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Φωταγώγηση
του Δημαρχείου Βέροιας 

στη Μνήμη των Ελλήνων 
Εβραίων Μαρτύρων
του Ολοκαυτώματος

Εκδηλώσεις και δράσεις λαμβάνουν χώρα σε όλο τον 
κόσμο αυτές τις ημέρες, με αφορμή την σημερινή 27η 
Ιανουαρίου που είναι η Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολο-
καυτώματος και Hμέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων 
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, στο πλαίσιο 
εκστρατείας που προωθείται από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, την UNESCO και τη Σύνοδο των Προέδρων 
των Κοινοβουλίων της Ε.Ε. Στην εκστρατεία μνήμης We 
Remember συμμετέχει ο  Δήμος Βέροιας με φωταγώγηση 
του Δημαρχείου της πόλης.

«Σε μια νέα πατρίδα»: 
Βέροια και Νάουσα
σήμερα στην ΕΡΤ3

Στη Βέροια, τη Νάουσα, 
τα Γιαννιτσά και την Κατερίνη 
θα είναι αφιερωμένο το 10ο 
επεισόδιο της ενδιαφέρουσας 
σειράς ιστορικών ντοκιμαντέρ, 
«Σε μια νέα πατρίδα», σήμε-
ρα Παρασκευή (26/1) στις 7.00 
μ.μ. στην ΕΡΤ3. Μια παραγω-
γή της καβαλιώτικης εταιρείας  
Gullwing, σε δημοσιογραφική 
έρευνα του Βασίλη Λωλίδη,  
που καταγράφει τη ζωή των 
προσφύγων στους τόπους ε-

γκατάστασής τους, μετά το βίαιο εκπατρισμό τους από τις 
περιοχές της Μικράς Ασίας. Το σημερινό επεισόδιο έχει 
τίτλο: «Από τη δίνη του αυτοπροσδιορισμού στη δυναμική 
της ενεργητικής παρουσίας» και η αναφορά γίνεται στην 
ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας ως τόπος υποδοχής και 
εγκατάστασης προσφύγων σε μεγάλη γεωγραφική έκταση 
τόσο εντός των μεγάλων πόλεων, όπως η Βέροια και η Νά-
ουσα, όσο όμως κυρίως στα χωριά. Στο επεισόδιο γίνεται 
εκτενής αναφορά στα πολιτικοοικονομικά, πολιτιστικά, πλη-
θυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής, στην προσφυγική 
ανθρωπογεωγραφία, καθώς και στις συνθήκες εγκατάστα-
σης και διαβίωσης τα πρώτα χρόνια. Ειδικότερη αναφορά 
γίνεται στο Ροδοχώρι Ημαθίας, στην Καστανιά Βέροιας και 
στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά και αντί-
στοιχα στο Ροδοχώρι της Νάουσας τους Αγίου Γεωργίου 
Περιστερεώτα. Σημαντική είναι και η συλλογή σπάνιων 
βιβλίων που αποθησαυρίζεται στη συλλογή της Ευξείνου 
Λέσχη Ποντίων Νάουσας. Παράλληλα θα αναδειχθεί ο 
κειμηλιακός πλούτος των προσφύγων καθώς και η κουζίνα 
τους με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αλλά και η συμβο-
λή των προσφύγων στην αγροτική οικονομία.
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Πρόταση για δράση «Άλκης Καμπανός»
κατά της οπαδικής βίας

Ο αναγνώστης μας και ενεργός πολίτης Σπύρος 
Λαμπρινός με αφορμή το τραγικό συμβάν της απώλει-
ας του Άλκη Καμπανού, προχώρησε στην αποστολή 
πρότασης προς το Υφυπουργείο Αθλητισμού, για την 
δημιουργία μιας διαρκούς δράσης ενημέρωσης στα 
σχολεία και παρουσίας σε αθλητικούς χώρους με την 
ονομασία «Άλκης Καμπανός» και σκοπό την κατα-
πολέμηση της οπαδικής βίας. Φυσικά εκτός από τον 
αρμόδιο υφυπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, που είναι ο 
βασικός παραλήπτης της πρότασης, θα μπορούσαν να 
συστρατευτούν το υπουργείο Παιδείας, η αυτοδιοίκη-
ση, οι αθλητικές ομάδες και κοινωνικοί φορείς.

Ο κ. Λαμπρινός προτείνει συγκεκριμένα:  
«Πιστεύω πως θα ήταν πολύ χρήσιμο, στο πλαίσιο 

μιας δράσεως, με πολύχρονη διάρκεια, που θα ονομα-
στεί «Άλκης Καμπανός», το Υφυπουργείο Αθλητισμού, 
να προβαίνει σε ενημερώσεις παιδιών από το νηπι-
αγωγείο έως και την τρίτη Λυκείου, για ζητήματα που 
αφορούν, τα εγκλήματα φανατικών οπαδών.

Η αλίευση νέων φανατικών οπαδών, γίνεται από 
αυτές τις δεξαμενές.

Όλες οι ομάδες, να είναι υποχρεωμένες στα γήπεδα 
τους, πριν από κάθε αγώνα, να έχουν τέτοιες δράσεις 
που να απευθύνονται στους θεατές.

Μια σειρά από τέτοιες αφίσες, να είναι υποχρεωτικές 
σε διαδρόμους και χώρους, εντός των γηπέδων, ώστε 
να γίνονται ορατές σε όλους τους θεατές.

Το όνομα του «Άλκη Καμπανού» να είναι υποχρε-
ωτικά γραμμένο σε όλες τις φανέλες των ομάδων που πωλούνται από τα πρατήρια, καθώς και σε καπέλα και σε όσα είδη 
υπάρχουν για τους οπαδούς.

Το όνομα του «Άλκη Καμπανού» να βρίσκεται παντού, από όπου μπορεί να ξεκινήσει, ο φανατισμός.
Το όνομα του «Άλκη Καμπανού» να στοιχειώνει κάθε κακόβουλη σκέψη».
(Η φωτογραφία είναι από το γκράφιτι που δημιουργήθηκε στην αυλή του 11ου δημοτικού σχολείου Καλαμα-

ριάς Θεσσαλονίκης στην μνήμη του άτυχου Άλκη, που ελπίζουμε να δούμε αντίστοιχα και στην πόλη μας)

«Γκρίνιες» για την κατάσταση των κάδων 
απορριμμάτων στο Μακροχώρι

Με μήνυμα που μας έστειλε προς 
δημοσίευση ο αναγνώστης μας και 
κάτοικος Μακροχωρίου Χρυσόστο-
μος Κραιπαλίδης «γκρινιάζει» και 
μάλλον όχι άδικα για την κατάσταση 
των κάδων απορριμμάτων στο Μα-
κροχώρι. 

Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Θέλω να θέσω ένα πρόβλημα 

στους ασκούντες διοίκηση. Πάνω α-
πό τους μισούς κάδους στο Μακρο-
χώρι είναι σπασμένοι, ανοιγμένοι, κά-
ποιοι ψιλοεπισκευασμένοι και πολλοί 
έχουν 10-15 πόντους υπολείμματα. Η 
αλήθεια στις φωτογραφίες». 

Η Υπηρεσία Καθαριότητας που 
είναι από τις πλέον δραστήριες υ-
πηρεσίες του δήμου ας φροντίσει να 
διορθωθεί η κατάσταση.

«Χτύπησε» και στη Βέροια 
μήνυμα της Πολιτικής 

Προστασίας
για την κακοκαιρία

Το απόγευμα της Τετάρτης (25/01), λίγο μετά τις 6 το απόγευ-
μα, τα κινητά πολιτών και στη Βέροια άρχισαν να χτυπούν με τον 
χαρακτηριστικό ήχο για να μεταφέρουν το μήνυμα της Πολιτικής 
Προστασίας για την έλευση της κακοκαιρίας. Το μήνυμα προειδο-
ποιούσε για χιονοπτώσεις το πρωί της Πέμπτης και την αποφυγή 
άσκοπων μετακινήσεων. Καιρός του είναι φυσικά και αναμενόμε-
νη η κακοκαιρία, ωστόσο καλές και οι υπενθυμίσεις της Π.Π., για 
να έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας.

Συγκεκριμένα το μήνυμα έγραφε:

Εξαιρετικάεπείγουσαπροειδοποίηση
Προειδοποιητικόμήνυμαγιαπυκνέςχιονοπτώσειςαπό

τιςπρωινέςώρεςτης26-01-2023στηνπεριοχήσας.Περιορί-
στετιςμετακινήσειςκατάτηνδιάρκειατωνφαινομένων
στιςαπολύτωςαπαραίτητεςκαιακολουθήστετιςοδηγίες

τωνΑρχών.
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Στο γραφείο του Δημάρχου Βέροιας, κ. Κων-
σταντίνου Βοργιαζίδη, βρέθηκαν ο Πρόεδρος, κ. 
Φίλιππος Παπαστεργιόπουλος, ο Γραμματέας, 
Γιώργος Αλεξανδρόπουλος και το μέλος του 
Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας «Η 
ΠΡΟΟΔΟΣ», κ. Ανδρέας Παπαναστασίου, στο 
πλαίσιο των ενεργειών του Σωματείου για την 
προώθηση των θεμάτων της υποστελέχωσης 
και της στέγασης.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη των εργαζομένων 
στο ΕΚΑΒ, εξέθεσαν στον Δήμαρχο Βέροιας 
το πρόβλημα των κτιριακών υποδομών του 
Οργανισμού στην Ημαθία. Όπως σημείωσαν, 
το ζήτημα έχει οξυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια 
εξαιτίας της λήξης του παραχωρητηρίου και της 
μη ανανέωσής του από το Γ.Ν. Βέροιας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε 
η άμεση ανάγκη εύρεσης κατάλληλου χώρου 
ή ανέγερσης κτιρίου που θα στεγάσει το ΕΚΑΒ 
Ημαθίας, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα ο Δήμαρχος Βέροιας ενημερώ-
θηκε σχετικά με το θέμα της υποστελέχωσης και την κατάθεση 
υπομνήματος των διασωστών στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών 

Βέροιας, για την απουσία χρονικής εφαρμογής των πρωτοκόλλων 
επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας λόγω σοβαρών ελλείψεων 
σε προσωπικό.

Δημοτικό Συμβούλιο
 Αλεξάνδρειας:  

Στον Αργύρη 
Πανταζόπουλο 

το φλουρί της πίτας 
 
Με την κοπή της 

παραδοσιακής βασι-
λόπιτας ξεκίνησε η 
συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αλεξάν-
δρειας το βράδυ της 
Τετάρτης, 25 Ιανου-
αρίου.

Η πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβου-
λίου κα Όλγα Μο-
σχοπούλου ευχήθη-
κε στα μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, 
τους  Προέδρους 
των Συμβουλίων, 
στους δημότες και 
στους παρευρισκό-
μενους πολίτες στη συνεδρίαση, να έχουν υγεία, ευτυχία και 
ευημερία.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, κος Παναγιώτης Γκυρίνης ευχήθη-
κε το 2023 να είναι μια χρονιά προόδου για το Δήμο, τονίζοντας 
ότι κοινός στόχος όλων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
δημοτών.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «ΔΥ-
ΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ & ΕΛΠΙΔΑΣ», κ. Πανταζόπουλος Αργύριος 
είναι ο τυχερός, από την πλευρά των Δημοτικών Συμβούλων, που 
βρήκε το φλουρί και παρέλαβε το δώρο του.

Ο τυχερός ανάμεσα στους Προέδρους των Κοινοτήτων, είναι ο 
κος Κεϊσίδης Ιωάννης, Πρόεδρος της Κοινότητας Σταυρού.

Μήνυμα για τη Διεθνή 
Ημέρα Ολοκαυτώματος

Η ανάγκη διατήρη-
σης της μνήμης ενός 
σημαντικού κεφαλαί-
ου για την Παγκόσμια 
ιστορία και την ιστορία 
του τόπου μας, είναι 
περισσότερο επιτακτι-
κή από ποτέ. Η 27η Ια-
νουαρίου μας υπενθυ-
μίζει τις προσπάθειες 
για την καταπολέμηση 
του αντισημιτισμού σε 
όλες τις εκφάνσεις του.

Η αντιμετώπιση του 
φαινομένου, βάσει των 
σύγχρονων προκλήσε-
ων και της αντιμετώπι-
σης του θρησκευτικού 

μίσους, βρίσκει ανταπόκριση μέσα από την καλλιέργεια της 
ιστορικής μνήμης ως καίριο πεδίο εκπαίδευσης για τις νεότερες 
γενιές.

Στην Βέροια, η σχέση μας με την εβραϊκή παρουσία συναντά-
ται από τα ρωμαϊκά χρόνια, καθώς η πόλη αποτέλεσε για χρόνια 
χωνευτήρι λαών και πολιτισμών με χριστιανούς, εβραίους και 
μουσουλμάνους να συνυπάρχουν αρμονικά.

Χαρακτηριστική ημερομηνία η 1η Μαΐου του 1943 όταν 460 
Εβραίοι της Βέροιας, μεταξύ των οποίων και 150 παιδιά, μετα-
φέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη από τους ναζί και στη συνέχεια στις 
8 Μαΐου, απελάθηκαν ως σιδηροδρομική αποστολή αριθμός 15, 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς- Μπίρκεναου, όπου και 
όλοι θανατώθηκαν…

Σεβόμενος τις παγκόσμιες αξίες που τίθενται καθημερινά υπό 
αμφισβήτηση, πρόσφατα, και ύστερα από απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, υπέγραψα μαζί με διεθνείς ομολόγους μου την 
Κοινή Διακήρυξη Συνόδου Δημάρχων κατά του Αντισημιτισμού, 
στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής στην Αθήνα, δεσμευόμενος 
συνεργασία στα πεδία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του κοινού, ΑΥΞΗΣΗΣ της 
ευαισθητοποίησης, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ του αντισημιτισμού και 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ των διαθρησκειακών σχέσεων.

Οφείλουμε να καλλιεργούμε συνθήκες ισότητας, δικαιοσύνης 
και αξιοπρέπειας για να οικοδομήσουμε περισσότερες συνεκτικές 
κοινωνίες.

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Στον Δήμαρχο Βέροιας, το Σωματείο 
Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας 

Δήμος Αλεξάνδρειας: Προστασία αστέγων 
κατά την περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων

 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει εκπονήσει Σχέ-

διο Δράσης για την προστασία των αστέγων 
κατά την περίοδο του χειμώνα, με βάση τις 
οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει 
ορίσει διαθέσιμους χώρους όπου θα μπορούν 
να φιλοξενήσουν αβοήθητους άστεγους συναν-
θρώπους μας κατά την περίοδο του χειμώνα με 
χαμηλές θερμοκρασίες.

Παρακαλούνται, οι δημότες που εντοπίζουν 
άστεγους όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαι-
νόμενα (χιονοπτώσεις – παγετός), να ενημε-
ρώνουν σχετικά το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
και Προστασίας της Υγείας του Δήμου μας, στα 
τηλέφωνα 23330-53071 και 23330-53072 (07:-
00 – 15:00).

Στο ΜΠΛΟΚΟ του Μακροχωρίου 
με τρακτέρ, σήμερα οι αγρότες

Ραντεβού στο ΜΠΛΟΚΟ του Μακροχω-
ρίου (λίγο πριν τη γέφυρα της Τάφρου 66) 
δίνουν οι αγρότες, σήμερα Παρασκευή στις 
10.00 το πρωί,  με απόφαση της προχθε-
σινής γενικής συνέλευσης της  Αγροτικού 
συλλόγου Ημαθίας.

Για να διεκδικήσουν αυτά που δικαιού-
νται οι παραγωγοί, όπως αναφέρει ο σύλ-
λογος. Κι αυτά που ζητούν είναι: όλες οι 
ποικιλίες και διπλασιασμός των ποσών που 
ανακοίνωσε το υπουργείο, 72 ευρώ ανά 
στρέμμα σε όλους τους αγρότες, αναθεώ-
ρηση του κανονισμού ΕΛΓΑ, λύση στο πρό-
βλημα των εργατικών χεριών.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ (ΜΤ-
ΓΛ)

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 : Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 στις 

17.15
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

Η ΜΙΚΡΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ - FIREHEART (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 στις 

17.15
Σκηνοθεσία: Laurent Zeitoun, Jennica Harper & Lisa Hunter
Σενάριο: Laurent Zeitoun, Jennica Harper & Lisa Hunter

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΤΟ  (Tom Hanks)
A MAN CALLED OTTO   
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 26/1 – Παρασκευή 27/1 - 

Τρίτη 31/1 στις 19.00
Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 - Τετάρτη 1/2 στις 21.15 
Σκηνοθεσία: Marc Forster
Σενάριο: David Magee
Ηθοποιοί: Rachel Keller, Cameron Britton, Manuel 

Garcia-Rulfo, Lavel Schley, Mike Birbiglia, Elle Chapman, 
William Wilmoth, Mariana Trevino, 

Η ΦΑΛΑΙΝΑ - THE WHALE 
(υποψήφια για OSCAR)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 26/1 – Παρασκευή 27/1 - 

Τρίτη 31/1 στις 21.15
Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 - Τετάρτη 1/2 στις 19. 00

Σκηνοθεσία: Darren Aronofsky
Σενάριο: Samuel D. Hunter
Ηθοποιοί: Hong Chau, Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty 

Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan, Jacey Sink

ΒΑΒΥΛΩΝΑ
Προβολές στην αίθουσα 1 :  Πέμπτη 26/1 – Παρασκευή 27/1 - 

Τρίτη 31/1 - Τετάρτη 1/2  στις 19.30
Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 στις 20.15
Σκηνοθεσία: Damien Chazelle
Σενάριο: Damien Chazelle
Ηθοποιοί: Olivia Wilde, Margot Robbie, Jean Smart, 

Tobey Maguire, Samara Weaving, Eric Roberts, Phoebe Tonkin, 
Lukas Haas, Spike Jonze, Sarah Ramos, Jeff Garlin, Kelly Daly, 
Jennifer Grant, Michael Peter Balzary (Flea), Brad Pitt, Katherine 
Waterston

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  26/1/23 - 1/2/23

Ενημερωτική δράση ευαισθητοποίησης πραγ-
ματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης 24 Ιανουαρίου, 
κατόπιν πρόσκλησης, το επιστημονικό προσωπικό 
του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναι-
κών του Δήμου Βέροιας σε μαθητές/-τριες του Ε-
σπερινού Γενικού Λυκείου Βέροιας.

 Στόχος ήταν η βελτίωση των γνώσεων των 
μαθητών/-τριών σε θέματα βίας, η καλλιέργεια κουλ-
τούρας σεβασμού των δικαιωμάτων και η ενημέρω-
ση για τους τρόπους προστασίας.  Η παρέμβαση 
έδωσε την ευκαιρία στα συμμετέχοντα πρόσωπα να 

αναστοχαστούν σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα/
προκαταλήψεις, την ισότητα των φύλων, την ενδο-
οικογενειακή βία, τις ποικίλες μορφές της έμφυλης 
βίας και να ενδυναμωθούν στην πρόληψη και αντι-
μετώπιση του φαινομένου.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησια-
κό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 
-2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλά-
δα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο).

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου, στις 7 το απόγευμα ο νέος 
χώρος πολιτισμού «ΧΟΡΟΔΡΑΣΕΙΣ» στην Αλεξάνδρεια, 
εγκαινιάζουν έναν νέο κύκλο πολιτιστικών δράσεων, με το 
πρώτο σεμινάριο «Γνωριμία με τον ήχο των κρουστών», με 
εισηγητή τον Λευτέρη Αγγουριδάκη. 

Η δόνηση και ο ήχος των τυμπάνων λειτουργούν θερα-
πευτικά στην ψυχή και στο σώμα. Ο ρυθμός βοηθάει στον 

συντονισμό του σώματος και στην απελευθέρωση των 
συναισθημάτων. Απλά τραγούδια, μουσικά κομμάτια και 
διάφορα στυλ μουσικής προσαρμόζονται ώστε να συμ-
βαδίζουν με τη διάθεση και τις αναπτυξιακές ανάγκες των 
συμμετεχόντων.

Η «Γνωριμία με τον ήχο των κρουστών»  είναι μια 
καινοτόμα ιδέα με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε άτομα 

όλων των ηλικιών μέσα από ρυθμούς, παιχνίδια 
και τραγούδια, σε συνδυασμό με τα κρουστά, να 
φτάσουν στο σημείο της αυτοέκφρασης και του αυ-
τοσχεδιασμού. 

Το πρόγραμμα «Γνωριμία με τον ήχο των κρου-
στών»  απευθύνεται σε παιδιά και σε ενήλικες και δι-
αρκεί 1 ώρα. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον μουσικό 
ταξίδι γεμάτο γνώση και ρυθμό για όλον τον κόσμο! 
Οι ενδιαφερόμενοι /ες δεν απαιτείται να έχουν προη-
γούμενη γνώση ή σχέση με τα μουσικά όργανα. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ
Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε τηλε-

φωνικά 6932620738, 6974580540

Δράση ευαισθητοποίησης 
στο Εσπερινό Λύκειο Βέροιας

Γνωριμία με τα κρουστά στο 
σύγχρονο πολιτιστικό εργαστήρι 
«Χοροδράσεις» στην Αλεξάνδρεια

Νέος πτυχιούχος 
στο Δημοτικό Ωδείο Νάουσας

Μετά από τις επιτυχείς πτυχιακές εξετάσεις Ιανουαρίου 2023, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Υπουργείου Πολιτισμού, πήρε το πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής με βαθμό Άριστα, ο Κωνσταντί-
νος Κονταξάκης, μαθητής του καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου κ. Βασίλειου Γουδώνη.

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου
Συναυλία με τους

 Da Capo στη 
Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, στις 8 το βράδυ, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βι-
βλιοθήκης της Βέροιας πραγματοποιείται μία ξεχωριστή 
συναυλία με το  μουσικό σχήμα “Da Capo”, με νοσταλγικά 
τραγούδια της δεκαετίας του ’60 και ελεύθερη είσοδο για 
όλους. Το μουσικό σχήμα Da Capo απαρτίζουν οι:

Αναστασία Διαλεκτοπούλου: flute
Στέργιος Μπουρντένας: clarinetto
Δημήτρης Κωστόπουλος: clarinetto
Άννα Παπανίδου:  Sax-Alto
Λυδία Τσιούχα: Sax-Alto
Δημήτρης Τσιγιάννης :  trumpet
Έλενα Βιγκάτο :  trumpet
Φωτεινή-Ελένη Καλφοπούλου: Sax-Tenore
Αντώνης Βιγκάτο: horn in F
Μανώλης Τσικερδάνος: trombone
Παναγιώτης Τσιγιάννης: trombone
Σταύρος Ευθυμιάδης: baritone
Γιώργος Αθανασιάδης: bass guitar
Γιάννης Παπανίδης : drums



Γράφει ο 
Αναστάσιος Βασιάδης

Οι λαοί της Ευρώπης και όλου του 
κόσμου, υποδέχθηκαν με ιδιαίτερους 
πανηγυρισμούς το Νέο Έτος, παρά 
τα ζοφερά προβλήματα που κληροδο-
τήθηκαν και εξακολουθούν να υφίστα-
νται με ιδιαίτερη ένταση. 

Πέραν από τους πανηγυρισμούς 
όμως, που διήρκεσαν όπως αναμέ-
νονταν πολύ λίγο, καθώς τα μεγάλα 
προβλήματα που απασχολούν τους 
Λαούς παραμένουν σε έξαρση, η Ευ-
ρώπη εξακολουθεί να προβάλλει τον 
ισχυρό συμβολισμό της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του ρόλου της, στην 

διαμόρφωση κοινής αντίληψης για την ιστορία και την ταυτότητα της. 
Στην πολιτιστική κληρονομιά μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται αρχαιολο-
γικοί και ιστορικοί χώροι, μνημεία αρχιτεκτονικής αξίας και κτίρια, λαϊκές 
παραδόσεις και τέχνες, διαχρονικές πνευματικές δημιουργίες, βιβλιο-
θήκες και αρχεία, τουριστικά αξιοθέατα, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού 
κάλους, άυλες αξίες κλπ.

 Αυτά όλα συνθέτουν την κοινή συνείδηση ότι η πολιτιστική κληρο-
νομιά της Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο της συλλογικής μνήμης και 
της ταυτότητας των ευρωπαίων πολιτών, ενώ διαδραματίζει σημαντικό 
οικονομικό ρόλο. Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα απασχολούνται άμεσα 
στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και σχεδόν δέκα 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη συνδέονται έμμεσα με την 
πολιτιστική κληρονομιά, που κατανέμονται στον τουριστικό και τον κα-

τασκευαστικό τομέα, τις βοηθητικές υπηρεσίες, στις μεταφορές, στις υ-
πηρεσίες διερμηνείας, τη συντήρηση, την ασφάλεια κλπ. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εντάσσει στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
την υποστήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με ένα ευρύ πρόγραμμα 
επιχορήγησης έργων που σχετίζονται με την πολιτιστική ανάπτυξη των 
περιφερειών. 

Η αξιοποίηση των προβλεπόμενων κονδυλίων για την πολιτιστική 
κληρονομιά αποτελεί μια εμφανή πρόκληση για την Ελλάδα που κατά 
κοινή διαχρονική αναγνώριση, αποτελεί την κοιτίδα του Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού.

 Δίδεται έτσι η ευκαιρία να αναδειχθεί η ελληνική ταυτότητα του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού και να διεκδικηθούν πόροι για τη διατήρηση, 
την ψηφιοποίηση, τις υποδομές, την έρευνα και την ανάδειξη, για να 
αναφερθούν μόνο ελάχιστοι από τους τομείς που υποστηρίζονται από 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. 

Η αξιοποίηση των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών προγραμμά-
των της Ευρώπης, αποτελεί μια πρόκληση για αποτελεσματικές παρεμ-
βάσεις, ώστε να σταματήσει η μείωση των δημόσιων προϋπολογισμών 
για τον πολιτισμό, να αναταχθεί η φθίνουσα συμμετοχή σε παραδοσια-
κές πολιτιστικές δραστηριότητες, να ισχυροποιηθούν οι πιέσεις για την 
διαφύλαξη του περιβάλλοντος, να αναδειχθεί η ανάγκη προστασίας 
των περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, να αναδειχθούν οι χώροι 
πολιτιστικής κληρονομιάς και να ανακοπεί η παράνομη διακίνηση πολι-
τιστικών αγαθών.

 Η σημαντική πολιτιστική ποικιλότητα της Ελλάδος σε εθνικό, περι-
φερειακό και τοπικό επίπεδο αποτελεί μοναδικό καταλύτη για ανταλλα-
γές μεταξύ ατόμων κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικού και πολιτιστικού 
υπόβαθρου. Ειδικότερα σε περιφερικό και τοπικό επίπεδο, η ελληνική 
πολιτιστική κληρονομιά που σηματοδότησε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, 
εντείνει την κοινωνική συνοχή και ένταξη, με την αναζωογόνηση παρα-
μελημένων περιοχών, τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και την 
προαγωγή κοινής αντίληψης για την ιδιότητα του μέλους μιας κοινότη-
τας.

 Στην εποχή των διεθνών αλλά και των εγχωρίων επισφαλών κατα-
στάσεων, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την Πολι-
τιστική Κληρονομιά, αποτελεί μια ιστορική πρόκληση για την ανάπτυξη 
του τόπου. 

Προς τούτο απαιτείται η δυναμική και έγκαιρη ενεργοποίηση κάθε 
αρχής, φορέα και παράγοντα σε κεντρικό, περιφερικό και τοπικό επί-
πεδο.
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Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Μια ιστορική πρόκληση για την ανάδειξη της Βέροιας ως Πολιτιστικής Πρωτεύσας της Ευρώπης

1 Φεβρουαρίου, του Αγίου Τρύφωνος
Ιερά Πανήγυρις 

και Υποδοχή Τιμίας 
Καράς Οσίου Δαυίδ 

Του Εν Εύβοια
Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου εορτάζεται η Μνήμη Του Αγίου Ενδό-

ξου Μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος Του Ανάργυρου και Ιαματικού και 
Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Τρύφωνος στο 
Ομώνυμο Δ.Δ

Το Πρόγραμμα Των Ιερών Ακολουθιών Θα Έχει ως Εξής:
•Τρίτη 31 Ιανουαρίου
17:30μ.μ Υποδοχή Τιμίας Καράς Οσίου Δαυίδ Του Εν Εύβοια Και 

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μετ’ Αρτοκλασίας
•Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου
7:00π.μ  Όρθρος Και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 

Ιερουργούντος Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μας Κ.Κ. Παντε-
λεήμονος 

10:30π.μ. Αγιασμός Όπου Θα Αναγνωστούν οι Ευχές Για Τα Α-
μπέλια Και Τους Αγρούς

11:00π.μ. Παραδοσιακό Γλέντι Και Κουρμπάνι
17:00μ.μ. Εσπερινός Εορτής Της Υπαπαντής Και Παράκλησεις 

Των Αγίων
•Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου
7: 30π.μ. Όρθρος Και Θεία Λειτουργία
17:00 μ.μ Ιερό Ευχέλαιο
20:00 μ.μ. Παράκληση Στον Όσιο Δαυίδ
•Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου
7:30 Όρθρος Και Θεία Λειτουργία
12:00 Παράκληση Στον Όσιο Δαυίδ Και Αναχώρηση Αγίας Κάρας.

Εκ Του Ιερού Ναού 

Πορίσματα του ΕΛΓΑ για ζημιές 
από παγετό στην Χαρίεσσα 

Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν από τον ΕΛ-
ΓΑ τα πορίσματα από τον παγετό που σημειώθηκε στις 21/03/2022 
στην Χαρίεσσα. 

Ενστάσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 6.02.2023. Περισσότερες 
πληροφορίες δίνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Ειρηνούπολης στο 
Αγγελοχώρι (τηλ. 2332350625, αρμόδιος ανταποκριτής του ΕΛΓΑ 
Δημήτρης Νέτσος). 

Εκδήλωση για την 
σύγχρονη Ελληνική Γεωργία 

με ομιλητή τον Κ. Κιλτίδη
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα 

«Σύγχρονη Ελληνική Γεωργία και 
Επανακατοίκηση της Υπαίθρου», 
θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Πολυκάστρου, Δήμος Παιονί-
ας, Ν. Κιλκίς, στις 2 Φεβρουαρίου 
2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 
μ.μ. 

Κεντρικός Ομιλητής της Εκδή-
λωσης: Κωνσταντίνος Κιλτίδης, 
Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας

Στη Θεσσαλονίκη 27 – 29 Ιανουαρίου
Στο 31ο Money Show 

η Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας 

Το επιχειρηματικό και οικονομικό Πολυσυνέδριο Money Show, 
το σημαντικό οικονομικό γεγονός της Βόρειας Ελλάδας, θα λάβει 
χώρα για 31η φορά, στις 27, 28 & 29 Ιανουαρίου 2023 στο Ξενο-
δοχείο Hyatt Regency της Θεσσαλονίκης. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας συμμετέχει στο μεγάλο αυτό 
γεγονός, παρουσιάζοντας καινοτόμες προτάσεις στον πρωτογενή 
τομέα αλλά και το νέο Leader που το ενδιαφέρον του είναι στραμ-
μένο στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής και την ενί-
σχυση καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την 
μεταποίηση και τα επώνυμα είδη διατροφής. Η παρουσίαση θα γί-
νει το Σάββατο 28 Ιανουαρίου και ώρα 12.00-14.00 παρουσία του 
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη, με κεντρικό ομιλητή τον 
κ. Αθανάσιο Καραγιάννη, συντονιστής της ΟΤΔ της ΑΝΗΜΑ Α.Ε.

Οι κύριοι τομείς που θα προβληθούν στο φετινό Money Show 
είναι : Τεχνολογίες – Καινοτομίες – Startups, Γεωργία και Αγροδια-
τροφή, Μακεδονική Κουζίνα, Ενέργεια, Ανακύκλωση - Περιβάλλον, 
Υποδομές, Τουρισμός, Κυκλική Οικονομία ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην μελλοντική εξέλιξη της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Κεντρικός στόχος του Money Show είναι η δημιουργία ενός 
υγειούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από την ουσιαστική 
σύμπραξη των κρατικών φορέων, των εδραιωμένων αλλά και των 
νέων αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, ώστε να προαχθεί και να 
επιταχυνθεί ο παράγοντας καινοτομία, επιτρέποντας την ανάδειξη 
νέων κλάδων και αγορών. Υπολογίζουμε ότι οι επισκέπτες στην 
φετινή διοργάνωση θα ξεπεράσουν τους 10.000 ενώ έχουν προ-
γραμματισθεί πάνω από 100 εκδηλώσεις.

Η Εκδήλωση είναι ανοικτή για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.



Την βασιλόπιτά του έκοψε το 
πρωί της Κυριακής στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του πολυχώρου 
πολιτισμού ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ 
ο σύλλογος διαβητικών Ημαθίας 
«Γλυκιά Ισορροπία».

Τους παρευρισκόμενους καλω-
σόρισε η πρόεδρος του συλλόγου 
κα. Ιωάννου Μαγδαληνή που δεν 
έκρυψε την έκπληξή της για την 
εικόνα της απήχησης του κόσμου. 
Συμπερασματικά είπε, μας δείχνει 
την αποδοχή ,την συμπαράσταση 
και το αγκάλιασμα όλων των προ-
σπαθειών που πράττει το Δ.Σ. του 
συλλόγου διαβητικών Ν. Ημαθίας 
«ΓΛΥΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» ως προς 
την εξάλειψη της άγνοιας και προ-
πάντων της πρόληψης είτε έχουν 
διαβήτη είτε όχι. Έγινε μια σύντο-
μη αναφορά για την ενίσχυση στη 
τράπεζα αίματος του σύλλογο, για-
τί το αίμα δεν είναι φάρμακο ΔΩΡΙ-
ΖΕΤΑΙ από τον ίδιο τον άνθρωπο 
σε κάθε συνάνθρωπο. 

Την εκδήλωση κάλυψε το κανά-
λι Κοζάνης flash tv με τον υπεύθυ-
νο δημοσιογράφο κ. Χριστόδουλο 
Βαγγέλη και την κα Μητσιάνη Ευ-
γενία όπου δόθηκαν συνεντεύξεις 
από τα μέλη ,τους φορείς και την 
πρόεδρο του συλλόγου κα Ιωάν-
νου Μαγδαληνή για τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
με σακχαρώδη διαβήτη και το αίτη-
μα προς την πολιτεία για προσλή-
ψεις εξειδικευμένων παθολόγων 
,παιδιάτρων και διαβητολόγων με 
την επιβεβαίωση του προέδρου 
του ιατρικού συλλόγου κ. Ισαακί-
δη Π. λόγω υποστελεχωσης  των 
διαβητολογικών ιατρείων τόσο στα 
Κέντρα Υγείας, και άλλο τόσο των Νοσοκομείων του νομού 
, καθώς και την ενημέρωση από την πρόεδρο του φαρμα-
κευτικού συλλόγου κα Κατή Σοφία για τις ελλείψεις φαρμά-
κων ακόμη και σε ινσουλίνες. 

Κλείνοντας  η πρόεδρος επισήμανε την συνεργασία του 
συλλόγου για τις μελλοντικές δράσεις σε συνεργασία με 
τους φορείς του Ν. Ημαθίας. Παράλληλα προβλήθηκε μια 
σύντομη παρουσίαση φωτογραφικού υλικού δράσεων και 
εκδηλώσεων από το έτος ιδρύσεως του συλλόγου 2007 
έως σήμερα αναπολώντας πολλές χαρούμενες στιγμές των 
μελών εκφράζοντας την επιθυμία τους για την πραγματο-
ποίηση μελλοντικών ψυχαγωγικών εκδρομών ,γιατί πέραν 
της νόσου δεν παύει να είμαστε ενεργά και χαμογελαστά 
άτομα. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε στο 
φουαγέ όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν θερμές 
ευχές και απόλαυσαν ένα κέρασμα ροφημάτων από το 

σύλλογο και την εθελοντική προσφορά εδεσμάτων των γυ-
ναικών μελών του συλλόγου,

      Παρόντες από πλευράς επισήμων ο δήμαρχος 
Νάουσας Νικόλας  Καρανικόλας , ο Αντιπεριφερειάχης κ. 
Καλαϊτζίδης, η κα Μπαλντατζίδου Δώρα Ιδρυτικό και Επίτι-
μο μέλος του συλλόγου ,πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου 
κ.Ισαακίδης Πρόδρομος, η πρόεδρος του φαρμακευτικού 
συλλόγου Ν. Ημαθίας κα Κατή Σοφία, αντιδήμαρχοι, μέλη 
του δημοτικού συμβουλίου ,  εκπρόσωποι του Ερυθρού 
Σταυρού και φορείς της Νάουσας.

Τα φλουριά στα τσουρεκάκια βρήκαν η Δήμητρα Αρα-
μπατζή, η Σοφία Φειδάντση και η Λουΐζα Φειδάντση. 

Ευχαριστούμε για την προσφορά των δώρων κα Τούμπη 
Κατερίνα Ποδολόγου εκπτωτικά καπόνια και περιποίηση 
ποδιών και την κα Χ’’βασλειάδου Δέσποινα χειροποίητου 
κοσμήματος.

Το Δ.Σ.
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Μαθήματα Εκπαίδευσης Εθελοντών 
Από το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας ανακοινώ-

νεται ότι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα Εκπαίδευσης Εθελοντών Τομέα Υγείας.
Τα μαθήματα της θεωρητικής κατάρτισης θα γίνουν από γιατρούς οι οποίοι θα 

διδάξουν Ανατομία - Φυσιολογία ,Παθολογία, Χειρουργική κ .α ενώ το πρόγραμμα θα 
ολοκληρωθεί με την Πρακτική Εκπαίδευση.

Προσόντα Υποψηφίων
Ηλικία 18-65 ετών.
Απολυτήριο Λυκείου.
Διάθεση Εθελοντικής Προσφοράς.
Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Ε.Ε.Σ. 2331 0 62426

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11.00, με την τήρηση ό-

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

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

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

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

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

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

Οι συγγραφείς
Δημήτριος Θ. Μπέλος 
Δημήτριος Ν. Κούγκας

Υπό την αιγίδα της ΚΕΔΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση 
Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου 
- Οχημάτων, για εργασίες που αφορούν την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας
Με βάση την  Απόφαση 577/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας με θέμα:  Έγκριση:        α) Τεχνι-

κής Έκθεσης της υπηρεσίας «Παροχή Εργασιών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας», β) Διαδι-
κασίας Κατάρτισης Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων και    γ) Καθορισμού των όρων ένταξης 
στο Μητρώο Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ιδιοκτήτες Μηχανημάτων Έργου – Οχημά-
των να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας, την πρόθεση τους να 
συμμετάσχουν στο Μητρώο, δηλώνοντας τον αριθμό και τα στοιχεία των μηχανημάτων – οχημάτων τους.

• Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους όρους ένταξης στο Μητρώο και τον Πίνακα Ωριαίας Δαπάνης περιέχονται 
στην Απόφαση 577/2022 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας που επισυνάπτεται. 

• Επισυνάπτεται υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.
Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ερώτηση Βελόπουλου 
στη Βουλή 

για τους παραγωγούς
μήλων και ροδάκινων 
σε Ημαθία και Κοζάνη

Ερώτηση στη Βουλή για τους παραγωγούς 
Ημαθίας και Κοζάνης, κατέθεσε ο Κυριάκος 
Βελόπουλος, Προέδρος Ελληνικής Λύσης και, 
Βουλευτή Λάρισας προς τον  Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Ανα-
βρασμός στους παραγωγούς μήλων και ροδά-
κινων σε Ημαθία  και Κοζάνη». Στην Ερώτηση 
αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,
Συμφώνως ενημέρωσης οπωροπαραγωγών 

Ημαθίας και Κοζάνης, αναστάτωση προκλήθη-
κε στους παραγωγούς μήλων και ροδάκινων 
των εν λόγω Περιφερειών. Αιτία της πρόκλησης 
αυτής ήταν η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ότι θα 
καταβληθεί η ενίσχυση de minimis στους αντί-
στοιχους παραγωγούς μήλων της Περιφέρειας 
Λάρισας με 300 ευρώ ανά στρέμμα. Νιώθοντας αδικημένοι, εξαιτίας της αίσθησης 
μεροληψίας που επικρατεί εις βάρους τους, οι αναφερόμενοι παραγωγοί δια των εκ-
προσώπων τους (ήτοι: Νάουσας Ημαθίας και Βελβεντού Κοζάνης) καλούν το ΥΠΑΑΤ, 
όπως η ενίσχυση να δοθεί σε όλους τους παραγωγούς και χωρίς «δύο μέτρα και δύο 
σταθμά» σε μια συγκεκριμένη Περιφέρεια. Μάλιστα, το Προεδρείο του Αγροτικού Συλ-
λόγου Νάουσας προβαίνει σε ανακοίνωση - καταγγελία που έχει ως εξής: «Το πρώτο 
φάουλ είναι ότι η απόφαση πάρθηκε μετά από έκθεση του ΕΛΓΑ, ωστόσο ο ΕΛΓΑ δεν 
μπορεί να κάνει εκθέσεις που αφορούν την εμπορία. Τα στοιχεία δίνονται από Αγρο-
τικούς Συνεταιρισμούς και η Λάρισα δεν έχει. Άρα, από πού πήρε τα στοιχεία για την 
εμπορία; Είναι καθαρά μια απόφαση κατόπιν πιέσεων από τους τοπικούς βουλευτές. 
Με αυτό που έκανε ο υπουργός ενεργοποίησε τον κοινωνικό αυτοματισμό, φέρνει δι-
χόνοια ανάμεσα στους παραγωγούς. Σωστά τα έδωσε στη Λάρισα, αλλά να τα δώσει 
και στις άλλες περιοχές». Σε συνέχεια των δηλώσεών του, γίνεται συμπληρωματική 
αναφορά στους απλήρωτους παραγωγούς ροδάκινων. «Πότε περιμένει να γίνουν οι 
ανακοινώσεις; Ήταν να γίνουν 20 Δεκεμβρίου. Δεν έχουμε πάρει τίποτα ακόμη από το 
de minimi

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεστε όπως ανακοινώσετε την ενίσχυση de minimis στους ροδακινοπαρα-

γωγούς Ημαθίας και Κοζάνης για τις ζημιές που είχαν υποστεί από τις άκαιρες και 
παρατεταμένες βροχοπτώσεις του περασμένου καλοκαιριού, καθώς και στους μηλο-
παραγωγούς των ιδίων Περιφερειών στα πρότυπα της Περιφερείας Λάρισας;»

Ο σύλλογος διαβητικών Ημαθίας 
«Γλυκιά Ισορροπία» 
έκοψε την πίτα του



Ερώτηση προς  τον Υπουρ-
γό Υγείας με θέμα τα σημαντικά 
προβλήματα στη λειτουργία του 
ΕΚΑΒ Ημαθίας, κατέθεσε το ΚΚΕ 
στη Βουλή δια των βουλευτών 
Γιάννη Δελή και Στολτίδη Λεωνίδα, 
αναφέροντας τα εξής:

«Η επείγουσα ιατρική, που 
στην χώρα μας καλύπτεται από 
τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, έχει τε-
ράστια σημασία για την αντιμετώπιση περιστατικών 
σε κρίση. Η εξειδικευμένη αντιμετώπιση στον τόπο 
του ατυχήματος ή όπου βρίσκεται ένα σοβαρό πε-
ριστατικό και η έγκαιρη μεταφορά με ασφαλή τρόπο 
σώζει ζωές ή μπορεί να περιορίσει ή και να εκμηδε-
νίσει τις επιπτώσεις από ένα σοβαρό επεισόδιο, για 
παράδειγμα έμφραγμα, πνιγμονή από ξένο σώμα, 
μεγάλη αιμορραγία ή ένα ατύχημα. 

Όμως δυστυχώς οι υπηρεσίες του  ΕΚΑΒ Ημαθί-
ας (που διοικητικά ανήκει στην δεύτερη περιφέρεια 
του ΕΚΑΒ με έδρα τη Θεσσαλονίκη), όπως και πα-
νελλαδικά του ΕΚΑΒ, αντανακλούν τη γενικότερη 
κατάσταση των υπηρεσιών Υγείας, λόγω της υπο-
χρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης της, 
με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα και 
ιδιαίτερα σε υποδομές.

Σύμφωνα και με όσα έχουν καταγγείλει οι εργαζό-
μενοι του ΕΚΑΒ Ημαθίας είναι επιτακτική η ανάγκη ε-
νίσχυσης του με επιπλέον μόνιμο προσωπικό. Χαρα-
κτηριστικά στο ΕΚΑΒ Ημαθίας υπηρετούν συνολικά 
36 εργαζόμενοι εκ των οποίων οι  34 είναι διασώστες 
σε ασθενοφόρα. Επιπλέον να σημειωθεί ότι από 
τους υπάρχοντες εργαζόμενους οι 9 είναι επικουρικοί 
– συμβασιούχοι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ίδιων 
των εργαζόμενων ο αριθμός των υπηρετούντων, για 
να μπορεί να καλύπτεται ολόκληρη η Π.Ε. Ημαθίας, 
θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 50.  

Το αποτέλεσμα αυτών των σημαντικών ελλείψε-
ων σε προσωπικό είναι να μην υπάρχει κάλυψη με 
ασθενοφόρο σε 24ωρη βάση για τις περιοχές Αλε-
ξάνδρειας και Νάουσας. Ενώ ο τομέας του ΕΚΑΒ Η-
μαθίας μπορεί και καλύπτει με κάποια σχετική άνεση 
όλη την Περιφερειακή Ενότητα, μόνο τις περιόδους 
που δεν υπάρχουν ά-
δειες των εργαζομένων. 
Να αναφέρουμε επίσης 
ότι για να υπάρχει μια 
επαρκής κάλυψη απαι-
τείται να στελεχώνονται 

τέσσερα οχήματα-ασθενοφόρα 
και η Κινητή Ιατρική Μονάδα. Ό-
μως σήμερα μπορούν να στελε-
χώνονται μόνο τα δύο. Η Κινητή 
Ιατρική Μονάδα δεν μπορεί να 
στελεχωθεί εξαιτίας του γεγονότος 
ότι ουδέποτε προσλήφθηκαν για-
τροί στο ΕΚΑΒ Ημαθίας.

Οι σημαντικές ελλείψεις προ-
σωπικού σχετίζονται όχι μόνο με 

το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί εργαζόμε-
νοι έχουν συνταξιοδοτηθεί και δεν έχουν προσληφθεί 
νέοι μόνιμοι εργαζόμενοι σε αυτές τις θέσεις και μόνο 
για το 2023 αναμένονται άλλες 3-4 συνταξιοδοτήσεις, 
αλλά και με το γεγονός ότι προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού στο ΕΚΑΒ Ημαθίας έχουν να γίνουν από το 
1998. 

Η παραπάνω εγκληματική κατάσταση είναι το α-
ποτέλεσμα της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής όλων 
των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, που συρρικνώνει 
και υποβαθμίζει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και 
γενικότερα τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες. Πολι-
τική που απαιτεί να μεταφερθούν κονδύλια από τον 
κοινωνικό τομέα για την στήριξη της κερδοφορίας 
του κεφαλαίου, αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργη-
θούν προϋποθέσεις επέκτασης και γιγάντωσης της 
επιχειρηματικής δράσης στους ευαίσθητους αυτούς 
κοινωνικούς τομείς. 

Πολιτική που έχει τραγικές συνέπειες στους εργα-
ζόμενους και στα φτωχά λαϊκά στρώματα της χώρας 
μας, που στην περίπτωση των υπηρεσιών υγείας, 
πολλές φορές οι ασθενείς πληρώνουν με την ίδια την 
ζωή τους, αλλά και με την αρτιμέλεια τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα λάβει για: 
• Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις προ-

σωπικού μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης 
για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ Ημαθίας με βάση τις 
ανάγκες για επείγουσα ασφαλή και δωρεάν αντιμετώ-
πιση των περιστατικών που έχουν  ανάγκη. 

• Να ενισχυθεί με όλα τα αναγκαία μέσα και τον 
κατάλληλο εξοπλισμό».

Από την Περιφερειακή παράταξη 
«Πράξεις για την Μακεδονία», γνω-
στοποιούνται τα εξής:

«Διανύουμε περίοδο αγροτικών κι-
νητοποιήσεων και ταυτόχρονα ζούμε 
τα έντονα σημάδια της κλιματικής αλ-
λαγής με πλημμύρες στις περιοχές 
της Πέλλας και της Ημαθίας. Στελέχη 
της παράταξής μας «Πράξεις για την 
Μακεδονία» βρέθηκαν δίπλα στους 
αγρότες ενημερωθήκαν για όλα τα βα-
σικά τους αιτήματα και δηλώνουμε την 
αμέριστη συμπαράστασή μας στις δι-
εκδικήσεις τους.

Οι αγρότες διεκδικούν αποζημιώ-
σεις πέρα από τις ζημίες που καλύπτει 
ο ανεπίκαιρος πλέον κανονισμός του ΕΛΓΑ, 
καλύψεις επιπλέον και για τις ζημιές που προ-
καλούν οι  «άκαιρες» και έντονες καιρικές συν-
θήκες.  

Η θέση μας είναι να προχωρήσει ο ΕΛΓΑ 
άμεσα σε πλήρη αναδιοργάνωση (με  ψηφιακές 
διαδικασίες εκτίμησης, επαρκή στελέχωσή του 
με επιστημονικό προσωπικό) και αλλαγή του 
ανεδαφικού πλέον κανονισμού του, ώστε να 
συμπεριλαμβάνει και τα ζημιογόνα αίτια της 
κλιματικής αλλαγής.

Ζητήματα που άπτονται του κόστους παρα-
γωγής, καθώς και ζητήματα δίκαιης ανταμοιβής 
των κόπων τους και της παραγωγής τους, μας 
προβληματίζουν σοβαρά  και ιδιαίτερα για τον 
τρόπο που η Ελληνική Κυβέρνηση σχεδιάζει 
και διαχειρίζεται το ζήτημα της εμπορίας και 
απορρόφησης της (αν ... σχεδιάζει και διαχει-
ρίζεται). 

Η θέση μας είναι πως σε περιόδους που 
ελλοχεύει ακόμη το φάσμα της επισιτιστικής 
κρίσης ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και 
η δίκαιη κατανομή στον πρωτογενή τομέα των 
αναλογούντων του (εμπορικές τιμές), είναι υπο-
χρέωση και ευθύνη. Τόσο απέναντι στους πα-
ραγωγούς, όσο και απέναντι στους καταναλω-
τές. Υποχρέωση και ευθύνη της κυβέρνησης, 
αλλά και της περιφέρειας, προς την οποία θα 
επανέλθουμε, για άλλη μια φορά, καταθέτοντας 
σχετική ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ενημερωθήκαμε επίσης για την ανάγκη στή-
ριξης του εισοδήματος των παραγωγών, όπως 
αυτή προβάλλεται από τους ίδιους. Το περα-

σμένο καλοκαίρι είχαμε τεράστιες απώλειες πα-
ραγωγής από «άκαιρα» και έντονα φαινόμενα, 
αλλά και από τις συνθήκες της αγοράς,  όπως 
αυτές διαστρεβλώθηκαν και εξ αιτίας της εισβο-
λής στην Ουκρανία. Στην περίπτωση αυτή, η 
κυβέρνηση στάθηκε αρωγός μόνο σε μια μικρή 
μερίδα αγροτών (επιλεκτικά) αγνοώντας τους 
υπόλοιπους.

Ασφαλώς και η θέση μας είναι ξεκάθαρη. 
Δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται κανένας 
διαχωρισμός. Τις συνέπειες της πολεμικής κρί-
σης και της στρέβλωσης της αγοράς, τις εισέ-
πραξαν όλοι οι παραγωγοί στην ίδια αναλογία. 
Οφείλει λοιπόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης να προχωρήσει σε ισομερή κατανομή 
των κονδυλίων από το ταμείο Κρίσης της  Ε.Ε. 
χωρίς διαχωρισμούς. Οφείλει άμεσα να αποκα-
ταστήσει την αδικία. Και η περιφέρεια οφείλει 
και να πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά 
και να αξιοποιήσει τα λιμνάζοντα κονδύλια που 
έχει στην διάθεσή της. 

Στελέχη της παράταξής μας «Πράξεις για 
την Μακεδονία» από την έναρξη των κινητοποι-
ήσεων και πολύ πριν απ αυτές βρίσκονται σε 
συνεχή επαφή με τους αγρότες μας. Ακούμε τις 
ανησυχίες του αγροτικού κόσμου. Συζητούμε 
τις δικές μας προτάσεις απέναντι στην απραξία 
και την ανευθυνότητα. Βρισκόμαστε δίπλα τους 
με σεβασμό και όραμα. Θα συνεχίσουμε να 
συζητάμε, να σχεδιάζουμε συγκεκριμένες πρα-
κτικές και να παλεύουμε με στοχευμένες πολιτι-
κές για ένα καλύτερο μέλλον στην γεωργία του 
τόπου μας». 
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Απογευματινό στην Λέσχη
Αξιωματικών Βέροιας

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 5.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί απογευματινό - εκδήλωση στην Λέσχη Αξιωματι-
κών Βέροιας για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας.

Η παρουσία σας, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 
Με τιμή Το Διοικητικό Συμβούλιο

Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας

Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή 
για τα προβλήματα στη λειτουργία 

του ΕΚΑΒ Ημαθίας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Αγροτικές κινητοποιήσεις 
και κλιματική αλλαγή



Ανακοινώθηκαν από 
την ΕΠΟ οι ορισμοί 
διαιτητών για τα 

παιχνίδια της 13ης αγωνι-
στικής της Super League 
2. Το εκτός έδρας ματς της 
ΒΕΡΟΙΑΣ με την Αναγέννη-
ση Καρδίτσας θα «σφυρί-
ξει» ο Θεσσαλός διαιτητής 
Καλατζής, με βοηθούς τους 
Δραμινούς Ζήρδα και Κου-
βαλάκη.

Επίσης, δύο Ημαθιώτες θα διευθύ-
νουν παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής 
της SL2, ο Μαλούτας το ΠΑΟΚ Β’ - 
Πανσερραϊκός και ο Μελτζανίδης το Α-
πόλλων Λάρισας - Αλμωπός Αριδαίας.

Αναλυτικά:
SL2 – 13η αγωνιστική (Κυριακή 

29/1, 14:45)
ΒόρειοςΌμιλος
ΠΑΟΚ Β-Πανσερραϊκός (Σάββατο 

28/1, 13:45)
Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)
Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας), Μπα-

λιάκας (Κοζάνης)

Αναγέννηση Καρδίτσας-ΒΕΡΟΙΑ
Διαιτητής: Καλατζής (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Ζήρδας (Δράμας), Κουβα-

λάκης (Δράμας)

Απόλλων Πόντου-ΑΕΛ
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπεί-

ρου)
Βοηθοί: Μωυσιάδης (Ηπείρου), 

Θανασίας (Ηπείρου)

Απόλλων Λάρισας-Αλμωπός Αρι-
δαίας

Διαιτητής: Μελτζανίδης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Νταβέλλας (Μακεδονίας), 

Τοροσιάδης (Μακεδονίας)

Διαγόρας-Μακεδονικός
Διαιτητής: Αλιάγας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Νικολάου (Αθηνών), Παύ-

λος (Δυτ.Αττικής)

Νίκη Βόλου-Ηρακλής
Διαιτητής: Δραγάτης (Αν.Αττικής)
Βοηθοί: Καλλής (Αν.Αττικής), Ισσά 

(Αθηνών)

Ηρακλής Λάρισας-Παναθηναϊκός Β 
(28/1, 14:45)

Διαιτητής: Κεχαγιάς (Κοζάνης)
Βοηθοί: Βογιατζής (Καρδίτσας), 

Κοτανίδου (Δράμας)

ΝότιοςΌμιλος
ΑΕΚ Β-Χανιά (Παρασκευή 27/1, 

15:15)
Διαιτητής: Μπαλαχούτης (Πειραιά)
Βοηθοί: Γεωργακόπουλος (Πει-

ραιά), Φίλος (Βοιωτία)

Athens Kallithea-Ηλιούπολη (Δευ-
τέρα 30/1, 15:15)

Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθηνών)
Βοηθοί: Κολλιακός (Αθηνών), Αρ-

μακόλας (Κυκλάδων)

Προοδευτική-Απόλλων Σμύρνης

Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Μαυ-

ροκορδόπουλος (Αργολίδας)

ΠΑΟ Ρουφ-Αιγάλεω (Δευτέρα 
30/1, 14:45)

Διαιτητής: Χρονιάς (Αχαΐας)
Βοηθοί: Χλεμπογιάννης (Φωκί-

δας), Σγουράκης (Πειραιά)

Ηρόδοτος-Παναχαϊκή
Διαιτητής: Αλαμπέης (Αθηνών)
Βοηθοί: Τσολακίδης (Αθηνών), Μη-

τροφάνης (Αθηνών)

Κηφισιά-Επισκοπή
Διαιτητής: Κουκουλάς (Λέσβου)
Βοηθοί: Ψύλλος (Λέσβου), Παπα-

δοπούλου (Μακεδονίας)

ΟΦ Ιεράπετρας-Καλαμάτα
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθη-

νών)
Βοηθοί: Αραβίδης (Αθηνών), Μα-

ραθωνίτης (Αθηνών)

Σημαία στην 
σύγχρονη 
ιστορία της 

ομάδας μας της 
ΒΕΡΟΙΑΣ αποτελεί 
ο μέχρι πρότινος 
αρχηγός μας ο Στέ-
λιος Μαραγκός.

Ο Στέλιος Μαραγκός 
ο δικός μας Στέλιος αυτός 
που τίμησε την φανέλα της 
ομάδας μας στην σύγχρονη 
ιστορία ο Στέλιος μετά από 
μια σπουδαία καριέρα 15 
περίπου χρόνων, αποφάσι-
σε να ολοκληρώσει έναν με-
γάλο κύκλο στο αγαπημένο 
του άθλημα με την αγαπημέ-
νη του-μας ομάδα τη «βασί-
λισσα» του βορρά.

Ο Στέλιος Μαραγκός που 
υπέγραψε το πρώτο του ε-
παγγελματικό συμβόλαιο το 
2010, αγωνίστηκε σε όλες 

τις επαγγελματικές κατηγο-
ρίες της Ελλάδας, αλλά και 
της Κύπρου, με τις φανέλες 
της Βέροιας, της Δόξας Δρά-
μας, του Πλατανιά, της Κα-
βάλας, του Άρη, της Κέρκυ-
ρας, της ΑΕΚ Λάρνακας και 
της ΑΕΠ Βέροιας.

Αντάξιος συνεχιστείς 
πολλών ακόμα εμβληματι-
κών αρχηγών της ομάδας σε 
καλά αλλά και σε δύσκολα 
χρόνια της ομάδας στάθη-
κε ως ο ιστός που κρατού-
σε την σημαία της ομάδας 
ψηλά για να την βλέπουν 
πάντα όλοι ακόμα και όταν 
πολλοί πίστευαν ότι το καρά-
βι της ομάδας βυθιζόταν.

Αποτελεί θεματοφύλακα 
των ιδεών και αξιών που 
αντιπροσωπεύει η ομάδα 
μας.

Αποτελεί παράδειγμα ε-
παγγελματία, που αγαπούσε 
το άθλημα και αγάπησε πε-
ρισσότερο την ομάδα.

Στάθηκε προσφέροντας 
ακόμα και μια μικρή αγκαλιά 
ή μια λέξη σε κάθε αθλητή 
συμπαίκτη η αντίπαλο κάθε 
ηλικίας, φωτεινό παράδειγμα 
αθλητή και ανθρώπου.

Όλα αυτά και ακόμα πε-
ρισσότερα αντιπροσωπεύ-
ουν τον άνθρωπο – αθλη-
τή Στέλιο Μαραγκό, το πιο 
σίγουρο όμως είναι ότι θα 
αποτελεί παράδειγμα και υ-
πόδειγμα για όλους αυτούς 
τους μικρούς σε ηλικία α-
θλητές που εκπαιδεύονται 
στα τμήματα υποδομής της 
Βέροιας.

Για όλα αυτά που προσέ-
φερες και ελπίζουμε να προ-
σφέρεις στο μέλλον Στέλιο 
σε ευχαριστούμε θερμά και 
σου ευχόμαστε καλή τύχη 
όπου και αν βρίσκεσαι με ότι 
και αν ασχοληθείς και ελπί-
ζουμε σύντομα να βρίσκεσαι 
πάλι κοντά μας.

πηγή: kerkidasport.gr

Διαιτητής από την Θεσσαλία «σφυρίζει»
στο Αναγέννηση Καρδίτσας - ΒΕΡΟΙΑ

Τα Τμήματα Υποδομών της ΒΕΡΟΙΑΣ
για Στέλιο Μαραγκό
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Ο ΣΧΟΒ ανα-
κοινώνει την έναρ-
ξη των μαθημάτων 
της Ακαδημίας ski 
για τη σεζόν 2022-
2023. 

Καλέστε σήμερα 
στο 6972-777334 
για εγγραφές last 
minute στην ακαδη-
μία του Συλλόγου, 
ώστε να προλάβετε 
να πάρετε και εξο-
πλισμό !

Μ η ν  χ ά ν ε τ ε 
χρόνο, το Σάββατο 
28/1 ΞΕΚΙΝΑΜΕ !!!

# s x o v e r i a 
# s x o v k i d z 
#FISsnowkidz

Δες το αλλιώς, 
δες το από ψηλά ...

Σύλλογος Χιονο-
δρόμων Ορειβατών 
Βέροιας

Οι ομάδες 
της Βέροιας 
Α.Σ.Ε.Α.Β. 

και Ο.Ε.Α.Β. την 
Κυριακή 22 Ιανου-
αρίου 2023 αγωνί-
στηκαν στο Βόλο 
με τον Γ. Σ. Βόλου. 
Ο Α.Σ.Ε.Α.Β. κέρ-
δισε με 4:1, ενώ ο 
Ο.Ε.Α.Β. ηττήθηκε 

με 0:4.

Για τον Α.Σ.Ε.Α.Β. αγωνί-
στηκαν οι Τσιαλτζούδης Ευ-
άγγελος, Ρωμανίδης Γιάννης 
και ο νεαρός Λιάκος Αναστά-
σης, ο οποίος για πρώτη φο-
ρά πήρε μέρος σε επίσημο 
αγώνα κάνοντας πολύ καλή 
εμφάνιση. Με τον Ο.Ε.Α.Β. 
αγνίστηκαν οι Γκαρανάτσιος 
Δημήτρης, Γκεκόπουλος Ι-
ωάννης και Κιοσέογλου Σω-

κράτης.
5 αγωνιστηκές πριν το 

τέλος του πρωταθλήματος ο 
Α.Σ.Ε.Α.Β. είναι στην πρώ-
τη θέση μαζί με την ομάδα 
των Τρικάλων έχοντας στην 
προτελευταία αγωνιστική 
στο Φιλίππειο τα Τρίκαλα, 
Σάββατο 11 Μαρτίου ώρα 
11:00 όπου θα κριθεί η πρω-
ταθλήτρια ομάδα η οποία 
ανεβαίνει στην Β’ ΕΘΝΙΚΗ.

Γύρισαν από τη χώρα της Πολωνίας οι 
αθλητές του Ζαφειράκη, που είχαν πάει να 
παρακολουθήσουν τους αγώνες του παγκο-
σμίου πρωταθλήματος χάντμπολ 2023. Στην 
Κρακοβία της Πολωνίας όπου και διέμειναν, 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
συναρπαστικούς αγώνες μεταξύ των κορυ-
φαίων εθνικών ομάδων του κόσμου.

Κατά το διάστημα της παραμονής της 
στην Κρακοβία η ομάδα του Ζαφειράκη, ε-
πισκέφθηκε όπως ήταν αναμενόμενο και 
πολλά αξιοθέατα της περιοχής. Αθλητές, 
προπονητές και συνοδοί επισκέφθηκαν το 

στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, ό-
που γράφτηκε μια από τις χειρότερες σελίδες 
της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας.

Την ομάδα συνόδευσε ο Ναουσαίος προ-
πονητής κ. Χρήστος Δεληχρήστος και γονείς 
των παιδιών, μαζί με τον κ. Μαρίνο Χρήστο 
που χρηματοδότησε και την αποστολή της 
ομάδας..

Η ομάδα παίδων της πόλης μας αποτελεί 
φέτος μια σύμπραξη του “Ζαφειράκη” με τον 
γειτονικό “Αερωπό” Έδεσσας, στα πλαίσια 
μιας διευρυμένης συνεργασίας και ανταλλα-
γής αθλητών στα τμήματα ανάπτυξης.

Την ήττα 
γνώρισε η 
γυναικεία 

ομάδα χάντμπολ 
του Ζαφειράκη 
από την σαφώς 
πιο έμπειρη ομάδα 
του “Εθνικού” 
Κοζάνης την περα-
σμένη Κυριακή 
22/11 με σκορ 
34-20.

Από τα πρώτα λεπτά 
του αγώνα φάνηκε η ανω-
τερότητα της ομάδας του 
Εθνικού που προηγήθηκε 
στο σκορ εξ αρχής και, πα-
ρά τις φιλότιμες προσπάθειες των αθλητριών της Νάου-
σας, έμεινε πρωτοπόρος στο σκορ για όλη την διάρκεια 
του αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο παρόλα αυτά οι αθλή-
τριες του Ζαφειράκη μαχητικά μπόρεσαν και κράτησαν 

μικρή τη διαφορά του σκορ.
Η ομάδα της πόλης μας αγωνίστηκε με ελλείψεις α-

θλητριών. Στο δεύτερο μισό του αγώνα η διαφορά ξέφυγε 
με την ομάδα της Κοζάνης να δείχνει την δυναμική της 
και να παίρνει τους δύο βαθμούς της νίκης.

Έναρξη Ακαδημίας SKI Συλλόγου
Χιονοδρόμων Ορειβατών Βεροίας

Χάντμπολ - Ήττα για τις γυναίκες
από τον καλύτερο “Εθνικό” Κοζάνης

Πινγκ-Πονγκ: Μια νίκη και μια ήττα
για τις ομάδες της Βέροιας

Γύρισαν από την Πολωνία οι Παίδες 
του Ζαφειράκη! - Παρακολούθησαν το 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χάντμπολ!
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Στη συνεδρίαση υπ’ αριθ. 14 
της 26 / 1 / 2023 η Πειθαρχική 
Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαι-
ρικών Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.
Σ.Η.) επέβαλε τις κάτωθι ποινές 
στους αποβληθέντες ποδοσφαιρι-
στές των αγώνων της Τετάρτης 18 
/ 1 / 2023 και του Σαββατοκύρια-
κου 21-22 / 1 / 2023:

1. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ 
(1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ και 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 
(10,00 €), αρχής γενομένης από 
23 / 1 / 2023, στον ποδοσφαιρι-
στή του Σωματείου ΚΙΤΡΙΝΗ ΘΥ-
ΕΛΛΑ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΑΪΠΙ ΕΡΜΙ.

2. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ Α-
ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
ΔΥΟ (2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΥΡΩ (20,00 €), αρχής γενομέ-
νης από 23 / 1 / 2023, στον πο-
δοσφαιριστή του Σωματείου ΑΕ 
ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΩΥΣΙΔΗ 
ΦΙΛΙΠΠΟ.

Στην ίδια συνεδρίαση της η Ε-
πιτροπή έλαβε επίσης τις κάτωθι 
αποφάσεις:

1. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ Α-
ΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, αρχής 
γενομένης από 22 / 1 / 2023, στον 
δηλωθέντα ως Εκπρόσωπο Ομά-
δας του Σωματείου ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 
διότι στον αγώνα Πρωταθλήμα-
τος της 21 / 1 / 2023 ΦΑΣ ΝΑΟΥ-
ΣΑ-ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΜΑΡΙΝΑΣ, στο 44ο λεπτό αυτού, 
δημιούργησε επεισόδια που δυ-
σφημούν το άθλημα του ποδο-
σφαίρου και είχαν ως αποτέλεσμα 
την αποβολή του.

2. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ Α-
ΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, αρχής γενο-
μένης από 23 / 1 / 2023, στον δη-
λωθέντα ως Προπονητή Ομάδας 
του Σωματείου ΑΕ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 
διότι στον αγώνα Πρωταθλήμα-
τος της 22 / 1 / 2023 ΕΘΝΙΚΟΣ 

ΡΑΧΗΣ-ΑΕ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ, στο 60 
λεπτό αυτού και σε φυσική διακο-
πή, δημιούργησε επεισόδια που 
δυσφημούν το άθλημα του ποδο-
σφαίρου και είχαν ως αποτέλεσμα 
την αποβολή του.

3. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ Α-
ΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, αρχής γενο-

μένης από 23 / 1 / 2023, στον δη-
λωθέντα ως Εκπρόσωπο Ομάδας 
του Σωματείου ΑΕ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 
διότι στον αγώνα Πρωταθλήματος 
της 22 / 1 / 2023 ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑ-
ΧΗΣ-ΑΕ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ, στο 60 λε-
πτό αυτού και σε φυσική διακοπή, 
δημιούργησε επεισόδια.

Δύο ευρωπαϊκοί τελικοί
στην Ελλάδα σε «Καραϊσκάκης» 

και «Opap Arena»

Η UEFA έλαβε την απόφαση να δώσει στην Ελλάδα την ευκαιρία 
να διοργανώσει δύο ευρωπαϊκούς τελικούς, του Super Cup 2023 
στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και του Conference League 2024 
στην «Opap Arena». Η απόφαση για το πρώτο παιχνίδι επισημο-
ποιήθηκε την Τετάρτη από την εκτελεστική επιτροπή της ευρωπα-
ϊκής συνομοσπονδίας. Οι αποφάσεις και οι ανακοινώσεις για τον 
δεύτερο τελικό αναμένονται εντός του Απριλίου (όταν θα ανακοινω-
θούν και οι έδρες των υπολοίπων τελικών για το 2023-2024).

Ο τελικός του Super Cup θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Αυγού-
στου (22:00) μεταξύ του νικητή του Chamions League και του 
νικητή του Europa League. Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να 
διεξαχθεί στο Καζάν της Ρωσίας, όμως ο αποκλεισμός της χώρας 
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία οδήγησε την UEFA σε εξεύρεση 
νέας έδρας για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η περίπτωση της έδρας του Ολυμπιακού προτιμήθηκε από 
ορισμένες έτοιμες λύσεις που υπήρχαν σε Γερμανία, Ελβετία ή 
άλλες χώρες με εμπειρία στη διοργάνωση ευρωπαϊκών τελικών. 
Στην τελευταία κατηγορία ανήκει κι η Ελλάδα και σημαντικό ρόλο 
φέρεται να έπαιξε και η καλή σχέση της κυβέρνησης με τη διοίκηση 
της UEFA, όπως προέκυψε από την πρόσφατη συνάντηση του 
Αλεκσάντερ Τσεφέριν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
και τις εγγυήσεις για γρήγορη διευθέτηση των όποιων ζητημάτων 
μπορούν να προκύψουν. Ο επόμενος τελικός που θα φιλοξενήσει 
η Ελλάδα αφορά τη νέα σεζόν του Conference League. Η OPAP 
Arena εμφανιζόταν υποψήφια και για τη φετινή σεζόν, όμως στην 
επιλογή της έδρας του τελικού για το 2022-2023 που ανακοινώθηκε 
τον Ιανουάριο του 2022 προτιμήθηκε ένα γήπεδο που λειτουργούσε 
ήδη, τη Φορτούνα Αρένα της Πράγας.

Αυτομάτως, η έδρα της ΑΕΚ έγινε φαβορί για τη νέα σεζόν και 
έλαβε το χρίσμα, κάτι που αναμένεται να επισημοποιηθεί στις 4 
Απριλίου, στην επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής 
της UEFA.
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Ακόμη μία σπουδαία νίκη 
για την γυναικεία ομάδα 
βόλεϊ του ΓΑΣ Αλεξάν-

δρεια! Αυτή τη φορά επικράτησε 
με σχετική άνεση επί του Μίλωνα 
με τελικό σκορ 1-3. Μία εκτός 
έδρας νίκη απέναντι στην ομάδα 
που είναι η φετινή ευχάριστη 
έκπληξη του πρωταθλήματος. 
Παρότι ο ΓΑΣ αγωνίστηκε χωρίς 
την βασική διαγώνιο, ξεκίνησε 
δυνατά το παιχνίδι και κατέκτησε 
εύκολα τα πρώτα δύο σετ.

Για ακόμη ένα ματς όμως, μετά το δεύτερο 
νικηφόρο σετ, επήλθε χαλαρότητα στις αθλή-
τριές. Είναι ένα σημείο που πρέπει δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή τόσο ο προπονητής όσο 
κι αθλήτριες ώστε στο μέλλον να αποφευχθεί 
οποιοδήποτε «στραβοπάτημα». 

Στο τέταρτο σετ τα κορίτσια της Αλεξάνδρει-
ας έπαιξαν στους κανονικούς τους ρυθμούς 
και κατέκτησαν εύκολα την νίκη με 1-3 σετ. 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου 
του πρωταθλήματος ο ΓΑΣ βρίσκεται στην 
δεύτερη θέση με 21 βαθμούς κι έναν αγώνα 
λιγότερο. Έχει ρεκόρ 6 νίκες και μία ήττα!

Ακολουθεί ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι, 
αυτή τη φορά στην Φλώρινα αντιμετωπίζοντας 
την ομάδα του Ήφαιστου (28/1, 17:00). 

ΠρωτάθλημαΒ’Εθνικής
Γυναικών

ΜΙΛΩΝΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Γ.Α.Σ.ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑ1-3

Σετ: 14-25, 20-25, 28-26, 15-25
Σύνθεση (coach Σταυρόπουλος Γιάννης, 

βοηθ. Προπ. Παπαεμμανουήλ Κωνστ.):  Χα-
τζοπούλου Δήμητρα, Ζηνωνίδου Μένια, Πα-
παδήμα Νάσια,  Μπέγκα Στέλλα, Παπάζη Α-
ναστασία, Μάγου Μαρία,  Παπαμιχαήλ Κων-
σταντίνα, Γιοβανοπούλου Έλενα, Τζέση Τσέρι, 
Κάσα Ηλιάνα, Βασιλεία Καζαντζίδου.

Αποτελέσματά6ηςαγωνιστικής
Γ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Γ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3-0 (ΣΕΤ: 

25-16, 25-13, 25-18)
Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3-0 (ΣΕΤ: 25-14, 25-20, 25-12)
ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ 1-3 (ΣΕΤ: 14-25, 20-25, 28-26, 15-25)
Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3-0 (ΣΕΤ: 25-14, 

25-17, 25-16)

ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΚ. ΠΕΤ. ΚΑ-
ΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)

ΒαθμολογίαΒ’Εθνικής
1. Πιερικός 25β.(σετ 27-4) 9 αγώνες 
2. Γ.Α.Σ. Αλεξάνδρεια 21β. (σετ 23-6) 8αγ. 
3. Γ.Σ. Γρεβενών 22β. (σετ 22-13) 9αγ.
4. Πάνθηρες Κοζάνης 15β.(σετ 17-5) 6αγ.
5. Μίλων Γιαννιτσών 14β.(σετ 17-16) 9αγ.
6. Γ.Σ. Κοζάνης 9β. (σετ 10-16) 8αγ.
7. Ποσειδών Βέροιας 9β.(σετ 10-20) 9αγ. 
8. Μ. Αλ. Γιαννιτσων 8β. (σετ 10-20) 9αγ.
9. Ήφαιστος Φλώρινας 5β.(σετ 8-23) 8αγ.
10. Ακ. Πετ. Καστοριάς 1β. (σετ 3-24) 8αγ.

Πέρασαν και από τα Γιαννιτσά
τα κορίτσια του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

23-01-2023 μέχρι 

29-01-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Παρασκευή 27-1-2023

13:30-17:30 ΠΟΤΑ-

ΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙ-

ΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-

26914

21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 26 23310-24123

Φαρμακεία

Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής
της ΕΠΣ Ημαθίας
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ.
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ

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

Οι κόρες, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιε-
ρό Ναό  Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς 
και θείας

ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΑΝ
ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ

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

 Τα παιδιά
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 

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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ.
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Η αδελφή, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 27 Ιανουαρίου 2023 
στις 2.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου στο 
Μακροχώρι ο Ιωάννης Τσαλι-
κίδης,  σε ηλικία 54 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 27 Ιανουαρίου 2023 
στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Προφήτη Ηλία Ταγαρο-
χωριου η Βικτώρια Παν. Γκα-
ζκάζ,  σε ηλικία 87 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 27 Ιανουαρίου 2023 στις 
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Άννα Νικολοπού-
λου,  σε ηλικία 80 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ

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

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

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

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

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

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

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας
 Δρ. Κυριακίδης   εοδόσιος   Ιορδανίδης Αριστείδης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

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

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

Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην εκδήλωση.

ΤΟ Δ.Σ

ΣΥΣΣΙΤΙΟ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Εκπαίδευση 
για πρώτες βοήθειες και 

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

την Έρευνα», σε συνεργασία με την Ανθρωπιστική Οργάνωση “Kids Save 
Lives” και το Κέντρο Εκπαίδευσης «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Τσίτσης 
Αναστάσιος - Χριστόδουλος», διοργανώνουν δράση για την εκπαίδευση 
επάνω στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση Απινιδωτών. 

Με αφορμή την προμήθεια τριών Απινιδωτών, από το «Συσσίτιο 
– Τράπεζα Αγάπης Ναούσης» της Ιεράς Μητροπόλεως μας, δύο από 
δωρεές συμπολιτών μας και μία από δωρεά του «Καφέ Αλλοτινό» της κ. 
Δήμητρας Ταμπάκη, ειδική απεσταλμένη ομάδα εκπαιδευτών του “Kids 
Save Lives” θα εκπαιδεύσει συμπολίτες μας, αποδίδοντας στο τέλος πι-
στοποίηση χρήσης των Απινιδωτών και παροχής πρώτων βοηθειών. 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Κέντρου Εκπαίδευ-
σης «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Τσίτσης Αναστάσιος -Χριστόδουλος» 
Νάουσας, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρες 11:00 – 17:00. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

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

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

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  Γ.       ΑΓΙΟΛΙΤΗΣ Γ.

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

Γερασίμου του Υμνογράφου
Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας σας προ-
σκαλεί στην Εορτή των Γραμμάτων 
προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών 
που θα πραγματοποιηθεί την Κυ-
ριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώ-
ρα 11:30 π.μ. στο Μητροπολιτικό 
Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 
Ναούσης (έναντι του Ιερού Ναού 
Παναγίας). 

 Στην εκδήλωση θα ομιλήσουν 
ο κ. Γεώργιος Μαρτζέλος, ομότιμος 
καθηγητής της Θεολογικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. και η κ. Ευθυμία Γώτη, 
Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νομού Ημαθίας, οι οποίοι 
θα παρουσιάσουν τη διακονία και 
την προσφορά της Εκκλησίας στα 
Γράμματα και την Παιδεία από τους Τρεις Ιεράρχες μέχρι τον νέο 
Άγιο της Εκκλησίας μας, Όσιο Γεράσιμο τον Υμνογράφο.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 600 τ.μ., στο 

Ξηρολίβαδο, στην 

είσοδο του χωριού 

δεξιά, άρτιο και οικο-

δομήσιμο. Τηλ.: 6983 

876154.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατάστημα 120 τ.μ. 

με πατάρι 35 τ.μ., σε 

άριστη κατάσταση, ε-

ξαιρετικής προβολής, 

κοντά στη γέφυρα 

Κούσιου. Πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο 

6972269839 κ. Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμά-

των στον Τριπότα-

μο Βέροιας, πολύ 

κοντά στο χωριό, 

με ηλεκτρικό ρεύμα, 

είναι ποτιστικό και 

χέρσο. Πληρ. τηλ.: 

23310 27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην 

αντικειμενική αξία 

διαμέρισμα 1ου ο-

ρόφου επί της οδού 

Σταδίου (μετά τη 

γέφυρα προς Ερ-

γοχώρι)  εμβαδού 

78 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1975, χρήζει 

ανακαίνισης. Τηλ: 

2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και 

οικοδομήσιμο, με α-

ποθήκη και αχυρώνα 

παλιά. Πλρη. τηλ.: 

210 7228806 & 6973 

358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην πε-

ριοχή Πιερίων, δίπλα 

στην πρώην ALPHA 

BANK. Τηλ.: 6976 

985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 209 τ.μ., συντε-

λεστής δόμησης 1,2, 

Διογένους με Πιερί-

δων Μουσών γωνία, 

Βέροια. Τηλ.: 2331 

300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

12000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 60000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4000τ.μ οικ.αρτιο 0,4 με θεα 200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€
ΠΑΤΡΙΔΑ προς ΤΡΙΛΟΦΟ δεξια πλευρα 8 ΣΤΡ.Αυτ.αρδευση 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 16000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

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

Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

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

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

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιάζε -

ται  στην περιοχή ONE 

SALONICA στούντιο μονόχω-

ρο του 2008, 6ου ορ’όφου, με 

ηλεκτρικές συσκευές και κανα-

πέ κρεβάτι, αέριο, κλιματιστικό, 

θέα. Προτείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τιμή 270 ευ-

ρώ. Πληροφορίες: mapapad@

otenet.gr 6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι 

με εσωτερικη σκάλα, Ήρας 

10. Διαθέτει μεταλλικό ρο-

λό ασφαλείας. Τηλ.: 6986 

731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα α-

πό 18-30 ετών για εργασία 

σε γυράδικο στον Αγ. Γε-

ώργιο Ημαθίας για πλήρη 

απασχόληση. Τηλ.: 23310 

00999 & 6980 762012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Οδηγοί 

με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 

2) Κοπέλα με δίπλωμα αυ-

τοκινήτου. Πληροφορίες 

στο τηλ. 23310 41601 και 

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ 

με ειδική άδεια από επιχεί-

ρηση στη Βέροια για πλή-

ρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙ-

ΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρο-

λόγος αυτοκινήτων από 

επιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. Τηλέ-

φωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.30 με 

18.30 & email: nkakaris@

hotmail.gr

ZHTEITAI  κοπέλα για 

καθαριότητα σε ψητοπω-

λείο στη Βέροια για τις ώ-

ρες 6.00 π.μ. – 10.00 π.μ. 

Πληρ. Τηλ. 23310 27727, 

ώρες επικοινωνίας 9.00 

π.μ. – 2.30 μ.μ., εκτός Δευ-

τέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη μικρών παιδιών 

και νηπίων για πρωϊνή ή 

απογευματινή απασχόληση 

με μεγάλη εμπειρία. Πληρ. 

τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικ ιωμένων. Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 62 χρόνων, συ-

νταξιούχος, εμφανίσιμη, 

κοινωνική, αξιοπρεπής, α-

ναζητά σύντροφο έως 70 

χρόνων για μία ουσιαστική 

σχέση ζωής. Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Τηλ.: 6993 

233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 

Ε200 1800 κυβικά, θερμαι-

νόμενα καθίσματα και τιμό-

νι, ηλιοροφή, αερανάρτηση, 

λάστιχα καινούργια 11/2022, 

σύστημα παρκαρίσματος, 

ABS, ESP, βοήθεια εκκί-

νησης ανηφόρας κ.ά. Τιμή 

5.900 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 

6948 119922 κ. Γιώργος.
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Υπεύθυνος Φορτώσεων - Εξαγωγικής Διαδικασίας
Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρία μεπαρουσία 25 ετώνστον

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

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

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

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

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

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

λούθηση των εργασιών
•Καθορισμός αποστολής εμπορευμάτων, παρακολούθηση φορτί-

ων, έλεγχος containers

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

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

εξέλιξης λόγω δυναμικής ανάπτυξης της επιχείρησης

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202301

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

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

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

Ευχάριστο περιβάλλον, μοντέρνος χώρος προοπτική 
μακροχρόνιας συνεργασίας.

Απαραίτηταπροσόντα:
· Ηλικία έως 30 ετών (πρόσληψη μέσω προγράμματος 

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

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

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

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

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

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

Απαραίτηταπροσόντα:
-Δυναμική και ευχάρι-

στη προσωπικότητα
-Άριστες επικοινωνια-

κές δεξιότητες
-Ομαδικό πνεύμα και 

πάθος για την επίτευξη 
στόχων

-Υπευθυνότητα και 
ανεπτυγμένη ικανότητα 
οργάνωσης

-Πτυχίο ανώτερης ή 
ανώτατης σχολής

-Γνώση Η/Υ
-Προϋπηρεσια σε πω-

λήσεις θα ληφθει υπόψη

Προσφέρονται:
-Υψηλές αποδοχές 

με πρόγραμμα 24μηνης 
χρηματοδότησης

-Υψηλά BONUS πα-
ραγωγικότητας

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

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

-Παρέχονται πρωτο-
ποριακές ηλεκτρονικές 
εφαρμογές

Επικοινωνία: Τηλ.
6975900180-6975

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

insurance.nbg.gr



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, συζητή-
θηκε η διαφωνία που έχει ανακύψει μεταξύ αφενός των 
«funds» και των τραπεζών και αφετέρου  των δανειολη-
πτών κόκκινων δανείων, για το ποιο νομοθετικό πλαίσιο 
πρέπει να εφαρμόζεται, δηλαδή αυτό του 2003 ή αυτό 
του 2015 για τις Εταιρείες Απαιτήσεων Δανείων (funds) 
και εάν τα τελευταία  μπορούν να προβαίνουν σε κατα-
σχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων, κ.λπ. δανειολη-
πτών κόκκινων δανείων.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας της έδρας, αντεισαγγε-
λέας του Αρείου Πάγου Πάνος Παναγιωτόπουλος, στην 
πρότασή του υποστήριξε ότι μπορεί να γίνεται από 
τα  «funds» ταυτόχρονα η χρήση και των δύο νόμων, 
δηλαδή του 2003 και του 2015. Διευκρινίζεται, ότι με το 
προγενέστερο παλαιό νομοθετικό πλαίσιο (3156/2003) 
δεν μπορούσαν να προβούν σε δικαστικές ενέργειες 
οι servicers ή «funds» εφόσον τα καθυστερούμενα δά-
νεια (κόκκινα δάνεια) τους είχαν μεταβιβαστεί-πωληθεί. 
Αντίθετα, με το μεταγενέστερο νομοθετικό καθεστώς 

(ν. 4354/2015) δεν μπορούν να πραγματοποιούν δια-
δικαστικές πράξεις αντί του δικαιούχου της απαίτησης 
(Τράπεζας). Δηλαδή, ο νόμος του 2003 δεν επέτρεπε 
στα  «funds» να γίνονται διάδικοι και να πραγματοποι-
ούν δικαστικές ενέργειες, ενώ ο νόμος του 2015 άναψε 
το πράσινο φως στους servicers να πραγματοποιούν 
πλειστηριασμούς, κ.λπ.

Χθες, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (πρόεδρος η 
Μαρία Γεωργίου και  66 αντιπρόεδροι και αρεοπαγίτες) οι 
δικηγόροι αφενός των «funds» και των Τραπεζών και α-
φετέρου των δανειοληπτών κόκκινων δανείων, ο Δικηγο-
ρικός Σύλλογος Αθηνών και Αιγίου, Επιμελητήρια, επιχει-
ρήσεις, κ.λπ., αναφέρθηκαν στην μη ορθή λειτουργία των 
«funds». Ειδικότερα, οι 5 συνήγοροι των «funds» και των 
τραπεζών, ανέφεραν ότι από τις Εταιρείες Διαχείρισης  
Απαιτήσεων έχουν διευθετηθεί από τους δανειολήπτες 
απαιτήσεις ύψους 18 δισ. ευρώ από τις αρχικές οι οποίες 
ανερχόντουσαν στο ποσό των 60 δισ. ευρώ.

Επίσης,  συνήγοροι των Τραπεζών  ανέφεραν ότι με 
το νόμο 2003 η πολιτεία προέβη σε μια πρω-
τοβουλία για την αντιμετώπιση απαιτήσεων 
των τραπεζικών κόκκινων δάνειων, προκειμέ-
νου να δημιουργηθεί μια δευτερογενής αγορά 
απαιτήσεων έτσι ώστε να υπάρχει η  δυνατό-
τητα υποβολής ευνοϊκών όρων δανείων.

Ο νόμος του 2003 θεσμοθετήθηκε προ-
κειμένου να μπορέσουν τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα να αξιοποιήσουν το δανειακό της χαρ-
τοφυλάκιο, να πάρουν χρήματα από εταιρείες 
ειδικού σκοπού οι οποίες στη συνέχεια να 
εκδώσουν ομόλογα και έτσι να αποτελέσει 
αυτός ο τρόπος ένα χρηματοδοτικό εργαλείο 
για την εθνική οικονομία, για τις επιχειρήσεις, 
κ.λπ., ανέφεραν οι δικηγόροι των «funds» 
και προσέθεσαν ότι πρέπει να δούμε ποιος 
ήταν ο σκοπός του νομοθέτη πριν και ποιος 
ήταν ο σκοπός του νομοθέτη μεταγενέστερα 
σε μία περίοδο της υπό κατάρρευσης του 
τραπεζικού συστήματος με πληθώρα κόκκι-
νων δανείων, προσέθεσαν οι συνήγοροι των 
Τραπεζών.

Στην συνέχεια η πλευρά των δανειολη-
πτών, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, κ.λπ. υποστή-
ριξαν ότι οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων 
(funds) δεν μπορεί να είναι διάδικοι σε δίκες, 
πολύ περισσότερο όταν δεν πληρώνουν έμ-
μεσους φόρους και τέλη (φόρος μεταβίβασης, 
τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα συμβολαιο-
γράφων, κ.λπ.) και ανέφεραν ότι οι πλειστη-
ριασμοί πρέπει να γίνονται όπως απαιτεί η 
νομοθεσία, δηλαδή να δίνεται προηγούμενα η 
δυνατότητα στον οφειλέτη να προβαίνει στον 
διακανονισμό.

Σε άλλο σημείο ανέφεραν ότι τα κόκκινα 
δάνεια (μη εξυπηρετούμενα δάνεια) και τα 

ροζ δάνεια (ημιεξυπηρετούμενα δάνεια) σύμφωνα και 
με την Τράπεζα Ελλάδος, ανέρχονται στα 87 δισ. ευρώ 
και οι φοροαπαλλαγές των funds ανέρχονται στα 58,80 
δισ. ευρώ και προσέθεσαν ότι δεν επιδέχονται μετα-
βίβαση οι απαιτήσεις των Τραπεζών και το Σύνταγμα 
απαγορεύει να μεταφέρονται δικονομικές απαιτήσεις 
στα funds.

 Η απόφαση της Ολομέλειας αναμένεται μέσα στο 
επόμενο δίμηνο.

 Η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Ο ΔΣΑ σε ανακοίνωσή του για το θέμα αναφέρει:
«Συζητήθηκε ενώπιον της πλήρους Ολομελείας του 

Αρείου Πάγου η Πρόσθετη Παρέμβαση που άσκησε 
κατ´ άρθρο 90 παρ.ζ ΚωδΔικ, ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Αθηνών, υπέρ των δανειοληπτών και κατά των Εταιρει-
ών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds), προς υποστήριξη 
της 822/2022 απόφα-
σης του Α2 Τμήματος 
του Αρείου Πάγου για 
το ζήτημα που έχει α-
νακύψει αναφορικά με 
τη νομιμοποίηση των 
συγκεκριμένων εταιρει-
ών για τη διενέργεια 
δικονομικών πράξεων 
σε βάρος των δανειο-
ληπτών.

Συγκεκριμένα, ό-
πως τεκμηριωμένα 
αναπτύχθηκε ενώπιον 
του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, αντίθετα από τη 
μέχρι τώρα πρακτική 
των Εταιριών Διαχείρι-
σης Απαιτήσεων από 
Δάνεια και Πιστώσεις 
(Ε.Δ.Α.Δ.Π.), οι τελευ-
ταίες δεν διαθέτουν κα-
τά νόμο κατ’ εξαίρεση 
νομιμοποίηση για την 
άσκηση διαδικαστικών 
εν γένει πράξεων (έκ-
δοση διαταγής πληρω-
μής, επίσπευση ανα-
γκαστικής εκτέλεσης 
κλπ), στις περιπτώσεις 
που η μεταβίβαση των 
απαιτήσεων και η α-
ντίστοιχη ανάθεση της 
διαχείρισης προς αυτές 
γίνεται με βάση τις δια-
τάξεις για την τιτλοποί-
ηση των απαιτήσεων 
του Ν. 3156/2003.

Ο Δικηγορικός Σύλ-

λογος Αθηνών, εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του 
και Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορι-
κών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρη Βερβεσό, ενώ νομι-
κοί παραστάτες ήταν ο Ομ. Καθηγητής Ν. Κλαμαρής, ο 
Αν. Καθηγητής,  Ι. Δεληκωστόπουλος, ο Προϊστάμενος 
της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΣΑ Αν. Καθηγητής, Πάνος 
Νικολόπουλος καθώς και οι δικηγόροι, Δ. Σκαρίπας και 
Γ. Κοπακάκης, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Η εκδικασθείσα παρέμβαση εντάσσεται στη συνεπή 
δράση του δικηγορικού σώματος, δια των θεσμικών 
του οργάνων,  στο πλευρό των οικονομικά αδύναμων 
συμπολιτών μας και των ευάλωτων νοικοκυριών. Το 
δικηγορικό σώμα είναι και θα είναι παρόν για να προα-
σπίζει το κράτος δικαίου και θα μάχεται για αυτό μέχρι 
την τελική δικαίωση»

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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P Το πρόβλημά μας ξεκινάει από τότε που 
θεωρούσαμε την Ήρα ζηλιάρα και όχι τον Δία 
παθολογικά άπιστο…

P Ο Ξένιος Δίας ήταν λιγάκι πιο φιλότιμος, χάλασε 
κι αυτός από τότε που άνοιξαν τα σύνορα.

P Είδαν που έπαιζαν -όπως έπαιζαν- μπάλα 
Καραμανλής, Λοβέρδος και λοιποί, τώρα μπαίνει 
στην πολιτική ο Τσιάρτας.

P Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο 
και στο ποδόσφαιρο.

P Στην πυρά η σοβαρότητα λοιπόν, προκειμέ-
νου να πιάσουμε το 3%.

P Τελικά με αριθμητήριο πάνε στις εκλογές όλοι οι 
πολιτικοί. Ακόμη και οι μετρημένοι.

P Που είναι έτσι κι αλλιώς μετρημένοι.

P Συνεπώς, λογαριάζω ότι θα λύσουμε το μετα-
ναστευτικό μας πρόβλημα με απευθείας χτύπημα 
φάουλ.

P Θέλετε και 
χειρότερα; Πάντα 
έχει.

P Άθλιες εικόνες 
την Τετάρτη Σαλονί-
κη. Από τη μια σε-
βασμός στη μνήμη 
του Άλκη στο χορ-
τάρι, από την άλλη 
χυδαιότητες για όλες 
τις μάνες των υπο-
λοίπων στο κάγκελο.

P  Η απόσταση 
από τον αγωνιστι-
κό χώρο ως την 
κερκίδα είναι τερά-
στια. Συνήθως.

P  «Από τις 12 
μάνες σας δεν άκου-
σα ούτε μια συγνώ-
μη. Τώρα καταλα-
βαίνω γιατί γίνατε  δολοφόνοι…»

P Σκληρή αλλά απολύτως αληθινή κουβέντα 
από μια χαροκαμένη μάνα. Εις ώτα μη ακουό-
ντων γονέων η αναφορά. Βλέπουν Survivor.

P By the way, υιοθετώ εξ ολοκλήρου την πρόταση 
του αγαπητού φίλου Νίκου. Όχι μετονομασία οδού, 
αλλά μια προτομή του 19χρονου έξω από το γήπε-
δο. Μόνο αυτό ίσως μας συνετίσει. Διότι η απόσταση 

είναι μεγάλη και από την αισθητική.

P Δεν ακούσαμε γενιές τώρα τόσα και τόσα 
καμπανάκια κινδύνου. Ατυχώς, δεν θα ακούσου-
με ούτε τον Καμπανό.

P Και:
Χωρίς ανέκδοτο σήμερα. Διότι είμαστε για κλά-

ματα.
Κ.Π.

Στον Άρειο Πάγο το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους…
Θα επιτρέπεται τελικά στα «funds» να προβαίνουν 

σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων;
- Παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
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