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Το νέο Μουσείο της 
Βεργίνας θα ακτινοβολήσει 

σε όλο τον κόσμο!!!
Δεν έχω διάθεση να γκρινιάξω, ούτε να επισημάνω τα 

σοβαρά «ατοπήματα» κατά την διοργάνωση των εγκαινίων 
του νέου Μουσείου στη Βεργίνα. Πρόκειται ίσως για το 
μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο μουσείο μετά το μουσείο 
της Ακρόπολης και η ακτινοβολία του είναι έτοιμη να λάμ-
ψει στα πέρατα της γης. Η παρουσία και μόνο του πρω-
θυπουργού σε μια στενή «λομπίστικη» τελετή εγκαινίων 
αρκεί και ανταποκρίνεται στην λάμψη που διαθέτει το νέο 
Μουσείο; 

Φυσικά δεν προσφέρονται τα εγκαίνια ενός μουσείου 
για ένα λαϊκό πανηγυράκι, αλλά δυστυχώς φτάσαμε στο 
άλλο άκρο να υποβαθμιστεί, αφού μετά από τόσα χρόνια 
η πραγμάτωση ενός τεράστιου πολιτιστικού επιτεύγματος 
πέρασε στο «ντούκου» και κυρίως χωρίς να γνωστοποιηθεί 
στο ευρύ κοινό εντός και εκτός όχι απλώς της Ημαθίας, 
αλλά της Ελλάδας. Μια λαμπερή ευκαιρία να διαφημίσουμε 
και να ακουστεί επιτέλους για κάτι τόσο θετικό η Βεργίνα, η 
Βέροια και η Ημαθία και πήγε χαμένη! 

Περίμενα μάταια στα τηλεοπτικά δελτία την είδηση των 
εγκαινίων και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα εικόνες και 
τις πολιτικές δηλώσεις του πρωθυπουργού από την επί-
σκεψή του στην Αλεξάνδρεια μετά τα εγκαίνια, αλλά πουθε-
νά Μουσείο!!! Αυτά όμως είναι τα «μικρά» και τα «ανθρώ-
πινα», που κανένας δεν θα θυμάται. Το νέο Μουσείο στην 
Βεργίνα είναι γεγονός, έτοιμο να προσελκύσει εκατομμύρια 
επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ας το χαρούμε και ας το 
αφήσουμε να ακτινοβολήσει!!!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Σύντομη συνάντηση 
Μητσοτάκη - Κουτσουπιά 

έξω από το Μουσείο…

Από τους πρώτους που είδαμε, έξω από το μουσείο 
των Aιγών ήταν ο Φώτης Kουτσουπιάς, που περίμενε τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει των εγκαινίων 
του μουσείου. Το όνομα του κ. Κουτσουπιά ακούγεται στις 
υποψηφιότητες για το δήμο Βέροιας με την στήριξη (κι όχι 
χρίσμα)της Νέας Δημοκρατίας και κατά κάποιον τρόπο επι-
βεβαιώνονται (;) τα προεκλογικά  σενάρια. Άλλωστε ποιος 
ο λόγος της αναμονής, αφού ο ίδιος μετά την συνάντηση 
με τον πρωθυπουργό και τις σύντομες κουβέντες που άλ-
λαξαν μεταξύ τους, αποχώρησε.
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Στήθηκε η βάση για το νέο μνημείο Μακεδονομάχων 
στους Αγίους Αναργύρους

Από την παρούσα στήλη γράφαμε τον 
Ιούνιο 2021 ότι έκλεινε η λίστα των Μα-
κεδονομάχων που θα αναγράφονταν στο 
μνημείο απέναντι από τους Αγίους Αναρ-
γύρους στη Βέροια. Ακολούθησαν αρ-
κετές αναφορές για νέα ονόματα και μια 
εμπεριστατωμένη έρευνα του συνεργάτη 
μας Παύλου Πυρινού που προσθέτουν 
στην λίστα ακόμη περισσότερα ονόματα. 

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τις πληροφο-
ρίες που είχαμε δημοσιεύσει, ότι δεν θα 
προστεθούν τα ονόματα στο υπάρχον 
μνημείο, αλλά θα τοποθετηθεί ένα νέο 
μνημείο. Μάλιστα πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι εκτός από τις προσθήκες ονο-
μάτων θα υπάρξουν και αναφορές για 
την ακριβή καταγωγή του  κάθε Μακεδο-
νομάχου. Το παλιό μνημείο «ξηλώθηκε» 
και ήδη έχει πέσει τσιμέντο για την βάση 
του νέου μνημείου, όπως φαίνεται στην 
φωτογραφία. 

Αυτή την φορά ελπίζουμε να είναι ο-
ριστική η λίστα, γιατί το γράψε-σβήσε σε 
μνημείο δεν είναι εύκολη υπόθεση! 

Δείτε σχετικά:
h t t p s : / / w w w . l a o s n e w s . g r /

a r t i c l e / 96345 -o lok lh ro thhke -h -
k a t a g r a f h - t o n - o n oma t o n - t o n -
makedonomaxo

h t t p s : / / w w w . l a o s n e w s . g r /
article/96373-teleutaia-eukairia-gia-thn-
nea-lista-ton-makedonomaxon

Στα εγκαίνια του νέου Μουσείου Βεργίνας προσκλήθηκαν 
τα Μ.Μ.Ε.;;;

Ήταν μια εκδήλωση που έπρεπε να αφήσει μόνο 
ευχαριστημένους και τελικά κατόρθωσε να αφήσει 
και δυσαρεστημένους. Ο λόγος για τη χθεσινή εκ-
δήλωση των εγκαινίων του Μουσείου των Αιγών 
και γράφουμε «κατόρθωσε» διότι αυτό που συνέβη 
τελικά είναι… κατόρθωμα.

Ήταν μια εκδήλωση για λίγους κι αυτό φάνηκε 
από τη μεγάλη δυσαρέσκεια που εκδηλώθηκε όταν 
έγινε γνωστή η λίστα των προσκεκλημένων, με α-
ποκορύφωνα την επιστολή διαμαρτυρίας των τριών 
πρώην Δημάρχων της Βέροιας που δεν εκλήθησαν 
παρότι είχαν έναν σημαντικό ρόλο στην υπόθεση 
της κατασκευής του μουσείου. Μάθαμε μάλιστα 
ότι επιχειρήθηκαν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις 
μέσα στο Σαββατοκύριακο με νέο γύρο αποστολής 
προσκλήσεων ενώ πληροφορηθήκαμε ότι στη λίστα 
των προσκεκλημένων εντάσσονταν άτομα μέχρι και 
την τελευταία στιγμή. 

Για τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης της Ημαθίας ούτε λόγος. Καμία πρόσκληση δεν στάλθηκε ούτε στην κανονική ροή, 
ούτε στα έκτακτα του Σαββατοκύριακου ούτε και στα της τελευταίας στιγμής της Δευτέρας. Ωστόσο, ένα τόσο μεγάλο γε-
γονός δεν θα μπορούσε να μην καλυφθεί, ακόμη κι αν οι διοργανωτές ξέχασαν ή θεώρησαν περιττό να προσκαλέσουν τα 
ΜΜΕ. Και προσέξτε τώρα το οξύμωρο της υπόθεσης.

Την ίδια ημέρα με τα εγκαίνια του Μουσείου των Αιγών, ο πρωθυπουργός συμμετείχε και στην εκδήλωση που έγινε 
στη Θεσσαλονίκη για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Fly Over της πόλης. Εκεί πρώτοι 
από όλους που έλαβαν την πρόσκληση ήταν τα Μέσα Ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης. Ποιος ο 
λόγος αυτής της διαφορετικής αντιμετώπισης των Μέσων Ενημέρωσης και των εκπροσώπων τους; Θα μας απαντήσει 
κάποιος;

Πολιτικές μνήμες, δηλώσεις, πατρότητες έργων
και προβλέψεις, στην τελετή εγκαινίων του νέου Μουσείου

-Μια φράση του ΚωνσταντίνουΚαραμανλή κατά την επίσκεψή του στον ίδιο χώρο το 1978, συ-
νοδευόμενος από τον ΜανώληΑνδρόνικο στον οποίο υποσχέθηκε τότε κάθε βοήθεια στο έργο του 
και το τήρησε, θύμισε στην ομιλία του  ο Πρωθυπουργός:  «Οι τάφοι της Βεργίνας και η έκθεση των 
μακεδονικών θησαυρών προκαλούν τον θαυμασμό γιατί έχουν καλλιτεχνική, ιστορική και -προσέξ-
τε- προπαντός εθνική σημασία. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να τους επισκεφτούν για να γνωρίσουν 
την ιστορία μας. Θα αισθανθούν υπερήφανοι και θα διαπιστώσουν την ενότητα του ελληνικού πολιτι-
σμού». Αυτά ήταν τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμανλή και ο ΚυριάκοςΜητσοτάκης πρόσθεσε ότι  

και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Μανώλης Ανδρόνικος θαήτανσήμερα
ιδιαιτέρωςυπερήφανοιγια την πορεία… Γιατί αυτή η συναρπαστική διαδρομή 
της Βεργίνας και των Αιγών συνεχίζεται με ασφαλή πυξίδα το νέο τους κόσμημα, το Μουσείο που 
εγκαινιάστηκε χθες.

-Μια «πρόβλεψη» από την υπουργό Πολιτισμού ΛίναΜενδώνη στο τέλος της ομιλίας της: Ο 
ΚωνσταντίνοςΜητσοτάκης, είπε,  ως πρωθυπουργός εγκαινίασε τους βασιλι-
κούς τάφους, σήμερα εσείς (Κυριάκος Μητσοτάκης) εγκαινιάζετε το νέο μουσείο 
των Αιγών. Το2023θαείστεεσείςοπρωθυπουργόςπου θα αποδώσει αποκα-
ταστημένο και αναστηλωμένο το ανάκτορο των Αιγών…»

-Καιμιαδήλωσημενόημα για τις διαχρονικές προσπάθειες στην ολοκλήρω-
ση του Μουσείου: «Για τον πολιτισμό δεν χωρούν κομματικά στεγανά ούτε κομ-

ματικές μικρότητες. Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας όλων των τελευταίων 
ετών, των τελευταίων δεκαετιών», ανέφερε χαρακτηριστικά, στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.

-Το στίγμα του νέου μουσείου έδωσε με δυο λόγια η προϊσταμένη της ΕΦΑ, 
ΑγγελικήΚοτταρίδη: «Οι Μακεδόνες αγαπούσαν πολύ την τέχνη και φρόντιζαν 
να φέρουν στις Αιγές την αφρόκρεμα της Ελληνικής διανόησης. Το μουσείο φιλοδοξεί να κάνει το ίδιο. 
Η κύρια προσφορά του, είναι ότι ανασταίνει τις Αιγές, τη χαμένη Μητρόπολη των Μακεδόνων»

-Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο περιφερειάρχης Απ.Τζιτζικώστας στην αδιαπραγμάτευτηταυτότη-
τατηςΜακεδονίας, τονίζοντας: “Το νέο Μουσείο Βεργίνας, ένα μοντέρνο και σύγχρονο μουσείο, εδώ 
στην Ημαθία, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και τους μακεδονικούς τάφους, είναι ένα 
έργο που ανήκει σε όλους τους Μακεδόνες, σε όλους τους Έλληνες και για εμάς είναι και κάτι παρα-
πάνω: Είναι η ταυτότητά μας, η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη και για την οποία είμαστε υπερήφανοι».



Επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια πραγματοποίησε χθες Δευτέρα 19 
Δεκεμβρίου 2022 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός περπάτησε στον κεντρικό δρόμο της πόλης 
(Δ. Βετσοπούλου) όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους 
καταστηματάρχες και περαστικούς, ενώ στη συνέχεια πραγματοποί-
ησε σύντομη ομιλία σε συγκέντρωση μελών και φίλων του κόμματος 
σε κεντρικό καφέ της πόλης.

Κατά την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι 
ο στόχος της ΝΔ για τις εκλογές του 2023 είναι η Αυτοδυναμία της: 
«Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία σημαίνει αυτοδύναμη και ισχυρή Ελ-
λάδα….»  τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι οι επόμενες εκλογές είναι  «εξαιρετικά 
κρίσιμες» και εξέφρασε την εξέφρασε την άποψη πως και αν χρεια-
στούν δύο εκλογές και όχι μία, πάλι ο τελικός στόχος θα είναι ένας: 

Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα. 
Αμέσως μετά αναφερόμενος στην έκπτωση 10% για τις αγορές 

σε καταστήματα τροφίμων από το Φεβρουάριο που ανακοίνωσε 
ο ίδιος στη συζήτηση του προϋπολογισμού σχολίασε πως «προο-
δευτική πολιτική σημαίνει να παίρνεις από τους λίγους και να δίνεις 

στους πολλούς και όχι το ανάποδο».
«Όποιος γνωρίζει καλά την ιστορία αυτής της παράταξης που 

ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γνωρίζει ότι είμαστε το μόνο 
πραγματικά λαϊκό κόμμα στη χώρα. πατριωτικό, λαϊκό και προοδευ-
τικό», δήλωσε κλείνοντας ο πρωθυπουργός.

Γεώργιος Κίτσιος
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Εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης 
από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας 

με την συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «ROXI»
Συνελήφθη την Παρασκευή (16 Δεκεμβρίου 2022) το μεσημέρι σε 

περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σε έρευνα που έγινε στην 
οικία του, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης 
ναρκωτικών «ROXI» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν:

• 3 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 492 γραμ-
μαρίων, που ήταν κρυμμένες μέσα σε ντουλάπα υπνοδωματίου και

• 6 γυάλινα βάζα με κάνναβη συνολικού βάρους 660 γραμμαρίων, 
που ήταν κρυμμένα κάτω από χόρτα σε περιφραγμένο προαύλιο χώ-
ρο της οικίας.

Συνολικά κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 1 κιλού και 
152 γραμμαρίων.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ο Μιχάλης Τσαντεκίδης υποψήφιος στην Ημαθία
Με τιμή και χαρά ανακοινώνουμε την υποψηφιότητα του κου Μιχάλη Τσαντεκίδη στην εκλογική περιφέρεια 

Ημαθίας.
Ο Μιχάλης Τσαντεκίδης γεννήθηκε στην Καστανιά Ημαθίας και αποφοίτησε από τεχνική σχολή εργοδηγών 

– μηχανικών αυτοκινήτων. Ειδικεύθηκε ως χειριστής  και συντηρητής χιονοδρομικού αναβατήρα. Αποσπάστηκε 
στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ημαθίας στο τμήμα εσωτερικών και διοίκησης. Ανέλαβε το τμήμα ιθαγένειας παλ-
λινοστούντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση και εκ των υστέρων μετακινήθηκε στην γραμματεία 
του νομαρχιακού συμβουλίου ως γραμματέας. Συνταξιοδοτήθηκε ως διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου 
Σελίου. 

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε καλόν αγώνα και καλή επιτυχία!
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: Επιδότηση 
για το κομφούζιο

Η Κοινοπραξία Παραγωγών ενημερώνει ότι απεστάλησαν χθες 
από την ΔΑΟΚ Ημαθίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι καταστάσεις των δικαι-
ούχων επιδότησης του Κομφούζιο, κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας . 
Οι πληρωμές θα ακολουθήσουν άμεσα.Στον Μητροπολίτη το Δ.Σ. του ΙΣΗ

Εθιμοτυπική επίσκε-
ψη στο Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας έκανε το Δ. 
Σ. του ΙΣΗ.

 Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης και αφού έ-
λαβαν την ευλογία του 
Μητροπολίτη και τις ευ-
χές του για παραγωγική 
θητεία , συζητήσαν τις 
διάφορες δράσεις που 
από κοινού μπορούν να 
πραγματοποιήσουν ο Ι-
ΣΗ και η Μητρόπολη.

Ανακοίνωση 
ανάρτησης μερικής 
κύρωσης Δασικού 

Χάρτη Π.Ε. Ημαθίας
Ανακοινώνεται προς ενημέρωση των δημοτών ότι: 
Με την υπ’ αριθ. 406250/09.11.2022 (ΦΕΚ Δ΄ 95/28.11.2022) α-

πόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, κυρώθηκε ο δασικός χάρτης για το σύνολο της 
ΠΕ Ημαθίας, πλην των τμημάτων για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρή-
σεις ή πρόδηλα σφάλματα.

Η μερική κύρωση του δασικού χάρτη Π.Ε. Ημαθίας είναι διαθέσι-
μη στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου και στο σύνδεσμο: 
https://gis.ktimanet.gr/gis/forestfinal/

Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από την  Αλεξάνδρεια: «Αυτοδύναμη 
Νέα Δημοκρατία σημαίνει αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα»



Με αγάπη, φως, χαρά και όμορφες χριστου-
γεννιάτικες μελωδίες «πλημμύρισε» το βράδυ της 
Παρασκευής (16.12.2022) το κέντρο της Νάουσας 
στην εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου, που διοργάνωσε ο Δήμος Νά-
ουσας με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, 
σωματείων  και πλήθους κόσμου.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις ευχές του Δημάρ-
χου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα που ευχήθηκε 

σε όλο τον κόσμο  Καλά Χριστούγεννα και καλές 
γιορτές, με υγεία και στη συνέχεια φωταγωγήθηκε 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ εντυπωσιακά  
πυροτεχνήματα “φώτισαν” τα βλέμματα κατοίκων. 

Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν  όμορφες μελω-
δίες από την Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας, τη 
χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία 
Μουσών»,  τον Συλλόγου «ενCanto», καθώς και 
χορευτικές δράσεις από το τμήμα σύγχρονου χο-

ρού της  «Εστίας Μουσών»,   του Συλλό-
γου Χοροκίνησης «Body Control» και του 
Χοροαθλητικού Συλλόγου «Alma».

Επίσης, στους παρευρισκόμενους 
προσφέρθηκαν εδέσματα,  γλυκίσματα, 
ζεστή σοκολάτα, ζεστό κρασί κ.ά.  

Νωρίτερα το απόγευμα της Παρα-
σκευής  το τμήμα ντεκουπάζ (decoupage) 
και μικτής τεχνικής (mixedmedia) των 
Εικαστικών Εργαστηρίων του δήμου δι-
οργάνωσε στην πλατεία Καρατάσου ει-

καστική δράση κατασκευής 
χριστουγεννιάτικων αναμνη-
στικών (γούρια) για το νέο 
έτος με τη συμμετοχή των 
παιδιών, ενώ στο πλαίσιο 
των εορταστικών εκδηλώσε-
ων πραγματοποιήθηκε  χρι-
στουγεννιάτικο φιλανθρωπι-
κό bazaar με την συμμετοχή 
των φορέων: Ειδικό Σχολείο, 
ΕΕΕΕΚ, και «Υφάδι» Νάου-
σας.

Όμορφες χριστουγεννιά-
τικες εκδηλώσεις πραγματο-
ποιήθηκαν με φωταγώγηση 
δέντρων, μουσικών δράσε-
ων κ.ά.  τις προηγούμενες 
ημέρες και στις Τοπικές Κοι-
νότητες του Δήμου Νάου-
σας. 
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Φωταγώγηση 
χριστουγεννιάτικου δέντρου 

στον Διαβατό
Ο Μορφωτικός Πολιτιστι-

κός Σύλλογος Διαβατού στο 
πλαίσιο των εορταστικών 
εκδηλώσεων των Χριστου-
γέννων, διοργανώνει την 
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου και 
ώρα 18:00 στην Πλατεία 
του Διαβατού την εκδήλω-
ση φωταγώγησης του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου, με 
μουσική, χορό, τραγούδια, 
κεράσματα και εκπλήξεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη 
για το κοινό.

Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ (ΜΤΓΛ)
PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH
 (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 : Κάθε μέρα στις 17.15 
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: THE MOVIE (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Κάθε μέρα στις 16.45
Σκηνοθεσία: Άκης Καρράς
Σενάριο: Άθως Δανέλλης
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Άθως 

Δανέλλης, Έλενα Μαραγκού

ΑΓΡΙΑ ΝΥΧΤΑ - VIOLENT NIGHT 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Κάθε μέρα στις 21.45
Σκηνοθεσία: Tommy Wirkola
Σενάριο: Pat Casey & Josh Miller
Ηθοποιοί: John Leguizamo, Beverly D’Angelo, 

David Harbour, Cam Gigandet, Edi Patterson, Brendan 
Fletcher, Alex Hassell, Mike Dopud, Alexis Louder

AVATAR: THE WAY OF WATER 
Σε 2D απλές προβολές και 3D HFR (high frame rate) 48 

fps.
Σε 2D απλές προβολές: Προβολές στην αίθουσα 2: 
Πέμπτη 22/12 - Παρασκευή 23/12 – Σάββατο 24/12 – Κυ-

ριακή 25/12 – Δευτέρα 26/12 – Τρίτη 27/12 - Τετάρτη 28/12 

στις 18.15
Σε 3D HFR (High Frame Rate) 48fps: Προβολές στην 

αίθουσα 1:
Πέμπτη 22/12 - Παρασκευή 23/12 – Σάββατο 24/12 – Κυ-

ριακή 25/12 – Δευτέρα 26/12 – Τρίτη 27/12 - Τετάρτη 28/12 
στις 19.45

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

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

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  22/12/22 - 28/12/22

Με όμορφες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, 
φως και χαρά «πλημμύρισε» η κεντρική πλατεία της Νάουσας 

στην εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου



www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Τάσος 
Μπαρτζώκας: 

Η διαδρομή για 
μια καλύτερη 

Ελλάδα συνεχίζεται! 

*Σχόλιο του Τάσου Μπαρτζώκα μετά την ψήφιση του 
Προϋπολογισμού 2023

«Με τον προϋπολογισμό του 2023 ολοκληρώνεται ο πρό-
λογος, της νέας εποχής για τη χώρα μας! Η Ελλάδα δεν είναι 
πλέον η χώρα της κρίσης, ο μεγάλος ασθενής, το παράδειγμα 
προς αποφυγή. Είναι μια χώρα αυτοδύναμη, που αναπτύσσε-
ται παρά τις αλλεπάλληλες δυσκολίες.  

Ο προϋπολογισμός του 2023 κλείνει και τον κύκλο μιας πε-
τυχημένης διακυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά γράφει 
και την αρχή της επόμενης, όπου τα διακυβεύματα θα είναι 
καλύτερη υγεία, καλύτεροι μισθοί, πιο εύκολη καθημερινότητα. 
Γι’ αυτά  θα παλέψουμε, γι’ αυτά συνεχίζουμε! Και μαζί με τη 
δύναμη που μας δίνουν οι Έλληνες πολίτες, θα πετύχουμε!»

Η ΝΤΡΟΠΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

...ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ
Την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου θα κάνει μια σύντομη εμφάνιση στην 

Ημαθία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Το σκηνικό για αυτή την solo παράσταση, θα είναι οι Αιγές. Οι 

κάμερες και τα μικρόφωνα ανοιχτά, οι υποτελείς, οι αυλικοί και οι 
κορδέλες στη θέση τους. 

Οι υπόλοιποι, μαζί και η Ιστορία, περισσεύουν. 
Είναι γνωστό ότι 
Το Μουσείο των Αιγών στη Βεργίνα, είναι ένα Οικουμενικό έργο 

τεράστιας ιστορικής και πολιτισμικής αξίας. Όλοι ονειρευτήκαμε την 
ανέγερση και τη λειτουργία αυτού του Μουσείου που θα αποτελέσει 
κόσμημα για τον τόπο και μοναδικό πόλο έλξης για την παγκόσμια 
κοινότητα. Ένα μοναδικό Μουσείο για το οποίο εργάστηκαν για πε-
ρισσότερα από τριάντα χρόνια, επιστήμονες, τεχνίτες, αυτοδιοικητικά 
στελέχη, υπουργοί, πρωθυπουργοί, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
περισσεύουν. 

Η άκαμπτη συνέχιση μιας πολιτικής απαξίωσης, πάνω σε μοναδι-
κά έργα της ελληνικής αρχαιότητας που προορίζονται και αυτά να θυ-
σιαστούν στο βωμό του κέρδους και της σκληρής επιχειρηματικότη-
τας, όπως η εμμονική μετακίνηση των αρχαιολογικών ευρημάτων α-
πό το φυσικό τους χώρο, στο μετρό της Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, 
τα κυκλαδίτικα ειδώλια της «Συλλογής Στερν», που επιστρέφονται, 
όχι στο Ελληνικό Κράτος αλλά στο ιδιωτικό Μουσείο Γουλανδρή, αν 
και πολλά από αυτά είναι προϊόντα αρχαιοκαπηλίας και πόσα ακόμη 
τρανταχτά παραδείγματα, αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η βαθειά υπο-
τίμηση της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας, είναι χαρακτηριστικό 
αυτής της κυβέρνησης.

Πλέον ο ελληνικός λαός έπαψε να αναρωτιέται πόσο πιο χαμηλά 
θα πέσει η αξιοπρέπεια και πόσο πιο ψηλά θα φτάσει η αναλγησία 
και η ευκαιριακή καπηλεία, των “αρίστων” της κυβέρνησης. 

Οι Αιγές υπήρξαν το λίκνο της βασιλικής δυναστείας των Τημε-
νιδών, που κυριάρχησε επί τρεισήμισι αιώνες στη Μακεδονία, στη 
συνέχεια στην Ελλάδα και σε όλη την οικουμένη, με τον Φίλιππο Β΄ 
και τον Μέγα Αλέξανδρο και  είναι πλέον ενταγμένες από το 1996 
στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Οι πολίτες όχι μόνο της Ημαθίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά 
ολόκληρης της Ελλάδας, αισθάνονται ντροπή για αυτή την απαξίωση, 
για αυτή τη φτηνή εκμετάλλευση και η ντροπή αυτή φέρει το όνομα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Υ.Γ. Επειδή θα τον συνοδεύει και η υπουργός Πολιτισμού κα. 
Μενδώνη, ας προσέξουμε μήπως έχει από κοντά της και καμιά μπε-
τονιέρα.

Θεματική Πολιτισμού                           
Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Ημαθίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων 

Βέροιας για την άψογη διοργάνωση της εκδρομής στην Αθήνα 
16,17,18/12/22 και τις εύχομαι να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό 
τις δραστηριότητές τους.

Κατερίνα Καρανάτσιου

Στον Γεωργαντά 
ο πρόεδρος 
του ΑΣΟΠ 
Επισκοπής 
συνοδεία 

Τσαβδαρίδη

Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Γε-
ωργαντά, επισκέφθηκε συνοδευόμενος από τον Βουλευτή Ημαθίας, 
Λάζαρο Τσαβδαρίδη, ο Πρόεδρος του ΑΣΟΠ Επισκοπής, Βασίλης 
Λαμπριανός, μετά την έκδοση και παράδοση του πορίσματος των 
πραγματογνωμόνων για την οικονομική διαχείριση του Συνεταιρι-
σμού στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΟΠ Επισκοπής ζήτησε τη συνδρομή του 
Υπουργού και της Πολιτείας για την επίλυση των προβλημάτων του 
Συνεταιρισμού, που γεννήθηκαν από την παράνομη διαχείριση των 
οικονομικών του κατά την ελεγχόμενη περίοδο 2007-2015. Τόσο ο 
Υπουργός όσο και ο Βουλευτής Ημαθίας υποσχέθηκαν αμέριστη συ-
μπαράσταση για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Θερμά συλλυπητήρια στην κουμπάρα μας Θωμαή για τον θάνα-

το της αγαπημένης της μητέρας ΑΝΝΑΣ ΑΥΓΕΡΗ και της ευχόμα-
στε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της.

Αντίο γλυκειά μας κουμπάρα.
Οι κουμπάροι

Παναγιώτα και Γιώργος Κελεπούρης
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Η Μ.Α.μ.Α φουλάρει 
τα όνειρά της!

Χριστουγεννιάτικο
 παζάρι για καλό σκοπό!

Σας προσκαλούμε στο χριστουγεννιάτικο παζάρι του 
συλλόγου μας!

Για άλλη μια χρονιά οι χρυσοχέρες μανούλες και φί-
λες του συλλόγου μας ,δημιούργησαν ξεχωριστές κα-
τασκευές με γούστο και κυρίως με αγάπη...Αυτή την α-
γάπη  χρειαζόμαστε για να φουλάρουμε τα όνειρά μας!

Όλα τα έσοδα από τη χριστουγεννιάτικη έκθεση 
,τις δωρεές ,τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας, 
θα διατεθούν στην αγορά καυσίμων για το βανάκι της 
Μ.Α.μ.Α! Σας περιμένουμε στο σπίτι της Μ.Α.μ.Α στη 
Μητροπόλεως 32

Έναρξη 3 Δεκεμβρίου (3/12 διάρκεια μέχρι και 22/12)
Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 -13:00
&17:30 -20:30 Σάββατο 10:00 -13:00 Σας περιμένου-

με!
Με εκτίμηση το ΔΣ του συλλόγου μας.

Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου
Το βιβλίο του Χρήστου Ζαμπούνη 

΄́Το Διαδικτυακό Savoir- Vivre΄́  
παρουσιάζεται στην Εληά

Οι εκδόσεις Φερενίκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Ζα-
μπούνη ΄΄Το Διαδικτυακό Savoir- Vivre΄΄ που θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 
2022 και ώρα 19:00 στην Εληά.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν :
Καλλιγάς Γεράσιμος, Ιδρυτής Κ.Ξ.Γ. Λέξις & του εκδοτικού οίκου Super Course
Μπίκα Ιωάννα, Foodblogger(bookitsa.gr)
Κιορπές Κωνσταντίνος , Creative Director
Τροχοπούλου Ελπίδα, Digital Beauty Editor και ο συγγραφεύς.

Στα πλαίσια του συνθήματος του Ομίλου I.W. Βέροιας ΨΑ-
ΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ η Προδιοικητής της 247 Περιφ. I.W. 
Ελλάδας Βιβή Ζητούνη – Ιατροπούλου διάβασε στα μέλη μια 
όμορφη ομιλία με τίτλο «Η ποίηση της γιορτής των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς».

«Κάθε χρόνο φίλες μου, τέτοιες μέρες, το καραβάκι της 
μνήμης με ταξιδεύει σε νησάκια από θύμησες παλιές, αγαπη-
μένες, ανεκτίμητες!

Το σπίτι που μεγάλωσα, να ντύνεται στα γιορτινά!
Η παρκετίνη να κάνει τα πατώματα ν’ αστράφτουν και μυ-

ρωδιά της γλυκά να συντροφεύει το άρωμα από τους κουρα-
μπιέδες και τα μελομακάρονα, που ζύμωνε η μαμά μου.

 Εγώ με λαχτάρα να περιμένω τον πατέρα μου από τα χω-
ράφια για να τον πείσω με γαλιφιές να μου φέρει το κυπαρίσσι 
αντί έλατο να το στολίσουμε χριστουγεννιάτικο το δένδρο, Σή-
μερα!, Όχι Αύριο, όχι την Κυριακή, του έλεγα.

 Το έλατο, οι μπάλες, το τζάκι, τα δώρα ήταν τα αγαπημένα 
σύμβολα της πιο αστραφτερής γιορτής του χρόνου και τα σκη-
νικά των Χριστουγέννων να στήνονται με φαντασία, χιούμορ 
και ασυνήθιστα υλικά για να προβάλλουν λαμπερά και μαγικά 
τα πάντα σαν παραμύθι.

 Και τα Χριστούγεννα, αξημέρωτα, να πηγαίνω και με τους 
δύο μου γονείς στην εκκλησία, προσδοκώντας την επιστροφή 
στο σπίτι για να ψήσουμε στις 5 το πρωί μπριζόλες χοιρινές 
στο τζάκι για να τις γευτούμε μετά από μία βδομάδα νηστείας.

 Και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να προσπαθώ να 
μείνω ξύπνια, για να τσακώσω τον Άη Βασίλη να φέρνει τα 
δώρα μου! Ακόμα και τώρα νοσταλγώ αυτήν την αίσθηση για 
το πιο γλυκό ψέμα της παιδικής μου ζωής.

 Και τα χρόνια άλλοτε να κυλούν κι άλλοτε να τρέχουν κι 
εγώ μεγάλη πια, με τον σύντροφό μου να ζούμε τα ενήλικα 
Χριστούγεννά μας, ακολουθώντας την παλιά καλή συνταγή.

 Γιορτές στο σπίτι και σπίτι στολισμένο! Ευκαιρία να βρε-

θούμε με τους δικούς μας ανθρώπους και τα παιδιά μας και 
το έλατο ίσα με το ταβάνι να γεμίζει με την θαυμάσια μυρωδιά 
του το καθιστικό και κάλαντα για μουσική και άπειρα κεριά να 
φωτίζουν ατμοσφαιρικά το χώρο και μας, που σαν παιδιά ζού-
με τις στιγμές και σαν μεγάλοι κάνουμε απολογισμούς, όνειρα 
και σχέδια για την καινούργια χρονιά.

 Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Οι άνθρωποι 
διαθέτουν ελάχιστο χρόνο και μπόλικη κούραση, βλέπουν τις 
μέρες αυτές σαν ευκαιρία για ταξιδάκι ή τις περνούν σε ξενο-
δοχεία με γιορταστικά ρεβεγιόν και πλούσιο μπουφέ. Είναι κι 
αυτό μια λύση. Εγώ όμως επιμένω παραδοσιακά έστω κι αν 
έχω μείνει μόνη χωρίς τον σύντροφό μου.

 Έχω όμως τα παιδιά και τα εγγόνια μου και προτείνω και 
σε εσάς να ζήσετε μέσα στην θαλπωρή του δικού σας σπιτιού, 
του δικού σας χριστουγεννιάτικου δέντρου, των δικών σας 
αναμμένων κεριών, μαζί με φίλους και με όλους τους αγαπη-
μένους σας. Νοιώστε το μήνυμα και την ελπίδα που φέρνει η 
Γέννηση του Θεανθρώπου και δώστε ευχές και αγάπη, ιδιαίτε-
ρα σε εκείνους που δεν έχουν κανέναν να τους δώσει. Στιγμές 
ελπίδας για τον χρόνο που έρχεται όπου τα προβλήματα θα 
βρουν ως δια μαγείας την λύση τους. Όπου θα υπάρχουν 
μόνο χαρές και επιτυχίες. Όπου ότι ωραίο ζήσαμε θα συνε-
χίσει. Φτιάξτε τα δικάσας νησάκια από Χριστουγεννιάτικες 
αναμνήσεις για να ταξιδεύετε στο μέλλον. Πιστέψτε με! Είναι 
πολύτιμα!

Πολλές ευχές για να υπάρχει μέσα στην καρδιά σας η ελ-
πίδα για ένα καλύτερο αύριο, για μια ευτυχισμένη καινούργια 
χρονιά, για την καλύτερη χρονιά της ζωής σας!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2023

Εκ του Ομίλου

Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Βέροιας: 

«Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις»
- Βιωματική παρέμβαση 

στο 3ο Γυμνάσιο Βέροιας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η βιωματική παρέμβαση στο 3ο Γυμνάσιο 
Βέροιας με θέμα: «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις», από τους Κοινωνικούς Λειτουρ-
γούς και Ψυχολόγους της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Κοινότητας 
του Δήμου Βέροιας. Οι Ψυχολόγοι, κα Αγγελή Παρασκευή, κα Κακολύρη-Κλί-
τση Ιωάννα και κα Φόλιου Στυλιανή μαζί με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, κα 
Τσαλαμπάνα Χρυσούλα και κα Πανάγου Αικατερίνη ενημέρωσαν στους μαθη-
τές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου, για τις «Υγιείς και Μη Σχέσεις» στα πλαίσια 
του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», σε συνεργασία με την εκπαιδευ-
τικό της τάξης, κα Φουρνιτζή Θεοδώρα. Μέσα από παιχνίδι ρόλων οι έφηβοι 
εξοικειώθηκαν με τα χαρακτηριστικά των υγιών και μη υγιών σχέσεων, καθώς 
και τρόπους επικοινωνίας και διαχείρισης προβλημάτων βίας. Οι μαθητές 
ανταποκρίθηκαν θετικά και στο τέλος αξιολόγησαν το εν λόγω πρόγραμμα ως 
απαραίτητο και βοηθητικό για να πραγματοποιείται στα σχολεία, έτσι ώστε να 
μάθουν όλοι να αναγνωρίζουν τις προειδοποιητικές ενδείξεις της βίας και συ-
νεπώς να την προλαμβάνουν.   

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

Το έθιμο των Μωμόγερων  
στους δρόμους 

και τα σοκάκια της Βέροιας
 Έρχονται τα 

κοτζαμάνια της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Η   Εύξεινος  

Λέσχη  Βέροιας σε 
συν-διοργάνωση με 
το Δήμο Βέροιας, 
σας προσκαλούν 
To   Σάββατο   31 
Δεκεμβρίου   2022   
και από τις 11πμ

να   παρακο -
λουθήσετε   ζωντα-
νά    το έθιμο των 
Μωμόγερων  στους 
δρόμους και στα 
σοκάκια της Βέροι-
ας  παρουσιάζοντας 
το δρώμενο αυτού-
σιο και με τον παραδοσιακό τρόπο, όπως ακριβώς το μετέφεραν οι πρόγονοί 
μας  από τον Πόντο. Το  δρώμενο  θα  πραγματοποιηθεί  από  νωρίς  στους  
δρόμους  της  πόλης  της  Βέροιας ξεκινώντας από το Βήμα  Αποστόλου  
Παύλου-πλατεία  Ρακτιβάν (Ρολόι) – Μητροπόλεως – Βενιζέλου – Μαλακού-
ση – Βικέλα - Τσαλδάρη και θα κάνει  μία μεγάλη στάση στη  διασταύρωση  
των  οδών  Ιπποκράτους  και  Πρ. Ηλία, στον  πεζόδρομο   στις13:00 με  μου-
σική-φαγοπότι  και θα καταλήξει στις 14.00 στην πλατεία Ελιάς, όπου μετά το 
δρώμενο θα ακολουθήσει γλέντι για όλο τον κόσμο.

Στη συνέχεια και γύρω στις 15.30 το έθιμο θα παρουσιαστεί στο ΔΔ Ραχιάς 
όπου και εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε το δρώμενο με τα κοτζαμάνια να 
αναστατώνουν ευχάριστα το χωριό.

Τα  έθιμα  του  δωδεκαημέρου  που  εντάσσονται  στην  παράδοση  και   
τον  πολιτισμό   θα  μας  βρουν  όλους  μαζί  συνοδοιπόρους  προκειμένου   
να  τα  διατηρήσουμε  και  να  τα  μεταλαμπαδεύσουμε   στις  επερχόμενες  
γενιές.

Σας περιμένουμε  όλους…
  Ο  Πρόεδρος                                                  Η  Γ. Γραμματέας

  Τουμπουλίδης  Νικόλαος                               Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ
Από τον Όμιλο Inner Wheel Βέροιας

«Η ποίηση της γιορτής των Χριστουγέννων
& της Πρωτοχρονιάς»



Εγνατία Οδός Α.Ε: Κλειστό τμήμα της Εγνατίας Οδού 
από Κλειδίου έως Νησέλι, λόγω έργων

Από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 από 07:30 έως 17:00 θα παραμείνει κλει-
στό και στις δύο κατευθύνσεις το τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κλειδίου έως τον Α/Κ Νησελίου/
Αλεξάνδρειας, λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης γέφυρας σήμανσης για την τοποθέτηση ηλεκτρονικής Πινακίδας Με-
ταβλητών Μηνυμάτων (VMS). Η απαίτηση αποκλεισμού προκύπτει επειδή ο μεταλλικός φορέας της γέφυρας σήμανσης που 
τοποθετείται εγκάρσια στην οδό θα καλύπτει το πλήρες πλάτος του αυτοκινητόδρομου.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (παρακάμψεις) στον αυ-
τοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού (Α2) και στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης ΑΘΕ (Α1) για τα οχήματα που 
κινούνται προς και από Βέροια, ως εξής: 1. Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από Θεσσαλονίκη (ΑΘΕ) προς Βέροια 
(Εγνατία Οδός) θα εξυπηρετείται :  Α. με εκτροπή στον ΑΘΕ από τον Α/Κ Αξιού / Ευζώνων, βόρεια προς τον Α/Κ Γέφυρας / Αγ. 
Αθανασίου, ακολούθως στην Εθνική Οδό 2 (Ε.Ο.2) έως τη Χαλκηδόνα, ακολούθως στην παλαιά Εθνική Οδό 1 (π.Ε.Ο.1) μέσω 
Αλεξάνδρειας και είσοδο στον Α/Κ Νησελίου / Αλεξάνδρειας της Εγνατίας Οδού στην κατεύθυνση προς Βέροια. Β. με εκτροπή 
από τον Α/Κ Ιωνίας (Κ2) στην Εγνατία Οδό (περιφερειακή Θεσσαλονίκης) προς την Εθνική Οδό 2 (Ε.Ο.2) έως τη Χαλκηδόνα, 
ακολούθως στην π.Ε.Ο.1  μέσω Αλεξάνδρειας και είσοδο στον Α/Κ Νησελίου / Αλεξάνδρειας της Εγνατίας Οδού στην κατεύθυν-
ση προς Βέροια.  Για τυχόν οδηγούς που θα παραβλέψουν τη σήμανση της παραπάνω παράκαμψης και συνεχίσουν ευθεία επί 
του ΑΘΕ προς Α/Κ Κλειδίου, θα υπάρχει επιπρόσθετη προσωρινή σήμανση στον Α/Κ Κλειδίου και στον Α/Κ Αιγινίου (Αυτοκι-
νητόδρομος Αιγαίου) ώστε να καθοδηγούνται οι οδηγοί για εκτροπή στην π.Ε.Ο.1 μέσω Αιγινίου και είσοδο στην Εγνατία Οδό 
από τον Α/Κ Νησελίου / Αλεξάνδρειας (προς Βέροια). 2. Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από Κατερίνη/Αθήνα (Αυ-
τοκινητόδρομο Αιγαίου / Α1) προς Βέροια (Εγνατία Οδός / Α2) θα εξυπηρετείται με εκτροπή στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (Α1) 
από τον Α/Κ Μεθώνης / Αγαθουπόλεως βόρεια προς την παλαιά Εθνική Οδό 1 (π.Ε.Ο.1) μέσω Αιγινίου και είσοδο στον Α/Κ 

Νησελίου / Αλεξάνδρειας της Εγνατίας Οδού 
στην κατεύθυνση προς Βέροια. 

Οι οδηγοί που θα παραβλέψουν ενδεχομέ-
νως τη σήμανση της παραπάνω παράκαμψης 
και συνεχίσουν ευθεία επί του Αυτοκινητόδρο-
μου Αιγαίου προς Α/Κ Κλειδίου, θα πρέπει να 
συνεχίσουν την πορεία τους, να εξέλθουν στον 
Α/Κ  Αξιού / Ευζώνων και εν συνεχεία να ακο-
λουθήσουν την υφισταμένη σήμανση.

3. Η κυκλοφορία των οχημάτων που κι-
νούνται από Βέροια (Εγνατία οδός / Α2) προς 
Θεσσαλονίκη (ΑΘΕ) και ανατολική Εγνατία Ο-
δό θα εξυπηρετείται με εκτροπή από τον Α/Κ 
Νησελίου / Αλεξάνδρειας βόρεια  προς την 
π.Ε.Ο.1 έως τη Χαλκηδόνα, ακολούθως στην 
Ε.Ο.2 έως τον Α/Κ Γέφυρας / Αγ. Αθανασίου και 
είσοδο ή στον ΑΘΕ στον Α/Κ Αξιού / Ευζώνων 
ή στην Εγνατία Οδό στον Α/Κ Ιωνίας (Κ2) στην 
επιθυμητή κατεύθυνση. 

4. Η κυκλοφορία των οχημάτων που κι-
νούνται από Βέροια (Εγνατία οδός / Α2) προς 
Κατερίνη/Αθήνα (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου / 
Α1) θα εξυπηρετείται με εκτροπή από τον Α/Κ 
Νησελίου / Αλεξάνδρειας στην π.Ε.Ο.1 νότια 
προς Αιγίνιο και ακολούθως είσοδο στον Αυτο-
κινητόδρομο Αιγαίου (Α1) στον Α/Κ Μεθώνης 
στην επιθυμητή κατεύθυνση.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί και να ακολουθούν την εγκατεστη-
μένη εργοταξιακή σήμανση (κίτρινες πινακίδες) 
καθώς επίσης τις υποδείξεις και οδηγίες των 
στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
προσωπικού της Εγνατίας Οδού.

Για πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφορια-
κές συνθήκες επί της Εγνατίας Οδού μπορείτε 
να επικοινωνείτε με το τηλ. 1077.

 Το 2022 κλείνει με 
μια βαθιά κρίση δη-
μοκρατίας, η οποία 
έρχεται να προστεθεί 
σε μια πραγματική οι-
κονομική κρίση που 
β ιώνε ι  η  ελλην ική 
κοινωνία. Από τη μία 
οι ακραίες τιμές στην 
ενέργεια και τα είδη 
πρώτης ανάγκης. Από 
την άλλη η διάλυση της 
αγοραστικής δύναμης 
των πολιτών. 

 Ο Προϋπολογι-
σμός του 2023 είναι η 
πολιτική σφραγίδα της 
ΝΔ για την συνέχιση 
των αδικιών και του πολλαπλασιασμού των 
αδιεξόδων για την πλειονότητα των πολιτών. 
Για τα εκρηκτικά υπερκέρδη και τη συγκέ-
ντρωση πλούτου σε πολύ συγκεκριμένους 
κλάδους και ολιγοπωλιακά συμφέροντα. Αλλά 
και για την βίαιη φτωχοποίηση της μεγάλης 
κοινωνικής πλειοψηφίας, των μεσαίων και 
των χαμηλότερων στρωμάτων.

 • Ο πρωτογενής τομέας οφείλει να πρω-
τοστατεί στο σχέδιο παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης της χώρας μας. Αντ´ αυτού, όπως 
φανερώνει και ο Προϋπολογισμός του 2023, 
η κυβέρνηση της ΝΔ οδηγεί αγρότες και κτη-
νοτρόφους στην πτώχευση. 

• Ως πολίτες και ως προϋπολογισμός πλη-
ρώνουμε τα περισσότερα στις εταιρίες ενέρ-
γειας, από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. 
Πρώτες θέσεις στην τιμή βενζίνης, πρώτοι 
στη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος 
σχεδόν όλο το έτος, πρώτοι στην τιμή ενέρ-
γειας προ φόρων & επιδοτήσεων για όλο το 
πρώτο εξάμηνο του έτους, πρώτες θέσεις 
στον ενεργειακό πληθωρισμό. 

Η κυβέρνηση παρενέβη αργοπορημένα, 
πρόχειρα και αποτυχημένα. Νομιμοποίησε τα 
υπερκέρδη, ενώ δεν έχει φορολογηθεί ούτε 
ένα ευρώ από τα υπερκέρδη 2,2 δισ. ευρώ 
προ Ιουνίου του 2022.  

• Η ακρίβεια σε είδη διατροφής και βασικά 
αγαθά καλπάζει. Ο πληθωρισμός στα τρόφι-
μα ξεπερνά το 15% τον Νοέμβριο, κάνοντάς 
τα απλησίαστα. Η κυβέρνηση αρνείται να 
μειώσει το ΦΠΑ, σωρεύοντας φορολογικά 
έσοδα. Ουσιαστικά, κλέβει από νοικοκυριά 
και παραγωγικούς φορείς, ώστε ο πλούτος να 
επιστραφεί στα ολιγοπώλια και να συντηρηθεί 
ο κύκλος της αισχροκέρδειας. 

• Τα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα μέχρι 
750 ευρώ έχασαν έως και το 40% της αγο-
ραστικής τους δύναμης. Από τον Απρίλιο του 
2022 και μετά ο κα-
τώτατος μισθός έχει 
χάσει το 19% της α-
γοραστικής του δύ-
ναμης. Ο πραγματι-
κός μισθός μειώθη-
κε κατά 12% μόνο 
το πρώτο τρίμηνο 
του 2022.

 • Η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των 
δανειοληπτών βρί-
σκεται σε δραματι-
κή κατάσταση. Αυτή 
τη στιγμή τα funds 
ελέγχουν 700.000 
ακίνητα και εν πλή-
ρη ασυδοσία κοινο-
ποιούν πλειστηρι-
ασμούς ακόμη και 
για ευτελή ποσά.

 Η  κυβέρνη -
ση νομοθέτησε με 
μόνη μέριμνα τη 
ρευστοποίηση της 
περ ιουσ ίας  των 
πολιτών. Το κυριό-
τερο, νομοθέτησε 
ώστε να μπορούν 
να γίνονται πλει-
στηριασμοί χωρίς 
να έχει γίνει καμία 
πρόταση ρύθμισης 
στον οφειλέτη. Και 

μάλιστα, να μη φορολογούνται τα κέρδη των 
funds από αυτές τις διαδικασίες. Η πολιτική 
υπέρ ολιγοπωλίων, η πολιτική ανισοτήτων και 
αδικιών αποτυπώνεται παντού.

 • Τα χρέη των πολιτών καθόλη τη διάρκεια 
της διακυβέρνησης ΝΔ αυξάνονται σε όλα τα 
επίπεδα. Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, νέα γε-
νιά κόκκινων δανείων. Αύξηση σχεδόν 38 δις 
επί των ημερών ΝΔ.

 Δεν υπάρχει απλώς ευθύνη πολιτική, υ-
πάρχει στρατηγική.

Αυτή η κυβέρνηση φέρει ένα ειδικό στίγμα, 
κυβερνά αντικοινωνικά, με αλαζονεία, και αυ-
τό θα συνεχίσει να κάνει:

● Δεν προβλέπει καμία πραγματική, ρυθ-
μιστική παρέμβαση στην αγορά ενέργειας για 
μείωση του κόστους  ενέργειας.

● Δεν έχει καμία πρόβλεψη μείωσης των 
έμμεσων φόρων στα τρόφιμα και τα καύσιμα.

● Δεν έχει καμία πρόβλεψη για αύξηση 
μισθών στο Δημόσιο Τομέα που είναι καθη-
λωμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

● Δεν έχει πρόβλεψη για την αύξηση του 
κατώτατου μισθού, ενώ έχει τρωθεί δραματι-
κά η αγοραστική του δύναμη.

● Προβλέπει μείωση των δαπανών για την 
υγεία, μείωση των δαπανών για την κοινωνι-
κή πρόνοια.

 Όσες μισές αλήθειες κι αν χρησιμοποιη-
θούν, όσα ψέματα, όση κακοποίηση των στοι-
χείων κι αν γίνει, η κοινωνική πραγματικότητα 
δεν κρύβεται.

Ο χρόνος αυτής της κυβέρνησης έχει πα-
ρέλθει ανεπιστρεπτί. Οι πολίτες ζητούν προ-
οδευτική αλλαγή και θα ακυρώσουν τα σχέδια 
της κυβέρνησης στην πράξη.

Με εκτίμηση,
Φρόσω Καρασαρλίδου

Βουλευτής Ημαθίας 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 2015-2021

Στην εκπομπή «Άναψε φλας» του Flash 
Radio 99.4, καλεσμένη του Βαγγέλη Στολάκη, 
βρέθηκε η Ημαθιώτισσα Ολυμπία Αποστόλου, 
μέλος του Πολιτικού  Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
– Κίνημα Αλλαγής.

Μεταξύ άλλων, η κ. Αποστόλου ανέφερε:
-Μια κυβέρνηση που δε μπορεί να σταματή-

σει να αυτοσυγχαίρει τον εαυτό της, καταθέτει 
έναν προϋπολογισμό σε πανηγυρικό κλίμα, 
χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ούτε τη ζοφερή 
πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες, ούτε την 
εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών. Προφα-
νώς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα τον καταψηφίσει.

-Η κ. Καϊλή είχε πάρει εδώ και αρκετούς μή-
νες αποστάσεις από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Ίσως τώρα 
μπορούμε καλύτερα να εξηγήσουμε τη στάση 
της. Ο Πρόεδρος δεν τη διέγραψε νωρίτερα, 
γιατί δεν ήθελε να φανεί ότι παρεμβαίνει στη 
λειτουργία της επιτροπής PEGA του Ευρωκοι-
νοβουλίου, που ερευνά το σκάνδαλο των υποκλοπών.

-Έχουμε μεγάλη απόσταση και από τη Νέα Δημοκρα-
τία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο φυσικός ρόλος της αντιπολίτευ-
σης, δηλαδή και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σήμερα, είναι να επιθυμεί 
να φέρει το κυβερνητικό κόμμα στη θέση της αντιπολίτευ-
σης.

-Μικρότητα είναι ο τρόπος που η κυβέρνηση προσπα-
θεί να συνδέσει δύο τελείως άσχετα μεταξύ τους θέματα, 
όπως το σκάνδαλο των χρηματισμών από το Κατάρ με 
την παρακολούθηση του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη 

από την ΕΥΠ.
-Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ βολεύονται σε ένα 

κλίμα βούρκου και λάσπης. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θέλει να φέρει 
στο προσκήνιο την πολιτική και την κοινωνία και για 
αυτό επέλεξε να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και να 
το θέσει σε ανοιχτή διαβούλευση την Κυριακή που μας 
πέρασε.

-Καλούμε όλους τους πολίτες να ενημερωθούν για το 
πρόγραμμά μας στο digitalsociety.gr και να πάρουν μέρος 
στη διαβούλευση.
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Τριάμισι χαμένα χρόνια 
για την Ημαθία και την χώρα 

Στον Flash Radio 99.4, 
καλεσμένη του Βαγγέλη Στολάκη, 

η Ολυμπία Αποστόλου
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CMYK

P Άγιε Βασί-
λη, του χρόνου 
χοντρό πορτοφό-
λι και λεπτό σώ-
μα. Γιατί πέρσι τα 
μπέρδεψες…

P Μπερδεμένος 
γενικά ο κόσμος. Α-
φού κι ο Μητσοτά-
κης χθες στα εγκαί-
νια του μουσείου 
των Αιγών ήλθε με 
ζιβάγκο.

P  Ε γ κα ί ν ι α 
μουσείου Αιγών 
υπηρεσιακά.

P  Ή μήπως… 
ΠαΣοΚικά;

P Το έργο εθνι-
κό, οι προσκλή-
σεις μπιζ μπιζέ.

P  Θα τρίζουν 
τα κόκκαλα του 
Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη, του πρω-
θυπουργού που 
έβγαλε τις Αιγές από τις λαμαρίνες.

P Εκτός κι αν σχεδιάζουν εγκαίνια αντάξια 
του μουσείου με αναβαπτισμένη τη λαϊκή ε-
ντολή.

P Τι; Μόνο το μετρό Θεσσαλονίκης θα τα ε-
γκαινιάζουμε κατά τρεις και λίγο;

P Αλήθεια, συζήτησαν οι επιτελείς-επικοι-
νωνιολόγοι του πρωθυπουργού το πρόγραμ-
μα των εγκαινίων με την αδελφή του Ντόρα 
Μπακογιάννη, την υπουργό Πολιτισμού που 
με λαμπρότητα εγκαινίασε τα στέγαστρα των 
βασιλικών τάφων;

P Στην αρχή, μας είπαν ότι στα εγκαίνια του 
μουσείου των Αιγών θα έλθει και καλά μέχρι και ο 
Μακρόν. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν θα ερχόταν αν 

δεν ήταν στη μέση οι εκλογές.

P Τρεις είναι οι πιο διάσημες φράσεις στο 
κόσμο είναι: ‘Σ’ αγαπώ’, ‘made in China’ και 
‘προσφορά στον τόπο’. Και οι τρεις δεν προ-
σφέρουν καμία εγγύηση.

P Ο Μέσι τελικά σήκωσε την κούπα του Μου-
ντιάλ. Το είχε βάλει τάμα.

P Πολλοί κέρδισαν από τη φετινή διοργά-
νωση στο Κατάρ. Περισσότερο όλων το ποδό-
σφαιρο.

P Και μεγάλη χαμένη η Εύα Καϊλή.

P Και ποιος να μας το έλεγε ότι η επιστρο-
φή στην κανονικότητα θα ήταν γιορτές χωρίς 
Στέλιο Γιαννακόπουλο ε;

P Και:

Μία πολύ όμορφη και αισθησιακή γυναίκα, επι-
σκέπτεται έναν γυναικολόγο. Αυτός με το που τη 
βλέπει τα χάνει και ο επαγγελματισμός του βγαίνει 
από το παράθυρο. Αμέσως της λέει να γδυθεί και 
αρχίζει να την εξετάζει, πιάνοντας της το μπoύτι. 
Καθώς το εξετάζει της λέει:

-Ξέρεις τι σου κάνω τώρα;
-Ναι, του απαντάει εκείνη. Εξετάζεις για γδαρ-

σίματα ή για δερματολογικά προβλήματα.
-Πολύ σωστά, της λέει εκείνος και αρχίζει να 

της πιάνει το στήθος:
-Ξέρεις τι σου κάνω τώρα; ρωτά.
-Ναι, του απαντάει εκείνη. Εξετάζεις για την τυ-

χόν ύπαρξη όγκων καρκίνου του μαστoύ.
-Πολύ σωστά, της λέει και αρχίζει να έχει ερω-

τική επαφή μαζί της.
-Και τώρα ξέρεις τι κάνω; ρωτά ξανά.
-Ναι, του απαντάει εκείνη. Κολλάς έρπη γεννη-

τικών οργάνων!
Κ.Π.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή προέκυ-
ψε μετά από τις αρχαιρεσίες στο «Σπίτι των Βλάχων» Βέροιας 
στις 11 Δεκεμβρίου 2022. Η ανταπόκριση των μελών του Συλ-
λόγου υπήρξε εντυπωσιακά μεγάλη, γεγονός που αποδεικνύει 
περίτρανα, για άλλη μια φορά, την αναγνώριση της τεράστιας 
σημασίας του έργου που επιτελεί ο Σύλλογος για τη διάσωση και 
διάδοση του βλάχικου πολιτισμού. Η εκλογική διαδικασία πραγ-
ματοποιήθηκε με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, όπως 
ορίζει η νομοθεσία, ύστερα από αίτηση του Συλλόγου προς το 
Πρωτοδικείο.

Τα νέα όργανα που εκλέχτηκαν, συγκροτήθηκαν σε σώμα την 
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και, μετά από κατανομή των 
αξιωμάτων, η σύνθεση των παραπάνω διοικητικών οργάνων έχει 
ως εξής:   

Για το Δ.Σ.
Πρόεδρος: Κύρτσιος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Πίσκος Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Τσίρης Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας: Μπαρμπαρούση Μαρία
Ταμίας: Ζυγολιάνου Αναστασία
Υπεύθυνη Τμήματος Γυναικών: Πίσκου Αναστασία
Μέλη: Σιαμίκου Αθηνά
 Περικής Ντάιας
 Μαρία Χριστίνα – Καραγιάννη
Για την Ε.Ε.
Ντέλλας Στέργιος
Ζεΐμπέκη Σοφία
Βέρρος Μιχάλης
Αντιπρόσωποι για την ΠΟΠΣΒ
Πίσκος Δημήτριος
Τσίρης Γεώργιος
Κύρτσιος Ιωάννης
Ο Σύλλογος συγχαίρει τα νέα μέλη των Συμβουλίων και τους 

εύχεται ολόψυχα καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο 
έργο τους.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Κύρτσιος Ιωάννης Γεώργιος Τσίρης     

Πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 
η χριστουγεννιάτικη γιορ-
τή των Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών «Λέξις» στην 
κατάμεστη αίθουσα του 
σινεμά ΣΤΑΡ.  Γονείς, 
συγγενείς, φίλοι και κα-
θηγητές απόλαυσαν το 
όμορφο θέαμα στο οποίο 
συμμετείχαν οι μικροί μα-
θητές των φροντιστηρί-
ων και παρουσίασαν στο 
κοινό με ιδιαίτερο ενθου-
σιασμό. Τραγούδια, χο-
ρευτικά, θεατρικό σκετς 
ήταν μόνο κάποιες από 
τις δράσεις που πλαισί-
ωσαν το πρόγραμμα της 
γιορτής. Με τον καλύτε-
ρο τρόπο λοιπόν και με 
πρωταγωνιστές πάντα 
τους μαθητές τα Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών «Λέξις» 
ευχήθηκαν Καλά Χρι-
στούγεννα στον κόσμο 
της Βέροιας που 30 χρό-
νια τώρα τους εμπιστεύ-
ονται  για την εκμάθηση 
ξένων γλωσσών.

Από την διεύθυνση, 
τους καθηγητές και ό-
λο το προσωπικό των 
Κ.Ξ.Γ. «Λέξις» Καλές 
Γιορτές με υγεία και 
όμορφες στιγμές σε ό-
λους!

Νέο Δ.Σ. και Ε.Ε. στον 
Σύλλογο Βλάχων Βέροιας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΟΥ «ΛΕΞΙΣ» 2022



9ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 www.laosnews.gr



10 www.laosnews.gr ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου από ΕΚ: «Τι ακριβώς 
περιμένει η Ευρώπη για να απαντήσει αποτελεσματικά 

πλέον στην τουρκική προκλητικότητα;»
Την επιθετικότητα της Τουρκίας, ως ευρωπαϊκό ζήτημα, ανέδειξε 

από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Εκπρό-
σωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Ευρωβουλευ-
τής, κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου.

 Η κα Ασημακοπούλου τόνισε ότι «οι βομβαρδισμοί στη Συρία, 
αλλά και στην κουρδική περιφέρεια του Ιράκ αποδεικνύουν περίτρανα 
πως η επιθετικότητα της Τουρκίας αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόβλη-
μα». Πρόσθεσε δε ότι «είμαστε εμείς, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, που 
έχουμε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε την ασταθή και απρόβλεπτη 
συμπεριφορά ενός γείτονα, που δυστυχώς απέχει παρασάγγας από 
τις ευρωπαϊκές αξίες και αγνοεί συστηματικά τις επιταγές του Διεθνούς 
Δικαίου».

 Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής υπογράμμισε, επίσης, το γεγονός ότι 
τους τελευταίους μήνες οι δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας αρκούν, 
για να αντιληφθεί κανείς ότι «η Τουρκία έχει επιλέξει συνειδητά να δρα, ως κράτος ταραξίας. Ο κ. 
Ερντογάν έχει εξαπολύσει ουκ ολίγες απειλές εναντίον της πατρίδας μου, χρησιμοποιώντας επα-
νειλημμένα τον στίχο «θα έρθουμε νύχτα» από το ομώνυμο τραγούδι που συνδέθηκε με τις μαύρες 
μέρες της εισβολής στην Κύπρο». Χαρακτήρισε δε αυτές τις δηλώσεις ως ένα ψήγμα από την 
εμπρηστική ρητορική που εκφράζει σε κάθε ευκαιρία, «κουνώντας το δάχτυλο στην Ελλάδα, ακόμα 
και για ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό, όπου είναι η Τουρκία αυτή που δεν τηρεί τα συμφωνημέ-
να σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

 Αναφερόμενη στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, κατά τη δοκιμή του τουρκικού βαλλιστικού 
πυραύλου Tayfun, η κα Ασημακοπούλου είπε ότι «φαίνεται ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές οι λεο-
νταρισμοί του Τούρκου Προέδρου θα αυξάνονται. Η ανοχή της Ευρώπης, όμως, είναι αυτή που θα 
έπρεπε να έχει ήδη εξαντληθεί».

 Τέλος, αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά: «Τι ακριβώς περιμένουμε για να απαντήσουμε αποτελε-
σματικά πλέον στην τουρκική προκλητικότητα;»

Ευχαριστήριο του συλλόγου Μέριμνας 
Ατόμων με Αυτισμό

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους 
και όλες εσάς που και φέτος ανταπο-
κριθήκατε στο κάλεσμά μας και συμμε-
τείχατε στο χριστουγεννιάτικο παζάρι  
της Μ.Α.μ.Α.Το όλο εγχείρημα στέφθη-
κε από επιτυχία εξαιτίας της δικής σας 
συμμετοχής και συνεισφοράς ,τόσο στις 
κατασκευές όσο και στην παρασκευή 
γλυκισμάτων και της οικονομικής στή-
ριξης που παρείχατε στον σύλλογό μας 
μέσω των αγορών σας.Η προσέλευσή 
σας ήταν άκρως συγκινητική όπως και 
προσφορά αγάπης που δεχτήκαμε.

Σας περιμένουμε την Τετάρτη 21 
Δεκεμβρίου στις 20:00 στο Χώρο Τεχνών  στη φιλανθρωπική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της 
Μ.Α.μ.Α  με καλεσμένο τον πιανίστα Παναγιώτη Τροχόπουλο  σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ.

Όλα τα έσοδα από το bazaar και το πιάνο ρεσιτάλ θα διατεθούν για τους σκοπούς και τις δρά-
σεις του συλλόγου μας.Συγκεκριμένα θα διατεθούν για την  αγορά καυσίμων για τις μετακινήσεις 
των παιδιών μας καθώς και για τη δημιουργία πρωϊνής δομής για τα άτομα του φάσματος.

Με εκτίμηση το ΔΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 

Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους : 
1. Το ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και τον κύριο Στέφανο Τσίλη για την επιλογή 

τους να προσφέρουν δωράκια φτιαγμένα από τα παιδιά του Κέντρου Μέριμνας.
2. Το Κρεοπωλείο του κ. ΜΟΡΦΙΔΗ για την προσφορά κρεάτων.
3. Την καλή μας φίλη Ιφιγένεια Βασιλειάδου για την προσφορά κρέατος και οποροκηπευτικών.  
4. Την κ. Έφη Χριστοφορίδου για την προσφορά ενός γεύματος υπέρ αναπαύσεως του αγαπη-

μένου συζύγου της Θωμά.
Ο θεός ας τον αναπαύσει.
5. Το ζαχαροπλαστείο ΦΙΝΟ για την προσφορά γλυκισμάτων για τα δώρα των παιδιών. 
6. Τους ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΟΓΙΑ για την προσφορά τσουρεκιών για τα δώρα των παιδιών.
7. Το VESPA CLUB Βέροιας για την  προσφορά πετρελαίου θέρμανσης όπως κάθε χρόνο στο 

Κέντρο μας.
8. Το ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ για την βοήθεια του στην διάθεση προϊόντων μας.
9. Την βιοτεχνία καλτσόν COTTON CLUB για την προσφορά καλτσόν στα παιδιά του Κέντρου.  
10. Τις εθελόντριες του Κέντρου κ. Μαρίνα Ρωσσάκη, κ. Θωμαή Στιόκα, κ. Μαρία Ζεμπερίδου, κ. 

Στέλλα Δαμιανίδου που βο-
ήθησαν η κάθε μια με τον 
δικό της τρόπο στην εύρυθ-
μη λειτουργία μας. 

11. Την επιχείρηση κο-
τόπουλα ΜΕΛΙΚΙΩΤΗΣ για 
την προσφορά ενός γεύ-
ματος στα παιδιά του Κέ-
ντρου. 

                                         
Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 ΤΟΥ ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.   

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – 
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ

Του Γιάννη Μαγκριώτη

 Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει, δεν 
είναι στιγμιαία, όπως την αξιολόγησε, 
με την γνωστή διορατικότητά του, ο 
Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, στα εγκαίνια της ΔΕΘ τον Σε-
πτέμβριο του 2021. Δυστυχώς, ήρθε 
για να μείνει και είναι πολύ μεγάλη, 
αποδιαρθρώνει μεγάλους τομείς της 
οικονομίας και απομειώνει δραστικά, 
τα ήδη δραματικά μειωμένα εισοδή-
ματα της μεγάλης πλειοψηφίας των 
πολιτών.

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, ασφαλώς οφείλονται 
και σε εξωγενείς παράγοντες, είναι όμως και παράγω-
γα της κυβερνητικής πολιτικής. 

Κάθε χώρα, ειδικά της ΕΕ, αντιμετωπίζει μέχρι τώ-
ρα, με βάση τα ιδιαίτερα δεδομένα της, διαφορετικά τα 
κύματα των ανατιμήσεων, που αρχικά δημιούργησε η 
επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας, με τα πολλά 
προβλήματα τόσο στην παραγωγή των αγαθών, όσο 
και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Πριν ομαλοποιηθούν τα προβλήματα αυτά, ήρθε 
η εγκληματική εισβολή του Ρωσικού στρατού στην 
Ουκρανία, που έφερε τις κυρώσεις της Δύσης, προσθέ-
τοντας νέα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και 
ειδικά των χωρών της ΕΕ.

Η κυβέρνηση της χώρας μας, επέλεξε να μην α-
ναχαιτίσει την ακρίβεια, γιατί την εξυπηρετούσε στους 
δημοσιονομικούς και πολιτικούς της στόχους. 

Όμως, επειδή η στρατηγική αυτή έχει πολλαπλές 
αρνητικές επιπτώσεις σε μεγάλα τμήματα του παρα-
γωγικού ιστού της χώρας και στην μεγάλη πλειοψηφία 
των καταναλωτών, πέτυχε σε ένα βαθμό, με την βοή-
θεια μεγάλου μέρους των ΜΜΕ και εκμεταλλευόμενη 
τον φόβο της κοινωνίας για τους γεωπολιτικούς και 
οικονομικούς κινδύνους του πολέμου στην Ουκρανία, 
να πείσει ένα σημαντικό μέρος των πολιτών ότι, η νέα 
κρίση είναι εισαγόμενη και αυτή, και την αντιμετωπίζει 
με επιτυχία. 

Στην αρχή αρνιόταν κάθε παρέμβαση στην διαμόρ-
φωση των τιμών των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και των τροφίμων και ζητούσε υποστήριξη από 
την ΕΕ, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει, γιατί 
κάθε χώρα έχει διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες. 

Στην συνέχεια ανέπτυξε μηχανισμούς, οι οποίοι 
όμως, ελάχιστα ενοχλούν τους κερδοσκόπους, της δί-
νουν όμως την δυνατότητα να συγκεντρώνει στο Ταμείο 
της Πράσινης Μετάβασης πόρους, για να δίνει επιδό-
ματα. Μόνο που οι πόροι αυτοί δεν προήλθαν από την 
δραστική μείωση της κερδοσκοπίας των Παραγωγών 
και των Παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά από προ-
ηγηθείσα υπερφορολόγιση των καταναλωτών. 

Η στρατηγική της ακρίβειας, έχει για την κυβέρνηση, 
τα εξής θετικά αποτελέσματα:

α). Δημιουργείται, μέχρι τώρα, υψηλότερη ιδιωτική 
και δημόσια κατανάλωση, με αποτέλεσμα να εμφανίζει 
μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ, αφού η ιδιωτική κατανάλωση 
δημιουργεί το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ. 

Εάν δούμε το 8% της αύξησης του ΑΕΠ, στο πρώτο 
εξάμηνο του έτους, και το συγκρίνουμε με το 2,8% αύ-
ξησής του, το τρίτο τρίμηνο της εκρηκτικής αύξησης του 
τουρισμού, τότε θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. 
Η αύξηση του 8%, του πρώτου εξαμήνου οφείλεται 
σχεδόν αποκλει-
στικά στην έκρη-
ξη της ακρίβειας, 
που δημιούργησε 
μεγάλους τζίρους 
στις επιχειρήσεις, 
ειδικά των ανελα-
στικών αγορών 
αγαθών και υπη-
ρεσιών και στην 
υπερφορολόγη-
ση των κατανα-
λωτών, από την 
δραστική αύξηση 
τω ν  έ μ μ ε σ ω ν 
φόρων, αφού ο 
ΦΠΑ ειδικότερα, 
μπα ίνε ι  πάνω 
στις υψηλές τιμές 
που έχει διαμορ-
φώσει η κάθε εί-

δους ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία.
β). Η κυβέρνηση συγκεντρώνει υ-

περέσοδα κυρίως από τον αυξημένο 
ΦΠΑ, αυτά μάλιστα, όπως η ίδια δη-
μοσιοποίησε με ικανοποίηση, ήταν 
6,8 δις ευρώ περισσότερα από τα 
προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό 
του κράτους στο ενιάμηνο, τα τέσσε-
ρα μάλιστα εξ αυτών από τους έμμε-
σους φόρους. 

Δηλαδή, στην χρονιά της πιο μεγά-
λης κρίσης, η χώρα μας είχε καλύτερα 
δημοσιονομικά αποτελέσματα, από 
αυτά που είχε προϋπολογίσει, όταν 
ψήφιζε τον προϋπολογισμό του 2022, 

τον περσινό Δεκέμβρη. 
Μόνο, που αυτές τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης 

της πλήρωσαν πολύ ακριβά, με την ακρίβεια και την 
υπερφορολόγησή τους, οι καταναλωτές. Μάλιστα, οι 
απώλειες αγοραστικής δύναμης των χαμηλότερων 
οικονομικά στρωμάτων φθάνει και μέχρι το 40%, του 
εισοδήματός τους. 

Αν πιστέψουμε τις προβλέψεις της κυβέρνησης για 
την ανάπτυξη στο 1,8% το επόμενο έτος, που ήδη ανα-
θεωρούνται προς τα κάτω, όπως και τον πληθωρισμό 
στο 5%, τότε οι πρόσθετες απώλειες της αγοραστικής 
δύναμης της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών θα εί-
ναι ακόμη μεγαλύτερες και, οι αναπληρώσεις, από την 
αύξηση των συντάξεων για τα 2/3 των συνταξιούχων 
και της αύξησης του κατώτατου μισθού για 600.000 
περίπου εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, την κα-
τάργηση του Ειδικού Φόρου Αλληλεγγύης, όπως και τα 
πενιχρά εφάπαξ επιδόματα, σε ορισμένες μικρές κατη-
γορίες εργαζομένων, αντί για μόνιμες αυξήσεις μισθών, 
θα έχουν μικρό ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Μια ασφαλώς θετική επίπτωση είναι η μείωση του 
δημοσίου χρέους, ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως και η 
ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ, αυτό όμως δεν θα έχει 
κάποια ιδιαίτερη σημασία για την αναβάθμιση της ελ-
ληνικής οικονομίας, αφού το δημόσιο χρέος είναι ρυθ-
μισμένο από την συμφωνία των εταίρων και δανειστών 
μας από το 2018, και για δέκα χρόνια θα πληρώνουμε 
μόνο τόκους και όχι τοκοχρεολύσια. 

Δυστυχώς, η αύξηση του κόστους λειτουργίας των 
περισσότερων επιχειρήσεων, μαζί με την μείωση της 
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και φυσικά 
των εισοδημάτων τους, οδηγεί, σε συνδυασμό με την 
αύξηση των επιτοκίων από τις τράπεζες, σε μια νέα 
γενιά κόκκινων δανείων. 

Είναι πολύ μεγάλο το παραγωγικό και κοινωνικό 
τίμημα για την χώρα μας, από την εγκληματική πολιτική 
της ακρίβειας που επέλεξε η κυβέρνηση. 

Εάν ήλεγχε στοιχειωδώς την κερδοσκοπία και μεί-
ωνε τους εμμέσους φόρους σε ανελαστικά αγαθά και 
υπηρεσίες για την πλειοψηφία των καταναλωτών, τότε 
η ακρίβεια και ο πληθωρισμός θα ήταν χαμηλότερα, 
πολλές επιχειρήσεις θα άντεχαν και η αγοραστική δύ-
ναμη της πλειοψηφίας των πολιτών καλύτερη. 

Η παραγωγική οικονομία και η πλειοψηφία των 
πολιτών θα ήταν κερδισμένοι, θα έχανε όμως η κυβέρ-
νηση την προπαγάνδα για το θαύμα της Ανάπτυξης και 
των πρόσθετων φορολογικών εσόδων, όπως και την 
προπαγάνδα του καλού «πατερούλη», που δίνει επιδό-
ματα, ματωμένα επιδόματα όμως.

Η ακρίβεια, δεν είναι μόνο 
εισαγόμενη, είναι και 
κυβερνητική επιλογή 
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Στην  προβλεπόμενη  για  κάθε  νομο-
σχέδιο,  διαδικασία  της  ακρόασης των  
εξοκοινοβουλευτικών  φορέων,  στην  αρ-
μόδια  Κοινοβουλευτική  Επιτροπή  που  
συζητά  το  επίμαχο  νομοσχέδιο  για  
τα  Μητρώα  του  Έντυπου  Τύπου,  πα-
ρέστη  και  τοποθετήθηκε  εκφράζοντας 
τις  θέσεις  του  ΣΗΠΕ  ο  Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Γ. Μιχαλόπουλος.  Βεβαίως  
σε  όλους  τους  Βουλευτές  που  μετέ-
χουν  στην  Επιτροπή  είχαν  επίσης  δι-
ανεμηθεί  οι  αναλτικές θέσεις του ΣΗΠΕ 
επί του Νομοσχεδίου.  Η τοποθέτηση 
του Προέδρου του ΣΗΠΕ έχει ως εξής:  
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε 
και  την Επιτροπή για την πρόσκληση.  
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές  Δεν θα πω 
πολλά για το Νομοσχέδιο. Είναι άλλωστε 
στη διάθεσή σας το αναλυτικό κείμενο 
με τις  απόψεις μας.  Θα αφιερώσω  τον 
ελάχιστο χρόνο που έχω στη διάθεσή 
μου για να προσπαθήσω να λύσω μια  
μεγάλη παρεξήγηση  ή  μάλλον μια  σκό-
πιμη παραπλάνηση που  διακινούν  όσοι 
έχουν  συμφέρον  να  μην  αλλάξει  τίπο-
τα  από  τα  κακώς  κείμενα.  Και  το  κά-
νουμε  αυτό  γιατί  όπως  διαπιστώσαμε,  
αξιότιμες  κυρίες  και    κύριοι  εισηγητές  
και  αγορητές,  αυτή  η  πλαστή  εικόνα  
δυστυχώς  έχει  επηρεάσει τις τοποθε-
τήσεις σας.  Στην Περιφέρεια υπάρχουν 
πολλές σοβαρές και αξιόπιστες εφημε-
ρίδες που τις έχουν αγκαλιάσει  και  τις  
στηρίζουν  οι  πολίτες.  Υπάρχουν  και  
αρκετές  που  προσπαθούν  φιλότιμα  
να  σταθούν  σε  κάποιο επίπεδο ποιό-
τητας και ασφαλώς πρέπει να ενισχυ-
θούν.   Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες 
που ζουν στην υγεία των κορόιδων, όπου 
κορόιδα οι άλλες  δυο κατηγορίες.   «Ε-
φημερίδες»  (σε εισαγωγικά) χωρίς εργα-
ζόμενους, χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς 
αναγνώστες  (κάποιες  έχουν  φτάσει  στο  
σημείο  να  τιμολογούνται  ένα  λεπτό  
(!)  για  να  παρουσιάζουν  ανύπαρκτες  
πωλήσεις),  ακόμη  και  φωτοτυπημένες  
εκδόσεις  που  με  το  Νομοσχέδιο  αυτό  
αποκτούν το δικαίωμα να καταχωρούν 
κρατικές δημοσιεύσεις που μέχρι σήμε-
ρα δεν είχαν.   Πιστεύετε  ειλικρινά  ότι  
αυτές  είναι  φωνές  πλουραλισμού,  πο-
λυφωνίας,  και  δημοκρατίας  που  πρέ-
πει να στηριχτούν;   Μα  ακριβώς  το  
αντίθετο  ισχύει!  Είναι  ο  ορισμός  της  
εξάρτησης,  της  διαπλοκής  και  της  α-
διαφάνειας!  Γιατί αν δεν σε συντηρούν 
οι αναγνώστες σου και η αγορά, κάποιος 
άλλος σε συντηρεί. Και αυτός  ο άλλος ε-
λέγχει τη φωνή και τη γραφίδα σου. Τόσο 
απλά και τόσο καθαρά.  Και μια δεύτερη 
παραπλάνηση.  Ακούμε  συνεχώς  ότι  αν  
κάνουμε  πιο  αυστηρές  τις  προϋποθέ-
σεις,  θα  κλείσουν  πολλές  εφημερίδες, 

θα υπάρξουν λουκέτα κλπ.  Μα επιτέλους 
πρέπει να καταλάβουμε ότι το Μητρώο 
δεν ορίζει ποιος θα κυκλοφορεί και ποιος  
όχι. Και να ήθελε δεν θα μπορούσε γιατί 
υπάρχει το Σύνταγμα.   Τί  ορίζει  το  Μη-
τρώο;  Ποιος  θα  παίρνει  κρατικό  χρήμα  
και  ποιος  όχι!  Όπως  δηλαδή  είναι  το  
σωστό και το επιβεβλημένο και όπως 
γίνεται σε όλη την Ευρώπη με πολύ πιο 
αυστηρούς όρους  μάλιστα!   Υπάρχει  
κανείς  που  να ισχυρίζεται  ότι  μπορεί  
κάποιος  να  ζει  με  κρατικό  χρήμα  
μόνο  και  μόνο  γιατί δηλώνει εκδότης 
εφημερίδας;  Δηλαδή  τι  ομολογούν,  χω-
ρίς  να  ντρέπονται  όσοι  διακινούν  αυτό  
το  «επιχείρημα»  (σε  εισαγωγικά);  Ότι 
χωρίς  το κρατικό χρήμα δεν μπορούν 
να επιβιώσουν; Και έτσι είναι αν σκεφτεί 
κανείς ότι για πάρα πολλές περιφερειακές 
εφημερίδες το ποσοστό του  τζίρου  τους 
που προέρχεται από  το κράτος  ξεπερ-
νάει  το  70% σε κάποιες είναι  το  90% 
ή και  το  100%!    Αν  αυτό  δεν  είναι  
ο  ορισμός  της  παθογένειας  και  του  
ανορθολογισμού,  τότε  οι  λέξεις  έχουν 
χάσει το νόημά τους.  Μα είναι δυνατόν 
να μιλάμε στα σοβαρά για δυο δημοσι-
ογράφους σε καθημερινή εφημερίδα, ο  
ένας  εκ  των  οποίων  μπορεί  να  είναι  
και  ο  εκδότης  και  μάλιστα  όχι  πλή-
ρους  και  αποκλειστικής  απασχόλησης;  
Είναι  δυνατόν  να  μιλάμε  για  1  άτομο  
προσωπικό;  Ποιος  σχεδιάζει  την  εφη-
μερίδα,  ποιος  την  τυπώνει, ποιος τη 
διανέμει, ποιος σηκώνει τα τηλέφωνα, 
ποιο εμπορικό τμήμα διαχειρίζεται τις  
διαφημίσεις και τις πωλήσεις; Κοροϊδευ-
όμαστε φανερά μεταξύ μας; Είναι δυνα-
τόν να επανερχόμαστε στα αστεία όρια 
πωλήσεων του Ν3548;  Είναι δυνατόν να 
ανεχόμαστε εφημερίδες από εκτυπωτή 
ή φωτοτυπικά;  Κατά  τη  γνώμη  μας,  
κυρίες  και  κύριοι  βουλευτές,  πρόκειται  
για  ένα  περιττό  και  αχρείαστο  νομο-
θέτημα  που  δεν  θα  αλλάξει  σε  τίποτα  
τη  σημερινή  κατάσταση.  Αν  μείνει  έτσι,  
όλες  οι  εφημερίδες που κυκλοφορούν 
θα μπουν στο Μητρώο οπότε τζάμπα 
ψηφίζετε νόμους.   Αλλά  δυστυχώς  αυτό  
το  Νομοσχέδιο  θα  βάψει  σοβαρά  και  
τα  συμφέροντα  των  υγιών  επιχειρήσε-
ων του κλάδου αφού νοθεύει άγρια τον 
υγιή ανταγωνισμό.  Γι αυτό όλες οι σο-
βαρές  και  έγκυρες  ημερήσιες  περιφε-
ρειακές  εφημερίδες,  αυτές  που  έχουν  
το  80%  της  απασχόλησης  στον κλάδο 
και το 100% της αποδοχής και της ανα-
γνώρισης του κόσμου της περιφέρειας, 
είναι  κάθετα αντίθετες.   Οι μόνοι που θα 
ωφεληθούν είναι όσοι έχουν μάθει χρόνια  
τώρα να σιτίζονται από  το κρατικό  πρυ-
τανείο.  Κι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει 
να επιτρέψετε να συνεχιστεί.  

Γιατί να δημιουργηθεί Μητρώο Περιφερειακών Εφη-
μερίδων; Υπάρχει τέτοια ανάγκη;

Η ανάγκη θεσμικής οριοθέτησης του χώρου του Περι-
φερειακού Τύπου είναι από καιρό ληξιπρόθεσμη. Πρέπει 
και η Πολιτεία αλλά και η αγορά να έχουν μια σαφή εικόνα 
για το «ποιός είναι ποιός» σε έναν χώρο ευαίσθητο για την 
ενημέρωση και την πληροφόρηση των πολιτών αλλά και για 
την ίδια τη δημοκρατία. Αυτό είναι αναγκαία συνθήκη διαφά-
νειας και καθαρότητας στις συναλλαγές μεταξύ κράτους και 
έντυπου τύπου. Γιατί φυσικά αυτή η διαδικασία δεν αφορά 
το ποιά εφημερίδα θα κυκλοφορεί και ποια όχι αφού για 
αυτό δεν χρειάζεται ένταξη σε κανένα Μητρώο όπως ορίζει 
το Σύνταγμα, αλλά ποιά εφημερίδα  και με ποιούς όρους, 
κανόνες και προϋποθέσεις θα μπορεί  να συναλλάσεται με 
το κράτος, με απόλυτη διαύγεια και διαφάνεια.

Μα σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο Μητρώο; Γιατί χρεια-
ζόμαστε νέο;

Πράγματι σήμερα ειδικά για τις ημερήσιες και εβδομα-
διαίες περιφερειακές εφημερίδες υπάρχει το Μητρώο του 
Ν3548/07 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν4487/17. 
Αυτό το Μητρώο περιλαμβάνει τις περιφερειακές εφημερίδες 
που μπορούν να καταχωρούν τις υποχρεωτικές κρατικές 
δημοσιεύσεις (διακηρύξεις δημοπρασιών κλπ). Όμως αυτό 
το Μητρώο δεν είναι το Μητρώο που έχουμε ανάγκη και στο 
οποίο αναφερθήκαμε. Για δύο λόγους: Πρώτον γιατί είναι 
«αφύλακτη διάβαση» και δεν έχει σοβαρές προϋποθέσεις έ-
νταξης σε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό από τις 105 ημερήσιες 
περιφερειακές εφημερίδες που κυκλοφορούν σημερα, μόνο 
2-3 δεν είναι στο Μητρώο! Δεύτερον γιατί αφορά όπως είπα-
με μόνο τις κρατικές δημοσιεύσεις και όχι, όπως θα έπρεπε, 
το σύνολο των δημόσιων πολιτικών στο χώρο του Τύπου. 
Αυτό το Μητρώο δεν κάνει τη δουλειά του!

 Άρα πως πρέπει να είναι ένα σωστό Μητρώο κατά 
τη γνώμη σας;

Το είπαμε ήδη. Πρώτον να μην είναι «ξέφραγο αμπέλι» 
δηλαδή να έχει αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό 
ώστε να έχει νόημα η δημιουργία του. Δεύτερον να αφορά 
το σύνολο των ασκούμενων σήμερα ή αύριο δημόσιων και 
κρατικών πολιτικών στο χώρο του έντυπου τύπου στη βάση 
της αρχής «ένταξη με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις 
αλλά και δικαιώματα για όσους εντάσσονται».

Όταν λέτε «αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης» τι εν-
νοείτε;

Εννοούμε ότι μια περιφερειακή εφημερίδα για να εντα-
χθεί στο Μητρώο πρέπει να διαθέτει ένα μίνιμουμ προϋπο-
θέσεων που θα διασφαλίζουν ότι πρόκειται για μια υπαρκτή, 
σοβαρή και βιώσιμη με όρους αγοράς εφημερίδα και όχι μια 
ευκαιριακή, τυχάρπαστη ή ακόμη και λαθρόβια και τυχοδιω-
κτική (γιατί υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα) έκδοση. 

Τα κριτήρια για να διασφαλιστεί το πρώτο και να απο-
τραπεί το δεύτερο είναι πολλά. Τα κυριότερα είναι τα εξής: 
Ένα αναγκαίο χρονικό διάστημα συνεχούς έκδοσης για να 
εξασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται για έκδοση-πυροτέχνημα, 
οπωσδήποτε επαρκής αριθμός δημοσιογράφων ώστε να 
διασφαλίζεται το πρωτογενές ενημερωτικό περιεχόμενο, 
ένας επίσης επαρκής αριθμός εργαζομένων λοιπών ει-
δικοτήτων (γραφίστες, πιεστές, διανομείς, διοικητικό και 
βοηθητικό προσωπικό κλπ) χωρίς τους οποίους δεν μπορεί 
να εκδοθεί και να κυκλοφορήσει μια εφημερίδα και φυσικά 
ένας μίνιμουμ αριθμός πωλούμενων φύλλων, ανάλογος του 
πληθυσμού κάθε νομού, ώστε να πιστοποιείται ότι πρόκειται 
για υπαρκτή εφημερίδα και όχι για προσωπικό «καπρίτσιο» 
του εκδότη της.

Όταν λέτε «σύνδεση με τις «δημόσιες πολιτικές» τι 
εννοείτε;

Εννοούμε ουσιαστικά τη διάθεση και ροή του κρατικού 
χρήματος προς τις εφημερίδες. Αυτή γίνεται σήμερα με 
τρεις τρόπους. Πρώτον όπως είπαμε, με τις υποχρεωτικές 
κρατικές καταχωρίσεις στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο περι-
φερειακό τύπο. Δεύτερον με την Κρατική Διαφήμιση δηλαδή 
τα διαφημιστικά προγράμματα Υπουργείων, Δημόσιων Ορ-
γανισμών και ΝΠΔΔ, Περιφερειών, Δήμων κλπ. Τρίτον με τα 
διάφορά Προγράμματα ενίσχυσης και στήριξης του έντυπου 
τύπου που κατά καιρούς υλοποιούνται.

 Αυτό το κρατικό χρήμα δεν είναι λίγο ούτε ασήμαντο. Αλ-
λά και ένα ευρώ να είναι θα πρέπει να διατίθεται με κανόνες 
απόλυτης διαφάνειας. Και φυσικά, όπως είπαμε, μόνο σε 
εκείνους που συγκεντρώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. 
Η πρόσβαση στο κρατικό χρήμα δεν μπορεί και δεν πρέπει 
να είναι ανεξέλεγκτη μόνο και μόνο γιατί κάποιος δηλώνει 
εκδότης εφημερίδας.

Το Νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνη-
ση δεν καλύπτει αυτές τις προϋποθέσεις που λέτε;

Δυστυχώς όχι! Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο 
είναι επιεικώς αστείες, τουλάχιστον για τις ημερήσιες εφη-
μερίδες. Για παράδειγμα απαιτεί για όλους τους νομούς της 
χώρας πλην τριών, την ύπαρξη μόλις δύο δημοσιογράφων, 
ο ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι και ο εκδότης και 
μάλιστα όχι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης! 

Προβλέπει την υπαρξη μόλις ενός (!) εργαζομένου όταν 
όλοι γνωρίζουν ότι για να τυπωθεί και να κυκλοφορήσει μια 
ημερήσια εφημερίδα χρειάζονται μια σειρά ειδικότητες. Τι θα 
πρωτοκάνει αυτός ο ένας εργαζόμενος; Θα σχεδιάζει στο 
ατελιέ την εφημερίδα, θα την τυπώνει στο τυπογραφείο, θα 
την διανέμει στα σημεία πώλησης, θα σηκώνει τα τηλέφωνα, 
θα κρατάει την αλληλογραφία και θα καθαρίζει και τα γρα-
φεία; Προβλέπει πολύ χαμηλό όριο πωλούμενων φύλλων 
χωρίς κλιμάκωση ανά νομό και επιτρέπει και ανέχεται μάλι-
στα την εξευτελιστική για όλο τον κλάδο υποτιμολόγηση του 
φύλλου στα επίπεδα του 0,1 ευρώ (!) στην οποία καταφεύ-
γουν κάποιοι για να εμφανίζουν ανύπαρκες πωλήσεις. Ανέ-
χεται ακόμη και την ύπαρξη «εφημερίδων» από εκτυπωτή ή 
φωτοτυπικό μηχάνημα! Πρόκειται για καρικατούρα Μητρώου 
στο οποίο μετα βεβαιότητος θα ενταχθούν οι πάντες. Ακόμη 
και οι τυχάρπαστοι, οι ευκαιριακοί και οι λαθρόβιοι. Για να 
μην πούμε και τίποτα χειρότερο…

Ναι αλλά αν γίνουν αυστηρότερες οι προϋποθέσεις 
πολλές εφημερίδες θα μείνουν έξω από το Μητρώο. Τι 
συνέπειες θα έχουν; Θα κλείσουν;

Όχι. Πρόκειται για μια παρεξήγηση ή μάλλον για μια 
σκόπιμη παραπλάνηση αφού όσοι τη διακινούν γνωρίζουν 
ότι λένε ψέμματα.  Κανείς δεν θα κλείσει αν μείνει έξω από 
το Μητρώο. Το ακριβές είναι ότι θα στερηθεί το κρατικό 
χρήμα με τις μορφές που είπαμε πιο πάνω. Αν τώρα αυτό 
τον οδηγήσει στο να κλείσει, είναι από μόνη της μια πανη-
γυρική ομολογία ότι χωρίς το κρατικό χρήμα δεν μπορεί να 
επιβιώσει! Αλλά αν δεν σε συντηρούν οι αναγνώστες σου 
και η αγορά, γιατί θα πρέπει να σε συντηρεί το κράτος; Κι αν 
εξαρτάσαι από το κράτος για να ζήσεις τότε είναι σαφές ότι 
ακυρώνεις την ίδια την αποστολή σου ως Τύπος αδέσμευτος 
και ανεξάρτητος. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα!

Ακόμη κι αν δεν κλείσουν νομικά αυτές οι εφημερί-
δες, θα στερηθούν όπως λέτε το κρατικό χρήμα. Αυτό 
δεν θα τις οδηγήσει στο κλείσιμο; Και αυτό δεν θα είναι 
ένα πλήγμα για τον πλουραλισμό και την πολυφωνία;

Το ακριβώς αντίθετο ισχύει και το είπαμε ήδη. Αυτές οι ε-
φημερίδες που σιτίζονται από το κρατικό πρυτανείο δεν είναι 
φωνές πλουραλισμού, πολυφωνίας και εν τέλει δημοκρατίας 
που αξίζει να στηριχτούν. Αντιθέτως είναι εστίες εξάρτησης, 
αδιαφάνειας και διαπλοκής. Γιατί αυτός που σε συντηρεί και 
σε κρατάει με τεχνητό τρόπο στη ζωή, είναι αυτονόητο ότι 
ελέγχει και τη φωνή και τη γραφίδα σου. Και αυτό είναι ο θά-
νατος της ελευθεροτυπίας, της ελεύθερης έκφρασης  και της 
ίδιας της δημοκρατίας.

Εσείς ως ΣΗΠΕ γιατί αντιδράτε τόσο έντονα; Τι σας 
ενοχλεί αν μπουν στο Μητρώο όλες οι εφημερίδες;

Αντιδρούμε και διαμαρτυρόμαστε γιατί νοθεύεται μέχρις 
εξαφανίσεως ο υγιής ανταγωνισμός. Και αυτό βλάπτει άμε-
σα και καταφανώς τα συμφέροντα των υγιών και σοβαρών 
επιχειρήσεων τύπου της Περιφέρειας που εκπροσωπεί ο 
ΣΗΠΕ. Η πίτα που αντιστοιχεί στο κρατικό χρήμα δεν είναι 
ατελείωτη.

 Αντίθετα είναι ανεπαρκής και είναι φυσικό όταν διεκδι-
κούν και παίρνουν κομμάτια της όσοι δεν θα έπρεπε να είναι 
δικαιούχοι, να μειώνεται το ποσοστό που δικαιούνται εκείνοι 
που πραγματικά επενδύουν κόπο, χρόνο και κυρίως χρήμα 
ώστε να βελτιώσουν τις εφημερίδες τους και να προσφέ-
ρουν ποιοτική ενημέρωση στους πολίτες. Ένα παράδειγμα 
αρκεί: Με το ισχύον σήμερα νομικό καθεστώς οι κρατικές 
δημοσιεύσεις πρέπει να μοιράζονται «ισομερώς» σε όλες τις 
εφημερίδες του νομού που είναι στο Μητρώο. Αυτό πρακτι-
κά σημαίνει ότι μια εφημερίδα με 30, 40 ή 50 εργαζόμενους 
θα πάρει τα ίδια ακριβώς χρήματα με μια εφημερίδα με 
έναν εργαζόμενο! Δηλαδή το κρατικό χρήμα αντί να διατεθεί 
παραγωγικά στην πραγματική οικονομία και στην αγορά θα 
πάει απευθείας στην τσέπη κάποιου «εκδότη». Είναι αυτό 
δίκαιο και λογικό; Γι’ αυτό φωνάζουμε και αντιδρούμε.

Κάποιοι λένε ότι ο ΣΗΠΕ κοιτάζει μόνο τι συμβαί-
νει στους μεγάλους νομούς της χώρας και αγνοεί την 
πραγματικότητα των μικρών νομών όπου είναι δύσκο-
λο για τις εφημερίδες να ανταποκριθούν σε αυστηρές 
προϋποθέσεις.

Αυτό είναι άλλη μια σκόπιμη παραπλάνηση. Πρώτα – 
πρώτα ο ΣΗΠΕ έχει στις τάξεις του μέλη από όλους σχεδόν 
τους νομούς της χώρας ακόμη και από πολύ μικρούς. Ακόμη 
και σε αυτούς τους νομούς υπάρχουν εφημερίδες σοβαρές 
και αξιόπιστες που ανταποκρίνονται με επάρκεια και ευθύνη 
στην αποστολή τους. Γνωρίζουμε φυσικά ότι άλλες προϋ-
ποθέσεις πρέπει να απαιτούνται στο Ηράκλειο, τη Λάρισα ή 
την Αχαϊα και άλλες στα Γρεβενά, στη Φωκίδα ή στα μικρά 
νησιά. 

Για το λόγο αυτό ο ΣΗΠΕ επεξεργάστηκε και κατέθεσε 
στην κυβέρνηση και στον δημόσιο διάλογο μια πλήρη, πολυ-
σέλιδη και αναλυτική πρόταση όπου όλες οι προϋποθέσεις 
ένταξης στο Μητρώο υπολογίζονται κλιμακωτά και αναλογι-
κά με βάση ειδικούς συντελεστές για κάθε νομό της χώρας 
ξεχωριστά! Κάναμε δηλαδή εμείς αυτό που όφειλε να κάνει η 
Πολιτεία. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε…

Γιατί λέμε όχι στο Νομοσχέδιο 
για το Μητρώο Έντυπου Τύπου

9 + 1 Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις θέσεις του ΣΗΠΕ

Μια σκόπιμη παραπλάνηση 
που πρέπει να διαλυθεί

 -Τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΗΠΕ 
Γιώργου Μιχαλόπουλου στη Βουλή
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Το νέο πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών στη Βεργίνα, εγκαινίασε χθες το 
πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα και την υπουργό Πολι-
τισμού Λίνα Μενδώνη. Τον κ. Μητσοτάκη και την σύζυγό του Μαρέβα 
Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, υποδέχθηκαν η προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας Αγγελική Κοτταρίδη και η κα Μενδώνη καθώς και 
βουλευτές, στελέχη της κυβέρνησης, από Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Πέλ-
λα, αυτοδιοικητικοί, κ.α.. 

Κοτταρίδη: Το Μουσείο ανασταίνει τις Αιγές
Ακολούθησαν στο αμφιθέατρο του Μουσείου, ομιλίες και χαιρετισμοί, 

με πρώτη την κα Κοτταρίδη που ξεκίνησε με μια  συγκινητική αναφορά 
στον Μανόλη Ανδρόνικο. Η προϊσταμένη της ΕΦ.Α,  καλωσορίζοντας 
τους προσκεκλημένους, αναφέρθηκε στο ιστορικό του νέου μουσείου 
και γενικότερα στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και 
συνέχισε με αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα που συνέβαλαν εξ αρχής 
στο έργο. Μνημόνευσε τον πρώην υπουργό πολιτισμού, αείμνηστο 
Θάνο Μικρούτσικο, «που έβαλε τις βάσεις, πίστεψε στο όνειρο της επι-
στροφής των ευρημάτων στον τόπο τους και στη δημιουργία ενός μεγά-
λου μουσείου που θα ήταν συγχρόνως και τόπος παραγωγής τέχνης» 
όπως είπε, καθώς και στον  Βαγγέλη Βενιζέλο και επεσήμανε ότι κάπου 
στο 2009 αποκρυσταλλώθηκε η ιδέα ενός πολύμορφου, πολυδύναμου, 
ευέλικτου και συνεχώς εξελισσόμενου μουσειακού μορφώματος, που με 
διάσπαρτες ενότητες στο γεωγραφικό χώρο θα αγκαλιάζει, θα ενσωμα-
τώνει το σύνολο του αρχαίου τόπου και θα επεκτείνεται με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας, στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας και του 
διαδικτύου, με το ψηφιακό μουσείο Μέγας Αλέξανδρος, το οποίο θα 
ολοκληρωθεί το 2023. Τόνισε ιδιαίτερα την επιμονή της Λίνας Μενδώνη, 
λέγοντας ότι «το 2012 ως γενική γραμματέας του ΥΠΠΟ ήταν αυτή που 
φρόντισε να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί το έργο, το αποτέλεσμα 
του οποίου δικαιώνει τους κόπους».

Η κα Κοτταρίδη ενημέρωσε για τα εκθέματα  του μουσείου, που 
εκτός από το εισαγωγικό «παράθυρο στον κόσμο του Μ. Αλεξάνδρου», 
φιλοξενεί 5 εκθέσεις: Την έκθεση αρχιτεκτονικών με κεντρικό έκθεμα το 
αναταγμένο τμήμα του ανακτόρου, την έκθεση γλυπτών, την κεντρική 
έκθεση «Αιγών μνήμη», την περιοδική έκθεση «Οικουμένης Αντίδωρον» 
και την εικαστική έκθεση «Ύλης μνήμη» με έργα του Χρήστου Μποκό-
ρου που δημιουργήθηκαν ειδικά για την παρουσίαση στο Μουσείο.

«Οι Μακεδόνες αγαπούσαν πολύ την τέχνη και φρόντιζαν να 

φέρουν στις Αιγές την αφρόκρεμα της Ελληνικής διανόησης. Το 
μουσείο φιλοδοξεί να κάνει το ίδιο» τόνισε η προϊσταμένη της 
ΕΦΑ,  υπογραμμίζοντας ότι «η κύρια προσφορά αυτού του μουσείου 
είναι ότι ανασταίνει τις Αιγές, τη χαμένη Μητρόπολη των Μακεδόνων, 
με επτά αιώνες ιστορίας και χιλιάδες ευρήματα. Αναφέρθηκε επίσης και 
στην περιοχή της Νάουσας, στα καλά νέα, όπως είπε, «για το τεράστιο 
αρχιτεκτονικό συγκρότημα, το Γυμνάσιο της Μίεζας, που υπάρχει, το 
αναγνωρίσαμε, ξεπερνάει τα 30 στρέμματα, έχει αποκαλυφθεί περί-
που το ένα πέμπτο και πρέπει να ανασκαφεί και το υπόλοιπο». Είναι 
πολύ πιθανό πρόσθεσε η κα Κοτταρίδη ότι αυτό ήταν το αρχέτυπο των 
γυμνασίων που εκπαίδευσαν καλούς στρατιώτες για τους βασιλιάδες, 
πολίτες για τις πόλεις και έφεραν την Ελληνική λαλιά στους Ινδούς. «Η 
μελέτη των Μακεδόνων στην κοιτίδα τους είναι μία κορυφαία προϋπό-
θεση για να κατανοήσουμε το θαύμα που υπήρξε, η ελληνιστική οι-
κουμένη. Και επιτέλους τον 21ο αιώνα αρχίζει να παίρνει τη θέση που 
της αξίζει στην έρευνα. Το επόμενο όνειρο το οποίο αξίζει τον κόπο, 
είναι η δημιουργία ενός κέντρου έρευνας της ελληνιστικής οικουμένης», 
πρόσθεσε και στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Περιφερειάρχη.

Τζιτζικώστας: Η Περιφέρεια χρηματοδότησε και παρέδωσε ένα 
έργο οικουμενικού πολιτισμού

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, άνοιξε τον χαιρετισμό του με μια επι-
σήμανση, που αφορούσε την ομιλία της προϊσταμένης. «Η κα Κοττα-
ρίδη τα είπε σχεδόν όλα, δεν είπε όμως πώς έγινε το μουσείο. Διότι το 
μουσείο αυτό δεν αναδύθηκε από την μακεδονική Γη, ούτε η ίδια και οι 
συνεργάτες της έβρισκαν στον αύλειο χώρο λεφτόδεντρα για να συνεχί-
σουν. Το μουσείο -και είμαι πολύ περήφανος για αυτό - χρηματοδοτήθη-
κε από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα το παραδίδου-
με στους συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα και στους επισκέπτες από 
όλο τον κόσμο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και αισιόδοξος, διότι αυτό 
το μουσείο δεν είναι απλώς ένα ακόμη μουσείο. Είναι ένα οικουμενικό 
σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, με σπουδαία κειμήλια και διαχρο-
νικούς συμβολισμούς, που μεταφέρουν σε κάθε γωνιά του κόσμου, 
την ίδια την ουσία του ελληνικού πολιτισμού, το πνεύμα, την αισθητική, 
το σθένος… Για εμάς τους Μακεδόνες είναι κάτι παραπάνω. Είναι η 
ταυτότητά μας που είναι αδιαπραγμάτευτη και για την οποία είμαστε 
περήφανοι», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, Εκτίμησε ότι πρόκειται  για ένα 
έργο που ανήκει σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Μακεδόνες και 
πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς του οικουμενικού πολιτισμού, με τους 
θησαυρούς που εκτίθενται και συμβολίζουν αξίες και ιδανικά που γεννή-

θηκαν στην Ελλάδα, που συνεχίζουν να φωτίζουν και να εμπνέουν στο 
πέρασμα των αιώνων. «Οι χιλιάδες επισκέπτες όλο το χρόνο θα γίνουν 
οι καλύτεροι πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού, της ιστορικής αλή-
θειας και της μοναδικότητας της Μακεδονίας. Η πολιτιστική κληρονομιά 
του τόπου μας δεν σταματάει, συνεχίζεται, εμπλουτίζεται, αναδεικνύεται 
και ως περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας εξασφαλίσαμε ευρωπαϊκούς 
πόρους με τους οποίους θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε και να 
αναδεικνύουμε τον πολιτισμό μας καθιστώντας τον πόλο έλξης σε όλο 
τον κόσμο» τόνισε και παράλληλα αναφέρθηκε και στα προγραμματι-
σμένα έργα της Μητρόπολης.

Ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση 
και την υπουργό Πολιτισμού Λ. Μενδώνη, για την εξαιρετική συνερ-
γασία, αναφέρθηκε σε όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσει το έργο 
στην ολοκλήρωσή του και να παραδοθεί στο κοινό, στις υπηρεσίες του 
υπουργείου και της Αρχαιολογίας  Ημαθίας «που με μέλημά τους έγινε 
το έργο αυτό, οι εργασίες αποπεράτωσης και η σημερινή τελετή εγκαι-
νίων». Τέλος, απηύθυνε πρόσκληση σε όλους τους πολίτες  από όλη 
την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, «να επισκεφτούν το Μουσείο, να 
το εξερευνήσουν και να δουν μπροστά τους την πλούσια ιστορία, τον 
πολιτισμό αυτού του τόπου, την ελληνικότητα και τη μοναδικότητα της 
Μακεδονίας».

Λίνα Μενδώνη: Δεδομένη η στήριξη του ΥΠΠΟ
 στο έργο της ΕΦ.Α Ημαθίας

Για τα έργα που γίνονται στην Ημαθία, από τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 
20.000.000 ευρώ, από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από συ-
στηματική και καθημερινή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, έκανε 
λόγο η υπουργός Λίνα Μενδώνη ενώ εκτενής ήταν και η αναφορά της 
στο έργο του Ανδρόνικου και στη στήριξη του ΥΠΠΟ στο ανασκαφικό 
έργο από την εποχή του μέχρι σήμερα, με τη διασφάλιση επαρκούς 
χρηματοδότησης. 

«Ο σχεδιασμός των έργων στις Αιγές είχε εξαρχής ως στόχο τη 
συστηματική και καθολική αποκατάσταση και ανάδειξη του ιδιαίτερα 
εκτενούς αρχαιολογικού χώρου, ώστε να εξελιχθεί σε ένα τεράστιο 
αρχαιολογικό πάρκο με σύγχρονες και υψηλού επιπέδου υποδομές και 
υπηρεσίες, το οποίο θα προσφέρει στους επισκέπτες πλήρη, ενιαία και 
ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία της ιστορίας της πόλης των Αιγών, 
των βασιλέων της και της ευρύτερης Μακεδονίας», τόνισε μεταξύ άλ-
λων η κα Μενδώνη, αναδεικνύοντας τη ματιά του ΥΠΠΟ στη σύγχρονη 

Χθες το πρωί  
Εγκαινιάστηκε χθες από τον πρωθυπουργό, 

-Μητσοτάκης: Το έργο είναι αποτέλεσμα κοινής
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προσέγγιση των μουσείων και της λειτουργίας τους.  Δήλωσε επίσης 
την προφανή στήριξη και των επόμενων σχεδιασμών και δράσεων της 
ΕΦΑ και της κας Κοτταρίδη.  

«Το μουσείο όμως οφείλεται προς όλους αυτούς -και είναι πολ-
λοί -που διαχρονικά πριν από τον Ανδρόνικο και μετά από αυτόν 
και την εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων, έδωσαν τον εαυτό τους 
προκειμένου οι θησαυροί των ανακαλύψεων να έχουν την προστασία, 
την επιμέλεια και τη διεθνή προβολή που τους αρμόζει», σημείωσε η 
υπουργός. δίνοντας τον λόγο στον πρωθυπουργό. 

Μητσοτάκης: Το ταξίδι του μακεδονικού
 πολιτισμού συνεχίζεται

«Δεν θα μπορούσα να λείψω από τα εγκαίνια του νέου Μουσείου 
των Αιγών. Όχι μόνο γιατί είναι χαρά μου να παραδίδω ως Πρωθυ-
πουργός ένα έργο την εξέλιξη του οποίου παρακολουθώ από το 2017, 
όταν είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και πάλι αυτόν εδώ τον χώρο, αλ-
λά και γιατί πρόκειται για μία προσπάθεια η οποία ξεπερνά όχι μόνον τα 
όρια της Ημαθίας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Τολμώ να πω ότι 
πρόκειται για μία σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της παγκόσμιας πο-
λιτιστικής κληρονομιάς», παρατήρησε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγή 
του χαιρετισμού του. 

Απευθυνόμενος στο περιφερειάρχη, του είπε ότι σίγουρα έπιασαν 
τόπο τα 18 εκατομμύρια, που διατέθηκαν από δύο διαδοχικά ΕΣΠΑ, 
σημειώνοντας ότι «στη δεύτερη φάση κατασκευής χρηματοδοτήθηκε όχι 
μόνο η αποπεράτωση του κεντρικού κτιρίου αλλά και η μόνιμη έκθεση 
των γλυπτών και των αρχιτεκτονικών μελών στις στοές των αιθρίων. 
Και όλα όσα επιστέγασε το πρώτο Διεθνές Συνέδριο το οποίο φιλοξενή-
θηκε εδώ πριν από έξι μήνες -σημαντικότατο γεγονός για την ανάδειξη 
της σημασίας του ελληνιστικού κόσμου- ήταν ουσιαστικά η ευκαιρία με 
την οποία το ίδιο το μουσείο επανασυστήθηκε στη διεθνή επιστημονική 
κοινότητα».

Αξίζει συνεπώς, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός «κάθε έπαινος σε 
όλους όσοι εργάστηκαν για αυτό, σε όλα τα στελέχη της Εφορίας Αρ-
χαιοτήτων Ημαθίας, στην Διευθύντριά της την κα.  Αγγελική Κοτταρίδη, 
η οποία στην κυριολεξία έχει αφιερώσει τη ζωή της στη Βεργίνα. Συγ-
χαρητήρια στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά 
και σε κάθε επιστήμονα και τεχνίτη, που μόχθησε για να γίνει αυτό το 
κομψοτέχνημα. Και θα το ξαναπώ: για τον πολιτισμό δεν χωρούν 

κομματικά στεγανά ούτε κομματικές μικρότητες. 
Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κοινής προσπά-
θειας όλων των τελευταίων ετών, των τελευταίων 
δεκαετιών».

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε  ότι μέχρι το 2027 
έχουν εγγραφεί δράσεις ύψους 350 εκατομμυρίων 
για την προστασία αλλά και την προβολή της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς, ενώ επιπλέον 180 εκατομ-
μύρια θα ενισχύσουν πρωτοβουλίες τουρισμού που 
επίσης περιλαμβάνουν πολλά μνημεία. 

Συγκεκριμένα για την Ημαθία, πρόσθεσε: «Η 
Ημαθία όμως δεν είναι μόνο ο αρχαίος μακεδονικός 
πολιτισμός. Ήδη αποκαθίστανται ο μιναρές και το 
διατηρητέο του βορειοδυτικού προσκτίσματος της 
Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας. Παράλληλα, γίνονται 
εργασίες για την ανάδειξη της βυζαντινής Ακρόπο-
λης της πόλης και ειδικά εδώ στην Ημαθία και στη 
Βέροια αυτές οι δράσεις θα συνεχιστούν με στόχο 
να λάμψει ο μακεδονικός πολιτισμός σε όλο το μεγαλείο του. Υπάρχουν 
πολλά πράγματα ακόμα τα οποία μπορούν και πρέπει να γίνουν και 
όχι μόνο στην Μίεζα. Λίγα χιλιόμετρα άλλωστε από εδώ, θέλω να θυ-
μίσω ότι ιδρύθηκε στη Βέροια μια από τις πρώτες κοινότητες, από τον 
ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Γι’ αυτό και η πόλη είναι περήφανη για τους 
σχεδόν 50 ναούς που απλώνονται σε όλο τον οικιστικό της ιστό. Και το 
ίδιο ισχύει βέβαια και για την ανοχή, αλλά και για τη συνύπαρξη που 
ταξιδεύουν μαζί με αυτή την περιοχή. Γιατί και η νεότερη Βέροια απο-
τελεί ένα πετυχημένο παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης διαφορετικών 
εθνοτικών, αλλά και θρησκευτικών πληθυσμών. Είναι πολύ ενθαρρυντι-
κό, συνεπώς, που τελευταία αναδύεται και η δική τους ιστορία. Κυρίως 
της ισραηλιτικής κοινότητας, ως παλαιότερης και από τις πιο ακμαίες 
της χώρας, που αποδεκατίστηκε στο Ολοκαύτωμα, όμως δεν έσβησε. 
Ο αρχαιολογικός χώρος, συνεπώς, της Βεργίνας και των Αιγών με την 
παγκόσμια ακτινοβολία του συνιστά μόνο την απαρχή μιας πολιτιστικής 
παρακαταθήκης δεκάδων αιώνων. Και αυτή η πολυκεντρική ανάδειξη 
μέσα από τη λειτουργία του νέου μουσείου φιλοδοξεί παράλληλα με το 
αρχαίο κλέος να παρουσιάσει και τη γόνιμη διαδρομή του στα χρόνια. 
Γιατί το χθες οφείλει πάντα να διαρκεί στο σήμερα και να συμμετέχει 
στην οικοδόμηση του αύριο κάθε κοινωνίας».

Ξενάγηση στους χώρους του μουσείου
Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός και οι επίσημοι καλεσμένοι ξεναγή-

θηκαν από την Αγγελική Κοτταρίδη στους χώρους των εκθεμάτων του 
νέου Μουσείου, τα οποία εντυπωσίασαν, όλους τους προσκεκλημέ-
νους, ενώ στην έναρξη της τελετής, στο αμφιθέατρο παρουσιάστηκαν 
από το μουσικό σχήμα του Haig Yazdjiah, μουσικές της οικουμένης, 
από Ινδία, Αφγανιστάν, Κωνσταντινούπολη, Ιράκ και Αίγυπτο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Οικονομικών και 
βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Υφυπουργός Μακε-
δονίας-Θράκης και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, οι 
βουλευτές Ημαθίας Μπαρτζώκας, Τσαβδαρίδης, Άγγελος Τόλκας, ο βου-
λευτής Πέλλας Διονύσης Σταμενίτης, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Κώ-
στας Γκιουλέκας, ο ΓΓ Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου,η Διευθύντρια 
του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου, 
ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης,  οι Δήμαρχοι Βέ-
ροιας,Νάουσας και Αλεξάνδρειας, οι Μητροπολίτες κ.κ. Παντελεήμων 
και Λαοδικείας Θεοδώρητος, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, 
εκπρόσωποι Στρατού, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, άνθρωποι της 
τέχνης και των εικαστικών, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και φίλοι του 
Μουσείου.

Σοφία Γκαγκούση

στη Βεργίνα
σε στενό κύκλο, το νέο Μουσείο των Αιγών
προσπάθειας όλων των τελευταίων δεκαετιών
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Δεν τα κατάφε-
ρε η ΒΕΡΟΙΑ 
απέναντι στον 

Πανσερραϊκό, από 
τον οποίο έχασε εντός 
έδρας με 3-1 για την 7η 
αγωνιστική της SL2.

Η «Βασίλισσα» παρουσίασε 
μέτριο αγωνιστικό πρόσωπο, ή-
ταν ακίνδυνη επιθετικά και μοι-
ραία γνώρισε την ήττα από την 
ομάδα των Σερρών, η οποία μπο-
ρεί να μην έπιασε κάποια ιδιαίτε-
ρα καλή απόδοση, αλλά έβγαλε 
μεγαλύτερη ποιότητα στον αγω-
νιστικό χώρο, ενώ βοηθήθηκε και 

από την διαιτησία, κερδίζοντας 
πολύ εύκολα ένα πέναλτι στα μισά 
του πρώτου μέρους, με το οποίο 
πήρε το προβάδισμα στο σκορ.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η 
επιστροφή του Παύλου Δερμιτζά-
κη στο Δημοτικό στάδιο Βέροιας, 
ως προπονητής του Πανσερρα-
ϊκού, αλλά και των Πεταυράκη, 
Μούργου που μέχρι πέρσι αγω-
νίζονταν στους «κυανέρυθρους».

Αγωνιστικά, το πρώτο ημίχρο-
νο ήταν σχετικά ισορροπημένο, 
με τον Πανσερραϊκό να διατηρεί 
μια πρωτοβουλία χωρίς όμως να 
απειλεί ιδιαίτερα την εστία του Πα-
παδόπουλου.

Εξαίρεση ήταν μια φάση στο 
20’ όταν ο Σαϊντ έπιασε το γυρι-
στό σουτ μέσα από την περιοχή, 
όμως η μπάλα κατέληξε στην α-
γκαλιά του Παπαδόπουλου.

Στο 26’ οι φιλοξενούμενοι κέρ-
δισαν ένα πολύ αυστηρό πέναλ-
τι, όταν ο Στίκας προσπάθησε να 
μαρκάρει τον Σαϊντ μέσα στην πε-
ριοχή, αυτός έπεσε πιθανόν και 
χωρίς να τον ακουμπήσει ο αμυ-
ντικός της «Βασίλισσας», με τον 
ρέφερι να δείχνει αμέσως την ά-
σπρη βούλα! Το πέναλτι εκτέλεσε 
εύστοχα ο Κανίς, παρά την καλή 
προσπάθεια του Παπαδόπουλου, 
γράφοντας το 0-1.

Οι Βεροιώτες προσπάθη-
σαν στη συνέχεια, ισορρόπησαν 
το ματς αλλά δεν μπόρεσαν να 
κάνουν κάποια καλή φάση μέσα 
στην αντίπαλη περιοχή.

Με την έναρξη του β’ ημιχρό-
νου μπήκε στο ματς ο Μπουόλι με 
τη ΒΕΡΟΙΑ να ισορροπεί το ματς 
και να προσπαθεί για κάτι καλό, 
όμως στο 56’ οι φιλοξενούμενοι 
κέρδισαν νέο πέναλτι (αυτή τη 
φορά καθαρό), όταν ο Μαραγκός 
ανέτρεψε από πίσω τον Σαϊντ. Ο 
ίδιος παίκτης ανέλαβε να εκτελέ-
σει την εσχάτη των ποινών, ο Πα-
παδόπουλος απέκρουσε, όμως 
στην επαναφορά ο Κανίς σχεδόν 

αμαρκάριστος έστειλε από κοντά 
τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2!

Από εκεί και πέρα έπεσε ακό-
μα περισσότερο ο ρυθμός, χωρίς 
κάποια αξιόλογη φάση μπροστά 
στις δύο εστίες έως και τις καθυ-
στερήσεις του αγώνα.

Στο 90’ ο Πανσερραϊκός σε α-
ντεπίθεση έγραψε το 0-3 με τον 
Μασκανάκη, ενώ τρία λεπτά με-
τά ο Κατσούκης κέρδισε πέναλτι 
και ο Φασίδης έγραψε από την 
άσπρη βούλα το τελικό 1-3!

Με λάθη εις βάρος της ΒΕΡΟΙΑΣ 
η διαιτησία του Καλαϊτζή (Θεσσαλί-
ας) και των βοηθών του, Μαλανδρή 
(Χαλκιδικής) και Δέλλιου (Πέλλας)

ΒΕΡΟΙΑ (Γιάννης Ματζιαρί-
δης): Παπαδόπουλος, Ντουμά-
νης, Μπουκουβάλας, Στίκας, Μα-
ραγκός (69’ Κατσούκης), Μασού-
ρας (80’ Μουχάλης), Μπλέτσας, 
Ορφανδης (80’ Ισαακίδης), Φασί-
δης, Μπελεβώνης (46’ Μπουόλι), 
Ιωάννου (57’ Περδίκης).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Παύλος 
Δερμιτζάκης): Γιαννίκογλου, Κα-
ρασαλίδης, Παντεκίδης, Ζέρης, 
Πεταυράκης, Σιόντης (84’ Ανάκο-
γλου), Θυμιάνης, Μούργος (84’ 
Γιανναράκης), Στίνα (63’ Σοφια-
νός), Κανίς (84’ Μασκανάκης), 
Σαϊντ (71’ Κατσαντώνης).

πηγή: kerkidasport.gr

ΒΕΡΟΙΑ-Πανσερραϊκός 1-3:
Έχασε από το σημείο του πέναλτι!



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το χορηγό της, «Αιολική Βερμίου 

Α.Ε.» που στάθηκε δίπλα της τη φετινή σεζόν. Η πολύτιμη στήριξη της εταιρείας που δρα-
στηριοποιείται στη δημιουργία αιολικού σταθμού στο όρος Βέρμιο, στην ομάδα μας, δείχνει 
το έμπρακτό τους ενδιαφέρον τόσο για τα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, όσο 
και για την οικονομική τόνωση της περιοχής. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη συμβολή 
σας.
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Ο Ζαφειράκης Νάουσας 
πήρε πολύτιμη νίκη επί 
του Αερωπού Εδεσσας 

με 23-22, σε παιχνίδι που κρί-
θηκε στις λεπτομέρειες μετά 
από αμφίρροπο δεύτερο ημί-
χρονο.

Το σκορ ήταν 22-22 έως το 59.30’’ ό-
ταν ο Ζαφειράκης σημείωσε το νικητήριο 
γκολ με προσπάθεια από τα 7 μέτρα και ο 
Αερωπός δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο 
χρόνο που απέμεινε.

Στην ανάπαυλα οι γηπεδούχοι βρέθη-
καν να χάνουν από την ομάδα της Εδεσ-
σας με 15-10, αλλά, αρχικά μείωσαν σε 
17-14, ισοφάρισαν στη συνέχεια και στο 
δραματικό τελευταίο τέταρτο με επιμέρους 
σκορ 4-3 η νίκη πήγε στον Ζαφειράκη.

Ελειψε από τον Αερωπό ο Μποκάρεφ 

και τα 7 γκολ του Μπούλκιν δεν ήταν αρ-
κετά.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Θεοδω-
ρόπουλος με 6 τέρματα στο ενεργητικό του.

Τα πεντάλεπτα :  1-4, 2-5, 4-7, 6-10, 
8-13, 10-15 ( ημίχρονο ), 14-17,17-18, 18-
18, 19-19, 21-20, 23-22.

Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακίδης
Δίλεπτα: 3-4
Πέναλτι:  7/4, 1/0
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ : Αθανασίου, 

Μπόλας 1, Κανιζάϊ , Τσαγκέρας 1, Θεοδω-
ρόπουλος 6, Μπουμπουλέντρας 1, Ρότζιος 
1, Μισαηλίδης 4, Μπιλιούρης, Αποστολί-
δης 2, Γαλίτης, Μίλοβιτς 2, Βαφείδης 2, 
Τσάτσας 3, Δασκαλόπουλος, Λόλας.

ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : Κωστακίδης 
5, Τσέλιος, Μαυροδουλάκης 1, Μήγγας, 
Αθανασιάδης, Βέρεμτσουκ, Κουλουτσίδης 
4, Κράλλης 4, Μπούλκιν 7, Γεωργαλής, 
Παπαγιάννης 1, Γιαννούσης, Τοτίδης, Μυ-
λωνάς.

Ο Φίλιππος Βέροιας 
κέρδισε με 26-25 
στο Μακροχώρι 

τον Αλέξανδρο Αξιούπολης 
σε συνάντηση για την Α2 
Ανδρών, παίζοντας πλήρης 
αυτή τη φορά.

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες 
ουσιαστικά συμβάδιζαν στο σκορ, με 
την νεανική ομάδα των φιλοξενουμέ-
νων να στέκεται θαυμάσια, όμως, στην 

επανάληψη ο Φίλιππος μπήκε πιο δυ-
νατά και απέκτησε διαφορά ακόμα και 
7 τερμάτων ( 22-15 στο 45΄) με την Αξι-
ούπολη να αντιδρά, αλλά, να μην προ-
λαβαίνει εντέλει να καλύψει πλήρως 
την απόσταση από τους γηπεδούχους.

Τα πεντάλεπτα:  3-3, 5-5, 6-8, 8-10, 
10-10, 13-12 ( ημίχρονο ), 17-13, 20-
14, 22-15, 23-20, 25-21, 26-25.

Διαιτητές: Νικολαϊδης-Τορνικίδης
Δίλεπτα:  1-4 
Πέναλτι: 6/5, 4/4
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:   Χαντζαρί-

δης, Κούγιας, Βλάχος 6, Μαυρίδης, 
Λιακόπουλος, Πασίδης, Γκοσκίνος, Δι-
δασκάλου 5, Χατζηγεωργίου 5, Γραμ-
ματικόπουλος 2, Αμπρικίδης 3, Κρέξης 
5, Τσαμήτρος, Δεληγιάννης, Δεληχρή-
στος, Ζέζιος. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ:  Κέ-
φαλος 7, Τουλκερίδης 4, Ε.Κουρού-
πης 3, Γουβιανάκης 1, Καρακασίδης 
, Δ.Κουρούπης, Στεφανίδης, Καλπα-
κίδης 1, Παπαρήγας 2, Ντιμολάρις 4, 
Παπαρίδης, Καραγιάννης , Καϊσίδης, 
Ιωαννίδης, Τσορλίνης 3, Καραπεϊδης.

Την Κυριακή 18/12 η ομάδα του 
Βικέλα με επικεφαλής τους προπονη-
τές κα.Υφαντίδου Σοφία τον κ.Κελε-
πούρη Νίκο και τον κ.Μηνά Κυριάκο 
διοργάνωσε και  πραγματοποίησε την 
καθιερωμένη προπονητική ημερίδα 
ανωμάλου δρόμου, για τις ηλικίες 4 
έως 14 ετών.

Τα παιδιά ανάλογα με την ηλικιακή 
κατηγορία στην οποία άνηκαν έτρεξαν 
τις αποστάσεις των 500-1000-1500-
2000 μέτρων.

Μια πολύ όμορφη εικόνα με τους 
μικρούς αθλητές που πλημμύρισαν 
τον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Δημήτρι-
ος Βικέλας το οποίο έσφιζε από παιδι-
κές φωνές καθώς και πολλά χειροκρο-
τήματα από τους γονείς οι οποίοι τα 
συνόδευσαν και τους οποίους ευχα-
ριστούμε για την παρουσία τους αλλά 
και την εμπιστοσύνη που δείχνουν 
στα πρόσωπα των προπονητών μας.

Καλεσμένοι μας ήταν η ομάδα της 

Αλεξάνδρειας «Βέλος» 
και η  Γ.Ε Νάουσας. 

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε για την 

αποδοχή της πρόσκλη-
σης τους υπεύθυνους 
των ομάδων κ.Μυλωνά 
Ζαχαρία και κ.Μπόλα Α-
ντώνη αντίστοιχα.

Ευχαριστούμε τον 
πάντα παρόν γιατρό της 
ομάδας μας κ.Αποστο-
λίδη Δημήτριο , ο οποί-
ος παρα τον φόρτο της 
εργασίας του βρίσκει 
χρόνο να μας παρέχει 
εθελοντικά τις υπηρεσίες 
του.

Τέλος πολύ σημαντι-
κό και ευχάριστο για την ομάδα μας εί-
ναι πως μας τίμησαν με την παρουσία 
τους σε αυτή την όμορφη γιορτή ο Δή-

μαρχος Βέροιας κ.Βοργιαζίδης Κων-
σταντίνος και ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ 
Δήμου Βέροιας κ.Δέλλας Αθανάσιος.

Πήρε το ντέρμπι ο Ζαφειράκης
23-22 τον Αερωπό!

Επιστροφή στις νίκες
για τον «Βασιλιά»

Προπονητική ημερίδα ανωμάλου δρόμου
διοργάνωσε ο Βικέλας
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K-19: Επέστρεψαν στις νίκες
οι «μικροί» της «Βασίλισσας»

Στις νίκες επέστρεψε η ομάδα Κ19 της ΒΕΡΟΙΑΣ, η οποία το με-
σημέρι του Σαββάτου (17/12) επικράτησε με 3-0 του Πανσερραϊκού, 
για την 7η αγωνιστική του αντίστοιχου πρωταθλήματος της SL2.

Το παιχνίδι έγινε στο Αθλητικό κέντρο του Ταγαροχωρίου, με την 
Βεροιώτικη ομάδα να είναι ανώτερη και να χάνει πολλές και σημα-
ντικές ευκαιρίες για ένα μεγαλύτερο σκορ. Από την πλευρά τους 
οι Σερραίοι προσπάθησαν για το καλύτερο και είχαν μια κλασική 
ευκαιρία στο ματς, για να πετύχουν το γκολ της τιμής.

Το σκορ άνοιξε στα μισά του πρώτου μέρους για τους «κυανέ-
ρυθρους» ο Φωτόπουλος, ενώ στο φινάλε του α’ ημιχρόνου ο Τάσο 
διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 70’ με ένα υπέροχο γκολ, όταν 
οι Γρατσιάνος, Γιαγτζίδης, Φωτόπουλος συνεργάστηκαν άψογα 
και ο τελευταίος έστειλε τη μπάλα στο «παράθυρο» της αντίπαλης 
εστίας!

ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ: Τσανασίδης, Γρατσιάνος, Χοχλιούρος, 
Γαλόπουλος, Καρασαρίδης, Παναγιωτίδης, Τάσο, Γιαγτζίδης, Φωτό-
πουλος, Τέγος Τ., Τέγος Θ.

Αγωνίστηκαν και οι Χατζηπάντος, Κετόγλου, Σουπιάδης.
πηγή: kerkidasport.gr

Ο Μέγας Αλέξαν-
δρος Αγ. Μαρί-
νας αναδείχθη-

κε πρωταθλητής χειμώ-
να στην Α’ κατηγορία 
της ΕΠΣ Ημαθίας, 
μετά την ολοκλήρωση 
της 9ης αγωνιστικής, 
τελευταίας του πρώτου 
γύρου.

Η ομάδα της Αγίας Μαρίνας 
πέρασε με το εμφατικό 0-3 από 
την Αλεξάνδρεια, την ίδια ώρα 
που τα Τρίκαλα άφηναν βαθμούς 
στο Μακροχώρι, μένοντας στην 
λευκή ισοπαλία με την δυνατή 
τοπική ομάδα.

Από εκεί και πέρα, στη Μελί-
κη ο τοπικός Φίλιππος επιβλή-
θηκε με 2-1 του Κοπανού έπειτα 
από ένα αμφίρροπο παιχνίδι που 
κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ενώ 
μια ανάσα από την πρώτη της 
νίκη στο πρωτάθλημα βρέθηκε 
η ομάδα της Νάουσας απέναντι 
στη Βέροια Β’, όμως ισοφαρί-
στηκε (2-2) στο τελευταίο λεπτό 
των καθυστερήσεων, παίρνοντας 
έστω και έτσι τον πρώτο της φετι-
νό βαθμό.

Τέλος, στο ματς μεταξύ δύο 
νεοφώτιστων ομάδων, ο Άγιος 
Γεώργιος κέρδισε εύκολα με 6-2 
τα Λευκάδια και πήρε βαθμολο-
γική ανάσα, με τους φιλοξενού-

μενους πλέον να νοιώθουν... πιο 
καυτή την ανάσα της Νάουσας.

Πηγή: Kerkidasport.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μελίκη - Κοπανός ..........  2-1
Νάουσα - Βέροια Β’  ....... 2-2
Αγ. Γεώργιος - Λευκάδια  6-2

Αλεξάνδρεια - Αγ. Μαρίνα  0-3
Μακροχώρι - Τρίκαλα ....  0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Αγ. Μαρίνα  ................... 24
2 Τρικάλα  ........................ 23
3 Μακροχώρι  .................. 17
4 Κοπανος  ...................... 13

5 Αλεξάνδρεια  ................. 12
6 Μελίκη  ......................... 12
7 Βέροια  ...........................11
8 Αγ. Γεωργίος  ................ 10
9 Λευκάδια  ........................ 3
10 Νάουσα ........................ 1

Τέλος στις αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις για το 2022, με 
τους Αετούς Βέροιας να 

ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους με νίκη κόντρα στην ΑΚΕ 
Πιερίας. Η ομάδα της Κατερίνης 
αγωνίστηκε με σημαντικές ελλεί-
ψεις και ταξίδεψε στην πρωτεύ-
ουσα της Ημαθίας με μόλις έξι 
διαθέσιμους παίκτες.

Εκ των πραγμάτων, το έργο των «ασπρό-
μαυρων» ήταν εύκολο και γι αυτό το λόγο, 
υπήρξε εκτεταμένο rotation από τον προπονη-
τή, Ανδρέα Οκλαλιώτη.

Χαρακτηριστικό είναι πως στην αποστολή 
βρέθηκαν πέντε παίκτες από τα τμήματα υπο-
δομής, οι οποίοι είχαν (για ένα ακόμη παιχνίδι) 
πολύ καλή παρουσία.

Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, οι Αετοί 
πήραν διαφορά ασφαλείας από τα πρώτα λε-
πτά της αναμέτρησης και σταδιακά την αύξη-
σαν, για να φτάσουμε στο τελικό +34.

Πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων ήταν ο 
Σωκράτης Χατζηχαρίσης, που έφτασε τους 27 
πόντους και τον ακολούθησαν οι Μάκης Ιωση-
φίδης με 16 και Δημήτρης Γιαμπατζίδης, που 
πέτυχε 10 πόντους.

Επόμενο παιχνίδι για τους Αετούς, το Σάβ-
βατο 7/1/2023 στην Κατερίνη με αντίπαλο την 
ΑΓΕ Πιερίας.

*Η νίκη είναι αφιερωμένη στον Βασίλη Γκα-
νά, ο οποίος αναρρώνει από την επιτυχημένη 
επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε!

Τα δεκάλεπτα : 25-10, 42-28, 62-40, 81-57
Αετοί Βέροιας (Οκλαλιώτης) : Ξυλουργί-

δης 4, Πάππου 4, Λυκοστράτης, Μπουζίκας, 
Πετρόπουλος 4, Χατζηχαρίσης 27 (2), Σιδηρό-
πουλος 5 (1), Παπαδόπουλος Ι.Μ. 2, Γιαμπα-
τζίδης 10 (2), Κολέτσας, Παπαδόπουλος Ι.Π. 9 
(1), Ιωσηφίδης 16 (2)

ΑΚΕ Πιερίας (Αθανασιάδης) : Παναπακίδης 
10, Αργυρόπουλος 10 (1), Σιδερίδης 3 (1), Τε-
γούλιας 16 (1), Αλεξιάδης 10, Παυλίδης 8

Τααποτελέσματα
της11ηςαγωνιστικής

Βατανιακός – Ζαφειράκης Ν   ...........69-68
ΓΑΣΠ Πάνθηρες – ΑΟΚ Βέ   .............53-59
Αετοί Βέροιας – ΑΚΕ Π   ...................81-57
Αιγινιακός – ΑΓΕ Πιερίας   ................50-44
ΓΑΣ Βαφύρας – Αλεξάνδρεια   ..........69-63

Α’ ΕΠΣΗ
Πρωταθλήτρια χειμώνα η Αγία Μαρίνα!

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 9ης Αγωνιστικής

Με νίκη έκλεισε το 2022 για τους Αετούς Βέροιας
Νίκησε την ΑΚΕ Πιερίας με 81-57

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

19-12-2022 μέχρι 

25-12-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τρίτη 20-12-2022

13:30-17:30ΜΑΤΑ-

ΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑ-

ΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπρο-

στά από πιάτσα ταξί) 

23310-63102

21:00-08:00 ΧΑ-

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 

23310-63620

Φαρμακεία
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Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας 
«Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους έως 18 χρόνων»

Στα πλαίσια της έ-
γκρισης επιχορήγησης 
του προγράμματος 
«Πολιτιστικές δράσεις 
και προγράμματα για 
παιδιά και εφήβους έ-
ως 18 χρόνων» του Υ-
πουργείου Πολιτισμού 
, το ΛΕΒ πραγματο-
ποίησε το πρόγραμμα 
με τίτλο «Ποντιακός 
παιδότοπος». Βασικός 
σκοπός του προγράμ-
ματος ήταν να έρθουν 
τα άτομα αυτών των 
ηλικιών σε επαφή με 
τα ήθη και έθιμα του 
Πόντου . Γεύτηκαν ποντιακά εδέσματα και μοιράστηκαν τις αντίστοιχες συνταγές, παρακολούθησαν την αφήγηση ποντιακών παραμυθιών , έπαιξαν ποντιακά παιχνίδια, γνώρισαν ενδεικτικές φορεσιές του Πόντου και ακο-
λούθησαν τα βήματα ποντιακών χορών με τη συνοδεία λύρας και νταουλιού.

         Η Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του ΛΕΒ ευχαριστούν από καρδίας την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας για την παρουσία τους και τη γενική συνεισφορά τους στη διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
των Ελλήνων του Πόντου, το μέλος του ΛΕΒ Ελπίδα Κελεσίδου για την αφήγηση των παραμυθιών, τους χοροδιδασκάλους για τις παρουσιάσεις και την εκμάθηση των ποντιακών χορών και όλους από κοινού για την αμέ-
ριστη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου μας.

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12μ. τα μέλη του Δεκα-
πενταμελούς Συμβουλίου του 2ου Γυμνασίου Βεροίας επισκέφθηκαν την 
ενορία της Υπαπαντής του Χριστού Βεροίας και προσέφεραν στο Κοινω-
νικό Παντοπωλείο της ενορίας τρόφιμα που συνέλεξαν απ’  όλο το 2ο Γυ-
μνάσιο αυτές τις μέρες, για να συνεισφέρουν με τον δικό τους τρόπο στις 
ανάγκες των απόρων αδελφών μας.

Η πρωτοβουλία τους αυτή είναι αξιέπαινη και εκτός από την συγκίνηση 
που μπορεί να μας προσφέρει μας πλημμυρίζει από ελπίδα και αισιοδοξία 
για τα παιδιά μας.

Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες σε όλα τα παιδιά του Δεκαπενταμελούς 
Συμβουλίου του 2ου Γυμνασίου Βεροίας. Στα παιδιά και τούς γονείς που 
παρότρυναν τα παιδιά τους να προσφέρουν είτε από το περίσσευμα 
είτε από το υστέρημά τους. Στην υπεύθυνη αυτής της πρωτοβουλίας κ 
Παραπούρα Κατερίνα θεολόγο του 2ου Γυμνασίου Βεροίας, όλους τους 
καθηγητές του 2ου Γυμνασίου που βοήθησαν ώστε να συγκεντρωθούν τα 
τρόφιμα καθώς και στη διευθύντρια στου σχολείου κ. Αργυριάδου Αναστα-
σία που αγκάλιασε αυτήν την προσπάθεια.

Η ευγνωμοσύνη, οι ευχές και οι ευχαριστίες μας είναι μεγάλες. Καλά 
και ευλογημένα Χριστούγεννα.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου
 της Υπαπαντής του Χριστού Βεροίας.

Με την υποστήριξη του Συλλόγου Κοινωνι-
κής Παρέμβασης “Έρασμος” και του Οδοντια-
τρικού Συλλόγου Ημαθίας, παρουσιάστηκε το 
απόγευμα της Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου 2022, 
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας 
το βιβλίο της Άννας Σελίδου,  “Το σώμα και το 
στόμα και η μπάμπω Τερηδόνα”, παρουσία 
της συγγραφέως η οποία τυγχάνει σταθερή 
συνεργάτιδα και διαχρονική υποστηρίκτρια του 
έργου μας. 

Το βιβλίο της κ. Σελίδου αποτελεί ένα εξαι-
ρετικά γλαφυρό και έξυπνο μουσικό παραμύθι 
για μικρούς και μεγάλους. Κυκλοφορεί με ένθε-
το CD από τις εκδόσεις «ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ», το 
βιβλιοπωλείο «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ’, με αφήγηση και 
πρωτότυπα τραγούδια σε σύνθεση του Χρή-
στου Παπαδοπουλου και  εικονογράφηση της 
ζωγράφου Ανδρονίκης Μπαμπαράτσα.

Την εκδήλωση προλόγισε το μέλος του “Ε-
ρασμου”, Όλγα Σαββίδου, ενώ για το βιβλίο 
μίλησαν η κ. Αλίκη Καλοΐδου, οδοντίατρος - πρόεδρος του οδο-
ντιατρικού συλλόγου Ημαθίας, κ. Έφη Γώτη, εκπαιδευτικός & 
διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας και η ίδια η 
συγγραφέας, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε και η Πρόεδρος του ΔΣ 
του Συλλόγου Γ. Φωστηροπούλου. 

Όλγα Σαββίδου
Για ένα σύγχρονο εικονογραφημένο παραμύθι, για μικρούς 

και μεγάλους, έκανε λόγο η Όλγα Σαββίδου, με εμφανή την αξιο-
ποίηση, όπως είπε,  της επιστημονικής κατάρτισης της συγγρα-
φέως  αλλά και με το μαγικό ραβδί της τέχνης της, που  στέλνει 
ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους μας για το τόσο σημαντικό θέμα της 
στοματικής υγιεινής. Ακόμη η κ. Σαββίδου μίλησε με έμφαση για 
το πνεύμα του εθελοντισμού που διαπνέει την κ. Σελίδου. «…
Αντιλαμβανόμαστε ότι για τη συγγραφέα μας ο εθελοντισμός είναι 
στάση ζωής. Είναι μια πράξη που γίνεται με γνώση, γενναιοδωρία 
και ανάγκη προσφοράς των καλύτερων στοιχείων που έχουμε και 
όχι αυτών που μας περισσεύουν. Γι’ αυτό λοιπόν και για το Σύλ-
λογό μας, τον «Έρασμο», που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργό 
εθελοντισμό των μελών του, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί ένα ισχυρό 
ανάχωμα στην επέλαση της έμφυλης βίας, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, 
που για δεύτερη φορά βρίσκεται ανάμεσά μας, η κ. Άννα Σελί-
δου…», κατέληξε.

 Αλίκη Καλοΐδου
Με τη σειρά της η Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου 

Ημαθίας Αλίκη Καλοΐδου, μιλώντας για το βιβλίο σημείωσε πως 
συγκεφαλαιώνει όλο το νόημα και τη φιλοσοφία της οδοντιατρικής 
παιδείας, κάτι που δυστυχώς δεν είναι, όπως είπε, ιδιαίτερα αισθη-
τό στην ελληνική κοινωνία και κουλτούρα. «…Τοποθετεί συνολικά 
το στόμα και όχι μόνο τα δόντια στη θέση που του αναλογεί και του 
αξίζει, και αναδεικνύει τη σχέση του με τα υπόλοιπα όργανα του 
σώματος. Επισημαίνει τη σημασία της υγιεινής, η οποία είναι απα-
ραίτητη για την άρτια λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Με 
απλό, προσιτό και χιουμοριστικό τρόπο μας περιγράφει η συγγρα-
φέας τη λειτουργία του κάθε οργάνου δίνοντας το χαρακτηριστικό 
στίγμα του. Όλα αυτά εμπεριέχονται στη φράση που λέμε εμείς οι 
οδοντίατροι ότι το στόμα είναι η πύλη και ο καθρέφτης του σώμα-
τος…», είπε μεταξύ άλλων.   

Έφη Γώτη
«…Θαυμάζω τη γραφή της κ. Σελίδου. Η γλώσσα της είναι 

έμμετρη, ποιητική, μεστή νοημάτων, στοχευμένη, άρτια…», επε-

σήμανε η Διευθύντρια της Α/θμιας Εκαπαίδευσης Ημαθίας μεταξύ 
άλλων και παρατήρησε ότι πρόκειται για ένα συναρπαστικό βιβλίο 
που εγγράφεται στην παιδική λογοτεχνία και πραγματεύεται την υ-
γιεινή του στόματος σε σχέση με το σώμα, μέσα από έναν εξόχως 
στοχαστικό τρόπο, με χιούμορ, γλαφυρό και προτρεπτικό ύφος. 
«…Είναι εντυπωσιακό με πόση ευαισθησία και εσωτερικότητα 
υφαίνει χαρακτήρες, κοινωνεί τις εμπειρίες και τις σκέψεις της μαζί 
μας…», πρόσθεσε και παρατήρησε ότι το συγκεκριμένο πόνημα 
αξίζει να βρίσκεται στα σπίτια μας και τα σχολεία μας. 

Άννα Σελίδου
Η κ. Σελίδου αναφερόμενη στο βιβλίο της αποκάλυψε πως 

είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών πρόθυμων ανθρώπων, 
που στάθηκαν δίπλα της, μιας και όπως ομολόγησε,  δεν είχε και 
την οικονομική δυνατότητα να το εκδώσει μόνη της. Μίλησε χαρα-
κτηριστικά για τον γιο της Χρήστο Παπαδόπουλο, οποίος ανέλαβε 
τη μουσική επένδυση στο ένθετο CD που κυκλοφορεί μαζί με το 
βιβλίο, καθώς και στους λοιπούς συντελεστές του μουσικού του 
σχήματος, των οποίων η ανιδιοτελής συνεργασία υπήρξε καταλυ-
τικότατη επί ενός αρτίου αποτελέσματος, που εν πολλοίς θα ήθελε 
να έχει τον «αέρα» μιας άλλης «Λιλιπούπολης». 

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική της ανάγκη που την οδήγησε να 
γράψει το βιβλίο, είπε ότι το ένιωθε ως χρέος της να πει στα παιδιά 
αλήθειες. «…Τα παιδιά δεν είναι χαζά. Ρωτούν και περιμένουν από 
μας σοβαρές και υπεύθυνες απαντήσεις…», είπε χαρακτηριστικά 
και έφερε ως παράδειγμα τις απορίες τους που προκύπτουν για τη 
βλαπτικότητα της άμετρης χρήσης της ζάχαρης, τη στιγμή που τα 
ίδια από μωρά βομβαρδίζονται από τη διαφημιστική προπαγάνδα 
της τηλεόρασης υπέρ των γλυκών απολαύσεων, χωρίς την παράλ-
ληλη γνώση των κινδύνων που κρύβονται. «…Είναι πολύ σκληρό 
να πεις σε ένα παιδί ότι αυτοί που σου μιλούν μέσα από την τηλε-
όραση σου λένε ψέματα», τόνισε.  Γι΄αυτό, όπως είπε αποφάσισε 
να μιλήσει… «εν παραβολαίς», σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των 
οργάνων του σώματος σε σχέση με την υγιεινή του στόματος, 
παραλλήλισε και παρομοίασε την όλη διαδικασία ως μια κοινωνία 
δημοκρατικών δραστηριοτήτων με συντονιστή τον εγκέφαλο, ενώ 
από την άλλη η «Μπάμπω τερηδόνα» απεικονίζει τον εχθρό εισβο-
λέα με τα δικά του όργανα και εν προκειμένω τον εντολοδόχο – φε-
ρέφωνο της «Χάμπο» που εκπροσωπεί τον κόσμο της ανθυγιεινής 
προπαγάνδας, κατά της στοματικής υγιεινής.

Τη βιβλιοπαρουσίαση παρακολούθησαν μαθητές του ΕΠΑΣ 
ΟΑΕΔ Βέροιας, οι οποίοι είχαν διάλογο με τη συγγραφέα στο περι-
θώριο της εκδήλωσης. 

Παρουσιάστηκε στη Βέροια το βιβλίο της Άννας Σελίδου,  
“Το σώμα και το στόμα και η μπάμπω Τερηδόνα”



Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας κατά την 
φετινή περίοδο των Χριστουγέννων πρόκειται να 
διοργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις 
σε όλες τις Δημοτικές του Ενότητες την περίοδο 
του Δεκεμβρίου σε συνεργασία με πολιτιστικούς 
συλλόγους και φορείς του Δήμου. Μετά από δύο 
χρόνια περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημί-
ας, την φετινή χρονιά «ΓιορτάΖΟΥΜΕ ξανά όλοι 
ΜΑΖΙ»! Οι δράσεις απευθύνονται σε δημότες, 
επισκέπτες και ιδιαίτερα στα παιδιά. 

Τα Χριστούγεννα ανήκουν στα παιδιά, αλλά 
και σε όλους όσοι αισθάνονται έτσι! Γι’ αυτό, από 
τις 16 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, μια 
σειρά από καινοτόμες και ποιοτικές δράσεις για 
μικρούς και μεγάλους, θα πραγματοποιηθούν 
στους χώρους πολιτισμού αλλά και σε σημεία της 
πόλης, προσφέροντας χαρά και σκορπίζοντας 
όμορφα παιδικά χαμόγελα.

Ο Δήμος Νάουσας έχει φορέσει το γιορτινό 
του χαμόγελο και μετατρέπει τις γιορτές των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ημέρες 
χαράς και αισιοδοξίας. 

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, θα αναβιώσει 
σε γειτονιές της Νάουσας το παραδοσιακό έθιμο 
του «Καρτσιούνου», καθώς επίσης την Παρα-
σκευή 23 Δεκεμβρίου θα αναβιώσει το παραδο-
σιακό έθιμο «Κόλντε» στις Τοπικές Κοινότητας, 
με άναμμα φωτιάς, εδέσματα και παραδοσιακά 
γλέντια. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
15 - 22 Δεκεμβρίου
- «Red NosesXmasShow», χριστουγεννιάτι-

κες δράσεις στα Δημοτικά Σχολεία τωνΔ.Ε. Αν-
θεμίων και Ειρηνούπολης από την Καλλιτεχνική 
Ομάδα «Κόκκινες Μύτες». Ταχυδακτυλουργικά 
τρικ, ζογκλερικά κόλπα, μουσικοκινητικά και δια-
δραστικά παιχνίδια για τους μαθητές και μαθήτρι-
ες των σχολείων.

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου
-  Δημοτικό Θέατρο «Μ. Θεοδωράκης», ώ-

ρα 19:00:Χριστουγεννιάτικη παράσταση χορού 
«Wakeupit’sChristmas» των τμημάτων του Συλ-
λόγου Χοροκίνησης «BodyControl».

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου
-  Δημοτικό Θέατρο «Μ. Θεοδωράκης», ώ-

ρα 19:00:Χριστουγεννιάτικη παράσταση χορού 
«Wake up it’s Christmas» των τμημάτων του 
Συλλόγου Χοροκίνησης «Body Control».

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
-  Εμπορικό Κέντρο Νάουσας, ώρα 17:00: 

Παιδική Χριστουγεννιάτικη Δράση «Χριστούγεννα 
στην Αγορά». Η δράση θα πραγματοποιηθεί την 
ίδια μέρα σε 2 φάσεις. Αρχικά, θα στηθεί παιχνίδι 
κρυμμένου θησαυρού στις βιτρίνες των καταστη-
μάτων της Κεντρικής αγοράς της Νάουσας και θα 
ακολουθήσει ψυχαγωγία των παιδιών με ομαδικά 
και μουσικοκινητικά παιχνίδια στην πλατεία της 
πόλης.

- Δημοτικό Θέατρο «Μ. Θεοδωράκης», ώρα 
18:00:Χριστουγεννιάτικη παράσταση όλων των 
τμημάτων του Ωδείου «Αριστοτέλης».

- Μητροπολιτικό Κέντρο «Παντάνασσα», ώρα 
18:30:Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση με τη συμ-
μετοχή των σπουδαστών του Ωδείου της Ιεράς 
Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας

- Πλατεία Καρατάσου, ώρα 19:00: H La Petite 
Marguerite έρχεται να μας παρουσιάσει ένα δι-
αδραστικό Bubble Show «Ο Κήπος των ευχών 
– Christmas stree tbubble performance show» 
που βασίζεται στην ιδέα του παιχνιδιού με την 
σαπουνόφουσκα.

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου
-  Δημοτικό Θέατρο «Μ. Θεοδωράκης», ώ-

ρα18:00:«La Petite Marguerite Christmas bubble 
performances how». Ένα μοναδικό Χριστουγεν-
νιάτικο Διαδραστικό Show στο οποίο γονείς και 
παιδιά βιώνουν μια κοινή εμπειρία μέσα από το 
παιχνίδι με τις σαπουνόφουσκες.

-  ΚέντροπόληςΝάουσας:Η χορωδία του Μου-
σικού Σωματείου «Ωδείο Ναούσης» θα ψάλλει τα 
κάλαντα στην αγορά της Νάουσας.

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου
- Η Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας στους 

δρόμους της πόλης με κάλαντα και χριστουγεν-
νιάτικες μελωδίες.

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 
- Τ.Κ. Μονοσπίτων, ώρα 18:00.Προβολή παι-

δικής Χριστουγεννιάτικης ταινίας από τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο «Αγία Μαύρα» Μονοσπίτων στην 
αίθουσα του συλλόγου.

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 
-Πλακόστρωτο Δημοτικού Πάρκου, ώρα 

20:00.Εορταστικό πάρτι του Δημοτικού Ωδείου 
Νάουσας «Εστία Μουσών». Προβολή της φετι-
νής Χριστουγεννιάτικης συναυλίας, συμμετοχή 

της Φιλαρμονικής Εταιρείας Νάουσας για μι-
κρούς και μεγάλους σε συνεργασία με το Σύλ-
λογο Γονέων του ΔΩΝ (ζεστό κρασί, εδέσματα, 
καρτσιούνος κλπ.)

- Πλατεία Τ.Κ. Κοπανού, ώρα 13:00:Το παρα-
δοσιακό έθιμο του «Γαβουρμά» από τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Κοπανού «Μίεζα».

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου
-  Κέντρο πόλης Νάουσας, ώρα 18:00:Πα-

ραδοσιακά κάλαντα Πρωτοχρονιάς στην αγορά 
της Νάουσας από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας

-  ΔημοτικόΘέατρο «Μ. Θεοδωράκης», ώρα 
18:00: Παιδική Παράσταση «Ανεμοσκορπίσμα-
τα». Η παρέα των ξωτικών έρχεται να μας πα-
ρουσιάσει μια ξεκαρδιστική παράσταση γεμάτη 
ομαδικά παιχνίδια, μουσικοκινητικούς  διαγωνι-
σμούς και πολύ χορό.

-  Κτίριο Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας, 
ώρα 20:00:«Αποχαιρετούμε τον χρόνο... Γλεντώ-
ντας», μουσική βραδιά από την Εύξεινο Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου
- Η Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας στους 

δρόμους της πόλης με κάλαντα και χριστουγεν-
νιάτικες μελωδίες.

-  Πλατεία Καρατάσου, ώρα 11:00:  Παραμονή 
Πρωτοχρονιάς, ο Άγιος Βασίλης προσγειώνεται 
με το έλκηθρό του στη Νάουσα. Έρχεται να μας 
ευχηθεί καλή χρονιά και να φωτογραφηθεί με 
τους μικρούς μας φίλους.

Κυριακή 1 Ιανουαρίου
-  Τ.Κ. Ροδοχωρίου, ώρα 11:00:Αναβίωση του 

παραδοσιακού εθίμου των Μωμόγερων από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωρίου «Οι Κομνηνοί».

Τρίτη 3 Ιανουαρίου
-  Κέντρο πόλης Νάουσας, ώρα 18:00: Ανα-

βίωση του εθιμικού δρώμενου των Μωμόγερων 
από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου
-  - Τ.Κ. Μονοσπίτων, ώρα 18:00.Προβολή 

παιδικής Χριστουγεννιάτικης ταινίας από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο «Αγία Μαύρα» Μονοσπίτων 
στην αίθουσα του συλλόγου.

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου
-  Δημοτικό Θέατρο «Μ. Θεοδωράκης», ώρα 

20:00: Παράστασηχορού από τον Όμιλο «Γενί-
τσαροι και Μπούλες».

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
Ο αγιασμός των υδάτων στην πόλη της Νάου-

σας, τις Τοπικές Κοινότητες και στο Άλσος Αγίου 
Νικολάου. Συμμετέχει ο Ιππικός Σύλλογος «Ο 
Πήγασος».

Η είσοδος στις δράσεις του Δήμου Η.Π. Νά-
ουσας είναι ελεύθερη. Αναλυτικά δελτία τύπου 
για τις εκδηλώσεις των φορέων και συλλόγων θα 
αποστέλλονται από τους ίδιους τους φορείς.
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ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, 
με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας  “Συντήρηση-Επισκευή και προμήθεια ανταλλα-
κτικών των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για τα έτη 2023-
2024-2025 ” για τρία (3) έτη, προϋπολογισμού 1.863.273,60€ με 
τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 34300000-0, 501184100-9, 50411400-3, 
50116500-6. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι 
η μεγαλύτερη ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ (ανά ομάδα) εκφρα-
σμένη επί τοις εκατό.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 62,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350137, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: 

Κιρτικίδου Ευθυμία
E-mail: kirtikidou@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία 

ή περισσότερες ομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά 
θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ταυτόχρονα η παροχή υπη-
ρεσιών και η προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών, ήτοι οι εργασίες 
συντήρησης, επισκευής και προμήθειες υλικών-ανταλλακτικών-α-
ναλωσίμων, για όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου 
όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
μελέτης του Δήμου, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία, για 
τρία (3) ημερολογιακά έτη 2023, 2024, 2025, από την λήξη των 
συμβάσεων που ισχύουν σήμερα. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσο-
στό 2% επί της καθαρής προϋπολογιζόμενης αξίας της σύµβασης 
εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων 
πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (30.052,80€), εφόσον ο 
προσφέρων συμμετέχει σε όλες τις ομάδες, άλλως για ποσό που 
θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α., 
για τη συγκεκριμένη ομάδα.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλά-
χιστον 30 ημέρες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία 
ισχύος της προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 178693, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, 
ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Δι-
αύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.
gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα 
ορίζεται η 19.12.2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 20.01.2023 
και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερο-
μηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
 Παναγιώτης Γκυρίνης

Από 12 έως 30 Δεκεμβρίου στη Βέροια
Χριστουγεννιάτικο Bazaar 

της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή στο ρα-

ντεβού της, ανακοινώνει το Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar της, που θα γίνει από τη Δευτέρα 12 έως 
και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022, στο κα-
τάστημα επί της οδού Αντωνίου Καμάρα 2 (στον 
πεζόδρομο της αγοράς, πρώην κατάστημα «Α-
ΝΕΜΗ»).Το κατάστημα θα λειτουργεί τις ημέρες 
και ώρες λειτουργίας της αγοράς. Οι εθελόντριες 
του Οργανισμού από την Ημαθία και άλλες πε-
ριοχές της Ελλάδας, έβαλαν πολύ μεράκι, πολύ 
αγάπη και μεγάλη τέχνη και δημιούργησαν και 
φέτος θαυμάσια έργα, χρηστικά, διακοσμητικά, 
εδώδιμα, στολίδια, κοσμήματα, εποχιακά και 
άπειρα άλλα είδη υψηλής αισθητικής και ποιό-
τητας.

Τα έργα των εθελοντριών θα διατεθούν σε 
πολύ χαμηλές τιμές, ώστε όλοι οι φίλοι και οι 
υποστηρικτές του έργου της Πρωτοβουλίας να 
μπορέσουν για άλλη μία φορά να βοηθήσουν 
στην φροντίδα και προστασία των φιλοξενούμε-
νων παιδιών της.

Σας περιμένουμε!
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

«ΓιορτάΖΟΥΜΕ ξανά όλοι ΜΑΖΙ»: 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Νάουσας

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ   
 Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,  ευχαριστούν θερμά:
-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 1000 Ltr Πετρελαίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 

του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού των 300 Ε , για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.
-Ανώνυμο Μικροβιολογικό Εργαστήριο Βέροιας , για δωρεά κάλυψη μικροβιολογικών εξετάσεων που υπο-

βλήθηκαν από συνεργείο του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου  στις 18-12-2022 , σε όλους τους Ηλικιωμένους του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Την Οικ.κ.Γεωργίου και κ.Ευλαμπίας Καραγιάννη , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , για τις Άγιες Ημέρες 
των Χριστουγέννων. 

-Τον κ.Ι.Χ., για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , για ένα πλήρες γεύμα την 2η ημέρα των Χριστουγέννων , 
στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Νίκη Πράπα , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε , εις μνήμη του συζύγου της Γεωργίου Πράπα (Ια-
τρού).

-Τους κ.Δημήτρη και κ.Αναστασία Πάπαρη , για την ευγενική προσφορά 1 ακουστικού βαρηκοΐας , εις μνήμη 
των γονέων τους Μαρίκας και Μιχάλη Πάπαρη.

-Τον κ.Τσακαλίδη Παύλο , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος  , εις μνήμη της μητέρας του Ελένης 
, με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

-Την κ.Κυριακή Σιαμανίδου , για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων και πίτες στους Ηλικιωμένους του Γηροκο-
μείου Βέροιας , για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.  

-Την κ.Παπαγιάννη Τζένη , για την ευγενική προσφορά υποσεντονων , για την κάλυψη αναγκών του Γηροκομεί-
ου Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά ζυμαρικών στο Γηροκομείο Βέροιας , για τις Άγιες Ημέρες των 
Χριστουγέννων.         

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προσφορά 10 Kgr νωπών ψαριών , για τις ανάγκες 
του Γηροκομείου Βέροιας. 

 
                                         Εκ της Δ/νσεως 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 

θερμα :
1) Τους «Φάρους αγάπης» με έδρα τη Θεσσαλονίκη για την 

προσφορά των Χριστουγεννιάτικων δώρων στα παιδιά του 
Ομίλου.

2)  Τον κ. Σάκη Γκιορτζή και την κυρία Σάνυ Δημητρολο-
πούλου για τη δωρεά των 500 € στη μνήμη του πατέρα τους , 
Ιωάννη Γκιορτζή.

Τις κυρίες Σοφία Μποχώρη και Δώρα Μπάμπαλη για τα 7 
ζευγάρια αθλητικές φόρμες για τα Χριστουγεννιάτικα δώρα των 
παιδιών του Ομίλου.

3) Την  Θεοδώρα Γούτα για τις αθλητικές φόρμες  για τα 
Χριστουγεννιάτικα δώρα των παιδιών του Ομίλου. 

 4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 € με αφορμή τη 
συμπλήρωση 2 ετών από το θάνατο του αγαπημένου της συ-
ζύγου.

  5) Την οικογένεια της κυρίας Μαρίας Λάσκαρη για τη δω-
ρεά των 50 € για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

6) Το παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού Βέροιας για τη 
προσφορά τροφίμων.

7)  Την κυρία Αρετή Γιουνάκη για τις αθλητικές φόρμες για 
τα Χριστουγεννιάτικα δώρα των παιδιών του Ομίλου.

 8) Την κυρία Νικολέτα Αλάτσίδου για την προσφορά μεγά-
λης ποσότητας ζάχαρης.

9) Το καφέ «Εξπρέσιον» του κυρίου Αριστείδη Μακρίδη για 
την συγκέντρωση και προσφορά μεγάλης ποσότητας ρούχων 
για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

10 ) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 € στη μνήμη των 
κεκοιμημένων της.

11) Την κυρία Καίτη Τσίρη για τις αθλητικές φόρμες για τα 
Χριστουγεννιάτικα δώρα των παιδιών του Ομίλου στη μνήμη 
των γονέων της.

12) Τη κυρία Τασούλα Γώτα - Φουρλάκη για τη δωρεά των 
150 € στη μνήμη του πολυαγαπημένου της γιού  Αναστάσιου 
Φουρλάκη.

13) Την κυρία Φρειδερίκη Κοκοζίδου για τη δωρεά των 100 
€ για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

14) Την κυρία Κρηνιώ Κιατίπη για  τις αθλητικές φόρμες για 
τα Χριστουγεννιάτικα δώρα των παιδιών του  Ομίλου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 
- ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

9.30-00.30
ΑΝΗΜΕΡΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΚΑΙ Β΄ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

ΣΤΟΝ ΝΑΟ 7.00-10.00

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου στις 
11:00 π.μ. θα ομιλήσει στην Ιερα-
τική Σύναξη στο Παύλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο στη Βέροια (πλησί-
ον του Βήματος του Απ. Παύλου). 

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην Παράκληση 
του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον 
Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά 
Ακολουθία θα μεταδοθεί απευ-
θείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90.2 FM».  

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Παρασκευής Βε-
ροίας με την ευκαιρία της εορτής 
της Αγίας Αναστασίας της Φαρ-
μακολυτρίας. 

 Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 
στις 6:30 μ.μ. στο Μητροπολιτικό 
Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣ-

ΣΑ στη Νάουσα θα παραστεί στη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Ωδεί-
ου της Ιεράς Μητροπόλεως μας και θα ομιλήσει με θέμα: «Το Μυστήριο 
των Χριστουγέννων».  

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου στις 8:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των 
ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: «Μακάριοί ἐ-
στε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσι…» μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

 Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου από τις 8:30 π.μ. έως τη 1 το μεσημέρι θα 
δεχθεί Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και ευχές στο Μητροπολιτικό Μέγαρο 
Βεροίας (Μητροπόλεως 30). 

 Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα 
Πανηγυρικό Εσπερινό των Χριστουγέννων στον Ιερό Ναό του Οσίου Α-
ντωνίου Πολιούχου Βεροίας, όπου θα ομιλήσει ο Αρχιερατικός Επίτροπος 
Αντιγονιδών Αρχιμ. Παύλος Σταματάς.  

Την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου στις 5:00 π.μ. θα ιερουργήσει στον Μη-
τροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας 
επί τη δεσποτική εορτή της Γεννήσεως του Χριστού. 

 Τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα 
πραγματοποιηθούν οι βραβεύσεις φοιτητών από το Ίδρυμα «Μητροπολι-
τικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ». 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, συγκεντρώνει τρό-
φιμα για τα δέματα που θα δοθούν σε τουλάχιστον 130  ευάλωτες 
οικογένειες της πόλης μας. Καλούμε τους φίλους και τις φίλες 
μας, να μας συμπαρασταθούν, προσφέροντας ο καθένας κάτι 
από το περίσσευμα ή από το υστέρημά του. Πιστεύουμε ότι όλοι 
με οδηγό την αγάπη, την ευαισθησία και την αλληλεγγύη προς 
τον πάσχοντα συνάνθρωπο, θα συμβάλλουν ,  ( αυτή τη δύσκολη  
για τους πιο αδύναμους χρονιά) ώστε η γέννηση του Χριστού 
μας, να γεμίσει χαρά,  ζεστασιά και ευτυχία τα σπιτικά όλων.

Σας περιμένουμε καθημερινά,  8.00΄  - 12.00΄ τα πρωί στα 
γραφεία μας, Κωτουνίου 10Α . Τηλ. 23310 64731

2η Έκθεση Παιδικού 
Χριστιανικού Βιβλίου

της Ιεράς Μητροπόλεως
 
Στο πλαίσιο του 

εορτασμού της με-
γάλης εορτής των 
Χριστουγέννων η 
Ιερά μας Μητρόπο-
λη διοργανώνει τη 
λειτουργία Έκθεσης 
παιδικού χριστιανι-
κού Βιβλίου από την 
Πέμπτη 15 Δεκεμβρί-
ου έως και την Πέ-
μπτη 22 Δεκεμβρίου 
στους χώρους του 
Παυλείου Πολιτιστι-
κού Κέντρου στη 
Βέρο ια  (πλησ ίον 
του Βήματος του Α-
ποστόλου Παύλου), 
καθημερινά 09:00 
-13:00. 

 Σκοπός της εν 
λόγω προσπάθειας είναι να παρουσιασθούν ειδικές εκδόσεις 
με σύγχρονες παιδικές προδιαγραφές που μπορούν να προ-
σεγγίσουν τις ευαίσθητες παιδικές ηλικίες και να μεταδώσουν 
με εύληπτο τρόπο τις αλήθειες της πίστης μας. Παράλληλα, ε-
πιθυμούμε να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε 
επαφή με τον θαυμαστό κόσμο των βιβλίων που στην εποχή 
μας βάλλεται από την εύκολη και ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε 
άπειρες και συχνά ακατάλληλες πληροφορίες του διαδικτύου. 

 Η περίοδος που θα λειτουργήσει η Έκθεση είναι η πλέον 
κατάλληλη για να προτείνουμε στα παιδιά να αξιοποιήσουν 
τις επικείμενες εορτές των Χριστουγέννων συντροφιά με ένα 
βιβλίο. 

 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 18 Δεκεμ-

βρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τριλόφου 
ο Αντώνιος Σωτ. Δημητρίου σε ηλι-
κία 52 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο 

Δημήτριος Παπαδόπουλος. 
Η κηδεία του θα γίνει σήμερα 

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, στις 2.30μμ, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(κοιμητήρια), στην Βέροια.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 19 Δε-

κεμβρίου 2022 στις 2.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροιας η 
Αννα Αυγέρη σε ηλικία 83 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 19 Δε-

κεμβρίου 2022 στις 2.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας η Ελένη Κωτσίδου σε 
ηλικία 89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Πέμπτη 22 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής Πατρίδας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις 
δεήσεις τους προς το Θεό.

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα,
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς
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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
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.653
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.669
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331076.664
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδί-

ου (μετά τη γέφυρα 

προς Εργοχώρι) εμ-

βαδού 78 τ.μ., έτους 

κατασκευής  1975 , 

χρήζει ανακαίνισης. 

Τηλ: 2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

στα Παλατίτσια εντός 

του οικισμού 480 τ.μ., 

άρτιο και οικοδομήσι-

μο, με αποθήκη και α-

χυρώνα παλιά. Πλρη. 

τηλ.: 210 7228806 & 

6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

240 τ.μ. στην περιοχή 

Πιερίων, δίπλα στην 

πρώην ALPHA BANK. 

Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

209 τ.μ., συντελεστής 

δόμησης 1,2, Διογένους 

με Πιερίδων Μουσών 

γωνία, Βέροια. Τηλ.: 

2331 300901, 6944 

555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοι-

κιάζεται στην περιο-

χή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο 

του 2008, 6ου ορ’ό-

φου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλι-

ματιστικό, θέα. Προ-

τείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ  κα ι  κέντρου. 

Τιμή 270 ευρώ. Πλη-

ροφορίες: mapapad@

o t e n e t . g r  6 9 7 4 

792410, ώρες 10.00 

π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ρ ο φ ο ς ,  Αν ο ί ξ ε ω ς 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά-

στημα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. 

πατάρι με εσωτερικη σκά-

λα, Ήρας 10. Διαθέτει με-

ταλλικό ρολό ασφαλείας. 

Τηλ.: 6986 731153.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΡΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 300τ.μ σε οικοπε-
δο μεγαλο 280000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  92 τ.μ Σαν καινουριο ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
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 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στρ.6 χιλ.απο κεντρο  με αγροικια παλια τα-
κτοποημ. 75 τ.μ 40000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πανωΔιαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Μον/κια με αυλη 1Δ-ΣΚ  Α.Θ ερμ.κοπλαμ 280€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικ.450 τ.μ με αδεια για 50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 
1650 μετ. 25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ 
ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ οικοπεδ/φο-βιομηχανικο σε ασφαλτο 
7500τ.μ 30000€

ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
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€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.στεγη 92 τ.μ,70 καθαρα Αριστη 
95000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια  25.000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γραφειο 32 τ.μ μικτα ανακαινισμενο 28000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 50 τ.μ γκαραζ διαμπερες καταλληλο κ για κατοικια 18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΜΙΑΟΥΛΗ Γραφειο ισογειο 35 τ.μ ανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ  7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ κ 25 τ.μ καταλληλα για επ.στεγη 100€ 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€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ 520€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

ΒΕΡΓΙΝΑ πωλείται στο κέντρο πλήρως επιπλωμένη και με ηλεκτρι-
κές 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 
μεγάλους και 2 μικρότερους χώρους με αυτόνομη κεντρική θέρμανση πε-
τρελαίου το καθένα, ηλιακός θερμοσίφωνας. Βρίσκεται σε πολύ όμορφο 
πράσινο περιβάλλον, πολύ κοντά σε S/M, φαρμακείο, κρεοπωλείο, καφέ 

κ.λ.π. Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

ΑπότηνεταιρίαΑΘΗΝΑΜ.ΙΚΕ στον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, μεταποί-
ηση αγροτικών προϊόντων ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) Λογιστής-Λογίστρια, β) Γεωπό-
νος ΑΕΙ-ΤΕΙ, γ) Εργάτριες-ες διαλογητηρίου. Αιτήσεις και βιογραφικά ση-
μειώματα στο email: athinasmpc@gmail.com, πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
2331051093

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο) πλήρως εξοπλι-
σμένο, σε τιμή σόκ λόγω μετεγκατάστασης, σε κεντρικό πεζόδρο-
μο στη Βέροιας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6971831009.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά -
τομο με γνώσεις 
Λογιστικής και Μι-
σθοδοσίας. Πληρ. 
τηλ.: 6932 245383.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργάτης για 

φούρνο στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 

23310 20275 και 6970 031464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόληση. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώρες 

επικοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI κοπέλα για καθαρι-

ότητα σε ψητοπωλείο στη Βέροια 

για τις ώρες 6.00 π.μ. – 10.00 

π.μ. Πληρ. Τηλ. 23310 27727, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 2.30 

μ.μ., εκτός Δευτέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 
στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 
510164 ή 23310 66976 στη 
Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 
οδοντιατρείο, ανειδίκευτος 
για ημιαπασχόληση. Πληρ. 
τηλ.: 6946 145626.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 
φύλαξη μικρών παιδιών και 
νηπίων για πρωϊνή ή απογευ-
ματινή απασχόληση με μεγά-
λη εμπειρία. Πληρ. τηλ.: 6972 
318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων. 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 ετών. 
Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 
Ε200 1800 κυβικά, θερμαι-
νόμενα καθίσματα και τιμό-
νι, ηλιοροφή, αερανάρτηση, 
λάστιχα καινούργια 11/2022, 
σύστημα παρκαρίσματος, 
ABS, ESP, βοήθεια εκκί-
νησης ανηφόρας κ.ά. Τιμή 
5.900 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 
6948 119922 κ. Γιώργος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ. σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ. σαλόνοκουζίνα, τζάκι,-
2μπανια,θερμοσυσσωρευτές,υπέροχη θέα, κλειστό parking 
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3ος οροφ. 139τμ,3δωμ, σαλονοκουζίνα,μπά-
νιο,αποθήκη, μεγάλο μπαλκόνι με θέα,120.000ευρώ.

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
FLAMOYRIES 100tm.4D,S,K,38.000E
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι, ενδο-
δαπέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ 
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάου-
να, ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπε-
κιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο. Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ. ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρ-
να 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέρισμα 130τμ 1ου 
ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.

ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ  οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί 
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(-
δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.συ-
σκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 75τμ. 370ευρώ ή επιπλωμένο 420ευρώ,ανακαινι-
σμένο,διαμπερές.
ΡΟΛΟΙ μεζονέτα με 2δωμάτια,σαλονοκουζίνα,αποθήκη,ηλια-
κο,λέβητα πετρελαίου,τζάκι,aircondition,330ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση  πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 340 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται ο λαγαριασμός ύδρευσης)

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.700ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ χωραφοοικόπεδο 834 τμ. 400ευρώ.
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο 350ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρό μο 400 ευρώ.

Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 
στον 1ο όροφο

Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

Ζητούνται σύμβουλοι τηλε-
φωνικών πωλήσεων για το νέο 
τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας 
‘Μαργαριτόπουλος’ που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο των ασφα-
λειών, της ενέργειας ELPEDISON 
και των τηλεπικοινωνιών WIND, 
που εδρεύει στη Βέροια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

χρήση Η/Υ
Ευχάριστη και Δυναμική προσωπικότητα
Διαπραγματευτικές Ικανότητες με πελατοκεντρική προσέγγιση
Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μήνες σε αντίστοιχη θέση τηλεφω-

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Σταθερός μισθός και ασφαλιστική κάλυψη
Μηνιαίο Bonus βάσει επίτευξης στόχου
Εισαγωγική εκπαίδευση (επί πληρωμή)
Συστηματική εκπαίδευση στο αντικείμενο των πωλήσεων
Συστηματική Εκπαίδευση σε Θέματα εξυπηρέτησης πελατών και 

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

Πωλητής/τρια για το πρατήριο
της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ – Διαχειριστής eshop

Πλήρηςπεριγραφήθέσης
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα 

της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών δια-
τροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και 
διεθνή αγορά, ζητείται για απασχόληση στις εγκαταστάσεις της ,που 
βρίσκονται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, πωλητής/πω-
λήτρια για το πρατήριο όπου διατίθενται τα προϊόντα της εταιρείας 
απευθείας στο καταναλωτικό κοινό. Σε μέλλοντα χρόνο, θα διαχειρί-
ζεται και εκτελεί και τις παραγγελίες του e-shop της ΑΛΜΗ. 

Aπαραίτηταπροσόντα:
•Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency ή Lower)
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση δεύτερης Ξένης Γλώσσας
•Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα, εξωστρέφεια, άνεση 

στην επικοινωνία.
•Απαραίτητη η εμπειρία στην λιανική πώληση τουλάχιστον 1 έτος.
•Γνώση Photoshop ή Canva
•Γνώση ΕRP και διαχείρισης eshop
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Ικανότητα να ανταποκρίνεται και να λύνει τα προβλήματα του πελάτη.
Αρμοδιότητες:
•Άψογη εξυπηρέτηση πελατών με στόχο την αύξηση των πωλή-

σεων, δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες
•Αναπλήρωση, τακτοποίηση και σωστή παρουσίαση των προϊόντων
•Ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
•Διαχείριση, προετοιμασία & αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών
•Ενημέρωση του eshop/επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια IT.
Ηεταιρίαπροσφέρει:
•Πλήρη απασχόληση
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 

αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώματα 
αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211



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
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