο. Πληρ. τηλ.: 

23310 27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην 

αντικειμενική αξία 

διαμέρισμα 1ου ο-

ρόφου επί της οδού 

Σταδίου (μετά τη 

γέφυρα προς Ερ-

γοχώρι)  εμβαδού 

78 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1975, χρήζει 

ανακαίνισης. Τηλ: 

2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και 

οικοδομήσιμο, με α-

ποθήκη και αχυρώνα 

παλιά. Πλρη. τηλ.: 

210 7228806 & 6973 

358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην πε-

ριοχή Πιερίων, δίπλα 

στην πρώην ALPHA 

BANK. Τηλ.: 6976 

985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 209 τ.μ., συντε-

λεστής δόμησης 1,2, 

Διογένους με Πιερί-

δων Μουσών γωνία, 

Βέροια. Τηλ.: 2331 

300901, 6944 555197.

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.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 

κέντρο της Βέροιας γκαρσο-

νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-

σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιάζε -

ται  στην περιοχή ONE 

SALONICA στούντιο μονόχω-

ρο του 2008, 6ου ορ’όφου, με 

ηλεκτρικές συσκευές και κανα-

πέ κρεβάτι, αέριο, κλιματιστικό, 

θέα. Προτείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τιμή 270 ευ-

ρώ. Πληροφορίες: mapapad@

otenet.gr 6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοί-

ξεως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι 

με εσωτερικη σκάλα, Ήρας 

10. Διαθέτει μεταλλικό ρο-

λό ασφαλείας. 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) Οδη-

γοί με δίπλωμα Γ’ κατηγορί-

ας. 2) Κοπέλα 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 για 

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 

απογευματινή απασχόληση 

με μεγάλη εμπειρία. Πληρ. 

τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικ ιωμένων. Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά γ ια 

γνωριμία κυρία έως 55 ε-

τών.  Πληρ.  τηλ . :  6984 

040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 

Ε200 1800 κυβικά, θερ-

μαινόμενα καθίσματα και 

τιμόνι, ηλιοροφή, αερανάρ-

τηση, λάστιχα καινούργια 

11/2022, σύστημα παρκα-

ρίσματος, ABS, ESP, βο-

ήθεια εκκίνησης ανηφό-

ρας κ.ά. Τιμή 5.900 ευρώ. 

Πληρ. τηλ.: 6948 119922 κ. 

Γιώργος.
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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 πω-

λήσεις θα ληφθει υπόψη

Προσφέρονται:
-Υψηλές αποδοχές 

με πρόγραμμα 24μηνης 
χρηματοδότησης

-Υψηλά BONUS πα-
ραγωγικότητας

-Συνεχής εκπαίδευση 
για την επαγγελματική 
σας εξειδίκευση και στα-
διοδρομία

-Συμμετοχή στους ε-
ταιρτικούς διαγωνισμούς 
σε ταξιδια και άλλες δρα-
στηριότητες

-Παρέχονται πρωτο-
ποριακές ηλεκτρονικές 
εφαρμογές

Επικοινωνία: Τηλ.
6975900180-6975

900176
Αποστολή βιογραφι-
κών 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
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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



Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε ο τέως βασιλιάς 
Κωνσταντίνος, με αυτοκινητοπομπή υπό δρακόντεια μέτρα 
ασφαλείας, χθες Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023,  το απόγευ-
μα. Ο ενταφιασμός έγινε δίπλα στους τάφους των προγό-
νων του στο Τατόι, ενώ νωρίτερα, τελέστηκε τρισάγιο στο 
κοιμητήριο του ναού της Αναστάσεως. 

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθη-
νών παρουσία 187 καλεσμένων, μεταξύ των οποίων εν 
ενεργεία αρχηγοί κρατών, εστεμμένοι αλλά και Έλληνες 
πολιτικοί. Τον επικήδειο εκφώνησε – αρχικά στα ελληνικά 
και στη συνέχεια στα αγγλικά – ο πρωτότοκος γιος του 
Παύλος.

Από τα ξημερώματα πλήθος κόσμου βρέθηκε στο πα-
ρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου προκειμένου να αποτίσει 
φόρο τιμής. Την αυτοκινητοπομπή περίμενε αρκετός κό-
σμος και στην είσοδο των κτημάτων Τατοΐου.

Οι τρεις γιοι του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος, 
Νικόλαος και Φίλιππος, καθώς και τα εγγόνια του, κουβά-
λησαν το φέρετρό του από τον χώρο που σταμάτησε η αυτοκινητοπο-
μπή στο Τατόι μέχρι και τον ναό της Αναστάσεως.

Μόλις τοποθέτησαν το φέρετρο μέσα στην εκκλησία, η οικογένεια 
του τέως βασιλιά το κάλυψε με τον θυρεό της και άφησαν ξανά επάνω 
τα παράσημά του και το στεφάνι-αφιέρωμα της συζύγου του, Άννας 
Μαρίας.

Στον συγκινητικό επικήδειο που εκφώνησε ο γιος του Κωνσταντίνου, 
Παύλος:, είπε μεταξύ άλλων:«Θα ζεις πάντα στη σκέψη και την καρδιά 
μας, όπως συμβαίνει σε κάθε ελληνική οικογένεια όταν χάνει κάτι πο-
λύτιμο», και στη συνέχεια μίλησε για στιγμές της ζωής του, μεταξύ των 
οποίων η κατάκτηση του χρυσού Ολυμπιακού Μεταλλίου το 1960 αλλά 
και η επιρροή που άσκησε για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων 
από την Αθήνα το 2004.

Ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά ανέγνωσε τον επικήδειο και 
στην αγγλική γλώσσα αμέσως μετά, ενώ εμφανώς συγκινημένη τον 
άκουγε η μητέρα του, Άννα-Μαρία. Κατά την έξοδο της σορού από τον 
ναό, οι συγκεντρωμένοι έψαλλαν τον εθνικό ύμνο.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο αντιπρόεδρός της, 
Παναγιώτης Πικραμμένος και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. 
Από τους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης, παρούσα ήταν, εκ μέρους 
της Μεγάλης Βρετανίας, η πριγκίπισσα Άννα, αδερφή του βασιλιά Κα-
ρόλου και κόρη της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ.

Από τους εν ενεργεία βασιλείς, παρευρέθη ο βασιλιάς 
Φελίπε με τη σύζυγό του, βασίλισσα Λετίθια, η βασιλομή-
τωρ και αδερφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Σοφία, με 
τον σύζυγό της Χουάν Κάρλος, επίσης η αδελφή της, Ειρή-
νη, όπως και οι πριγκίπισσες Έλενα και Κριστίνα, κόρες του 
Χουάν Κάρλος και της Σοφίας.

Από την Δανία, παρούσα ήταν η βασίλισσα Μαργκέτε 
της Δανίας, ο γιος της και διάδοχος, πρίγκιπας Φρέντερικ 
και η πριγκίπισσα Βενεδίκτη (αδελφή της βασίλισσας της 
Δανίας και της Άννας-Μαρίας). Παρών, επίσης, ήταν ο βα-
σιλιάς της Σουηδίας, Κάρολος Γουσταύος και η βασίλισσα 
Σίλβια, ενώ από τη Νορβηγία, ο πρίγκιπας Χάακον και η 
σύζυγός του, πριγκίπισσα Μέτε Μαρίν.

Από το Λουξεμβούργο, ήταν ο μέγας δούκας Χένρι. Πα-
ρών, επίσης, ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Βίλεμ Αλεξάντερ, 
με τη σύζυγό του, Μαξίμα και η βασιλομήτωρ, πριγκίπισσα 
Βεατρίκη. Εκ μέρους του βελγικού οίκου, παρευρίσκονταν ο 
βασιλιάς Φίλιππος και η σύζυγός του, βασίλισσα Ματθίλδη, 
ενώ από το Μονακό, ο πρίγκιπας Αλβέρτος.

Από τη Σερβία, οι πρώην βασιλείς Αικατερίνη και Αλέ-
ξανδρος, από τη Ρωσία, η Μαρία Βλαδιμίροβνα και τέλος 
από τη Ρουμανία ο πρώην πρίγκιπας Ράντου.
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P Το θέμα δεν είναι να 
σε κηδεύουν, αλλά να σε ζουν 
δημοσία δαπάνη…

P Τόσοι και τόσοι οι διδάξα-
ντες ε;

P Ξέρεις τι είναι να αποδη-
μήσεις και να έχεις μόνο βου-
λευτικά ένσημα; Το άριστα της 
ζωής.

P Ήταν πολύ γαλαντόμος ο 
Άγιος Βασίλης των ολίγων και 
εκλεκτών.

P  Η διαφορά προεδρικής 
και βασιλευομένης δημοκρα-
τίας είναι μία: στην πρώτη κυ-
βερνά η αριστεία, στη δεύτερη 
η αριστοκρατία.

P  Τουλάχιστον οι δικοί μας 
τέως βασιλείς και αιωνίως πρί-
γκιπες έπαιζαν με την μπάλα χα-
μηλά. Να τους το αναγνωρίσουμε αυτό.

P Για τα όσα υπερβολικά ακούστηκαν τις 
τελευταίες μέρες, συμφωνώ με το ότι οι δημο-
κρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους.

P Και με το ότι μόνον τα αυταρχικά καθεστώτα 
σβήνουν σελίδες και φωτογραφίες.

P Αλλά και με το ότι οι αγανακτισμένοι λε-
ρώνουν πλατείες και ρίχνουν τα αγάλματα.

P Με τέτοιον κορεσμό στα νεκροταφεία των 
αστικών κέντρων, καλά που υπήρχε το Τατόι.

P Στα δικά μας. Είπα την αγάπη ότι αν 
πεθάνω πρώτος αυτή να με θάψει ως ιδιώτη. 
Idiot.

P Ο μέσος όρος των 
πολιτών 18-34 ετών που 
ζουν με τους γονείς τους, 
στην Ε.Ε. είναι 50%. Στην 
Ελλάδα αγγίζει το 70%, με 
αύξηση σχεδόν 9% από 
το 2011. Μένουμε πάντα 
παιδιά, που έλεγε και το 
τραγούδι. Από επιλογή ή 
από ανάγκη.

P Δύο στους τρεις 
νέοι ζουν με την οικο-
γένειά τους. Μια ενηλι-
κίωση που αργεί, μια 
χειραφέτηση που ανα-
βάλλεται.

P Μια κοινωνία που ω-
ριμάζει αργά. Αν ωριμάζει.

P Κάποτε μετά το σεξ 
ανάβαμε τσιγάρο. Σήμε-
ρα λαμπάδα.

P Και:
Πηγαίνει κάποιος για 

μια εξέταση ούρων.
– Ουρήστε στο δοχείο, 

του λέει ο γιατρός.
– Πότε να έρθω για τ’ αποτελέσματα; ρωτά.
– Μισό λεπτό, λέει ο γιατρός.
Σηκώνει το δοχείο προς το φως και λέει:
– Ζάχαρο τόσο, ουρία τόσο, χοληστερίνη τό-

σο…
– Για στάσου, λέει ο ασθενής. Οι άλλοι χρησι-

μοποιούν μικροσκόπιο.
– Πήγαινέ τα όπου θες, κι αν δε στα είπα σω-

στά σκίζω το δίπλωμά μου, του λέει ο γιατρός.
Πράγματι, πηγαίνει τα ούρα σε άλλο εργαστή-

ριο και του δίνουν τις ίδιες απαντήσεις.
“Κάτσε να τον μπερδέψω”, σκέφτεται. Ουρεί, 

ρίχνει μέσα στο μπουκαλάκι τα ούρα της γιαγιάς 
του και της εγκύου γυναίκας του. Για να το κάνει 
ακόμη πιο δύσκολο, βάζει καμένα λάδια από το 
μηχανάκι του και πάει τα “ούρα” για εξέταση. Ση-
κώνει ο γιατρός δοχείο προς το φως και λέει:

– Ζάχαρο τόσο, ουρία τόσο, χοληστερίνη τό-
σο… Η γιαγιά έχει διαβήτη και η γυναίκα σου είναι 
έγκυος. By the way, καις λάδια!

Κ.Π.

Δίπλα στους προγόνους του 
στο Τατόι, ενταφιάστηκε χθες

 ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος
-Πλήθος κόσμου έξω από την Μητρόπολη και υψηλές 

παρουσίες βασιλικών Οίκων της Ευρώπης
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