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Λείπεις έναν χρόνο 
Δημήτρη Καρασάββα…   

Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν, δεν συνεχίζουμε να τους 
βλέπουμε ως φυσική μορφή στην καθημερινότητά μας, 
ωστόσο η μνήμη και το αποτύπωμα που αφήνουν πίσω 
τους δεν σβήνουν. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο δημο-
σιογράφος και ποιητής Δημήτρης Καρασάββας, που χθες 
1η Φεβρουαρίου, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την 
απώλειά του. 

Ειδικά στην σημερινή λίγο άγαρμπη και «χύμα» εποχή 
λείπει ο Δημήτρης με την χαρακτηριστική και έμφυτη ευ-
γένεια και διακριτικότητά του. Λείπει ο όμορφος και ορθός 
λόγος του. Λείπουν οι καλοί τρόποι του που δεν ήταν 
προσποιητοί, αλλά τρόπος ζωής. Λείπουν οι στοχασμοί και 
προβληματισμοί του που ξέφευγαν από την πεζή και  επι-
φανειακή αντιμετώπιση των πραγμάτων.  

Δημήτρη έφυγες, λείπεις, αλλά δεν ξεχνιέσαι…
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Ο Φλεβάρης μπήκε
και έδειξε τα δόντια του!!! 

Το πιο κρύο -μέχρι νεωτέρας- πρωινό του φετινού χει-
μώνα είχαμε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στα ορεινά της Η-
μαθίας, με -9,3 βαθμούς στο Σέλι και -6,6 στον Άγιο Παύλο 
Νάουσας, σύμφωνα με τους σταθμούς του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου. Αν και οι θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές για 
την εποχή, η μέχρι πρότινος παρατεταμένη καλοκαιρία μας 
καλόμαθε και μας φάνηκε κάπως απότομη η τόσο μεγάλη 
πτώση. 

Ωστόσο, όπως προβλέπει η Ε.Μ.Υ. ο χειμώνας είναι 
μπροστά μας και προφανώς θα έχουμε ανάλογες και ίσως 
και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Καιρός του είναι!!!

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
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Ενωμένα χέρια… κι όχι μαχαίρια!

Ενωμένα χέρια, σαν να βάζουν φραγή στη βία, παλάμες κρατημένες σφιχτά, δεκάδων μαθητών και μαθητριών, που 
παρατάχθηκαν χθες έξω από το 2ο ΓΕΛ της Βέροιας, το σχολείο που αποφοίτησε ο Άλκης Καμπανός. Δάχτυλα, κεριά στη 
μνήμη του κι ένα μήνυμα για έναν καλύτερο κόσμο. Στην ίδια γραμμή με τον δικό του τρόπο και το σύνθημα στο μπλουζά-
κι: Όχι άλλα μαχαίρια στην πόλη!

Στο Greek Awards ο «ΚΡΙΝΟΣ»
μετά από αξιολόγηση των πελατών του

Συγχαρητήρια επιστολή στο Ζαχαροπλαστείο Κρίνος και συγκε-
κριμένα στους ιδιοκτήτες Γιάννη και Νίκο Θεοδωρίδη, απέστειλε 
η εταιρία Greek Awards, καθώς, στο πλαίσιο του πανελλαδικού 
διαγωνισμού, όπως αναφέρει στην επιστολή, η βεροιιώτικη επι-
χείρηση εντάσσεται επιτυχώς στην ειδική ηλεκτρονική έκδοση της 
σελίδας Greek Awards για το 2021, μετά την απαιτούμενη έρευνα 
και αξιολόγηση των πελατών του ζαχαροπλαστείου. Η διοργανώτρια 
εταιρεία συγχάρηκε τον «ΚΡΙΝΟ» για την επιτυχία και για τη συμβο-
λή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ενώ αντίστοιχο βραβείο, 
δόθηκε και το 2019, ως πιστοποιητικό ικανοποίησης πελατών για 
την άριστη εξυπηρέτηση μετά από αξιολόγηση για την περιοχή της Βέροιας.

Και δεν είναι τυχαίο, αφού το ζαχαροπλαστείο ΚΡΙΝΟΣ είναι από τα παλαιότερα της Βέροιας, από το 1963, με σταθερή 
πελατεία και ποιότητα!

Μαθητικά μηνύματα για τον Άλκη
από το Μόναχο της Γερμανίας

Μας έκανε εντύπωση 
και το μεταφέρουμε από 
ανάρτηση του Συλλόγου   
Γονέων και Κηδεμόνων του  
4ου Δημοτικού Σχολείου 
Αριστοτέλης στο Μόναχο 
της Γερμανίας: «Το Δημο-
τικό σχολείο Αριστοτέλης, 
συμμετέχει στην δράση της 
Δομής «Εις το όνομα του 
Άλκη» !! Τα αγαπημένα μας 
παιδιά με τις αγνές καρδιές 
τους, φορέσανε τα χρώματα 
της ομάδας που αγαπούν, 
σηκώσανε ψηλά τις σημαίες 
και τα κασκόλ τους και μας 
δείχνουν αγκαλιασμένοι τον 
δρόμο να αλλάξει η κοινω-
νία αυτή που ζούμε προς 
το καλύτερο! Ο Αριστοτέλης 
βροντοφωνάζει:- Η διαφο-
ρετικότητα ενώνει- Ο αθλη-
τισμός ενώνει- ΌΧΙ στην βία 
και στο μίσος.

Ευχή όλων, τα μηνύματα 
αυτά να είναι ο προάγγελος 
της συνύπαρξης των αν-
θρώπων χωρίς βία!!

Να μείνει για παντα ο 
Άλκης στην μνήμη μας! Να 
ΜΗΝ υπάρξει νέος «Άλ-
κης»».



Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Βέροιας 

για εκλογή μελών Επιτροπών
Ειδική τακτική 

συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβου-
λίου Βέροιας θα 
γίνει την Κυριακή 
5-2-2023 και ώρα 
12:00, προκειμένου 
να εκλεγούν με μυ-
στική ψηφοφορία 
μεταξύ των μελών 
του Δημοτικού Συμ-
βουλίου:

-Τα τακτικά και 
τα αναπληρωματι-
κά μέλη της Οικο-
νομικής Επιτροπής.

-Τα τακτικά και 
τα αναπληρωμα-
τικά μέλη της Επι-
τροπής Ποιότητας 
Ζωής.

Σε περίπτωση 
που δεν επιτευχθεί εκλογή των ανωτέρω οργάνων ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε 
απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023, την ίδια ώρα, 
χωρίς άλλη πρόσκληση.   
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Προσωρινές 
κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις σε 
Βέροιας και 
Μακροχώρι

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥ-
ΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, αποβλέποντας στην ομα-
λή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφο-
ρίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, 
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά 
τη διάρκεια εργασιών διαγράμμισης διάβασης 
πεζών, αποφάσισε την εναλλάξ κυκλοφορία 
των οχημάτων από το εναπομείναν, κάθε φο-
ρά, ρεύμα κυκλοφορίας λόγω αποκλεισμού 
του έτερου, εκ περιτροπής και στις δύο κατευ-
θύνσεις, εκατέρωθεν των υφιστάμενων διαβά-
σεων, σε τμήματα κατωτέρω οδών: • Πιερίων 
στην πόλη της Βέροιας • Αριστοτέλους στο Μα-
κροχώρι Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
θα εφαρμοσθούν την Πέμπτη 02-02-2023 & 
την Παρασκευή 03-02-2023, κατά τις ώρες από 
08:00΄ έως 17:00΄έκαστης ημέρας. 

Έκτακτη 
συνεδρίαση 
σήμερα του 
δημοτικού 

συμβουλίου 
Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Βέροιας θα γίνει σήμερα Πέμπτη 2-2-2023 από 9:00-
10:00, δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου 
από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση 
πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί του 
παρακάτω θέματος:

Έγκριση ή μη α) υπογραφής Μνημονίου Συνεργα-
σίας με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, για τη  συμμε-
τοχή του Δήμου Βέροιας  στην  Ευρωπαϊκή Αποστολή 
«100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 
2030, από και προς τους πολίτες» και β) εξουσιοδότη-
σης του Δημάρχου                                                                                         

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί το Μνημό-
νιο Συνεργασίας πρέπει να κατατεθεί υπογεγραμμένο 
μέχρι 3-2-2023.

Να δώσει η κυβέρνηση άμε-
σες λύσεις στα αιτήματα τους, 
ζήτησαν χθες αγρότες του αγρο-
τικού συλλόγου Ημαθίας που 
κατέβηκαν από το  μπλόκο Μα-
κροχωρίου στο κέντρο της Βέ-
ροιας, με αγροτικά οχήματα, για 
να διαμαρτυρηθούν, όχι μόνο 
για τα διαχρονικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο αγροτικός 
κόσμος και παραμένουν άλυτα, 
όπως τόνισαν, αλλά  να θέσουν 
και θέμα επιβίωσης, κινδύνου 
εγκατάλειψης των καλλιεργειών 
και γενικότερα και της υπαίθρου. 
Οι αγρότες κάνουν λόγο για ε-
μπαιγμό της κυβέρνησης στα 
φλέγοντα ζητήματα του κλάδου 
τους και ζητούν αποζημιώσεις 
για τις ζημιές από τις βροχοπτώ-
σεις σε ροδάκινα νεκταρίνια και 
βερίκοκα σε όλες τις ποικιλίες και 
διπλασιασμό των ποσών που α-
νακοινώθηκαν από το υπουργείο 
αγροτικής ανάπτυξης. Ζητούν ε-
νισχύσεις  από την ουκρανική 
κρίση (72 ευρώ ανά στρέμμα), 
άμεση εξεύρεση λύσης στο πρό-
βλημα έλλειψης εργατών γης, α-
ναθεώρηση του κανονισμού του 
ΕΛΓΑ, μείωση του κόστους πα-
ραγωγής σε φυτοφάρμακα, λιπά-
σματα, πετρέλαιο, ενέργεια, να 
παραμείνει στη λίστα των συνδε-
δεμένων ενισχύσεων η καλλιέρ-
γεια του βιομηχανικού ροδάκινου 
και να προστεθούν τα επιτραπέ-
ζια και τα νεκταρίνια. 

Την αγροτική κινητοποίηση 
στήριξαν η Ομοσπονδία Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών Βέροιας, 
ο Εμπορικός Σύλλογος  Βέροιας 
και το Σωματείο Εκπαιδευτών Ο-
δήγησης Ημαθίας. Ο πρόεδρος 
του αγροτικού συλλόγου Ημαθίας Χρήστος Βοργιάδης, σε μια στάση της πορείας μπροστά στο δημαρχείο, 
έκανε δηλώσεις στα ΜΜΕ και μίλησε για τα αιτήματα των αγροτών καταλογίζοντας ευθύνες στην κυβέρνηση 
για την κατάστασή τους και τις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων. Τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν με 
σύντομο χαιρετισμό, ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ο πρόεδρος των σχολών οδηγών και υποψή-

φιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση Βασίλης Κοτίδης, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Άγγελος Τόλκας και ο 
περιφερειακός σύμβουλος του ΚΚΕ Γιάννης Τσεχελίρης.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου παρέδωσε ψήφισμα αιτημάτων στον δήμαρχο και το ίδιο ψήφισμα 
παραδόθηκε και στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας.

Σοφία Γκαγκούση

Εποχούμενη πορεία χθες στο κέντρο της Βέροιας 
για τα προβλήματα των αγροτών

-Συγκέντρωση μπροστά στο δημαρχείο και παράδοση ψηφίσματος αιτημάτων



Του Αναστάσιου 
Βασιάδη

Αναμφίβολα ο William 
Shakespeare, ως ένας 
από τους σημαντικότε-
ρους ποιητές και συγ-
γραφείς της ιστορίας, 
έγινε ιδιαίτερα γνωστός 
για την βαθιά κατανόηση 
της ανθρώπινης φύσης 
και τα διαχρονικά απο-
φθέγματά του για την A-
γάπη και το Mυστήριο 
του Έρωτα. Ένα από τα 
γνωστότερα αποφθέγ-
ματα του Σαίξπηρ είναι 
το «Μίλα μου ψιθυριστά, 
αν μου μιλάς γι’ αγάπη», 
με το οποίο ο ποιητής 
μας διαμηνύει από την 
εποχή του την αυτονόητη 
αλήθεια, ότι «Η αληθινή 
αγάπη δεν κραυγάζει, 
συνήθως μιλάει με το 
βλέμμα και όταν μετα-
μορφώνεται δια φωνής, 
είναι απαλή, σαν παραμύθι, σαν ένας ψίθυρος 
του Ρωμαίου προς την Ιουλιέτα.» Προφανώς αυτό 
το απόφθεγμα του Σαίξπηρ ενέπνευσε την Βάσω 
Ελευθεριάδου, ώστε να το χρησιμοποιήσει ως 
ελαφρά τροποποιημένο τίτλο για το ερωτικό της 
μυθιστόρημα «Ψιθύριζε όταν μιλάς για αγάπη», με 
το οποίο η συγγραφέας εισέρχεται δυναμικά στον 
κόσμο των εκδόσεων. Μέσα από τις επιμέρους 
ερωτικές ιστορίες τις οποίες συνθέτει και συνδυάζει 
με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρόπο στο μυθιστόρημα 
της, η Βάσω Ελευθεριάδου ανέρχεται σε ανώτερες 
συναισθηματικές σφαίρες επικεντρώνοντας στον 
Έρωτα ως συναίσθημα αναγέννησης που αφυπνί-
ζει στον άνθρωπο την δύναμη, την ομορφιά και 
την αίσθηση της ευτυχίας. Η συγγραφέας με ευαι-
σθησία που αγγίζει τον αναγνώστη και τον καθιστά 
κοινωνό και μέτοχο των δρώμενων, περιγράφει το 
μοναδικό συναίσθημα της έλξης και της ψυχικής 
επικοινωνίας δύο ανθρώπων που επιθυμούν να 
συνδεθούν και να πορευτούν μαζί. Αφηγούμενη τις 
επιμέρους ερωτικές ιστορίες του μυθιστορήματος 
της, η Βάσω αποδίδει με ιδιαίτερα ποιητικό τρόπο 
αυτό το μοναδικό φαινόμενο που θέλει τα ψυχι-
κά κύματα να συντονίζονται και τους καρδιακούς 
παλμούς να ταυτίζονται, γεννώντας το συναίσθημα 
του Έρωτα, που συντίθεται από την αγάπη και την 
αρμονική συνύπαρξη. Μέσα από τις γραμμές του 
μυθιστορήματος αναδεικνύεται ο Έρωτας σαν μο-
ναδικός καθρέπτης, μέσα από τον οποίο τα μάτια 
συναντιόνται και οι ψυχές αγκαλιάζονται, ενώ η 
εμπιστοσύνη, η αγάπη, η αποδοχή και ο αμοιβαίος 
σεβασμός, αποδίδονται με ψιθυριστά λόγια και με 
κάθε βλέμμα που αγγίζει τις ψυχές. Περιγράφο-
ντας με ιδιαίτερη ευαισθησία την ιδιαίτερη ερωτική 
σχέση που κτίζεται μεταξύ των προσώπων του 
μυθιστορήματος της, η συγγραφέας αναδεικνύει 
την αίσθηση συμπαράστασης στις δυσχέρειες που 
επιφυλάσσει η ζωή, την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
που εμπεδώνεται και την χαρά της κοινής πορείας 
προς το αδιευκρίνιστο αλλά αισιόδοξο αύριο. Με το 
έργο της «Ψιθύριζε όταν μιλάς για αγάπη» η Βάσω 
Ελευθεριάδου διακηρύσσει το προαιώνιο αξίωμα 
ότι, «όταν δύο άνθρωποι ερωτεύονται, οικοδομούν 
τον δικό τους ζωντανό Ναό Αγάπης που λειτουργεί 
για την μυστηριακότητα της συνολικής αγάπης του 
κόσμου». Παρακολουθώντας τις ερωτικές ιστορίες 
των πρωταγωνιστικών προσώπων του μυθιστο-
ρήματος, ο αναγνώστης καταλαμβάνεται και από 
στιγμιαία αισθήματα λύπης, καθώς δεν λείπουν και 
οι ανατροπές, οι απογοητεύσεις και οι απορρίψεις. 
Τελικά όμως αποδεικνύεται ότι ο Έρωτας, που κατά 
την εκδοχή του Ησιόδου «ενσαρκώνει όχι μόνο τη 
δύναμη της ερωτικής αγάπης αλλά και τη δημιουρ-
γική δύναμη της αεικίνητης φύσης, εξασφαλίζοντας 
την τάξη όλων των πραγμάτων», παρεμβαίνει κα-
ταλυτικά στις σχέσεις μεταξύ των προσώπων του 
μυθιστορήματος και εξασφαλίζει τον αίσιο επίλογο. 
Ξεπερνώντας την κατά Shakespeare προσέγγιση 
των ερωτικών ιστοριών του μυθιστορήματος της 
Βάσως Ελευθεριάδου, επισημαίνεται η ποιητική 
διατύπωση της γραφής, η εικαστική περιγραφή 
των καλολογικών στοιχείων του τόπου και η έντα-
ξη των περιστατικών στις γενικότερες συγκυρίες 
και στα σύνθετα ζητήματα της εκάστοτε κοινω-

νικής και ιστορικής 
επικαιρότητας. Δεν 
πρόκειται σε αυτό 
το αφιέρωμα στο 
βιβλίο «Ψιθύριζε 
όταν μιλάς για αγά-
πη» να παρουσια-
στούν τα επιμέρους 
ή τα γενικότερα 
σημεία της πλοκής 
του μυθιστορήμα-
τος. Αυτά έχουν 
αναπτυχθεί επαρ-
κώς στις δημόσιες 
παρουσιάσεις του, 
από έγκριτους και 
αξιόλογους ομιλη-
τές. Το βιβλίο προ-
σφέρεται για στιγ-
μές χαλάρωσης, με 
το ρομαντικό και 
συγκινησιακό στοι-
χείο να κυριαρχούν, 
στα διαλλείματα 
της συνεχόμενης 
έντασης που χαρα-
κτηρίζει την εποχή 

μας. Παρά το γεγονός ότι η συνεχόμενη ενασχό-
ληση του σύγχρονου ανθρώπου με τα ηλεκτρονι-
κά κοινωνικά δίκτυα, τον έχει αποσπάσει από την 
παραδοσιακή ανάγνωση λογοτεχνικών έργων, ένα 
καλό βιβλίο αποτελεί πάντα την καλύτερη συντρο-
φιά στις κρύες ώρες του χειμώνα, στα διαλλείματα 
των διακοπών, αλλά και στις απλές στιγμές χα-
λάρωσης της ημέρας. Το ερωτικό μυθιστόρημα 
«Ψιθύριζε όταν μιλάς για αγάπη» της Βάσως Ε-
λευθεριάδου, προσφέρεται απόλυτα ως μια ζεστή 
πνευματική και συναισθηματική συντροφιά, που 
αναζωπυρώνει τις παραδοσιακές αξίες, οι οποίες 
τόσο έχουν υποβαθμιστεί στην τεχνικώς προηγμέ-
νη εποχή μας. Οι ανθισμένες ροδακινιές του εξω-
φύλλου προδιαθέτουν ευχάριστα τον αναγνώστη 
και τον καλούν να γιορτάσει μαζί τους την μαγεία 
της Άνοιξης που είναι η Αγάπη της Φύσης, ανα-
πολώντας τα προσωπικά του βιώματα, τα οποία 
ανακαλύπτει στις λεπτομέρειες της πλοκής του 
μυθιστορήματος. Το μυθιστόρημα «Ψιθύριζε όταν 
μιλάς για αγάπη» της Βάσως Ελευθεριάδου, συ-
στήνεται ανεπιφύλακτα σαν μια πρόταση διεξόδου 
από την μιζέρια της εποχής και επιστροφής στον 
κόσμο του καλού ποιοτικού βιβλίου.
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Πνευματικό μνημόσυνο για τους συναδέλφους τους δικηγό-
ρους που έφυγαν από τη ζωή, τέλεσε ο δικηγορικός σύλλογος 
Βέροιας στην εκδήλωση της περασμένης Δευτέρας 30 Ιανουαρί-
ου, στην αίθουσα του συλλόγου, σε συνεργασία με την επιτροπή 
διαχείρισης περιουσίας κληροδοτήματος Αναστασίου Κάπου. 
Ο πρόεδρος του συλλόγου Στέργιος Σουροβίκης άνοιξε την 
εκδήλωση με μία σύντομη αναφορά στους τρεις ιεράρχες, την 
ανάγνωση των ονομάτων των αποβιωσάντων δικηγόρων και δι-
καστικών υπαλλήλων και ακολούθησε ένα συγκινητικό αφιέρωμα 
στον Φώτη Καραβασίλη τον πρώην πρόεδρο του συλλόγου, που 
έφυγε πέρσι από τη ζωή. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο δή-
μαρχος Βέροιας απένειμε χρηματικό έπαθλο σε απόφοιτο λυκεί-
ου που πρώτευσε την περσινή χρονιά (Χρήστος Καλλιμάνης) και 
η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του δικηγόρου Αντώνη Μπιδέρη, 
με θέμα «έγκλημα στο σχολείο… ανήλικοι δράστες, αδρανής ε-
νήλικες» που αφορούσε στην παραβατικότητα των ανηλίκων και 
στα φαινόμενα bullying και εκδικητικής πορνογραφίας.

Στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας
Πνευματικό μνημόσυνο, αφιέρωμα 
στον Φώτη Καραβασίλη, χρηματικό 

έπαθλο σε μαθητή και ομιλία 
του δικηγόρου Αντ. Μπιδέρη

Προσεγγίζοντας το «ψιθύρισμα αγάπης» 
της Βασιλικής Ελευθεριάδου-Γαλάνη 

Έκοψε βασιλόπιτα το  Χορευτικό του πολιτιστικού ομίλου Ξηρολιβάδου 
Η επανεκκίνη-

ση των μαθημά-
των παραδοσια-
κών χορών μετά 
τις εορτές, από 
τον Πολιτιστικό 
Όμιλο Ξηρολιβά-
δου, συνοδεύτηκε 
όπως έχει καθι-
ερωθεί, με την 
τήρηση της πα-
ράδοσης της βα-
σιλόπιττας. Στον 
φιλόξενο χώρο α-
θλητικών δραστη-
ριοτήτων του 1ου 
Δημοτικού Σχολεί-
ου Βέροιας, τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος του ΠΟΞ οργάνωσαν μια χαρούμενη γιορτή με 
εδέσματα που ετοίμασαν και γλυκίσματα προσφοράς του ζαχαροπλαστείου «LIDO», που πάντα 
στηρίζει τις δραστηριότητες των Ξηρολιβαδιωτών. Την βασιλόπιττα του χορευτικού έκοψε ο χορο-
διδάσκαλος του ΠΟΞ Γιάννης Τσιαμήτρος απευθύνοντας προς όλους τις καθιερωμένες ευχές. Το 
τυχερό νόμισμα βρέθηκε στο κομμάτι του μέλους του χορευτικού συγκροτήματος του ΠΟΞ Πολυχρό-
νη Χριστοφορίδη. Ο Πρόεδρος του ΠΟΞ Βασίλης Αδ. Χασιώτης χαιρέτισε την εκδήλωση με ευχές 
προς όλους και ευχαριστίες για την ανιδιοτελή προσφορά στην ξηρολιβαδιώτικη παράδοση από τον 
χοροδιδάσκαλο Γιάννη Τσιαμήτρο και όλα τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος. Ανακοίνωσε δε 
την επόμενη δραστηριότητα του ΠΟΞ, που είναι ο αποκριάτικος χορός που θα πραγματοποιηθεί το 
βράδυ του Σαββάτου 25 Φεβρουαρίου στον χώρο της ΕΛΙΑΣ στη Βέροια. Θερμές ευχές προς όλους 
απηύθυνε και ο παλαιότερος Πρόεδρος του ΠΟΞ Τάσος Βασιάδης Τέλος εκ μέρους του χορευτικού 
συγκροτήματος η Νούλα Γκόσκινου προσέφερε στον χοροδιδάσκαλο αναμνηστικό δώρο εκφράζο-
ντας τις ευχαριστίες όλων για τις άοκνες προσπάθειες του, για την διατήρηση της παράδοσης. Η 
εκδήλωση της βασιλόπιτας ολοκληρώθηκε με τραγούδια και χορούς από την ξηρολιβαδιώτικη παράδοση με την συμμετοχή όλων. Τα χειμερινά μαθήματα χορού του 
Π.Ο.Ξ. συνεχίζονται κάθε Τρίτη 9 μμ στην αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, με τον χοροδιδάσκαλο καθηγητή Γιάννη Τσιαμήτρο και η συμμετοχή είναι 
ελεύθερη για όλους του Ξηρολιβαδιώτες και τους φίλους του Ξηρολιβάδου που επιθυμούν να συμμετάσχουν.



«Η απόφαση Τσίπρα να αποχωρήσει από όλες τις ψηφοφορίες στη 
Βουλή για να εκβιάσει εκλογές, δείχνει το αληθινό, ιδιότυπα φασιστικό 
πρόσωπο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Αποκαλύπτει έναν ΣΥΡΙΖΑ που δεν σέβεται τις κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες, που εμπαίζει τους θεσμούς, που ερμηνεύει αλλά κάρτ τη 
δημοκρατία μας. 

Αποκαλύπτει έναν Τσίπρα που επιλέγει να επενδύσει στην πολιτική 
τοξικότητα ελλείψει επιχειρημάτων. 

Αποκαλύπτει έναν Τσίπρα που, για να κρύψει την απόλυτη ένδεια 
πολιτικών προτάσεων, είναι αποφασισμένος να τα παίξει όλα για όλα με 
συκοφαντίες, με fake news και με συνωμοσιολογίες, μπας και διασωθεί 
πολιτικά από την εκλογική ήττα.

Αποκαλύπτει έναν Τσίπρα που σαν ανώριμο παιδάκι που δεν το 
παίζουν και δεν του κάνουν τα χατίρια, τρέπεται σε φυγή για να μην 
χρειαστεί να αρθρώσει σοβαρό πολιτικό λόγο στον ναό της Δημοκρα-
τίας.

Αποκαλύπτει έναν Τσίπρα απελπισμένο, που ως πνιγμένος πιάνεται 
από τα μαλλιά του μήπως και έτσι αλλάξει την πολιτική ατζέντα και την 
πολιτική του μοίρα.

Την προηγούμενη προεκλογική περίοδο ο κ. Τσίπρας και το κόμμα 
του είχαν επιλέξει να τορπιλίσουν την ατμόσφαιρα αποχωρώντας από 
τον ΣΚΑΙ. Τώρα αναβάθμισαν την αθλιότητα αποφασίζοντας να αποχω-
ρήσουν από το κοινοβούλιο.

Ξεχνάνε ότι στο κοινοβούλιο, τους έστειλε ο Ελληνικός λαός με την 
εντολή να κάνουν αντιπολίτευση γόνιμη και ουσιαστική. Όχι να παίζουν 
παιχνιδάκια με τους θεσμούς για να χειροκροτάει το στενό κομματικό 
τους ακροατήριο.

Ο κ. Τσίπρας με την απόφασή του, μπορεί να επιχειρεί να αποδρά-

σει μακριά από την πραγματικότητα αλλά δεν θα μπορέσει να αποφύγει 
την λαϊκή ετυμηγορία για τις βαριές πολιτικές ευθύνες του μπροστά 
στον ελληνικό λαό, τον οποίον συνεχίζει να απαξιώνει, να υποτιμά και 
να υβρίζει με τη στάση του.

Γιατί ο σοφός λαός μας, δίκαιος πάντα, θα του δώσει την απάντηση 
που του αρμόζει στις επερχόμενες εκλογές.»

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
Βουλευτής Ν.Δ  Ημαθίας
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Νεκρός και ο κυβερνήτης 
του αεροσκάφους, σμηναγός 

Ευστάθιος Τσιτλακίδης

 Γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας της πτώσης του μαχητικού 
Phantom, αφότου βρέθηκε νεκρός και ο κυβερνήτης του αεροσκά-
φους, σμηναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης. Το πόρισμα για τα αίτια του 
τραγικού δυστυχήματος δεν θα βγει παρά μόνο έπειτα από ενδελεχή 
έρευνα που θα ακολουθήσει.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελεί-
ου Αεροπορίας, ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσω-
σης για τον εντοπισμό του, που είχαν ξεκινήσει από τη Δευτέρα με 
την συγκέντρωση και την ανάλυση των ευρημάτων να επιβεβαιώ-
νουν τον θάνατό του. 

Ένας ψαράς περιέγραψε τη στιγμή που είδε το μοιραίο Phantom, 
ελάχιστα λεπτά πριν αυτό τελικά συντριβεί στη θάλασσα. «Πετούσε 
πολύ χαμηλά πέρασε πάνω από το σκάφος. Μου έκανε εντύπωση 
που έβγαζε καπνό. Το κοίταζα έως ότου τελικά το χάσω από τα μάτια 
μου» δήλωσε ο Παναγιώτης Ρούσσος.

Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Θεμιστο-
κλής Μπουρολιάς πήγαν στο χωριό Γρανίτης στο Κάτω Νευροκόπι 
και συλλυπήθηκαν τους γονείς του 31 ετών νεκρού σμηναγού. 

Την Πέμπτη αναμένεται να γίνει η κηδεία του υποσμηναγού Μάριου 
Μιχαήλ Τουρούτσικα, που έχασε τη ζωή του με το μοιραίο Phantom.

Σήμερα οι γονείς του αδικοχαμένου 29χρονου έχουν κληθεί να 
αναγνωρίσουν τη σορό. Πρόκειται για μια επώδυνη διαδικασία, στην 
οποία ο πατέρας του Μάριου – Μιχαήλ δεν αντέχει να παραστεί, 
όπως δήλωσε στην ΕΡΤ. 

«Την εθνική οδύνη κάνει ακόμη βαρύτερη η είδηση της απώλειας 
του Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη. Η Πολεμική Αεροπορία και 
ολόκληρη η Ελλάδα θρηνούν και τιμούν», το μήνυμα του Πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραστεί στην κηδεία. 
Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του σμηναγού Ευστάθιου Τσιτ-
λακίδη έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μέσω 
των κοινωνικών δικτύων. 

Πηγή: ΕΡΤ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ
Για την θυσία του Ευστάθιου Τσιτλακίδη 

Η Πατριωτική Ένωση εκφράζει με σεβασμό τα ειλικρινή της συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια του σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη, 
που έφυγε την ώρα του καθήκοντος, θυσιάζοντας τα πάντα για την 
Πατρίδα. 

Ελπίζει δε η Πολιτεία να αποδειχθεί ευγνωμονούσα και όχι κατώ-
τερη των περιστάσεων.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έκοψαν πίτα οι ιδιοκτήτες καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος

 Την πίτα 
του 2023 έκο-
ψε το σωμα-
τείο ιδιοκτητών 
καταστημάτων 
υγιειονομικου 
ενδιαφέροντος 
(ΣΙΚΚΕΔ Βέ-
ροιας), στο κα-
φέ «μπαρόκ» 
σε μία ευχάρι-
στη και ζεστή 
ατμόσφα ιρα . 
Τυχερός στο 
φλουρί  ο ιδι-
οκτήτης  του 
Barok και μέ-
λος του Σωμα-
τείου, Θανάσης 
Π α πα δ ά κ η ς . 
Και του χρό-
νου!



Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Δράση ευαισθητοποίησης για την

 πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας και δωρεάν Τεστ – Παπ 

 Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με αφορμή τον μήνα Ιανου-
άριο- μήνα ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας διοργάνωσε σε συνεργασία με τις μαίες του 
Γυναικολογικού Τμήματος του Κέντρου 
Υγείας Αλεξάνδρειας συμβουλευτική σε 
θέματα υγιεινής και πρόληψης και δω-
ρεάν εξέταση Τεστ – Παπ σε γυναίκες 
ωφελούμενες του Κέντρου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία στον χώρο του Παραρτή-
ματος στην Πλατεία Παπαντωνίου στο 
πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων για την 
πρόληψη και την προαγωγή της υγείας 
των δημοτών και κατοίκων της περιο-
χής.

Ευχαριστίες του δημοτικού φορέα 
στο τμήμα Μαιών του Κέντρου Υγείας Α-
λεξάνδρειας για την άριστη συνεργασία 
καθώς και τη 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) που 
είναι αρωγός σε όλες τις δράσεις που 
σχετίζονται με την προληπτική ιατρική.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Περίληψη Πράξης 
χαρακτηρισμού έκτασης

Ο Δασάρχης Νάουσας με την αριθ. 35706/25-1-2023 
πράξη του (ΑΔΑ: 9ΩΨΠ4653Π8-ΝΞΖ) και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, χαρακτήρισε έκτα-
ση εμβαδού 5.250 τ.μ. στη θέση «Παλιοχώρι», Αγίου Παύ-
λου, του Δήμου Νάουσας, ως μη δασική, κατά την έννοια 
των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 
998/79, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.

Κατά της πράξης αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις από 
τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας ατελώς, όπως και από κάθε άλλο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον κατόπιν κα-
ταβολής παραβόλου, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από 
την κοινοποίηση ή την τελευταία δημοσίευση της, ενώπιον 
της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.) 
της Π.Ε. Ημαθίας (άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4280/2014).

Ο Δασάρχης
Γεώργιος Παπαγεωργίου

Δασολόγος

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4
ΤΗΛ. 23310 24669
FAX 23310 72931
e-mail: toeb.verias@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας σύμφωνα με την απόφαση της 31-

01-2023 του Δ.Σ. προκηρύσσει την 16-02-2023 ημέρα Πέ-
μπτη και ώρα 11.00-12.00 π.μ. στη Βέροια στα γραφεία του 
(Αγ. Αντωνίου 4) μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη τιμής ανά ώρα εργα-
σίας σκαπτικού μηχανήματος.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα 
επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα και ημέρα της 
επόμενης εβδομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. 
Βέροιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Με υπέροχο καιρό και ανέλπιστα καταπληκτική θέα προς την κοιλάδα 
του Αλιάκμονα και το οροπέδιο της Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 22 Ιανουαρίου 2023 η προγραμματισμένη ολομέλεια και κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΠΠ Βέροιας στο Προσκοπικό Κέντρο Καστα-
νιάς.

Το φλουρί βρήκε στο κομμάτι του και αναδείχτηκε τυχερός της χρονιάς 
το νέο και δυναμικό μέλος της  Ένωσης Χρήστος Εμπορίδης. Του ευχόμα-
στε πάντα τυχερός, πάντα έτοιμος και ποτέ να μην του λείψει το χαμόγελο.

Κατά την διάρκεια της ολομέλειας που ακολούθησε, ανακοινώθηκαν 
τα ονόματα των νέων μελών, παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός 
του 2022 και έγινε ενημέρωση για τον προϋπολογισμό του 2023 από την 
υπαρχηγό οικονομικών Μερόπη Τσέλιου.

Ο απολογισμός δραστηριοτήτων της Ένωσης για το 2022 παρουσιά-
στηκε από τον υπαρχηγό δραστηριοτήτων Σωτήρη Τσέλιο, ο οποίος πρό-
τεινε και δραστηριότητες για την σύνταξη και ολοκλήρωση του προγραμμα-
τισμού δράσεων του 2023.

Από τον αρχηγό Νίκο Ουσουλτζόγλου, έγινε ενημέρωση για την συνά-
ντηση Παλαιών Προσκόπων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Σίνδο στις 8/1/2023 και παρουσιάστηκαν σκέψεις για 
την πορεία και τον τρόπο οργάνωσης δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Η ολομέλεια ολοκληρώθηκε σε αδελφικό Προσκοπικό κλίμα, αφού συ-
ζητήθηκαν και άλλα θέματα που απασχολούν την Ένωση και έκλεισε με 
αποφάσεις για ενέργειες και δραστηριότητες.

Ακολούθησε το καθιερωμένο γεύμα με νοστιμότατα εδέσματα που ψή-
θηκαν πάραυτα, (ευχαριστούμε) και κρασί που ζέστανε την ομήγυρη μαζί 
με το αναμμένο τζάκι. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο αναπληρωτής έφορος Προσκόπων Κε-
ντρικής Μακεδονίας κ. Ανέστης Παντελίδης, οι αρχηγοί και εκπρόσωπος 
των τριών Προσκοπικών Συστημάτων της Βέροιας Αργυρώ Πιστοφίδου, 
Μαρία Γκασνάκη και Γιώργος Κυβεντίδης, ο υπαρχηγός του Προσκοπικού 
Κέντρου Ηλίας Βαϊνάς και μέλη της ΕΠΠΒ.

Βασιλόπιτα και ολομέλεια της Ένωσης 
Παλαιών Προσκόπων στην Καστανιά

Ευχαριστήρια 
επιστολή 

Οι μαθητές και η εκπαιδευτικός του 7ου 
Νηπιαγωγείου Βέροιας ευχαριστούν θερμά 
τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας 
για την παρουσίαση παραδοσιακών φο-
ρεσιών της περιοχής μας, αλλά και την 
ενημέρωση των παιδιών για την ιστορία 
και τους συμβολισμούς που αυτές κουβα-
λάνε, καθώς και το ρόλο τους στην τοπική 
κοινωνία.  



Η τοπική λέσχη φίλων της «Βέσπας» πραγματοποίησε την προηγούμενη Κυριακή εκλογοαπο-
λογιστική γενική συνέλευση στην οποία έλαβαν μέρος όλα τα μέλη της Λέσχης.

Προηγήθηκε απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης και ακολούθησε η διαδικασία εκλογών 
νέας διοίκησης για την επόμενη διετία.

Πρόεδρος επανεξελέγη  ο γνωστός επιχειρηματίας της πόλης μας κ. Ιορδάνης Χατζόγλου με συνεργάτες τους κ.κ. Παναγιώτη Μαυρίδη (Α-
ντιπρόεδρος), Παπαναστασίου Κίμων (Γραμματέας), Πετσάβα Παύλο (ταμίας), Λιόλιο Αντώνη και Κυβεντίδη Χρυσάφη (Μέλη).

Ακολούθησε συνεστίαση στο εξοχικό κέντρο «Φλαμουριές» όπου ο επανεκλεγής πρόεδρος έκοψε και την βασιλόπιτα της Λέσχης με τυχερό 
το μέλος Απόστολο Τρομπούκη.

 Με πρεσβευτή τον Bili μας, 
ξεκινήσαμε την καμπάνια για την 
συλλογή πλαστικών καπακιών. Η 
κοινωνική προσφορά και η προ-
στασία του περιβάλλοντος είναι 
οι αξίες που πρεσβεύει ο Bili μας 
στο νέο του εγχείρημα (το όνομα 
του Bili προέρχεται από τον διε-
θνή ορισμό ατόμων με αναπηρί-
ες disability). Σκοπός της δράσης 
είναι να συγκεντρωθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερα πλαστικά 
καπάκια και να βοηθηθεί όποιος 
έχει ανάγκη. Ο σύλλογός μας δέ-
χεται αιτήματα ατόμων με αναπη-
ρίες από οποιοδήποτε σημείο της 
χώρας για αναπηρικά αμαξίδια ή 
για οποιοδήποτε άλλο ορθοπεδι-
κό είδος υπάρχει ανάγκη.

Η δράση της συλλογής πλαστι-
κών καπακιών γίνεται σε συνερ-
γασία του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.Ημαθίας με 
τον Δήμο Βέροιας και παίρνει νέες διαστάσεις καθώς σε πρώτη φάση 
σε τρία κεντρικά σημεία της πόλης της Βέροιας (ελιά-δημαρχείο-πλα-
τεία ωρολογίου) θα βρείτε την εικονιζόμενη μεταλλική κατασκευή. Ο 
Bili σας περιμένει να αναδείξουμε όλοι μαζί τα ιδανικά της ανακύκλω-
σης και του εθελοντισμού, να μοιράσουμε χαμόγελα και να βελτιώ-
σουμε την καθημερινότητα συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

 Το πρώτο αναπηρικό αμαξίδιο παραδόθηκε πριν λίγο καιρό 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Γεωργίου Βέροιας, ο σύλλογος μας 
παρέδωσε 300 κιλά πλαστικά καπάκια και εμείς τους χαρίσαμε ένα 
διαθέσιμο αναπηρικό αμαξίδιο του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας 
Φροντίδας ΑμεΑ «Τα παιδιά της άνοιξης» προκειμένου να το διαθέσει 
με την σειρά του σε ένα άτομο με αναπηρία.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε σε αυτό το ξεκίνημά μας τον Δήμο 
Βέροιας για την συνεργασία και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο κ.Παπαδό-
πουλο Βασίλη για την πολύτιμη αρωγή του για την υλοποίηση της νέ-
ας μας δράσης καθώς επίσης την εταιρία Ασλανίδης System για την 
δωρεά των μεταλλικών κατασκευών, τον Ζιώγα Ζήση και την εταιρία 
Image για την δωρεά των αυτοκόλλητων του Bili και τον Μαυρόπουλο 
Γιάννη για την δωρεά των ηλεκτροστατικών βαφών.

Επίσης ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Βεροίας κ. Βοργιατζί-
δη Κων/νο και τους Αντιδημάρχους κ. Παπαδόπουλο Βασίλη & κ. 
Γρηγοριάδη Καλλίστρατο που μαζί με τον Αντιδήμαρχο και δωρητή 
κ. Ασλανίδη Λάζαρο έβαλαν τα πρώτα «λιθαράκια» σε αυτό μας το 
εγχείρημα.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.
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ΚΚΕ Ημαθίας: Αγωνιστική 
συμπόρευση για τα δίκαια των αγροτών

Σε ανακοίνωσή της η Τ.Ε  Ημαθίας  του  
ΚΚΕ, αναφέρει τα εξής:

 «Η ΤΕ Ημαθίας του ΚΚΕ χαιρετίζει τους 
βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους του 
νομού που τις τελευταίες  μέρες  βρίσκονται  
σε  κινητοποιήσεις  στον κόμβο της Κουλού-
ρας και στη διασταύρωση της Νάουσας πα-
λεύοντας για την επιβίωση τους.

   Αυτό που βγάζει τους αγρότες στο δρόμο και στα μπλόκα είναι το 
υψηλό κόστος παραγωγής, με το πανάκριβο πετρέλαιο, τους τεράστι-
ους λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, τις αυξήσεις  αγροτικά μέσα και 
εφόδια. Είναι όλα αυτά που οδηγούν τον αγρότη όχι να μόνο να μην 
έχει ικανοποιητικό εισόδημα να ζήσει αξιοπρεπώς ο ίδιος και η οικογέ-
νειά του, αλλά πολλές φορές να μην μπορεί να καλύψει ούτε τα έξοδα 
της  παραγωγής.

Παράλληλα η νέα ΚΑΠ που ήδη μπήκε σε εφαρμογή από 1/1/2023 
θα τσακίσει ακόμη περισσότερο τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνο-
τρόφους εξαιτίας των αλλαγών που επιφέρει σε επιδοτήσεις- καλλιέργει-
ες με στόχο τη συγκέντρωση της παραγωγής και της γης σε επιχειρημα-
τικούς ομίλους και μεγαλοαγρότες

Ταυτόχρονα   ο κίνδυνος από φυσικές καταστροφές  εγκυμονεί α-
φού παραμένουν αβοήθητοι και απροστάτευτοι λόγω έλλειψης έργων 
υποδομής ενώ ο ΕΛΓΑ δεν αναγνωρίζει και δεν αποζημιώνει το σύνολο 
των καταστροφών, και οι όποιες αποζημιώσεις δίνονται τελικά μετά από 
πολύ μεγάλες καθυστερήσεις

Από την άλλη μεριά βρίσκονται οι βιομήχανοι οι μεγαλέμποροι που 
κυριαρχούν στην αγορά και διαμορφώνουν όπως θέλουν τις τιμές πα-
ραγωγού  στα προϊόντα σε εξευτελιστικές τιμές.

  Οι βιοπαλαιστές αγρότες έχουν το δίκιο με το μέρος τους.
Τα προβλήματα των βιοπαλαιστών αγροτών δεν εμφανίστηκαν ως 

κεραυνός εν αιθρία
Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων 

που έχουν για πυξίδα τους τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων 
και τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ της ΕΕ. Με βάση αυτή την πολιτική και τις 
λεγόμενες αντοχές της οικονομίας ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, απέρρι-
ψαν πριν ένα χρόνο περίπου τις τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ που 
αφορούσαν τα παραπάνω αιτήματα των αγροτών.

Όπως επίσης πριν δύο εβδομάδες περίπου απέρριψαν τροπολογίες 
του ΚΚΕ που αφορούν την ανακούφιση του λαού συνολικά όπως για πα-
ράδειγμα κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανά-
λωσης, αλλά και ο ειδικός φόρος σε καύσιμα και στην ενέργεια, η παύση 
των πλειστηριασμών πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών 
στοιχείων. Μία τροπολογία που θα γλίτωνε τους αγρότες από τα κοράκια 
που εξαγόρασαν τα κόκκινα δάνεια (πολλά από τα οποία είναι ήδη πλη-
ρωμένα αλλά τα πανωτόκια έχουν τριπλασιάσει το κεφάλαιο) της πρώην 
ΑΤΕ και απειλούν με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Επίσης είπαν «όχι» στη ρύθμιση των χρεών ατομικής ασφάλισης 
των μη μισθωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και των ασφαλισμένων 
στον ΟΓΑ που ταλαιπωρούν χιλιάδες αγρότες.

  Την ίδια στιγμή στη Βουλή, με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ 
και του ΠΑΣΟΚ υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου οικονο-
μικών που δίνουν και άλλες φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές και τη 
φορολογία τους, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την 
ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ που επί διακυβέρνησης 
του κόπηκε η επιστροφή του ΕΦΚ στους αγρότες υπερψήφισε πάνω α-
πό 20 άρθρα του νομοσχεδίου στήριξης των εφοπλιστών. Αυτή την πο-
λιτική πληρώνει συνολικά ο λαός και όχι μόνο οι βιοπαλαιστές αγρότες, 
αφού μένουν αναξιοποίητες τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες του 
αγροτοδιατροφικού τομέα για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινω-
νικών αναγκών, για την τροφοδοσία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων 
με φθηνά και ποιοτικά προϊόντα.

Για αυτό ο αγώνας επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών αφορά 
άμεσα την εργατική τάξη και όλο το λαό. Για αυτό η κοινή δράση των 
αγροτών με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα μπορούν 
να πιέσουν την κυβέρνηση, ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα 
των αγροτών.

Ο δρόμος του οργανωμένου και μαζικού αγώνα,  της σύγκρουσης 
με αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική μπορεί να δώσει διέξοδο κόντρα στην 
λογική της  αναμονής για νέους κυβερνητικούς σωτήρες που θα μπορεί 
να προκύψουν από τις επερχόμενες 

Καμία αναμονή, καμία επανάπαυση!Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει 
το λαό.

Για τους σημερινούς και αυριανούς αγώνες καλούμε σε αγωνιστική 
συμπόρευση με το ΚΚΕ».

Εκλογές και βασιλόπιτα στο VESPA CLUB “VERIA”
-Εκ νέου πρόεδρος ο Ιορδάνης Χατζόγλου

«Παιδιά της Άνοιξης»: Μαζεύουμε καπάκια, 
χαρίζουμε χαμόγελα



Σε απολογία κλήθηκε 
η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ για το 
παιχνίδι με τον Απόλ-

λων Πόντου.

Αναλυτικά:
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πει-

θαρχικό Όργανο της Ένωσης Επαγ-
γελματικού Ποδοσφαίρου A2 Εθνικής 
Κατηγορίας καλεί σε απολογία:

• Την Πέμπτη 09.02.2023 και
ώρα 13:00 τηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑΝΠΣ
2019,γιαπαράβασητωνδιατάξεων
τωνάρθρων1, 2, 3, 4, 5, 6, 14και
15παρ 1γ τουΠειθαρχικούΚώδι-
κακαιάρθρο15τουΚΑΠτηςΕΠΟ
(αγώναςμεΠΑΕΑπόλλωνΠόντου,
22.01.2023).

• Την Πέμπτη 09.02.2023 και ώρα 
13:00 την ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, για πα-

ράβαση των διατάξεων των άρθρων 
5, 6, 11 και 12 του Κανονισμού Προ-
πονητών Ποδοσφαίρου σε συνδυα-
σμό με αυτές του άρθρου 14 του Πει-
θαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (αγώνας 
με ΠΑΕ Προοδευτική, 21.01.2023).

• Την Πέμπτη 09.02.2023 και ώρα 
13:00 την ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΝΕΩΝ, για παράβαση των διατάξεων 
των άρθρων 5, 6, 11 και 12 του Κα-
νονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου 
σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 
14 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ 
(αγώνας με ΠΑΕ Θεσπρωτός Νέων, 
22.01.2023).

• Την Πέμπτη 09.02.2023 και ώρα 
13:00 την ΠΑΕ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 
ΝΕΩΝ και τον κύριο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, για παράβαση των 
διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 10 παρ 1δ, 11 του Πειθαρχικού Κώ-

δικα και άρθρο 15 του ΚΑΠ της ΕΠΟ 
(αγώνας με ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας 
Νέων, 22.01.2023).

• Την Πέμπτη 09.02.2023 και ώρα 
13:00 την ΠΑΕ ΤΡΙΓΛΙΑ Π.Ο. ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ, για παράβαση των διατάξεων 
των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 παρ 
1, 2, 3, 4β, 15 παρ 2β  του Πειθαρ-
χικού Κώδικα και άρθρο 15 του ΚΑΠ 
της ΕΠΟ (αγώνας με ΠΑΕ Διαγόρας, 
09.01.2023).

• Την Πέμπτη 09.02.2023 και ώρα 
13:00 την ΠΑΕ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ, για πα-
ράβαση των διατάξεων των άρθρων 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 παρ 1, 2, 3, 4β, 
15 παρ 1γ  του Πειθαρχικού Κώδικα 
και άρθρο 15 του ΚΑΠ της ΕΠΟ (α-
γώνας με ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας, 
11.12.2023).

πηγή: kerkidasport.gr

«Καζάνι που βράζει» εί-
ναι η Super League 2 και ό-
λα δείχνουν ότι το πολύπαθο 
αυτό πρωτάθλημα οδηγείται 
σε διακοπή!

Η απόφαση - κοροϊδία 
του υφυπουργού Αθλητι-
σμού, Λευτέρη Αυγενάκη, να 
μοιραστούν στην κατηγορία 

πολύ λιγότερα χρήματα από 
το Στοίχημα, έχει προκαλέ-
σει οργή και απόγνωση σε 
όλες τις ομάδες, οι οποίες εί-
ναι αποφασισμένες να στα-
ματήσουν το πρωτάθλημα.

Κάτι πολύ λογικό, αφού 
σχεδόν όλοι οι σύλλογοι έ-
καναν τον προϋπολογισμό 

τους σύμφωνα με τα ποσο-
στά και τα ποσά που προ-
έβλεπε η αρχική κοινή υ-
πουργική απόφαση. Έτσι, το 
Δ.Σ. της Πέμπτης (2/2) στη 
Λίγκα είναι εξαιρετικά κρί-
σιμο, με το ενδεχόμενο της 
διακοπής να είναι πλέον κάτι 
παραπάνω από ορατό!

Οι παλαίμαχοι ΓΑΣ-ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
κόβουν την πίτα τους

Την προσεχή Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 στις 6 μ.μ στην Γκαλερί Παπατζίκου (Βενιζέ-
λου 43, Βέροια) η Διοίκηση των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών της «Βασίλισσας του βορρά», 
θα κόψει την ετήσια βασιλόπιτα.

Καλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου να δώσουν το παρών.

Κλήθηκε σε απολογία
η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ

Οδεύει προς διακοπή
το πρωτάθλημα της Super League 2!
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Αφιερωμένη στον 
Άλκη Καμπανό θα 
είναι η 14η αγω-

νιστική της SL2, με την 
διοργανώτρια να αναφέρει 
στην ανακοίνωσή της τα 
εξής: Συμπληρώνεται ένας 
χρόνος από την στυγε-
ρή δολοφονία του Άλκη 
Καμπανού, στο βωμό του 
τυφλού οπαδικού φανατι-
σμού που μαστίζει εδώ και 
χρόνια το ελληνικό ποδό-
σφαιρο.

Δυστυχώς όμως, ούτε η απώλεια 
ενός 19χρονου παιδιού δεν κατόρθω-
σε να μας προβληματίσει για να αλλά-
ξουμε συμπεριφορές και νοοτροπίες. 
Αντί ο αθλητισμός να αποτελεί πηγή 
ψυχαγωγίας, αποτελεί πηγή μίσους.

Ως Super League 2 αισθανόμαστε 
εξαιρετικά περήφανοι που ακόμη δύο 
ομάδες-μέλη μας έστειλαν αυτές τις 
μέρες το πιο ηχηρό μήνυμα συμφιλί-
ωσης που έχει να ακουστεί εδώ και 
χρόνια στο ποδόσφαιρό μας.

Η συνύπαρξη των φίλων της Νί-
κης Βόλου και του Ηρακλή στην ίδια 
κερκίδα, θύμισε σε όλους μας το πο-
δόσφαιρο που μπορούσαμε να πη-
γαίνουμε παρέα στο γήπεδο φορώ-
ντας άφοβα το κασκόλ της δικής μας 

ομάδας. Θύμισε το ποδόσφαιρο που 
μπορούσαμε να τραγουδάμε ο ένας 
δίπλα στον άλλον για διαφορετικές ο-
μάδες και στο τέλος να επιστρέφουμε 
σπίτια μας χωρίς να διατρέχουμε τον 
παραμικρό κίνδυνο. Αυτή είναι η εικό-
να για την οποία αξίζει να παλέψουμε 
όλοι μας.

Το οφείλουμε πάνω απ’ όλα στον 
Άλκη και σε όλα τα θύματα της οπαδι-
κής βίας στη χώρα μας.

Γι’ αυτό το λόγο σε όλα τα παιχνί-
δια της 14ης αγωνιστικής του πρω-
ταθλήματος της Super League 2, οι 
αρχηγοί όλων των ομάδων θα φορούν 

ειδικό περιβραχιόνιο με το πρόσω-
πο του Άλκη Καμπανού και τη φράση 
«ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΛΚΗ».

Όχι μόνο για να τιμήσουμε τη μνή-
μη ενός 19χρονου παιδιού, αλλά γιατί 
όλοι μας οφείλουμε να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας και να παλέψουμε για 
ένα ποδόσφαιρο στο οποίο δεν θα 
υπάρξει ποτέ ξανά άλλος Άλκης.

Ένα ποδόσφαιρο διασκέδασης, 
ψυχαγωγίας και ευγενούς άμιλ-
λας σαν αυτό που εμείς στην Super 
League 2 έχουμε την τύχη να το συ-
ναντάμε κάθε αγωνιστική!

Το αδιαχώρητο επικράτησε στο ανακαινι-
σμένο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Νάου-
σας, τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, στη βασιλό-
πιτα του Ε.Γ.Σ. “Ζαφειράκης” Νάουσας.

Ανήμερα της εορτής των Αγίων Τριών Ιε-
ραρχών, όπως είχε καθιερώσει από παλιά ο 
αείμνηστος κ. Νίκος Παγκαλίδης, ιδρυτής και 
πρώτος πρόεδρος του “Ζαφειράκη”, ο μεγα-
λύτερος αθλητικός σύλλογος της πόλης μας 
έκοψε τη βασιλόπιτα του. Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε ύστερα από δύο χρόνια που η 
πανδημία δεν είχε επιτρέψει, να οργανωθεί 
η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση όλων των 
τμημάτων του.

Πέρα από τους εκατοντάδες αθλητές των 
τμημάτων βόλεϋ, χάντμπολ και μπάσκετ που 
κατέκλυσαν το γήπεδο, τους προπονητές 
και τους γονείς τους, την εκδήλωση της βα-
σιλόπιτας, τίμησαν ο Βουλευτής Ημαθίας 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Άγγελος Τόλκας, ο Δήμαρχος 
Ηρωικής Πόλης Νάουσας κ. Νικόλας Κα-
ρανικόλας, οι Αντιδήμαρχοι Δ. Νάουσας κ. 
Μπαλτατζίδου Θεοδώρα και κ. Τζουβάρας 

Βασίλειος, ως εκπρόσωπος του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου η κ. Μα-
ρία Δολδούρη, εκπρόσωπος του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη, καθώς και 
η τέως βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. 
Φρόσω Καρασαρλίδου.

Ο Πρόεδρος του “Ζαφειράκη” κ. Τέσσας 
Δημήτρης που απηύθυνε χαιρετισμό, κάλεσε 
τον Δήμαρχο Νάουσας να κόψει την κεντρική 
βασιλόπιτα του συλλόγου, καθώς και τον 
βουλευτή κ. Άγγελο Τόλκα να απευθύνει χαι-
ρετισμό.

Το φλουρί στην κεντρική βασιλόπιτα βρέ-
θηκε στο κομμάτι του Άγιου Βασίλη, ενώ 
στους αθλητές μοιράστηκαν τσουρεκάκια, 
ανά τμήμα, με τους τυχερούς να είναι η Σο-
φία Δίντση για το τμήμα volley, ο Μαμούρης 
Θανάσης για το τμήμα basket και ο Ράλλης 
Ιγνάτιος για το τμήμα handball. Οι τυχεροί 
παρέλαβαν από τη διοίκηση του συλλόγου 
δωροεπιταγές για να διαλέξουν οι ίδιοι το 
δώρο που επιθυμούν από κατάστημα αθλη-
τικών ειδών της πόλης.

Η ομάδα ΦΣ 
Κοζάνης 
αποφασι-

σμένη να πρωτα-
γωνιστήσει και 
φέτος προχώρησε 
σε μια ακόμη 
πολύ σημαντική 
προσθήκη στο 
ρόστερ της, έτσι 
βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει 
την έναρξη της 
συνεργασίας με 
τον Στέλιο Μαρα-
γκό.

Ο 33χρονος (4 Μαϊ-
ου./1989) αμυντικός, με ύ-
ψος 1.82 και θητεία σε πο-
λύ υψηλό επίπεδο, φέρει 
αύρα πρωταθλητή αφού 
πέρυσι σήκωσε την κούπα 
ως αρχηγός με την ομάδα 
της Βέροιας στο πρωτά-
θλημα της SL2. Ο Στέλιος 
Μαραγκός έρχεται σε ένα 
ήδη ενισχυμένο ρόστερ, το 
οποίο και αναβαθμίζει ακό-
μα περισσότερο ποιοτικά, 
στην προσπάθεια μας για 
την κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος και την άνοδο 
στην SL2. 

Ο Στέλιος Μαραγκός έ-
χει αγωνιστεί σε SL1 και 
SL2 με Άρη Θεσσαλονί-
κης, Δόξα Δράμας, Πλα-
τανιά Χανίων, Καβάλα, 
Α.Ε.Λάρνακας, Α.Ο.Κέρ-
κυρα, ΠΑΕ Βέροια, ενώ 

ξεκίνησε από τον Αετό 
Σκύδρας. 

Οι 255 αγώνες σε υ-
ψηλό επίπεδο, 55 αγώνες 
στην Super League 1, 
110 αγώνες στην Football 
League, 33 αγώνες στην 
Super League 2, 22 πα-
ρουσίες στο Κύπελλο Ελ-
λάδος και παιχνίδια στο 
Κύπελλο Ελλάδος το Κυ-
πριακό πρωτάθλημα κ.α. 
με 19.252’ χρόνο συμμετο-
χής, σίγουρα τον κατατάσ-

σουν ως παίκτη σε υψηλό 
επίπεδο. 

Ο ποδοσφαιριστής εί-
ναι σε άριστη κατάσταση 
αφού αγωνιστικά έρχεται 
από την ομάδα της Βέ-
ροιας που συμμετέχει στο 
πρωτάθλημα της SL2. Ο 
έμπειρος άσος εντάχθηκε 
κανονικά στην αποστολή 
της ομάδας και ακολουθεί 
το κανονικό πρόγραμμα 
προπονήσεων, έτοιμος να 
πρωταγωνιστήσει με την 

ομάδα μας ΦΣ Κοζάνης 
στους υπόλοιπους αγώνες 
του πρωταθλήματος της Γ’ 
Εθνικής για φέτος.

O Πρόεδρος και το Δ.Σ. 
τον καλωσορίζουν στην 
μεγάλη οικογένεια του ΦΣ 
Κοζάνης και του εύχονται 
να έχει υγεία, καλό πρω-
τάθλημα και πολλές επιτυ-
χίες και διακρίσεις με την 
φανέλα της ομάδας της 
πόλης μας.

SL2: Για σένα Άλκη! Κατάμεστο το ΔΑΚ Νάουσας
για τη βασιλόπιτα του Ζαφειράκη!

Στην ομάδα της Κοζάνης
ο Στέλιος Μαραγκός!
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Βάζει ταφόπλακα
στην SL2 ο Αυγενάκης!!!

Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι άνθρωποι 
της SL2, αυτά που άκουγαν στην σημερινή 
συνάντηση που είχαν, με τον Υφυπουργό 

αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, τους διεμήνυσε ότι, το ποσό που περίμε-
ναν να εισπράξουν απο μέρα σε μέρα από το Στοίχημα, το οποίο 
ποσό αρχικά ήταν 285.000 ευρώ για κάθε ΠΑΕ της κατηγορίας και 
πριν λίγες μέρες μειώθηκε σε 180.000 ευρώ, τελικά αναπροσαρμό-
ζεται σε περίπου 70.000 ευρώ για κάθε ΠΑΕ της SL2!!!

Τι και αν η ΚΙΑ, υπογεγραμμένη από τρεις Υπουργούς, ανέφερε 
πολλαπλάσια χρήματα, τι και αν οι ΠΑΕ έχουν κάνει το κουμάντο 
τους με το αρχικό ποσό να μπαίνει στο ταμείο τους, «το αυτί του Λ. 
Αυγενάκη δεν ίδρωσε» στην σημερινή συνάντηση, με την αντιπρο-
σωπεία της SL2, και ήταν ανένδοτος, στέλνοντας το μήνυμα πως 
θα αλλάξει την ΚΙΑ!!!

Για αυτό τον λόγο η SL2 αποφάσισε για την Πέμπτη 2/2, έκτακτο 
Δ.Σ.

Η ανακοίνωση:
Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 και ώ-

ρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Super League 2, στα γραφεία της Ένωσης (Θεμιστοκλέους 
42-4ος όροφος), με Θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Ενημέρωση σχετικά με την απόδοση του ποσοστού από το 
στοίχημα

2. Διάφορα Θέματα.

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
χάντμπολ οι Νεάνιδες
του Φιλίππου Βέροιας

Οι νεάνιδες του Φίλιππου Βέροιας νίκησαν στον τελευταίο τους 
αγώνα τον Μέγα Αλέξανδρο Γιαννιτσών με 34-20 και αναδείχθηκαν 
αήττητες πρωταθλήτριες στην ΕΣΧΚΜ με 4 νίκες.

Στο πρωτάθλημα μετείχε και ο Ζαφειράκης Νάουσας
Επίσης είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο πανελλήνιο 

πρωτάθλημα νεανίδων F8 το οποίο θα γίνει 10-13 Απριλίου.
Πεντάλεπτα: 1-1,4-3,8-5,9-5,13-7,17-8 (ημίχρ.), 21-10,23-11,27-

12,29-14,32-17,34-20.
Διαιτήτευσαν Λινάρδος-Νικολαίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Κώστας Χαραλαμπίδης): Επαμεινωτίδου, 

Δημητρίου, Σαρηγιαννίδου5, Νικολοπούλου 13, Σιαράψη 2, Βαλκα-
φώτη 4, Θεοδωρίδου 4, Τζουβάρα 2, Τσαγγαρού 3, Παππά, Πανα-
γιωτίδου, Δήμου 1, Σγουρού, Μπογιατζή, Γιακουμάκου, Τσαγκερά.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Ταρινίδης Αλέξανδρος): 
Καραιτση, Παλαιοχωρίδου, Πατσάνη 5, Αιβαζίδου 3, Γεωργιάδου, 
Δαφλίδου 7, Καλφοπούλου 2, Πέγιου, Μ.Χειμωνά, Δ.Χειμωνά, Καλ-
φοπούλου 3.

Δίλεπτα 4-0. Πέναλτι 1/1-2/5.

Τααποτελέσματα:
Μέγας Αλέξανδρος-Φίλιππος Βέροιας  ................................30-31
Φίλιππος Βέροιας-Ζαφειράκης Νάουσας  ...........................36-17
Ζαφειράκης Νάουσας-Φίλιππος Βέροιας  ...........................19-32
Φίλιππος Βέροιας -Μέγας Αλέξανδρος ............................... 34-20
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Στο χιονοδρομικό 
κέντρο Ανηλίου 
Μετσόβου πραγ-

ματοποιήθηκαν οι Περι-
φερειακοί αγώνες Νοτί-
ου και Βορείου Ελλάδος 
Αλπικού Σκι των κατη-
γοριών   Παμπαίδων 
και  Παγκορασίδων, 
στις 28-29 Ιανουαρίου 
2023.

Ο ΕΟΣ Νάουσας συμμετείχε 
στον αγώνα με οκτώ αθλητές οι 
οποίοι πραγματοποίησαν εξαιρε-
τική εμφάνιση με κύπελλα, πολλά 
μετάλλια και διακρίσεις καθιστώ-
ντας τον σύλλογο μας την κορυ-
φαία ομάδα της Βόρειας Περιφέ-
ρειας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
ήταν τα εξής:

Σάββατο 28/01/2023
Στοαγώνισμα τηςΓιγαντιαί-

αςκατάβασης:
Παγκορασίδες
1η Αντιφάκου Ελένη
2η Σαμαρά Νικολέτα
5η Μαμουζή Γεωργία
7η Παπαβασιλείου Φρειδερίκη

Παμπαίδες
3ος Λεφούσης Νικόλαος
7ος Τσίτσης Γεώργιος
11ος Μπιλιούρης Αντώνιος
15ος Ζιαμπάκας Δημήτριος

Κυριακή 29/01/2023
ΣτοαγώνισματουCOMBI:
Παγκορασίδες
2η Σαμαρά Νικολέτα
3η Αντιφάκου Ελένη
4η Μαμουζή Γεωργία
6η Παπαβασιλείου Φρειδερίκη

Παμπαίδες
3ος Τσίτσης Γεώργιος
8ος Λεφούσης Νικόλαος

9ος Ζιαμπάκας Δημήτριος
11ος Μπιλιούρης Αντώνιος

Τα θερμά μας συγχαρητήρια 

σε όλη την αποστολή του ΕΟΣ 
Νάουσας,αθλητές και προπονητές 
για την εξαιρετική τους παρουσία 
το διήμερο των αγώνων.

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

30-01-2023 μέχρι 

05-02-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Πέμπτη 2-2-2023

13:30-17:30 ΠΑ-

ΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-

28594

21:00-08:00ΑΥΓΕ-

ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό 

σχολείο) 23310-29101

Φαρμακεία

Σάρωσε ο ΕΟΣ Νάουσας στους Περιφερειακούς 
αγώνες Νοτίου και Βορείου Ελλάδος Αλπικού Σκι 

Παμπαίδων και Παγκορασίδων
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα 

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι-

.Π.Η.) προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η 
οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 19:30 
στον όροφο του εστιατορίου “Papagallo” (Λεωφ. Ανοίξεως 104, Βέροια). 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει ο απολογισμός της τριε-
τίας (2020-2022) και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με το ανω-
τέρω πρόγραμμα και δεν θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής μετάδοσης και 
συμμετοχής.

Υποψηφιότητες μελών γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρου-
αρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. info@emipi.gr και 
κατόπιν συνεννόησης στο τηλέφωνο 6942982745. 

Περισσότερες πληροφορίες, όπως και την αίτηση υποψηφιότητας οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν αντλήσουν από την ιστοσελίδα της Ε.Μ.Ι.Π.Η. www.
emipi.gr.

Της Γενικής Συνέλευσης θα προηγηθεί κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασι-
λόπιτας.

Καλούνται τα μέλη της Ε.Μ.Ι.Π.Η. και κάθε ενδιαφερόμενος να τιμήσουν με 
την παρουσία τους την εκδήλωση της Εταιρείας.    

Με τιμή,
 Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας
   Δρ. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας    Ολυμπία Σ. Μπέτσα

Σημαντικές Σημείωσεις:
1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή σας στις εργασίες της 

Γενικής Συνέλευσης είναι η προηγούμενη οικονομική εκκαθάριση των οφειλών σας 
προς την Ε.Μ.Ι.Π.Η. (μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της Γεν. Συνέλευσης).

2) Τελική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή 3 Φε-
βρουαρίου 2023 (ώρα 23:59). Οι υποψηφιότητες κατατίθενται γραπτώς και απο-
στέλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκ. ταχυδρομείο της Ε.Μ.Ι.Π.Η. info@emipi.gr (βλ. 
παρακάτω). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους προς 
το σωματείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και να έχουν αποστείλει αποδεικτικό 
της κατάθεσής τους στο ηλ. ταχυδρομείο της Ε.Μ.Ι.Π.Η., αν επιλέξουν την κατάθε-
ση στον τραπεζικό λογαριασμό (EUROBANK GR30 0260 0770 0001 2020 0673 
505). Για οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα καλούνται να έρχονται σε συνεννόηση 
με την Ταμία της Ε.Μ.Ι.Π.Η. κα. Ιωάννα Ζιώγα στο τηλ. 6988396029.

3) Μέλη τα οποία δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. και 
τα οποία δεν έχουν ανταποκριθεί και σε προηγούμενες προσκλήσεις συλλογικών 
διαδικασιών ή δραστηριοτήτων της Ε.Μ.Ι.Π.Η. και δεν είναι οικονομικά τακτοποιη-
μένα θα τεθούν υπό διαγραφή. 

4) Για πιθανή απουσία σας παρακαλούμε να ενημερώσετε το Δ.Σ. είτε ηλεκτρο-
νικά είτε τηλεφωνικά στα παρακάτω τηλέφωνα: 6942982745 - 6946901531 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 

συνοδούς είναι 15 ευρώ η οποία περιλαμβάνει πλήρες γεύμα και 
απεριόριστο ποτό.

Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην εκδήλωση.

ΤΟ Δ.Σ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ
 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προ-

σκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώ-
ρων, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενι-
κή 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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

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

ευχαριστεί θερμα :
1)  Τον κ. Τάσο Γιάγκογλου για τη προσφορά 

μεγάλης ποσότητας καφέ για τις ωφελούμενες οικο-
γένειες.

2) Την εταιρία  τροφίμων «Τροφοδότης»  της 
κυρίας  Σταύρούλας Σταμπουλή για την προσφορά 
μεγάλης ποσότητας  γλυκών  για τις ωφελούμενες 
οικογένειες.

3) Τον  κ. Αντώνη Νούσιο  για την προσφορά με-
γάλης ποσότητας ντόνατ για τα δέματα των ωφελού-
μενων οικογενειών 

4) Την κα. Αθηνά Τζούρτζια  για τη συνεισφορά 
της στη συγκέντρωση τροφίμων  για τα δέματα των 
ωφελούμενων οικογενειών

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 Ενδόξου Με-

γαλομάρτυρος 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:
•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 

«ΕΡΑΣΜΟΣ»: Πρόσκληση σε Τακτική 
Γενική – Απολογιστική Συνέλευση 
Καλούνται σε Τακτική Γενική – Απολογιστική Συνέλευση τα μέλη του Συλ-

λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο «Έρασμος», την Δευ-
τέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 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 2022
2. Ειδικός Απολογισμός  2022 3. Διάφορες Προτάσεις
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην παρα-

πάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 
Δευτέρα 20 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 Η Γραμματέας
Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Εκδήλωση για την 
εορτή της Μητέρας 
και της Πολύτεκνης 

Οικογένειας
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 11:30 το πρωΐ 

θα πραγματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμ-
μάτων η Εορτή της Μητέρας και της Πολύτεκνης 
Οικογένειας από την Ιερά μας Μητρόπολη σε συν-
διοργάνωση με το Σύλλογο Πολυτέκνων του Νομού 
μας. Στην εκδήλωση θα ομιλήσουν ο Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων και ο Καθη-
γούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας 
Εφραίμ, ενώ η Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Ο Προμηθέας»  θα παρουσιάσει μουσικό πρό-
γραμμα. Στο τέλος θα βραβευθούν πολύτεκνες 
οικογένειες. 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Από το Συσσίτιο – Τράπεζα Αγάπης Ναούσης της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Βεροίας και Ναούσης ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 6 Φεβρουαρί-
ου 2023 και ώρα 6:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό της Παναγίας θα πραγματο-
ποιηθεί Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία υπέρ των επωνύμων και ανωνύ-
μων Δωρητών, των Εθελοντών και Μελών του Συσσιτίου, καθώς επίσης 
και Μνημόσυνο υπέρ των τεθνεώτων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στην Αίθουσα Δεξιώσεων του 
Ιερού Ναού θα πραγματοποιηθεί η κοπή Βασιλόπιτας.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
  Την Πέμπτη 2 Φε-

βρουαρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
της Υπαπαντής του 
Κυρίου Βεροίας.  

Την Πέμπτη 2 Φε-
βρουαρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει στη 
σειρά των ομιλιών «Ε-
πισκοπικός Λόγος»  
και θα αναπτύξει το 
θέμα: «Ο Γέροντας 
μου, Όσιος Γεράσι-
μος ο Υμνογράφος» 
(β΄ μέρος) μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ι-
εράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 
FM».
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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 άρι-

στη κατάσταση, εξαιρε-

τικής προβολής, κοντά 

στη γέφυρα Κούσιου. 

Πληροφορίες στο τηλέ-

φωνο 6972269839 κ. 

Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμάτων 

στον Τριπόταμο Βέ-

ροιας, πολύ κοντά στο 

χωριό, με ηλεκτρικό 

ρεύμα, είναι ποτιστικό και χέρσο. Πληρ. τηλ.: 23310 27740.

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  54 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€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ130 τ.μ 3ΔΣ-Κ 3ος χ.ασανσερ Θερμ/τες 
κοπλαμ,300€
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.64000€
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

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

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
«VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργο-

δηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων 

2ης ειδικότητας

2)Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  εγκα-

ταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερ-

μαστή)

3) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκα-

ταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικό-

τητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 

Email: hr@venusgrowers.gr

Διεύθυνση:Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, Σιδηροδρομικός Σταθ-

μός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.

Τηλέφωναεπικοινωνίας: 2331023311 με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 

123.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στα 

Παλατίτσια εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και οικοδομή-

σιμο, με αποθήκη και αχυ-

ρώνα παλιά. Πλρη. τηλ.: 210 

7228806 & 6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 

τ.μ. στην περιοχή Πιερίων, 

δίπλα στην πρώην ALPHA 

BANK. Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 209 

τ.μ., συντελεστής δόμησης 

1,2, Διογένους με Πιερίδων 

Μουσών γωνία, Βέροια. Τηλ.: 

2331 300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 

κέντρο της Βέροιας γκαρσο-

νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-

σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

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 κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 

εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. 

Διαθέτει μεταλλικό ρολό ασφα-

λείας. 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. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος 

αυτοκινήτων από επιχείρη-

ση στη Βέροια για πλήρη 

απασχόληση. Τηλέφωνα ε-

πικοινωνίας 23310 71553 

& 23310 62900, ώρες επι-

κοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να 

φροντίζει ηλικιωμένους σε 

24ωρη βάση, αναλαμβά-

νει καθαριότητα σπιτιών, 

γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 

6940 998054.

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 65 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 οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας 
ΠΕΙ, με προϋπηρεσία και κάρτα ταχογράφου. Πλη-
ροφορίες στο τηλ.: 23310 74443 (ωρες καταστημά-
των).

Η εταιρεία «ΚΟΡΜΟΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» με έδρα στην 
νέα περιφερειακή οδό Βέροιας-Ναουσας ζητάει για άμεση 
πρόσληψη Αποθηκαριο - Οδηγό.

Προϋποθέσειςεργαζόμενου:
Απολυτήριο λυκείου
Δίπλωμα Β κατηγορίας
Ηλικία 22-30 ετών

Αποστολήβιογραφικούkormosemp@gmail.com
Διευκρινίσειςτηλέφωνο2331062222

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ3)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε.με έδρα την Βέροια Ημαθίας  αναζη-
τά υποψήφιο/α για μια νέα θέση εργασίας στο τμήμα πωλήσεων του 
εξαγωγικού τομέα του κονσερβοποιείου – χυμοποιείου της. 

Κύριεςαρμοδιότητες:
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Έκδοση φορτωτικών εγγράφων
•Επικοινωνία με πελάτες για διαχείριση και διευθέτηση τυχόν 

προβλημάτων
•Ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου εξωτερικού
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /οικονομικής κα-

τεύθυνσης 
•Άριστη Γνώση χειρισμού  Η/Υ 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Γαλλικής γλώσσας
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υπο-

χρεώσεις

ΕπιθυμητάΠροσόνταΥποψηφίου
•Άλλες ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Ισπανικά)
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργα-

τικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης 

στόχων
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 

Παροχές
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Μόνιμη Απασχόληση
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
•Εργασία σε ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν το βιογραφικό, στην 

έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.
gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφίαυποψηφίου.
Πληροφορίες:2331026974



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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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

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ βιομηχανικός χώρος, υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, στρωμένος με βιομηχανικό δάπεδο, με 2 μεγάλους ψυκτι-
κούς θαλάμους για αποθήκευση στο δάπεδο, συνολικών μέτρων 
περίπου 900 μέτρα. Ο χώρος είναι κατάλληλος για εταιρεία που 
ασχολείται με τρόφιμα και είναι άμμεσα λειτουργικός. Στεγάζεται 
σε οικόπεδο 47.000 m. Πληροφορίες στο τηλ. 697-3736714



Ένας χρόνος έκλεισε από τη δολοφονία του  Άλκη Καμπανού και 
εκατοντάδες πολίτες τίμησαν τη μνήμη του, στο τρισάγιο που έγινε 
στο σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή, τα ξημερώματα της 
1ης Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης. 
Ένα 19χρονο παιδί θύμα μιας παράλογης οπαδικής βιαιότητας, που 
με τραγικό τρόπο έγινε γίνει σύμβολο και υπόσχεση για έναν καλύ-
τερο κόσμο.

Στο 2ο ΓΕΛ Βέροιας
Χθες το μεσημέρι, ένα χρόνο μετά, στην αυλή του 2ου Λυκείου 

Βέροιας που ήταν το σχολείο του Άλκη, τελέσθηκε στις 12 το μεση-
μέρι, τρισάγιο από τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα που έστειλε 

μήνυμα αγάπης στα νέα παιδιά, τα οποία είχαν σχηματίσει με τις 
τσάντες και τα μπουφάν τους στο έδαφος, τη φράση: «Υπόσχεση 
για ένα καλύτερο μέλλον».

Μηνύματα κατά της βίας, έστειλαν ο προϊστάμενος της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και ο διευθυντής του σχολείου που 
ενημέρωσε ότι το όνομα του Άλκη Καμπανού θα δοθεί στην μεγάλη 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου Λυκείου. Παρόντες στην 
εκδήλωση ήταν και οι αντιδήμαρχοι Παιδείας, Συρμούλα Τζήμα και 
Τεχνικών Αλέκος Τσαχουρίδης.

«Όχι στη βία, ο Αθλητισμός ενώνει», «Ποτέ ξανά… Όλοι μαζί 

για έναν καλύτερο κόσμο» και τις τελευταίες λέξεις του Άλκη «μη με 
χτυπάτε άλλο»,  έγραφαν τα πανό που ύψωσαν δεκάδες μαθητές, 
μαθήτριες και εκπαιδευτικοί ,τόσο από το 2ο όσο και από το 1ο 
ΓΕΛ Βέροιας, αλλά και το 1ου Γυμνάσιο, στο δρόμο μπροστά  από 
το σχολικό συγκρότημα, όπου σχημάτισαν μια μεγάλη αλυσίδα, με 
σφιχτά πιασμένα χέρια και μια μεγάλη φωτογραφία στη μέση, με το 
πρόσωπο του Άλκη, φωνάζοντας «ΑΛΚΗ ΖΕΙΣ»!

Η δράση των παιδιών αποτέλεσε μια υπόσχεση για ένα καλύτε-
ρο μέλλον και  για ένα καλύτερο κόσμο, χωρίς βία!

Σοφία Γκαγκούση
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P Ο Μητσοτάκης 
στην Ιαπωνία. Το ‘με 
θέα στον Ατλαντικό’ 
της Άντζελας Δημη-
τρίου, από την άλλη 
πλευρά…

P  Πολλά χρόνια 
μπροστά οι Ιάπωνες. 
Να φανταστείτε ότι εκεί 
τις δουλειές του σπιτιού 
τις κάνει το ίδιο το σπίτι.

P Για εκεί είμαστε 
θαρρώ εμείς οι σώγα-
μπροι ε;

P Μπράβο πάντως 
στον Κυριάκο που έχει 
ταξιδέψει στη θητεία και 
στα τέσσερα σημεία του 
ορίζοντα. Ο Τσίπρας 
δεσμεύεται ότι αν ξανα-
βγεί θα πάει σε πέντε.

P Το πρόβλημα Α-
λέξη δεν είναι η εκτροπή. Μα η εκτροφή.

P Κάθε φορά που πάει Έλληνας πολιτικός σε 
ξένη χώρα, ζητά τουρίστες και εργάτες γης.

P Αλήθεια, μπορείς να μαζεύεις ροδάκινα 
με φωτογραφική μηχανή στο χέρι;

P Πάντα χρήσιμη στον τομέα της η Μαρέβα, 
ρώτησε την αυτοκράτειρα πόσο πάει εκεί η ξα-
πλώστρα.

P Γενικά, του καθενός η αγάπη γράφει τη 
δική της ιστορία. Επειδή συνήθως δεν σκα-
μπάζει από γεωγραφία.

P Η δική μου αγάπη ό-
μως έχει να το λέει ότι με-
τά τον χωρισμό της Σακίρα 
κοιμάται αυτή με πικέ.

P Προχθές πήγαμε Σα-
λονίκη και ήταν όλο ερω-
τήσεις. Ερωτική πόλη ή 
ερωτηματική;

P Εγώ πάντως όταν πά-
με Σαλονίκη πεινάω.

P Ναι, αν είχα τη δυ-
νατότητα θα πήγαινα κι 
εγώ τη δικιά μου στην Ι-
απωνία.

P  Λάτρης της αρχαίας 
Ελλάδας ο Ιάπωνας επίση-
μος ρώτησε τον Μητσοτά-
κη: ο Αριστοφάνης παραμέ-
νει επίκαιρος ή εσείς είστε 
πανίβλακες εδώ και 2.500 
χρόνια.

P Αλήθεια, μάθαμε εκεί 
στην Ιαπωνία από μια μέ-
ρα της εβδομάδας αρχί-
ζουν δίαιτα;

P Και:
Μπαίνουν δύο μεθυσμέ-

νοι φίλοι ένα βράδυ σε ένα 
μπαρ στην Αλάσκα και ρω-
τάνε τον μπάρμαν:

– Ρε φίλε, άσπρες γυναίκες έχετε εδώ;
– Φυσικά και έχουμε.
– Μαύρες γυναίκες έχετε;
– Και βέβαια.
– Ασπρόμαυρες γυναίκες έχετε;

– Ασπρόμαυρες; Όχι, ασπρόμαυρες δεν έχου-
με!

Γυρίζει τότε ο ένας μεθυσμένος και λέει στον 
άλλο:

– Στο είπα ρε βλάκα, με πιγκουίνο πήγαμε!

Κ.Π.

Ένα χρόνο ακριβώς μετά την δολοφονία του 19χρονου…
Τρισάγιο και ανθρώπινη αλυσίδα για τον Άλκη στο 2ο Λύκειο  

Βέροιας, με «υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον»


	02_02_23f1
	020223g 1
	02_02_23f3
	02_02_23f4
	02_02_23f5
	02_02_23f6
	02_02_23f7
	020223g 2
	020223g 3
	020223g 4
	02_02_23f11
	020223g 5
	020223g 6
	020223g 7
	020223g 8
	02_02_23f16

