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-Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας 
ευχαριστεί τον Δήμο Βέροιας

-Ένα βιβλίο, κατάθεση ψυχής για τα 50 χρόνια 
που αφιέρωσε στον Ποντιακό Ελληνισμό

Ν. Καρανικόλας: «Συνεχίζουμε δυναμικά, καινοτόμα, αποτελεσματικά 
για την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας»
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Παρχαρίδης – Καγκελίδης, 
μια σχέση εκτίμησης εδώ 

και χρόνια!

Ο Γιώργος Παρχαρίδης, σημαντική προσωπικότητα 
στον ιατρικό κόσμο και στον ποντιακό ελληνισμό, καθηγη-
τής καρδιολογίας του ΑΧΕΠΑ, πρόεδρος των καρδιολόγων 
Ελλάδας και ιδρυτής της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελ-
λάδας, είναι πάντα παρών στις εκδηλώσεις του «Ευστάθι-
ου Χωραφά» στην Πατρίδα και φίλοι καρδιάς με τον πρόε-
δρο Αντώνη Καγκελίδη, ο οποίος μιλάει με τα καλύτερα λό-
για για τον άνθρωπο, επιστήμονα και πόντιο καρδιολόγο.

Και το επανέλαβε ρητά και στην εκδήλωση παρουσία-
σης του βιβλίου του Γ. Παρχαρίδη στη Βέροια την περα-
σμένη Κυριακή στη Στέγη: Ήμουν, είμαι και θα παραμείνω 
Παρχαριδικός!

(Στη φωτογραφία οι δυο τους, στις εκδηλώσεις στο γή-
πεδο της Πατρίδας το καλοκαίρι που μας πέρασε)

Νόμιμη η ανακατανομή 
των βουλευτικών εδρών 

ανά περιφέρεια

Νόμιμη έκρινε την ανακατανομή των βουλευτικών ε-
δρών ανά εκλογική περιφέρεια που έγινε σύμφωνα με την 
απογραφή του πληθυσμού του έτους 2021, το Συμβούλιο 
της Επικρατείας (ΣτΕ) με γνωμοδότησή.

Ειδικότερα, στο ΣτΕ είχε κατατεθεί από τον υπουργό 
Εσωτερικών σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον καθο-
ρισμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας 
(59 στο σύνολό τους) για τις γενικές βουλευτικές εκλογές.  
Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος και παράλληλα έκανε ορισμένες δευτερεύ-
ουσες νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις (π.χ. 
να αναγραφεί στο Προεδρικό Διάταγμα ο ακριβής χρόνος 
διενέργειας της απογραφής, κ.λπ.).

Και αφού τακτοποιούνται τα θέματα με τις έδρες, αναμέ-
νουμε λίαν συντόμως και τις συνθέσεις των ψηφοδελτίων 
των κομμάτων ανα νομό, για τις επερχόμενες ανοιξιάτικες 
εθνικές εκλογές!
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πατρ. Αλεξανδρείας

Ο ΛΑΟΣ γίνεται σήμερα 58 ετών και θυμόμαστε όταν 
πήγε στην οδό Μητροπόλεως και έγινε καθημερινός!

 Ήταν ανήμερα της 
γιορτής του Πολιούχου 
της Βέροιας Αγίου Αντω-
νίου, στις 17 Ιανουαρίου 
1965, όταν ο ιδρυτής του 
ΛΑΟΥ Ζήσης Χρ. Πατσί-
κας, που ακόμη ζούσε 
με την οικογένειά του 
στην Αλεξάνδρεια, έκανε 
το νέο εκδοτικό βήμα με-
τά την έκδοση της εβδο-
μαδιαίας εφημερίδας «Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ», με την 
έκδοση του εβδομαδιαί-
ου τότε ΛΑΟΥ και στό-
χευση την ειδησεογρα-
φική κάλυψη όλης της 
Ημαθίας. Πυρετωδώς 
με τους συνεργάτες και 
τυπογράφους δούλευαν 
εκείνο το βράδυ της Κυ-
ριακής, για να γεννηθεί 
και να κυκλοφορήσει 
στις 18 Ιανουαρίου 1965 
το με αριθμό 1 φύλλο 
της εφημερίδας. Από 
τότε υπήρξαν πολλές 
σημαντικές στιγμές στην 
ζωή και ιστορία της ε-
φημερίδας μας, ωστόσο 
ξεφυλλίζοντας αρχειακές 
φωτογραφίες επέλεξα να 
μοιραστούμε δύο στιγ-
μές που έδωσαν ώθηση 
στον ΛΑΟ. 

Την άνοιξη του 1976 
ο ΛΑΟΣ μετακομίζει στο 
ισόγειο της οδού Μη-
τροπόλεως 72 (δίπλα 
από την Εκκλησία του 
Χριστού), εκεί όπου η 
εφημερίδα κάνει γερές 
ρίζες, δυναμώνει και α-
ποκτά τεράστια επιρροή 
στην κοινωνία. Στην φω-
τογραφία ο Μιχάλης Πα-
τσίκας με τον Τάκη Κου-
μούση σκαρφαλωμένοι σε σκάλα, αναρτούν 
την ταμπέλα. 

Λίγους μήνες μετά, στις 23 Φεβρουαρίου 
1977, στις ίδιες ισόγειες εγκαταστάσεις, που 
εκτός από τα γραφεία, στεγαζόταν και το τυ-
πογραφείο, ο ΛΑΟΣ από εβδομαδιαίος γίνεται 
ημερήσιος, αφού η αγάπη του κόσμου, αλλά 
και οι ανάγκες της πόλης «επέβαλαν» την 
καθημερινή πλέον έκδοση του. Εκείνη την 
ημέρα, ο εκδότης και πατέρας μου Μιχάλης 
Πατσίκας ποζάρει μέσα στο τυπογραφείο, 
κρατώντας με αγκαλιά (μόλις ενός έτους), 
δίπλα από τις λινοτυπικές μηχανές και τα δέ-
ματα του φρεσκοεκτυπωμένου καθημερινού 
ΛΑΟΥ.  

Χρόνια Πολλά! 58 και συνεχίζουμε…
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Επισκέφθηκα χθες για 
δεύτερη φορά μετά από 
περίπου δύο μήνες την 
νεόδμητη πλατεία στο Ερ-
γοχώρι Βέροιας και το μά-
τι μου έπεσε ακριβώς στο 
ίδιο πράγμα. Έναν μεγάλο 
πλαστικό σάκο που χρησι-
μοποιείται για την μεταφο-
ρά άμμου ή την απόρριψη 
μπάζων και που βρίσκεται 
παρατημένος στο ίδιο ση-
μείο, με αυτό όταν βρέθη-
κα στο σημείο το Νοέμβριο 
2022. 

Δυστυχώς «φισκαρισμέ-
νος» από σκουπίδια, αφού 
είναι η πιο «πρόσφορη» 
λύση για να πετάξει κά-
ποιος σκουπίδια. Αφέθηκε 
επί τούτου για να εξυπη-
ρετήσει αυτή την ανάγκη, 
ως ένας τεράστιος κάδος; Αν ναι πότε αναμένεται να 
αδειάσει, αφού πλέον αποτελεί εστία μόλυνσης; Τώρα 
για την περίπτωση που απλώς ξεχάστηκε, γι’ αυτό το 

επισημαίνω, ώστε άμεσα η «πανταχού παρούσα» Υπη-
ρεσία Καθαριότητας του δήμου Βέροιας να μεριμνήσει 
για την απομάκρυνσή του. 

Θα απομακρυνθεί ο γεμάτος σκουπίδια σάκος
από την πλατεία στο Εργοχώρι;



Δυο «Χρυσά Βραβεία (Gold)» και ένα Χάλκινο (Bronze)  απέσπασε ο Δήμος Νάουσας  στην τελετή απονο-
μής των «Best City Awards», που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (16.01.2023)  στην Τεχνόπολη 
του Δήμου Αθηναίων.  Υπενθυμίζεται ότι τα βραβεία «Best City Awards»,  αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις 
καλύτερες πρακτικές και λύσεις που έχουν σχεδιαστεί από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμέ-
νου οι πόλεις να είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες.

Ειδικότερα οι βραβεύσεις του Δήμου Νάουσας αφορούν στις εξής 3 κατηγορίες: 
-Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Έργα χώρων αναψυχής» για την μελέτη δημιουργίας Πρότυπου Βιωματι-

κού Πολυχώρου Γνώσης και Ψυχαγωγίας στη Νάουσα 
-Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλη» για το έργο Ψηφιακή Γε-

ωπύλη Δήμου Η.Π. Νάουσας,
-Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία «Τεχνολογίες αποκομιδής αποβλήτων» για το προτεινόμενο πρόγραμμα 

«Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων –Πληρώνω όσο Πετάω».  
«Ο Δήμος Νάουσας ξεχώρισε και φέτος πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας τρεις  σημαντικές διακρίσεις για 

την ώριμη μελέτη - προς χρηματοδότηση - για την δημιουργία Πρότυπου Βιωματικού Πολυχώρου Γνώσης και 
Ψυχαγωγίας στην περιοχή της Σχολής του Αριστοτέλη στη Νάουσα, για την καινοτόμο δημιουργία της Ψηφιακής 
Γεωπύλης που είναι σε λειτουργία και για την πρόταση μας που αφορά στο περιβάλλον και τη διαχείριση των 
αστικών αποβλήτων. Ευχαριστώ θερμά τους πολίτες της Νάουσας για την στήριξη του έργου της δημοτικής αρ-
χής και όλους τους συνεργάτες μου για την καθημερινή δουλειά, την επιμονή και την συνολική  προσπάθεια για 
την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του δήμου μας αλλά και για την βελτίωση της καθημερινότητας 
των δημοτών μας. Συνεχίζουμε δυναμικά, καινοτόμα, αποτελεσματικά για την ανάπτυξη και την ευημερία του 
τόπου μας» δήλωσε ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, μετά το πέρας της εκδήλωσης στην Αθήνα. 

Επισημαίνεται ότι τα «Best City Awards» διοργάνωσε για 7η  χρονιά η «BOUSSIAS Events» με την αιγίδα 
της ΚΕΔΕ και με την τιμητική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής  και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επιβραβεύο-
ντας την Καινοτομία και την Ποιότητα Ζωής στις Ελληνικές Πόλεις, με  σκοπό την ανάδειξη των κορυφαίων πρακτικών και λύσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
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ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.:  Συναντήσεις για  
τον σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD

 
Συνεχίζοντας τις ενέργειες διαβούλευσης για τον σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., σε συνεργασία με τους Δήμους Αλεξάνδρειας και Η.Π.Νάουσας, διοργανώ-

νει ανοιχτές ημέρες συναντήσεων με το κοινό (Open Days). Οι εκδηλώσεις απευθύνονται στο σύνολο των οικονομικών, κοινωνικών και συλλογικών φορέων της περιοχής (ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικοί 
φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, κλπ.) , καθώς και σε κάθε ιδιώτη ενδιαφερόμενο, ώστε αφενός να γνωρίσουν το τι μπορεί να περιλαμβάνει το νέο Πρόγραμμα LEADER, και αφετέρου να εκφράσουν τις δικές 
τους απόψεις και ενδιαφέροντα, διαμορφώνοντας έτσι ουσιαστικά τον σχεδιασμό.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:
• Για την Αλεξάνδρεια, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00.
• Για τη Νάουσα, στην αίθουσα της ΒΕΤΛΑΝΣ, την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου, από τις 10:30 έως τις 13:30.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, και δεν απαιτείται ο εκ των προτέρων καθορισμός συνάντησης. Από τον  Πρόεδρος της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Θεόφιλο Τεληγιαννίδη, ζητείται η συμμετοχή όλων, δίνοντας δύναμη στον 

λόγο και στην άποψη τους , στη διαμόρφωση του νέου LEADER/CLLD.

«Best City Awards 2023»: Δύο χρυσά βραβεία 
και ένα χάλκινο στον Δήμο Νάουσας 

Ν. Καρανικόλας: «Συνεχίζουμε δυναμικά, καινοτόμα, 
αποτελεσματικά για την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας»

Αίτημα της  Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης Γεωτεχνικών (Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.) στο ΥπΑΑΤ για παράταση 
της εγκατάστασης προστατευτικών διατάξεων έναντι ανατροπής 
(Δ.Π.Ε.Α) στους Διαξονικούς Γεωργικούς Ελκυστήρες (Τρακτέρ) και 
εφαρμογή προγράμματος επιδότησης τους:

 «Αξιότιμε κ. Υπουργέ ,
 Μετά από συνεχή αιτήματα από αγρότες και κτηνοτρόφους από 

όλη τη χώρα σας ζητούμε την παράταση της προθεσμίας για την προ-
μήθεια και την εγκατάσταση των ειδικών προστατευτικών μπαρών-α-
ψίδων –θαλάμων (κατά τύπο και κατά περίπτωση) στους γεωργικούς 
ελκυστήρες -τρακτέρ, που κατασκευάστηκαν και πήραν άδεια κυκλο-
φορίας στη χώρα μας πριν τις 22 Μαΐου 1998 .

 Με την παράταση, που ζητούμε, επιλύεται προσωρινά ένα ση-
μαντικό πρόβλημα που θα αντιμετώπιζαν πολλοί αγρότες και κτηνο-
τρόφοι στη χώρα μας σε μία δύσκολη διεθνή συγκυρία και το οποίο 
θα είχε ως συνέπεια, αφενός την απαξίωση του καλλιεργητικού τους 
εξοπλισμού (τρακτέρ) και αφετέρου θα επιλύσει κάθε κίνδυνο στη 
συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα εκσυγχρονισμού και ανα-
διάρθρωσης των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων.

 Σύμφωνα με την απόφαση ΔΓC47/23-4-1998 και στη συνέχεια 
με την 11337/Γ3Β/2365/2009, καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη 
Δ.Π.Ε.Α. στους διαξονικούς γεωργικούς ελκυστήρες.

 Ο σημαντικότερος λόγος που εξακολουθεί να δίνεται κάθε χρόνο η 
παράταση είναι ότι δεν υπάρχουν στην αγορά εγκεκριμένες Δ.Π.Ε.Α. 
(Διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής για τους διαξονικούς γεωργι-
κούς ελκυστήρες) για όλους τους τύπους διαξονικών ελκυστήρων που 
κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.

 Σημειώνουμε ότι για τον ορισμό του νέου χρόνου παράτασης και 
κατ΄ επέκταση των τερματισμό των συνεχιζόμενων έως τώρα παρατά-
σεων απαιτείται:

 α. Η ολοκλήρωση της Απογραφής των διαξονικών ελκυστήρων
 Σήμερα η απογραφή γίνεται στις Περιφέρειες αλλά δεν υπάρχει 

ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα ώστε να υπάρχει εικόνα για το πόσοι 

και ποιοι τύποι ελκυστήρων κυκλοφορούν στην ελληνι-
κή επικράτεια.

 β. Η θεσμοθέτηση διαφορετικής διαδικασίας εθνικής 
έγκρισης τύπου των Δ.Π.Ε.Α.

 Σήμερα η εθνική έγκριση τύπου (ισχύει μόνο για κυ-
κλοφορία αγροτικών μηχανημάτων στην Ελλάδα) μιας 
Δ.Π.Ε.Α. ,απαιτεί ως δικαιολογητικό την έγκριση τύπου 
ΕΕ.

 Καλούμε το Υπ.Α.Α.Τ. να προχωρήσει άμεσα στον 
εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και την α-
νάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος που θα 
ενσωματώνει την υφιστάμενη πληροφορία και θα υπο-
στηρίζει το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται 
σχετικά με:

 • τη χρήση
• την έγκριση τύπου
• την επισκευή
• την τοποθέτηση
• τον τεχνικό έλεγχο
• τη μεταβίβαση και γενικά όλο τον κύκλο ζωής των 

αγροτικών μηχανημάτων.
 Προτείνουμε την εφαρμογή προγράμματος επιδότησης από το 

Υπ.Α.Α.Τ. στους κατ’ επάγγελμα Αγρότες και Κτηνοτρόφους άλλα 
και γενικότερα στους κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων βάση του 
Μ.Α.Ε.Ε. και της Δήλωσης στο Ο.Σ.Δ.Ε. και οι οποίοι θα προχωρή-
σουν στην τοποθέτηση Δ.Π.Ε.Α. στο Αγροτικό τους μηχάνημα (Τρα-
κτέρ) μέσω είτε των αντιπροσωπειών πώλησης αγροτικών μηχανημά-
των , είτε μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργείων αγροτικών μηχανημά-
των, προκειμένου να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία το 
ταχύτερο δυνατόν.

 Με την συνεχιζόμενη απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων 
και με την οριστική ρύθμιση της διαδικασίας και της τοποθέτησης 
Προστατευτικών στους Γεωργικούς Ελκυστήρες (Δ.Π.Ε.Α. = Διάταξη 

Προστασίας Έναντι Ανατροπής) :
 Θα μειωθούν οι τραυματισμοί και τα θανατηφόρα ατυχήματα από 

την ανατροπή των διαξονικών ελκυστήρων που στοιχίζουν δεκάδες 
ζωές σε αγρότες και κτηνοτρόφους κάθε χρόνο.

 Επιπλέον με την ολοκλήρωση της θα είναι ίσως το χρησιμότερο 
εργαλείο για την εφαρμογή των πολιτικών που αφορούν τα αγροτικά 
μηχανήματα σε όλη την Χώρα.

 Σημειώνουμε επίσης πως θα πρέπει να γίνει και αναγκαία πρό-
βλεψη και προγραμματισμός από το Υπ.Α.Α.Τ. για την στελέχωση 
των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης με το ανα-
γκαίο μόνιμο Γεωτεχνικό Προσωπικό Τ.Ε. και Π.Ε. σε όλες τις Περι-
φέρειες της χώρας και για αυτό σας ζητούμε να προχωρήσετε στην 
προκήρυξη των απαιτούμενων θέσεων μέσω διαδικασιών Α.Σ.Ε.Π.»

Επιστολή της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. στο ΥπΑΑΤ για παράταση
της εγκατάστασης προστατευτικών διατάξεων στα Τρακτέρ



Ένα από τα κλασικά έργα του δραματικού ρεπερτορίου 
και από τα πιο αντιπροσωπευτικά του Ίψεν, τους «Βρικόλα-
κες», ανέβασε ο Όμιλος Φίλων  θεάτρου και τεχνών Βέροιας 
το Σάββατο 14 Ιανουαρίου στη Στέγη, σε σκηνοθεσία του 
Κωστή Αποστολίδη.

Το έργο που γράφτηκε το 1881 παραμένει διαχρονικό και 
πάντα θα σκαλίζει ψυχές, συνειδήσεις, ανθρώπινες συμπε-
ριφορές, μυστικά και ανείπωτες, προσωπικές, κοινωνικές 
και οικογενειακές αλήθειες.

Στην αξία του κειμένου πάτησε η σκηνοθετική προσέγγι-
ση του Αποστολίδη, υπηρετώντας πρωτίστως αυτό και τον 
συγγραφέα. Και το αναφέρουμε, σε σχέση με παλαιότερες 
δουλειές, σε παραστάσεις του, που κυριαρχούσε η οπτική 
του σωματικού θεάτρου.

Με προτεραιότητα στο λόγο, στην σχεδόν δίωρη παρά-
σταση, οι «βρικόλακες» και τα βαριά μυστικά που στοιχειώ-
νουν τους ήρωες, ομολογήθηκαν από τους ηθοποιούς στους 
θεατές, τραγικά άκαιρα, αφού το κακό είχε ήδη συντελεστεί. 
Η υποκρισία και η πονηριά των ηρώων, ο κοινωνικός κα-
θωσπρεπισμός, οι μικροαστικές αντιλήψεις, οι ακάλυπτες 
ανάγκες, ο πόνος και οι απώλειες, μεταδόθηκαν στο κοινό 
της κατάμεστης Στέγης, χωρίς τραγικότητα, με στεγνά συναι-
σθήματα, σαν αυτά που προφανώς απομένουν από μια πο-
λύχρονη «συμβίωση» με τους ψυχοφάγους «βρικόλακες».

Ως κάθαρση όμως, μένει στο τέλος η ελπίδα και η ανα-
γέννηση.Το φως νικάει το σκοτάδι, ακόμα και -σημειολογικά- 
από τις φλόγες μιας καταστροφικής πυρκαγιάς.

Συνηθίζουμε να ονομάζουμε ερασιτεχνικές, τις παραστά-
σεις θεατρικών ομάδων, ομίλων και συλλόγων, από ηθοποι-
ούς και συντελεστές που δεν βιοπορίζονται από το θέατρο. 
Ωστόσο έχουμε δει ερμηνείες ερασιτεχνών ηθοποιών, απο-
λύτως επαγγελματικές και με αφορμή την παράσταση του 
Σαββάτου θα αναφερθούμε στην υποκριτική του Λευτέρη 
Κορυφίδη,  χωρίς καμία πρόθεση να αδικήσουμε την σκη-
νική παρουσία των: Άρη Ορφανίδη, Δέσποινας Γιάγκογλου, 
Μαίρης Μεγγιάνη και Θανάση Μπιζέτα.  Ενδιαφέρουσα σκη-
νογραφικά (Ισαβέλλα Κωνσταντούδη) η σκηνή της πυρκα-
γιάς έξω από το μεγάλο καταθλιπτικό δωμάτιο που έβλεπε 
στον κήπο, αλλά και η διακριτική μουσική υπόκρουση από 
το βιολετζέλο του Δημήτρη Ρογάρη.

Αξιοσημείωτη, η αθρόα προσέλευση του κόσμου στη 
Στέγη, όπου οι ουρές έφταναν μέχρι το πεζοδρόμιο της οδού 
Αντωνιάδη και στις δυο παραστάσεις. Κάτι που δείχνει την 
επιθυμία του κοινού για θέατρο, που τα τελευταία χρόνια 
της πανδημίας το στερήθηκε λόγω των μέτρων υγειονομικής 
ασφάλειας.

Όσο για τα προσεχώς του Ομίλου, προβλέπονται ακόμα 
δυο  παραστάσεις σε σκηνοθεσία του Κώστα Αποστολίδη: 
Το έργο του  Γάλλου συγγραφέα Ζαν Ζιρωντού, «Ο πόλεμος 
της Τροίας δεν θα γίνει» και το «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλ-
μπα» του Λόρκα.

 Σοφία Γκαγκούση
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Το σωματείο πωλητών 
λαϊκών αγορών Ημαθίας, έκοψε πίτα

Την βασιλόπιτα του 2023 έκοψε το σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Ημαθίας στην 
αίθουσα του συλλόγου «Αμάραντος» στην Αλεξάνδρεια, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου το 
μεσημέρι. Καλεσμένοι, εκπρόσωποι  τοπικών αρχών του νομού, φορέων και συνάδελφοί 
τους, με μουσική συντροφιά την ορχήστρα του Μήτσου Κύρτσου. Ο πρόεδρος του σω-
ματείου Δημήτρης Σαμαράς καλωσόρισε τους καλεσμένους και τους ευχαρίστησε για την 
παρουσία τους.

«Οι υποχρεώσεις είναι μεγάλες, η αγάπη σας όμως είναι αυτή η οποία θα μας καθοδη-
γήσει να φέρουμε σε επιτυχία το δύσκολο έργο που αναλάβαμε», είπε με ευχήθηκε  χρόνια 
πολλά, καλή χρονιά με υγεία και τύχη σε όλους.

Το βιβλίο του Κώστα 
Ακρίβου «Ανδρωμάχη», 

παρουσιάζεται 
σήμερα στη Στέγη

Η Δημοτική βιβλιοθή-
κη «Θ. Ζωγιοπούλου» 
της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροι-
ας, ο Σύνδεσμος Φιλολό-
γων Νομού Ημαθίας, το 
βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο 
και οι εκδόσεις Μεταίχμιο 
σας προσκαλούν στην 
παρουσίαση του νέου μυ-
θιστορήματος του Κώστα 
Ακρίβου «Ανδρωμάχη» 
την Τετάρτη 18 Ιανουα-
ρίου 2022 στις 7 μ.μ. στο 
Φουαγιέ της Αντωνιαδείου 
Στέγης Γραμμάτων και Τε-
χνών (Α. Αντωνιάδη 19, 
Βέροια)

 Για το βιβλίο θα μιλή-
σουν η πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Ημαθίας 
Ευγενία Καβαλάρη και ο φιλόλογος Παντελής Τσαλουχί-
δης.Συντονίζει η υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Βούλα Κοτσάλου. 

Ο συγγραφέας Κώστας Ακρίβος θα απαντήσει σε ερω-
τήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου 
του. Η «Ανδρωμάχη» είναι η τραγική ιστορία μιας γυναί-
κας, μητέρας και βασίλισσας, που έζησε στις στάχτες της 
Τροίας και βρέθηκε στην ανάγκη να αγαπήσει ό,τι κανονι-
κά θα ‘πρεπε να μισεί με όλη την ψυχή της…

Με διπλή παράσταση σε κατάμεστη αίθουσα, οι «Βρικόλακες» 
του Ομίλου Φίλων Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Κ. Αποστολίδη

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

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

17.15
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

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

17.15
Σκηνοθεσία: Mark A.Z. Dippe
Σενάριο: Byron Kavanagh & Brad Anderson
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Γιώργος 

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

M3GAN   (James Wan)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Παρασκευή 13/1 – Σάββατο 14/1 - 

Κυριακή 15/1 στις 21.30
Σκηνοθεσία: Gerard Johnstone
Σενάριο: Akela Cooper & James Wan
Ηθοποιοί: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald, 

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

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

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

Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan, Jacey Sink

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

– Σάββατο 14/1 - Κυριακή 15/1 – Δευτέρα 16/1 – Τρίτη 17/1 - Τε-
τάρτη 18/1 στις 19.45

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  12/1/23 - 18/1/23



Το βιβλίο του Γεώργιου Παρχαρίδη, «Όλη μου η ζωή - 50 χρόνια 
οδοιπορίας στην παράδοση και τον πολιτισμό του ποντιακού Ελληνι-
σμού»», παρουσιάστηκε στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών Βέροιας το πρωί της Κυριακής 15 Ιανουαρίου. 

Ο dr Γ. Παρχαρίδης, είναι ομότιμος καθηγητής ιατρικής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τους πλέον καταξιωμένους 
καρδιολόγους στον οποίο η ιατρική οφείλει πολλά καθώς και ο ίδιος 
έδωσε πολλά στην Ιατρική, αλλά είναι και επίτιμος πρόεδρος της Πα-
μποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που αφιέρωσε τη ζωή στον Ποντι-
ακό Ελληνισμό. Αυτό το βίωμά του, το έκανε χρέος και  το μεταφέρει 
στις επόμενες γενιές, μέσα από την προσωπική του ματιά, την οποία 
καταθέτει ως πρωταγωνιστής των γεγονότων όπου αφηγείται όλα όσα 
έζησε στη διάρκεια της πορείας του.

Από τα καπνοχώραφα του Πρωτοχωρίου και την Κοζάνη, έφτασε στα 
ύψιστα αξιώματα της ιατρικής και της καρδιολογίας, και υπηρέτησε τα 
κοινά των Ποντίων για πέντε δεκαετίες από όλες τις θέσεις ευθύνης που 
βρέθηκε.

Τον συγγραφέα προλόγισε η Δώρα Μπαλτατζίδου η οποία συντόνισε 
και την εκδήλωση, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντώνης Καγκελίδης 
εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής των πολιτιστικών ποντιακών 
σωματείων Ημαθίας, ο Δήμαρχος Βέροιας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 
και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, Μάκης Ισαακίδης. Ένα 
καλωσόρισμα σε όσους τίμησαν την εκδήλωση απηύθυνε ο γιός του, 
Στάθης Παρχαρίδης που αναφέρθηκε στην μητέρα του, την αείμνηστη 
Φούλα από τη Νέα Νικομήδεια, που στήριξε γενναία την οικογένεια και 
τον σύζυγό της.

Για το βιβλίο και τον συγγραφέα, μίλησαν οι: Γιάννης Αντωνιάδης 
(Βουλευτής Φλώρινας), Παναγιώτης Σελβιαρίδης (Ομότιμος καθηγητής 
ΑΠΘ), Γιώργος Βαρυθυμιάδης (Πρόεδρος ΠΟΕ), Κωνσταντίνος Γαβρί-
δης (πρώην Γ. Γραμματέας ΠΟΕ), Γιώργος Κιούσης (Δημοσιογράφος / 
Εκπαιδευτικός) που συντόνιζε τις ομιλίες, Φόρης Πεταλίδης (Δημοσιο-

γράφος). Τέλος τον λόγο πήρε ο ίδιος ο συγγραφέας Γεώργιος Παρχαρί-
δης, ευχόμενος το βιβλίο να αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες 
γενιές.

Η εκδήλωση έκλεισε με τη Σέρρα από τον Σύλλογο Ποντίων Αλεξάν-
δρειας, ενώ στο τέλος προσφέρθηκαν ποντιακά εδέσματα.

Την διοργάνωση είχε  η Συντονιστική Επιτροπή των Πολιτιστικών & 
Ποντιακών Σωματείων Νομού Ημαθίας και ο εκδοτικός οίκος University 
Studio Press.

Σ. Γκ.
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Ολοκληρώθηκε το Μνημείο 
της πλατείας Τσερμενίου 

στην μνήμη των θυμάτων της 
Μικρασιατικής Καταστροφής

-Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας 
ευχαριστεί τον Δήμο Βέροιας

 Με αφορμή 
την ολοκλήρω-
ση του Μαρμά-
ρινου Μνημείου 
σ το  παρκάκ ι 
της  πλατε ίας 
Τ σ ε ρ μ ε ν ί ο υ 
στην μνήμη των 
θυμάτων της 
Μικρασιατικής 
Καταστροφής, 
ο Σύλλογος Μι-
κρασιατών Ημα-
θίας ανακοινώ-
νει τα εξής:

« Η  Π ρ ό ε -
δρος και τα μέ-
λη του Δ.Σ.του 
Συλλόγου Μι-
κρασιατών Ν.Η-
μαθίας είμαστε 
περήφανοι που 
με την λήξη της 
επετε ίου των 
100 χρόνων α-
πό την Μικρα-
σιατική Καταστροφή, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και παραδίδουμε 
σήμερα στις μελλοντικές γενιές της Βέροιας  ένα ορόσημο Μνήμης , 
Ιστορίας και Πολιτισμού!

  Πρόκειται για ένα Μνημείο που αποτελεί διαχρονική υπόμνηση 
της μεγαλύτερης τραγωδίας του Ελληνισμού και φόρο Τιμής για τις 
χαμένες αλλά όχι ξεχασμένες Πατρίδες!.

      Το Μαρμάρινο Μνημείο ανεγέρθηκε στο παρκάκι της πλατείας 
« Τσερμένι» μια εμβληματική περιοχή αφού εδώ εγκαταστάθηκε ένας 
από τους πρώτους οικισμούς Μικρασιατών Προσφύγων!

Είναι τοποθετημένο σε ημικλινες βάθρο ύψους δύο μέτρων στην 
μεγαλύτερη πλευρά του και απεικονίζει ένα ανοιχτό βιβλίο!! 

Στην αριστερή σελίδα του αναγράφονται περιοχές και πόλεις-ο-
ρόσημα απ’οπου εκτοπίσθηκε βίαια ο Ελληνισμός και αγκαλιάζουν 
όλο το Προσφυγικό πληθυσμό της Ανατολίας δηλαδή Μικρασιάτες, 
Πόντιους και Θρακιώτες !

Στην απέναντι σελίδα μια ανάγλυφη εικόνα Μικρασιάτισσας Μ 
άνας με τα δύο παιδιά της κι ένα « μποχτσά « και με το βλέμμα φοβι-
σμένο και θλιμμένο που αφήνει πίσω της όλο της το βιός της και τις 
ρίζες της και παίρνει το δρόμο της ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ!!

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε τον Δήμο Βέροιας για την κάλυψη της 
δαπάνης του Μνημείου! Τα επίσημα αποκαλυπτήρια θα γίνουν σε 
ημερομηνία που θα ορισθεί κατόπιν συνεννόησης με την Εκκλησία 
και τις Αρχές της πόλης!»

«Όλη μου η ζωή» το βιβλίο του Γιώργου 
Παρχαρίδη παρουσιάστηκε στη Στέγη

-Ένα βιβλίο, κατάθεση ψυχής για τα 50 χρόνια που αφιέρωσε στον Ποντιακό Ελληνισμό

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΙDRIZIPERPARIM του Dervish και 

της Hamide, το γένος Muca, που γεννή-
θηκε στο Gjergjan Ελμπασάν Αλβανίας 
και κατοικεί στο Άνω Ζερβοχώρι Ημα-
θίας και η IDRIZIΑΓΓΕΛΙΚΗ του Jemin 
και της Jemine, το γένος Debrova, που 
γεννήθηκε στο Gjergjan Ελμπασάν Αλ-
βανίας και κατοικεί στο Άνω Ζερβοχώρι 

Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Άνω 
Ζερβοχωρίου Ημαθίας.



Πραγματοποιήθηκε  η  Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση  
του  συλλόγου  την Κυριακή 15 Ιανουαρίου  2023 και ώρα 11.00 π.μ., στο 
Πνευματικό  Πολιτιστικό   Κέντρο της Λέσχης (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια).

 Το πρόγραμμα της συνέλευσης  ξεκίνησε  στις 11.00 με  τον  αγιασμό  
από  τον  π.  Ναθαναήλ  και  την  κοπή  βασιλόπιττας  για  το  έτος  2023. 
Τυχερή που έτυχε το φλουρί ήταν η πρώην αντιπρόεδρος της 
λέσχης κ. Χατζίδη Κατερίνα. 

Στη  συνέχεια  το  σώμα  προχώρησε  στην   εκλογή προε-
δρείου της ΓΣ, το  οποίο  αποτελούμενο  από  τους Βαγγέλη Ι-
ντζεβίδη  ως  πρόεδρο  και  Χρυσούλα Βελισσαρίδου  ως  Γραμ-
ματέα,  ανέγνωσε  τα   θέματα  ημερήσιας διάταξης.  

Ακολούθησε  ο  διοικητικός απολογισμός της διετίας  2021-22 
και ο  προγραμματισμός έτους 2023 καθώς και  ο   οικονομικός 
απολογισμός της διετίας 2021-22 και  προϋπολογισμός 2023 
από  τον  πρόεδρο  της  λέσχης κ.  Νικόλαο  Τουμπουλίδη ενώ  
ο   πρόεδρος  της  εξελεγκτικής  επιτροπής  κ. Ζευγαρόπουλος 
Λάζαρος    διάβασε  τη  σχετική  έκθεση  ελέγχου  του  ταμείου.

Ακολούθησαν   ερωτήσεις – τοποθετήσεις   και  προτάσεις  
από  τα  παρευρισκόμενα  μέλη  και  δόθηκαν  οι  αναγκαίες  
απαντήσεις.

Κλείνοντας  ο  πρόεδρος  εξέφρασε  την  ευχή  του  για  υγεία  
και  πρόοδο  σε  όλο  τον  κόσμο  και  κάλεσε  όλα  τα  μέλη  για  
μεγαλύτερη συμμετοχή  στην  καθημερινότητα  του  συλλόγου, 
λέγοντας  χαρακτηριστικά  ότι  όλοι  μπορούμε  να  συνεισφέ-
ρουμε  στην  πρόοδο  της  λέσχης  για  να  είμαστε  συνοδοιπό-
ροι  στο  χρέος,  στη   μνήμη,  στη  δικαίωση.

Αμέσως μετά ακολούθησε η παρουσίαση των  υποψηφίων 
για το ΔΣ και την ΕΕ  και αφού αναδείχθηκε η σχετική  εφορευτι-
κή επιτροπή ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την 
ανάδειξη των  νέων εκπροσώπων στη διοίκηση  του συλλόγου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος 
Βέροιας κ. Βοργιαζίδης Κων/νος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών και πρώην πρόεδρος της λέσχης  κ. Τσαχουρίδης 
Αλέξανδρος, ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  κ. 
Γρηγοριάδης Καλλίστρατος,ο αντιδήμαρχος πολιτισμού κ. Ασλα-
νίδης Λάζαρος,το μέλος του Δ.Σ του Σωματείου Αγίου Γεωργίου 
Περιστερεώτα και πρώην πρόεδρος της λέσχης κ. Ζευγαρόπου-
λος  Λάζαρος, ο πρόεδρος του Ανθρώπινου Δυναμικού Βέροιας 
και πρώην πρόεδρος της λέσχης κ. Κουμπουλίδης Λάζαρος, οι 

πρώην πρόεδροι της λέσχης κ. Σαρημιχαηλίδης Παύλος και κ. Καπουρτί-
δης Χαράλαμπος

Ο Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Τουμπουλίδης           Ευαγγελία  Τογκουσίδου
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ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Για μια ακόνη χρονιά, μαθητές και μαθήτριες του 5ου 

ΓΕΛ Βέροιας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά μας, και με τη 
συμπαράσταση και συναίνεση των καθηγητών και του Δ/ντή 
τους κ. Σταμάτη Χρυσή, συγκέντρωσαν  και μας παρέδω-
σαν τρόφιμα που χρησιμοποιήθηκαν στα δέματα που δό-
θηκαν σε άπορες οικογένειες, συμβάλλοντας  με τον τρόπο 
τους, στην ανακούφιση αναξιοπαθούντων της πόλης μας.

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ ευχαριστούν όλη τη 
μαθητική κοινότητα  του σχολείου και εύχονται να έχουν μια 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΟΔΟ και ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΤΥ-
ΧΙΕΣ.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΕΛΙΟΥ
ΕΔΡΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. 23310 22315, Fax 2331022313
Aρ. Πρωτ.: 01/16.01.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Συνιδιοκτήτου 
Δάσους Σελίου, καλούνται τα Μέλη του παραπάνω Συνε-
ταιρισμού, τα έχοντα δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση 
για την 26η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 
9 π.μ. στη Βέροια και στο γραφείο του Συνεταιρισμού επί 
της οδού 25ης Μαρτίου 37, για την συζήτηση και λήψη απο-
φάσεων επί του παρακάτω μοναδικού θέματος.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρι-

σμού
Οι δηλώσεις των υποψηφίων για την εκλογή τους ως 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού θα 
κατατίθενται στα γραφεία του Συνεταιρισμού (25ης Μαρ-
τίου 37 Βέροια) από 19/01/2023, ημέρα Πέμπτη ως και 
31/01/2023 ημέρα Τρίτη (ώρες γραφείου).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική εκλογική 
Γενική Συνέλευση θα γίνει την 5η Μαρτίου 2023 την ίδια 
ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, με το ίδιο μονό θέμα της 
Ημερήσιας Διάταξης.

Βέροια 16/01/2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Εμπλουτισμούς 

της συλλογής της από το Κοινωφελές 
Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού 

Έργου  μέσω Future Library 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας παρέλαβε 305 βιβλία, στο πλαί-
σιο της δωρεάς «Ανάπτυξη Συλλογών Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών» η 
οποία πραγματοποιήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστι-
κού Έργου (ΚΙΚΠΕ) μέσω του Future Library.

Με τη δωρεά των βιβλίων, το ΚΙΚΠΕ συνέβαλε σημαντικά στον εμπλουτισμό 
της συλλογής της Βιβλιοθήκης με βιβλία εξαιρετικών εκδόσεων και ξεχωριστά 
από άποψη θεματολογίας και ποιοτικού περιεχομένου και αποτελούν τη βάση 
για την επίτευξη του στόχου της βιβλιοθήκης να παραμείνει μία πλούσια και 
δημιουργική πηγή γνώσης και να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 
κοινό της.

Η δωρεά του  Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου 
(ΚΙΚΠΕ) έχει ήδη ταξινομηθεί και ενσωματωθεί στον ηλεκτρονικό κατάλογο της 
βιβλιοθήκης και είναι διαθέσιμη για δανεισμό.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση  

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε κοπή Βασιλόπιτας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Βέ-
ροιας καλεί όλους τους χορευτές 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 Τριαντάφυλ-
λου Ασαρτζή. Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 6936871063 (κ. Σωσώ Ελευθεριάδου).

Με τιμή
Το Δ.Σ.

«Το ανδροκρατούμενο 
Κουρμπάνι» στο Αρκοχώρι, 
την Κυριακή 22 Ιανουαρίου
Η Τοπική Κοινότητα Αρκοχωρίου και ο Πρόεδρος κ. 

Βασίλειος Πασχούλας σας προσκαλούν την Κυριακή 22 
Ιανουαρίου 2023 στο παραδοσιακό έθιμο «Το ανδροκρα-
τούμενο Κουρμπάνι».

Θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από 07:30-
10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Αρκοχωρίου 
και στις 12:30 μ.μ. θα ακολουθήσει το παραδοσιακό γεύμα 
στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΛ. 2331078141
FAX  2331078101
E-MAIL : info.dipethever@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

 ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ’’ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Δήμου Βέροιας, Δημήτριος Πυρινός.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Δι-

ευθυντή ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ επί θητεία με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για διάστημα τριών (3) ετών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ– ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν  την αίτηση και τα δι-

καιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την 
επομένη ημέρα της λήξης της ενημέρωσης για την συμπλήρωση του 
«Φακέλου με τις  Γενικές και Ειδικές προτάσεις για τη λειτουργία της 
Επιχείρησης και το Γενικό Πλάνο – Δραματολόγιο» και συγκεκριμένα:

Α. Ενημέρωση- διευκρινίσεις: Από 19/01/2023 έως 25/01/2023 
(πέντε εργάσιμες ημέρες).

Β. Υποβολή Αιτήσεων: Από 26/01/2023 έως 08/02/2023 (δέκα 
εργάσιμες ημέρες).

Η αίτηση υποβάλλεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 
από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 
Παύλου Μελά και Μπιζανίου (έναντι Τράπεζας Πειραιώς), 3ος όροφος. 

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από 
ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00μ.μ. στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
Παύλου Μελά και Μπιζανίου (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) 3ος όροφος. 

Πληροφορίες: στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πυ-
ρινό Δημήτριο, τηλ. 2331078141, 6974332900 και στην γραμματεία 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας (τηλ2331078141, κα. Δροσινού Λαμπρινή).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στον κόμβο «Διαύγεια» στην 

σελίδα της επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΜΡΡΟΕΖΗ-ΜΜΒ), στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) στο πεδίο «Ανακοι-
νώσεις». Στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Βέροιας, Μητροπόλε-
ως 46.

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τον 

κ. Θεόδωρο Τσανακτσίδη, για τη σταθερή υποστήριξη της δομής μας, με την κάλυ-
ψη διατροφικών αναγκών του Ξενώνα Βραχείας Διαμονής, όπως και στις ετήσιες 
εκστρατείες αγάπης που διοργανώνουμε, με τη διανομή δεμάτων προς κοινωνικά  
ευάλωτες οικογένειες.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς συμβάλλει στην αναβάθ-
μιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ανθρώπων που συνδρά-
μουμε, στη μείωση των όποιων ανισοτήτων και προάγει σημαντικά  τον τοπικό μας 
πολιτισμό.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μα-
κεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου



Πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 
στην Αλεξάνδρεια η Γενική 
Συνέλευση της Ένωσης Καλ-
λιτεχνών Φωτογράφων Κε-
ντροδυτικής Μακεδονίας, στο 
Ξενοδοχείο Μάνθος. Η συμ-
μετοχή από τους 6 νομούς της 
Κεντροδυτικής Μακεδονίας ή-
ταν μεγάλη.

Στα πλαίσια της Γενικής 
Συνέλευσης πραγματοποιήθη-
κε και ένα σεμινάριο από το 
POV Studio Έκτορα Νικολά-
κης και Χριστίνα Ράπτη.

Μετά το πέρας της Γενικής 
Συνέλευση και του Σεμιναρί-
ου ακολούθησε φαγητό στο 
εστιατόριο Πιρουνάκι στην 
Αλεξάνδρεια και η κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας της 
Ένωσης Φωτογράφων Κ.Δ. 

Μακεδονίας. Το τυχερό 
φλουρί κέρδισε ο ταμίας 
του συλλόγου Βαγγέλης 
Πατρώνας.

Το Δ.Σ. της Ένωσης 
θέλει να ευχαριστήσει 
τον Έκτορα Νικολάκη 
και Χριστίνα Ράπτη για 
την τιμή που μας έκα-
ναν, το ξενοδοχείο Μάν-
θος για την φιλοξενία 
και το εστιατόριο Πιρου-
νάκι.

Το ΔΣ και όλα τα μέ-
λη εύχονται σε όλους 
μια καλή χρονιά γεμά-
τη υγεία και δημιουρ-
γικότητα. www.cwm-
photographers.gr
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Γενική συνέλευση και πίτα 
από την Ένωση Καλλιτεχνών 

Φωτογράφων Κ.Δ. Μακεδονίας

Δήμος Βέροιας: 
Ολοκληρώθηκε

 η δράση 
«Ασφαλές Άγγιγμα»

Η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας, Ιωάννα Κακολύρη-Κλίτση, και 
η ψυχολόγος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, Στεργιανή-Ραφαέλα Φόλιου, 
διεξήγαγαν βιωματικό εργαστήριο σε όλες τις τάξεις του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας 
(14 τμήματα), με σκοπό την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.  

Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε το επιστημονικά τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Ασφαλές Άγγιγμα». Οι μαθητές μέσω ψηφιακού υλικού (βίντεο) εκπαιδεύτηκαν 
στο να αναγνωρίζουν τα ιδιωτικά σημεία του σώματος, να ξεχωρίζουν το «Ασφαλές» από 
το «ΟΧΙ Ασφαλές» άγγιγμα και το «Ασφαλές» από το «ΟΧΙ Ασφαλές» μυστικό, να λένε 
OΧΙ σε καταστάσεις που τους κάνουν να αισθάνονται άβολα και να αποκαλύπτουν το 
γεγονός σε ενήλικες που εμπιστεύονται. Στο τέλος, δόθηκε στους μαθητές τετράδιο δρα-
στηριοτήτων σχετικό με το θέμα της αυτοπροστασίας από ανεπιθύμητες χειρονομίες και 
καταστάσεις, για περαιτέρω επεξεργασία και κατάκτηση των εννοιών και των δεξιοτήτων.

Ευχαριστίες στον Διευθυντή, κο Κωνσταντίνο Ζαφειρίου, τον Σύλλογο Διδασκόντων 
και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας για την 
πρόσκληση και τη συνεργασία τους, καθώς και τους μαθητές για την ενεργό συμμετοχή 
τους. 

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε παρόμοια πρόσκληση, με στόχο τη συ-
στηματική ενημέρωση των μαθητών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Απογευματινό στην Λέσχη 
Αξιωματικών Βέροιας

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 5.30 μ.μ θα πραγ-
ματοποιηθεί απογευματινό - εκδήλωση στην Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας για την κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
Βέροιας.

Η παρουσία σας, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Περιφερειακού Τμήματος

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας



Μεγάλη έκπλη-
ξη και πολλά 
ερωτηματικά, 

προκαλεί η ξαφνική 
απόφαση του αρχηγού 
της ΒΕΡΟΙΑΣ Στέλιου 
Μαραγκού, να λύσει 
την συνεργασία του με 
την «Βασίλισσα του 
βορρά»!

Κυρίως λόγω της χρονικής 
στιγμής που συνέβη αυτό, εν μέ-
σω πρωταθλήματος, αποτελώ-
ντας βασικό παίκτη της ομάδας 
του, η οποία μάχεται για την πα-
ραμονή στην κατηγορία. Και ό-
ντας μάλιστα ποδοσφαιριστής με 
πολλές εμπειρίες και εμψυχωτής 
των νέων παικτών της ομάδας.

Όσο για τα ερωτηματικά που 
προκύπτουν εύλογα από αυτή 
την απόφαση, έχουν να κάνουν 
με το γεγονός ότι, ο Στέλιος Μα-
ραγκός δεν ταλαιπωρούνταν από 
κάποιο τραυματισμό, ούτε ότι... 
τα πόδια του δεν τον κρατούσαν.

Άλλωστε μέχρι προχθές, ήταν 
βασικός παίκτης της ομάδας του 
και οι 4 μήνες ακόμη αγωνιστι-
κής δράσης, μέχρι την λήξη του 
πρωταθλήματος, δεν θα επιβά-
ρυναν την σωματική του υγεία, 
όταν μάλιστα μιλάμε για έναν ιδι-
αίτερα γυμνασμένο ποδοσφαιρι-
στή. Ένα παίκτη που ήταν απα-
ραίτητος αυτή την χρονική στιγμή 
στη ΒΕΡΟΙΑ, στην προσπάθεια 
που κάνει για την παραμονή της 
στην κατηγορία και από αυτή την 
προσπάθεια κανείς δεν περισ-
σεύει, πόσο μάλιστα οι φυσικοί 
αρχηγοί της και παίκτες με την 
εμπειρία του Μαραγκού.

Γι’ αυτό, κανένας δεν μπο-
ρεί να δεχτεί, ότι ο αρχηγός της 
«Βασίλισσας», θα εγκατέλειπε 
το καράβι που κινδυνεύει και θα 
άφηνε στα «κρύα του λουτρού» 

τη ΒΕΡΟΙΑ, μία ομάδα που υπη-
ρέτησε με ευλάβεια και συνέπεια 
τόσα χρόνια.

Απάντηση σε όλα τα παρα-
πάνω ερωτήματα δίνει η δήλω-
ση που έκανε αποκλειστικά στο 
kerkidasport.gr ο Στέλιος Μαρα-
γκός, ο οποίος ευχαριστεί την 
οικογένεια Μπίκα, μέλη του υ-
παλληλικού προσωπικού και ένα 
μόνο στέλεχος της τωρινής ομά-
δας, τον Γιώτη Τσαλουχίδη, χω-
ρίς να αναφέρει καθόλου τα μέλη 
της διοίκησης, κάτι που δείχνει 
προφανώς ότι ο μέχρι πρότινος 
αρχηγός της «Βασίλισσας» είναι 
χολωμένος από πρόσωπα και 
καταστάσεις!

Άλλωστε, άνθρωποι που είναι 
κοντά στο περιβάλλον του παίκτη, 
μιλάνε για άλλους λόγους (όχι α-
γωνιστικούς) που τον οδήγησαν 
σε αυτή την απόφαση, η οποία 
γέμισε θλίψη στους φίλους της 
«Βασίλισσας»! Λόγοι που έχουν 
να κάνουν με την διαχείριση της 
λειτουργίας των αποδυτηρίων, α-
πό στελέχη που διαταράσσουν 
την ηρεμία της ομάδας (η διοί-
κηση γνωρίζει πολύ καλά τι συμ-

βαίνει αλλά αδυνατεί να λάβει 
μέτρα), κάτι που ο Στέλιος Μαρα-
γκός δεν μπορούσε να δεχτεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο πρώην -πλέον- αρχηγός της 
ΒΕΡΟΙΑΣ θα συνεχίσει την κα-
ριέρα του εκτός απροόπτου στην 
γειτονική Κοζάνη, αγωνιζόμενος 
στην τοπική ομάδα που κάνει 
πρωταθλητισμό στην Γ’ Εθνική 
κατηγορία!

Σίγουρα είναι λυπηρό παίκτες 
να θέλουν να φύγουν από την 
«Βασίλισσα», όπως για παρά-
δειγμα έγινε τελευταία με τους 
Πεταυράκη, Πασά, Γαβριηλίδη, 
όταν μέχρι πριν λίγο καιρό οι 
περισσότεροι ποδοσφαιριστές 
«παρακαλούσαν» να έρθουν στη 
ΒΕΡΟΙΑ!

Στ.Μαραγκός:«Έδωσα
καιτηνψυχήμουγι’αυτόν

τονσύλλογο»
Σ ε  δ ή λ ω σ ή  τ ο υ  σ τ ο 

kerkidasport.gr ο Στέλιος Μαρα-
γκός αναφέρεται στην απόφασή 
του να αφήσει την «Βασίλισσα 
του βορρά» μετά από πολλά 
χρόνια παρουσίας στην ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Ο κύκλος μου στην ομάδα 

έκλεισε και πήρα την απόφαση 
να αγωνιστώ σε ερασιτεχνική κα-
τηγορία. Ευχαριστώ την οικογέ-
νεια Μπίκα για την στήριξη και 
την εμπιστοσύνη που μου έδειξε 
όλα αυτά τα χρόνια, θα τους είμαι 
ευγνώμων για όλες τις στιγμές 
που εξαιτίας τους ζήσαμε. Ευχα-
ριστώ τα σημαντικότερα στελέχη 
που ήταν και η βάση αυτής της 
ομάδας. Την Κατερίνα την Λιά-
κου, τον Σάκη τον Βούλγαρη, τον 
Κώστα τον Καράκωστα και τον 
Κοσμά τον Ρουζιντση. Σημαντικό 
ρόλο επίσης έπαιξε και ο κύριος 
Γιώτης Τσαλουχίδης που με τον 
ερχομό του βοήθησε την ομάδα 
στο να αλλάξει επίπεδο. Εύχομαι 
η ομάδα να πετύχει τον στόχο 
της γρήγορα και να επέλθει η η-
ρεμία, γι αυτό πρέπει να τους 
στηρίξουμε όλοι. Έδωσα και την 
ψυχή μου γι αυτόν τον σύλλογο 
και δεν μετανιώνω για όλα όσα 
έχω κάνει, είτε ήταν σωστά είτε 
λάθος. Εις το επανιδείν».

πηγή: kerkidasport.gr

Τρεις ποδοσφαιριστές αποτε-
λούν οριστικά παρελθόν από την 
«Βασίλισσα του βορρά» και συγκε-
κριμένα οι Βεροιώτες Αλέξανδρος 
Παπατζίκος, Αναστάσιος Τασιόπου-
λος και ο Χαράλαμπος Σταμπου-
λίδης.

Αν προσθέσουμε και την α-
ποχώρηση του αρχηγού Στέλιου 
Μαραγκού, γίνεται αντιληπτό ότι 
το «κυανέρυθρο» ρόστερ μένει με 
μικρό αριθμό παικτών και σίγου-
ρα χρίζει ενίσχυσης.

Για τον λόγο αυτό, η περίπτω-
ση του Βασίλη Μπούζα επανεξε-
τάζεται, σε αντίθεση με τις τρεις 
προαναφερθείσες περιπτώσεις 
των παικτών που μάλιστα αγωνί-
ζονται όλοι στην αμυντική γραμμή!

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι ο 
νεαρός Θανάσης Γιαγτζίδης έγινε 
επαγγελματίας μετά το ματς με 
την ΑΕΛ, ενώ άλλος ένας νεα-
ρός, ο Στέργιος Τσέας προορίζε-
ται για μπλε κάρτα, που σημαίνει 

ότι όποτε χρειάζεται θα μπορεί να 
αγωνίζεται και με την επαγγελμα-
τική ομάδα.

πηγή: kerkidasport.gr

ΒΕΡΟΙΑ: Επανεξετάζεται 
του Μπούζα, επαγγελματίας 

ο Γιαγτζίδης, μπλε κάρτα
ο Τσέας

Έκπληξη η αποχώρηση Μαραγκού
Τι δηλώνει ο αρχηγός - Που συνεχίζει την καριέρα του!
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Το απόλυτο 
των νικών 
πέτυχαν το 

Σάββατο (14/1) 
οι παιδικές ομά-
δες του Φιλίππου 
Βέροιας. Αντιστρό-
φως ανάλογη ήταν 
η κατάσταση του 
εφηβικού τμή-
ματος, το οποίο 
γνώρισε την εκτός 
έδρας ήττα στο 
Κιλκίς.

ΕΦΗΒΟΙΚουΠαΚιλκίς
65-55ΦίλιπποςΒέροιας

Ατύχησε και ηττήθηκε η 
εφηβική μας ομάδα στο Κι-
λκίς. Στα πλαίσια της 4ης 
αγωνιστικής της Β’ φάσης 
στο εφηβικό πρωτάθλημα 
της ΕΚΑΣΚΕΜ, ο Φίλιππος 
Βέροιας ταξίδεψε στο Κι-
λκίς για να αντιμετωπίσει 
την τοπική ΚουΠα στο ΔΑΚ 
Κιλκίς. Αν και το ξεκίνημα 
του παιχνιδιού βρήκε την 
ομάδα μας προηγείται στο 
σκορ, η κατάσταση δεν άρ-
γησε να ανατραπεί. Όπως 
και να έχει, οι παίκτες του 
Χριστόφορου Κουρουζίδη 
πάλεψαν, ωστόσο δεν κα-
τάφεραν να φέρουν ξανά 
“τούμπα” την κατάσταση.

ΠΑΙΔΕΣΑριστοτέλης
Σκύδρας21-71Φίλιππος

Βέροιας
Από την άλλη, εντυπω-

σιακή ήταν η παιδική ομάδα 
του ίδιου προπονητή, η ο-
ποία βρέθηκε στη γειτονική 

Πέλλα. Εκεί αντιμετώπισε 
τον Αριστοτέλη Σκύδρας 
στο ΔΑΚ της περιοχής για 
τη 12η αγωνιστική του Β’ 
ομίλου του παιδικού πρω-
ταθλήματος ΕΚΑΣΚΕΜ. Η 
διαφορά των 50 πόντων και 
το 71-21, μαρτυρούν την 
πολύ καλή απόδοση των 
νεαρών παικτών της ομά-
δας μας. Το σημαντικότερο 
της αναμέτρησης είναι ότι η 
ομάδα μας είχε έντεκα δια-
φορετικούς σκόρερ!

ΠΑΙΔΕΣΦίλιπποςΒέ-
ροιας264-34ΑΓΕΠιερίας

Αντίστοιχα αποτελε-

σματική ήταν και η δεύτερη 
παιδική ομάδα. Οι Παίδες 
του Χρήστου Μπλατσιώτη 
φιλοξένησαν στο ΔΑΚ “Βι-
κέλας” την ΑΓΕ Πιερίας για 
την 12η αγωνιστική του Α’ 
ομίλου του του παιδικού 
πρωταθλήματος  ΕΚΑ -
ΣΚΕΜ. Η πρώτη περίοδος 
βρήκε τις ομάδες να παλεύ-
ουν “σώμα με σώμα”, αλλά 
με συνοπτικές διαδικασίες 
ο Φίλιππος πήρε σημαντι-
κό πλεονέκτημα και έφτα-
σε στην επικράτηση με 30 
πόντους διαφορά. “On fire” 
ο Χατζόγλου, ο οποίος ευ-
στόχησε σε επτά τρίποντα!

Τρειςπαίκτεςστην
προπόνησηκλιμακίου

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 
2023 στο ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ, 
από τον Ομοσπονδια -
κό Προπονητή υπεύθυνο 
Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.- Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ-
.Μ. κ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ 
ΣΤΕΛΙΟ, θα πραγματοποι-
ηθεί προπόνηση κλιμακίου 
των παρακάτω αθλητών 
γεννημένων το έτος 2008. 
Από την ομάδα του Φιλίπ-
που έχουν κληθεί οι Δού-
λαλας Γεώργιος, Καλαϊτζής 
Δημήτρης και Στεφάνου 
Κωνσταντίνος. Δεύτερη νίκη για τη ομάδα 

γυναικών του Ποσειδώνα 
Βέροιας μέσα στα Γιαν-

νιτσά επί του Μέγα με 3-1 σετ 
(25-22,21-25,9-25,20-25), για το 
Πρωτάθλημα γυναικών Κεντρο-
δυτικής Μακεδονίας. Η αγωνι-
στική απόδοση της ομάδας είναι 
υψηλή και φαίνεται από παιχνί-
δι σε παιχνίδι.

Εκτός από το πρώτο σετ που χάθηκε,στα 

άλλα τρία δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και κέρδι-
σε εύκολα τον αγώνα. Όλες οι αθλήτριες που 
χρησιμοποιήθηκαν είχαν καλή απόδοση και 
ιδιαίτερα ξεχώρισαν οι: Κυριακίδου Πανα-
γιώτα, Μπέη βασιλική, Καλαϊτζή Χριστίνα και 
Βέργου Θωμαή. Το άλλο Σάββατο η ομάδα 
του Ποσειδώνα υποδέχεται μέσα στην Βέ-
ροια στις 4 μ.μ την ομάδα της Φλώρινας.

Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος) Κυριακίδου 
Παναγιώτα, Μπέη βασιλική, Καλαϊτζή Χριστί-
να, Τσανασιδου Κική, Χατζηαθανασίου Άννα, 
Βέργου Θωμαή, Πάντσιου Βασιλική, Καπνά 
Ηλιάνα, Γιορεντζίδου Νικολέτα, Βέιου Μελίνα.

Ο Φίλιππος Βέροιας στην εκπαιδευτική 
ημερίδα προπονητών της ΕΟΚ στη Βέροια!

Ο Φίλιππος Βέροιας έδωσε το παρών στην εκπαιδευτική ημερίδα προπονητών της ΕΟΚ 
στη Βέροια!

Στο πρόγραμμα με θέμα “Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης της ΕΟΚ, οι στόχοι και 
η προπονητική του υποστήριξη” που πραγματοποιήθηκε σήμερα (16/1) και ώρα 17:00 με 
20:00 στον Πολυχώρο “Ελιά” στην Βέροια, βρέθηκαν οι προπονητές των ακαδημιών Χριστό-
φορος Κουρουζίδης, Χρήστος Μπλατσιώτης και Μανώλης Λευκόπουλος, καθώς και ο Πρόε-
δρος της ομάδας μας, Ηλίας Λαζός.

Κύριοι ομιλητές στην Ημερίδα θα είναι οι κκ Κώστας Μίσσας, Νίκος Σταυρόπουλος και ο 
Βεροιώτης θρύλος του αθλήματος, Κώστας Τσαρτσαρής.

Με νίκες προχώρησαν οι πρωτο-
πόροι της βαθμολογίας, στην σημε-
ρινή 12η αγωνιστική της Β’ κατηγορί-
ας της ΕΠΣ Ημαθίας.

Πιο αναλυτικά:

Τααποτελέσματα
Αγία Βαρβάρα - Επισκοπή .. 1-2
Ολυμπιακός Ν - Καψόχωρα  .4-1
Ζερβοχώρι - Βεργίνα  ...........3-1

Καβάσιλα - Άχθος Αρούρης . 2-0
Λυκογιάννη - Πατρίδα  ..........0-1
Αχιλλέας Νάουσας – Ραχιά.. 0-2
Ρεπό: ΑΕΠ Βέροιας

Ηβαθμολογία
1. Ζερβοχώρι  ........................26
2. Καβάσιλα  ..........................26
3. Πατρίδα  ............................21
4. Επισκοπή  .........................20

5. Ολυμπιακός Ν.  .................20
6. Αγ. Βαρβάρα  .....................12
7. Ραχιά  ................................12
8. Καψόχωρα  ........................12
9. Αχιλλέας  ............................12
10. Βεργίνα  ...........................10
11. ΑΕΠ Βέροιας  .....................6
12. Λυκογιάννη  .......................5
13. Άχθος Αρούρης  .................4

Μπαράζ μεταγραφι-
κών ενίσχυσεων 
στον Ατρόμητο 

Διαβατού,  με την ανα-
κοίνωση έξι ποδοσφαιρι-
στών.

Αναλυτικά:
Το ΔΣ του Ατρόμητου Διαβατού εί-

ναι στη ευχάριστη θέση να καλωσο-
ρίσει στο έμψυχο δυναμικό του τους 
ποδοσφαιριστές Γεώργιο Αγγελή, Τα-
ξιάρχη Μουρατίδη, Γεώργιο Χατζη-
γεωργίου, Τσιφλίδη Ισαάκ, Τσιφλίδη 
Μιχαήλ και Κωνσταντίνο Παγγούρα.

Η προσπάθεια ενίσχυ-
σης και δημιουργίας μιας 
δυναμικής ομάδας που θα 
εκπληρώσει όλους τους 
στόχους που έχει θέσει το 
ΔΣ συνεχίζεται αόκνως και 
είμαστε βέβαιοι ότι οι ως 
άνω ποδοσφαιριστές θα 
συμβάλλουν στην προσπά-
θεια μας για την επιστροφή 
του Ατρόμητου Διαβατού 
εκεί που του αρμόζει.

Καλή δύναμη σε όλους 
τους ποδοσφαιριστές μας 
μακριά από τραυματι -
σμούς.

Τα νέα των τμημάτων υποδομών
του Φιλίππου Βέροιας

Β ΕΠΣΗ
Νίκες για τους πρωτοπόρους

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Εξαπλή ενίσχυση
για τον Ατρόμητο Διαβατού!

Βόλεϊ - Υψηλή αγωνιστική 
απόδοση... και δεύτερη νίκη για 

τον Ποσειδώνα μέσα στα Γιαννιτσά
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Με νίκες των δύο πρωτοπό-
ρων της βαθμολογίας, ολοκλη-
ρώθηκε η 11η αγωνιστική της Α’ 
κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας, 
κατά την οποία είχαμε τη νίκη 
μόνο ενός φιλοξενούμενου, δύο 
γηπεδούχων, ενώ δύο ματς έλη-
ξαν χωρίς νικητή. Μία αγωνιστική 
που σημαδεύτηκε από τις εικόνες 
ντροπής, οι οποίες σημειώθηκαν 
στο παιχνίδι Αγίου Γεωργίου - Τρι-
κάλων, εντός και εκτός γηπέδου. 
Αναλυτικά οι αγώνες, όπως τους 
παρουσιάζει η εφημερίδα «ΚΕΡ-
ΚΙΔΑ»:

ΑΓΙΑΜΑΡΙΝΑ-ΚΟΠΑΝΟΣ3-
0:Παρέμεινεστορετιρέ

Στην πρώτη θέση του βαθμο-
λογικού πίνακα περέμεινε άλλη 
μια εβδομάδα η Αγία Μαρίνα. Επι-
κράτησε με 3-0 του Κοπανού και 
διατήρησε την μικρή βαθμολογική 
διαφορά που την χωρίζει από τα 
δεύτερα Τρίκαλα.

Οι γηπεδούχοι έβαλαν τις βά-
σεις της νίκης στο πρώτο μέρος. 
Άνοιξαν το σκορ νωρίς ενώ πριν 
το ημίχρονο σημείωσαν και δεύ-
τερο τέρμα. Στο 22’ ο Λέκα έγρα-
ψε το 1-0 ενώ στο 37’ ο Μπρέ-
γκου διπλασίασε τα τέρματα της 
ομάδας του. Στο δεύτερο μέρος, ο 
Κοπανός προσπάθησε αλλά δεν 
κατάφερε να επιστρέψει στην δι-
εκδίκηση του ματς. Η Αγία Μαρίνα 
όχι μόνο διατήρησε το προβάδι-
σμά της αλλά στο 77’ έφτασε στο 
3-0 με τον Αργυρόπουλο.

Καλή η διαιτησία του Μελτζανί-
δη (Παζαρτζικλής, Γκόγκος).

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: (Ζαρογιάννης) 
Μυλωνάς, Κουτσούκης, Πίτος, 
Ράδης (46′ Τζημογιάννης), ΜΟΥ-
ΣΤΑΚΑΣ, ΝΙΟΓΚΑΝΑ, Μπρέγκου 

(65′ Λίβας), Χατζόπουλος (57′ 
Μπουλάρι), ΛΕΚΑ (65′ Δημητρού-
σης), Λουτζιανιώτης, Ντέλλας (57′ 
Αργυρόπουλος)

ΚΟΠΑΝΟΣ: (Μποζίνης) Ίντος 
Κ., Μποζίνης, ΛΥΤΗΣ, Γατουρτζί-
δης, Σαμαράς, Αντωνίου, Στογιάν-
νης Δ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ., Λογγινί-
δης (81′ Μίχος), ΚΟΤΣΑΛΗΣ, Χα-
τζηπαυλίδης (63′ Κωστόπουλος)

ΛΕΥΚΑΔΙΑ–ΒΕΡΟΙΑΒ’
2-1:Ανατροπήστοδεύτερο

ημίχρονο
Την δεύτερη νίκη τους στο 

πρωτάθλημα σημείωσαν το Σάβ-
βατο τα Λευκάδια. Κάνοντας την 
ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, 
κέρδισαν με 2-1 και πήραν βαθιά 
βαθμολογική ανάσα.

Η Βέροια Β’ έπαιξε επιθετι-
κά και στο 20λεπτο έφτασε στο 
γκολ. Στο 20’ ο Αβετίδης έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα και έδω-
σε προβάδισμα στην ομάδα του. 
Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το 
προβάδισμα στο πρώτο μέρος και 
οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυ-
τήρια με το σκορ στο 0-1.

Στο δεύτερο μέρος, τα Λευκά-
δια έκαναν γρήγορα την ανατρο-
πή. Αιφνιδίασαν την αντίπαλο και 
μέσα σε ένα πεντάλεπτο πήραν 
το πάνω χέρι. Στο 47’ ο Σ. Αμα-
νατίδης ισοφάρισε σε 1-1 και στο 
52’ ο Κωστόπουλος σημείωσε το 
2-1 και έδωσε προβάδισμα στους 
Λευκαδιώτες.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν μέ-
χρι το τέλος το πολύτιμο 2-1 και 
πήραν τους τρεις βαθμούς ενώ 
η Βέροια δεν κατόρθωσε να βρει 
για δεύτερη φορά τον δρόμο προς 
τα δίχτυα και να φτάσει στην ισο-
φάριση.

Χωρίς προβλήματα η διαιτησία 
του Μαυρίδη (Σαμαράς, Χριστο-
δούλου Κ)

ΛΕΥΚΑΔΙΑ: (Μαραγκός) Κερ-
μανίδης, Μπάμπος, Κωστόπου-
λος (73′ Κοσμάς), Αμανατίδης 
Β., ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ, Χίσα, ΑΜΑΝΑ-
ΤΙΔΗΣ Σ., Γκότσης, ΚΑΙΣΙΔΗΣ, 
Μιχαηλίδης Π. (88′ Δάφνος), Λα-
μπρίτσιος (46′ Δρενοβιάδης)

ΒΕΡΟΙΑ: (Μπαντής) : Ματελό-
πουλος, Γιαγτζίδης, Μούκας, Δη-
μητρακόπουλος, Παπαδόπουλος, 
ΤΣΙΑΜΠΑΣ, Κωστόπουλος (46′ Κε-
τόγλου), ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, Αβετίδης 
(76′ Δολδούρης), ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ, 
Καρασαρίδης (46′ Αδαμίδης)

ΜΕΛΙΚΗ-ΝΑΟΥΣΑ1-1:
Δεν«Χ»άρηκεκανείς

Ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι 
της Μελίκης με τη Νάουσα. Οι δυο 
ομάδες σκόραραν νωρίς στο πρώ-
το μέρος και δεν κατόρθωσαν να 
φτάσουν σε άλλο τέρμα. Η Μελίκη 
έψαξε το γρήγορο τέρμα και άνοιξε 
στο σκορ στο 16’ με τον Μελιό-
πουλο. Ενώ θα περίμενε κανείς να 
στριμώχνει την αντίπαλη ομάδα, η 
Νάουσα αντέδρασε και με τον Κα-
ραμήτρο στο 23’ έφτασε στο 1-1.

Παρά τις προσπάθειες των 
δυο ομάδων καμιά δεν κατάφερε 
να σημειώσει δεύτερο γκολ και να 
πάρει προβάδισμα. Χωρίς προ-
βλήματα η διαιτησία του Ρηγό-
πουλου (Ζαχαριάδης, Μπέκας).

ΜΕΛΙΚΗ: (Ευτηριάδης) Καψά-
λης, ΛΙΠΕ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ, Κίτσα 
Γ., Παρσόπουλος, Λαναράς (63′ 
Μπουκουβάλας), Μελιόπουλος 
(63′ Χολέβας), Καλαϊτζίδης (75′ 
Ψάλτης), Μπουρδάνος, Κίτσα Ν. 
(89′ Μπίζος)

ΝΑΟΥΣΑ: (Κοτζάμπασης) Σάκ-
κος, Βασιλειάδης, Γιαννόπουλος 
(82′ Πανάγος), ΣΑΡΑΦΗΣ, ΠΑ-
ΠΑΤΑΝΟΣ, Καραμήτρος (48′ Κου-
κούγια), ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ, Παπαγε-
ωργόπουλος, Κωστόπουλος (65′ 
Μίσκος), Ηλίας, Καραμπινέσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΜΑΚΡΟΧΩ-
ΡΙ2-2:Δίκαιημοιρασιά

Ισόπαλο 2-2 έληξε το παιχνί-
δι της Αλεξάνδρειας κόντρα στο 
Μακροχώρι. Οι φιλοξενούμενοι 
πήραν ένα προβάδισμα δυο τερ-
μάτων αλλά στο τελευταίο ημίωρο 
της αναμέτρησης η Αλεξάνδρεια 
βρήκε τις λύσεις και έφτασε στην 
ισοφάριση. Το πρώτο ημίχρονο, 
αγωνιστικά, ανήκει στο Μακροχώ-
ρι. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τον 
έλεγχο, απείλησαν πολύ νωρίς 
με σουτ στο δοκάρι του Νεστορό-
πουλου (στο 7’) και σχετικά νωρίς 
πήραν προβάδισμα. Στο 22’ κέρ-

δισαν πέναλτι και με τον Βασιλεί-
ου εκτελεστή άνοιξαν το σκορ.

Το Μακροχώρι διατήρησε την 
πρωτοβουλία των κινήσεων, έψα-
ξε ένα ακόμη τέρμα και στο 47’ με 
τον Φιλιππίδη έφτασε στο 0-2 και 
έκανε βήμα νίκης. Η Αλεξάνδρεια 
όμως δεν είχε πει την τελευταία 
της κουβέντα. Αντέδρασε και έχο-
ντας πολύ χρόνο μπροστά της κα-
τόρθωσε να φτάσει έως την ισο-
φάριση. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν 
την απόδοσή τους στο δεύτερο 
μέρος και είδαν τις προσπάθειές 
τους να καρποφορούν στο τε-
λευταίο ημίωρο. Στο 67’ οι γηπε-
δούχοι κέρδισαν πέναλτι και ο Κ. 
Πιπιλιάρης με εύστοχο χτύπημα 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Λί-
γο πριν το φινάλε, στο 89’ ο Κ. Πι-
πιλιάρης με ατομική προσπάθεια 
σημείωσε και δεύτερο τέρμα και 
έφτασε στο 2-2.

Μέτρια η διαιτησία του κ. Πα-
παργυρίου (Βαλκάνος Α., Νησε-
λίτης). Υπέδειξε λανθασμένα πέ-
ναλτι υπέρ του Μακροχωρίου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Παπατζίκος) 
: Διακόπουλος, Γεωργακάκης 
(46′ Κίτσας Ε.), Παπαδημητρίου 
(78′ Τόζογλου), ΚΟΥΚΟΥΣΙΤΣΑΣ, 
Μουρατίδης (78′ Σιγκούνας), ΚΙ-
ΤΣΑΣ Ν.,  Πιπιλιάρης Ι., Νικολό-
πουλος (36′ Παπακωνσταντίνου), 
Ριζόπουλος (60′ Χεράκης), ΠΙΠΙ-
ΛΙΑΡΗΣ Κ., Κίρτσογλου

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ: (Απόσογλου) : 
Τζακέρι, Φωτόπουλος, Κιατικίδης, 
Μυλωνάς, ΔΑΛΗΓΓΑΡΟΣ, ΒΥ-
ΖΑΣ, Νεστορόπουλος, ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΥ, Χασιώτης, Κωστογλίδης (83′ 
Τσίλης), Φιλιππίδης (70′ Φαρμά-
κης)

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΤΡΙΚΑ-
ΛΑ2-3:Πρωτοφανήεπεισόδια

εντόςκαιεκτόςγηπέδου
Σε δεύτερο μοίρα πέρασε το 

ποδόσφαιρο στο γήπεδο του Αγί-
ου Γεωργίου. Τα επεισόδια εντός 
και εκτός του γηπέδου αμαύρω-
σαν το άθλημα και γύρισαν το πο-
δόσφαιρο πολλά χρόνια πίσω. Τα 
χαμόγελα και οι αγκαλιές πριν το 
ματς αλλά ο τρόπος παιχνιδιού 
των αθλητών δεν προμήνυαν για 
το τι θα ακολουθούσε. Ο αγώνας 
ξεκίνησε όμορφα. Τα Τρίκαλα πή-
ραν την πρωτοβουλία των κινή-
σεων, είχαν δοκάρι σε σουτ του 
Κίτσα μέσα από την περιοχή στο 
7’ και στο 8’ άνοιξαν το σκορ με 
κοντινή κεφαλιά του Αρβανιτίδη, 
μετά από σέντρα. Τα Τρίκαλα δια-
τήρησαν στο πρώτο 25λεπτο τον 
έλεγχο ωστόσο στο 25’ ο Άγιος 
Γεώργιος σε μια αντεπίθεση του 
έφτασε σε θέση εκτέλεσης και με 
εντυπωσιακό βολέ του Μπακαλί-

δη μέσα από την περιοχή έφτασε 
στο 1-1. Το γκολ ανέβασε τους 
γηπεδούχους. Στο 30’ έφτασαν 
και πάλι κοντά στο γκολ, μετά α-
πό λάθος γύρισμα των αμυντι-
κών των Τρικάλων ο Σταυριανίδης 
βρέθηκε μόνος απέναντι στον Ευ-
αγγελόπουλο αλλά λίγο πριν την 
εκτέλεση ο Νικόλοφ τον ανέτρεψε 
και ο Μαλούτας σφύριξε σωστά 
πέναλτι και σωστά απέβαλε τον 
παίκτη των Τρικάλων. Το πέναλτι 
εκτελέστηκε εύστοχα και οι γηπε-
δούχοι πέρασαν μπροστά με 2-1.

Λίγο πριν την σέντρα, άνθρω-
ποι της διοίκησης των Τρικάλων 
(Δημήτρης και Βασίλης Παπαδό-
πουλος), από την κερκίδα βρέθη-
καν εντός αγωνιστικού χώρου για 
να διαμαρτυρηθούν για το πέναλ-
τι και την αποβολή. Ακολούθησε 
προπηλακισμός των διαιτητών και 
κλοτσιά στον έναν από τους δυο 
επόπτες. Ο διαιτητής επέλεξε να 
μην διακόψει οριστικά το παιχνίδι, 
οι φιλοξενούμενοι μαζεύτηκαν στο 
κέντρο του γηπέδου και πληροφο-
ρία αναφέρει ότι συζήτησαν την 
αποχώρησή τους από το ματς και 
μετά από μια 8λεπτη καθυστέρη-
ση, δόθηκε συνέχεια στον αγώνα. 
Αμέσως μετά την συνέχιση του 
ματς, τα Τρίκαλα έφτασαν στην 
ισοφάριση με δυνατό σουτ του 
Χλιαρόπουλου. Έτσι το ημίχρονο 
ολοκληρώθηκε με 2-2.

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι 
ήταν ισορροπημένο. Οι δυο ομά-
δες έψαχναν το γκολ που θα τους 
βάλει μπροστά στο σκορ. Στο 73’ 
οι γηπεδούχοι έχασαν μοναδική 
ευκαιρία. Ο Σαρκατζής κυνήγησε 
μια φάση που έδειχνε χαμένη και 
βρέθηκε μόνος απέναντι στον Ευ-
αγγελόπουλο αλλά σούταρε άουτ. 
Στο 76’ τα Τρίκαλα δεν άφησαν την 
ευκαιρία να πάει χαμένη. Μετά από 
εκτέλεση φάουλ, ο Αβραμόπουλος 
έπιασε την κεφαλιά, ο Καμπας α-
πόκρουσε και ο Ε. Κίτσας με κοντι-
νή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα γράφοντας το 2-3.

Τα Τρίκαλα πριν στο 85’ είχαν 
και οριζόντιο δοκάρι. Πέντε λε-
πτά πριν το φινάλε, ένα δυνατό 
μαρκάρισμα του Ορφανίδη στον 
Χλιαρόπουλο, σε αντεπίθεση 

των Τρικάλων, άναψε την σπίθα. 
Ο παίκτης των Τρικάλων έμεινε 
στο έδαφος και ξεκίνησαν λεκτι-
κές αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε 
παίκτες και πάγκους των δυο ο-
μάδων. Κάποια στιγμή παίκτης 
του Αγίου Γεωργίου λέει κάτι στον 
προπονητή των Τρικάλων σε έ-
ντονο ύφος (ίσως και σε...γαλλική 
γλώσσα) και ο Γιάννης Κερλίδης 
αντέδρασε με χειρονομίες (τύπου 
«έλα έξω να σου πω»). Ο παί-
κτης του Αγίου Γεωργίου κινήθηκε 
προς τον αντίπαλο προπονητή, 
άνθρωπος του Αγίου Γεωργίου 
που από την κερκίδα βρέθηκε στο 
γήπεδο άρπαξε τον Κερλίδη και 
εκεί δημιουργήθηκε η πρώτη σύρ-
ραξη. Ακολουθεί μια δεύτερη όταν 
νεαρός φίλαθλος των γηπεδού-
χων πήδηξε τα κάγκελα και μπήκε 
στο γήπεδο και τον «άρπαξαν» οι 
ποδοσφαιριστές των Τρικάλων.

Το επεισόδιο επεκτάθηκε στην 
κερκίδα και ξαφνικά φίλοι των δυο 
ομάδων βρέθηκαν στα χέρια και 
πλακώθηκαν στο ξύλο. Όταν η-
ρέμησαν τα πνεύματα το παιχνίδι 
συνεχίστηκε και έληξε 2-3.

Κακώς προκάλεσαν αντιδρά-
σεις οι αποφάσεις του Μαλούτα 
(Αργυρίου, Μητρόπουλος). Θα 
έπρεπε όμως να διακόψει οριστι-
κά το παιχνίδι μετά την κλοτσιά 
παράγοντα των Τρικάλων στον 
επόπτη. Επίσης θα έπρεπε να 
υποδείξει πέναλτι (με το σκορ στο 
2-2) στην ανατροπή του Μαρκαρί-
δη από τον Ορφανίδη.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: (Σπυριδω-
νίδης) : Κάμπας, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, 
Λιάτσος, ΣΑΝΤΙΝΙ, Εμμανουηλί-
δης (46′ Χαραλαμπίδης), Σπυρι-
δωνίδης, ΝΤΑΤΣΗΣ, Μπακαλίδης, 
Φουρκιώτης (76′ Τουλουμτζής), 
Σταυριανίδης, Σαρκατζής

ΤΡΙΚΑΛΑ: (Κερλίδης) : Ευαγ-
γελόπουλος, Μαρκαρίδης, Ατα-
νάσοφ, Βλάχος (40′ Λίτσι), ΑΡ-
ΒΑΝΙΤΙΔΗΣ, Σωτηράκης, Κατρά-
νας (60′ Κίτσας Ε.), Κίτσας Γ. (76′ 
Γεωργίου), ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, 
Κιρκιλιανίδης (60′ Καμπούρης), 
ΧΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.

πηγή: kerkidasport.gr
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Η ταυτότητα της 11ης αγωνιστικής της Α’ ΕΠΣΗ

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.

Τετάρτη 18-1-2023

14:30-21:00 ΚΟΥ-
ΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙ-
ΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΓΩΝΙΑ 23310-28491

14:30-21:00 ΝΙΚΟ-
ΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά 
στο 6ο Δημοτικό σχο-
λείο) 23310-66755

19:00-21:00ΠΑΝΑ-
ΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-28594

21:00-08:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 
23310-28594

Φαρμακεία
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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

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Παράταση αιτήσεων 

συμμετοχής στο τμήμα 
“Διαμόρφωση και διακόσμηση 

εσωτερικών
 χώρων” του Κ.Δ.Β.Μ. 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Δία Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα 
Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης ανακοινώνουν την παράταση 
των αιτήσεων για το εξ’ αποστάσεως Πρόγραμμα “Διαμόρφωση 
και διακόσμηση εσωτερικών χώρων” της Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέ-
ντρα Δία Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212) 
έως τις 27 Ιανουαρίου 2023.

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ    ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων25 Χ
Το προσφερόμενο πρόγραμμα μπορούν να παρακολου-

θήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας, καταγωγής, ηλικίας και 
μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την 
ένταξη των ενδιαφερομένων στο τμήμα απαιτείται η συμπλήρωση 
σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδι-
αφερόμενου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά:

• Τηλ. : 2333053071 (Κεντρική Δομή)/ 2333023114 (Παράρτη-
μα Ρομά)

• Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού (Κεντρική 
Δομή)/ Πλατεία Παπαντωνίου (Παράρτημα Ρομά)

 Αιτήσεις έως την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

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 Μητροπο-

λίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων:  

 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 «Παύ-
λειος Λόγος 90,2 FM». 

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου και 

ώρα 12 στο κέντρο Γκαντίδη. 
Η πρόσκληση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για τους φίλους και συνο-

δούς είναι 15 ευρώ η οποία περιλαμβάνει πλήρες γεύμα και απεριό-
ριστο ποτό.

Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην εκδήλωση.

ΤΟ Δ.Σ

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ – 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ
   
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

και ώρα 11:30π.μ. στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Μητροπολιτικού Κέ-
ντρου Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
(έναντι Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Ναούσης), η «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩ-
ΜΗΟΣΥΝΗ» διοργανώνει διάλεξη, 
με θέμα: «ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥ-
ΒΑΔΩΝ». Ομιλητής θα είναι  ο ιερο-
μόναχος π. Αρτέμιος Γρηγοριάτης. Η 
εκδήλωση τελεί υπό την ευλογία της 
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Πρόγραμμα Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2023

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 18 

Ιανουαρίου 2023 στις 2.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδων 
Βέροιας η Αναστασία Ζουμπόδη,  
σε ηλικία 89 ετών. 

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οι-
κείους της ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 18 

Ιανουαρίου 2023 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίων Παντελε-
ήμονος και Ειρήνης στο Μετόχι η 
Κυβέλη Πετ. Λαμπριανίδου,  σε 
ηλικία 83 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 18 

Ιανουαρίου 2023 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος 
Κουτσαντάς,  σε ηλικία 60 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



Με επίσημη Θεία Λειτουργία στον Ναό του Αγίου Αντωνίου και 
λιτανεία των λειψάνων στο κέντρο της πόλης, τίμησε η Βέροια, χθες 
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023, τον Πολιούχο της Αγ. Αντώνιο τον Νέο. 
Οι λατρευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το απόγευμα της Δευτέ-
ρας και ολοκληρώθηκαν στις 11.00 με την λιτανεία των λειψάνων 
του Αγίου και της εικόνας της Παναγίας Δοβρά, παρουσία εκατο-
ντάδων πιστών που ακολούθησαν την πομπή, υπο τους ήχους 
της Φιλαρμονικής Δήμου Βέροιας, παρουσία κλήρου, στρατού και 
μαθητικών αντιπροσωπειών με σημαίες.

Το Αρχιερατικό Συλλείτουργο τελέσθηκε με την χοροστασία του  
Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρί-
ου, ο οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο και κήρυξε τον θείο λόγο και 
με τη συμμετοχή των Μητροπολιτών Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύ-
λου, Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου και Λαγκαδά, 
Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτωνος.

Ο Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων δεν μπόρεσε να πα-
ραβρεθεί και να λειτουργήσει, λόγω αδιαθεσίας. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας εψάλησαν τα εγκώμια 
του Οσίου Αντωνίου και ακολούθησε πάνδημη Λιτανεία του Ιερού 

Λειψάνου του Οσίου και της Θαυματουργού 
Εικόνος της Παναγίας Δοβρά, την οποία κόμι-
σε προχθές κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό ο 
Καθηγούμενος της ομώνυμης Ιεράς Μονής της 
Βεροίας Αρχιμ. Παντελεήμων Κορφιωτάκης, 
προκειμένου να συμπανηγυρίσει με τον Όσιο 
Αντώνιο.

Η Λιτανευτική πομπή πέρασε από τις οδούς 
Αγ. Αντωνίου, , Κεντρικής,  Βικέλα, Μητροπόλε-
ως, με μια στάση στο ύψος του δημαρχείου και 
μέσω της Βενιζέλου επέστρεψε στον Ναό του 
Πολιούχου.

Παρόντες ήταν ο ημαθιώτης υφυπουργός 
Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι 
βουλευτές Τάσος Μπαρτζώκας και Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
Κώστας Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος Βέροιας Κώ-
στας Βοργιαζίδης, ο θεματικός αντιπεριφερειάρ-
χης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κ. 
Μακεδονίας Γιώργος Κεφαλάς, αντιδήμαρχοι Βέροιας, περιφερει-
ακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, οι υποψήφιοι Μιχ. Χαλκίδης και Θε-
όφιλος Κορωνάς, εκπρόσωποι Στρατού, Αστυνομίας και Σωμάτων 
Ασφαλείας, κ.α.

Της εκκλησιαστικής τάξεως επιμελήθηκαν ο Γενικός Αρχιερατι-
κός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλα-
γής και ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτού-
λιας, Αρχιερατικός Επίτροπος περιχώρων Βεροίας.
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P Η κηδεία έγινε. Περιμένουμε 
τώρα τους τέσσερις γάμους…

P Αν γινόταν η κηδεία Σαλονί-
κη, θα είχαν τελειώσει και το με-
τρό τσακ μπαμ αυτοί.

P Κάτι δεν καταλάβαμε καλά. Κη-
δέψαμε τον Κωνσταντίνο ως ιδιώτη 
και πλάκωσε στην Αθήνα η μισή πο-
λιτική ηγεσία της Ευρώπης.

P Ζήσε κι εσύ τον μύθο σου 
στην Ελλάδα, όπως έλεγε η του-
ριστική διαφήμιση. Ειδικά για αυ-
τόχθονες.

P Στα δε πρωινάδικα, τι φορού-
σε η Μαρί Σαντάλ. Τάση φέτος το 
μαύρο.

P Λαός εξειδικευμένος να κάνει 
μείζον το έλασσον.

P Κάποιοι άλλοι μάλλον είμαστε 
μεγαλωμένοι με μερέντα.

P Κανένας δεν είναι μπροστά από την επο-
χή του. Απλώς κάποιοι μένουν πίσω.

P Πέθανε και η Τζίνα Λολομπριτζίτα. Θα ταφεί 
ως τσιγγάνα.

 P Δεν ήταν βασιλείς οι πρωταγωνιστές 

της εκφοράς, δίδαξαν ω-
στόσο αξιοπρέπεια και 
ευγένεια. Να μαθαίνουν οι 
κάφροι των social media.

P Από το ‘όχι’ στη βασι-
λεία πέρασαν 49 χρόνια. Ο 
Μητσοτάκης ήταν τότε 6 ε-
τών, ο Τσίπρας 6 μηνών και 
ο Ανδρουλάκης αγέννητος. 
Το πεδίο σύγκρουσης λα-
μπρών εξ απαλών ονύχων.

 P (Σχεδόν) 50 χρόνια 
φαγούρα.

P Θα μου πείτε, 75 χρόνια μετά τον εμφύλιο η 
Μποφίλιου θέλει να βγει στο βουνό.

P Απλώς, φοβάται μη χαλάσει το yves saint 
laurent παλτό.

P Πάντως αν ερχόταν στην κηδεία η Κέιτ Μί-
ντλεντον, ευχαρίστως θα πήγαινα να ανάψω κι 
εγώ ένα κεράκι.

P Η Παπαρήγα δεν θα είναι ξανά υποψήφια 
με το ΚΚΕ. Η Κανέλλη δεν κάνει τέτοια λάθη.

P Και:
Μητσοτάκης, Πούτιν και Μπάιντεν. Οι τρεις 

τους ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό 
και αυτός τους είπε πως μπορούν να ζητήσουν 
από μια χάρη. Πάει πρώτος ο Μπάιντεν και του 
λέει:

-Πότε θα γίνει ξανά η Αμερική η πρώτη δύναμη 

στον κόσμο;
-Σε 50 χρόνια λέει ο Θεός.
Ο Μπάιντεν ξεσπάει σε κλάματα.
-Γιατί κλαις τέκνον μου; ρωτάει ο Θεός.
-Δεν θα ζω για να το δω… απαντά εκείνος.
Δεύτερος πάει ο Πούτιν και λέει:
–Πότε θα γίνει ξανά η Ρωσία η πρώτη δύναμη 

στον κόσμο;
-Σε 70 χρόνια, του λέει ο Θεός.
Τότε και ο Πούτιν βάζει τα κλάματα.
-Μα και εσύ κλαις τέκνον μου; λέει ο Θεός.
-Φυσικά, αφού δεν θα ζω για να το δω.
Τελευταίος πηγαίνει ο Μητσοτάκης στον Θεό.
-Πότε θα ξεχρεώσει η Ελλάδα και θα είναι οικο-

νομικά ανεξάρτητη;
Το ακούει ο Θεός και βάζει τα κλάματα! Ο 

Μητσοτάκης απορεί και ρωτά γιατί. Κι απαντά ο 
Θεός:

-Μπορεί να μην ζω ούτε εγώ για να το δω αυ-
τό!

Κ.Π.

Η Βέροια τίμησε χθες τον πολιούχο της Άγιο Αντώνιο τον νέο
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