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Το «μαζί» και η «σύγκλιση» 
των χρωμάτων στο σήμα 

του Χαλκίδη

«Μαζί για τον νέο Δήμο Βέροιας», το όνομα του συν-
δυασμού του Μιχάλη Χαλκίδη με τρία χρώματα στο σήμα: 
μπλε, πράσινο και πορτοκαλίζων, για να δηλώσει προφα-
νώς το άνοιγμα σε όλα τα κόμματα, χωρίς ταυτότητες,  με 
τα οποία θα ξεκινήσει πιο στενές επαφές, όπως είπε. Το 
Μαζί, για τους συνεργάτες του αφού σε πολλά σημεία της 
χθεσινής του σύντομης ομιλίας του, τους επικαλέστηκε και 
το Μαζί, της συστράτευσης ακόμα και των συνυποψηφίων 
του της ίδιας πολιτικής δεξαμενής, στους οποίους έστειλε 
«μηνύματα» να παραμερίσουν τις φιλοδοξίες, για το καλό 
της πόλης…

Να αναμένουμε πολιτικές αντιδράσεις και απαντήσεις, 
ως προς τη συστράτευση;

Τετ α τετ οδηγού
με μεγάλη αρκούδα στον 
δρόμο για Καϊμάκτσαλαν!

Μια απρόσμενη συνάντηση είχε οδηγός από τον Άγιο 
Αθανάσιο Πέλλας ενώ κατευθυνόταν με το όχημά του προς 
το Καϊμάκτσαλαν, βλέποντας ξαφνικά μπροστά του μέσα 
στον δρόμο μια μεγάλη αρκούδα! Το όμορφο ζώο δεν του 
επιτέθηκε, παρά μόνο τον κοίταξε και ύστερα συνέχισε τον 
δρόμο του. 

«Δεν τρόμαξα, απλά σοκαρίστηκα με το μέγεθός της. 
Ήταν τεράστια…», είπε μιλώντας στο MEGA ο οδηγός, ο 
οποίος παρά την αρχική ταραχή του κατάφερε να απαθα-
νατίσει την ιδιαίτερη αυτή συνάντηση.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ξενοφώντος οσ. και της συνοδείας αυτού

Κατέρρευσε γέφυρα στην Ημαθία
από τις βροχοπτώσεις!

Σε ανακοίνωση 
της Γενικής Περιφε-
ρειακής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Κεντρι-
κής Μακεδονίας ανα-
φέρεται ότι διακόπηκε 
χθες Τετάρτη(25/01) 
η  κυκλοφορία οχη-
μάτων στο 2ο χιλιό-
μετρο του δρόμου 
Νέας-Παλαιάς Λυκο-
γιάννης, καθώς και 
στο 2ο χιλιόμετρο 
του δρόμου Παλαιού 
Προδρόμου-Κουλού-
ρας, λόγω κατάρ-
ρευσης της γέφυρας 
εξαιτίας προβλημάτων από τις βροχοπτώσεις. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για την αποκατάσταση της ζημιάς 
και την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας, ωστόσο όσοι πρέπει να διέλθετε από το σημείο τηλεφωνήστε πρώτα στο Α.Τ. για 
καλό και για κακό…

Παράταση στο επίδομα έως 6000 ευρώ
για επανασύνδεση ρεύματος

Με ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε παρατείνονται οι αι-
τήσεις για το βοήθημα που δίνεται από το κράτος για 
την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε 
όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν απο-
συνδεθεί από το δίκτυο έως 31.12.2022. Με ένα τηλε-
φώνημα σε 5ψηφιο νούμερο θα μπορούν τα ευάλωτα 
νοικοκυριά να επανασυνδέσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, 
εφόσον αυτό «κόπηκε» λόγω χρεών προς τους παρό-
χους. Μάλιστα, το κράτος με ειδικό βοήθημα καλύπτει 
εφάπαξ ολόκληρο το ποσό για χρέη που φτάνουν έως 
και τα 6.000 ευρώ. Για μεγαλύτερα χρέη το βοήθημα 
διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής φτάνο-
ντας στο 30% για ποσά που ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος διαμορφώνεται ως εξής:
-Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλ-

λεται εφάπαξ στο 100% το σύνολο της οφειλής.
-Για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.
-Για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.
-Για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.
Το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Με ποια κριτήρια ψηφίζουν κόμμα και βουλευτές
οι πολίτες;

Τα κριτήρια με τα οποία οι 
πολίτες θα ψηφίσουν κόμμα 
αλλά και υποψήφιους βου-
λευτές στις επόμενες εθνικές 
εκλογές, καταγράφει το απο-
τέλεσμα της δημοσκόπη-
σης που πραγματοποιήθηκε 
τον τρέχοντα μήνα (Ιανουά-
ριο 2023) και παρουσίασεη
Politic.grσεσυνεργασίαμε
τηνInterview.

Σύμφωνα με τα ευρήματα 
της έρευνας, οι ψηφοφόροι ε-
πιλέγουν ένα κόμμα με γνώ-
μονα το προσωπικό τους συμ-

φέρον και τις τρέχουσες ανάγκες τους, ενώ το ιδεολογικό κομμάτι και η ταύτιση με ένα κόμμα εμφανίζεται ως δεύτερο 
κριτήριο επιλογής ενός πολιτικού κόμματος.

Επίσης η ρητορεία και η λογική επιχειρηματολογία είναι ο πιο σημαντικός λόγος για να επιλέξει ο ψηφοφόρος έναν 
υποψήφιο βουλευτή. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ιεραρχεί ως πρώτο κριτήριο τον πολιτικό λόγο 
ενός υποψήφιου (28%), ως δεύτερο κριτήριο εμφανίζεται το έργο που έχει κάνει ο υποψήφιος στην εκλογική του Περι-
φέρεια (20,4%) και ως τρίτο κριτήριο το πόσο καταξιωμένος είναι στον επαγγελματικό του κλάδο (16,3%).

Αντιφατικές είναι οι απαντήσεις που δίνουν οι ψηφοφόροι σχετικά με την επιρροή που έχουν οι δημοσκοπήσεις 
στις πολιτικές τους επιλογές, καθώς, 9 στους 10 δηλώνουν ότι η δημοσίευση των δημοσκοπήσεων δεν επηρεάζει την 
απόφασή τους σχετικά με το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν, ενώ αντίθετα παραπάνω από ένας στους δύο θεωρεί ότι η κοι-
νή γνώμη διαμορφώνεται από τις δημοσκοπικές έρευνες.

Επίσης, 7 στους δέκα ψηφοφόρους αποκαλύπτουν ότι δεν είναι πάντα πιστοί στους ίδιους υποψήφιους βουλευτές 
και ότι η ψήφος τους ανά εκλογική περίοδο μπορεί να μεταβάλλεται. Μετανιωμένοι, κατά την φράση «να μου κοβό-
ταν το χέρι», δηλώνουν πάνω από ένας στους δύο ψηφοφόρους καθώς το 52% αποκαλύπτει ότι έχει μετανιώσει για 
κόμμα που έχει ψηφίσει στο παρελθόν και το 58,9% δηλώνει ότι έχει τύχει να μετανιώσει για ψήφο που έχει δώσει σε 
βουλευτή.

Αυτά αναφέρει η πρόσφατη δημοσκόπηση στo «politic” και θεωρούμε ότι πολλοί αναγνωρίζουν και δικές τους επι-
λογές και συμπεριφορές, πριν και μετά την κάλπη!

Δεν είναι πλέον αργία για τα σχολεία
η 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)

Μια από τις «κλασσικές» σχολικές αργίες ήταν στις 30 Ιανουαρίου, η ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών. Μέσα 
στα πολλά πράγματα που άλλαξαν στην Παιδεία τα τελευταία χρόνια ήταν και η κατάργηση της συγκεκριμένης σχολι-
κής αργίας το 2020 με διάταξη που κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.  

Σύμφωνα με την ίδια διάταξη στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και 
εκκλησιασμός. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας θα τηρηθεί μετά από τις εορταστικές εκδηλώσεις 
για την ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου, αναφέρει εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.

Επομένως γονείς που έχετε μεγαλώσει με την αργία των Τριών Ιεραρχών μην ξεχαστείτε, γιατί στις 30 Ιανουαρίου 
τα παιδιά πλέον πηγαίνουν σχολείο!
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Το όνομα του συνδυασμού του «Μα-
ζί για τον Δήμο Βέροιας- Δήμος ισχυρός 
και πρωταγωνιστής» και τους πρώτους 19 
υποψήφιους, παρουσίασε χθες το από-
γευμα στο ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον» ο 
υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας Μιχάλης 
Χαλκίδης, δίνοντας το πρώτο στίγμα της 
παράταξής του που θα πορευτεί, όπως 
τόνισε, πέρα από χρίσματα και κόμματα και 
γι αυτό, τους κάλεσε όλους να αφήσουν την 
κομματική τους ταυτότητα στο σπίτι. Όπως 
είπε, παρά τον σεβασμό του στη Νέα Δημο-
κρατία, από την οποία τιμήθηκε 22 χρόνια 
στην Ημαθία, πρώτος αυτός, αναστέλλει α-
πό σήμερα την κομματική του ταυτότητα και 
μαζί με τους συνεργάτες του που ανήκουν 
σε διαφορετικούς χώρους, θα αγωνιστούν 
για ένα καλύτερο αύριο.

Ο κ. Χαλκίδης ενημέρωσε ότι θα ξεκι-
νήσει επαφές με όλα τα πολιτικά κόμματα 
και θα ζητήσει τη στήριξή τους ανεξάρτητα 
από την ιδεολογία του καθένα, καθώς, όπωςείπε, το ζητούμενο είναι η 
σύγκλιση.

«Θέλουμε τη στήριξη όλων των κομμάτων και βέβαια πρωτίστως του 
κόμματος στο οποίο ανήκω», είπε, τοποθετώντας τις προσεχείς επισκέ-
ψεις του στους πολιτικούς φορείς, στο πλαίσιο της συζήτησης και της 
σύγκρισης προγραμμάτων και θέσεων, για να βρεθούν κοινά σημεία.

Συνεχίζοντας απευθύνθηκε δημόσια στους συνυποψηφίους του, στις 
παρυφές του πολιτικού του χώρου, (Π. Παυλίδης και Φ. Κουτσουπιάς) 
να ξανασκεφτούν την υποψηφιότητά τους. «Τους καλώ να παραμερί-
σουν τις φιλοδοξίες και να έρθουν να συμπορευθούμε διότι  δεν μπο-
ρούμε να πετύχουμε τίποτα με 2-3 ψηφοδέλτια», τόνισε.

Ακολούθησε η κριτική του στον δήμαρχο Κ. Βοργιαζίδη και την πα-
ρούσα δημοτική Αρχή, που, όπως είπε, «αποδεικνύεται κατώτερη των 
περιστάσεων, με τον ίδιο δήμαρχο τόσα χρόνια. Ο κύκλος τους έκλεισε, 
δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα άλλο» και επιφυλάχθηκε για αυστηρό-
τερη κριτική από δω και στο εξής, κάνοντας μια πρώτη αναφορά στην 
έλλειψη εξωστρέφειας και προσέλκυσης επισκεπτών στην πόλη, φέρνο-
ντας ως παράδειγμα τα Τρίκαλα, αλλά και στη λειτουργία του βιολογικού 
καθαρισμού. «Αρχίζει ένας αγώνας για να αποψιλωθεί, που ήδη έχει 
αποψιλωθεί, η δημοτική αρχή», ανέφερε.

Ακολούθως, παρουσίασε τους πρώτους υποψήφιους που είναι:
Κατερίνα Αλεξίου (Υπάλληλος ΟΑΕΔ)

Αλεξία Αντωνακακη (οικιακά)
Χρήστος Γουναράς (δικηγόρος)
Κώστας Ζιώγας (ελεύθερος επαγγελματίας)
Φώτης Θεοχαρόπουλος (δάσκαλος)
Θόδωρος Κακαγιάννης (καθηγητής)
Διονύσης Κούγκας (συνταξιούχος αστυνομικός,
πρ. αστυνομικός διευθυντής)
Αντώνης Κουφόπουλος (συνταξιούχος υπάλληλος)
Θωμάς Ντόβας (συνταξιούχος αστυνομικός)
Άγγελος Παπαντώνης (στρατιωτικός)
Ηλίας Πάπαρης (οικονομολόγος)
Άννα Σασσαλου (οικιακά)
Γιώργος Σοφιανίδης (προϊστ. ΔΥΠΑ Βέροιας)
Λάζαρος Τσαβδαρίδης (δικηγόρος)
Γιάννης Τσαμήτρος (οικονομολόγος)
Χαράλαμπρος Τσιφλίδης (ελεύθερος επαγγελματίας)
Παναγιώτης Τσιούπρος (συνταξιούχος αστυνομικός)
Παναγιώτης Χαρέλας (Πρόεδρος Συνοριοφυλάκων)
Αναστασία Χατζηκωστή (εκπαιδευτικός)
«Θα συστρατευτούμε στον αγώνα, το έχουν δείξει οι πράξεις μας και 

θα μπω μπροστά πρώτος, μεταξύ ίσων. Θα πρέπει να βγουν άνθρω-
ποι με όρεξη για το δήμο. Δίνω υπόσχεση ότι εγώ θα καθίσω μόνο μία 
πενταετία και μετά θα αναλάβουν οι νέοι άνθρωποι της παράταξης, η 

νέα γενιά που θα πάρει τα ηνία μετά την επίτευξη του στόχου, για ένα 
καλύτερο αύριο που χρωστάμε στους βεροιώτες και στα παιδιά μας», 
κατέληξε ο κ. Χαλκίδης, που ενημέρωσε ότι θα ακολουθήσει σύντομα 
γενικό προσκλητήριο σε εκδήλωση, στο κέντρο της Βέροιας.

Παρόντες ήταν και μέλη της επιτροπής αγώνα, που αποτελείται από 
τους Γιώργο Μηνά, Γιάννη Ακριβόπουλο, Κοσμά Λουκίδη, Μάκη Ισαακί-
δη και Μιχάλη Σακαλή.

Σοφία Γκαγκούση

Μιχάλης Χαλκίδης: «Μαζί για τον Δήμο Βέροιας», 
πέρα από χρίσματα και κόμματα

-Τους πρώτους 19 του συνδυασμού του παρουσίασε χθες ο υποψήφιος δήμαρχος

Υπόμνημα με τα αιτήματά τους 
κατέθεσαν στον Δήμαρχο Βέροιας, 
κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και στον 
Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
κ. Ηλία Τσιφλίδη, ο Πρόεδρος και ο Α-
ντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου 
Γεωργών Βέροιας, κ.κ. Τάσος Χαλκί-
δης και Γιάννης Βράνας.

Με αφορμή τις αγροτικές κινητο-
ποιήσεις της 23ης Ιανουαρίου, οι πα-
ραγωγοί συνομίλησαν με την τοπική 
πολιτική ηγεσία, μεταφέροντας τις δι-
εκδικήσεις τους που αφορούν σε:

-Πλήρη και όχι αποσπασματική α-
ποζημίωση της πληγείσας παραγω-
γής από τις βροχοπτώσεις του περα-
σμένου καλοκαιριού.

-Αποκατάσταση της αδικίας για το 
χαμένο εισόδημα και την χαμένη πα-
ραγωγή εξαιτίας των συνεπειών του 
πολέμου στην Ουκρανία και των συν-
θηκών της αγοράς που απαξίωσαν 
μεγάλο ποσοστό της παραγωγής.

-Ρυθμίσεις που να καλύπτουν το σύνολο των αγροτικών 
προϊόντων που έχουν επηρεαστεί (κεράσια, ακτινίδια, δαμά-
σκηνα).

-Άμεσο εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκτίμησης και 
αποζημίωσης της παραγωγής από τον ΕΛΓΑ και αλλαγή του 
κανονισμού του.

-Πλήρη κάλυψη των ζημιών στο 100%, μεσούσης της κλι-

ματικής αλλαγής.
-Άμεση απόσυρση κάθε διαδικασίας πλειστηριασμού στα 

αγροτικά σπίτια
-Γενναία μείωση του κόστους παραγωγής, μέσα από 

πραγματικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, με αφορολόγητο 
πετρέλαιο, φτηνά εφόδια και ζωοτροφές.

Ο Δήμαρχος Βέροιας και ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανά-
πτυξης δήλωσαν την αμέριστη συμπαράσταση στα αιτήματα 
των αγροτών, οι οποίοι, όπως υπογράμμισαν, αποτελούν τον 
βασικό πυλώνα της οικονομίας στην περιοχή.

Σε ετοιμότητα ο Δήμος 
Νάουσας και οι αρμόδιες 

υπηρεσίες για την επικείμενη 
επιδείνωση του καιρού

Σε ετοιμότη-
τα βρίσκονται 
τα  συνεργε ία 
του Δήμου Νά-
ουσας λόγω της 
επικείμενης ε-
πιδείνωσης του 
καιρού τα επό-
μενα 24ωρα, 
σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της 
Εθνικής Μετεω-
ρολογικής Υπη-
ρεσίας. 

Σε περίπτω-
ση χιονοπτώ-
σεων, ο Δήμος 
Ν ά ο υ σ α ς ,  ε -
νημερώνει ότι 
εκτός από το 
κτίριο της Βέτ-
λανς, οι πολίτες 
θα μπορούν να 
προμηθεύονται 
αλάτι και από το 
κτίριο του Δη-
μαρχείου.  

Επισημαίνεται ότι ήδη έχει διανεμηθεί αλάτι στις σχολικές μονάδες του Δήμου, 
σε δημόσια κτίρια κλπ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 23323 50300.

Υπόμνημα αιτημάτων κατέθεσε  
ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών 

στον Δήμαρχο Βέροιας
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Πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 21 Ιανουαρίου εκ-
παίδευση στη Βασική Υπο-
στήριξη Ζωής και Χρήση 
Αυτόματου Εξωτερικού Απι-
νιδωτή στο 1ο Εργαστηριακό 
Κέντρο Βέροιας.

Είναι  η δεύτερη που 
πραγματοποιείται το 2023 με-
τά την εκπαίδευση μελών του 
δικηγορικού συλλόγου και 
μελών του συλλόγου δικαστι-
κών υπαλλήλων Βέροιας. Η 
εκπαίδευση διήρκεσε από τις 
09:00 μέχρι τις 15:30. Συμ-
μετείχαν ως εκπαιδευόμενοι 
32 μαθητές και μαθήτριες του 
3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Βέροι-
ας οι οποίοι απέκτησαν την γνώση και την αυτοπε-
ποίθηση ώστε αν ποτέ χρειαστεί να μπορούν με τα 
δυο τους χέρια να σώσουν μια ζωή. 

Εκπαιδευτές ήταν εθελοντές της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας 
(ΕΕΕΠΦ) καθώς και μέλη της ομάδας Α’ Βοηθειών 
του 1ου ΕΚ Βέροιας που έχουν πιστοποιηθεί ως 
εκπαιδευτές του European Resuscitation Council 
(ERC). Στο τέλος της εκπαίδευσης έγινε η απονομή 
των πιστοποιητικών του ERC στους εκπαιδευόμε-
νους.

Αξίζουν ευχαριστίες και συγχαρητήρια στους 
εθελοντές της ΕΕΕΠΦ και τα μέλη της ομάδας Α’ βο-
ηθειών του Εργαστηριακού Κέντρου που σαν πιστο-
ποιημένοι εκπαιδευτές προσφέρουν πολύτιμες γνώ-
σεις και δεξιότητες στην υπηρεσία του ανθρώπου. 

Η δραστηριότητα ήταν ενταγμένη σε σειρά εκ-
παιδεύσεων που περιλαμβάνονται στον προγραμ-
ματισμό εκπαιδευτικού έργου του ΕΚ και τον σχεδι-
ασμό της Ομάδας Α’ Βοηθειών για εξωστρέφεια και 
διάχυση καλών πρακτικών.

Η πέμπτη ανταλλαγή μαθητών στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο «Me, You and our 
Europe» και θέμα τον πολιτισμό, στο οποίο το 5ο ΓΕ.Λ. 
συμμετέχει ως εταίρος, πραγματοποιήθηκε στην πόλη 
Ηouthalen του Βελγίου από τις 16 ως τις 20 Ιανουαρίου 
2023. Μετέβησαν 8 μαθητές από Ελλάδα, οι οποίοι συνερ-
γάστηκαν άψογα σε όλη τη διάρκεια της κινητικότητας με 
τους Ισπανούς και Βέλγους μαθητές.

Η αποστολή του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας αποτελούνταν από 
τους μαθητές Χρήστο Πουρλίδα, Δημήτρη Σαλαμάνη, Με-
ρόλλι Ορέστη, Γιώργο Χριστοφορίδη, Φάνη Τριανταφυλλίδη 

και τις μαθήτριες Αναστασία Χατζηπαρασίδου, Καλλιόπη 
Τζίμπουλα και Βασιλική Τουλίκα, συνοδευόμενοι από τους 
εκπαιδευτικούς Μιχαηλίδου Όλγα και Πασχούλα Κωνστα-
ντίνο. Μαθητές και εκπαιδευτικοί για πέντε ημέρες πα-
ρουσίασαν τις εργασίες τους με θέμα την ιστορία της Ευ-
ρώπης, την πορεία της στον χρόνο, την δημιουργία, τους 
στόχους και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εργασίες συνοδεύονταν και από επισκέψεις σε φο-
ρείς και σημεία πολιτιστικής αναφοράς του Βελγίου, χώρα 
άλλωστε στην οποία εδρεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο• 
οι αποστολές συναντήθηκαν με τις τοπικές αρχές και 

τον Δήμαρχο του Houthalen και συνομίλησαν για 
τα προβλήματα της Ευρώπης. Eπισκέφτηκαν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την πόλη των Βρυ-
ξελλών, την Πανεπιστημιούπολη του Leuven, την 
ιστορική πόλη Gent και ολοκλήρωσαν τις εργασίες 
της κινητικότητας με την παρουσίαση των κοινών 
τους εργασιών με θέμα τις προτάσεις τους για την 
επίλυση των προβλημάτων της Ευρώπης και την 
συμβολή της νεολαίας για την επίτευξη των στό-
χων αυτών. 

 Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και εθνικός φορέας για την Ελλά-
δα είναι το Ι.Κ.Υ..

Εκπαίδευση Πρώτων 
Βοηθειών στο 1ο ΕΚ Βέροιας

Μετακίνηση μαθητών του 5ου ΓΕΛ Βέροιας στο 
Βέλγιο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

ΚΑ229 με τίτλο «Me, You and our Europe»

Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου από το 
Δημοτικό Ωδείο της ΚΕΠΑ
Εκδήλωση για το 

έργο των μουσικών 
που μαρτύρησαν στα 
ναζιστικά στρατόπεδα 
Την Δευ-

τέρα 30 Ια-
ν ο υ α ρ ί ο υ , 
στις 8:00μ.μ, 
το Δημοτικό 
Ω δ ε ί ο  τ η ς 
Κ Ε Π Α Δ ή -
μου Βέροιας 
διοργανώνει 
ε κ δ ή λ ω σ η 
αφιερωμένη 
στη ζωή και 
το έργο των 
μ ο υ σ ι κ ώ ν 
που φυλακί-
στηκαν και 
μαρτύρησαν 
στα ναζιστικά 
στρατόπεδα 
την περίοδο 
1933 – 1945. 
Η εκδήλωση 
πραγματοποιείται με αφορμή την παγκόσμια ημέρα μνή-
μης στα θύματα του Ολοκαυτώματος, που από το 2005 
ορίστηκε από τον ΟΗΕ να είναι η 27η Ιανουαρίου.  

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί από την καθηγήτρια 
πιάνου του ΔΩΒ Πόπη Φιρτινίδου μελέτη πάνω στο θέμα 
ενώ στο τέλος της βραδιάς θα ερμηνευτούν μουσικά έρ-
γα που συνδέονται με το Ολοκαύτωμα.

Διαβάζει η Σοφία Τσιάμη, φιλόλογος
Βιολί παίζει ο καθηγητής του ΔΩΒ Γιάννης Στέφανος 

Βλάχος
Θα ερμηνευτούν
α) η «Ραψωδία» από το έργο του Ernest Bloch «εβρα-

ϊκή σουίτα» (έργο του 1951) και β) η σουίτα που συνέ-
θεσε ο John Williams για το φιλμ «η λίστα του Σίντλερ» 
(έργο του 1993).

Σημείωση:  η εκδήλωση δεν απευθύνεται σε μικρά 
παιδιά,  διότι εμπεριέχονται σκληρές εικόνες και μαρτυ-
ρίες. 

Απονομή  υποτροφιών σε  
πρωτοετείς  φοιτητές

 Η  Αγαθοεργός  Αδελφότητα  Κυριών Νάουσας  διοργανώ-
νει  τελετή  Απονομής  Υποτροφιών  σε πρωτοετείς  φοιτητές   
της πόλης μας  , που αρίστευσαν  και πέτυχαν  την εισαγωγή 
τους στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Η Τελετή θα πραγματοποιηθεί την   Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 6.30΄μ.μ.  στον  Πολυχώρο Πολιτισμού   « Χρ.Λαναράς»  στην αίθουσα «ΒΕΤ-
ΛΑΝΣ»

Με αφορμή την Εορτή των Τριών Ιεραρχών- Προστάτες   των Γραμμάτων  και των μαθητών ,  
έχει προσκληθεί  να μιλήσει η Θεολόγος Κατερίνα  Μεσαρετζίδου

με θέμα : Οι Τρείς  Ιεράρχες – Πρότυπο  αγωγής. 

Γράφει ο Παύλος Δ. Πυρινός

Το καλύτερο δώρο που πήρα στις αρχές του 2023 ήταν το βιβλίο με 
τον ανωτέρω τίτλο.

Είναι ένα καλαίσθητο βιβλίο, προσεγμένο που εντυπωσιάζει εξωτερικά 
και εσωτερικά και κυκλοφόρησε υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Εκτός από τα Εισαγωγικά (συντελεστής έκδοσης του βιβλίου, ευχα-
ριστίες, αντί προλόγου) και τα περιεχόμενα των δύο CD, συνεντεύξεις, 
αφηγήσεις, φωτογραφίες, έγγραφα και βιβλιογραφία, αρχίζει το κυρίως 
θέμα με μια σύντομη βιογραφία του (σ.12), συνδυασμένη με πολλές άλ-
λες χρήσιμες πληροφορίες (τρόπος ζωής, συνήθειες, ήθη και έθιμα κ.α.)

«Στο ανά χείρας βιβλίο αποτυπώνεται η καταγραφή προφορικών μαρ-
τυριών και η έρευνα που βασίστηκε σε ντοκουμέντα, αρχεία και μνήμες» 
που αφορούν την περίοδο μετεγκατάστασης της πρώτης γενιάς προσφύ-
γων του 1922 στη Βέροια και στο Μακροχώρι, και στη ζωή των επόμενων 
γενιών στην πόλη μέχρι και σήμερα.

Αρχικά η έρευνα του Κώστα Ελευθεριάδη περιορίστηκε στην κατα-
γραφή των προσφύγων που ασχολούνται με τη μουσική (οργανοπαίχτες 
– οργανοποιοί). Η έρευνα οδήγησε στη συλλογή πλήθους πληροφοριών 
που αφορούσαν τη ζωή στην Μικρά Ασία, την απώλεια, τον ξεριζωμό, 
το ταξίδι, τις συνθήκες υποδοχής και εγκατάστασης στη Βέροια και στο 
Μακροχώρι, την επιβίωση, τα επαγγέλματα, τα έθιμα κ.α. όπως γράφει ο 
συγγραφέας.

Τρέχοντας από σπίτι σε σπίτι με συνεντεύξεις, περιγραφές, συγκέ-
ντρωσε βιογραφικά στοιχεία οργανοπαικτών και οργανοποιών, φωτογρα-
φίες, ηχητικό υλικό, έγγραφα κ.α. που ανέδειξαν τα μουσικά δρώμενα, 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των προσφύγων της Μικράς Ασίας.

Το βιβλίο του Κώστα Ελευθεριάδη είναι πρωτοποριακό στο είδος αυτό, 

του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι ένα άτομο που υπόσχεται πολλά 
στη συγκέντρωση ολοκληρωμένης «Συλλογικής Μνήμης» των προσφύ-
γων της Μικράς Ασίας στη Βέροια, Μακροχώρι και γενικότερα στο Νομό 
Ημαθίας.

Βιβλιοπαρουσίαση
Κυριάκος Ελευθεριάδης - Μ’ έναν’ μανέ και τον μποχτσά 

από την Μικρά Ασία στην Βέροια και στο Μακροχώρι
(Ένα βιβλίο Διάσωσης και Διατήρησης της Μουσικής παράδοσης

 μετά την Μικρασιατική Καταστροφή)



Τέσσερα βασικά θέματα, που αφορούν στην 
καθημερινότητα των λογιστών – φοροτεχνικών, 
σε σχέση τόσο με το νομοθετικό και κανονιστικό 
περιβάλλον, όσο και με τις υποχρεώσεις τους 
απέναντι στους πελάτες – φορολογουμένους, 
έθεσε το Προεδρείο του Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος, στη συνάντηση, που είχε 
με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο 
Βεσυρόπουλο, και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Αναλυτικότερα,
• Σχετικά με το αίτημα για πλήρη κατάργηση 

των ορίων, άνω των οποίων η υποβολή των 
δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των 
επιχειρήσεων γίνεται μέσω ηλεκτρονικών κωδι-
κών taxis των εξουσιοδοτημένων και πιστοποιη-
μένων από το ΟΕΕ  λογιστών – φοροτεχνικών, 
έγινε γνωστό ότι – σε πρώτη φάση – τα όρια 
μειώνονται από τα 50.000 στα 30.000 ευρώ, 
με άμεση υπογραφή της σχετικής Υπουργικής 
Απόφασης και ισχύ από 1/1/2023.

• Άμεσα αναμένεται να εξεταστεί η δυνατό-
τητα παράτασης της εκπλήρωσης των φορολο-
γικών υποχρεώσεων των πολιτών από τους λογιστές – φοροτεχνικούς, 
ως εξής:

Σε περίπτωση ασθένειας ή εγκυμοσύνης, οι δηλωτικές υποχρεώσεις 
μετατίθενται για το τέλος του επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση θανάτου, οι δηλωτικές υποχρεώσεις μετατίθενται για 
το τέλος του μεθεπόμενου μήνα.

Η εξέταση της δυνατότητας  αυτής έρχεται σε συνέχεια σχετικής 
νομοθετικής ρύθμισης μετά από πρόταση του ΟΕΕ, για την ασθένεια 
λόγω Covid-19.

• Συμφωνήθηκε από κοινού ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώ-
σεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός των προθεσμιών που ισχύουν 
βάσει νόμου. Για τον σκοπό αυτό, ο Υφυπουργός Οικονομικών και ο 
Διοικητής της ΑΑΔΕ δεσμεύθηκαν να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες και οι δύο πλευρές να συναντηθούν ξανά στο τελευταίο δεκαήμερο 
του Μαρτίου, ώστε να αποτιμήσουν την κατάσταση. Ο στόχος που τίθε-
ται είναι τον μήνα Αύγουστο να μην υπάρχει υποχρέωση εμπρόθεσμης 
υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

• Τέλος, οι κ.κ. Βεσυρόπουλος και Πιτσιλής άκουσαν θετικά το αίτη-
μα για τον εξορθολογισμό των διατάξεων των προστίμων, και της άμε-
σης εφαρμογής, που ισχύει στα φυσικά πρόσωπα, με όριο τα 100 ευρώ 
διαφοράς φόρου, και στα νομικά πρόσωπα, με τελικό στόχο τον ριζικό 
εξορθολογισμό του εξοντωτικού ποινολογίου.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τα αιτήματα των λογιστών – φοροτεχνικών 

στον Απ. Βεσυρόπουλο

Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας 
στο 7ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 μέλη του Δ.Σ. του Λυκείου των 
Ελληνίδων Βέροιας στα πλαίσια του προγράμματος: « Το ΛΕΒ ντύνει 
τα νιάτα του τόπου μας»,  επισκέφτηκαν το 2ο τμήμα του 7ου νηπια-
γωγείου Βεροιας όπου έντυσαν τους μικρούς μαθητές με παραδοσι-
ακές φορεσιές του τόπου μας, τους μίλησαν για την ιστορία της κάθε 
φορεσιάς και χόρεψαν μαζί τους.

Ευχαριστούμε θερμά τη νηπιαγωγό του τμήματος 
Κ. Εβιτα Λαζου για την πρόσκληση και τη θερμή υποδοχή.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ευχαριστήριο
Το Δ/Σ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας αισθάνεται βαθειά συγκί-

νηση και παράλληλα την ανάγκη να  ευχαριστήσει και δημόσια το 
γνωστό Σαμαριναίο, δια βίου αγωνιστή της δημοκρατίας, κ. Χατζη-
γιάννη Νάντη για την ευγενική και γενναιόδωρη προσφορά προς το 
Σύλλογό μας. 

Συγκεκριμμένα, ο κ. Χατζηγιάννης Νάντης πρόσφερε στο Σύλλο-
γο το σημαντικό –σε εποχές κρίσης- ποσό των πεντακοσίων (500) 
Ευρώ, με το αιτιολογικό «ότι παρακολουθεί χρόνια  τις δράσεις του 
Συλλόγου και ότι πιστεύει ότι είναι ο μοναδικός Σύλλογος που αγωνί-
ζεται με συνέπεια πραγματικά για τη διάσωση του πολιτισμού και της  
γλώσσας των Βλάχων».     

Η χειρονομία αυτή  καταδεικνύει από τη μια τη γενναιοδωρία του 
δωρητή  και την ευαισθησία του για την παράδοση και τον πολιτισμό 
των Βλάχων και από την άλλη  συμβάλλει τα μέγιστα στην υλοποί-
ηση των δράσεων του Συλλόγου, σε μια περίοδο που εδώ και μια 
δεκαετία απουσιάζει ουσιαστικά κάθε χρηματοδότηση από την Πολι-
τεία. Παράλληλα, αποτελεί και ηθική επιβράβευση για το Σύλλογο και 
προωθητική δύναμη για να συνεχίσει το έργο του.

Για  το Δ/Σ του Συλλόγου
Ο πρόεδρος   Ο  γραμματέας

Κύρτσος Γιάννης   Τσίρης Γιώργος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»                                                                            
Για τον Βιολογικό 

Καθαρισμό της Βέροιας
Επανήλθε το θέμα της κακής 

λειτουργίας του Βιολογικού μας, με 
αφορμή την αποκάλυψη (που δεν 
διαψεύστηκε από την Διοίκηση...) 
της Οικολογικής Ομάδας Βέροι-
ας, ότι στην «αλλαγή του χρόνου» 
στην έξοδο του βιολογικού, έρρεε 
για ώρες ανεπεξέργαστη ύλη!

κ.Δήμαρχε 
Αιτούμαστε τα άκρως απαραί-

τητα. 
Την άμεση σύγκλιση του Δημο-

τικού Συμβουλίου, με μόνο θέμα 
την λειτουργία του Βιολογικού μας. 
Με συμμετέχοντες την Δημοτική 
Αρχή στο σύνολό της, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ, τα υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης 
που έχουν την ευθύνη της καλής λειτουργίας και πιο συγκεκριμέ-
να τους κκ. Αχτσή, Δάσκαλο και Μπίσμπα, την Οικολογική Ομάδα 
Βέροιας και βέβαια τον κκ. Γκανάτσιο που λειτουργεί τον βιολογικό 
σήμερα. Το θέμα αυτό πρέπει να κλείσει, οι πολίτες πρέπει να νιώ-
θουν ασφαλείς και οι υπεύθυνοι ενδεχόμενης κακής λειτουργίας να 
απολογηθούν.

Να υπενθυμίσουμε επίσης, ότι ο κ. Γκανάτσιος επί επτά και 
πλέον έτη ισχυριζόταν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και με 
δική σας παρουσία, ότι έχει στη διάθεσή του μέθοδο επεξεργασίας 
λυματολάσπης  με τη βοήθεια μικροοργανισμών, που εξαφανίζει στο 
100% την λυματολάσπη. Ο δε Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ ανακοίνωνε 
ότι υπάρχει πιστοποίηση της μεθόδου. Μόλις προ μηνών και μετά  
την παρέμβαση της ελάσσονος αντιπολίτευσης, ο πρώτος ομολό-
γησε και πάλι σε συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και με 
παρόντα εσάς,  ότι «δεν είναι βέβαια το ποσοστό  100%, αλλά ένα 
ποσοστό περίπου 30% λυματολάσπης θα πρέπει να μένει μετά την 
επεξεργασία»!!! Ο δε δεύτερος όχι μόνο δεν έβγαλε άλλη ανακοί-
νωση, αλλα συνεχίζει να καλεί τον κόσμο σε «φιέστες» επισκέψεων 
στον Βιολογικό, αδυνατώντας να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα:

Με δεδομένο λοιπόν ότι στον βιολογικό μας ήλθαν προς επεξερ-
γασία περί τους 100.000 τόνους λυματολάσπης από Δήμους, Ιατρικά 
Κέντρα και Βιομηχανίες, που βρίσκονται, που πήγαν οι 30.000 τόνοι 
που θα έπρεπε να μείνουν μετά την επεξεργασία;

Επίσης, με έκπληξη ακούσαμε τον σημερινό Πρόεδρο κ. Διαμά-
ντη να ισχυρίζεται, ενισχύοντας την δική του καλή λειτουργία, ότι επί 
των ημερών του (εκτός του ότι έγινε «μόνο ρύπανση κι όχι μόλυνση» 
γιατί «έπεσε το ρελε»!!!), δεν ήλθε ούτε κιλό λυματολάσπη έξω από 
τα όρια του Δήμου μας. Και φυσικά όλοι αναρωτιούνται το «γιατί δεν 
ήλθαν, αφού όλα έβαιναν καλώς;» 

Πολύ φοβάμαι κ.Δήμαρχε, ότι θα πρέπει να απαντήσετε ούτως ή 
άλλως. Απλά θα πρέπει να επιλέξετε την αίθουσα.

Παύλος Παυλίδης  
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

«Συνδημότες»



 Με τις Ευλογίες Της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας,  Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ  ΚΑΙ Ο  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ      
απευθύνει πρόσκληση για τον Εορτασμό Των Προστατών 
των Ιατρών ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΩΝ και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία η οποία θα 
τελεστεί στον Ιερό Ναό των Αγίων   Αναργύρων Βέροιας την 
Τρίτη  31 Ιανουαρίου 2023 προεξάρχοντος του Σεβασμιοτά-
του Μητροπολίτη  κ.κ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.

Στον Ιερό Ναό  θα μιλήσει ο  ομότιμος καθηγητής Νευρο-
λογίας  του Α.Π.Θ  κ. Σταύρος Μπαλογιάννης    

 Κατά την αυτήν θα τελεστεί Αρχιερατικό Μνημόσυνο για 
όλους τους αποβιώσαντες  Ιατρούς και Οδοντιάτρους που 
άσκησαν την Ιατρική στην Ημαθία.

 Μετά την Θεία Λειτουργία ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας 
θα παραθέσει δεξίωση   στην  πιτσαρία  ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ                               
ΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΤΟΜΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

,ΣΙΜΗΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΜΠΙΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑ-
ΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΑΡΗΓΙ-
ΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΙΣΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΔΟΥΜΠΡΗ ΑΡΕΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑ ,ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ,  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο-
ΡΕΣΤΗΣ, ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ,ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ,ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,ΣΑΛΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟ-
Σ,KAΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΓΚΡΕ-
ΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΗΔΟΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΡΕΣ ΣΥ-
ΜΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΗΤΡΑΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΑΡΗΣ,  ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΤΕΝΤΑ 
ΜΑΡΙΑ, ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ-
ΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙ-
ΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΙΝΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ,  ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΠΟΥΞΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΦΩ-
ΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΠΑΣ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ, AΧΙΛΛΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ, ΛΙΟΛΙΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΕΡΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ, 
ΤΟΛΟΥΔΗ ΜΟΥΡΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΝΤΣΕΒΙ-
ΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΙΔΩ-
ΝΗ,  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟ-
ΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΩΗ ΑΧΤΣΕΛΙΔΟΥ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΦΟΛΑ, 
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ, ΘΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΥΚΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΑΡΑ-
ΓΚΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΙΔΗΣ, ΜΑΡΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΟΥΡΤΖΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΡΑΚΙΔΗΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕΓΟΣ, ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΖΟΣ, 
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ, ΧΡΙ-
ΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΠΟ-
ΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΡΑΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΤΣΙΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ, ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΩΜΑΔΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ, Α-
ΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΑΝΝΑ 
ΤΑΥΡΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ, ΣΟΛΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑ-
ΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΖΕΡΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ, 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ, ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΟΡΘΑΝΑΚΟΣ, ΛΕΝΑΣ 
ΚΑΚΟΥΡΑΣ, ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΚΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΤΣΙΤΣΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΗΣ,  ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΠΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑ-
ΤΖΗΜΑΜΟΓΛΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΠΡΙΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥ-
ΡΑΤΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΠΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΙΟΥΡΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΟΥΡΑΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΡΧΟΝΤOΥΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΔΡΑΛΕΞΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ ΤΟΥΣΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΟΡΜΑΝΩΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ , 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ,ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, AΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΓΚΑΝΙΔΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΑΜΑΝΗ ΡΟΖΑ-
ΛΙΑ, ΒΑΡΖΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΕΖΙΝΗ –ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΙΤΗ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 
ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΚΑ-
ΠΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΟΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΪ-
ΣΕΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ 
ΑΡΗΣ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΣΜΥΡΛΗΣ ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΚΟΥΡΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ, ΣΙ-
ΠΗΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΑΡΣΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ                                       
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11.00, με την τήρηση ό-

λων των υγειονομικών μέτρων, θα γίνει στο Πνευματικό και Πολιτιστι-
κό Κέντρο του Δήμου Αλεξάνδρειας, παρουσίαση του βιβλίου

«Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Γιδά – Αλεξάνδρειας 1892-2011»
Συντονιστής της παρουσίασης θα είναι ο κ. Χαράλαμπος Τσολάκης, 

Βιβλιοθηκονόμος Πρόεδρος της κοινότητας Κλειδίου.
Την εκδήλωση θα προλογίσουν η κ. Τασούλα Δημητριάδου, προϊ-

σταμένη της Υπηρεσίας Κυκλοφορίας Μακεδονίας – Θράκης του ΟΣΕ 
και ο κ. Φώτιος Πουρλιοτόπουλος, τέως Δήμαρχος Αλεξάνδρειας.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο κ. Δημήτριος Πανταζόπουλος, Θεο-
λόγος, ερευνητής της τοπικής ιστορίας  και λαογραφίας και ο κ. Ιάσων 
Ζώρζος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, εκ μέρους του Ιστορικού Αρ-
χείου του ΟΣΕ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Οι συγγραφείς
Δημήτριος Θ. Μπέλος 
Δημήτριος Ν. Κούγκας

Υπό την αιγίδα της ΚΕΔΑ

 Όλες οι ποικιλίες ροδάκινων, 
νεκταρινιών και βερίκοκων υπέστησαν 

ζημιά την περίοδο 2022, απαντούν 
στο ΥΠ.Α.Α.Τ. οι Π.Ε. Ημαθίας και Πέλλας

Διευκρινίσεις σχετικά με τις ζημιές που υπέστη η παραγωγή ροδάκινων, νεκταρινιών και βερίκοκων, 
λόγω των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού του 2022, ζήτησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων από τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας. 

Σε απάντησή τους οι ΠΕ Ημαθίας και Πέλλας, τονίζουν ότι, εξαιτίας των βροχοπτώσεων, δημιουργήθη-
καν προβλήματα στο σύνολο των ποικιλιών ροδάκινων, νεκταρινιών και βερίκοκων ( έντονες προσβολές 
από μυκητολογικές ασθένειες και καρπόπτωση). Επιπλέον παρουσιάσθηκαν και μετασυλλεκτικά προβλή-
ματα κατά την τυποποίηση και μεταφορά των προϊόντων. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των ζημιών που προκλήθηκαν στα παραπάνω προϊόντα υπολογίζεται στο 
50%. 

ΕΝ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΩ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1905

Γράφει ο Γιάννης  Δ. Μοσχόπουλος (mosio@otenet.gr)

      
O Λ. Κορομηλάς σε επιστολή του της 15 Ιανουαρίου 1905 προς το Υπουργείο 

των Εξωτερικών έγραφε: «[…] Η επεταθείσα δριμύτης του πρωτοφανούς τούτου εν 
Μακεδονία χειμώνος αναγκάζει ημάς εις πλήρη αδράνειαν. Οι πλείστοι των ανδρών 
υπέφεραν δεινώς. Εδέησε να διπλασιάσωμεν τον ιματισμόν, παρά δε τούτο πολλοί 
ησθένησαν. Τα σώματα κατέφυγον εις τα ολίγιστα χωρία, όπου δύνανται να κρυβώσι. 
Και οι Βούλγαροι ακινητούσιν […] Το κακόν είναι ότι η ατμοσφαιρική αύτη κατάστασις 
ημπόδισε και αυτήν την εισαγωγήν των παρασχεθεισών μοι 1000 όπλων και φυσιγ-
γίων  […] Εν Ρουμλουκίω το υφιστάμενον σώμα [μάλλον πρόκειται για την ενωμένη 
δύναμη των: Τζόλα Περήφανου Θεοχάρη Κούγκα και Γκόνου Γιώτα,] είναι ικανόν ως 
έχει να ενεργήση και κατά την άνοιξιν. […] Εν Ολύμπω προσπαθώ - το πράγμα είναι 
δυσχερέστατον διότι οι άνδρες είναι φιλάρπαγες και φιλοχρήματοι [ως παλιοί κλέφτες] 
- να καταρτισθή σώμα, όπερ θα δράση κατά των περί την Βέροιαν ρουμανιζόντων 
μέχρι Ναούσης αφ’ ενός και μέχρι Γκόλο-Σέλο αφ’ ετέρου. Το σώμα Ναούσης ανα-
συνιστάμενον και ενισχυόμενον θα δράση μέχρι Γιαννιτσών. […] Προσπάθησα να 
καταβιβάσω από τούδε τον μισθόν των ανδρών εις δύο λίρας αλλ’ απαντώ μεγίστας 
δυσκολίας, διότι αληθώς δεν αρκούσιν αι δύο λίραι […]». 

Τα πρώτα σώματα  αντιμετώπιζαν πολλές αδυναμίες, οπότε γρήγορα το προ-
ξενείο δεν ευνοούσε πλέον τον σχηματισμό σωμάτων από πρώην οπλαρχηγούς, 
ληστές και κλέφτες. Η οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα τέθηκε σε νέες βάσεις 
στις αρχές του 1905 με την  κάθοδο του Κώστα Μαζαράκη (μαζί με τους Μωραΐτη 
και Σπυρομήλιο) στην Αθήνα και με την υποβολή εκ μέρους του προς την ελληνική 
κυβέρνηση γενικού σχεδίου του ελληνικού προξενείου της Θεσσαλονίκης, που αφο-
ρούσε ολόκληρο το μακεδονικό χώρο. Στις αρχές του 1905 ο Κ. Μαζαράκης υπέβαλε 
έκθεση δράσης προς την Ελληνική Κυβέρνηση. Με βάση το παραπάνω σχέδιο προ-
βλεπόταν ο σχηματισμός για ένοπλη δράση μεγάλων ελληνικών ανταρτικών σωμά-
των σε συγεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες, μικτά σώματα από ντόπιους και από 
άνδρες προερχόμενους από την Ελλάδα, με την ηγεσία αξιωματικών που είχαν προ-
ηγουμένως εκπαιδευθεί κατάλληλα. Σύμφωνα με το σχέδιο, το έβδομο από τα οκτώ 
ένοπλα σώματα που πρότεινε να δημιουργηθούν στη Μακεδονία, ήταν και αυτό στο 
Ρουμλούκι (Καμπανία), το οποίο θα αναλάμβανε δράση στον κάμπο και στη λίμνη 
των Γιαννιτσών με ευθύνη για την επικοινωνία των περιοχών αυτών με τη Θεσσα-
λονίκη, το δε όγδοο στο Βέρμιο.  Τελικά το Προξενείο πήρε την έγκριση και από την 
άνοιξη του 1905 άρχισε να το εφαρμόζει, ενώ ο Μαζαράκης ανέλαβε την συγκρότηση 
των σωμάτων στο διαμορφωμένο ειδικό κέντρο στη Βουλιαγμένη.

Στο υπ’ αρ. 25 έγγραφο [από 26.1.1905 επιστολή] προς το Ελλ.Προ.Θεσ. του 
φακέλου «Φλώρος» έχει γραφεί: «[…] Σήμερον την πρωίαν αναχώρησε εφ’ αμάξης 
μαζί με ιατρόν [Αντωνάκη ;] ο Τάσος δια Τσινάφορον με παρήγγειλαν να σας γράψω 
να σταλεί ει δυνατόν απόψε το καΐκι εις Ιαιλίαν ικανή αναχώρηση  δια Τσάγεζι και ταις 
πατερίτσες (τυφέκια) […]». Το απόσπασμα είναι σαφές ότι αφορούσε την αναγκαία 
συνεννόηση για να αποσταλεί καΐκι που θα παραλάμβανε τον (άγνωστο) Τάσο, ο 
οποίος  με άμαξα και με τη συνοδεία του γιατρού Αντωνάκη (;) κατευθυνόταν (για 
διανυκτέρευση-απόκρυψη ;) στο Τσινάφορο με τον οπλισμό του και θα αναχωρούσε 
από κάποιο θαλάσσια περιοχή (γιαλό) προς το Τσάγεζι (Στόμιο Λάρισας).-

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Πρόσκληση στην εορτή των Αγίων Αναργύρων



Εκδήλωση κα ι  ετήσιο 
π ν ε υ μ α τ ι κό  μ ν η μ ό σ υ ν ο 
πραγματοποιεί ο Δικηγορι-
κός Σύλλογος Βέροιας, σε 
συνεργασία με την Επιτρο-
πή Διαχειρίσεως Περιουσίας 
Κληροδοτήματος Αναστασίου 
Κάππου, την Δευτέρα 30 Ια-
νουαρίου 2023 και ώρα 7.30 
μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώ-
σεων του Δικηγορικού Συλλό-
γου Βέροιας «ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» όπου θα 
τελεσθεί το ετήσιο πνευματι-
κό μνημόσυνο υπέρ των α-
ποβιωσάντων δικηγόρων και 
θα απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο, από τον  Δήμαρχο 
Βέροιας, στον απόφοιτο Λυκείου της Βέροιας που 
πρώτευσε στη σχολική περίοδο 2021-2022.

Θα ακολουθήσει αφιέρωμα στον αποβιώσαντα 

Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
Φώτη Καραβασίλη.

Τέλος θα πραγματοποιηθεί ομιλία από το δικη-
γόρο κ. Αντώνιο Μπιδέρη, με θέμα: «Εγκλημα στο 
σχολείο. Ανήλικοι δράστες… αδρανείς ενήλικες».

Από την ΕΣΕΕ, γνωστο-
ποιείται στα μέλη της, ότι:  οι 
προσκλήσεις για τις δυο βασι-
κές δράσεις του προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» της νέας 
προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 
2021-2027, αναφορικά με τον 
ψηφιακό και πράσινο μετασχη-
ματισμό των ΜμΕ, αναμένεται να 
δημοσιευτούν στις 31 Ιανουαρί-
ου 2023. Ωστόσο, για να μπορέ-
σουν οι επιχειρήσεις μέλη μας να 
αιτηθούν χρηματοδότηση από τις 
συγκεκριμένες δράσεις, θα πρέ-
πει να εγγραφούν υποχρεωτικά στην πλατ-
φόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠ-
ΣΚΕ), το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το 
γνωστό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων της προηγούμε-
νης περιόδου. Το ΟΠΣΚΕ θα 
αποτελέσει την κεντρική πλατ-
φόρμα διαχείρισης όλων των 
δράσεων κρατικών ενισχύσε-
ων και de minimis για το σύνο-
λο των εθνικών και ευρωπαϊ-
κών μέτρων ενίσχυσης (ΕΣΠΑ 
2021-2027, Εθνικό Πρόγραμ-
μα Ανάπτυξης, Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας κ.α.). 
Η εγγραφή στο ΟΠΣΚΕ είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση ώστε 
να μπορούν οι επιχειρήσεις 
που ενδιαφέρονται, να έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλλουν 
προτάσεις στις δράσεις που 
αναμένεται να προκηρυχτούν 
άμεσα. Έτσι, από 19 Ιανουαρί-
ου 2023, τα μέλη μας μπορούν 
να εισέλθουν στην πλατφόρμα 
του ΟΠΣΚΕ (https://opske.gr/) 
χρησιμοποιώντας τους κωδι-
κούς της ΑΑΔΕ (taxisnet) δη-
μιουργώντας, εμπλουτίζοντας 
ή ακόμα και επικαιροποιώντας 
το προφίλ τους. 2 Μάλιστα, 
για την υποστήριξη των ενδι-
αφερόμενων επιχειρήσεων, 
επισυνάπτεται το «Εγχειρίδιο 
χρήστη και δικαιούχου», όπως 
έχει αναρτηθεί στην πλατφόρ-
μα του ΟΠΣΚΕ. Παρακαλούμε 
να αποστείλετε την παρούσα 
στα μέλη σας, στην διάθεση 
των οποίων παραμένουμε για 
οποιαδήποτε πρόσθετη πλη-
ροφόρηση 

 Ο Πρόεδρος 
Γεώργιος Καρανίκας 

Ο Γενικός Γραμματέας
 Νικόλαος Μπόνης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.   

Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2023
Α.Π. : 60822(60)

ΠΕΤ: 2106545425
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε εφαρμογή των διατάξεων των α) ΚΥΑ 1649/45/2014 
(ΦΕΚ 45/Β’/2014), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2014) γ) το 
H.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) και δ) Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 
92/Α/07.05.2020) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, γνωστοποι-
ούμε στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και πολίτες ότι 
έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας και τίθεται σε δημόσια διαβού-
λευση, το με αρ. Πρωτ. 11882/25-01-2023  διαβιβαστικό έγγραφο 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης  που αφορά:

1. Το έργο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: Εγκα-
τάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 12,495MW και συνοδά έργα 
(υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με τον Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150 
kV – συνοδό έργο του υπό αδειοδότηση ΦΣΠΗΕ στη θέση Δορμά-
νι), της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ», που προτείνεται να ε-
γκατασταθεί στις θέσεις «ΡΑΧΙΑ 1» πλησίον της ΤΚ Ράχης, «ΡΑΧΙΑ 
2» και «ΡΑΧΙΑ 4» πλησίον της ΤΚ Γεωργιανών, της ΔΕ Βέροιας του 
Δ. Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας», (ΠΕΤ. 2106545425).».

2. Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η:  Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, με Α/Α 02.

3. Φορέας υλοποίησης του έργου:  “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.».

4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους 
φορείς και υπηρεσίες και  των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής  προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από την  26/ 01/ 2023  έως 25/ 02/ 2023.  

5. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Κ.Μ. (τηλ. 2313–309.399  κα. Ι. Βασιλειάδου).

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλο-
ντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.pkm.gov.gr/default.
aspx?lang=el-gr&page=491

7. Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» της Π.Ε 
Ημαθίας την 26 Ιανουαρίου 2023.  

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλη-
σης στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει 
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ                    

Ετήσια εκδήλωση 
του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας,  

με πνευματικό μνημόσυνο και 
αφιέρωμα στον Φώτη Καραβασίλη

-Σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχειρίσεως Περιουσίας 
Κληροδοτήματος Αναστασίου Κάππου

ΕΣΕΕ προς Ομοσπονδίες
 και Εμπορικούς Συλλόγους:

Ανοίγει η Πλατφόρμα του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων  
για συμμετοχή στο ΕΣΠΑ 2021-2027 

Διακοπή νερού σήμερα
 σε Παπάγου, Πιερίων, Μέση 

και πτώση πίεσης στην περιοχή 
της πλατείας Ωρολογίου 

Από τη Δημοτική ε-
πιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Βέροιας 
(ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό 
ότι, σήμερα Πέμπτη 26 
Ιανουαρίου από την ώ-
ρα 12:00 έως 15:00 θα 
γίνει διακοπή νερού στις 
περιοχές Παπάγου, Πι-
ερίων, Μέση και πτώση 
πίεσης στην περιοχή της 
πλατείας Ρακτιβάν – Ω-
ρολογίου της Βέροιας 
λόγω τακτικών εργασι-
ών καθαρισμού-συντή-
ρησης στη Δεξαμενή Ύ-
δρευσης της περιοχής.  

Παρακαλούνται οι κά-
τοικοι να φροντίσουν για 
την συγκέντρωση των 
απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα 
των εργασιών. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες για την ολοκλήρωση των εργασιών όσο το 
δυνατόν ενωρίτερα . 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την αναστάτωση που θα υποστούν.  



Την αναζήτηση παι-
κτών συνεχίζουν οι 
ιθύνοντες της ΠΑΕ 

ΒΕΡΟΙΑ, προκειμένου να 
ενισχύσουν ακόμα περισ-
σότερο το ρόστερ της ομά-
δας, λίγες μέρες πριν την 
εκπνοή της μεταγραφικής 
περιόδου του Ιανουαρίου.

Μετά την απόκτηση τις τελευταίες 

μέρες των αμυντικών Γιάννη Μανω-
λιούδη και Στέλιου Καψάλη, οι «κυα-
νέρυθροι» ψάχνουν ποδοσφαιριστές 
που να αγωνίζονται στη μεσοεπιθετι-
κή γραμμή, έχοντας σύμφωνα με πλη-
ροφορίες στα... σκαριά μια μεταγραφή 
ενός χαφ από την SL1!

Όσον αφορά την περίπτωση του 
Τάσου Μελετίδη από τον ΠΑΟΚ δεν 
προχωράει, καθώς ο «δικέφαλος» δεν 
επιθυμεί να παραχωρήσει τον 24χρο-
νο μέσο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Βεροι-

ώτες προετοιμάζονται για το δύσκολο 
εκτός έδρας ματς της Κυριακής (29/1) 
με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Το κλί-
μα στις τάξεις της ομάδας έχει βελτι-
ωθεί μετά τη νίκη επί του Απόλλωνα 
Πόντου, με τον Σπύρο Μπαξεβάνο να 
αντιμετωπίζει μια ακόμη σημαντική 
απουσία, καθώς δεν θα έχει στη διά-
θεσή του τον Στίκα που τραυματίστηκε 
και θα μείνει εκτός δράσης για ένα 
δεκαήμερο!

πηγή: kerkidasport.gr

Αν και η κατανομή των 
χρημάτων από τη φορολό-
γηση των κερδών των παι-
κτών των τυχερών παιγνίων 
είναι υπόθεση του υφυπουρ-
γού αθλητισμού, όπως έχει 
δηλώσει ο υπουργός οικο-
νομικών, Χρ. Σταϊκούρας, ο 
Λ. Αυγενάκης, βλέποντας τις 
αντιδράσεις που υπάρχουν, 
πετάει το μπαλάκι στις τέσ-
σερις επαγγελματικές λίγκες 
(Super League 1 και 2, Ε-
ΣΑΠΕ, ΕΟΠΕ), λέγοντας ότι 
αν δε συμφωνήσουν δεν θα 
πάρουν χρήματα.

Ο Αυγενάκης έχει απο-
φασίσει, όπως και την προ-
ηγούμενη φορά, το 50% 
του συνολικού ποσού των 
61 εκάτ. ευρώ περίπου να 
δοθούν στον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό, ενώ σε σχέση 
με την προηγούμενη φορά, 
προέβλεψε από το συνολικό 

ποσό να χρηματοδοτηθούν 
και οι επιτροπές διοργα-
νώσεων που έχει συστήσει 
(Μεσογειακοί Αγώνες κλπ).

Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, το ποσό που προβλέ-
πεται για τις ΠΑΕ της Super 
League 1 είναι από ένα ε-
κατ. ευρώ, δηλαδή μειωμέ-
νο κατά μισό περίπου εκα-
τομμύριο ευρώ σε σχέση με 
το 2021, ενώ για κάθε ΠΑΕ 
της SL2 προβλέπεται ποσό 
170.000 ανά ομάδα, δηλαδή 
περίπου 20.000 επιπλέον 
για κάθε ΠΑΕ σε σχέση με 
το 2021. 

Εδώ να αναφέρουμε 
ότι, αρχικά οι 30 ΠΑΕ της 
SL2 , σύμφωνα με τις ανα-
κοινώσεις των αρμοδίων, 
ακόμη και Υπουργών,  ήταν 
να μοιραστούν  8.550.000, 
παίρνοντας η κάθε μία από 
285.000 ευρώ. Δηλαδή με τα 

νέα δεδομένα και σύμφωνα 
με τους παραπάνω υπολογι-
σμούς, κάθε ΠΑΕ της δεύτε-
ρης τη τάξει κατηγορίας, θα 
εισπράξει 100.000 και πλέον 
ευρώ λιγότερα.

Έτσι η SL2 (το ίδιο ισχύει 
και για τις άλλες λίγκες), όχι 
μόνο διαφωνεί με τον τρόπο 
κατανομής, αλλά ζητάει τα 
χρήματα που αρχικά είχαν 
συμφωνηθεί για τα μέλη της.

Για το θέμα που προέ-
κυψε, η διοίκηση της SL2, 
καλεί τα μέλη της σε έκτακτη 
Γ.Σ. για την Πέμπτη 26/1, ό-
που θα παρθούν σοβαρές 
αποφάσεις. Μάλιστα πολλές 
είναι οι ΠΑΕ που θα ζητή-
σουν μέχρι και αναστολή του 
πρωταθλήματος, αν δεν ι-
κανοποιηθούν με το αρχικό 
ποσό.

Στην Αθήνα συνεχίζει την καριέρα 
του ο Αλέξανδρος Παπατζίκος

Στην πρωτεύουσα και συγκεκριμένα στην ιστορική ομάδα του Φωστήρα 
θα συνεχίσει την καριέρα του ο  Αλέξανδρος Παπατζίκος. Ο έμπειρος βεροι-
ωτης κεντρικός αμυντικός, που πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από την «Βασί-
λισσα», έχει να παρουσιάσει μία πολυετή διαδρομή στις εθνικές κατηγορίες, 
καθως αγωνίστηκε σε Νίκη Πολυγύρου, Αναγέννηση Επανομής, Εορδαϊκό, 
Νίκη Βόλου, Χανιά, ΟΦΗ, Πανσερραϊκό, Μακεδονικό, ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ, Ιωνικό, 
Πλατανιά, ΑΣ Σαντορίνης 2020 και Πανελευσινιακό. Ξεκίνησε την καριέρα 
του από τη ΒΕΡΟΙΑ το 2006, ενώ φόρεσε την φανέλα της «Βασίλισσας του 
βορρά» και στο πρώτο μισό της σεζόν 2022-2023.

ΒΕΡΟΙΑ: Δεν προχωράει του Μελετίδη
«Βλέπει» χαφ από SL1

Μπάχαλο με την κατανομή των 
χρημάτων από το Στοίχημα - Σκέψεις 

μέχρι και για αναστολή της SL2!
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Δράση είχαμε στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα στους 5 
ομίλους:

1οςόμιλος–12ηαγωνιστική
Πανθρακικός-Απόλλων Παραλιμνίου  .......................1-1 
Πανδραμαϊκός-Ποσειδώνας Μηχανιώνας  ................0-1
Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου-Θερμαϊκός  ................0-1 
Ορφέας Ξάνθης-Καβάλα  .........................................2-2 
Νέστος Χρυσούπολης-Καμπανιακός  .......................0-0 
Βύρων Καβάλας-Άρης Αβάτου  ................................1-1 
Αλεξανδρούπολη-Δόξα Δράμας  ...............................0-0 
Ρεπό: Αγροτικός Αστέρας

2οςόμιλος–10ηαγωνιστική
ΑΟ Χανιώτης-Μακεδονικός Φούφα  .........................1-0 
ΦΣ Κοζάνη-Πιερικός  ................................................2-0 
Καστοριά-Ολυμπιακός Βόλου  ..................................0-0 
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Κεραυνός Αγγελ. ............ 2-2 
Δωτιέας Αγιάς-ΠΑΟΚ Κρηστώνης  ...........................2-0
Σβορώνος-ΠΟ Ελασσόνας  ......................................0-0 
Εδεσσαϊκός-ΑΕΠ Κοζάνης  .......................................1-2

3οςόμιλος–10ηαγωνιστική
Βύζας Μεγάρων-Αστέρας Πετριτή  ...........................0-2

Παναγρινιακός-ΑΠΣ Ζάκυνθος  ................................2-2 
ΑΕ Λευκίμμης-ΠΟ Φήκης  ........................................0-0
Πανελευσινιακός-ΑΟ Υπάτου  ..................................0-0 
Διγενής Νεοχωρίου-Χαλκίδα  ....................................0-2 
Ναυπακτιακός Αστέρας-Απόλλων Πάργας  ..............0-1 
ΑΟ Τρίκαλα-Τηλυκράτης Λευκάδας  .........................1-1 

4οςόμιλος–10ηαγωνιστική
ΑΕ Μυκόνου-Ιάλυσος  ..............................................3-1 
ΑΟ Πυλίου Κω-Ερμιονίδα  ........................................3-1 
ΑΠΣ Πάτραι-Αιολικός  ...............................................1-0 
ΑΟ Διαβολιτσίου-Πανιώνιος  .....................................1-3 
Ρόδος-Φοίνικας Νέας Επιδαύρου ............................2-0 
Αίας Γαστούνης-Πανηλειακός  ..................................3-0
Παναργειακός-Πανγυθεατικός  .................................4-1 

5οςόμιλος–10ηαγωνιστική
Γιούχτας-Θύελλα Ραφήνας  ......................................2-1 
Αγία Παρασκευή-Άρης Πετρούπολης  ......................2-0 
Μαρκό-ΑΟ Τυμπακίου  .............................................3-0 
Εθνικός-Φωστήρας  ..................................................0-0 
Κερατσίνι-ΑΕ Μοσχάτου  ..........................................1-0 
Πόρος-Άγιος Ιερόθεος  .............................................5-1 
Αλμυρός Γαζίου-Άγιος Νικόλαος ..............................3-1

Πολύ καλή παρουσία 
σήμερα Τετάρτη για τη Μά-
ρα Τσιάρκα, στο χειμερινό 
ευρωπαϊκό φεστιβάλ Νέ-
ων - EYOF 2023, στο Friuli 
Venezia Giulia της Βόρειας 
Ιταλίας. Με την αθλήτρια του 
ΕΟΣ Νάουσας και της εθνι-
κής να τα πάει πάρα πολύ 
καλά.

Τη φωτογραφία δημοσι-
εύσει στο χρονολόγιό της η 
έτερη Ημαθιώτισσα Κατε-
ρίνα Τσίρη από τη Βέροια, 
τεχνική εκπρόσωπος της Δι-
εθνούς Ομοσπονδίας Χιονο-
δρομίας FIS στους αγώνες.

Στον ΑΠΟΕΛ θα 
συνεχίσει την καριέ-
ρα του ένας παλιός 
γνώριμος των φίλων 
της ΒΕΡΟΙΑΣ, ο 
Μοχάμεντ Μπεν.

Ο πρώην επιθε-
τικός του Ερυθρού 
Αστέρα μπορεί να 
υπήρξε στην ίδια 
ποδοσφαιρική «στέ-
γη» με τον Βλάνταν 
Μιλόγεβιτς και στο 
παρελθόν, ωστόσο, 
ο παίκτης που ανα-
δείχθηκε ως κορυ-
φαίος σκόρερ στα 
προκριματικά του 
UEFA Champions 
League (2018-19) 
με έξι (6) τέρματα, 
διαθέτει «πλούσιο» 
β ι ο γ ρ α φ ι κό  σ τ η 
Super League. Πιο 
συγκεκριμένα, πέρασε από Βέροια, Ολυ-
μπιακό, Λεβαδειακό και Πανιώνιο, μέχρι να 
κάνει το «βήμα» παραπάνω για τον Ερυθρό 
Αστέρα τον Ιανουάριο του 2018.

Για να φύγει από την αφάνεια και να ει-

σέλθει σε ένα πρωτάθλημα που προσελκύει 
κάποια βλέμματα, σπουδαίο ρόλο έπαιξε ο 
Γιώργος Κικερίδης. Ήταν ο άνθρωπος που 
τον ανακάλυψε ανάμεσα σε δεκάδες ποδο-
σφαιριστές και εκατοντάδες dvd που είχε 
παρακολουθήσει το καλοκαίρι του 2013.

Αετοί Βέροιας: Τιμή και περηφάνεια για
τη μεταγραφή της Κοτζάμπαση στον Άρη!

Σπουδαίες στιγμές βιώνει τα τελευταία 24ωρα 
η Ελίζα Κοτζάμπαση. Η 15χρονη αθλήτρια ανήκει 
πλέον στην οικογένεια του Άρη, κι εμείς δεν έχουμε 
παρά να νιώθουμε περήφανοι για την εξέλιξή της! Η 
δουλειά και η καθημερινή προσπάθεια από το 2020, 
όταν εντάχθηκε στην Ακαδημία των Αετών Βέροιας, 
επιβραβεύτηκε με την επιλογή του Άρη στο πρόσω-
πό της. Ελίζα, είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα 
και θα παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 
αγωνιστική σου πορεία! Καλή επιτυχία και πολλές 
πολλές διακρίσεις!

Αθλητική αναγνώριση απέ-
κτησε πριν λίγο καιρό η ελληνι-
κή ομοσπονδία διελκυστίνδας, 
κάτι που σημαίνει ότι πολύ σύ-
ντομα θα έχουμε και το αντίστοι-
χο επίσημο πρωτάθλημα, μάλι-
στα και στη Βέροια! Κι αυτό γιατί 
υπεύθυνος είναι ο ΝίκοςΠανε-
τσίδηςτουΠανημαθιακού.

Θεωρείται δεδομένη η δημο-
φιλία του αθλήματος, δεδομένου 
ότι είναι ένα άθλημα στο οποίο 
μπορούν να συμμετέχουν όλες 
και όλοι, σε οποιονδήποτε χώρο 
και ώρα. Σημειωτέον ότι ως ανα-
γνωρισμένο άθλημα, οι νικητές 
του σε πανελλήνιο επίπεδο θα 
τυγχάνουν μοριοδότησης.

Όλα τα αποτελέσματα στους 5 ομίλους
της Γ’ Εθνικής

Έρχεται η διελκυστίνδα στη Βέροια!
Ένα άθλημα από το παρελθόν και το μέλλον

Όταν η Μάρα συνάντησε την Κατερίνα
στο Friuli Venezia Giulia!

Κικερίδης: «Έτσι ανακάλυψα
τον Μπεν, ήταν υπό αμφισβήτηση 

αλλά το είχε στο… αίμα του»
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Ο αναλυτικός πίνακας
των σκόρερ της Α’ ΕΠΣΗ

Είκοσι γκολ σημειώθηκαν στα παιχνίδια του περασμένου Σαβ-
βάτου, για την 12η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣΗ, στα 
οποία τρεις παίκτες σκόραραν περισσότερες από μια φορά.

Πρόκειται για τον Χασιώτη του Μακροχωρίου που πέτυχε χατ-
τρικ, τον Κίτσα της Μελίκης και τον Τσιρίδη των Τρικάλων, που 
σημείωσαν από δύο τέρματα.

Στον πίνακα των σκόρερ, η ομάδα του Μακροχωρίου έχει δύο 
παίκτες στις δύο πρώτες θέσεις, τον Βασιλείου με 11 γκολ (ισο-
βαθμεί με τον Σαρκατζή του Αγ. Γεωργίου) και τον Χασιώτη με 10 
τέρματα.

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

10 ΓΚΟΛ
Αργυρόπουλος (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)
Χασιώτης (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ)

9 ΓΚΟΛ
Κίτσα (ΜΕΛΙΚΗ)

8 ΓΚΟΛ
Ντέλλας (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)

7 ΓΚΟΛ
Πιπιλιάρης Ι. (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)

6 ΓΚΟΛ
Λίτσι (ΤΡΙΚΑΛΑ)
Μπρέγκου, Λέκα,  Μπολάρι (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)
Πιπιλιάρης Κ. (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)

5 ΓΚΟΛ
Μπακαλίδης (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

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

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

πηγή: kerkidasport.gr
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Με νίκες προχώρησαν για μία α-
κόμη αγωνιστική, οι δύο ομάδες που 
προπορεύονται στον βαθμολογικό 
πίνακα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Η-
μαθίας, με την Αγ. Μαρίνα να παρα-
μένει στην κορυφή και τα Τρίκαλα να 
ακολουθούν σε απόσταση αναπνο-
ής. Ας δούμε αναλυτικά όλα τα ματς 
της 12ης αγωνιστικής, όπως τα πα-
ρουσίασε η εφημερίδα «ΚΕΡΚΙΔΑ» 
στο φύλλο της Δευτέρας 23/1/2023.

ΚΟΠΑΝΟΣ–ΛΕΥΚΑΔΙΑ3-0:Τρι-
πλόχτύπημαστοδεύτερομέρος

Με τρία γκολ στο δεύτερο ημί-
χρονο, ο Κοπανός κέρδισε με 3-0 τα 
Λευκάδια το Σάββατο. Οι γηπεδούχοι 
ήταν καλύτεροι, είχαν τον έλεγχο της 
αναμέτρησης σε όλο το παιχνίδι και 
δίκαια έφθασαν σε αυτό το αποτέλε-
σμα. Στο πρώτο μέρος, δεν σημειώ-
θηκαν τέρματα. Όσο κι αν προσπά-
θησε ο Κοπανός, δεν κατόρθωσε να 
βρει λύσεις και να φτάσει στο γκολ. 
Στο δεύτερο μέρος, η υπεροχή των 
γηπεδούχων καρποφόρησε. Στο 60’ 
ο Λογγινίδης μπήκε στην περιοχή και 
με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
και έγγραψε το 1-0. Στο 66’ οι γηπε-
δούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους. 
Σε μια φάση στα καρέ των Λευκαδί-
ων, ο Αντωνίου με σουτ από το ύψος 
του πέναλτι σημείωσε το 2-0. Το τελι-
κό 3-0 σημειώθηκε στο 79’. Μετά από 
παράλληλη σέντρα του Στογιάννη, ο 
Τζιβάρας με κοντινό πλασέ έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα. Εκτός από τα 
τρία τέρματα, οι γηπεδούχοι έχασαν 
και πολλές ευκαιρίες για περισσότερα 
γκολ. Πολύ καλή η διαιτησία του Πα-
παργυρίου (Βαλκάνος Α., Μπέκας).

ΚΟΠΑΝΟΣ: (Μποζίνης) Ίντος Κ., 
Τζιβάρας, Μποζίνης (83′ Μίχος), ΓΑ-
ΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ, Σαμαράς, ΟΡΜΑΝΙ-
ΔΗΣ, ΙΝΤΟΣ Ε. (83′ Στογιάννης Α.), 
Στογιάννης Δ., Αντωνίου (83′ Χατζη-
παυλίδης), Λύτης (80′ Κωστογλού-
δης), Κότσαλης (41′ Λογγινίδης)

ΛΕΥΚΑΔΙΑ: (Μαραγκός) Κερμα-
νίδης, Μπάμπος, Κωστόπουλος, Α-
μανατίδης Β., Γιαμαλίδης (70′ Χίσα 
Τ.), ΧΙΣΑ Κ., Αμανατίδης Σ., Γκότσης, 
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Π., Λαμπρίτσιος (85′ 
Τσιμενίδης), Ηλίας

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΜΕΛΙΚΗ
0-2:Αποχαιρετιστήριες

«ρουκέτες»απότονΓκρεστ
Με δυο μακρινές «ρουκέτες» από 

τον Κίτσα Γκρεστ, η Μελίκη κέρδισε 
στον Άγιο Γεώργιο με 0-2. Ήταν ένα 
αμφίρροπο παιχνίδι, με λίγες φάσεις 
στις δυο περιοχές που έδειχνε ότι 
πάει για ισοπαλία. Ο Κίτσα Κρεστ ό-
μως, που πήρε μεταγραφή στην Αγία 
Μαρίνα, με δυο μακρινά σουτ νίκησε 
δυο φορές τον Καμπά και «καθάρι-
σε» το ματς. Στο πρώτο μέρος, ο Ά-
γιος Γεώργιος είχε την πρωτοβουλία 
των κινήσεων αλλά η Μελίκη ήταν 
πιο επικίνδυνη. Στο 10’ ο Κίτσα μπή-
κε μόνος στην περιοχή του Αγίου 
Γεωργίου αλλά έχασε το κοντρόλ την 
τελευταία στιγμή και έχασε την μεγά-
λη ευκαιρία. Στην συνέχεια της φά-
σης ο Μπουκουβάλας έκανε το σουτ 
από κοντά αλλά ο Καμπάς μπλόκα-
ρε. Στο εικοσάλεπτο η Μελίκη είχε 
άλλη μια καλή ευκαιρία. Μετά από 
κλέψιμο, ο Λίπε μπήκε στην περιοχή 
μόνος αλλά από πλάγια θέση σού-
ταρε άουτ. Στο 28’ ήταν η σειρά των 
γηπεδούχων να απειλήσουν. Ο Σταυ-
ριανίδης μπήκε στην περιοχή έκανε 
το σουτ αλλά ο Καψάλης απόκρουσε. 
Στο δεύτερο μέρος ο Άγιος Γεώργιος 
διατήρησε την πρωτοβουλία των κι-
νήσεων αλλά δεν κατάφερε να φτάσει 
σε θέση εκτέλεσης. Στο 77’ μετά από 
κόρνερ, ο Ντατσής έκανε μια κεφαλιά 
από κοντά αλλά ο Καψάλης μπλό-
καρε. Στο επόμενο λεπτό, η Μελίκη 
άνοιξε το σκορ. Η μπάλα στρώθηκε 
στον Κίτσα, αρκετά μέτρα έξω από 
την περιοχή και με τεχνικό σουτ έστει-
λε την μπάλα στα δίχτυα του Καμπά. 
Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το 
προβάδισμα και στις καθυστερήσεις 

(90+2) σημείωσαν το 0-2. 
Ο Κίτσα με ψηλοκρεμαστό 
σουτ λίγο πιο κάτω από το 
κέντρο, πέρασε την μπάλα 
πάνω από τον τερματοφύ-
λακα Καμπά και διπλασίασε 
τα τέρματα της ομάδας του. 
Στην τελευταία φάση του 
ματς (90+5) ο Τουλουμτζής 
από πολύ κοντά σημάδεψε 
το οριζόντιο δοκάρι της Με-
λίκης.  Χωρίς προβλήματα 
η διαιτησία Μελτζανίδη.  Με 
λάθη οι βοηθοί Χαλατζιούκας 
και Γκόγκος.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: (Σπυρι-
δωνίδης) Καμπάς, Φουρκιώτης (61′ Του-
λουμτζής), Ορφανίδης, ΝΤΑΤΣΗΣ, ΛΙΑ-
ΤΣΟΣ, Εμμανουηλίδης, Σταυριανίδης 
(46′ Μαγγίζης), ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ, Σαρκατζής, 
Σπυριδωνίδης, Σαντίνι (61′ Γερμάνης)

ΜΕΛΙΚΗ: (Ευτηριάδης) Καψάλης, 
Καραγκιοζόπουλος, ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΚΙΤΣΑ Ν., Καλαϊτζίδης, Βενιόπουλος, 
Λίπε, Βουλγαράκης (87′ Χολέβας), Με-
λιόπουλος (73′ Μπουρδάνος), Μπου-
κουβάλας (60′ Λαναράς), ΚΙΤΣΑ Γ.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ–ΒΕΡΟΙΑ4-1:
ΈβγαζεφωτιέςοΧασιώτης
Με τον Χασιώτη να σημειώνει τρία 

τέρματα, το Μακροχώρι επικράτησε της 
Βέροιας Β’ με 4-1. Οι γηπεδούχοι είχαν 
τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του 
ματς, προηγήθηκαν με 2-0 στο ημίχρο-
νο και δεν επηρεάστηκαν όταν μείωσε 
η Βέροια. Ο Χασιώτης σημείωσε άλλα 
δυο γκολ και ανέβασε τον δείκτη του 
σκορ στο 4-1. Το Μακροχώρι έψαξε 
νωρίς το γκολ. Είχε απευθείας χτύπημα 
φάουλ του Χασιώτη στο οριζόντιο δοκά-
ρι και χαμένο τετ α τετ του ιδίου παίκτη 
και στο 31’ άνοιξε το σκορ. Ο Νεστο-
ρόπουλος με κοντινό σουτ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα και έδωσε προβάδι-
σμα στην ομάδα του. Η Βέροια είχε την 
ευκαιρία για το 1-1 αλλά ο Καρασαρί-
δης μόνος, από κοντά, σούταρε άουτ. 
Στο 43’ το Μακροχώρι διπλασίασε τα 
τέρματά του. Ο Χασιώτης με ατομική 
προσπάθεια και σουτ μέσα από την 
περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 
Στο δεύτερο μέρος, η Βέροια με σουτ 
του Καλφούτζου μέσα από την περιοχή 
μείωσε σε 2-1 στο 66’. Οι γηπεδούχοι 
δεν επηρεάστηκαν. Στο 70’ μετά από α-
πόκρουση του Ματελόπουλου, σε εκτέ-
λεση φάουλ, ο Χασιώτης πλάσαρε από 
κοντά και σημείωσε το 3-1 και στο 76’ ο 
ίδιος παίκτης με ατομική προσπάθεια 
και σουτ από το ύψος της περιοχής 
έγραψε το τελικό 4-1. Πολύ καλή η διαι-
τησία του Ρηγόπουλου (Μητρόπουλος, 
Ζουρνατζίδης)

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ: (Απόσογλου) 
Τζακέρι, Φωτόπουλος (82′ Κατσα-
μπέρης), ΚΙΑΤΙΚΙΔΗΣ, Μυλωνάς, 
ΔΑΛΗΓΓΑΡΟΣ, Βύζας, Νεστορόπου-
λος (82′ Γιάννινας), Φιλιππίδης (77′ 
Πρωτογέρης),  ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Τσικα-
νόπουλος (54′ Βήτος), Τσίλης (54′ 
Κωστογλίδης)

ΒΕΡΟΙΑ: ( Ανθυμιάδης) Ματε-
λόπουλος, Γράτσιανος, ΣΑΒΒΙΔΗΣ, 
Δημητρουλάκος, Τσανακτσίδης, 
ΓΙΑΓΤΣΙΔΗΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (69′ 
Σωτηριάδης), Δάρλας (58′ Δούκας), 
Καρασαρίδης (46′ Χοχλιούρος), Καλ-
φούτζος (73′ Κωστόπουλος), Τέγος 
Α. (58′ Καρύδας)

ΤΡΙΚΑΛΑ–ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ6-1:
ΕξάσφαιροςοΜέγας

Άνετη επικράτηση με 6-1 επί της 
Αλεξάνδρειας σημείωσαν τα Τρίκα-
λα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 
4-0 στο πρώτο μέρος και «καθάρι-
σαν» νωρίς το ματς. Το σκορ άνοι-
ξε στο 16’ με σουτ του Καμπούρη. 
Στο 25’ ο Μαρμαρίδης διπλασίασε τα 
τέρματα των Τρικάλων με σουτ και 
στο 31’ ο Τσιρίδης με κεφαλιά σημεί-
ωσε το 3-0. Το 4-0 σημειώθηκε στο 
33’ με σουτ του Κίτσα Γ και με αυτό 
το σκορ έκλεισε το ημίχρονο. Στο 
δεύτερο μέρος, στο 49’ ο Τσιρίδης με 
σουτ πέτυχε το 5-0 και στο 82’ ο Λα-
μπρόπουλος ανέβασε τον δείκτη του 

σκορ στο 6-0. Για τους φιλοξενούμε-
νους μείωσε στο 90’ ο Ριζόπουλος. 
Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του 
Τσέτιλα (Δρουδάκη, Στεργιόπουλο).

ΤΡΙΚΑΛΑ: (Κερλίδης) Ευαγγελό-
πουλος, Μαρμαρίδης (46′ Λαμπρό-
πουλος), Βλάχος, ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ, 
Τσιρίδης (51′ Κιρκιλιανίδης), ΣΩΤΗ-
ΡΑΚΗΣ, ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, Κίτσας Γ. 
(51′ Παπαμανώλης), Λίτσι (46′ Κα-
τράνας), Αβραμόπουλος (46′ Πα-
λιούρας), Χλιαρόπουλος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Παπατζίκος) 
Διακόπουλος (46′ Τασιόπουλος), Κί-
τσας Ε., Παπαδημητρίου, Τόζογλου 
(23′ Τσακιρίδης / 78′ Παπακωνστα-
ντίνου), ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, Σιγκούνας 
(34′ Κωνσταντινόπουλος), Κίτσας Ν., 
Γεωργακάκης, Κίρτσογλου, Ριζόπου-
λος, Νικολόπουλος

ΝΑΟΥΣΑ–ΑΓΙΑΜΑΡΙΝΑ1-2:
Παρέμεινεστορετιρέμεανατροπή

Καρδιοχτύπησε στη Νάουσα η 
πρωτοπόρος Αγία Μαρίνα το Σάβ-
βατο. Σε ένα πολύ θεαματικό ματς, 
που κράτησε το ενδιαφέρον των φι-
λάθλων έως το τελευταίο δευτερόλε-
πτο, η πρωτοπόρος χρειάστηκε και 
την τύχη για να φύγει νικήτρια. Το 
ματς τα είχε όλα, γκολ, ευκαιρίες, δο-
κάρι, πέναλτι και αμφίρροπη εικόνα 
μέχρι το τέλος. Η Νάουσα έδειξε άλ-
λο πρόσωπο, βελτιωμένο, το οποίο 
δεν θύμιζε σε τίποτα αυτό του πρώ-
του γύρου. Από την άλλη, η Αγία 
Μαρίνα, αν και «έφτυσε αίμα» για να 
κερδίσει, έδειξε χαρακτήρα. Αγωνι-
στικά, η Αγία Μαρίνα είχε τον έλεγχο 
στο πρώτο ημίωρο και δημιούργησε 
ευκαιρίες για γκολ. Στο 3’ μετά από 
πάσα του Μουρατίδη, ο Αργυρόπου-
λος μπήκε στην περιοχή, πέρασε 
και τον Σάκκο αλλά το πλασέ του 
απομακρύνθηκε πάνω στην γραμ-

μή από τον Κουκούγια. Στο 
8’ μια κεφαλιά του Μουστά-
κα από καλή θέση, μετά από 
κόρνερ, πέρασε άουτ.  Μετά 
το ημίωρο η Νάουσα ισορ-
ρόπησε αλλά η Αγία Μαρίνα 
συνέχισε να απειλεί. Στο 31’ ο 
Μπρέγκου έκανε την σέντρα, 
ο Αργυρόπουλος πήρε την 
κεφαλιά αλλά η μπάλα κατέ-
ληξε άουτ. Στο 35’ μετά από 
κόρνερ του Αργυρόπουλου, ο 
Νιογκάνα έπιασε την κεφαλιά 
αλλά η μπάλα χτύπησε στο 
δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι, 
στο κέρδισαν πέναλτι όταν ο 

Κουκούγια ανέτρεψε τον Λέκα αλλά ο 
Σάκκος απόκρουσε την εκτέλεση του 
Αργυρόπουλου. Στο δεύτερο μέρος, 
η Νάουσα άνοιξε νωρίς το σκορ. Στο 
46’ μετά από μπαλιά του Κερμανίδη, 
ο Βασιλειάδης βγήκε μόνος και με 
πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 
Η Νάουσα έχασε στην συνέχεια με-
γάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα 
τέρματά της. Στο 51’ μετά από πάσα 
του Ηλία, ο Ηλιάδης βγήκε μόνος 
αλλά ο Μυλωνάς απόκρουσε. Στο 
57’ η Αγία Μαρίνα ισοφάρισε. Μετά 
από σέντρα του Μπρέγκου και φάση 
διαρκείας στα καρέ της Νάουσας, ο 
Μπουλάρι με σουτ μέσα από την πε-
ριοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 
Στο 68’ οι φιλοξενούμενοι έκαναν την 
ανατροπή. Μετά από κόρνερ, ο Νιο-
γκάνα με κεφαλιά σημείωσε το 1-2. 
Η Νάουσα πίεσε για την ισοφάριση 
και στο 88’ είχε απευθείας φάουλ του 
Ηλιάδη από επικίνδυνη θέση άουτ 
και στο 90+ χαμένο τετ α τετ του Πα-
πατάνου, μετά από κάθετη πάσα του 
Πανάγου (το σουτ ήταν άουτ). Πολύ 
καλός ο διαιτητής Μαυρίδης, με λάθη 
οι βοηθοί Σαμαράς και Καλλινιώτης

ΝΑΟΥΣΑ: (Κοτζάμπασης) Σάκ-
κος, Γιαννόπουλος (65′ Καραμπινέ-
σης), Σαράφης (75′ Πανάγος), Πα-
πατάνος, Κουκούγια, Καραμήτρος 
(75′ Μίσκος), Κερμανίδης, Παπαγε-
ωργόπουλος, Ηλίας (60′ Κωστόπου-
λος), Βασιλειάδης, Ηλιάδης.

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: (Ζαρογιάννης) 
Μυλωνάς, Κουτσούκης, Τζιμογιάν-
νης (77′ Δημητρούσης), Πίτος, Μου-
στάκας (77′ Ράδης), Νιογκάνα, Μου-
ρατίδης (46′ Μπουλάρι), Μπρέγκου, 
Λέκα, Λουτζιανιώτης (58′ Ντέλλας), 
Αργυρόπουλος (65′ Λίβας).

πηγή: kerkidasport.gr

Α’ ΕΠΣΗ
Ακλόνητο το “δίδυμο’’ της κορυφής

Η ταυτότητα της 12ης αγωνιστικής

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2023

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

23-01-2023 μέχρι 

29-01-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Πέμπτη 26-1-2023

13:30-17:30 ΚΟΥΠΑ-

ΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ 

10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 

23310-28491

21:00-08:00 ΠΙΣΚΙ-

ΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 23310-

23416

Φαρμακεία
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Μηνά Νάουσας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
πατέρα, παππού, αδελφού 
και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ.
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ

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

Οι κόρες, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο ουζερί «Φ.Π.Α.»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριω-
τίσσης 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα 
και αδελφού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ.
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Η αδελφή, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

ζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 25 

Ιανουαρίου 2023 στις 1.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Ριζωμάτων ο Γε-
ώργιος Θωμ. Αρσενάς,  σε 
ηλικία 78 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 
στη Νάουσα

Θυρανοίξια πρώτου 
Ναού προς τιμήν του 

Οσίου Γερασίμου 
του Υμνογράφου

Η Ιερά Μητρό-
πολις  Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας ανακοι-
νώνει στο χριστε-
πώνυμο πλήρωμα 
της τοπικής μας 
Εκκλησίας ότι την 
Κυριακή 29 Ια-
νουαρίου το πρωί 
ο Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας 
κ. Παντελεήμων 
θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Ναούσης και 
θα τελέσει τα Θυ-
ρανοίξια του πρώ-
του Ναού προς 
τιμήν του Νέου 
Αγίου της Εκκλη-
σίας μας, Οσίου 
Γερασίμου του Υ-
μνογράφου και της 
Αγίας Θεοπρομή-
τορος Άννης, στη σκήτη της οποίας ασκήτευσε ο νέος Άγιος της 
Εκκλησίας μας και πνευματικός πατέρας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.  

 Το Ιερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται εντός του Ιερού Ναού και θα 
καλύψει τις ανάγκες της Ενορίας. 

 Στη συνέχεια στις 11.30 π.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο 
Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ (έναντι του Ιερού Ναού) θα πραγμα-
τοποιηθεί η Εορτή των Γραμμάτων προς τιμήν των Τριών Ιεραρ-
χών και του Οσίου Γερασίμου του Υμνογράφου  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ

Πρόσκληση σε κοπή πίτας 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Άγιος Γεώργιος Πε-

ριστερεώτα έχει την τιμή και την χαρά να σας καλέσει στην κα-
θιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στις 29 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή στις 12:00 π.μ. στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Σωματείου, Γεωργάκη Ολυμπίου 4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.00 Ευλογία της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
12.10 Ενημέρωση-απολογισμός των δραστηριοτήτων του 

Σωματείου για την τριετία 2019-2022 και προγραμματισμός στό-
χων για το νέο έτος από τον πρόεδρο κ. Κυριακίδη Θεοδόσιο.

12.20 Παραδοσιακά τραγούδια από το «Μουσικό Εργαστήρι» 
του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, 
με την επιμέλεια του Γιώργου Πουλαντσακλή. 

12.40 Δεξίωση με καφέ, αναψυκτικά και παραδοσιακά εδέ-
σματα του Πόντου. 

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας
 Δρ. Κυριακίδης   εοδόσιος   Ιορδανίδης Αριστείδης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Η κοπή της πίτας του Συλλόγου θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου και 
ώρα 12 στο κέντρο Γκαντίδη. 

Η πρόσκληση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για τους φίλους και συνο-
δούς είναι 15 ευρώ η οποία περιλαμβάνει πλήρες γεύμα και απεριό-
ριστο ποτό.

Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην εκδήλωση.

ΤΟ Δ.Σ

ΣΥΣΣΙΤΙΟ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Εκπαίδευση 
για πρώτες βοήθειες και 

χρήση Απινιδωτών
Η Πολιτιστική Εταιρεία «Τροπισμός – Για τις Τέχνες, τον Πολιτισμό & 

την Έρευνα», σε συνεργασία με την Ανθρωπιστική Οργάνωση “Kids Save 
Lives” και το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ναουμίδου», διοργανώνουν δράση 
για την εκπαίδευση επάνω στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση Απινι-
δωτών.  Με αφορμή την προμήθεια τριών Απινιδωτών, από το «Συσσίτιο 
– Τράπεζα Αγάπης Ναούσης» της Ιεράς Μητροπόλεως μας, δύο από 
δωρεές συμπολιτών μας και μία από δωρεά του «Καφέ Αλλοτινό» της κ. 
Δήμητρας Ταμπάκη, ειδική απεσταλμένη ομάδα εκπαιδευτών του “Kids 
Save Lives” θα εκπαιδεύσει συμπολίτες μας, αποδίδοντας στο τέλος πι-
στοποίηση χρήσης των Απινιδωτών και παροχής πρώτων βοηθειών. 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Κέντρου Εκπαίδευ-
σης «Ναουμίδου» Νάουσας, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρες 
11:00 – 17:00. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προσκυνητών Αγίου Όρους 
Αλεξάνδρειας και Περιχώρων, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4     Φεβρουαρίου 
2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 6μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
2. Ετήσιος Διοικητικός απολογισμός του  Δ.Σ.
3. Οικονομικός Απολογισμός του  Δ.Σ.
4. Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα – προτάσεις

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Τ.Σ.Υ.                              Τ.Υ.

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  Γ.       ΑΓΙΟΛΙΤΗΣ Γ.

Ιερά Μητροπόλις: Εορτή των Γραμμάτων 
προς τιμήν των Τριών Ιεραχών και του 

Οσίου Γερασίμου του Υμνογράφου
Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας σας προ-
σκαλεί στην Εορτή των Γραμμά-
των προς τιμήν των Τριών Ιεραρ-
χών που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και 
ώρα 11:30 π.μ. στο Μητροπολι-
τικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ Ναούσης (έναντι του Ιερού 
Ναού Παναγίας). 

 Στην εκδήλωση θα ομιλήσουν 
ο κ. Γεώργιος Μαρτζέλος, ομό-
τιμος καθηγητής της Θεολογικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. και η κ. Ευθυ-
μία Γώτη, Διευθύντρια Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθί-
ας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη διακονία και την προσφορά 
της Εκκλησίας στα Γράμματα και την Παιδεία από τους Τρεις 
Ιεράρχες μέχρι τον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, Όσιο Γεράσι-
μο τον Υμνογράφο.  

 Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων.  Είσοδος ελεύθερη 
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο   23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   23313 50102
Πυροσβεστική    23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες  23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού  23313 51400
ΕΚΑΒ  166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894.463,
  2310894.562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331096.342  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2331440800
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331440810
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης:     100  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440840
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331440820
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440860
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331440879
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2331440870

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440880
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331440890
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
Δημοτική Αστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  2333 3 50100
Δημοτολόγιο 23333 50150
Ληξιιαρχείο 23333 50130
Πρωτόκολλο 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου 23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 600 τ.μ., στο 

Ξηρολίβαδο, στην 

είσοδο του χωριού 

δεξιά, άρτιο και οικο-

δομήσιμο. Τηλ.: 6983 

876154.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατάστημα 120 τ.μ. 

με πατάρι 35 τ.μ., σε 

άριστη κατάσταση, ε-

ξαιρετικής προβολής, 

κοντά στη γέφυρα 

Κούσιου. Πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο 

6972269839 κ. Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμά-

των στον Τριπότα-

μο Βέροιας, πολύ 

κοντά στο χωριό, 

με ηλεκτρικό ρεύμα, 

είναι ποτιστικό και 

χέρσο. Πληρ. τηλ.: 

23310 27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην 

αντικειμενική αξία 

διαμέρισμα 1ου ο-

ρόφου επί της οδού 

Σταδίου (μετά τη 

γέφυρα προς Ερ-

γοχώρι)  εμβαδού 

78 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1975, χρήζει 

ανακαίνισης. Τηλ: 

2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και 

οικοδομήσιμο, με α-

ποθήκη και αχυρώνα 

παλιά. Πλρη. τηλ.: 

210 7228806 & 6973 

358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην πε-

ριοχή Πιερίων, δίπλα 

στην πρώην ALPHA 

BANK. Τηλ.: 6976 

985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 209 τ.μ., συντε-

λεστής δόμησης 1,2, 

Διογένους με Πιερί-

δων Μουσών γωνία, 

Βέροια. Τηλ.: 2331 

300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ  92 τ.μ του1995 ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ  με 
οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 25000
ΠΙΕΡΙΩΝ πανω Διαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 Τ.Μ δυο ομορα  γραφεια με 2wc νοικιασμενα 350€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πανω από Πιεριων επιπλωμενη ΛΟΥΞ 
1ΔΚWC A/C 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ .450 τ.μ με αδεια  50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 1650 
από παραλια25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
Λ.ΣΟΦΟΥ –Μπαρμπουτα οικ. αρτιο 135 τ.μ κτιζει 2οροφη 
μεζονετα 170τ.μ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ 
ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ οικοπεδ/φο-βιομηχανικο σε ασφαλτο 
7500τ.μ 30000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 

12000€
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 60000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4000τ.μ οικ.αρτιο 0,4 με θεα 200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€
ΠΑΤΡΙΔΑ προς ΤΡΙΛΟΦΟ δεξια πλευρα 8 ΣΤΡ.Αυτ.αρδευση 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 16000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΜΙΑΟΥΛΗ Γραφειο ισογειο 35 τ.μ ανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ  7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ καταστηματα –αποθηκες40 τ.μ κ 25 τ.μ  120€ κ 200€ 
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

ΒΕΡΓΙΝΑ πωλείται στο κέντρο πλήρως επιπλωμένη και με ηλε-
κτρικές συσκευές εξοπλισμένη διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. περίπου, ο 1ος όροφος είναι 80 τ.μ., σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, μπαλκόνια, ισόγειο χαμηλό 80 τ.μ. 2 με-
γάλους και 2 μικρότερους χώρους με αυτόνομη κεντρική θέρμανση πετρε-
λαίου το καθένα, ηλιακός θερμοσίφωνας. Βρίσκεται σε πολύ όμορφο πρά-
σινο περιβάλλον, πολύ κοντά σε S/M, φαρμακείο, κρεοπωλείο, καφέ κ.λ.π. 

Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στο κέντρο της Βέροιας, Αγ. 
Δημητρίου 2, απέναντι από το Δημαρχείο (Καφέ 2). Το καφέ είναι πλήρως εξο-
πλισμένο και έχει απεριόριστες δυνατότητες.

Το κατάστημα πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Είναι άριστη ευκαιρία για 
εσένα που θέλεις να δημιουργήσεις μία επιχείρηση με μικρό κεφάλαιο και που 
θα σου φέρει άμεσα κέρδος. Παράδοση χώρου άμεσα.

Τώρα ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαν να χαρίζεται ΜΟΝΟ 2.000,00 ευρώ. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 6932471771.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιάζε -

ται  στην περιοχή ONE 

SALONICA στούντιο μονόχω-

ρο του 2008, 6ου ορ’όφου, με 

ηλεκτρικές συσκευές και κανα-

πέ κρεβάτι, αέριο, κλιματιστικό, 

θέα. Προτείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τιμή 270 ευ-

ρώ. Πληροφορίες: mapapad@

otenet.gr 6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι 

με εσωτερικη σκάλα, Ήρας 

10. Διαθέτει μεταλλικό ρο-

λό ασφαλείας. Τηλ.: 6986 

731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα α-

πό 18-30 ετών για εργασία 

σε γυράδικο στον Αγ. Γε-

ώργιο Ημαθίας για πλήρη 

απασχόληση. Τηλ.: 23310 

00999 & 6980 762012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Οδηγοί 

με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 

2) Κοπέλα με δίπλωμα αυ-

τοκινήτου. Πληροφορίες 

στο τηλ. 23310 41601 και 

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ 

με ειδική άδεια από επιχεί-

ρηση στη Βέροια για πλή-

ρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙ-

ΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρο-

λόγος αυτοκινήτων από 

επιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. Τηλέ-

φωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.30 με 

18.30 & email: nkakaris@

hotmail.gr

ZHTEITAI  κοπέλα για 

καθαριότητα σε ψητοπω-

λείο στη Βέροια για τις ώ-

ρες 6.00 π.μ. – 10.00 π.μ. 

Πληρ. Τηλ. 23310 27727, 

ώρες επικοινωνίας 9.00 

π.μ. – 2.30 μ.μ., εκτός Δευ-

τέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη μικρών παιδιών 

και νηπίων για πρωϊνή ή 

απογευματινή απασχόληση 

με μεγάλη εμπειρία. Πληρ. 

τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικ ιωμένων. Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 62 χρόνων, συ-

νταξιούχος, εμφανίσιμη, 

κοινωνική, αξιοπρεπής, α-

ναζητά σύντροφο έως 70 

χρόνων για μία ουσιαστική 

σχέση ζωής. Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Τηλ.: 6993 

233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία 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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Υπεύθυνος Φορτώσεων - Εξαγωγικής Διαδικασίας
Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρία μεπαρουσία 25 ετώνστον

τομέα της μεταποίησηςαγροτικώνπροϊόντων –παραγωγής
ειδώνδιατροφήςκαιμεσυνεχήσταθεράανοδικήπορείαστην
ελληνικήκαιδιεθνήαγορά,ζητείταιγιααπασχόλησηστιςεγκα-
ταστάσειςτης,πουβρίσκονταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας–Κρύ-
αςΒρύσης,υπεύθυνοςφορτώσεων–εξαγωγικήςδιαδικασίας.

Κύριες Αρμοδιότητες:
•Παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των διεργασιών εμπο-

ρικής διαχείρισης της εταιρίας (τιμολόγηση και έκδοση παραστα-
τικών, καρτέλες πελατών, παραλαβές εμπορευμάτων, αποστολές 
εμπορευμάτων, καταχωρήσεις παραστατικών)

•Συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση κυκλώματος αποθήκης
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού και εσωτερικού για ζητήματα 

που αφορούν τις φορτώσεις 
•Επίβλεψη των συναλλαγών και των παραστατικών φόρτωσης με 

μεταφορικές εταιρίες
•Διαχείριση - αρχειοθέτηση τιμολογίων
•Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρίας για την παρακο-

λούθηση των εργασιών
•Καθορισμός αποστολής εμπορευμάτων, παρακολούθηση φορτί-

ων, έλεγχος containers

Απαιτήσεις του ρόλου:
•Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ οικονομικών ή λογιστικής
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ERP εμπορικής διαχείρισης
•Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, MS Office
•Εξοικείωση και καλή χρήση των νέων τεχνολογιών
•Επιθυμητή η γνώση Galaxy ERP

Οι παροχές που συνοδεύουν τη θέση:
•Ανταγωνιστικός μισθός
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητα επαγγελματικής 

εξέλιξης λόγω δυναμικής ανάπτυξης της επιχείρησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 
αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώ-
ματα αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202301

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής και 
Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.: 
6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος μεταξύ 20 – 35 ετών για εργα-
σία σε κατάστημα γεωργικών εφοδίων στην πόλη της Βέ-
ροιας, ο οποίος να έχει εκπληρωμένες  τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις και να συνοδεύεται από Βιογραφικό 
Σημείωμα, καθώς και συστατικές επιστολές από προη-
γούμενους εργοδότες (όπου αυτές υπάρχουν). Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 6985124505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός οδοντιάτρου για πλήρη απασχόλη-
ση σε οδοντιατρείο στο κέντρο της Βέροιας.

Ευχάριστο περιβάλλον, μοντέρνος χώρος προοπτική 
μακροχρόνιας συνεργασίας.

Απαραίτηταπροσόντα:
· Ηλικία έως 30 ετών (πρόσληψη μέσω προγράμματος 

ΟΑΕΔ)
· Ενεργή κάρτα ανεργίας
· Επικοινωνιακές δεξιότητες
· Πτυχίο σχετικής ειδικότητας θα θεωρηθεί πρόσθετο 

προσόν
· Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί
Αρμοδιότητες:
· Κλινική εργασία
· Αποστείρωση εργαλείων
· Γραμματειακή υποστήριξη

Για πληροφορίες και βιογραφικά στο:
athanasia.fotopoulou@hotmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση ψησταριά-ουζερί 
«ΚΡΥΦΗΑΥΛΗ»  στο κέντρο της Βέροιας, με όλο 

τον εξολπισμό, σε τιμή ευκαιρίας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. Πληρ. τηλ.: 6973327071κ.Χριστίνα.

Το γραφείο παραγω-
γής της ΕΘΝΙΚΗΣΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΙΚΗΣ στην Εληάς 4 
στη Βέροια, ζητά άτομα 
(άρρεν και θήλυ) με:

Απαραίτηταπροσόντα:
-Δυναμική και ευχάρι-

στη προσωπικότητα
-Άριστες επικοινωνια-

κές δεξιότητες
-Ομαδικό πνεύμα και 

πάθος για την επίτευξη 
στόχων

-Υπευθυνότητα και 
ανεπτυγμένη ικανότητα 
οργάνωσης

-Πτυχίο ανώτερης ή 
ανώτατης σχολής

-Γνώση Η/Υ
-Προϋπηρεσια σε πω-

λήσεις θα ληφθει υπόψη

Προσφέρονται:
-Υψηλές αποδοχές 

με πρόγραμμα 24μηνης 
χρηματοδότησης

-Υψηλά BONUS πα-
ραγωγικότητας

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

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

-Παρέχονται πρωτο-
ποριακές ηλεκτρονικές 
εφαρμογές

Επικοινωνία: Τηλ.
6975900180-6975

900176
Αποστολή βιογραφι-
κών στο email:
ea.veroia8690@

insurance.nbg.gr



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ 
WC ΑΠ διαμπερές 110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα 90 
μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 
θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 
48.000€ Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι 
ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 
μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 
κέντρο 55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2 
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
100 μ2 3ος όροφος κέντρο 
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-
σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 
μ2 με θέα 40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 
μ2 κέντρο 75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 
118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 
μ2 Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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Τα ΓραφείαΠωλήσεων του κ. Γ.Αναστασίου στη 
Βέροια με έδρα τη Θεσ/νίκη, αναζητούν στο Νομό μας 
συνεργάτες άνω των 30 ετών, απόφοιτους Λυκείου (τουλά-
χιστον) στον Κλάδο Πωλήσεων και Παροχής Υπηρεσιών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 29933. Αποστολή βιογραφικών: 
papnasia@yahoo.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-ΚΕΝΤΡΟ studio 20τμ  επιπλωμένο 180€
-ΚΕΝΤΡΟ studio 25 τμ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ lux τμ 
230€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ studio  25  ανακαινισμενο  160€
-ΕΛΙΑ  50 τμ καινουργιο  πολύ καλο  250€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  55 τμ  3 χωροι θεα  καλό 240€
-ΡΟΛΟΙ 55τμ 3 χώροι ανακαινισμενο ατομ λεβητ 
250€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  40τμ super lux  επιπλωμενο 
320€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ   50τμ superlux  επιπλωμενο  
350€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  60 τμ καινούριο ατομ. Θερμ επι-
πλωμενο 400
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  75τμ καινούργιο   τζάκι , θέα 350
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ  80τμ  καινουργιο κλιμα 2 δωμ  
350€  
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  89τμ ανακαινισμενο ατομ θερμ 
πετρ    320€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  85τμ επιπλωμένο  πλήρες , ατομ. 
Θερμ. 300€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90τμ , ατομ. Θερμ.   330 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  100τμ 3δωμ  230€
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 60τμ 1δωμ σαλονι επιπλωμε-
νο 250 ευρω

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ  25 ΤΜ ανακαινσμενο lux ενοικιο 250  
28000 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τμ ανακαινισμενο ημιοροφος 
23000 ε
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  35 τμ καινουργιο  32.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45τμ καινούργιο τζακι 44.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  60 τμ καινουργιο τζακι   54.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  68τμ καινουργιο  2δωματ τζακι  
57000 ε
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τμ καλό τζακι 45.000€

-ΠΙΕΡΙΩΝ 85τμ καινούργιο  84000 €
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 90 τμ ισογειο ατομ λεβητας αυλη  
48000€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  80τμ καλό 47000€
-ΡΟΛΟΙ 80τμ καλό κοπλαν θωρακισμενη 
60.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85τμ 10ετών parking 85.000€
-ΡΟΛΟΙ 90 τμ ανακαινισμενο lu ατομ λεβητας 4 
όροφος θέα 90.000€
-ΡΟΛΟΙ  90τμ  καλο χωριζεται σε 2  47.000€
-ΓΗΠΕΔΟ  95τμ πολύ καλο ετοιμο αποθηκη με-
γαλη πυλωτη  55.000€
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ 135τμ  35ετών , αποθηκη , θέα 
110.000€
-ΠΙΕΡΙΩΝ  93τμ ανακαινισμένο ατομ λεβητ 
90.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 105τμ πολύ καλο , αποθηκη θεα,  
68.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120τμ καινούριο 4ος θέα 
165.000€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  70τμ και για επαγγελματική στέγη 
58.000€
-ΜΕΖΟΝΕΤΑ  ΚΕΝΤΡΟ 170τμ  LUX καινούργια 
θέα   300.000€
-MONOKATOIKIA ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ καινούργια 
180.000€
-ΚΤΕΛ 115 ΤΜ 4=os ΘΕΑ   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΥΚΑΙ-
ΡΕΙΑ 58000 ε
-ΑΓ. ΑΜΤΩΝΙΟΣ 100 ΤΜ 1=ος    ΚΕΝΤΡΟ 47000 ε  

-ΚΤΗΡΙΟ  280 ΤΜ  2 διαμεριματα 100 τμ και μα-
γαζι 80 τμ  140000 ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 80 ΤΜ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 ΤΜ 43000ε
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  120 ΤΜ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ  58000 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 280 ΤΜ SUPER  LUX TIMH 
320000 ε
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  240 ΤΜ SUPER  LUX ΤΙΜΗ    
220000 ε
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 170 ΤΜ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ  ΤΙΜΗ  
170000 ε
ΒΑΡΒΑΡΕΣ  70 ΤΜ  ΠΑΛΙΟ ΣΕ 800 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΤΙΜΗ 38000 ε 
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΗ  70 ΤΜ ΣΕ 500 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙ-
ΜΗ 14000 ε
ΚΟΥΛΟΥΡΑ    100 ΤΜ ΗΜΙΤΕΛΕΣ   ΚΑΙΝΟΥΡ-
ΓΙΟ ΤΙΜΗ 22000 ε
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ   90 ΤΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕ-
ΝΟ ΜΕ 1000 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙΜΗ 80000 ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   5700τμ θέα  κτίζει  280 τμ 
180.000€
-ΕΛΙΑ 225τμ καλό 24.000€
-ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ 800τμ επάνω στο δρόμο 
396.000€
-ΠΑΠΑΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 90τμ κτίζει 100τμ 38.000€

-ΠΑΝΟΡΑΜΑ 326 τμ 
127.000€
-ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ  520τμ 
130.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 150 τμ ε-
πάνω στο δρόμο  για 
μαγαζί 80.000€
-ΠΑΤΡΙΔΑ επάνω στο 
δρόμο 6000τμ 70.000€
-ΡΑΧΙΑ 1400τμ κεντρικό 78.000€
-ΛΑΖΩΧΩΡΙ 16000τμ 50.000€
-ΑΚΡΟΠΟΛΗ 400τμ θέα 120.000€
-ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 205 τμ 78.000€
-ΚΟΥΛΟΥΡΑ  4500τμ 110.000€
-ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ 630τμ 70.000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  15τμ 21.000€     
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  25 τμ 36.000€
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΕΝΤΡΟ 35τμ 78.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 55τμ 220.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΙΚΑ 45τμ με πατάρι  48.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 70τμ βενιζελου  58.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ ρολόι 35.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 60τμ βενιζελου 60.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
-ΡΟΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 45τμ 2χώροι 230€
-Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 40τμ 2χωροι 200€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ 2χωροι 180€
-ΕΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 115τμ 1ος όροφος 600€
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΑΖΙ 30τμ 150€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης κα-
τέθεσε χθες το απόγευμα στη Βουλή ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ,  Αλ. Τσίπρας με αφορμή τις 
παρακολουθήσεις και «την δίνη ενός πρωτοφα-
νούς σκανδάλου υποκλοπών, με εγκέφαλο του 
παρακράτους τον κ. Μητσοτάκη», όπως είπε.

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στην 
υπόθεση αυτής της εκτροπής είναι αμετάκλη-
τα ένοχοι. Δεν έχουν μόνο πολιτικές, αλλά και 
βαρύτατες προσωπικές και νομικές ευθύνες, η 
παραμονή στη διακυβέρνηση της χώρας όσων 
έκαναν, ακόμα και την εθνική μας ασφάλεια πεδίο 
υποκλοπών και εκβιασμών, είναι επικίνδυνη για 

τη δημοκρατία, την ασφάλεια της 
χώρας, τα δικαιώματα. Μετά από 
όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, με α-
ποδείξεις πια και επειδή η Ελλάδα 
θέλουμε να είναι ένα ευρωπαϊκό 
κράτος δικαίου, η κυβέρνηση αυτή 
δεν μπορεί να μείνει ούτε στιγμή στη 
θέση της, ο πρωθυπουργός αυτός 
δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια 
μέρα στη θέση του. Για τους λόγους 
αυτούς υποβάλλουμε πρόταση δυ-
σπιστίας κατά της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη, ως ένα πρώτο βήμα της 

πορείας μας στο λαό για 
την υπεράσπιση της δημο-
κρατίας, της διαφάνειας και 
της δικαιοσύνης». Ο. Τσί-
πρας έκανε λόγο «για ζόφο 
και παρακμή, για ένα  ρυ-
παρό εγκληματικό δίκτυο, 
με έδρα το ίδιο το Μέγαρο 
Μαξίμου και συντονιστή 
τον ίδιο τον πρωθυπουρ-
γό, προκειμένου να έχει 
στο χέρι, όχι μόνο χρήσι-
μες πληροφορίες για τους πολιτικούς 
του αντιπάλους, τους πολιτικούς του φί-
λους, τους οικονομικούς παράγοντες 
του τόπου, τη στρατιωτική ηγεσία, τους 
δημοσιογράφους, τους αξιωματικούς του 
στρατεύματος. Αλλά και για να τους έχει 
στο χέρι τους ίδιους, να τους εκβιάζει. 
Να γνωρίζει τις σκέψεις, τις επιδιώξεις, 
τις αδυναμίες τους…Το δίκτυο αυτό το 
οργάνωσε με πολύ σοβαρό σχεδιασμό 
από τη πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη 
διακυβέρνηση του τόπου».

Γεραπετρίτης: «Ένοχος
 ένοχον ου ποιεί»

Η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ 
κατατέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής 
ο οποίος κάλεσε τον εκπρόσωπο της 
κυβέρνησης κ. Γεραπετρίτη, λόγω απου-
σίας του πρωθυπουργού για πολιτική 
του υποχρέωση, να επιλέξει εάν θα ξεκι-

νήσει η συζήτηση την ίδια ημέρα (χθες) ή σε δύο 
ημέρες.

 Ο κ. Γεραπετρίτης επί της υποβληθείσες πρό-
τασης, απάντησε με μια φράση από την εισα-
γωγή στο λόγο του Λυσία, «υπέρ του αδυνά-
του», εκτιμώντας ότι αποτελεί μεγάλη ευκαιρία 
για την κυβέρνηση η πρόταση Τσίπρα τον οποίον 
ευγνωμονούν διότι τους δίνεται η ευκαιρία να 
αντιπαρατεθούν στη βουλή για το θέμα αυτό, 
προσθέτοντας επίσης το ρητό «ένοχος ένοχον 
ου ποιεί». Που σημαίνει, όπως είπε, οτι εκείνος 
ο οποίος έχει ανοιχτά δύο ποινικά δικαστήρια για 
χειραγώγηση θεσμών, εκείνος ο οποίος έχει σή-
μερα αποκαλυφθεί ότι χρησιμοποιούσε φερέφωνα 
στα οποία έβαζε κουκούλες και που ακούγεται για 
βαλίτσες και μαύρο χρήμα, αυτός μας κάνει πρό-
ταση μομφής».

Η κυβέρνηση αποδέχτηκε τη θεσμική πρόταση 
της δυσπιστίας Η πρόταση δυσπιστίας, η οποία 
ξεκίνησε να συζητείται στη Βουλή την ίδια μέρα 
(χθες στις 6.00 μ.μ.) και θα ολοκληρωθεί την Πα-

ρασκευή.
Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη

Καλοδεχούμενη χαρακτήρισε την πρόταση δυ-
σπιστίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βρισκόταν 
στην παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου για 
την Κρήτη όταν πληροφορήθηκε την εξέλιξη από 
τη Βουλή.

«Καλοδεχούμενη η πρόταση και είναι αλήθεια 
ότι τον παρακαλούσα πολλούς μήνες να το κάνει» 
είπε ο κ. Μητσοτάκης που πρόσθεσε ότι είναι « 
πολύ καλή ευκαιρία για να συγκρίνουμε πεπραγ-
μένα τετραετιών. Επιδιώκω τη σύγκριση, ελάτε να 
συγκριθούμε» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος 
πρόσθεσε ότι «εύχομαι οι πολίτες να ξεπεράσουν 
το νέφος της τοξικότητας και να αντιληφθούν 
ποιοι μπορούν να τους μιλήσουν για το μέλλον 
τους».

«Από αύριο θα είμαστε στη Βουλή και την Πα-
ρασκευή θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης και μέ-
χρι να προκηρύξουμε τις εκλογές θα συνεχίσουμε 
τη δουλειά μας» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.
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P Χαλάει ο και-
ρός, ωστόσο μην ανη-
συχείτε, είναι έτοιμος 
ο κρατικός μηχανι-
σμός…

P  Θαρρώ κα ι 
στην Αττική οδό από 
φέτος.

P Κι απ’ ότι ακούω, 
όλα τα φετινά pass 
πληρώνονται, το περ-
σινό Αττική pass ακό-
μη.

P Τώρα θα ζητάμε 
de minimis και οι α-
πλοί πολίτες.

P Θυμάστε, από ε-
κείνη τη χιονόπτωση 
ήσσονος σημασίας.

P Πρόγραμμα για τους Ρομά στο Εργοχώρι 
‘τρέχει’ ο δήμος. Είναι αυτό που λέμε: κάτι 
τρέχει στα γύφτικα.

P Άρχισε πάλι να μοιράζει ελιές ο δήμος. Συν-
θήκη ακίνδυνη τώρα που πέθανε ο τέως.

P Πρόσφατη έρευνα έδειξε πως ο μέσος 
Έλληνας περπατάει 1.200 χιλιόμετρα τον χρό-
νο. Η ίδια έρευνα έδειξε πως ο μέσος Έλληνας 

καταναλώνει 100 λίτρα αλκοόλ το χρόνο. Άρα 
ο μέσος Έλληνας καίει περίπου ένα λίτρο στα 
12 χιλιόμετρα.

P Τελειώνει το πετρέλαιο στον λέβητα, αλλά 
ευτυχώς έχουμε μπούκοβο.

P Απ’ αυτό έχουμε μπόλικο. Το καλοκαίρι 
και σε γεύση παγωτό.

P Τύπου: τη δροσιά του να ‘χεις!

P Εγώ πάντως την τελευταία φορά που αρ-
ρώστησαν ήταν επειδή έτρωγα με ανοικτή την 
πόρτα του ψυγείου.

P Μας τρώνε τα γλυκά και τα παγωτά. Και 
μετά απορείς πώς είχες 20 στη γυμναστική στο 
γυμνάσιο.

P Το θετικό σ’ αυτή την ηλικία είναι όταν 
σε ρωτάνε ‘πότε γεννήθηκες’, κανείς δεν θέλει 
λεπτομέρειες όταν του απαντάς: ‘Παλιά’!

P Και:

Μια 40άρα απογοητευμένη από τους άνδρες 
βάζει αγγελία: «Ζητείται άνδρας να μη με δέρνει, 
να μη με εγκαταλείψει ποτέ και να με ικανοποιεί 
σεξουαλικά.» Μετά από λίγο καιρό χτυπάει το 
κουδούνι της. Ανοίγει, και είναι ένας άνδρας σε 
καροτσάκι, χωρίς χέρια ούτε πόδια.

«Ήρθα για την αγγελία» της λέει και συνεχίζει 
«Ούτε χέρια έχω για να σε δέρνω, ούτε πόδια για 
να σε εγκαταλείψω…»

«Ναι αλλά, εγώ θέλω κάποιον με προσόντα 
στο κρεβάτι…» του λέει αυτή.

Και αυτός της απαντά:
«Και πώς νομίζεις ότι χτύπησα το κουδούνι;»

Κ.Π.

Η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης 
για τις υποκλοπές, συζητείται από χθες στη Βουλή
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