
Ψηφίζουν 
οι Νέοι;

Της Ολυμπίας Αποστόλου
Υποψήφια Βουλευτής
 Ημαθίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
- Κίνημα Αλλαγής

Στην συνέλευση 
του Συνδέσμου

 Αποστράτων Σωμάτων 
Ασφαλείας, 

ο υποψήφιος βουλευτής 
της Ελληνικής Λύσης, 

Βασίλειος Κοτίδης

Δήμος Βέροιας: Εντάχθηκε για 
χρηματοδότηση 2,2 εκατ. ευρώ 

από το Ταμείο Ανάκαμψης, το έργο
 «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας»  

Κατώτερη των περιστάσεων 
παρουσιάστηκε η ΒΕΡΟΙΑ στην 

επανέναρξη του πρωταθλήματος της SL2

Αναδείχθηκε το έργο της 
Αντικαρκινικής Εταιρείας και του 

Παραρτήματος Βέροιας, 
για την πρόληψη του καρκίνου

CMYK

ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 • Αρ. Φύλλου 13.114  • Τιμή 0,80 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

-Τιμήθηκε ο επί χρόνια πρόεδρος του τοπικού 
Παραρτήματος, Δημήτρης Κουπίδης

Στην ημερίδα του Σαββάτου παρουσία 
του Ευάγγελου Φιλόπουλου

Φρόσω 
Καρασαρλίδου: 

Το νερό είναι δημόσιο 
αγαθό και

 δεν πωλείται

SPORTSPORT SPORT

Σελ. 8

Σελ. 7

Σελ. 5

Σελ. 16

Σελ. 5 Σελ. 5



2 www.laosnews.gr ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.
Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού120ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού60ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
350ευρώ+ΦΠΑ
Ηλεκτρονικήσυνδρομή:
10ευρώ+ΦΠΑτομήνα

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2023
Μήνας:3
Εβδομάδα:12

ΑνατολήΉλιου:06.38

ΔύσηΉλιου:18.30

73-292

ΤΡΙΤΗ
14

ΜΑΡΤΙΟΥ
Βενεδίκτου οσίου,

Ευσχήμονος επ. Λαμψάκου

Τάδε έφη Ευάγγελος Φιλόπουλος,
Πρόεδρος Αντικαρκινικής στην ημερίδα

του Παραρτήματος Βέροιας
l HΕλλάδαπέρασεκαιζειτηνεποχήτου“Μινώταυρου”…Δυ-

στυχώςέφυγαν 18.000γιατροί τηνπερίοδο τηςκρίσηςκαιπήγαν
στο εξωτερικό.Απόαυτούς ελάχιστοιθα επιστρέψουν.Θαμείνουν
γονείς,πουπιθανόνναπαρουσιάσουνκαρκίνο(λόγωκαιτηςμεγά-
ληςηλικίας)χωρίςπαιδιά.Κιαυτόείναιακριβό,είναιβαρύτίμημα.Γι
αυτόόλοιπρέπεινακάνουμεότιμπορούμεώστεναεπαναφέρουμε
τηχώραμαςσεσταθερήβάσηκαισταθερήπορεία.
l ΗαντικαρκινικήΕταιρείαδίνονταςμεγάλησημασίαστοκάπνι-

σμαέχειπρωτοστατήσεισεαντικαπνιστικέςεκστρατείεςκαιπέρυσι
πήρετοβραβείοτηςκαλύτερηςεκστρατείαςπρόληψης(smoke-free
Greece)στηνΕυρώπηγιατο2021.Είναιτεράστιατιμητικήδιάκριση
γιαμας.
l Κάναμεπροσπάθειαναμηνκαπνίζουνστιςπαιδικέςχαρέςκαι

τώραπροσπαθούμενακάνουμεμεγάληεκστρατείαγιατιςγόπες.Είναι
τεράστιαηρύπανσηαπότιςγόπεςστιςθαλάσσιεςπεριοχές.Οιθάλασ-
σεςμολύνονταιαπότιςμικροΐνες τηςγόπας.Είναιπλαστικό,δενείναι
βαμβάκικαιπάειμιαμεγάληποσότηταστηνθάλασσα.
l Δώσαμε μεγάλο βάρος στη νεολαία γιατί φαίνεται τελικά ότι

σταμικράπαιδιάιδίωςτουδημοτικού,εμπεδώνεταικαλύτερατονα
μηνκαπνίζουν,αλλάκαιναεπιβάλουνκαιστουςγονείςτους,ναμην
καπνίζουνκαικυρίωςμέσαστοσπίτι.
l Καιηκαλύτερησυμβουλή:Περπάτημαστοδάσοςκαιστηφύ-

ση,είναιηπιοαντιστρεσογόναδράση.

Υποχώρησητηςκυβέρνησηςστηνιδιωτικοποίηση
τουνερού;

Το βαρύ κλίμα των ημε-
ρών και οι έντονες πιέσεις της
ΕΔΕΥΑ (ΈνωσηΔημοτικών Ε-
πιχειρήσεωνΎδρευσης/Αποχέ-
τευσης), σε συνδυασμό με την
κατακραυγή και τις έντονες α-
ντιδράσεις πολλών αυτοδιοικη-
τικών και προέδρωνΔΕΥΑ α-
νά την Ελλάδα οδηγούν όπως
φαίνεται την κυβέρνηση σε α-
ναδίπλωση στο φλέγον ζήτημα
της ιδιωτικοποίησης του νερού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
aftodioikisi.gr, ύστερα από την
χθεσινήσυνάντησητουκ.Σκρέ-
κα  με εκπροσώπους τουΔ.Σ.
της ΕΔΕΥΑ, ο υπουργός Περι-
βάλλοντος&Ενέργειας,υποχώ-
ρησεκαιαποδέχτηκεόλεςτιςενστάσειςκαιτιςπροτάσειςτηςΈνωσης,διαβεβαιώνονταςότιθααλλάξειόλοτοκεί-
μενοτουνομοσχεδίουπουαφοράστιςενλόγωδιατάξειςκαιθακαταλήξειτηνΠαρασκευή,σεένανέοκείμενοπρος
συζήτηση.ΌπωςανέφερεστέλεχοςτουΔ.Σ.τηςΕΔΕΥΑ,“Ούτεοιίδιοιστουπουργείοδενεπιθυμούνόσααφορούν
στηνιδιωτικοποίηση.Αποδέχτηκαντιςπαρατηρήσειςμαςκαιπεριμένουμετονέοκείμενοστηντελικήτουμορφή”.

Στροφή180μοιρώντηςκυβέρνησηςστοθέμακαιαναμένουμεστοτέλοςτηςεβδομάδαςτιμέλλειγενέσθαιγιατο
πολυτιμότεροαγαθό…τονεράκι!

Τα κάλαντα της Χελιδόνας 
και ο ερχομός της Άνοιξης 

στο Μουσείο των Αιγών

Mε τα κάλαντα τηςΧελιδόνας, τοαρχαίο λαϊκό έθιμο της
Άνοιξης,ηΕφορείαΑρχαιοτήτωνΗμαθίαςκαιοιΦίλοιτουΠο-
λυκεντρικούΜουσείουτωνΑιγών,υποδέχτηκαντοπρωίτης
ΚυριακήςτηνΆνοιξη,στονέοΜουσείο,μεχορόκαιτραγούδι
καιμετομουσικόσχήμα«ΖυγιάΠιερίων”.Ακούστηκανπαρα-
δοσιακά κάλαντα για τον ερχομό της χελιδόνας απόπαιδιά
τωνπολιτιστικώνσυλλόγων τηςΒεργίνας, τηςΞεχασμένης
και τουΚεφαλοχωρίουυπό τις οδηγίες τουχοροδιδασκάλου
ΣωτήρηΤσιρογιάννη,πουχειροκροτήθηκανεγκάρδιααπότον
κόσμοπουπαρακολούθησε το εντυπωσιακόλαϊκόδρώμενο
τηςΧελιδόνας,πουδιασώζεταιμέχρισήμεραστιςΑιγές,στον
Ελληνότοπο, και έχει την μοναδικότητα στα εθνογραφικά
στοιχείατηςελληνικήςλαογραφίας.

ΒύλληςΓαλανομάτηςστονΑΚΟΥ99.6:«Αναλλάξει
τομοντέλολήψηςαποφάσεωνστηνΒέροια,ηκακή
κατάστασημπορείναανατραπείγιατηνομάδα»

ΈναςαπότουςλίγουςανθρώπουςπουδιαχρονικάβρίσκεταιπάντακοντάστηνποδοσφαιρικήομάδατηςΒΕΡΟΙΑΣ,
οδημοσιογράφοςΒύλληςΓαλανομάτης,μίλησεμετουςΖήσηΜιχ.ΠατσίκακαιΝίκοΒουδούρηστηνεκπομπήτουΑΚΟΥ
99.6«Λαϊκά&Αιρετικά»τομεσημέριτηςΔευτέρας(13/3).ΑφορμήηεντόςέδραήττααπότονΔιαγόραμε0-2,ηθέσητης
Βασίλισσαςστηνδιακεκαυμένηζώνη,αλλάκαιτογενικότερακακόκλίμαπουεπικρατείστηνομάδα.Οκ.Γαλανομάτης
πουτοτελευταίοδιάστημαέχειεπισημάνεικάποιακακώςκείμενα,ξεκαθάρισεότιαναγνωρίζειτηνφιλότιμηπροσπάθεια
τηςσημερινήςδιοίκησης,ωστόσοτομοντέλοδιοίκησηςκαιλήψηςαποφάσεωνείναιπροβληματικό.Συγκεκριμέναανέφε-
ρεότιγνωρίζειπώςγιατηνλήψηαποφάσεωνητριανδρίαΑποστολίδης-Νούλας-Διαμάντηςπρέπειναέχουνομόφωνηα-
πόφασηκαιαυτόέχειοδηγήσεισε«βραχυκυκλώματα».«Πρέπεινααλλάξειτοκαθεστώςκαικάποιοςναμπορείναπάρει
γενναίεςαποφάσειςγιαναπροχωρήσειηομάδα»,υπογράμμισεοκ.Γαλανομάτης.Σχολίασεότιυπάρχειχρόνος,αφού
απομένειμίααγωνιστικήκαιέναςολόκληροςγύρος,πουμπορείναανατραπείησημερινήκακήκατάσταση.

(Ολόκληρο το βίντεο της συζήτησης στο laosnews.gr) 



Με δημόσιες τοποθετήσεις - ανακοινώσεις συνεχίζονται οι αντι-
δράσεις για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑ 
Βέροιας και την μέθοδο επεξεργασίας των λυμάτων από τον ερ-
γολάβο που χειρίζεται τον Βιολογικό. Μετά την ειδική συνεδρίαση 
της περασμένης Πέμπτης στο δημοτικό συμβούλιο, ακολούθησαν 
το Σαββατοκύριακο, τέσσερα δελτία Τύπου, από την Οικολογική 
Ομάδα Βέροιας, την δημοτική παράταξη «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» του Π. 
Παυλίδη, την δημοτική παράταξη της Λ.Α.Σ. και τον παραιτηθέντα 
δημοτικό σύμβουλο και υποψήφιο για τον Δήμο Βέροιας Θεόφιλο 
Κορωνά.

Στις ανακοινώσεις τους αναφέρουν:
Οικολογική Ομάδα Βέροιας  

Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων
 Αέρας κοπανιστός, ο βιολογικός

 καθαρισμός Βέροιας

Δύο μέρες μετά το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, με μοναδικό 
θέμα τον βιολογικό καθαρισμό της πόλης, που διήρκησε 4.5 ώρες, 
επανερχόμαστε. Σήμερα 11 Μαρτίου 2023, ο βιολογικός της Βέροι-
ας, ξαναέδειξε ότι δεν λειτουργεί έστω στοιχειωδώς και είναι ο μεγα-
λύτερος ρυπαντής του Νομού. Το απόγευμα, κλήθηκε η Αστυνομία 
πάλι και αμέσως ξαναήρθε στο σημείο που αδειάζει τα απόβλητα 
στην Τάφρο 66 ο βιολογικός. Οι εικόνες ίδιες με την 31-12-2022, 
λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου. Αφόρητη δυσοσμία που δεν 
μπορεί να αποδοθεί στις φωτογραφίες. Την ίδια ώρα, ειδοποιήθηκε 
και ο Δήμαρχος κ. Βοργιαζίδης, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Θεοδωρίδης Θεόδωρος, που ήρθαν στο σημείο να δουν. Και είδαν. 
Στη συνέχεια μπήκαμε όλοι μέσα στις εγκαταστάσεις, όπου ειδοποι-
ημένοι από τον Δήμαρχο, ήρθαν και οι κύριοι Διαμάντης, Μπίσμπας 
και ο ηλεκτρολόγος. Εκεί, μπροστά σε όλους και στα όργανα της 
τάξης, ο ηλεκτρολόγος έδειξε στους κλειδωμένους ηλεκτρικούς πί-
νακες ότι τώρα, δεν «έπεσε» κάποιος ρελές, θερμικό, ινβέρτερ ή κά-
ποιος πρόεδρος για να σπάσει το σκαφοειδές οστό. Οι αντλίες δεν 
είχαν πρόβλημα. Μπορεί να μας παιδέψει ακόμη περισσότερο η 
όλη αυτή γελοιότητα περί εξαφάνισης ύλης που την υπερασπίζεται 
σύσσωμη η Διοίκηση ως συνένοχη αλλά, στο τέλος τα πράγματα θα 
ισορροπήσουν. Οι πολλές ανοησίες που ακούστηκαν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, δεν θα ξαναακουστούν. Όπως έχουν όλα ένα όριο, έχει 
και το θράσος. Όλα αυτά τα σημερινά, δυο μέρες μετά την … διεξο-
δική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί μέσα οι εκλεγμένοι, ας 
διαλέξουν. Την αξιοπρέπειά τους ή… Και κάτι τελευταίο. Τελικά είναι 
τόσα πολλά τα λεφτά που στριφογυρίζουν γύρω από τον «βιολογι-

κό καθαρισμό» και τις δεξαμενές των ακατέργαστων λυμάτων; Να 
ψάξουμε κάτι άλλο ίσως; (Η σημερινή τρεχάλα, τελείωσε στις 10 το 
βράδυ, με την κατάθεση στο Αστυνομικό τμήμα)

Για την Οικολογική Ομάδα Βέροιας: Νίκος Ασλάνογλου
Για το ΠΑΝΔΟΙΚΟ:
Η Επταμελής Γραμματεία: Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-

381707 Κ. Βολιώτης (Βόλος)  6977-686838, Φ. Γερόπουλος (Βό-
λος) 6975-661819, Θαν. Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774, 
Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384, Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 
6944-862254, Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141

 
ΣYNΔΗΜΟΤΕΣ:  Άμεση παραίτηση του

 προέδρου της ΔΕΥΑΒ και τέλος 
της συγκάλυψης από τον δήμαρχο

Την προηγούμενη εβδομάδα 
προκαλέσαμε μια συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας για 
το θέμα του Βιολογικού του Δή-
μου μας και την λειτουργία του, 
έπειτα από τα τελευταία ευρή-
ματα της Οικολογικής Ομάδας 
και τις αστείες δικαιολογίες που 
επικαλέστηκαν. Σε αυτήν :

Ο εργολάβος ομολόγησε (και 
πως θα μπορούσε να κάνει αλ-
λιώς) ότι δεν υπάρχει πιστοποί-
ηση της μεθόδου του που χρη-
σιμοποιεί στον Βιολογικό. Απο-
κάλυψε δηλαδή ότι ο Πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΒ όταν ανακοίνωνε δη-
μόσια ότι υπάρχει πιστοποίηση 

κι ότι όλα είναι πυροτεχνήματα της αντιπολίτευσης, έλεγε ψέματα 
δημόσια. Κι από τότε δεν ανακάλεσε.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν παράγεται καθόλου λυματολάσπη 
(δηλαδή η μέθοδος του εξαφανίζει την υλη!!!) και γι αυτό δεν χρησι-
μοποιεί την ειδική γραμμή και τα μηχανήματα. Που χρησιμοποιούν 
όλες οι άλλοι μέθοδοι που εφαρμόζονται διεθνώς. Κι ας λέει και το 
αρμόδιο εργαστήριο της Στουτγάρδης που μας το παρουσίασε ο 
Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ ότι είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Ευρώπης, 
ότι απομένει το 30% της επεξεργασίας.

Ενημέρωσε ότι δεν εκδιώχτηκε η μέθοδος του από άλλες πόλεις 
στην Ελλάδα, αλλά κι ότι δεν εφαρμόζεται, αλλά την εφαρμόζει σε 
400 άλλες πόλεις του εξωτερικού.

Ότι πληρώνει κανονικά το ετήσιο ενοίκιο των 2.600 € κι ότι βάζει 
120.000€ από την τσέπη του κάθε χρόνο γιατί αγάπησε την Βέροια 
και την προβάλει.

Οι διοικούντες και η υπηρεσία επέμεναν ότι όταν κάποιος θέλει 
να επισκεφτεί τον χώρο, πρέπει να τους ειδοποιεί!!! Δηλαδή διαφά-
νεια θέλουν μόνο όταν ...ειδοποιούνται!

Ότι μπορούν  2.35τονοι αιωρούμενα σωματίδια (την ημέρα πα-
ρακαλώ!) να «φύγουν».... νόμιμα...

Ότι όταν πήγαν οι Οικολόγοι για την έρευνα και είδαν όλη την 
λυματολάσπη να φεύγει στο «66», η αιτία ήταν ότι είχε χαλάσει το 
inverter μιας αντλίας. Ότι η δεύτερη αντλία ήταν ήδη χαλασμένη και 
δεν λειτουργούσε, αλλά θα την φτιάξουν. Κι ότι και η τρίτη η εφεδρι-
κιά κι εκείνη χαλασμένη ήταν και δεν λειτουργούσε, γιατί λείπει ένα 
καπάκι!

Μας ενημέρωσαν ότι όταν πήγαν οι Οικολόγοι, έλειπε ο υπεύ-
θυνος που έπαιρνε δείγματα για τον έλεγχο κι ότι ήταν κλειδωμένα. 
Κι ότι μόνο αυτός είχε κλειδί και μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουν την 
έκταση της ρύπανσης (κι όχι μόλυνσης!). Αλλά πλέον τα κλειδιά θα 
τα έχουν τρία άτομα κι ότι ήταν επιθυμία τους τα κλειδιά να τα έχει 
προγενέστερα ο συγκεκριμένος εργαζόμενος.

Ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων τα ξέρει μόνο ο εργαζόμενος 
κι όχι οι Διοικούντες και πρέπει όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί από 
εκείνον. Και φυσικά όταν ρωτήθηκαν ότι αυτοί που υπογραφούν τις 
Συμβάσεις, έχουν και την πολιτική ευθύνη των επιλογών και των 
αποφάσεων, δεν απάντησαν ΠΟΤΕ!

Δεν απάντησαν ποτέ, πόσες φορές χαλάνε αυτά τα εργαλεία και 
πόσο συχνά συμβαίνει αυτό.

Δεν απάντησαν αν έχουν κοπεί τιμολόγια μεταφοράς της λυμα-
τολάσπης αλλού και ποια μεταφορικά μέσα έχουν χρησιμοποιηθεί.

Δεν απάντησαν ούτε όταν ρωτήθηκαν ότι αφού η ΔΕΥΑΒ εξοι-
κονόμησε 3.000.000 € όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είδε ο δημότης 
κάποια μείωση στο λογαριασμό του νερού και που πήγαν αυτά τα 
χρήματα.

Δεν απάντησαν ούτε όταν ρωτήθηκαν ποιος τους επέβαλε να 
μην φέρνουν λύματα από τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας (ακόμα 
κι από Πάτρα και Μεσολόγγι!!!), ούτε όταν ρωτήθηκαν γιατί στα-
μάτησαν να φέρνουν λυματολάσπη και από τις άλλες πόλεις στον 
Βιολογικό μας αφού όλα ήταν και είναι νόμιμα. Να σωθεί και η υπό-
λοιπη Ελλάδα με την μέθοδο που μόνο αυτοί πιστεύουν.

Σε όλα αυτά ο Δήμαρχος που τα έβλεπε σε παλαιότερες δη-
λώσεις του «ως αστείο», « ως πυροτεχνήματα», κλπ μας δήλωσε 
ότι θα συνεχίσει με αυτόν τον εργολάβο γιατί δεν καλέσαμε άλλον 
επιστήμονα να αντιπαρατεθεί στην μέθοδο (!!!). Λες κι εμείς μόνο 
πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια των συ-
μπολιτών μας.

Ότι ήταν μια κούφια συνεδρίαση κι ας έγιναν περίπου 100 ερω-
τήσεις για ένα μόνο θέμα που αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Κι 
ας ομολογήθηκε ότι ήδη ο Εισαγγελέας απεύθυνε κατηγορίες σε 4 
άτομα για προηγούμενη περίπτωση. 

Κι ενώ αντιμετώπισαν την σοβαρότητα του θέματος με αδιαφο-
ρία, ειρωνεία και χλευασμό, δεν έκαναν το ίδιο δυο ημέρες αργότε-
ρα όταν προχθές το Σαββάτο, επισκεφτήκαν πάλι οι Οικολόγοι τον 
Βιολογικό. Και κάλεσαν και τον Δήμαρχο (να μην βγάζει την ουρά 
του απέξω) κι αυτός με την σειρά του τον Πρόεδρο, τον υπεύθυνο 
για τα δείγματα και τον ηλεκτρολόγο. Κι αφού δεν του αρκούσε η 
βρωμιά στον οχετό κι αυτά που έβλεπε να ρέουν στο «66», ψάχνο-
ντας για προσχήματα, ήθελε να διαπιστώσει αν λειτουργούσαν κα-
νονικά και τα ρελέ και οι αντλίες. Και όταν δεν βρέθηκε άλλος ισχυ-
ρισμός για «επικάλυψη», άρχισαν να εκτρέπονται και να επιτίθενται 
προσωπικά στους ελέγχοντες. 

Πλέον η «δυσοσμία» του Βιολογικού έχει φτάσει μακριά. Δυστυ-
χώς η ανεύθυνη αντιμετώπιση είναι προκλητική σε βαθμό δεύτερων 
σκέψεων. Σε βάρος της υγείας των δημοτών κανείς δεν έχει το δι-
καίωμα να συμπεριφέρεται έτσι.

κ. Δήμαρχε, 
ζητάμε να προβείτε άμεσα στην καθαίρεση του Πρόεδρου της 

ΔΕΥΑΒ, γιατί περίπτωση να παραιτηθεί μόνος του δεν υπάρχει, 
αφού όπως δήλωσε «είναι για εσάς καρποφόρο δέντρο». Και να α-
ναλάβετε επιτέλους τις ευθύνες σας. Γιατί αυτήν την φορά ήσασταν 
παρών.

Ζητάμε να προβείτε άμεσα σε ενέργειες που θα διασφαλίζουν 
την υγεία και την ασφάλεια των συμπολιτών μας, καθως και την μη 
ρύπανση του περιβάλλοντος.

Τα «καλά παιδιά» μας τελείωσαν.  Η λυματολάσπη σας παρασύ-
ρει στον λάκκο που ανοίξατε. 

Παύλος Παυλίδης  
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Συνδημότες»

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
Να πάψει η ανάθεση σε εργολάβους

 του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας
Παρά τις προσπάθειες της Δη-

μοτικής Αρχής του κου Βοργιαζί-
δη και των δύο παρατάξεων που 
συναποτελούν την Διοίκηση του 
Δήμου, για ακόμα μία φορά γίνεται 
τελείως ξεκάθαρο πως η αντιλαϊκή 
πολιτική που ακολουθούν και στον 
τομέα που αφορά τον Βιολογικό 
Καθαρισμό Βέροιας  φορτώνει ένα 
δυσβάσταχτο κόστος εκατοντάδων 
χιλιάδων ευρώ, μέσω της ανταπο-
δοτικότητας, στις πλάτες του λαού 
του Δήμου Βέροιας. Από την άλλη 
αυτή η ίδια η πολιτική  έχει αρνη-
τικές συνέπειες και στην υγεία του 
λαού καθώς απουσιάζουν εκείνα 
τα μέτρα που συμβάλλουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό αποδείχτηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Βέροιας με μοναδικό θέμα συζήτησης την λειτουργία 
του Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Βέροιας Ενώ οι σκυλοκα-
βγάδες συμβούλων της πλειοψηφίας, με συμβούλους των παρατά-
ξεων του κου Παυλίδη και του κου Μαρκούλη που σκοπό είχαν να 
αποκρύψουν ότι όλοι συμφωνούν στην ανάθεση σε εργολάβο της 
λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας και γενικότερα στη 
λειτουργία με ιδιωτικο- οικονομικά κριτήρια της ΔΕΥΑΒ απαξίωσαν 
πλήρως το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.

Συνέχεια στην σελ. 4
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Από Οικολογική Ομάδα, «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ», Λ.Α.Σ. και Θ. Κορωνά

Αντιδράσεων συνέχεια για τη λειτουργία 
του Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Βέροιας

-Τι καταγγέλλουν, τι ζητούν και τι προτείνουν



Συνέχεια από την σελ. 3

Ως Λαϊκή Συσπείρωση θεωρούμε ότι σήμερα, στον 21ο αιώνα 
αυτό που αρμόζει είναι να έχουμε, να έχουν οι δημότες του Δήμου 
Βέροιας ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης 
και επίσης ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας 
λυμάτων χωρίς να φορτώνεται το κόστος κατασκευής και λειτουργί-
ας στους δημότες, χωρίς να ρυπαίνεται το περιβάλλον με αρνητικές 
συνέπειες στην υγεία του λαού μας.

Στην κατεύθυνση αυτή οι προτάσεις μας είναι:
• Καμία ιδιωτικοποίηση, να πάψει η ανάθεση σε εργολάβους του 

Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας.
• Στελέχωση με επαρκές προσωπικό όλων των απαραίτητων ει-

δικοτήτων με εργαζόμενους με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας.
• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του όλου συστήματος, ώστε 

να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του σε όλες τις συνθήκες, όλο 
τον χρόνο.

• Κατάργηση της ανταποδοτικότητας ώστε να μην φορτώνεται το 
κόστος λειτουργίας στους δημότες

• Διαρκείς έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται ρύ-
πανση του περιβάλλοντος.

Σε μία ακόμα αρνητική για τον λαό εξέλιξη η κυβέρνηση της ΝΔ 
με το Νομοσχέδιο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυν-
ση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδα-
τος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής 
πολιτικής»., προχωρά στην ολοκληρωτική παράδοση της ύδρευσης 
και αποχέτευσης στα χέρια μεγαλοεργολάβων και επιχειρηματικών 
κολοσσών.

 Με το Νομοσχέδιο αυτό υλοποιούνται οι κατευθύνσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ενώ η τωρινή κυβέρνηση αξιοποιεί το έδαφος 
που είχε στρώσει η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κατάσταση που θα διαμορφωθεί θα είναι ακόμα χειρότερη 
κατάσταση από αυτή που υπάρχει σήμερα για τα λαϊκά στρώματα 
που θα κληθούν να πληρώσουν ακόμα πιο ακριβά το νερό και τις 
υπηρεσίες αποχέτευσης.

Επίσης χειρότερη κατάσταση θα διαμορφωθεί και για τους ερ-
γαζόμενους των ΔΕΥΑ, όπου θα χτυπηθούν οι εργασιακές σχέσεις 
αλλά και η κατάσταση ως προς την ποιότητα του νερού, γενικότερα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία του περιβάλλοντος 
καθώς αυτά περνάνε σε δεύτερη μοίρα αφού το κύριο για το κεφά-
λαιο είναι η κερδοφορία του.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση λέμε όχι στην «απελευθέρωση», την ε-
μπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση του νερού.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους του κλάδου και 
όλο το λαό και διεκδικούμε:

• Να αποσυρθεί το αντιδραστικό νομοσχέδιο.
• Όχι στην εμπορευματοποίηση του νερού και των άλλων υπηρε-

σιών για τον λαό, όχι στη λογική της ανταποδοτικότητας.
• Φθηνό και ποιοτικό νερό για όλο τον λαό, σε κάθε περιοχή του 

Δήμου..
• Άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής και προ-

στασίας του περιβάλλοντος με χρηματοδότηση από το κράτος.
• Άμεσα να εγκριθούν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για 

να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις.
• Άμεση χρηματοδότηση των ΔΕΥΑ από το κράτος για την κάλυ-

ψη του συνόλου του ενεργειακού τους κόστους.

Βιολογικός Καθαρισμός Βέροιας: 
Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις...

Δύο ημέρες μετά την από 
9.3.2023 ειδική συνεδρίαση του 
Συμβουλίου Βέροιας με μοναδι-
κό θέμα την λειτουργία του Βι-
ολογικού της Βέροιας και ενώ ο 
Δήμαρχος Βέροιας , αυτάρεσκα 
δήλωνε ότι δεν πείστηκε από 
την αντιπολίτευση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και ότι στον βιολογι-
κό της Βέροιας όλα βαίνουν κα-
λώς κατά τον ίδιο , χθες το από-
γευμα επαναλήφθηκαν οι εικόνες 
της 31.12.2022.

Οι εικόνες, με το μαύρο νε-
ρό που πέφτει από τον αγωγό 
του Βιολογικού Καθαρισμού της 
ΔΕΥΑ του Δήμου Βέροιας στο πο-
τάμι όχι απλά διαψεύδουν αλλά 

εκθέτουν τον κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζιδη, ο οποίος πρέπει να 
αντιληφθεί, ότι με αστειάκια και ειρωνείες στους δημοτικούς συμ-
βούλους της αντιπολίτευσης, παρόμοια με αυτά που έκανε στο Δημ. 
Συμβούλιο Βέροιας την 9.3.2023, πλέον δεν μπορεί να καλύπτει την 
ανεπάρκεια του στην διαχείριση του Βιολογικού που μέρα με την 
μέρα τον εκθέτει. 

Κύριε Βοργιαζίδη τελικά τι έφταιξε το Σάββατο 11.3.2023 και στο 
ποτάμι αντί για διαυγές νερό, χύθηκε από τον αγωγό της ΔΕΥΑ του 
Δήμου Βέροιας , μαύρη -καφέ λάσπη; Θα δώσετε επιτέλους κάποια 
απάντηση;

Μήπως υπήρξε κάποια ξαφνική βλάβη, δηλαδή κάηκε πάλι κά-
ποιο ρελέ από την εγκατάσταση ή κάποιο από τα Inverter όπως 
κατά δήλωση σας, στο δημοτικό συμβούλιο Βέροιας συνέβη την 
31.12.2022 ; 

Όχι κάτι αντίστοιχο δεν συνέβη, καθώς όπως αναφέρεται στο 
από 11.3.2023 έγγραφο της οικολογικής ομάδας Βέροιας , ο ηλε-
κτρολόγος της εγκατάστασης του Βιολογικού της Βέροιας, δεν δια-

πίστωσε καμία βλάβη.
Τελικά τα όσα καταγγέλλει η οικολογική ομάδα Βέροιας στο από 

11.3.2023 έγγραφο της είναι αληθή ή ψευδή; 
Τα όσα κατήγγειλε στο δημοτικό συμβούλιο Βέροιας (9.3.2023) ο 

εκπρόσωπος της οικολογικής ομάδας , Νίκος Ασλάνογλου κι ο ανε-
ξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Θεοδωρίδης σχετικά με 
το παρόμοιο συμβάν της 31.12.2022 είναι κι αυτά ψευδή; 

Εάν είναι ψέματα, καθώς τα όσα ειπώθηκαν είναι εξόχως επι-
βαρυντικά για εσάς , οφείλετε αύριο να καταθέσετε μήνυση για 
συκοφαντική δυσφήμιση για να διαφυλάξετε το κύρος του Δήμου 
Βέροιας, διαφορετικά η σιωπή σας επί των παραπάνω καταγγελιών 
ερμηνεύεται ως αποδοχή των όσων σας καταλογίζει η οικολογική 
ομάδα.

Πρόταση. Ίσως η πιο απλή που υπάρχει:
Πάρτε επιτέλους μια πρωτοβουλία, με οποιοδήποτε πολιτικό 

κόστος για εσάς και αναθέστε με δαπάνη του Δήμου Βέροιας ,τον 
διαχειριστικό έλεγχο του Βιολογικού και του εργολάβου στον οποίο 
έχετε αναθέσει την λειτουργία του, σε μια ανεξάρτητη αρχή , που 
για τους επόμενους τουλάχιστον έξι μήνες θα βρίσκεται καθημερινά 
στον Βιολογικό και θα ελέγχει την λειτουργία του , όπως η ίδια θα 
κρίνει (ανεξάρτητα και αμερόληπτα) και λαμβάνοντας προφανώς 
δείγματα από το καταληκτικό στο ποτάμι αγωγό και όχι από δεξαμε-
νή εντός της εγκατάστασης, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Κύριε δήμαρχε η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή όπως και οι ευ-
θύνες που ενδεχομένως να βαραίνουν εσάς. 

Ανεξαρτήτως όμως του παραπάνω ,οφείλετε να δράσετε έστω 
και τώρα ,αναγνωρίζοντας το προφανές, ότι εάν οι καταγγελίες της 
οικολογικής ομάδας είναι αληθείς και βάσιμες, το μέγεθος της ζη-
μιάς είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και βασικός υπεύθυνος είστε εσείς 
με την στάση σας όλο αυτό το διάστημα. 

Το θέμα προφανώς δεν έκλεισε, αλλά μόλις άνοιξε. Θέλω να 
πιστεύω ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων που λήφθηκαν την 
31.12.2022 αλλά και την 11.3.2023, θα γίνουν γνωστά σε όλους 
μας και δεν θα συμπεριληφθούν στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο του 
Δήμου Βέροιας.

Θεόφιλος Κορωνας,
Υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας

4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

Αντιδράσεων συνέχεια για τη λειτουργία 
του Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Βέροιας

Βέροια: Τροχαίο με εμπλοκή ΙΧ και δίκυκλου 
στην συμβολή των οδών 

Κεντρικής και Μ. Αλεξάνδρου 
 
 Τροχαίο ατύχημα με την εμπλο-

κή ενός ΙΧ και ενός δίκυκλου σημει-
ώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της 
Κυριακής (12/3/2023) στην διασταύ-
ρωση των οδών Κεντρικής και Μ. Α-
λεξάνδρου, στο κέντρο της Βέροιας, 
με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 
αναβάτη. 

Σύμφωνα με επιτόπιο ρεπορτάζ 
του InVeria.gr , το δίκυκλο κινούνταν 
επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου (άνοδος) 
και το αυτοκίνητο επί της οδού Κεντρι-
κής. Το δίκυκλο χτύπησε στην δεξιά 
πλευρά του αυτοκινήτου, με αποτέλε-
σμα να ανατραπεί ο αναβάτης, ωστό-
σο - ευτυχώς - οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι δεν φαινόταν να είχε σοβαρό 
τραυματισμό. Ωστόσο, μεταφέρθηκε 
με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσο-
κομείο Βέροιας. 

Σημειώνεται ότι στην συγκεκριμένη 
διασταύρωση προτεραιότητα έχουν 
τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Κεντρικής. Σε κάθε περίπτωση, την προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας. 

Εκδήλωση για το παρόν 
και το μέλλον της ελληνικής

 βαμβακοκαλλιέργειας, 
αύριο στην Αλεξάνδρεια 

 
Εσπερίδα της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος με τίτλο: «Το παρόν και το 

μέλλον της ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας», θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας (Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας) την Τετάρτη 15 Μαρτίου και ώρα 17.00 (ώ-
ρα προσέλευσης: 16.30) στα πλαίσια των ετήσιων εκδηλώσεων για την προώθηση του 
Ελληνικού Βαμβακιού.  Η είσοδος είναι ελεύθερη
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΒΕΛΙΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του Απο-

στόλου και της Άννας, το γένος Κουκλα-
νιώτη, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας και 
η ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗΑΡΓΥΡΩτου Νικολά-
ου και της Όλγας, το γένος Γκόνα, που 

γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο Λιβάδι Πιερίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου
ΑΔΕΔΥ Ημαθίας: Κάλεσμα σε 
απεργιακή συγκέντρωσηστην 
Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας

Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ημαθίας καλεί όλα τα μέλη 
των Α/θμιων Σωματείων που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε 
απεργιακή συγκέντρωση την Πέμπτη 16/3/2023 στις 10:30 π.μ. 
στην Πλατεία Δημαρχείου στη Βέροια, για να ενώσουμε τη φω-
νή των δημοσίων υπαλλήλων με αυτή των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα για να απαιτήσουμε με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙ-
ΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ: 

• να έρθουν στην επιφάνεια οι πραγματικοί ένοχοι του ε-
γκλήματος των Τεμπών και να αποδοθούν οι ευθύνες στους 
υπαίτιους.

• να σταματήσει η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της εμπο-
ρευματοποίησης και της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών 
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, να σταματήσει να αντιμετωπίζε-
ται η προστασία της εργασίας και της ζωής ως κόστος.

Το έγκλημα των Τεμπών δε θα συγκαλυφθεί.
Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαι-

ώματα, ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.
ΟΠρόεδροςΟΓ.Γραμματέας

Θ.ΚακαγιάννηςΠ.Χατζησάββας

Στην συνέλευση του 
Συνδέσμου  Αποστράτων 

Σωμάτων Ασφαλείας, 
ο υποψήφιος βουλευτής
 της Ελληνικής Λύσης, 

Βασίλειος Κοτίδης

Στα πλαίσια των επαφών του με φορείς της Ημαθίας, ο υπο-
ψήφιος βουλευτής της Ελληνικής Λύσης- Κυριάκος Βελόπουλος  
Βασίλειος Κοτίδης παρέστη στην ετήσια γενική συνέλευση του 
Συνδέσμου  Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας του Νομού 
Ημαθίας και απήυθυνε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες σε ιδι-
αίτερα συγκινησιακό κλίμα δεδομένου ότι ο αείμνηστος πατέρας 
του Στυλιανός Κοτίδης υπήρξε ένας εκ των βασικών συντελε-
στών της επαναλειτουργίας του συνδέσμου.

Κατά την διάρκεια της συνέλευσης σχολιάστηκαν επίκαιρα 
πολιτικά ζητήματα που αφορούν εθνικά θέματα όπως το Μακε-
δονικό, Ενέργεια, Οικονομία και άλλα.

Ο υποψήφιος βουλευτής ευχαρίστησε τους παρισταμένους 
για την πρόσκληση που του έγινε...

Ψηφίζουν οι Νέοι;
ΤηςΟλυμπίαςΑποστόλου
ΥποψήφιαΒουλευτής
ΗμαθίαςΠΑ.ΣΟ.Κ.
-ΚίνημαΑλλαγής

 Όταν αποφασίζεις να κατέ-
βεις στις εκλογές, μια από τις 
πρώτες συμβουλές που σου δί-
νουν οι πιο «παλιοί» είναι να 
καταγράψεις όλους τους φίλους 
και γνωστούς σου, ανθρώπους 
που ξέρεις ότι σε εκτιμούν, και 
να ζητήσεις τη βοήθειά τους.

Όταν αυτή την άσκηση την 
κάνει ένας άνθρωπος της ηλικί-
ας μου, βλέπει ότι τουλάχιστον 

οι συνομήλικοί του, χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη αφορά 
αυτούς που συνεχίζουν να μένουν και συνεπώς να ψηφίζουν εύκο-
λα στον τόπο τους.

Η δεύτερη, αυτούς που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Και 
η συμμετοχή τους στις εκλογές είναι πολύ δύσκολη, αφού πρέπει 
να πάρουν άδεια από τη δουλειά τους, να πληρώσουν εισιτήρια, να 
δουν τι θα κάνουν με τα παιδιά και να ταξιδέψουν από οπουδήποτε 
στον κόσμο βρίσκονται για να ψηφίσουν. Μάλιστα, δε μπορούν 
ούτε να το προγραμματίσουν εγκαίρως, αφού στην Ελλάδα μόνο 
ο Πρωθυπουργός ξέρει πότε θα γίνουν οι εκλογές.. Όσο για τη νο-
μοθέτηση της κυβέρνησης για την ψήφο των απόδημων στον τόπο 
κατοικίας τους ήταν άλλη μια αποτυχία, αφού αρχές Φεβρουαρίου, 
λιγότερες από 4.000 αιτήσεις είχαν εγκριθεί, ενώ μόνο η μετανά-
στευση νέων της τελευταίας 15ετίας υπολογίζεται σε πάνω από 
500.000..

Η τρίτη, αυτούς που το αν θα μπορέσουν ή όχι να ψηφίσουν 
εξαρτάται από το μήνα διεξαγωγής των εκλογών. Είναι οι νέοι 
που δουλεύουν εποχιακά σε ταβέρνες, ξενοδοχεία, μπιτς μπαρ 
και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Αυτοί χάρη στους οποίους 
σπάμε κάθε χρόνο ρεκόρ στον τουρισμό. Κι όμως, όταν οι εκλογές 
διεξάγονται την «τουριστική περίοδο», οι εποχιακά εργαζόμενοι 
δεν ψηφίζουν.. Αλλά και οι φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από 
τον τόπο τους, δεν έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν, ειδικά όταν 
οι εκλογές συμπίπτουν με περίοδο εξεταστικής. Στον τελευταίο 
εκλογικό κύκλο (2019) δεν ψήφισαν σε Δημοτικές, Περιφερειακές, 
Βουλευτικές και Ευρωεκλογές.

Όταν άνοιξε η συζήτηση για την ψήφο των αποδήμων, το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρότεινε την επιστολική ψήφο, που χρησιμοποιείται σε 
δεκάδες κράτη με μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς, την πρόταση αυτή 
δε δέχτηκε Νέα Δημοκρατία και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κι όμως, η επιστολική 
ψήφος όχι μόνο πρέπει να καθιερωθεί αλλά και να αφορά όλους 
τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, είτε διαμένουν 
στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο, θα ψηφίζουν 
επιπλέον και όσοι συμπολίτες μας έχουν για οποιοδήποτε λόγο 
μειωμένη κινητικότητα.

Την επόμενη φορά που θα ακούσετε ότι οι νέοι δε συμμετέχουν 
στις εκλογές, σκεφτείτε πόσοι από αυτούς, αν και έχουν το δικαίω-
μα, δε μπορούν να το κάνουν για αντικειμενικούς λόγους. Το πολι-
τικό σύστημα θα ασχοληθεί σοβαρά με τα προβλήματα των νέων, 
μόνο όταν γίνει μαζική η παρουσία τους στην κάλπη. Όσο κλισέ 
και αν ακούγεται, η ψήφος είναι δύναμη. Μια δύναμη όμως που 
αποκτάς όταν έχεις όχι μόνο το δικαίωμα της ψήφου, αλλά και την 
ευκαιρία να το εξασκήσεις.

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
Το νερό είναι δημόσιο 
αγαθό και δεν πωλείται 

Με αφορμή το σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ και 
μεθοδεύει την ιδιωτικοποίηση του νερού, θέλοντας να μετατρέψει και το 
νερό σε εμπόρευμα, η υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρα-
σαρλίδου πραγματοποίησε επίσκεψη στην ΔΕΥΑ Βέροιας και στον ΤΟΕΒ 
Νάουσας.  Στη ΔΕΥΑ Βέροιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο, Στέργιο 
Διαμάντη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, Ηλία Τσακτάνη 
και την αντιπρόεδρο του Σωματείου, Κατερίνα Τσιαπάρα. Ο πρόεδρος 
και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξέφρασαν την διαφωνία τους στις 
προβλέψεις του νομοσχεδίου, που εκτοξεύει το κόστος της παροχής και 
βάζει σε κίνδυνο τις ζωές μας.   Στον ΤΟΕΒ Νάουσας συνάντησε τον 
πρόεδρο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και τον διευθυντή Θωμά Μπλιά-
τκα. Παρ’ ότι το νερό της άρδευσης εξαιρέθηκε από υπαγωγή στην 
ρυθμιστική αρχή, τόσο ο πρόεδρος όσο κι ο διευθυντής εξέφρασαν την 
διαφωνία τους με την ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας άρδευσης. 

Η κυρία Καρασαρλίδου έκανε την ακόλουθη δήλωση:  «Το νερό είναι 
δημόσιο αγαθό και δεν πωλείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας να εξασφαλίσει 
την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο νερό για όλους, πρότεινε 
την ένταξή του στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΝΔ καταψήφισε.  Τώρα, 
γίνεται μια μεγάλη και αμφίβολης συνταγματικότητας προσπάθεια προς 
την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευ-
σης, κατά παράκαμψη, για μία ακόμα φορά, των σχετικών αποφάσεων 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Το νερό είναι δικαίωμα. Καλούμε 
την κοινωνία να εναντιωθεί στα σχέδια της κυβέρνησης. Η διαχείριση 
του νερού πρέπει να γίνεται υπό όρους δημόσιου αγαθού, δηλαδή με 
ασφάλεια, καθολικότητα, υψηλή ποιότητα και προσιτή τιμή. Με σοβαρές 
υποδομές και ψηφιοποίησή τους, με πάγια και γενναία υποστήριξη στην 
ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών των ΔΕΥΑ προς τους πολίτες. Κάθε 
άλλη σκέψη και ενέργεια είναι εθνικά επιζήμια, κοινωνικά ανάλγητη και 
επικίνδυνη».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ του Περιφερειακού Τμήματος Ελλη-

νικού Ερυθρού Σταυρού  Βέροιας ευχαριστεί:
Την κυρία Σούλα Βλάχου για την Δωρεά  

100€ αντί στεφάνου, στην μνήμη της Ελένης 
Βουδούρογλου.

Ανώνυμες κυρίες για την δωρεά 70€  αντί στεφάνου, στην μνή-
μη της  Ελένης Βουδούρογλου.

ΓιατοΔ.Σ



Ανοιξιάτικο και 
πασχαλινό 

εκθετήριο στο σπίτι 
της Μ.Α.μ.Α

 
Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό φέρνει την άνοιξη που μας 

λείπει! Όμορφες,χειροποίητες ,πασχαλινές και ανοιξιάτικες δημι-
ουργίες φτιαγμένες με πολλή αγάπη και μεράκι από τις χρυσο-
χέρες εθελόντριες φίλες μας, αλλά και από το τμήμα εικαστικών 
των ωφελούμενων της Μ.Α.μ.Α.Θα μας βρείτε στο γνωστό μέρος 
πια…στο σπίτι της Μ.Α.μ.Α ,Μητροπόλεως 32, 1ος όροφος.Έ-
ναρξη 13 Μαρτίου! Το πασχαλινό εκθετήριο θα λειτουργεί μέχρι 
και τη Μεγάλη Εβδομάδα.Καθ’ολη τη διάρκεια του χρόνου θα 
βρείτε υπέροχες δημιουργίες που μυρίζουν άνοιξη αλλά και  για 
τη γιορτή της Μητέρας! Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την αγο-
ρά καυσίμων για το βανάκι της Μ.Α.μ.Α όπου μεταφέρει τα παιδιά 
μας στις δομές μας. Αυτή την περίοδο που όλη η χώρα θρηνεί 
για τη συμφορά στο δυστύχημα στα Τέμπη,εμείς οι μανούλες του 
συλλόγου Μ.Α.μ.Α που έχουμε ζήσει στιγμές συμφοράς ξέρουμε 
ότι ο μόνος τρόπος να απαλύνει ο πόνος στην ψυχή ,είναι η δύ-

ναμη της προσφοράς. 
Με αυτή τη διάθεση της 
προσφοράς, σας περι-
μένουμε στο σπίτι μας 
και στο εκθετήριό μας.

Έναρξη  Δευτέρα 13 
Μαρτίου 

Δευτέρα έως Παρα-
σκευή

1 0 : 0 0 -  1 3 : 0 0  & 
18:00-20:30

Σ ά β β α -
τα:10:00-13:00 & 18:00 
-20:00

Με εκτίμηση 
το ΔΣ της Μ.Α.μ.Α
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
 Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Καλούνται τα μέλη του συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ημαθί-

ας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, σε Τακτική 
Απολογιστική  Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία 
του συλλόγου(Πίνδου31, Βέροια), την Πέμπτη30 Μαρτίου 
2023 και ώρα 18.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει 
ως εξής:

18.00Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων 
ΓΣ.

Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάτα-
ξης:

1)18.15-18.30:Έγκριση διοικητικού-οικονομικού απολο-
γισμού και πεπραγμένων  για το 2022.

2)18.30-18.45:Έγκριση προϋπολογισμού και εισηγητι-
κής έκθεσης  για το  2024.

3) 18.45-19.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4) 19.00-19.15: Διάλλειμα.
5) 19.15-19.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις.
6) 19.30-19.45: Απαντήσεις.
 Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτο-

ποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της 
Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον  
μισήώρα πριν την έναρξη των εργασιών.

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, δικαί-
ωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που 
είναι τακτοποιημένα οικονομικώς.

 Για την είσοδο στη ΓΣ  τα μέλη υποχρεούνται να 
έχουν μαζί τους θεωρημένο τοβιβλιάριο πολυτέκνων.

 Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη6Απριλίου 2023, την ίδια 
ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος  O Γ. Γραμματέας

Ιωάννης Βελέντζας   Νικόλαος Τουμπουλίδης

Μ.Α.μ.Α: MOYΣΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ!
Σας προσκαλούμε στη μουσική εκδήλωση του συλλόγου 

μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18/3 στο 
Πάλκο SALA / Πολυχώρος Ελιά.

Δύο σχήματα , πέντε μουσικοί του πάλκου για καλό 
σκοπό!

Οι Σερσε Λα Φαμ και οι Los REBELLOS ενώνουν δυ-
νάμεις και φωνές και μας μεταφέρουν στην ατμόσφαιρα 
του «Τραγουδοποιείον : Η Ωραία Ελλάς» , με σμυρνέικα , 
ρεμπέτικα και λαϊκά , ένα πρόγραμμα φόρος τιμής σε όλους 
τους μεγάλους συνθέτες της χώρας μας .

Ελάτε , ακόμη κι αν «είναι όλα μαύρα» !
Η απίστευτη πεντάδα Σερσέ ΛαS REBELLOS μας περι-

μένει με πενιές !
Ρεμπέτικα , Σμυρνέικα και λαϊκά .
Συμμετέχουν οι μουσικοί
Κιθάρα - φωνή: Χρίστος Μίχος
Μπουζούκι-φωνή : Σάκης Μιρίσας
Μπουζούκι-φωνητικά: Ολγα Παπαδοπούλου
Τραγούδι: Ναντια Παυλίδου
Τραγούδι - κρουστά : Αντελίνα Παπαδοπούλου
Ώρα έναρξης : 08:30μ.μ.
Είσοδος 6 ευρώ , για την ενίσχυση του Συλλόγου 

Μ.Α.μ.Α ( τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τη με-
τακίνηση των ωφελουμένων μας με το βανάκι της Μ.Α.μ.Α)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 6977426425 & 6974484968
Χορηγός Επικοινωνίας :Διαδικτυακή Ομάδα Femmes 

Fatales Βέροιας
Χορηγοί εκδήλωσης:
-Vascular office-Dental Spot & Aesthetic Lab(Τσουπέλη 

Α.4,2ος Όροφος ,Βέροια)
-ΕΚΕΔΙΜ-Κέντρο Δια Βίου Μάθησης,  Θεοχαρόπουλος 

Αντώνης(Αγ. Αντωνίου 20 και Καρατάσου γωνία, Βέροια TΚ 
59132

-SALA ELIA
 Το Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι έχει υποβληθεί στο Δήμο Βέροιας 

αίτηση του Νεκτάριου Κόλλια – Ξανθόπουλου του Σάβ-
βα και της Τριανταφυλλιάς, κάτοικος Κοινότητας Αγίου 
Γεωργίου Δ.Ε. Δοβράς Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας Τ.Κ. 
59100, Αγρότης, που γεννήθηκε στην Χάϊντενχάϊμ Γερμα-
νίας την 3/5/1985 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα 
Αρρένων της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Δοβράς του 
Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας α/α: 3/1985, με αίτηση του ζήτη-
σε να γίνει αλλαγή του επωνύμου του από Κόλλιας – Ξαν-
θόπουλος σε Ξανθόπουλος.

Ύστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν 
συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις 
αντιρρήσεις  του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
δημοσίευση στο Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Βέροιας 
(Μητροπόλεως 55), Τ.Κ. 59132 Βέροια.

Βέροια 17/2/2023
Ο Δήμαρχος

Με Εντολή Δημάρχου 
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Δημοτικής Κατάστασης

ΣΑΝΙΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Νέο Δ.Σ. με πρόεδρο

 τον Γιώργο Σαράφογλου

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου έγινε η κατάρτιση του νέου Διοικητικού Συμβολίου σε 
σώμα, έπειτα από τις εκλογές της Έκτακτης Αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης 
που έλαβε χώρα την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023. Το νέο ΔΣ αποτελείται από: 

1) ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟ 
2) ΑΝΤΩΝΙΟ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 
3) ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
4) ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΑ 
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΑΡΟΥΚΑ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ 

ΜΕΛΗ:
1) ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & 
2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ. 
Στη Γενική Συνέλευση, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή ως ελάχιστη ένδειξη σεβα-

σμού και πένθους για τα θύματα του ατυχήματος στα Τέμπη και έπειτα με συγκρα-
τημένους εορτασμούς κόπηκε και η βασιλόπιτα, το φλουρί της οποίας έπεσε στο 
νεαρό γιο της Άννας Παπαγεωργίου, Αλέξανδρο, μήνυμα ελπίδας για το μέλλον του 
συλλόγου!

Ένα μουσικό ταξίδι αφιερωμένο 
στη μνήμη του Γιώργου Μανέκα

Ο Σύλλογος Βλάχων 
Βέροιας σας προσκαλεί σε 
μία πολύ ενδιαφέρουσα εκ-
δήλωση όπου το παρελθόν 
συναντάται με το παρόν 
και το μέλλον, την Τετάρ-
τη στις 15 Μαρτίου, στις 
7.30 μ.μ. στον Χώρο Τε-
χνών Βέροιας. Πρόκειται 
για ένα μουσικό ταξίδι αφι-
ερωμένο «in memoriam» - 
στη μνήμη του Βλάχου ερ-
μηνευτή, Γιώργου Μανέκα. 

Ο σύλλογος τιμά το ι-
δρυτικό μέλος του, Γιώργο 
Μανέκα, που «έφυγε» το 
2021, προβάλλοντας μέρος 
του έργου του, που αποτε-
λεί μία ιστορικής σημασίας 
πολιτιστική παρακαταθήκη 
για όλους τους Βλάχους και 
πηγή έμπνευσης για τους 
νέους και τις νέες. 

Στην εκδήλωση, διάρ-
κειας μιάμισης ώρας, θα 
αποδοθούν ζωντανά τραγούδια από νέους ερμηνευτές αλλά και το Τμήμα της Χο-
ρωδίας του συλλόγου, με τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας. Επίσης, θα πα-
ρουσιαστεί η ΝΕΑ έκδοση «Ο ΕΡΧΟΜΟΣ» που περιλαμβάνει πολυσέλιδο ένθετο 
και διπλό CD με 19 βλάχικα τραγούδια. Θα προβληθεί επίσης, μέρος οπτικοα-
κουστικού υλικού, από την ομότιτλη παραγωγή του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Δημήτρης Παράσχος, Φώτης Καραβιώτης (κλαρίνο)
Αντώνης Παπαδόπουλος (κρουστά)
Πέτρος Πιπιλιάρης (ακορντεόν) 
Θάνος Ρούμπος (βιολί)
Θοδωρής Σιταράς (τρομπέτα)
Αποστόλης Πιντζιλαίος (λαούτο)
Τραγουδούν:  Λέμη Γατοπούλου, Απόστολος Καραμίχος, Κωνσταντίνος Μέ-

λιος, , Θανάσης Μπακάλης, Γιώργος Παράσχος, Τάνια Πατσίκα, Τάνια Πίσκου, 
Νίκος Σταμανίκης, Μιχάλης Φουνταλής 

Τμήμα Χορωδίας ΛΣΒΒ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Ώρα έναρξης: 7.30 μ.μ.
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας

Είσοδος ελεύθερη



«Να κλείσει το φάσμα στη φροντίδα του καρκίνου», ήταν ο τίτλος 
της ενημερωτικής ημερίδας του Παραρτήματος Βέροιας της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας, που έγινε στη Στέγη γραμμάτων και τεχνών 
το πρωί του Σαββάτου 11 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον καρδιολόγο και πρώην πρόεδρο 
του Παραρτήματος Βέροιας κ. Δημήτρη Κουπίδη, από τον πρόεδρο της 
Αντικαρκινικής κ Ευάγγελο Φιλόπουλος ενώ ακούστηκαν ενδιαφέρου-
σες εισηγήσεις και στοιχεία για τον καρκίνο και την αξία της πρόληψης.

Καλωσόρισμα από τον Βαγγέλη Παπαχαραλάμπους
Παίρνοντας αρχικά το λόγο, ο πρόεδρος του παραρτήματος Βέ-

ροιας, γυναικολόγος Βαγγέλης Παπαχαραλάμπους, καλωσόρισε 
καλεσμένους και παριστάμενους και παρουσίασε τα μέλη της διοικού-
σας επιτροπής, ενώ έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στον παρόντα, επί 
χρόνια πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, Τάσο Βασιάδη για 
την συμβολή του στη δημιουργία του Παραρτήματος.

Στην διοικούσα επιτροπή, εκτός από τον πρόεδρο, συμμετέχουν:
Βασιλική Καραδήμου, αντιπρόεδρος
Νίκος Παπαγιάννης, ταμίας
Κατερίνα Φύκατα, γραμματέας
Αργύρης Φουκαλάς, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων
Στέλλα Αραμπατζή, τομεάρχης Νάουσας
Γιώργος Κυρόπουλος, μέντορας του Παραρτήματος
Χαιρετισμοί επίσημων καλεσμένων
Στη συνέχεια κάλεσε στο βήμα για σύντομο χαιρετισμό τους επίση-

μους καλεσμένους: Η Ιωάννα Μπαμιατζή, εκπρόσωπος του συλλόγου 
καρκινοπαθών Ημαθίας, υπογράμμισε την άριστη συνεργασία του συλ-
λόγου με την αντικαρκινική στη Βέροια, αναφέρθηκε στο ρόλο της και 
τόνισε με έμφαση το κομμάτι της πρόληψης που σώζει ζωές. 

Ο βουλευτής Λάζαρος Τσαβδαρίδης ευχαρίστησε την αντικαρκινι-
κή εταιρεία που εδώ και 65 χρόνια προσφέρει πολύτιμο έργο σε πολ-
λούς τομείς υπογραμμίζοντας οτι η προσπάθειά της αποτελεί άσβεστο 
φάρο έμπνευσης και διαχρονικό παράδειγμα μίμησης για όλους. Συγχά-
ρηκε το παράρτημα Βέροιας για την απόφαση να τιμήσει τον Δημήτρη 
Κουπίδη, μία εμβληματική μορφή του ιατρικού κόσμου της Ημαθίας, 
όπως είπε και ευχήθηκε καλή συνέχεια στο έργο τους. 

Ο βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας στάθηκε κυρίως στην ανάγκη να 
βρεθεί η λύση, δηλαδή το φάρμακο για τον καρκίνο, ώστε να βλέπουμε 
το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, εκφράζοντας την εκτίμηση του 
στα άλματα της ιατρικής επιστήμης. Ευχαρίστησε τους γιατρούς για το 
έργο τους, επεσήμανε τα βήματα που έγιναν στο μεγάλο κομμάτι της 
πρόληψης και δήλωσε αλληλέγγυος στο έργο και το σκοπό της Αντικαρ-
κινικής.

Ο βουλευτής Άγγελος Τόλκας συγχάρηκε το παράρτημα Βέροιας 
τονίζοντας ότι ο καρκίνος ως ασθένεια, ως αντιμετώπιση και ως φρο-
ντίδα μας αφορά όλους και στάθηκε στην αναγκαιότητα της ετοιμότητας 
και της ενημέρωσης από την Πολιτεία, με τη συνδρομή της αντικαρκινι-
κής εταιρείας και των εθελοντών σε όλους τους τομείς.

Ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης αναφέρθηκε καταρχάς 
στη συμβολή του Δημήτρη Κουπίδη κατά την θητεία του, ως πρόεδρος 
του παραρτήματος Βέροιας και στην επιβράβευση του έργου του από 
την σημερινή διοικούσα επιτροπή. Μίλησε για τη συνεργασία και την 
παραχώρηση δημοτικού χώρου στο Παράρτημα, για τις κοινές δράσεις 

των δύο φορέων σχετικά με την πρόληψη και την συνεχή συμπαρά-
σταση του δήμου στο έργο του παραρτήματος αλλά και του συλλόγου 
καρκινοπαθών, καθώς και στην ενεργή συμμετοχή του δήμου στις προ-
σπάθειες των δύο φορέων, απαριθμώντας μία σειρά κοινών δράσεων 
και πρωτοβουλιών ενημέρωσης του κόσμου.

 Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, Πρόδρομος Ισα-
ακίδης, καταρχάς ανακοίνωσε ότι με χαρά αποδέχεται την πρόταση του 
Βαγγέλη Παπαχαραλάμπους για συμμετοχή και του ΙΣΗ στην διοίκηση 
του παραρτήματος Βέροιας και αναφερόμενος στη λέξη καρκίνος, τη 
χαρακτήρισε δύσκολη, με πολύ πόνο και πολλές προεκτάσεις όχι μόνο 
για τους ασθενείς αλλά και για το οικογενειακό τους περιβάλλον. «Ο 
καρκίνος μετά από πολλές προσπάθειες ανθρώπων και φορέων άρχισε 
να γίνεται πιο οικείος, ελαχιστοποιώντας το χάσμα που υπάρχει στη 
φροντίδα του καρκίνου που ήταν τεράστιο, εκτίμησε, πρόσθεσε όμως 
ότι υστερούμε στην αντιμετώπιση των προεκτάσεων του καρκίνου. 

Περίπου 20 εκατ. νέα περιστατικά παγκοσμίως,
 από το 2020 και μετά… 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας Ευάγγελος Φιλόπουλος, ο οποίος ανέδειξε την 
προσφορά και το μεγάλο πολύτιμο έργο της εταιρείας σε όλη τη χώρα 
ενώ έδωσε και χρήσιμα (προς προβληματισμό) στοιχεία για τα ποσοστά 
του καρκίνου ανά είδος, σε γυναίκες, άντρες και παιδιά. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία, από το 2020 και μετά, περίπου 20 εκατομμύρια παγκοσμί-
ως είναι τα νέα περιστατικά. Ο μαστός έρχεται πρώτος, ακολουθεί ο 
πνεύμονας και το παχύ έντερο,  προστάτης, στομάχι,  ήπαρ και ο τρά-
χηλος της μήτρας που αφορά κυρίως τις φτωχές χώρες που δεν έχουν 
προληπτικούς ελέγχους. Οι θάνατοι είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια, με 
τον πνεύμονα στην πρώτη θέση ενώ ακολουθεί το παχύ έντερο και ο 
μαστός, που ωστόσο, παρότι ήταν στην πρώτη θέση, πάει πλέον πολύ 
καλύτερα. «Με τον καρκίνο του μαστού έχουμε φτάσει στο σημείο να 
μην τον φοβόμαστε πολύ, όπως δεν φοβόμαστε και τον προστάτη και 
τον παιδικό καρκίνο αλλά και άλλους, γιατί πάνε καλά στην Ελλάδα. 
Υπολογίζεται ότι είναι περίπου 65.000 τα περιστατικά και λέω υπολογί-
ζεται διότι δεν έχουμε αρχείο νεοπλασιών», τόνισε ο κ. Φιλόπουλος. Το 
θέμα του αρχείου, το σχολίασε περεταίρω, λέγοντας ότι δυστυχώς δεν 
είμαστε καλά οργανωμένοι κι ενώ έχουμε πολύ καλούς γιατρούς, πολύ 
καλά μηχανήματα, δεν έχουμε οργάνωση. «Αυτό είναι ένα πρόβλημα 
που πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτεία. Το αρχείο νεοπλασιών είναι 
πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει όμως, κι έτσι οι έμμεσες ενδείξεις, λένε ότι 
ο πνεύμονας είναι πρώτος γιατί οι Έλληνες συνεχίζουν να καπνίζουν σε 
υψηλότερο ποσοστό από τις άλλες χώρες, το παχύ έντερο, ο μαστός, 
είναι κοντά στα 7.700 περιστατικά και είναι  ο συνηθέστερος καρκίνος 
στις γυναίκες. Η ουροδόχος κύστη είναι ψηλά στην Ελλάδα εξαιτίας του 
καπνίσματος πάλι. Οι θάνατοι είναι περίπου 33.166, με τους άντρες να 
είναι σε χειρότερη μοίρα από τις γυναίκες. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εν-
διαφέρον και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο με την πρόοδο της επιστήμης, 
είναι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με καρκίνο. Και το ερώτημα 
είναι, τι προβλήματα παρουσιάζουν, πώς τα φροντίζουμε και τι κάνουμε 
για αυτούς τους ανθρώπους», επεσήμανε ο κ. Φιλόπουλος.

Δράσεις της Αντικαρκινικής Εταιρείας
Στις δράσεις της Αντικαρκινικής Εταιρείας που ιδρύθηκε το 1958 

ως κοινωφελής οργάνωση, περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκστρα-
τείες πρόληψης, σεμινάρια, 
αντικαπνιστική εκστρατεία, 
ομιλίες, εκδόσεις και παρεμ-
βάσεις με κινητές μονάδες 
μαστογραφιών, pap test ,α-
φανούς αιμορραγίας παχέος 
εντέρου για έγκαιρη διάγνω-
ση, συμβουλευτική και ψυχο-
λογική στήριξη ασθενών και 
συγγενών, παροχή φιλοξενίας 
και υγειονομικών υπηρεσιών 
σε ασθενείς, συμμετοχή στην 
οργάνωση και ανάδειξη Αντι-
καρκινικών Νοσοκομείων και 
Κέντρων (Άγιοι Ανάργυροι 
στην Κηφισιά, ξενώνας «Νί-
κος Κούρκουλος» στην Πυ-
λαία Θεσσαλονίκης, κέντρο 
Παιανίας) ενώ οι ιδρυτές της, 
αξιόλογοι επιστήμονες με α-
φοσίωση και αγάπη για τον 

άνθρωπο, οι αεί-
μνηστοι Γεώργιος 
Κατσαφάδος  κα ι 
Αλέξανδρος Τζαζό-
πουλος, πρόεδρος 
και Γ. Γραμματέας 
αντίστοιχα, με την 
παρότρυνση του α-
είμνηστου μεγάλου 
Έλληνα επιστήμονα 
Γεώργιου Παπανι-
κολάου, έθεσαν τις  
βάσεις της επιτυχη-
μένης μακράς πο-
ρείας και κοινωνικής 
αναγνώρισης της Ε-
ταιρείας.

Τιμητική πλακέ-
τα στον Δ. Κουπίδη

Μετά την ομιλία 
του κ. Φιλόπουλου, 
ο κ. Παπαχαραλά-
μπους κάλεσε στο 
βήμα τον καρδιολό-
γο Δ. Κουπίδη στον 
οποίο απέδωσαν τιμητική πλακέτα για την προσφορά χρόνων στο 
Παράρτημα Βέροιας. Ο κ. Κουπίδης ευχαρίστησε για την τιμή, η οποία, 
όπως είπε, δεν ανήκει μόνο στον ίδιο, ως πρόεδρο, αλλά σε όλο το 
διοικητικό συμβούλιο και στην πολύ καλή δουλειά που έγινε, με καλές 
συνεργασίες τόσο με τον δήμο Βέροιας όσο και με τον Ερυθρό Σταυρό. 
«Ο σκοπός μας ήταν να ενημερώνουμε, καθώς το προλαμβάνειν είναι 
η ουσία της ζωής» είπε, εκτιμώντας ότι ο καρκίνος σήμερα δεν είναι ό-
πως παλιά, επάρατος νόσος, και μπορεί να θεραπευτεί ενώ με έμφαση 
μίλησε για την πρόληψη που μπορεί να συντελέσει σε μεγάλο ποσοστό, 
στην αποτροπή έως και 50% των απωλειών.

Ομιλίες
Ακολούθησαν ομιλίες από τον καθηγητή ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ, Φίλιππο 

Φιλίππου για τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας σε σχέση με τον 
καρκίνο, την  Βιολόγο Msc, Επιστημονική συνεργάτιδα Future Health, 
Άννα Μαρία Δρίβα, που ανέπτυξε το ενδιαφέρον θέμα για την οικογε-
νειακή Φύλαξη Βλαστικών Κυττάρων ως πολύτιμο δώρο ζωής για την 
μελλοντική υγεία του παιδιού και και τέλος ο ακτινολόγος Γεώργιος 
Κυρόπουλος, εξειδικευμένος στην απεικόνιση του μαστού, μίλησε για 
την εμπειρία  50 χρόνων στην διάγνωση του καρκίνου.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης οι αντιδήμαρχοι Βέροιας, 
Αλ. Τσαχουρίδης και Καλ. Γρηγοριάδης, ο πρόεδρος του δικηγορικού 
συλλόγου Στ. Σουροβίκης, ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του 
νοσοκομείου Βέροιας, Γιάννης Βογιατζής, γιατροί, εκπρόσωποι επιστη-
μονικών και κοινωνικών φορέων, εθελοντές και πολίτες.

 Σοφία Γκαγκούση
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Στην ημερίδα του Σαββάτου παρουσία του Ευάγγελου Φιλόπουλου
Αναδείχθηκε το έργο της Αντικαρκινικής Εταιρείας 

και του Παραρτήματος Βέροιας, για την πρόληψη του καρκίνου
-Τιμήθηκε ο επί χρόνια πρόεδρος του τοπικού Παραρτήματος, Δημήτρης Κουπίδης



Η «Βασίλισσα», 
στο πλαίσιο της 
14ης αγωνιστι-

κής, ηττήθηκε δίκαια 
στο γήπεδό της από 
τον Διαγόρα με 2-0, με 
τέρματα που πέτυχαν 
στο 54’ ο Σταμένκοβιτς 
και στο 62’ ο Γιαννα-
ράκης. Πλέον, οι «κυα-
νέρυθροι» βρίσκονται 
σε δεινή βαθμολογική 
θέση και θα πρέπει να 
ανασυνταχθούν άμεσα, 
ώστε να μην κινδυνέ-
ψουν με υποβιβασμό!

ΟιΒεροιώτες μπήκαν καλύτε-
ραστοματςκαιστο2’τοαπευθεί-
αςφάουλτουΜπελεβώνηκατέλη-
ξεστηναγκαλιάτουΜπίντση,ενώ
στοεπόμενολεπτόένακαλόσουτ
τουΚασέμικόντραρεκαικατέληξε
κόρνερ.Σιγάσιγάοιφιλοξενούμε-
νοι ισορρόπησαν τον ρυθμό και
στο 15’ οΛούκιτς πλάσαρε από
πλάγια θέση αλλά ο Βενετικίδης
έδιωξεσεκόρνερ.

Στο 20’ ήταν η σειρά τηςΒΕ-
ΡΟΙΑΣ να απειλήσει, όταν ο
Παπαχρήστος δεν μπόρεσε να
πλασάρει από κοντά τον Μπί-
ντση που πρόλαβε και έδιωξε,
ενώ στην εξέλιξη της φάσης οι
ΓιουκούδηςκαιΜπουόλιδενμπό-
ρεσαν να σουτάρουν καλά μέσα
στην αντίπαληπεριοχή και έχα-
σαντηνευκαιρία.

Στη συνέχεια οι Ροδίτες ανέ-
λαβαν την πρωτοβουλία, είχαν
καλύτερηκυκλοφορίατηςμπάλας
και ήτανπιο επικίνδυνοι για την
αντίπαληεστία.

Στο 26’ το δυνατό σουτ του
Τσιαντούλααπότούψοςτηςπερι-
οχής, «σταμάτησε»στονΠερδίκη
πουέβαλετοπόδικαιέδιωξεσω-
τήρια, ενώστο30’η κεφαλιά του
Μανιάμετάαπόφάουλ-γέμισμα
τουΛούκιτς,έφυγελίγοάουτ.

Η τελευταία καλή στιγμή στο
πρώτο μέρος ήταν και πάλι για
τους φιλοξενούμενους, με τον
Σταμένκοβιτς να σουτάρει μέσα
απότηνπεριοχή,αλλάναστέλνει
τημπάλαμόλιςάουτ!

Στην επανάληψησυνεχίστηκε
η ίδια εικόνα, με τις προσπάθει-
ες τωνΡοδιτώννακαρποφορούν
στο 54’ όταν ο Σταμένκοβιτς εκ-
μεταλλεύτηκε αδράνεια της Βε-
ροιώτικης άμυνας και πλάσαρε
τον Βενετικίδη, ο οποίος βρήκε
τη μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να
σώσειτογκολ!

Πιο πριν, στο 49’ η ΒΕΡΟΙΑ
είχε ένα καλόσουτμε τονΜπλέ-
τσαπου κόντραρε την τελευταία
στιγμήσεαντίπαλο,ενώστο50’η
κεφαλιάτουΜανιάγιατονΔιαγό-
ραπέρασεμόλιςάουτ.

Σα να μην έφτανε αυτό, στο
62’ οι φιλοξενούμενοι διπλασία-
σαν τα τέρματά τους, όταν μετά
από φάουλ - γέμισμα από αρι-
στερά, ο Γιανναράκης με κοντινό
πλασέδενάφησεπεριθώριααντί-
δρασης στον Βενετικίδη γράφο-
νταςτο0-2!

Δύολεπτάαργότερα,οιΒεροι-
ώτες έχασαν τεράστια ευκαιρία
γιαναξαναμπούνστοματς,όταν
οΜπελεβώνης,μετάαπόσέντρα
τουΜπουόλι από δεξιά, δεν κα-
τάφερεσεκενήεστίαναστείλειτη
μπάλασταδίχτυα!

Στο 70’ το συρτό σουτ του
Μπλέτσα, αποκρούστηκε από
αντίπαλο αμυντικό λίγο πριν η
μπάλαπεράσει την γραμμή του
τέρματος τουΔιαγόρα, ενώμέχρι

τηνλήξητουαγώναοιΒεροιώτες
προσπάθησανέστωναμειώσουν
το σκορ και να ξαναμπούν στο
ματς, αλλάδεν τα κατάφεραν (εί-
χανένακαλόσουττουΓιουκούδη
στιςκαθυστερήσειςπουέφυγελί-
γοάουτ),μετο0-2ναμένειμέχρι
τοφινάλε.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο
ΠουλικίδηςαπότηΔράμα,μεβο-
ηθούςτουςΤσεχελίδηκαιΤοροσι-
άδητουΣ.Δ.Μακεδονίας.

ΒΕΡΟΙΑ (Σπύρος Μπαξεβά-
νος): Βενετικίδης,Παπαχρήστος,
Ντουμάνης(77’Μουχάλης),Στίκας,
Περδίκης,Μπλέτσας,Μπουκουβά-
λας (77’ λ.τ.Ζιώγας), Γιουκούδης,
Μπελεβώνης (65’Ελευθεριάδης),
Κασέμι(55’Ιωάννου),Μπουόλι.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ (Κώστας Βελιτζέ-
λος): Μπίντσης, Γιανναράκης,
Γκοζντάρεβιτς,Τάτσης,Μαγκάκης,

Καραμάνης,Τσιαντούλας(82’Κα-
βαλιέρι),Λούκιτς (61’Παπαϊωάν-
νου), Σταμένκοβιτς (82’ Χουάν),
Γκάτα(73’Παραστατίδης),Μανιάς
(73’Βουργουντζής).

Ψυχραιμία!!!
Η εντός έδρας ήττα (0-2) της

ΒΕΡΟΙΑΣαπότονΔιαγόρα,στην
επανεκκίνηση του πρωταθλήμα-
τοςτηςSL2,διατάραξεακόμαπε-
ρισσότερο το κλίμα στην «Βασί-
λισσατουβορρά».

Στοφινάλε τουαγώνα,πολλοί
φίλαθλοι αποδοκίμασανδιοίκηση,
προπονητή και ποδοσφαιριστές
γιατοάσχημοαποτέλεσμακαιτην
κακή εμφάνιση, με αποτέλεσμα
να αντιδράσει ο αρχηγός Γιώρ-
γοςΜπλέτσαςκαινακατευθυνθεί
προςτηνκερκίδα,ανταλλάσοντας
«γαλλικά» με κάποιους οπαδούς

(φωτο)!
Επίσης, τεταμένο ήταν το κλί-

μα και στααποδυτήρια των «κυ-
ανέρυθρων», καθώς η ήττα με
σχεδόν... κατεβασμένα τα χέρια,
όπως ήταν φυσικό έφερε ακόμα
περισσότερηγκρίνια!

Σίγουραδίκαιοέχεικαιηπλευ-
ρά των φιλάθλων της «Βασίλισ-
σας», που βλέπουν την αγαπη-
μένη τους ομάδα, μετά από μια
εξαιρετικήπερσινή χρονιά, όπου
άδικα έχασε την άνοδο, να κάνει
φέτος μια αντιστρόφως ανάλογη
πορείακαινααπογοητεύειμετην
αγωνιστικήπαρουσίατης.

Δίκαιοέχειόμωςκαιηπλευρά
τωνποδοσφαιριστών, που αντι-
μετωπίζουν όλα αυτά τα στραβά
καιανάποδατηςπολύπαθηςδεύ-
τερης κατηγορίας τουΕλληνικού
ποδοσφαίρου, ενώ συν τοις άλ-

λοις παραμένουν και απλήρωτοι
τοντελευταίοκαιρόλόγωτηςαθέ-
τησης των υποσχέσεωναπό τον
υφυπουργόαθλητισμού.

Αυτόπουπροέχειτηνδεδομέ-
νηχρονικήστιγμήείναιηπαραμο-
νή της ομάδας στηνSL2 και για
τον λόγοαυτόθαπρέπει όλες οι
πλευρές να δείξουνπάνωαπ’ ό-
λαψυχραιμία, καθώςακόμα είναι
πολύνωρίςκαιδενχάθηκετίποτα
απολύτως. Το πρωτάθλημα έχει
ακόμηένανολόκληρογύροκαιμε
ηρεμία θα έρθουν τα επιθυμητά
αποτελέσματα και η«Βασίλισσα»
θαπετύχει τον στόχο τηςπαρα-
μονής,σεμιαμεταβατική-όπωςη
φετινή-περίοδο.

Επέστρεψεστην«Βασίλισ-
σα»οΤάκηςΤσακαλίδης!
Τηνπρόσληψη τουΗμαθιώτη

προπονητήΤάκηΤσακαλίδη,ως
άμεσουσυνεργάτη τουπροπονη-
τήΣπύρουΜπαξεβάνου, ανακοί-
νωσεηΠΑΕΒΕΡΟΙΑ,επιβεβαιώ-
νονταςπλήρωςτορεπορτάζμας!

Οιδύοάνδρεςσυνεργάστηκαν
γιααρκετάχρόνιακαιστονΚισσα-
μικόΧανίων(φωτο),σταμέσατης
δεκαετίαςτου‘20.

ΟΤσακαλίδης,που εργάστηκε
ξανά στη ΒΕΡΟΙΑ επί προεδρί-
αςΑρβανιτίδη το 2006, ενώ έχει
περάσει ακόμη απόΑπόλλωνα
Καλαμαριάς,Α.Ε. ΚιτίουΛάρνα-
κας,ΗρακλήΘεσσαλονίκης,Πιε-
ρικό,ΠλατανιάΧανίων,Κέρκυρα
καιΚαλλονή,κάλυψετοκενόπου
άφησε η απομάκρυνση του Γιάν-
νηΜατζιαρίδη στους «κυανέρυ-
θρους».

Αναλυτικάηανακοίνωσηαναφέρει:
ΗΠΑΕΒΕΡΟΙΑανακοινώνειτην

πρόσληψητουκ.ΤάκηΤσακαλίδη,
ωςάμεσουσυνεργάτητουπροπο-
νητήκ.ΣπύρουΜπαξεβάνου.

Πηγή: kerkidasport.gr

Κατώτερη των περιστάσεων παρουσιάστηκε η ΒΕΡΟΙΑ 
στην επανέναρξη του πρωταθλήματος της SL2
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣΟΑΝΘΙΜΟΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΣΤΑ20ΧΛΜ

ΒΑΔΗΝΝΕΩΝΑΝΔΡΩΝ-ΟΡΙΟ
ΓΙΑΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣΝΕΩΝ

Πραγματοποιήθηκε τοΣάββατο 11ΜάρτηστοΠαράλιοΑστρος
τηςΑρκαδίας το Παν/νιο πρωτάθλημα βάδην 20.000 μ.Ανδρών
-Γυναικών, και νέων Ανδρών- Γυναικών.Παράλληλαδιεξήχθει και
ημερίδα 10.000 μ βάδην για όλες τις μικρότερες  κατηγορίες.Ο
ΒΙΚΕΛΑΣΒΕΡΟΙΑΣσυμμετείχε  στοπαν/νιοπρωτάθλημα με τον
ΑνθιμοΚελεπούρηπουκατάφερενατερματίσει στηνπρώτη θέση
σημειώνονταςεπίδοση1ώρα34’.33’’καιναεξασφαλίσειτηνσυμμε-
τοχήτουστοΕυρωπαικόΠρωτάθλημαΣτίβουνέωνανδρώνπουθα
γίνειτονΙούλιοστηνΦιλανδία.

Στηνημερίδατων10χλμβάδηντηςκατηγορίαςΚ-18αγωνίστηκε
καιτερμάτισεστηντρίτηθέσηονεαρόςΜάρτοςΝικόλαοςσημειώνο-
νταςεπίδοση59’.20΄΄

Οι αγώνες αποτελούσαν κριτήριοπρόκρισης για το βαλκανικό
πρωτάθλημαβάδηνπουθαγίνειτονΑπρίληστηνΑττάλειατηςΤουρ-
κίας.

Πρωταθλητής 
στην επιτραπέζια 
αντισφαίριση 

ο Α.Σ.Ε.Α.Βεροιας στο 
Περιφερειακό Πρωτά-
θλημα Βόρειας Ελλάδας 
Α’ τοπικού.

Στις δύο τελευταίες αγωνιστι-
κέςοΑ.Σ.Ε.Α.Βαντιμετώπισεστο
ΦιλίππειοτοΣάββατο11/03/2023
τηνΚοζάνηπουήτανστην3ηθέ-
ση και τα Τρίκαλα που ισοβαθ-
μούσανστην1ηθέσημετηνομά-
δατηςπόληςμας.Μετάαπόαμ-
φίρροπαπαιχνίδια κατάφερε να
κερδίσεικαι ταδύοματςμεσκορ
4:2 και να κατακτήσει τοπρωτά-
θλημα, με αποτέλεσμα από την
καινούργια σεζόν να αγωνίζεται
στηνΒ’εθνικήκατηγορία.

Για την ομάδα αγωνίστηκαν
οι ΤσιαλτζούδηςΒαγγέλης,Θεο-

χάρηςΤάσος καιΧατζηιωαννίδης
Δανιήλ.Απέναντίστιςομάδεςτης
Κοζάνης και τωνΤρικάλων έπαι-

ξε και η άλλη ομάδα της πόλης
μαςοΟ.Ε.Α.Βσημειώνονταςδύο
ήττες 0:4.Με την ομάδα αγωνί-

στηκανοιΚιοσέογλουΣωκράτης,
Γκεκόπουλος Γιάννης και Γκαρα-
νάτσιοςΔημήτρης.

Στοπλαίσιοτης17ηςαγωνιστικήςγιατην
Α2Ανδρών,οΦίλιπποςΒέροιαςυποδέχτηκε
τηνΑΕΠΠανόραματοαπόγευματουΣαββά-
του(11/3)στοΦιλίππειοΓυμναστήριο.

Τοπρώτοημίχρονο κύλησευπέρ τηςφι-
λοξενούμενηςομάδας,καθώςαπότοπρώτο
κιόλαςπεντάλεπτο, έως και τη λήξη του, η
ΑΕΠ Πανόραμα ήταν καθόλη τη διάρκεια
μπροστάστοσκορ και μάλιστα με διαφορά
τριών-τεσσάρωντερμάτων.

Στοδεύτεροημίχρονο,οΦίλιπποςΒέροι-
ας έκανε τηνανατροπή.Μπήκεστο γήπεδο
πολύ δυναμικά, δεν άφησεπεριθώρια ανα-
πνοής στην φιλοξενούμενη ομάδα, μείωσε
στοπρώτοτέταρτοκαιδιατήρησετηνπρωτιά
στα τελευταίαδεκαπέντελεπτά, νικώνταςμε
27-26.

Ταπεντάλεπτα: 2-4, 6-5, 7-8, 10-11, 10-
13,12-16 (ημ.),15-17,18-19,20-21,23-21,
25-23,27-26

Φίλιππος Βέροιας: Μπλατσιώτης, Γκό-
σκινος, Τσαγγαρός, Μαυρίδης Κ., Ζέζιος,
Μανούδης,ΜαυρίδηςΔ.,Δεληγιάννης (3),
Χαντζαρίδης, Βλάχος (10), Κρέξης (1),Δι-
δασκάλου (6),Δεληχρήστος, Κούγιας (2),
Χατζηγεωργίου(5)

ΑΕΠ Πανόραμα: Αντωνίου, Μεγγίδης,
Βλαχόπουλος(8),Μαυρίδης,Ίλερης(5),Τσα-
κωνιάτης (4),Καρούσης (4),Κιάκος,Ξυνιας,
Ντέμπος(2),Βαρβισιώτης,Μανούρης,Τερζί-
δης,Παντελίδης(3)

Πινγκ-Πονγκ: Πρωταθλητής Β. Ελλάδας
ο Α.Σ.Ε.Α. Βέροιας

ΚέρδισετηνΑΕΠΠανόραμαοΦίλιπποςΒέροιας

Ευχαριστεί την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
ο Διαγόρας

ΑνακοίνωσημετηνοποίαευχαριστείτηνδιοίκησητηςΒΕΡΟΙΑΣ
γιατηνφιλοξενία,εξέδωσεοΔιαγόραςΡόδου.

Αναλυτικάταόσααναφέρει:
«ΗΠΑΕ ‘’Γ.ΣΔΙΑΓΟΡΑΣ1905’’ αισθάνεται την ανάγκη να εκ-

φράσει δημόσια τις ευχαριστίες τηςπρος τηνΠ.Α.Ε. ‘’Ν.Π.Σ.ΒΕ-
ΡΟΙΑ’’, για τηνάψογηφιλοξενίαπουέτυχεηαποστολήμαςπριν,
κατάτηδιάρκειακαιμετάτοτέλοςτουαγώναμαςστηνπρωτεύου-
σατηςΗμαθίας.

Θερμές ευχαριστίεςπρος τηΔιοίκηση τηςΠ.Α.Ε. ‘’Ν.Π.Σ.ΒΕ-
ΡΟΙΑ’’πουφρόντισε ναπαραχωρήσει και να μας διευκολύνει σε
προπόνηση,τοπροπονητικότηςκέντρο.

Υποσχόμαστε να ανταποδώσουμε την άψογη φιλοξενία στο
δεύτερογύροτουΠρωταθλήματος».
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Ο Ατρόμητος Διαβατού 
υπερ-πρωταθλητής

της Γ’ ΕΠΣΗ

Στο γήπεδο των Γεωργιανών έγινε το μεσημέρι τηςΚυριακής
(12/3)οαγώναςγιατηνανάδειξητουυπερ-πρωταθλητήτηςΓ’κα-
τηγορίαςτηςΕΠΣΗμαθίας,μετονΑτρόμητοΔιαβατούνακερδίζει
3-1τηνΑκαδημίαΒέροιαςκαιναπανηγυρίζειτοντίτλο.

Ηομάδα τουΔιαβατού εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία της, ήταν
ανώτερηστοματς και έφτασεστην τελική επικράτησημε τέρματα
πουπέτυχανοΤσιφλίδηςστο20’,οΣυμπεθέρηςστο60’καιοΗλιά-
δηςστο75’.

ΗΑκαδημίαΒέροιαςσημείωσετογκολτηςτιμήςλίγαλεπτάπριν
τηνλήξητουαγώναμετονΑρμάντοΑλιμέτα.

Διαιτητής:Ρηγόπουλος(Μουρατίδης,Καπετάνος)
ΑκαδημίαΒέροιας:Δημητρίου,Λαζαρίδης,Τσανασίδης,Παπα-

δόπουλος,ΓιοβανόπουλοςΠ.,Οργιανέλης,ΓιοβανόπουλοςΓ.,Νού-
λης,Αλιμέτα,Αλαμπορινός,Πουρλίδας.

Στην επανάληψη έπαιξαν και οιΜάρκου,Παππάς, Σταύρου,
Ζώγος.

ΑτρόμητοςΔιαβατού:Μανιόπουλος,Τσιφλίδης Ι.,ΑνάστοςΒ.,
Πετράκος,Ταγκαλίδης,Βοργιατζίδης,Χατζηγεωργίου,ΤσιφλίδηςΜ.,
Ηλιάδης,Συμπεθέρης,Μαρούδας.

Στοβ’ημίχρονοαγωνίστηκανκαιοιΤσιολάκης,Νικολαϊδης,Μου-
ρατίδης,Μπιλαδέρης,Παγγούρας.

ΜεγάληνίκηπέτυχεηομάδαβόλεϊτουΓΑΣ
Αλεξάνδρεια,ηοποίακέρδισεστοντέρμπιτης
αγωνιστικής,τονΠιερικόστηνΚατερίνημε3-0
σετ,γιατοπρωτάθληματηςΒ’ΕθνικήςΓυναι-
κών.Τακορίτσια τουcoachΣταυρόπουλουμε
τηνυψηλήτουςαπόδοσηανάγκασαντοκοινό
τηςΚατερίνης,που είχε γεμίσειασφυκτικά το
κλειστόΓυμναστήριο,να ταχειροκροτήσεικαι
νααποδεχθείτηνανωτερότητάτους.

Στοαγωνιστικόκομμάτιηομάδα τηςΗμα-
θίας κυριάρχησε απόλυταστοπαιχνίδι, ενώ
ακόμα και όταν υπήρξεστιγμιαία αντίδραση
από τον έμπειροπροπονητή τουΠιερικούΚ.
Σαρρήκαι τηνομάδατου,ηαπάντησητηςΑ-
λεξάνδρειαςήταντέτοιαπουδενάφηνεπολλά
περιθώριαστοναντίπαλογιακάτιπερισσότερο.

Ήτανμία τεράστιανίκηπουέστειλεπολλά
μηνύματαπροςπάσακατεύθυνση!

Την επόμενη αγωνιστική (Σάββατο 18/3,
18:00)υπάρχειέναακόμηντέρμπιγιατονΓΑΣ,
αυτή τηφοράστηνΑλεξάνδρειαμεαντίπαλο
τουςΠάνθηρεςΚοζάνης.Έναματςμεταξύτων
κορυφαίωνομάδων τουπρωταθλήματος, με
τα κορίτσια του Γ. Σταυρόπουλου ναθέλουν
ναπάρουνμίαάτυπηρεβάνςγιατηνήττατου
πρώτουγύρουκαινακρατηθούνστιςπρώτες
θέσειςτηςβαθμολογίας.

ΤΑΣΕΤ:18-25,19-25,18-25
ΣύνθεσηΓΑΣ (coachΣταυρόπουλοςΓιάν-

νης):ΧατζοπούλουΔήμητρα,Παπαεμμανουήλ
Κωνσταντίνα,ΖηνωνίδουΜένια,ΜπέγκαΣτέλ-
λα,ΠαπάζηΑναστασία,ΠαπαδήμαΝάσια,Πα-
παζήσηΑλεξάνδρα,ΠαπαμιχαήλΚωνσταντίνα,

ΓιοβανοπούλουΈλενα,ΤσέσηΤσέρι,Μάγου
Μαρία.

Αποτελέσματά13ηςαγωνιστικής
Σ.Φ.Κ.ΠΙΕΡΙΚΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -Γ.Α.Σ.Α-

ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ0-3(ΣΕΤ:18-25,19-25,18-25)
ΠΑΝΘΗΡΕΣΚΟΖΑΝΗΣ -ΜΙΛΩΝΓΙΑΝΝΙ-

ΤΣΩΝ3-0(ΣΕΤ:25-16,25-11,25-17)
ΜΕΓ.ΑΛΕΞ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Α.Π.ΚΑΣΤΟ-

ΡΙΑΣ3-0(ΣΕΤ:25-9,25-20,25-15)
ΠΟΣΕΙΔΩΝΒΕΡΟΙΑΣ -Γ.Σ.ΚΟΖΑΝΗΣ2-3

(ΣΕΤ:28-26,20-25,25-23,20-25,9-15)
Γ.ΣΓΡΕΒΕΝΩΝ -ΗΦΑΙΣΤΟΣΦΛΩΡΙΝΑΣ

3-0(α.α.)

ΒαθμολογίαΒ’Εθνικήςσε15αγώνες
1.Πιερικός.......................... 40β.(σετ42-9)
2.Γ.Α.Σ.Αλεξάνδρεια......... 39β(σετ42-10)
3.ΠάνθηρεςΚοζάνης........ 36β.(σετ40-13)
4.Γ.Σ.Γρεβενών.......34β.27β.(σετ37-17)
5.ΜίλωνΓιαννιτσών.......... 23β.(σετ26-26)
6.Γ.Σ.Κοζάνης................. 20β.(σετ24-28)
7.ΠοσειδώνΒέροια......... 13β.(σετ17-35)
8.Μ.Αλ.Γιαννιτσων......... 11β.(σετ13-35)
9.Ακ.Πετ.Καστοριάς............. β.(σετ7-42)
10.ΉφαιστοςΦλώρινας..... ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ
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Ακόμη μια εξαι-
ρετική εμφά-
νιση πραγμα-

τοποίησε ο Φίλιππος 
Βέροιας, ωστόσο 
αυτή τη φορά δεν 
συνοδεύτηκε από 
τη νίκη Για την 20η 
αγωνιστική του 3ου 
ομίλου της Β’ Εθνι-
κής, η Βεροιώτικη 
ομάδα ταξίδεψε στη 
Λαμία για να αντιμε-
τωπίσει τον ομώνυ-
μο Έσπερο, σε έναν 
ακόμη “τελικό” για 
την είσοδό στα play-
off και ηττήθηκε με 
77-73. Η αναμέτρηση θύμισε κάτι 
από πρώτο γύρο, εκεί που τότε 
οι ερυθρόλευκοι ήταν αυτοί που 
“έσπασαν” το αήττητο σερί των 
Λαμιωτών.

Τοπαιχνίδιξεκίνησεκαιτελείωσεμεάσχη-
μοτρόπογιατονΦίλιππο,ωστόσοστοενδιά-
μεσοορυθμόςήτανμετομέροςτου.Ανκαιη
πρώτηπερίοδοςβρήκε τουςγηπεδούχουςνα
προηγούνταιμε26-20,τοσύνολοτουΕυθύμη
Κοθρά έβγαλε αντίδραση και ανέτρεψε το εις
βάροςτουσκορ.

Ηαρχήέγινεστοδεύτεροδεκάλεπτο,όπου
μεέναεπιμέρουςσκορ21-13οΦίλιπποςπή-
γε τη διαφοράστο δίποντο και στησυνέχεια
αυτή διευρύνθηκε, με την καθοριστική τελευ-
ταίαπερίοδοναβρίσκειστο ξεκίνημά της την
ομάδατηςΒέροιαςναπροηγείταιμε58-51.

Δυστυχώς,σεαυτό το διάστημαχάθηκε ο
έλεγχοςτωναμυντικώνριμπάουντκαιμαζί το
μεγάλοπροβάδισμα.ΟΈσπεροςκατάφερενα
ισοφαρίσεικαιτρίαλεπτάπριντηλήξη,οιδύο
ομάδεςβρίσκοντανστο67-67,μετοτέλοςνα

είναι“γκρανγκινιολικό”.Εντέλει,οιλεπτομέρει-
εςήταναυτέςπουέκριναντοαποτέλεσμακαι
εκείυπερείχεηομάδατηςΛαμίας.

ΑκολουθείτορεπόγιατονΦίλιππο,ηγιορ-
τήτης25ηςΜαρτίουκαιητελευταίααγωνιστι-
κή τηνΠρωταπριλιά εντός έδραςμε τηΔόξα
Λευκάδας.

Διαιτητές: Κατωτικίδης-Τσιαπλής-Παπανι-
κολάουΓ.

Δεκάλεπτα:26-20,39-41,51-58,77-73
ΈσπεροςΛαμίας (Σοφογιάννης Ι.-Ζαρονι-

κόλας): Κυριακόπουλος, Βαζούκης 8(2), Κο-
λοβός,Τζόρτζεβιτς 11,Χατζηκυριακίδης 9(2),
Μπακέας 6(2), Τεπετίδης 6(1), Πελεκούδας,
Μαγγελάκης,Προδρόμου 12(2), Παπαδάκης
20,Μαντίκος5(1).

ΦίλιπποςΒέροιας (Κοθράς):Αποστολίδης
6 (1), Ιγγλέζος,Καραγιώργος7(1),Νικάι,Δη-
μάλης, Ελευθεριάδης 26(2), Ξενιτίδης 17(3),
Κωνσταντινίδης, Γκάτζος 8, Σταμάτης 9(1),
Αμανατίδης.

Τααποτελέσματα
ΝίκηΒόλου–ΔόξαΛευκάδας..........75-86
ΈσπεροςΛαμ–ΦίλιπποςΒέρ........ 77-73
ΤρίκαλαBasket–ΟλυμπιακόςΒ..... 96-57
ΑναγέννησηΚαρ–ΠρωτέαςΓρ89-93παρ.

Ρεπό:ΝαύαρχοςΒότσης,ΒίκοςΙωαννίνων

Ηβαθμολογία
1.ΒίκοςΙωαννίνων............................... 30
2.ΈσπεροςΛαμίας............................... 29
3.ΦίλιπποςΒέροιας............................. 28
4.Τρίκαλα............................................. 28
..................................................................
5.ΔόξαΛευκάδας................................. 28
6.ΝίκηΒόλου....................................... 25
..................................................................
7.ΑναγέννησηΚαρδίτσας..................... 21
8.ΠρωτέαςΓρεβενών........................... 21
9.ΝαύαρχοςΒότσης............................. 19
10.ΟλυμπιακόςΒόλου......................... 17
* οι πρώτες 4 ομάδες του βαθμολογικού

πίνακαθαμπουνσταPlayoffs
**οιθέσεις7-10θαπαίξουνσταPlayouts
***οΑΓΣΙαποχώρησεαπότοπρωτάθλημα

Τοπρόγραμματης21ηςαγωνιστικής
(18/3)

ΔόξαΛευκάδας–ΈσπεροςΛαμίας
Βίκος–ΝίκηΒόλου
ΠρωτέαςΓρεβενών–Τρίκαλα
ΝαύαρχοςΒότσ–ΑναγέννησηΚαρδ
Ρεπό:ΦίλιπποςΒέρ,ΟλυμπιακόςΒ

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

13-03-2023 μέχρι 

19-03-2023 θαείναι

τοεξής:Αυτόματος

τηλεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Τρίτη 14-3-2023

13:30-17:30ΛΙΑΚΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩ-

ΝΟΣ1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

(πιάτσα ταξί) 23310-

72677

21 :00 -08 :00  Π Ι -

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20

23310-23416

Φαρμακεία

Έχασετηνίκημέσααπόταχέριατου
οΦίλιπποςστηΛαμία!

Σπουδαίο πέρασμα των κοριτσιών
του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια από την Κατερίνη
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Κων/νου και Ελένης στο 
Γιαννακοχώρι Ναούσης 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας πατέρα και 
παππού

ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Κων/νου και Ελένης στο 
Γιαννακοχώρι Ναούσης ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της α-
γαπημένης μας μητέρας και 
γιαγιάς

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ

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

Τα τέκνα,
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος»
Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 

ευχαριστεί από καρδιάς την διοίκηση και ειδικότερα την Πρόεδρο 
και Γενική Συντονίστρια του Συλλόγου «Magic Mission», κ. Βρι-
σηίδα Μαύρου, για τη σταθερή υποστήριξη του έργου μας, με την 
παροχή ειδών διατροφής, προς κάλυψη καθημερινών αναγκών 
του Ξενώνα Βραχείας Διαμονής της δομής μας, αλλά και πολλών 
κοινωνινά ευάλωτων συμπολιτων μας που συνδράμουμε.

Ο Σύλλογος «Magic Mission» αποτελεί έναν από τους σπου-
δαιότερους  χορηγούς – αρωγούς στο δύσκολο αλλά και ιερό έρ-
γο στήριξης προσώπων αλλά και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
από πλευράς μας.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 13 

Μαρτίου 2023 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία Ταγα-
ροχωρίου η Ελένη Γιαβρόγλου, σε 
ηλικία 93 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 στις 5.00 μ.μ. από 

τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Λιανοβέργι 
Ημαθίας  ο Γρηγόριος Δήμου, σε ηλικία 91 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 13 

Μαρτίου 2023 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Αγίου Γεωργίου Βέροιας ο 
Νικόλαος Δημ. Πεντεφούντας, σε 
ηλικία 86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 12 Μαρ-

τίου 2023 στις 12.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης 
στο Λουτρό Ημαθίας  ο Αντώνιος 
Τζιλόπουλος, σε ηλικία 80 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΥΣΣΙΤΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Το Συσσίτιο - Τράπεζα Aγάπης Ναούσης θα τελέσει Ιερό Ευχέλαιο την 

Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημη-
τρίου της Πόλεως μας. 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προσκομίσουν ονόματα υπέρ υγείας 
προς μνημόνευση. 

Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συσσιτίου.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Δωρεά ο ικονομικής 
προσφοράς, στο κοινωνι-
κό  παντοπωλείο της πό-
λης μας, στη μνήμη της  
αγαπημένης μας Μάνια  
Ελένης.

  Οι πενθούντες
ο σύζυγος, τα παιδιά,

 τα αδέρφια και τα εγγόνια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητας 

Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά: 
1) Τις αδελφές Γκίλινα Γιούλα και Γκίλινα Αθηνά για τη δωρεά των 300 

ΕΥΡΩ, στη μνήμη της μητέρας Κατίνας Γκίλινα. 
2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του συζύ-

γου της.
3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, υπέρ υγείας.
4) Τον κ. Κόγια Κων/νο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες 

του συσσιτίου.
5) Τις φίλες Αγνή,  Έλση, Έφη, Μαίρη, για τη δωρεά των 40 ΕΥΡΩ, 

στη μνήμη της Κατίνας Γκίλινα, αντί στεφάνου.
6) Την οικογένεια του κ. Σάββα για τα δεκατέσσερα κιλά κριθαράκι.
7) Τους Αντωνιάδη Νικόλαο και Χριστιάννα για τα τέσσερα πεντάλιτρα 

λάδι.
8) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα λάδι, δύο κιλά μακαρόνια και 

επτά πακέτα μακαρόνια.
9) Την κ. Γαλανομάτη Γεωργία για τα τέσσερα λίτρα λάδι, έξι πακέτα 

κριθαράκι και έξι πακέτα μακαρόνια, στη μνήμη της μητέρας της.
10) Τον κ. Παναγιώτη για τα ογδόντα ψωμιά.
11) Τον κ. Άρη για τα δώδεκα κιλά μακαρόνια, έξι κιλά κριθαράκι, έξι 

κιλά μακαρόνια και ένα τενεκέ λάδι.
12) Ανώνυμη κυρία για τα δέκα κιλά πατάτες.
13) Την κ. Παρασίδου Σοφία για τα δύο λίτρα λάδι, επτά κιλά κριθαρά-

κι, σάλτσες και τριάντα πέντε ψωμιά.
14) Το Σωματείο των καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος της 

Βέροιας, για την προσφορά μεγάλης ποσότητας τροφίμων που θα χρησι-
μοποιηθούν για τα δέματα του Πάσχα.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ    
  Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,  

ευχαριστούν θερμά:
-Ανώνυμη Οικογένεια , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε , εις μνή-

μη προσφιλών προσώπων.
-Την κ.Μ.Φ., για την δωρεά του ποσού των 50 Ε , εις μνήμη συζύγου 

και γονέων.
-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά ζαρζαβατικών , για τις 

ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , 

εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά τροφίμων , για τις ανά-

γκες του Γηροκομείου Βέροιας.
                                         Εκ της Δ/νσεως 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτη-

μα5στρεμμάτωνστον

ΤριπόταμοΒέροιας,πο-

λύκοντάστοχωριό,μεη-

λεκτρικόρεύμα,είναιπο-

τιστικόκαιχέρσο.Πληρ.

τηλ.:2331027740.

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δια-
μέρισμαμε4δωμά-
τια,σαλόνι,κουζίνα,
στον4όροφο,δια-
μπερές, μπρος-πί-
σω μπαλκόν ια .
Πληρ. τηλ.: 6948
260179 & 23310
63267.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα

120τ.μ.μεπατάρι35τ.μ.,σεάρι-

στηκατάσταση, εξαιρετικήςπρο-

βολής,κοντάστηγέφυραΚούσι-

ου.Πληροφορίεςστο τηλέφωνο

6972269839κ.Γιώργος.

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

Η Μεταφορική Εταιρία

ΝΕΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ζητεί οδηγόμε

δίπλωμα Ε΄ κατηγορίας. Προ-

ϋπηρεσία ευπρόσδεκτη. Τηλ

επικοινωνίας 23310 22022 &

2331067997.

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
περίπου900μέτρα.Οχώροςείναικατάλληλοςγιαεταιρείαπου
ασχολείταιμετρόφιμακαιείναιάμμεσαλειτουργικός.Στεγάζεται
σεοικόπεδο47.000m.Πληροφορίεςστοτηλ.697-3736714



P Πάντα παρα-
κολουθώ τα Όσκαρ. 
Το αμερικάνικο σι-
νεμά εξάλλου πα-
ραμένει ο μεγαλύ-
τερος διαμορφωτής 
συνειδήσεων στον 
πλανήτη…

P  Πολλώ μάλ-
λον όταν η καλύ-
τερη ταινία έχουν 
να κάνουν με ένα 
καθαριστήριο. Ε-
δώ ήλθαμε, πάμε 
να φύγουμε, που 
λέγαμε παλιά στο 
σινεμά.

P Διότι σε καθα-
ριστήριο τελευταίως 
μπαίνουν μέχρι και 
πολιτικές ευθύνες. Τι πιο επίκαιρο;

P Ολόκληρη λαμπερή βραδιά, κι ούτε μια 
σφαλιάρα. Φέτος η τελετή των βραβείων Ό-
σκαρ έκανε ‘κοιλιά’.

P (Τι; Μόνο εμείς;)

P Μπράβο στη βραβευμένη Τζέιμι Λι Κέρτις 
που δεν έκανε πλαστικές στο πρόσωπο. Διότι 
υπάρχει αντικειμενική ομορφιά σε κάθε ηλικία.

P Η Τζέιμι ήταν η αδυναμία μας διότι την ‘είχε’ 
όποιος ήξερε ξένες γλώσσες, ανεξαρτήτως ηλικί-
ας ή ωραιότητας.

P Πάντα επίκαιρο ένα ψάρι που το έλεγαν 
Γουάντα. Ειδικά σε περίοδο νηστείας.

P Κι η Κιμ Μπάσιντζερ των 9,5 εβδομάδων 
ήταν στις αδυναμίες, αλλά δεν αντιστάθηκε στα 
θαύματα των πλαστικών. Την είδα σε πρόσφατη 
φωτογραφία και είναι ίδια ο Μίκι Ρουρκ.

P Στα δικά μας, αντιλαμ-
βάνομαι ότι τελικά υπάρχει 
και χαλβάς Παλαιοφαρσά-
λων.

P Οι πρόχειροι πολιτικοί 
κατηγορούν την προχειρότη-
τα της δημόσιας διοίκησης. 
Τάλε κουάλε.

P Αν δεν ταιριάζατε, 
δεν θα συμπεθεριάζατε.

P Φανταστείτε ότι κάποιοι 
στην αρχή δήλωναν ευθέως 
κατά της αξιολόγησης και υ-
πέρ του σταθμάρχη.

P Ελπίζουμε να κάνει το 
έργο της η δικαιοσύνη και 
στην τελική ο ελληνικός 
λαός.

P Και:
Ένα κλασικό αντρόγυνο 

πηγαίνει στον ζωολογικό κή-
πο. Τους βλέπει ο ξεναγός 
του κήπου και αρχίζει την πε-
ριήγηση:

-Αυτό εδώ που βλέπετε είναι η κλασσική κα-
μηλοπάρδαλη. Τρώει 5 κιλά φύλλα την ημέρα, η 
σεξουαλική της πράξη διαρκεί 45 λεπτά και κάνει 
1 μωράκι ανά 2 χρόνια.

-Τα βλέπεις; Τα βλέπεις; λέει η γυναίκα στον 
άντρα.

-Τα βλέπω… απαντά εκείνος ταπεινωμένος.
-Προχωράμε παρακάτω, συνεχίζει ο ξεναγός. 

Αυτός εδώ είναι ο Μπαμπουίνος. Τρώει 2 κιλά 
μπανάνες την ημέρα, η σεξουαλική του πράξη 

διαρκεί 40 λεπτά και κάνει 1 μπαμπουινάκι τον 
χρόνο!

-Τα βλέπεις; Τα βλέπεις; λέει ξανά η γυναίκα.
-Τα βλέπω… απαντά εκείνος.
-Προχωράμε παρακάτω, συνεχίζει ο ξεναγός. 

Εδώ είναι το κλασσικό ελάφι. Τρώει 3 κιλά φύλλα 
την ημέρα, κάνει 1 ελαφάκι στα 3 χρόνια και η 
σεξουαλική του πράξη διαρκεί 45 δευτερόλεπτα!

-Τα βλέπεις; Τα βλέπεις; προφταίνει να πει ο ά-
ντρας αυτή τη φορά. Για να απαντήσει η γυναίκα:

-Τα βλέπω, αλλά εσύ τα βλέπεις τα κέρατα;
Κ.Π.

Στην ένταξη χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση Οδικής Α-
σφάλειας στον Δήμο Βέροιας» προϋπολογισμού 2.192.000,00€ 
προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της Δράσης 
«Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό 
οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει στοχευμένες πα-
ρεμβάσεις που αφορούν σε:

• Αποκατάσταση και βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας 
στην οδό Στρατού – Παυσανίου στην πόλη της Βέροιας.

• Αποκατάσταση και βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλεια στο 
οδικό δίκτυο του οικισμού Μακροχωρίου.

• Αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον άξονα της 
επαρχιακής οδού Νάουσας – Βερμίου που συνδέει τον οικισμό του 
Κάτω Βερμίου με το Χ/Κ Σελίου.

• Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε σημεία του άξονα Άμμος – Μέση.
• Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον άξονα Π. Λυκογιάννη – Άγιος 

Γεώργιος.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
- Α ν τ ι κ α -

τάσταση υφι-
στάμενης κυ-
κλοφοριακής 
στρώσης με 
νέα ασφαλτι-
κή και αντιο-
λισθηρή.

-Οριζόντια 
και κατακό-
ρυφη σήμαν-
ση.

-Διαμόρ -
φωση πεζο-
διαβάσεων.

-Τοποθέτηση στηθαίων ασφα-
λείας και συστημάτων απορρόφη-
σης ενέργειας πρόσκρουσης.

«Με το έργο επιχειρείται η μεί-
ωση της επικινδυνότητας και η 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε 
περιοχές του Δήμου μας. Στόχος 
των εργασιών είναι η ασφαλέστε-
ρη μετακίνηση των οδηγών και η 
βελτίωση της προσβασιμότητας 
και της ποιότητας ζωής. Το έργο ε-
ναρμονίζει τις υφιστάμενες υποδο-
μές, δημιουργώντας ολοκληρωμέ-
νες βελτιώσεις σε οδικούς άξονες 
του Δήμου Βέροιας» υπογραμμίζει 
ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντί-
νος Βοργιαζίδης.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 16

Δήμος Βέροιας: Εντάχθηκε για χρηματοδότηση 2,2 εκατ. ευρώ 
από το Ταμείο Ανάκαμψης, το έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας»  
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