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Οδός Άλκη Καμπανού και επίσημα,
σε κλίμα συγκίνησης

ΈγινεχθεςηεπίσημητελετήμετονομασίαςτηςοδούΆνθιμουΓαζήσεΆλκηΚαμπανούαπότηδημοτικήαρχήτου
δήμουΘεσσαλονίκης, ενώπιον των γονιών τουΆλκηπουφανεράσυγκινημένοι, παραβρέθηκανστοσημείο όπου
δολοφονήθηκεογιοςτουςσετυφλόοπαδικόχτύπημα,την1ηΦεβρουαρίου2022.«ΗθυσίατουΆλκηαςαποτελέσει
ένανέοξεκίνημαγιατοναθλητισμόμας,μελιγότερηβίακαισχεδόνκαθόλουθύματα»,είπεοπατέραςτουμετάτην
τελετήτωναποκαλυπτηρίων.

Επόμενοβήμαθαείναιητοποθέτησηενόςμνημείουστοσημείοτηςδολοφονίαςτουφοιτητή,καθώςεγκρίθηκεη
χωροθέτησήτουαπότηΔιεύθυνσηΑρχιτεκτονικούτουδήμουΘεσσαλονίκης.

ΕΛΜΕ Ημαθίας: 
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

αύριο στην Πλατεία 
Δημαρχείου  

ΤοΔΣτηςΟΛΜΕκαλείσεμαζικήσυμμετοχήστην24ωρη
Πανεργατική απεργία αύριοΠέμπτη 16Μαρτίου 2023 με
αίτημα, να μπει τέρμα στηπολιτική των ιδιωτικοποιήσεων
καινααποδοθούνοιπραγματικέςευθύνεςγιατοδυστύχημα
τωνΤεμπών.ΣτηνκινητοποίησησυμμετέχεικαιηΕΛΜΕΗμα-
θίας,μεσυγκέντρωσηδιαμαρτυρίαςστηνΠλατείαΔημαρχεί-
ουτηςΒέροιαςστις10.30τοπρωί.

Τέλοςταμέτρακαιηάδεια
κορονοϊού

Ο υπουργός Υγείας,
ΘάνοςΠλεύρης, ανακοί-
νωσε χθες το τέλος των
μέτρων για τον κορονο-
ϊό, με εξαιρέσεις στα νο-
σοκομεία, αλλά και στις
ΜονάδεςΦροντίδαςΗλι-
κιωμένων.

Παραμένειωστόσο η
ανάγκη προστασίας ευ-
άλωτων ομάδων έναντι
της Covid-19 και για το
λόγο αυτό συνιστάται η
τήρηση τωνμέτρωνατο-
μικήςπροστασίας,οεπι-
καιροποιημένος εμβολια-

σμόςκαιηλήψηαντιικήςθεραπείαςγιαόσουςνοσούν».

Ταμέτραπουαίρονται
-Ταμέτραπουαίρονταιείναιταεξής:
-Ηαυτοαπομόνωση/ άδεια των5 ημερώνσεπερίπτωση

ασθένειας
-ΜάσκασταΜΜΜ,ταξί,φαρμακεία
-Ταυποχρεωτικάτεστγιατουςανεμβολίαστουςεργαζόμε-

νους(μεεξαίρεσηεργαζομένουςστηνυγεία)

Τέλοςηάδειακορονοϊού
Σύμφωναμεπληροφορίεςμέσασταμέτρακορονοϊούπου

θα καταργηθούν είναι και η άδεια νόσησης κορονοϊού των
εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοιστον ιδιωτικό τομέα,σε
περίπτωση νόσησηςαπό τον κορονοϊόCOVID-19, δικαιού-
νταννακάνουνχρήσηειδικήςάδειαςασθενείαςγιαχρονικό
διάστημαέωςπέντε(5)εργάσιμωνημερών.Γιατηχορήγηση
τηςειδικήςάδειας,αρκούσεηαπόδειξηθετικούδιαγνωστικού
ελέγχουκαιδεναπαιτούντανιατρικήγνωμάτευση.Ηενλόγω
άδεια δύναται ναπαρατείνοντανως κοινή άδεια ασθένειας
μόνοκατόπινιατρικήςγνωμάτευσης,σύμφωναμεταεκάστο-
τεισχύονταυγειονομικάπρωτόκολλα.

Πλέονμετάτηνκατάργησητωνμέτρωνότανκάποιοςνο-
σείμεκορονοϊόθακάνειχρήσηαναρρωτικήςόπωςισχύειμε
οποιαδήποτεάλληασθένεια.

(γιατοΗρώοτηςπλατείας
Ωρολογίου)

Μεγάλη αναγνωσιμότητα και την
θετική σας ανταπόκριση έχει προ-
καλέσει η νέα στήλη του «ΛΑΟΥ»
ΜεΜιαΜατιά,που δημοσιεύεται στο
φύλλο του σαββατοκύριακου, υπό
τηνεπιμέλειατουΣτέργιουΖυγουλιά-
νου.Τασχόλιασαςαυτήτηνεβδομά-
δαγια τηνφωτογραφίαμε τίτλο«Ό-
ταν και στηνΒέροια είχαμεΗρώο»,
αναφορικάμετοΗρώοστηνΠλατεία
Ωρολογίου, που δεν υπάρχει πιά,
μαςπαρέχουν χρήσιμεςπληροφορί-
ες…γιασυμπεράσματα!

Giota Kotsidou
Ενα τέτοιο ηρώο αξίζει να μπει παλι και όχι οι πέτρες που δεν λένε τίποτα

Dr Anastasia Michael Paparis
Η βάση του, αν δεν κάνω λάθος, είχε τοποθετηθεί αργότερα στα δυτικά της πλατείας, όπου γίνονταν και οι καταθέσεις 

στεφάνων. Στο επάνω μέρος της βάσης έγραφε: «Ακμής εστηκυίαν επί ξυρού Ελλάδα πάσαν, ταις αυτών ψυχαίς κείμεθα 
ρυσάμενοι».  Σε ελεύθερη μετάφραση: « Είμαστε εδώ, διότι όταν η Ελλάδα βρέθηκε στην κόψη του ξυραφιού, εμείς δώσα-
με την ψυχή μας».  Μια επιγραφή, που δίδασκε. Σήμερα,  τι διδάσκει το ‘ηρώο’ και η πλατεία Ωρολογίου?

Makis Dimitrakis
Η φωτογραφία είναι με βεβαιότητα αρκετά πριν το 1960 !!!

Προχθές βράδυ,που είχαφίλους επισκέπτες στην
πόλη μας, θέλησα-με περισσή περηφάνεια- να τους
πάω μια βόλτα στην παραδοσιακή εβραϊκή συνοικία.
Μοναδικός δρόμος η οδός Ολγάνου με το γραφικό
καλντερίμι.Αμέσωςόμως,με τηνείσοδόμας,στηνσυ-
νοικίαμαςπερίμενεμιαδυσάρεστηέκπληξη.

Πυκνό-πυκνόσκοτάδι!Παντελής έλλειψηδημοτικού
φωτισμού!

Έναμικρόφωτάκι απόθυροτηλέφωνο ιδιωτικής κα-
τοικίαςήταντοφωτιστικόσεόλοτοδρόμο!

ΝτροπιάστηκαωςΒεροιώτης.Δεν έβρισκα λόγια να
δικαιολογήσωτηνόληκατάσταση.Μεπροσεκτικάβήμα-
τασημειωτόνπροχωρήσαμεκαιφτάσαμεστησιδερένια
γέφυρα.ΤηνγνωστήωςγέφυρατηςΒασίλισσαςΒεργί-
νας.Έναζευγάρισυμπολιτώνμας-σχετικάπερασμένης
ηλικίας-αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Εμείς συνεχί-
σαμε,αλλάμετά τηνσιδερένιαγέφυρα,δεξιάστηνοδό
ΕβραίωνΜαρτύρωνηίδιακατάσταση.ΈΡΕΒΟΣ!!!

Δικαιολογήθηκα λέγονταςότι γίνονται έργαανάπλα-
σης.Αλλάμέχριπότε;Μέχρι τηνπεζογέφυρα«Καραχ-
μέτ»οιεργασίεςχρονίζουν.

Πήραμετονδρόμοαριστεράκαιβγήκαμεστηγέφυρα
τηςοδούΔήμητρας,όπουηκατάστασηήτανπολύκαλή.

Την επομένη με το φως της ημέρας επισκέφθηκα και
πάλιτηνσυνοικία,όπουμετάλύπηςδιαπίστωσατηνπα-
ντελήέλλειψηυποδομήςδημοτικούφωτισμού.

Μήπωςηπεριοχήείναιεπισκέψιμημέχριτοσούρου-
πο;

Πόσοαδικείται η μοναδικότητα και γραφικότητα της
οδούΟλγάνουχωρίςφώτα,όπωςκαιταδιατηρητέασπί-
τιατηςπεριοχής;;;

Οδός Ολγάνου…πίσσα σκοτάδι!!!



Ορκίστηκε νέος 
γυναικολόγος 

στο Νοσοκομείο 
Βέροιας

Συνεχίζεται  η ενίσχυση του Νοσοκομείου Βέροιας 
σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό και σύγχρονο ιατροτε-
χνολογικό εξοπλισμό. Όπως ενημερώνει ο διοικητής  
ορκίστηκε  ο γιατρός Γιώργος Μπέτσας(αριστερά 
της φωτο με Ηλία Πλιόγκα) ειδικότητας Γυναικολο-
γίας-Μαιευτικής. Η δεύτερη φωτογραφία, από την 
εγκατάσταση του δεύτερου υπεσύγχρονου ψηφιακού 
ακτινολογικού συγκροτήματος στο ανακαινισμένο 
Ακτινολογικό Τμήμα.

Στις ράγες μπαίνει και πάλι ο σιδηρόδρομος από τις 22 Μαρτίου με 
ενισχυμένες εγγυήσεις ασφάλειας, όπως την υποχρεωτική παρουσία 
δύο σταθμαρχών σε κάθε σταθμό, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρα-
τείας, αρμόδιο για θέματα Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Γεραπε-
τρίτη, που ανακοίνωσε τα εξής:

 «Η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου είναι αναγκαία για την ανάκτη-
ση της εμπιστοσύνης του κοινού. Επιπλέον, η καθυστέρηση έναρξης 
της λειτουργίας, έστω και με περιορισμένο αριθμό δρομολογίων, εγκυ-
μονεί σοβαρούς κινδύνους κλοπών ή/και δολιοφθορών. Τέλος, υπάρχει 
σοβαρότατο πρόβλημα στις εμπορευματικές μεταφορές προς τα γειτο-
νικά κράτη.

Η επανεκκίνηση ενός σιδηροδρομικού δικτύου ύστερα από μεγάλο 
χρονικό διάστημα διακοπής δρομολογίων απαιτεί σειρά ενεργειών ώστε 
αυτά να ξεκινήσουν με όρους μέγιστης δυνατής ασφάλειας. Οι ενέργειες 
αυτές χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: επιθεώρηση υποδομών και έναρξη 
δρομολογίων 

Επιθεώρηση υποδομών
Όταν διακόπτεται η κυκλοφορία των τρένων, εμφανίζονται προ-

βλήματα στις υποδομές. Ειδικότερα, η σιδηροτροχιά οξειδώνεται και 
καλύπτεται από σκουριά με αποτέλεσμα να χάνεται η συνεχής επαφή 
της γραμμής με τους τροχούς των τρένων. Έτσι, δεν ανιχνεύεται η θέση 
του τρένου από τον σηματοδότη. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να κινηθεί 
δοκιμαστικά ένα τρένο για να απομακρύνει τη σκουριά. Επιπλέον, στην 
επιφάνεια των γραμμών μπορεί να υφίστανται εμπόδια που δημιουργή-
θηκαν κατά τη διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας, όπως θραύση σιδη-
ροτροχιάς, πέτρες, λάστιχα και φερτά από καθιζήσεις. Οπτικός έλεγχος 
και ειδικές δρεζίνες θα πρέπει να διατρέξουν το δίκτυο, ώστε να αρθεί 
κάθε εμπόδιο.

Η επιθεώρηση όλου του δικτύου υπολογίζεται να διαρκέσει περί τις 
4 ημέρες.

Έναρξη δρομολογίων
Όταν έχει γίνει καθολική διακοπή δρομολογίων σε ένα σιδηροδρο-

μικό δίκτυο για ικανό χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο των 3 ημερών, η 
επανεκκίνηση γίνεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου μερικών εβδομά-
δων. Κριτήρια για τον καθορισμό των φάσεων της σταδιακής επανεκ-
κίνησης είναι: κοινωνικές ανάγκες, κυρίως σε δρομολόγια προαστιακού 
και περιαστικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους• 
διεθνείς υποχρεώσεις για λειτουργία εμπορευματικών γραμμών • ανά-
γκες που συνδέονται με τον τουρισμό και συναφείς δραστηριότητες (πχ 
δρομολόγια οδοντωτού).

Υπό το φως των ανωτέρω, θα υπάρξει σταδιακή επανεκκίνηση 
λειτουργίας σε 5 φάσεις (ανά πενθήμερο) με προτεινόμενη έναρξη την 
22.03.2023. 

Συγκεκριμένα:
• Προαστιακός Πειραιάς – Αθήνα – Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών 

– Αεροδρόμιο
• Προαστιακός Κάντζα – Λιόσια
• Προαστιακός Αθήνα – ΟΙνόη – Χαλκίδα
• Θεσσαλονίκη – Φλώρινα
• Θεσσαλονίκη – Δράμα
• Αλεξανδρούπολη – Ξάνθη
• Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο
• Κάτω Αχαϊα – Πάτρα
• Πάτρα – Ρίο
• Διακοφτό – Καλάβρυτα
• Ολυμπία – Πύργος – Κατάκολο
• Βόλος – Μηλιές
• Εμπορευματικά από Θεσσαλονίκη προς Ειδωμένη και Προμαχώνα 

(1 ή 2 ζεύγη)

• Εμπορευματικά Θριάσιο – Θεσσαλονίκη (1 ή 2 ζεύγη ημερησίως)
27.03.2023 Επανεκκίνηση (επιπλέον):
• Προαστιακός Αθήνα – Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών – Κόρινθος 

– Κιάτο – Αίγιο
01.04.2023 Επανεκκίνηση (επιπλέον):
• InterCity Αθήνα – Θεσσαλονίκη (1 πρωινό ζέυγος)
• Προαστιακός Θεσσαλονίκη – Λάρισα
• Παλιοφάρσαλος – Καλαμπάκα
• Λάρισα – Βόλος
• Λαμία – Στυλίδα
06.04.2023 Προσθήκη (κατόπιν αξιολόγησης συνθηκών):
• InterCity Αθήνα – Θεσσαλονίκη (1 ή 2 ζέυγη ημερησίως)
• Εμπορευματικά Θριάσιο – Θεσσαλονίκη (1 ή 2 ζεύγη ημερησίως)
11.04.2023. Προσθήκη (κατόπιν αξιολόγησης συνθηκών):
Λοιπά δρομολόγια
Τουλάχιστον έως την οριστική παράδοση των έργων τεχνολογικής 

αναβάθμισης του δικτύου, θα εφαρμόζονται επιπλέον τα ακόλουθα:
Άμεση ενίσχυση ασφάλειας

• Κλειστοί 5 σταθμοί (θα λειτουργούν μόνο για επιβίβαση – αποβί-
βαση).

• Στελέχωση ανοικτών σταθμών με 2 σταθμάρχες.
• Μείωση ταχύτητας σε τμήματα που δεν καλύπτονται από σηματο-

δότηση σε 80 χλμ και 100 χλμ για προαστιακούς/εμπορευματικούς και 
επιβατικές αμαξοστοιχίες αντιστοίχως.

• Στελέχωση με 2 μηχανοδηγούς όλων των προαστιακών συρμών
• Στελέχωση των προαστιακών συρμών με 1 συνοδό.
• Στελέχωση με 3 συνοδούς των InterCity Αθήνα – Θεσσαλονίκη ένα-

ντι των 2 που υπάρχουν σήμερα.
• Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου σε ΟΣΕ και Hellenic Train.

Μηχανισμοί επίλυσης προβλημάτων
• Σταδιακή εγκατάσταση από την Hellenic Train καταγραφικού στις α-

μαξοστοιχίες με δυνατότητα καταγραφής επικοινωνιών καμπίνας μεταξύ 
των μηχανοδηγών και του προσωπικού κυκλοφορίας του ΟΣΕ (σταθ-
μάρχες, ρυθμιστές κυκλοφορίας και τηλεδιοικητές).

• Δημιουργία Technical Help Desk με σκοπό την ανταλλαγή τεχνικών 
πληροφοριών μεταξύ των μηχανοδηγών και της τεχνικής βάσης για την 
άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων κατά την πορεία ενός συρμού.

• Εξυπηρέτηση επιβατών σε σημαντικούς σταθμούς του σιδηροδρο-
μικού δικτύου (ιδίως Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Λιανοκλάδι).

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
• Ταχεία ολοκλήρωση πρόσληψης προσωπικού στον ΟΣΕ βάσει 

προγραμματισμού για το έτος 2022 που βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
• Για λόγους ταχύτητας, από την υφιστάμενη προκήρυξη 2022 θα 

καλυφθεί και ο προγραμματισμός προσλήψεων 2023 για κρίσιμους 
τομείς συντήρησης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης, 
καθώς και τεχνικού προσωπικού.

• Παραμονή των υπηρετούντων με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
• Διερεύνηση δυνατότητας ανανέωσης συμβάσεων με το προσωπικό 

φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων.
• Επαναξιολόγηση εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης κρίσιμου προ-

σωπικού.
• Ενεργοποίηση ψυχολογικής υποστήριξης κρίσιμου προσωπικού 

ΟΣΕ και Hellenic Train από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
Αναβάθμιση και επιτήρηση υποδομών

• Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης των έρ-
γων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του κύριου άξονα.

• Άμεση προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάταξη και συντήρηση 
σηράγγων.

• Λειτουργία στο συντομότερο δυνατό χρόνο του συστήματος 
GSM-R στο τροχαίο υλικό για όλες τις επικοινωνίες εργαζομένων στο 
σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ, καθιστώντας δευτερεύον το σύστημα 
VHF.

• Αστυνομική προστασία υποδομών σε κρίσιμα σημεία του δικτύου.
Ρυθμιστικές παρεμβάσεις

• Δρομολόγηση επικαιροποίησης του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφο-
ρίας.

• Ποινική αναβάθμιση εγκλημάτων κλοπής και κλεπταποδοχής σιδη-
ροδρομικού υλικού .

• Συμπερίληψη στα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θανόντων 
από δεκαετία σε σιδηροδρομικά δυστυχήματα.

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε, πως τα μέτρα αυτά συνιστούν μια 
μεταβατική απάντηση της πολιτείας στο τραγικό συμβάν, έτσι ώστε να 
αισθάνονται οι πολίτες πως το μέσο αυτό είναι ασφαλές για να μπορέ-
σουν να το χρησιμοποιούν. «Είναι προφανές όταν θα έρθει με το καλό 
η ολοκλήρωση των έργων, στις αρχές του επόμενου φθινοπώρου, η 
Ελλάδα θα διαθέτει ένα μηχανολογικά πολύ αναβαθμισμένο σύστημα 
προστασίας και ασφάλειας. Έως τότε, θα ισχύσουν τα αυστηρά αυτά 
μέτρα και θα είμαστε η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Οργανισμός Σιδηρο-
δρόμων Ελλάδος και η ΕΡΓΟΣΕ σε πραγματική εγρήγορση, ώστε οι 
πολίτες να αισθανθούν εμπιστοσύνη και να μπορέσουμε όλοι μαζί να 
προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική αναβάθμιση η οποία δυστυχώς είναι 
υπερήμερη από δεκαετίες».

Μητσοτάκης: Προσωπικό μου στοίχημα 
η ανάταξη των σιδηροδρόμων

Το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης με πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, 
η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της σύμ-
βασης σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, η ενδελεχής επιθεώρηση των 
υποδομών και η ενίσχυση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ με προσωπικό, 
αποτέλεσε και το αντικείμενο της σύσκεψης που προηγήθηκε χθες το 
πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη, παρουσία εκπροσώπων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic 
Train.

Ο κ. Μητσοτάκης που έκανε λόγο για παθογένειες, που πρέπει να α-
ντιμετωπιστούν, τόνισε ότι «η ανάταξη των σιδηροδρόμων δεν αποτελεί 
απλά ένα καθολικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά αποτελεί πια 
κι ένα προσωπικό του στοίχημα».  

Τέλος, την ερχόμενη  Δευτέρα στις 11.00  το πρωί συνεδριάζει η 
επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της βουλής για το τραγικό δυστύχημα 
στα Τέμπη.
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Γ. Γεραπετρίτης: Από τις 22 Μαρτίου η σταδιακή επανεκκίνηση 
του σιδηρόδρομου με όρους μέγιστης δυνατής ασφάλειας 
-Ποια δρομολόγια περιλαμβάνει ο προγραμματισμός ανά πενθήμερο

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου η Λαϊκή στην 
Αλεξάνδρεια, λόγω εθνικής επετείου

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας 
έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων:

• Την από 15-02-2023 αί-
τηση του Συλλόγου Πωλητών 
Λαϊκών Αγορών Ν. Ημαθίας, 
του Συλλόγου Παραγωγών Λα-
ϊκών Αγορών Ν. Ημαθίας και 
του Συλλόγου Πωλητών Λαϊ-
κών Αγορών Γης & Θαλάσσης 
Ν. Ημαθίας.

• Το γεγονός ότι η ημέρα 
της αργίας της Εθνικής Επε-
τείου της 25ης Μαρτίου συμπί-
πτει με την ημέρα διεξαγωγής 
της Λαϊκής Αγοράς στην Αλε-
ξάνδρεια του Δήμου Αλεξάνδρειας, αποφάσισε την μεταφορά της ημέρας λειτουργίας 
της Λαϊκής Αγοράς στην Αλεξάνδρεια του Δήμου Αλεξάνδρειας, από το Σάββατο 25 
Μαρτίου 2023, στην Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, λόγω της αργίας της Εθνικής Ε-
πετείου της 25ης Μαρτίου 2023.



TOB: Ξεκινούν
οι δράσεις 

για τις Ανθισμένες 
Ροδακινιές 2023

Άνοιξη!!!  Η επο-
χή που συμβολίζει 
τη χαρά, την ανανέ-
ωση, τη δημιουργι-
κότητα και την εξω-
στρέφεια! Έφτασε 
και φέτος η εποχή 
να βρεθούμε και πά-
λι στον βεροιώτικο 
κάμπο για ν’ απο-
λαύσουμε την εφή-
μερη ομορφιά των 
Ανθισμένων Ροδα-
κινιών. 

Έ ν α  φ υ σ ι κ ό 
φαινόμενο, μονα-
δικό στην ελληνική 
ύπαιθρο, με μικρή 
διάρκεια και μεγάλη 
ομορφιά και απήχη-
ση, εφάμιλλο των 
ανθισμένων κερασι-
ών της Ιαπωνίας. 

Ο Τουριστικός Ό-
μιλος Βέροιας καλω-
σορίζει και φέτος τις 
Ανθισμένες Ροδακι-
νιές και προσκαλεί 
όλους στις καθιε-
ρωμένες δράσεις 
του την Κυριακή 19 
Μαρτίου 2023. 

• Ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές
Βόλτα με ποδήλατα στην «καρδιά» του κάμπου της Ημαθίας με χαλαρή διάθεση και 

θετικές σκέψεις!
• Περίπατος στις Ανθισμένες Ροδακινιές
Κατάλληλα ενδεδυμένοι με καπελάκι, παγουράκι και smartphone για φωτογραφίες, οι 

fan της πεζοπορίας θα ακολουθήσουν μια πανέμορφη διαδρομή μέσα από τις ανθισμέ-
νες ροδακινιές!

• Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Με τη φωτογραφική μηχανή ή το κινητό ανά χείρας, μπορείτε να 

εκδράμετε στους ανθισμένους ροδακινώνες για να απαθανατίσετε 
το απίστευτης ομορφιάς φαινόμενο του ροζ κάμπου. Σκοπός του 
φωτογραφικού διαγωνισμού είναι ο φακός του κάθε διαγωνιζόμενου 
να αποτυπώσει τη στιγμή που οι ανθισμένες ροδακινιές έχουν την 
τιμητική τους. Αυτήν την ευφορία που δημιουργείται στην ψυχή μας 
από το εντυπωσιακό θέαμα, θέλουμε να μοιραστούμε με όλη την 
Ελλάδα, μέσα από τις εικόνες και τα video σας!

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για τις λεπτομέρειες κάθε δρά-
σης, η προκήρυξη του Φωτογραφικού Διαγωνισμού, καθώς και οι 
δράσεις του Σαββατοκύριακου 25-26 Μαρτίου! 
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ΜΟΥΜΙΕΣ  (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1: 
Σάββατο 11/3 στις 17.10
Προβολές στην αίθουσα 2 : 
Κυριακή 12/3 στις 17.10
Σκηνοθεσία: Juan Jesus Garcia GalochaΣενάριο: Jordi Gasull

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Λογοτεχνικές βραδιές στο φουαγιέ της Στέγης

«Παραμύθια από την Πόλη» 
της Ελισάβετ Σατσόγλου

Η Δημοτική Βιβλιοθήκης «Θ. Ζωγιοπούλου» της ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας,  οι Εκδόσεις Αποστακτήριο και η συγγραφέας 
Ελισάβετ Σατσόγλου σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του 
βιβλίου:«Παραμύθια από την Πόλη»- αφηγήσεις του πατέρα 
μου -

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, στις 7 το απόγευμα, στο 
φουαγιέ της Αντωνιάδειου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών (Α. 
Αντωνιάδη 19, Βέροια)

Για το βιβλίο θα μιλήσουν εκτός από τη συγγραφέα:Λευτέ-
ρης Κορυφίδης, φιλόλογος - λογοτέχνης

Αλέξανδρος Ακριτίδης, συγγραφέας - εκπρόσωπος των 
Εκδόσεων

Κείμενα θα διαβάσει η Βούλα Κοτσάλου, βιβλιοθηκονόμος 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεανώ Ζωγιοπούλου.

Μουσική επένδυση:
Κώστα Σαμαρτζίδης, τραγούδι – κιθάρα
Γιάννης Βαΐδης, τραγούδι – κιθάρα
Φανής Δούκας, κρουστά
Κώστας Γεωργίου, βιολί

ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Διοργάνωση 20ης Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων 

τον Απρίλιο στο Μακροχώρι Ημαθίας
Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βέροιας συνεχίζοντας την πολύχρονη παράδοση της στην διοργάνωση των αγώνων, ανακοινώνει 

την διεξαγωγή της 20ης Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων που θα γίνει την Κυριακή 23/04/2023 στο Μακροχώρι Ημαθίας, μπροστά 
από το Δημαρχείο Μακροχωρίου. Ο αγώνας θα προσμετρά στο στο Κύπελλο Βορείου Ελλάδος και αναμένεται να προσελ-
κύσει πολλές συμμετοχές. Η διοργάνωση θα είναι διήμερη, ξεκινώντας από το Σάββατο 22/04/23 με θέαμα, party και πολλά 
happenings για όλους του φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μικρούς και μεγάλους και θα τελειώσει με την απονομή 
των επάθλων την Κυριακή το μεσημέρι. Στον αγώνα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα αυτοκίνητα που πληρούν τις βασικές 
προϋποθέσεις που απαιτούνται και όλοι οι οδηγοί που διαθέτουν άδεια οδήγησης. Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν τις ικανότητες 
τους και να δείξουν τις δεξιότητές τους, με όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, θα έχουν την ευκαιρία να το πραγματοποιήσουν 
δηλώνοντας συμμετοχή. Οι αγώνες δεξιοτεχνίας προσφέρουν ιδιαίτερο θέαμα και ο χώρος θα είναι διαμορφωμένος ανάλογα 
ώστε όλοι οι θεατές να μπορούν να απολαύσουν τις προσπάθειες των οδηγών.



Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δυο Εμπορικοί Σύλλογοι «ένωσαν» τις 
δυνάμεις τους, με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης.  Εκπρό-
σωποι του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας επισκέφτηκαν την Κάλυμνο , για 
την αδελφοποίηση με τον αντίστοιχο Σύλλογο του νησιού.  Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Αναγνωστηρίου του Κέντρο Πολιτι-
σμού και Ιστορίας του Δήμου Καλυμνίων,  την περασμένη Τρίτη 7 Μαρτίου 
στο πλαίσιο της 75ης Επετείου της Ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων με 
την Ελλάδα. Σε μια σεμνή και λιτή τελετή, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώρ-
γος Καρανίκας στον σύντομο χαιρετισμό του,  εξήρε  την πρωτοβουλία 
του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας να προχωρήσει σε αδελφοποίηση με 
τον αντίστοιχο Σύλλογο της Καλύμνου. Ο κ. Καρανίκας  τόνισε τη σημασία 
αυτής της δράσης και τα πολλαπλά οφέλη για την οικονομία της Καλύμνου 
και της Ημαθιώτικης πρωτεύουσας , επισημαίνοντας την σπουδαιότητα της 
ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών σε συνδυασμό με τον τουρισμό, μπορεί 
να αποφέρει θετικά αποτελέσματα και στις δυο πλευρές.  

Αθηνά Τσιπουρίδου: Η γη της Μακεδονίας
 αγγίζει το γαλάζιο του Αιγαίου

Στην συνέχεια ο κ. Γιάννης Νομικάριος , μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου και συντονιστής της εκδήλωσης έδωσε τον λόγο στην Πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας. Η κα Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου,.στον 
χαιρετισμό της, αναφέρθηκε στις ομορφιές της Βέροιας, σε ιστορικά στοιχεία 
του Συλλόγου και στην αδελφοποίηση με τον Σύλλογο της  Καλύμνου που 
θα στηρίζεται στην αλληλεγγύη και  την κοινή συνεργασία. Συγκεκριμένα η 
πρόεδρος παρουσίασε ιστορικά στοιχεία της Βέροιας και της περιοχής και 
μεταξύ άλλων ανέφερε:

Ερχόμαστε από την Μακεδονία και συγκεκριμένα από την Ερατείνη Ημα-
θία που έχει πρωτεύουσα τη Βέροια, ένας τόπος ευλογημένος, ξεχωριστός, 
μυστικιστικός, γεμάτος φυσικές ομορφιές και πολιτισμό, αιώνες τώρα,  συνε-
χίζει να ανθίζει, να γοητεύει κάθε επισκέπτη, που χωρίς να το αντιλαμβάνε-
ται μυείται στο Κάλλος, την Αρμονία αλλά και στο όνειρο που μπροστά του 
γίνεται πραγματικότητα.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην πανέμορφη Κάλυμνο με σκοπό να συν-
δυάσουμε και να «παντρέψουμε» δυο Εμπορικούς Συλλόγους με αρκετά 
κοινά χαρακτηριστικά στο πέρασμα της Ιστορίας, του παρελθόντος, του πα-
ρόντος αλλά και του μέλλοντος

Ως Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου  Βέροιας είμαι πολύ συγκινη-
μένη και ταυτόχρονα περήφανη, γιατί σήμερα η Κάλυμνος γιορτάζει την 75η 
Επέτειο της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα- και  σ’ αυτή την 
ιστορική στιγμή για το νησί,  υπογράφεται για πρώτη φορά στην χώρα μας, 
Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης μεταξύ Εμπορικών Συλλόγων. Και συγκεκριμέ-
να των Εμπορικών Συλλόγων της  Βέροιας και της  Καλύμνου.

Το πρωτόκολλο αδελφοποίησης  που επίσημα υπογράφουμε σήμερα, 
πιστεύουμε και θα επιδιώξουμε να αποφέρει πολύπλευρα και πολλαπλασια-

στικά αποτελέσματα στους Συλλόγους μας. 
Η Φιλία, η συνεργασία και η αμοιβαία ευαισθητοποίηση μεταξύ των δυο 

Εμπορικών Συλλόγων για την ανάπτυξη δράσεων κοινού ενδιαφέροντος, 
είναι οι αξίες που εκφράζει η αδελφοποίηση των  δύο φορέων.

 Σήμερα ανοίγουμε δρόμους συνεργασίας και κοινών δράσεων, αλλά και 
αναζήτησης κοινών λύσεων, όπως :

-Την συντονισμένη πρωτοβουλία για την προάσπιση των εμπορικών 
αιτημάτων και την  προώθηση αποφάσεων  στην Πολιτεία.  

-Την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας για την διοργάνωση εκδη-
λώσεων στην αγορά, εορταστικές , καλοκαιρινές, , Λευκή Νύχτα  και τοπικές 
δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου.

- Την Κοινή συνεργασία  σε θέματα,  κοινωνικής, εμπορικής, τουριστικής 
προβολής και  οικονομικής ανάπτυξης, που θα συμβάλλουν στην στήριξη 
και προώθηση των τοπικών  αγορών.

-Την  προβολή και την ανάδειξη της ιστορίας της πολιτιστικής και  πνευ-
ματικής  ζωής των κατοίκων των δυο πόλεων. 

- Την υλοποίηση κάθε άλλης δράσης και ειδικότερης συνεργασίας που 
θα αποφασιστεί από κοινού.

-Την  συνεργασία ανάμεσα στους Εμπορικούς Συλλόγους , στηριζόμενη 
στις αρχές του αμοιβαίου οφέλους, των κοινών συμφερόντων και της επιθυμίας 
προώθησης και ενίσχυσης της οικονομίας που μπορεί να αποδώσει πολλά.

- Την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών καθώς και την  
κοινωνική συνεργασία που θα βοηθήσει  στην αρτιότερη λειτουργία προς 
όφελος των συναδέλφων μας εμπόρων.

- Την δημιουργία κοινού  έντυπου και ηλεκτρονικού Τουριστικού Οδηγού 
των δυο Συλλόγων, που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες για την τοπική 
μας αγορά. Αυτό είναι και το πρώτο βήμα της συνεργασίας και θα ξεκινήσει 

άμεσα. 
Η ανάπτυξη των ανωτέρω ανταλλαγών και συνεργασιών μπορεί να 

αποτελέσει την αφετηρία σε μια πορεία που μπορεί να αποβεί μόνιμη και 
σταθερή μέσα στο χρόνο.  

Οι στόχοι και οι επιδιώξεις όλων μας για μια καλύτερη ζωή στον κάθε 
τόπο, στην κάθε πόλη, ανιχνεύουν κοινούς δρόμους για την επίτευξή 
τους.  Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Μπορούμε να θυμόμαστε τη σημερινή 
μέρα,  την 7η  Μαρτίου 2023, σαν ημέρα φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ 
των Εμπορικών Συλλόγων της Βέροιας και της Καλύμνου, όπου η γη της 
Μακεδονίας αγγίζει το γαλάζιο του Αιγαίου.Καλή αντάμωση στη Βέροια».

Άγγελος Καλαθιανάκης: Σπουδαίο για τους δύο τόπους
 να «παντρέψουν», τα προϊόντα του κάμπου της Ημαθίας 

με τα προϊόντα της αλιείας μας
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, ο 

Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Κάλυμνου. Στην ομιλία του ο κ. 
Καλαθιανάκης αναφέρθηκε στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού , στις 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στην σημασία της αδελφοποίησης, 
λέγοντας μεταξύ άλλων:

 «Σας καλωσορίζω και εγώ, από τη πλευρά της επιχειρηματικής κοι-
νότητας, στην όμορφη Κάλυμνο, το νησί των σφουγγαράδων, της κατά-
δυσης και της αναρρίχησης, του …ύψους και του βάθους, αλλά και των 
επιστημόνων και του νόστου, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρατε στη 
προσφώνηση σας, αγαπητή Πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας.

Τα δεδομένα της ιδιαίτερα  βραχώδους μορφολογίας του νησιού μας 
και της λιγοστής καλλιεργήσιμης γης, οδήγησε από αρχαιοτάτων χρόνων 
τους κατοίκους του προς τη θάλασσα, σαν τη μόνη διέξοδο για την  ανα-
ζήτηση τρόπων επιβίωσης. 

Kατ’ εξοχήν ναυτικό νησί, με κυρίαρχους τομείς ανάπτυξης  την 
σπογγαλιεία,  την  ναυτιλία, την αλιεία,  τις θαλάσσιες μεταφορές και το 
εμπόριο, το στοιχείο της θάλασσας και η άρρηκτη σχέση του τρόπου ζω-
ής των κατοίκων του νησιού, με αυτήν επιδρούν καθοριστικά και αποτυ-
πώνονται στον πολιτισμό και την λαϊκή παράδοση του νησιού ήδη  από 
τις αρχές του 19ου αιώνα.

Με την υποχώρηση της σπογγαλιείας, οι σπογγαλιείς στράφηκαν 
προς την αλιεία. Σήμερα το νησί διαθέτει τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα 
και ένα από  τους μεγαλύτερους  στόλους παράκτιας αλιείας στην Με-
σόγειο, βασική πλουτοπαραγωγική πηγή του νησιού, καθώς το φρέσκο 
αλίευμα αποτελεί το κορυφαίο προϊόν του νησιού, το οποίο μπορεί να 
στηρίξει μια νέα πρωτιά της Καλύμνου στον χώρο του τουρισμού, που 
είναι η θαλασσινή γαστρονομία.

Η ιστορία και σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, σε 
συνδυασμό με τον φυσιολατρικό πλούτο που διαθέτει και διατηρεί η 
Κάλυμνος σχεδόν άθικτα, την καθιστούν ιδανική σαν Εναλλακτικό τουρι-
στικό προορισμό, για τους λάτρεις του «αυθεντικού» σε όλα τα επίπεδα 
και ασφαλώς των υπαίθριων δραστηριοτήτων αλλά  και άλλων μορφών 
ειδικού τουρισμού.

Έτσι αναπτύχθηκε τα τελευταία 20 χρόνια η αναρρίχηση, που κατέ-
στησε τη Κάλυμνο κορυφαίο αναρριχητικό προορισμό παγκοσμίως, τη 
Μέκκα της Αναρρίχησης όπως την αποκαλούν με αγάπη οι φίλοι της. 
Έτσι αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή και άλλες μορφές εναλλακτικού του-
ρισμού όπως η ορεινή πεζοπορία, η ορεινή ποδηλασία και ο αλιευτικός 
τουρισμός.

Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, που την ημέρα που η Κάλυμνος και 

η Δωδεκάνησος γιορτάζουν την 75η Επέτειο της Ενσωμάτωσης με την Ελ-
λάδα, οι δύο μας Εμπορικοί Σύλλογοι, της Βέροιας και της Καλύμνου, θα 
υπογράψουν για πρώτη φορά στη χώρα μας Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης 
μεταξύ Εμπορικών Συλλόγων.

Το Πρωτόκολλο αυτό πιστεύουμε ότι θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη 
στους συλλόγους μας, όπως ανέπτυξε στην ομιλία της η αγαπητή Πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας. Θα είναι πράγματι σπουδαίο για τους 
δύο τόπους να «παντρέψουν»:

• Τα προϊόντα του κάμπου της Ημαθίας με τα προϊόντα της αλιείας μας
• Τις κορυφές του χιονοδρομικού κέντρου του Βερμίου με τους δικούς 

μας βράχους της αναρρίχησης
• Τα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας του Σουμελά με το προσκύνημα 

στο δικό μας Άγιο Σάββα και το βιωματικό Καλύμνικο Πάσχα με τα υπέροχα 
έθιμα του. Σας ευχαριστούμε που ανταμώσαμε απόψε και σας δίνουμε ρα-
ντεβού στη Βέροια».

Ανταλλαγή δώρων
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της Βέροιας και της Κα-

λύμνου μέσω Video και την ανταλλαγή  αναμνηστικών δώρων. Στην πρώτη 
αυτή συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, του πολιτι-
κού και επιχειρηματικού κόσμου του Νοτιοδυτικού Αιγαίου.

Αρωγοί της εκδήλωσης ήταν η ΕΣΕΕ και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος κ. 
Γιώργος Καρανίκας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Μπόνης που παρευ-
ρεθήκαν στην εκδήλωση και στήριξαν την πρωτοποριακή  δράση. Σε τοπικό 
επίπεδο ο Εμπορικός Σύλλογος είχε την στήριξη του Δήμου Βέροιας, με την 
προσφορά του video  και Λευκώματος τουριστικού ενδιαφέροντος.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΟΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του  

Αντωνίου και της Ανθής, το γένος Θεο-
χαροπούλου, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ του Κων/νου και της 
Ευδοξίας, το γένος Γιαννοπούλου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Εκδήλωση 
της ΔΟΒ σήμερα 
στην Αλεξάνδρεια

  για το παρόν 
και το μέλλον της 

ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας 
Πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 15 Μαρτίου και ώρα 17.00 η τε-

λευταία για φέτος εσπερίδα για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού 
που τιτλοφορείται: «Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής βαμβακο-
καλλιέργειας», στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας (Πνευματικό Κέντρο Αλεξάν-
δρειας), στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Διεπαγγελματικής για την 
προώθηση του ελληνικού βαμβακιού.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν αφορούν:
- Την πράσινη συμφωνία και τη νέα ΚΑΠ 
- Τη γεωργία ακριβείας, ποιότητα και ταυτότητα προϊόντων – Το εκ-

παιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα της ΔΟΒ
- Την ανάλυση και προοπτικές της αγοράς εκκοκκισμένου βάμβακος.  

Η ελληνική σοδειά στις διεθνείς αγορές
- Την προώθηση βάμβακος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Υφυπουργού Οι-

κονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου αλλά και η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας ποικιλιών που σποροπαράγονται στην 
Ελλάδα.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν τοποθετήσεις και 
ερωτήσεις από τους παριστάμενους ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη.

Με εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Καλυμνίων
Αδελφοποιήθηκαν οι Εμπορικοί Σύλλογοι Βέροιας και Καλύμνου



 Τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου 
Βέροιας τίμησαν την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας, ημέρα μνήμης των δικαι-
ωμάτων και των αγώνων των γυναικών, διορ-
γάνωσαν την Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 19:00, 
στον ζεστό χώρο του Φουαγιέ της Στέγης Γραμ-
μάτων κ Τεχνών Βέροιας μία ξεχωριστή δράση, 
ένα Φόρουμ – Ανοιχτή συζήτηση με το θέμα  
«Ρόλοι και Ψυχική Υγεία της Γυναίκας του Σή-
μερα». Ένα θέμα που απασχολεί την διεθνή 
επιστημονική κοινότητα και εκδηλώνεται μέσα 
από πολυδιάστατες δυσκολίες και εκφάνσεις. 
Αφορούσε όλες τις ηλικίες, άνδρες και γυναίκες 
και σαφώς δεν κάνει διακρίσεις λόγω εθνικότη-
τας, θρησκείας ή οικονομικού επιπέδου. 

 Η πρόεδρος της επιτροπής και αντιδήμαρ-
χος παιδείας και ισότητας φύλων του Δήμου 
Βέροιας κ. Συρμούλα Τζήμα απηύθυνε χαιρετι-
σμό και παρουσίασε την ιδέα και τους ομιλητές. 
Την εκδήλωση συντόνιζε το μέλος της επιτρο-
πής , η Εξελικτική και Σχολική Ψυχολόγος, Δρ. 
Ειρήνη Αναγνώστου- Κελεπούρη.

 Πριν την έναρξη της συζήτησης τηρήθηκε ε-
νός λεπτού σιγή στη μνήμη των δεκάδων θυμά-
των του σιδηροδρομικού τροχαίου των Τεμπών.

 Για το θέμα συζήτησαν η Ψυχίατρος Παί-
δων και Εφήβων, Συντονίστρια-Διευθύντρια 
ΕΣΥ Γ.Ν. Γ.Παπανικολάου, Λίλιαν Αθανασοπού-
λου, η οποία ανέλυσε το θέμα « Η ψυχική υγεία 
της γυναίκας σήμερα», ο Σχολικός Ψυχολόγος 
και μέλος της δημοτικής επιτροπής ισότητας, 
Αντώνης Καραβασίλης, ο οποίος ανέλυσε το 

θέμα «Η ψυχική υγεία της έφηβης γυναίκας», ο 
Φιλόλογος - Θεατρολόγος, Δρ. Δημήτρης Ταχ-
ματζίδης, ο οποίος ανέλυσε το θέμα «Η ψυχική 
υγεία της γυναίκας και η τέχνη», ενώ η Γενική 
Διευθύντρια της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και φιλό-
λογος Κατερίνα Γρηγοριάδου, παρουσίασε στο 
κοινό τα προγράμματα πολιτισμού της ΚΕΠΑ 
και του ΔΗΠΕΘΕ, όπου μπορούν να δραστηρι-
οποιηθούν οι γυναίκες.

 Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν γυναίκες, 
που είτε έθεσαν ερωτήματα στους ομιλητές είτε 
έκαναν τις δικές τους τοποθετήσεις σε θέματα 
που τις απασχολούν, ενώ στο τέλος προβλή-
θηκε το βίντεο της επιτροπής Ισότητας Δήμου 
Βέροιας που είναι ανεβασμένο στο YOUTUBE 
κανάλι του Δήμου Βέροιας.

 Το βίντεο παρουσιάζει πέντε γυναίκες που 
διαπρέπουν σε παραδοσιακά «ανδροκρατού-
μενα» επαγγέλματα στην πόλη μας, ανατρέπο-
ντας έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις, 
μιλούν για τις προκλήσεις και την εμπειρία από 
το χώρο εργασίας τους, όπως επίσης παρουσι-
άζει 12 γυναίκες, γεννημένες τους 12 μήνες του 
χρόνου, που χάρη στο ταλέντο, το δυναμισμό 
και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης τους άφησαν 
το στίγμα τους στην ιστορία.

 Επίσης το πρωί της Τρίτης 7 Μαρτίου 
(09:00-12:00), σε συνεργασία με την Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας, πραγματοποιήθηκε δρά-
ση με τμήματα του 6ου Δημοτικού Σχολείου 
Βέροιας με την ανάγνωση του εικονογραφημέ-
νου παραμυθιού «Το λουλούδι της ισότητας» 

(Εκδόσεις ΚΕΘΙ).  Ακολούθησε το 
βιωματικό μέρος της ζωγραφιάς, το 
οποίο συντόνισε  η ψυχολόγος του 
Συμβουλευτικού κέντρου γυναικών 
Δήμου Βέροιας κα Τσαπαροπού-
λου Έφη, ενώ το παρόν έδωσαν 
μέλη και επιστημονικοί συνεργάτες 
της επιτροπής. 

 Η Προέδρος της Δημοτικής Ε-
πιτροπής Ισότητας και αντιδήμαρ-
χος Παιδείας κα Συρμούλα Τζήμα 
και οι διοργανωτές, ευχαριστούν 
πολύ τους εκλεκτούς ομιλητές, τον 
ΚΟΙΣΠΕ ΔΕΣΜΟΣ και Κτήμα Κυρ-
γιάννη για την προσφορά οίνων 
και φυσικά όλους όσοι γέμισαν α-

σφυκτικά τον  ζεστό χώρο του Φουαγιέ.
 Οι δράσεις συνδιοργανώθηκαν με την ΚΕ-

ΠΑ Δήμου Βέροιας και την Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Βέροιας και υλοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της 
Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βέροιας, ενώ οι 
συνδιοργανωτές Φορείς που εκπροσωπούνται 
στην Επιτροπή Ισότητας είναι:

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Βέροιας
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Δήμου Βέροιας
Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης
 «ΕΡΑΣΜΟΣ»
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας
Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας
Ένωση Γονέων Δήμου Βέροιας
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 6/2023 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Βέ-

ροιας εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 2.8,3.1,4.
5,5.4,6.2,8,19.5.2,21,27,33 του καταστατικού, καθώς και η 
πλήρης εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 
όπως τροποποιήθηκαν κυρίως με το Ν. 4726/2020 και ι-
σχύουν σήμερα,  του σωματείου με την επωνυμία ««ΑΕΡΟ-
ΛΕΣΧΗ ΗΜΑΘΙΑΣ» («IMATHIA’S AIR CLUB»), που εδρεύει 
στη Βέροια, εκπροσωπείται νόμιμα, και επικυρώθηκε το 
από 28/01/2023 νέο καταστατικό του, αποτελούμενο από 
τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

Βέροια, 13/3/2023
Η πληρεξούσια Δικηγόρος

ΙΟΥΛΙΑ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ

ΚΟΙΛΑΔΑ 
ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ 

ΩΡΑ 00.00
Κρύωνες μέσα σου εκείνο το βράδυ Μακριά 
απ’ της μάνας σου το άδολο χάδι Είπες 
«μητέρα θ’ άργήσω...κοιμήσου»

μετά το ξημέρωμα θα δεις το παιδί σου.

Μαύρο φεγγάρι της νύχτας το αίμα 
μηχανοδηγοί κι επιβάτες γίνανε ένα

Πως μοιάζει μ’ αγάπη ετούτο το λάθος 
Άκαμπτος άκανθος του ανθρώπου το πάθος

Θύελλα έπιασε μέσ’ το σκοτάδι

Κι αγκαλιά κοιμηθήκατε εκείνο το βράδυ 
Λαμαρίνες, γυαλιά καί χείλια κλεισμένα

Νειάτα που έσβησαν με χέρια δεμένα

Ρήτορες πάφτε να λέτε τα ίδια

Μοιάζουν τα λόγια σας, με άγρια φίδια

Γιε μου αθέτησες ετούτη τη ρήτρα

Είπες πως θάρθεις... Ξανάγινες νύχτα.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ

Ευχαριστήριο στο 3ο Σύστημα 
Δασοπροσκόπων Βέροιας από το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και Φαρμακείο
Θα θέλαμε να εκ-

φράσουμε τις ευχα-
ριστίες μας στους 
Βαθμοφόρους και τα 
μέλη του Προσκοπι-
κού Δικτύου του 3ου 
Συστήματος Δασο-
προσκόπων Βέροιας 
για την πολύτιμη συν-
δρομή τους στη συνέ-
χιση της κοινωνικής 
δράσης του Δήμου 
μας, που αφορά στη 
δωρεά ειδών βασικής 
διατροφής και φαρμά-
κων από μέρους τους, 
στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο και Κοινωνι-
κό  Φαρμακείο. Τους 
ευχαριστούμε επίσης 
για την  προθυμία και 
την ευγένειά τους με 
την οποία συνέβαλαν 
στην άριστη συνεργασία μας που πραγματοποιήθηκε  στις 7 Μαρτίου 2023 στο χώρο  μας για την παράδοση 
των προϊόντων.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία εν γένει, με τη συμμετοχή σε δράσεις με κοινωνικό περιεχόμενο και παράλληλα η 
στήριξη του Δήμου μας, αποτελεί για εμάς τεράστια βοήθεια για την επίτευξη των στόχων μας, με άμεσο θετι-
κό αντίκτυπο σε αναξιοπαθούντες συνδημότες μας που έχουν την ανάγκη όλων μας.

Ευελπιστούμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας στο μέλλον , προκειμένου από κοινού να στηρίξουμε 
και να ανακουφίσουμε συνανθρώπους μας, που αντιμετωπίζουν κάποια δύσκολη κατάσταση.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βέροιας λειτουργούν στο πλαίσιο της 
πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Στοιχεία Επικοινωνίας - Κοινωνικό Παντοπωλείο:
Τηλέφωνα: 2331353824 & 2331353811
E-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας -  Κοινωνικό Φαρμακείο:
Τηλέφωνο: 2331353822
E-mail: koinoniko.farmakeio@veria.gr
Σταδίου 51 (κτίριο παλαιών σφαγείων), Βέροια

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής   Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού
Γεωργία Μπατσαρά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις 
της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βέροιας 

για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας



8ο Δημοτικό Σχολείο: Μαθητική 
περιήγηση στις γειτονιές και στο 
παρελθόν της Βέροιας, μέσα από 
το βιβλίο «Οι μπρούτζινοι κύβοι» 
της Χρυσάνθης Πρωτοψάλτου

Την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023, η συγγραφέας Χρυσάνθης Πρωτοψάλτου μαζί με τους/
τις μαθητές/τριες του Ε2 τμήματος του 8ου Δημοτικού Σχο-
λείου Βέροιας, συνοδεία του εκπαιδευτικού Λαζόπουλου 
Μελά,  περιηγήθηκαν στις γειτονιές και στο παρελθόν της 
πόλης μας. Οι μαθητές/τριες με αφορμή το βιβλίο της συγ-
γραφέως «Οι μπρούτζινοι κύβοι», ήρθαν σε επαφή μ’ ένα 
σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης και με αφορμή τις 
περιπέτειες των ηρώων, ανακάλυψαν νέα στοιχεία της ζωής 
ανθρώπων που δραστηριοποιήθηκαν παλιότερα σ΄ αυτές 
τις γειτονιές. Μέσα από τα ερωτήματα που τους δημιουργή-
θηκαν από όλα αυτά που άκουσαν και τις απαντήσεις που 
έλαβαν στις απορίες τους από τη συγγραφέα, επέστρεψαν 
στην τάξη ενθουσιασμένα, γεμάτα συναισθήματα, σκέψεις 
και προβληματισμούς. 

Ευχαριστούμε πολύ τη συγγραφέα Χρυσάνθη Πρωτο-
ψάλτου γι’ αυτήν την όμορφη εμπειρία που μας χάρισε.

Ο Διευθυντής
Μήτκας Κυριάκος

Έναν χρόνο πριν 
από τις ευρωεκλογές 
του Μαϊου 2024, πολλά 
κράτη μέλη της ΕΕ βρί-
σκονται αντιμέτωπα με 
κρίσεις και προβλήματα 
που σε πολλά από αυτά 
δημιουργούν μια άλλη 
εικόνα από εκείνη που 
γεννήθηκε ως Ευρώπη 
της αλληλεγγύης, της 
προόδου και της ειρή-
νης.

Γράφει ο Μανώλης  Μαυρομμάτης*

Οι πιο αισιόδοξοι πιστεύουν στην αναγέννηση και άλλοι 
στο θαύμα που μπορεί να φέρει την αλλαγή και επαναφορά 
της ελπίδας για 460 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι πιστεύουν 
δυναμικά στους νέους κανόνες που σχεδιάζουν οι μεγάλες 
δυνάμεις της ΕΕ, με συγκεκριμένες αλλαγές σε πρόσωπα και 
θεσμούς. Ήδη βρισκόμαστε στην αναθεώρηση της Συνθήκης 
της Λισαβώνας, έργο κατά κύριο λόγο των 750+1 ευρωβου-
λευτών που εργάζονται εδώ και δύο μήνες στο νομικό της 
πλαίσιο. Ταυτόχρονα προετοιμάζεται η μελέτη από ομάδα ει-
δικών για αλλαγή λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
μετά το σκάνδαλο Κατάρ με πρωταγωνιστές νυν και πρώην 
ευρωβουλευτές.

Πολλά ευελπιστούν προεδρείο και πολιτικές ομάδες του 
ΕΚ ότι θα προκύψουν από τις αλλαγές στο κοινοβούλιο, με 
τα γκρουπ να διαθέτουν αριθμό βουλευτών που οι προσεχείς 
εθνικές εκλογές θα κρίνουν, όπως θα κρίνουν σε μεγάλο 
βαθμό και την τύχη των κομμάτων μέσα στην Κομισιόν, το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη σημερινή μας ανάλυση εμπεριέχονται πληροφορίες 
για το παρασκήνιο που ήδη ξεκίνησε για τη διεκδίκηση σημα-
ντικών θέσεων σε θεσμούς, και τις συμμαχίες που κατευθύ-
νουν το χρηματιστήριο των επιλογών.

Η πρώτη είδηση ξαφνιάζει. Για την ταχύτητα με την οποία 
δημοσιοποιήθηκε.Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σίγουρη ότι 
το έργο της στην προεδρία της Κομισιόν δεν τυγχάνει θετικών 
εκτιμήσεων, άπλωσε τα δίχτυα της στην θέση της Γενικής 
Γραμματείας του ΝΑΤΟ.

Ως βόμβα στο περιβάλλον της αμυντικής συμμαχίας, 
καθώς το όνομα του Μάριο Ντραγκι πρωτοεμφανίστηκε στις 
ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Ντράγκι έκανε το τελευταίο 
του ταξίδι ως πρωθυπουργός Ιταλίας στον Λευκό Οίκο, μετά 
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ο Τζο Μπάιντεν του ανακοί-
νωσε ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για τη θέση γ.γ του 
ΝΑΤΟ. Και όπως έγραψαν τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ,  προτά-
θηκε για τη θέση αυτή ο Μάριο Ντράγκι.

Το διάστημα ήταν μεγάλο για μια απόφαση που 
ο Στόλτενμπεργκ παρέτεινε κατά ένα εξάμηνο. Αυτό 
πάγωσε την υπόθεση, μέχρι τη βόμβα που “έπεσε” 
στις Βρυξέλλες προχθές. Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν 
συζητά την πρόταση, χωρίς όνομα. Αν και στο Βερολίνο 
το παρασκήνιο αποκάλυψε το όνομα της φανατικής φί-
λης Άνγκελας Μέρκελ, ως εκείνης που “σπρώχνει” στις 
Βρυξέλλες και την έδρα του ΝΑΤΟ την υποψηφιότητα.

Παράλληλα η πρώην Καγκελάριος στρέφει το βλέμ-
μα της στην έδρα των Ηνωμένων Εθνων.

Ο Πορτογάλος Γκουτέρες συμπληρώνει εφέτος τη 
δεύτερη και τελευταία του θητεία στον ΟΗΕ. Η Μέρκελ 
δεν δέχεται τον ρόλο της συνταξιούχου…

Ο Σολτς θέλει στη θέση αυτή μια Γερμανίδα. Φέρεται 
να το είπε στον Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα 
στην Ουάσιγκτον που ήταν σε επίσημη επίσκεψη.

Η ΡΟΥΛΕΤΑ ΠΟΥ
 ΓΥΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ

 ΜΠΊΛΙΑ ΝΑ ΖΑΛΙΖΕΙ
Πριν φθάσουμε στις Βρυ-

ξέλλες, μια θέση που καίει είναι 
αυτή της προέδρου της Κεντρι-
κής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Η 
Κριστίν Λαγκάρντ σε κάθε της 
παρουσία αφήνει το πέπλο μυ-
στηρίου για απόσυρση της από 
τα κοινά να ξεδιπλώνεται.

Υποψήφιος αντικαταστάτης 
ο Ισπανός Ντε Γκίντος, νυν α-
ντιπρόεδρος. Ο Φεϊχό, πιθανός 
προσεχής πρωθυπουργός, στη-
ρίζει έναν Ισπανό στη θέση αυ-
τή, ανεξάρτητα από το ότι ο Ντε 
Γκίντος θα πρέπει να προταθεί 
από τον επερχόμενο πρωθυ-
πουργό του ΡΡΕ.

Ο Σάντσεθ επιθυμεί ρόλο 

στην Κομισιόν αντί του Σαρλ Μισέλ. Για να συμβεί αυτό 
πρέπει να προταθεί από το γκρουπ των Ευρωπαίων Σοσι-
αλιστών με το οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις. Όμως είναι 
προϋπόθεση την προεδρία της Κομισιόν να την αναλάβει 
αντιπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Δυναμικά “παίζει” για τη θέση αυτή η Ρομπέρτα Μέτσολα, 
σημερινή πρόεδρος του ΕΚ, με στήριξη της Γερμανίας και του 
Βέμπερ, προέδρου του ΡΡΕ, αλλά κυρίως των βορείων κρατών, 
με σύζυγο Φινλανδό και πολιτικό στέλεχος της πατρίδας του.

Πολιτικοί από τις χώρες του Νότου, περιλαμβανομένης 
της Ελλάδας, είναι στο κάδρο, με στήριξη Μακρόν και των 
αρχηγών του Νότου, αλλά και της ανατολικής Ευρώπης 
(Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κροατίας χωρίς να αποκλεισθούν 
Πολωνία και Ουγγαρία, Σλοβενία, Τσεχία, Σλοβακία. Με την 
Κύπρο λομπίστα).

Σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι δυνάμεις των ευρωβουλευ-
τών της ΝΔ που θα προκύψουν από τις προσεχείς εκλογές 
για την εκλογή και τη διεκδίκηση των δυόμισι χρόνων προε-
δρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα εξαργυρώνονται 
στις διαδικασίες εκλογών και.. μοιρασιάς θεσμικών οργάνων.

Η Γαλλία δεν θέλει να χάσει την θέση της ΕΚΤ. Και αντί 
της Λαγκάρντ, υποψηφιότητα ισχυρή θα είναι ο νυν υπουργός 
Οικονομικών,  Μπρούνο Λεμερ!

Στο προεδρείο της ΕΚΤ το όνομα που καλλιεργείται είναι 
του νυν Έλληνα κυβερνήτη, Γιάννη Στουρνάρα. Με ισχυρά 
λόμπυ τα χρόνια αυτά της διοίκησης της ΤΕ και των συνεδρι-
άσεων στην Φρανκφούρτη, χρειάζεται την εθνική πρόταση 
ακόμα και για την αντιπροεδρία.

Αφήσαμε τελευταία την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Η επικε-
φαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ολοκληρώνει την 
θητεία της και επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Οι ΗΠΑ επιστρέφουν στην Παγκόσμια Τράπεζα και παίρνουν 
την προεδρία. Απόφαση που ήδη πάρθηκε από τον Μπάιντεν 
και ανακοινώθηκε το όνομα του νέου προέδρου της ΠΤ.

Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά πάσα πιθανότητα, 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προταθεί η υπουργός 
Οικονομικών της Ισπανίας, Καλβίνο. Με τον Αντόνιο Κόστα, 
πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, να διεκδικεί θέση στο Συμ-
βούλιο της ΕΕ, εφόσον δεν προταθεί πρόεδρος της πορτο-
γαλικής δημοκρατίας αντί του Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.

Φυσικά σχεδόν ολόκληρο το Κολλέγιο των Επιτροπών θα 
αλλάξει, με ενδεχόμενες παραμονές, όπως πληροφορούμα-
στε, του Πάολο Τζεντιλόνι και του Ντομπρόφσκυ, υπευθύνων 
του Ταμείου Ανάκαμψης. Ιδιαίτεροι ρόλοι, απαραίτητοι μέχρι 
το 2027, ημερομηνία λήξης του δανεισμού του Ταμείου και 
των επιδοτήσεων στα 27 κράτη μέλη!

*Ο Μανώλης Μαυρομμάτης είναι πρώην 
ευρωβουλευτής της ΝΔ και ειδικός Σύμβουλος

 στην Κομισιόν, με Επίτροπο την Κρισταλίνα
 Γκεοργκίεβα, νυν πρόεδρο του ΔΝΤ
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Μανώλης Μαυρομμάτης: Στη ρουλέτα 
το παιγνίδι για τη διακυβέρνηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2024-2029

ΕΛ.Γ.Α: Πορίσματα 
εκτίμησης ζημιών 

σε Διαβατό και 
Μακροχώρι

Ανακοινώνεται ότι το 
υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ, απέστειλε  τον πί-
νακα με τα πορίσματα εκτί-
μησης των ζημιών:

ΤΚ ΔΙΑΒΑΤΟΥ  από 
ΧΑΛΑΖΙ της 17/6/2022 
και ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 
10/6/2022 

ΤΚ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 
από  ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 
10/6/2022.

Τα πορίσματα ε ίναι 
στα  Κοινότητα Καταστή-
ματα ΔΙΑΒΑΤΟΥ και ΜΑ-
ΚΡΟΧΩΡΙΟΥ και το χρονι-
κό διάστημα για υποβολή 
ενστάσεων είναι μέχρι την 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/3/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι πα-
ραγωγοί μπορούν να υ-
ποβάλουν ένσταση ή να 
πληροφορηθούν για το 
πόρισμα κατόπιν τηλε-
φωνικής συνεννόησης με 
τον Ανταποκριτή στο τη-
λέφωνο 2331350528 και 
2331351926. 

 Τα πορίσματα είναι δια-
θέσιμα στους παραγωγούς 
από την σελίδα του ΕΛΓΑ 
www.elga.gr/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ κωδικοί 
taxis net/ Πορίσματα. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του Βασιλείου και της Νόνας, τα γέ-
νος Γουγούση, που γεννήθηκε στην 
Πτολεμαΐδα Κοζάνης και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΡΕΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ του 
Κων/νου και της Ελένης, το γένος 
Τσάτσου, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Πτολεμαΐδας Κο-
ζάνης.



ΕκδρομήστηΛάρισα
διοργανώνουνοιφίλαθλοι

της«Βασίλισσας»

ΕκδρομήστηΛάρισαγιατοκρίσιμοπαιχνίδιτουΣαββάτου(18/3)
μετοντοπικόΗρακλή,στοεπιβλητικόAELFCARENA,διοργανώνει
οΣ.Φ.ΒΕΡΟΙΑΣ«Θύρα4».Αναλυτικάηανακοίνωσηαναφέρει:

ΟΣ.Φ.Βέροιας«Θύρα4»σταπλαίσιατης15ηςαγωνιστικήςτου
πρωταθλήματος τηςΣούπερΛιγκ2, διοργανώνει εκδρομήστοAEL
FCARENAτοΣάββατο18Μαρτίου2023.Ημετάβασημεταλεωφο-
ρείαείναιΔΩΡΕΑΝ.Ώρααναχώρησης11:00απότηνπλατείαΕληάς.
Η εκδρομή θαπραγματοποιηθεί εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός
αριθμόςσυμμετοχής.

Πληροφορίεςκαικρατήσειςθέσεων
Τηλέφωνο:6974317616
Facebook:swtos.bowler

Έκοψε την βασιλόπιτα η 
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βέροιας
ΤατμήματαυποδομήςτηςΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουΒέροιαςέκο-

ψαντηνκαθιερωμένηβασιλόπιταστογήπεδοΓεωργιανώνσεμιαό-
μορφηγιορτήτοΣάββατο11Μαρτίου.Οιτυχεροίτωντμημάτωνπου
έτυχαντοφλουρίκέρδισαν:

ΤΜΗΜΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ:ΚΟΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κ14:ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΙΩΡΓΟΣ
Κ12:ΛΟΥΚΙΔΗΣΣΤΑΘΗΣ
Κέρδισαν από μια δωροεπιταγή 25 ευρώ από το

SPORTMANIA
Κ10:ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κ8:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚώστας
Κ6:ΣΦΙΓΓΟΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Κέρδισαναπόμιαμπάλαποδοσφαίρουκαιέναπαιδικόπαραμύθι
Ευχαριστούμε θερμά το αρτοποιείο «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ» και τον κο

ΧατζηευστρατίουΣτράτο για τηνπροσφορά τωνατομικών τσουρε-
κιώνσεόλουςτουςαθλητέςκαθώςκαιτοκατάστημαSPORTMANIA
καιτονκοΜαρολαχάκηΣτέφανογιαταδώραστουςτρειςτυχερούς
πουκέρδισαντοφλουρί.

Κανονικά συνεχίζεται το πρωτάθλημα της SL2, 
μιας και η διοργανώτρια ανακοίνωσε το πρό-
γραμμα της 15ης αγωνιστικής, τα ματς της 

οποίας θα διεξαχθούν από 17 έως 20 Μαρτίου.

Αντίθετα τοΔΣπου ήταν τοπρογραμματισμένο για τηνΤετάρτη
(15/3)μεταφέρεταιγιατηνεπόμενηεβδομάδακαθώςεκκρεμείηαπό-
φασητουΔιαιτητικούγιατηνπροσφυγήτηςΠΑΕΧανιάκαιτουΑντώνη
Ροκάκηαναφορικάμετηνεκλογικήδιαδικασίαγιατονέοπρόεδρο.Σε
επικοινωνία μάλισταπου είχε οΠέτροςΜαρτσούκος με τονΛευτέρη
Αυγενάκη,ουφυπουργόςΑθλητισμούτόνισεπωςημεταξύτουςσυνά-
ντησηθαοριστείμετάτηνεκδίκασητηςπροσφυγής.

ΤοκρίσιμοεκτόςέδραςπαιχνίδιτηςΒΕΡΟΙΑΣκόντραστονΗρακλή
Λάρισας,μετονοποίοισοβαθμείστηβαθμολογία,ορίστηκεγιατοΣάβ-
βατο(18/3,14:45)στοAELFCARENA.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης15ηςαγωνιστικής:

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ18.03.2023
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ,ΠΑΟΚΒ–Μακεδονικός(13:45/ΕΡΤ3)
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ,ΝίκηΒόλου–ΠΑΟΒ(14:45)
AELFCARENA,ΗρακλήςΛάρισας–ΒΕΡΟΙΑ(14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ19.03.2023
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,ΑναγέννησηΚαρδίτσας–ΑπόλλωνΠ.(14:45)
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,Θεσπρωτός–ΠΟΤΗρακλής(14:45)
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ,ΑπόλλωνΛάρισας-Πανσερραϊκός(14:45)
ΡΟΔΟΥ,Διαγόρας–ΑΕΛ(14:45)
ΡΕΠΟ:ΑλμωπόςΑριδαίας

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ17.03.2023
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ,ΑΕΚΒ-Καλαμάτα(15:15/ΕΡΤ3)

ΣΑΒΒΑΤΟ18.03.2023
ΡΕΝΤΗ,ΟλυμπιακόςΒ-Χανιά(14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ19.03.2023
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ,AthensKallithea–ΠΑΟΡουφ(14:45)
Π.ΣΑΛΠΕΑΣ,Προοδευτική–Αιγάλεω(14:45)
Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ,ΠΑΣΑΗρόδοτος-Επισκοπή(14:45)
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ,ΟΦΙεράπετρας-Ηλιούπολη(14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ20.03.2023
Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,Κηφισιά–ΑπόλλωνΣμύρνης(15:15/ΕΡΤ3)
ΡΕΠΟ:Παναχαϊκή

Συνεχίζεται κανονικά η SL2
ΠότεπαίζειηΒΕΡΟΙΑστηΛάρισα
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Πρωτάθλημαπαγκορασίδων
Νίκη Αιγινίου - 

Ποσειδώνας Βέροιας 0-3

Την δέκατη νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυ-
χε η ομάδα του Ποσειδώνα Βέροιας μέσα 
στο Αιγίνιο με 0-3 σετ (15-25,18-25,24-26) 

και βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην κατάκτηση 
της πρώτης θέσης που οδηγεί στο final four της 
κατηγορίας αυτής.

ΜόνοστοτρίτοσετηΒεροιώτικηομάδαδυσκολεύτηκενατοκα-
τακτήσει,καθώςσταυπόλοιπαεπικράτησεμεχαρακτηριστικήάνεση
καιεπιβλήθηκετουαξιόμαχουαντιπάλου.

Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος)ΜπασιάΜαριαλέναΘεοδωρακο-
πούλουΆννα,ΤσακιριδουΕυδοξία, ΙωακειμίδουΕλισάβετ,Αϊδινίδου
Έλενα,ΓκαϊτατζήΜαρία,ΖιώγαΜαρία,ΓιουβανούληΔήμητρα,Τσα-
κιριδηΑθηνά,ΚαρούσουΕυγενία,ΠάντσιουΑλίκη,ΤσακιριδηΛυδία,
ΜιτσιουΠασχαλίνα,ΠελαλιδουΜαριάννα.

Βαθμολογία
1ΠοσειδώναςΒέροιας.............................................................. 28
2ΑίολοςΚατερίνης.................................................................... 25
3Μ.Αλέξ.Γιαννιτσών................................................................ 24
4ΠάνθεονΛιτοχώρου................................................................ 15
5ΝίκηΑιγινίου........................................................................... 13
6ΓΑΣΑλεξάνδρειας..................................................................... 9
7ΑρχέλαοςΚατερίνης................................................................. 6
8ΓΑΣΜελίκης............................................................................. 0

Η βεροιώτισ-
σα Ελένη 
Λαζαρίδου, 

ψηφίστηκε για 
δεύτερη φορά τις 
τελευταίες εβδομά-
δες ως αθλήτρια 
της εβδομάδας, 
στο αθλητικό συνέ-
δριο North Coast 
για το γυναικείο 
τένις.

Η Ελένη είναι πρωτο-
ετής στο Kenyon College
στοΟχάιο τωνΗ.Π.Α. και
παράλληλαμε τις σπουδές
τηςσυμμετέχειστοπανεπι-
στημιακό πρωτάθλημα τέ-
νις. Είναι εντυπωσιακές οι
επιδόσειςτηςαφούωςηνούμερο

1παίκτρια τουKenyonCollege,
η ομάδα των ‘Owls’, παίζοντας
στοΟρλάντο τηςΦλόριντα, πή-

ρε μόνο νίκες!Πιο εντυπωσιακή
νίκη της Ελένης αυτή απέναντι
στηSarahYang(Νο.11Carnegie

Mellon), την οποία κέρδισε με
σκορ:6-4,6-7 (3), 1-0 (10-8),σε
έναματςθρίλερ!

Το ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑμεΑ 
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

«ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ» διορ-
γανώνει στο ΔΑΚ Δ. 
ΒΙΚΕΛΑΣ, στο  Μακρο-
χώρι, την Παρασκευή 
17 Μαρτίου  2023, από 
τις 9 π.μ. έως τις 13 
:30 μ.μ., τους «3ους 
Αγώνες Φιλίας», “Έλα 
στη θέση μου! Δες την 
μοναδικότητα! Στήριξε 

τη διαφορετικότητα! ” 

ΟιΑγώνεςΦιλίας τελούν υπό
τηνΑιγίδα της ΕΑΟΜΑμεΑ και
εντάσσονται στο Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα τηςομοσπονδίας.με
τηνστήριξητουBeActiveHellas
της ΓΓΑ, της Περιφερειακής Ε-
νότηταςΗμαθίας, τουΚΑΠΑΔή-
μουΒέροιαςκαιτηςΟργανωτικής
Επιτροπής ΣχολικώνΑθλητικών
ΔραστηριοτήτωνΗμαθίας.

Πρόκειται για μια διοργάνωση
που διεξάγεται για τρίτη χρονιά
στην Ημαθία, έχει γίνει θεσμός

και θα είναι ιδιαίτερασημαντική
τόσογια ταάτομαμεαναπηρίες
όσοκαιγιατουςτυπικούςμαθη-
τές γιατί σαν στόχο θα έχει την
συνύπαρξη,τηναποδοχήκαιτην
ενσυναίσθηση μεταξύ των συμ-
μετεχόντων.

Στους “3ουςΑγώνεςΦιλίας”
θασυμμετέχουναθλητές, μαθη-
τές και άτομα με αναπηρίες οι
οποίοι θα ζήσουν μία ανεπανά-
ληπτη  εμπειρία καιπαράλληλα
θα αναδείξουν την Ημαθία ως
κοιτίδα αθλητισμού και κοινωνι-
κήςευαισθησίας.

Τοπρόγραμμα των αγώνων
θαπεριλαμβάνει τα εξής αγωνί-
σματα 50μ, 100μ , 400μ, 800μ,
1500μ,Μήκος, Σφαίρα και Σκυ-
ταλοδρομίες.

Ημεγάληαθλητική γιορτήθα
κορυφωθεί με επιδείξεις Judo,
Αρσης Βαρών σε πάγκο, τοξο-
βολίας,Ακόντιο,Καράτε καιΜο-
ντέρνουΠένταθλου(Laserrun).

Ξεχωριστό μήνυμα θα στεί-
λουν, μέσα από την προσπά-
θεια τους, οι αθλητέςΑμεΑστη-

ρίζοντας τον ιδιαίτερασημαντικό
σκοπό της διοργάνωσης, της έ-
νταξης, της συνύπαρξης και της
αποδοχής.

Σε κάθε αγώνισμαθααναδει-
χθούν ξεχωριστές τριάδες νικη-
τώνγιακάθεκατηγορίαανάφύλο
και θα μοιραστούν αναμνηστικά
μετάλλιαστους υπόλοιπουςσυμ-
μετέχοντες,

Για τη συμμετοχή των μαθη-
τών στους αγώνες απαραίτητη
προϋπόθεσηείναιναέχουνπρο-
σκομίσει τοΑτομικόΔελτίοΥγεί-
αςΜαθητήστηνσχολικήμονάδα,
οι ωφελούμενοι των φορέωνΑ-
μεΑθαπρέπει να έχουν  ιατρική
βεβαίωση και οι αθλητές ενεργή
κάρταυγείας..

ΣΕΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΠΕΡΙΠΤΩ-
ΣΗΔΕΝΘΑΤΟΥΣΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΝΑΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

Ευχαριστούμε θερμά όλους
τους εμπλεκόμενουςφορείς,τους
εθελοντές και τους χορηγούς για
τηνπολύτιμηστήριξητους.

ΟΑθλητισμός είναι για όλους
καιεμείςτοκάνουμεπράξη!

ΤΕΝΙΣ
ΑθλήτριατηςεβδομάδαςηΕλένηΛαζαρίδου
στοπανεπιστημιακόπρωτάθλημαστιςΗ.Π.Α.

Την Παρασκευή 17/3 στο Μακροχώρι
οι «3οι Αγώνες Φιλίας»
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Προκρίθηκε στον β’ γύρο
του σχολικού πρωταθλήματος

το 4ο ΓΕΛ Βέροιας

Στονβ’γύροτουσχολικούπρωταθλήματοςπέρασεηομάδατου
4ουΓΕΛΒέροιαςεπικρατώνταςεπίτου2ουΕΠΑΛΣερρώνμε1-0.

ΤονικητήριογκολπέτυχεοΤσίληςπέντελεπτάπριντηλήξητης
αναμέτρησης.

ΟαγώναςδιεξήχθηστοδημοτικόΣτάδιοΝάουσαςκαιήταναμ-
φίρροποςμέχριτοτελευταίολεπτό.

Οιφιλοξενούμενοιείχανελαφράυπεροχήστο1οημίχρονο.Στο
2οημίχρονοοιπρωταθλητέςτουσχολικούπρωταθλήματοςΗμαθί-
αςισορρόπησανκαιστατελευταίαλεπτάανέλαβαντηνπρωτοβου-
λίατωνκινήσεων.

Ηπροσπάθειατουςεπιβραβεύθηκεμεέναγκολπουήτανκαιτο
νικητήριο.

ΟιΣυνθέσεις
4ο ΓΕΛΒέροιας: Νούλης, Γιοβανόπουλος Γ., Τσίλης, Παπα-

δόπουλος, Γώγος,Λαζαρίδης,Μπάμπαλος, ΓιοβανόπουλοςΠ.,
ΝικόπουλοςΝ.,Κούβαρος Ι.,Βασιλακάκης,Μαντζουράνης,Βύζας,
Μαραβελάκης,Κουτσαντάς,Οργιανέλης,Κιόσια,Οικονόμου.

(Καρακάτης,Θεοχαρίδης)
2οΕΠΑΛΣερρών:Τσιφλίκας, Καρακάσης, Σαμαρτζίδης,Τσι-

φτσόγλου,Μυροφορίδης,Θεοχαρίδης,Σαφούρης,Κελλίδης,Αβρα-
μίδης,ΤζιάνηςΑ.,Τσιαούσης,Τσιλογεώργης,ΤζιάνηςΠ., Σφουγ-
γούρης,Τζελέπης,Κούρτεσης,Τόλιος,Ματσάς. (Τόλιος, Κούρτε-
σης)

Με νίκες των ομάδων της 
Ημαθίας, ξεκίνησε η β’ 
φάση του πρωταθλήμα-

τος μπάσκετ της Α’ κατηγορίας 
ΕΚΑΣΚΕΜ. Ο Ζαφειράκης Νάου-
σας επικράτησε εκτός έδρας 
του Εργόναθλου, ενώ οι Αετοί 
Βέροιας κέρδισαν στα Γιαννιτσά 
τον τοπικό Μ. Αλέξανδρο. Ανα-
λυτικά:

Εργόναθλος–ΖαφειράκηςΝάουσας
72-75

Ισορροπημένο και αμφίρροπο ήταν το
παιχνίδιστοΠολύκαστροσεόλη του τηνδι-
άρκεια.Οιδυοομάδεςήτανκοντάστοσκορ
και το προβάδισμα άλλαξε αρκετές φορές
χέρια. Στο κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο, η
πολύ καλή άμυνα του Ζαφειράκη κράτησε
στους οκτώπόντους τους γηπεδούχους και
έδωσετηνευκαιρίαστηνομάδατηςΝάουσας
ναπάρειτοπάνωχέρικαιτηνίκη.

Διαιτητές:ΤαρενίδηςΣτ.,Χρυσάφης.
Δεκάλεπτα:21-23,46-47,64-60,72-75.
ΕΡΓΟΝΑΘΛΟΣ:(Παπαδόπουλος)Καπνό-

πουλος,Μιχαλόπουλος,Κηρύκος20(3),Πε-
χλιβανίδης4,Δαμακούδης4,Πατσούρης14
(2),Σιδηρόπουλος30(3),Γιαννακούλης

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ: (Τούφας)ΠουρλίδαςΒ. 9
(1),Κολτσιάκης,Βάιγκαντ 3 (1),Δημάκας6,
Σκουλαριώτης 10 (1),ΠουρλίδαςΔ. 11 (1),
ΜπιλιούρηςΔ. 9,ΜπιλιούρηςΑ. 4,Μίσκος,
Μουρατίδης23(4).

ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών–Αετοί
Βέροιας66-72

Το ματς στα Γιαννιτσά ξεκίνησε με τον
χειρότεροτρόπογιατουςΑετούςΒέροιας.Ο
ΜέγαςΑλέξανδροςέδειξεδιάθεσηκαιπάθος
στοπαιχνίδιτου,μεαποτέλεσμανααποκτή-
σειδιψήφιαδιαφοράμετοτέλοςτουπρώτου
δεκαλέπτου.

ΟιΑετοίΒέροιας,«υπνωτισμένοι»σαυτό
το διάστημα (μόλις 16πόντους), έδειξαν να
συνέρχονταιστησυνέχειακαιναβρίσκουντα

πατήματα τους, πετυχαίνοντας 19πόντους
στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο τελείωσε
ισόπαλο(37-37).

Ηβελτίωσητηςάμυναςήταντοζητούμενο
για τους «ασπρόμαυρους» και το πέτυχαν
στοτρίτοδεκάλεπτο,στοοποίοδέχτηκαν12
πόντους,τηνώραπουσκόραραν17.

Ήτανφανερόπως τοπαιχνίδι είχε γείρει
προςτομέροςτωνφιλοξενούμενων,οιοποί-
οιδιατήρησαντονέλεγχοτου,παράτογεγο-
νόςπωςοΣτοΐτσηςέκανεότιπερνούσεαπό
τοχέριτου(30πόντους)νααλλάξειτημοίρα
τωνγηπεδούχων.

Ταδεκάλεπτα:28-16,37-37,49-54,66-72
ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννιτσών (Κασιμί-

δης):Κουτσούρας10,Μωυσίδης7(1),Στο-
ΐτσης 30 (3),Ακονίδης, Παπαδόπουλος 7,
Παπαμανώλης10(1),Παρτσαλάκης2

Αετοί Βέροιας (Οκλαλιώτης) : Γκανάς 3,
Λέφας 6, Χατζηχαρίσης 14 (1), Πάππου 6,
Πετρόπουλος, Γιαμπατζίδης 15 (2), Ιωσηφί-
δηςΜ. 13 (2), Παπαδόπουλος Ι.Μ. 15 (1),
Σιδηρόπουλος

Αποτελέσματα:
Εργόναθλος–ΖαφειράκηςΝ.......... 72-75
Αιγινιακός–ΊκαροιΓιαννιτσών....... 55-67
Βατανιακός–Εδεσσαϊκός.............. 83-69
ΜέγαςΑλ.Γιαννιτσών–ΑετοίΒέρ.. 66-72
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2ΊκαροιΓιαννιτσών..............................11
3Βατανιακός........................................11
4ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών......... 10
5Εδεσσαϊκός....................................... 10
6Εργόναθλος...................................... 10
7ΑετοίΒέροιας.................................... 10
8Αιγινιακός............................................ 9

Ηεπόμενηαγωνιστική
(2η–15.03.2023)

ΜέγαςΑλ.Γιαννιτσών–Βατανιακός
ΖαφειράκηςΝάουσας–Εδεσσαϊκός
ΑετοίΒέροιας–ΊκαροιΓιαννιτσών
Εργόναθλος–Αιγινιακός
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ΔεντακατάφερανοιδύοομάδεςτηςΗμα-
θίας, στην 20ηαγωνιστική τουπρωταθλήμα-
τοςμπάσκεττηςΓ’Εθνικήςανδρών.

Γιατον5οόμιλο,ηΜελίκηγνώρισετηνήτ-
ταστοΚιλκίςαπότηνΚου.Πα.με95-76,ενώο
ΆθλοςΑλεξάνδρειας έχασεστηνΚοζάνηαπό
τοντοπικόΕθνικόμε84-57.

ΕθνικόςΚοζάνης-ΑθλοςΑλεξάνδρειας
84-57

Δεκάλεπτα:24-14,49-32,66-46,84-57
Διαιτητές:Βασιλόπουλος,Κώνης
ΕθνικόςΚοζάνης(Τζιλίνης):Μπίνγκας,Μα-

τούλας5(1),Κάτανος1,Σούπουρας8(2),Τσο-
λάκης14(2),Γιαμούζης21(4),Καπενής14(1),
Μπλιάγκος,Γκουτζιομήτρος11(2),Μπλιούμης,
Κυρούδης,Μακρίδης10.

ΆθλοςΑλεξάνδρειας (Αγγέλης): Καραφίλ-
τσης,Σιτσάνης5, Γκεκόπουλος4,Τακούτσης
3(1),Κομμάτος,Αγγέλης,Γκίτκος,Τσαρούχας
11(1),Κοχλιαρίδης16,Τερζόπουλος18.

Κου.Πα.Κιλκίς-ΓΑΣΜελίκης95-76
Δεκάλεπτα:16-21,36-41,70-60,95-76
Διαιτητές:Διαμαντής,Καννής
Kου.Πα. (ΘεοδωράκοςΝ.): Παπαδόπου-

λοςΣ.19(3),ΘεογιάννηςΒ.6(1),Φιλιππίδης,
Θεοδωράκος 9(1),Μανούσος 22,Πιπερτζής,
Ημερίδης18(2),Μιροσάβιτς,Ακριτικής21,Πο-
ζίδης,ΘεογιάννηςΦ.,ΠαπαδόπουλοςΝ..

Μελίκη (Τοπούζης): Τσανίδης, Ντινάκης
19(1),Πάντζιος14(2),Μούμογλου2,Σαχμπα-
τιάν17,Ντόβας,Ματράνας2,Στάκταρης8(2),
Κυριακού6(2),Στοϊτσης8.

Αποτελέσματα
ΜΕΝΤ-ΑΟΑρετσού......................... 69-78
ΕθνικόςΚοζ-ΆθλοςΑλεξ................. 84-57
Κου.Πα.Κιλκίς-ΓΑΣΜελίκης........... 95-76
ΙωνικόςΙωνίας-ΑΣΚαστοριάς......... 52-61
ΠιερικόςΑρχ-ΠΑΟΚΜεσ................ 77-52
Ρεπό:ΌλυμποςΕλευθερίουΚορδελιού

Βαθμολογία(σε20αγώνες)
1.ΑΟΑρετσού...........................35(17-1)
2.Κου.Πα.Κιλκίς.......................32(13-6)
3.ΌλυμποςΕλ.Κορδελιού........30(12-6)
4.ΙωνικόςΙωνίας.......................30(12-6)
.................................................................
5.ΜΕΝΤ....................................28(10-8)
6.ΑΣΚαστοριάς........................28(10-8)

7.ΠιερικόςΑρχέλαος................. 25(7-11)
8.ΓΑΣΜελίκης..........................24(6-12)
9.ΆθλοςΑλεξάνδρειας...............24(5-14)
10.ΠΑΟΚΜεσοποταμίας..........22(4-14)
11.ΕθνικόςΚοζάνης.................22(4-14)
*Κου.Πα.Κιλκίς,ΌλυμποςκαιΆθλοςΑλε-

ξάνδρειαςέχουνέναπαιχνίδιπερισσότερο.

Επόμενηαγωνιστική(21η,19/3)
ΑΟΑρετσού-ΕθνικόςΚοζάνης
ΠΑΟΚΜεσοποταμίας-ΜΕΝΤ
ΑΣΚαστοριάς-ΠιερικόςΑρχέλαος
ΓΑΣΜελίκης-ΙωνικόςΙωνίας
ΌλυμποςΕλ.Κορδελιού-Κου.Πα.Κιλκίς
Ρεπό:ΆθλοςΑλεξάνδρειας

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.

Τετάρτη 15-3-2023

14:30-21:00 ΠΟΤΑ-

ΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙ-

ΟΣΠΙΕΡΙΩΝ4423310-

26914

14:30-21:00 ΜΑ-

ΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1823310-

23132

19:00-21:00 ΠΙΣΚΙ-

ΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ2023310-23416

21:00-08:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

Φαρμακεία

Γ’ Εθνική
ΉττεςγιαΓΑΣΜελίκηκαιΆθλοΑλεξάνδρειας

Α’ΕΚΑΣΚΕΜ
Με το δεξί μπήκαν στην Β’ φάση

Ζαφειράκης Νάουσας και Αετοί Βέροιας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

 Την Τετάρτη 15 Μαρ-
τίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει στη σειρά των 
ομιλιών «Αγιολογία και 
ζωή» με την ευκαιρία της 
εορτής του Οσίου Χρι-
στοδούλου του εν Πάτμω 
μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον ρα-
διοφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος 90,2 FM».  

Την Πέμπτη 16 Μαρ-
τίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λει-
τουργία στην πανηγυ-
ρίζουσα Ιερά Μονή των 
Αγίων Πάντων Βεργίνης 
για την εορτή του Οσί-
ου Χριστοδούλου του εν 
Πάτμω, κατά την οποία 

εορτάζει η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Γερόντισσα Χριστοδούλη.  
 Την Πέμπτη 16 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των 

ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος»  και θα αναπτύξει το θέμα: «Πως γίνε-
ται η σωστή προσευχή;» μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

 Την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέ-
ντρο Αλεξανδρείας θα παραστεί και θα χαιρετίσει την εκδήλωση του 
Συλλόγου Σαρακατσαναίων Νομού Ημαθίας «Οι Σταυραετοί».  

 Την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Μητροπολι-
τικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.  

Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

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

ευχαριστεί θερμά την Ιατρό - Ακτινοδιαγνώστρια κ. Βασιλική Κα-
ραδήμου για τη δωρεάν διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων σε 
ωφελούμενες του Ξενώνα Βραχείας Διαμονής της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία, προσφορά ή δωρεά κοινωνικής α-
ναφοράς των συμπολιτών μας συμβάλλει στην αναβάθμιση του 
μέσου όρου της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ανθρώπων που 
συνδράμουμε, στη μείωση των όποιων ανισοτήτων και προάγει 
σημαντικά  τον τοπικό μας πολιτισμό.

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέ-

ντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι :
1. Τον Διδάσκοντα - Διδάκτορα Ακαδημαϊκής Εμπειρίας του 

Τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, κο Γεωργίου Κωνσταντίνο και τους φοιτητές/τριες του 
Τμήματος.

2. Τους φοιτητές του τμήματος Φωτογραφίας του ΔΗΠΕΘΕ 
Βέροιας : Ευαγγέλια Ιωαννίδου, Σοφία Δαμιανίδου, Δάφνη Τσο-
λάκη, Μιχάλη Χασιώτη και τον καθηγητή τους Τάσο Θώμογλου.

Που το Σάββατο 11 Μάρτιου 2023 και ώρα 09:30 π.μ. έως 
12:00 π.μ. συμμετείχαν στο project του Κέντρου μας « Photo 
voice» του οποίου τα αποτελέσματα θα σας δοθεί η ευκαιρία να 
θαυμάσετε στο Πασχαλινό μας Παζάρι στον ισόγειο χώρο του 
Δημαρχείου Βέροιας :  

31-3 : 17:30 μ.μ. έως 21:30 μ.μ.
  1-4 : 09:00  π.μ. έως 21:30 μ.μ.
  2-4 : 09:00  π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Η εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα.

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 Δημητρίου 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 

Αναστάσιμος Εσπερινός και 
ομιλία από τον π. Νίκωνα 

Αγιορείτη στη Νάουσα

 Το Σάββατο 11 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
χοροστάτησε στον Αναστάσιμο Εσπερινό στον Μητροπολιτικό 
Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης.

Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησε η καθιερωμένη 
πνευματική ομιλία που πραγματοποιείται κάθε Σάββατο της 
Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αποτελεί ποιμαντική μέ-
ριμνα και πρωτοβουλία του Σεπτού Ποιμενάρχου μας κ. Παντε-
λεήμονος από τα πρώτα χρόνια της Ποιμαντορίας του.

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Ιερομόναχος Νίκων Αγιορείτης, ο 
οποίος μίλησε με θέμα: «Περί νοεράς προσευχής».

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του Λυκείου των 
Ελληνίδων Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέ-
λευση, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 στις 5.30 μ.μ. στην ιματιο-
θήκη του σωματείου, επί της οδού Κωττουνίου αρ. 16.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επό-
μενη 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 Πεπραγμέ-

νων του 2022.
2.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως.
3.Ανάγνωση και Επικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενι-

κής Συνέλευσης του 2022.
4.Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2022.
5.Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6.Εγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙαγρόκτη-

μα5στρεμμάτωνστον

ΤριπόταμοΒέροιας,πολύ

κοντάστοχωριό,μεηλε-

κτρικόρεύμα,είναιποτι-

στικόκαιχέρσο.Πληρ.

τηλ.:2331027740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο

σταΠαλατίτσια εντός

τουοικισμού480 τ.μ.,

άρτιο και οικοδομήσι-

μο,μεαποθήκηκαια-

χυρώναπαλιά.Πλρη.

τηλ.: 210 7228806 &

6973358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο

240 τ.μ.στηνπεριοχή

Πιερίων, δίπλα στην

πρώηνALPHABANK.

Τηλ.:6976985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο

209τ.μ.,συντελεστήςδό-

μησης1,2,Διογένουςμε

ΠιερίδωνΜουσώνγω-

νία,Βέροια.Τηλ.:2331

300901,6944555197.

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.



ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγοράστοκέ-

ντρο της Βέροιας γκαρσονιέ-

ραμέχρι 50 τ.μ. με ασανσέρ.

Τηλ.:6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-

ρα,1οςόροφος,Ανοίξεως52.

Πληρ.τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα

120τ.μ.μεπατάρι35τ.μ.,σε

άριστη κατάσταση, εξαιρετι-

κήςπροβολής, κοντάστη γέ-

φυραΚούσιου. Πληροφορίες

στο τηλέφωνο6972269839κ.

Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με

εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10.

Διαθέτειμεταλλικόρολόασφα-

λείας.Τηλ.:6986731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Μεταφορική Εταιρία

ΝΕΟΣΙΚΑΡΟΣζητείοδηγόμε

δίπλωμαΕ΄κατηγορίας.Προ-

ϋπηρεσία ευπρόσδεκτη. Τηλ

επικοινωνίας 23310 22022&

2331067997.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΠωλητές-Πω-

λήτριες  για πλήρη απασχό-

ληση άνω των 24 ετών με

απαραίτητη γνώσηΑγγλικών

από γνωστήαλυσίδα υποδη-

μάτων. Αποστολή  βιογρα-

φικών με φωτογραφία στο

koniarisshoes.hr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-

σία έως30 ετώνσε κατάστη-

μα εστίασης (στο κέντρο της

Βέροιας) για service και βοη-

θός κουζίνας. Πληροφορίες,

6977588855,6973653987.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ω-

ρηφροντίδαηλικιωμένηςστο

Ταγαροχώρι Ημαθίας. Πληρ.

τηλ.: 23310 71653 & 6984

427753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για

σέρβις και κουζίνα από τη

«ΦΙΝΑ ΚΟΤΑ». Τηλ.: 23310

43222(απογευματινέςώρες).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςΤΑΞΙ με

ειδική άδεια από επιχείρηση

στη Βέροια για πλήρη απα-

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-

νικός &Ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια γιαπλήρηαπασχόλη-

ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας

2331071553&2331062900,

ώρες επικοινωνίας 9.30 με

18.30 & email: nkakaris@

hotmail.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να

φροντίζεί άτομο με αστάθεια

σταπόδια. Πληρ. τηλ.: 6970

510164 ή 23310 66976 στη

Βέροιακ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να

φροντίζει ηλικιωμένους σε

24ωρη βάση, αναλαμβάνει

καθαριότητα σπιτιών, γρα-

φείων και σκάλες.Τηλ.: 6940

998054.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων.Τηλ.: 6945738276 κα

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα καιπεριποίηση ηλι-

κιωμένωνγια24ώρες.Πληρ.

τηλ.:6993678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 65 χρόνων, συντα-

ξιούχος, εμφανίσιμη, κοινωνι-

κή, αξιοπρεπής, αναζητάσύ-

ντροφοέως70χρόνωνγιαμία

ουσιαστική σχέση ζωής.Μό-

νο σοβαρέςπροτάσεις. Τηλ.:

6993233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών.

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

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.

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

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 Ύστερα από ένα χρόνο αυστηρών 
κυρώσεων στη Ρωσία με σκοπό την οικονο-
μική της κατάρρευση για την εισβολή στην 
Ουκρανία, πτώχευσαν δύο τράπεζες στην 
Αμερική…

P Κάτι θα κάναμε λάθος εμείς από τη 
σωστή πλευρά της ιστορίας ε;

P Η σωστή πλευρά και της οικονομίας 
άραγε;

P Άλλη όρεξη δεν είχαμε σ’ αυτή τη 
ζωή, να στηρίζουμε κάθε τρις και λίγο τις 
τράπεζες.

P Και δη τις αμερικάνικες.

P Εγώ φταίω που δεν εκμεταλλεύτη-
καν το ότι τις έβαζα το κλειδί του σπιτιού 
κάτω από το πατάκι της εξώπορτας τόσο 
χρόνια με τα δάνεια;

P Και μην ξεχνάτε ότι την τελευταία 20ε-
τία πάντα κόβαμε κομμάτι για την τράπεζα στη 
βασιλόπιτα της Πρωτοχρονιάς.

P Άσε δηλαδή που τις μισές φορές σ’ αυ-
τό έπεφτε το φλουρί.

P Το λες και τύχη του πρω-
τάρη.

P Ευτυχώς που δεν είχαν 
εκπρόσωπό τους στη βασιλό-
πιτα, θα μας είχαν πάρει όλα 
τα ψιλά.

P Αφού σκεφτόμουν ότι α-
πό ένα σημείο και μετά για τον 
λόγο αυτό δεν έμπαινε Άγιος 
Βασίλης στο σπίτι. Είχε κι αυτός 
στεγαστικό.

P Ο Ανδρουλάκης δηλώ-
νει σίγουρος ότι θα υπάρξει 
κυβέρνηση μετά τις πρώτες 
εκλογές. Η τύχη του ρυθμιστή.

P  Τρίτος τόσο όσο. Και να 
σε χρειάζονται και να μην σε φο-
βούνται.

P Δεν ξέρω για τον Τσίπρα, 
ο Ανδρουλάκης σίγουρα έρχε-
ται με φόρα.

P Απλώς δεν έχει απαντη-
θεί ακόμη το αν το σημερινό ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι 
άλλη μία συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ ή το αντίθετο.

P Όπως και ο Πολάκης, που τον χαλάει αλ-
λά το πίνει.

P Και:
Ένας παντρεμένος 

αποφασίζει να μείνει αρ-
γά στο γραφείο γιατί έχει 
στο μάτι τη σέξι γραμ-
ματέα του. Τηλεφωνάει 
λοιπόν στη γυναίκα του 
ότι θα αργήσει. Μετά 
τη δουλειά πάνε με τη 
γραμματέα για φαΐ, η 
τύχη του δεν τον εγκα-

ταλείπει και καταλήγουν για δύο ολόκληρες ώρες 
στο διαμέρισμα της για τα περαιτέρω. Πάει στο 
μπάνιο στο τέλος ο τύπος να σενιαριστεί για την 
επιστροφή και διαπιστώνει μια κατακόκκινη βούλα 
από πιπιλιστό φιλί φάτσα στον λαιμό του. Πανι-
κός! «Τι θα πω στη γυναίκα μου;» σκέφτεται.

Φτάνει σπίτι και με το που ξεκλειδώνει την 
πόρτα, τρέχει ο σκύλος να τον προϋπαντήσει. 
«-Αυτός είσαι!» σκέφτεται ο τύπος, πέφτει στο 
χαλί, κάνει ότι τάχα προσπαθεί να κρατήσει σε 
απόσταση το ζώο και κρατώντας τον λαιμό του με 
το ένα χέρι λέει:

-Αγάπη μου, κοίτα τι μου έκανε στον λαιμό ο 
σκύλος!

Κι αυτή, ανοίγοντας την μπλούζα της:
-Άτιμο ζώο! Εμένα κοίτα τι μού έκανε στο στή-

θος!
Κ.Π.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο ‘Αιγές Μέλαθρον’ το εκπαιδευτικό σεμινάριο που δι-
οργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας, 
σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 
Σύλλογο και το ΙΔΕΕΑΦ (Ινστιτούτο Δια Βίου Εκ-
παίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρ-
μακοποιών), με θέμα: ‘Σωστή χρήση συσκευών 
χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων – ο ρόλος 
του φαρμακοποιού’.

Στο πρόγραμμα της 8ωρης εκπαίδευσης συμ-
μετείχαν εκτός από τους φαρμακοποιούς της 
Ημαθίας και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Γρεβε-
νών, Κοζάνης, Πέλλας, Καστοριάς, Πιερίας και 
Φλώρινας.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με την επιστημο-
νική ευθύνη του Καθηγητή Παιδιατρικής Πνευ-
μονολογίας, Διευθυντή Γ’ Παιδιατρικής κλινικής 
ΑΠΘ, ΓΝΘ ‘Ιπποκράτειο’ κ. Ιωάννη Τσανάκα και 
της επιστημονικής του ομάδας.

Το ΔΣ και τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Ημαθίας ευχαριστούν θερμά τον κ. Τσα-
νάκα, επίσης τον Αν. Καθηγητή ΑΠΘ κ. Φώτιο 
Κυρβασίλη, την Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ κ. Ελπίδα 
Χατζηαγόρου και την Πνευμονιολόγο κ. Ελένη 
Καρέτση, για τις πολύτιμες γνώσεις τους και την 
εκπαίδευση που προσέφεραν σε όλους τους 
συμμετέχοντες φαρμακοποιούς.

 
 

Η Πρόεδρος    Ο Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία     Μουρτζίλας Γεώργιος

Νηστίσιμες Νοστιμιές 
στο Πρατήριο της ΑΛΜΗ!

Η Σαρακοστή 
ήρθε, αλλά τα Ο-
ρεκτικά Ελληνικής 
Φύσης της ΑΛΜΗ 
είναι εδώ! 

Τα αγαπημένα 
προϊόντα της Ημαθίας είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα και το 
εξωτερικό για τις ιδιαίτερες γεμίσεις τους αλλά στο Πρατήριο της 
ΑΛΜΗ μπορείτε να βρείτε και μια εξαιρετική ποικιλία νηστίσιμων 
νοστιμιών για να στολίσετε το τραπέζι και τα σαρακοστιανά σας 
γεύματα. Μακεδονικές πιπερίτσες, ελιές με μπαχαρικά και σκόρ-
δο, λιαστές τομάτες και ψητά μανιτάρια σας περιμένουν!

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα της ΑΛΜΗ στο 
Πρατήριο στις εγκαταστάσεις της εταιρίας (5ο χλμ Ε.Ο. Αλεξάν-
δρειας-Κρύας Βρύσης) από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 
πμ – 15:00 μμ. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 23330 27800 
και το info@almifoods.gr . 
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Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας: 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 

το εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Βέροια

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
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