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Σα να βλέπω ταινία
του 007…

Ο Ψυχρός Πόλεμος αναβιώνει, σαμποτάζ σε βα-
σικές δομές, πράκτορες, μυστικές υπηρεσίες, προ-
παγάνδα και ως «κερασάκι» μέχρι και πυρηνική 
απειλή! Αισθάνομαι σα να ζούμε σενάριο ταινιών 
Τζέιμς Μποντ της δεκαετίας του ’60. Η κατάσταση 
πραγματικά έχει ξεφύγει, αφού για πρώτη φορά 
μετά από δεκαετίες ακούγεται η απειλή χρήσης πυ-
ρηνικών όπλων από την Ρωσία που επιμένει στο 
Ουκρανικό Μέτωπο και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να αποδεχθεί να πληγωθεί ο εγωισμός της. 
Οι γεωπολιτικές ισορροπίες εύθραυστες, αφού μετά 
τις ανακατατάξεις στον χάρτη που επιχειρεί Ρωσία 
και Τουρκία, όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Για μία 
ακόμη φορά η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο μάτι του 
κυκλώνα και δίπλα στις εξελίξεις. Ο ρόλος της και οι 
χειρισμοί της θα παίξουν σίγουρα καθοριστικό ρόλο 
στην έκβαση της ιστορίας. Ελπίζω να έχουμε αίσιο 
τέλος όπως στις ταινίες του αγαπημένου μου 007, 
γιατί οτιδήποτε άλλο είναι εφιάλτης…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Μήνυση κατά αγνώστων 
για δολιοφθορές στο 

δημοτικό πάρκο Νάουσας

Μήνυση κατά αγνώστων για δολιοφθορές στο δημοτι-
κό πάρκο της πόλης, καταθέτει ο Δήμος Νάουσας, μέσω 
εκπροσώπων της δημοτικής αρχής. Τι συνέβη;  Σύμφωνα 
με τον Δήμο, τις τελευταίες ημέρες παρουσιάστηκαν δολι-
οφθορές στα συστήματα άρδευσης του δημοτικού πάρκου, 
στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ακόμα και στον αύλακα 
εισροής ύδατος της λίμνης του πάρκου. Επίσης, αρκετό 
από το φυτικό κεφάλαιο του πάρκου υπέστη ανεπανόρθω-
τες ζημιές. Γι αυτούς τους λόγους, ο δήμαρχος ακολουθεί 
την νομική οδό!
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Μαμέλχθης μαρτ.

«Πήραν τον ανήφορο» τα κρούσματα κορωνοϊού- 
Συμπίπτουν τα πανελλαδικά ποσοστά με της Ημαθίας

Με την έναρξη των σχολείων και την επιστροφή από 
τις διακοπές, όπως ήταν αναμενόμενο είχαμε αύξηση των 
κρουσμάτων κορωνοϊού και μάλιστα την Ημαθία να είναι 
«βαρόμετρο», αφού τα ποσοστά της συμπίπτουν με τα α-
ντίστοιχα πανελλαδικά. Συγκεκριμένα νέα άνοδο της τάξης 
του 21,6% παρουσίασαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
κορωνοϊού στην Ημαθία, για την περίοδο 26 Σεπτεμβρί-
ου-2 Οκτωβρίου. Ήταν 714, σε σχέση με τα 586 της προη-
γούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Αντίστοιχη αύξηση 22% παρουσίασαν τα επιβεβαιω-
μένα κρούσματα κορωνοϊού και σε επίπεδο χώρας, στα 
54.649 από τα 44.775 της προηγούμενης εβδομάδας.

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα εκλογικά ποσοστά της Ημα-
θίας ήταν «βαρόμετρο», να που συνέπεσαν και τα κορω-
νοποσοστά!

Βάζουν κάτω τα «κουκιά» του νέου νόμου
για τις εκλογές του 2023, οι δήμοι της Κ. Μακεδονίας

Αλλαγές στον εκλογικό νόμο, με τον 
οποίο θα εκλεγούν, τον Οκτώβριο του 
2023, νέοι δήμαρχοι και νέα όργανα της 
αυτοδιοίκησης, ζητούν οι δήμαρχοι της 
Κεντρικής Μακεδονίας, μετά και τα στοι-
χεία που κατέγραψε η ΚΕΔΕ. Σύμφωνα 
με δημοσίευμα του voria.gr, εφόσον ι-
σχύσει η απογραφή του 2021 στις εκλο-
γές του 2023, οι 38 δήμοι της Κεντρικής 
Μακεδονίας χάνουν συνολικά 150 έδρες 
δημοτικών συμβούλων.

Στους μεγάλους χαμένους του νέου νό-
μου είναι οι δήμοι Χαλκηδόνος, Νάουσας 
και Νέας Ζίχνης, τα δημοτικά συμβούλια 
των οποίων θα μειωθούν κατά οχτώ έ-
δρες. Ακολουθούν με μείον έξι έδρες οι 
δήμοι Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Λαγκα-

δά, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη, Βέροιας, Κιλκίς, Πέλλας, Κατερίνης και Σερρών, αλλά και 
Κορδελιού – Ευόσμου.

Η μείωση αυτή, συνεπάγεται και μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων, αλλά και των ειδικών συμβούλων – 
συνεργατών των δημάρχων από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Μάλιστα, με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα της 
απογραφής, τέσσερις δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας από τα εντελώς οριακά αλλάζουν πληθυσμιακή κλίμακα. Η 
πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο δήμος Παύλου Μελά, που για 32 κατοίκους δεν πιάνει το όριο των 100.001, με 
συνέπεια να διαθέτει 35 αντί για 39 έδρες. Το ίδιο ισχύει για τους δήμους Χαλκηδόνας και Νάουσας που για 50 και 332 
κατοίκους αντίστοιχα χάνει από 4 έδρες και Αμπελοκήπων – Μενεμένης που για 327 κατοίκους δεν συμπληρώνει το 
όριο των 50.001, με συνέπεια να μειώνονται οι έδρες στο νέο δημοτικό συμβούλιο από τις 35 στις 29.

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα είναι η αναλογική εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης στους μικρούς δήμους, ενώ δεν 
αναφέρεται πουθενά ο τρόπος εκλογής του προέδρου της δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό πάνω από 301 κατοί-
κους, όπου προτείνεται να εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού.

Σίγουρα τα θέματα αυτά θα είναι από τα πρώτα που θα απασχολήσουν σοβαρά τις συνεδριάσεις των Οργάνων της 
Αυτοδιοίκησης!

Προσοχή, άλλαξαν οι ώρες κοινής ησυχίας!
Από την 1η Οκτωβρίου 2022, οι ώρες κοινής ησυχίας, προσαρμόστηκαν  στην χειμερινή περίοδο και συγκεκριμέ-

να, σύμφωνα με την αστυνομική διάταξη 3 του 1996, οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας κατά την χειμερινή
περίοδο είναι από 15:30έως17:30 και από 22:00έως07:30.

Τιαπαγορεύεταιτιςώρεςκοινήςησυχίας:
Εργασίες ή δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο.
Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεορά-

σεων στα σπίτια, στους δρόμους, στις πλατείες και στους δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς 
και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενεία, σφαιριστήρια, ή σε άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και οι συζη-
τήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.

Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΧΙ, κ.λ.π.) η φόρτωση ή 
εκφόρτωση εμπορευμάτων σε, ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουρ-
γία της μηχανής τροχοφόρου οχήματος, το οποίο είναι σε στάση.

Η χρήση σειρήνων, ή άλλων ηχητικών οργάνων, ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

Θυμίζουμε ότι χειμερινή περίοδος θεωρείται το χρονικό διάστημα, από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου.

Χρυσό μετάλλιο “Παντάνασσας” στον Μανώλη Βαλσαμίδη
Με το χρυσό μετάλλιο της ‘Παντάνασσας’ 

βράβευσε τον Ιστορικό και Άρχοντα του Οι-
κουμενικού Θρόνου, Μανώλη Βαλσαμίδη, κα-
θώς και τον εκπαιδευτικό και αγιογράφο, Νίκο 
Χατζηιωάννου, την περασμένη Κυριακή η 
Μητρόπολη, για τη σημαντική συμβολή τους 
στην παρουσίαση και προβολή των αγίων 
Νεομαρτύρων της πόλης.

Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο μεγάλης 
καλλιτεχνικής εκδήλωσης, αφιερωμένης στη 
συμπλήρωση 200 χρόνων από το Ολοκαύτω-
μα της Νάουσας.

Βραβεύτηκαν επίσης: ο πρωτοπρεσβύτε-
ρος του Οικουμενικού Θρόνου π. Στυλιανός 
Μακρής για τη συγγραφή της Ακολουθίας των 
Ναουσαίων Νεομαρτύρων και ο καθηγητής 
ΑΠΘ Παναγιώτης Υφαντής για τις θεολογικές 
μελέτες του για τους Ναουσαίους Νεομάρτυ-
ρες.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Βυζαντινός 
Χορός της Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναούσης υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Μαΐστορος, Γεωργίου Ορδουλίδη, και 
οι Χορωδίες του Πολιτιστικού Κέντρου ΑΙΓΕΣ Βεργίνας και Σχολική Ενηλίκων Βέροιας, υπό τη διεύθυνση της αρχιμουσι-
κού Ελένης Αναγνώστου.



Στην έδρα της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδο-
νίας διεξήχθη το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΚΕΔΕ, στο οποίο παρέστη και ο υφυπουρ-
γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λι-
βάνιος, ο οποίος αρχικά έδωσε συγχαρητή-
ρια στην ΚΕΔΕ για την συνδιοργάνωση της 
έκθεσης Beyond που μεταξύ άλλων κατα-
δεικνύει την μεγάλη πρόοδο των Δήμων ως 
προς την ψηφιακή τους μετάβαση με σκοπό 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Στην 
σύντομη τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην 
αναγκαιότητα δημιουργίας ενός αυτοματο-
ποιημένου ολοκληρωμένου συστήματος κα-
ταγραφής καταναλώσεων, χρεώσεων και 
πληρωμών ώστε τόσο οι πολίτες όσο και 
οι Δήμοι να έχουν πλήρη εικόνα για τους 
λογαριασμούς ενέργειας στη σχέση τους με 
τους παρόχους και να μην υπάρχει απώλεια 
εσόδων της Αυτοδιοίκησης. Ο σχεδιασμός 
του συστήματος βαίνει προς ολοκλήρωση ό-
πως διαμήνυσε ο υφυπουργός. Ο Θοδωρής 
Λιβάνιος κάλεσε τους Δήμους να σπεύσουν 
να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
που υπάρχουν έτσι ώστε να επιτύχουν την 
μετάβαση τους στις «έξυπνες πόλεις». Τέ-
λος, τόνισε, πως οι ΔΕΥΑ θα αναβαθμιστούν τεχνολογικά έτσι ώστε να 
ψηφιοποιηθούν οι υπηρεσίες τους, να ελέγχεται η ποιότητα των υδάτων 
και να έχουμε πλήρη χαρτογράφηση των δικτύων.

Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της ΠΕΔ 
Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης αφού καλωσόρισε τους σύνεδρους τόνισε: «Η αυτοδιοίκηση 
στάθηκε όρθια παρά τις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η παν-
δημία και η ενεργειακή κρίση.

Επιτρέψτε εν συντομία να θέσω κάποια ζητήματα στο προεδρείο της 
ΚΕΔΕ.

Για το τέλος ταφής απορριμμάτων (που αποδίδουν οι Δήμοι και 
μέσω αυτών οι πολίτες), δεν μπορεί να τεθεί καν συζήτηση διότι δεν 
χωράει στους προϋπολογισμούς των Δήμων.

Αν από την άνοιξη του 2023 όπως πληροφορούμαστε, δεν θα μπο-
ρούμε να προσλάβουμε 8μηνα από τον ΟΑΕΔ θα δημιουργηθούν πολ-

λαπλά προβλήματα στην λειτουργία των Δήμων.
Κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί το ζήτημα με τους παρόχους ενέργει-

ας, διότι η διαρκής προσφυγή στη δικαιοσύνη για να μας αποδοθούν τα 
χρήματα που δικαιούμαστε είναι ατέρμονη».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπα-
στεργίου, ευχαρίστησε θερμά την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας για την 
φιλοξενία και παρότρυνε άπαντες να επισκεφτούν την πολύ πετυχημένη 
έκθεση Beyond διότι εκτός των καταξιωμένων λύσεων μεγάλων εται-
ριών, υπάρχουν εταιρίες «μικρά διαμάντια» όπως τις χαρακτήρισε με 
εκπληκτικές λύσεις πληροφορικής.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της ευρείας 
σύσκεψης μελών του προεδρείου της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 στο Υπουργείο Εσωτερικών, πα-
ρόντος του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας Θεόδωρου Σκυλακάκη, του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΣ, 

Μιχάλη Σταυριανουδάκη.
Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε τη συμφωνία που υπήρξε για να 

δοθούν στους Δήμους 50 και 14 εκ. ευρώ ενώ άλλα 50 εκ. ευρώ θα δο-
θούν ως το τέλος του χρόνου, με την προϋπόθεση οι Δήμοι να καταβά-
λουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να πετύχουν τους στόχους 
για την εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν τίθεται πλέον θέμα κλεισίματος 
φώτων στους δρόμους. «Το να ανάψουμε ή να σβήσουμε τα φώτα 
στους δρόμους μισή ώρα μετά ή πριν είναι κάτι που ίσως είναι εφικτό 
να γίνει»

Επισήμανε επίσης πως παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν 
δοθεί 28 εκ. για την κάλυψη του επιπλέον ενεργειακού κόστους των 
σχολείων, τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν. «Όμως το κόστος λειτουρ-
γίας των σχολείων είναι ευθύνη του Κράτους και όχι των Δήμων, για το 
λόγο αυτό όποιο επιπλέον κόστος προκύψει, θα δοθεί απολογιστικά, 
όπως συμφωνήθηκε με τους Υπουργούς» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Παπαστεργίου.

Τέλος αναφέρθηκε στην παραδοχή των αρμοδίων Υπουργείων πως 
οι ΔΕΥΑ πρέπει να βοηθηθούνε. Αυτό αποτελούσε άλλωστε πάγια θέση 
της ΚΕΔΕ, επιμένοντας πως πρέπει να ενταχθούν σε ένα διαφορετικό 
μοντέλο επιδότησης κάτι που αναμένεται να συμβεί με βάση πιθανότα-
τα τα στοιχεία κατανάλωσης της εκάστοτε ΔΕΥΑ.

Αναφορικά με το τέλος ταφής, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε 
πως δεν είναι δυνατόν από τα χρήματα που λαμβάνουν για την αντι-
μετώπιση του ενεργειακού κόστους να πρέπει να δώσουν 80 εκ. ευρώ 
για το τέλος ταφής. «Πρέπει να βρεθεί λύση με το τέλος ταφής. Κατα-
λαβαίνουμε ότι είναι αιρεσιμότητα στο Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει όμως 
να γίνει κατανοητό ότι τα ποσά αυτά δεν μπορούν να πληρωθούν ούτε 
από τους Δήμους ούτε από τους πολίτες αυτή τη στιγμή.»

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 
Για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ είπε 

πως πολλοί Δήμοι μεταφέρουν προτάσεις σε άλλα πακέτα χρηματο-
δοτικά, κυρίως στο ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται χώρος για 
νέες εντάξεις προτάσεων από Δήμους με χαμηλά ποσοστά ανάλωσης. 
Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται πως έχουν αλλάξει πρόγραμμα προτάσεις 
προϋπολογισμού περίπου 130 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να υπάρξει 
συνέχεια.

Λύση για τα 8μηνα
Ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε πως θα επιδιώξει άμεσα συνάντηση 

με το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να λυθεί το θέμα με την δυ-
νατότητα πρόσληψης 8μηνων υπαλλήλων, καθώς χωρίς την πολύτιμη 
βοήθεια τους, οι Δήμοι θα υπολειτουργήσουν και ειδικά σε προεκλογική 
χρονιά που οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.

Αναφορικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ είπε πως η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ σίγουρα δημιουργεί νέα 
δεδομένα. Είναι νωρίς να πει κάποιος τί πρόκειται να γίνει, είναι σαφές 
παρόλα αυτά πως το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί ενώ οι επί 20 
σχεδόν χρόνια εργαζόμενοι, είχαν αποκτήσει δυσαναπλήρωτη εμπειρία.

Τέλος, για τους παρόχους ενέργειας η διαρκής λύση δεν μπορεί 
να είναι τα εξώδικα. Η λύση πρέπει να είναι να υπάρχει ένας μόνιμος 
μηχανισμός, μια ψηφιακή πλατφόρμα από την οποία θα προκύπτουν 
άμεσα τα ποσά των δημοτικών τελών που κάθε πολίτης πληρώνει αλλά 
και τα ποσά εκείνα με τα οποία χρεώνεται.
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63χρονος έχασε τη ζωή 
του από πτώση 

στο πρανές των πρώην 
Σφαγείων Νάουσας

Τον θάνατο ενός 63χρονου είχε ως αποτέλεσμα η πτώση του στο πρανές της πε-
ριοχής των πρώην Σφαγείων Νάουσας, το μεσημέρι της χθεσινής Τρίτης. Σύμφωνα 
με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ο άτυχος άντρας έκανε δουλειές σε 
σπίτι, όπου για άγνωστο λόγο έπεσε στο κενό και τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάουσας αλλά δεν τα κατάφερε και 
εξέπνευσε.

Συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ:
Αύξηση τέλους ταφής απορριμμάτων, ενεργειακό κόστος σχολείων, ψηφιακή 
αναβάθμιση ΔΕΥΑ, εξώδικα σε παρόχους ρεύματος, πρόγραμμα Τρίτση, κ.α.

-  Πρέπει να βρεθούν λύσεις - Πλήγμα για τους Δήμους ένα ενδεχόμενο «πάγωμα» στις προσλήψεις 8μηνων

Επανεξελέγη ο Στέλιος Αλιγιζάκης πρόεδρος
 στον Σύλλογο Κρητικών Ημαθίας

Κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθη-
καν στο Σύλλογο Κρητικών Ημαθίας την Δευτέρα 
3 Οκτωβρίου και μετά τη συγκρότηση σε σώμα 
των εκλεγμένων μελών, η σύνθεση του νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου που διαμορφώθηκε είναι η 
ακόλουθη:

Πρόεδρος: ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
Αντιπρόεδρος: ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ 
Γεν. Γραμματέας: ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ταμίας: ΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
Μέλος: ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος: ΛΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλος: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΙΣΣΟΥ
Αναπληρωματικό Μέλος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑ-

ΝΑΚΗΣ
Αναπληρωματικό Μέλος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Το νέο Δ.Σ ευχαριστεί το απερχόμενο και υπό-

σχεται να συνεχίσει το σπουδαίο έργο του.



Έκθεση BEYOND: Έντονο ενδιαφέρον 
στελεχών Υπ. Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και ΟΤΑ για την 
ψηφιακή μετάβαση του Δήμου Βέροιας 

Το έντονο ενδιαφέρον τους 
για τις πρακτικές του Δήμου 
Βέροιας στον τομέα της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης και 
του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού έδειξαν στελέχη του 
Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που επισκέ-
φθηκαν το σταντ του δήμου 
στο περίπτερο 15 της ΔΕΘ-
HELEXPO, στο πλαίσιο της 
Έκθεσης Καινοτομίας & Τε-
χνολογίας BEYOND, από τις 
29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτω-
βρίου.

Στελέχη του Δήμου Αμα-
ρουσίου, του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, του Δήμου Κα-
λαμαριάς, του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης και μέλη της 
Πανελλήνιας Ένωσης Γ.Γ. Ο-
ΤΑ Α’ Βαθμού «Κλεισθένης» 
ενημερώθηκαν από τον Δήμο 
Βέροιας για όλες τις ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες εξυπηρέτη-
σης των δημοτών και ιδιαίτερα 
για το eservices.veria.gr όπου 
βρίσκονται πλέον συγκεντρω-
μένες όλες οι ψηφιακές υπη-
ρεσίες.

Το σταντ του Δήμου στο 
περίπτερο 15 επισκέφθη-
καν το Σάββατο, 1.10.2022, 
ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Κων-
σταντίνος Βοργιαζίδης και ο 
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, 
Περιβάλλοντος, Ανακύκλω-
σης & Πολιτικής Προστασίας 
κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, 
όπως και ο Βουλευτής Ημα-
θίας, κ. Άγγελος Τόλκας, οι ο-
ποίοι σημείωσαν την αξία του 
ψηφιακού μετασχηματισμού 
στη σύγχρονη ζωή και τη διευ-
κόλυνση της καθημερινότητας 
των πολιτών, στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης των έξυπνων πό-
λεων.

«Η Βέροια κατέχει ξεχωρι-
στή θέση στον ψηφιακό χάρ-
τη της χώρας. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του Δήμου 
Βέροιας έχει ως γνώμονα τη 
βελτίωση της καθημερινότη-
τας των δημοτών. Επιδιώκου-
με συναλλαγές χωρίς γραφει-
οκρατία προκειμένου ο χρόνος αναμονής του εξυπηρετούμενου δημότη να μειώνεται στο ελάχιστο» δήλωσε ο 
Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.

«Μέρα με τη μέρα κερδίζεται το ψηφιακό στοίχημα για την Βέροια. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της απο-
τελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών και των επαγγελματιών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Βέ-
ροιας συνεχίζεται, ψηφιοποιώντας τις υπηρεσίες μας και προσθέτοντας νέες. Παράλληλα, ενισχύεται η εξωστρέφεια 
με συμμετοχές σε συνέδρια και εκθέσεις» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. 
Καλλίστρατος Γρηγοριάδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση «Καλές Πρακτικές στους ΟΤΑ» που 
διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γ. Γ. ΟΤΑ Α’ Βαθμού «Κλεισθένης». 
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Διακρίσεις για τους αθλητές 
Μπριτζ της Λέσχης Βεροίας

Άλλη μία διάκριση για τους αθλητές Μπριτζ της ΣΛΕΜΒ στο Περιφερειακό τουρνουά Κεντρικής 
Ελλάδος. Αυτή η ομάδα δε σταματάει να μας εκπλήσσει ευχάριστα ταξιδεύοντας και τιμώντας την 
πόλη μας.

Πρώτη θέση για τα 2 ζεύγη που μας εκπροσώπησαν στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής 
Ελλάδος 2022, που διεξήχθη στις 30 Σεπτεμβρίου – 02 Οκτωβρίου στη Λάρισα!

- Αγγελής Β - Κοντού Χ 1η θέση στην κατηγορία 1-9!
- Υγρόπουλος Μ - Ζαχαριάδου Δ, στην πρώτη τους παρουσία σε τουρνουά, 1η θέση ανάμεσα 

στους μαθητές!
Συγχαρητήρια σε όλους! Μας κάνατε υπερήφανους.

Σύγχρονη Λέσχη Μπριτζ Βεροίας

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας: 
Μαθήματα  Αγγείου και Χειλίαβριν 

Στα πλαίσια της διάσωσης και διάδοσης της μουσικής παιδείας του Πόντου, η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας δη-
μιούργησε την κατάλληλη υποδομή για την εκμάθηση των ποντιακών παραδοσιακών μουσικών οργάνων του 
Αγγείου(Τουλούμ) και του Χειλίαβριν (Γαβάλ ή φλογέρα).

Ο εξαιρετικός και μοναδικός γνώστης των παραπάνω οργάνων Βασίλης   Φολίνας θα είναι και φέτος ο 
δάσκαλος της λέσχης μας. Τα μαθήματα θα γίνονται  κατόπιν προγραμματισμού με το δάσκαλο στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους του Πνευματικού Πολιτιστικού   Κέντρου  στο  Πανόραμα, με όλα τα προβλεπόμενα 
και αναγκαία υγειονομικά  μέτρα. 

Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – Πέ-
μπτη, ώρες,   17:00-21:00 στο  τηλ. 23310 72060  και  στο  τηλ. 6983503676.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

  Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας:  
Τμήματα Λάτιν χορών και νέα τμήματα 

salsa-Bachata, reggaeton
Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων συνεχίζει τα τμή-

ματα Λάτιν και Ευρωπαϊκών Χορών με καθηγητή τον Νίκο Τσέγκο και προσθέτει και νέα τμήματα.   
Το τμήμα Latin χορών (παιδικό, εφηβικό, ενηλίκων) απευθύνεται στους λάτρεις της λάτιν μουσι-

κής και κουλτούρας. Με την πάροδο του χρόνου βελτιώνεται η ικανότητα των μαθητών να απομο-
νώνουν μέρη του σώματος και να βελτιώνουν την τεχνική τους. Οι χοροί είναι mambo, merengue, 
rock n roll, jive, rumba, paso doble, samba, cha cha. 

Dance Fitness (ενηλίκων): Αφορά άτομα που θέλουν να κάνουν γυμναστική, να εκτονωθούν με 
χορευτική μουσική και χορογραφημένα λάτιν βήματα. Βοηθά στην γενικότερη φυσική κατάσταση 
των μαθητευομένων και έχει ως στόχο την καλή καρδιαγγειακή και αναπνευστική λειτουργία του 
οργανισμού.

Νέα τμήματα : 
• Salsa, Bachata (Παιδικό, εφηβικό, ενηλίκων): Πρόκειται για 2 χορούς που έχουν γίνει ευρέ-

ως γνωστοί τα τελευταία χρόνια μέσα από φεστιβάλ και σόου χορού (pro-am, couples, rueda de 
casino).

• Reggaeton (Παιδικό ,εφηβικό, ενηλίκων): Είναι ένα είδος χορού που συνήθως χορεύεται σε 
γκρουπ αλλά μπορεί κατά περίπτωση να χορογραφηθεί και σε ζευγάρια. 

• Αγωνιστικό τμήμα (Παιδικό ,εφηβικό, ενηλίκων) Υπάρχει η δυνατότητα ενασχόλησης τόσο με 
την κοινωνική πλευρά των συγκεκριμένων χορών (latin, salsa-Bachata, reggaeton), όσο και με την 
αγωνιστική. Μπορεί και ο αρχάριος μαθητής, (παιδί ή ενήλικας), να συμμετέχει μόνος στην κατηγο-
ρία solo ή με τον δάσκαλό του στην κατηγορία pro-am, ή και αργότερα με χορευτικό ζευγάρι ή σε 
ομάδα all ladies. 

Όλα τα τμήματα έχουν ένα κομμάτι ενδυνάμωσης ως ζέσταμα για την σωστή στάση των χορευ-
τών, όπως επίσης, και διατάσεις στο τέλος του μαθήματος.

Εγγραφές /Επανεγγραφές / Πληροφορίες για τα τμήματα Λάτιν αλλά και για τα τμήματα Μουσι-
κής, Εικαστικών, Λαογραφίας, στη Γραμματεία του Χώρου Τεχνών 3ος όροφος 

και στο site: www.veriaculture.gr
Ο Τσέγκος Νικόλαος, ξεκίνησε τη χορευτική 

του πορεία συστηματικά στα 18 του χρόνια, 
αφού πέρασε στο τμήμα Φιλολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ’ 
όπου κι έχει πάρει το πτυχίο του. Η χορευτική 
αυτή διαδρομή ξεκίνησε με τον κλασικό και τον 
σύγχρονο χορό και στη συνέχεια προστέθηκε 
και το λάτιν και οι ευρωπαϊκοί χοροί, η salsa, 
η bachata, το reggaeton και η kizomba. Έχει 
παρακολουθήσει σεμινάρια χορού από Έλλη-
νες και ξένους προπονητές, χορογράφους, ό-
πως από την ομάδα του Alvin Alley, τον Goran 
Knezevic, Elena Gozun και πολλούς άλλους. 
Στο λάτιν, πήρε το πτυχίο IDTA- International 
Dance Teachers Association( level associate) 
το 2017 με Άριστα (πάνω από 90%). Από τότε 
παρακολουθεί σεμινάρια μπαλέτου, σύγχρονου χορού και λάτιν και συμμετέχει σε αγώνες ανά την 
Ελλάδα με πολλές επιτυχίες. (Χρυσά μετάλλια στο Tdf, στο Πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Ελλάδος, 
Athens Dance Festival, Larisa Dance Open, Salonica Open, Veria Dance Contest), και σε φεστιβάλ 
χορού διεθνούς εμβέλειας. Έχει δεκαετή διδακτική εμπειρία.  



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας  θα γίνει σήμερα 
Τετάρτη  5-10-2022 στις 6.00 μ.μ., με 
θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την 
Αναμόρφωση (13η) προϋπολογισμού 
και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέ-
ροιας έτους 2022.

-Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαι-
ώσεων παράβασης των: α) Εταιρει-
ών «Ι..Γ.ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ-Θ.Γ.ΒΛΑΧΟ-
ΓΙΑΝΝΗ», β) Πολιτικής Παράταξης 
«Κουμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος», γ) 
«ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας» και του «Θεάτρου 
Αυλαία Θεσσαλονίκης».

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων για το έργο «Οδικός άξονας Εγνα-
τία οδός-Βέροια-Νάουσα-Εθν.Οδός 
Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, τμήμα Εγνα-
τία οδός-Πατρίδα».

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων του έργου «Εγκατάσταση και λει-
τουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 55,9949 MW 
και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο δι-
ασύνδεσης με το ΚΥΤ 400/33 kv στη θέση βοσκότοπος-συνοδό έργο 
του ΑΣΠΗΕ της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ) 

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκ νέου επιβολή της ρυμοτο-
μικής απαλλοτρίωσης επί φερόμενης ιδιοκτησίας των Μ.Χασιώτη, 
Η.Χασιώτη του Ο.Τ. 484 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

-Έγκριση ή μη αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Α-
πασχόλησης.

-Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας-Θράκης για την παράταση του χρόνου υλοποίησης της 
παραχώρησης του υπ’ αριθ. 13 οικοπέδου της Δημοτικής Κοινότητας 
Βεργίνας.

-Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού οικο-
πέδου κατά πλήρη κυριότητα στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης-Οσίου Νικοδήμου της πόλης της Βέροιας.

-Έγκριση ή μη αναμόρφωσης προϋπολογισμού κληροδοτήματος 
Τσαρούχη έτους 2022

-Έγκριση ή μη προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτος 
2023

-Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στη συγκρότηση 
εθνικής ομάδας εργασίας για τη συμμετοχή στη στρατηγική σύμπραξη 
«Europe goes local-supporting youth work at the municipal level» και 
β) ορισμός εκπροσώπου.

-Έγκριση ή μη έκδοσης ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπι-
κού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την 
υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρ-
τημα ΡΟΜΑ» 

-Έγκριση ή μη καταβολής των μέσων ατομικής προστασίας σε χρή-
μα, σε δικαιούχους εργαζόμενους/ες του Δήμου Βέροιας.

-Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε 
κεντρικές οδούς της κοινότητας Κ.Βερμίου»

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου, για 
το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 30/6/2022 (Β΄ Τρίμηνο 2022).

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 180/2022 απόφασης 
του Δ.Σ., περί έγκρισης εξόφλησης οφειλής της Α. Δήμου σε δόσεις

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 241/2022 απόφασης 
του Δ.Σ., περί έγκρισης εξόφλησης οφειλής του Δήμου Βέροιας στον 
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) σε δόσεις.

-Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου και μετάβασης επίσημης 
αντιπροσωπείας στον Δήμο Ούζιτσε της Σερβικής Δημοκρατίας, στα 
πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της «Ημέρας  της πόλης του 
Ούζιτσε»

-Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης της Αστικής μη Κερδοσκοπι-
κής Εταιρείας «ΦΤΕΡΗ»

-Επί αιτήματος του συλλόγου «Φίλοι του ποταμού Τριποτάμου Βέ-
ροιας» για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του 
Δ.Σ.

- Επί αιτήματος του 3ου Σώματος Προσκόπων Βέροιας για την πα-
ραχώρηση της χρήσης τμήματος του πάρκου Αγ. Αναργύρων.

-Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπιικού Συλλόγου 
Φίλων ΚΕΜΑΕΔ για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου 
του Δημαρχείου

-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά 
αδύναμο δημότη
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
στην ΚΟ: 

Προτεραιότητα της ΝΔ 
η στήριξη πολιτών

 και ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων

Από τον βουλευτή Ημαθίας Λ. Τσαβδαρίδη γνωστοποιούνται τα 
εξής:

«Συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ χθες στη Βουλή, που συνέπεσε με 
τη συμπλήρωση 48 ετών από την ίδρυση της παράταξής μας από 
τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή και στην δική του ολιγόλεπτη 
τοποθέτηση, έπειτα και από την ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης εξέφρασε την ευχή να διατηρεί 
πάντα η ΝΔ ακέραιες τις αρχές και τις αξίες της, συνεχίζοντας να 
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην πατρίδα, όπως διαχρονικά το 
έπραξε, ιδιαίτερα σε καιρούς δύσκολους.

Υπογράμμισε επίσης ότι, μπαίνοντας στον τέταρτο χρόνο της 
διακυβέρνησης της χώρας, και έχοντας αντιμετωπίσει πανδημία, 
πόλεμο και διογκούμενη ενεργειακή κρίση καθώς και κρίση τιμών 
στην Ευρώπη μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ασύμμετρο 
πόλεμο από την Τουρκία, 

η Κυβέρνηση όχι μόνο υλοποιεί με συνέπεια όσα είχε εξαγγείλει, 
αλλά έχει χτίσει μία Ελλάδα με ισχυρή και υπερσύγχρονη άμυνα, με 
ψύχραιμη και αποτελεσματική διπλωματία, φιλικό στις επενδύσεις 
περιβάλλον, με βαθιές και επιτυχημένες τομές, στην παιδεία, στην 
κοινωνική πολιτική, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Ο κ. Τσαβδαρίδης σημείωσε δε ότι αυτή η επιτυχημένη Κυβερνη-
τική πορεία, η οποία, παρά τα λάθη και τις παραλείψεις, έχει κερδίσει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών, οφείλει να μείνει προσηλωμένη στην 
αντιμετώπιση των διογκωμένων εμποδίων του φετινού χειμώνα.

Με συνέχιση της προτεραιότητας στις μεταρρυθμίσεις, 
και μπαράζ νέων πρωτοβουλιών για την θωράκιση της ασφάλει-

ας του πολίτη και για τη στήριξη των νοικοκυριών, των επιχειρήσε-
ων, των νέων οικογενειών, των πληγέντων αγροτών μας και ιδιαίτε-
ρα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων».

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας  

Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου
Π.Ε. Ημαθίας: 
Εορτασμός της 

Ημέρας 
Μακεδονικού 

Αγώνα 
Η Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα θα εορτασθεί φέτος την Κυριακή 16 

Οκτωβρίου 2022. 2. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία, θα λάβει χώρα: 
α) Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων και Δημοτικών Κτιρίων 
των ΝΠΔΔ, οργανισμών, επιχειρήσεων του Δημοσίου και των Τρα-
πεζών, από τις 8 το πρωί μέχρι και τη δύση του ηλίου. β) Φωταγώγη-
ση των Δημοσίων και Δημοτικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων κατά τις βραδινές ώρες. 

Ώρα 10.20 πέρας προσέλευσης επισήμων στον Παλαιό Μητρο-
πολιτικό Ναό Αγίων Αποστολών Παύλου και Πέτρου Βεροίας. 

- Ώρα 10.30 π.μ. επίσημη Δοξολογία και Επιμνημόσυνη Δέηση 
στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστολών Παύλου και Πέ-
τρου Βεροίας. 

- Ομιλία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστολών Παύ-
λου και Πέτρου Βεροίας από τον Ιατρό κ. Αναστάσιο Βασιάδη. 
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Επίσκεψη του Σ.Δ.Ε. Νάουσας στην 
έκθεση Εργαστηρίων Εικαστικών 

«Εικαστικό Φθινόπωρο 2022»

Την Τετάρτη 28/9 ομάδα εκπαιδευόμενων του Β΄Κύκλου του Σ.Δ.Ε. Νάουσας 
μαζί με τους εκπαιδευτές τους επισκέφτηκαν τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται 
στα πλαίσια του Εικαστικού Φθινόπωρου 2022 που διοργανώνει ο Δήμος Νάουσας.
Οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου είχαν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν σε έκθεση ζω-
γραφικής, κεραμικής και χαρακτικής στον χώρο τέχνης «Ναϊάς» και έκθεση ζωγρα-
φικής στην αίθουσα «Καμίνι».Το σχολείο ευχαριστεί θερμά το Δήμο Νάουσας για τη 
φιλοξενία.

Σύλλογος νεφροπαθών  
Ημαθίας: Διευκρινιστική 

ενημέρωση μελών 
Ο σύλλογος νεφροπαθών νομού  Ημαθίας θα ήθελε να ενημερώσει τα μέλη και 

το λαό της Ημαθίας σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν την ΜΟΧΑ ‘Ευαγγε-
λισμός’ στις 10/9/22 και 29/9/22 και  την  απένταξη ασθενών από το μηχάνημα αι-
μοκάθαρσης. Όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου της Π.Ο.Ν, ένα σύνηθες γεγονός 
δεν μπορεί να αναφέρεται ως επίτευγμα.

Οι νεφροπαθείς είναι  χρόνιοι ασθενείς που ζούνε  από τo μηχάνημα αιμοκάθαρ-
σης και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι παίρνουμε παράταση ζωής  μέρα παρά μέρα. 
Προκειμένου να μην δημιουργούνται φρούδες ελπίδες στα μέλη μας επισημαίνουμε 
έως σήμερα, δεν έχει έρθει σε γνώση μας ότι υπάρχει μηχάνημα αιμοκάθαρσης 
ή ιατρική φροντίδα  που  μπορεί να απεντάσσει ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο 
στάδιο 5 (ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση μέρα παρά μέρα). Από το 
μηχάνημα εντάσσονται και απεντάσσονται ασθενείς με οξεία νεφρική νόσο οι οποίοι 
χρειάζονται κάποιες αιμοκαθάρσεις έως ότου επανέλθουν.

Η μόνη θεραπεία που μπορεί να το πράξει είναι η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ, Η ΔΩΡΕΑ 
ΟΡΓΑΝΩΝ , ΤΟ ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ.

Εκ του  Δ.Σ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ

 
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας 

Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας εκφράζει τα θερμά του συγ-
χαρητήρια στα παιδιά, το προσωπικό, τους εθελοντές και τους φίλους που έλα-
βαν μέρος στον μαραθώνιο ‘’Flamingo run‘’ την Κυριακή 2 του Οκτώβρη 2022 
στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.  

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές που επέλεξαν ένα ειδυλλιακό τοπίο με τα 
υπέροχα Flamingo για την εκδήλωση τους.  

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου ΜελίναΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 Την Παρασκευή 30/9/2022 στα πλαίσια της ημέρας σχολι-
κού αθλητισμού οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του 
Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αλεξάνδρειας, πραγματοποίησαν επίσκεψη στην ενο-
ρία Αγίας Παρασκευής Ραψομανίκης. Τα παιδιά απήλαυσαν τη 
μέρα παρέα με τους εκπαιδευτικούς, συμμετέχοντας σε αθλητι-
κές δραστηριότητες και ομαδικά παιχνίδια. Έφαγαν το πρωινό 
που τους εξασφάλισε ο Πατέρας Νικόλαος από το φούρνο του 
κ. Χρυσοπουλίδη Σάββα που βρίσκεται στο Σταυρό Ημαθίας. 

Ευχαριστούμε θερμά την ενορία Αγίας Παρασκευής Ρα-
ψομανίκης και ιδιαίτερα τον πατέρα Νικόλαο για την φιλοξενία 
και τη συνεχή υποστήριξη του προς το σχολείο μας. Επίσης, 
ευχαριστούμε πολύ τον κ. Χρυσοπουλίδη Σάββα για τη ευγε-
νική προσφορά του πρωινού από το φούρνο του στο Σταυρό 
Ημαθίας.  

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Aπένταξη ασθενών που 
υποβάλλονται 

σε αιμοκάθαρση: 
Ένα σύνηθες γεγονός 

που παρουσιάζεται 
ως επίτευγμα

Στις 12 και 22 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσιεύσατε ανακοι-
νώσεις/ενημερώσεις της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 
(ΜΧΑ) Ευαγγελισμός η οποία λειτουργεί στη Βέροια (η δεύ-
τερη συνοδεύεται μάλιστα και από ηχητική συνέντευξη της 
υπεύθυνσης για τη λειτουργία της ΜΧΑ νεφρολόγου).

Προς έκπληξή μας, στις ανακοινώσεις αυτές, αναφέρεται 
ως επίτευγμα της ως άνω ΜΧΑ, η απένταξη από την αιμο-
κάθαρση κάποιων ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκά-
θαρση σε αυτή, γεγονός που αποδίδεται στα σύγχρονα μη-
χανήματα και την άρτια επιστημονική ομάδα που διαθέτει.

Ενημερωτικά θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σε 
όλους μας είναι γνωστό ότι, σύμφωνα με υπάρχουσες στη 
διεθνή βιβλιογραφία μελέτες, ένα ποσοστό 0,9-2,3% (το 
ποσοστό αυτό μπορεί να φθάσει και το 4,5%) των ασθε-
νών που εντάσσονται σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής 
αιμοκάθαρσης παγκοσμίως, μπορεί να απενταχθεί από την 
αιμοκάθαρση κατά το πρώτο έτος. Οι ασθενείς αυτοί είναι 
κυρίως είτε ασθενείς με οξεία νεφρική βλάβη/ανεπάρκεια 
λόγω οξείας σωληναριακής νέκρωσης ή σωληναροδιάμε-
σης νεφροπάθειας είτε ασθενείς με χρόνια κεφρική ανεπάρ-
κεια και οξεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας (δηλαδή 
σε οξεία νεφρική βλάβη επί υπάρχουσας χρόνια νεφρικής 
νόσου –ΧΝΝ- λόγω των προαναφερόμενων κυρίως αιτιολο-
γικών παραγόντων οξείας νεφρικής βλάβης). Οι περισσότε-
ροι μάλιστα των ασθενών με ΧΝΝ που απεντάσσονται από 
την αιμοκάθαρση εναπέρχονται μονίμως πλεόν σε αυτή 
κατά την επόμενη 3ετία.

Κατόπιν των ανωτέρω δεν κρύβουμε ότι μας εκπλήσσει 
η παρουσίαση ενός συνηθισμένου γεγονότος/φαινομένου 
ως επίτευγμα μιας ΜΧΑ και το βέβαιο είναι ότι τέτοιες μέ-
θοδοι προβολής σε χρόνιους και πολυταλαιπωρημένους 
ασθενείς, όπως είναι οι ασθενείς με ΧΝΝ, είναι μακράν της 
δικής μας αντίληψης, αλλά και των αρχώντης ιατρικής δεο-
ντολογίας και της παροχής ορθών υπηρεσιών υγείας.

Με εκτίμηση
          Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας

Γρηγόριος Λεοντόπουλος       Σβαρνας Χρήστος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αριθμός Μελέτης:  5/2022
ΕΡΓΟ:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών 
της Π.Ε. Ημαθίας από ΙΔΠ (Ίδιους Πόρους),  
έτους 2022 1122ΗΜΑ001ΙΔΠ22
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: CPV: 45246410-0
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 291.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Του έργου : 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ»

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / ΠΕ Ημαθίας διακηρύττει 
ότι την 27η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Πέ-
μπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα 
διεξαχθεί με Ανοικτή Διαδικασία, Δημοπρασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016(Ά 147) όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν σήμερα και τους όρους της παρούσας Διακή-
ρυξης, για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙ-
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» με βάση τη μελέτη με αριθ-
μό έγκρισης Φ2.1.1/56/279671(1017)/12-5-2022 από την Υποδ/
νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ημαθίας, ανέρχεται στο ποσό των 
234.677,42 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 291.000,00 
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “αναζήτηση διαγωνισμών δημοσίων έργων” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www. imathia.pkm.gov.gr. (α/α 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 192720)

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα τύπου Β: 
«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕ-
ΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ».

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριο-

ποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατε-
στημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους 

των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του 
άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση 
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο-
ρολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογ-
γυλοποίηση δηλαδή 4.693,54 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επι-
στολή θα απευθύνεται προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας /
ΠΕ Ημαθίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΙΔΠ έτους 2022 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /ΠΕ Ημαθίας και συ-
γκεκριμένα από τον Κωδ. Ε.Π. 1122ΗΜΑ001ΙΔΠ22. Εκδόθη-
κε η με αρ. 3381/2022 απόφαση ανάληψης πίστωσης (ΑΔΑΜ 
22REQ011102961) ποσού 191.000,00€ για το έτος 2022 και 
100.000,00€ για το έτος 2023 και καταχωρήθηκε με α/α 3336 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής Το αποτέλεσμα της δη-
μοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομι-
κή Επιτροπή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερό-
μενοι από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας /ΠΕ Ημαθίας, αρ-
μόδιος υπάλληλος Χατζηιωαννίδης Βασίλειος (τηλ.: 2331353641), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.
ΔΗ.Σ. στις 4-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011353779)

Βέροια, 13-9-2022
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ



Του Γιάννη
Μαγκριώτη

Ο Πρωθυπουργός και 
οι Αρχηγοί των κομμάτων 
πέρασαν από το βήμα της 
86ης ΔΕΘ, ανοίγοντας την 
προεκλογική τους εκστρα-
τεία και θέτοντας τα εκλο-
γικά τους διλήμματα, αλλά, 
όπως φαίνεται από τις δη-
μοσκοπήσεις δεν φαίνεται 
να άγγιξαν κανέναν, αφού 
ότι πίστευαν οι ερωτώμενοι 
στις δημοσκοπήσεις, πριν 

τις ομιλίες των ηγετών των κομμάτων στην 86η ΔΕΘ, τα ίδια 
φαίνεται να πιστεύουν και μετά, σχεδόν τα ίδια, που πίστευαν 
και πριν το Καλοκαίρι.

Που οφείλεται αυτό, όταν χωρίς καμία αμφιβολία, η αγορα-
στική δύναμη της πλειοψηφίας των πολιτών έχει μεγάλες απώ-
λειες, που προστίθενται στις μεγάλες απώλειες των τελευταίων 
δεκατεσσάρων ετών; Τόσο μεγάλες μάλιστα, που δείχνουν να 
μην τους ενδιαφέρει η κατάφορη παραβίαση των αξιών του 
κράτους δικαίου, με τις παρακολουθήσεις πολιτικών και δημο-
σιογράφων.

Η κυβερνητική προπαγάνδα, στηρίζεται σε τρία απλοϊκά 
επιχειρήματα:

1. Όλα τα αρνητικά έρχονται από έξω, κάπως περίεργο 
βέβαια, για την σημερινή εποχή των παγκόσμιων αλληλεξαρ-
τήσεων.

2. Εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σίγουρα, καλύτερο 
από ότι κάνουν οι άλλες χώρες της ΕΕ, ακόμη και οι πιο ισχυ-
ρές. 

3. Ευτυχώς, που δεν είναι κάποιοι άλλοι στην κυβέρνηση, 
γιατί τότε θα ζούσαμε τις τραγωδίες των τελευταίων 12 τουλά-
χιστον χρόνων. 

Πως όμως, μπορεί να ισχύουν αυτά και, να υπάρχει ένα ση-
μαντικό μέρος των πολιτών, που τα πιστεύει, όταν τα στοιχεία 
της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, δείχνουν το ακριβώς αντίθετο; 
Στην χώρα μας η αγοραστική δύναμη της πλειοψηφίας των 
πολιτών, ήταν από τις χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της 
ΕΕ και, υποχώρησε τον τελευταίο χρόνο της ακρίβειας και του 
πληθωρισμού, ακόμη περισσότερο, σε σχέση με τις περισσό-
τερες από αυτές. 

Πιστεύω ότι, τρεις μπορεί να είναι οι πιθανές ερμηνείες:
1. Ο κόσμος είναι φοβισμένος από τις συνεχείς κρίσεις, φο-

βάται ακόμη περισσότερο από τις μεγάλες γεωπολιτικές και οι-
κονομικές αβεβαιότητες, που βλέπει μπροστά του, και προτιμά 
να συντηρήσει ένα μέρος των κεκτημένων του, μη πιστεύοντας 
ότι, μπορεί να βελτιώσει, στο προσεχές μέλλον, την οικονομική 
του θέση. Συνεπώς, μπορεί να δηλώνει ότι, είναι απαισιόδοξος 
για την επόμενη ημέρα, μπορεί να διαφωνεί με την ασκούμενη 
κυβερνητική πολιτική, αλλά να μην πιστεύει ότι μπορεί η κυ-
βέρνηση να κάνει, κάτι καλύτερο. 

2. Να πιστεύει ότι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν 
να προσφέρουν κάτι καλύτερο. 

3. Ένα σημαντικό μέρος των πολιτών να μην συμμετέχει 
στις δημοσκοπήσεις, και το μέρος που συμμετέχει, να μην α-

ντιπροσωπεύει την πραγματικότητα της κοινής γνώμης.
Εδώ γεννιέται ένα ερώτημα: Αυτό το τελευταίο μέρος των 

πολιτών, που είναι το μεγαλύτερο, θα συμμετέχει στις βουλευ-
τικές εκλογές;

Οι εκλογές του 2019, που έφεραν στην εξουσία την ΝΔ και 
Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαν την μεγαλύτερη 
αποχή, από όλες τις εκλογές της Μεταπολίτευσης. Δυστυχώς, 
όλα δείχνουν, πως η απογοήτευση του κόσμου, ιδιαίτερα των 
νέων έχει μεγαλώσει και, η αποχή αναμένεται να είναι ακόμη 
μεγαλύτερη. 

Με αυτά τα δεδομένα φαντάζομαι, οι ηγεσίες των κομμάτων, 
διαμόρφωσαν και την εκλογική στρατηγική, την οποία παρου-
σίασαν στην ΔΕΘ. 

Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο παράδοξο: Ενώ η οικονομική και 
κοινωνική πραγματικότητα του σήμερα είναι εις βάρος της κυ-
βέρνησης και, πολύ περισσότερο θα είναι τους επόμενους μή-
νες, ο φόβος αυτών που θέλουν να συντηρήσουν τα κεκτημένα 
και η απογοήτευση αυτών που δεν ελπίζουν σε κάτι καλύτερο, 
από τα ελάχιστα έως το τίποτα που έχουν, ευνοούν την κυβέρ-
νηση. 

Οι πρώτοι απαντούν σε μεγάλο ποσοστό στις ερωτήσεις 
των δημοσκοπήσεων, οι δεύτεροι όχι. 

Η κυβέρνηση δηλαδή, συντηρεί μια δημοκοπική υπεροχή, 
που στηρίζεται στην συμμετοχή αυτών που θέλουν να διατη-
ρήσουν, έστω και μειωμένα ακόμη περισσότερο, τα κεκτημένα 
τους και, στην αποχή αυτών, που δεν διαθέτουν κεκτημένα, 
ούτε ελπίζουν ότι μπορεί, η όποια πολιτική, να τους τα δημι-
ουργήσει. 

Έτσι, μπορούμε να ερμηνεύσουμε την εκλογική στρατηγική 
του: Εγώ ή το χάος, που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, δεν 
μπορούμε όμως να κατανοήσουμε την στρατηγική της Αξιωμα-
τικής Αντιπολίτευσης, όπως και των άλλων κομμάτων που θέ-
λουν να αναλάβουν την εξουσία, αφού τα τμήματα των πολιτών 
που απευθύνονται, είναι κυρίως αυτά των απογοητευμένων, 
δηλαδή:

1. Η μεγάλη πλειοψηφία των νέων, ανεξάρτητα από το επί-
πεδο εκπαίδευσης.

2. Οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι, με χαμηλά εισοδήμα-
τα.

3. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες, που, 
είτε η μεγάλη πτώση της ζήτησης των προϊόντων και των υ-
πηρεσιών που προσφέρουν, τους βγάζει από την αγορά είτε 
η παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομίας, που φέρνουν οι 
νέες τεχνολογίες, τους μειώνει δραματικά την ανταγωνιστικότη-
τα, με την ίδια οδυνηρή κατάληξη. 

4. Οι νέοι, αλλά και οι μακροχρόνια άνεργοι, θύματα της 
υπερδεκαετούς περιόδου των συνεχών κρίσεων και της συγκέ-
ντρωσης της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας, 
που δημιουργούν οι παγκοσμιοποιημένες αγορές και οι νέες 
τεχνολογίες.

Ούτε την λογική, ούτε το συναίσθημα αυτών των κοινωνι-
κών ομάδων, που αποτελούν την πλειοψηφία της κοινωνίας, 
δεν μπορούν να κερδίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν 
δεν σκεφτούν, δεν προτείνουν και δεν δράσουν, έξω από το 
πολιτικό, προγραμματικό και επικοινωνιακό πλαίσιο που έχει 
κατασκευάσει η κυβέρνηση και έχει εγκλωβίσει τα κύρια κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης, που διακηρύσσουν την αλλαγή της 
πολιτικής και της κυβέρνησης.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ:

Άδικη,  επιλεκτική και 
διχαστική η καταβολή 

αποζημιώσεων σε ένα μεγάλο
 ποσοστό αγροτών  

Έκτακτη Γενική Συνέλευση και κινητοποιήσεις προγραμματίζει ο Σύλ-
λογος Γεωργών Βέροιας, εκτιμώντας ότι οι αποζημιώσεις που πιστώθηκαν 
στους αγρότες είναι επιλεκτικές και άδικες για ένα μεγάλο μέρος των παρα-
γωγών. Σε σχετική ανακοίνωση το ΔΣ αναφέρει τα εξής:

«Οργή και  αγανάκτηση προκαλεί  σ ένα μεγάλο ποσοστό αγροτών  της 
Ημαθίας και της Πέλλας, η χθεσινή άδικη,  επιλεκτική και διχαστική για τους 
αγρότες οικονομική στήριξη ορισμένων  από το ΥΠΑΑΤ. 

Δύο κουβέντες μονο έχουμε να πούμε προς την Κυβέρνηση και το Υ-
πουργείο σαν Αγροτικός Σύλλογος  .

Το ταμείο αποθεματικών κρίσης της ΕΕ δεν απευθύνεται σε εκλεκτούς κ. 
Γεωργαντά, αλλά σε  όλους τους αγρότες Ευρωπαίους πολίτες.

Μόνο στην κατεύθυνση της συνοχής δεν κινούνται τέτοιου είδους κινή-
σεις κ. Υπουργέ.

Θα μας βρείτε μπροστά σας ενωμένους και αποφασισμένους .
Ο  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ  αντιδρά άμεσα και 

προγραμματίζει έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και κινητοποιήσεις τις 
προσεχείς ημέρες και καλεί όλα τα μέλη του αλλά και όλους τους αγρότες 
να συμμετάσχουν προς αποκατάσταση της αδικίας, αλλά και την παραπέρα 
διεκδίκηση αποζημιώσεων από τις καλοκαιρινές βροχοπτώσεις και την γενι-
κότερη στήριξη του εισοδήματος  ΟΛΩΝ των αγροτών».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6/10/2022 ΣΤΙΣ 6.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ 2022
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Γιατί η αντιπολίτευση είναι σε άμυνα;

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Περί υποτιθεμένου νομοσχεδίου 
Βορίδη - Γεραπετρίτη

Πληροφορηθήκαμε από φιλοκυβερνητικό 
μέσο ότι οι κ.κ. υπουργοί Βορίδης και Γεραπε-
τρίτης «εκπονούν νομοσχέδιο για τον αποκλει-
σμό» συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος από 
τις εθνικές εκλογές. 

Ελπίζουμε ειλικρινά, να πρόκειται απλά για 
φήμη. Επειδή ωστόσο, και στο παρελθόν έχουν 
υπάρξει ανάλογες «φωτογραφικές» νομοθετικές 
παρεμβάσεις, εκφράζουμε τη βαθύτατη ανησυ-
χία μας, αλλά και την αντίθεσή μας σε μία τέτοια 
πιθανότητα.

Η χρήση και κατάχρηση της νομοθετικής ε-
ξουσίας για τον πολιτικό εκτοπισμό προσώπων και φορέων δεν είναι δείγμα 
δημοκρατίας, αλλά κυβερνητικού θράσους και αυταρχισμού. Ιδιότητες για 
τις οποίες ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του εισπράττουν τελευταία όχι 
μόνον τη λαϊκή, αλλά και τη διεθνή κατακραυγή! 

Ο Εκπρόσωπος Τύπου
Παναγιώτης Δούμας



Πρωτιές στη 
Λάρισα για τα 2 
ζεύγη που μας 

εκπροσώπησαν στο 
Περιφερειακό Πρωτά-
θλημα Κεντρικής Ελλά-
δος 2022!

Αγγελής Β - Κοντού Χ 1η θέση 
στην κατηγορία 1-9!

Μόνο οι rookies μας θα μπο-
ρούσαν να επισκιάσουν μια τέ-
τοια επιτυχία...

Υγρόπουλος Μ - Ζαχαριάδου 
Δ, στην πρώτη τους παρουσία 
σε τουρνουά, 1η θέση ανάμεσα 
στους μαθητές!

Συγχαρητήρια σε όλους! Μας 
κάνατε υπερήφανους.

SL2: Απειλεί ότι θα 
προσφύγει στο Διαιτητικό 

ο πρόεδρος
Λεωνίδας Λεουτσάκος!

Με προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο 
προειδοποίησε ο πρόεδρος της Super 
League 2, Λεωνίδας Λεουτσάκος, σε 

περίπτωση που η ΕΠΟ αποφασίσει τον προβιβα-
σμό πάνω από μίας ομάδας στη δεύτερη κατηγο-
ρία.

Η εν λόγω απόφαση αναμένεται να παρθεί από την Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΕΠΟ στο πλαίσιο της συνεδρίασης που είναι 
προγραμματισμένη για την Πέμπτη (6/10) και αφορά την άνοδο 
του Αγροτικού Αστέρα και του Πανδραμαϊκού στη Super League 
2, αλλά και την αποκατάσταση όσων ομάδων δικαιώθηκαν από το 
Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ (π.χ. παραμονή του Ορφέα Ξάνθης 
στη Γ’ Εθνική), χωρίς να «πειραχτούν» οι ομάδες που αγωνίστη-
καν στη Γ’ Εθνική δίχως να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

«Το πρωτάθλημα θα γίνει με 30 ομάδες. Θέλουμε ο αριθμός 
των ομάδων κάθε χρόνο να μειώνεται», είπε μεταξύ άλλων χθες 
ο Λεωνίδας Λεουτσάκος, ενώ ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλ-
τάκος, του απάντησε λέγοντας ότι υπάρχει εντολή από τη Γενική 
Συνέλευση, την οποία πρέπει να υλοποιήσει.
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Η ΕΠΟ δημοσι-
οποίησε την 
προκήρυξη για 

το νέο πρωτάθλημα της 
Γ’ Εθνικής, και για τη 
σεζόν 2023-24. Στην 
ιστοσελίδα της ΕΠΟ 
ανέβηκε η ανανεωμένη 
προκήρυξη για το πρω-
τάθλημα της Γ’ Εθνικής, 
τόσο της σεζόν 2022-23, 
όσο και για το 2023-24.

Αλλαγές πολλές δεν περιλαμ-
βάνει, σε σχέση με την περσινή, 
καθώς διατηρούνται οι 4 όμιλοι, 
παρά τα σενάρια για αύξησή τους. 
Η προθεσμία για τις δηλώσεις 

συμμετοχής εκπνέει στις 10 Οκτω-
βρίου, ενώ τέσσερις ξένοι, χωρίς 
κάποιο ηλικιακό όριο θα παίζουν 
στην ενδεκάδα.

Αυτό που δεν ανακοινώθηκε 

είναι η ημερομηνία έναρξης του 
πρωταθλήματος, με την Επιτροπή 
Διοργανώσεων να έχει ένα πλάνο 
για σέντρα στις 23/10, αλλά όλα 
θα κριθούν από την άρση της ανα-

στολής των ερασιτεχνικών πρω-
ταθλημάτων που έχει αποφασίσει 
η ΕΠΟ.

Γ’ Εθνική
Οριστικά σε 4 ομίλους το πρωτάθλημα

Σύγχρονη Λέσχη Μπριτζ Βέροιας

Διπλή επιτυχία σε αγώνες στην Λάρισα



Τουρνουά μικρών αθλητών γεννη-
θέντων από το 2010-2013 διοργάνω-

σε η ομάδα μας το Σάββατο 1/10 στο 
ΔΑΚ Βικέλας του Μακροχωρίου με τη 

συμμετοχή των Αετών Βέροιας και του 
Εδεσσαικού.

Το τουρνουά αποτέλεσε μιας πρώ-
της τάξεως ευκαιρία για τους μικρούς 
μπασκετμπολίστες να “πάρουν παι-
χνίδια στα πόδια τους”, ενόψει της 
νέας αγωνιστικής σεζόν.

Μην ξεχνάμε ότι βασικό μέλημα 
της ΕΟΚ είναι η αύξηση του αριθμού 
των αγώνων, επίσημων και ανεπίση-
μων, για όλους τους αθλητές των α-
ναπτυξιακών τμημάτων, ανεξαρτήτως 
ηλικιακής βαθμίδας.

Ευχαριστούμε πολύ τις ομάδες 
που συμμετείχαν στο τουρνουά, όπως 
επίσης και την Αντιπεριφέρεια για την 
πολύτιμη συνδρομή της στη διεξα-
γωγή του κι ευχόμαστε σε όλους μια 
καλή αγωνιστική χρονιά.

Στο Σχολείο Ειδικής Αγω-
γής Βέροιας, βρέθηκε χθες, 
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, 
ο πρωταθλητής Snowboard 
του «Εν Σώματι Υγιεί» Πε-
τράκης Κωνσταντίνος, απο-
δεχόμενος την πρόσκληση 
της Διευθύντριας κ. Μάνια 
Χρύσας και του Εκπαιδευ-
τικού Φ.Α. του σχολείου. Η 
επίσκεψη πραγματοποιήθη-
κε με αφορμή τις σχολικές 
αθλητικές εκδηλώσεις της 
Πανελλήνιας Ημέρας Σχολι-
κού Αθλητισμού 2022.

Η επίσκεψη είχε τίτλο 

«Γνωρίζω από κοντά έναν 
αθλητή Παραολυμπιακών Α-
γώνων» και οι άξονες που 
κινήθηκε η παρουσίαση ή-
ταν:

Προβολή Φωτογραφιών 
και Βίντεο από τις συμμετο-
χές του αθλητή σε διεθνείς 
αγώνες.

Παρουσία του αθλήμα-
τος, των αγωνισμάτων και 
του συστήματος κατηγοριο-
ποίησης των αθλητών.

Προσωπικά βιώματα και 
εμπειρίες του αθλητή από 
την συμμετοχή του στον 

προσαρμοσμένο αθλητισμό 
υψηλού επιπέδου και τον α-
ντίκτυπο που έχει στην προ-
σωπική και κοινωνική του 
ζωή. 

Συμμετοχή των μαθητών 
σε ασκήσεις προσομοίωσης 
Snowboard.

Ο Πετράκης δήλωσε εν-
θουσιασμένος με την υπο-
δοχή και τη συμμετοχή των 
μαθητών του σχολείου και 
έδωσε υπόσχεση για ανάλο-
γες επισκέψεις και δράσεις 
στο μέλλον.
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Επίσκεψη του Πετράκη στο Ειδικό 
Σχολείο Βέροιας για την Πανελλήνια 

Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
Το καλοκαίρι του 2022, 

η Βεροιώτισσα Σοφία Υφα-
ντίδου πήρε την μεγάλη α-
πόφαση να “κρεμάσει” τα 
spikes της και να ολοκλη-
ρώσει μια καριέρα πολλών 
ετών με αρκετές διακρί-
σεις και πολλές συμμετο-
χές με την Εθνική Ομάδα 
στίβου στις μεγαλύτερες 
διοργανώσεις. “Στην αρχή 
ήταν δύσκολο, συναισθη-
ματικά. Τον πρώτο μήνα 
ήμουν σε ένα μικρό σοκ, 
κάποιες φορές μάλιστα που 
πήγαινα στο στάδιο, σκε-
φτόμουν όλες τις αναμνή-
σεις και δάκρυζα” σχολίασε 
η Υφαντίδου. Συμμετοχές 
σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 
Παγκόσμια και Ευρωπα-
ϊκά Πρωταθλήματα, εννιά 
φορές πανελληνιονίκης 
γυναικών στο έπταθλο, η 
Βεροιώτισσα πρωταθλήτρια 
τα έκανε όλα. Ένα πράγμα 
όμως έχει πλέον στο μυαλό 
της, ένας νέος στόχος που 
ήρθε τυχαία.

“Το καλοκαίρι αποφάσι-
σα και ξεκίνησα το τρέξιμο. 
Αρχικά, για να γυμνάζομαι. 
Ήθελα κάτι να έχω στο 
μυαλό μου και έτσι έβαλα 
ένα στόχο, να τρέξω στο 
Μαραθώνιο της Αθήνας για 
να ζήσω την εμπειρία. Εί-
ναι ένας ιστορικός αγώνας. 
Αν δεν το έκανα τώρα, δεν 
θα το έκανα ποτέ” δήλωσε 
η Υφαντίδου, και συνέχισε: 
“Στην αρχή είπα ότι θα πη-
γαίνω ήρεμα και ξεκούρα-
στα, αλλά δεν μπορούσα το 
χαλαρό τρέξιμο και άρχισα 
να ανεβάζω τον ρυθμό. Πά-
ντοτε μου άρεσε να τρέχω, 
ένιωθα μια ελευθερία. Αρχι-
κά, είπα ότι θα πάω για ένα 
χρόνο κάτω από τις τέσσε-
ρις ώρες και τριάντα λεπτά. 

Καθώς περνούσαν οι πρώ-
τες προπονήσεις παρατή-
ρησα ότι μπορούσα και για 
πιο κάτω. Πλέον έχω κατα-
λήξει πως θέλω ένα χρόνο 
κάτω από τις τρεις ώρες και 
τριάντα λεπτά. Είναι βέβαια 
δύσκολος αγώνας αλλά θα 
το κυνηγήσω. Είμαι πολύ 
ενθουσιασμένη και μου α-
ρέσει φουλ το τρέξιμο. Η 
αλήθεια είναι πως δεν κα-
ταλαβαίνω πότε περνάει η 
ώρα. Υπάρχει μεγάλη δι-
αφορά με την προπόνηση 
για το έπταθλο. Η προπό-
νηση για μαραθώνιο δεν 
έχει αυτή την ένταση κα-
θημερινά. Για το έπταθλο 
έκανα πολύ περισσότερες 
ώρες προπόνηση, καθημε-
ρινά. Τώρα για παράδειγμα 
τρέχω ένα συνεχόμενο, για 
δυο ώρες, και τέλος”.

Και σε αυτό τον αγώ-
να, όπως και σε όλους 
τους προηγούμενους, δεν 
είναι μόνη της. “Το αστείο 
της κατάστασης είναι ότι 
ενώ αρχικά είχαμε πει με 
τον coach μου (Κυριάκος 
Μηνάς) ότι θα κάνουμε μό-
νο ήρεμα χιλιόμετρα και 
συνεχόμενο, ξεκίνησε να 
μου βάζει και κομμάτια και 
ταχύτητες. Πλέον, το έχει 
πάρει και αυτός πιο ζεστά“, 

σχολίασε η πρωταθλήτρια 
Ελλάδος στο έπταθλο, για 
το 2022. Πριν την εμφάνι-
σή της στον Μαραθώνιο 
Αθήνας, τον Αυθεντικό, θα 
κάνει μια επιπλέον στάση 
με στόχο την πρόκριση σε 
ένα διαφορετικό Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα από αυ-
τά που είχε συνηθίσει. “Θα 
τρέξω στον ημιμαραθώνιο 
της Θεσσαλονίκης, σε λίγες 
ημέρες, για να μπορέσω να 
κάνω ένα χρόνο κάτω α-
πό το όριο συμμετοχής στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Μαραθωνίου. Είναι κάτι 
που το έχω κάνει ήδη στην 
προπόνηση. Αυτό που θέ-
λω στον μαραθώνιο, είναι 
να τερματίσω καλά. Αλλά 
φαντάζεσαι να πάρω και 
βαθμούς από το πανελλή-
νιο του μαραθωνίου; Θα 
είναι σίγουρα πρωτοτυπία, 
θα έχω βαθμολογηθεί την 
ίδια χρονιά σε έπταθλο, α-
κόντιο και μαραθώνιο”, είπε 
γελώντας η Υφαντίδου.

Όσον αφορά τη συνέ-
χεια, η Σοφία Υφαντίδου 
τονίζει: “Δεν έχω στο μυα-
λό μου να τρέξω και άλλο 
μαραθώνιο ή να κυνηγήσω 
άλλους αγώνες. Το κάνω 
γιατί με ευχαριστεί και με 
κρατάει σε καλή κατάστα-

ση. Μετά τον μαραθώνιο 
της Αθήνας θα τρέξω σί-
γουρα και στο δικό μας α-
γώνα τρεξίματος εδώ στη 
Βέροια, τον 9ο Φιλίππειο 
Δρόμο, μια γιορτή του τρε-
ξίματος στις αρχές Δεκεμ-
βρίου. Μετά το πρόγραμμα 
μου θα έχει ξεκούραση για 
το υπόλοιπο της χρονιάς 
και ραντεβού πάλι του χρό-
νου στον Αυθεντικό Μαρα-
θώνιο της Αθήνας, στην ε-
πέτειο των 40 χρόνων“.

Πλεόν, στην καθημερι-
νότητά της -εκτός του τρεξί-
ματος- η προπονήτρια του 
ΟΚΑ Βικέλα Βέροιας έχει 
αναλάβει και νέες αρμοδιό-
τητες καθώς ασχολείται με 
την προπονητική ενεργά: 
“Εχω ξεκινήσει την προπο-
νητική στον σύλλογό μου, 
τον ΟΚΑ Βικέλα Βέροιας, 
και αυτήν τη στιγμή έχω 
δυο τμήματα με 55 παιδά-
κια, από μεγάλα νήπια μέ-
χρι και την Τετάρτη δημοτι-
κού. Θέλει υπομονή και έχει 
κούραση, αλλά μου αρέσει 
πολύ. Το διασκεδάζω και 
το ευχαριστιέμαι. Μετά από 
κάθε προπόνηση με τα παι-
δάκια, το τρέξιμο με ηρεμεί 
και με ξεκουράζει”.

Σοφία Υφαντίδου: Πανελληνιονίκης 
επτάθλου το καλοκαίρι… μαραθωνοδρόμος 

στον Αυθεντικό το Φθινόπωρο

Τουρνουά μικρών αθλητών στο Μπάσκετ
Συμμετείχαν Φίλιππος ,Αετοί και Εδεσσαικός



Σε καμπ τερματοφυλάκων
της εθνικής Δάιος, 

Παπαδημητρίου και Καμπάς

Με τη συμμετοχή τριών αθλητών από την 
Ημαθία έγινε το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο στο Φιλίππειο το camp τερματοφυ-

λάκων, νέων και εφήβων, των εθνικών ομάδων 
χαντ-μπολ.

Ήταν ο Γιώργος Δάιος ( γιός του Στέργιου Δάιου παλιού βολλευ-
μπολίστα) από τον Ζαφειράκη -φέτος παίζει στη ΧΑΝΘ, ο Δημήτρης 
Παπαδημητρίου ( γιός του Στέργιου Παπαδημητρίου που φόρεσε 
την φανέλα της Εθνικής και του Φιλίππου Βέροιας) από τον Φίλιπ-
πο και ο Γιάννης Καμπάς από τον Φέρωνα. Παιδιά που το μέλλον 
είναι μπροστά τους για την εθνική ομάδα!

Καλή συνέχεια με υγεία και πολύ δουλειά...

Super League: Το Πρωτά-
θλημα γεμάτο ενδιαφέ-
ρον και μέχρι τη διακοπή 

για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 
Κατάρ έρχονται έξι σερί εβδομά-
δες με ισάριθμα ντέρμπι!

Οι Έλληνες φίλαθλοι είχαν συνηθίσει ένα 
Πρωτάθλημα που ξεκαθάριζε από νωρίς. Με 
μία ομάδα, άντε το πολύ δύο να δείχνουν ικα-
νές να ακολουθήσουν το ρυθμό της κορυφής. 
Οπότε το ενδιαφέρον περιοριζόταν στην είσο-
δο των play offs, στα ευρωπαϊκά εισιτήρια και 
λιγότερο στον υποβιβασμό.

Η φετινή Super League διαφέρει. Ο βασι-
κός λόγος είναι η χειμερινή διακοπή. Είμαστε 
στις 4 Οκτωβρίου και σε ένα 40 μέρες ου-
σιαστικά, ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος. 
Ο δεύτερος θα αρχίσει στις 21 Δεκεμβρίου, 
καθώς ενδιάμεσα υπάρχει το Μουντιάλ του 
Κατάρ.

Έχουμε ολοκληρωμένες 6 αγωνιστικές. 
Αυτό σημαίνει πως απομένουν άλλες 7 για 
να συμπληρωθούν οι 13 του πρώτου γύ-
ρου. Άρα στις επόμενες έξι εβδομάδες, θα 
διεξαχθούν 7 αγωνιστικές. Με αναμετρήσεις 
«φωτιά»!

Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει 
υπερβολή στον χαρακτηρισμό. Απ’ το ερχό-
μενο και για τα υπόλοιπα έξι Σαββατοκύρια-
κα, είναι προγραμματισμένη μία αναμέτρηση 
ανάμεσα σε δύο εκ των πέντε «μεγάλων» 
του Ελληνικού ποδοσφαίρου. Παναθηναϊκός, 
ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Άρης, θα «πα-
λέψουν» για όσο το δυνατόν περισσότερους 
βαθμούς. Με σαφώς αυξημένο ενδιαφέρον 
στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Τα περιβόητα 
ματς των έξι βαθμών όπως συνηθίζουμε να 
λέμε.

Μοναδική απ’ τις επόμενες επτά αγωνιστι-
κές που δεν υπάρχει αναμέτρηση ανάμεσα 
σε δύο απ’ τις πέντε αυτές ομάδες, είναι η 
12η. Συμπτωματικά η αγωνιστική που θα 
διεξαχθεί εμβόλιμα. Δηλαδή στις 9 και 10 
Νοεμβρίου. Και πάλι υπάρχουν ενδιαφέρο-
ντα ματς, όπως το Παναιτωλικός-Παναθη-
ναϊκός, το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός και το 
Ιωνικός-ΠΑΟΚ.

Βέβαια είναι άλλο το σασπένς και η α-
ναμονή, για τα παιχνίδια που θα γίνουν τα 
επόμενα έξι Σαββατοκύριακα. Κατά σειρά 
οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν να περιμένουν 
Άρης-ΑΕΚ, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (θα διεξαχθεί 
Δευτέρα), Παναθηναϊκός-Άρης, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, 
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Ολυμπια-
κός-ΑΕΚ!

Πρόγραμμα και σερί ντέρμπι που εκτοξεύ-
ουν την αγωνία και είναι ικανά να διαμορφώ-
σουν βαθμολογικές συνθήκες που θα «ξεκα-

θαρίσουν» το τοπίο ή θα φέρουν ανατροπές!
Αναλυτικά τα έξι ντέρμπι που ακολουθούν 

τις ερχόμενες έξι εβδομάδες:
7ηαγωνιστική-09/10/2022
Άρης-ΑΕΚ

8ηαγωνιστική-17/10/2022
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

9ηαγωνιστική-23/10/2022
Παναθηναϊκός-Άρης

10ηαγωνιστική-30/10/2022
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

11ηαγωνιστική-06/11/2022
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

13ηαγωνιστική-13/11/2022
Ολυμπιακός-ΑΕΚ

ΕΚΑΣΚΕΜ - Μπάσκετ Εφήβων
Φίλιππος Β. - Ζαφειράκης Ν. 

34-76 !!
Στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής του εφηβικού πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΚΕΜ, ο 

Φίλιππος Βέροιας φιλοξένησε τον Ζαφειράκη Νάουσας.
Η ομάδα του Φιλίππου  δε βρέθηκε σε καλή μέρα και σε συνδυασμό με την ποιό-

τητα του αντιπάλου γνώρισε την βαριά ήττα με 34-76.
Δεκάλεπτα: 6-15, 16-43, 23-57, 34-76
Φίλιππος Βέροιας (Κουρουζίδης): Χονδροματίδης 9, Φάκας Μ. 3, Πιπεράκης 6, 

Κακαλές, Μπεσίνας, Λαζός 4, Αθανασίου 5, Φάκας Ι., Πέιος 1, Τζιούρτζιας, Σαράντης 
6, Φαρμάκης.

Ζαφειράκης Νάουσας (Μυλωνάς): Κολτσιάκης, Πουρλίδας Β. 15, Σμέρνος Δ., 
Σμέρνος Β., Τσίλης 7, Πουρλίδας Δ. 8, Παπαπέσιος 5, Δημάκας 3, Μπιλιούρης Δ. 33, 
Μπιλιούρης Α., Λαφάρας, Καφετζής 5.
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Τετάρτη 05-10-2022

14:30-21:00ΝΙΚΟ-

ΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κο-

ντά στο 6ο Δημοτικό 

σχολείο) 23310-66755

14:30-21:00 ΠΑ-

ΠΑΡΗΟΛΥΜΠΙΑ ΦΥ-

ΚΑΤΑ (Λ.ΣΤΡΑΤΡΟΥ) 

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑ-

ΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

19:00-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

21:00-08:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

Φαρμακεία

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

03-10-2022 μέχρι 

09-10-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Πραγματοποιήθηκε  στο 
ΔΑΚ «Βικέλας» ο καθι-
ερωμένος αγιασμός του 

ανδρικού τμήματος, πριν το 
πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρο-
νιάς.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Σίμος Γαβριηλί-
δης, ο Γενικός Αρχηγός Κώστας Κασάπης, ο 
Υπεύθυνος της Ακαδημίας, Σάκης Ιατρού, ο 
συνεργάτης Σωτήρης Στογιάννος, ο προπονη-
τής Ανδρέας Οκλαλιώτης και οι αθλητές που 
απαρτίζουν το ρόστερ, πήραν την ευλογία του 
πατέρα Παύλου και πλέον μετρούν αντίστροφα 
για το Σάββατο (7/10, 20.30) με αντίπαλο τον 
ΑΟΚ Βέροιας.

Ακολούθησε η πρώτη προπόνηση της ε-
βδομάδας, ενώ αύριο Τρίτη έχει προγραμματι-
στεί φιλικός αγώνας με αντίπαλο τον Εδεσσαϊ-
κό (ΔΑΚ «Βικέλας», 18.15)

Ο αγιασμός των Αετών Βέροιας
και η προπόνηση της Δευτέρας πριν την πρεμιέρα

Super League
Το ενδιαφέρον στα ύψη – Έξι σερί ντέρμπι

μέχρι τη χειμερινή διακοπή!
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειά-
ζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν 
στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέ-
φωνο του Γηροκο-
μείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Σήμερα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
Νέα Εθελοντική 

Αιμοδοσία στο Δήμο 
Αλεξάνδρειας 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, 
μέσω του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας και Πολιτισμού προ-
κειμένου να έχει τη δυνατό-
τητα να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες για αίμα των δημο-
τών μας, καλεί νέους και πα-
λιούς εθελοντές αιμοδότες να 
ανταποκριθούν και να προ-
σέλθουν στην εθελοντική αι-
μοδοσία που διοργανώνει την Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022, από τις 
09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. στο κτίριο όπου στεγάζεται το ΚΑΠΗ 
του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Την αιμοληψία αναλαμβάνει κινητό συνεργείο του Τμήματος 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας, το οποίο αποτελείται από 
επιστημονικό προσωπικό, τηρώντας αυστηρά τους υγειονομικούς 
κανονισμούς για την προστασία των αιμοδοτών.

Κατά τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας:
(α) Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και
(β) θα εφαρμοστούν όλες οι προβλεπόμενες οδηγίες για την α-

σφαλή προσέλευση και συμμετοχή των εθελοντών.
Οι εθελοντές αιμοδότες κατά την προσέλευσή τους στο χώρο 

θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα και τον 
αριθμό ΑΜΚΑ.

Η συμμετοχή όλων μας σε αυτή τη δράση είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική, η Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου μας δεν είναι απλώς μια 
πράξη αγάπης, αλλά επιτακτική ανάγκη και έμπρακτη απόδειξη 
αλληλεγγύης και ανιδιοτέλειας προς τους συνανθρώπους μας που 
χρήζουν αίματος, για να ενισχύσουμε τη δύναμη της συλλογικής 
προσπάθειας στον αγώνα της ασφαλούς προσφοράς αίματος χω-
ρίς αντάλλαγμα.

Παρακαλούνται οι Δημότες που αιτήθηκαν να τους χορηγηθεί αίμα 
και δεν επέστρεψαν τις φιάλες, όπως όφειλαν να κάνουν εντός δυο 
μηνών, να προσέλθουν την ημέρα αυτή ώστε να ξεχρεώσουν τις φιά-
λες που οφείλουν ενισχύοντας τα αποθέματα αίματος του Δήμου μας.

Όσοι αδυνατούν να προσέλθουν την ημέρα αυτή μπορούν να 
απευθυνθούν άμεσα στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου 
Βέροιας, καθημερινά ή και Σαββατοκύριακο και να δηλώσουν ότι 
θέλουν να συνεισφέρουν για την ενίσχυση της Ομάδας Εθελοντών 
Αιμοδοτών Δήμου Αλεξάνδρειας και παράλληλα να ενημερώσουν 
την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα 23330-53071 
και 53072, ώστε να γίνει σχετική καταχώρηση στο Μητρώο.

Εάν δεν αναπληρωθούν οι οφειλές που εκκρεμούν έως σήμερα 
ο Δήμος Αλεξάνδρειας δεν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των 
Δημοτών που δεν είναι αιμοδότες, λόγω έλλειψης αίματος.

Δώσε αίμα, σώσε ζωές !
Ξεπέρασε το ΦΟΒΟ – γίνε ΦΩΣ για τους άλλους – Χάρισε ΖΩΗ!

Ο Αντιδήμαρχος
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Δριστάς Στέφανος

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων: 

Από τις 4 έως 
τις 7 Οκτωβρί-
ου θα βρίσκεται 
στην Αθήνα, ό-
που θα συμμε-
τάσχει στις ερ-
γασίες της Ιεράς 
Σ υ ν ό δ ο υ  τ η ς 
Ιεραρχίας της 
Εκκλησίας της 
Ελλάδος. 

Την Πέμπτη 6 
Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομι-
λήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Ε-
πισκοπικός Λό-
γος» μέσα από 
την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την 

αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Πρόσκληση νέων μελών 
στη Φιλαρμονική 

του Δήμου Αλεξάνδρειας
Σας καλωσορίζουμε στην Φιλαρμονική Δήμου Αλεξάνδρειας 

(κτήριο ”Ψυχούλα” πίσω από το 1ο Γυμνάσιο Λύκειο).
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ομάδα μας, ανεξαρτήτως 

ηλικίας.
Μπορείτε να μάθετε κρούστα ή πνευστά. Τα μαθήματα είναι 

δωρεάν, για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γρα-
φεία της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας ή στα 
μέσα κοινωνικής  δικτύωσης στο: https://www.facebook.com/
alexandreiaphilharmonic

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

Βεροίας Παντελεήμων: 
«Μακάριοι οἱ πραεῖς ὅτι αὐτοί 

κληρονομήσουσι τήν γῆν»
 Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπο-
μπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Μακάριοι οἱ 
πραεῖς ὅτι αὐτοί κληρονομήσουσι τήν γῆν».

 Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέ-
μπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, 
στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube 
καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Συνεχίζονται τα δωρεάν 
rapid tests 

στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Α-

λεξάνδρειας σε 
συνεργασία με 
κλιμάκιο του Ε-
ΟΔΥ συνεχίζει 
τη διενέργεια 
δωρεάν δειγ-
ματοληπτικού 
ελέγχου στον 
γ εν ι κό  πλη -
θ υ σ μ ό ,  σ τ ο 
πλαίσιο της ε-
πιδημιολογικής 
επιτήρησης του 
covid-19.

Ειδικότερα, το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στο χώρο του 
ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, ώστε να προσέλθουν οι πολίτες, έχοντας μαζί 
τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, για να 
πραγματοποιήσουν rapid test, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ημερήσιο Πρόγραμμα
• Τρίτη 4 Οκτωβρίου: 09:00 – 14:30
• Πέμπτη 6 Οκτωβρίου: 10:00 – 13:30
• Παρασκευή 7 Οκτωβρίου: 09:00 – 14:30

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 5 Οκτω-

βρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Αριστείδης Κλ. Σιδηρό-
πουλος σε ηλικία 90 ετών.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Οκτω-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Παντελεήμονος και Ειρήνης στο 
Μετόχι ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς  
και θείας

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

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 ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Οκτω-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος (Μεγ. 
Αλεξάνδρου 39) στη Βέροια 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜ.
ΜΠΕΣΙΝΑ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δε-
ήσεις τους προς το Θεό.

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 
Ο αδελφός, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.653
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.669
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
στα Παλατίτσια εντός 
του οικισμού 480 τ.μ., 
άρτιο και οικοδομήσι-
μο, με αποθήκη και α-
χυρώνα 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
2 στρέμ. στους Γεωρ-
γιανούς, άρτιο και οικο-
δομήσιμο, περιφραγμέ-
νο, ρεύμα. Μεγάλη ευ-
καιρία. Τιμή 22.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 
στο κέντρο της Βέροιας 
γκαρσονιέρα μέχρι 50 
τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα από 120 τ.μ. και 
πάνω (3 ή 4 δωμάτια) 
για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, πε-
ριοχή Βέροιας. Τηλ.: 
6947 606674.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα πλήρως α-
νακαιν ισμένο,  στην 
Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2 
δωμάτια, σαλόνι, χωλ, 
κουζίνα, W.C., φυσικό 
αέριο, air condition, 
πολύ κοντά στα Πανε-

πιστήμια. Πληρ. κιν.: 
6978 008441.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα, 1ος ό-
ρ ο φ ο ς ,  Α ν ο ί ξ ε ω ς 
52. Πληρ. τηλ.: 6945 
852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα στη Σκύδρα 
90 τ.μ., 1ος όροφος, 
ανακαινισμένο, χωρίς 
θέρμανση, χωρίς κοι-
νόχρηστα, 250 ευρώ. 
Τηλ.: 6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

κατάστημα 120 τ.μ. ι-
σόγειο, 30 τ.μ. πατάρι, 
εξαιρετικής προβολής 
σε άριστη κατάσταση 
κοντά στη Γέφυρα Κού-
σιου. Πληρ. τηλ.: 6972 
269839 κος Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τάστημα 35 τ.μ. και 10 
τ.μ. πατάρι με εσωτε-
ρικη σκάλα, Ήρας 10. 
Διαθέτει μεταλλικό ρολό 
ασφαλείας. Τηλ.: 6986 
731153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συ-
νεργείο αυτοκινήτων 
πλήρως εξοπλισμένο. 
Τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξε-
νώνας με καφέ-εστια-
τόριο, στο Σέλι (Κάτω 
Βέρμιο), στην πλατεία 
του χωριού. Δεκτές, 
μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Τηλ. 6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ
– GREEN MARKETS 
αναζητά υπάλληλο λο-
γιστηρίου-βοηθό λογι-
στή για τη στελέχωση 
του λογιστηρίου της στη 
Βέροια. Παλαιότερη ε-
μπειρία σε αντίστοιχη 
εμπορική εταιρία θα λη-
φθεί υπόψη. Αποστολή 
βιογραφικών: career@
greenmarkets.gr.

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και 
παρουσία 26 ετών στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων 
– παραγωγής ειδών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ χειριστές ανυψωτικών
μηχανημάτων (κλαρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτή-
σεις στη μονάδα παραγωγής που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας 
– Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη 
φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την 
άδεια εργασίας).

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email info@almifoods.
gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800

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

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 350 τ.μ. ο 
καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο 
Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό ύψος, χωρίς 
εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ 
το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267 & 23320 41088.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη 
Μπότσαρη μόλις ανα-
καινισμένο, 68 τ.μ., α-
νατολικο όλα πρόσοψη, 
θερμομονωμένο, με α-
ντλία θερμότητας, 3ος ό-
ροφος, κοντά σε αγορά, 
στάσεις, Μετρό.ΖΗΤΕΙ-
ΤΑΙ νεαρά υπάλληλος 
φαρμακείου. Τηλ.:6956
483486.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 32 στρέμματα, με δυνατότητα επέκτασης 
ακόμη 16στρεματων (μπάντα)  200 x 200, 4 όψεων, πρόσοψη 200 μ., 
άρτιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 4.000 τ.μ., ρεύμα - νερό, μεσίτες δεκτοί, πλη-
σίον εργοστασίου ΑΣΠΙΣ στο Ζερβοχώρι, ποτιστικό δίκτυο περιμετρικά, 
πάνω στο δρόμο δίπλα στο χωριό, ηλιόλουστο καθ’ όλη την διάρκεια της 
ημέρας, κατάλληλο για καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, εργοστάσιο, κατοικία, 
κτήμα, διαθέσιμο,  τιμή, συζητήσιμη, 2.200,00€ το στρέμμα. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα τηλέφωνα: 2332047779 , 6932440846

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΙΕΡΙΩΝ πανω οικ.346 τ.μ με διπλοκατοικια 95000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 80 ΕΠ.ΣΤΕΓΗ τ.μ 2ΔΣ-Κ Α/C με κοπλαμ,πορτα 
ασφ.77000€ E
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ 2ΔΣΚ του 93΄1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ 
ΜΕ ΩΡ/ΣΗ 95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στ.6 χιλ.απο κεντρο κτημα με αγροικια 75 
τ.μ 40000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ  27000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ με οικοπ.500 τ.μ 55000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 23000€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ΕΥ-
ΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.300 τ.μ 
90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ Επιπλωμενο στουντιο 1ος  οροφος μονωμενο 270€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Γκαρς.44 τ.μ 1Δ-Κουζινα wc με Κ.Θερμα-
μανση 200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασ-
σα με αδεια 25000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιο-
πεδο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ όχι μεσιτικα

ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 
12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ  σε ασφαλτο,με ροδακινα  20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστιντουτο κτλπ. Χρηζει α-
νακ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 50 τ.μ γκαραζ διαμπερες καταλληλο κ για κατοικια 
18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩN

ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 
400€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥ-
ΓΕΙΑ στην Βεροια 4000€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ 600€
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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 
εργασία σε εταιρία με σκαλω-
σιές. Τηλ.: 6942 462643 & 6982 
021124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα σε ψητο-

πωλείο για πρωινες ώρες στη 
Βέροια. Τηλ.: 23310 27727, ώ-
ρες επικοινωνίας 9.00 π.μ - 3.00 
μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντί-

δα ηλικιωμένης στο Ταγαροχώρι. 
Πληρ. τηλ.: 23310 71653 & 6984 
427753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να φρο-
ντίζει άτομο με αστάθεια στα 
πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 510164 
ή 23310 66976 στη Βέροια κ. 
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ει-
δική άδεια από επιχείρηση στη 
Βέροια γία πλήρη απασχόλη-
ση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & 
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων 
από επιχείρηση στη Βέροια 
για πλήρη απασχόληση. ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου α-
πό επιχείρηση στη Βέροια για 
πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553 
& 2331062900 Ώρες επικοινω-
νίας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία για 
πρωϊνή απασχόληση. Τηλ.: 
6934 322387.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-
κιωμένων, με πείρα 25 χρό-
νων. Τηλ.: 6986 839715.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 
Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-
κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 
τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
NEΑΡΟΣ  ζη τά  γ ν ω ρ ι -

μία με κοπέλα έως 40 ετών, 
Ελληνίδα, χωρίς παιδιά, με 
αρχές, για σοβαρό σκοπό. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
004915120919348.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-
ριμία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 
τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ. σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ. σαλόνοκουζίνα, τζάκι,-
2μπανια,θερμοσυσσωρευτές,υπέροχη θέα, κλειστό parking 
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3ος οροφ. 139τμ,3δωμ, σαλονοκουζίνα,μπά-
νιο,αποθήκη, μεγάλο μπαλκόνι με θέα,120.000ευρώ.

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
FLAMOYRIES 100tm.4D,S,K,38.000E
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι, ενδο-
δαπέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ 
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάου-
να, ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπε-
κιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο. Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ. ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρ-
να 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέρισμα 130τμ 1ου 
ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.

ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ  οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί 
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(-
δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.συ-
σκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 75τμ. 370ευρώ ή επιπλωμένο 420ευρώ,ανακαινισμέ-
νο,διαμπερές.
ΡΟΛΟΙ μεζονέτα με 2δωμάτια,σαλονοκουζίνα,αποθήκη,ηλια-
κο,λέβητα πετρελαίου,τζάκι,aircondition,330ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση  πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 340 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται ο λαγαριασμός ύδρευσης)

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.700ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ χωραφοοικόπεδο 834 τμ. 400ευρώ.
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο 350ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρό μο 400 ευρώ.

Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 
στον 1ο όροφο

Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώ-
σεις Λογιστικής και Μισθο-
δοσίας. Πληρ. τηλ.: 6932 
245383.

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: 
papnasin@yahoo.gr.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ι-
σόγεια μονοκατοικία 70 τ.μ., 
στη Βεργίνα, στο κέντρο του 
χωριού,  κατασκευής 2003, 
σε οικόπεδο 500 τ.μ., πλή-
ρως επιπλωμένη, ξύλινα 
σύγχρονα κουφώματα, μέ-
σα στο πράσινο. Τηλ.: 6948 
041985.

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα:
CustomerServiceAgent

Ο Customer Service Agent θα στελεχώσει το τηλεφωνικό μας 
κέντρο και θα είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των πελατών, 
την ενημέρωσή τους για νέους τίτλους βιβλίων και τη διεκπεραίωση 
των παραγγελιών.  

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Πολύ καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS Office 

(Word, Excel)
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Επιθυμητά Προσόντα:
•Πτυχίο ξενόγλωσσης ή ελληνικής φιλολογίας 
•Διδακτική εμπειρία
•Άριστη γνώση (Γ2/C2) αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο

 Η Εταιρεία προσφέρει:
•Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη φόρμα 
ενδιαφέροντος που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.supercourse.
gr/careers είτε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
e-mail cv@supercourse.gr, αναφέροντας τον κωδικό θέσης 
CSA_22, έως τις 16/10/22.

Η HygieneService, η μεγα-
λύτερη ελληνική εταιρία στο χώρο 
των Υπηρεσιών και πολυμαντι-
κών αναζητά πωλητή

Περιγραφή Θέσης
Πωλήσεις Ανάπτυξη πελατο-

λογίου 
Προφίλ Υποψηφίου
•Προσανατολισμός στην επί-

τευξη στόχων με προσήλωση στο αποτέλεσμα
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και μεθοδικότητα
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στο αντικείμενο
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημεί-

ωμα μέσω e-mail στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : info.
katerini@hygiene-service.gr 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972023871
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.



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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ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος 
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με 
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες 
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.:6974030005.

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα 
και πάνω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Ανέγερση οικοδομών - Ανακαινίσεις
Τ.6989888769&6937207760&6947812304

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €
ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €
ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €
ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ  55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμαν-
ση, θέα ,τέντες  260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαι-
νισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-
νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 
400 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 
420 €
ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατο-
μική θέρμανση, 370 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα, 
ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €
ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €
ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 € 
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70  τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    
ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό, 
47.000 €
ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση, 
48.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC, 
πάρκιν, αποθήκη 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων, 14.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 
105.000 €
ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2Δ-
ΣΚΛ 63.000 €
ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 
200.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 
λουξ, 220.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 
210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-
ας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ



P Κι αίφνης ε-
πιστρέψαμε στους 
καμικάζι…

P  Τώρα πρέ-
πει να ψάξουμε 
πώς είναι στα 
ρώσικα η Χιροσί-
μα και το Ναγκα-
σάκι.

P  Τώρα; Ή… 
Τόρα! Τόρα! Τόρα!

P Τουλάχιστον 
το  Περλ Χάρ -
μπορ αποδείχθη-
κε μια ιστορία 
έρωτα. Στην τη-

λεοπτική οθόνη και 
στη διπλωματία.

P Στα τωρινά. Η 
Ρωσία προσάρτησε 
15% ουκρανικών εδα-
φών. Επί δεκαετιών 
ψυχρού πολέμου δεν 
είχε πειραχτεί ούτε 
1% πουθενά.

P Να δείτε που οι 
προνοητικοί κατάρ-
γησαν τον ψυχρό 
πόλεμο για να βγει 
ο φετινός χειμώνας.

P Μετρήθηκε 20% 
μείωση της παραγω-
γής ρεβιθιών εξαιτίας 
του πολέμου. Υπομο-
νή λίγους μήνες ακό-
μη στο ρωσοουκρανι-
κό και δεν θα τα ξανα-

δούμε στο πιάτο μας.

P Για να μην λέτε ότι ο πόλεμος έχει 
μόνο κακά.

P Στον επόμενο πόλεμο να καταργηθεί 
παρακαλώ και ο αρακάς. Πολύ θα με υπο-
χρεώσετε.

P 250.000 Ρώσοι έφυγαν από τη χώρα 
για να μην επιστρατευθούν. Στην Ελλάδα 
θα φύγουμε περισσότεροι αν μας υπο-
χρεώσουν να τρώμε ροβίθια.

P Στα λοιπά. Καλά κάνουν και επαναστα-
τούν οι γυναίκες του Ιράν. Μόνο μην το μά-
θουν οι δικές μας.

P Να δεις που οι γυναίκες στο Ιράν ε-
παναστατούν για να έχουν την ελευθερία 
να καταλαμβάνουν φοιτητικές εστίες.

P Αυστραλός φιλόσοφος είπε ότι ζούμε 
την τυραννία του σήμερα. Φως φανάρι, σώ-
γαμπρος.

P «Η Ε.Ε. απαρτίζεται από 27 χώρες, 
24 γλώσσες, αλλά μια ευρωπαϊκή ψυχή», 
είπε η Ούρσουλα. Ναι! Που μας τη βγά-
ζουν λίγο λίγο.

P Στην εποχή μας πάντως για μια Ούρ-
σουλα κόβαμε φλέβες όλες οι χώρες και όλες 
οι γλώσσες.

P Αστεροειδής με πλάτος μισό χιλιό-
μετρο πλησιάζει στη Γη. Έλα κι εσύ να 
καλοπεράσεις.

P Οι Τούρκοι μιλούν για επεκτατικές ελλη-
νικές διαθέσεις στα Βαλκάνια και στην ανατο-
λική Μεσόγειο. Αυτοί θαρρώ είναι πιο χαζοί 
κι από εμάς.

 P Ντιπ για ντιπ χαϊβάνια οι γείτονες. 
Κι εμείς που τους φοβόμαστε.

P Και:
-Ο άλλος στον γάμο του έπεσε στην εκ-

κλησία με αλεξίπτωτο, εσύ στον δικό σου τι 
θα κάνεις;

-Εγώ θα πέσω χωρίς!
Κ.Π.
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