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Χριστούγεννα: Γιατί τα 
γιορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου

Γράφει ο  Μάκης Δημητράκης

Ο παλμός των Χριστουγέννων
 χτυπάει από χθες στην πλατεία 

Εληάς, της Βέροιας
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Σε αναμονή του τελικού
πληθυσμού της απογραφής,
για την κατανομή των εδρών

Σήμερα 24 σελίδες
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Δεν είναι ένα απλό 
σαββατοκύριακο…

είναι Χριστούγεννα!!!
Όταν πριν λίγες ημέρες συνειδητοποίησα ότι τα 

Χριστούγεννα πέφτουν Κυριακή και μόλις μια Δευτέρα 
θα έχουμε αργία, σκέφτηκα ότι φέτος οι γιορτές είναι 
ένα απλό σαββατοκύριακο. Κι όμως δεν πρέπει να το 
αντιμετωπίσουμε έτσι! Είναι τα Χριστούγεννα 2022, μια 
μοναδική στιγμή που δεν θα πρέπει να την αφήσουμε 
να περάσει σαν μια συνηθισμένη Κυριακή. Βρεθείτε 
κοντά στην οικογένεια και τους δικούς σας ανθρώπους, 
στηρίξτε τον διπλανό που έχει ανάγκη, και κάντε ένα 
φωτεινό διάλειμμα από την πίεση και το άγχος της κα-
θημερινής ρουτίνας. Το Πνεύμα των Χριστουγέννων να 
φωτίσει την ψυχή όλων και να δώσει δύναμη σε όσους 
βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου. 

Φέτος ειδικά επιμένω να μην εύχομαι απλά καλές 
γιορτές…αλλά Καλά Χριστούγεννα!!! 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Ο Μάκης Βορίδης 
«πρόδωσε»

την ημερομηνία
των εκλογών!

Μιλώντας στο MEGA, ο υπουργός Εσωτερικών – αρμό-
διος υπουργός για την προετοιμασία των εκλογών – Μά-
κης Βορίδης, δήλωσε πως μια πιθανή ημερομηνία εκλογών 
είναι η 26η Μαρτίου, δηλαδή λίγο πριν το Πάσχα. Μια άλλη 
ημερομηνία που «παίζει» δυνατά είναι η 2α Απριλίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών σχολίασε σχετικά με τις επι-
κείμενες εκλογές και τις ημερομηνία αυτών: «Να υπολο-
γίσετε ένα καθαρό διάστημα δύο μηνών από την χρονική 
στιγμή που αποφασίζει ο πρωθυπουργός να διαλύσει την 
Βουλή για την όλη διαδικασία. Ένα ενδεχόμενο είναι πριν 
από το Πάσχα να είναι η πρώτη κάλπη και πριν τις πανελ-
λαδικές η δεύτερη».

Μάλιστα ο κ. Βορίδης χαρακτήρισε τις δύο Κυριακές της 
26ης Μαρτίου και στις 2 Απριλίου «πολύ πιθανές» για τη 
διεξαγωγή των εκλογών.
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Στον Σείριο πήραν τα δώρα τους τα παιδιά
των δικηγόρων!

Το απόγευμα της Παρασκευής(23/12) 
πραγματοποιήθηκε στο Music Hall Σείριος 
στο Μακροχώρι, η καθιερωμένη χριστου-
γεννιάτικη γιορτή του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας για τα παιδιά των δικηγόρων και 
δικαστικών υπαλλήλων. Μεγάλοι και μικροί 
σε χαλαρή εορταστική διάθεση απόλαυσαν 
την μουσική και την άριστη φιλοξενία του 
Σείριου, ενώ την παράσταση έκλεψαν τα 
παιχνίδια στην πίστα με τους κλόουν και 
φυσικά στο τέλος ο Άγιος Βασίλης που μοί-
ρασε ονομαστικά τα δώρα σε όλα τα παιδιά. 
Μια εξαιρετική δράση του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Βέροιας, που χαρίζει δώρα και χαρά 
στα παιδιά, αλλά και στιγμές ξεγνοιασιάς 
μακριά από τα δικαστήρια στους δικηγό-
ρους και δικαστικούς υπαλλήλους. 

Σεαναμονήτουτελικού
πληθυσμούτηςαπογραφής,
γιατηνκατανομήτωνεδρών

Ένας παράγοντας που επηρεάζει τις τελικές αποφάσεις 
των κομμάτων για την ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων στους 
νομούς της χώρας, είναι η απογραφή και ο τελικός αριθμός 
του νόμιμου πληθυσμού. Μάλιστα, υπήρξε σχετική αναφορά 
σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην Βέροια, ότι 
θα περιμένουν να δουν μέχρι τα Χριστούγεννα το τελικό νού-
μερο που θα δώσει η ΕΛΣΤΑΤ ώστε με βάση αυτό, να βγουν 
και οι βουλευτικές έδρες που αναλογούν σε κάθε Νομό.

Η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε το καλοκαίρι προσωρινά αποτελέσματα 
και αναμενόταν μέχρι το τέλος του έτους να ανακοινώσει και 
τα οριστικά. Χωρίς αυτά, δεν μπορεί να γίνει η κατανομή ε-
δρών. Και στην Ημαθία, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρ-
ξει αλλαγή. Θα υπάρξει όμως σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε γει-
τονικούς νόμους. Σε κάθε περίπτωση τα κομματικά επιτελεία 
βρίσκονται σε αναμονή!

Για ευχές στον 
Μητροπολίτη 

ο Μιχάλης 
Χαλκίδης

Την ευχή του Μητροπολίτη 
Παντελεήμονα ζήτησε ο υπο-
ψήφιος δήμαρχος Βέροιας Μι-
χάλης Χαλκίδης, ο οποίος τον 
επισκέφθηκε το πρωί της Πέ-
μπτης(22/12) συνοδευόμενος 
από τον στενό συνεργάτη του 
Κώστα Ζιώγα. Μετά την σύντο-
μη συνάντηση, αντάλλαξαν ευχές 
για Καλά Χριστούγεννα.  

Συνεργείο της 
ΕΡΤ3 στο Σέλι

Στο Σέλι βρέθηκε το πρωί 
της Παρασκευής(23/12) συ-
νεργείο της ΕΡΤ3, για ρεπορ-
τάζ με αφορμή την εορταστική 
περίοδο. Ο «πανταχού πα-
ρών» για τις ανάγκες και την 
προβολή του Σελίου, Γιώργος 
Φαρσαρώτος, ξενάγησε την 
Ελένη και τον Δημήτρη στο 
χωριό και στο χιονοδρομικό, 
μιλώντας για τις ομορφιές, τα 
αξιοθέατα αλλά και τις ιδιο-
μορφίες του Σελίου. Το ρε-
πορτάζ μεταδόθηκε στο χθε-
σινό δελτίο ειδήσεων στην 
ΕΡΤ3 στις 6μμ.
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Το αύριο αλλάζει από σήμερα

Το 2023
μας δίνει την ευκαιρία

να το κάνουμε καλύτερο
Καλά Χριστούγεννα

ευτυχισμένη νέα χρονιά
με αγάπη – υγεία – ευτυχία

Μιχάλης Χαλκίδης
υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας

 Μήνυμα για την Γιορτή 
των Χριστουγέννων

 
Όλος ο Χριστιανικός κόσμος πα-

νηγυρίζει τον κορυφαίο και ιερό σταθ-
μό , που σηματοδοτεί το νόημα της 
ζωής όπως τον ανέδειξε ο Ιησούς 
Χριστός με τη γέννησή του.

Το φως των Χριστουγέννων στους 
δύσκολους καιρούς που ζούμε , μας 
κάνει να ελπίζουμε σε μια ανθρώπινη 
όμορφη κοινωνία , χωρίς φτώχεια, 
χωρίς πολέμους, χωρίς προσφυγιά , 
σε μια κοινωνία ειρήνης ,αγάπης, αλ-
ληλεγγύης, δικαιοσύνης ,αξιοπρέπει-

ας , που το χαμόγελο των παιδιών θα φωτίσει το μέλλον όλων 
των ανθρώπων όλου του κόσμου .

Οι μέρες αυτές μας δίνουν την ευκαιρία να πλησιάσουμε ο 
ένας τον άλλο με έναν καλύτερο τρόπο, να νιώσουμε μέσα μας 
πιο δυνατοί με πίστη στον εαυτό μας ,να δείξουμε την αλλη-
λεγγύη στο διπλανό μας ,να γίνουμε πιο καλοί και τρυφεροί με 
τα παιδιά μας , να συμπαρασταθούμε σε αδύναμους συναν-
θρώπους μας ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή μεταδίδοντας 
την ελπίδα και την αισιοδοξία .

Η Δημοτική αρχή μέσα από τις Κοινωνικές Δομές και μαζί 
με τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης συλλόγων 
και συμπολιτών μας, είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε κά-
θε αδύναμο συνδημότη , σε κάθε συνδημότισσα σε κάθε οικο-
γένεια που μας χρειάζεται.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, σε κάθε σπίτι του Δήμου 
μας ,στην πόλη και στα χωριά μας, σε όλες τις συνδημότισσες 
και σε όλους τους συνδημότες υγεία , χαρά ,ευτυχία οικογενει-
ακή, προσωπική και αυτές τις άγιες μέρες να γιορτάσουμε το 
θείο γεγονός σαν θαύμα που συνεχίζεται μέσα μας ,σαν γέν-
νηση και αναγέννηση δική μας ,που ζωντανεύει τα αισθήματα, 
τους λογισμούς ,την ψυχή και όλη μας την υπόσταση.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ,
Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα 

και καλή χρονιά!
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Παναγιώτης Γκυρίνης

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ 
ΜΗΝΥΜΑ 

Η γέννηση του Χριστού, μία 
από τις μεγαλύτερες γιορτές της 
Ορθοδοξίας, αποτελεί την πιο 
όμορφη και κατανυκτική ιστορία 
του κόσμου. Και σε αυτή τη γιορ-
τή, κυριαρχούν οι πανανθρώπι-
νες αρχές και αξίες: η αγάπη, η 
αλληλεγγύη, η στήριξη των συ-
νανθρώπων μας. 

Το μήνυμα της γέννησης του Χριστού είναι μήνυμα ελπί-
δας και αγάπης, το οποίο μπορούμε να κάνουμε πράξη όχι 
μόνο τα Χριστούγεννα αλλά κάθε μέρα. 

Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που αυτές τις μέρες χρειά-
ζονται περισσότερο από κάθε άλλον την έμπρακτη στήριξή 
μας. Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε από το περίσ-
σευμα της αγάπης και της ψυχής μας. Να κάνουμε πιο 
όμορφες αυτές τις μέρες για αυτούς τους ανθρώπους. 

Να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι, ότι υπάρχουν ακόμα 
άνθρωποι. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα, το μήνυμα που 
στέλνω σε καθέναν και καθεμία από εσάς. 

Μαζί με τις ευχές μου για Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχι-
σμένο το Νέο Έτος, με υγεία, οικογενειακή ευτυχία, αγάπη 
και ανθρώπινη αλληλεγγύη. 

Χρόνια Πολλά σε όλους! 
Σε όλη την Ημαθία, 

σε όλη τη χώρα!.  
 Απόστολος Βεσυρόπουλος
Υφυπουργός Οικονομικών

Βουλευτής Ημαθίας

Τάσος Μπαρτζώκας: Ο ορίζοντας 
του 2023 είναι ελπιδοφόρος!

Στον αποχαιρετισμό μιας χρο-
νιάς, το φως που φέρνουν μαζί 
τους τα Χριστούγεννα και οι γιορ-
τές, μας κάνουν αναπόδραστα να 
αισθανόμαστε πίστη και ελπίδα 
για ένα καλύτερο μέλλον. Η ίδια 
η γέννηση του Χριστού, είναι μια 
ιστορία λουσμένη στο φως, ένα 
μάθημα ελπίδας και μια υπόσχεση 
ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Κά-
θε Χριστούγεννα ο χρόνος ξεκινάει 
ξανά και όλοι μας έχουμε την αί-
σθηση, πως όλα ξεκινούν από την 
αρχή. Δημιουργούμε προσδοκίες, 
που γράφονται πάνω στα χνάρια 

μικρών και μεγάλων απολογισμών.
Αφήνουμε και πάλι μια χρονιά πίσω μας, γεμάτη δυσκολίες. 

Εθνικές προκλήσεις, η ενεργειακή κρίση, ο παγκόσμιος πληθωρι-
σμός, η πανταχού παρούσα κλιματική κρίση. Μείναμε όρθιοι όμως, 
γίναμε δυνατότεροι και αυτή η αισιοδοξία για ένα καλύτερο 2023 
δεν βασίζεται σε «πήλινα πόδια», αλλά σε αυτογνωσία, αυτοπεποί-
θηση και δύναμη. 

Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της νέας χρονιάς, εύχομαι σε 
όλους να γεμίσουν οι καρδιές μας γαλήνη. Το βλέμμα μας να 
απλωθεί στον ελπιδοφόρο ορίζοντα του 2023, με δύναμη για τις 
δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και με αποφασιστικότητα 
για να τις υπερβούμε. Δέσμευσή μου, και για αυτή την χρονιά, είναι 
ότι θα βρίσκομαι πλάι σε κάθε Ημαθιώτη. Και τη δύναμη που παίρ-
νω από την στήριξή σας, θα την μετατρέπω πάντα σε «μαγιά» και 
θα την επιστρέφω σε εσάς πολλαπλάσια.

Kαλά Χριστούγεννα!
Yγεία, αγάπη και τόλμη!

Ευχές
Καλά Χριστούγεννα 

και Ευτυχισμένη 
η Νέα Χρονιά 2023 

γεμάτη υγεία, 
αγάπη και χαρές 

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ημαθίας

Ευχές
Θερμές ευχές για Καλά 

Χριστούγεννα και 
ευτυχισμένο το Νέο Έτος με 
υγεία και δύναμη για όλο 

τον κόσμο! 
Εκ μέρους της Διοίκησης και του 
προσωπικού του Γ.Ν. Ημαθίας

Χρόνια πολλά!
Ηλίας Πλιόγκας

Διοικητής Γ.Ν. Ημαθίας

Ευχές
 Καλά 

Χριστούγεννα 
και 

Ευτυχισμένο 
το 2023

Αντώνης Μαρκούλης
Μέλος ΚΕΑ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία

Μέλος ΔΣ ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας
Επικεφαλής δημ. παράταξης

 «Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Ευχές
Ας ευχηθούμε για 

το 2023, πρωτίστως 
υγεία και ας είμαστε 
αισιόδοξοι για ένα 

πιο όμορφο και 
δημιουργικό έτος!

Καλά Χριστούγεννα 
& Ευτυχισμένο 
το Νέο Έτος

Για την Δημοτική παράταξη «Συνδημότες»
Παύλος Παυλίδης



Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου
Εορταστική συναυλία
 με τους Da Capo στη 

Δημόσια Κεντρική
 Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022, στις 8 το βράδυ, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθή-
κης της Βέροιας προγραμματίζεται μία ξεχωριστή συναυ-
λία με το  μουσικό σχήμα “Da Capo” για τον αποχαιρετισμό 
της χρονιάς που φεύγει, με νοσταλγικά τραγούδια της δε-
καετίας του ’60, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Θα ακουστούν τα κομμάτια:
HAPPY XMAS: JOHN LENNON
PUTTIN’ON THE RITZ: IRVING BERLIN
CABARET: J.KANDER
SWING-SWANG-SWUNG
MACK THE KNIFE: KURT WEILL
PETER’S GUNN: BLUES BROTHERS
HIT THE ROAD JACK: RAY CHARLES
AUTUMN LEAVES: JONNY MERCER
THE BLUES FACTORY: JAKOB DE HAAN
STAND BY ME: BEN E KING
SEALED WITH A KISS: BRIAN HYLAND
SOMETHIN’ STUPID: CÀRSON PARKS
IL MONDO: JIMMY FONTANA
SWEET..... PAST: A MEDLEY OF SONGS
FELIZ NAVIDAD: JOSE FELICIANO
Το μουσικό σχήμα Da Capo απαρτίζουν οι:
Αναστασία Διαλεκτοπούλου: flute
Στέργιος Μπουρντένας: clarinetto
Δημήτρης Κωστόπουλος: clarinetto
Άννα Παπανίδου:  Sax-Alto
Λυδία Τσιούχα: Sax-Alto
Δημήτρης Τσιγιάννης :  trumpet
Έλενα Βιγκάτο :  trumpet
Φωτεινή-Ελένη Καλφοπούλου: Sax-Tenore
Αντώνης Βιγκάτο: horn in F
Μανώλης Τσικερδάνος: trombone
Παναγιώτης Τσιγιάννης: trombone
Σταύρος Ευθυμιάδης: baritone
Γιώργος Αθανασιάδης: bass guitar
Γιάννης Παπανίδης : drums
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«Χριστός γεννάται, δοξάσατε…»
Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Γιορτάζει, φίλοι αναγνώστες, η Ορθόδοξη Εκ-
κλησία μας του Χριστού μας τη Γέννηση. Γιορτά-
ζει το ανεπανάληπτο γεγονός της ενσαρκώσεως 
του Θεού, που με κίνητρο την απροσμέτρητη 
αγάπη Του ήλθε κοντά στον κουρασμένο από τη 
βιοπάλη και καταπληγωμένο από την πολυώνυ-
μη αμαρτία, άνθρωπο.

Και ήλθε κοντά μας για να μας μεταμορφώ-
σει από αγρίους σ’ αγίους. Ήλθε για να μας 
ανορθώσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας 

δώσει τη σωτήρια ελπίδα και για να μας εξασφαλίσει όλα τα εφόδια της 
επίγειας ευτυχίας μας και της αιώνιας μακαριότητά μας.

Αυτόν τον σκοπό του Μυστηρίου της Θείας Γεννήσεως βλέπουν με 
τις πνευματικές διόπτρες τους οι θεοφώτιστοι Πατέρες της Εκκλησίας 
μας. Αυτό το μυστικό μας αποκαλύπτουν με τους θερμούς, βαθυστό-
χαστους και ελπιδοφόρους λόγους τους, που έχουν συνθέσει και με 
δύναμη έχουν εκφωνήσει την κατάλληλη στιγμή.

Αυτό είναι το νόημα όλων των εκπάγλου ωραιοτήτος χριστουγεννιά-
τικων ύμνων, που με τέχνη και έμπνευση δημιούργησαν και μελοποί-
ησαν χαρισματικοί Άγιοι, ώστε να τέρπεται ακόμη και η ακοή μας, μα 
περισσότερο η διάνοιά μας και να στηρίζονται τα διαβήματά μας.

Τα εφετεινά Χριστούγεννα για μας τους Έλληνες, που κατοικούμε σ’ 
αυτή την ένδοξη χώρα, που τα τελευταία χρόνια, διασύρεται και ποικι-
λοτρόπως δοκιμάζεται, έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Είναι ανάγκη να τα δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία, για να 
ωφεληθούμε και να στηριχθούμε στη δύσκολη περίοδο της δοκιμασίας 
μας.

Ο Κύριος μας και Θεός μας γεννήθηκε αδύναμο βρέφος και φτωχός, 
αφού δεν είχε ούτε τα στοιχειώδη και απαραίτητα για κάθε παιδί που 
έρχεται  στον κόσμο. Δεν έχει στέγη, αφού ανακλίνεται στη φάτνη, ούτε 
ζεστασιά, αφού αυτή του την εξασφαλίζουν τα άλογα ζώα με την ανα-
πνοή τους. Γεννήθηκε και αμέσως δοκίμασε τα δεινά της εξορίας και 
φυγής στην Αίγυπτο, αφού ο Ηρώδης ετοίμασε το ξίφος του για να το 
φονεύσει.

Αλήθεια, πόση παρηγοριά δεν παίρνουν όλοι εκείνοι που είναι φτω-
χοί και άστεγοι, που δε διαθέτουν τα πιο στοιχειώδη και απαραίτητα για 
τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους και προσπαθούν να χορτάσουν 
το άδειο στομάχι τους από αυτά που βρίσκουν στον κάλαθο των αχρή-
στων ή στα συσσίτια που η Εκκλησία μας σαν φιλόστοργη μάνα μαζί 
και άλλοι φορείς τους εξασφαλίζουν, όταν ακούνε, ότι ο ίδιος ο Χριστός 
ήταν φτωχός και άστεγος!

Τον Χριστό μας βλέπουν εμπερίστατο και κάνουν υπομονή μέχρι να 
περάσει η οργή του κακού και η φτώχεια, που ύστερα από τόσα χρόνια 
έδειξε πάλι το σκληρό της πρόσωπο.

Την απειλή του Ηρώδη εναντίου του θείου και αγίου 
βρέφους, που έχει την τελειότητα και την αναμαρτησία στον 
απόλυτο βαθμό, ακούνε οι ταλαίπωροι ομόθρησκοι και ομο-
εθνείς μας και διαπιστώνουν ότι το πρόσωπο της εξουσίας 

είναι σ’ όλες τις εποχές το ίδιο και ταυτίζουν την εξορία του Κυρίου μας 
στην Αίγυπτο και τις δοκιμασίες της φυγής του εκεί, με τις περιπέτειες 
της χώρα μας, που τις επέβαλαν, εδώ και χρόνια, όσοι δικοί μας δεν 
την αγαπούν πραγματικά, αλλά προπάντων οι ευρωπαίοι, που, ενώ 
προσποιούνται τους φίλους, μας «πίνουν το αίμα» και μας έχουν οδη-
γήσει σε πρωτόγνωρη περιπέτεια.

Στα αφτιά όλων ηχούν τα λόγια τα δικά Του, που πρέπει να προσέ-
ξουμε για να στηριχθούμε «ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσι».

Όμως, σ’ αυτή την κοινωνική αναστάτωση και εθνική περιπέτεια, 
εκτός από την υπομονή που πρέπει να δείξουμε και την οποία μας 
εξασφαλίζει η πίστη μας στο Θεό, που μας αγαπάει, εκτός από την ελ-
πίδα μας, ότι όλα τα πικρά θα περάσουν κάποια στιγμή και θα έλθουν 
καλύτερες ημέρες για την πατρίδα μας, είναι ανάγκη να κάνουμε και 
μια διερεύνηση και με πνεύμα αυστηρής κριτικής, να μάθουμε τα αίτια 
αυτής της δοκιμασίας.

Χωρίς δυσκολία θα διαπιστώσουμε ότι για πάρα πολλά από τα πι-
κρά που συμβαίνουν, είμαστε όλοι ένοχοι. Είτε με τον λόγο μας, είτε με 
τη σιωπή μας, είτε με την αδιαφορία μας, είτε με την υπέρμετρη κατα-
νάλωση, είτε με τη βουλιμία μας, είτε με τη φιλοδοξία και τον εγωισμό 
μας, είτε με τη διαστροφή των επιθυμιών μας, φτωχύναμε και επισύρα-
με την οργή του Θεού.

Περιφρονήσαμε τον άγιο Άρτο και το άγιο Ποτήριο και γι’ αυτό πεινά-
με και διψάμε. Είχαμε ως σύνθημά μας το «φάγωμεν, πίωμεν, αύριον 
γαρ αποθνήσκομεν», γι’ αυτό εξανεμίσαμε τα υλικά αγαθά και σήμερα 
έχει αρχίσει η στέρησή τους.

Δεν θελήσαμε να μάθουμε ότι η ζωή του χριστιανού είναι ασκητική 
ζωή, με την έννοια της ολιγαρκείας και της εγκράτειας. Εχουμε λύπη, 
γιατί ο Χριστός μας λείπει. Εξορίσαμε από τη ζωή μας τον Χριστό! Δεν 
τον υπολογίσαμε στον οικογενειακό προγραμματισμό, στα έξοδά μας 
και στις απαιτήσεις μας. Δεν θελήσαμε να ιδούμε τον Θεό στο πρόσω-
πο του κάθε συνανθρώπου μας, αφού, σύμφωνα με την διδασκαλία 
των Πατέρων: «Είδες τον αδελφό σου, είδεν τον Θεό σου», και αγαπή-
σαμε υπέρμετρα τον εαυτό μας, γι’ αυτό μεταβάλλαμε την κοινωνία μας 
σε ζούγκλα και έγινε ο ένας άνθρωπος για τον άλλο λύκος.

Με αφορμή τη Μεγάλη Γιορτή των Χριστουγέννων ας συνειδητοποι-
ήσουμε όλες αυτές τις αλήθειες όσο πικρές κι αν είναι, και ας διορθώ-
σουμε τα σοβαρά μας λάθη. Τότε ο Κύριος μας θα σταθεί κοντά μας, 
όχι μόνο παρηγορητής και ενισχυτής, αλλά, κυρίως, λυτρωτής. Το θέλει 
ως Πατέρας μας και μπορεί ως Θεός μας.

Στα χέρια Του όλα μεταβάλλονται. Τα βάσανά μας είναι ο μισθός που 
χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε το εισιτήριο για τον Παράδεισο.

Είμαστε όλοι, φίλοι αναγνώστες, παιδιά ενός αθάνατου Πατέρα. Ας 
έχουμε αισιοδοξία, για να βλέπουμε τα λουλούδια, γιατί η απαισιοδοξία 
μας κάνει να βλέπουμε μόνο τα σκουπίδια. 

Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου
Το βιβλίο του Χρήστου 

Ζαμπούνη 
΄́Το Διαδικτυακό 

Savoir- Vivre΄́  
παρουσιάζεται στην Εληά

Ο ι  ε κ δ ό σ ε ι ς 
Φ ε ρ ε ν ί κ η  σ α ς 
προσκαλούν στην 
παρουσίαση του 
βιβλίου του Χρή-
στου Ζαμπούνη 
΄΄Το Διαδικτυακό 
Savoir- Vivre΄΄ που 
θα πραγματοποι-
ηθεί  την Τρίτη 27 
Δεκεμβρίου 2022 
και ώρα 19:00 στην 
Εληά.

Για το βιβλίο θα 
μιλήσουν :

Καλλ ιγάς Γε -
ράσιμος, 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 συγ-

γραφεύς.

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



Ξύλινα στολισμένα σπιτάκια, φάτνη, ξωτικά, ελαφάκια και το σπίτι 
του Αι Βασίλη με το ταχυδρομείο, «άνοιξαν» και υποδέχθηκαν χθες Πα-
ρασκευή 23 Δεκεμβρίου, το απόγευμα, μικρούς και μεγάλους που γέμι-
σαν την Πλατεία της Εληάς, στις κοινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
που γίνονται από την  Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, τον Δήμο της 
Βέροιας, το Επιμελητήριο Ημαθίας και την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και θα 
ολοκληρωθούν στις 31 Δεκεμβρίου, με μια γιορτινή συναυλία των Νίκου 
Ζιώγαλα, Γιάννη Μιλιώκα, Γιάννη Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλου, για 
την υποδοχή του νέου χρόνου.

Τραγούδι, χορός, θέατρο, party με bubble show (σαπουνόφουσκες), 
light show, fire show, ζογκλερικά, face painting, εργαστήρια από ΚΔΑΠ, 
αφήγηση παραμυθιού και γλυκές εκπλήξεις ξεκίνησαν στην Πλατεία, ε-

νώ η Φιλαρμονικά της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας γέμισε μελωδίες την πόλη.
Η χθεσινή πρώτη μέρα, που την γλύκανε και ο Σύλλογος Ζαχαρο-

πλαστών Βέροιας, έληξε με Ρουγκάτσια  από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ», που ξεκίνησαν με ζουρνάδες και νταούλια από την 
πλατεία Ωρολογίου, κατηφόρισαν την Μητροπόλεως, την Αγορά και κα-
τέληξαν  στη Χριστουγεννιάτικη πλατεία, της Εληάς.

Σήμερα Σάββατο, από τις 11.00 το πρωί συνεχίζονται τα εργα-
στήρια για παιδιά με παιχνίδια δεξιοτήτων και χριστουγεννιάτικων 
παιχνιδιών από ΚΔΑΠ της περιοχής μας, χριστουγεννιάτικο πάρτυ 
χορού, Ρουγκάτσια από το Τμήμα Λαογραφίας της ΚΕΠΑ κι το μικρό 
θεατρικό «Είναι Κανείς Εδώ;» από την παιδική σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας.
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Ο παλμός των Χριστουγέννων χτυπάει 
από χθες στην πλατεία Εληάς, της Βέροιας
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ- ΠΡΩΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΤΩΡΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΕ ΟΛΟΙ…. 
Στροβιλίζονται στις πλατείες τα χρόνια.

Άλλα θυμούνται τις κακουχίες και τους πολέμους 
τα βάσανα στις κρύες νύχτες,
κι` άλλα τα ταξίδια στους Αιώνες της μοναξιάς.
Περιμέναν την σειρά τους,
να δουν, 
τι θα τους τύχει.

Να τα σκεφτόταν ο Άγιο- Βασίλης άραγε;

Οι άνθρωποι όμως
φορούσανε  κασκόλ
μερικοί λέγαν τα κάλαντα μέσα τους
κι` οι νοικοκυρές 
έκρυβαν ερωτικά μυστικά στα νομίσματα 
στα τσουρέκια.
Αχ, ας το τύχει ο Τάκης στο κομμάτι 
του ΑΓΝΩΣΤΟΥ…

Ο πρόεδρος πάλι,
έλεγε όλο τα ίδια στις εκφωνήσεις του…
…Όταν ήμουν παιδί δεν ήξερα πως 
θα μεγάλωνα… 

Και τι κατάλαβες, του απαντούσαν  
οι γειτόνισσες!
Τι να κάνει τώρα  η Ελπινίκη;  
Σ` άρεσε που τις πήρε τα φιλιά της η ξενιτειά;

Πες τα κάλαντα τώρα μόνος σου. 
Πες τα στις απογοητεύσεις, 
στις εμμονές σου, στις  βουκαμβίλλιες,
στους στρατηγούς που κέρδισαν  ερωτηματικά.

Όμως τα Παιδιά;

Πως κάνουν τον χρόνο καινούργιο;
Πως πετούνε άγγελοι μες τις φωνές τους.
Πως η αθωότητα τους αγιάζει τις στιγμές.
Πως είναι τόσο σίγουρα για την καλοσύνη 
του ΤΙΠΟΤΑ.    

-Μπαμπάααα, 
πόσο χρονών είν` ο Χρόνος; 

Στο πεζοδρόμιο γιορταστικές χαρούμενες 
παιδικές φωνές.
….Στην γωνιά μας κόκκινο τ` αναμμένο τζάκι
τούφες χιόνι πέφτουνε στο παραθυράκι
όλο απόψε ξάγρυπνο είναι το χωριό
και χτυπά Χριστούγεννα το καμπαναριό…….

Χρόνια Πολλά
της Αγάπης Συμπατριώτες

  Γιάννης Ναζλίδης
24 Δεκεμβρίου  2022

Στις Περιφερειακές Προβολές του Φεστιβάλ Ολυμπίας 
η Λέσχη Κινηματογράφου Αλεξάνδρειας

Για 2η συνεχή χρονιά η Λέσχη Κινηματογράφου και 
Πολιτισμού Αλεξάνδρειας συμμετείχε στις Περιφερεια-
κές Προβολές του Φεστιβάλ Ολυμπίας.

Μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου φιλο-
ξενήθηκαν στο χώρο της ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ και είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βραβευμένες ταινί-
ες του 25ου Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

Οι ταινίες για τις Περιφερειακές Προβολές του Φε-
στιβάλ Ολυμπίας, είναι επιλεγμένες ταινίες με θέματα 
που αφορούν στα παιδιά και τους νέους και τηρούν τις 
βασικές προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από τη 
UNICEF, την UNESCO και διεθνείς οργανισμούς για 
τον Κινηματογράφο για Παιδιά και Νέους, προέρχονται 
από την μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα Παιδική 
και Νεανική Ταινιοθήκη, και είναι εγκεκριμένες από το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Παιδείας.

Η Λέσχη Κινηματογράφου ευχαριστεί θερμά το Φε-
στιβάλ Ολυμπίας για την εμπιστοσύνη του , το Νεανικό 
Πλάνο  καθώς και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ημαθίας , τους Διευθυντές και τους καθηγητές των σχολείων που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα τους.

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας κατά την φετινή περίοδο 
των Χριστουγέννων πρόκειται να διοργανώσει πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις και δράσεις σε όλες τις Δημοτικές του Ενότητες την 
περίοδο του Δεκεμβρίου σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλ-
λόγους και φορείς του Δήμου. Μετά από δύο χρόνια περιοριστι-
κών μέτρων λόγω της πανδημίας, την φετινή χρονιά «Γιορτά-
ΖΟΥΜΕ 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 Πρωτοχρο-
νιάς σε ημέρες χαράς και αισιοδοξίας. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Σάββατο 24 Δεκεμβρίου
- Η Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας στους δρόμους της πό-

λης με κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 
- Τ.Κ. Μονοσπίτων, ώρα 18:00.Προβολή παιδικής Χριστου-

γεννιάτικης ταινίας από τον Πολιτιστικό 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». Προ-
βολή της φετινής Χριστουγεννιάτικης συναυλίας, συμμετοχή της 
Φιλαρμονικής Εταιρείας Νάουσας για μικρούς και μεγάλους σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων του ΔΩΝ (ζεστό κρασί, εδέ-
σματα, καρτσιούνος κλπ.)

- Πλατεία Τ.Κ. Κοπανού, ώρα 13:00:Το παραδοσιακό έθιμο 
του «Γαβουρμά» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοπανού «Μίε-
ζα».

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

Πρωτοχρονιάς στην αγορά της Νάουσας από την Εύξεινο Λέ-
σχη Ποντίων Νάουσας

-  ΔημοτικόΘέατρο «Μ. Θεοδωράκης», ώρα 18:00: Παιδική 
Παράσταση «Ανεμοσκορπίσματα». Η παρέα των ξωτικών έρ-
χεται να μας παρουσιάσει μια ξεκαρδιστική παράσταση γεμάτη 
ομαδικά παιχνίδια, μουσικοκινητικούς  διαγωνισμούς και πολύ 
χορό.

-  Κτίριο Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας, ώρα 20:00:«Α-
ποχαιρετούμε τον χρόνο... Γλεντώντας», μουσική βραδιά από 
την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου
- Η Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας στους δρόμους της πό-

λης με κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
-  Πλατεία Καρατάσου, ώρα 11:00:  Παραμονή Πρωτοχρο-

νιάς, ο Άγιος Βασίλης προσγειώνεται με το έλκηθρό του στη 
Νάουσα. Έρχεται να μας ευχηθεί καλή χρονιά και να φωτογρα-
φηθεί με τους μικρούς μας φίλους.

Κυριακή 1 Ιανουαρίου

-  Τ.Κ. Ροδοχωρίου, ώρα 11:00:Αναβίωση του παραδοσιακού 
εθίμου των Μωμόγερων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχω-
ρίου «Οι Κομνηνοί».

Τρίτη 3 Ιανουαρίου
-  Κέντρο πόλης Νάουσας, ώρα 18:00: Αναβίωση του εθιμι-

κού δρώμενου των Μωμόγερων από την Εύξεινο Λέσχη Ποντί-
ων Νάουσας

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

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

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου
-  Δημοτικό Θέατρο «Μ. Θεοδωράκης», ώρα 20:00: Παρά-

στασηχορού από τον Όμιλο «Γενίτσαροι και Μπούλες».
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
Ο αγιασμός των υδάτων στην πόλη της Νάουσας, τις Τοπικές 

Κοινότητες και στο Άλσος Αγίου Νικολάου. Συμμετέχει ο Ιππικός 
Σύλλογος «Ο Πήγασος».

Η είσοδος στις δράσεις του Δήμου Η.Π. Νάουσας είναι ελεύ-
θερη. Αναλυτικά δελτία τύπου για τις εκδηλώσεις των φορέων 
και συλλόγων θα αποστέλλονται από τους ίδιους τους φορείς.

«ΓιορτάΖΟΥΜΕ ξανά όλοι ΜΑΖΙ»: 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Νάουσας
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Στα 840 εκατ. ευρώ 
οι επιδοτήσεις των λογαριασμών 

ρεύματος για τον Ιανουάριο
-Τι ποσό αντιστοιχεί σε Οικιακά 
και Επαγγελματικά Τιμολόγια 

Σε 840 εκατ. ευρώ υπολογίζε-
ται το κόστος των επιδοτήσεων 
των λογαριασμών ρεύματος για 
τον Ιανουάριο και είναι σχεδόν δι-
πλάσιο από τον Δεκέμβριο και «το 
μεγαλύτερο τμήμα των χρημάτων 
που διατίθενται για τον Ιανουάριο, 
προέρχονται από τη φορολόγηση 
των υπερκερδών των εταιρειών 
παραγωγής και προμήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας και τα έσοδα α-
πό τις δημοπρασίες των αερίων 
του θερμοκηπίου». Την ανακοίνω-
ση των επιδοτήσεων έκανε χθες 
το πρωί ο υπουργός Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας 
επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση 
της κυβέρνησης ότι η στήριξη νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί και για όσο διαρκεί η πρωτόγνωρη κρίση.

 Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια
- Για νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος ή άλλων κριτηρίων η επιδότηση για καταναλώσεις έως 

500 KWh ανέρχεται σε 33 λεπτά/KWh (330 Euro/MWh) και καλύπτει εννέα στα δέκα νοικοκυριά απορ-
ροφώντας το 87% της αύξησης.  

  - Για νοικοκυριά με κατανάλωση από 500-1000 KWh η επιδότηση είναι 28 λεπτά/KW (280 Euro/
MWh) ενώ προβλέπεται επιπλέον επιδότηση 5 λεπτων/KWh (50 Euro/MWh) εάν μειώσουν την κατα-
νάλωση τους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι κατά 15%.   

  - Για νοικοκυριά με κατανάλωση πάνω από 1000 KWh η επιδότηση ανέρχεται σε 19 λεπτά/KWh 
(190 Euro/MWh). Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών/KWh (50 Euro/
MWh) αν υπάρξει μείωση κατανάλωσης κατά 15%.  

   - Για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η επιδότηση α-
νέρχεται σε 37,8 λεπτά/KWh (378 Euro/MWh), απορροφώντας το 100% της αύξησης.

Η αξία της επιδότησης του ρεύματος για τα νοικοκυριά τον Ιανουάριο ανέρχεται στα 470 εκατ. ευ-
ρώ.  

Επιδότηση σε Επαγγελματικά Τιμολόγια 
 - Για τα επαγγελματικά τιμολόγια έως 35 KVA και κατανάλωση έως 2.000 KWh η επιδότηση ανέρ-

χεται σε 29,2 ευρώ/KWh (292 Euro/ΜWh) καλύπτοντας το 80% της αύξησης.
  - Για τα επαγγελματικά τιμολόγια έως 35 KVA που ξεπερνούν τις 2.000KWh αλλά και όλα τα υπό-

λοιπα μη οικιακά τιμολόγια χαμηλής μέσης και υψηλής τάσης, η επιδότηση ανέρχεται σε 13,4 λεπτά/
KWh, δηλαδή (134Euro/MWh). 

 - Για τους φούρνους ανεξαρτήτως παροχής ισχύος η επιδότηση ανέρχεται σε 29,2 λεπτά/KWh 
(292 Euro/MWh).

   - Για τους αγρότες, η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 330 Euro/MWh, με απορρόφη-
ση έως το 92% της αύξησης.  

 Σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς του φυσικού αερίου η ΔΕΠΑ θα συνεχίσει την επιδότηση των 20 
ευρώ/MWh.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
στον Δήμαρχο Βέροιας

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες γέμισε το Δημαρχείο Βέροιας, με συλλόγους και σχολεία να τραγουδούν τα 
κάλαντα των Χριστουγέννων στον Δήμαρχο Βέροιας, κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη.

Στρατιώτες της Ι Μεραρχίας Πεζικού, μαθητές του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Βέροιας, μαθητές 
του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέλη του Συλλόγου Μικρασιατών 
Ημαθίας, μέλη της χορωδίας του Ωδείου Νάουσας, το ΚΔΗΦ ΑμΕΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης», μαθητές του 
κατηχητικού της Χριστιανικής Ένωσης Βέροιας και μαθητές δημοτικών σχολείων της Βέροιας έψαλαν παρα-
δοσιακά και σύγχρονα κάλαντα συνοδεία μουσικών οργάνων.

Ο Δήμαρχος Βέροιας ευχαρίστησε μικρούς και μεγάλους για 
τις χαρμόσυνες στιγμές και ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές με 
υγεία και προκοπή. Η Σοφία Κατή για 3η θητεία πρόεδρος 

του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας
-Η σύνθεση του νέου Δ.Σ.

Τελικά βγήκε λευκός καπνός για την προεδρία του Φαρμακευτικού συλλόγου Ημαθίας και μετά την 
επαναληπτική συνεδρίαση του Δ.Σ. επανεκλέχθηκε για 3η συνεχόμενη θητεία στη θέση της προέδρου 
η Σοφία Κατή. Η πλήρης σύνθεση του Δ.Σ.:

Πρόεδρος Σοφία Κατή
Αντιπρόεδρος Κατερίνα Οικονομοπούλου
Γραμματέας Γιώργος Μουρτζίλας Ταμίας Θανάσης Ντόβας
Μέλη: Νίκος Ανεσίδης, Δημοσθένης Θεοδωρίδης, Γραμματική Ματάτη, Αργύρης Φουκαλάς, Γιώρ-

γος Χατζηγεωργίου
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CMYK

Γράφει η  
Νανά 
Παπαϊωάννου
φιλόλογος, 
λογοτέχνις

 Εδώ και δύο χιλιά-
δες χρόνια, πορεύεται 
η ανθρωπότητα σε 
δρόμους αντίθεους 

και επισφαλείς, αποποιούμενη το χαρμόσυνο 
και κοσμοϊστορικό μήνυμα της Ενανθρώπι-
σης του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, που 
άλλαξε την πορεία της. Μήνυμα χαράς, αγά-
πης θυσιαστικής, μήνυμα ειρήνης και προ-
σφοράς, μήνυμα ελευθερίας. Πριν από δυο 
χιλιάδες χρόνια σείστηκε η οικουμένη από 
τις στρατιές των αγγέλων, που, έκπληκτες 
μπρος στο μέγα μυστήριο της Ενσάρκωσης 
του ίδιου του Θεού, υμνολογούν και δοξολο-
γούν τον γεννηθέντα Χριστό για το μεγάλο 
δώρο που έφερνε στους ανθρώπους, την 
ειρήνη και την ευτυχία.

 “Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ει-
ρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία”

Ο άνθρωπος, δυστυχώς, δεν κατενόη-
σε ούτε εμβάθυνε σε αυτήν την, μεγίστης 
σημασίας για την σωτηρία του, προσφορά, 
αποστάτησε από τον Δωρεοδότη και επιδό-
θηκε σε καταστροφικούς πολέμους, έχασε 
την ειρήνη της ψυχής, έγινε κυνηγός των υλι-
κών αγαθών και των εφήμερων απολαύσεων, 
απεμπόλησε αξίες, υποτάχτηκε σε εκβιαστικά 
διλήμματα, έχασε το αυτεξούσιο του, την αλη-
θινή επικοινωνία με τους γύρω του.

Ποια Χριστούγεννα γιορτάζουμε, απο-
κομμένοι από τις ρίζες μας, την Παράδοση 
μας, ευρισκόμενοι σε πνευματική αποτελμά-
τωση, μακριά από τα ζωηφόρα νάματα της 
πίστης μας, με αντιδικίες, μίση, κατάφωρη 
παραβίαση δικαιωμάτων, εκδικητικότητα, ποι-
νικοποίηση της ελεύθερης σκέψης, έξαρση 
εγκληματικών συμπεριφορών και ηθική απο-
χαλίνωση;

Ποια Χριστούγεννα γιορτάζουμε;  Αυτά 
του “φαίνεσθαι”, της υποκριτικής και περι-
στασιακής αγαθοεργίας, της διχοστασίας, της 
ανισότητας, της υπερφίαλης φαυλότητας; Πό-
σο έχουμε απομακρυνθεί από το Πνεύμα των 
Χριστουγέννων, που ζητά από τον καθένα 
μας να κάνει φάτνη την καρδιά του και μέσα 
της να υποδεχθεί τον Χριστό, σκορπώντας 
αγάπη προς όλους και πετώντας τα κάθε 
είδους σκουπίδια, που της μαγαρίζουν τον 
πνευματικό ιστό; Πόσο η ανθρώπινη πραγ-
ματικότητα έχει γίνει πεζή, απογοητευτική, 
γεμάτη αδυναμίες!

Ο σύγχρονος άνθρωπος αλώνεται, μεθο-
δικά, από τα ποικίλα μέσα παραπληροφόρη-
σης, που αποσκοπούν στην παραπλάνηση, 
τη χειραγώγηση της ελεύθερης βούλησης 
και στην ψυχική του ακαταστασία !  Απουσία 
προβληματισμού και έρευνας για τα τεκται-
νόμενα, άκριτη αποδοχή των κάθε είδους 
επιταγών, έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας 
με ζωντανό διάλογο, ανησυχητικός εφησυχα-
σμός είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της 
εποχής μας, που αφορούν την πλειονότητα 
των ανθρώπων.

Ποια Χριστούγεννα γιορτάζουμε, όταν 
κάναμε τη ζωή μας ρηχή και άνοστη, με τυπο-
ποιημένα αισθήματα, τυλιγμένα σε στραφτα-
λιστά σελοφάν, με καρδιές παγωμένες από 
το ξεροβόρι του άκρατου ατομικισμού και υ-
λισμού, του ωχαδερφισμού, της ανασφάλειας 
και του εκφοβισμού; Αδερφός κατά αδερφού, 
λαοί εναντίον λαών, το αίμα ρέει στα πεδία 
των μαχών, παιδιά ορφανά, κακοποιημένα 
και πεταμένα στο πουθενά, ανομία και αδικία 

σε βάρος του αδύνατου, καχυποψία και δου-
λικότητα, αυθαιρεσία και αλαζονεία, τρομο-
κρατία και ανελευθερία.

Εν τέλει, απέχουμε παρασάγγας από το 
αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων. Γι αυτό 
και τόση δυστυχία, τόση απόγνωση και απέ-
ραντη, εσωτερική μοναξιά, που πονάει πολύ. 
Ακόμη και εκεί που υπάρχει κοσμοσυρροή,  
ψεύτικα τα χαμόγελα ανάμεσα σε πλούσια 
γεύματα, πολυτελείς ενδυμασίες πάνω από 
νεκρά αισθήματα, που σκεπάζουν πάμφτω-
χες καρδιές και μια προσποιητή ευτυχία. Και 
όλα αυτά, επειδή λείπει ο Χριστός από τη ζωή 
μας, που Τον απαρνηθήκαμε, αφήνοντας το 
λυχνάρι της πίστης και της αγάπη μας να τρε-
μοσβήνει, εξαιτίας της σκληροκαρδίας μας. 
Από τη μια άνομη σπατάλη και ατιμωρησία, 
φαυλότητα και επιδειξιομανία κι από την άλλη 
ανημπόρια, πνευματική πτωχεία, φοβισμένα 
ανθρωπάκια.

Λησμονήσαμε τον Σωτήρα μας, την ίδια τη 
Ζωή, “Εγώ ειμι η οδός και η αλήθεια και η 
ζωή”,  για να είμαστε, οι αφελείς, πιο ελεύθε-
ροι.  Έτσι, μας είπαν οι δήθεν ειδήμονες και 
γίναμε σκλάβοι του υλιστικού φρονήματος, 
της ψεύτικης ευημερίας, της παραπλανητι-
κής εικονοπλασίας, των παθών μας και της 
“ήσσονος προσπάθειας”. Ο Θεός είναι η 
προσωποποίηση της αγάπης, γι αυτό και 
κατέβηκε στη γη, να σώσει το τελειότερο δη-
μιούργημα Του, τον άνθρωπο. Πόσο όμως, 
έμπρακτα, Τον μιμούμαστε, όταν κάναμε κέ-
ντρο του κόσμου τον εαυτό μας και αδιαφο-
ρούμε για τον συνάνθρωπο μας;

Ακόμη κι ένα χαμόγελο από καρδιάς είναι 
δείγμα προσφοράς προς τον πονεμένο μας 
αδερφό, μα και αυτό του το στερήσαμε, ιδιαί-
τερα, στις μέρες μας, κρύβοντας το πίσω από 
μια βλοσυρή μάσκα,  άλλο σημάδι ανελευθε-
ρίας…

Άλλοτε πάλι το ντύνομε με μπόλικη υπο-
κρισία, κάτι που αδειάζει και δεν χαροποιεί 
την καρδιά μας.

Ανώριμοι πνευματικά, παραδέρνουμε σε 
ατραπούς θολερούς, σκοτεινιάζουν τα πέριξ 
της ψυχής, από σύννεφα εκφοβισμού και 
εχθρότητας, αδειάζουν οι πυλώνες της καρ-
διάς από ευαίσθητα και ευγενικά αισθήματα.

Ο σύγχρονος άνθρωπος αδυνατεί να δι-
ακρίνει, να ανιχνεύσει, να επαληθεύσει οτι-
δήποτε συμβαίνει γύρω του, γιατί έπαψε να 
προβληματίζεται, να αγωνίζεται, να αποτολμά 
υπερβάσεις, που θα του ανοίξουν τα φτερά 
για  το πέταγμα σε ουρανούς αληθινής ελευ-
θερίας. Μάλλον φοβάται την ελευθερία, επει-
δή προϋποθέτει διάλογο, κριτική προσέγγιση 
των πραγμάτων και προσωπική βίωση του 
τι είναι ελευθερία και μάλιστα “η εν Χριστώ 
ελευθερία”, οπότε προτιμά τον εύκολο δρόμο 
της υπακοής. Δε λαμβάνει όμως υπόψη πως 
αυτού του είδους η υπακοή μπορεί να αποβεί 
μέσο καταπάτησης και εκβιασμού της συνεί-
δησης του.

Ας αναρωτηθούμε όλοι ποια Χριστού-
γεννα γιορτάζουμε και ας ακολουθήσει ο 
καθένας τη φωνή της καρδιάς του, να επω-
μισθεί την ευθύνη απέναντι στον εαυτό του, 
απέναντι στον συνάνθρωπο και το κοινωνικό 
του περιβάλλον, προπάντων, όμως, απέναντι 
στον Γεννηθέντα Χριστό. Ας φυτέψει στον κή-
πο της καρδιάς του χιονολούλουδα αληθινής 
πίστης, γνήσιας αγάπης, υπομονής, εγκαρ-
τέρησης και άδολης προσφοράς  για το θε-
μέλιωμα ενός καλύτερου κόσμου, όπως τον 
οραματίζεται ένα μικρό κι αθώο παιδί.

Καλά και φωτεινά 
Χριστούγεννα!

Ποια Χριστούγεννα
γιορτάζουμε;

Του καθητηγή
Παναγιώτη     
Παπαδόπουλου 

Ήρθε ο Χριστός 
ως ένας ταπεινός και 
άγνωστος άνθρω -
πος  στον κόσμο. 
Δεν προτίμησε τα 
πλούσια παλάτια της 
εποχής του. Διάνυ-
σαν οι γονείς του με 
ταλαιπωρία μια μεγά-
λη απόσταση από τη 

Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα, με εγκυμονούσα τη 
Μητέρα του. Εκεί όμως  για  αυτή δεν υπάρχει 
χώρος. Έτσι υποδέχτηκαν το Χριστό στο κόσμο. 
Μετά τον σταύρωσαν και τον πίστεψαν ως υιό 
του Θεού

Πως, όμως, υποδέχονται σήμερα οι άνθρω-
ποι την Γέννηση του?

Η πόλη των  Ιεροσολύμων  τη χρονιά που 
επρόκειτο να χωρίσει την  πανανθρώπινη ι-
στορία και την αντίληψη των ανθρώπων για τη 
ζωή ζούσε στο ρυθμό της ρωμαϊκής διαταγής 
περί της απογραφής όλων των πολιτών στους 
τόπους καταγωγής. Έτσι τα Ιεροσόλυμα και τα 
περίχωρα είχαν γεμίσει από πλήθη που ήρθαν 
να απογραφούν. Έψαχνα καταλύματα παντού. 
Πολλοί έμεναν έξω μαζί με τους« αγραυλού-
ντες ποιμένες» με τα πρόβατά τους. Τότε ήρθε 
όμως και« το πλήρωμα του χρόνου», που εκα-
τοντάδες χρόνια πριν καλλιεργούσαν στο λαό 
την προσδοκία της έλευσης του Μεσσία που 
θα λύτρωνε τους ανθρώπους από το άγος της 
αμαρτίας και θα άνοιγε το δρόμο για τη σωτηρία 
του ανθρώπινου άγους της αμαρτίας.

Όλοι οι άνθρωποι βρήκαν κάποιο μέρος να 
προστατευθούν από το κρύο του χειμώνα. Κα-
νείς δεν γνωρίζει το μυστήριο του Θεού που σε 
λίγες ώρες θα συμβεί. Οι άνθρωποι ζουν τη δική 
τους σκληρή πραγματικότητα. Όλα τα μέρη κα-
ταλήφθηκαν. Τότε μόνο οι ληστές παραχώρησαν 
τη σπηλιά που κρυβόταν , επειδή  τις μέρες εκεί-
νες έγινε στάβλος  για να υποδεχτεί  τη Γέννηση 
του θείου βρέφους από την Παρθένο Μαρία.

Πως υποδέχονταν στην ύπαιθρο τη γέννηση 
του Θείου βρέφους. Τα πολύ παλιά χρόνια στα 
χωριά μας (Σταυρούπολη-Ξάνθης). Την παρα-
μονή των Χριστουγέννων, όλα   τα παιδιά του 
χωριού βγαίναμε το απόγευμα  για να στείλουμε 
στα σπίτια με τα κάλαντα ότι την επομένη θα 
γεννηθεί ο Χριστός Από μέρες κάναμε τις συμ-
μαχίες μας για να έχουμε παρέα. Στην πλάτη 
μας κουβαλούσα την τσάντα του σχολείου για τα 
φιλοδωρήματα. Κάποιο πορτοκάλι, ξερά σύκα, 
χαρούπια που τα ζώα δεν τα προτιμούσαν και 
στην πείνα τους. Ευτυχώς, υπήρχαν κάποια 

που μας έδιναν και δραχμή και χαιρόμασταν. 
Υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Φωτισμός δεν 
υπήρχε. Μόνο στην πλατεία έδειχνε πανηγυρικό 
χαρακτήρα γιατί οι καταστηματάρχες άναβαν τα 
περίφημα ΛΟΥΞ και φώτιζε αρκετά. Πριν από 
μέρες παίρναμε  μια κολοκύθα την κόψαμε την 
κορυφή όπως οι κάνουν τις γεμιστές πιπεριές. 
Της αφαιρούμε όλο το περιεχόμενο, ανοίξαμε  
και μερικά παραθυράκια για να φέγγει. Ένας της 
παρέας έπρεπε να κρατά την κολοκύθα με ένα 
σχοινί. Όταν γυρίζαμε στο σπίτι παρά την κού-
ραση έπρεπε να κάνουμε ταμείο. Τα λεφτά για 
μένα και τον αδερφό μου τον Γιώργο αναλογού-
σαν λίγα. Το ίδιο θα συμβεί για την πρωτοχρονιά 
και των Φώτων.

Κάποια φορά η μητέρα μας,( ας είναι ευ-
λογημένο το  χώμα του χωριού μας που την 
φιλοξενεί μαζί με τον πατέρα μας) μάς έπεισε 
να τις παραχωρούσαμε τα κέρδη μας για να μας 
αγοράσει ένα δώρο  για το καθένα. Ο μικρός ο 
Νίκος έκλεγε, ήθελε και αυτός το δικό του δώρο.

  Οι γιορτές τελείωσαν και η μητέρα μας, μια 
μέρα μας ανακοινώνει, ότι έφερε τα δώρα μας. 
Άστραψαν τα μάτια μας. Άνοιξε ένα κουτί γεμά-
το χαρτούρα και να τα δώρα μας. Τρία πιάτα. 
Απογοήτευση απόλυτη. Μας εξήγησε ότι τώρα 
θα τρώει από το δικό του πιάτο. Συνηθίσαμε και 
μας έμεινε η ευχαρίστηση. Τα Χριστούγεννα τα 
περιμέναμε πάντα με αγωνία για να σταματήσει 
η νηστεία μας και να φάμε λίγο τσουρέκι. Ένα 
πράγμα όμως δεν μας έλειπε, η ατμόσφαιρα 
της οικογένειας. Στις 5 το πρωί έπρεπε να ση-
κωθούμε για να πάμε στην εκκλησία για να μά-
θουμε «ΠΟΥ ΕΓΕΝΝΗΘΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» Μέρες 
ολόκληρες οι πόντιες μητέρες κρατούσαν αναμ-
μένες τις δάδες στις καρδιές μας το φως της πί-
στεως  για να ανιχνεύσουμε και εμείς να βρούμε 
τη δική μας φάτνη. Εκείνο που συγκρατώ τώρα 
στο ηλιοβασίλεμα της ζωής ήταν αυτό που λέ-
γεται ΑΓΑΠΗ. Αγάπη αληθινή η οποία σήμερα 
λείπει. Αν συγκρίνουμε τη σημερινή εποχή της 
καταραμένης παγκοσμιοποίησης, την υποβάθ-
μιση του χριστιανικού πνεύματος. Ανάβουμε τα 
πολύφωτα  δέντρα με τα λαμπιόνια και τα διά-
φορα στολίδια να ικανοποιήσουμε τις σωματικές 
μας αισθήσεις και ελάχιστα μας ενδιαφέρει ο 
στολισμός της προσωπικής μας φάτνης.

 Πάντα υπάρχει ευκαιρία  Να αλλάξουμε τον 
προσανατολισμό μας, της πατρίδας εννοώ. Η 
ευθύνη είναι συλλογική, περισσότερο τους η-
γέτες που επιλέγουμε. Εύχομαι ο Θεός να τους 
φωτίσει να φέρουν πίσω τις παραδόσεις και τα 
προσόντα του έθνους για να μας σταθεί συμπα-
ραστάτης η ευλογία του θείου βρέφους.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
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CMYK

Ο ξένος και 
άστεγος Χριστός

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΝΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
 
Ο Χριστός ήρθε στη γη ως πτωχός, άστεγος και καταδιωκόμενος. 

«Εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον» κατά τον Ευαγ-
γελιστή Ιωάννη[ Ιω.1,14], που σημαίνει ότι ο Χριστός ήρθε στα δικά 
του δημιουργήματα, τα οποία όμως δεν τον δέχθηκαν. Πραγματικά δε 
η ζωή του Χριστού στην επί γης παρουσία του, από την γέννηση μέ-
χρι τον θάνατό του, ήταν ζωή ενός ξένου, κυνηγημένου και άστεγου. 
Συνελήφθη από την Παναγία στη Ναζαρέτ και γεννήθηκε στον παγω-
μένο στάβλο της αφιλόξενης Βηθλεέμ. Διώκεται από τον αιμοσταγή 
βασιλιά Ηρώδη και καταφεύγει πρόσφυγας στην μακρινή Αίγυπτο 
για να γλιτώσει την σφαγή στην νηπιακή του ηλικία. Επανέρχεται στη 
Ναζαρέτ και ξεκινά την δημόσια εμφάνισή του περιφερόμενος από 
πόλη σε πόλη καταδιωκόμενος, συκοφαντούμενος, καθυβριζόμενος, 
μη έχοντας «που την κεφαλήν κλίναι».[Ματ.8,2ο]. Ακόμη και μετά την 
σταυρωσή Του αντιμετωπίζεται ως «ξένος». Ο κρυφός μαθητής του, ο 
Ιωσήφ, ζητά από τον Πιλάτο το σώμα Του να το κηδεύσει με την γνω-
στή φράση του υμνωδού, «Δός μοι τούτον τον ξένον, τον εκ βρέφους 
ως ξένον ξενοθέντα».

Τις διώξεις, τις βιαιότητες, τα πάθη ,την ακούσια ξενιτειά και προ-
σφυγιά που έζησε επί γης ο Κύριος βιώνουν σήμερα εκατομμύρια 
συνάνθρωποι μας ,οι οποίοι αδίκως καταδιωκόμενοι από τις εγκλη-
ματικές δραστηριότητες κάποιων σύγχρονων σφαγέων Ηρώδων 
εγκαταλείπουν τις εστίες τους αναζητώντας καταφύγιο και περίθαλψη 
σε ξένες ,άγνωστες χώρες. Οι φρικιαστικές σκηνές από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, τα ξεβρασμένα στις ακτές των νησιών μας πτώματα 
των μεταναστών και ο κατατρεγμός και εξαθλίωση των αναζητούντων 
εναγωνίως φιλοξενία σε χώρες της «πολιτισμένης» Ευρώπης συνθέ-
τουν την αποκαρδιωτική εικόνα της σκληροτράχηλης και ανάλγητης 
εποχής μας.

Η μεγάλη γιορτή της ενσάρκωσης του θείου Λόγου μας δίνει την 
ευκαιρία να εμβαθύνομε στο νόημα του μυστηρίου και μέσα από τα α-
διέξοδα της ηθικής και οικονομικής κρίσης που μας περιζώνουν να α-
νασυνταχθούμε και να χαράξουμε μια πνευματική πορεία που οδηγεί 
στο ταπεινό σπήλαιο για ανοικοδόμηση μιας καινούργιας εν Χριστώ 
ζωής. Μιας ζωής πλημμυρισμένης από μια αγάπη δίχως όρους και 
όρια, όπως μας τη δίδαξε ο Κύριος στην παραβολή του καλού Σαμα-
ρείτη, που περιέθαλψε χωρίς δισταγμούς και ξενοφοβία τον ημιθανή 
αλλοεθνή Ιουδαίο. Οι μέρες μας τέτοιους «Σαμαρείτες» απαιτούν.

Περπατώντας
 στο Παρελθόν

Λίγες μέρες απέμειναν για τα Χριστούγεννα! Με τί λαχτάρα περίμενα 
αυτή την γιορτή όταν ήμουν μικρό κοριτσάκι.Καινούργια ρούχα ίσως και 
παπούτσια,αλλιώτικο φαγητό.Τρώγαμε κρέας τρεις τέσσερις φορές τον 
χρόνο.Τι νοστιμιά ήταν αυτή Θεέ μου Θαρρώ ακόμη νιώθω την γεύση 
του...Το κάτασπρο χιόνι που έντυνε στα λευκά όλη την πολη και τον κά-
μπο της.Το παιχνίδι με τα παιδιά της γειτονιάς μου,ο χιονοπολεμος,τον 
χιονάνθρωπο που φτιάχναμε στην αυλή του διώροφου σπιτιού μου.
Κλείνω τα μάτια και χάνομαι στις αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας.
Στις εικόνες,στο κλίμα της τότε εποχής,στις συζητήσεις γύρω απο την 
ξυλόσομπα,στις ιστορίες και στα παραδοσιακά τραγούδια,στις μυρω-
διές του ψημένου κάστανου και στο σπάσιμο των καρυδιών που θα 
βαζαμε στον πουρμά μας(γλυκιά τυλιχτή πίτα ραντισμένη με σιρόπι)
Λίγα υλικά αγαθά αλλά αγνά.Άνθρωποι και φύση σε αρμονία,πρόσωπα 
χαρούμενα,ψυχές πλούσιες γεμάτες αγάπη και ας υπήρχε φτώχεια.
Όμως λες και ο χρόνος ήταν σύμμαχος οι μέρες μεγάλες και οι νύχτες 
πιο βαθιές,το ξημέρωμα αισιόδοξο,ο ουρανός καθαρός και το νύχτωμα 
φωτεινό,πανέμορφο με τα άστρα και το φεγγάρι του να σε κοιτούν.Όλοι 
ζούσανε έντονα τις αλλαγές στην ζωή τους ευχαριστώντας τον Κύριο 

για αυτό.Λές και ρουφούσαμε αγογγύστα και με υπομονή καθετί που μας χαρίζονταν.Συχνά μελαγχολώ όταν 
φεύγω απο το νοσταλγικό παρελθόν και προσγειώνομαι στο τώρα.Ψάχνω κάθε μέρα τρόπο για να χαρώ.Την 
δημιουργώ,την αναγκάζω να υπάρχει την χαρά μου.Κάθε μέρα την δανείζομαι από υλικές καταστάσεις για να 
αναπληρώσω το κενό μου.Μαζί με την μοναξιά που με τυλίγει φεύγει και η χαρά σαν βραδιάσει και ας ειναι 
μέσα στο σπίτι τρία τεσσερα άτομα ο καθένας απομονώνεται στον δικό του χώρο και χάνεται στον εικονικό 
κόσμο της τεχνολογίας.

Ένα τόσο σημαντικό γεγονός όπως ειναι η Γέννηση έχασε την αξία του,και την σοβαρότητα του.Νιώθω 
ότι ο Χριστός μας απέδρασε δεν βρίσκει καρδιές να κατοικήσει,λές και όλες παγώσανε ...σκληρύναν και ο 
Χριστός μας περιφέρεται ξυπόλυτος,μόνος και λυπημένος για την υποκρισία,την τυπικότητα,το ψέμα,τα πρέ-
πει,και τους κανόνες που στην ουσία κρύβουν εγωισμό και αυτοπροβολή.

Θέλω να γυρίσει πίσω ο χρόνος στην παιδική μου ηλικία.Στην άδολη αγάπη στο δέσιμο της οικογένειας,-
στην Γέννηση που αναγεννούσε την ψυχή και σου προσέθετε χρόνια νιότης.

Γιατί όταν πραγματικά αναδυθεί ο Χριστος που θάψαμε βαθιά μέσα μας τότε η Γέννηση θα αποκτήσει νόη-
μα.Μέσα στο χάος του υλισμού της επιφανειακής αναζήτησης της απομάκρυνσης απο την ουσία χάσαμε την 
πραγματική μας ταυτότητα και τον προορισμό μας.Φέτος τα Χριστούγεννα εύχομαι σε όλους μας συνειδητά να 
νιώσουμε την Γέννηση του Χριστού ως προμήνυμα για μια χρονιά διαφορετική,όμορφη,με λιγότερα προβλή-
ματα και περισσότερο φώς στις καρδιές μας! 

Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

Γράφει ο 
Μάκης Δημητράκης

Είναι βέβαιο ότι ούτε στα Ευαγ-
γέλια ούτε σε άλλο κανένα κείμενο 
δε γίνεται αναφορά για την ακριβή 
ημερομηνία γέννησης του Χριστού. 
Άλλωστε τα πρώτα χρόνια η Γέννη-
ση δεν ήταν ξεχωριστή γιορτή και οι 
χριστιανοί την γιόρταζαν μαζί με τη 
βάπτιση στις 6 Ιανουαρίου.

Οι προσπάθειες εύρεσης της ακριβούς ημερομηνίας άρχισαν 
πολύ νωρίς, οδήγησαν όμως σε διαφορετικά συμπεράσματα. 
Κάποιοι την τοποθετούσαν τη νύχτα της 19ης προς την 20η 
Απριλίου, άλλοι τον Ιανουάριο, ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας στις 18 
Νοεμβρίου και ο Κυπριανός στις 28 Μαρτίου.

Σύριοι και Παλαιστίνιοι, ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Χρι-
στός δε γεννήθηκε το Δεκέμβριο γιατί, λένε, δεν είναι δυνατόν 
να διατάχτηκε να γίνει η απογραφή του πληθυσμού αυτό το 
μήνα αφού η μετακίνηση των ανθρώπων ήταν δύσκολη τους 
χειμερινούς μήνες. Οι ίδιοι, επίσης ισχυρίζονται ότι το βράδυ 
της Γέννησης δεν έκανε κρύο (άρα δεν ήταν χειμώνας), αφού οι 
βοσκοί αγρυπνούσαν στην ύπαιθρο και όχι στα χειμαδιά τους. 
Οι ίδιοι τέλος υποστηρίζουν ότι η Γέννηση πρέπει να έγινε Μάϊο 
ή το πολύ Ιούνιο.

Βέβαια υπάρχει και η αντίθετη θέση που υποστηρίζει πως 
η απογραφή έγινε χειμώνα για να μπορούν απρόσκοπτα οι 
γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να μετακινηθούν αφού δεν θα είχαν 
δουλειές. Όσο για τους βοσκούς στην ύπαιθρο αναφέρουν πως 
στη Γαλιλαία ο χειμώνας είναι αρκετά πιο ήπιος από ότι στην 
Ευρώπη.

Για την καθιέρωση της ακριβούς ημερομηνίας, Ανατολή και 
Δύση ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους. Στην Ανατολή οι 
ερευνητές στράφηκαν περισσότερο στην υμνογραφία που συ-

ντάχτηκε από τον Εφραίμ τον Σύριο (373), ο οποίος αναφέρει 
ότι η Γέννηση συνέπεσε με τη 13η ημέρα μετά το χειμερινό 
ηλιοστάσιο που συμπίπτει στις 26 Ιανουαρίου σύμφωνα με το 
παλιό ημερολόγιο, δηλαδή στις 25 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τον 
Ιουλιανό (το νέο) ημερολόγιο.

Την άποψη αυτή ενισχύει και έγγραφο του Ιώσηπου (Ιώ-
σηπος: Ιστορικός που γεννήθηκε το 37/38 στην Ιερουσαλήμ 
και πέθανε στη Ρώμη μετά το 100. Πήρε μέρος στην Ιουδαϊκή 
επανάσταση το 66 και έπαιξε ηγετικό ρόλο στη Γαλιλαία. Μέχρι 
τον 18ο αιώνα το έργο του έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τους 
χριστιανούς λόγιους καθώς και από ερευνητές και ιστορικούς), 
που βρίσκεται σε Μουσείο της Ρώμης, και στο οποίο αναφέρε-

ται ότι η απογραφή έγινε την 9η του 
μήνα Σαπέτ και πως ειδικοί ερευνη-
τές ταυτίζουν την ημερομηνία αυτή 
με την 25η Δεκεμβρίου.

Η καθιέρωση της εορτής των Χρι-
στουγέννων ακολούθησε μια πολύ-
πλοκη διαδρομή αφού και μετά την 
επικράτηση του Χριστιανισμού, δεν 
αναγνώριζε την εορτή το ρωμαϊκό 
κράτος.

Σύμφωνα με την Ιερά παράδο-
ση πρώτος ο Μ. Βασίλειος μίλησε 
για τη γιορτή των Χριστουγέννων 
το 376. Νωρίτερα όμως το 354 ο 
Πάπας Ιούλιος ο Α΄ όρισε την ημε-
ρομηνία Γέννησης του Χριστού την 
25η Δεκεμβρίου. Ίσως σ’ αυτό συνε-
τέλεσε το γεγονός ότι η ημερομηνία 
αυτή ήταν αφιερωμένη στη γέννηση 
του Θεού Μίθρα, το θεό του Ήλιου, 
του Φωτός και της Δικαιοσύνης τον 
οποίο είχαν «φέρει» οι Ρωμαίοι ει-

δωλολάτρες από την Ανατολή. Πιθανότατα ο πάπας να ήθελε 
να πετύχει την ομαλή και αναίμακτη μετάβαση από την ειδωλο-
λατρία και τον Μιθραϊσμό στον Χριστιανισμό.

Μετά το πρώτο ξεχωριστό εορτασμό της Ρώμης ακολούθησε 
η επίσημη αποδοχή της ημερομηνίας αυτής τόσο από το Πα-
τριαρχείο της Κων/λης το 376 όσο και από το Πατριαρχείο Αντι-
όχειας το 386, αποδοχή στην οποία συνέβαλε και ο Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος με σχετική παρότρυνσή του.

Λίγο αργότερα το 529 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός απαγό-
ρευσε την εργασία κατά την ημέρα των Χριστουγέννων και την 
ανακήρυξε δημόσια αργία.

Χριστούγεννα: Γιατί τα γιορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου
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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 Δεκεμ-
βρίου   2022   και από τις 11πμ

να  παρακολουθήσετε   ζωντανά    το έθιμο των Μωμό-
γερων  στους δρόμους και στα σοκάκια της Βέροιας  παρου-
σιάζοντας το δρώμενο αυτούσιο 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 – Μαλακούση – Βικέλα - Τσαλ-
δάρη και θα κάνει  μία μεγάλη στάση στη  διασταύρωση  των  οδών  Ιπποκράτους  και  Πρ. Ηλία, στον  πεζόδρομο   
στις13:00 με  μουσική-φαγοπότι  και θα καταλήξει στις 14.00 στην πλατεία Ελιάς, όπου μετά το δρώμενο θα ακο-
λουθήσει γλέντι για όλο τον κόσμο.

Στη συνέχεια και γύρω στις 15.30 το έθιμο θα παρουσιαστεί στο ΔΔ Ραχιάς όπου και εκεί μπορείτε να παρακο-
λουθήσετε 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  γε-
νιές. Σας περιμένουμε  όλους…

  Ο  Πρόεδρος                                                  Η  Γ. Γραμματέας
  Τουμπουλίδης  Νικόλαος                               Τογκουσίδου Ευαγγελία

Τα Ρουγκάτσια, αναβιώνει το Λύκειο 
των Ελληνίδων Βέροιας 

Ένα από τα παλαιότερα  έθιμα 
της Μακεδονίας,  τα Ρουγκάτσια 
θα αναβιώσουμε ως Λύκειο των 
Ελληνίδων Βέροιας την Τρίτη 27 
Δεκεμβρίου  σε κεντρικούς δρό-
μους της Βέροιας συνοδεία ζουρ-
ναδων. 

Πρόκειται για άνδρες φουστα-
νελοφόρους που φέρουν σπαθιά 
και επί Τουρκοκρατίας προφύλα-
γαν τους κατοίκους από επιθέ-
σεις ληστών το διάστημα του 12 
ήμερου. Εμείς θα επισκεφτούμε το 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, τον 
Περιφερειάρχη , το Δήμαρχο  και 
αλλες αρχές του τόπου μας και 
κατά τη διάρκεια της πορείας μας 
θα σταυρώνουμε  τις εισόδους 
των σπιτιών και των καταστημά-
των για υγεία και ευημερία.

Το ΔΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ:  Για την θεατρική 
παράσταση «το Τσίρκο σας», 

της Μαρίας Κυροπούλου
Είναι στιγμές που πρέπει ο 

χρόνος να κυλήσει για να μπο-
ρέσεις να γευτείς όλα τα  συναι-
σθήματα από την εμπειρία που 
έχεις βιώσει , στιγμές που η έκ-
φραση «δεν υπάρχουν λόγια» 
αποτυπώνει πλήρως την συναι-
σθηματική σου κατάσταση.

Κάπως έτσι αισθανόμαστε 
όλοι όσοι συμμετείχαμε στη  θε-
ατρική παράσταση «το Τσίρκο 
σας» , της Μαρίας Κυροπούλου 
σε σκηνοθεσία Χρύσας Αντωνί-
ου – Μαρίας Κυροπούλου που 
παρουσιάστηκε την Κυριακή 11 
Δεκεμβρίου  στο Δημοτικό θέα-
τρο Πλατέος, σε μια πολυσύνθετη συνεργασία που απέδειξε πως όλα είναι δυνατά.

Ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας δικαιωμάτων των παιδιών θυμηθήκαμε όλα αυτά που 
τα παιδιά είναι δυνατόν να μας χαρίσουν αρκεί να τα αφήσουμε να ζήσουν και να ονειρευ-
τούν ελεύθερα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ όταν  σε όλο τον κόσμο τα δικαιώματα τους 
καταπατούνται τόσο βάναυσα και οι γραμμές της ελευθερίας γίνονται ολοένα και πιο δυσδι-
άκριτες από όλους εμάς , τους μεγάλους.

Η θεατρική ομάδα ΘΕΡΩΣ της Λέσχης Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας 
ευχαριστεί τις ομάδες Θεατρικού Παιχνιδιού της Μαρίας Κυροπούλου για  αυτό το μοναδικό 
ταξίδι.

Την ομάδα  «Αστεράκια» των Τμημάτων Θεατρικής Υποδομής  του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.
Το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και τον Τάσο Θώμογλου  υπεύθυνο επικοινωνίας, προγραμματι-

σμού και δράσεων , για την πολύτιμη υποστήριξη.
Τον Δημήτρη Γεωργόπουλο σκηνογράφο/ενδυματολόγο των Τ.Θ.Υ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-

ροιας για την υπέροχη συνεργασία.
Τους γονείς των παιδιών για την αμέριστη εμπιστοσύνη τους.
Όλους εσάς που με την παρουσία σας μας γεμίσατε ακόμα μια φορά με την αγάπη σας.
Μα πάνω απ’ όλους ευχαριστούμε τα παιδιά , τα παιδιά που συμμετείχαν , τα παιδιά θε-

ατές και όλους όσους έγιναν για λίγο και πάλι παιδιά.
Είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία που μας δόθηκε, την υπέροχη συνεργασία, τα χα-

μόγελα, τις αγκαλιές και την αγάπη που τα παιδιά μας χάρισαν απλόχερα.
Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ θα συνεχίσει να παλεύει για όλα αυτά που πιστεύει πως πρεσβεύ-

ει ο πολιτισμός διαχρονικά , σε αυτό το όμορφο πολιτιστικό μας ταξίδι κινητήριος δύναμη 
είστε όλοι εσείς , τα μέλη , οι εθελοντές , οι φίλοι, οι θεατές.

Στην παράσταση συμμετείχαν:
Από τις ομάδες θεατρικού παιχνιδιού: Θάλεια Βερναδάκη, Κλειώ Βερναδάκη, Ελένη 

Βλάχου, Ευθυμία Βλάχου, Θωμάς Γιώρας, Ευριπίδης – Αθανάσιος Γκαργκατζής, Χρήστος 
Γρηγοράκης, Δημήτρης Δάρλας, Σοφία Δούμα, Θωμάς Καλαμπούκας, Μαρίλια Καρυώτη, 
Ελένη Καπαγιαννίδου, Παύλος Λάχανης, Άννα Λιολιοπούλου, Μυρσίνη Λιόλιου, Ελισάβετ–
Κωνσταντίνα Ματελοπούλου, Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Θεοδόσης Μαυρόπουλος, Μα-
ρία Μπαλιοπούλου, Ορφέας Μποργκ, Σταυρούλα Μπόσκου, Αλέξανδρος – Μιχαήλ Ντίνου, 
Δημήτρης Ξενίδης, Ελένη Ξενίδου, Αγνή Φίγκατ.

 Από την Θεατρική ομάδα Θέρως : Ασπασία Γκιουρτζή, Ιουλία Ζωντανού, Σέβη Θεοδο-
σιάδου, Αγγελική Κακαγιάννη, Κατερίνα Κουκουτάρα, Δήμητρα Παπαγεωργίου, Άννα Προ-
δρομίδου, Βασίλης Σαπουντζής ,Ιόλη Στεφανίδου.

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια τους , την Φιλομένη Λαμπροπούλου , την Ει-
ρήνη Μπαλτζή, τη Νεφέλη Παπαδοπούλου τον Κωνσταντίνο Παπανίκο και τον Νεκτάριο 
Σαββίδη.

Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ

Για πρώτη φορά φέτος με πρωτοβουλία της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης του 
Δήμου της Βέροιας (ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας) οι Δη-
μοτικές μας Βιβλιοθήκες (Θεανώ Ζωγιοπούλου και 
Βιβλιοθήκη-Κέντρο Μουσικής Μακροχωρίου) συνερ-
γάζονται  με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και μαζί 
με το με το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και εκπαιδευτικούς από 
επτά σχολεία-νηπιαγωγεία της περιοχής, υπό το συ-
ντονισμό της Future Library, διοργανώνουν τέσσερα 
θεματικά εργαστήρια για παιδιά μέχρι τις γιορτές των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Μαζί με τα παιδιά θα ακολουθήσουμε το μυστηρι-
ώδες αστέρι που θα μας οδηγήσει στους δρόμους και 
τα μονοπάτια που ταξίδεψαν οι τρεις μάγοι. Οι άγγε-
λοι θα μας αφηγηθούν τις ιστορίες τους. Στο τέλος θα 
βρούμε την παλιά χαρά να φτιάχνεις μικρά δώρα από 
ευχές και να τα χαρίζεις στους γύρω σου. Η θαλπωρή 
των γιορτών θα συμπυκνωθεί στις ιστορίες και τις 
αφηγήσεις που θα μοιραζόμαστε στις Βιβλιοθήκες και 
σε σχολεία. 

 Οι εγγραφές ξεκίνησαν το Σάββατο 17/12/2022 
στις 09:00 και θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας https://registrations.libver.gr/. Οδηγίες 
για τη χρήση του συστήματος εγγραφών μπορείτε 
να βρείτε στο https://www.libver.gr/registrations-web-
app/. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής, παρακα-
λούμε ακυρώστε την κράτηση έγκαιρα.

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, 10.00-11.30 το πρωί 
«Ακολουθώντας ένα αστέρι». 
 Το χριστουγεννιάτικο άστρο αιχμαλωτίζει τη φαντα-

σία μας. Υπήρχε πραγματικά; Ήταν κομήτης, μετεω-
ρίτης, σούπερ νόβα; Είναι αστρικό φαινόμενο ή ένας 
μύθος; 

Το αστέρι της Βηθλεέμ κρατάει τα μυστικά του κι 
εμείς ψάχνουμε στις ιστορίες να δώσουμε μια συνέχεια 
στο ταξίδι των αστεριών.

Για παιδιά 6-8 ετών.  Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης. 

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, 10.00-11.30 το πρωί 
«Ακολουθώντας τους μάγους». 
 Μια εξερεύνηση του ταξιδιού των τριών Μάγων 

μέχρι τη Βηθλεέμ. Από πού ξεκινήσαν; Ποιοι ήταν; Πώς 
ταξίδευαν; Μέσα από τις εικονογραφήσεις των βιβλίων 
τοποθετούμε τους τρεις Μάγους πάνω στο χάρτη.

Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, 5.00-6.00 το απόγευμα 
«Τι δώρο κρύβει το κουτί;». 
 Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να χαρίσεις ένα 

δώρο; Τι σημαίνει ένα δώρο; Φτιάχνουμε κουτιά και 
κρύβουμε μέσα τους δώρα – ευχές.

Για παιδιά 5-7 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου, 10.00-11.30 το πρωί 
«Ακολουθώντας τα σμήνη των αγγέλων». 
 Ποια εικόνα για τους αγγέλους έχουν σήμερα τα 

παιδιά; Σίγουρα οι σύγχρονοι άγγελοι των παιδιών δεν 
μοιάζουν με τα παχουλά αγγελάκια άλλων εποχών. 

Είναι «κάτι σαν άγγελοι», κάτι που μας θυμίζει αυτά τα 
πλάσματα που ισορροπούν με μαεστρία ανάμεσα στο 
θείο και το ανθρώπινο. Τους «κρύβουμε» μέσα μας, 
τους αναζητούμε, και πιστεύουμε πως από κάποια με-
ριά μας φυλάνε. Μαζί με τα παιδιά ανακαλύπτουμε τις 
λέξεις που κρύβουν κάτω από τα φτερά τους.

Με την Κατερίνα Αναστασίου. Για παιδιά 9-12 ετών. 
Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί 
«Τι δώρο κρύβει το κουτί;». 
 Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να χαρίσεις ένα 

δώρο; Τι σημαίνει ένα δώρο; Φτιάχνουμε κουτιά και 
κρύβουμε μέσα τους δώρα – ευχές.

Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου, 5.00-6.00 το απόγευμα 
«Ακολουθώντας τα σμήνη των αγγέλων». 
 Ποια εικόνα για τους αγγέλους έχουν σήμερα τα 

παιδιά; Σίγουρα οι σύγχρονοι άγγελοι των παιδιών δεν 
μοιάζουν με τα παχουλά αγγελάκια άλλων εποχών. 
Είναι «κάτι σαν άγγελοι», κάτι που μας θυμίζει αυτά τα 
πλάσματα που ισορροπούν με μαεστρία ανάμεσα στο 
θείο και το ανθρώπινο. Τους «κρύβουμε» μέσα μας, 
τους αναζητούμε, και πιστεύουμε πως από κάποια με-
ριά μας φυλάνε. Μαζί με τα παιδιά ανακαλύπτουμε τις 
λέξεις που κρύβουν κάτω από τα φτερά τους.

Για παιδιά 5-8 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

Αναγνώσεις χριστουγεννιάτικων βιβλίων
Τρίτη 27 έως Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, 12.00-

12.30
Χώρος: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Χριστούγεννα 2022: Αναγνώσεις 

και Εργαστήρια για παιδιά
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Reunion παλιών συμμαθητών 
 Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022, 

βραδάκι κατά τις 8, στον Πολυχώρο της 
Ελιάς, γίνεται μια προσπάθεια να α-
νταμώσουμε οι παλιοί συμμαθητές, για 
πρώτη φορά, αν και αποφοιτήσαμε το 
1981 από το 2ο Λύκειο Αρρένων. 

Είναι ευκαιρία να ξαναπάρουμε πα-
ρουσίες, να μετρήσουμε τις απουσίες, 
να αναπολήσουμε στιγμές,  να κλάψου-
με και να γελάσουμε. 

Την Τετάρτη λοιπόν, παραμονές 
Πρωτοχρονιάς, ας κάνουμε την προ-
σπάθεια.  

Είμαστε ακόμη νέοι, αν και μεσήλικες και κάποιοι μας παππούδες, με όρεξη για ζωή. 
Για επικοινωνία και λεπτομέρειες στον Ζυγουλιάνο Στέργιο 6945101752 και 

στον Παυλίδη Παύλο 6978116256 

Επιστολές στο ΛΑΟ
«Την αλήθεια 
θα την μάθεις 

όταν πάθεις…»
Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, τολμώ να 

πω πως Χριστούγεννα για μένα φέτος, ήταν 
το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ…

Μ’ όλα όσα ακούμε κατά καιρούς, μ’ όλες 
τις ελλείψεις του, μ’ όλα τα κενά,  μ’ όλες τις 
γκρίνιες, δεν παύει να είναι μια μικρή ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑ ΑΝΘΡΏΠΩΝ , που σκύβει πάνω στον 
πόνο, τον δικό μου και τον δικό σας και δίνει 
έναν αγώνα, τον ΑΓΩΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΟ για τη 
ζωή.

Και το λέω αυτό με πλήρη γνώση και βίω-
μα σε δύσκολες στιγμές μου.

Στις 12 Δεκεμβρίου μπήκα στο Νοσοκομείο 
με σοβαρό κάταγμα στην επιγονατίδα.

Έμεινα 5 μέρες, χειρουργήθηκα από τον 
εξαίρετο Διευθυντή της Ορθοπαιδικής κ. Πε-
τρίδη σε συνεργασία με τους απίθανους α-
ναισθησιολόγους και φροντίστηκα από μια 
ομάδα ανθρώπων με υποδειγματική και «θε-
ραπευτική» συμπεριφορά, από τις νοσηλεύ-
τριες, τον φυσιοθεραπευτή, τις οικονόμους 
του φαγητού, τους φροντιστές της καθαριό-
τητας…

Ένοιωθα άνθρωπος, ένοιωθα ασφάλεια ότι 
είμαι στα καλύτερα χέρια…

Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε μια μάχη καθη-
μερινή 

κι όταν αισθάνεσαι ότι είναι για ΄σενα δίπλα 
σου ώσπου να σηκωθείς 

και να σε δουν να χαμογελάς…τότε ναι, 
ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… 

Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς….
Η ανάγκη μου να γράψω αυτό το σημείω-

μα δεν είναι ούτε για να επαινέσω κάποιους, 
(γιατί δεν το χρειάζονται), ούτε για να ευχαρι-
στήσω κάποιους άλλους.

Πηγάζει απ’ την πίστη μου ότι το θετικό 
πρέπει να το προβάλλουμε και να το βλέπου-
με , μέσα στον ωκεανό των αρνητικών ειδή-
σεων που προβάλλονται κατά προτεραιότητα 
και κατά κόρον δίπλα μας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ συμπολίτες, το 2023 ας 
το ζήσουμε πιο θετικά και με συμπάθεια και 
επιείκεια και αλληλεγγύη προς όλους και όλα.

Μαίρη Ναζλίδου

Η Ελευσίνα ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης 2023, παραδειγματίζει !!!

Γράφει ο Νίκος 
Μαυροκεφαλίδης

Στα Τοπικά Μέσα Ε-
νημέρωσης, διαβάσα-
με  δελτίο τύπου του 
δήμου μας  με τίτλο: 
Παρούσα η Βέροια 
στην Ελευσίνα στην 
εκδήλωση «Το Μυστή-
ριo 56 - 3η Συνάντη-
ση Πολιτισμός 2030» 

Στην τετραήμερη συνάντηση «Το Μυστήριο 
56- 3η Συνάντηση Πολιτισμός 2030» στην 
Ελευσίνα, μετά από πρόσκληση του 2023 
Eleusis European Capital of Culture και στο 
πλαίσιο του ενδιαφέροντος του Δήμου Βέ-
ροιας, συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τουρι-
σμού Δήμου Βέροιας κ. Λάζαρος Ασλανίδης, 
η Γενική Διευθύντρια ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  
κα Κατερίνα Γρηγοριάδου και ο υπεύθυνος 
επικοινωνίας του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας κ. Τάσος 
Θώμογλου...» 

Η συμμετοχή της αντιπροσωπείας του δή-
μου μας, επέστρεψε από τη συνάντηση της 
Ελευσίνας, αφιερωμένη στον πολιτισμό, με  
πολύ σημαντικές εντυπώσεις, πληροφορίες , 
γνωριμίες και ευκαιρίες δικτύωσης: με  θεω-
ρητικούς των τεχνών, επαγγελματίες  του πο-
λιτισμού και εκπροσώπους των ευρωπαϊκών  
θεσμικών φορέων. 

Ο δήμος Βέροιας, στο προοίμιο της πρόθε-
σης  υποβολής υποψηφιότητας Π.Π.Ε.,  κινεί-
ται μεθοδικά σε πολλά  επίπεδα προκειμένου 
με τις  περισσότερες τεκμηριωμένες πληροφο-
ρίες, να αποφασίσει σχετικά.

Διερευνά επισταμένως όλες τις  παραμέ-
τρους και τις  πτυχές  του εγχειρήματος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, βεβαίως, θα έχει 
την απόλυτη ευθύνη και δικαιοδοσία μιας τό-
σο μεγαλεπήβολης  απόφασης  για ένα τόσο 
ιστορικό εγχείρημα.       

Η Βέροια της μεγάλης διαχρονικής και  αδι-
άλειπτης ιστορίας, όλων των περιόδων, από 
την αρχαιότητα έως σήμερα, έχει όλες τις προ-
ϋποθέσεις, βάσιμα να ανταγωνιστεί τις ανθυ-
ποψήφιες  ελληνικές πόλεις και να αναδειχθεί 
νικήτρια!

Απαρέγκλιτη προϋπόθεση, o συντονισμός 
και η συνεργασία  όλων  των δυνάμεών της!!!

Η παρούσα  και οι  επόμενες  δημοτικές  
αρχές συνεργαζόμενες και συμπαραταγμένες 
με όλους τους σημαντικούς θεσμικούς φορείς 
του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας  
Ημαθίας,  μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας   και  
να υποβάλλουν  μια πλήρη πρόταση υποψη-
φιότητας, με ισχυρότατη  τεκμηρίωση, που θα 
οδηγήσει στον τελικό σκοπό και στόχο. 

Στο όνομα της πόλης  και των  πολιτών της, 
για τους πολίτες, με τους πολίτες , η Βέροια 
της επόμενης δεκαετίας, με σχέδιο οραματικό, 
συστηματική οργανωτική δουλειά, μπορεί να 
χαρτογραφηθεί σαφέστερα, ελκυστικότερα στο 
ευρωπαϊκό πολιτιστικό και τουριστικό γίγνε-
σθαι.

*Δια του παρόντος παραθέτω  ακόμη μία 
ενδιαφέρουσα  πληροφορία, αλιευμένη από  
άρθρο του Οικονομικού Ταχυδρόμου (31-10-
2022), σχετικά με τα αντισταθμιστικά οφέλη 
που ήδη απολαμβάνει η Ελευσίνα ως ΠΠΕ.

*Το δημοσίευμα παρατίθεται, παρακάτω, 
αυτούσιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 
31.10.2022 | 07:12
Ελευσίνα: Η «Πολιτιστική Πρωτεύουσα 

της Ευρώπης» μετατρέπεται σε νέο τουρι-
στικό προορισμό.

Σε ένα νέο πολιτιστικό προορισμό της Αττι-
κής μετατρέπεται η πόλη της Ελευσίνας χάρη 
στη διοργάνωση της «Ελευσίνα 2023 Πο-
λιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Ήδη 
δράσεις που πραγματοποιούνται όλο αυτό το 
διάστημα και λειτουργούν ως προπομπός της 
διοργάνωσης, προσελκύουν συνεχώς χιλιά-
δες επισκέπτες στην Ελευσίνα, ενώ μεγάλος 
όγκος επισκεπτών αλλά και καλλιτεχνών απ’ 
όλη την Ευρώπη αναμένεται να κατακλύσει 
την ιστορική πόλη της Δυτικής Αττικής τον ε-
πόμενο χρόνο.

Μία από τις 5 ιερές πόλεις
Η Ελευσίνα, ως μία από τις πέντε Ιερές Πό-

λεις της αρχαιότητας, διαθέτει σπάνιο αρχαιο-
λογικό πλούτο. Ο ναός της Δήμητρας και της 
Περσεφόνης, η είσοδος του Κάτω Κόσμου στο 
Πλουτώνειο, οι Καρυάτιδες των Προπυλαίων 
και τα συμπαγή τείχη δημιουργούν έναν από 
τους πλέον αξιόλογους αρχαιολογικούς χώ-
ρους της Ελλάδας. Μάλιστα, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Ελευσίνας ανακαινίζεται για να 
στεγάσει το σπουδαίο μνημειακό απόθεμα της 
πόλης, εξασφαλίζοντας μία ξεχωριστή εμπει-
ρία στους επισκέπτες από όλον τον κόσμο.

Παράλληλα, η βιομηχανική κληρονομιά της 
πόλης αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις 
της βιομηχανικής αρχαιολογίας και της φωτο-
γραφίας. Το Παλαιό Ελαιουργείο στη ρίζα της 
ακρόπολης, ο νεογοτθικός πύργος του Κρό-
νου και οι καμινάδες χαμένων εργοστασίων 
μέσα στον αστικό ιστό σχηματίζουν ένα μωσα-
ϊκό ιστορίας και πολιτισμού που καθιστά την 
Ελευσίνα εναλλακτικό προορισμό πολιτισμού 
πανευρωπαϊκής εμβέλειας.

«Μυστήρια μετάβασης»
Τονίζεται ότι η Ελευσίνα κερδίζοντας τον 

τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευ-
ρώπης για το 2023, αποτελεί την τέταρτη κατά 
σειρά ελληνική πόλη, που φιλοξενεί τον θε-

σμό. Αντλώντας έμπνευση από την πλούσια ι-
στορία της πόλης, η διοργάνωση διαμορφώνει 
ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό, ερευνητικό 
και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με γενικό τίτλο 
ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, υπό την καλλιτεχνι-
κή διεύθυνση του διεθνώς καταξιωμένου σκη-
νοθέτη Μιχαήλ Μαρμαρινού. Αντανακλώντας 
τα μοναδικά χαρακτηριστικά της πόλης και τις 
σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η 
Ελευσίνα και η Ευρώπη, διαμορφώνονται οι 
τρεις κεντρικοί θεματικοί άξονες του προγράμ-
ματός της, διακριτοί και διασυνδεδεμένοι: ‘Αν-
θρωπος / Κοινωνία, Περιβάλλον και Εργασία.

«Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης μπορεί να λειτουργήσει ως γέ-
φυρα της βιομηχανικής παράδοσης της πόλης 
με την τέχνη, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό 
στο κέντρο της τοπικής ανάπτυξης σε μια νέα 
εποχή για την πόλη και τους ανθρώπους της», 
αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δέσποινα Γερου-
λάνου, Πρόεδρος του ΔΣ της “Ελευσίνα 2023 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης” .

«Στόχος μας η Ελευσίνα να αναδειχθεί σε 
ένα πολύπλευρο πολιτιστικό κέντρο με διεθνή 
χαρακτηριστικά, δημιουργώντας ένα νέο του-
ριστικό προορισμό και μια βιώσιμη κληρονο-
μιά που θα υπερβαίνει τα χρονικά πλαίσια του 
θεσμού», τονίζει η κ. Γερουλάνου.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ελευσίνας, Αρ-
γύρη Οικονόμου, «γίνεται για πρώτη φορά μια 
οργανωμένη προσπάθεια να αναβαθμίσουμε 
το τουριστικό προϊόν της πόλης δημιουργώ-
ντας, στην ουσία, της τουριστική της ταυτότη-
τα που θα στηρίζεται στο πλούσιο ιστορικό και 
πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. Σχέδιό μας 
είναι να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη ευκαιρία της 
διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
και να καθιερωθεί η Ελευσίνα ως ένας δυνα-
μικός προορισμός και πόλος έλξης για επισκέ-
πτες εντός και εκτός της χώρας μας.»

Η Ελευσίνα παραδειγματίζει τις επόμε-
νες υποψήφιες πόλεις.

Σημειώνεται ότι επί του θέματος υποψηφιό-
τητας της πόλης μας ως Π.Π.Ε. αρθρογράφη-
σαν, κατά χρονολογική σειρά, έως τώρα :

•  Νίκος Μαυροκεφαλίδης: « Ο κύβος ερρί-
φθη» 

• Γιώργος Τροχόπουλος:  « Περί Π.Π.Ε.»
• Χαρούλα  Ουσουλτζόγλου : «Βέροια Π-

ΠΕ… Γιατί όχι;» &
• Τάσος Βασιάδης : «Βέροια ΠΠΕ-ένα στοί-

χημα που πρέπει να κερδηθεί» 

Εως 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 κατάστημα επί της οδού Αντωνίου Καμάρα 
2 (στον πεζόδρομο της αγοράς, πρώην κατά-
στημα «ΑΝΕΜΗ»).Το κατάστημα θα λειτουργεί 
τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της αγοράς. Οι 
εθελόντριες του Οργανισμού από την Ημαθία 
και άλλες περιοχές της Ελλάδας, έβαλαν πολύ 
μεράκι, πολύ αγάπη και μεγάλη τέχνη και δημι-
ούργησαν και φέτος θαυμάσια έργα, χρηστικά, 
διακοσμητικά, εδώδιμα, στολίδια, κοσμήματα, ε-
ποχιακά και άπειρα άλλα είδη υψηλής αισθητικής 
και ποιότητας.

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.
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Σε εορταστικό 
κλίμα πραγματο-
ποιήθηκε η τελευ-

ταία προπόνηση 22/12 
των τμημάτων υποδο-
μών της ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 
2019. Η χθεσινή 22/12 
τελευταία προπόνηση 
πριν τις ημέρες των Χρι-
στουγεννιάτικων εορ-
τών ήταν κατά κύριο 
λόγο αφιερωμένη στις 
ευχές που αντάλλαξαν 

οι μικροί αθλητές της 
ομάδας μεταξύ τους.

Ευχάριστη έκπληξη για τους 
μικρούς αθλητές αποτέλεσε η ε-
πίσκεψη αντιπροσωπίας του 
συλλόγου των Παλαίμαχων πο-
δοσφαιριστών του ΓΑΣ- ΠΑΕ ΒΕ-
ΡΟΙΑ που φόρεσαν - δόξασαν την 
φανέλα, δημιουργώντας έτσι τον 
θρύλο της Βασίλισσας του Βορά 
ομάδα της Βέροιας, κύριοι Τάκης 
Παπατζίκος (367συμ), Γιώργος 
Χατζάρας(211συμ) , Παναγιώτης 
Μιχαηλίδης (338συμ) καθώς και 
εκ των ιδιοκτητών της Σχολής και 
μεγαλομετόχων της ομάδας κ Α-

χιλλέας Μπίκας.
Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές 

είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε ε-
παφή με τους νεαρούς αθλητές της 
σχολής και να τους μεταδώσουν 
τις εμπειρίες τους και τις αστείρευ-
τες γνώσεις τους τόσο για το άθλη-
μα που υπηρέτησαν όσο και για 
την αγαπημένη τους ομάδα.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί 
ακόμα μία φορά την σύνδεση της 
Ιστορίας της ΒΈΡΟΙΑΣ με το σή-
μερα, γιατί *Φως της αλήθειας 
μάρτυρας των καιρών δάσκαλος 
της ζωής είναι η ιστορία* ( Κικέ-
ρωνας ) και υπογραμμίζει τους 
βασικούς στόχους των τμημάτων 

υποδομής για την παραγωγή 
«σωστών» ατόμων – αθλητών 
στην κοινωνία και την ποδοσφαι-
ρική οικογένεια καθώς και την 
στελέχωση της επαγγελματικής 
ομάδας της ΒΕΡΟΙΑΣ

Στο τέλος οι Δ/ντες των τμημά-
των υποδομών κύριοι Αναστάσιος 
Ανθυμιάδης και Άρης Αδαλόγλου 
εξέφρασαν σε όλους τους αθλητές 
και τις οικογένειες τους τις ευχές 
όλου του επιτελείου της Σχολής 
του για τις ημέρες των εορτών των 
Χριστουγέννων και του νέου έτους 
και μοίρασαν δώρα στους μικρότε-
ρους αθλητές των τμημάτων.

πηγή kerkidasport.gr

Τη νίκη με σκορ 53-47 επί 
του ΓΑΣ Μελίκη, πανηγύ-
ρισε πριν λίγη ώρα η Εφη-

βική ομάδα των Αετών Βέροιας. 
Τα Αετόπουλα του Μάκη Ιωση-
φίδη πήραν το πρώτο ροζ φύλλο 
αγώνα στη Β Φάση του πρωτα-
θλήματος της ΕΚΑΣΚΕΜ, στην 
οποία συμμετέχουν οι ομάδες 
που τερμάτισαν στην 3η και 4η 
θέση των ομίλων της Α Φάσης.

Σε αντίθεση με την πρεμιέρα στην Κατε-
ρίνη την προηγούμενη εβδομάδα, στο ματς 
αυτό οι προσπάθειες των «ασπρόμαυρων» 
καρποφόρησαν και μπήκαν τα καλάθια στα 
καθοριστικά χρονικά σημεία.

Επόμενο παιχνίδι για τους Αετούς, την Κυ-
ριακή 8/1 και ώρα 10:00πμ στην Αλεξάνδρεια 
με αντίπαλο τον Άθλο.

Tα δεκάλεπτα : 11-14, 17-25, 34-33, 53-47
Αετοί Βέροιας (Ιωσηφίδης) : Μπουζίκας 2, 

Τεγούσης, Παπαδημητρίου 2, Σιδηρόπουλος 
10, Πετρόπουλος 2, Κολέτσας 2, Λυκοστρά-
της 4, Παπαδόπουλος 5, Ιωσηφίδης 26 (5), 
Ντάκος

ΓΑΣ Μελίκη (Τοπούζης) : Μπογιάς 6, Γατό-

πουλος 4, Θεοδωράκης, Θεσσαλονικιός Σ. 6, 
Ματράκας 13 (3), Ντόβας 18.

Τααποτελέσματατης2ηςαγωνιστικής
Αετοί Βέροιας – ΓΑΣ Μελίκη  ........  53-47
Μέγας Αλέξ. Γιαννιτσών – Πιερία  .  71-68
Άθλος Αλεξ – Αναγέννηση Λιτ   ...... 50-39

Ηβαθμολογία
Άθλος Αλεξάνδρειας  .............................4
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών  .............4
ΑΚΕ Πιερίας  ..........................................3
Αετοί Βέροιας  ........................................3
Αναγέννηση Λιτοχώρου  ........................2
ΓΑΣ Μελίκη  ...........................................2

ΒΕΡΟΙΑ: Σε εορταστικό κλίμα η τελευταία
προπόνηση του 2022 για τα τμήματα υποδομών

Νίκησαν τη Μελίκη οι Έφηβοι των Αετών Βέροιας
για τη Β’ Φάση του πρωταθλήματος

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 

26-12-2022 μέχρι 

01-01-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο 24-12-2022

08:00-14:30 ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-

71601

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0  Π Ι -

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 

23310-23416

08:00-14:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 

1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

14:30-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ) 

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

19:00-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

21:00-08:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

Κυριακή 25-12-2022

08:00-14:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 

7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

14:30-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 

(απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 

- ΚΤΕΛ 23310-27355

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 

- ΚΤΕΛ 23310-27355

Δευτέρα 26-12-2022

08:00-14:30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 

53 23310-26789

14:30-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

Τρίτη 27-12-2022

13:30-17:30 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 

15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-62163

Φαρμακεία



1524-25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Σε απολογία κλήθηκε η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ και 
ο πρόεδρός της Στέργιος Διαμάντης, για το 
εντός έδρας παιχνίδι της περασμένης αγωνι-
στικής κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά:
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όρ-

γανο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαί-
ρου A2 Εθνικής Κατηγορίας καλεί σε απολογία:

• Την Πέμπτη 05.01.2023 και ώρα 13:00 
την ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΕΩΝ, για 
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 15, 17 παρ 1, 2, 5 και 21 παρ 3 ΙΙ α, 
β του ΚΑΠ Επαγγελματικών Ομάδων (αγώνας 
με ΠΑΕ Διαγόρας ΓΣ Νέων, 19.12.2022).

• Την Πέμπτη 05.01.2023 και ώρα 13:00 
την ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ, για παράβαση των διατάξε-
ων των άρθρων 5, 6, 11 και 12 του Κανονι-
σμού Προπονητών Ποδοσφαίρου σε συνδυα-
σμό με αυτές του άρθρου 14 του Πειθαρχικού 
Κώδικα της ΕΠΟ (αγώνας με ΠΑΕ Απόλλων 
Σμύρνης, 03.12.2022).

• Την Πέμπτη 05.01.2023 και ώρα 13:00 
την ΠΑΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, για παράβαση των 
διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 
παρ 2 του ΚΑΠ της ΕΠΟ (αγώνας με ΠΑΕ Κη-
φισιά, 04.12.2022).

• Την Πέμπτη 05.01.2023 και ώρα 13:00 
τους ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ 2019, ΣΤΕΡΓΙΟ ΔΙ-
ΑΜΑΝΤΗ, για παράβαση των διατάξεων των 
άρθρων 5, 6, 11 και 12 του Κανονισμού Προ-
πονητών Ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με αυ-

τές του άρθρου 14 
του Πε ιθαρχικού 
Κώδικα της ΕΠΟ και 
11, 14, 15 παρ 4 του 
Πειθαρχικού Κώδικα 
της ΕΠΟ (αγώνας 
με ΠΑΕ Πανσερραϊ-
κός, 19.12.2022).

• Την Πέμπτη 
05.01.2023 και ώρα 
13:00 την ΠΑΕ ΧΑ-
ΝΙΑ, για παράβαση 
των διατάξεων των 
άρθρων 5, 6, 11 και 
12 του Κανονισμού 
Προπονητών Ποδο-
σφαίρου σε συνδυ-
ασμό με αυτές του 

άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ 
(αγώνας με ΠΑΕ Αιγάλεω, 18.12.2022).

• Την Πέμπτη 05.01.2023 και ώρα 13:00 
την ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, για παράβαση των 
διατάξεων των άρθρων 5, 6, 11 και 12 του 
Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου σε 
συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 του Πει-
θαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (αγώνας με ΠΑΕ 
Ηρακλής Λάρισας, 18.12.2022).

• Την Πέμπτη 05.01.2023 και ώρα 13:00 
τους ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥ-
ΛΟ, για παράβαση των διατάξεων των άρ-
θρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 παρ 1β, 11 και 14 του 
Πειθαρχικού Κώδικα και 15 του Κανονισμού 
Αγώνων Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ (αγώνας με 
ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης, 18.12.2022).

• Την Πέμπτη 05.01.2023 και ώρα 13:00 
την ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ, για παράβα-
ση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 14, 15 παρ 3 Ι του Πειθαρχικού Κώδικα της 
ΕΠΟ και 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδο-
σφαίρου της ΕΠΟ (αγώνας με ΠΑΕ Καλαμάτα, 
18.12.2022).

• Την Πέμπτη 05.01.2023 και ώρα 13:00 
την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β, για παράβαση 
των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 
παρ 3, και 15 του Κανονισμού Αγώνων Πο-
δοσφαίρου της ΕΠΟ (αγώνας με ΠΑΕ Athens 
Kallithea, 19.12.2022).

πηγή kerkidasport.gr

Δεν τα κατάφερε ο 
ΓΑΣ Αλεξάνδρεια 
στο ντέρμπι της 

6ης αγωνιστικής κόντρα 
στον Πιερικό, για το Πρω-
τάθλημα της Β’ Εθνικής 
Γυναικών στο βόλεϊ.

Μετά από ένα παιχνίδι γεμάτο έ-
νταση και συγκινήσεις, που κράτησε 
τρεις ώρες, τα κορίτσια της Αλεξάν-
δρειας δεν κατάφεραν να συνεχίσουν 
το αήττητο σερί τους και έχασαν στις 
λεπτομέρειες από την ομάδα της Κα-
τερίνης.

Πολλές από τις αθλήτριες του ΓΑΣ 
δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα και σε 
συνδυασμό με την πολύ καλή από-
δοση της αντίπαλης ομάδας, ήρθε 
στο τάι-μπρέικ η πρώτη ήττα για την 
Αλεξάνδρεια. 

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι 
δύο ομάδες συγκατοικούν στην 1η 
θέση του πρωταθλήματος. 

Το φίλαθλο κοινό της Αλεξάνδρει-
ας για ακόμη μία φορά με την παρου-
σία του έκλεψε τις εντυπώσεις! 

Στις 7 Ιανουαρίου (6μμ) ακολουθεί 
ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παι-
χνίδι για τον ΓΑΣ με αντίπαλο τους 
Πάνθηρες Κοζάνης. 

Γ.Α.Σ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-Πιερικός
2-3

Σετ: 14-25, 26-24, 14-25, 25-22, 
6-15

Σύνθεση (coach Σταυρόπουλος 
Γιάννης, βοηθ. Προπ. Παπαεμμανου-
ήλ Κωνστ.): Ζηνονίδου Μένια, Χα-
τζοπούλου Δήμητρα, Παπάζη Ανα-
στασία, Μπέγκα Στέλλα, Παπαζήση 
Αλεξάνδρα, Παπαδήμα Νάσια, Πα-
παμιχαήλ Κωνσταντίνα, Μάγου Μα-
ρία, Τζέση Τσέρι, Κάσα Ηλιάνα.

Αποτελέσματά
6ηςαγωνιστικής:

Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΠΙΕΡΙ-
ΚΟΣ 2-3 (ΣΕΤ:14-25, 26-24, 14-25, 

25-22, 6-15 ) 
A.Π.Σ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - 

Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2-3 (ΣΕΤ: 25-
21, 27-25, 11-25, 21-25, 8-15)

Γ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ 3-0 (ΣΕΤ: 25-21, 25-20, 25-
21)

A.O.Π. ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
- ΠΆΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0-3 (ΣΕΤ: 
19-25, 13-25, 17-25)

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - Γ.Σ. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΣΕΤ: 25-11, 23-25, 15-
25, 17-25)

ΒαθμολογίαΒ’Εθνικής:
1. Πιερικός 16β.(18-4)
2. Αλεξάνδρεια 16β. (σετ 17-2) 
3. Πάνθηρες Κοζ 15β. (σετ 17-5) 
4. Γ.Σ. Γρεβενών 13β. (σετ 14-8)
5. Μίλωνας Γιαν 12β.(σετ 12-7
6. Γ.Σ. Κοζάνης 9β. (σετ 10-10) 
7. Μεγ. Αλέξ. Γιαν 5β. (σετ 6-14)
8. Ήφαιστος Φλώρ 3β. (σετ 5-15)
9. Καστοριά 1β. (σετ 2-18)
10. Ποσειδών Βέρ 0β. (σετ 1-18)

Σε απολογία η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
για το ματς με Πανσερραϊκό

Ήττα στο ντέρμπι για τα κορίτσια του ΓΑΣ
Τουρνουά μίνι βόλεϊ στην Αλεξάνδρεια
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Εύξεινος Λέσχη 
Ειρηνούπολης

Πρόσκληση
Η Εύξεινος Λέσχη Ειρηνούπολης σας προσκαλεί 

στον ετήσιο χορό της για το 2022 που θα λάβει χώρα 
στο κτήμα Γκαντίδη το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου και ώρα 
έναρξης 20.30.

Με εκτίμηση το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΑΔΑ: 6ΓΖΛΩΨΠ-ΧΝΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                         Αλεξάνδρεια,   23-12-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ              Αριθ. Πρωτ.    24530
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, 
με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασί-
ας για τα έτη 2023 και 2024», προϋπολογισμού  272.908,68 ευρώ 
με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 18100000-0, 18800000-7. Κριτήριο κα-
τακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς , βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμής προσφοράς).

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350137, Telefax: 2333350159,
 Αρμόδιος υπάλληλος: Κιρτικίδου Ευθυμία
E-mail: kirtikidou@alexandria.gr, 
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL 521
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο Προμή-

θεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τα έτη 2023 και 2024, για τις 
ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα ο Δήμος πρόκειται 
να προμηθευτεί είδη ατομικής προστασίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 
τ. Β΄2208/2019 περί «Παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκε-
κριμένα σε υπαλλήλους του Δήμου Αλεξάνδρειας.

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 τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (4.401,75€), 
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 τουλάχι-
στον τριάντα (30) ημέρες 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 177574, 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 για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και στο 
επιμελητήριο.  

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στη Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
ορίζεται η 23.12.2022  και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 27.01.2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την πα-
ρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 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

Διευθετείται ο τρόπος 
φορολόγησης του καφέ 

στην Ελλάδα
-Μετά την υπογραφή από τον αρμόδιο 
υφυπουργό, Απόστολο Βεσυρόπουλο
Βήμα για τη βελτί-

ωση των φορολογι-
κών διαδικασιών που 
σχετίζονται με την 
εμπορία και αποθή-
κευση του καφέ από 
τους εισαγωγείς και 
επεξεργαστές του 
προϊόντος, έκανε το 

υπουργείο Οικονομικών, μετά την υπογραφή από τον αρμόδιο υφυ-
πουργό, Απόστολο Βεσυρόπουλο, της απόφασης για τον καθορισμό 
των ποσοστών φυσικής απομείωσης (φύρας) στον φρέσκο καφέ που 
αποθηκεύεται στις φορολογικές αποθήκες. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προ-
ήλθε μετά από πάγιο αίτημα της Ελληνικής Ένωσης Καφέ τα τελευταία 
χρόνια. Υπολογίζεται μάλιστα ότι στα 6 έτη εφαρμογής του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης, οι απώλειες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην επεξεργασία και διακίνηση καφέ στην Ελλάδα υπερέβησαν το 1,5 
εκατομμύριο ευρώ λόγω της μη αναγνώρισης ποσοστού απόκλισης στο 
βάρος του αποθηκευόμενου προϊόντος. 

Ειδικότερα και ως προς την φορολόγηση του καφέ, αρκετές από τις 
εταιρείες επεξεργασίας και εμπορίας έχουν δημιουργήσει φορολογικές 
αποθήκες. Σε αυτές παραλαμβάνουν και αποθηκεύουν την πρώτη ύλη 
που προέρχεται από το τελωνείο, ενώ υποχρεούνται να καταβάλουν 
ειδικό φόρο κατανάλωσης κάθε φορά που εξάγεται ποσότητα πρώτης 
ύλης από αυτές. Παρόλ’ αυτά υφίστανται περιπτώσεις εταιρειών που 
διατηρούν σημαντικές ποσότητες στην φορολογική αποθήκη, οι οποίες 
ενδέχεται να παραμείνουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου 
πουληθούν. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης παρατηρείται απώλεια 
βάρους σε σχέση με την αρχική ποσότητα που εισήχθη στην αποθήκη, 
λόγω της σταδιακής απώλειας υγρασίας στο ωμό προϊόν, κάτι που απο-
τελεί μία απολύτως φυσική ιδιότητα ενός φρέσκου αγροτικού προϊόντος 
όπως είναι ο καφές. 

Η Ελληνική Ένωση Καφέ μετά από έρευνες σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες είχε ζητήσει από τον κύριο Βεσυρόπουλο να αναγνωρίζεται α-
πόκλιση βάρους. Εν τέλει με την υπουργική απόφαση το ποσοστό της 
απόκλισης  βάρους που αναγνωρίζεται ανέρχεται σε 1,75% ετησίως. Η 
εξέλιξη αυτή αποτελεί προϊόν της ειλικρινούς και απρόσκοπτης συνερ-
γασίας που είχε η Ελληνική Ένωση Καφέ με το υπουργείο Οικονομικών 
το τελευταίο διάστημα και επί της ουσίας καλύπτεται το νομοθετικό κενό 
που είχε καταγραφεί κατά την θέσπιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
για τον καφέ.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε από την πλευρά του ο γραμματέας 
της Ελληνικής Ένωσης Καφέ και αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Η-
μαθίας, Τάσος Γιάγκογλου, με αφορμή την συγκεκριμένη απόφαση του 
υφυπουργού Οικονομικών και βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρό-
πουλου. Όπως ο ίδιος επισήμανε «πρόκειται για μία κίνηση επίλυσης 
ενός ζητήματος που είχε απασχολήσει τη λειτουργία του κλάδου καφέ τα 
τελευταία χρόνια και πλέον διευθετείται οριστικά μέσα από την αγαστή 
συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Καφέ και του αρμόδιου υφυπουργού 
Οικονομικών».

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

Το ΔΣ του Συλλόγου Κοι-
νωνικής Παρέμβασης «Έ-
ρασμος» ευχαριστεί θερμά 
το 4ο Γυμνάσιο Βέροιας και 
το Σύλλογο Γονέων & Κη-
δεμόνων του σχολείου,  για 
την προσφορά τροφίμων, 
προς κάλυψη αναγκών του 
Ξενώνα Βραχείας Διαμονής 
της δομής, ενόψει της εορ-
ταστικής περιόδου Χριστου-

γέννων – Πρωτοχρονιάς. 
Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς 

συμβάλλει στην αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας 
ζωής των ευάλωτων ανθρώπων που συνδράμουμε, στη 
μείωση των όποιων ανισοτήτων και προάγει σημαντικά  τον 
τοπικό μας πολιτισμό.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

ΑΔΑ : 6Τ0Β7ΛΛ-Β26
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος
Πληροφορίες : Α  Φουτζιτζή
Τηλέφωνο  : 2313 331175
Email : A.Foutzitzi@pkm.gov.gr 
Ταχ. Δ/νση  : Στρωμνίτσης 53 
TK 542 48  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Θεσσαλονίκη,     …13-12 -2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ «Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότη-
τας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Α-
λιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022»

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Στρω-
μνίτσης 53,ΤΚ54248 Θεσσαλονίκη, (NUTS:EL 52).

2. Πάροχος Πληροφοριών: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Στρω-
μνίτσης 53, ΤΚ 542 48, Θεσσαλονίκη, τηλ:2313 331175, e-mail: 
A.Foutzitzi@pkm.gov.gr, Αρμόδιος: κος Αναστασία Φουτζιτζή

3. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στο www.
promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).

4. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΟΤΑ Β’ βαθμού. 
5. Το υπόψη έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης 

και την αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων 
του ποταμού Αλιάκμονα και της τάφρου Μυλόβού στην περιοχή 
που διέρχονται την ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Κατερίνης και την ΠΑΘΕ, 
προκειμένου να διατηρούνται τα υδραυλικά χαρακτηριστικά  και η 
αντοχή  τους για  να λειτουργούν με ασφάλεια.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική 
Μακεδονία, (CPV 45246410-0,  NUTS EL 521,  525).

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  
(αρ. ενάρ. Έργου 2022ΝΠ20800002 & ΚΩΔ

MIS 5198456 , πρώην 2014ΕΠ50800000 ΣΑΕΠ508).
6. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε   

806.451,61€ μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.
7. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
8. Η συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 

ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι 

εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.
ΜΕ.ΔΙ. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, καθώς και 
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22.Β-22.Δ 
της Διακήρυξης.

10. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι ενδιαφερόμενοι για 
τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι του αρ. 73 του ν.4412/16.

11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 16.129,00€ και με διάρκεια ισχύος 
τουλάχιστον ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
ανέρχεται σε ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ (13) μήνες από την ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών.

12. Ανάθεση βάσει ανοικτής διαδικασίας.
13. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

14. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 11:30 μ.μ. και ισχύουν τουλάχιστον μέχρι την 29η Φεβρουα-
ρίου 2024

15. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 3η 
Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα. 9.00 π.μ. στην 
έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ σε δημόσια συνεδρία-
ση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

16. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συ-
νοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

17. Οι προσφορές θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά.
18. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινο-
ποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλ-
λόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοι-
νωνίας, άλλως  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμε-
νη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερό-
μενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.\

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα 
αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά



του Σαββατοκύριακου 17του Σαββατοκύριακου 24-25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 www.laosnews.gr

Κλειστό το τμήμα ένδυσης – υπόδησης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω εορτών

 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι το Τμήμα Ένδυσης – Υπόδησης του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου του Δήμου Αλεξάνδρειας, λόγω της εορταστικής περιόδου, θα παραμείνει κλειστό:
• τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022
• τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023
Το Τμήμα θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

του Δήμου Αλεξάνδρειας στα τηλέφωνα 23330-53071 & 72 (εσωτ. 4)

Ο «Έρασμος» σε γιορτινή ατμόσφαιρα,
 με δώρα, κεράσματα κι ευχές

-Η Λίνα Τουπεκτσή πρόσφερε δώρα σε παιδιά των 
ωφελούμενων γυναικών του Ξενώνα της δομής

Σε ιδιαίτερα χαρούμενη και γιορτινή ατμόσφαιρα, με άρωμα Χριστουγέννων, ο Σύλλογος Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «Έρασμος» υποδέχθηκε στα γραφεία μας (Μ. Αλεξάνδρου 17 – Βέροια) ωφελούμενες γυναίκες 
του Ξενώνα Βραχείας Διαμονής της δομής, με τα παιδιά τους, που δέχθηκαν δώρα, κεράσματα και ευχές 
από την κ. Λίνα Τουπεκτσή (Κοσμήματα – “Lina’s exclusive Jewels”), παρουσία εργαζομένων και μελών του 
ΔΣ. Η κ. Λίνα Τουπεκτσή, διαχρονική χορηγός του «Έρασμου» δίνει πάντοτε το δικό της «παρών», όχι μόνο 
κατά τις εορταστικές περιόδους του χρόνου αλλά ως σταθερή αρωγός του έργου μας και την ευχαριστούμε 
και φέτος εγκάρδια.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Προσφορά τροφίμων από τον ΙΣΗ 
στο κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Βέροιας

Υλοποιώντας ο-
μόφωνη απόφαση 
του Δ.Σ. του Ιατρικού 
Συλλόγου Ημαθίας 
προσφέραμε στο κοι-
νωνικό παντοπωλείο 
του Δήμου Βέροιας 
ποσότητα τροφίμων, 
μετά από συνεννόηση 
με τους υπεύθυνους 
του παντοπωλείου 
και την Πρόεδρο κ. 
Μπατσαρά. Το έργο 
που επιτελεί η συγκε-
κριμένη δομή είναι 
τεράστιο. Αξίζει να το 
αγκαλιάσουμε και να 
το ενισχύσουμε όλοι, 
κυρίως οι φορείς της 
πόλης μας.

Χρόνια
 Πολλά!
 Καλά 

Χριστούγεν-
να  με υγεία 

για όλο
 το κόσμο!

Το ΔΣ

Μ.Α.μ.Α: Κάλαντα για καλό σκοπό!

Την Τρίτη 19-12-2022,οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης βγήκαν 
στους δρόμους του χωριού και έψαλλαν τα κάλαντα δίνοντας ένα ελπιδοφόρο και αισιόδοξο μήνυμα για 
τα Χριστούγεννα. Οι μικροί μας φίλοι τα χρήματα που μάζεψαν(415 ευρώ)τα δώρισαν στο σύλλογό μας. 
Τέτοιες αξιέπαινες δράσεις ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης,ενισχύουν την προώθηση του εθελοντι-
σμού. Η κυρία Νίκη Τόσκα (εκπαιδευτικός)στο δημοτικό σχολείο της Μελίκης ,μας επισκέφθηκε στο σπίτι 
της Μ.Α.μ.Α για να μας παραδώσει τα χρήματα ,ανταλλάξαμε ευχές και στείλαμε στους μικρούς μας 
φίλους αναμνηστικά δωράκια .Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας τους μαθητές και τις μαθή-
τριες,το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη Διεύθυνση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης, για τη συγκι-
νητική πράξη αγάπης, προσφοράς και γενναιοδωρίας  προς το σύλλογό μας. Ευχαριστούμε όλους τους 
κατοίκους που ανταποκρίθηκαν στηρίζοντας και ενισχύοντας την υπέροχη αυτή δράση!Αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια σε όλους που απέδειξαν εμπράκτως το νόημα της προσφοράς ,της φιλανθρωπίας και της 
αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο.

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ της Μ.Α.μ.Α

Έψαλαν τα κάλαντα στον 
δήμαρχο Αλεξάνδρειας 

 T α  π ρ ώ τ α 
Κάλαντα των Χρι-
στουγέννων για τη 
φετινή εορταστική 
περίοδο έψαλλε 
χθες ομάδα από το 
Μικτό Κέντρο Διη-
μέρευσης – Ημερή-
σιας Φροντίδας Α-
πασχόλησης & Κα-
τάρτισης ΑμεΑ “Τα 
Παιδιά της Άνοιξης” 
στο Δήμαρχο Αλε-
ξάνδρειας, Πανα-
γιώτη Γκυρίνη.

 Επίσης, ο Δή-
μαρχος δέχτηκε τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας που έψαλλαν τα κάλαντα στους διαδρό-
μους του Δημαρχείου. 

Τον Δήμαρχο επισκέφθηκαν στο γραφείο του στο Δημαρχείο της Πόλης, φαντάροι και αξιωματικοί από 
το ΚΕΑΣ Αλεξάνδρειας και αφού έψαλλαν τα κάλαντα, αντάλλαξαν ευχές για υγεία και Καλά Χριστούγεννα.

Ο Δήμαρχος τους ευχαρίστησε θερμά όλους, τους ευχήθηκε υγεία και Καλές Γιορτές, προσφέροντας 
αναμνηστικά δώρα και κεράσματα.
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Η εορτή της Αγίας 
Αναστασίας 

της Φαρμακολυτρίας 
στη Βέροια

  Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βεροίας με 
την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Αναστασίας της 
Φαρμακολυτρίας.

 Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το 
καθιερωμένο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των 
κεκοιμημένων μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Ημαθίας. 

Άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 
στην πλατεία του Διαβατού

Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην πλα-
τεία του Διαβατού Ημαθίας, με παρουσία πλήθους κόσμου, σε μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διαβατού. 

Με μουσική και χορό, φαγητά και ποτά, δώρα και εκπλήξεις, μικροί και μεγάλοι, διασκέδασαν , 
αναμένοντας την Γέννηση του Θεανθρώπου, φωτίζοντας τον ουρανό με πυροτεχνήματα όταν ο Δή-
μαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.  

Στην γιορτινή και πολύ ζεστή εκδήλωση,  παρευρέθηκαν Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βέροιας, 
Δημοτικοί σύμβουλοι , Πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων καθώς και αρκετός κόσμος από τα γειτονικά 
χωριά.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροι-
ας, αποτελεί μία από τις βασικές δομές αλληλεγ-
γύης και προσφοράς στις οικονομικά αδύναμες 
οικογένειες της πόλης μας. 

Τα κριτήρια ένταξης στη δομή, είναι κοινωνι-
κοοικονομικά και υποβάλλονται αιτήσεις σε κα-
θορισμένο χρονικό διάστημα κάθε έτος.

Τα νοικοκυριά που ωφελούνται από το Κοινω-
νικό Παντοπωλείο, απειλούνται από την απόλυτη 
φτώχεια, καθώς υπάρχει ένα πολύ χαμηλό εισό-
δημα όπου δεν τους επιτρέπει την ένταξή τους 
σε κάποιο επίδομα ούτε όμως και την πρόσβαση 
σε όλα τα αγαθά που επιθυμούν.

Η περίοδος που διανύουμε, έχει πλήξει σα-
φώς τους μισθωτούς και επιχειρηματίες, όμως 
αυτοί οι άνθρωποι που τα κατάφερναν ήδη με 
δυσκολία, αναμφισβήτητα χρειάζονται τη στήριξή 
μας περισσότερο από ποτέ.

Αυτά τα Χριστούγεννα ας μοιράσουμε την 
αγάπη μας σε οικογένειες που δοκιμάζονται, ας 
δώσουμε έστω από ένα τρόφιμο που περισσεύει 
στο ντουλάπι μας, ας αγοράσουμε ένα παραπά-
νω είδος, καθώς ψωνίζουμε για το σπίτι μας, ας 
κάνουμε κάποιους ανθρώπους να χαμογελάσουν 
κι η αιτία να είμαστε εμείς…

Σας καλούμε να προσφέρετε στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο , βασικά είδη διατροφής – μακράς 
διάρκειας (αλεύρι, ελαιόλαδο, γάλα εβαπορέ, 
ρύζι, κονσέρβες, ζάχαρη, σάλτσα ντομάτας, ό-
σπρια, φρυγανιές, ζυμαρικά, μπισκότα , δημητρι-
ακά κλπ) χαρτικά, απορρυπαντικά , είδη προσω-
πικής υγιεινής, αλλά ακόμη και εδέσματα, γλυκά, 
σοκολάτες για τα μικρά παιδιά.

Και η ελάχιστη προσφορά είναι για μας πολύ-
τιμη!!!

Επίσης έχουν τοποθετηθεί για τις γιορτινές 
ημέρες καλάθια για τη συλλογή προϊόντων:

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ:
-Athletic Kingdom Fitness Center (Βενιζέλου 85)
-Curves Βέροια Γυμναστήριο Γυναικών (Πα-

στέρ 4)
-ΓΑΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΡΑΤΕ (Μ.Μπότσαρη 92)
-Fit House - Fitness & Pool Gym (Εγνατίας 5)
-Lock Gym (Θεσσαλονίκης 25)
-Space Gym (Πιερίων 79β)
SUPER MARKETS:
-EXPRESS MARKET (Ε. Ζάχου 15)
-MY MARKET (Μητροπόλεως 42)
-ONE MARKET (Καρατάσου 22, Πιερίων 146, 

Τραπεζούντος 31)
-PASAKIOSKI’S SPOT4YOU (Μ.Μπότσαρη 

103)
-ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (1ο χλμ Ν.Π.Δ.Ο Βέ-

ροιας-Νάουσας)
-ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Θεσσαλονίκης και Παυσανίου)
-ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ (Μέσης)
-ΜΑΣΟΥΤΗΣ (Μ. Αλεξάνδρου 11)
-ΠΙΤΣΙΑΣ (Θερμοπυλών 7, Μ.Μπότσαρη 62, 

Πιερίων 63)
-ΠΡΩΤΕΑΣ (Ανοίξεως 25, Θερμοπυλών 18, 

Πιερίων 28)
-ΤΗΣ ΔΕΣΠΩΣ (Μαυρομιχάλη 4)
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στην 

οδό Σταδίου 51 (απέναντι από το γήπεδο) 
Για παραδόσεις προϊόντων και οποιαδήποτε 

άλλη πληροφορία , θα μας βρείτε στα τηλέφωνα:
2331353824, 2331353811 ( καθημερινά 

9:00πμ με 02:30μμ)
Καλές γιορτές σε όλους
 με υγεία και ευτυχία!!

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
 Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού

Γεωργία Μπατσαρά

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, συ-
γκεντρώνει τρόφιμα 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 συμ-
βάλλουν ,  ( 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

www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

Προσφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Βέροιας τις μέρες των γιορτών



Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,  

«Ὅπου Θεός δέ βούλεται, 
νικᾶται φύσεως τάξις, ὡς γέ-
γραπται· Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς 
Παρθένου, ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰου-
δαίας». 

Θριαμβευτικό ἀντηχεῖ τό μή-
νυμα τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου, τό 
ὁποῖο ἀκούσθηκε καί σήμερα 
στούς ναούς μας, κατά τόν Ὄρ-
θρο τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς τοῦ 
Χριστοῦ Γεννήσεως.  

Θριαμβευτικό, γιατί δέν ὑ-
πάρχει μεγαλύτερος θρίαμβος 
ἀπό τά θαύματα τοῦ Θεοῦ. Καί 
ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα εἶναι τό 
θαῦμα τῆς θείας ἐνανθρωπήσε-
ως, τό ὁποῖο ἑορτάζουμε καί πα-
νηγυρίζουμε σήμερα.  

Τό μήνυμα αὐτό εἶναι ἡ ἀπά-
ντηση πρός τήν Παρθένο Μα-
ριάμ, ἡ ὁποία ἀξιώθηκε νά γίνει 
Μητέρα τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ 
Θεοῦ καί ἐκπλήττεται κρατώντας 
τόν ἀχώρητο Θεό ὡς βρέφος 
στή μητρική της ἀγκάλη. Εἶναι 
ὅμως συγχρόνως καί ἡ ἀπάντη-
ση τήν ὁποία ἐπαναλαμβάνει ὁ ἱερός ὑμνογράφος πρός ὅλον 
τόν κόσμο, πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, πιστούς καί ἀπίστους, 
χριστιανούς καί μή, οἱ ὁποῖοι αἰῶνες τώρα στέκονται ἔκπληκτοι 
μπροστά στό θαῦμα τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, καί ἄλλοι τό ἀ-
ποδέχονται καί προσκυνοῦν τόν γεννηθέντα Χριστό, ἄλλοι πάλι 
τό ἀπορρίπτουν καί τό ἀρνοῦνται.  

Καί τί ἀπαντᾶ πρός ὅλους αὐτούς, πρός ὅλους μας ὁ ἱερός ὑ-
μνογράφος; Ἀπαντᾶ καί διακηρύσσει ὅτι ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ 
ἀπό τήν Παναγία Παρθένο ἀποτελεῖ ἀδιάψευστη ἀπόειξη ὅτι ὁ 
Θεός μπορεῖ, ὅπου καί ὅποτε θέλει, νά ὑπερβεῖ τούς νόμους τῆς 
φύσεως. «Ὅπου Θεός βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις». 

Ὁ Θεός εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος δημιούργησε τή φύση καί τούς 

νόμους της, γιά νά μήν ἐπικρατεῖ 
ἀναρχία καί σύγχυση, ἀλλά γιά 
νά λειτουργοῦν τά πάντα ἁρμονι-
κά καί πρός ὠφέλεια τῶν ἀνθρώ-
πων, τούς ὁποίους ἔπλασε γιά 
νά τά ἀπολαμβάνουν. Γι᾽ αὐτό 
καί ὁ Θεός ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος 
μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τούς νό-
μους τῆς φύσεως, ὄχι γιά νά τούς 
καταστρατηγήσει ἀλλά γιά νά βο-
ηθήσει καί νά διευκολύνει μέ τόν 
τρόπο αὐτό τό πλάσμα του, τόν 
ἄνθρωπο. Ὁ Θεός παρακάμπτει 
τούς ὅρους, τούς ὁποίους ὁ ἴδι-
ος ἐθέσπισε καί λειτουργοῦσαν 
χιλιάδες χρόνια, κινούμενος ἀπό 
τήν ἀγάπη του γιά τόν ἁμαρτωλό 
ἄνθρωπο, προκειμένου νά λυ-
τρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν 
ἁμαρτία καί νά τόν σώσει ἀπό 
τήν καταδυναστεία τοῦ διαβόλου. 

Καί ὁ τρόπος τόν ὁποῖο ἐπι-
νοεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ὑ-
πέρβαση τῶν ὅρων τῆς φύσεως, 
ὄχι προκειμένου νά διασαλεύσει 
τήν τάξη, ἀλλά προκειμένου νά 
φέρει τήν εἰρήνη, καταλύοντας 
τό μεσότοιχον τῆς ἔχθρας, προ-

κειμένου νά χαρίσει στούς «ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου» καθη-
μένους ἀνθρώπους «τό φῶς τῆς γνώσεως», τό ὁποῖο θά φέρει 
ὡς «φῶς τοῦ κόσμου» ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής Χριστός, ὁ 
ἄσαρκος Υἱός καί Λόγος του, ὁ ὁποῖος λαμβάνει σάρκα ἀπό τήν 
Παναγία Παρθένο, πού παραμένει καί μετά τόκον Παρθένος. 

«Ὅπου Θεός βούλεται νικᾶται φύσεως τάξις». 
Τό μήνυμα αὐτό τῆς ἑορτῆς τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ δέν 

ἀφορᾶ ὅμως μόνο τό μέγα θαῦμα τῆς θείας ἀγάπης τό ὁποῖο 
ἑορτάζουμε. Ἀφορᾶ καί τή δική μας ζωή καί τή ζωή ὅλου τοῦ 
κόσμου. Μᾶς δίδει δύναμη καί ἐλπίδα καί προοπτική. Γιατί ὁ 
Θεός μπορεῖ νά ἐπέμβει ἐκεῖ ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νά 
προχωρήσει. Ὁ Θεός μπορεῖ νά ἀνοίξει δρόμους ἐκεῖ ὅπου ὁ 

ἄνθρωπος βλέπει μόνο ἀδιέξοδα. Ὁ Θεός μπορεῖ νά δώσει 
λύσεις ἐκεῖ ὅπου ἡ ἀνθρώπινη λογική παραλύει. Ὁ Θεός 
μπορεῖ νά φέρει τήν εἰρήνη καί τήν καταλλαγή ἐκεῖ ὅπου 
ἐπικρατοῦν οἱ συγκρούσεις καί οἱ ἀντιπαραθέσεις. Ὁ Θεός 
μπορεῖ νά μεταβάλλει τίς σκέψεις καί τίς ἀποφάσεις τῶν 
ἀνθρώπων, ἀκόμη ὅταν κανείς δέν μπορεῖ νά τούς ἐπηρε-
άσει.  

Δέν εἶναι δύσκολο νά τό πιστεύσουμε. Ἀρκεῖ νά στρέ-
ψουμε τό βλέμμα μας στήν εἰκόνα τῆς γεννήσεως τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἀρκεῖ νά μεταφερθοῦμε νοερά στό σπήλαιο τῆς Βη-
θλεέμ καί νά δοῦμε τόν δι᾽ ἡμᾶς γεννηθέντα Χριστό. Ἀρκεῖ 
νά δοῦμε δίπλα του τήν Παναγία Παρθένο, τήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο. Ἀρκεῖ νά ἀνοίξουμε τήν ψυχή μας γιά νά ὑποδε-
χθοῦμε μέ ταπείνωση καί ἀγάπη τόν γεννηθέντα Χριστό, 
γιά νά ζήσουμε καί ἐμεῖς τό θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
στήν ψυχή μας, στή ζωή μας, στόν κόσμο μας. 

 Διάπυρος πρός τόν ἐν σπηλαίῳ 
γεννηθέντα Κύριον εὐχέτης 

Ὁ Μητροπολίτης 
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων 
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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

 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 Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, όπου θα ο-
μιλήσει ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αντιγονιδών Αρχιμ. Παύλος 
Σταματάς.  

Την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου στις 5:00 π.μ. θα ιερουργήσει 
στον Μητροπολιτικό 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 φοι-
τητών από το Ίδρυμα «Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ». 

Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση 

του Ωδείου της Ιεράς 
Μητροπόλεως στη Νάουσα

  Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου το απόγευμα στο Μητρο-
πολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα 
πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του 
Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας.  Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο 
Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος μίλησε 
με θέμα: «Το Μυστήριο των Χριστουγέννων» και συνεχάρη 
τους συντελεστές της εκδήλωσης.  

Συμμετείχαν τα τμήματα Βυζαντινής, Πιάνου, Κιθάρας, 
Κανονάκι, Μονωδίας καθώς και η μικτή χορωδία ενηλίκων 
υπό τη διεύθυνση της κ. Μαρίας Πέτκου. Την εκδήλωση 
παρουσίασε η Γραμματέας του Ωδείου της Ιεράς Μητροπό-
λεως μας κ. Μαρία Χαλδαιοπούλου. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Το ΔΣ του συλλόγου Μ.Α.μ.Α ευχαριστεί από καρδιάς 
-Τον κύριο Κυριάκο Χερίδη για τη δωρεά 100 ευρώ
-Τον κύριο Ραφαήλ Θεοδωρίδη για τη δωρεά 100 ευρώ
-Την κυρία Μίνα Παπακυριάκου για τη δωρεά 200 ευρώ
-Το σύλλογο γονέων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέ-

ροιας για τη δωρεά 100 ευρώ
-Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά 20 ευρώ 
-Ευχαριστούμε το Δήμο Βέροιας, το Σωματείο Παραγω-

γών και το Σωματείο Εμπόρων Ρούχων, για τη προσφορά 
τροφίμων και ρούχων για την κάλυψη των αναγκών οι-
κογενειών του συλλόγου που βρίσκονται σε πραγματική 
ανάγκη. 

Τέτοιες δράσεις αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης ενι-
σχύουν το αίσθημα του εθελοντισμού. 

Τα έσοδα των δωρεών θα διατεθούν για την αγορά 
καυσίμων για τις μετακινήσεις του mini van της Μ.Α.μ.Α. 

Με εκτίμηση 
το ΔΣ του συλλόγου

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 23 

Δεκεμβρίου 2022 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Επισκοπής Ημαθίας ο Μερκού-
ριος Αργυρόπουλος σε ηλικία 75 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 στις 4.00 μ.μ. 

από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Κορυφή Ημαθίας η Καλ-
λιόπη  Παπαζήση σε ηλικία 89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
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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  αγρό-

κτημα 5 στρεμμάτων 

στον Τριπόταμο Βέ-

ροιας,  πολύ κοντά 

στο χωριό, με ηλε-

κτρικό ρεύμα, είναι 

ποτιστικό και χέρσο. 

Πληρ.  τηλ. :  23310 

27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδί-

ου (μετά τη γέφυρα 

προς Εργοχώρι) εμ-

βαδού 78 τ.μ., έτους 

κατασκευής  1975 , 

χρήζει ανακαίνισης. 

Τηλ: 2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό -

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και οι-

κοδομήσιμο, με απο-

θήκη και αχυρώνα 

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  ενο ι -

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 και κέντρου. Τι-

μή 270 ευρώ. Πληρο-

φορίες: 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.

του Σαββατοκύριακου

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.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 

εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. Δι-

αθέτει μεταλλικό ρολό ασφαλεί-

ας. Τηλ.: 6986 731153.

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 φύ-
λαξη μικρών παιδιών και νηπί-
ων για πρωϊνή ή απογευματινή 
απασχόληση με μεγάλη εμπει-
ρία. Πληρ. τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων. Τηλ.: 6945 738276 κα Βέ-
τα.

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

Η βιομηχανία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. (Μαυροβούνι Ν. Πέλλης) ενδια-
φέρεται να προσλάβει άτομο με σπουδές που σχετίζονται με την 
χημεία ή την επεξεργασία τροφίμων, με σκοπό την εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής στο χώρο της αγροδιατροφής, σε συνεργασία με 
το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: efthimiospapado@hotmail.com. Για τυχόν περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 6973982033.



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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