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Νέα πτώση σήμερα
στην τιμή του ρεύματος

Με νέα σημαντική πτώση στην τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας για σήμερα έκλεισε το Χρηματιστήριο ενέργειας. 
Η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 58,44 ευρώ, μειωμένη 
κατά 33 % σε σχέση με τη σημερινή ημέρα ενώ από το 
περασμένο Σάββατο, η τιμή έχει μειωθεί κατά 75 % (από 
τα 233,81 στα 58,44 ευρώ). Σημειώνεται ότι την κορύφωση 
της κρίσης, το περασμένο καλοκαίρι, η τιμή του ρεύματος 
είχε φθάσει στα 697 ευρώ με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά 
ενδοημερήσια τα 930 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σύμφωνα 
με δημοσίευμα του ΑΠΕ, η πτώση οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στη μεγάλη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στην κάλυψη του φορτίου (70 %) σε συνδυασμό 
με τη χαμηλή για την εποχή ζήτηση. Η σημερινή τιμή είναι 
από τις χαμηλότερες στην ΕΕ καθώς στην πλειονότητα των 
χωρών διαμορφώνεται σε επίπεδα άνω των 130 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα.

Αν δεν κλάψει το μωρό
δεν θα φάει;;;

Βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά μπροστά σε κι-

νητοποιήσεις αγροτών που διεκδικούν την καταβολή 

αποζημιώσεων από τις φυσικές καταστροφές που 

υπέστησαν το καλοκαίρι του 2022. Ως συνήθως, 

ραντεβού με τρακτέρ και ζέσταμα μηχανών ώστε να 

ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για να γίνει το αυ-

τονόητο…να πληρωθούν! Οι αγρότες απόκαμαν, η 

κοινωνία κουράστηκε, αλλά η κυβέρνηση(όχι μόνο η 

παρούσα, αλλά διαχρονικά) σταθερά παίζει καθυστε-

ρήσεις μέχρι τελικά να καταβάλει τις αποζημιώσεις. 

Αν δεν κατέβουν τρακτέρ, αν δεν φτάσει ο κόμπος 

στο χτένι δεν θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς 

τους; Παρά τις φιλότιμες κυβερνητικές προσπάθειες 

στο θέμα των αγροτικών αποζημιώσεων τελικά ισχύ-

ει η λαϊκή ρήση αν δεν κλάψει το μωρό δεν πρόκειται 

να του δώσουν να φάει…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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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
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νεννόησης
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μακαρίου Αιγυπτίου,

Μαρκου Ευγενικού

Πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στον Άγιο Ανδρέα
στο κέντρο της Βέροιας;;;

Εδώ και πολύ καιρό μας α-
ναφέρουν αναγνώστες ότι έχουν 
σταματήσει οι εργασίες στον Ι.Ν. 
του Αγίου Ανδρέα στην περιοχή 
της Κυριώτισσας. Έχουν γίνει το 
τοιχίο και τα σκαλοπάτια, αλλά 
παραμένουν στοιβαγμένα μπά-
ζα, ενώ όπως φαίνεται και στην 
φωτογραφία δεν υπάρχει κανέ-
να προστατευτικό. Υποθέτουμε, 
χωρίς να έχουμε γνώση του τε-
λικού σχεδίου, ότι θα πρέπει να 
τοποθετηθούν κάποια κάγκελα 
γιατί υπάρχει υψομετρική δια-
φορά και μπορεί να προκληθεί 
ατύχημα. Επίσης και στα σκαλο-
πάτια μάλλον θα υπάρξει κάποια 
αντίστοιχη προστασία. Πότε ά-
ραγε θα ολοκληρωθούν αυτές οι 
εργασίες;;; 

Παραταγμένοι για τον Πολιούχο!

Παρόντες και επι τω έργω κάθε χρόνο στην γιορτή του Πολιούχου της Βέροιας Αγίου Αντωνίου, παίρνουν θέση, πέρα 
από τον  Κλήρο, ο Στρατός, η Φιλαρμονική του Δήμου, οι μαθητές/τριες - παραστάτες των σχολείων με τις ελληνικές ση-
μαίες και  οι Βεροιώτισες του Λυκείου των Ελληνίδων με τις παραδοσιακές στολές. Ένα πρωτόκολλο που παραδοσιακά, 
έχει ιδιαίτερη  σημασία και αξία για το διαδικαστικό και το ουσιαστικό της τοπικής γιορτής.

Και του χρόνου!

Η χθεσινή καλοκαιρία με ο-
δήγησε σε έναν μεγάλο περίπα-
το στο κέντρο της Βέροιας και 
φυσικά δεν ήταν δυνατό να μην 
περάσω από την αγαπημένη μου 
Κυριώτισσα. Με την ευκαιρία τσέ-
καρα στο πίσω μέρος προς τον 
Άγιο Βλάσιο, εάν επιδιορθώθηκε 
το μωσαϊκό, αλλά δυστυχώς δια-
πίστωσα ότι συνεχίζει να «ξηλώ-
νεται». 

Στις 5 Αυγούστου 2022 έγρα-
φα στην παρούσα στήλη «Η οδός 
Ξενοπούλου χρειάζεται άμεσα 
την παρέμβαση του δήμου Βέ-
ροιας», κάτι που προκάλεσε την 
παρέμβαση της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας για να αντικαταστήσει κά-
ποιες πλάκες πεζοδρομίου, αλλά 
ακόμη δεν έχουν αγγίξει το μω-
σαϊκό. Πρέπει να εκμεταλλευτού-
με την καλοκαιρία για την επισκευή του, γιατί αν έρθουν 
παγωνιές, χιόνια και ρίψη αλατιού τότε θα καταστραφεί 

ολοκληρωτικά. Αρχικά έλειπαν λίγες πετρούλες, αλλά 
σταδιακά όσο δεν υπάρχει παρέμβαση φοβάμαι ότι θα 
χαθεί ένα όμορφο τεχνούργημα. 

Γιατί δεν διορθώνετε το μωσαϊκό
μπροστά στον Άγιο Βλάσιο;;; 
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Σήμερα στο «ΑΙΓΕΣ» υπογραφές και παρουσίαση 
του νέου Διοικητηρίου Ημαθίας από τον 
Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα

Τη σύμβαση για την κατασκευή του νέου Διοικητηρίου Ημαθίας, στη Βέροια, θα υπογράψει σήμερα Πέ-
μπτη 19 Ιανουαρίου 2023, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης και την παρουσίαση του έργου για το νέο Διοικητήριο Ημα-
θίας θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο “Αιγές Μέλαθρον” (αίθουσα “Ανδρόνικος”) της Βέροιας, στις 12.30’ 
το μεσημέρι, παρουσία του αναδόχου του έργου, του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη και του 
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Πάρη Μπίλλια.

Τα χαρακτηριστικά του νέου Διοικητηρίου Ημαθίας:
-Βρίσκεται στην είσοδο της Βέροιας σε οικόπεδο 33.479 τ.μ.
-Προβλέπεται να στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας.
-Θα κατασκευαστεί αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 150 ατόμων.
-Το σύνολο της δόμησης είναι περίπου 10.000 τ.μ.
-Η θέση του οικοπέδου είναι προνομιακή, το κτίριο θα είναι ορατό από τους διερχόμενους επί της Εγνατίας 

Οδού και θα αποτελέσει κορυφαίο αστικό τοπόσημο.
-Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ένταξη του κτιρίου στο φυσικό περιβάλλον και στη μορφολογία του οικοπέ-

δου και του περιβάλλοντα χώρου.
-Η εικόνα του κτιρίου θα αντανακλά τη σημασία του ως σημαντικού δημόσιου κτιρίου, ενώ θα δημιουργηθεί 

ανάλογος υπαίθριος δημόσιος χώρος για την υποδοχή του κοινού.
-Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ενσωματώνει ομαλά τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και 

των παθητικών συστημάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου.
-Το κτίριο αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα.
-Θα δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων προσωπικού και επισκεπτών συνολικής χωρητικότητας 

195 θέσεων, από τις οποίες οι 14 θέσεις είναι για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.
-Θα γίνουν εκτεταμένες φυτεύσεις.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 28.110.000 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφεται στις 19 Ιανουαρί-

ου 2023, θα επιβλέπεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η κατασκευή 
του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024.

Στην Κουλούρα 
κατεβάζουν τα τρακτέρ 
την Κυριακή, αγρότες 

από Ημαθία,
 Πέλλα και Φλώρινα

 

Στον κόμβο της Κουλούρας δίνουν ραντεβού οι αγρότες της Ημαθίας με τη 
συμμετοχή αγροτών από Πέλλα και Φλώρινα, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου, σύμ-
φωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης που κάλεσε προχθές ο Αγροτι-
κός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας στο Μακροχώρι.

Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων για τις κατα-
στροφές που υπέστησαν οι καλλιέργειες από τα καιρικά φαινόμενα καθώς 
δεν έχουν ακόμα αποπληρωθεί οι αποζημιώσεις για χαλάζι και  παγωνιές. 
«Δεν έχουμε πάρει ακόμα τις αποζημιώσεις που  δικαιούμαστε, για τα χιλιά-
δες στρέμματα καλλιεργειών που καταστράφηκαν από τις βροχοπτώσεις και 
τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου του 2022. Πληρωθήκαμε μόνο την παραγωγή 
που πουλήσαμε στους συνεταιρισμούς μας», τονίζουν οι παραγωγοί, οι οποίοι 
σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, αναμένεται να παρατάξουν τα τρακτέρ και τα 
αγροτικά τους μηχανήματα το πρωί της Κυριακής στον κόμβο της Κουλούρας.

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Μακροχώρι Ημαθίας , οι 
αγρότες επισήμαναν την τεράστια απώλεια στις παραγωγές λόγω καιρικών 
συνθηκών, το υπέρογκο κόστος παραγωγής , αλλά και τα ελάχιστα χρήματα 
που δόθηκαν , όπως υποστηρίζουν για πετρέλαιο κίνησης και λιπάσματα. Για 
τον λόγο αυτό, όπως λένε, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν  και χρωστάνε στον 
ΕΛΓΑ καθώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υπο-
χρεώσεις τους.

Υπεγράφη η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Κατα-
φυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» από τον Δήμαρχο Νάουσας 
Νικόλα Καρανικόλα, παρουσία του Αντιδημάρχου Παιδείας και δια-
χείρισης αδέσποτων ζώων και ζώων συντροφιάς, Βασίλη Τζουβάρα, 
του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Α.Ε.» 
Γαβριήλ Τσαρνούχα και του προϊσταμένου του τμήματος μελετών 
του Δήμου Νάουσας Θωμά  Κυράνου. 

«Το ζήτημα της διαχείρισης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων 
είναι πολύ σοβαρό και μας απασχολεί από την αρχή της θητείας 
μας με ιδιαίτερη ευαισθησία αφενός σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια 
των δημοτών μας και αφετέρου στην τήρηση και εφαρμογή των ό-
σων προβλέπει ο νόμος σχετικά με την προστασία των αδέσποτων 
ζώων. 

Για πρώτη φορά επί της διοίκησής μας και μετά από πολλά χρό-
νια γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση των υποδομών για 
το θέμα των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Νάουσας. 

Νιώθουμε ικανοποίηση που προχωράμε σε ένα τόσο σημαντικό 
έργο, που θα ανακουφίσει σημαντικά τον δήμο μας  στο συγκε-
κριμένο ζήτημα. Ωστόσο, αυτό που οφείλω να τονίσω είναι ότι το 
ζήτημα των αδέσποτων ζώων είναι ένα από τα κυρίαρχα ζήτημα 
παιδείας. Τα ζώα συντροφιάς δεν είναι παιχνίδι που μπορεί να το 
βαρεθούμε και να το εγκαταλείψουμε, αλλά έχουν δικαιώματα όπως 
όλα τα όντα σε αυτόν τον πλανήτη. Η απόκτηση των ζώων συντρο-
φιάς  έχει ευθύνη και θα πρέπει να γίνεται απολύτως συνειδητά 
ακολουθώντας πιστά τα απαραίτητα για τη φροντίδα τους, όπως 
εμβολιασμός και στείρωση», δήλωσε, με αφορμή την υπογραφή της 
σύμβασης,  ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας. 

Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά στην κατασκευή καταφύγιου αδέ-

σποτων ζώων συντροφιάς σε 
γήπεδο, που βρίσκεται στην 
εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. 
Πολυπλατάνου, προκειμένου 
να φιλοξενήσει  αδέσποτα ζώα, 
ενώ το κτίριο θα διαθέτει και 
κτηνιατρείο, που είναι απαραί-
τητο για την περίθαλψη των 
ζώων.

Ειδικότερα, το κτίριο θα πε-
ριλαμβάνει:

1.  Γραφείο διοικήσεως 
και διαχειρίσεως, εμβαδού 
15,20μ2

2. Αίθουσα προσωπικού, 
εμβαδού 12,80 μ2

3. Αποθήκη τροφών και υλι-
κού, εμβαδού 8,00μ2

4. Αίθουσα παρασκευής ή 
προετοιμασίας της τροφής των 
ζώων, με τα σχετικά σκεύη και   
είδη εστιάσεως των ζώων και 
πλυντηρίου αυτών, εμβαδού 
8,00μ2

5. Αίθουσα απομονώσεως ασθενών ζώων, εμβαδού 16,00μ2
6. Κτηνιατρείο, εμβαδού 24,60μ2
7. Τμήμα Φιλοξενίας ζώων εμβαδού 160,72 μ2, που θα περιλαμ-

βάνει δεκαέξι (16)  αίθουσες διαμονής  φιλοξενούμενων ζώων με 

τον προαύλιο χώρο ασκήσεως. 
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 

402.811,97€,  με το ποσό των 328.811,97€ από πιστώσεις του ΠΔΕ 
του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από πόρους του Δήμου με 
το ποσό  των 74.000€. Η κατασκευή του έργου θα διαρκέσει επτά 
μήνες.

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Νάουσας



Το Σάββατο , 14 Ιανουάριο 2023, πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης Αξιωματικών Φρου-
ράς Βέροιας, η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της Πρωτο-
χρονιάτικης Βασιλόπιτας του 3ου Συστήματος Προσκόπων 
Βέροιας. 

Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πατέρας Παύλος , ως εκπρό-
σωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας. Μας ευχή-
θηκε να έχουμε μια καλή και ευλογημένη χρονιά, να έχουμε 
δύναμη και φώτιση από τον Θεό στα καθήκοντα μας. 

Στη Βασιλόπιτα, το τυχερό νόμισμα πήγε στην νεοσυ-
σταθείσα Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης του Συ-
στήματος μας που αποτελείτε από τους: Προέδρος Κώστας 
Δάρλας, Αντιπρόεδρος Χριστίνα Αντώνιου, Γραμματέας 
Φανή Τατσίδου, Ταμίας Πέννυ Μπούσκα, Υπεύθυνος Υλικού 
Παναγιώτης Κυριαζής, μέλη Αλέκα Ιακωβίδου, Μαρία Ζαγκα-
ρίδου, Γιάννα Μητάκου και Έφη Τσιάμη. Θεωρούμε σημα-
διακό ότι το φλουρί έπεσε σε αυτούς και τους ευχόμαστε η 
θητεία τους να είναι παραγωγική και επιτυχημένη. 

Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να παρευρίσκονται, 
πέραν της μεγάλης συμμετοχής των μελών μας και εκπρό-
σωποι των φορέων. 

Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ήταν οι Βουλευτές 
Ημαθίας ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης και ο κ. Άγγελος Τόλ-
κας, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος 
Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Κωνσταντίνος Βοργια-
ζίδης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ημαθίας 
Πύραρχος Νίκος Παλαμούτης, ο εκπρόσωπος του Διοικητή 
της 1ης Μεραρχίας Πεζικού Συνταγματάρχης Χρήστος Μπα-
λατσούκας, ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας κ. Δημήτρης 
Πυρινός, ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος Κεντρικής 

Μακεδονίας και Αρχηγός του 5ου Συστήματος Προσκόπων 
Βέροιας Ανέστης Παντελίδης, ο Έφορος Διοίκησης Ματθαίος 
Πιστοφίδης, ο Αναπληρωτής Έφορος Οικονομικών Νίκος 
Αυτζής, η Αρχηγός του 2ου Συστήματος Προσκόπων Βέροι-
ας Αργυρώ Πιστοφίδου , η Ένωση Παλαιών Προσκόπων με 
τους Υπαρχηγούς της Σωτήρη Τσέλιο και Μερόπη Τσέλιου, 
μέλη της Ένωσης Παλαιών Παύλος Πυρινός, Χρήστος Ε-
μπορίδης, Αντώνης Κολυβόπουλος, Πρόδρομος Τριγώνης 
και ο ραδιοερασιτέχνης Ανδρέας Βουλγαρόπουλος, οι Πα-
λαιοί Αρχηγοί του 3ου Συστήματος Θανάσης Στάντζος και 
Γιάννης Δημόπουλος, ο Αρχηγός του Προσκοπικού Κέντρου 
Καστανιάς Κοσμάς Καρατζίδης, Παλαιοί Βαθμοφόροι του 
Συστήματος μας όπως η Ειρήνη Θεοχαροπούλου και ο περι-
βαλλοντολόγος Νίκος Στάντζος. 

Στην εκδήλωση τιμήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ημαθίας για την συμβολή της στο έργο της Προσκοπικής 
Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής με την απονομή του Δια-
σωστικού Επισείοντα που παρέλαβε ο Πύραρχος κ Παλα-
μούτης. 

Επίσης έγινε απονομή του Διακριτικού Δάφνης από τον 
αναπληρωτή Περιφερειακό Έφορο Ανέστη Παντελίδη στην 
Ανιχνευτή Άννα Αλεξιάδου που με επιτυχία ολοκλήρωσε την 
απαιτούμενη δοκιμασία.

Ευχές και μια Υπόσχεση από τους Βαθμοφόρους του 
3ου Συστήματος Δασοπροσκόπων Βέροιας για μια Προσκο-
πική χρονιά γεμάτη και μοναδική!! Γιατί η καλύτερη εξόρμη-
ση δεν είναι αυτή που μας πηγαίνει πιο μακριά αλλά αυτή 
που φτάνουμε μαζί στον τελικό στόχο!!

Η Αρχηγός του 3ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας
Μαρία Γκασνάκη

4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε 
η Σύγχρονη Λέσχη Μπριτζ Βεροίας

Την Κυριακή 15 
Ιανουαρίου η Σύγ-
χρονη Λέσχη Μπριτζ 
Βεροίας έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πί-
τα της. Κατάμεστος 
ο όμιλος, πλούσιος ο 
μπουφές με παραδο-
σιακά εδέσματα και 
ακόμα πιο πλούσια η 
παρέα μας, με φίλους 
από Θεσσαλονίκη, 
Λάρισα και Κατερίνη.

Μετά την κοπή πίτας, ακολούθησε α-
γώνας με τη συμμετοχή 48 μπριτζέρς, ενώ 
στη συνέχεια, σύσσωμη η παρέα διασκέ-
δασε σε ταβέρνα της πόλης.

 Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν γεμάτοι, με 
τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδή-
λωση, αλλά και τα καλύτερα τοπικά προϊ-
όντα στα χέρια, καθώς τα έπαθλα ήταν μία 
προσφορά του οινοποιείου Αργυράκης.

 1η θέση στην κατηγορία 1-6 οι Κούτε-
ρη Φιλιώ & Οικονομίδης Κώστας

 1η θέση στην κατηγορία 1-9 οι Χατζη-
λάμπρου Κατερίνα & Κούγκα Ευφημία

 Νικητές του τουρνουά οι Περδικάρης 
Νίκος & Δεστέφανος Κωστής

 Το φλουρί κέρδισε ο Τσομπάνογλου 
Βασίλης και γύρισε στη Θεσσαλονίκη με 
ένα ταψί Ρεβανί. 

Ο αγώνας ήταν υψηλού επιπέδου, και 
τον τίμησαν με την παρουσία τους παίκτες 
μεγάλης κατηγορίας και δυναμικής. Αυτή 
είναι όμως και η μαγεία του Μπριτζ. Ένας 
νέος παίχτης έχει τη δυνατότητα από την 
πρώτη μέρα να αντιμετωπίσει πρωταθλη-
τές Ελλάδος, μέλη της Εθνικής Ομάδας 
και γιατί όχι, με λίγο θάρρος (ή θράσος), 
να τους αποσπάσει και κάποιο καλό απο-
τέλεσμα.

Όποιος ενδιαφέρεται να γνωρίσει  τον 
υπέροχο αυτό κόσμο, ξεκινούν νέα τμήμα-
τα τον Ιανουάριο. Πληροφορίες & εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος στο τηλ. 694 546 5706

Παρουσίαση βιβλίου 
από το Εκκοκκιστήριο Ιδεών

«Βέροια:
Απομνημονεύματα της 

μνήμης» με 300 ιστορίες 
και πρωταγωνιστές

 της πόλης

Το βιβλίο «Βέροια: Απομνημονεύματα της μνήμης», 
παρουσιάζεται στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών της Βέροιας, την 
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 11:30 το πρωί. Ένας τόμος 
με ιστορίες της πόλης που έγραψαν 40 Βεροιείς, για 300 
πρωταγωνιστές της ζωής της Βέροιας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η καθηγήτρια ιστορίας του 
καποδιστριακού πανεπιστημίου και συγγραφέας Μαρία 
Ευθυμίου, ο Γιάννης Μπουτάρης πρώην δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Σταύρος 
Θεοδωράκης και ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Γιώρ-
γος Σκαμπαρδώνης.

Το βιβλίο είναι μία έκδοση του Εκκοκκιστηρίου Ιδεών 
και η πρόσκληση  για την εκδήλωση είναι ανοιχτή για το 
κοινό.

Ο Μεγαλέξανδρος στο Κουβέιτ
Το καλλιτεχνικό έρ-

γο του Βαρλάμη γίνεται 
γέφυρα επικοινωνίας 
της Ελλάδας με την Α-
νατολή.

Την  περασμένη 
Δευτέρα 16 Ιανουαρί-
ου εγκαινιάστηκε στο 
πολ ιτ ιστ ικό κέντρο 
CAP (Contemporary 
Art Platform)  της πό-
λης του Κουβέιτ υπό 
την αιγίδα του Έλληνα 
Πρέσβη κ. Κων. Πιπε-
ρίγκου και με την πα-
ρουσία του υπουργού 
Eμπορίου & Βιομηχα-
νίας Mazen Al Nahed, 
των υπουργών από 
την Ελλάδα κ.κ. Άδω-
νι Γεωργιάδη και Κων. 
Φραγκογιάννη, πρε-
σβευτών, των Καθη-
γητών Dr. Abdulach Al 
Ajmi και Dr Abdulhach 
Alhargi από τη Σχολή 
Τεχνών του εθνικού 
πανεπιστήμιου του 
Κουβέιτ, του Καθ. Κυρ. 
Αναστασιάδη, προέ-
δρου της Ιατρικής Σχο-
λής και του Καθ. Παν. Γκλαβίνη κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και πλήθους κόσμου η εντυπωσια-
κή έκθεση του Ευθ. Βαρλάμη για το Μεγαλέξανδρο με 79 έργα ζωγραφικής και γλυπτά.

Είναι μια καλλιτεχνική δράση, που όπως αναφέρει και στον τίτλο της, ανοίγει πολλαπλά επίπεδα κατανόησης και προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα 
στις δύο χώρες και ο Αλέξανδρος επιστρέφει μετά από 24 αιώνες στην περιοχή του Κουβέιτ, όπου, όπως γράφει ο Αρριανός και άλλοι αρχαίοι ιστορικοί, 
σχεδίαζε να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου και στη γειτονική νήσο Φαϊλάκα (Φυλάκιο)  δημιούργησε τον ναύσταθμο, απ’ όπου ο Νέαρ-
χος απ’ την Αμφίπολη προετοίμαζε το στόλο για να κάνει τον περίπλου της Αραβίας και της Αφρικής.

Η επίσημη αγγελία της έκθεσης την προηγούμενη Παρασκευή από τον Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου του Κουβέιτ προβλήθηκε 
από το σύνολο των τηλεοπτικών καναλιών και ΜΜΕ του Κουβέιτ και ευρύτερα του Αραβικού Κόλπου και αναπαράγεται από τα κοινωνικά δίκτυα του φοι-
τητικού κόσμου.

Κοπή Βασιλόπιτας από το 
3ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας



Του Τηλέμαχου 
Χατζηαθανασίου
 
Περάσαμε κοντά τρία χρόνια 

πανδημίας με βαριά και ανεξίτηλα 
σημάδια: Χάθηκαν πολλοί συνάν-
θρωποί μας, άλλοι σημαδεύτηκαν 
από μικρές ή και μεγάλες βλάβες. 
Σήμερα φαίνεται να κατακλυζόμα-
στε από νέο κύμα με αποτέλεσμα 
να οδηγείται το Σύστημα Υγείας σε 
απρόβλεπτες πιέσεις. 

Ως πολίτες, εξουθενωμένοι από 
τα χρόνια του κορονοϊού, θεωρήσαμε ,αφελώς βέβαια, ότι ο 
κορονοϊός  μας ξέχασε. Κάναμε λάθος. Η πολιτεία είναι προ-
ετοιμασμένη; 

Επειδή η μεταδοτικότητα έχει φτάσει στο κόκκινο, με το 
καλημέρα ο ιός φορτώνεται στα πνευμόνια μας. Σε μια από 
τις «καλημέρες» μου, ήρθε και σε μένα και φοβούμενος τα 
χειρότερα πήγα στο νοσοκομείο Βέροιας.  Εκεί  βίωσα την α-
γωνία των ασθενών με COVID μπροστά και στο ενδεχόμενο 
να μην ξαναγυρίσουν σπίτι τους.   

Μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο οδηγούμαι στην μονάδα 
COVID που βρίσκεται σ ένα τμήμα του  2ου ορόφου, απο-
μονωμένος από τον υπόλοιπο όροφο, με κλειστές τις πόρτες 
των θαλάμων, όπως άλλωστε προβλέπεται. Το δωμάτιο 
τρίκλινο , πρώην δίκλινο, αλλά δεν πειράζει, σκέφτομαι, παν-
δημία γαρ.  

 Όταν χρειάστηκα κάτι, το πρώτο που έκανα ήταν να α-
ναζητήσω ένα κουδουνάκι το οποίο θα αποτελούσε το μέσο 
επικοινωνίας  με τον έξω κόσμο. Δεν ευρέθη το κουδουνά-
κι. Σκέφτηκα, ότι επειδή ήμασταν περιπατητικοί ασθενείς, 
μας έβαλαν σ ’αυτόν το θάλαμο έτσι ώστε να ειδοποιούμε, 
ανοίγοντας την πόρτα και επικοινωνώντας δια ζώσης. Να 
σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κανείς  άλλος στον θάλαμο πέραν 
των ασθενών Αυτό λοιπόν έκανα όταν χρειάστηκε,  αλλά 
βρέθηκα στην πρώτη δυσάρεστη έκπληξη: Πριν προλάβω να 
πω τι ήθελα, άκουσα μια εντολή, τύπου  παραγγέλματος ‘’μη 
βγαίνετε έξω’’.   Έκλεισα την πόρτα και γύρισα στο κρεβάτι 
μου έκπληκτος. Κατά τη δεύτερη απόπειρα επικοινωνίας, 
έκανα ένα βήμα παραπάνω και χτύπησα το τζάμι του διαχω-
ριστικού. Πριν προλάβω να πω κάτι, πάλι άκουσα την εντολή 
‘’μην ανοίγετε την πόρτα’’. Σ ’αυτή την περίπτωση πλησίασε  
και συνεννοηθήκαμε με το διαχωριστικό ανάμεσα μας. 

 Επειδή ο θάλαμος ήταν μικτός, το βράδυ η ασθενής του 

γωνιακού κρεβατιού, αισθάνθηκε μια ζάλη αλλά δεν υπήρχε 
τρόπος να ειδοποιήσει και σηκώθηκε, παρότι την είχα κα-
θησυχάσει μετά από μια απλή εκτίμηση, ότι δεν είναι κάτι 
σοβαρό. Αλλά μια συμβουλή από έναν ασθενή, έστω κι αν 
φέρει την ιδιότητα του γιατρού, δεν μπορεί να καθησυχάσει 
την άρρωστη. 

 Τρεκλίζοντας, τοίχο - τοίχο, έφτασε στην πόρτα, την ά-
νοιξε και με τρομαγμένο ύφος, έβγαλε το  κεφάλι για να γίνει 
αντιληπτή και να καλέσει βοήθεια για τη ζάλη, που επέμενε. 
Πριν ανοίξει το στόμα της αντιμετώπισε προσβλητική συμπε-
ριφορά.  Σ ’αυτό το σημείο οι αντοχές μου είχαν εξαντληθεί. 
Προβληματίστηκα και αναρωτήθηκα, γιατί δεν ανταποκρίνο-
νται…

 Και αναγκάστηκα να πάρω θέση για να δοθεί κάποια λύ-
ση στην ανασφάλειά μας. 

Στην συνέχεια διαπίστωσα ότι δεν ήταν μόνο ο δικός μας 
θάλαμος χωρίς μέσον επικοινωνίας, αλλά όλοι οι θάλαμοι 
στην Μονάδα και ενημέρωσα τον νοσηλευτή που γνώριζα ότι 
ασχολείται με χωροταξικές ρυθμίσεις αυτού του είδους. 

    Σε όλο το διάστημα από την εισαγωγή μου μέχρι το 
συμβάν που περιγράφω, οι τρεις ασθενείς δεν είχαμε δικαί-
ωμα ούτε να νυστάξουμε. Με το που έκλειναν τα βλέφαρα, 
το βροντώδες κλείσιμο της πόρτας μας τίναζε  όρθιους, ενώ 
γνωρίζουμε όλοι από τις εμπειρίες μας ότι υπάρχουν πόρτες 
που κλείνουν αυτόματα και αθόρυβα. Η ησυχία  φαίνεται να 
είναι υποτιμημένο αγαθό. Θεωρείται πολυτέλεια μάλλον, η 
πληροφορία ότι στις ‘’προηγμένες’’ χώρες, οι εργαζόμενοι σε 
νοσοκομεία επικοινωνούν με συσκευές ενδοεπικοινωνίας, 
ενώ πολυτέλεια έμοιαζε και η διαθέσιμη καρέκλα  για ασθε-
νείς.

  Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, όταν βλέπεις δύο νοσηλεύ-
τριες να τρέχουν βγάζοντας φωτιές στα πόδια τους, για να 
διεκπεραιώσουν έγκαιρα την νοσηλεία των ασθενών, χωρίς 
τεχνικά μέσα επικοινωνίας, τότε προσπαθείς να κατανοήσεις. 
Αυτό όμως δεν μειώνει το αίσθημα ανασφάλειας των ασθε-
νών που το «πληρώνουν» οι εργαζόμενοι  χωρίς να ανήκει 
στις «ευθύνες» τους.  

Ευτυχώς, τέλος καλό, αφού η Επιστήμη ανταποκρίνεται 
πλήρως στις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους και μπορώ 
από το σπίτι μου, να επισημάνω την εμπειρία αυτή.  

 (Υ. Γ. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις  των άλλων δυο α-
σθενών στην διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου) 

 *Συνταξιούχος γιατρός, πρώην Διευθυντής Χειρουργι-
κής Κλινικής του Νοσοκομείου Βέροιας
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Τη βασιλόπιτα έκοψαν οι γυναίκες 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας

Με μεγάλη επιτυχία το Τμήμα Γυναικών του Συλλόγου Βλάχων 
Βέροιας διοργάνωσε την ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ, για το έτος 2023. Η εκδή-
λωση πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι του Συλλόγου των Βλάχων, τη 
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023. Η υπεύθυνη του Τμήματος Γυναικών, 
κα Αναστασία Πίσκου, καλωσόρισε τις γυναίκες- μέλη και φίλες του 
Συλλόγου, ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία, συνε-
χάρη και  ευχαρίστησε τα μέλη του Συλλόγου  για τις πετυχημένες 
δράσεις τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιδήμαρχος 
Παιδείας και Ισότητας των Φύλων κα Συρμούλα Τζήμα- Τόπη, από 
τον  Όμιλο Προστασίας Παιδιού η Πρόεδρος κα Αικατερίνη Γαλλίκα 
καθώς και η κα Ολυμπία Σουγιουλτζή, η Σύμβουλος της Κοινότητας 
Βέροιας κα Αθηνά Τζιούρζια , η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καρκι-
νοπαθών Βέροιας ‘’Ο Άγιος Παρθένιος’’ κα Ιωάννα Τσιαρτσιάνη και 
πολλές άλλες εκλεκτές κυρίες της τοπικής μας κοινωνίας.

Η δρ. Αναστασία Πάπαρη,  Αρχιτέχνων- Πολεοδόμος,  αναφέρθη-
κε στη δημιουργία του  ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΜΑΝΙΚΟΥ/
ΒΛΑΧΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η δρ. Αναστασία Πάπαρη,  ως μελετήτρια 
και συντονίστρια   το έργου μαζί με τον Αρχιτέκτονα- Μηχανικό κ Δη-
μήτριο Καπρίνη,  κάλεσε όλες τις παρευρισκόμενες  γυναίκες να στη-
ρίξουν  και να συνδράμουν στο νέο μουσείο προσφέροντας κειμήλια 
βλάχικου πολιτισμού.

Μέσα σε μία ιδιαίτερα  ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα οι Γυναίκες 
του Συλλόγου Βλάχων συζήτησαν, χόρεψαν και τραγούδησαν παρα-
δοσιακά βλάχικα τραγούδια και χορούς.

Η πίτα  ήταν προσφορά των κυριών Ολυμπίας Σουγιουλτζή, Αικα-
τερίνης Γαλλίκα και Σούλας Κουκούδη

Τυχερή της βραδιάς η κα Αθηνά Μαχαίρα που πήρε ως δώρο ένα 
κόσμημα, προσφορά της κας Δήμητρας Τσερκέζη.

Ευχόμαστε καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους! 
Καλή αντάμωση, το Σάββατο 21 Ιανουαρίου, στην εκδήλωση 

κοπής πίτας της ΠΟΠΣΒ, που θα πραγματοποιηθεί στο Βελλίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Κύρτσος  Γεώργιος Τσίρης

Επιστολή στο «ΛΑΟ»
 Δυσάρεστη εμπειρία νοσηλείας στην 

μονάδα COVID του Νοσοκομείου Βέροιας



Του Γιάννη 
Μαγκριώτη

Όi πρωθυπουργοί της 
Μεταπολίτευσης έκαναν 
πρόωρες εκλογές, όταν ή-
ξεραν, ότι θα τις κερδίσουν.

Αντιθέτως, όταν έπεφταν 
κάτω από την καμπύλη της 
εκλογικής νίκης, δηλαδή 
τους προλάβαινε η φθορά 
της κυβέρνησής τους, τότε 
εξαντλούσαν την τετραετία, 
είτε ελπίζοντας στην βελτί-
ωση της θέσης τους, είτε για 
να «χαρούν», μέχρι και την 
τελευταία ημέρα την εξουσία και ό,τι σημαίνει 
αυτό στην χώρα μας. 

Ο σημερινός Πρωθυπουργός, επαναλαμ-
βάνει μονότονα ότι: είναι θεσμικός και, πι-
στεύει στην ολοκλήρωση της συνταγματικής 
τετραετίας. 

Φυσικά, η στάση του, μόλις εκλέχτηκε Πρό-
εδρος της ΝΔ, τον διαψεύδει, αφού ζήτησε 
εκλογές. 

Όμως, δεν είναι λίγες οι διαψεύσεις και 
στην κυβερνητική του θητεία. 

Ξεκινώντας από την αλλαγή του εκλογικού 
νόμου, για τον οποίο, μέχρι και την Άνοιξη του 
2022, σκεφτόταν φωναχτά και νέα αλλαγή, για 
να τον κάνει ακόμη πιο πλειοψηφικό, όταν η 
δημοσκοπική του κάμψη, δεν του εξασφάλιζε 
αυτοδυναμία. Τελικά εγκατέλειψε την προσπά-
θεια, όταν διαπίστωσε ότι, θα είχε μεγαλύτερες 
απώλειες, εάν τον άλλαζε, αφού θα έδειχνε 
ηττοπάθεια. 

Το παράδειγμα του νόμου για την ψήφο 
των ομογενών είναι ακόμη πιο χαρακτηριστι-
κό, αφού όταν διαπίστωσε ότι οι υποχωρήσεις 
που έκανε προς την αντιπολίτευση, για να 
συγκεντρώσει τους 200 ψήφους, που απαι-
τεί το Σύνταγμα, για να ψηφιστεί ο σχετικός 
νόμος, δεν θα φέρουν στην κάλπη πολλούς 
ομογενείς, που θεωρούσε ότι θα τον ψήφιζαν, 
προσπάθησε να τον αλλάξει, αφού πρώτα 
άλλαξε τον υπουργό Εσωτερικών, όμως αυτή 
την φορά δεν συγκέντρωσε τους 200 ψήφους. 

Δυο νόμοι, προϊόντα της αρχικής αισιο-
δοξίας του Πρωθυπουργού, που θα αποδει-

κνύονταν αναποτελεσματικοί για 
τον στόχο της επανεκλογής του, 
ήταν αρκετοί για να αλλάξει αιφ-
νιδιαστικά τον αρμόδιο υπουρ-
γό, τον πιο στενό του συνεργά-
τη μέχρι τότε, χωρίς εξήγηση, 
για να τον επαναφέρει σύντομα 
στην κυβέρνηση, πάλι χωρίς ε-
ξήγηση.

Δυστυχώς για τον Πρωθυ-
πουργό, ο νέος υπουργός δεν 
μπόρεσε να αλλάξει τους δύο 
νόμους, θα πρέπει όμως να 
βρει συνταγματικά αποδεκτή λύ-
ση στον νόμο του προκατόχου 
του για την Αυτοδιοίκηση, που 

έκρινε αντισυνταγματικό το ΣτΕ.
Όσον αφορά τον χρόνο των εκλογών, ο 

Πρωθυπουργός είχε με πολλούς τρόπους, 
όπως και πολλά κυβερνητικά στελέχη, κατα-
στήσει σαφές ότι ήταν έτοιμος να κάνει εκλο-
γές τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν οι δημο-
σκοπήσεις στο τέλος της Άνοιξης, του έδιναν 
οριακή αυτοδυναμία, όμως τελικά τον φόβισε 
η αναμενόμενη έξαρση της πανδημίας και ο 
θυμός του κόσμου για τις καταστροφές του 
Καλοκαιριού από τις φωτιές και δεν προκήρυ-
ξε εκλογές. 

Η πρόθεσή του, για την προκήρυξη εκλο-
γών, τον Σεπτέμβριο του 2022, ήταν ακόμη 
πιο σαφής, όμως και πάλι δεν το έκανε, γιατί 
οι δημοσκοπήσεις πλέον έδειχναν ότι έχει χά-
σει την προοπτική της αυτοδυναμίας και στις 
δεύτερες εκλογές με το δικό του πλειοψηφικό 
εκλογικό σύστημα. 

Στα εγκαίνια της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο πρό-
βαλε δύο λόγους για την μη προσφυγή στις 
κάλπες:

1. Δεν ήθελε να αφήσει την χώρα για 40 
ημέρες με υπηρεσιακή κυβέρνηση, απέναντι 
στον επιθετικό Ερντογάν. 

2. Είναι θέμα αρχών για αυτόν η εξάντληση 
της τετραετίας, σε αντίθεση με τους Πρω-
θυπουργούς της Μεταπολίτευσης, με πρώτο 
φυσικά τον αείμνηστου Κωνσταντίνο Καρα-
μανλή, που παρά το 54% του Νοέμβρη του 
1974, προκήρυξε πρόωρες εκλογές το 1977, 
όταν άρχισε να νιώθει την ανάσα του Ανδρέα 
Παπανδρέου.

Και τώρα, ξαφνικά όλοι διαπι-
στώνουν ότι μπορεί να κάνει τις 
εκλογές, στην χειρότερη στιγμή, 
δηλαδή, ταυτόχρονα με τις εκλο-
γές στην Τουρκία. Βλέποντας και 
τις δημοσκοπήσεις σε Ελλάδα και 
Τουρκία, διαπιστώνουμε ότι, έ-
χουν κάτι κοινό οι δυο ηγέτες: Την 
θετική αποδοχή στην εξωτερική 
πολιτική που ασκούν, και την αρ-
νητική εκτίμηση στην οικονομική 
και κοινωνική πολιτική τους.

Μήπως λοιπόν βολεύει αυτή η 

επιλογή του Έλληνα Πρωθυπουργού, αφού ο 
Ερντογάν θα παίζει το κεφάλι του εκείνες τις η-
μέρες και θα κορυφώσει τις επιθέσεις απέναντι 
στην Ελλάδα;

Μήπως δηλαδή η έξαρση της έντασης και 
ο πιθανός φόβος του κόσμου για μια επερ-
χόμενη στρατιωτική σύγκρουση τον ευνοεί 
εκλογικά;

Και αν, έτσι λογικά περιμένουμε να εξε-
λιχθούν τα γεγονότα, τότε γιατί φιλικά ΜΜΜ 
προς την κυβέρνηση, μαζί με κυβερνητικούς 
αξιωματούχους, το πάνε πιο πέρα και μιλούν, 
είτε ευθέως είτε εμμέσως, για μια πρωτοβου-
λία σε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, όπως 
η απόφαση για την επέκταση των χωρικών 
υδάτων μας στα 12 μίλια Νότια της Κρήτης, α-
κυρώνοντας έτσι, ακόμη μια φορά, το Τουρκο-
λυβικό Μνημόνιο, πού υπογράφτηκε κατά πα-
ράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου 
της θάλασσας, το οποίο το έχουμε ακυρώσει 
δύο τουλάχιστον φορές, κατά την κυβέρνηση;

Βεβαίως, η επέκταση στα 12 μίλια των χω-
ρικών μας υδάτων είναι αναφαίρετο δικαίωμα 
της χώρας, όπως έχει ψηφίσει και η βουλή των 
Ελλήνων το 1995, με την σημείωση ότι: θα το 
πράξει η χώρα μας, όταν εκτιμήσει ότι είναι 
κατάλληλες οι συνθήκες και όλες οι κυβερνή-
σεις μέχρι και σήμερα, επιβεβαιώνουν αυτή 
την θέση.

Ετούτη η συγκυρία και μάλιστα παραμονές 
εκλογών στις δύο χώρες, είναι «οι κατάλληλες 
συνθήκες»;

Δεν θέλω να πιστεύω ότι, η ηγεσία της 
κυβέρνησης ή έστω κυβερνητικά στελέχη, το 
σκέφτονται σοβα-
ρά. 

Μια τέτοια α-
πόφαση,  πέρα 
από την εσωτε-
ρική συνεννόηση 
και τον κατάλληλο 
χρόνο, όλοι ξέ-
ρουν ότι, χρειάζε-
ται και την αποδο-
χή και υποστήριξη 
από την Ουάσι-
γκτον και τις ισχυ-
ρές ευρωπαϊκές 
χώρες. Υπάρχουν, 
εκτός από το ακα-
τάλληλο του προ-
εκλογικού χρόνου, 
οι προϋποθέσεις 
αυτές;

Μήπως η αγω-
νία, μπροστά στην 
απώλεια της κυ-
βερνητικής εξου-
σίας, γεννά παρα-
λογισμούς;
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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

Νέο Τμήμα Θεατρικής
 Δημιουργίας στη Λέσχη 

«Κινηματόδρασις» της Αλεξάνδρειας
Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Κινηματόδρασις, ανακοινώνει την έναρξη Νέ-

ου Τμήματος Θεατρικής Δημιουργίας, με εμψυχώτρια τη σκηνοθέτη της Θεατρικής Ομάδας 
Θέρως Χρύσα Αντωνίου.

 Το τμήμα θεατρικής δημιουργίας ενηλίκων απευθύνεται σε όσους αγαπάνε το θέατρο 
και αποζητούν μια άμεση επαφή με αυτό, χωρίς να έχουν προηγούμενη εμπειρία.

Μέσα από αυτοσχεδιασμούς, ασκήσεις σωματικής έκφρασης και επικοινωνίας, θα δη-
μιουργήσουμε μια ομάδα που θα βασίζεται στην συνεργασία και στην ομαδικότητα. Στόχος 
μας ένα ασφαλές πλαίσιο εξωτερίκευσης συναισθημάτων, απόψεων και εμπειριών, μια 
γνωριμία με τα εκφραστικά μας μέσα και την αξιοποίηση τους. 

Θα μεταμορφωθούμε, θα παίξουμε, θα εκφραστούμε, με κύριο μέλημα μας να γνωρί-
σουμε δημιουργικά τον εαυτό μας, μέσα από τον κόσμο του θεάτρου.

Η φαντασία, η επικοινωνία, η εκφραστικότητα, η ομαδικότητα και φυσικά η δημιουργία 
είναι μόνο μερικά από τα οφέλη που θα αποκομίσουμε.

 Οι συναντήσεις θα έχουν διάρκεια δύο ωρών και θα πραγματοποιούνται μία φορά την 
εβδομάδα.

 Έναρξη : Φεβρουάριο 2023  Πληροφορίες – Εγγραφές 
email: kinimatodrasis@gmail.com   τηλ.: 6970608291

Κ.Υ. Αλεξάνδρειας: 
Ενημερωτικές δράσεις για 

τον καρκίνο 
τραχήλου της μήτρας και 

διενέργεια test ΠΑΠ 

Με αφορμή το μήνα που διανύουμε (Ιανουάριος 
– μήνας ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του Καρ-
κίνου του Τραχήλου της Μήτρας), το Τμήμα Μαιών του 
Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας, διοργανώνει ενημερωτική 
δράση, κατά τη διάρκεια της οποίας, θα δίνεται η δυ-
νατότητα στις ενδιαφερόμενες να υποβληθούν σε test 
ΠΑΠ. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 
Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00 – 20:00 στο Κοινοτικό 
Κατάστημα – Περιφερειακό Ιατρείο Κλειδίου.

 Αντίστοιχη δράση θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 26 
Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:00 – 14:00 στο Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας – Παράρτημα ΡΟΜΑ, 
επίσης για λήψη τεστ-Παπανικολάου και συμβουλευτι-
κή σε θέματα υγιεινής και πρόληψης. Την ευθύνη της 
διοργάνωσης έχει ξανά το Τμήμα Μαιών του Κέντρου 
Υγείας Αλεξάνδρειας και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάν-
δρειας.

Η 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας), είναι αρωγός σε όλες αυτές 
τις δράσεις που σχετίζονται με την προληπτική ιατρική, 
ειδικά μετά την περίοδο της πανδημίας όπου η πρόληψη 
αμελήθηκε όσο ποτέ άλλοτε.

Μπορεί να κρύβει κινδύνους 
η χρονική σύμπτωση των εκλογών 

σε Ελλάδα και Τουρκία; 

«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.



Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δημο-
σιοποίησε,  τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου 
(ΠΑΔΕ) των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαί-
σιο της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1 του Υπομέτρου 
5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που 
αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών 
φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών 
και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκα-
τάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πλη-
γεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 
και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020.

Η Δράση 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που 
αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφά-
λαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)»  του  Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη 
για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν 
στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών 
καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των 
καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, που 
υλοποιεί ο ΕΛ.Γ.Α  έχει στόχο τη στήριξη των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής 
στήριξης (ενίσχυσης)  για την υλοποίηση επενδύσεων ενερ-
γητικής προστασίας, σε όλη την επικράτεια και ειδικότερα 
- ανά καλλιέργεια:

• Ενεργητικά συστήματα για την προστασία από τον παγε-
τό σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

• Ενεργητικά συστήματα για την προστασία από το χαλάζι 
σε όλη την επικράτεια σε καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνό-
καρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς.

• Ενεργητικά συστήματα για την προστασία από τη βροχή 
σε καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

• Ενεργητικά συστήματα για την προστασία από το χαλάζι 
και τη βροχή  σε καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωρ-
γικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρ-
χεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 
100%.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου (ΠΑΔΕ) 
περιλαμβάνει:

1. Αιτήσεις στήριξης, οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά (πα-
ραδεκτές),συνολικά 1.054 αιτήσεις, συνολικού ποσού δημό-
σιας δαπάνης 26.954.460,60€ .

2. Αιτήσεις στήριξης, οι οποίες αξιολογήθηκαν αρνητικά 
(μη παραδεκτές), συνολικά 171.

Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ε-
λέγχου (ΠΑΔΕ), το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης  των 
θετικά αξιολογούμενων αιτήσεων στήριξης,  ανέρχεται σε 
περίπου 27.000.000€, ποσό το οποίο υπερβαίνει τη διαθέσι-
μη δημόσια δαπάνη της 2ης πρόσκλησης που ανέρχεται σε 
15.000.000€.

 Ο ΥπΑΑΤ, κ. Γιώργος Γεωργαντάς αφού ενημερώθηκε 
επί του θέματος από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., κ. Ανδρέα Θ. 
Λυκουρέντζο,  ζήτησε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
ΣΣ ΚΑΠ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και 
Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων την άμεση  διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων με 
στόχο να χρηματοδοτηθεί το σύνολο των εγκεκριμένων αιτή-
σεων των παραγωγών μας.

 Ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι: «η Κυβέρνηση στηρίζει με 
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων οικονομικών πόρων 
τους αγρότες μας, αποσκοπώντας στη διασφάλιση των καλ-
λιεργειών τους με μέτρα ενεργών πολιτικών προστασίας, υπό 
το βάρος των αυξανόμενων κινδύνων της κλιματικής κρίσης.

Η εγκατάσταση των δικτύων χαλαζικής προστασίας απο-
τρέπει την πρόκληση ζημιών, από τις καταστροφικές χαλα-
ζοπτώσεις, στα εξαιρετικά προϊόντα των δενδροκαλλιεργειών 
μας».
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27 εκατομμύρια ευρώ για εγκατάσταση 
δικτύων χαλαζικής προστασίας

Η Αγαθοεργός Αδελφότητα Κυριών 
Νάουσας έκοψε την βασιλόπιτά της

Την Πρώτη συνεδρίαση διαζώσης για  το  2023,   πραγματοποίησε την Δευτέρα  16 Ι-
ανουαρίου 2023 ,  η Αγαθοεργός Αδελφότητα Κυριών Νάουσας  και στην συνέχεια έκοψε 
την βασιλόπιτα της στον ζεστό χώρο του «Σπιτικού» για τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου . Η πρόεδρος κ. Βίκυ Σμυρλή – Δεληχρήστου ευχήθηκε μια δημιουργική χρονιά με 
ποικίλες εκδηλώσεις και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των μελών 

Την πίτα έκοψε η πρόεδρος του Νομικού προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλ-
ληλεγγύης του Δήμου Νάουσας και μέλος της Αγαθοεργού Αδελφότητας ,  κυρία Στέλλα 
Αραμπατζή , η οποία εξήρε το φιλανθρωπικό έργο , την εργατικότητα ,  την προσφορά 
και τον συνεχή αγώνα των δυναμικών γυναικών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις γυναίκες.   

Το φλουρί έτυχε το μέλος του Δ.Σ. κυρία Σόνια Κουτσουπιά, στην οποία προσφέρθηκε 
δώρο μία εικόνα   .

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

«ΒIM & Beyond: Ψηφιακές Δεξιότητες & Επιχειρηματικές Ευκαιρίες 
για Μηχανικούς», σήμερα στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Οι νέες τάσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό  του κατασκευαστι-
κού κλάδου μέσα από μια σύγχρονη οπτική του ρόλου του μηχανι-
κού, οι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται, καθώς 
και οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται, αποτελούν το αντικείμενο 
εκδήλωσης που οργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «ΒIM & Beyond: 
Ψηφιακές Δεξιότητες & Επιχειρηματικές Ευκαιρίες για Μηχανικούς» 
που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και 
ώρα 17:30, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49).

Διακεκριμένοι εισηγητές από την εγχώρια αγορά θα παρουσιά-
σουν νέες τάσεις και τεχνολογίες που σηματοδοτούν το παρόν και 
το μέλλον των μηχανικών, με κεντρικό άξονα ψηφιακές τεχνολογίες 
γύρω από την Μοντελοποίηση Κατασκευαστικών Πληροφοριών 
(Building Information Modeling). 

Οι εισηγήσεις θα καλύψουν ποικίλα πραγματικά σενάρια εφαρμογής, αναδεικνύοντας στην πράξη τους νέους ρόλους, 
τις απαραίτητες «ψηφιακές» δεξιότητες των μηχανικών και τη σχετική εκπαίδευση και επιμόρφωση που χρειάζεται κατά 
περίπτωση.

Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την πρακτική ενδυνάμωση και ενίσχυση των μηχανικών για τη 
βέλτιστη αξιοποίηση της νέας ψηφιακής τάξης πραγμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μέσω της Μ.Ε. Ανταγωνιστικό-
τητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας, για την ανάδειξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, ως σημαντι-
κού πεδίου ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τους μηχανικούς, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητάς τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας.



Δεκαεπτά συνο-
λικά τέρματα 
σημειώθηκαν 

στα πέντε ματς του 
περασμένου Σαββάτου, 
στα πλαίσια της 11ης 
αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος της Α’ ΕΠΣΗ.

Ο Κ. Πιπιλιάρης της Αλεξάν-
δρειας ήταν ο μοναδικός παίκτης 
που σκόραρε 2 φορές σε αυτή την 
αγωνιστική, ενώ στην κορυφή του 
πίνακα παρέμειναν οι Σαρκατζής 
του Αγ. Γεωργίου και Βασιλείου 
του Μακροχωρίου έχοντας πετύ-
χει συνολικά από 11 τέρματα ο 
καθένας.

Αναλυτικά:
11 ΓΚΟΛ
Σαρκατζής (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Βασιλείου (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ)

10 ΓΚΟΛ
Αργυρόπουλος (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)

8 ΓΚΟΛ
Ντέλλας (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)

7 ΓΚΟΛ
Κίτσα (ΜΕΛΙΚΗ)
Χασιώτης (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ)
Πιπιλιάρης Ι. (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)

6 ΓΚΟΛ
Λίτσι (ΤΡΙΚΑΛΑ)
Μπρέγκου, Λέκα (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)
Πιπιλ ιάρης Κ. (ΑΛΕΞΑΝ -

ΔΡΕΙΑ)

5 ΓΚΟΛ
Μπουλάρι (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)
Μπακαλίδης (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

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

3 ΓΚΟΛ
Τέγος Θ. (ΒΕΡΟΙΑ Β’)
Αβραμόπουλος, Αρβανιτίδης (ΤΡΙΚΑΛΑ)
Ίντος Ε., Στογιάννης Δ. (ΚΟΠΑΝΟΣ)
Σαμιώτης (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)
Ντατσής (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Τσακαλίδης, Κωστογλίδης,  Φιλιππίδης 

(ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ)
Βασιλειάδης (ΛΕΥΚΑΔΙΑ)
Ριζόπουλος (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)
Αμανατίδης Σ.(ΛΕΥΚΑΔΙΑ)

2 ΓΚΟΛ
Πατσιαβούρας, Μπουκουβάλας, 

Τσιφλίδης, Μελιόπουλος (ΜΕΛΙΚΗ)
Χατζηκακαγιάννης (ΜΑΚΡΟΧΩ-

ΡΙ)
Καραμπινέσης,  Καραμήτρος 

(ΝΑΟΥΣΑ)
Μισαηλίδης Π. (ΛΕΥΚΑΔΙΑ)
Αντωνίου, Οικονόμου Χ. (ΚΟ-

ΠΑΝΟΣ)
Κίρτσογλου (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)
Αβετίδης (ΒΕΡΟΙΑ Β΄)
Χλιαρόπουλος, Κίτσας Ε. (ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ)

1 ΓΚΟΛ
Αμπαρλής, Σπυριδωνίδης (ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Φωτόπουλος, Τέγος Τ., Καλφού-

ντζος, Σουπιάδης, Κωστόπουλος, 
Σαββίδης, Καρασαρίδης (ΒΕΡΟΙΑ 
Β’)

Μπουρδάνος, Κοντογιάννης, 
Βουλγαράκης Καραβαδές (ΜΕΛΙ-
ΚΗ)

Μποζίνης, Κουκούγιας, Σαμα-
ράς (ΚΟΠΑΝΟΣ)

Βύζας, Φωτόπουλος, Μυλωνάς 
(ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ)

Κιρκιλιανίδης, Ατανάσοφ, Σωτη-
ράκης, Κατράνας, Κίτσας Γ.  (ΤΡΙ-
ΚΑΛΑ)

Νατσιούλας, Παπατάνος, Ψηρί-
δης, Γκιούρος (ΝΑΟΥΣΑ)

Τουγγελίδης, Κωστόπουλος 
(ΛΕΥΚΑΔΙΑ)

Αλμπανίδης, Χαρίσης, Σαμα-
ράς, Αλμπανίδης (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)

Χατζόπουλος (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)

ΑΥΤΟΓΚΟΛ
Ψηρίδης (ΝΑΟΥΣΑ)
Βλάχος (ΤΡΙΚΑΛΑ)

πηγή: kerkidasport.gr

Ανακοίνωση για τα τελευταία 
στην ομάδα, εξέδωσε ο Σύνδε-
σμος Φίλων ΒΕΡΟΙΑΣ «Θύρα 4».

Αναλυτικά αναφέρει:
Κύριοι ψυχραιμία. Όσο πιο 

γρήγορα καταλάβετε ότι η ΒΑΣΙ-
ΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ είναι πάνω 
από πρόσωπα και καταστάσεις 
τόσο το καλύτερο για όλους μας.

Σε μια ιδιαίτερη χρονιά την ο-
ποία διανύουμε, και ενώ τα πράγ-
ματα δεν πάνε καλά, ειδικά στην 
έδρα μας, αντί να υπάρχει συ-
σπείρωση και προστασία γύρω α-
πό την ομάδα, κάποιοι επιλέγουν 
να ρίχνουν λάδι στη φωτιά.

Εμείς, ως θεματοφύλακες της 
ιδέας που ονομάζεται ΒΕΡΟΙΑ, 
δε μπορούμε πλέον να μένουμε 
άπραγοι. Καλούμε όλες τις εμπλε-
κόμενες πλευρές να ρίξουν άμεσα 
τους τόνους, να αφήσουν τους 
εγωισμούς, τη μικροπολιτική και 
τις μικροπρέπειες στην άκρη και 
να θέσουν άμεσα το καλό της ΒΑ-

ΣΙΛΙΣΣΑΣ μας πάνω από όλα.
Η ΒΕΡΟΙΑ υπήρχε πριν από 

εσάς, θα υπάρχει και μετά από 
εσάς. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώ-
ρα και η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 
μας χρειάζεται στο πλευρό της σε 
ένα παιχνίδι με χαρακτήρα τελι-
κού απέναντι στον Απόλλων Πό-
ντου του ακατανόμαστου.

Αυτή την Κυριακή, στέλνουμε 
μήνυμα ενότητας και ομοψυχίας, 
γεμίζουμε το Δημοτικό Στάδιο Βέ-
ροιας και στηρίζουμε τα παιδιά 
μας που αγωνίζονται με μια φανέ-
λα που ζυγίζει 100 κιλά.

Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι φέτος 
θα είναι μια ιδαίτερη, δύσκολη και 
απαιτητική χρονιά όμως στεκόμα-
στε δίπλα στην ομάδα που αγα-
πάμε όπως κάναμε όλα τα χρόνια!

Η ιστορία θα τους κρίνει όλους.
ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 

ΣΑΣ!
ΜΙΑ ΖΩΗ ΒΕΡΟΙΑ!
Σ.Φ. ΒΕΡΟΙΑΣ «ΘΥΡΑ 4»

Ανακοίνωση του Συνδέσμου
Φίλων ΒΕΡΟΙΑΣ «Θύρα 4»

Ο αναλυτικός πίνακας των σκόρερ
της Α’ ΕΠΣΗ
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Σε κλίμα 
συγκίνησης 
πραγματοποι-

ήθηκε η εκδήλωση 
κατά της βίας και 
του φανατισμού 
στη μνήμη του 
Άλκη μας στις 
αρχές του έτους. 
Σας χρωστάμε 
φωτογραφικό 
υλικό από το τουρ-
νουά, με τη συν-
δρομή τον γονέων 
που βρέθηκαν εκεί 
και απαθανάτισαν 
τις συγκινητικές 
στιγμές.

Την εκδήλωση άνοιξε 
ο υπεύθυνος ακαδημίας 
Μπαχάρογλου Πάνος με 
τον λόγο που έγραψε για 
τον Άλκη που γνώρισε ως 
προπονητής αφού την πε-
ρίοδο 2017-18 και 2018-19, 
ο Άλκης έπαιξε στο προ-
παιδικό και παιδικό τμήμα 
αντίστοιχα.

Τη σκυτάλη πήρε η μη-
τέρα του Άλκη που με τον 
συγκινητικό της λόγο και 
την δύναμη ψυχής καθήλω-
σε τους παρευρισκόμενους. 
Ο Πρόεδρος του Αχιλλέα 
Τριανδρίας κ. Μουλαράς 
Ανδρέας με τη σειρά του 
και τον λόγο του μίλησε για 
την αντιμετώπιση της βίας 
στα γήπεδα.

Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους και 
τον λόγο τους:

Η αντιπεριφερειάρχης 
Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονικής κ. Βούλα 
Πατουλίδου.

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητι-
σμού κ. Ζεϊμπέκης Νίκος

Ο Βουλευτής Β Θεσσα-
λονίκης κ. Θεόδωρος Κα-
ράογλου

Ο Βουλευτής Θεσσαλο-
νίκης κ. Γκιουλέκας Κων-
σταντίνος.

Ο Βουλευτής Θεσσαλο-
νίκης κ. Στράτος Σιμόπου-
λος

Επίσης έδωσαν το πα-
ρόν στην εκδήλωση:

Η Δημοτική Σύμβουλος 
κ. Ιωάννα Σπανού

Ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ. Δρόσος Τσαβλής

Ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ. Τζακόπουλος Αθανάσιος

Ο ιδρυτής της μη κερδο-
σκοπικής οργάνωσης “Εις 
το όνομα του Άλκη” κ. Παπ-
πάς Λευτέρης.

Διεξήχθησαν τρεις α-
γώνες των 19 λεπτών και 
όλοι οι αγώνες έληξαν 19 
-19 συμβολικά στη μνήμη 
του Άλκη που ήταν μόλις 
19 ετών.

Οι ομάδες που έλαβαν 
μέρος ήταν ο Φίλιππος Βέ-
ροιας όπου και καταγόταν ο 
Άλκης, ο Άρης Θεσσαλονί-
κης που ήταν η αγαπημένη 

του ομάδα και ο Αχιλλέας 
όπου και αγωνίστηκε, στην 
κατηγορία παμπαίδων.

Όλες οι ομάδες αγωνί-
στηκαν με συγκεκριμένα 
μπλουζάκια διαφορετικού 
χρώματος προς τιμήν του 
Άλκη και φώναξαν στη έ-
ναρξη και στο τέλος των α-
γώνων ρυθμικά Άλκης. Όλε 
μαζί οι ομάδες στο τέλος 
του τουρνουά φωνάξανε 
ρυθμικά ” Άλκη για πάντα 
στη σκέψη μας.”

Όλοι οι αθλητές παρέ-
λαβαν τα αναμνηστικά με-
τάλλια κύπελλα και λάβαρα 
στην μνήμη του Άλκη.

Με νίκη ξεκίνησε η χρονιά για την γυ-
ναικεία μας ομάδα! Κέρδισε το ντέρμπι της 
αγωνιστικής πιο εύκολα απ ότι δείχνει το 
τελικό σκορ (3-2). Τα κορίτσια μας ξεκίνησαν 
εντυπωσιακά το παιχνίδι και κατέκτησαν 
εύκολα τα δύο πρώτα σετ. Στη συνέχεια 
επήλθε χαλαρότητα καθώς πίστεψαν ότι το 
παιχνίδι είχε τελειώσει. Έτσι η ομάδα των 
Γρεβενών εκμευταλλεύτηκε τα λάθη της Αλε-
ξάνδρειας, ανέβασε απόδοση κι ισοφάρισε 
το ματς σε 2-2 σετ. 

Στο τάι-μπρέικ οι φωνές του coach Σταυ-
ρόπουλου έπιασαν τόπο κι ήρθε εύκολα η 
νίκη με 3-2.

Το φίλαθλο κοινό της Αλεξάνδρειας για 
ακόμη μία φορά ήταν ο «έβδομος παίκτης» ! 

Στις 21 Ιανουαρίου ακολουθεί ένα δύ-
σκολο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον 
Μίλωνα Γιαννιτσών . 

Σετ: 25-16, 25-13, 18-25, 21-25, 15-6
Σύνθεση : (coach Σταυρόπουλος Γιάννης, 

βοηθ. Προπ. Παπαεμμανουήλ Κωνστ.) Ζη-
νονίδου Μένια, Χατζοπούλου Δήμητρα, Πα-
πάζη Αναστασία, Μπέγκα Στέλλα, Παπαζήση 
Αλεξάνδρα, Παπαδήμα Νάσια,  Παπαμιχαήλ 
Κωνσταντίνα, Γιοβανοπούλου Έλενα, Τζέση 
Τσέρι, Κάσα Ηλιάνα 

Επόμενηαγωνιστική:
ΚλειστόΔ.Α.ΚΓιαννιτσών

Σάββατο21/1/2023
Ώρα:2μ.μ.

ΜίλωναςΓιαννιτσών-Γ.Α.Σ.Αλεξάνδρεια
Αποτελέσματάαγωνιστικής

Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - Γ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
(ΣΕΤ: 25-16, 25-13, 18-25, 21-25, 15-6) 

A.Π.Σ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΜΙΛΩ-
ΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3-2 (ΣΕΤ:15-25, 25-20, 
25-19, 19-25, 17-15 )

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Α.Σ. 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1-3

(ΣΕΤ: 25-22, 21-25, 9-25, 20-25)
ΑΚ. ΠΕΤ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ 0-3
(ΣΕΤ: 13-25, 15-25, 11-25

ΒαθμολογίαΒ’Εθνικής
1.Πιερικός 19β.(σετ 21-4) 7 αγώνες 
2.Γ.Α.Σ. Αλεξάνδρεια 18β. (σετ 20-5) 7αγ. 
3.Γ.Σ. Γρεβενών 16β. (σετ 19-13) 8αγ.
4.Πάνθηρες Κοζάνης 15β.(σετ 17-5) 6αγ.
5.Μίλων Γιαννιτσών 14β.(σετ 16-13) 8αγ.
6.Γ.Σ. Κοζάνης 9β. (σετ 10-10) 6αγ.
7.Μ. Αλ. Γιαννιτσων 8β. (σετ 10-17) 8αγ.
8.Ποσειδών Βέροιας 6β.(σετ 7-20) 8αγ.
9.Ήφαιστος Φλώρινας 5β.(σετ 8-20) 8αγ.
10.Ακ. Πετ. Καστοριάς 1β. (σετ 3-24) 8αγ.

Η Super League στο πλαίσιο συ-
μπλήρωσης ενός έτους από τη δολο-
φονία του Άλκη Καμπανού και σε συ-
νεργασία με τη «Δομή 1ης Φεβρουα-
ρίου 2022 - Εις το Όνομα του Άλκη», 
αφιερώνει την 19η  Αγωνιστική στις 
20-22.01.2023 και την 20ή Αγωνιστι-
κή στις 28-30.01.2023 του πρωτα-

θλήματος Super League 2022-2023 
στη μνήμη του Άλκη Καμπανού και 
στην προσπάθεια για την αλλαγή της 
οπαδικής κουλτούρας στην Ελλάδα.

Η βία δεν έχει θέση στο ποδό-
σφαιρο, στη ζωή, στην κοινωνία μας.

Η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό.
Κατά το 19ο λεπτό όλων των α-

γώνων και για διάρκεια ενός λεπτού 
θα προβληθεί στα matrix των γηπέ-
δων και θα ακουστεί το μήνυμα:

«’Εις το Όνομα του Άλκη.
Ο Άλκης είμαι και μπορώ μέσα α-

πό εσένα πια να ζω, αρκεί να ξέρεις, 
να μιλάς, να σου μιλάω.

Γινόμαστε ένα για τον Άλκη.»

Η σημαντική απόφαση που πήρε η 
ΕΠΟ μετά την τραγωδία με τον 20χρονο 

ποδοσφαιριστή στην Καρδίτσα
Ο θάνατος του 20χρονου ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή στο Μαυρομάτι Καρδίτσας, σόκαρε 

όλους στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εξίσου σοκαριστική και θλιβερή ήταν και η 
είδηση πως δεν υπήρχε γιατρός στον αγώνα! Κατά τη διάρκεια της σημερινής Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΕΠΟ συζητήθηκε και η τραγωδία με τον νεαρό αθλητή και πάρθηκε η απόφα-
ση να υπάρξει απινιδωτής σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας!

Αναλυτικά η απόφαση της Εκτελεστικής Επιστροπής:
Η ΕΠΟ θα απευθύνει επιστολή στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με την οποία θα 

ζητά να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους γήπεδα ότι είναι υπο-
χρεωτική η ύπαρξη απινιδωτή ως προϋπόθεση για την αδειοδότηση τους, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα και στη σχετική ΚΥΑ.

Τουρνουά μπάσκετ για τον Άλκη
με συμμετοχή του Φιλίππου Βέροιας

Η Super League αφιερώνει τη 19η και την 20ή 
αγωνιστική στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Πρωτάθλημα Β’ Εθνικής Γυναικών
Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - Γ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

3-2
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Το βουνό μας προσκαλεί φι-
λικά με κάθε πλαγιά του, με κάθε 
κορυφή του, οι στιγμές αποκτούν 
σημασία καθώς προσπαθείς να 
γεμίσεις παραστάσεις με όλες σου 
τις αισθήσεις. Eνα μελαγχολικό  
τοπίο με τα χρώματα του Χειμώνα  
μας  υποδέχεται.

Πεζοπορούμε τώρα σε πανύ-
ψηλο δάσος οξιάς…..

Περάσαμε την γέφυρα και το 
φράγμα του Αλιάκμονα, η χειμω-
νιάτικη καλοκαιρία  συνεχίζεται.

Ποτάμι πανάρχαιο,  μυθικό 
που σύμφωνα με τη μυθολογία 
σχηματίσθηκε την περίοδο την γε-
ωλογικών ανακατατάξεων, μετά 
τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα.

Την εποχή που στη Θεσσαλία 
βασιλιάς ήταν ο Δευκαλίων ( γιος 
του Προμηθέα ), ο Δίας αποφάσι-
σε να καταστρέψει όλο το χάλκινο 
γένος των ανθρώπων από τους 
διαφθαρμένους.

Από τον κατακλυσμό επέζησαν 
μόνο ο Δευκαλίων και η σύζυγος 
του Πύρρα.

Ο Αλιάκμονας αρχίζει το μακρύ 
ταξίδι του ( 297χλμ) από την ορο-
σειρά του Γράμμου.

Οι Τούρκοι τον έλεγαν Ιντζί – 
καρά ( ψηλός και μαύρος) και οι 
Σλάβοι Μπίστριτσα – Γοργοπό-
ταμος.

Αφήσαμε δεξιά μας την Ιερά 
Μονή Τίμιου Προδρόμου, η λει-
τουργία αντηχεί ευχάριστα  στην 
ψυχή μας !

Ο βίος πολλών αγίων αναφέ-
ρει ιδιαίτερη αίγλη στη Μονή. Ση-
μαντικές μορφές του μοναχισμού 
επισκέφθηκαν, παρέμειναν για 
κάποιο χρονικό διάστημα και μό-
νασαν στο χώρο αυτόν.

Το 1822 πυρπολήθηκε ολοκλη-
ρωτικά από τους Τούρκους και το 
μοναδικό κτίσμα που διασώθηκε 
είναι το παρεκκλήσι της μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρα στο βράχο. 
Ανοικοδομήθηκε το 1830 και δια-
τηρεί μακεδονική αρχιτεκτονική. 
Mόλις διαβήκαμε το ρέμα που εί-
ναι πάνω από την μονή Προδρό-
μου, χωρίς απώλειες.

Η καλοκαιρία της ημέρας ανε-
βαίνοντας ψηλότερα συνεχίζει να 
μας ακολουθεί……

Προσπερνάμε λόγγους και 
βουνά χαμηλή βλάστηση ( πουρ-
νάρια και γάβρους σε ένα μονο-
πάτι χαμένο σε πυκνή βλάστηση) 
και δάση ατέλειωτα. 

Ανεβαίνουμε πλησιάζουμε στο 
Πολυδένδρι. 

Προσπερνάμε την ρεματιά που 
έρχεται από το Πολυδένδρι…… 
και πάλι χωρίς απώλειες.

Φθάσαμε στο χωριό που εί-
ναι κτισμένο σε υψόμετρο 750 
μέτρων περιτριγυρισμένο από α-
πέραντα δάση οξιάς και καθαρό 
κρυστάλλινο βουνίσιο αέρα. Πίσω 
από τα διώροφα σπίτια είναι αφη-
μένη όλη η ιστορία του χωριού.

Μέχρι το 1926 ονομαζόταν 
΄΄Κόκκοβα΄΄ τον Νοέμβριο του 
1926 μετονομάστηκε Πολυδένδρι. 
Υπήρξε κέντρο των Πιερίων από 
τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού 
καθαρόαιμοι Έλληνες  Μακεδό-
νες, φιλόξενοι, πατριώτες και θρη-
σκευόμενοι. Δημοτικά τραγούδια  
και ιστορίες αναφέρουν την Κόκ-
κοβα ως τόπο όμορφο και ξακου-
στό. Κάποτε υπήρχε και δικαστή-
ριο, τόσο μεγάλο ήταν.

Η Κόκκοβα έγινε γνωστή α-

πό τα κιτάπια του ιεροδικείου της 
Βέροιας, λόγω των καπεταναίων 
που δρούσαν στην περιοχή κατά 
την Τουρκοκρατία με γνωστότερο 
τον καπετάν Συρόπουλο.

Ακόμα και ο Άγιος Κοσμάς ο 
Αιτωλός, λένε ότι σημάδεψε το 
σημείο του σταυρού στη γέρικη 
βελανιδιά  μπροστά στην εκκλη-
σία του Αγίου Αθανασίου, που 
σώζεται μέχρι και σήμερα.

 Ο ιερός ναός είναι αφιερω-
μένος στον Μέγα Άγιο Αθανάσιο 
– πατριάρχης Αλεξάνδρειας της 
Αιγύπτου  - για 46 ολόκληρα χρό-
νια. Γεννήθηκε το  297 μ. Χ.  και 
πέθανε το 373 στην Αίγυπτο. 

Η μνήμη του τιμάται κάθε χρό-
νο στις 18 Ιανουαρίου.

Τα μυθικά Πιέρια απλώνονται 
βορειοδυτικά του Ολύμπου. Βρι-
σκόμαστε στα  Πιέρια  όρη  - γνω-
στά από την αρχαιότητα.

Στα Πιέρια όρη κατοικούσαν οι 
Πιερίδες νύμφες. Σύμφωνα με την 
ελληνική μυθολογία οι Πιερίδες 
νύμφες ήταν οι εννέα θυγατέρες 
του Πιέρου και της Ευίππης.

Πρώτοι οι Πιέροι καθιέρωσαν 
τη λατρεία των θεών και θεωρού-
νταν λαός που πρώτος μετέδωσε 
και προήγαγε τον ελληνικό πολι-
τισμό.

Το Πολυδένδρι  μας υποδέχε-
ται  με τα χρώματα του Χειμώνα.

Το χωριό ήρεμο, ήσυχο, αργο-
κοιμάται ακόμη.

Αφήνουμε το χωριό και πήρα-
με την ανηφόρα. 

Πλούσια η χλωρίδα στην πε-
ριοχή με τα πανέμορφα δάση της 
και τα σπάνια αγριολούλουδα της.

Με το θόρυβο των ξαφνιασμέ-
νων πουλιών και το ρέμα δεξιά 
μας συνεχίζουμε σε δασικό δρό-
μο. 

Πεζοπορούμε τώρα σε πυκνό 
πανέμορφο δάσος οξιάς.  Ζαρκά-
δια, αλεπούδες , αγριογούρουνα, 
κουνάβια, λαγοί, σκίουροι και μι-
κρά πουλιά πέρδικες  και ορτύκια. 

Αφήνουμε το δασικό δρόμο,  
τώρα ορειβατούμε σε μονοπάτι 
ανηφορικό χαμένο κάτω από πα-
νύψηλες οξιές μελαγχολικές στα 
χρώματα του Χειμώνα.

Η πορεία μας στο ανηφορικό 
μονοπάτι συνεχίζεται, το μονοπάτι 
μας ταλαιπωρεί ,συναντάμε λίγο 
χιόνι και αρκετή λάσπη.

Ακούγονται μόνο τα βήματα 
μας στο χειμωνιάτικο τοπίο. 

Η φύση τριγύρω γεμάτη μυρω-
διές . Τα πόδια μας τώρα απολαμ-

βάνουν το χορταριασμένο  μονο-
πάτι . Τα βήματα μας βουλιάζουν 
σε πεσμένα φύλλα. Βουλιάζουν 
και ανασύρονται ξανά και πάλι 
πιο πέρα σε απόσταση ενός  βή-
ματος.

Μια σειρά από πατημασιές 
μαρτυρούν την μακριά μας πο-
ρεία.

Χάνομαι για λίγο στα ονειρο-
πολήματα μου.

Τριγύρω εικόνες ποτισμένες 
με μια γεύση ρομαντισμού και α-
θωότητας. 

Χειμωνιάτικη  μέρα σήμερα με 
ήλιο.

Μια αίσθηση ειρήνης πλανά-
ται γύρω μας, τα δένδρα χωρίς 
φύλλωμα , μοιάζουν σαν ξωτικά 
παραμυθιού.

Απολαμβάνουμε την ερημιά 
και την ησυχία του δάσους. Νοι-
ώθεις δέος και θαυμασμό για όλη 
αυτή την ομορφιά. 

Γεμίζω την ματιά μου με άπει-
ρες εικόνες.

Όλα γύρω μας σιωπηλά δέχο-
νται το πεπρωμένο τους, παιδιά 

της ίδιας μάνας γης όλοι εμείς, τα 
ζώα,  τα πουλιά, τα  δένδρα……..
ας είμαστε αθόρυβοι και προσε-
κτικοί σήμερα.

Μετά από μια εύκολη πορεία 
μέσα από πυκνά δάση οξιάς φθά-
σαμε σε ξέφωτο στην θέση Γκόλ-
να (που σημαίνει ύψωμα βουνού) 
σε υψόμετρο 1235 μέτρων. 

Οι βουνοπλαγιές  τριγύρω α-
κολουθούν η μια την άλλη κυμα-
τιστά χωρίς τέλος, από εδώ θέα 
απεριόριστη.

Μπροστά μας  υψώνεται πε-
ρήφανα ο μεγαλειώδης,  ο αιώνι-
ος,  ο χιονισμένος Όλυμπος, κάτω 
χαμηλά και ανατολικά  η παραλία 
της Κατερίνης και ο Θερμαϊκός.

Δυτικά οι άλλες βουνοκορφές. 
Τα Πιέρια  με το χιονοδρομι-

κό Ελατοχώρι, ο Μπούρινος , η 
Βέλια,  το Άσκιο και η λίμνη των 
Σερβίων.

Πήραμε το μονοπάτι του γυρι-
σμού. Άλλη μια μέρα γεμάτη ορει-
βασία τελείωσε με επιτυχία.

Για τους Ορειβάτες Βέροιας
Τσιαμούρας Νικόλαος

Συνεχίζει τη μεταγραφική 
ενίσχυση ο Μέγας 

Αλέξανδρος Αγ. Μαρίνας

Μία ακόμη μεταγραφική κίνηση ολοκλή-
ρωσε ο πρωτοπόρος της Α’ ΕΠΣΗ Μέγας 
Αλέξανδρος Αγ. Μαρίνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
Η μεταγραφική ενίσχυση συνεχίζεται καθώς η διοίκηση της ο-

μάδας μας ήρθε σε συμφωνία με τον 19χρονο (28-12-2003) Κίτσα 
Κρέστ πραγματοποιώντας μια ακόμη δυνατή κίνηση ανανέωσης 
του ρόστερ με ποδοσφαιριστές μικρής ηλικίας με διψά για δουλειά 
και διακρίσεις.

Ευχαριστούμε την διοίκηση του Φίλιππου Μελίκης για την συ-
νεργασία και την βοήθεια της ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Κίτσα Κρέστ είναι γέννημα θρέμμα της Ακαδημίας του Φίλιπ-
που Μελίκης ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στην ανδρική 
ομάδα της Μελίκης κλέβοντας τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του.

Κρέστ καλώς όρισες στην οικογένεια του Μέγα Αλέξανδρου Αγί-
ας Μαρίνας!

πηγή: kerkidasport.gr

Στα Πιέρια (θέση Γκόλνα, 1235μ.) 
με τους Ορειβάτες Βέροιας
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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.

Πέμπτη 19-1-2023

13:30-17:30 ΜΑ-

ΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 

23310-23132

21:00-08:00ΜΟΥΡ-

ΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - 

ΚΤΕΛ 23310-27355

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 στις 2.00 

μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Λεωνίδας Πλάτων Γρηγοριάδης σε ηλικία 79 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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 Τραπεζού-
ντος) 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 Εσπερινού

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω της έξαρσης της πανδημίας, της γρίπης και το πρόβλημα δαπά-

νης για τη θέρμανση της αίθουσας, το Γραφείο του Συνδέσμου Πολιτικών 
Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας θα μείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο έως τα μέσα Δεκεμβρίου 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 επισκέ-
πτονταν  το Γραφείο, προφανώς δεν ήθελαν να εκτεθούν σε κλειστό χώ-
ρο λόγω της έξαρσης της πανδημίας 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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το ΔΣ της Μέριμνας Ατόμων με Αυτισμό,λαμβάνοντας υπόψη την 
υποχρέωση πραγματοποίησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,καλεί  
τα τακτικά  μέλη του συλλόγου τη Δευτέρα 30 Ιανουρίου 2023 και 
ώρα 17:30, στο κέντρο υποστήριξης της Μ.Α.μ.Α(διοικητικές υπηρε-
σίες συλλόγου),επί της Μητροπόλεως 32 στον 1ο όροφο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Πεπραγμένα ΔΣ για την περίοδο 2022
2.Έγκριση ή μη οικονομικού απολογισμού 2022
3.Έγκριση ή μη της έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
4.Έγκριση  οικονομικού προϋπολογισμού 2023
5.Προϋπολογισμός δράσεων 2023
Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα πραγματοποι-

ηθεί στις 6 Φεβρουαρίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Παρακαλούμε για την οικονομική τακτοποίηση των συνδρομών 

των τακτικών μελών του συλλόγου μας.
Με εκτίμηση για το ΔΣ

  Η πρόεδρος   Η γραμματέας  
 Ελένη Γεωργιάδου   Λουκία Μήτσα

Ευχαριστήριο για το 
Χριστουγεννιάτικο Bazaar της 

Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Πρωτοβουλίας για το Παιδί διε-

ξήχθη με επιτυχία από τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου έως και το Σάββα-
το 24 Δεκεμβρίου, στο κατάστημα επί της οδού Αντ. Καμάρα 2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαρι-
στεί θερμά το κοινό της πόλης μας που για ακόμη μια φορά στήριξε 
την προσπάθειά μας, όλες τις εθελόντριες του Συλλόγου μας για τις 
δημιουργίες που διέθεσαν και τα τοπικά ΜΜΕ που μας στήριξαν με 
τις δημοσιεύσεις τους.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε:
1.Την κυρία Μαρία Μπαζάκα για την παραχώρηση του καταστή-

ματος καθώς και την κυρία Άννα Ματσκάνη για την διαμεσολάβηση.
2. Τον ηλεκτρολόγο Σάκη Ακριβόπουλο για τις υπηρεσίες του.
3. Τις εθελόντριες Ιωάννα Νάσου, Φωτεινή Στεργιοπούλου, Σοφία Παυ-

λίδου, Έλλη Πανταζή, Δήμητρα Τσερκέζη, που στήριξαν την λειτουργία του.  
4. Τις κυρίες Βίκυ Τριάμπελα, Παναγιώτα Καλαντερίδου και Βασι-

λική Κονιτοπούλου που έστειλαν τα έργα τους από μακριά.
5. Τα μέλη του ομίλου Inner Wheel Ημαθίας και ιδιαίτερα την κυ-

ρία Βιβή Ιατροπούλου που διέθεσαν τις δημιουργίες τους.
6. Τον Πρόεδρο του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας κύριο Αθανάσιο 

Δέλλα, την Διευθύντρια κυρία Αθανασία Γιαμουστάρη, την προϊστα-
μένη του Ζ’ Τμήματος Σοφία Παναγιωτίδου και ιδιαίτερα το Τμήμα 
Εργοθεραπείας του ΚΑΠΗ Βέροιας, τα μέλη του και την υπεύθυνη 
του κυρία Άννα Τσίτση για την διάθεση των έργων τους.

7. Τους μαθητές από τα τμήματα Υγείας και τα τμήματα Βρεφονηπι-
οκομίας του Εσπερινού Λυκείου Βέροιας που διέθεσαν τα έργα τους.

8. Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βέ-
ροιας για τις δημιουργίες που διέθεσαν.

9. Το 12Ο Νηπιαγωγείο Βέροιας για την προσφορά τους σε γλυκά.
10. Τον φούρνο Σαλαπασίδη για την διάθεση γλυκισμάτων.
11. Τον φούρνο Θανασούλη  στην Νάουσα για την διάθεση κου-

ραμπιέδων και μελομακάρονων.
12. Τις αρτοσυνθέσεις Τζουνοπούλου Γεωργία για την προσφορά 

σε μελομακάρονα.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης 
κ. Βαρθολομαίος 

την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 
στη Νάουσα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις 
Βεροίας, Ναούσης καί Κα-
μπανίας ἀνακοινώνει στόν 
εὐσεβῆ λαό τῆς Ναούσης 
ὅτι τήν Κυριακή 22 Ἰανου-
αρίου στόν Μητροπολιτικό 
Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος Ναούσης θά 
ἱερουργήσει καί θά κηρύξει 
τόν θεῖο λόγο ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Σμύρ-
νης κ. Βαρθολομαῖος. 

 Ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σμύρνης κ. 
Βαρθολομαῖος, πνευματι-
κός υἱός τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος, 
διηκόνησε ἀόκνως καί ἐπιμελῶς στήν Ἱερά Μητρόπολη 
Βεροίας ὡς προϊστάμενος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς 
Ναούσης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ναούσης, ἰδιαίτερος 
γραμματέας τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ὑπεύθυνος διαφόρων 
τομέων τῆς διακονίας τῆς Μητροπόλεως. 

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
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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€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πανω από Πιεριων επιπλωμενη ΛΟΥΞ 
1ΔΚWC A/C 250€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο  2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 400€

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 οικ. αρτιο 135 τ.μ κτιζει 2οροφη μεζο-
νετα 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€
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€
ΠΑΤΡΙΔΑ προς ΤΡΙΛΟΦΟ δεξια πλευρα 8 ΣΤΡ.Αρδευομενο 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 16000€

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€

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



Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ), στο πλαίσιο της πολιτικής 
τους για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, 
θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση “SIAL AMERICA 2023”, που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 28  έως τις 30 Μαρτίου 2023 στον εκθεσιακό 
χώρο “Las Vegas Convention Center”, στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ. 

Στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη 
συγκεκριμένη διοργάνωση είναι η προώθηση προς τη διεθνή αγορά 
των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην εδαφική της 
επικράτεια, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η τόνωση του πρω-
τογενούς τομέα της Περιφέρειας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
εξαγωγικά ώριμων επιχειρήσεων προς νέες μεγάλες και υγιείς αγορές 
όπως είναι η αγορά της Αμερικής. 

Η διεθνής έκθεση “SIAL AMERICA” θα πραγματοποιηθεί στο Λας 
Βέγκας τον Μάρτιο του 2023, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν εκα-
τοντάδες εκθέτες. Η “SIAL AMERICA” ενώνει ολόκληρη τη βιομηχανία 
των τροφίμων και παρουσιάζει όλες τις κατηγορίες τροφίμων και ποτών 
και αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για το αγοραστικό κοινό των ΗΠΑ, 
αφού προσελκύει χιλιάδες επαγγελματίες εισαγωγείς, διανομείς, στε-
λέχη της οργανωμένης λιανικής πώλησης, του χονδρεμπορίου και της 
μαζικής εστίασης των ΗΠΑ, από τουλάχιστον 20 χώρες.

Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 
συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση και θα δώσει την ευκαιρία στις ε-
πιχειρήσεις παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων να πάρουν μέρος 
και να επικοινωνήσουν, να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις, να ανταλ-
λάξουν απόψεις και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με  χιλιάδες 
σημαντικούς επαγγελματίες του χώρου.

Για τη συμμετοχή στην Έκθεση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
έχει προβεί σε ενοικίαση ειδικά διαμορφωμένου χώρου, που θα καλύ-
πτει πλήρως τις ανάγκες προβολής των εκθεμάτων της Περιφέρειας.

 Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας για την διάθεσή τους λαμβάνοντας υπόψη: 

- τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απα-
ραίτητες πιστοποιήσεις

- τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας

- την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών 
Ενοτήτων της ΠΚΜ

- τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ξσνασυμμετάσχει σε περίπτερο της 
Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα 

προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η επωνυμία της επι-
χείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων να μην παραπέ-
μπουν σε άλλη περιφέρεια. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και την αρτιότερη 
συμμετοχή της Περιφέρειας στη συγκεκριμένη έκθεση, παρακαλούνται 
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν για 
να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το ενιαία διαμορφωμένο 
περίπτερο της Περιφέρειας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους (βλ. συ-
νημμένη Φόρμα συμμετοχής) στα e-mail: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@
pkm.gov.gr το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 23 
Ιανουαρίου 2023.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή 
διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλ-
λες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής 
Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350  (Γλυκερία Καραλή), 
2313330391 (Χαρίκλεια Τσιαμπαλή) και 2313330052 (Μαρία Ελευθερι-
άδου).

Στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 
ΠΚΜ επισυνάπτεται η φόρμα συμμετοχής για τις ενδιαφερόμενες επι-
χειρήσεις. 
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P Άλλοι ενισχύο-
νται με το στέμμα και 
άλλοι με το στρέμμα…

P  Διόλου άστοχο 
το σχόλιο ότι στην 
κηδεία του τέως αυ-
τοί που τρώνε με το 
σταγονόμετρο χειρο-
κροτούσαν αυτούς 
που τρώνε με χρυσά 
κουτάλια.

P Και δεν μου λέ-
τε; Είναι εθελοντές αι-
μοδότες και οι γαλαζο-
αίματοι;

P By the way. Κα-
λά, αυτοί οι γαλαζοαί-
ματοι δεν παχαίνουν;

P Για κάποιους η πολιτική είναι κλάδος της 
μετεωρολογίας. Όπου φυσάει ο άνεμος.

P Το 2066 κλείνει λέει οριστικά η τρύπα 
του όζοντος. Όζει ελπίδας η είδηση.

P Επί ΠαΣοΚ αρκούσαν μόνο τα ξεχασμένα 
λεφτά στα μπουφάν και στα πανταλόνια μας για 
να βγει ο μήνας.

P Άλλες εποχές. Φανταστείτε ότι τότε 
παίρναμε πάντα λεφτά κάθε φορά που μας 
χυνόταν ο καφές.

P Άλλαξε η χρονιά και επέστρεψαν στην TV 
μάστερ σεφ και μάι στάιλ ροκς. Επιστροφή στην 
κανονικότητα.

P Ο άλλος πήγε στο μάστερ σεφ για να κά-
νει, αν κερδίσει, αλλαγή φύλου. Λέτε να πάω 
κι εγώ για μια αλλαγή συζύγου;

P Για τον βιολογικό της ΔΕΥΑΒ; Τα όρ-
γανα ή θα πειστούν ή θα αρχίσουν.

P Η ευρωπαϊκή επιτροπή ενέκρι-
νε επίσημα τον γρύλο ως νέα τροφή 
για τον άνθρωπο! Για να μπορούμε να 
πούμε και στη σύζυγο το ‘κι εσύ κι ο 
γρύλος σου’.

P Κατεψυγμένο ή σε σκόνη, το άκακο 
εξάποδο γίνεται (μετά τον αλευροσκώλη-
κα και την αποδημητική ακρίδα) το τρίτο 
έντομο που θα συμπληρώνει λένε τις 
πρωτεΐνες και τις βιταμίνες μας.

P  Δηλαδή στο εξής από Δευτέρα 
δεν θα ξεκινάμε δίαιτα, αλλά απεντό-
μωση.

P Και:
Το τεράστιο πετρελαιοφόρο διασχίζει τον ω-

κεανό. Το ταξίδι είναι πολυήμερο και στο τυπικά 
ανδρικό πλήρωμα υπάρχει αυτή τη φορά και μια 
γυναίκα. Η παρουσία της δεσποινίδας ασυνήθι-
στη καθώς είναι, έχει δημιουργήσει περίεργες κα-
ταστάσεις... Τις πρώτες μέρες όλα κυλάνε ήρεμα, 
ο αντρικός πληθυσμός ήρεμος κι ευγενικός. Τις 
επόμενες μέρες κάποιοι μικρό εκνευρισμοί. Έχει 
μπει η τρίτη εβδομάδα και τα πρώτα ξεσπάσματα 
προμηνύουν θύελλα... Την κατάσταση προσπαθεί 
να προλάβει ο πλοίαρχος. Μαζεύει τα αρσενικά 
μέλη του πληρώματος και τους λέει:

- Κύριοι, μετά από τόσες μέρες η κυρία αισθά-
νεται ανία και για να σας φύγει ο πειρασμός που 
είναι μόνη της, αποφάσισα να τη φλερτάρω εγώ 
ως πλοίαρχος.

- Τι είπες; πετάγεται ο θερμόαιμος Ιταλός, υ-

πάρχει Ιταλός επάνω στο πλοίο και θα δοκιμάσει 
άλλος να φλερτάρει; Δεν θα είστε καλά!

- Κύριοι, σας παρακαλώ, πετάγεται ο Γάλλος, 
το φλερτ, ως γνωστόν, είναι ειδικότητα των Γάλ-
λων.

Ο καβγάς δεν αργεί να ανάψει. Κάθε ένας, 
για τους δικούς του λόγους υποστηρίζει ότι το 
φλερτάρισμα είναι προσωπική του υπόθεση. Σε 
όλο αυτό το διάστημα ο Έλληνας, αδιάφορος, μα-
σουλάει πασατέμπο και αγναντεύει το πέλαγος. 
Εκνευρισμένος ο πλοίαρχος του φωνάζει:

- Εσύ δεν ενδιαφέρεσαι να φλερτάρεις την 
κυρία;

- Τι να σας πω κύριε πλοίαρχε. Από τότε που 
ανέβηκε στο πλοίο κάθε μέρα κάνω σεξ μαζί της. 
Αν θέλετε όμως τη φλερτάρω κιόλας!

K.Π.

Στις 28-30 Μαρτίου 2023 στο Λας Βέγκας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για συμμετοχή στην έκθεση “SIAL AMERICA 2023”  

Σπορ αυτοκίνητο «πέταξε» και μπήκε σε αυλή κοντά 
στα Φανάρια της Κύπρου στη Βέροια

Λίγο μετά τις 11 το 
βράδυ της Τρίτης 17 Ια-
νουαρίου σπορ αυτοκίνη-
το ξέφυγε της πορείας του 
και μπήκε σε αυλή κοντά 
στα Φανάρια της Κύπρου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες 
ο νεαρός Ρομά που οδη-
γούσε το σπορ αυτοκίνη-
το κατευθυνόταν από την 
Παυσανίου προς την Λ. 
Στρατού και αφού πέρα-
σε την διασταύρωση, για 
αδιευκρίνιστους λόγους 
έχασε τον έλεγχο του ο-
χήματος και μπήκε σε μια 
αυλή κατοικίας, δίπλα από 
το ζαχαροπλαστείο Κρια-
ράς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός ήταν μόνος του, δεν τραυματίστηκε, ούτε χτύπησε κάποιον, αλλά προκάλεσε υλικές ζημιές. Εκτός από την Αστυνομία που κατέφθασε στο σημείο, 
χρειάστηκε γερανός για να απομακρύνει το αυτοκίνητο. Τα αίτια ερευνώνται από την Τροχαία Βέροιας.
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