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Στο μεταίχμιο
προκλήσεων
και
ανταγωνισμών…

Γιατί οι
πολίτες δεν
εκτιμούν την
πολιτική;

Του Μάξιμου
Χαρακόπουλου

Του Γιάννη Μαγκριώτη

Σελ.7

Σελ.7

Συνάντηση Καρανικόλα με τη
Ναουσαία πρωταθλήτρια του σκι
αντοχής Μαρία Ντάνου και τον
Αρχηγό της ελληνικής αποστολής
στο Πεκίνο, Δημοσθένη Γυρούση

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

-Σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής
στο Πεκίνο η Ναουσαία πρωταθλήτρια
Σελ.3

Λάζαρος Τσαβδαρίδης:
Ζητά αναβολή της υποχρέωσης
εισαγωγής ηλεκτρονικού συμβολαίου
μίσθωσης αγροτεμαχίων τουλάχιστον
ως τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2023
Σελ. 5
Πανελλήνια
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ:

Η Χώρα δεν μπορεί
να είναι ανοχύρωτη
στον πρώτο χιονιά
Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

Σελ.5

Ανοίξτε και κανένα φως
να οργανωθούμε!
Της Σοφίας Γκαγκούση

Σελ.2
SPORT

SPORT

SPORT

Εύκολα και ..απλά η Βέροια 5-0
τον Απόλλων Πόντου
Σελ. 8
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εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
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Μην ρίχνετε νερά, γίνονται «παγίδες»!!!
ΕΤΟΣ:
2022
Μήνας: 01
Εβδομάδα: 05
07.33
Ανατολή Ήλιου:
.43
Δύση  Ήλιου: 17
27-338
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ιψάνων
+ Ανακομιδή λε
οστόμου
Ιωάννου του Χρυσ

Κ. πρωθυπουργέ, καλή
η συγνώμη, αλλά χρειάζεται
και φιλότιμο!!!
Οι χθεσινές δηλώσεις του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με το μπάχαλο
του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση του
χιονιά, έφεραν μια συγνώμη και αρκετή θεωρία.
Είναι η ίδια συγνώμη που είχε δώσει τον Αύγουστο
του 2021 για τις τότε αδυναμίες του μηχανισμού
στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και υποσχέθηκε
ότι οι τυχόν αστοχίες θα εντοπιστούν και οι ευθύνες
θα αποδοθούν.
Μήπως βλέπουμε το ίδιο έργο σε επανάληψη; Το
πάθημα έγινε μάθημα, αλλά γιατί την ξαναπάθαμε;;;
Στήριξη στους υπουργούς του, ευθύνες προς το
παρόν μόνο στην ιδιωτική εταιρεία «Αττική Οδός»
και σιωπηλά αποσιωπητικά για τον Περιφερειάρχη
Πατούλη, που μάλλον τον «αδειάζει». Κατά τ’ άλλα
οι ευθύνες θα αποδοθούν όταν και όποτε και η
κλασσική ελληνική ταινία «Υπάρχει και Φιλότιμο»
με τον Μαυρογιαλούρο να είναι για άλλη μια φορά
τόσο επίκαιρη…
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Μπορεί να μην έπεσαν στη Βέροια τα χιόνια της Αθήνας, ωστόσο υπάρχει τσουχτερό κρύο και ο υδράργυρος ειδικά τις
βραδινές ώρες πέφτει κάτω από το μηδέν. Αυτό που παρατήρησε αναγνώστης μας και ζήτησε να το επισημάνουμε, είναι
η κακή συνήθεια ορισμένων συμπολιτών μας να ρίχνουν νερά σε πεζοδρόμια και δρόμους με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες.
Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν ξημερώματα Τετάρτης(26/01) και βλέπουμε παγωμένα νερά να δημιουργούν ένα επικίνδυνο στρώμα πάγου, που είναι «παγίδα» πρόκλησης ατυχήματος για πεζούς και οχήματα. Σύμφωνα με τον αναγνώστη μας, πολλά από αυτά τα νερά προέρχονται από πλυντήρια ρούχων που έχουν νοικοκυρές στα μπαλκόνια τους και
ρίχνουν ανέλεγκτα τα νερά τους σε πεζοδρόμια και δρόμους! Επίσης συμπολίτες μας που με τέτοιο ψύχος βρίσκουν τις
ημέρες να πιάσουν το λάστιχο και να πλύνουν.
Η Δημοτική Αστυνομία όχι απλώς να έχει το νου της, αλλά να επιβάλλει αν χρειαστεί και τα προβλεπόμενα πρόστιμα,
αφού η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα είναι πολύ πιο σημαντικά αγαθά.   

Ο «διάδοχος» Βασιάδης στην ορθοπεδική κλινική
της Νάουσας
Ο λαός μας λέει «το μήλο κάτω
από την μηλιά θα πέσει» και στην
περίπτωσή μας μιλάμε για τον γιατρό
Γιάννη Βασιάδη, που επέλεξε την
ίδια ειδικότητα, του ειδικού ορθοπεδικού, με τον πατέρα του και συνεργάτη μας Τάσο Βασιάδη, που διετέλεσε
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας και μέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τόσο η θητεία του
Γιάννη Βασιάδη στο νοσοκομείο της
Βέροιας, όσο και στο Παπανικολάου
Θεσσαλονίκης τον έχουν οπλίσει με
σημαντική εμπειρία, ενώ τον περιγράφουν εκτός από καλό γιατρό και
ως εξαιρετικό χαρακτήρα. Ο Γιάννης
Βασιάδης εντάχθηκε στην δύναμη
της ορθοπεδικής κλινική του νοσοκομείου Νάουσας και ο διοικητής του
νοσοκομείου Νάουσας Κώστας Λυκοστράτης τον καλωσόρισε (φωτο).
Εμείς να του ευχηθούμε ολόψυχα
καλή δύναμη!

Κλειστό σήμερα
το Χιονοδρομικό
Κέντρο Σελίου
Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης στο Σέλι και γι’ αυτό το
Χιονοδρομικό Κέντρο θα παραμείνει κλειστό σήμερα Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, λόγω εργασιών του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε τμήμα του
οικισμού Σελίου. Σύμφωνα με την
ενημέρωση που έχουμε την Παρασκευή το Χιονοδρομικό θα λειτουργήσει κανονικά.

Ανοίξτε και κανένα φως
να οργανωθούμε!
Της Σοφίας Γκαγκούση
Δεύτερη συγγνώμη σε  έξι μήνες, μία για τις φωτιές
του Αυγούστου και μία για το χιονιά του Γενάρη. Ως
πολίτες κρατάμε ζωντανή την «Ελπίδα», ότι όντως η
κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση που περνάει από αυτή
τη χώρα, κάτι μαθαίνει από τα λάθη τα δικά της και από
τα λάθη της προηγούμενης, καθώς υπήρξαν όλοι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κριτές και κρινόμενοι και μάλιστα
με την ίδια καταγγελτική ρητορική. Και αφού είναι εμφανές αλλά και δημοσίως παραδεκτό πλέον ότι ο κρατικός
μηχανισμός δεν είναι ακόμα στο σημείο ετοιμότητας που
απαιτούν φαινόμενα τόσο μεγάλης έντασης, δύο λύσεις
υπάρχουν: Ή να αλλάξουμε το συμπέρασμα και να ανάψουμε το φως, να συντονιστούμε-οργανωθούμε (κατά το
ανέκδοτο) ή να φύγουμε σε παραδείσους με φαινόμενα
ήπιας έντασης, να πάμε αλλού οι έρμοι οι πολίτες, που
εκτός των άλλων, πληρώνουμε παντού και τα πάντα

πανάκριβα, για υπηρεσίες που τελικά, στα δύσκολα, δεν
μπορούμε να έχουμε!
«Σε 30 μήνες δύσκολα λύνονται προβλήματα δεκαετιών» είπε ο πρωθυπουργός… Μα πόσες δεκαετίες
αλήθεια χρειάζονται, τα ίδια σχεδόν κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία, για τα αυτονόητα; Και αφού τα
καταγγέλλουν από την θέση της αντιπολίτευσης, γιατί δεν
τα διορθώνουν όταν αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση,
με την ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτών;
Ας μη σχολιάσουμε δε, τις καθιερωμένες δηλώσεις
περί απόδοσης ευθυνών! Λες και άμα αντικατασταθεί ένα
κυβερνητικό στέλεχος σώθηκε η χώρα και η ψήφος…
«Ήμουνα νιός και γέρασα», λέει ο λαός, μα όλα τα
ίδια μένουν…
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Δήμος Αλεξάνδρειας:
Συνεχίζεται
η Απογραφή Πληθυσμού
Γνωστοποιείται προς τους
κατοίκους του Δήμου Αλεξάνδρειας ότι όσοι δεν έχουν απογραφεί ακόμη μπορούν να
απογραφούν ως εξής:
Α. Ηλεκτρονική Απογραφή
/ Αυτοαπογραφή
Μέσω της πλατφόρμας
https://gov.gr στην ενότητα
Πολίτης και Καθημερινότητα ή
μέσω αναζήτησης: Απογραφή
Πληθυσμού – Κατοικιών 2021
– Gov.gr
Για την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή είναι απαραίτητος
ο μοναδικός « Κωδικός Απογραφής» της κατοικίας/νοικοκυριού σας . Εάν δεν έχετε
τον κωδικό, παρακαλούμε
στείλτε email με τα στοιχεία
σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση B. Φυσική απογραφή / Πόρτα-Πόρτα
Ο Απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ επισκέπτεται
κάθε κατοικία που δεν απογράφηκε ηλεκτρονικά εφαρμόζοντας υποχρεωτικά τα εκάστοτε
ισχύοντα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
• Αν το νοικοκυριό επιθυμεί συνέντευξη δια
ζώσης, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
θα γίνει είτε εντός είτε εκτός της κατοικίας,
τηρώντας τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας. Στο τέλος της συνέντευξης
θα δοθούν και τα Βεβαιωτικά Απογραφής για
τα άτομα που θα απογραφούν.
• Αν το νοικοκυριό δεν επιθυμεί συνέντευξη δια ζώσης:
• Ο Απογραφέας θα αφήσει το έντυπο
ερωτηματολόγιο στο νοικοκυριό και θα συμφωνήσει για την ημέρα και ώρα παραλαβής
του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου οπότε
και θα δώσει και τα Βεβαιωτικά Απογραφής
για τα άτομα που θα απογραφούν.
• Ή o Απογραφέας θα κλείσει τηλεφωνικό
ραντεβού για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, με τηλεφωνική συνέντευξη και θα
συμφωνήσει για την ημέρα και ώρα που θα
παραδώσει τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα
άτομα που θα απογραφούν.
Αν δεν έχει περάσει ακόμη ο απογραφέας, τηλεφωνήστε στα 2331063859 ή
2331076710. Σε περίπτωση που τα τηλέφω-

να δεν απαντούν, παρακαλούμε να επιμείνετε, διότι όταν είναι κατειλημμένη η γραμμή,
δείχνει σαν να καλεί κανονικά.Αν ο απογραφέας έχει περάσει και δεν σας βρήκε, επικοινωνήστε μαζί του στο τηλέφωνο που σας
έχει αφήσει στο σχετικό έγγραφο (έχετε τη
δυνατότητα να απογραφείτε και τηλεφωνικά)
ή καλέστε στα παραπάνω τηλέφωνα ή στείλτε
email με τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση veria@statistics.gr και θα επικοινωνήσουν μαζί σας.
Η απογραφή καθορίζει το μέλλον του Δήμου για τα επόμενα 10 χρόνια.
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Συνάντηση Καρανικόλα με τη Ναουσαία
πρωταθλήτρια του σκι αντοχής Μαρία
Ντάνου και τον Αρχηγό της ελληνικής
αποστολής στο Πεκίνο, Δημοσθένη Γυρούση

-Σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής
στο Πεκίνο η Ναουσαία πρωταθλήτρια
Ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας υποδέχθηκε χθες Τετάρτη 26.01.2022, στο
δημαρχείο, τη Ναουσαία πρωταθλήτρια του σκι
αντοχής Μαρία Ντάνου, η οποία θα είναι η σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής των αθλητών που θα συμμετάσχουν στους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν στο
Πεκίνο (4-20 Φεβρουαρίου).
Στη συνάντηση, παραβρέθηκε και ο Δημοσθένης Γυρούσης, ο οποίος θα είναι ο Αρχηγός
της ελληνικής αποστολής στο Πεκίνο και είναι
μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
(ΕΟΕ).
Ο Δήμαρχος Νάουσας, συνεχάρη την Μαρία Ντάνου και τον Δημοσθένη Γυρούση για
τις σημαντικές διακρίσεις και τους ευχήθηκε
καλή επιτυχία, επισημαίνοντας την εξέχουσα
σημασία και τιμή που σηματοδοτεί τόσο για
τον Δήμο Νάουσας όσο και για την Ελλάδα, η
συμμετοχή τους στην κορυφαία διοργάνωση
των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα
φιλοξενηθούν στο Πεκίνο.
«Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά για τη Νάουσα που η Μαρία Ντάνου και ο Δημοσθένης Γυρούσης
κατέχουν τις σημαντικές αυτές θέσεις στην ελληνική αποστολή που θα συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα η διακεκριμένη Ναουσαία πρωταθλήτρια είναι αυτή που θα σηκώσει ψηλά τη σημαία της
χώρας μας, στην ελληνική αποστολή στους αγώνες στο
Πεκίνο, γεγονός που αποτελεί μέγιστη τιμή.
Εύχομαι στη Μαρία κάθε επιτυχία στην προσπάθειά
της και είμαι σίγουρος ότι μαζί με τους συναθλητές της θα
εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα με τον καλύτερα δυνατό τρόπο. Εύχομαι επίσης από καρδιάς καλή επιτυχία
και δύναμη σε όλη την ελληνική αποστολή που
έχει την τύχη να έχει ως Αρχηγό τον Ναουσαίο
Δημοσθένη Γυρούση, ο οποίος είναι μέλος της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και έχει διατελέσει και πρόεδρος της ΕΟΧΑ» τόνισε ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας.
Επισημαίνεται ότι εκτός από την συμμετοχή
της στους αγώνες, η Μαρία Ντάνου επελέγη να
εκπροσωπήσει τη χώρα μας ως υποψήφια ανάμεσα σε 17 συνυποψήφιους συναθλητές της
από όλο τον κόσμο για την Επιτροπή Αθλητών
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ)
στις εκλογές, που θα γίνουν κατά την διάρκεια
των Ολυμπιακών Χειμερινών Αγώνων «Πεκίνο
2022».

Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης
Θυμάτων του Ολοκαυτώματος και Ημέρα
Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων
Η 27η Ιανουαρίου είναι η Διεθνής Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και
Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων. Των έξι εκατομμυρίων Εβραίων που
χάθηκαν παγκοσμίως μέσα στην, χωρίς προηγούμενο, ανθρώπινη σκληρότητα και φρίκη.
Μεταξύ αυτών και τα 460 μέλη της Εβραϊκής Κοινότητας Βέροιας που οδηγήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης τον Μάιο του 1943.
Είναι σημαντικό να θυμάται κανείς αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας τόσο για εμάς όσο
και για τις νέες γενιές έτσι ώστε να διατηρείται η μνήμη ζωντανή και να μην επαναληφθούν
ποτέ ξανά ανάλογα εγκλήματα και θηριωδίες. Τρία χρόνια πριν, η Βέροια απέκτησε το δικό
της μνημείο αφιερωμένο στα θύματα του Ολοκαυτώματος, λέγοντας «ναι» στην αδελφοσύνη και την αποδοχή και «όχι» στην αγριότητα και την βαρβαρότητα.
Καθώς βρισκόμαστε στη φάση της ανάκτησης των δυνάμεών μας από τις επιπτώσεις
της πανδημίας, οι οποίες δυστυχώς πλήγωσαν τη σύγχρονη κοινωνία μας, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του ανθρώπινου σεβασμού και να αντιμετωπίσουμε τις
αδυναμίες και τα κενά που δημιουργήθηκαν.
Οι παγκόσμιες αξίες τίθενται καθημερινά υπό αμφισβήτηση και γι’ αυτό το λόγο πρέπει
να μας βρίσκουν πάντα ενωμένους για τη δημιουργία συνθηκών ισότητας, δικαιοσύνης και
αξιοπρέπειας. Η 27η Ιανουαρίου ας αποτελεί κάθε χρόνο τον φάρο που θα φωτίζει ανθρώπους και συμπεριφορές, μακριά από κάθε είδους μισαλλοδοξία, εχθρότητα και έλλειψη
ελευθερίας.
Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Ντάνου, ξεκίνησε τα πρώτα
της αθλητικά βήματα στον ΕΟΣ Νάουσας, ενώ από πολύ
νωρίς διάλεξε τον δύσκολο δρόμο επιλέγοντας, ως άθλημα, τους δρόμους αντοχής. Συμμετείχε σε δύο προηγούμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, (Βανκούβερ
2010 και Πιονγκτσάνγκ 2018), καθώς και σε πολλά Παγκόσμια Πρωταθλήματα.
Έχει κατακτήσει πολλές φορές τον τίτλο της Πανελλήνιας Πρωταθλήτριας είναι μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης
Olympian/World Olympian Association (WOA) και εργάζεται στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ξιφασκίας που εδρεύει
στην Λωζάνη της Ελβετίας.

Αγορά συσπόρου
βάμβακος

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος ενημερώνει τους
παραγωγούς – μέλη της ότι έχουν τη δυνατότητα, σε συνεργασία με εκκοκκιστήρια της επιλογής τους, να προβούν σε προπώληση συσπόρου βάμβακος προκειμένου να οριστικοποιήσουν
μέρος της τιμής της παραγωγής τους.

Πρόγραμμα Rapid Test
στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS
CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας
του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.
Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί
τις παρακάτω μέρες και ώρες στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου):
Από Δευτέρα 24.01.22 έως Παρασκευή 28.01.22 από τις
8:30 έως τις 15:00 και
Κυριακή 30.01.22 από τις 8:30 έως τις 14:30.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό
Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι
αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται τις καθημερινές στις 15:00.
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Την αίτησή τους, από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου
2022, στο χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου,
στη διεύθυνση Σταδίου 51 καλούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να
ενταχθούν ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι του Κοινωνικού Φαρμακείου.
Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού, παρακαλούνται οι
πολίτες να κλείνουν ραντεβού με τη Δομή, είτε
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου
στο https://veria.irantevou.gr χρησιμοποιώντας
τους κωδικούς taxisnet, είτε τηλεφωνικά στο
23313-53822.
Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ.
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο
ή αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ω. ή αντίγραφο
μισθωτηρίου συμβολαίου μέσω TAXIS, από το
οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας
4. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο
του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων
5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής
ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών
6. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
7. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται
για άνεργο (των αιτούντων ή και των προστατευόμενων μελών)
2. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και
των προστατευόμενων μελών)
3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής
ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για
Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και
των προστατευόμενων μελών)
4. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινω-

Κατάρτιση Στρατολογικού
Πίνακα για τους άρρενες
γεννηθέντες το 2006
Οι γεννημένοι άρρενες του έτους
2006, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Αρρένων του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΟΣ,
ΜΕΛΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ) ανεξάρτητα
από τη Δημοτολογική τους εγγραφή και
τον τόπο γέννησής τους, υποχρεούνται
να επικοινωνήσουν με το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου για την
κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
άρθ. 16 του Ν.Δ. 2119/93 «περί Μητρώων Αρρένων», έως και την Παρασκευή,
11/3/2022 (ωράριο γραφείου: Δευτέρα
έως και Παρασκευή από τις 08:00 έως
και 13:00).
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γεώργιος Σαμαράς
Πληροφορίες: Διαμαντοπούλου Αποστολία – Παπανικολούδη Εύα, τηλέφωνο: 23333-50117 & 50150

νικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική
υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία να διαπιστώνεται η οικογενειακή-οικονομική-κοινωνική
κατάσταση του ατόμου και οι συνθήκες διαβίωσής του ή της οικογένειας του
5. Εγκεκριμένη αίτηση ΕΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), πρώην ΚΕΑ
6. Νόμιμα δικαιολογητικά για μετανάστες, ομογενείς
7. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί
απαραίτητο κατά περίπτωση
Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια (όπως αυτά
ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ) που θα ληφθούν
υπόψη για τους δυνητικά ωφελούμενους του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι τα εξής:
- άτομα με εισόδημα έως 5.266 € ετησίως
- νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα
έως 7.899 € ετησίως.
- νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 8.426 € ετησίως.
- νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 11.059 € ετησίως.
- νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 12.638 € ετησίως.
Το ΔΣ του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας με χαρά ανακοινώνει τη λειτουργία της ανανεωμένης ιστοσελίδας του
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώΣυλλόγου Οικογενειών φίλων Ψυχικής Υγείας, www.sofpsi-ima.gr.
μενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδηΜπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία και τις δράσεις του συλλόγου και ενημερωμα έως 6.846 € ετησίως .
τικό υλικό, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς για την ενημέρωση του κοινού.
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 8.426 € ετησίως.
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα
και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 10.005 € ετησίως.
27/1/22 - 2/2/22
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο:
Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη
2331353822.
διασκέδαση.
Σημειώνεται ότι όσοι πραγ• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με
ματοποίησαν εγγραφή κατά τα
φίλτρα ενεργού άνθρακα και Hepa)
προηγούμενα έτη, θα πρέπει να
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
καταθέσουν εκ νέου τα δικαιολο• Μεγάλες αποστάσεις
γητικά τους.

Σε λειτουργία
η Ιστοσελίδα του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και
έξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)

SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 2:
Σάββατο 29/1 - Κυριακή 30/1 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)
Σενάριο/Σκηνοθεσία:
ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Ηθοποιοί:
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin
Sherman - Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έργο
της Μιμής Ντενίση
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης,
Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντούση,
Ozdemir Ciftcioglu, Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης Εγγλέζος,
Έφη Γούση, Nathan Thomas, Χρήστος Στέργιογλου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan Skinner, Δάφνη
Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Nαταλία Δραγούμη, Μανώλης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian Roberson, Joanna
Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής
Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan Hampshire και
ο Rupert Graves
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Belfast
Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου σεναρίου σε ταινία 2022
AFI Special Award (Βραβεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου
Κινηματογράφου) 2022
Υποψήφια για OSCAR
Προβολές στην Αίθουσα 1: Πέμπτη 27/1 – Παρασκευή
28/1- Δευτέρα 31/1 – Τρίτη 1/2 - Τετάρτη 2/2 στις 20.00
Σάββατο 29/1 – Κυριακή 30/1 στις 19.00 και 21.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)
Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Κατριόνα Μπαλφ, η Τζούντι Ντεντς, ο Τζέιμι Ντόρναν, ο Σιέραν Χιντς, ο Κόλιν Μόργκαν και ο μικρός Τζουντ Χιλ.
www.flix.gr
SCREAM
Προβολές στην Αίθουσα 2: Σάββατο 29/1 και Κυριακή
30/1 στις 21.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)
Σκηνοθεσία:
ΜΑΤ ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ & ΤΑΪΛΕΡ ΓΚΙΛΕΤ
Σενάριο:
ΤΖΕΪΜΣ ΒΑΝΤΕΡΜΠΙΛΤ
Ηθοποιοί:
ΝΙΒ ΚΑΜΠΕΛ, ΝΤΙΛΑΝ ΜΙΝΕΤ, ΚΟΡΤΝΕΪ
ΚΟΞ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΡΚΕΤ, ΚΑΪΛ ΓΚΑΛΝΕΡ, ΜΑΡΛΙ ΣΕΛΤΟ
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria
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Πανελλήνια
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ:

Η Χώρα δεν μπορεί
να είναι ανοχύρωτη
στον πρώτο χιονιά
Η Χώρα δεν μπορεί να είναι
ανοχύρωτη στον πρώτο χιονιά Οι
δραματικές εικόνες πολιτικής ανικανότητας και ανεπάρκειας, που
είδε όλη η Ελλάδα και οι δοκιμασίες και ταλαιπωρίες που έζησαν
ιδιαίτερα οι κάτοικοι στο λεκανοπέδιο Αττικής, προκαλούν οργή
και αγανάκτηση. Απεδείχθη πόσο
κούφια ήταν τα μεγάλα λόγια και
η ανυπαρξία στοιχειώδους συντονισμού και λειτουργικότητας του
Κράτους, παρά τις πομπώδεις δηλώσεις περί Επιτελικού Κράτους και την ύπαρξη ειδικού Υπουργείου υποτιθέμενης Πολιτικής Προστασίας. Χρειάσθηκε η καθοριστική
παρέμβαση και αρωγή του Στρατού για την απελευθέρωση των
εγκλωβισμένων και το άνοιγμα βασικών οδικών αρτηριών. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι, βεβαίως, η Αττική Οδός, την οποία η ανάδοχος κοινοπραξία βλέπει μόνο ως πηγή εισπράξεων, χωρίς καμιά
ουσιαστική μέριμνα για τον κοινωνικό της ρόλο ως βασικής αρτηρίας κυκλοφορίας στο Λεκανοπέδιο Αττικής, που δεν μπορεί να μετατρέπεται σε παγίδα, με τον πρώτο χιονιά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να
δίνει την εντύπωση ανοχύρωτης χώρας, τη μια με τις ανεξέλεγκτες
πυρκαγιές, την άλλη με αποκλεισμούς και καταστροφές από χιόνια και πλημμύρες. Η εικόνα αυτή μειώνει και εκθέτει την Ελλάδα.
Η Κυβέρνηση έχει καταλυτικές ευθύνες για τον εξευτελισμό του
Κράτους και την προβολή μιας Ελλάδας που δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε μια προβλέψιμη χιονοθύελλα. Πού είναι οι παραιτήσεις
των υπευθύνων, κατά πρώτο λόγο του κατ΄επίφαση Υπουργού
Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη, γνωστού στην Κύπρο
υπέρμαχου του σχεδίου Ανάν; Τεράστιες ευθύνες στις εταιρείες της
κοινοπραξίας παραχώρησης της Αττικής Οδού, που συμμετείχαν
σε καρτέλ εις βάρος της Χώρας. ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Πρόδρομος Εμφιετζόγλου
Πρόεδρος Πανελλήνιας ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δήμος Βέροιας: Ευχαριστήριο
Κοινωνικού Παντοπωλείου
προς επιχειρήσεις για τη
στήριξη ευπαθών ομάδων
Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας λειτουργεί στο
πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά
τους:
-ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΟΒΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ LIDO
-Σύλλογος Ζαχαροπλαστών Ημαθίας και ιδιαίτερα τον κ. Αναστάσιο
Παγούρα όπου συντόνισε τη δράση
-ΔΑΝΑΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ &ΣΙΑ ΟΕ ΑΙΓΕΣ –ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ
-ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - Κρέατα Νωπά
Οι παραπάνω επιχειρήσεις στήριξαν το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Βέροιας κατά την προγραμματισμένη διανομή του Ιανουαρίου
2022, δωρίζοντας προϊόντα όπου εμπορεύονται/παράγουν.
Η επιλογή τους να στηρίξουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες περιέχει
ενσυναίσθηση και πνεύμα αλληλεγγύης, απαραίτητα «συστατικά» για
τις δύσκολες μέρες όπου διανύουμε
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μία δομή η οποία εξυπηρετεί σε
μηνιαία βάση τους ωφελούμενους και οι δωρεές είναι ευπρόσδεκτες
όλη τη διάρκεια του έτους.
Σταδίου 51, ΤΚ 59131
Τηλέφωνα : 2331353824, Αθανασία Λαμπριανίδου
2331353811, Δήμητρα Καρατζά
Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30 π.μ.-15:30 μ.μ.
e-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.veria
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού
Γεωργία Μπατσαρά
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Ζητά αναβολή
της υποχρέωσης εισαγωγής ηλεκτρονικού
συμβολαίου μίσθωσης αγροτεμαχίων
τουλάχιστον ως τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2023
Να αναβληθεί η υποχρέωση εισαγωγής ηλεκτρονικού συμβολαίου μίσθωσης
αγροτεμαχίων τουλάχιστον ως τις δηλώσεις
ΟΣΔΕ του 2023 ζητάει ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ.
Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σε σχετική Ερώτηση που κατέθεσε στη
Βουλή ο κ. Τσαβδαρίδης υπογραμμίζει ότι
προκαλεί μεγάλο προβληματισμό σε χιλιάδες αγρότες η απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ,
όπως ανακοινώθηκε τον τελευταίο μήνα του
2021, να εισάγει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο
ως προαπαιτούμενο για την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ το 2022 αντί του χειρόγραφου
που ίσχυε πριν.
Όπως επισημαίνει, παρά το γεγονός ότι
ως φιλοσοφία, η ενέργεια αυτή κινείται προς
τη σωστή κατεύθυνση της εξυγίανσης και
του εκσυγχρονισμού της διαδικασίας, εντούτοις στην πράξη η βεβιασμένη εφαρμογή
της απόφασης ενέχει τον κίνδυνο να μείνουν εκτός επιλεξιμότητας χιλιάδες στρέμματα καθώς τα περισσότερα
μισθωτήρια είναι χειρόγραφα.
Ως εκ τούτου, ο γραφειοκρατικός όγκος και χρόνος που απαιτείται
προκειμένου να αναρτηθούν τα μισθωτήρια στην πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ, είναι σχεδόν απαγορευτικός για την εντός των προθεσμιών
διεκπεραίωση της διαδικασίας, δηλαδή τον Μάρτιο του 2022. Πολλώ

δε μάλλον, υπογραμμίζει ο Βουλευτής Ημαθίας, όταν υπάρχουν εκατοντάδες περίπλοκες περιπτώσεις, όπως εμπλοκή πολλών
κληρονόμων στα αγροτεμάχια αλλά και εύρεση όλων των χειρόγραφων μισθωτηρίων
που βρίσκονται σε ισχύ, για την επίλυση
των οποίων, όχι μόνο η πλειοψηφία των αγροτών δεν έχει ακόμη ενημερωθεί πλήρως
και δεν είναι έτοιμη να διεκπεραιώσει, αλλά
ακόμη και αν σήμερα ενημερωνόταν, θα
απαιτείτο έτσι και αλλιώς μεγάλο χρονικό
διάστημα διεκπεραίωσης.
Κατόπιν τούτων ο κ. Τσαβδαρίδης ζητάει
την ΑΝΑΒΟΛΗ της υποχρέωση εισαγωγής ηλεκτρονικού συμβολαίου μίσθωσης
αγροτεμαχίων τουλάχιστον ως τις δηλώσεις
ΟΣΔΕ του 2023 επειδή:
• Στόχος της όποιας απόφασης δεν είναι να περιπλέξει αλλά να απλοποιήσει τη
διαδικασία
• η µη δήλωση του συνόλου της έκτασης
που κατέχει ένας γεωργός, όχι γιατί αμέλησε να το πράξει αλλά γιατί δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει εγκαίρως
όλα όσα απαιτούνται από την Απόφαση, επισύρει κυρώσεις/µειώσεις
από τη χορήγηση των ενισχύσεων σε καιρούς έτσι και αλλιώς δυσμενείς οικονομικά για τον αγροτικό μας κόσμο
• η υποχρέωση ή όχι, ηλεκτρονικής σύνταξης είναι απόφαση της
ΑΑ∆Ε και όχι του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Να εξεταστούν οι προτάσεις
της Εθνικής Διεπαγγελματικής Πυρηνόκαρπων
για την έλλειψη εργατικού δυναμικού στα χωράφια
Τις προτάσεις της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων με στόχο την επίλυση του τεράστιου
προβλήματος της έλλειψης εργατικού δυναμικού που είναι
απαραίτητο τόσο για τη συγκομιδή της παραγωγής στους
αγρούς και για τις εν γένει αγροτικές εργασίες όσο και για
τη μεταποίηση-τυποποίηση των φρούτων, μετέφερε στον
αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος
Τσαβδαρίδης.
Με σχετική Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ζητάει
από τον Υπουργό να τον ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει σχετικά με το τρίπτυχο
ενεργειών που προτείνει η Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση, και οι οποίες συμπυκνώνονται:
1) Στην άμεση διασφάλιση της παρουσίας των απαιτούμενων εργατών για τη χρονιά που ξεκινάει και παράλληλα του στησίματος του απαραίτητου μηχανισμού για την
εύρεση και μετάκληση εργατών από μη όμορες τρίτες χώρες.
2) Στην τροποποίηση και απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου όπως
αυτό ισχύει σήμερα στον Μεταναστευτικό Κώδικα
3) Στην προσπάθεια για τη μείωση των αναγκών σε εργαζομένους μέσω της βελτίωσης των τρόπων καλλιέργειας και της ύπαρξης προγραμμάτων αναδιάρθρωσης που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους
όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο θάνατο του πολυαγαπημένου μας γιου, συζύγου, πατέρα και αδελφού Νικολάου
Ιωαν. Μπλατσιώτη.
Η οικογένειά του

Πορίσματα ζημιών από παγετό σε
καλλιέργειες της Χαρίεσσας
Αναρτήθηκαν, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, τα πορίσματα του παγετού
που έπληξε, στις 28-3-2021, στην Χαρίεσσα καλλιέργειες με μήλα,
αχλάδια, ακτινίδια, λωτούς και κυδώνια. Όσοι επιθυμούν μπορούν να
υποβάλλουν ένσταση έως τις 3 Φεβρουαρίου στο Κοινοτικό Κατάστημα Αγγελοχωρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332350631

6

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2022
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

www.laosnews.gr

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την
ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου και
πατέρα
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛ.
ΜΕΝΤΙΡΟΓΛΟΥ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η σύζυγος,
Τα παιδιά,
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής του αγαπημένου μας
συζύγου, αδελφού και θείου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΝΕΚΑ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η σύζυγος,
Τα αδέλφια,
Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 27
Ιανουαρίου 2022 στις 12.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου
και Αγ. Ιακώβου Άμμου Βέροιας ο
Αναστάσιος Οβεζίκ σε ηλικία 55
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 8ης μ.μ. ΕΩΣ 12ης μ.μ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘH
ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ TΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Ο ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Η
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική –
Απολογιστική Συνέλευση

Καλούνται σε Τακτική Γενική –
Απολογιστική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο
«Έρασμος», την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6.00μ.μ.
στην αίθουσα του 1ου Ορόφου
των γραφείων μας επί της οδού
Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός έτους 2021
2. Ειδικός Απολογισμός 2021
3. Διάφορες Προτάσεις
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου
του ιδίου έτους στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με τα ίδια
θέματα. Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη
Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

Μ.Α.Σ. «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ΒΕΡΟΙΑΣ:
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Μ.Α.Σ. «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» Βέροιας σας προσκαλεί όλους
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου με τα εξής θέματα:
• Εκλογές νέου διοικητικού συμβουλίου
• Εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
• Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής
• Εύρυθμη Λειτουργία του Συλλόγου
• Απολογισμός δράσης
• Οικονομικός απολογισμός
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα
11.00 π.μ.
Για υποψηφιότητες για το Δ.Σ και για Ε.Ε να γίνουν μέχρι
την πέμπτη 27-01-2022 στα τηλ. 6973556257-6973400366 η
στο email του topalidiskostas1@gmail.com
Η παρουσία των μελών μας καθώς και όσων επιθυμούν να
εγγραφούν στο σύλλογο μας είναι σημαντική. Η στήριξη σας
στο έργο του συλλόγου, που προσπαθεί να αναδείξει τόσο την
περιοχή μας όσο και τον τόπο μας, σημαίνει πολλά για όλους
μας.
Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται λόγω πανδημίας.
Με εκτίμηση το Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας
έχουν φάρμακα που δεν
χρειάζονται και θέλουν
να τα προσφέρουν στο
Γηροκομείο Βέροιας ,
το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι
2331024891.

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και
Καμπανίας
κ. Παντελεήμων:
Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου
στις 7:00 μ.μ.
θα ομιλήσει
στη σειρά
των ομιλιών
« Ε π ι σ κοπ ι κός Λόγος»
και θα αναπτύξει το
θέμα: «Προσ ε υ χό μ ε ν ο ι
μη βατολογήτε» στην
ιστοσελίδα
της Ιεράς
Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος
90,2 FM».
Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας, επί τη εορτή
των Τριών Ιεραρχών.
Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά
ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων
Τριών Ιεραρχών, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως,
την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Πρόσκληση σε
εκλογοαπολογητική συνέλευση

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας, βάσει του άρθρου 35 του καταστατικού 29/06-08-2015 καλεί σε Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη του, την Κυριακή 30
Ιανουαρίου 2022 και ώρες από 11:00 π.μ. έως 13:00 μμ στα γραφεία του συλλόγου οδός Κεντρικής 183 Βέροια, με τα εξής θέματα:
1. Διοικητικός απολογισμός.
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Τοποθετήσεις προτάσεις
5. Έγκριση ή μη των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
για την διαχειριστική περίοδο των ετών 2018-2021 και απαλλαγή του από κάθε
ευθύνη.
6. Παρουσίαση υποψηφίων Δ.Σ. (επταμελές) και Ε.Ε (τριμελής)
7. Εκλογές
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 22:00, στο τηλέφωνο 6977460574 κο Τελλίδη Δημήτριο προς συνεννόηση παραλαβής της ή και
για πάσης φύσεως πληροφορίες .
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την
επόμενη Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022 στον ίδιο χώρο και ώρα.
Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται για την πανδημία.
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.
Το Δ.Σ.

Διενέργεια rapid tests στη Νάουσα
Στον χώρο του ΚΑΠΗ στη Νάουσα θα πραγματοποιηθούν σήμερα
Τετάρτη (26.01.2022) και την Πέμπτη (27.01.2022) από τις 09:00 έως τις
15:00, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τον δήμο.
Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα πρέπει
να έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, καθώς και να
δίνουν τον αριθμό του κινητού τους, ώστε να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.
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Από την δεκαετία του
’90, ο ενθουσιασμός για
την πολιτική ,είχε αρχίσει
να υποχωρεί. Ο κομματικός ανταγωνισμός, ενσωμάτωσε έντονα προσωπικά στοιχεία και η αίσθηση
του κοινού καθήκοντος
είχε χαθεί. Η πολιτική, έχοντας λύσει τα βασικά
ζητήματα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του
κοινωνικού κράτους και του βασικού προσανατολισμού
της χώρας, έμοιαζε να έχει ολοκληρώσει την αποστολή
της. Η πολιτική βέβαια, δεν έπαψε να βάζει στόχους,
όμως όλο και περισσότερο έμοιαζαν να ενδιαφέρουν
μόνο τις ελίτ της χώρας και τα δικά τους συμφέροντα.
Τα κυρίαρχα κόμματα και οι πολιτικές ηγεσίες απέκτησαν ένα διαχειριστικό χαρακτήρα, ενώ η αριστερά, στο
κατώφλι της μεταβατικής δεκαετίας του ’90, αποφάσισε
να βγει από την βολική της απομόνωση, όμως γρήγορα
κατάλαβε ότι, χρησιμοποιήθηκε από την ιστορική αντίπαλη παράταξη και, το όνειρο να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και πάλι χάθηκε, με οδυνηρά αποτελέσματα για την ίδια.
Η χώρα προχωρούσε, πετύχαινε σημαντικούς στόχους, όπως η ένταξη στην ΟΝΕ, η ένταξη της Κύπρου
στην ΕΕ, οι μεγάλες αναπτυξιακές υποδομές, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όμως οι παθογένειες του πολιτικού
κόσμου, του παραγωγικού μοντέλου, των ασθενών
και διαβρωμένων μηχανισμών ελέγχου, η ένταση των
ανισοτήτων και η έκρηξη των δημοσιονομικών ανισορροπιών, έφεραν την μεγάλη και πολύπλευρη κρίση του
2008, που οδήγησε την χώρα, ανοχύρωτη και αδύναμη
να αντιμετωπίσει την διεθνή χρηματοοικονομική κρίση
που ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2007, στην Μέκκα του
καπιταλισμού και της κερδοσκοπίας, του λαίμαργου και
ανεύθυνου χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ,
και μέρους των χωρών της ΕΕ.
Η κρίση έκανε τον κόσμο πιο δύσπιστο, πιο θυμωμένο, απέναντι στην πολιτική, στους φορείς της
πολιτικής και κοινωνικής αντιπροσώπευσης και, στους
κοινούς στόχους, τον έκανε να πιστέψει ότι, το παιχνίδι
είναι στημένο.
Το αδιέξοδο φαινόταν απόλυτο, σαν να μην υπάρχει
άλλη απάντηση, όπως η μεταξύ των κομμάτων και των
κοινωνικών τάξεων ελάχιστη εμπιστοσύνη και συνεννόηση και, η εμπιστοσύνη όλων, στην πολιτική. Όμως
είχε χαθεί και κάθε διάκριση μεταξύ συντηρητικών και
προοδευτικών πολιτικών, αφού πλέον όλα τα κόμματα,
ανεξάρτητα τι έλεγαν πριν τις εκλογές, εφάρμοζαν την
ίδια πολιτική, που μόνο ακραίες φιλελεύθερες κυβερνήσεις ίσως να εφάρμοζαν, κάτω από άλλες συνθήκες.
Και τώρα, μετά από δεκατρία περίπου χρόνια κρίσεων, η χώρα και οι άνθρωποι, δεν φαίνεται να μπορούν
να ερμηνεύσουν τι έχει συμβεί και τι έφταιξε. Τα μόνα
στοιχεία που είναι ορατά στην συμπεριφορά των πολιτών, είναι ο φόβος της υγειονομικής κρίσης, η παραίτηση από κάθε διατύπωση συλλογικών στόχων και η
αναζήτηση ατομικών λύσεων.
Σήμερα, οι αδύναμοι οικονομικά είναι πιο αδύναμοι,
οι φτωχοί φτωχότεροι, οι νέοι πιο απογοητευμένοι.
Η μεσαία τάξη, παραγωγικά και εισοδηματικά συρρικνωμένη στο μεγαλύτερο μέρος της, βλέπει το όνειρο
της κοινωνικής και οικονομικής ανόδου θολό. Από την
άλλη, οι πολλοί ισχυροί οικονομικά έχουν γίνει πιο
ισχυροί, απέκτησαν και συνοδοιπόρους, αυτούς που
ήταν έτοιμοι και αξιοποίησαν την κρίση και αυτούς που
δημιουργήθηκαν από την κρίση, ειδικά την υγειονομική,
με αδιαφανείς πολλές φορές μεθόδους.
Σε αυτές τις συνθήκες, η αντιπαράθεση μεταξύ των
Συντηρητικών και των Προοδευτικών είναι αδιαμόρφωτη και δίνεται σε δευτερογενή πεδία. Στο γενικό πεδίο
σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας κρίνεται, από το
ποια ομάδα ήταν πιο πιθανό να θεωρεί, η ζορισμένη
μεσαία τάξη, υπεύθυνη για την στασιμότητά της, τους
πλούσιους και ισχυρούς ή τους φτωχούς και τους μετανάστες και εκεί το παιχνίδι είναι στημένο.
Έχει υποχωρήσει ο Ευρωατλαντικός πυλώνας Ασφάλειας, επανερχόμαστε στις διμερείς αμυντικές συμφωνίες, όπως με Γαλλία και ΗΠΑ.
Οι εξελίξεις, θυμίζουν την περίοδο πριν τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, τότε που δεν υπήρχαν συλλογικά
συστήματα ασφάλειας.
Τα γεωπολιτικά δεδομένα αλλάζουν, η γειτονιά μας
αλλάζει, πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Είναι ό-

μως η απόλυτη ταύτιση με τα γεωπολιτικά συμφέροντα
των ΗΠΑ και της Γαλλίας, η σωστή προσαρμογή και,
πόσο συμβατές είναι αυτές οι επιλογές;
Η ευρύτερη περιοχή μας, φαίνεται να είναι, το ένα
από τα δύο μέτωπα του νέου Ψυχρού πολέμου, το άλλο χτίζεται στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό. Το ένα
απέναντι στην Ρωσία, το άλλο απέναντι στην Κίνα.
Το υπόβαθρό τους είναι οικονομικό, έχει να κάνει και
με τις νέες ζώνες επιρροής, σε ένα πολυπολικό κόσμο,
με νέο πρωταγωνιστή την Κίνα.
Ασφαλώς και δεν είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ
του φιλελεύθερου καπιταλισμού και του δεσποτικού
κομμουνιστικού μπλοκ, δεν έχει άμεσα δηλαδή ιδεολογικό υπόβαθρο. Έχει όμως πολιτικό και οικονομικό:
Συγκρούεται ο φιλελεύθερος καπιταλισμός με τον κρατικό-πολιτικό καπιταλισμό της Κίνας.
Δυστυχώς, οι ανισότητες που δημιούργησε στις
δυτικές χώρες ο φιλελεύθερος καπιταλισμός, έχουν υποσκάψει την αξιοπιστία της φιλελεύθερης δημοκρατίας
και το Κινεζικό μοντέλο έχει γίνει ελκυστικό, ακόμη και
μέσα στις χώρες της Δύσης.
Πως θα λυθεί αυτή η αντιπαράθεση, ποια η θέση
της ΕΕ και της χώρας μας;
Καμία συζήτηση στην χώρα μας, εδώ μας απασχολούν οι αντιπαραθέσεις των κομμάτων για ήσσονος
σημασίας θέματα. Βέβαια την βασική ευθύνη την έχει
η κυβέρνηση και, έχει πολλούς λόγους, που δεν θέλει
να ασχολείται ο κόσμος με τα προβλήματα, αυτά που
καθορίζουν την ζωή του.
Η Γαλλική προεδρία που ξεκίνησε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Μακρόν ανακοίνωσε μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα, την χρειάζεται η Γαλλία και ο ίδιος
αφού στο μέσο της Προεδρίας της ΕΕ, θα διεξαχθούν
οι Προεδρικές εκλογές. Η ατζέντα όμως της Γαλλικής
Προεδρίας μας αφορά ιδιαίτερα ως χώρα, ως οικονομία
και ως κοινωνία, γιατί έχει βασικούς άξονες:
1) Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
2) Ρύθμιση της λειτουργείας των ψηφιακών πλατφορμών
3) Φόρος άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ.
4) Συζήτηση για την αναθεώρηση του Συμφώνου
Σταθερότητας.
5) Κοινή εξωτερική πολιτική και, πολιτική Άμυνας και
Ασφάλειας. Στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, από ΗΠΑ.
Στην Ελλάδα δεν έχουν συζητηθεί αυτά τα θέματα,
ποιες είναι οι θέσεις της κυβέρνησης, των κομμάτων,
των κοινωνικών τάξεων;
Δυστυχώς δεν τις ξέρουμε, ξέρουμε όμως πολλές
από τις ιδιοτροπίες του σημερινού, ανανεωμένου από
την κρίση, πολιτικού προσωπικού.
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Στο μεταίχμιο
προκλήσεων
και ανταγωνισμών…

Γιατί οι πολίτες δεν
εκτιμούν την πολιτική;
Του Γιάννη
Μαγκριώτη
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Του Μάξιμου Χαρακόπουλου
Δυστυχώς, το 2022 δεν εισήλθε με τους
καλύτερους οιωνούς για την παγκόσμια κοινότητα. Κι αυτό δεν οφείλεται μόνο στη δοκιμασία της πανδημίας που επιμένει ακόμη, παρά
το ότι έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια από την
έναρξή της και παρά τους μαζικούς εμβολιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί. Δικαιολογημένη ανησυχία προκαλεί και η οξύτητα των
νέων διεθνών ανταγωνισμών, η πιθανότητα
στρατιωτικής αντιπαράθεσης από πυρηνικές
δυνάμεις, η τεταμένη έως χαοτική κατάσταση
που επικρατεί σε πολλές χώρες, η ενεργειακή
κρίση, η κλιματική αλλαγή και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού.
Η χώρα μας επηρεάζεται άμεσα από όλους
τους παραπάνω παράγοντες. Η γεωγραφική
και η εν γενεί γεωστρατηγική της θέση είναι
τέτοια -στα σύνορα τριών ηπείρων, στην αιχμή των Βαλκανίων, στο σύνορο συνάντησης
του Χριστιανισμού με το Ισλάμ, στην είσοδο
της Ευρώπης, στην έξοδο στις θερμές θάλασσες- που βρίσκεται κυριολεκτικά στο μεταίχμιο
των κάθε λογής ανταγωνισμών.
Το σημαντικότερο, όμως, για εμάς είναι ότι
απέναντί μας έχουμε μια ολοένα και πιο επιθετική και αναθεωρητική Τουρκία, που εκμεταλλεύεται τη διεθνή ρευστότητα, αλλά και την
απουσία βούλησης εκ μέρους συμμαχικών
μας κρατών να επιβάλουν σοβαρές κυρώσεις

Τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου

για τις παρανομίες που διαπράττει. Γι’ αυτό
και η ίδια πολιτική, της Γαλάζιας Πατρίδας, του
νεοοθωμανισμού και του παντουρκισμού, θα
συνεχιστεί και το 2022, αλλά, το πιθανότερο
είναι, και μετά τον Ερντογάν. Η παρουσία
τουρκικού στρατού στο Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, το Αζερμπαϊτζάν, και βεβαίως την Κύπρο
-όπου τινάζει στον αέρα την όποια πιθανότητα
βιώσιμης λύσης- δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της Άγκυρας.
Η Ελλάδα καλείται, επομένως, σε αυτό
το σύνθετο και ασταθές διεθνές περιβάλλον
να λάβει όλες εκεινες τις αποφάσεις που όχι
μόνον θα ακυρώσουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν, αλλά θα ενισχύσουν την θέση της.
Αναμφίβολα, το προηγούμενο διάστημα
έχει ξεκινήσει να υψώνεται ένα διπλωματικό,
αμυντικό και ιδεολογικό τείχος αποτροπής. Η
χώρα έχει κερδίσει επαξίως τη θέση της ως
σύνορο της Ευρώπης, μετά τα γεγονότα του
Έβρου το 2020 και την αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων. Επίσης, έχει καταστεί βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής πολιτικής στην ανατολική Μεσόγειο,
μετά την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και
τις συμμαχίες με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Ακόμη, έχει αναβαθμίσει
κατακόρυφα τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, ενώ
ταυτόχρονα βελτίωσε και αυτές με άλλους παγκόσμιους πόλους, όπως την Ρωσία, την Κίνα
αλλά και την Ινδία.
Ο δρόμος, ήδη έχει ανοίξει, όμως, χρειάζεται επιμονή και υπομονή για να φθάσουμε
στον επιδιωκόμενο σκοπό, καθώς επίσης σταθερό εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί, σε αυτήν
την συγκυρία, θα ήταν η πολιτική αστάθεια,
όπως, άλλωστε, έχει αποδειχθεί και ιστορικά.
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της
Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

Ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη
του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας 2022
Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 στις 11.00
π.μ. .
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,
β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της
υπ. αρ. 642 εγκυκλίου (Α.Δ.Α.: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) της Γενικής
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη, με θέμα ημερήσιας
διάταξης το εξής:
Λογοδοσία της Οικονομικής Επιτροπής δια μέσου της
Προέδρου, με την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων β’ εξαμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 176 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
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Παύλος Δερμιτζάκης:
«Πολύ γρήγορα και εύκολα
φθάσαμε στη νίκη»

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Εύκολα και ..απλά η Βέροια 5-0
τον Απόλλων Πόντου
Π

αίζοντας για μία
ακόμη φορά
με σοβαρότητα
και σωστή οργάνωση
η Βέροια ξεπέρασε και
το εμπόδιο του Απόλλων Πόντου τον οποίο
κέρδισε με 5-0 παραμένοντας στην κορυφή
της βαθμολογία για μία
ακόμη αγωνιστική.

Ικανοποιημένος για την νίκη και για την εμφάνιση της ομάδας
του ο προπονητής της Βέροιας Παύλος Δερμιτζάκης στις δηλώσεις
του μετά την λήξη του αγώνα είπε τα εξ΄ής.
«Είχα πει στα παιδιά για να μετρήσει η μεγάλη και σημαντική  
νίκη στην Ξάνθη έπρεπε  να συνοδευθεί με νίκη στην έδρα μας επι
του Απόλλων Πόντου. μία ομάδα που είναι πολύ επικίνδυνη
Θεωρώ οτι σε μικρό χρονικό διάστημα  μπορέσαμε και προσαρμόσαμε   το πλάνο που έχουμε σαν ομάδα και να μπορέσουμε να
ελέγξουμε τα δυνατά σημεία του αντιπάλου κάτι το οποίο κάναμε σε
όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και πιστεύω οτι πετύχαμε μεγάλη
και σε έκταση σκορ αποτέλεσμα .
Δεν μένω στην νίκη και στο αποτέλεσμα το οποίο κάναμε αλλά
στον επαγγελματισμό και στην σοβαρότητα αυτής της ομάδας , και
γι αυτό είμαι υπερήφανος γιατί αυτά τα παιδιά δείχνουν έναν πολύ
καλό επαγγελματισμό, προσαρμόζονται γρήγορα σε καταστάσεις
παιχνιδιού και εφαρμόζουν το πλάνο το οποίο ζητάμε σε κα΄θε παιχνίδι στο 100%.
Συγχαρητήρια στα παιδιά συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό  
γιατί όλοι μας δουλεύουμε προς  την σωστή κατεύθυνση .
Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι το οποίο είναι την Κυριακή  απέναντι στο Θεσπρωτό στην έδρα μας και στόχο μας είναι να παραμείνουμε ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα
Καλή συνέχεια στον Απόλλων Καλαμαριάς είναι μία ομάδα , αν
και σήμερα μπορεί να μην της βγήκαν κάποια πράγματα αλλά είναι
ομάδα που μπορεί να κάνει πολλές ζημιές «

Οι παίκτες της Βέροιας από
την αρχή του παιχνιδιού  ξεχύθηκαν...με ορμή στα αντίπαλα καρέ
θέλοντας από πολύ νωρίς να φτάσουν στο γκολ και φυσικά στην
συνέχεια να συνδυάσουν θέαμα
και γκολ να χαρίσουν ένα ακόμη
πολύ όμορφο απόγευμα στους
φίλους της βασίλισσάς του βορρά
με το επιβλητικό 5-0 !
Ένα στοιχείο που η ομάδα έφθασε πολύ εύκολα στην ευρεία
νίκη ήταν οτι οι παίκτες δεν υποτίμησαν τον αντίπαλο τους , δεν
επηρεάστηκαν από την εύκολη νίκη στην Ξάνθη, αλλά με ουσία και
αγωνιστικότητα πέτυχαν μία ακόμη δίκαιη και καθαρή νίκη, απόρροια της καλής απόδοσης όλων
των παικτών που αγωνίστηκαν.
Αν συνεχίσουν με αυτόν το
ρυθμό και αυτό το πάθος τότε
καμία ομάδα δεν μπορεί να τους  
σταματήσει ώστε να πετύχουν  
τον στόχο τους
Και πάλι θα το πούμε οτι τίποτε δεν ε΄χει τελειώσει ακόμη και
φυσικά αυτό το γνωρίζουν όλοι
στην ομάδα ,, δεν εφησυχάζει κανείς  από την τεχνική ηγεσία μέχρι

κας, Καμπερίδης)
ΒΕΡΟΙΑ: Βελλίδης, Μπουκουβάλας (60’ Μουχάλης), Πεταυράκης, Σκόνδρας (60’ Δημόπουλος).
Μαραγκός, Οικονόμου, Γαβριηλίδης, Μούργος (60’ Πόζογλου),
Γιακουμάκης (76’ Καπνίδης), Φοφανά (76’ Κουάτεγκ), Πασάς.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Πίτκας, Δαλιανόπουλος, Πάτυ, Σουντουρά (73’
Φράγκος), Εν’ Νομό, Νασέρ (60’
Λουφάκης), Τσιμίκας, Καλογέρης,
Αμαραντίδης, Εσουμά, Εσαλό.
Αποτελέσματα
Τετάρτη 26 Ιαν, 2022 15:00
Καβάλα-Τρίκαλα .............. 1-0
Αλμωπός Αρ.-Π.Α.Ο.Κ. Β’ .1-2
Ξάνθη-Απόλλων Λ........... 0-0
Πανσερραϊκός-Πιερικός... 1-1
ΒΕΡΟΙΑ-Απόλλων Π ....... 5-0
Κυριακή 23 Ιαν, 2022 14:45
Ολυμπιακός Β-Λάρισα..... 1-2
Θεσπρωτός-Ηρακλής...... 1-5
Πιερικός-Απόλλων Π ....... 1-0

τον τελευταίο παίκτη της ομάδας.
Στο παιχνίδι με τον Απόλλων
Πόντου όλα κρίθηκαν στο α’ ημίχρονο όταν και οι γηπεδούχοι
βρέθηκαν στο 4’ λεπτό και στο 8’
λεπτό να προηγούνται με 2-0 (αυτογκολ Καλογέρη και Πασσά) ενώ
το ημίχρονο έληξε με 4-0  με άλλα
δύο γκολ που πέτυχαν οι Γαβριηλίδης και Φοφανά.
Στο β’ ημίχρονο μπορεί η Βέροια να μην   «φόρτσαρε» αλλά
κράτησε δυνάμεις για τον αγώνα
της Κυριακής εντός έδρας με τον
Θεσπρωτό.

Παρόλα αυτά κατόρθωσε να
πετύχει το 5-0 με τον Κούατεγκ
(το πρώτο με την φανέλα της Βέροιας) και να μην απειληθεί σοβαρά η εστία του Βελλίδη.
Φυσικά εκτός από τα πέντε
γκολ η Βέροια έχασε και άλλες
καλές ευκαιρίες αλλά από την μία
οι καλές επεμβάσεις του τερματοφύλακα του Απόλλων και από την
άλλη η αστοχία των επιθετικών
της Βέροιας ο δείκτης του σκορ
δεν άλλαξε,
Διαιτητής: Τσέτσιλας πολύ καλός όπως και οι επόπτες  (Φαλτά-

Βαθμολογία
1 ΒΕΡΟΙΑ.......................... 30
2 Λάρισα ............................26
3 Ξάνθη .............................23
4 Αναγ. Καρδίτσας .............19
5 Αλμωπός Αριδ. ...............18
6 Θεσπρωτός ....................18
7 Ολυμπιακός Β’  ...............18
8 Νίκη Βόλου .....................16
9 ΠΟΤ Ηρακλής . ...............16
10 Πιερικός ........................14
11 Τρίκαλα .........................13
12 Π.Α.Ο.Κ. Β’ ...................13
13 Απόλλων Πόντου ..........12
14 Πανσερραϊκός . .............12
15 Απόλλων Λάρισας ..........9
16 Ολυμπιακός Βολου .........9
17 Καβάλα ...........................6
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Γνωριμία με το ορειβατικό σκι την
Κυριακή 6/2 από τον ΕΟΣ Νάουσας
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ΣΧΟ Βέροιας: Με έξι
αθλητές/τριες
στην Βασιλίτσα

ην Κυριακή 6 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30 π. μ.
( συνάντηση δίπλα από
το το μικρό καταφύγιο του ΕΟΣ
Νάουσας) στο χιονοδρομικό
κέντρο 3-5 Πηγάδια ο ΕΟΣ Νάουσας θα κάνει ενημέρωση- γνωριμία με το Ορειβατικό Σκι.

   Η εκδήλωση θα έχει 2 μέρη : στο 1ο θα
ξεκινήσει με σύντομη ομιλία πάνω στο αντικείμενο, τις απαιτήσεις και τον εξοπλισμό του ,
κάτι που μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι.
Αμέσως μετά στο 2ο μέρος   θα ακολουθήσει
διαδρομή με τα ορειβατικά Σκι για ενηλίκους.
Βασική προϋπόθεση η γνώση   Ski κατάβασης, το κράνος, η καλή φυσική κατάσταση
και ο ανάλογος εξοπλισμός (σακίδιο πλάτης,
σνακ, νερό, 2 η μπλούζα, ορειβατικά Σκι, φώκιες κ. λ. π) .
    Ελάτε να γνωρίσετε ένα υπέροχο άθλημα, να γίνετε ένα με το χειμερινό βουνό.   Να
δείτε απίστευτες εικόνες, να νιώσετε υπέροχα
συναισθήματα, να παντέψετε την Ορειβασίας
με την χιονοδρομία, να αλλάξετε άποψη για
την φύση , να εξερευνήσετε και να ανακαλύψετε...
Υπεύθυνος της εκδήλωσης θα είναι ο έφορος Ορειβασίας του συλλόγου και αθλητής
ορειβατικού Ski κ. Γεώργιος Καισαρίδης (μέλος της επιτροπής για την ανάπτυξης   του
ορειβατικού Ski της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ορειβασίας και Αναρρίχησης) .
   Η εκδήλωση θα γίνει με την υποστήριξη
του skistoregr του Παύλου Αϊβαζίδη (το οποίο
μπορεί να ενοικιασει εξοπλισμό ορειβατικού
Σκι). Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας
κατά του covid 19.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνα του ΕΟΣ Νάουσας
2332028567 (απογευματινές ώρες 19.00με
21.00 μ.μ. γραμματεία κ. Δέσποινα) και στο τηλέφωνο 6948516659 κ. Γεώργιος Καισαρίδης.
1ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Π-Κ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ
22-23/01/2021
Στις 22-23 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε το 1ο Κύπελλο Ελλάδος αλπικών αγωνισμάτων Παίδων Κορασίδων. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και το δριμύ ψύχος, οι
αγώνες πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, και

Με έξι αθλητές και αθλήτριες συμμετείχε ο ΣΧΟ Βέροιας στο πρώτο κύπελλο Π1Κ1 Π2Κ2 αλπικού Σκι στο ΧΚ Βασιλίτσας!
Κουκουρδή Ερμιόνη , Κουκουτέγου Χρυσούλα, Ανδραλή Μιράντα,
Χατζημηνιάδης Κωνσταντίνος, Τσιτσανόπουλος Δημήτρης, Ντουφας
Λάζαρος αγωνίστηκαν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους με τις
οδηγίες των προπονητών τους Παντελίδη Θεόδωρο και Τσιτσανόπουλο Γιώργο

οι αθλητές του Ε.Ο.Σ Νάουσας έκαναν καλή
εμφάνιση και τις δύο μέρες του αγώνα.
22/01/2022   ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ: 6η
ΜΑΜΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ

23/01/2022 ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ:
2ος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και
4η ΛΕΦΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

SL2: Πέντε αναβολές στον Νότιο όμιλο
Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής
Προστασίας δεν θα γίνουν την Τετάρτη αθλητικές δράσεις σε Αττική και συνολικά σε
4 Περιφέρειες, κάτι που σημαίνει πως δεν θα
διεξαχθούν πέντε αναμετρήσεις στον Νότιο
όμιλο της Super League 2.
Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά στην
απόφαση ‘Κήρυξη κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 26η Ιανουαρίου
2022’ (ΦΕΚ Β’ 189, 25-01-2022), του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη
Παπαγεωργίου, προβλέπεται η αναστολή
όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων, όλων
των κατηγοριών και όλων των αθλημάτων,
στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου
Αιγαίου, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Αυτό σημαίνει πως δεν θα διεξαχθούν τα
παρακάτω παιχνίδια του Νοτίου ομίλου:
Ρόδος-Καλλιθέα, Αιγάλεω-Καλαμάτα, Κηφισιά-Ηρόδοτος, Αστέρας Βλαχιώτη-Διαγόρας Ρόδου, Εργοτέλης-Χανιά.
Η ανακοίνωση της SL2:
«Αναβολές αγώνων Betsson Super
League 2

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανωτέρας
βίας, των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που
επικρατούν, την προστασία αθλητών και φιλάθλων και σύμφωνα με το ΦΕΚ   Β 189
25.1.2022 του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας και του άρθρου 11 παρ 6 του
ΚΑΠ, οι κάτωθι εξ αναβολής αγώνες του
πρωταθλήματος Betsson Super League 2

που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν
την Τετάρτη 26.1.2022 αναβάλλονται:
Ρόδος - Καλλιθέα 7η αγωνιστική
Κηφισιά - Ηρόδοτος 11η αγωνιστική
Εργοτέλης - Χανιά 11η αγωνιστική
Αστέρας Βλ. - Διαγόρας 11η αγωνιστική
Αιγάλεω - Καλαμάτα 12η αγωνιστική».
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Έκοψε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα του το τμήμα
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
του Φιλίππου

Πιέρια: Στην κορυφή “Αρβανίτης”
οι Ορειβάτες Βέροιας
Γράφει ο Νίκος Τσιαμούρας

Μέσα σε άκρως οικογενειακό κλίμα, ευχές και χαμόγελα, πραγματοποιήθηκε στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του τμήματος ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, παρουσία
του προέδρου Γιάννη Δημητρίου. Ο πρόεδρος ,ο προπονητής του
τμήματος Κώστας Χαραλαμπίδης και οι έφοροι του τμήματος, ευχήθηκαν σε όλες τις αθλήτριες υγεία, τύχη, προσωπικές αλλά και
ομαδικές επιτυχίες με το Φίλιππο Βέροιας για το 2022. Στην τυχερή
δόθηκε από τη διοίκηση της ομάδας ως δώρο δωροεπιταγή για
αγορά αθλητικών ειδών. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Νόπη Ελευθεριάδου-Μειμαρίδη για την ευγενική προσφορά της υπέροχης
βασιλόπιτας!!Και του χρόνου με υγεία!!!

Φαρμακεία
Πέμπτη 27-01-2022

13:30-17:30 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601
21:00-08:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3
(έναντι ΙΚΑ) 2331027507

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Ιανουάριος 2022
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
24-01-2022 μέχρι
30-01-2022 θα είναι
το εξής: Αυτόματος τη
λεφωνητής βλαβών:
τηλ. 2331021814.

Εδώ στις κάτασπρες πλαγιές του  μυήθηκε
ο ξακουστός Ορφέας την τέχνη του τραγουδιού και της ποίησης.
Μπήκαμε στο δάσος, η αύρα του καθαρού
ορεινού αέρα εισβάλλει στα πνευμόνια μας,
τώρα αφήνεσαι στην καθαρότητα του χιονισμένου τοπίου.
Βέροια –Σφηκιά –Ριζώματα –Ελατοχώρι .
Αργά  και απολαυστικά ξετυλίγεται  ο δρόμος  προς  το Ελατοχώρι  η διαδρομή  πανέμορφη.
Η ποικιλία των κοιλάδων και των οροπεδίων με χαράδρες και διάσελα διαφοροποιούν
το βουνό και η ποικιλομορφία της βλάστησης
το κάνει να ξεχωρίζει σε ομορφιά .Είμαστε
στην λεγόμενη  κατά την παράδοση  ΄΄ κοιλάδα του Παλατιού ΄΄. Είναι ο ορεινότερος Δήμος
της Πιερίας, αφού   το 87% της έκτασης του
είναι πάνω από το υψομετρικό όριο των ορεινών περιοχών  (400 μ. ) .
Φθάσαμε στο Ελατοχώρι,   βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μ. και έχει μεταφερθεί  από άλλη
θέση , το παλιό Ελατοχώρι (παλιά ονομασία
Σκουτέρνα ) που είναι δίπλα στο νέο οικισμό.
Ο νέος και πολύ περισσότερο ο παλιός
οικισμός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα καλύτερα
ορεινά θέρετρα της Πιερίας.
Χαρίζει στο βλέμμα μας μια θέα πανοραμική, είναι όμορφα να ξυπνάς κάθε πρωί και
να αντικρίζεις τον Όλυμπο   όταν ο καιρός το
επιτρέπει και σήμερα  μας το επιτρέπει.
Σπίτια κτισμένα με γκρίζα πέτρα, ξυλοδεσιές, στέρεα δοκιμασμένα πράγματα που άντεξαν στο χρόνο.
Δείγματα λαϊκής μαστοριάς ορεινής κατοικίας   από το πετρόχτιστο ισόγειο,   έως το
δίπατο με το κατώι σαν χώρος αποθηκευτικός,
αμπάρια για το στάρι το καλαμπόκι, τα καπνά,  
κάδοι τυριών,  ο αργαλειός, τα χρειαζούμενα.
Τρακτέρ και ποτιστικά γύρω από το χωριό.  
Μας εντυπωσιάζει η τοποθεσία του χωριού,
η ρυμοτομία του και η κάτασπρη   πανύψηλη
εκκλησία  του. ( Κωνσταντίνου και Ελένης ).
Στις   27   Ιανουαρίου 1944,    32 κάτοικοι
εκτελέσθηκαν από τους Γερμανούς για τη πολυπόθητη ελευθερία.
Μπαίνοντας στο χωριό και παίρνοντας πορεία για το χιονοδρομικό,   πυκνό δάσος από
οξιές με χρώματα του Χειμώνα μας υποδέχεται .
Στις   νοτιοανατολικές πλαγιές των Πιερίων
και σε υψόμετρο 1400 – 1800 μέτρων λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο του Ελατοχωρίου.
Στη θέση ΄΄παπά – χωράφι ΄΄  όπου  αφήσαμε τα αυτοκίνητα, λειτουργεί αναψυκτήριο  
και καταφύγιο ΄΄σαλέ΄΄.
Λειτούργησε  για πρώτη φορά  δοκιμαστικά
το 2000  και επίσημα το 2001
Βρισκόμαστε   στα Πιέρια όρη, εδώ   ζούσαν σύμφωνα με τη μυθολογία οι 9   Πιερίδες
Μούσες κόρες του Πιέρου και της Ευίππης
προστάτιδες της ποίησης, της μουσικής , του
τραγουδιού  και του χορού. Mαγεύτηκαν τόσο
πολύ από το θαυμάσιο περιβάλλον των Πιερίων, ώστε  παρέμειναν για πάντα στην περιοχή
αυτή και το μελωδικό  τραγούδι τους αντηχούσε στις κορυφές και τα φαράγγια μέχρις ότου
νικήθηκαν σε διαγωνισμό τραγουδιού από τις
Ελικωνίδες Μούσες και μεταμορφώθηκαν από
αυτές σε πουλιά.
Με  τον σάκο στον ώμο και τα απαραίτητα
η πορεία αρχίζει.   Μια φύση κατάλευκη   πλα-

νεύτρα μας υποδέχεται.
Οδοιπορούμε τώρα  στο δασικό δρόμο που
περιτριγυρίζει και αγκαλιάζει τις πίστες   του
χιονοδρομικού, το πολύ χιόνι που υπάρχει μέσα και γύρω από το δάσος  δεν μας άφησε να
διαβούμε το μονοπάτι.
Το καλωσόρισμα είναι αυθεντικό, βουνίσιο,
για μια άλλη φορά συνειδητοποιώ πόσες εικόνες χάνουμε  κλεισμένοι στις τσιμεντοπόλεις.
Διαδρομή αφάνταστα   όμορφη.  Δρυς, οξιές, πεύκα και έλατα, χιόνι παντού.
Η φύση και σήμερα επιμένει να μας εκπλήσσει με την ήρεμη και σιωπηλή παρουσία
της.
Ο κρυστάλλινος αέρας που ανεμπόδιστα
διαπερνά το δάσος μας μεταφέρει μυρωδιές
και ήχους γνώριμους.
Οι γλυκιές αποχρώσεις του λευκού  κυριαρχούν  στη φύση τριγύρω.
Πολλές   ανάσες   καθαρού   αέρα, τώρα
μονοπάτι  ανηφορικό γύρω  μας τοπίο μαγικό.
Η ανάβαση δύσκολη, εμείς συνεχίζουμε …..
Φθάσαμε στις πίστες των σκιέρ, οι   επισκέπτες ντυμένοι με ζωηρά χρώματα. Το χιόνι  
προσφέρεται για χιονοδρομία σήμερα και είναι
αρκετό !
Αφήσαμε την πίστα που έχει το όνομα  της  
Πολύμνιας   μια από τις   9 μούσες,   κόρη του
Δία και της Μνημοσύνης.
Ανεβαίνοντας   ψηλότερα ο ήλιος ξεπροβάλλει και μας γεμίζει με την παρουσία του. Το
χιόνι γίνεται  όλο  και περισσότερο
Η υγρασία έντονη, ένας λευκός  χορός από
άσπρα σύννεφα  μας κόβει την ανάσα. Βήμα-

τα αργά ο ένας  πίσω από τον άλλο.
Οδοιπορούμε   τώρα στην βουνοπλαγιά
με ένα κρύο αέρα να σου τρυπάει τα κόκαλα,
νοιώθεις ότι είσαι στο έλεος της φύσης. Τα
γάντια και τους σκούφους  τα έχουμε φορέσει
από ώρα.
Ο δυνατός αέρας , το κρύο και το   χιόνι,
δημιουργούν στην ομάδα ανάμικτα αισθήματα.  
Συνεχίζουμε για την κορυφή.
Από εδώ ψηλά τα πάντα μοιάζουν μαγικά.
Πήραμε το μονοπάτι της επιστροφής.
Επιστροφή με μια εικόνα πανέμορφη.
Δεν χορταίνεις να κοιτάς τις μοναδικές εικόνες του Χειμώνα και του χιονισμένου τοπίου.
Απέναντι ο Όλυμπος ξεπροβάλλει μεγαλόπρεπα, στο βάθος η θάλασσα της Κατερίνης  
και γύρω μας οι άλλες βουνοκορφές.
Η κοιλάδα κάτω χαμηλά βυθισμένη στην
καταχνιά, εικόνες μοναδικές   τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τους Χειμωνιάτικους ουρανούς.
Εικόνες   πανέμορφες που δημιουργεί το
φως του ήλιου με τα χρώματα της οξιάς, του
πεύκου και του έλατου, σκεπασμένες με ένα
άσπρο πέπλο ομίχλης  κάτω χαμηλά.
Φθάσαμε στα αυτοκίνητα,  επιστροφή……
Στις ακροποταμιές οι θεόρατες φτελιές, οι
βελανιδιές , τα πλατάνια και τα σφενδάμια
συνθέτουν τη δική τους χειμωνιάτικη πινελιά.
Σήμερα ορειβατήσαμε στις πλαγιές του
βουνού, ακούσαμε τα μυστικά του ανυπόμονα,
ζήσαμε την ομορφιά του, πήραμε κάτι από την
γοητεία του.
Υ.Γ. Συγχαρητήρια σε όλους Εμάς !

CMYK
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Ρυθμίσεις λειτουργίας
των Λαϊκών και
Υπαίθριων Αγορών
του Δήμου Βέροιας
Σύμφωνα με
την υπ ΄αριθμ.
Δ 1 α / Γ. Π . ο ι κ . :
3608 (Φ.Ε.Κ. 155
Β/21-01-2021)
Υπ. Απόφαση από την Δευτέρα
24-01-2022 έως
την Δευτέρα 3101-2022 και ώρα
06:00 ισχύουν τα
κάτωθι :
α) Επιτρέπεται
η συμμετοχή, στις
Λ α ϊ κ έ ς Αγ ο ρ έ ς
του Δήμου Βεροίας (Κοινότητες
Βέροιας, Μακροχωρίου και Αγίου
Γεωργίου), των
πωλητών (παραγωγοί και έμποροι) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, με την τήρηση της απόσταση του
ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό ελεύθερο
από αντικείμενα (απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών
είναι η αντίστοιχη μείωση των μέτρων του πάγκου τους σε κάθε κατηγορία πωλητών),
την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ των ατόμων και την τοποθέτηση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών, ανά πάγκο πώλησης.
β) Επιτρέπεται η συμμετοχή των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι), που δραστηριοποιούνται στην Κυριακάτική Αγορά των Ριζωμάτων, με την τήρηση της απόσταση του ενός
(1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο
από αντικείμενα (απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς είναι
η αντίστοιχη μείωση των μέτρων του πάγκου τους σε κάθε κατηγορία πωλητών) και την
τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ των ατόμων και την τοποθέτηση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία
χεριών, ανά πάγκο πώλησης. Η είσοδος στη Κυριακάτικη Αγορά θα γίνεται από την συμβολής των οδών Παπαγεωργοπούλου με Ρήγα Φεραίου και έξοδός από την συμβολή των
οδών Ρήγα Φεραίου με Αγίου Αθανασίου.
γ) Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εξωτερικούς χώρους Β. Από την
υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω
αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.
δ) Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ.
2 και 3 του άρθρου 9 της υπ ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 3608 (Φ.Ε.Κ.155 Β/21-01-2022) Υπ.
Απόφαση, αντιστοίχως , οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός
των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη
χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε
φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.
Οικ. 55570/12.9.2021 (Β΄4207) και Δ1α/ΓΠ. Οικ. 64232/15.10.2021 (Β΄4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκε με την υπο στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69459/05-11-2021
(Β΄5165) όμοια απόφαση, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στις Υπαίθριες Αγορές και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:
•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- covid 19.
•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους
των λαϊκών αγορών και την τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
• Να αποφεύγουν την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων (φρούτα και
λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, για λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους
πωλητές.
Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

Μέχρι τις 31 Μαρτίου η απογραφή
πωλητών, παραγωγών
και επαγγελματιών στις λαϊκές αγορές
Ο Δήμος Νάουσας, προκειμένου να συντάξει την απογραφή των πωλητών παραγωγών
και επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου (Νάουσας, Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου), ενημερώνει όλους όσοι δραστηριοποιούνται σε αυτές
ότι θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Αδειών και Εμπορίου στην Ειρηνούπολη έως
τις 31 Μαρτίου 2022, προκειμένου να απογραφούν, προσκομίζοντας: α) φωτοαντίγραφο
της άδειάς τους και β) υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους πωλητές
και παρακαλούνται οι παραγωγοί για την άμεση ανταπόκρισή τους, προκειμένου ο Δήμος
να ολοκληρώσει την απογραφή και να προχωρήσει στις εκ του νόμου οριζόμενες περαιτέρω ενέργειες.

Ευχαριστήριο
της Πρωτοβουλίας
για το Παιδί
Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Πρωτοβουλίας
για το Παιδί διεξήχθη με επιτυχία από τη Δευτέρα 13
Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021,
στο κατάστημα επί της οδού Κεντρικής 126, τηρώντας
όλα τα μέτρα λειτουργίας των καταστημάτων.
Ευχαριστούμε θερμά:
1.Την κυρία Τσιαμπούρα Ευανθία, για την παραχώρηση του καταστήματος και τον κύριο Κωνσταντίνο
Μπριάζα (Μεσιτική Ακινήτων) για την διαμεσολάβηση
και συνεργασία.
2.Τον ηλεκτρολόγο-εθελοντή μας Σάκη Ακριβόπουλο για τις υπηρεσίες του.
3.Τις εθελόντριες Ιωάννα Νάσου, Έλλη Πανταζή,
Βαρβάρα Ζουμπόδη, Δήμητρα Καλαϊτζή, Δήμητρα
Τσερκέζη, Σοφία Δεληγιώργη, Μαρία Μέρτζανη, Βαλεντίνα Αντωνίου που στήριξαν την λειτουργία του.
4.Τις κυρίες Βίκυ Τριάμπελα, Στέλλα Μόκκα, Πέπη
Τσαρμποπούλου, Παναγιώτα Καλαντερίδου, Μαρία
Πραζιούτη, Κατερίνα Λιάκου και Αγάπη Αλμαζή που
έστειλαν από μακριά τα έργα τους.
5.Την ομάδα κοσμήματος της Πρωτοβουλίας και
ιδιαίτερα την κυρία Μάρα Κοκκίνου.
6.Τις κυρίες της Inner Wheel Ημαθίας και ιδιαίτερα
την κυρία Βιβή Ιατροπούλου, που διέθεσαν τα έργα
τους.
7.Τους μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ Βέροιας που
διέθεσαν τις δημιουργίες τους και επισκέφθηκαν το
Bazaar μας.
8.Τον Φούρνο Θανασούλη στη Νάουσα για την
προσφορά κουραμπιέδων.
9.Όλες τις (πάρα πολλές) εθελόντριες του Συλλόγου που διέθεσαν τις δημιουργίες τους για ακόμα μία
χρονιά.
10.Τα τοπικά ΜΜΕ που, όπως πάντα, στήριξαν την
προσπάθεια μας.
11.Το κοινό της πόλης μας, που παρά τις τόσο αντίξοες συνθήκες, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά:
1.Τον κύριο Ηλία Μέρμηγκα για τη δωρεά ποσού
300€.
2.Ανώνυμη οικογένεια για τη δωρεά ποσού 300€
στη μνήμη της μητέρας τους Σταυρούλας.
3.Την κυρία Φρειδερίκη Πετρομελίδου για τη δωρεά ποσού 200€ στη μνήμη του αδελφού της Παύλου
Πετρομελίδη για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το
τον θάνατό του.
4.Το ΚΔΑΠ Φρουτοπία για τη δωρεά ποσού
152,37€ που προέκυψε από τη διενέργεια Bazaar
στον χώρο του.
5.Την κυρία Κυριακή για τη δωρεά ποσού 100€.
6.Τον κύριο Παναγιώτη Τουτουντζίδη για τη δωρεά
ποσού 100€ στη μνήμη της γιαγιάς του Χρυσούλας
Τουτουντζίδου.
7.Την οικογένεια της Αγγελικής Χατζηευστράτογλου
για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη της θείας τους
Νέλλη-Αθηνά Ασβεστή.
8.Τον κύριο Χρήστο Βλάχο για τη δωρεά ποσού
100€.
9.Την κυρία Petra Solomayer για τη δωρεά ποσού
50€ και την προσφορά γλυκισμάτων για τα παιδιά.
10.Το Νηπιαγωγείο Ν.Νικομήδειας για τη δωρεά
ποσού 50€.
11.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 50€.
12.Τον κύριο Χρήστο Κουπίδη για τη δωρεά ποσού
50€.
13.Την σύζυγο και τα τέκνα του Αρχιμήδη Πιστοφίδη για την προσφορά πιτών και γλυκών στη μνήμη
του.
14.Το Δημοτικό Σχολείο Πλατέος για την προσφορά
τροφίμων.
15.Τους εργαζόμενους στην 1η Μεραρχία Πεζικού
για την προσφορά τροφίμων.
16.Τον κύριο Ανδρέα Χαραλαμπίδη για τον καθαρισμό αεραγωγού λέβητα στο Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας.
17.Την κυρία Σταλίδου για την προσφορά αυγών.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
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Ανακοινώθηκαν από
τον ΕΛΓΑ τα πορίσματα
εκτίμησης ζημιών από
τον παγετό στον Σταυρό

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε προχθές
24/01/2022, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των
ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 28/03/2021
στις καλλιέργειες (κεράσια – βερίκοκα – δαμάσκηνα) παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΣΤΑΥΡΟΥ. Τα πορίσματα αυτά είναι
στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 03/02/2022. Κάθε
ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα
πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί
με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα
στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.
Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων
Από: 24/01/2022 έως: 03/02/2022
Ο Πίνακας αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των
επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι
γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεμάχια, όπως
αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμιά
περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των
ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης
που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον
Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.
Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:
•
η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται
και οι Ζημιωθείσες καλλιέργειες.
•
η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,
Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.
Αθανάσιος Γιαννούσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 1/20-01-2022 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΗΣ», που εδρεύει στο Παλαιοχώρι Αλεξάνδρειας και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα:
α) η προσθήκη στο 1ο άρθρο των στοιχείων περί
τροποποίησης του καταστατικού, β) η προσθήκη στο
2ο άρθρο «Μέσων για την επίτευξη του σκοπού» του
Σωματείου, γ) η κατάργηση του παλαιού άρθρου 3 με
την προσθήκη νέου 3ου άρθρου που αφορά στην οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του Σωματείου, δ)
η κατάργηση των παλαιών άρθρων 4, 5, 6, 7, 8 και 9
και η σύντμησή τους στα νέα κωδικοποιημένα άρθρα
4, 5, 6 και 7, ε) η τροποποίηση του παλαιού άρθρου 10
(«ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ») στο νέο άρθρο 8 («ΠΟΡΟΙ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ»), στ) η σύντμηση και τροποποίηση
των παλαιών άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 στα νέα
κωδικοποιημένα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15, ζ) η
προσθήκη του νέου άρθρου 16 («ΒΙΒΛΙΑ»), η) η κατάργηση του άρθρου 31, θ) η τροποποίηση των παλαιών
άρθρων 32 και 33 στο νέο άρθρο 19, ι) η νέα αρίθμηση
του παλαιού άρθρου 34 αυτούσιου στο νέο άρθρο 17,
ια) η τροποποίηση του παλαιού άρθρου 35 στο νέο
άρθρο 20, ιβ) η κατάργηση των παλαιών άρθρων 36, 37
και 38, το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνεται στο
νέο άρθρο 18, ιγ) η νέα αρίθμηση του παλαιού άρθρου
39 αυτούσιου στο νέο άρθρο 21, ιδ) η κατάργηση του
άρθρου 40 με την τροποποίηση του περιεχομένου του
στην τελική διάταξη, ιε) η προσθήκη σύντομων επικεφαλίδων, η κατάτμηση του καταστατικού σε κεφάλαια Α έως
Ε και η εν γένει κωδικοποίηση του νέου καταστατικού και η
εναρμόνισή του με το Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε
με το Ν.4726/2020.
Βέροια, 26/01/2022
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Ελισάβετ Αλ. Σαββίδου
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

χώρο εμβαδού 41,63

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

τ.μ.. Τιμή 63.000 € Τηλ:

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

2331021523

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημα επί της οδού Πιερίων στη Βέροια
εμβαδού 54,16 τ.μ. με
υπόγειο αποθηκευτικό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 186 τ.μ. με υπόγειο
168 τ.μ., στα πρώην
Σφαγεία Βέροιας. Τηλ.:
6944 644220.

ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο 1 στρέμμα με ημιτελές κτίσμα 91,50 τ.μ., με αποθήκη εκτός σοιτιού 25 τ.μ., με υπέροχη
θέα χωρίς εμπόδια, περιφραγμένο, συρταρωτή πόρτα, πλήρως τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 6942 775199.

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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 ο χ ώ 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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 24268 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 80 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι
κατασκευασμένο το 1971 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική Πετρελαίου, Κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα, Ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €.
Κωδ.23306 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, Διαμέρισμα 85
τ.μ., κατασκευή 2004, 2 υ/δ, 1 ος όροφος, με
ευχάριστη θέα, σε υπεράριστη κατάσταση, αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, υψηλών
ποιοτικά προδιαγραφών, με ατομική θέρμανση
πετρελαίου , με πολύ ωραίο μπάνιο, με κλειστό
πάρκινγκ στο υπόγειο ,   κέντρο απόκεντρο,
320€. Από 18/1/2022 ελεύθερο και επισκέψιμο.
ΚΩΔ. 13914 ΩΡΟΛΟΙ διαμ/μα σαν Μονοκατοικία με 96 τ.μ., καθ.  με 2 - , 3 υ/δ,  1ος όροφος, διαμπερές , παλαιά κατασκευή αλλά πολύ
καλά συντηρημένο και φροντισμένο , διαθέτει
ατομική θέρμανση πετρελαίου  , κλιματιστικό και
ηλιακό θερμοσίφωνα  , με βεράντα εμπρός και
πίσω αλλά και με θωρακισμένη πόρτα , χωρίς
κοινόχρηστα ,ενοίκιο 350€. υπόδειξη μόνο σε
σοβαρό ενδιαφερόμενο..
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 107009 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Ενοικιάζεται
μια καταπληκτική μεζονέτα συνολικής επιφάνειας 150τ.μ. κατασκευής του 2000, επεκτείνεται σε
δύο επίπεδα σε 1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος όροφος
αποτελείται από μία τεράστια σαλονοκουζίνα
μαζί με τραπεζαρία και ένα πολυτελέστατο μπάνιο και ο 2ος όροφος ο οποίος επικοινωνεί με
εσωτερική σκάλα, αποτελείται από 3υ/δ, έναν
επιπλέον χώρο σαν αποθήκη και ένα μπάνιο
ακόμη. Και τα δυο μπάνια διαθέτουν τζακούζι.  
Είναι σε άριστη κατάσταση, με ενδοδαπέδια
θέρμανση, με ύφος απέριττης πολυτέλειας που
διαχέεται στο χώρο, με ηλεκτρικές συσκευές,
μεγάλες βεράντες, ηλιόλουστο, με τζάκι, μηνιαίο
μίσθωμα 500€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και
με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής επιφάνειας
200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ
, Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση
ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, με διπλά τζάμια  , διαθέτει
τζάκι , αποθήκη και μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.

,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και
δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα
τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο
ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και
ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.   
  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867   Ενοικιάζεται κάτω από τον
περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο
, μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους και
έχει δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το γραφείο
μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται σπάνια επαγγελματική στέγη 45 τ.μ. με δύο ανεξάρτητους γραφειακούς χώρους, μια μεγάλη αναμονή και WC, βρίσκεται στον 5ο όροφο ρετιρέ,
προσόψεως, με πολύ καλή διαρρύθμιση, ηλιόλουστοι χώροι, με ανελκυστήρα, σε κεντρικότατο
σημείο της πόλης, ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα
350€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με
2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 700€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105030 - Κέντρο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1
Χώρο, και WC και αποθήκη 10 τ.μ. - Τιμή: 140 €.
Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα στον
Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ. Ισόγειο
και 30τ.μ. πατάρι, τιμή πολύ λογική μόνο 400€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ   από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24715 - Κέντρο απόκεντρο και κοντά
στα ΚΤΕΛ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 70
τ.μ. ισόγειο και με μεγάλη βιτρίνα . Αποτελείται
από έναν ενιαίο και WC . Είναι κατασκευασμένο

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με
δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον
περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο
βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό ύ-

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
το 1975 και είναι φωτεινό , ανακαινισμένο με
ψευδοροφή. Ενοίκιο μόνο 300 € . Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24675 - ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  νεόδμητο Κατάστημα στεγασμένης συνολικής επιφάνειας 850 τ.μ. σιδηροκατασκευή  ,  ισόγειο  για πολύ απαιτητικούς μισθωτές, σίγουρα εκπληκτικό
και ξεχωριστό ακίνητο, με άριστη προβολή και
σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. Μηνιαίο μίσθωμα αρχικό
χαμηλό  στα 1.700 € για την ολοκλήρωση του
.  Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας
πλησίον Μητρόπολης , ένα εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο διαμέρισμα-ρετιρέ 70τ.μ. μικτά και
65τ.μ. καθ., με 2 υπνοδωμάτια - σαλοκουζίνα
και μπάνιο, στον 6ο όροφο, κατασκευής 1970 το
οποίο διαθέτει γερμανικά συνθετικά κουφώματα
Kömmerling με τριπλή υάλωση , με αποθήκη,
ηλεκτρικά ρολά αλουμινίου και σήτες, ενεργειακό
τζάκι, DAIKIN INVERTER 12000BTU κλιματιστικό στη σαλοκουζίνα, ατομική θέρμανση με
αντλία θερμότητας, προεγκατάσταση ηλιακού
θερμοσίφωνα, πλήρη εγκατάσταση συστήματος
συναγερμού, γύψινες διακοσμητικές κατασκευές. Επίσης, διαθέτει κέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώς και θερμομόνωση οροφής. Έχει γίνει εκ
βάθρων αλλαγή των ηλεκτρολογικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Πληροφορίες μόνο
στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο από
ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ και τρία
καταστήματα 72 και 24 και 24   τ.μ. περίπου  
ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού δρόμου
και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή
όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυόροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται
από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο
Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Κλειστό Πάρκινγκ μεγάλο με τηλεχειριστήριο , κήπο
κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο πολύ
μεγάλες βεράντες - Τιμή μόνο 120.000€ τελική.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106881 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, Πωλείται Μονοκατοικία 50τ.μ. Ισόγειο, σε οικόπεδο 470τ.μ.,
αποτελείται από 1υ/δ, σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα
και μπάνιο,   επάνω στον κεντρικό δρόμο, με
ατομική θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε πολύ καλή τοποθεσία, ιδανικό για
ιδιοκατοίκηση, με πολύ ωραίο κήπο, σε τιμή
προσφοράς μόνο: 44.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13681 ΒΙΛΑ , σπάνια σε απόσταση
12 χιλ. από τη Βέροια σε στυλ Μεζονέτας με
170 τ.μ., κατοικήσιμος χώρο και με λοιπούς
βοηθητικούς χώρους συνολικά 250 τ.μ. ανοδομή , διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται για μία
μοναδική περίπτωση κατοικίας με εκπληκτική
και ανεμπόδιστη θέα , με ύφος απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον χώρο, διαθέτει παραδοσιακά ξύλινα κουφώματα με διπλά τζάμια,
κτίστηκε με πολύ μεράκι και με υλικά ανώτερης
ποιότητας, οι χώροι της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ
και δύο υπερπολυτελή μπάνια, αναφέρεται μόνο
σε πολύ απαιτητικούς αγοραστές , ευρισκόμενη
σε ήσυχο περιβάλλον και σε οικόπεδο 1680 τ.μ.
διαθέτοντας έναν πολύ ωραίο κήπο με δένδρα ,
γκαζόν και λαχανόκηπο , Αποκλειστική διάθεση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 46 τ.μ., επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου, περιοχή Αγίου Αντωνίου, Βέροια. 1ος
όροφος, οικοδομής 1964, τριών ορόφων υπέρ
ισογείου, προσόψεως, χωρίς ασανσέρ. Ξεχωριστοί χώροι για: κουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι,
χωλ, μπάνιο. Η πρόσοψη επί της Βενιζέλου δια-

ψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και πε-

θέτει μπαλκόνι στο οποίο βλέπουν ένα παράθυρο

ριφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευ-

και μία μπαλκονόπορτα. 35.000 ευρώ. Χρίζει ανα-

ρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267 &

καίνισης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579,

23320 41088.

6973015833.
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και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην παραπάνω τιμή
συμπεριλαμβάνεται ολόκληρος ο εξοπλισμός
και η επίπλωση της. Μόνο σοβαρές προτάσεις
δεκτές.
Κωδ. 13825 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πωλείται
Μονοκατοικία με 200 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο
και 150 τ.μ. υπόγειο , έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 4000 τ.μ. , σαλόνι κουζίνα   ανεξάρτητη
και 4  υ/δ, με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
πρόκειται για μία ωραιότατη κατασκευή αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, με πολυτέλεια και
ζεστασιά, έχει ατομική θέρμανση με υγραέριο
, , διαθέτει τζάκι , διπλό πάρκινγκ και αναφέρεται μόνο σε απαιτητικούς αγοραστές , είναι μία
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, ζητούμενο τίμημα
115.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά
τζάμια - Τιμή: 52.000€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα Ισόγειο συνολικής επιφάνειας 110
τ.μ. μικτά και 89 τ.μ. καθ. με δυνατότητα δόμησης
και μίας μεζονέτας πάνω από αυτό άλλα 127 τ.μ.
μικτά η 114 τ.μ. καθ.  Αποτελείται από έναν ενιαίο
χώρο χωρίς κολώνες με δικό του WC . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 - Τιμή πώλησης τα
130.000€. Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεμάχιο δίπλα στο σχέδιο πόλεως συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και οικοδο-
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μήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθεσία, τιμή
προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106268  ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ στο
δρόμο για τη Μέση ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο
στη Ζώνη 1 συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ.
άδειο , σε πολύ καλό σημείο ,  ποτιστικό , πάνω
σε δρόμο Τιμή μόνο: 22.000 €. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με μικρή
αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή κομπλέ
μόνο 26.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 40.000€.
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ.,
σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.
Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 20.000€.
Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε πολύ
καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 1.820
τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομήσιμο , εξαιρετικό για επένδυση και για ανέγερση μονοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  
Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται μεγάλο οικόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο ,
εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , μόνο 25.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14213 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα
,  Ισόγειο 100 τ.μ. και υπόγειο το οποίο από την
κάτω μεριά είναι ισόγειο με βεράντα εμπρός και
πίσω σε οικόπεδο 384τ.μ. Αποτελείται από 4 Υπνοδωμάτια , και 2 WC. Είναι κατασκευασμένη
το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κήπο, Διπλά τζάμια. Τιμή: 125.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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Συνεργαζόμενο Κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ Βέροιας, προσφέρει
ευκαιρία απασχόλησης σε θέση: Συμβούλου Πωλήσεων Κινητής
Τηλεφωνίας (Πλήρης Απασχόληση)
Κύριο αντικείμενο/αρμοδιότητες:
·Προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών τεχνολογίας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους
και την επίτευξη του στόχου πωλήσεων
·Ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου
·Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών
Απαραίτητα προσόντα:
·Τουλάχιστον απόφοιτος Ι.Ε.Κ Επαγγελματικής κατεύθυνσης
·Τουλάχιστον 1 χρόνο προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
·Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
·Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
·Αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
·Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
·Εστίαση στην επίτευξη αποτελέσματος βάσει στόχων
·Ομαδικό πνεύμα
·Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)
·Δυνατότητα εργασίας βάσει ημερών και ωρών απασχόλησης σε
εμπορικά καταστήματα
Επιθυμητά προσόντα:
·Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ
·Γνώση προϊόντων τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών
Παροχές:
·Bonus βάσει επίτευξης στόχων
·Εκπτωτικά προγράμματα σταθερής & Internet
·Μοντέρνο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
·Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα πωλήσεων και νέες τεχνολογίες
·Προοπτικές εξέλιξης
Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο δυναμικό του καταστήματος, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση G-HR@germanos.gr με τον κωδικό θέσης
VER ή εντός του καταστήματος, Μητροπόλεως 44.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σαλόνι με δύο καναπέδες και τραπέζι, μεγάλος μπουφές με καθρέφτη,
βιτρίνα αντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
από μασίφ ξύλο, σε καλή κατάσταση. Πωλούνται όλα μαζι ή χωριστά.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6981 994659.

Από την εταιρεία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ζητούνται εργάτες παραγωγής σε βάρδιες. Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές γνώσεις, καθώς και
προϋπηρεσία.
Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο της Βέροιας, 120 τ.μ. με 10ετή επιτυχημένη και ανοδική πορεία
στο χώρο της εστίασης, πλήρως εξοπλισμένη και ενεργή
ακόμα, λόγω παράλληλης απασχόλησης και αλλαγής
προσωπικής κατάστασης. Τηλ.: 6987 285364.

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαράζ στον
Προμηθέα, στην οδό Καζαντζάκη, 56 τ.μ. αξίας 10.000 ευρώ.
Τηλ.: 6944 644220.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ, στον Προμηθέα, υπέροχο λούξ διαμέρισμα 84 τ.μ.,
1ος όρ, 2ΔΣΚWC, καινούργιο,
ωρομέτρηση. Πληρ. Τηλ. 23310
68080.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
στην Πατρίδα 100+100τ.μ. ισόγειο σε 2.500 τ.μ. οικόπεδο. 85.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα κοντά στον Αγ. Αντώνιο, με θέση πάρκιγκ, 77 τ.μ.,
διαμπερές, κεντρ, θέρμανση,
22.000 ευρώ, ευκαιρία. Τηλ.:
6945 122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφο διαμέρισμα, 1ος και 2ος όροφος με
εσωτερικη σκάλα, 170 τ.μ., 40
τ.μ. βεράντες, περιοχή παλαιού
Νοσοκομείου, διαμπερές, θέα,
ντουλάπες εντοιχισμένες. Τιμή
διαπραγματεύσιμη. Τηλ.: 6973
227521.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι α γ ρ οτ ε μ ά χ ι ο
16 στρεμματα στην περιοχή

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομείς
από την ROMA PIZZA.
Τηλ.: 6951 930122 κ.
Κώστας.

«66» με 1.100 ροδακινιές, ποικιλίας συμπύρηνα «Έβερτ» ηλικίας 3 ετών, ποτιστικό. Τηλ.:
6977 454620.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 120 τ.μ., Βελισσαρίου 11,
Βέροια, 2ος όροφος σε ιδιόκτητη οικοδομή, 3ΔΤρΚΧWC,
μεγάλα μπαλκόνια, αιρ κοντίσιον, ατομική θέρμανση καλοριφέρ, ανακαινισμένο. Τιμή
ενοικίου 360,00 ευρώ. Τηλ.
6979977336.
ENOIKIAZETAI περιοχή
Προμηθέα, διαμέρισμα 2ΔΣΚWC, επιπλωμένο, λούξ, αίρ
κοντίσιον. Τιμή ενοικίου 320,00
ε υ ρ ώ . Π λ η ρ . Τη λ . 2 3 3 1 0
68080.
Γ Κ Α ΡΑ Ζ - Α Π Ο Θ Η Κ Η 2 4
τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτιάδου 20,
πόρτα με μηχανισμό, ρεύμα,
βαμμένο. Τιμή ενοικίου 50 ευρώ. Τηλ.: 6947 073926.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται  
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε
πολύ καλή κατάσταση. Πληρ.
τηλ.: 23310 24817.
ΚΥΡΙΑ 61 ετών, συνταξιούχος, κοινωνική, αξιοπρεπής, εμφανίσιμη, αναζητά
σύντροφο έως 68 ετών για
μία σχέση με αγάπη και σεβασμό. Τηλ.: 6995 358390.

Η εταιρεία φυλάξεων «T.S.S. - SECURITY», Ζητάμε
για Άμεση Πρόσληψη, για την Βιομηχανική Περιοχή Νάουσας Ημαθίας, 6  Φύλακες  ως επί το πλείστον  Άνδρες,  με
Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία.  Θα προτιμηθούν άτομα από την κοντινή
περιοχή.  Δίδονται όλες οι νόμιμες απολαβές. Παρακαλώ
οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν αποκλειστικά με
αποστολή και αναλυτικό το βιογραφικό τους   με τα πλήρη στοιχεία τους, στο Email: sales@securitytsiflidis.
gr, με τηλέφωνο επιβεβαίωσης ότι το λάβαμε το κινητό
6937226565, Υπεύθυνος Κύριος ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, με σκοπό την αξιολόγηση προσόντων για
πρόσληψη.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση (ταβέρνα), εν ενεργεία, στο κέντρο της Βέροιας, με πλήρη εξοπλισμό, λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση λειτουργεί τα τελευταία 10 χρόνια
με σταθερή πελατεία. Πληρ τηλ.: 6973 227071.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία
61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινισμένα στο κέντρο της πόλεως, και ολόκληρος όροφος
240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπόλεως 35, χώρος 90 τ.μ. περίπου, με 3 χώρους και κουζινα,
W.C., για επαγγελματική χρήση
ή για διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:
6932 471705 & 23310 21100.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για εστιατόριο στη Βέροια με γνώση Αγγλικών. Πληρ. τηλ. 6977368011.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έμπειρη
για φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας, όχι κατάκειτης, ως εσωτερική. Αμοιβή συζητήσιμη.
Τηλ.: 6944 527842.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή
για λογιστικό γραφείο στη Βέροια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331021106
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογιστηρίου. Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: regivanelle@gmail.com.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξοπλισμός καφέ (έπιπλα και είδη κουζίνας). Τηλ.: 6944 577645.
ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία κυρία έως 55 ετών. Πληρ.
Τηλ. 6984 040769.

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα
της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής
και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά, ZHTΕΙΤΑΙ παραλήπτης αγροτικών προϊόντων για την 5μηνη
περίοδο συγκομιδής (Ιούνιος – Οκτώβριος) και για περιοχή καλλιέργειας εκτός της έδρας του εργοστασίου.
Προσόντα:
- Εμπειρία στον τομέα
- Ανάλογη εκπαίδευση στο αντικείμενο θα εκτιμηθεί αναλόγως
- Κατά προτίμηση ηλικία έως 45 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα
παραγωγής που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία
και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια
εργασίας).
Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email info@
almifoods.gr
Πληροφορίες – τηλέφωνα επικοινωνίας: 233 302 7800 (γραμματεία εργοστασίου), 697 487 5526 (Γεωπονικό τμήμα)
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα
της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής
και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά, ZHTΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
Προσόντα:
- γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (θα εκτιμηθεί γνώση χειρισμού προγραμμάτων διαχείρισης αποθήκης)
- καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας
– Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη
φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με
την άδεια εργασίας).
Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται
στο email info@almifoods.gr
Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800

Η εταιρεια Καδογλου ΙΚΕ με παρουσια
στην συσκευασια και
τυποποιηση κρεατος,
με εδρα το Ταγαροχωρι
Ημαθιας στα σφαγεια,
ζητα να ενταξει στο δυναμικο της  οδηγους Γ’ κατηγοριας  για την στελεχωση της
μοναδας  μεταφορων μας. Προαπαιτουμενη προυποθεση
είναι η κατοχη Π.Ε.Ι. και Ηλεκτρονικου Ταχογραφου.
Απαιτουμενα προσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με
αισθηση ευθυνης και επαγγελματισμο.
Η Εταιρεια προσφερει
Αμεση προσληψη με πληρη απασχοληση και πληρη
ασφαλιση
ΤΗΛ: 23310/41597-8 FAX : 23310/42048
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ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €

ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο 210 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. ανακαινισμένο  270 €

ας, καλό, 480 €

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 85 τ.μ. γωνιακό με πυ-

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

λωτή 250 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 €

ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ.   ανακαινισμένο, αντλία θερμότητας, 350 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 100 τ.μ. , 15ετίας, 480 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 125 τ.μ. πολύ καλό 3δωμ ατομική θέρμανση, 450 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,   ατομ.
θέρμανση, ηλιακό 400 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90 τ.μ. 2δωμ. ατομική θερμ.  350 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ   90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένο πλήρες
ατομ. θέρμανση 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 70 ΤΜ 15 ετών 2δωμ.  θέα,  300 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 100 τμ 3δωμ ανακαινισμένο αντλία
θερμότητος, τζάκι κλίμα  450 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ   ανακαινισμένο, θέα
ατομ. θέρμ.  θωρακισμένη 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο  32000 €
ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000  €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 35.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας τζακι θεα 68.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. τζάκι ατομ θερμ   43.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ   2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ 15 ετών καλό 85.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €

105.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,

85.000 €

22.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €

ΣΕΛΙ 40 τ.μ.   πολύ καλό με τζάκι 65.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €    

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. αντλία θερμότητος, ανακαινι-

200.000 €

σμένο, 85.000  €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 30.000 €

ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τμ ανακαινισμένο θέα αποθή-

150.000

κη 68.000 €

ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. 15 ετών αποθήκη, γκα-

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

ράζ,  127.000 €

λουξ, 220.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 135.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €

48.000 €

ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 130.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 15 ετών 4 δωμάτια, με απο-

210.000 €

θήκη, γκαράζ, 108.000 €

ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. διαμέρισμα με 2 γκαρσονιέ-

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ρες 15ετίας  165.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €

τρων, 15.000 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €

ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €

18.000

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετραγωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους   ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.: 6974 030005.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

CMYK
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λαϊκώς λεγόμενον.

P Νεολαία του
ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να τιμωρούνται οι πλούσιοι βιαστές κοριτσιών. Οι φτωχοί
ελεύθερα.
P Παράλληλο το
σύμπαν τους.
Τυχερός της εποχής είναι ο εγκλωβισμένος με προίκα
2.000 ευρώ, που του
ανεστάλη και ο εμβολιασμός.
P Τα 2.000 ευρώ,
τα λες και Αττική σύνταξη.
P Έχει κανέναν
αποκλεισμένο δρόμο
σήμερα, να πάμε να
βγάλουμε κι εμείς κάνα μεροκάματο;
P Όταν χρειάζεται να βγει στους δρόμους

ο στρατός, έχουμε πρόβλημα παιδιά…

P Στην κακοκαιρία ‘Ελπίδα’, ξέχασαν το ‘χω-

ρίς’.

P Ζέχνει στην Αττική οδό, θα έγραφε σήμερα ο Σαββόπουλος.

P Αν ψάξουμε καλά κάτω από τα χιόνια, κάπου

θα βρούμε και τις πολιτικές ευθύνες.

P Βουλευτίνα της Ν.Δ. ζήτησε να τιμωρηθούν όσοι κινούνταν χωρίς αλυσίδες, την ώρα
που ο Μητσοτάκης υποσχόταν 2.000 ευρώ. Να
οργανωθούμε παιδιά.
P Έχω ρίξει έναν και έχω φάει τρεις, κατά το

P Πάντως εγώ με 2.000 καθόμουν στα χιόνια μια ολόκληρη εβδομάδα.
P Επί ΠαΣοΚ, με τέτοιον καιρό στην Αθήνα

εγκλωβίζονταν στα μπουζούκια.

P Εγώ πάντως όταν έρχονται πολικές
θερμοκρασίες βρίσκω την ευκαιρία και τρώω

σαν πολική αρκούδα.

P Και:

-Ναι, γεια σας, ιατρείο εκεί;
-Μάλιστα!
-Θα μπορούσα να ακυρώσω το ραντεβού που
κλείσαμε την περασμένη εβδομάδα γιατί τελικά
ήταν μάτι;
Κ.Π.

Μετά το χάος στην Αττική από τη σφοδρή χιονόπτωση…

Μητσοτάκης: Συγγνώμη προς τους πολίτες, ευθύνες στην «Αττική Οδό»,
αλλά και αστοχίες, ανεπάρκειες και έλλειψη συντονισμού
-Πλήρη στήριξη σε υπουργούς και δημιουργία νέων επιτροπών διαχείρισης κρίσεων

Με μια συγγνώμη προς τους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό από την
σφοδρή χιονόπτωση ξεκίνησε την εισαγωγική τοποθέτησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που διαβεβαίωσε ότι θα αποδοθούν ευθύνες αναγνωρίζοντας
αστοχίες και ανεπάρκειες στην αντιμετώπιση της
κακοκαιρίας, ευχαρίστησε τα στελέχη της Πολιτείας
και τις Ένοπλες Δυνάμεις για τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες που κατέβαλαν και κατέληξε λέγοντας
«Διδασκόμαστε και προχωράμε».
Ευθύνες στην «Αττική Οδό»
Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις
σαφέστατες ευθύνες της εταιρείας «Αττική Οδός» για
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την χιονοθύελλα,
οι οποίες, όπως είπε, θα διερευνηθούν πλήρως με
βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και τους όρους
που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις με το
Δημόσιο. «Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται, όχι
με ευκαταφρόνητο κέρδος, κρίσιμες υποδομές, έχουν
υποχρεώσεις. Με πρώτη, να μπορούν να κρατούν το
δρόμο ευθύνης τους ανοιχτό. Αυτό έγινε στην Εθνική
Οδό Αθηνών - Λαμίας. Δυστυχώς, όμως, δεν έγινε στην
Αττική Οδό. Για αυτό και η απόφαση να δοθούν άμεσα
2.000 ευρώ στους οδηγούς οι οποίοι δοκιμάστηκαν εκεί.
Και, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υποδομών,
αποζημίωση θα υπάρξει και για όσους ταξίδεψαν με την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ταλαιπωρήθηκαν άδικα», τόνισε.
«Χιόνισε πιο γρήγορα από τις προβλέψεις»
«Είχαμε μια πρωτοφανή χιονόπτωση, ναι το χιόνι μπορεί να ήρθε λίγο πιο γρήγορα από ότι είχαν
προβλέψει οι μετεωρολόγοι, όμως δεν πρόκειται, δεν
πρόκειται αυτό να το επικαλεστώ ως δικαιολογία», είπε και παραδέχθηκε ότι προβλήματα υπήρξαν και σε
κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, όπου και εκεί
τα πράγματα δεν πήγαν καλά και θα εξεταστούν οι
αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση για να
αναπροσαρμοστούν οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης.
Ευχαριστίες
Ευχαρίστησε όλα τα στελέχη της πολιτείας αλλά
και στις Ένοπλες Δυνάμεις που έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβίσουν οδηγούς,
να μην κινδυνεύσουν ζωές, σε εξαιρετικά αντίξοες
συνθήκες, τους υγειονομικούς, τους διασώστες του
ΕΚΑΒ, καθώς, δεν σημειώθηκαν δυσλειτουργίες στο
σύστημα υγείας και τους εργαζόμενους στον ΔΕΔΔΗΕ για τη δική τους προσπάθεια. Για τις ελάχιστες
περιοχές που ακόμα δεν έχουν ηλεκτρικό, ζήτησε

την υπομονή και την κατανόηση των πολιτών. «Νομίζω ότι στον τομέα αυτό πήραμε τα μαθήματα της
«Μήδειας» και καταφέραμε και αποκαταστήσαμε
την ηλεκτροδότηση σε πολύ πιο σύντομο χρονικό
διάστημα. Είναι αλήθεια πως οι υποδομές μιας μεσογειακής χώρας δεν είναι πάντα προσαρμοσμένες
σε συνθήκες έντονων χιονοπτώσεων. Αν και παντού
στον κόσμο το πολύ χιόνι φέρνει μεγάλα προβλήματα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός..
Έλλειψη συντονισμού
μεταξύ εμπλεκόμενων
Ωστόσο, επισήμανε, πως ο κρατικός μηχανισμός
δεν είναι ακόμα στο σημείο ετοιμότητας που απαιτούν φαινόμενα τόσο μεγάλης έντασης. Και αυτό,
σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αφορά πρωτίστως
τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων: κράτος,
Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειας, Δήμων και ιδιωτών.
«Είναι ξεκάθαρο και αν πρέπει να αντλήσουμε
ένα μάθημα από τη μη επιτυχημένη διαχείριση αυτής
της χιονοθύελλας είναι το γεγονός ότι σε συνθήκες
κρίσεων τα κέντρα, οι προϊστάμενοι όλων αυτών των
δομών, πρέπει να βρίσκονται μαζί, να αποφασίζουν
και να δρουν αμέσως από κοινού», τόνισε και προανήγγειλε ότι «θα ακολουθήσουν άμεσα αλλαγές
σε αυτή την κατεύθυνση ώστε να έχουμε επιτροπές
διαχείρισης κρίσεων που θα φέρουν όλους τους
εμπλεκόμενους με πολύ σαφή και ξεκάθαρα πρωτόκολλα στον ίδιο χώρο, ώστε να μην παρατηρούνται
φαινόμενα ασυνεννοησίας, καθυστέρησης στη λήψη
αποφάσεων, αλλά και ενίοτε αποποίησης ευθυνών».
Υποσχέθηκε
«ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων»
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε οτι υπήρξαν αστοχίες και ανεπάρκειες και εμμέσως πλην σαφώς έθιξε
το καίριο θέμα της έλλειψης συντονισμού θυμίζοντας
τους λόγους που δημιουργήθηκε το νέο Υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (μετά
και τις καταστροφικές φωτιές του καλοκαιριού 2021),
το οποίο όπως δήλωσε, εξακολουθεί να στηρίζει ως
επιλογή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις δομές
και τις δυνατότητές του ώστε η λειτουργία του Υπουργείου να γίνει αποτελεσματικότερη με την καλύτερη συνεργασία όλων των άλλων υπουργείων. Εν
κατακλείδι, ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε «ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων και καλύτερο συντονισμό κράτους
και Αυτοδιοίκησης», που όπως αποδεικνύεται εκ του
αποτελέσματος είναι το κλειδί στην αντιμετώπιση
έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Τσίπρας: Εκλογές πριν έρθουν μεγαλύτερα
δεινά για τον τόπο
«Δεν έφταιξε το ανίκανο επιτελικό κράτος. Δεν
έφταιξαν οι υπουργοί του που δεν είχαν κανένα
σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. Έφταιξαν μόνο
οι ιδιώτες, η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η τοπική
αυτοδιοίκηση» δηλώνει ο Αλ. Τσίπρας και καλεί τον
Κυριάκο Μητσοτάκη «να προσφύγει το συντομότερο
στη λαϊκή ετυμηγορία πριν επιφέρει και νέα μεγαλύτερα δεινά για τον τόπο».
ΚΙΝΑΛ: Συγγνώμη κατόπιν εορτής
Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι πρόκειται για μισή
συγγνώμη, γιατί εκτός από τους εγκλωβισμένους
στην Αττική Οδό, δεν είπε λέξη για όσους έμειναν και
παραμένουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση, αλλά και
τους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν σε μέσα μαζικής
μεταφοράς.
«Δε νοείται, επιτελικό κράτος με τόσες επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, όπου οι υπεύθυνοι κρύβονται
ο ένας πίσω από τον άλλο. Είναι η ώρα το αρμόδιο
υπουργείο, να γίνει ένα πραγματικό στρατηγείο,
όπως έχουμε ήδη προτείνει. Ένα ενιαίο κέντρο σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης κάθε φυσικής
καταστροφής, με αναβαθμισμένα σχέδια πολιτικής
προστασίας».

ΚΚΕ: «Υποκριτικές συγγνώμες…»
Ούτε οι υποκριτικές “συγγνώμες”, ούτε οι προκλητικές δικαιολογίες, ούτε οι αποζημιώσεις εξαγοράς της σιωπής μπορούν να κατευνάσουν τη δίκαιη
οργή, να “βγάλουν λάδι” την κυβέρνηση και το αστικό κράτος, του οποίου οι “ανεπάρκειες” εμφανίζονται
μόνο όταν είναι να προστατευτεί ο λαός, απάντησε
το ΚΚΕ, στη συγγνώμη Μητσοτάκη.
Βελόπουλος: Άλλη μία μετάθεση
εγκληματικών ευθυνών της κυβέρνησης
«Η υποκριτική ‘συγνώμη’ του πρωθυπουργού
στους Έλληνες πολίτες ήταν άλλη μία απόπειρα
μετάθεσης των εγκληματικών ευθυνών της κυβέρνησης του… Όποιος όμως ‘συγχωρεί’ το (επαναλαμβανόμενο από τη Νέα Δημοκρατία) έγκλημα,
καθίσταται συνένοχος», δήλωσε ο πρόεδρος της
Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας
από την κυβέρνηση να οδηγήσει άμεσα τη χώρα σε
εκλογές».
Μέρα 25: Φταίνε
οι πάντες πλην του κ. Μητσοτάκη
«Συνεχίζεται το κρυφτό, η μετάθεση και το μπαλάκι των ευθυνών μεταξύ κεντρικού κράτους, αναδόχων εταιρειών, αυτοδιοίκησης και άλλων. Ως
συνήθως φταίνε οι πάντες και τα πάντα, πλην του
κ. Μητσοτάκη» σχολίασε το Μέρα 25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

