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ΠΕΜΠΤΗ
9

ΜΑΡΤΙΟΥ
Των εν Σεβαστεία 40 μαρτύρων,

Καισαρίου ιατρού

Επανεκκίνηση σιδηροδρόμου 
ίσως έως το τέλος του μήνα 

και μόνο με πρόσθετες 
δικλείδες ασφαλείας

Για επανεκκίνηση τουσι-
δηροδρόμου τοσυντομότερο
δυνατό,έκανελόγοοαρμόδι-
οςγιαθέματαμεταφορώνκαι
υποδομώνΓιώργοςΓεραπε-
τρίτηςστηχθεσινήσυνέντευ-
ξηΤύπουπου έδωσε για το
δυστύχημασταΤέμπηκαι τη
συνολική διαχείρισή του αλ-
λά και τιςπρωτοβουλίες της
κυβέρνησης για το επόμενο
διάστημα.Όπωςείπεθαπρέ-
πει να εξασφαλιστούνπροη-
γουμένωςοι αναγκαίεςπρο-
ϋποθέσεις ενώ επιθυμία της

κυβέρνησης είναι τοσυντομότεροδυνατόν, ενδεχομένωςκαι
ωςτο τέλος τουμήνα,ναγίνει επανεκκίνησητουσιδηροδρό-
μουαλλάμεμείωσημεταφορικούέργου,μείωσησυρμώνδρο-
μολογίωνκαιμείωσησταθμώνστουςοποίουςθασταμάτατο
τρένο.Δεσμεύτηκεμάλισταότιδενπρόκειταικανένατρένονα
ξεκινήσει,ανδενυπάρχουνοιπρόσθετεςδικλείδεςασφαλείας
καιοτιόληηεπιχείρησηθαγίνειμεαπόλυτοσυντονισμόόλων
τωνεμπλεκομένων,δηλαδήτουκράτους,τηςκυβέρνησης,των
φορέωνλειτουργίαςυποδομών,δηλαδήτηνΕΡΓΟΣΕκαι τον
ΟΣΕμε τον λειτουργούντα το εμπορικό κομμάτι, δηλαδή την
HellenicTrainsκαιμετουςάλλουςπαρόχουςκαιβέβαιατους
εργαζόμενους,τοσυντομότεροδυνατό.

Ναθυμίσουμεότιτοθέματουδυστυχήματοςθασυζητηθεί
καιστοσημερινόυπουργικόσυμβούλιο.

Κατάπλειοψηφία
τονομοσχέδιο

γιατηνενδοσχολικήβία
Kατάπλειοψηφίαπέρασε από τηΒουλή το νομοσχέδιο

τουΥπουργείουΠαιδείας,πουαφορά την«πρόληψηκαι α-
ντιμετώπισηφαινομένωνβίαςκαιεκφοβισμούστασχολεία».

ΥπέρεπιτηςαρχήςτουτάχθηκανηΝΔκαιτοΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ,ενώαπόταάλλακόμματατηςΑντιπολίτευσηςτοΚΚΕ
μαζί με τοΜεΡΑ25 καταψήφισαν και ηΕλληνικήΛύση δή-
λωσε«παρών».ΝαθυμίσουμεότιοΣΥΡΙΖΑαπέχειαπότις
κοινοβουλευτικέςψηφοφορίες,ενώείχεδηλώσειτηναντίθεση
του.

Τιπροβλέπειηνομοθετικήαυτήπρωτοβουλία;Όπωςλέει
η υπουργόςΠαιδείας, «οστόχος είναι ναδώσει φωνήστα
παιδιάπουέρχονταιαντιμέτωπαμετοσχολικόεκφοβισμόκαι
την ενδοσχολικήβία, να ενδυναμώσει τησχολική κοινότητα,
τοποθετώνταςνέαόπλαστηφαρέτρατηςκατάτωνφαινομέ-
νωναυτών,ναενισχύσειτουςεκπαιδευτικούςκαιταστελέχη
πουδιαδραματίζουνκομβικόρόλο».

Αντίθετα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν
το νομοσχέδιο «επιδερμικό, ελλιπές και αναποτελεσματικό,
χωρίςκαμίαπρόβλεψηγιατοθέματηςπρόληψηςτουφαινο-
μένου».Επιτουπρακτέου,θαδείξει…

Ξεχείλισεηνεανικήοργήκαιαγανάκτησηστηνπλατεία
καιτουςδρόμουςτηςΒέροιας!

Οιλέξειςκαιτασυνθήματαπήρανχθεςάλλονόημα!

Αθήνα-Θεσσαλονίκημεεισιτήριοχωρίςεπιστροφή…

ΣτιςογκώδειςσυγκεντρώσειςκαιπορείεςπουπραγματοποιήθηκανχθεςΤετάρτησεόλητηνχώραωςένδειξηδια-
μαρτυρίαςγιατοπολύνεκροδυστύχημασταΤέμπη,οιπολίτεςδιαδήλωσανκρατώνταςπανόκαιπλακάτμεμηνύματα
πένθουςαλλάκαιδιαμαρτυρίαςπροςκάθευπεύθυνο.Ανάμεσασεαυτάφοιτητέςκαιμαθητέςκρατούσανκαιεισιτήρι-
α(φωτογραφία)γιατηνδιαδρομήΑθήνα-Θεσσαλονίκη,πουόπωςαναγράφεται,χωρίςεπιστροφή…

Άνοιξε το ΟΠΣΥΔ για τους νέους πίνακες εκπαιδευτικών
Ξεκίνησε χθες,Τετάρτη8Μαρτίου, η υποβολήδικαιολογητικώνστοΟλοκληρωμένοΠληροφοριακόΣύστημαΔι-

αχείρισηςΠροσωπικούΠρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) τουΥπουργείουΠαιδείας και
Θρησκευμάτων,γιατουςνέουςπίνακεςκατάταξηςεκπαιδευτικών.

ΌσοναφοράτηνσχετικήπροθεσμίαορίζεταιαπόΤετάρτη08Μαρτίουκαιώρα08:00έωςκαιτηΔευτέρα03Απρι-
λίου2023καιώρα15:00.

ΣυγκεκριμένατουπουργείοΠαιδείας
ΚΑΛΕΙτουςεκπαιδευτικούςΠρωτοβάθμιαςκαιΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςκλάδωνΠΕ01,ΠΕ02,ΠΕ03,ΠΕ04,

ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ08,ΠΕ11,ΠΕ33,ΠΕ34,ΠΕ40,ΠΕ41,ΠΕ60,ΠΕ70,ΠΕ73,ΠΕ78,ΠΕ79,ΠΕ80,ΠΕ81,ΠΕ82,
ΠΕ83,ΠΕ84,ΠΕ85,ΠΕ86,ΠΕ87,ΠΕ88,ΠΕ89,ΠΕ90καιΠΕ91,οιοποίοιπρόκειταιναυποβάλουνηλεκτρονικήαίτη-
σησυμμετοχήςστιςαριθμ.1ΓΕ/2023(τ.Α.Σ.Ε.Π.5/20-02-2023)και2ΓΕ/2023(τ.Α.Σ.Ε.Π.4/20-02-2023)Προκηρύξεις
τουΑνώτατουΣυμβουλίουΕπιλογήςΠροσωπικού(Α.Σ.Ε.Π.),ναυποβάλουν,στηνκαρτέλα«ΕπικαιροποίησηΦακέ-
λου»τουηλεκτρονικούτουςφακέλουστοΟΠΣΥΔ,ηλεκτρονικόαίτημαεπικαιροποίησης τωνστοιχείωνπουεμφανί-
ζονταισεαυτόν,μεταφορτώνονταςτααπαραίτητακατάπερίπτωσηδικαιολογητικά[πουαποτελούντυπικάπροσόντα
ένταξηςήμοριοδοτούμεναπροσόνταστοναξιολογικόπίνακαΓενικήςΕκπαίδευσηςΑ΄τουΚΕΦ.Ε΄τουν.4589/2019
(Α΄13)καιαναφέρονταιρητώςστιςανωτέρωΠροκηρύξεις].

ΣεπερίπτωσηπουδενδιαθέτουνηλεκτρονικόφάκελοστοΟΠΣΥΔ,οφείλουνπροηγουμένως να εγγραφούνως
χρήστες,μέσωπιστοποίησηςαπότηΓενικήΓραμματείαΠληροφοριακώνΣυστημάτων(ΓΓΠΣ)(βλ.ΕγχειρίδιοΕγγρα-
φήςκαιΣύνδεσηςΧρήστη).



Από τον Αγροτικό σύλλογο γεωργών Βέροιας, γνωστοποιούνται τα 
εξής: 

«Ο Σύλλογος μας ξεκίνησε έναν αγώνα εδώ και  πέντε μήνες, ώστε αφ ενός 
να αποζημιωθούν  οι παραγωγοί μας, από τις  ζημίες που προέκυψαν από τις 
άκαιρες και έντονες βροχοπτώσεις του καλοκαιριού του 2022, και αφ ετέρου να 
δικαιωθούν όλοι οι αγρότες του ποσού των  72€ ανά στρέμμα όπως πληρώ-
θηκαν από το Ταμείο Κρίσης της Ε.Ε. οι συνάδελφοί μας, μέλη των Ομάδων 
Παραγωγών  εξ αιτίας των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία . 

Για το θέμα  λοιπόν των βροχοπτώσεων κινητοποιηθήκαμε άμεσα και με 
παραστάσεις στο Υπουργείο αλλά και με κινητοποιήσεις στον κόμβο της Κου-
λούρας  διεκδικήσαμε μια δίκαιη αποζημίωση για όλα τα προιόντα που επλή-
γησαν.

Για το θέμα των 72€/ ανά στρέμμα επίσης κινητοποιηθήκαμε άμεσα και την 
πρώτη ημέρα κιόλας  επισκεφθήκαμε μαζί  με τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
Κ. Καλαιτζίδη τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα  όπου του εκ-
φράσαμε την απαίτησή μας , να καλυφθεί το σύνολο των παραγωγών και το 
σύνολο των προιόντων από το συγκεκριμένο ταμείο (Ταμείο Κρίσης της Ε.Ε.) 

Μετά απ όλα αυτά βγήκαμε σε κινητοποιήσεις διεκδικώντας δυναμικά μια 
δίκαιη στήριξη του εισοδήματός μας ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε 
στις βιοτικές και καλλιεργητικές ανάγκες μας.

Θεωρούμε πως ότι κερδήθηκε μέχρι σήμερα είναι αποτέλεσμα των αγώνων 
των Αγροτών .

Βεβαίως και οι προχθεσινές εξαγγελίες δεν καλύπτουν τον στόχο που 
είχαμε θέσει.  Βεβαίως και οι απαιτήσεις μας είναι μεγαλύτερες σε ότι αφορά 
τα ποσά, αλλά και την προσθήκη και τα άλλων  προιόντων που επλήγησαν  
(κεράσια, δαμάσκηνα κλπ)  καθώς  και όλους τους αγρότες ισοδύναμα από 
καθολικές ζημίες και κρίσεις χωρίς διαχωρισμούς.

Φαίνεται ξεκάθαρα πως τίποτα δεν χαρίζεται και όλα κατακτιούνται  χωρίς 
μεμψιμοιρίες, χωρίς διασπάσεις και αποπροσανατολισμούς, χωρίς άγονη κριτι-
κή . Με κοινούς και μεγάλους αγώνες. Καλούμε τους αγρότες σε συμμετοχή και 
επαγρύπνηση. 

Βεβαίως και ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρις ότου δικαιωθούμε απόλυ-
τα» .

Στάση εργασίας και πορεία διαμαρτυρίας πραγ-
ματοποιούν σήμερα Πέμπτη 9 Μαρτίου, οι εργαζό-
μενοι της ΔΕΥΑΒ, στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητο-
ποίησης ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης 
και της απόπειρας δημιουργίας ανεξάρτητης ρυθμι-
στικής αρχής για τα νερά. 

Η στάση και η πορεία θα ξεκινήσουν στις 11 το 
πρωί από τα γραφεία της ΔΕΥΑΒ και θα καταλήξουν 
στην Πλατεία Δημαρχείου (χωρίς να εμποδίσουν την 
κυκλοφορία). 

Καλούνται οι καταναλωτές να φροντίσουν ώστε 
να διεκπεραιώσουν έγκαιρα της συναλλαγές τους με 
την επιχείρηση την Πέμπτη.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΣΥΝΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑ

Στο ψήφισμα της πανελλαδικής απεργίας αναφέ-
ρονται τα εξής:

«Με αιφνίδιο τρόπο και σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα πριν από το κλείσιμο της Βουλής τέθη-
κε σε δημόσια διαβούλευση για ελάχιστες μέρες 
το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέρ-
γειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου 
της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και 
της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της 
υδατικής πολιτικής».

Αυτές της ημέρες συζητείται το νομοσχέδιο στην 
αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, παρά τις επίσημες 
και δημόσιες αντιρρήσεις όλων των θεσμικών φορέ-
ων (ΚΕΔΕ, ΕΔΕΥΑ, ΠΟΕ-ΔΕΥΑ).

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ψηφίσει το 
νομοσχέδιο που θέτει τα θεμέλια για την ιδιωτικοποί-
ηση του νερού με συνοπτικές διαδικασίες, λίγο πριν 
την λήξη της θητείας της.

Οι εργαζόμενοι των ΔΕΥΑ υψώνουν σήμερα δυ-
νατά τη φωνή τους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του 
δημόσιου, κοινωνικού αγαθού που είναι το νερό και 
ζητούν τη συστράτευση στον αγώνα αυτόν όλης της 
κοινωνίας, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο δημόσιος 
κοινωνικός χαρακτήρας του νερού.

Οι Ανεξάρτητες Αρχές απέδειξαν περίτρανα ότι 
μέχρι σήμερα δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν σε 
όφελος της ελληνικής κοινωνίας! Δεν μπορεί να πα-
ραβλέπουμε ότι  η ΡΑΕ είναι αυτή η ρυθμιστική αρχή 
που δεν κατάφερε να επιβάλλει χαμηλές τιμές στο 
ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο!  

Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν! ΕΙΝΑΙ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ! ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ 
ΖΩΗ! ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΣΥΝΤΑΓ-
ΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥ-

ΛΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟ-
ΣΠΑΘΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ! 

Αντιβαίνει στο Σύνταγ-
μα κάθε προσπάθεια αλ-
λοίωσης του κοινωνικού 
και δημόσιου χαρακτήρα 
διαχείρισης του ύδατος. 
Έχει κατοχυρωθεί ξεκάθα-
ρα ότι το νερό ανήκει σε 
όλους τους πολίτες και δεν 
μπορεί κανείς να τους το 
στερήσει. 

Ουσιαστικά, το Νομο-
σχέδιο έρχεται να καταρ-
γήσει το θεσμικό πλαίσιο 
των ΔΕΥΑ, όπως κα -
θορίζεται από το νόμο 
1069/1980, αφαιρώντας 
αρμοδιότητες από την Το-
πική Αυτοδιοίκηση, δίνοντας αυξημένες αρμοδιό-
τητες στη Ρυθμιστική Αρχή Νερού και Αποβλήτων 
η οποία θα επιβάλει αναδιοργάνωση του τομέα 
παροχής υπηρεσιών ύδατος με συγχωνεύσεις και 
συνενώσεις, θα αποφασίζει για έργα και υπηρεσίες, 
θα αποφασίζει για τα σημαντικότερα θέματα που 
αφορούν τις ΔΕΥΑ. 

Η ιδιωτικοποίηση των νερών επιχειρήθηκε δε-
καετίες πριν σε χώρες της Ευρώπης και απέτυχε 
λόγω των υψηλών τιμολογίων που εφαρμόστηκαν, 
την έλλειψη συντήρησης των εγκαταστάσεων και 
της υποβάθμισης της ποιότητας του νερού και των 
υπηρεσιών διαχείρισης. Σήμερα, το σύνολο των χω-
ρών αυτών επανέφερε την διαχείριση του νερού στο 
κράτος ή στους Δήμους.

Οι ΔΕΥΑ απέδειξαν ότι όχι μόνο παρέχουν φθη-
νό, και σε πολλές περιπτώσεις ευπαθών ομάδων 
δωρεάν, πόσιμο και καλό νερό, αλλά μέσω των 
εισπραχθέντων τελών, ανταποδίδουν με έργα στους 
δημότες τους εξασφαλίζοντας τους υγιεινό πόσιμο 
νερό! 

Έχουν εκτελέσει έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, 
βιολογικών καθαρισμών και αφαλάτωσης 19 δις 
ευρώ απορροφώντας μεγάλο μέρος των χρημάτων 
αυτών από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο τομέας ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας μας 
δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις ποιο αναπτυγμέ-
νες χώρες και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις 
ΔΕΥΑ.

Οι ΔΕΥΑ έχοντας ηθικό καθήκον απέναντι στην 
ιστορία τους επιτείνουν τον αγώνα τους κατά της ψή-

φισης του εν λόγω νομοσχεδίου και κάνουν ανοιχτό 
κάλεσμα προς όλους τους φορείς να συμπράξουν 
και να ορθώσουν την αντίθεσή τους απέναντι στην 
προσπάθεια της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην 
ιδιωτικοποίηση του νερού!

Καλούμε όλους τους βουλευτές του Νομού να 
τοποθετηθούν δημόσια, να ζητήσουν την απόσυρση 
του νομοσχεδίου, να το καταψηφίσουν!

Καλούμε όλους τους τοπικούς άρχοντες, τους 
Δημάρχους, τον  Αντιπεριφερειάρχη, αντιδημάρχους, 
δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, καθώς 
και όσους κατέρχονται ως υποψήφιοι βουλευτές να 
τοποθετηθούν δημόσια και να ζητήσουν άμεσα την 
απόσυρση του νομοσχεδίου αυτού!

Καλούμε όλους τους συνδημότες μας να διατρα-
νώσουν μαζί μας την αντίθεση στην εμπορευματο-
ποίηση του νερού, να διαφυλάξουμε το συνταγματι-
κά κατοχυρωμένο ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό που 
είναι πηγή ζωής, το νερό, ως υποχρέωσή μας για τις 
επόμενες γενιές!

Ζητούμε από όλα τα ΜΜΕ να προβάλλουν τον 
αγώνα μας συνδράμοντας στην απόσυρση του νο-
μοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ε-
νέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας 
και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με 
αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της 
διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδα-
τικής πολιτικής», που οδηγεί στην εμπορευματοποί-
ηση και ιδιωτικοποίηση του νερού!»
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Πανελλαδική απεργία της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ - Φήφισμα
Στάση εργασίας στη ΔΕΥΑΒ και πορεία σήμερα στη Βέροια

«Έφυγε» 
ο Δημήτρης 

Μούρνος
- Σήμερα η κηδεία του 

στον Άγιο 
Αντώνιο Βέροιας

Έφυγε από τη ζωή, τα ξημερώματα της Τε-
τάρτης, ο γνωστός γιατρός καρδιολόγος, Δημή-
τρης Μούρνος, σε ηλικία 78 χρονών.

Ο εκλιπών είχε έντονη επαγγελματική αλλά 
και πολιτική δράση, είχε διατελέσει πρόεδρος 
του νομαρχιακού συμβουλίου Ημαθίας επί θη-
τείας του Ανδρέα Βλαζάκη, περιφερειακός σύμ-
βουλος αλλά και υποψήφιος βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ στην Ημαθία, ενώ υπηρέτησε στο νο-
σοκομείο Βέροιας και Νάουσας ως διευθυντής 
της Καρδιολογικής Κλινικής.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Πέμπτη 9 
Μαρτίου 2023, στις 2:30 το μεσημέρι από τον 
Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Βέροιας.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια 
στις δύο κόρες και τους οικείους του.

Δημιουργία Κινητής 
Μονάδας Ψυχικής 
Υγείας Ημαθίας - 
Θέσεις Εργασίας

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Νευ-
ροεπιστημών & Αποκατάστασης «Ε.Ν.Α.», 
στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία νέων Μο-
νάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της 
προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρε-
σίες Ψυχικής Υγείας από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας πρόκειται να αναπτύξει  
μια Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων 
(ΚΜΨΥ) στην Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 
(Τομέας Ψυχικής Υγείας Πιερίας, Ημαθίας, Πέλ-
λας) με έδρα την Βέροια. 

Η ΚΜΨΥ θα παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, 
διαγνωστικής εκτίμησης- θεραπείας, νοσηλεί-
ας- περίθαλψης κατ’ οίκον, υπηρεσίες ψυχοκοι-
νωνικής αποκατάστασης και επανένταξης και 
θα υλοποιεί προγράμματα αγωγής κοινότητας 
σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα της Ημαθίας 
και θα έχει έδρα στην Βέροια.

H πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος 
για την πρόσληψη προσωπικού, για όσους 
ενδιαφέρονται βρίσκεται στο https://psychiatry.
gr/aitisi-ena

Με εκτίμηση,
Η ομάδα της Ε.Ν.Α 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΓΙΑ DE MINIMIS:  «Ότι κερδήθηκε μέχρι σήμερα 
είναι αποτέλεσμα των αγώνων των Αγροτών»
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ΜΟΥΜΙΕΣ  (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1: 
Σάββατο 11/3 στις 17.10
Προβολές στην αίθουσα 2 : 
Κυριακή 12/3 στις 17.10
Σκηνοθεσία: Juan Jesus Garcia GalochaΣενάριο: Jordi Gasull

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ: Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ 
(Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 : 
Σάββατο 11/3   στις 17.00
Σκηνοθεσία: David Alaux & Eric Tosti
Σενάριο: David Alaux, Eric Tosti & Jean-François Tosti
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Τζίνη Παπαδο-

πούλου, Σταύρος Σιούλης, Αλεξάνδρα Λέρτα, Βαγγέλης Στρατηγάκος, 
Γιάννης Τσούτσιας, Βασίλης Μήλιος, Γιάννης Στεφόπουλος, Σοφία 
Παναηλίδου, Χρήστος Θάνος, Άγγελος Λιάγκος

SCREAM VI
 Η νέα ταινία με την τηλεοπτική Wednesday Addams, στον πρωτα-

γωνιστικό ρόλο, ακολουθεί την Τζένα Ορτέγκα και την Μελίσα Μπα-
ρέρα στη Νέα Υόρκη, όπου επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους ως 
αδελφές Σαμ και Τάρα Κάρπεντερ.

Προβολές στην αίθουσα 1 :  
Πέμπτη 9/3 - Δευτέρα 13/3 – Τρίτη 14/3 -  Τετάρτη 15/3 στις 20.00
Παρασκευή 10/3 - Σάββατο 11/3 στις 19.10 και 21.30
Κυριακή 12/3  στις 19.30 και 21.45
Σκηνοθεσία: Tyler Gillett, Matt Bettinelli
Σενάριο: James Vanderbilt, Guy Busick & Kevin Williamson
Ηθοποιοί: Mason Gooding, Melissa Barrera, Courteney 

Cox, Jasmin Savoy Brown, Hayden Panettiere, Devyn Nekoda, Josh 
Segarra, Tony Revolori, Jenna Ortega

Το Χρυσάφι του Ρήνου - Rhinegold  (Φατίχ Ακίν)  
Μια απίστευτα αληθινή ιστορία ενός ανθρώπου και του roller 

coaster που ήταν η ζωή του σε μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές 
επιτυχίες στη Γερμανία για τον Φατίχ Ακίν.

Προβολές στην αίθουσα 2 :  
Πέμπτη 9/3 - Δευτέρα 13/3 – Τρίτη 14/3 -  Τετάρτη 15/3 στις 19.30
Παρασκευή 10/3 στις 21.15
Σάββατο 11/3 - Κυριακή 12/3 στις 19.00

ΚΡΙΝΤ ΙΙΙ - CREED III 
Σκηνοθεσία: Michael B. Jordan
Σενάριο: Keenan Coogler & Zach Baylin
Ηθοποιοί: Tessa Thompson, Jonathan Majors, Michael B. Jordan, 

Wood Harris, Florian Munteanu, Selenis Leyva, Phylicia Rashad
Προβολές στην αίθουσα 2 :    
Παρασκευή 10/3 στις 19.00
Σάββατο 11/3 - Κυριακή 12/3 στις 21.40

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  9/3/23 - 15/3/23

Ενδιαφέρουσα διαδικτυακή 
ημερίδα για τις μορφές Έμφυλης Βίας

 και τους τρόπους  Παρέμβασης

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Μορφές Έμφυλης Βίας και Τρόποι Παρέμβασης» πραγματο-
ποίησε την Παρασκευή 3 Μαρτίου, κατόπιν πρόσκλησης, το επιστημονικό προσωπικό του Κέ-
ντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.
Σ.Υ. Ημαθίας.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν το προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ημαθίας και οι Ψυχολόγοι και οι 
Κοινωνικοί Λειτουργοί των 11 ΣΔΕΥ του Ν. Ημαθίας. Στόχος ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των φορέων, καθώς και η ενημέρωση για τις μορφές της έμφυλης βίας, τους τρόπους 
προστασίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής, νομικής στήριξης και εργασιακής 
συμβουλευτικής στην τοπική κοινωνία. Επίσης, παρουσιάστηκε η βιωματική παρέμβαση του 
Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ημαθίας: «Η έμφυλη βία στο 
σχολικό περιβάλλον» (Α’ Γυμνασίου) και «Η έμφυλη βία στις συντροφικές σχέσεις» (Α’ Λυκείου). 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
(2014 -2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπα-
ϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Την Δευτέρα 13 Μαρτίου
Παρουσίαση του cd 

«Αστικά τραγούδια της 
Βέροιας», στη Στέγη

H ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας  και το Τμή-
μα Λαογραφίας πα-
ρουσιάζει το cd «Α-
στικά τραγούδια της 
Βέροιας” την Δευτέρα 
13 Μαρτίου 2023, 
ώρα 7.30μ.μ. στο 
φουαγιέ της Αντω-
νιάδειας Στέγη Γραμ-
μάτων & Τεχνών. Για 
την έκδοση επιλέχθη-
καν 14 αντιπροσω-
πευτικά τραγούδια 
και σκοποί τόσο από 
τον κύκλο της κοινω-
νικής ζωής, κυρίως 
τραγούδια της αγά-
πης, όσο και από τον 
κύκλο του χρόνου.

 Εισηγητές
Θωμάς Λιόλιος: 

θέμα εισήγησης: «Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει» -Η δύ-
ναμη της παραδοσιακής μουσικής μέσα από μια προσωπική 
ιστορία.  Θωμάς Δημητράκης : θέμα εισήγησης: «Αναμνήσεις 
από την παλιά Βέροια”

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Σάκης Σταυρίδης, χοροδιδά-
σκαλος στο Τμήμα Λαογραφίας της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας, ο οποίος 
θα μιλήσει και για το ιστορικό δημιουργίας του cd.

Λίγα λόγια για την έκδοση
Η καταγραφή και κατ’ επέκταση η διάσωση της τοπικής πο-

λιτιστικής παράδοσης έχει σημειώσει τις τελευταίες δεκαετίες 
σημαντική πρόοδο καθώς το ενδιαφέρον ολοένα και περισσό-
τερο επικεντρώνεται στην έρευνα και μελέτη γεωγραφικά περι-
ορισμένων περιοχών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
ανάδειξη του ρόλου της τοπικής ιστορίας στη βαθύτερη κατανό-
ηση της ανθρώπινης περιπέτειας στον χώρο και τον χρόνο. Σε 
έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο η διάσωση της τοπικής 
πολιτιστικής ταυτότητας είναι πλέον πιο επίκαιρη από ποτέ 
όχι μόνο για τους ανθρώπους που βίωσαν και σήμερα ανακα-
λούν στη μνήμη τους εικόνες, ήχους, αρώματα, συναισθήματα 
άμεσα συνδεδεμένα με τα πιο σημαντικά γεγονότα στον κύκλο 
της ζωής από μια εποχή που έχει φύγει ανεπιστρεπτί αλλά και 
για εκείνους που οι παραπάνω προσλαμβάνουσες παραστά-
σεις αποτελούν απλά περιγραφές και αφηγήσεις. Μέσα στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα προσπάθεια η οποία 
έχει ως σκοπό - στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού - την 
καταγραφή της πλούσιας μουσικοχορευτικής παράδοσης της 
πόλης μας, της Βέροιας. Καθώς μάλιστα μέχρι σήμερα δεν έχει 
πραγματοποιηθεί μια συστηματική προσπάθεια καταγραφής 
της ζωντανής μουσικοχορευτικής παράδοσης της πόλης, η 
ανά χείρας παραγωγή με το πρωτότυπο υλικό της επιχειρεί να 
συμπληρώσει ένα κενό στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της 
πόλης. Ευτυχές έργο θα ήταν το προσφερόμενο και εν πολλοίς 
ξεχασμένο υλικό να αποτελέσει αιτία και αφορμή ώστε να α-
κουστεί και πάλι στα σπίτια, στις πλατείες και στις γειτονιές της 
πόλης και να ξεσηκώσει στο χορό όχι μόνο τους παππούδες 
και τις γιαγιάδες μας αλλά και τα εγγόνια.

Ποιος;

Ποιός ακούει πια την φύση να φωνάζει;                                          
Ποιος ακούει την καρδιά του 
νά στενάζει;
Ποιος τον πόνο του αδελφού του 
τον ακούει;
Όλη η φύση σε παρακαλάει.
Μη φωτιές ανάβεις άνθρωπε μου.
Και σεβασου τα λουλούδια και τα 
ζώα μου καλέ μου.
Η καρδιά από την άλλη σου χτυπάει.
Το κουδούνι του κινδύνου και ρωτάει.
Τι σου έκανα και με πληγώνεις;
Κάθε κύτταρο μου το ματώνεις;
Ο πόνος τού αδελφού σου δεν σε 
νοιάζει.
Η σκληρότητα σου με τρομάζει.
Κάθε τι δικό του τ’απαρνιεσαι.
Αδιάφορα γυρίζεις το κεφάλι.
Μόνο με τον εαυτό σου ασχολείσαι.
Άνθρωπε φτωχε πρέπει να ξυπνήσεις.
Το μέσα σου να συνετησεις
Όσο είναι καιρός να συνειδητοποιήσεις.
Τα λάθη σου να τά γνωρίσεις.
 Σιγά σιγά να αγαπήσεις.
Την φύση την καρδιά τον αδελφό σου.
Καινούργια ζωή να ξαναρχίσεις....    

  Όλγα Κουτμηριδου -Μεταξα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ

Ενημερωτική Ημερίδα του Παραρτήματος 
Βέροιας το Σάββατο στη Βέροια

Η ετήσια Ενημερωτική Ημερίδα του Παραρτήματος Βέροιας 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 11 Μαρτίου 2023, ώρα 11πμ, στην Αντωνιάδειο Στέ-
γη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βεροίας. Φέτος έχουμε 
την τιμή να υποδεχόμαστε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας κ Ευάγγελο Φιλόπουλο ο οποίος επισκέπτεται 
το Παράρτημα Βέροιας. Ο κ Φιλόπουλος θα απονείμει τιμητική 
πλακέτα στον καρδιολόγο κ Δημήτριο Κουπίδη, τ. Πρόεδρο 
του Παραρτήματος Βέροιας, για την αξιόλογη και μακροχρόνια  
προσφορά του στους σκοπούς της Εταιρείας. Η Ημερίδα θα 
πλαισιωθεί από διακεκριμένους ομιλητές, τον κ Γεώργιο Κυ-
ρόπουλο, Ακτινολόγο εξειδικευμένο στις παθήσεις μαστού, τον 
κ Φίλιππο Φιλίππου, Καθηγητή ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ, και την κα Άννα 
Μαρία Δρίβα, Βιολόγο, επιστημονική συνεργάτιδα future Health 
(φύλαξη βλαστοκυττάρων). 

Ευελπιστούμε ότι το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα της εκδή-
λωσης θα συναρπάσει το εξαιρετικό κοινό της Βέροιας και θα 
στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. 

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Βέροιας
 Ευάγγελος Παπαχαραλάμπους 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε τοάρθρο

1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου 

και της Ευαγγελίας, το γένος Κίλλη, που γεν-
νήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στην Ηλιού-
πολη Θεσ/νίκης και η ΜΠΑΛΤΖΗΠΟΛΥΞΕ-
ΝΗτου Θωμά και της Ελένης, το γένος Μού-

μογλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Κομνηνίου Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΑΣΤΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

Δημητρίου και της Δέσποινας, το γένος 
Σωτηριάδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ του Γιάν και της Όλγας, το γένος 

Καρανίκα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΚUNKEL VLADIMIR  του 
Waldemar και της Pauline, το γένος 
Anton, που γεννήθηκε στο Καζακστάν 
και κατοικεί στο Ρεγκσντόρφ Γερμα-
νίας και η ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΣΟΦΙΑ του 
Θεοδώρου και της Μαρίας, το γένος 
Πετρίδου, που γεννήθηκε στο Άσσα 

Καζακστάν και κατοικεί στο Ρεγκσντόρφ Γερμανίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Ρεγκσντόρφ Γερμανίας.

De minimis: Δικαίωμα 
στα «ψίχουλα»

Η πολ ι τ ι κή 
αναξιοπιστία κυ-
βέρνησης και υ-
πουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 
χτύπησαν κα ι 
πάλι «κόκκινο», 
με αφορμή τη 
νέα ανακοίνωση 
για τις ενισχύσεις 
(;) de minimis. 
Υπό ασφυκτική 
κοινωνική πίε-
ση εξαιτίας των 
ε γ κ λ η μ α τ ι κώ ν 
λαθών της διακυ-
βέρνησής τους, 
πρωθυπουργός 
κα ι  υπουργός 
π ρ ο σ β ά λ λο υ ν 
ξεδιάντροπα το 
σύνολο των α-
γροτών με τ ις 

παλινωδίες τους. Τα αρχικώς υπεσχημένα ποσά των 135-150 
ευρώ, έτσι κι αλλιώς ευτελή σε σχέση με την πραγματική ζημιά 
των αγροτών, περικόπηκαν εκ νέου και αναδιανεμήθηκαν ορι-
ζόντια, ως δικαίωμα όλων στα «ψίχουλα». Καμία μέριμνα επί 
των πραγματικών αναγκών και ζημιών των αγροτών, παρά μό-
νο φθηνή πολιτική στο ποδάρι, αναλόγως των πολιτικών συν-
θηκών και των αναγκών, ενόψει των εκλογών που πλησιάζουν 
και πλέον φαντάζουν εφιάλτης.

Οι αγρότες μας βλέπουν τι γίνεται και θα αντιδράσουν. Θα 
επιλέξουν μια κυβέρνηση με καθαρά χέρια και ολοκληρωμένο 
σχέδιο στον αγροτικό τομέα. Μια κυβέρνηση που θα στηρίζει 
πραγματικά τους παραγωγούς στις αγορές και στις ζημιές τους, 
θα απαντήσει στρατηγικά στις αλλαγές της κλιματικής αλλαγής, 
θα δώσει οριστικό τέλος στα προβλήματα που χρονίζουν και 
μεγεθύνονται. Τη νέα κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

ΑντώνηςΜαρκούλης
υπ.ΒουλευτήςΗμαθίαςΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η μέση εκπαίδευση των κορι-
τσιών στη Βέροια 1879-1912

 - Η πρώτη εγγεγραμμένη
μαθήτρια το έτος 1899

ΤουΔρΔημήτρηΠ.Πυρινού*

Η εκπαίδευση των κοριτσιών, ει-
δικά στη δευτεροβάθμια βαθμίδα, 
καθυστέρησε για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα σε σχέση με αυτήν των αγο-
ριών, αντανάκλαση της κοινωνικής 
θέσης του γυναικείου φύλου έως τις 
αρχές του 20ου αιώνα. Για την πόλη 
της Βέροιας, η πρώτη εγγεγραμμένη 
μαθήτρια στη μέση εκπαίδευση (γυ-
μνάσιο με τρεις τάξεις), εμφανίζεται 
το σχολικό έτος 1899-1900. Σύμφω-
να με τα στοιχεία από το μαθητολό-
γιο, ήταν η Ελισάβετ Παναγιώτου, 
ετών 25, ορφανή από πατέρα, με 

καταγωγή από το χωριό Διαβατό Βέροιας. Μέχρι και το έτος 1904-
05 ήταν η μοναδική γυναίκα που φοιτούσε στο «Ημιγυμνάσιο», ενώ 
από το επόμενο έτος ο αριθμός των μαθητριών αυξανόταν σταδι-
ακά και πλησίασε το αντίστοιχο νούμερο των αγοριών. Στο πρώτο 
έτος μάλιστα, μετά την ένταξη της περιοχής στο ελληνικό κράτος, 
1912-13, οι αριθμοί των δύο φύλων σχεδόν εξισώθηκαν και για την 
ακρίβεια, οι μαθήτριες ήταν δύο περισσότερες από τους μαθητές. 
Από την παράμετρο στη στήλη «επάγγελμα πατρός», παρατηρείται 
ότι η κοινωνική προέλευση των κοριτσιών ήταν από τα θεωρητικά 
για την εποχή, κατώτερα επαγγελματικά στρώματα. Ενδεικτικό το 
στατιστικό εύρημα ότι στο διάστημα 1879 έως 1912,  οι 37 από τις 
90 εγγραφές των μαθητριών, (ποσοστό 47%), είχαν την ένδειξη 
«ορφανή» τουλάχιστον από πατέρα. (Την ίδια εποχή λειτουργούσε 
δημοτικό σχολείο θηλέων, το λεγόμενο «Μελέτειο Παρθεναγωγείο» 
για το οποίο δεν έχουν διασωθεί δημογραφικά στοιχεία).

Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός κοριτσιών από την Βέροια 
επέλεγε, μετά την πρωτοβάθμια φοίτηση, σπουδές στο Ανώτερο 
Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης, (Αστική Σχολή Θηλέων Γυμνασια-
κού Τμήματος). Από τον γενικό έλεγχο της σχολής στα έτη 1899-
00, 1903-04, 1907-08 και 1911-12, εμφανίζονται 44 εγγραφές  μα-
θητριών συνολικά από την πόλη της Βέροιας. Δηλαδή 11 περίπου 
εγγραφές τη χρονιά, όταν η φοίτηση των αγοριών στο Ημιγυμνάσιο 
Βέροιας ήταν 35 μαθητές κατά μέσο όρο. Η συνειδητοποίηση των 
γονέων της ανάγκης για την μόρφωση, την ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας των θυγατέρων τους και για την επαγγελματική τους 
αποκατάσταση, συνήθως ως δασκάλες σε νηπιαγωγεία και παρθε-
ναγωγεία, οδηγούσε σε αυτή την επιλογή.

Την ίδια εποχή στο ελεύθερο μέχρι τότε ελληνικό κράτος, η 
φοίτηση των κοριτσιών στη μέση εκπαίδευση ήταν προνόμιο ελα-
χίστων και μόνο σε ιδιωτικά σχολεία. Το συνολικό ποσοστό των 
κοριτσιών στα δευτεροβάθμια ιδρύματα δεν ξεπερνούσε το 4,04% 
ενώ σε καμία επαρχία το 9% του συνόλου των μαθητών. Η περί-
πτωση της Βέροιας, συμβαδίζει με το γεγονός ότι εκείνη την εποχή, 
η πρόσβαση των ελληνίδων μαθητριών στις ελληνικές κοινότητες 
της οθωμανικής επικράτειας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ήταν 
σε ποσοστά ανώτερα απ’ ότι στα αντίστοιχα του ελεύθερου ελληνι-
κού κράτους.

ΕνδεικτικήΒιβλιογραφία
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*Πρόεδρος ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας

Τα αιτήματα 
για δικαιοσύνη & ασφάλεια 

συναντιούνται 
με τις διεκδικήσεις για μια 

κοινωνία ισότητας 
ΤηςΦρόσωςΚαρασαρλίδου
ΥποψήφιαΒουλευτής
ΗμαθίαςΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η φετινή 8η Μάρτη έρχεται μέσα σε 
ένα κλίμα θλίψης και οργής. Τα αιτήμα-
τα για αλήθεια και δικαιοσύνη, για την 
ασφάλεια και την προστασία των ζωών 
μας, για την προάσπιση των δημόσι-
ων αγαθών, αιτήματα που ήρθαν στο 
προσκήνιο μετά το τραγικό δυστύχημα 
στα Τέμπη, συναντιούνται με τις φεμι-
νιστικές διεκδικήσεις για μια κοινωνία 
ισότητας και έμφυλης δικαιοσύνης. 

 Ο κόσμος ποτέ δεν βελτιώθηκε α-
πό μόνος του. Φέτος, κάνουμε την αγωνία μας αγώνα! 

 Διεκδικούμε αδιάκοπα:
• την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων στην εργασία,
• την καταπολέμηση της ραγδαίας φτωχοποίησης μεγάλων ομάδων 

γυναικών,
• την επέκταση των θεσμικών κατακτήσεων σε πεδία που δεν καλύ-

πτονται από τη νομοθεσία,
• την ανάπτυξη οριζόντιων πολιτικών ισότητας για ένα ισχυρό, συμπε-

ριληπτικό κράτος πρόνοιας,
• την επαρκή χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης, δομών και δράσεων 

για την προστασία των επιζωσών έμφυλης βίας,
• την δημιουργία επαρκών χώρων υποδοχής και ξενώνων για την υ-

ποστήριξη των επιζωσών, δημιουργία υπηρεσιών και δομών μακροχρό-
νιας στήριξης θυμάτων βίας,

• την καθιέρωση της Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής 
Εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
  Την Τρίτη 7/3/2023  το πρωί 

πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθή-
κη του 5ου ΓΕΛ Βέροιας εκδήλω-
ση ERASMUS « Mental Health for 
European Youth» Ψυχική Υγεία 
μέσω της Τέχνης από το Κέντρο 
Υποστήριξης Ενηλίκων με Ψυχι-
κές Διαταραχές Βέροιας του ΣΟΦ-
ΨΥ Ημαθίας. 

  Η παρουσίαση και το βιωματι-
κό εργαστήριο έγιναν στα Αγγλικά, 
καθότι οι έφηβοι με τη συνοδεία 
των καθηγητών τους ήταν από την 
Αυστρία, την Πορτογαλία και την 
Γερμανία, μαζί με τους Έλληνες 
μαθητές του Λυκείου. 

  Εκπρόσωποι του ΣΟΦΨΥ Η-
μαθίας ήταν η Υπεύθυνη του Κέ-
ντρου Ελευθερία Βενετσανάκου, η 
Κοινωνική Λειτουργός Έλσα Λανα-
ρή και η Ψυχολόγος του Κέντρου Χρύσα Μπέκα που  με την πολύτιμη βοήθεια της καθηγήτριας Αγγλικών Έλενας 
Γιαννάκη  πραγματοποίησε 
το Βιωματικό Εργαστήριο 
με τίτλο :

« Ανακαλύπτοντας τις 
κρυμμένες αλήθειες μέσα 
από την τέχνη της αφήγη-
σης» και θέμα τη θεραπευ-
τική δυναμική των παραμυ-
θιών και του τρόπου που 
καθρεφτίζουν τις κρυφές 
πλευρές του εαυτού μας.

  Ευχαριστούμε θερμά 
για την πρόσκληση τον Δι-
ευθυντή κ. Σταμάτιο Χρυσή 
και τον καθηγητή Τάσο Μο-
σχόπουλο, γιατί η Ψυχική 
Υγεία μας Αφορά Ολους!!!
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Πρόγραμμα Κολύμβησης 
Δημοτικών Σχολείων Δήμου 
Νάουσας, έτους 2022-2023

Την Παρασκευή 3-3-2023, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας, πραγματο-
ποιήθηκε Απονομή Διπλωμάτων Συμμετοχής στο πρόγραμμα Κολύμβησης που 
υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 109 
μαθητές 10 Δημοτικών Σχολείων της περιοχής Νάουσας (εκτός των σχολείων της 
πόλης), υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ΠΕ11 (Γυμναστών) κ. Ζουράρη 
Μιχαήλ του 8ου Δ.Σ. Νάουσας και κ. Μπακαλιού Αικατερίνης του Δ.Σ. Πατρίδας.

Ευχαριστούμε τους μαθητές για τη συμμετοχή τους, τους εκπαιδευτικούς για την 
συμβολή τους στη διεξαγωγή της δράσης, τον κ. Χριστοδούλου Αναστάσιο, Υπεύ-
θυνο Φυσικής Αγωγής για την άρτια διοργάνωση και εποπτεία. Τέλος, ευχαριστού-
με τον Δήμο Νάουσας για την παραχώρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. 

Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας
Ευθυμία Γ. Γώτη

«ΕΡΑΣΜΟΣ»: Συγκλόνισε επί σκηνής 
η Μελίνα Μποτέλλη, στην εκδήλωση 

για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Στην ασφυκτικά 

γεμάτη από κόσμο 
αίθουσα της Στέγης 
Γραμμάτων και Τε-
χνών του Δήμου Βέ-
ροιας, απότισαν φόρο 
τιμής στην παγκόσμια 
γυναίκα που γιορτά-
ζει σήμερα 8 Μαρτίου, 
εκατοντάδες βεροι-
ώτισσες και βεροιώ-
τες, στο πλαίσιο της 
φετινής επετειακής 
εκδήλωσης που διορ-
γάνωσε, το απόγευμα 
της Δευτέρας 6 Μαρ-
τίου 2023, ο Σύλλογος 
Κοινωνικής Παρέμ-
βασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»,  
με συγγραφέα, σκη-
νοθέτη και πρωταγω-
νίστρια επί σκηνής 
τη δημοφιλή ηθοποιό 
Μελίνα Μποτέλλη που 
ερμήνευσε το δικό της 
Θεατρικό – Μουσικό 
Μονόλογο με τίτλο 
«ΔΥΟ ΓΥΜΝΑ ΑΣΠΡΑ ΧΕΡΙΑ». Έναν πραγματικό ύμνο στη γυναίκα, τη μητρότητα, την αγάπη και την τρυφερότητα αλλά και 
την τέχνη του θεάτρου και της μουσικής, το μεγαλείο της οποίας ανέδειξε η πρωταγωνίστρια μέσα από μια απόλυτη αφαιρε-
τικότητα, χωρίς την κλασική υποστήριξη σκηνογραφικού εξοπλισμού και με μόνη αλλά περιεκτική τη δική της πολυφασματική 
ερμηνεία που ενσωμάτωσε ρόλους, πρόσωπα και περιστάσεις, καθηλώνοντας κυριολεκτικά το κοινό.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, οι 
πρώην βουλευτές Φρόσω Καρασαρλίδου και Ηλίας Φωτιάδης, οι Αντιδήμαρχοι Συρμούλα Τζήμα και Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, 
ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας κ.Δημητρης Πυρινος, η πρώην Δήμαρχος Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, εκπρόσωποι 
συλλόγων και φορέων, μαθητές του εσπερινού ΕΠΑΛ κ.α. 

Ο μητροπολίτης κ.κ. Παντελεήμων,  με ιδιαίτερη συγκίνηση, χαιρέτησε τη διοργάνωση, απευθύνοντας συγχαρητήρια στη 
Μελίνα Μποτελλη και τον «ΕΡΑΣΜΟ», για το βάθος των νοημάτων και των μηνυμάτων, γύρω από τη θεματική της παράστα-
σης, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και η Πρόεδρος του ΔΣ του «ΕΡΑΣΜΟΥ» Γεωργία Φωστηροπούλου ευχαριστώντας 
με τη σειρά της θερμά την κ. Μποτέλλη, ενώ αναφέρθηκε εν συντομία τόσο στο έργο του Συλλόγου, όσο και στη σπουδαιότητα 
της 8ης Μάρτη ως οροσήμου αναφοράς των διαχρονικών κοινωνικών αγώνων της γυναίκας.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)



Του Γιάννη 
Μαγκριώτη

 Το «Πολιτικό Κέ-
ντρο» έπαιζε και παίζει 
σημαντικό ρόλο στην 
χώρα μας, δεν ήταν ό-
μως ομοιόμορφο, ούτε 
είχε τις ίδιες επιλογές 
και συμπεριφορά. Εμ-
φανίζεται την περίοδο 
που αρχίζουν να δια-
μορφώνονται οι διακρι-
τές παραγωγικές και 

κοινωνικές τάξεις στην χώρα μας, και αποκτά κομματική 
και κοινοβουλευτική έκφραση, στα τέλη του 19ου αιώνα. 

     Στην περίοδο της  κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 
αρχικά, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στην συνέχεια, διαμορφώθηκε κοινω-
νικά και πολιτικά το νέο «Πολιτικό Κέντρο», που αποτελεί-
ται πλέον από ένα μέρος πολιτών μεσαίων εισοδημάτων 
με τα νέα δεδομένα, που νιώθει σχετικά ασφαλές στο νέο 
κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, εντοπίζεται στις μεγα-
λύτερες ηλικίες και, είναι πολιτικά έντονα παρεμβατικό.

Η κοινωνική αυτή ομάδα ένιωσε απειλή από το Σύριζα, 
κυρίως από την περιπέτεια του πρώτου εξαμήνου της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την ασφαλιστική και φορολο-
γική πολιτική, και την επιθετική αντισυστημική ρητορική, 
που της  δημιουργούσαν νέες αβεβαιότητες.

Μεγάλο μέρος της είναι πρώην και νυν ψηφοφόροι του 
ΠΑΣΟΚ, που ανέπτυξαν συναισθηματική εχθρότητα απέ-
ναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε κερδίσει μέχρι το 2015, 
με την αντιμνημονιακή του πολιτική, το μεγαλύτερο μέρος 
των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, κυρίως των χαμηλότερων 
εισοδημάτων.

Ένα τμήμα αυτής της ομάδας έδωσε την πλειοψηφία 
της αυτοδυναμίας στην ΝΔ και έκανε Πρωθυπουργό τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019. Αυτός ο χώρος είναι σήμερα 
διεκδικούμενος από την ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και λιγό-
τερο από τον Σύριζα-Προοδευτική Συμμαχία. 

Δεν είναι πλειοψηφικό ρεύμα, κινείται κυρίως 
προς το πλειοψηφικό ρεύμα, με προτίμηση το 
συντηρητικό. Στην Γερμανία, για να κάνω μια α-
ντιστοίχιση, αυτή η κοινωνική ομάδα εκφράζεται 
κυρίως μέσα από το Φιλελεύθερο κόμμα και τις 
τελευταίες δεκαετίες και από το κόμμα των Πρα-
σίνων.Το ΠΑΣΟΚ ήταν ο ιστορικός εκφραστής του 
χώρου αυτού, από το 1977 μέχρι το 2012, ενώ 
στην συνέχεια τον μοιράζεται με την ΝΔ.

Στην χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, αυτή η 
ομάδα των ψηφοφόρων δεν έχει αυτόνομη συ-
μπεριφορά, ούτε μπορεί να δώσει αυτοδύναμη 
πολιτική στρατηγική και να εκφραστεί πλειοψη-
φικά. Αποτελεί σε μεγάλο βαθμό άτυπο σύμμαχο 
της συντηρητικής παράταξης και ταυτόχρονα σε 
σημαντικό βαθμό ρυθμιστή της πολιτικής στρατη-
γικής του ΠΑΣΟΚ. 

Αυτός ο πολιτικός χώρος, αν δεν συμμετέχουν 
μαζικά οι νέοι στις εκλογές, θα καθορίσει το εκλο-
γικό αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μετά την εκλογή 
της νέας ηγεσίας του, του Νίκου Ανδρουλάκη, φά-
νηκε να κερδίζει το μεγαλύτερο μέρος του. όμως 
η καθολική ενσωμάτωσή του είναι δύσκολη, γιατί 
το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 
δεν μπορεί να του προσφέ-
ρει αυτόνομα την κυβέρ-
νηση που θέλουν, γιαυτό 
η πλειοψηφία του το θέλει 
κυβερνητικό εταίρο του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη.

Το ΠΑΣΟΚ σήμερα, με 
βάση τα δημοσκοπικά δεδο-
μένα, έχει δυο επιλογές:

α) Να αποδεχθεί αυτήν 
την στρατηγική, είτε το βρά-
δυ των εκλογών με απλή α-
ναλογική είτε το βράδυ των 
δεύτερων εκλογών με το 
πλειοψηφικό εκλογικό σύ-
στημα.

β) Να την αρνηθεί και να 
βρεθεί στην αμφίπλευρη πί-

εση των δεύτερων εκλογών, με το πλειοψηφικό εκλογικό 
σύστημα που ψήφισε μόλις ανέλαβε την κυβέρνηση η ΝΔ.

Μετά τις δεύτερες εκλογές, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
με το εκβιαστικό εκλογικό σύστημα δεν κερδίσει την κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία, τότε το δίλημμα, θα μεταφερθεί 
τόσο από την ΝΔ, όσο και από την μεγάλη πλειοψηφία 
των ΜΜΕ, πάλι σε αυτό.

Δηλαδή στο τρίτο κόμμα φορτώνουν την ευθύνη σχη-
ματισμού κυβέρνησης, ανεξάρτητα από την πολιτική που 
θα ασκεί αυτή, τόσο τα δυο μεγάλα δημοσκοπικά κόμμα-
τα, όσο και τα ΜΜΕ, ενώ οι πολίτες με τις δημοσκοπικές 
τους προτιμήσεις σήμερα, πιθανόν και με την ψήφο τους 
αύριο, θα δώσουν τουλάχιστον το 60% των ψήφων τους, 
δηλαδή και την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, πρωτί-
στως στα κόμματα αυτά. 

Το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον από τις εκλογές του Γενάρη 
του 2015, πέρα από την μικρή εκλογική βάση που δια-
τήρησε, έπρεπε να συγκροτήσει μια στρατηγική που θα 
το έφερνε κοντά στα δυναμικά τμήματα της κοινωνίας και 
τους νέους.

Αντί αυτής της στρατηγικής επέλεξε την συντήρηση 
και την διεύρυνση του συναισθηματικού αποθέματος του 
παρελθόντος, που του έδινε και του δίνει εκλογικά αποτε-
λέσματα επιβίωσης.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, στην συγκυρία που βρι-
σκόμαστε, λίγες ημέρες πριν την προκήρυξη των εκλο-
γών, αν δεν μπορέσει να επιβάλει βασικά στοιχεία της 
προγραμματικής του πρότασης, αυτό που μπορεί να κάνει 
ρεαλιστικά, είναι να διατυπώσει την πρώτη στρατηγική και 
να επιδιώξει μετά τις εκλογές να την υλοποιήσει.

Αυτό έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου από το 1974 μέχρι 
τις εκλογές του 1977, έχτισε το συμπαγές πολιτικά και κοι-
νωνικά ριζοσπαστικό ΠΑΣΟΚ, και μετά ενσωμάτωσε και 
τα συντηρητικά τμήματα της τότε Ένωσης Κέντρου, για να 
πετύχει το 48,5% στις εκλογές του 1981, με την ανάλογη 
συνέχεια.
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ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ  
Η τραγωδία στα Τέμπη 

συνισταμένη μιας 
κακοδαιμονίας που πρέπει

ν’ αποτινάξει ο Ελληνικός λαός

Οι συνεχείς αποκαλύψεις για τις συνθήκες 
που οδήγησαν στη φοβερή τραγωδία των Τε-
μπών επιβεβαιώνουν μια απίστευτη κατάσταση 
ανευθυνότητας, αναξιοκρατίας, διαφθοράς, αμέ-
λειας και κατασπαταλήσεως πόρων στους Ελλη-
νικούς σιδηροδρόμους.

 Το χειρότερο απ’ όλα είναι η διαχρονική συ-
νέχεια, επί δεκαετίες, στην οποία εμπλέκονται όλα τα συστημικά κόμματα. Οι Ελληνικοί 
σιδηρόδρομοι έπρεπε να εκσυγχρονισθούν εγκαίρως και να διαδραματίσουν τον ανα-
πτυξιακό ρόλο τους. Αυτό επαγγέλλονταν, άλλωστε, οι κομματικοί ιθύνοντες. Στην πρά-
ξη όμως, ο σιδηρόδρομος, ως μέσο συγκοινωνίας και μεταφοράς, αφέθηκε σε δεύτερη 
μοίρα και απαξιώθηκε, προς χάριν του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Ακόμη και όταν άρχισε η εισροή στον ΟΣΕ πολύ σημαντικών Ευρωπαϊκών πόρων, 
για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικου δικτύου, οι πόροι αυτοί δεν αξιοποιήθηκαν. 
Είτε δεν απορροφήθηκαν, από ανεπάρκεια προγραμματισμού και πολιτικής διαχειρίσε-
ως είτε κατασπαταλήθηκαν, χωρίς να αποδώσουν συγκεκριμένο έργο. Ο πόλεμος των 
συμφερόντων, η διαφθορά, η μικροπολιτική ακύρωσαν κάθε ουσιαστική πρόοδο στην 
εκτέλεση ενος εργου που εχει τεράστια στρατηγική σημασία για τη χώρα.

Η εκτέλεση ειδικότερα του έργου της φωτοσημάνσεως και της τηλεδιοικήσεως, που 
είναι συνυφασμένο με την ασφάλεια των μεταφορών, ακολούθησε την ίδια πορεία. Ενώ 
είχε εξασφαλισμένους πόρους και ήταν προφανής η σημασία του, δεινοπάθησε επί 
πολλά χρόνια και αφέθηκε τελικά στην τύχη του. Το αποτέλεσμα ήταν η τραγωδία των 
Τεμπών, που διαπιστώνει κανείς, εκ των υστέρων, ότι ήταν προδιαγεγραμμένη,  με βά-
ση αυτή την κατάσταση.

Προφανώς, έχουν τεράστιες ευθύνες διαδοχικές Κυβερνήσεις για το εθνικό έγκλημα  
των Ελληνικών σιδηροδρόμων. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για τη σημερινή Κυβέρ-
νηση, που ως τελευταία στην εξουσία, έχει τη μεγάλη ευθύνη ότι δεν έκανε τίποτε για να 
διορθώσει τα κακώς κείμενα και άφησε να συντελεσθεί η τραγωδία, με το σκανδαλώδες 
κενό στην ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

 Το μνημείο της ανευθυνότητας, της αναξιοκρατίας και της πολιτικής ανεπάρκειας 
και κακοδαιμονίας, που συνιστά  η τραγωδία στα Τέμπη πρέπει  να γίνει εγερτήριο 
σάλπισμα για αλλαγή στη χώρα και το γκρέμμισμα ενός απαράδεκτου, παρανοϊκού  και 
διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, που κρατά δέσμια τη χώρα και την εμποδίζει να 
πορευθεί  με άλματα και αισιοδοξία στο μέλλον.

  Η Πατριωτική Ένωση  καλεί τον Ελληνικό λαό σ’ εναν αγώνα πραγματικής αλλα-
γής και αναδημιουργίας. Το καλύτερο μνημόσυνο γι’ αυτούς, που τόσο άδικα και εγκλη-
ματικά χάθηκαν, είναι η χάραξη μιας νέας πορείας, που αρμόζει στη χώρα μας και στην 
αξιοπρέπεια και το μέλλον του λαού μας.

 Η Πατριωτική Ένωση  ζητά την επανεθνικοποίηση των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, 
που αποτελούν βασική και στρατηγική υποδομή της χώρας και επείγουσα εκπόνηση 
ενός στρατηγικού και ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για εναν υπερσύγχρονο και α-
σφαλή σιδηρόδρομο, παράγοντα  αναπτύξεως και προόδου και αναγκαίος  όρος για τη 
μετατροπή της Ελλάδος σε συγκοινωνιακό κόμβο των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης.

Περικλής Νεάρχου
Πρέσβυς ε.τ.

Υπεύθυνος Εξωτερικής Πολιτικής & Άμυνας

Το «Πολιτικό Κέντρο» 
σήμερα και οι επιλογές 

του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ημαθίας διοργανώνει προσκυ-

νηματική διήμερη εκδρομή στις 1 και 2 Απριλίου στον Άγιο 
Ιωάννη το Ρώσο στο Προκοπη Ευβοίας στην Ιερά Μονή του 
Οσίου Δαυίδ.

Οσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να το 
δηλώσουν έως τις 28/3/2023 μαζί με το αντίτιμο των 50 ευρώ. 
Τα μέλη του Συλλόγου το αντίτιμο είναι 30 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες θα επικοινωνείτε με τον 
πρόεδρο Λιόλιο Αθανάσιο στο 6942900011.

Πρόγραμμα εκδρομής
Αναχώρηση από Νάουσα είσοδος πάρκου ώρα 14.00
Από Βέροια Εληά ώρα 14.30. Άφιξη στο Προκοπη ώρα 

20.00 περίπου 
Προσκύνημα στο Ιερό σκήνωμα του Αγίου. Διανυκτέρευση 

στους ξενώνες της Μονής.
2 Απριλίου Παρακολούθηση θείας λειτουργίας.
Μετά τη θεία λειτουργεία αναχώρηση για προσκύνημα στο 

Μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ.
Μετά το προσκύνημα θα πάμε για φαγητό στην Αιδηψό. Το 

απόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής.
Το Δ.Σ.



Επιστρέφουν στα γήπεδα 
οι ομάδες της SL2...

και βλέπουμε!
ΣταγήπεδαεπιστρέφουνοιομάδεςτηςSL2τοπροσεχές4ημερο

(10-13/03),μετάτηνεκλογήτουΠέτρουΜαρτσούκουστηνπροεδρία
τηςΛίγκας.

Ωστόσο,όπωςαναφέραμεκαισεπροηγούμενορεπορτάζμας,η
επιστροφήαυτή γίνεταισε ένδειξη καλήςθέλησηςαπό τις ομάδες,
αφούπεριμένουν την επίλυση του οικονομικούπροβλήματος,που
ωςγνωστόναφοράταέσοδααπότοστοίχημα.

Γιατονλόγοαυτό,προγραμματίστηκενέοΔ.Σ.γιατηνερχόμενη
Τετάρτη (15/3) και ανάλογα με τις εξελίξειςπου θα υπάρξουν, θα
παρθείηαπόφασηγιατοανθασυνεχιστείήόχιτοπρωτάθλημα!

Εκλέχθηκε ο νέος πρόεδρος
 της Super League 2

Ο Πέτρος Μαρ-
τσούκος είναι ο νέος
πρόεδρος της SL2,
μετά τιςσημερινές ε-
κλογές που έλαβαν
χώραστηνΈνωση.

Μεψήφους13-12
(υπήρξε ενα άκυρο
ψηφοδέλτιο και ένα
λευκό), ο κ. Μαρ-
τσούκος επικράτησε
τουΑντώνη Ροκάκη
και είναι πλέον ο α-
ντικαταστάτης του
Λεωνίδα Λεουτσα-
κου.

ΑνακοίνωσηΔιοι-
κητικούΣυμβουλίου

Μετά την ολοκλή-
ρωση των αρχαιρε-
σιών για την ανά-
δειξηΠροέδρου του

ΔιοικητικούΣυμβουλίου,σαςενημερώνουμεότινέοςΠρόεδροςτης
Super League2, εξελέγηο κ.ΠέτροςΜαρτσούκοςμε 13ψήφους,
έναντι12πουέλαβεοκύριοςΑντώνηςΡοκάκης.Υπήρξανέναλευκό
καιέναάκυροψηφοδέλτιο.

ΜετάτηνεκλογήτουονέοςΠρόεδροςτηςSuperLeague2,προ-
έβηστηνακόλουθηδήλωση:

«Θαήθελα να ευχαριστήσω τοσώμαπουμε εξέλεξεΠρόεδρο
τηςSuperLeague2,μετάαπόδιαφανείςδημοκρατικέςδιαδικασίες.
Αναγνωρίζονταςταουσιαστικάπροβλήματαβιωσιμότηταςπουαντι-
μετωπίζουνοιομάδεςστηνκατηγορίαμας,ξεκινάμεάμεσασυναντή-
σειςαρχικάμετονΥφυπουργόΑθλητισμούκ.Αυγενάκηπροκειμένου
ναδιεκδικήσουμεταχρήματαπουμαςαναλογούναπότηνφορολό-
γησητωντυχερώνπαιγνίων».

Η Σούπερ Λίγκ 
2 μια κατηγο-
ρία – τέρας που 

δημιούργησε ο Λευ-
τέρης Αυγενάκης έχει 
σήμερα Τετάρτη έχει 
ΔΣ με μοναδικό θέμα 
την εκλογή νέου προ-
έδρου. Ο υφυπουργός 
Αθλητισμού κατάφερε 
με Δούρειο Ίππο τον 
Χανιώτη επιχειρηματία 
Αντώνη Ροκάκη να δια-
σπάσει το μέτωπο των 
ΠΑΕ που διεκδικούσαν 
τα χρήματα που τους 
είχε υποσχεθεί από το 
στοίχημα και επιθυμεί 
να επιβάλει τον εκλε-
κτό του.

Δέλεαρ είναι οι 150.000 ευ-

ρώ σε κάθε ομάδα που έχει υ-
ποσχεθεί ναδιατεθούνστιςΠΑΕ
ο κ. Ροκάκης.Δεν έχει εξηγήσει
όμωςαπόπουθαβρεθούναυτά
τα χρήματα.Θεωρητικά με από-
φασηΑυγενάκη τα χρήματαπου
προκάλεσαν την απεργία των
ΠΑΕύψους 70.000 κατευθύνθη-
κανσεάλλεςανάγκεςτουυπουρ-
γείου.

Ο ίδιος ο υποψήφιος διαβε-
βαιώνει σε συζητήσεις του με
μέλη του συνεταιρισμού ότι με
τις καλές σχέσεις που διατηρεί
με τουπουργείομπορεί να τα ε-
κταμιεύσει και να ανατρέψει την
απόφαση.

Παράγοντες των ομάδων έ-
χουνσοβαρέςεπιφυλάξειςγιατο
εάνμπορείοΧανιώτης επιχειρη-
ματίαςναυλοποιήσειτιςυποσχέ-
σειςτου.Οικαλέςσχέσειςμετην
οικογένειαΜητσοτάκη, τονΟλυ-
μπιακό και τον κ.Αυγενάκη δεν
αρκούνναφέρουνχρήματαστην

κατηγορία.Αντίθετα δηλώνουν ε-
πιφυλακτικοί θεωρώντας ότι μο-
ναδικόςστόχοςήτανηαποπομπή
τουπρώην,πλέον,πρέδρουΛε-
ωνίδαΛεουτσάκου, εκπροσώπου
τουΑπόλλωναΣμύρνηςπουαντι-
στάθηκεδυναμικάστιςαποφάσεις
του υπουργείου και στο…άδεια-
σμα από τονπρόεδρο της Σού-
περΛίγκαςΒαγγέληΜαρινάκη.Ο
τελευταίος αφού εξασφάλισε για
τις ομάδες της κατηγορίας (Σού-
περΛίγκα)τοδικότουςποσοστό
άφησετηνSL2στημοίρατης.

Ο άλλος υποψήφιος είναι ο
Πέτρος Μαρτσούκος, επιχειρη-
ματίας από τηνΣπάρτηπουσυ-
σπειρώνει γύρω του τις ομάδες
πουθέλουνανεξάρτητηπορείαμε
διεκδικήσειςαπότηνΠολιτεία.

Στις σημερινές εκλογές από
τις 30ΠΑΕδικαίωμαψήφουδεν
έχουνοι τέσσεριςΒ΄ομάδες (Πα-
ναθηναϊκός,Ολυμπιακός,ΠΑΟΚ,
ΑΕΚ), αλλά και οΑπόλλωνΛά-

ρισαςπου έχει απουσιάσει από
τρειςσυνεδριάσειςτουΔΣκαιου-
σιαστικά υπολειτουργεί.Από τις
άλλες25ομάδεςηπλευράΜαρ-
τσούκουυπολογίζεταιότιστηρίζε-
ταιαπό15έως18ΠΑΕ.Ηκατά-
σταση, όμως,παραμένει ρευστή
αφού απόπλευράς υπουργείου
ασκούνται ασφυκτικές πιέσεις
σε προέδρου ομάδων με δέλαρ
πιθανή οικονομική ενισχυρη.Οι
πιέσεις ασκούνταισε όλα τα επί-
πεδα.Από τοπικούς βουλευτές,
έως και μικροκομματικές διευκο-
λύνσειςγιατιςεξωποδοσφαιρικές
δραστηριότητέςτους.

Θεωρητικά αυτό το Σαββατο-
κύριακο αναμένεται να επιστρέ-
ψουν στα γήπεδα και οι ομάδες
δίνοντας τέλοςστηναποχή τους.
Κάτι τέτοιο όμως θεωρείται από
δύσκολο έως αδύνατο αφού το
βασικό αίτημα, η υλοποίηση των
υποσχέσεων της πολιτείας δεν
έχειπραγματοποιηθεί.

ΟΑυγενάκηςπαίζειτα…ρέστατου
γιανααλώσειτηSL2!!
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Πρωταθλητής Ημαθίας το 4ο 
ΓΕΛ Βέροιας - Αφιερωμένο 

στον Γ. Καρανικόλα

Στοναδικοχαμένο18χρονοΓιάννηΚαρανικόλα,φίλο καιπρώην
συμμαθητήτους,αφιέρωσαντοκύπελλοοιποδοσφαιριστέςτου4ου
ΓΕΛΒέροιας,πουτομεσημέριτηςΤρίτηςκατέκτησαντοντίτλοτου
σχολικούπρωταθλήματοςΗμαθίας,νικώνταςστοΜακροχώριμε1-0
τηνομάδατουΕΠΑΛΑλεξάνδρειας.

Οιπαίκτες έπαιξαν με μαύραπεριβραχιόνια για το τραγικό σι-
δηροδρομικόδυστύχηματωνΤεμπών,ενώστηνέναρξητουαγώνα
κρατήθηκεενόςλεπτούσιγή.

ΜετάτοτέλοςτουαγώναηομάδαμετονπροπονητήτηςΑσημά-
κηΔημόπουλομετέβηστοσχολείοτωνπαιδιών,όπουδέχθηκαντα
συγχαρητήριααπότηναντιδήμαρχοΣυρμούλαΤζήμα,τονδιευθυντή
Β΄βάθμιαςκ.ά.

Δοκιμάζεται από την 
ΑΕΚ παίκτης του Αστέρα 

Αλεξάνδρειας
Στιςπροπονήσεις τηςΑΕΚθαπάρει μέρος ο ταλαντούχοςπο-

δοσφαιριστήςτηςΑκαδημίαςτουΑστέραΑλεξάνδρειας,Αλέξανδρος
Μπουκλάς,ώστεναγίνεικαταγραφήτωνικανοτήτωντου.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
ΗΑκαδημίαποδοσφαίρου «ΑστέραςΑλεξάνδρειας» είναι στην

ευχάριστηθέση ναανακοινώσει τηνπρόσκληση ενόςποδοσφαιρι-
στήτουτμήματοςυποδομήςτηςομάδαςΚ14καισυγκεκριμένατου
νεαρούκαιταλαντούχουΜπουκλάΑλέξανδρουγεννηθέντατο2009,
στιςπροπονήσειςγιατηνκαταγραφήικανοτήτωντηςΠΑΕΑΕΚστα
Σπάτα.

ΗΔιοίκηση τηςΑκαδημίας εύχεται στον αθλητή μας ολόψυχα
καλήεπιτυχία.

Με μεγάλη επιτυ-
χία πραγματο-
ποιήθηκε στις 

5-3-2023 στο Φιλίππειο 
Γυμναστήριο Βέροιας 
το Πρώτο Διασυλλογι-
κό Πρωτάθλημα Καρά-

τε ΔΙΑΣ, με διοργανωτή 
τον Τοπικό Σύλλογο 
Καράτε ΔΙΑΣ, του οποί-
ου προπονητής και 
Εθνικός διαιτητής είναι 
ο Γεροντίδης Αθανά-
σιος.

Ευχαριστούμε και τους 30
Συλλόγουςπουπήρανμέροςστη
διοργάνωση, με 600αθλητές και
900συμμετοχές.

Επίσης ευχαριστούμε τονΔή-
μο και τοΚΑΠΑΒέροιας για την
παραχώρηση του γηπέδου, του
διαιτητέςπουσυμμετείχαν, τους
χορηγούςπου στήριξαν την εκ-

δήλωση.
Το παρών στη διοργάνωση

έδωσε οΔήμαρχος Βέροιας Κ.
Βοργιαζίδης, οι αντιδήμαρχοι Κ.
ΜπατσαράκαιΚ.Τζήμα,οπρόε-
δροςτουΚΑΠΑΚ.Δέλας.

Κλείνοντας ναπούμε συγχα-
ρητήρια σε όλους τους αθλητές
γιατιςπροσπάθειέςτους.

1ο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα
Καράτε ΔΙΑΣ
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Taekwon-do Νάουσας. Μεγάλες 
επιτυχίες στο πανελλήνιο 

πρωτάθλημα. 6ο Dan
για τον Παναγιώτη Δημητριάδη

Το Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα
Ε φ ή β ω ν - Ν ε -
αν ίδων & Αν-
δρών-Γυναικών
διοργάνωσεστον
Πειραιά ηΑθλητι-
κή Ομοσπονδία
Taekwon-do Ελ-
λάδος (Α.Ο.Τ.Ε.),
κατά το τριήμερο
24, 25 & 26Φε-
βρουαρίου.Οι α-

γώνεςφιλοξενήθηκανστοΣτάδιοΕιρήνηςκαιΦιλίαςκαιήτανοιπιο
επιτυχημένοιτωντελευταίωνετώντόσοαπόπλευράςσυμμετοχών
όσοκαιαπόπλευράςαγωνιστικούεπιπέδου.

ΤοTaekwon-do τηςΝάουσας συμμετείχε στη διοργάνωση με
δύναμηέξιαθλητών,οιοποίοιυπότηνκαθοδήγησητουπροπονητή
ΔημητριάδηΠαναγιώτηπραγματοποίησανσπουδαίαεμφάνιση,κα-
τακτώνταςσυνολικάπέντε(5)μετάλλιαεκτωνοποίων1χρυσό,2
ασημένιακαι2χάλκινα.Στατουλ4-1Gupγυναικών,ΡάνουΑικατε-
ρίνακαιΝταήΕιρήνηπέτυχαντο1-2γιατηνΝάουσακατακτώντας
πανάξιατοχρυσόκαιτοασημένιομετάλλιοαντίστοιχα!!!Στατουλ2
DanΝεανίδωνηΔημητριάδουΝένακατέκτησετοασημένιομετάλ-
λιο. Στα τουλ 1DanΝεανίδωνηΚαρυπίδουΒαρβάρα κατέκτησε
τοχάλκινομετάλλιοενώστηΜάχη-55Kgr.έφτασεμιαανάσααπό
ταμετάλλια, κατακτώντας τελικά την5ηθέση. ΣτηΜάχη+77Kgr.
ΓυναικώνηΝταήΕιρήνηκατέκτησετοχάλκινομετάλλιοκαιδεύτερο
προσωπικότης!!!Στατουλ3DanΑνδρώνοΠλουμπίδηςΒασίλειος,
ανκαιαγωνίστηκεάρρωστος,κατέλαβετην5ηθέσηχάνονταςστον
προημιτελικό από τονΠρωταθλητήΕλλάδας και Ευρώπηςμε το
οποίοέπαιξεως ίσοςπρος ίσο.ΣτιςμάχεςτωνΝέωνΑνδρώνκαι
στηνκατηγορία -69Kgr.οΤζέποςΚωνσταντίνοςστάθηκεμεψυχή
απέναντιστουςαντιπάλουςτουκερδίζονταςεμπειρίεςστηνπρώτη
συμμετοχήτουστηκορυφαίαΕθνικήδιοργάνωση.Οιαθλητέςμας
μετιςδιακρίσειςτουςαλλάκυρίωςμετοήθοςκαιτησυμπεριφορά
τους, εντός και εκτόςαγωνιστικώνχώρων, έκαναν τηνπόληυπε-
ρήφανη και μας δίνουν το δικαίωμα ναονειρευόμαστεπαρόμοιες
επιτυχίεςκαιστομέλλον!Στοπεριθώριοτωναγώνωνκαιμετάαπό
επιτυχείςεξετάσειςενώπιοντηςΤεχνικήςΕπιτροπήςτηςΟμοσπον-
δίας, οπροπονητήςΔημητριάδηςΠαναγιώτης έλαβεπανάξια τον
βαθμό των 6DAN, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο ένα
φανταστικότριήμερογιατοναθλητισμότηςΝάουσας!
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Ορειβατούμε ανάμεσα στις
πλαγιές και νιώθουμε τοφτερού-
γισματηςψυχήμαςστηναναπά-
ντεχη συνάντηση με την ελευθε-
ρία.Η νεκρήφύση και ο ανοιξιά-
τικος καιρός με τους απίθανους
χρωματικούς συνδυασμούς μάς
δημιουργούνπαραμυθένια διάθε-
ση.Φύση χιονισμένη, μυστηρια-
κή,ειδυλλιακή,πλανεύτρα.

Ξημερώνει…
Ηπόλη τηςΒέροιας ξεδιπλώ-

νεται νωχελικά κάτωαπό ταπό-
διαμουκαθώςαγναντεύωαπότο
μπαλκόνιτοξημέρωματηςμέρας,
νωρίςακόμηκαικάνεικρύο.

Φύγαμεστις7τοπρωί,6φίλοι
ορειβάτεςαπότηΒέροια.

Περάσαμε τονΣταυρό και τον
κάμπο τηςΑλεξάνδρειας (παλιό-
τεραμιατεράστιαλίμνη).Αποξη-
ράνθηκετηνδεκαετίατου1930.

ΤαμυστικάτουβάλτουτηςΠη-
νελόπηςΔέλτα αποτυπώνουν τις
όψειςτουαιματηρούμακεδονικού
αγώνα.Τοδιάστημα1904 -1908
η λίμνη αποτέλεσε ένα από τα
σημαντικότεραπεδία του ελληνο-
βουλγαρικούανταγωνισμού.

Λίγο χαμηλότερα η αρχαία
Πέλλα.ΧτίστηκεαπότονΑρχέλαο
Α΄ (413-399).Αναφέρεταιπρώτη
φοράαπό τονΗρόδοτο, ηΠέλλα
όταν έγινεπρωτεύουσα ήταν μια
παραλίμνιαπόλη.Εδώέζησαντις
τελευταίες τουςμέρεςοΑθηναίος
τραγικόςΑγάθωνκαιοΕυριπίδης.

Παρέμεινεπρωτεύουσα μέχρι
την κατάλυση του μακεδονικού
κράτους από τους Ρωμαίους, οι
οποίοιτηνλεηλάτησανκαιμετέφε-
ραντουςθησαυρούςτηςστηΡώ-
μη.Στοτέλοςτου1ουπ.Χ.αιώνα
έπεσεσεπαρακμή.

Περάσαμε την γέφυραπουο-
δηγεί στηνπόλη των Γιαννιτσών
και τονποταμόΛουδία.ΟΛουδί-
ας ήΛυδίας κοινώςΜαυρονέρι,
επίΤουρκοκρατίαςκαρά-Ασμάκ,
πηγάζει από τα όρη Βέρμιο και
Βόρα.Τανεράτουδιασχίζουντην
πεδιάδατωνΓιαννιτσώνκαικατα-
λήγουνστονΘερμαϊκόκόλπο.

Λίγοψηλότεραφάνηκεηπόλη
των Γιαννιτσών, η πόλη του κά-
μπου όπως θέλει να ονομάζεται
τατελευταίαχρόνια.

Κτισμένη στις παρυφές του
Πάικου και τον κάμπο των Γιαν-
νιτσώνσε υψόμετρο 40μ. ηπό-
λη με την πλούσια ιστορία μας
υποδέχεταιήσυχηχωρίςιδιαίτερη
κίνηση. Η περιοχή κατοικήθηκε
απότηνεολιθικήεποχή(τέλη7ης
χιλιετίας).

Τα Γιαννιτσά ή Γενιττζέ Βαρ-
δάρήταντοιερόκέντροτωνΓιου-
ρούκηδωνπου έφερε στηΜακε-
δονίατο1385οΤούρκοςστρατη-
λάτηςΑχμέτΕβρέν.

Πρωτεύουσα του ομώνυμου
καζά, ( ο καζάς είναι μικρή διοι-
κητική και δικαστικήπεριφέρεια)
πουτηνπροτιμούσανγιατηνπα-
ραμονήτουςοιτουρκικέςαρχές.

Κατά τηνΤουρκοκρατία, ηπό-
λη έγινεπνευματικό, θρησκευτικό
και πολιτιστικό κέντρο τωνΒαλ-
κανίων.

ΟΓαζήΑχμέτΕβρενός γεννή-
θηκε στο Παλιόκαστρο (σημερι-
νόΜπαλίκεσιρ) τηςΤουρκίας το
1288. Τουρκομάνος στην κατα-
γωγή.

Αρχικά η οικογένεια του υπη-
ρετούσε τουςΒυζαντινούςμεταξύ
1302- 1361.Μετά την κατάκτηση
τηςπεριοχήςαπότονΟρχάνΓαζή
(Γαζής = νικητής), η οικογένεια
τουεξωμότησεκαιάρχισεναυπη-
ρετείτουςΟθωμανούς.

Μαζί με τον Σουλεϊμάνπασά

τον γιο τουΟρχάνΓαζή κατέκτη-
σαν τηΘράκη, τηΜακεδονία, τη
ΡούμεληκαιταΒαλκάνια.Οιυπη-
ρεσίες του αμείφθηκαν μεπλού-
σιες δωρεές, κυρίως με αχανή
κτήματα στηΜακεδονία και στη
Βουλγαρία.

Πέθανε στις 17 Νοεμβρίου
1417σταΓιαννιτσάσεηλικία129
ετών.ΕτάφηστομαυσωλείοΓαζή
Εβρενός.

Το 2006 κατά τη διάρκεια ερ-
γασιών αναστήλωσης βρέθηκε
ανθρώπινος σκελετός που εικά-
ζεται ότι ανήκει στον Οθωμανό
στρατηλάτη.

Υπήρξε το επίκεντρο του μα-
κεδονικού αγώναστις αρχές του
20ουαιώνα.

20Οκτωβρίου1912ηπιοφο-
νική μάχη των βαλκανικών πο-
λέμων και ίσως ηπιο σημαντική
έγινεεδώστηνπεδιάδατωνΓιαν-
νιτσών.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1944 οι
Γερμανοί και οι συνεργάτες τους
εκτέλεσαν 112πολίτες, ανάμεσα
στουςεκτελεσθέντεςπουυπέστη-
σανφρικτάβασανιστήριαπριν ε-
κτελεστούν ήταν και ο δήμαρχος
ΘωμάςΜαγκριώτης.

Φθάσαμε στο Ελευθεροχώρι
χτισμένο στους πρόποδες του
Πάικου.

Αναγνωρίστηκε σε μαρτυρι-
κό χωριό τώρα τελευταίαστις 17
Αυγούστου2009, κατά τη γερμα-
νική κατοχή στις 23Αυγούστου
1944, οι Γερμανοί εκτέλεσαν 19
χωριανούςανάμεσα τουςκαιδυο
βρέφη.

Από ταπιο δασωμένα βουνά
τηςΕλλάδος και αυτό εύκολα το
αντιλαμβάνεσαι ότανπεριπλανη-
θείς στις κατάφυτεςπλαγιές του.
Τώραμπροστάμας ξεπροβάλλει
περήφανα ο ορεινός όγκος του
βουνού. Στο βουνό υπάρχουν
4.500 στρέμματα καστανιές, τα
2.500είναικαλλιεργήσιμα.

Οξιές,πεύκα, δρυς, κέδροι, ι-
τιές, λεύκες και σημύδες.Αραιό-
τερα συναντώνται πλατάνια και
μηλιές.

Πλούσιοσεφτέρεςκαιμεγάλη
ποικιλία μανιταριών. Στο βουνό
καταμετρήθηκαν 57 διαφορετικά
είδηπεταλούδας.Ξεχωριστήθέση
στηνπανίδα του βουνού είναι το
αγριογούρουνο που συναντάται
σε όλο τοΠάικο, ακόμη ζουν σε
μικρούςαριθμούς, ζαρκάδια, αλε-
πούδεςκαιλύκοι.

Άφθονα ποτάμια και ρέματα
κυλούν όλο το χρόνο και δίνουν

ζωήστηνπεριφέρεια και στα γύ-
ρωχωριά.

Πέραμπροστάμαςαπλώνεται
ηαπεραντοσύνητουβουνού.

Το όνομα του όρους Πάικο
προέρχεταιαπότοσλαβικόpajak
πουσημαίνειαράχνη.Όνομαται-
ριαστό αν αναλογιστείς πως α-
πλώνεται σε μια μεγάλη έκταση
πουθυμίζειιστόαράχνης.

Αφήνουμε τα αυτοκίνητα,πή-
ραμε το δασικό δρόμο, σε λίγο
χανόμαστεστομονοπάτι.

Μπήκαμε στο δάσος. Κάθε ί-
χνοςανθρώπινουπολιτισμούστα-
ματά εδώ. Το βουτηγμένο στην
καταχνιάδάσος,μετημοναξιάκαι
τηνησυχίατωνδένδρωνμαςέχει
συνεπάρει,ηδροσιάτουπρωινού
μαςταξιδεύει……!

Ανεβαίνουμε ψηλότερα η υ-
γρασία σιγά- σιγά διαλύεται το
κρύοόμωςπαραμένει.Οχλωμός
ανοιξιάτικος ήλιοςβγήκεπίσωα-
πό τις βουνοπλαγιές και έναπα-
γωμένοβοριαδάκιμάςτρυπάειτα
κόκαλα.

Ορειβατούμεσεπυκνό δάσος
οξιάς,σταδεξιάμας τομονοπάτι
ανηφορίζει μέσα από δασωμένη
πλαγιά.Ανεβαίνουμεχαμηλήχλόη
και πυκνή βλάστηση μας ταλαι-
πωρούν για λίγο διάστημα, φθά-
σαμεσεξέφωτο.

Τώρα η διαδρομή γίνεται συ-
ναρπαστική. Ορειβατούμε κάτω
από το χρυσαφί θόλο των δέν-
δρων, το μονοπάτι στρωμένο με
έναπαχύστρώμααπόφύλλακαι
σεκάθεμαςβήμαακούμετοθρό-
ισματους.

Μας υποδέχεται μια ομορφιά
παραμυθένια, τρεχούμενα νερά
μικροί καταρράκτες και αγριοκα-
στανιές μας αποκαλύπτουν από-
κρυφεςομορφιές.

Λόγω της γεωμορφίας του ε-
δάφουςκαιτωνεναλλασσόμενων
ορεινώνόγκωνοδασικόςδρόμος
είναιιδιαίτεραστενός,επικίνδυνος
και γεμάτος απότομες στροφές
που εφάπτονται μεαπότομες χα-
ράδρες.

Κατά τη διάρκεια της διαδρο-
μής όπωςπεζοπορούμε, κοφτές
πλαγιές και δένδρα γυμνά από
φύλλωμα μας περιτριγυρίζουν.
Ξαφνικά έναπέπλο ομίχλης μας
τύλιξε μαζί με ελαφρά χιονόπτω-
ση.Ανεβαίνοντας ψηλότερα το
χιόνι τριγύρω, μας ταλαιπωρεί,
όμωςηομάδασήμεραείναιαπο-
φασισμένη ναφθάσειψηλάστην
κορυφή.

Όλο αυτό το σκηνικό μας δη-

μιουργεί μια ατμόσφαιρα μυστη-
ρίου.

Ορειβατούμε ανάμεσα στα
αγριολούλουδα, στη δασωμένη
πλαγιά ανάμεσα σε γέρικες κα-
στανιέςκαισεφρέσκοχιόνι.

Λίγοψηλότερατοδάσοςαραι-
ώνεικαι τομονοπάτιμε τακόκκι-
νασημάδια,πιάνει την κύρια κο-
ρυφογραμμήτουβουνού,τοχιόνι
όλοκαιπερισσότερο.

Ανεβαίνουμε τώραστηνπλευ-
ρά του γυμνούβράχου λίγοπριν
τηνκορυφή.Μονοπάτιανηφορικό
ανάσεςβαριές, ίσως τοδυσκολό-
τεροσημείοτηςδιαδρομής.

Πλησιάζουμε το πέτρινο κιό-
σκι,απόεδώψηλάηομίχληκαλά
κρατεί.Δεν μπορέσαμε να αγνα-
τεύσουμε, κάτω χαμηλά τη Γου-
μένισσα και τα τελευταία χωριά
ΓρίβακαιΚαστανερή.

Μιαανάσαπριντηνκορυφή.
Η κορυφή ξεπροβάλλει χιονι-

σμένημεέναπαγωμένοβοριαδά-
κιναμαςταλαιπωρεί.

Ορειβατούμε τώρασε ένα το-
πίοτυραννισμένοαπότονχειμώ-
να, με μια αραιή χιονόπτωση να
μαςακολουθεί.

Μετάαπόμιαδύσκοληπορεία
με αναβάσεις και καταβάσεις μέ-
σα απόπαρθένο πυκνό δάσος,
σε δασικό δρόμο με πανύψηλες
οξιές και αγριοφουντουκιές -με
αρκετό χιόνι στιςπλαγιές της κο-
ρυφής -φθάσαμε επιτέλουςστην
κορυφή. To όνομα της (γκόλα -
τσούκα)στασλάβικαgolaσημαί-
νειγυμνή–φαλακρήκορυφή.

Να’μαστετώραμόνοιεμείς,να
απολαμβάνουμετησιωπήτηςπε-
ριοχήςαπόεδώψηλά.

Καλλιεργήσιμηγη-κάτωχαμη-
λά- με οπωροφόρα δένδραπου
πρασινίζουν και ανθίζουν τηνΆ-
νοιξη και θα δημιουργήσουν υ-
πέροχες χρωματικές αντιθέσεις
μετουςασβεστολιθικούςβράχους
τηςπεριοχής.

Πήραμε τον δρόμο της ε-
πιστροφής ο δρόμος μακρύς η
κούραση στο κατακόρυφο.Μετά
απόμιαπολύωρηπορεία5ωρών
φθάσαμεστααυτοκίνητα.

Αφήσαμε πίσω μας τον θαυ-
μαστό κόσμο της άγριας ζωής,
τηνηρεμίακαι τηγαλήνητηςφύ-
σης.

Αργά το απομεσήμερο φθά-
σαμεστηΒέροιαηπόληαπλώνει
τη μελαγχολική αγκαλιά της στις
καφετέριεςκαιστιςταβέρνες…

Για τους Ορειβάτες Βέροιας
Τσιαμούρας Νικόλαος

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

06-03-2023 μέχρι 

12-03-2023 θαείναι

τοεξής:Αυτόματος

τηλεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Πέμπτη 9-3-2023

13:30-17:30ΦΥΤΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απένα-

ντι απόμάρκετ Γαλαξί-

ας)23310-75180

21:00-08:00 ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ

Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέ-

ναντι από βενζινάδικο

Γαλάνη)23310-73324

Φαρμακεία

ΣτηνκορυφήΓκόλα-ΤσούκατουΠάικου
οιΟρειβάτεςΒέροιας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν 

φάρμακα που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  προσφέ-
ρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  
, το τηλέφωνο του Γηροκομεί-
ου Βέροιας είναι 2331024891.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της αγαπημένης μας μητέρας, 
πεθεράς, γιαγιάς και θείας

ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ

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

Τα τέκνα, Οι γαμπροί,
Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Πατρίδας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας μητέρας και 
γιαγιάς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΟΥΠΙΔΟΥ

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, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Πατρίδας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας πατέρα και 
παππού

ΗΛΙΑ
ΚΟΥΠΙΔΗ

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

Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα Κυριώτισσα Βέ-
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας μη-
τέρας, πεθεράς, γιαγιάς, αδελ-
φής και θείας

ΕΛΕΝΗΣ
ΜΠΕΗ

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

Οι κόρες, Οι γαμπροί,
Οι εγγονές, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων: 

Την Πέμπτη 9 Μαρ-
τίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λει-
τουργία στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος 
Λιανοβεργίου για την 
εορτή των Αγίων Τεσσα-
ράκοντα Μαρτύρων. 

 Την Πέμπτη 9 Μαρ-
τίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει στη σειρά των 
ομιλιών «Επισκοπικός 
Λόγος»  και θα αναπτύξει 
το θέμα: «Ο αγώνας της 
νηστείας» μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-

τροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνι-
κό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

 Την Παρασκευή 10 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στη 
Β΄ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Πανελλήνιο 
Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο.  

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου στις 8:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής της Α-
γίας Θεοδώρας της Βασιλίσσης μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  

Το Σάββατο 11 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Α-
ναστάσιμο Εσπερινό στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Ναούσης. Στο τέλος θα ομιλήσει ο Ιερομόναχος 
Νίκων Αγιορείτης με θέμα: «Περί νοεράς προσευχής».  

Την Κυριακή 12 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στην πανηγυρί-
ζουσα Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 9 

Μαρτίου 2023 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην 
Πατρίδα Ημαθίας η Σοφία Κουπί-
δου, σε ηλικία 87 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 8 Μαρ-

τίου 2023 στις 3.30 μ.μ. από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίων Κων/νου και Ελένης 
Βέροιας η Αθανασία Στερ. Βακου-
λη σε ηλικία 59 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 9 

Μαρτίου 2023 στις 2.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Παπάγου 
Βέροιας η Στυλιανή Χρ. Ελευθερί-
ου, σε ηλικία 54 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση 
Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του Λυκεί-

ου των Ελληνίδων Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε Τα-
κτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 
στις 5.30 μ.μ. στην ιματιοθήκη του σωματείου, επί της 
οδού Κωττουνίου αρ. 16.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
γίνει την επόμενη Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 στις 5.30 
μ.μ. στο ίδιο μέρος με τα ίδια θέματα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πε-

πραγμένων του 2022.
2.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύ-

σεως.
3.Ανάγνωση και Επικύρωση των Πρακτικών της Ε-

τήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2022.
4.Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2022.
5.Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6.Εγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των με-

λών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε 
ευθύνη.

7.Εγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων 
του 2023.

Η Πρόεδρος
Ελισάβετ Μάλαμα
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλεφωνικόκέντρο: 2331440800
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331440810
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100

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

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331440860
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331440879
ΓραφείοΤαυτοτήτων: 2331440870

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331440880
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331440890
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: 2333350100
Δημοτολόγιο 2333350150
Ληξιιαρχείο 2333350130
Πρωτόκολλο 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών 2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού 2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου 2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-

τάστημα120τ.μ.μεπα-

τάρι 35 τ.μ., σεάριστη

κατάσταση, εξαιρετικής

προβολής, κοντά στη

γέφυραΚούσιου.Πλη-

ροφορίεςστοτηλέφωνο

6972269839κ.Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτη-

μα5στρεμμάτωνστον

Τριπόταμο Βέροιας,

πολύκοντάστοχωριό,

με ηλεκτρικό ρεύμα,

είναιποτιστικό και χέρ-

σο.Πληρ. τηλ.: 23310

27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

στα Παλατίτσια εντός

του οικισμού 480 τ.μ.,

άρτιοκαιοικοδομήσιμο,

μεαποθήκηκαιαχυρώ-

να παλιά. Πλρη. τηλ.:

210 7228806 & 6973

358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο240τ.μ.στηνπεριο-

χήΠιερίων,δίπλαστην

πρώηνALPHABANK.

Τηλ.:6976985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο
Σταυρό Ημαθίας ε-
πάνωστον κεντρικό
δρόμο. Πληρ. τηλ.:
6973616847.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙΜεζονεταεξαιρετικηανεξαρτητημεγκαραζ,αποθηκη
82000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣΠαραδοσιακοισογειο27+οροφος54τ.μ
60000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥΙΑΤΡΕΙΟ92τ.μτου1995́ 1οςΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑΑΣΦΩρ/ση95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μμε
οικ.200τ.μ50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΙΕΡΙΩΝπλησιονοικ.170τ.μ+παλαιαΜον/κια54τ.μΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ29000€Τωρα25000
ΠΙΕΡΙΩΝπανωΔιαμερισματου20052ΔΣΚ1ος92τ.μ-γκαραζ
αριστο120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΩΡΟΛΟΙ67Τ.Μδυοομοραγραφειαμε2wcνοικιασμενα350€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ4οςκαινουριο113τ.μημιτελες95000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.340τ.μ95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΚεντρο3ΔΣΚανωγειο100τ.μ+ισογειομε
αυλη450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ130τ.μ3ΔΣ-Κ3οςχ.ασανσερΘερμ/τες
κοπλαμ,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ120τ.μ2ΔΣ-ΚΑ.ΘΚοπλαμπαραθ.πορτααφαλειαςς350€
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ2ΔΣΚ3οςχωριςασανσερκοπλαμμεσομπα220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ.450τ.μμεαδεια50τ.μ,ΘεαΘαλασσα1650
απόπαραλια25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ2,5ΣΤΡ.κτημαμενεροκιρευμαπλησιον
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€
Λ.ΣΟΦΟΥ–Μπαρμπουταοικ.αρτιο135τ.μκτιζει2οροφη
μεζονετα170τ.μ
ΒΑΡΒΑΡΕΣεπαγγελματικοςχωρος400τ.μμε2500τ.μοιοπε-
δο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ15Τ.ΜαγροςΣυκιες,κονταστοαναχωμα16000€

ΠΡΟΣΑΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟοικοπεδ/φο-βιομηχανικοσεασφαλτο
7500τ.μ30000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκαιροδακινασεπαραγωγη12000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ950Τ.Μμεθεαστηνακρητουχωριουαρτιομεσ.δ
0,860000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ32Στρεμ.64000€
ΚΑΔΜΟΥοικοπεδο300τ.μκτιζει400τ.μμεθεαπροςμπαρ-
μπουτα100000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ4000τ.μοικ.αρτιο0,4μεθεα200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρμεροδακινιεςσεασφαλτο,ΜΕΒΑΝΕΣ20000€
ΠΑΤΡΙΔΑπροςΤΡΙΛΟΦΟδεξιαπλευρα8ΣΤΡ.Αυτ.αρδευση
ΕΥΚΑΙΡΙΑ16000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.στεγη92τ.μ,70καθαραΑριστη95000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια25.000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓραφειο32τ.μμικταανακαινισμενο28000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ50τ.μγκαραζδιαμπερεςκαταλληλοκγιακατοικια18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120με
πελατειααξιολογη400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπαπαντη65τ.μ+παταριμεμεγαληβιτρινα400€
ΜΙΑΟΥΛΗΓραφειοισογειο35τ.μανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ7-ΧΩΡΟΙΕΤΟΙΜΟΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΑΚΤΕΛ450€
ΑΣΤΙΚΑπρωηνΚαφενειομευπαρχουσαπελατεια7000€
ενοικιο300€
ΕΔΕΣΣΗΣ45τ.μκοντασταΑστικα200€
ΚΕΝΤΡΟκαταστηματα–αποθηκες40τ.μκ25τ.μ120€κ200€
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείταιμονοκατοικία85μ²μεμεγάλοοικόπεδο
στηνΚαστανιά
ΠωλείταιΔιαμέρισμα75μ22Δ,Σ,Κ,WCστοκέντρο
ΠωλείταιΔιαμέρισμα110μ23Δ,Σ,Κ,WCστοκέντρο
ΕνοικιάζεταιΠλήρωςΕπιπλωμένοΔιαμέρισμα
1Δ,Σ-Κ,WCστοΚέντρο
ΕνοικιάζεταιΔιαμέρισμα88μ22Δ,Σ-Κ,WCστην
Καλλιθέα
Ενοικιάζεταικατάστημα150μ2στοκέντρο
ΠωλείταιΔιαμέρισμα112μ23Δ,Σ,Κ,WCστηΒίλλα
Βικέλα
ΠωλείταιΚατάστημα38μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΟικόπεδο500μ2στοκέντροτηςΒεργίνας
ΠωλείταιΔιαμέρισμα55μ2στηνΑγίαΠαρασκευή
ΠωλείταιΟικόπεδο4.000μ2στοΛοζίτσι
ΕνοικιάζεταιΔιαμέρισμα45μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΟικόπεδο320μ2στοΕργοχώρι
ΠωλείταιΜονοκατοικία135μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΜονοκατοικία250μ2στοΚέντρο
ΕνοικιάζεταιΔιαμέρισμα65μ21Δ,Σ,Κ,WCστοΚέντρο
ΠωλείταιΔιαμέρισμα45μ2πλήρωςΑνακαινισμένο
καιΕπιπλωμένοστοΚέντροτης
Θεσσαλονίκης
ΠωλείταιΑγρός4.000μ2στηνΑγίαΜαρίνα
ΠωλείταιΑγρός20.000μ2στηνΑγίαΜαρίνα

ΕνοικιάζεταιΓραφείο45μ2στοΚέντρο
ΕνοικιάζεταιΓραφείο25μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΔιαμέρισμα120μ23Δ,Σ,Κ,WCστοΚέ-
ντροτηςΝάουσας
ΠωλείταιΔιαμέρισμα60μ2στηνΑγίαΠαρασκευή
ΠωλείταιΔιαμέρισμα115μ2στηνπεριοχήΠαπάγου
ΠωλείταιΔιαμέρισμα–Γραφείο78μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΑυτόνομοΚτίριοΔύοΜονοκατοικιών
50μ2έκαστηστοΣέλι.
Πωλείταικατάστημα95μ2στοΚέντρο
ΕνοικιάζεταιΔιαμέρισμα95μ22Δ,Σ,Κ,στοκέντρο
ΠωλείταιΑυτόνομοΚτίριοΔύοΔιαμερισμάτωνμε
Αποθήκες,Πιλωτήκλπ,στηΒίλαΒικέλα.
ΕνοικιάζεταιΑυτόνομοΚτίριο–Κατάστημα60μ2
ισόγειο,60μ2υπόγειοκαι60μ2όροφοςστο
Κέντρο.
ΠωλείταιΑγρός30.000μ2στηΒεργίνα.
ΠωλείταιΑγροΟικόπεδο4.000μ2στοΚομνήνιο
ΠωλείταιΑγροοικόπεδοΠαραπλεύρωςτηςΕγνα-
τίαςΟδού
ΕνοικιάζεταιΕπιπλωμένοΔιαμέρισμα2Δ,Σ,Κ,WC
στονΠρομηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο)πλήρως εξοπλισμένο,
σετιμήσόκλόγωμετεγκατάστασης,σεκεντρικόπεζόδρομοστηΒέροιας.
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6971831009.

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)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργο-
δηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικούεγκα-
ταστάσεων4ης ειδικότητας- (Θερ-

μαστή)

3)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕγκα-
ταστάτηΗλεκτρολόγουΑ΄Ειδικό-

τητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 

Email:hr@venusgrowers.gr

Διεύθυνση:Α.Σ.ΒέροιαςVENUSGROWERS,ΣιδηροδρομικόςΣταθ-

μόςΒέροιας,ΤΚ59131,Τ.Θ.3,Βέροια.

Τηλέφωναεπικοινωνίας: 2331023311με εσωτερικόαρ.141ή144ή
123.



ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο209τ.μ.,

συντελεστήςδόμησης1,2,Διογέ-

νουςμεΠιερίδωνΜουσώνγωνία,

Βέροια.Τηλ.:2331300901,6944

555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιααγοράστο κέ-

ντροτηςΒέροιαςγκαρσονιέραμέ-

χρι50τ.μ.μεασανσέρ.Τηλ.:6945

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ενοικιάζεται στην

περιοχήONESALONICAστού-

ντιο μονόχωρο του 2008, 6ου

ορόφου, με ηλεκτρικέςσυσκευ-

ές και καναπέ κρεβάτι, αέριο,

κλιματιστικό, θέα. Προτείνεται

για φοιτητέςΑΤΕΙ και κέντρου.

Τιμή 270 ευρώ. Πληροφορί-

ες:mapapad@otenet.gr 6974

792410,ώρες10.00π.μ.-2.00

μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-

ρα, 1ος όροφος,Ανοίξεως 52.

Πληρ.τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZETAI  αποθή-

κη 900τμ, με γραφεία 50τμ

και μεγάλο περιφραγμένο αυ-

λόγυρο, στην περιοχή Τέρμα

Ρωσσοπροσφυγων - Βεροια.

Η αποθήκη διαθέτει ράμπα

φορτοεκφόρτωσης.Πληρ.  τηλ.

6974452777.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα

35 τ.μ. και 10 τ.μ.πατάρι με ε-

σωτερικησκάλα,Ήρας10.Δια-

θέτειμεταλλικόρολόασφαλείας.

Τηλ.:6986731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-Πω-

λήτριες  για πλήρη απασχό-

ληση άνω των 24 ετών με α-

παραίτητη γνώση Αγγλικών

από γνωστή αλυσίδα υπο-

δημάτων.Αποστολή  βιογρα-

φικών με φωτογραφία στο

koniarisshoes.hr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-

σίαέως30ετώνσεκατάστημα

εστίασης (στο κέντρο της Βέ-

ροιας) για service και βοηθός

κουζίνας. Πληροφορίες, 6977

588855,6973653987.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ωρη

φροντίδα ηλικιωμένης στοΤα-

γαροχώριΗμαθίας.Πληρ.τηλ.:

2331071653&6984427753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για

σέρβιςκαικουζίνααπότη«ΦΙ-

ΝΑΚΟΤΑ».Τηλ.:2331043222

(απογευματινέςώρες).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με

ειδική άδεια από επιχείρηση

στηΒέροια γιαπλήρηαπασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙΜηχανικός &

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων α-

πό επιχείρηση στη Βέροια για

πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-

να επικοινωνίας 23310 71553

& 23310 62900, ώρες επικοι-

νωνίας 9.30 με 18.30& email:

nkakaris@hotmail.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία γ ια να

φροντίζεί άτομο με αστάθεια

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970

510164ή2331066976στηΒέ-

ροιακ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητάεργασίαναφρο-

ντίζει ηλικιωμένους σε 24ωρη

βάση,αναλαμβάνει καθαριότητα

σπιτιών, γραφείων και σκάλες.

Τηλ.:6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη μικρώνπαιδιών και νηπί-

ωνγιαπρωϊνήήαπογευματινή

απασχόληση με μεγάλη εμπει-

ρία.Πληρ.τηλ.:6972318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα

Βέτα.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφρο-

ντίδακαιπεριποίησηηλικιωμέ-

νων για 24ώρες. Πληρ. τηλ.:

6993678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 65 χρόνων, συντα-

ξιούχος, εμφανίσιμη, κοινωνι-

κή, αξιοπρεπής, αναζητά σύ-

ντροφοέως70χρόνωνγιαμία

ουσιαστική σχέση ζωής.Μόνο

σοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:6993

233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών.Πληρ.

τηλ.:6984040769.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώ-
σειςΛογιστικής και Μισθο-
δοσίας. Πληρ. τηλ.: 6932
245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξύλινες ε-
σωτερικές πόρτες, μπανιέ-
ρες, λεκάνες, ένα μπόιλερ,
ξύλαδαπέδουπαρκέ,λεκάνη
βάσης τετράγωνης ντουζιέ-
ρας, λόγωδιάλυσης εταιρεί-
αςκάτωτουκόστους.Πληρ.
στοτηλ.6932641222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής /καθηγήτριαΑγγλικώναπόΚέντροΞέ-
νωνΓλωσσώνστηΒέροιαμε 35ετή παρουσίαστον χώρο της
ξενόγλωσσηςεκπαίδευσης.ΑπαραίτηταπροσόνταμόνοΑπόφοι-
τοι τμήματοςΑγγλικήςΓλώσσαςκαιΦιλολογίας,εμπειρίαστηδι-
δασκαλίατηςΑγγλικής,άριστηγνώσηMSκαινέωντεχνολογιών.
Μεταπτυχιακέςσπουδέςθαληφθούνυπόψη.ΜερικήΑπασχόλη-
ση, δυνατότηταανέλιξης, ανταγωνιστικές απολαβές, ευχάριστο
περιβάλλονεργασίας.Αποστολήβιογραφικώνμεπλήρηστοιχεία
επικοινωνίαςστο:englishschoolveria@gmail.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣπαραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητέςΓυ-
μνασίου–Λυκείου&ΕΠΑΛ.Σύγχρονηδιδασκαλίαπουπεριλαμβάνει:

-Εκμάθηση/κατανόησημεβάσητοπαράδειγμα
-Μεθοδολογίαβήμα–βήμασεασκήσειςδιαβαθμισμένηςδυ-

σκολίαςαπότηνελληνικήκαιξένηβιβλιογραφία
-Τέστσεκάθεενότητα–πρότυπαδιαγωνίσματασεμορφήεξετάσεων
-ΠροσομοίωσηΠανελλαδικών–ΕξειδικευμένηπροετοιμασίαγιαΕΠΑΛ.
12χρόνιαεπαγγελματικήεμπειρία(δυνατότηταδοκιμαστικούμαθήματος).
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6981003525κ.Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα50 τ.μ.στηΒέροια,σε κεντρικότατο
σημείο,ΚονίτσηςκαιΤρεμπεσίναςστον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
μεγάλοσαλόνι,μεγάλοδωμάτιο, χωλ,μπάνιομεμπανιέρα, κουζινα.
Έχειμεγάλομπαλκόνι,μεμεγάληντουλάπα,κεντρικηθέρμανσηκα-
λοριφέρκαι air condition.Το ενοίκιο είναι 280 ευρώ.Θαπροτιμηθεί
εργαζόμενηκοπέλαήζευγάρι.Είναιέτοιμογιακατοίκηση.Τηλ.:23310
60305,2331062163σεώρεςεργασίας.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στηΒέροια: 1) καταστήματα27 τ.μ.
και33τ.μ.στηνΑγ.Δημητρίου17μεWC,2)κατάστημα
82τ.μ.στηνΑγγέλων8,3)κατάστημα100τ.μ.,ημιυπόγειο
στηνΚ.Παλαμά.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηΒέροια:κατάστημα90τ.μ.μευπό-
γειο90τ.μ.καιπατάρι45τ.μ.στηνΘεμιστοκλέους5.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6932641222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλοςμεταξύ20–35 ετώνγια εργα-
σίασεκατάστημαγεωργικώνεφοδίωνστηνπόλητηςΒέ-
ροιας,οοποίοςναέχει εκπληρωμένες  τιςστρατιωτικές
του υποχρεώσεις και να συνοδεύεται από Βιογραφικό
Σημείωμα, καθώς και συστατικές επιστολές απόπροη-
γούμενουςεργοδότες(όπουαυτέςυπάρχουν).Πληροφο-
ρίεςστοτηλέφωνο6985124505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Γ΄
κατηγορίας ΠΕΙ, με προϋπηρεσία και
κάρτα ταχογράφου.Αποστολή βιογρα-
φικών email: sales@carbonbox.gr.Πλη-
ροφορίες στο τηλ.: 23310 74443 (ωρες
καταστημάτων).

Η εταιρεία«ΚΟΡΜΟΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» με έδραστην
νέαπεριφερειακήοδόΒέροιας-Ναουσαςζητάειγιαάμεση
πρόσληψηΑποθηκαριο-Οδηγό.

Προϋποθέσειςεργαζόμενου:
Απολυτήριολυκείου
ΔίπλωμαΒκατηγορίας
Ηλικία22-30ετών

Αποστολήβιογραφικούkormosemp@gmail.com
Διευκρινίσειςτηλέφωνο2331062222

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση ψησταριά-ουζερί
«ΚΡΥΦΗΑΥΛΗ»στοκέντροτηςΒέροιας,μεόλο
τονεξολπισμό,σετιμήευκαιρίας,λόγωσυνταξιοδό-
τησης.Πληρ.τηλ.:6973327071κ.Χριστίνα.

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχανι-
κώνCITRUSBILLMON.IKEμεέδρατηνΗμαθία(7,5χλμ.Βέροι-
ας-Νάουσας)  ενημερώνει ότι δέχεταιαιτήσεις γιαπροσλήψεις,
συνεχούςαπασχόλησης,γιατηνκάλυψηθέσεωντωνπαρακάτω
ειδικοτήτων:

-Λογιστής–ΒοηθόςΛογιστή.
-ΥπάλληλοςΓραφείου.
-Μηχανικός–Μηχανοτεχνίτης.
Οιθέσειςαφορούνπλήρηαπασχόληση.Θαεκτιμηθείηεμπει-

ρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας: 2318501685,

6974020056
Γιααποστολήβιογραφικών (αναγραφή της θέσης εργασίας)

στο:e-mail:info@citrusbill.gr

ΗεταιρείαΝΙΚΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΑ.ΕμεέδρατονΤρίλοφοΒέροι-
αςκαιαντικείμενοτηνψύξη-τυποποίησηκαιεπεξεργασίαφρού-
τωνζητάναπροσλάβειάμεσα  για μόνιμη απασχόληση 

Έναν (1) Ψυκτικό -  Ηλεκτρολόγο Βιομηχανικών
Εγκαταστάσεων  με πτυχίο Τ.Ε.Ι  ή  Ι.Ε.Κ με 3ετή
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να καταθέσουν  Βιογραφικό
Σημείωμα  σταγραφεία της επιχείρησηςστονΤρίλοφοΒέροιας
,κατά τις εργάσιμεςώρεςκαι ημέρες  ή να τοαποστείλουνηλε-
κτρονικάστηνδιεύθυνση:nikougiorgos001@yahoo.gr

Τηλέφωνoεπικοινωνίας:23320-42298

Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρίαμεπαρουσία25 ετώνστον τομέα της
μεταποίησης αγροτικώνπροϊόντων -παραγωγής ειδώνδιατροφής και
με συνεχή σταθερά ανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή αγορά,
ZHTOYNTAIγιααπασχόλησηστημονάδαπαραγωγήςτηςπουβρίσκεται
στο5οχλμΑλεξάνδρεια–ΚρύαςΒρύσης:

•Εργάτες / εργάτριες
•Ηλεκτρολόγος βιομηχανικών εγκαταστάσεων / Συντηρητής

Αντικείμενο:
•Υπεύθυνοςβάρδιαςγιατηλειτουργίατουηλεκτρολογικούκαιηλεκτρο-

νικούεξοπλισμού
•Υποστήριξητηςλειτουργίαςτουτμήματοςπαραγωγής,μηχανώνσυ-

σκευασίαςκαιεπεξεργασίαςτροφίμων
•Κατασκευήηλεκτρικώνπινάκων
•ΔιάγνωσηκαιΑποκατάστασηβλαβών
•Συμμετοχήστηντακτικήσυντήρησημηχανημάτων
•Αναφέρεταιστουςπροϊσταμένους τουΗλεκτρολογικού τομέακαι του

ΤεχνικούΤμήματοςαντίστοιχα.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Προϋπηρεσία2-3έτησεβιομηχανίαθαεκτιμηθεί–ιδανικάστονκλά-

δοτροφίμων
•Κατανόησηηλεκτρολογικούσχεδίου(πολυγραμμικό,αυτοματισμοί)
•Γνώσηεγκαταστάσεωνκίνησης
•Δίπλωμαοδήγησηςαυτοκινήτου
•Απόφοιτοςσχολήςηλεκτρικώνεγκαταστάσεων/ηλεκτρολογίας/ηλε-

κτρονικής/αυτοματισμώνΙΕΚ,ΤΕΙ
•ΆδειαασκήσεωςεπαγγέλματοςΗλεκτρολόγου (τουλάχιστονΚατηγο-

ρίαςΒ’)
•Τήρηση&εφαρμογήτωνκανόνωνΥγείας&Ασφάλειαςστηνεργασία
•ΓνώσειςΑγγλικήςγλώσσαςκαιΗ/Υ
•Ευχέρειαγιαεργασίασεβάρδιες(απαραίτητο)
•Επιθυμητήηγνώσημηχανώνσυσκευασίας
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούνναστείλουνβιογραφικά

σημειώματαστοemail:hr@almifoods.gr
Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-ΚΕΝΤΡΟstudio20τμεπιπλωμένο180€
-ΚΕΝΤΡΟ studio 25 τμ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ lux τμ
230€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣstudio25ανακαινισμενο160€
-ΕΛΙΑ50τμκαινουργιοπολύκαλο250€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ55τμ3χωροιθεακαλό240€
-ΡΟΛΟΙ55τμ3χώροιανακαινισμενοατομλεβητ
250€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40τμsuper lux  επιπλωμενο
320€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  50τμsuperlux  επιπλωμενο
350€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τμκαινούριοατομ.Θερμεπι-
πλωμενο400
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τμκαινούργιοτζάκι,θέα350
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ  80τμ  καινουργιο κλιμα 2 δωμ
350€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ  89τμανακαινισμενο ατομθερμ
πετρ320€
-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ85τμεπιπλωμένοπλήρες,ατομ.
Θερμ.300€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τμ,ατομ.Θερμ.330ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ100τμ3δωμ230€
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ60τμ1δωμσαλονιεπιπλωμε-
νο250ευρω

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 25ΤΜανακαινσμενο lux ενοικιο 250
28000ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τμ ανακαινισμενο ημιοροφος
23000ε
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τμκαινουργιο32.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ45τμκαινούργιοτζακι44.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τμκαινουργιοτζακι54.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  68τμ καινουργιο  2δωματ τζακι
57000ε
-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τμκαλότζακι45.000€

-ΠΙΕΡΙΩΝ85τμκαινούργιο84000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90 τμ ισογειοατομλεβηταςαυλη
48000€
-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ80τμκαλό47000€
-ΡΟΛΟΙ 80τμ καλό κοπλαν θωρακισμενη
60.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τμ10ετώνparking85.000€
-ΡΟΛΟΙ90 τμανακαινισμενο luατομλεβητας4
όροφοςθέα90.000€
-ΡΟΛΟΙ90τμκαλοχωριζεταισε247.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 95τμπολύκαλοετοιμοαποθηκημε-
γαληπυλωτη55.000€
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ 135τμ  35ετών , αποθηκη , θέα
110.000€
-ΠΙΕΡΙΩΝ  93τμ ανακαινισμένο ατομ λεβητ
90.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ105τμπολύκαλο,αποθηκηθεα,
68.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120τμ καινούριο 4ος θέα
165.000€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τμκαιγιαεπαγγελματικήστέγη
58.000€
-ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΚΕΝΤΡΟ170τμ  LUXκαινούργια
θέα300.000€
-MONOKATOIKIA ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ καινούργια
180.000€
-ΚΤΕΛ115ΤΜ4=osΘΕΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΕΥΚΑΙ-
ΡΕΙΑ58000ε
-ΑΓ.ΑΜΤΩΝΙΟΣ100ΤΜ1=οςΚΕΝΤΡΟ47000ε

-ΚΤΗΡΙΟ280ΤΜ2διαμεριματα100τμκαιμα-
γαζι80τμ140000ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ80ΤΜΣΕΟΙΚΟΠΕΔΟ200ΤΜ43000ε
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ120ΤΜΣΕ2ΕΠΙΠΕΔΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ58000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 280 ΤΜ SUPER  LUX TIMH
320000ε
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  240 ΤΜ SUPER  LUX ΤΙΜΗ
220000ε
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 170 ΤΜ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ  ΤΙΜΗ
170000ε
ΒΑΡΒΑΡΕΣ70ΤΜΠΑΛΙΟΣΕ800ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΤΙΜΗ38000ε
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΗ 70ΤΜΣΕ500ΟΙΚΟΠΕΔΟΤΙ-
ΜΗ14000ε
ΚΟΥΛΟΥΡΑ   100ΤΜΗΜΙΤΕΛΕΣ  ΚΑΙΝΟΥΡ-
ΓΙΟΤΙΜΗ22000ε
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ90ΤΜΠΟΛΥΚΑΛΟΕΠΙΠΛΩΜΕ-
ΝΟΜΕ1000ΟΙΚΟΠΕΔΟΤΙΜΗ80000ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   5700τμ θέα  κτίζει  280 τμ
180.000€
-ΕΛΙΑ225τμκαλό24.000€
-ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ 800τμ επάνω στο δρόμο
396.000€
-ΠΑΠΑΚΙΑΚΕΝΤΡΟ90τμκτίζει100τμ38.000€

-ΠΑΝΟΡΑΜΑ326 τμ
127.000€
-ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τμ
130.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 150 τμ ε-
πάνωστοδρόμογια
μαγαζί80.000€
-ΠΑΤΡΙΔΑεπάνωστο
δρόμο6000τμ70.000€
-ΡΑΧΙΑ1400τμκεντρικό78.000€
-ΛΑΖΩΧΩΡΙ16000τμ50.000€
-ΑΚΡΟΠΟΛΗ400τμθέα120.000€
-ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ205τμ78.000€
-ΚΟΥΛΟΥΡΑ4500τμ110.000€
-ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ630τμ70.000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ
-ΜΑΓΑΖΙΚΤΕΛ15τμ21.000€
-ΜΑΓΑΖΙΚΤΕΛ25τμ36.000€
-ΜΑΓΑΖΙΚΕΝΤΡΟ35τμ78.000€
-ΜΑΓΑΖΙΜΗΤΡΟΠΟΛΗ55τμ220.000€
-ΜΑΓΑΖΙΙΚΑ45τμμεπατάρι48.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ70τμβενιζελου58.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ35τμρολόι35.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ60τμβενιζελου60.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
-ΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ45τμ2χώροι230€
-Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΡΑΦΕΙΟ40τμ2χωροι200€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΡΑΦΕΙΟ35τμ2χωροι180€
-ΕΛΙΑΓΡΑΦΕΙΟ115τμ1οςόροφος600€
-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣΜΑΓΑΖΙ30τμ150€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΑΓΟΡΑΚΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ βιομηχανικός χώρος, υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος,στρωμένοςμεβιομηχανικόδάπεδο,με2μεγάλουςψυκτι-
κούςθαλάμουςγιααποθήκευσηστοδάπεδο,συνολικώνμέτρων
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P Τελικά αυτό το ‘μεγάλη ανατα-
ραχή υπέροχη κατάσταση’ πρέπει να 
βολεύει κι άλλους εκτός από τους αρι-
στερούς...

P Τα ηχογραφημένα του σταθμάρ-
χη και τα έγγραφα της αναρρωτικής 
από το νοσοκομείο τα βρήκανε τα κα-
νάλια μέσα σε ώρες. Τα αιτήματα των 
μηχανοδηγών και των εργαζομένων 
τόσα χρόνια δεν τα είχαν δει ούτε τα 
είχαν ακούσει ποτέ.

P Ε θέλει και τύχη σε κάτι τέτοια ε;

P Εγώ αυτό με την αναρρωτική το 
έπαθα με την αγάπη μία μέρα μετά 
τον γάμο. Αλλά ο γιατρός μού την 
αρνήθηκε.

P Δεν ήμουν καν συνδικαλιστής.

P Η αριστερά απέκτησε τουλάχι-
στον μια φορά διάθεση στροφής στον 
ρεαλισμό. Η δεύτερη ήταν η περίπτω-
ση Πολάκη.

P Μένει να την αποκτήσει τώρα και η δεξιά.

P Διότι αποδείχθηκε πως δεν αρκεί να εί-
σαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πρέπει 
να είσαι και στη σωστή γωνιά του βαγονιού.

P Μετά το 3ο βαγόνι καλού 
κακού.

P Κάτι σαν τη γυναίκα του 
Καίσαρα. Την πρώτη κυρίως.

P Επιβάλλεται νομίζω προς 
όλους τους κομματικούς οργανι-
σμούς ένα άνοιγμα στο μέτωπο 
της λογικής. Το καθαρό μέτωπο.

P Διότι όσο πιο μεγάλη θα 
είναι η αποχή στην κάλπη, τό-
σο πιο ηχηρή η μούντζα.

P Να το λάβουν υπόψη τους, 
κι όχι να επαίρονται ότι νίκησαν. 
Διότι πάντα κάποιος θα είναι 
πρώτος στις εκλογές, παρότι τε-
λευταίος στην αξιοπρέπεια.

P Ο Γάλλος πολιτικός Ταλ-
λεϋράνδος έλεγε ότι η φήμη 
του ανδρός είναι όπως η σκιά 
του: γιγαντιαία όταν προηγεί-
ται και πυγμαία όταν έπεται.

P Προσωπικά το κατάλαβα. Οι 
δικασταί κυκλοφορούν στη χώρα 
μονά ζυγά.

P Διότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ενο-
χλούμαστε από την οσμή των δικών αποβο-
λών αερίων του εντέρου από την έδρα. Αν με 
εννοείτε.

P Γι’ αυτό και όταν θλιβόμαστε καίμε τις περι-
ουσίες των άλλων στο Σύνταγμα. Επειδή οι δικές 
μας είναι σε απόσταση ασφαλείας.

P Άντε κι από βδομάδα θα επιστρέψουμε 
στην ανεκδοτικότητα.

K.Π.

Σε απεργιακό κλοιό βρέθηκε χθες όλη η χώρα, στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ με τη συμμετοχή εργατικών 
σωματείων, φορέων, φοιτητών, μαθητών αλλά και  εκπροσώπων 
πολιτικών κομμάτων, ζητώντας να μη συγκαλυφθεί η σιδηροδρομι-
κή τραγωδία και να βελτιωθεί η συνολική κατάσταση στους σιδηρό-
δρομους και τις μεταφορές.  Μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας 
και πορείες έγιναν σε πολλές πόλεις, για το  «ένα προδιαγεγραμ-
μένο έγκλημα που έχει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων των 
τελευταίων χρόνων που ιδιωτικοποίησαν τα τρένα της χώρας μας», 
όπως έγραφαν τα πανό που υψώθηκαν στις πορείες..

Μεγάλη συγκέντρωση στη Βέροια
Συνθήματα και λέξεις οργής και αγανάκτησης γέμισε σήμερα το 

πρωί, η Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας με αφορμή την απεργι-
ακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ σε πανελλαδικό αλλά και σε τοπικό 
επίπεδο, για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. 
Στην πλατεία συγκεντρώθηκαν μαθητές και μαθήτριες από σχολεία, 
εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, των εργαζομένων στην εκπαίδευση, 
στην υγεία αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Ημαθίας Θε-
όδωρος Κακαγιάννης, η πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας Σταυρούλα Μιχαηλίδου, ο 
πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χρήστος Πούλιος και εκ μέρους των εργαζο-
μένων στο νοσοκομείο Βέροιας ο πρόεδρος του σωματείου τους 
Ηλίας Νοβάκης. Σύντομη παρέμβαση εκ μέρους του σωματείου 
ιδιωτικών υπαλλήλων Ημαθίας - Πέλλας, του συνδικάτου γάλακτος 
τροφίμων και ποτών Ημαθίας- Πέλλας, των συνταξιούχων ΙΚΑ Βέ-
ροιας και της Ένωσης νοσοκομειακών γιατρών, έκανε ο γραμματέ-
ας της ΑΔΕΔΥ Παναγιώτης Χατζησάββας.

Ιδιαίτερη αίσθηση ωστόσο, τόσο στην αρχική συγκέντρωση και 

πορεία, όσο και στην επιστροφή στην Πλατεία Δημαρχείου, έκανε η 
οργή των παιδιών κυρίως, τα συνθήματα και τα λόγια τους, το πη-
γαίο συναίσθημά τους που εκφράστηκε με στίχους και με ποιήματα, 
για μία χώρα που τους στερεί το δικαίωμα να ζουν, να ελπίζουν, να 
ονειρεύονται και να νοιώθουν ασφάλεια,  αυτονόητες αξίες που τις 
διεκδικούσαν με αγανάκτηση, χωρίς διάθεση να συγχωρήσουν το 
πολιτικό σύστημα που τους στερεί τη ζωή και τα όνειρά τους, όπως 
βροντοφώναζαν.

Συνθήματα όπως: «θέλω να ζω, να ελπίζω, να ονειρεύομαι, 
θέλω ασφάλεια», «η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί», «τα κέρδη σας, 
οι νεκροί μας», «ήταν η κακιά (χ)ώρα», «ποτέ ξανά» έδωσαν νέο 
νόημα στις λέξεις, μέσα από τη φωνή των παιδιών.

Η παρουσία τους ήταν καταλυτική στον όγκο και τον παλμό της 
πορείας στο κέντρο της Βέροιας, που ήταν από τις μαζικότερες των 
τελευταίων χρόνων.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Νάουσα και την Αλε-
ξάνδρεια.

Στον απόηχο των κινητοποιήσεων, η σημερινή συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου

Εν τω μεταξύ σήμερα Πέμπτη, μετά και τον χθεσινό απόηχο των 
μαζικών κινητοποιήσεων, συνεδριάζει  στο Μέγαρο Μαξίμου στις 
11:00, υπό τον Πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο, με βασικό 
θέμα την ενημέρωση από τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο και 
για τα θέματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο 
Γεραπετρίτη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρου-
αρίου 2023 και τα μέτρα αποκατάστασης της ασφάλειας των σι-
δηροδρομικών μεταφορών για τα οποίαα ενημέρωσε τον Τύπο σε 
συνέντευξη που έδωσε χθες για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη 
και την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου.

Σοφία Γκαγκούση
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Στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας από ΑΔΕΔΥ, συνδικάτα και φορείς
Νεανικό ποτάμι οργής και αγανάκτησης στη Βέροια, 

για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη
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