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Την φωτογραφία του πρωτοσέλιδου της «Espresso» την 
δημοσίευσε ο «ΛΑΟΣ» το 2021! Τι ισχύει τελικά;

ΌτανείδαμετοπρωτοσέλιδοτηςεφημερίδαςEspressoμεημερομηνία15Μαρτίου2023,καιτίτλο«εικόνεςντρο-
πήςμίαανάσααπότοΜουσείοΑιγώνμετουςβασιλικούςτάφους-ΧωματερήηγητουΜεγαλέξανδρου»,κάτιμας
θύμισεηφωτογραφία…Μάλισταμεαναφοράσεαυτότοπρωτοσέλιδοεξεδόθηηανακοίνωσητηςπαράταξης«Μαζί
γιατοδήμοΒέροιας»τουυποψηφίουδημάρχουΜιχάληΧαλκίδη,κάνονταςλόγογιαεικόνεςτρίτουκόσμουδίπλαστο
μουσείοτωνΑιγών.

Ανατρέχονταςωστόσοστον«ΛΑΟ»Οκτωβρίουτου2021,διαπιστώσαμεότιπρόκειταιγιατιςίδιεςφωτογραφίεςσε
υπογεγραμμένοδημοσίευμαστις20Οκτωβρίου2021,μετίτλο«Πανέξυπνηπόληή…Καιτοπεριβάλλον;».

Τελικάτιισχύει;Οιφωτογραφίεςδημοσιεύθηκανωςπρόσφατεςστοπρωτοσέλιδο;Καιήρεμαρωτάμε:Απότότεμέ-
χρισήμεραπαραμένειστοσημείοδίπλαστοναρχαιολογικόχώροπουπρόσφαταεγκαινιάστηκεαπότονπρωθυπουρ-
γό(έχεικαιφωτοεγκαινίωνστοπρωτοσέλιδο)μιατέτοιακατάσταση,σανναμηνπέρασεμιαμέρα;

Έρχεται Dentist pass για δωρεάν οδοντιατρικό
έλεγχο σε παιδιά

Μετάτοfuelpass,powerpassκαιmarketpass,έρχεταισύμφωναμεπληροφορίεςμετάτοΠάσχακαιdentistpass!
Πρόκειταιγιαδωρεάνοδοντιατρικόέλεγχοπαιδιώναπό6έως12ετώνμέσωτηςκάρταςdentistpassπουθαπρέπει
οιγονείςτουςναπρομηθευτούνμέσωαίτησηςπουθακάνουνστηνπλατφόρμα.Ανκαιηενέργειαείναιπροςτηνσω-
στήκατεύθυνσηγιατονέλεγχοτηςστοματικήςυγείαςτωνπαιδιών,ωστόσοοιυπηρεσίεςπουπεριλαμβάνονταιστην
αμοιβήτων40ευρώδενπεριλαμβάνουντηνβασικήεργασίατουσφραγίσματος,γιατηνοποίαοιγονείςθαπρέπεινα
βάλουντοχέριστηντσέπη.

Ηδιαδικασίαχορήγησηςτηςκάρτας
Οιγονείςθαπρέπειναυποβάλλουναίτησηγιατηνέκδοσητηςκάρταςχρηματοδότησηςμέσωτουgov.grήμέσω

τωνΚΕΠστηνΗλεκτρονικήΠλατφόρματουΠρογράμματος.
Έπειταηκάρτα,πουθαεκδίδεταιμέσωgov.gr,θααποθηκεύεταιστοψηφιακόπορτοφόλιτουκινητούτουδικαιού-

χουγονέακαιθαμπορείναχρησιμοποιηθείσταPOSόλωντωνοδοντιατρείων.
Τοdentistpassπουθαενεργοποιείταιθαέχειισχύέξιμήνες.
Δυνατότητασυμμετοχήςστοπρόγραμμαθαέχουνόσοιοδοντίατροιεπιθυμούνυπότηνπροϋπόθεσηόμωςναδια-

θέτουνκαταχωρημένοPOS.
Κατάτηνεπίσκεψηθαχρεώνεταιηκάρτατουασθενούςκαιοοδοντίατροςθαεισπράττειταχρήματαγιατηνεπί-

σκεψηχωρίςυποβολέςήάλλεςγραφειοκρατικέςδιαδικασίες.
Τοποσόπουθαεισπράττουνοιοδοντίατροιγιακάθεπαιδίέχειορισθείστα40ευρώ.

Τοδωρεάνπρόγραμμαπεριλαμβάνειταεξής:
-Έλεγχοςτηςστοματικήςυγιεινήςτουπαιδιού
-Φθορίωσηδοντιών
-Καθαρισμός
-Ενημέρωσηκαιοδηγίεςστοματικήςυγιεινήςσταπαιδιάκαιστουςγονείς.

Μια ακόμη σημαντική 
διάκριση για την Ημαθιώτισα 

συνθέτρια Λίνα Τόνια
ΗΛίναΤόνια είναι διάση-

μη Ελληνίδα συνθέτρια με
έντονη καλλιτεχνικήδραστη-
ριότηταστηνΕλλάδα και το
εξωτερικό και δεκάδες ση-
μαντικά βραβεία σε διεθνείς
διαγωνισμούςσύνθεσηςστη
Βιέννη, τοΠαρίσι, τοΛονδί-
νο,τηΝέαΥόρκη,τηΒαϊμά-
ρη, το Ζάγκρεμπ, τη Σόφια,
τηΦιλιππούπολη,ταΤίρανα,
τηνΑθήνακαιτηΘεσσαλονί-
κη,γιατοέργοτης.Προχθές,
ανακοίνωσε με ανάρτησή
της στο FB, μια ακόμη διά-
κριση:Τοέργοτης«Mare»γιατοchamberensembleκέρδισε
τοπρώτοβραβείοστον4οΔιεθνήΜουσικόΔιαγωνισμό της
Βιέννης2023καιησυναυλίατουνικητήθαπραγματοποιηθεί
στοMusikverein,τονΑπρίλιοτου2023!

Όχιμόνοηίδιακαιηοικογένειάτηςνοιώθουνυπερήφανοι
για τηΛίνααλλάκαιηΗμαθία,αφούησυνθέτηςγεννήθηκε
στηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας το 1985, και έχει κατακτήσει τις
παγκόσμιεςμουσικέςσκηνές!Καισεανώτερα!!!

«Κλειστό»γιαόλητην
τουριστικήσεζόν2023το
«Ναυάγιο»τηςΖακύνθου
γιαλόγουςασφαλείας

Για όσουςσχεδιάζουνπασχαλινές ή καλοκαιρινές διακο-
πέςστηΖάκυνθοθαπρέπει ναγνωρίζουνότιδενθα έχουν
τηνδυνατότηταναεπισκεφθούντοδιάσημο«Ναυάγιο».Την
εκ νέουαπαγόρευσηπρόσβασηςστηνπαραλία «Ναυάγιο»
τηςΖακύνθου,εισηγήθηκεοΟργανισμόςΑντισεισμικούΣχε-
διασμούκαιΠροστασίας(ΟΑΣΠ),στοπλαίσιοτωνεπανεκτι-
μήσεώντουαναφορικάμετησεισμικήδραστηριότητακαι τα
κατολισθητικάφαινόμενα.Σύμφωναμε τηναυτοψίαπουδι-
ενεργήθηκεστις8Μαρτίου2023απόεπιστημονικόκλιμάκιο
τουΟΑΣΠ,υπότηνκαθοδήγησητουπροέδρουτουκαθηγητή
ΕυθύμιουΛέκκα, διαπιστώθηκε εκτεταμένος κατολισθητικός
κίνδυνοςλόγωδιάβρωσηςσταπεριμετρικάπρανή.

Μεβάση τα ευρήματα της αυτοψίας,πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη τουΥπουργείουΚλιματικήςΚρίσης καιΠολιτικής
Προστασίας, τουΥπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής, του
ΥπουργείουΤουρισμού,τηςΕλληνικήςΑστυνομίας,τουΛιμε-
νικούΣώματος,τηςΠεριφέρειαςΙονίωνΝήσων,υπότονσυ-
ντονισμό τηςΠροεδρίας τηςΚυβέρνησης,για τηνεφαρμογή
τηςαπαγόρευσηςπρόσβασηςστηνπαραλία«Ναυάγιο» για
τηνφετινή τουριστικήπερίοδο.Συμφωνήθηκε, επίσης,ηκα-
τάστασηναεπανεκτιμάταιδύοφορέςετησίωςμετάαπόνέες
επιτόπιεςαυτοψίες.

«Ηασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών είναιπάνωαπό
όλακαιηαπόφασηλήφθηκελαμβάνονταςυπόψητανέαεπι-
στημονικάδεδομένατουΟΑΣΠκαιτουΠροέδρουτουκαθη-
γητήΕ.Λέκκα,δεδομένης τηςμεγάλης επισκεψιμότητας της
περιοχήςκατάτηντουριστικήπερίοδο»,δήλωσεουπουργός
ΤουρισμούΒασίληςΚικίλιας.

ΓιατοΗρώοτηςπλατείαςΩρολογίου
ΜεαφορμήτηνδημοσίευσησχετικήςφωτογραφίαςστηστήληΜεΜιαΜατιά,τουΣτέργιουΖυγουλιάνου,στα

Λαικάμας,οΓεράσιμοςΚαλλιγάςμαςθυμίζειένααπόσπασμααπότοβιβλίοτουΝικολάουΙ.Καλλιγά«Αναπο-
λώνταςστουςδρόμουςτηςπαλιάςΒέροιας»,πουαφοράτοπαλαιόηρώοτηςΒέροιας:

Απέναντιαπότονπλάτανοστανότιατηςπλατείαςπροςτο3οΔημοτικόΣχολείοήταντοΗρώο.Ένακαλλιμάρμαρο
βάθρο,μετέσσερασκαλοπάτια,μιαπλάκα,πουείχεχαραγμένοέναντσολιάμετοόπλο,έναστεφάνι,καιμιαεπιγραφήε-
νόςαρχαίουρητού,«είςοιωνόςάριστοςαμύνεσθαιπερίΠάτρης».Εκείκαταθέταμεκάθε25ηΜαρτίουκαι28ηΟκτωβρίου
το«ΣτεφάνιτηςΤιμής»,γιανατιμήσουμεστοπρόσωποτουΑγνώστουΣτρατιώτηόλουςεκείνουςπουθυσίασαντηζωή
τουςγιαεμάςκαιτηνπόλημας.ΚάθεΚυριακήπρωί,ηΣτρατιωτικήΜπάνταέπαιζεμπροστάστοΗρώοεμβατήρια.Γεγο-
νόςπουδενάρεζεστουςκατοίκουςτωναπέναντισπιτιώνκαιζήτησανκαιπέτυχαντηνμετεγκατάστασήτου,στηβόρεια
πλευράτηςπλατείας,δίπλααπόταδικαστήρια.Κατάτημεταφοράόμωςτουμνημείουέσπασεημαρμάρινηστήληκιέτσι
οιΔημοτικέςΑρχέςαποφάσισαννατοαντικαταστήσουνμεένανέομοντέρνοΗρώο.

Το πρώτο Ηρώο της πλατείας Ωρολογίου τη δεκαετία του 1930
έργο του Μιχάλη Κουσκουρή. Δεξιά διακρίνεται ο µιναρές

από το µοναδικό αποµένον τζαµί της πόλης.

Το δεύτερο Ηρώο της Βέροιας τη δεκαε-
τία του 1980. Έργο του Ευθύµιου Καλευρά



Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες στους δρόμους λόγω της 24ωρης απεργίας που είχαν προ-
κηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μεγαλειώδεις πορείες 
πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα Θεσσαλονίκη Λάρισα, Πάτρα και σε πολλές πόλεις της χώρας, με τους 
πολίτες να διεκδικούν τη διερεύνηση σε βάθος και την απόδοση ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα στα 
Τέμπη καθώς και τη λήψη μέτρων ώστε να μη θρηνήσουμε ξανά ανθρώπινες ζωές.

Πορεία στη Βέροια
Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, εκπροσωπήθηκαν στην χθεσινή κοινή συγκέντρωση που έγινε στην 

Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας, με μοναδικό θέμα την διαμαρτυρία όλων για το σιδηροδρομικό δυστύ-
χημα των Τεμπών και κοινό αίτημα «να μην ξεχαστεί ποτέ το έγκλημα». Ειπωμένη σε συνθήματα και 
πανό και εκφρασμένη έντονα, η οργή των πολιτών δεν καταλαγιάζει μέχρι τη δικαίωση της μνήμης των 
δεκάδων θυμάτων του δυστυχήματος.

Στην Πλατεία, απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ  Θεόδωρος Κακαγιάννης, οι 
πρόεδροι των εργατικών κέντρων Βέροιας και Νάουσας Έλενα Ατσάλου και Νίκος Νατζμέ, ο πρόεδρος 
της ομοσπονδίας επαγγελματιών βιοτεχνών Βέροιας Λάζαρος Ασλανίδης, ενώ με εκπροσώπους τους, 
στήριξαν την διαμαρτυρία, η ΕΛΜΕ, σωματεία, σύλλογοι, λογιστές, εργαζόμενοι ΔΕΥΑ, ιδιωτικοί και 
δημοτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι ΙΚΑ, το «Μπαρούτι» και ο «ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ». Παρόντες ο δή-
μαρχος Βέροιας, υποψήφιοι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, πολιτικά στελέχη, αυτοδιοικητικοί, κ.α.

«Στην επιφάνεια οι πραγματικές αιτίες και οι ένοχοι»
Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο κ. Κακαγιάννης έδωσε το στίγμα και της δεύτερης απεργιακής 

κινητοποίησης τονίζοντας: «Απαιτούμε να έρθουν στην επιφάνεια οι πραγματικοί ένοχοι του εγκλήμα-
τος των Τεμπών και να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπαίτιους. Αγωνιζόμαστε να αποκαλυφθούν οι 
πραγματικές αιτίες της τραγωδίας που ζει ο λαός μας, να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι 
ένοχοι και να μην κρύβονται πίσω από τα «ανθρώπινα» λάθη. Να σταματήσει η πολιτική των ιδιωτικο-
ποιήσεων, της εμπορευματοποίησης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια…Να σταματήσει να αντιμετωπίζεται η προστασία της εργασίας και της ζωής ως κόστος. Με 
τη γενική πανεργατική απεργία διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα κι ένα 
καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας»

 Μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία στο κέντρο της Βέροιας, μέσω Βενιζέλου, Κεντρικής, Πλατείας 
Ωρολογίου και Μητροπόλεως για να καταλήξει και πάλι στην Πλατεία Δημαρχείου.

Σ.Γκ.
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Πορεία ΟΡΓΗΣ χθες στο κέντρο της Βέροιας 
για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

-Χιλιάδες διαδηλωτές στις πορείες σε όλη τη χώρα



Την Κυριακή 19 Μαρτίου στο Μουσείο των Αιγών
Μίεζα: Το βασιλικό γυμνάσιο, 

ο Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης
 Οι νέες ανακαλύψεις, 

μοχλός αειφορίας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Ημαθίας και ο Σύλλογος 
φίλων του  Πολυκεντρικού 
Μουσείου των Αιγών και του 
δικτύου του σας καλούν την 
Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 
στις 6 μμ. στο αμφιθέατρο 
«Μανόλης Ανδρόνικος» του 
μουσείου των Αιγών σε μια 
εκδήλωση αφιερωμένη στην 
αρχαία Μίεζα, την πόλη που 
έμεινε στην ιστορία ως ο τό-
πος όπου ο Αριστοτέλης δί-
δαξε τον Αλέξανδρο και τους 
νεαρούς Μακεδόνες που άλ-
λαξαν τον κόσμο.

Η έφορος αρχαιοτήτων Ημαθίας δρ Αγγελική Κοτταρίδη θα παρουσιάσει τα νέα στοι-
χεία και τα ιστορικά δεδομένα που οδηγούν στην ταύτιση του βασιλικού γυμνασίου που 
δημιούργησε ο Φίλιππος Β΄ για να στεγάσει τον Αριστοτέλη και τους μαθητές του, ένα τε-
ράστιο οικοδομικό συγκρότημα που, όπως όλα δείχνουν, έγινε αρχέτυπο των γυμνασίων 
της Οικουμένης. Η προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
και Μουσείων της ΕΦΑ Ημαθίας δρ Αναστασία Γεωργιάδου θα παρουσιάσει τα εντυπω-
σιακά ευρήματα των νεκροπόλεων της Μίεζας.

Η Αγγελική Κοτταρίδη μαζί με την αρχιτέκτονα της ΕΦΑ Ημαθίας Μερόπη Χατζημι-
χάλη θα παρουσιάσουν τα έργα, τις δράσεις και τον σχεδιασμό της ΕΦΑ για την έρευνα, 
την συντήρηση και την ανάδειξη της Μίεζας, ώστε να αποτελέσει έναν κορυφαίο αρχαι-
ολογικό προορισμό, πόλο έλξης και μοχλό αειφορίας για την Ημαθία και ολόκληρη την 
Μακεδονία.

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση. 
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
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Στη σκιά του συγκλονιστικού δυστυχήματος στα 
Τέμπη πραγματοποιήθηκε στις 3-5 Μαρτίου 2023 το 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Inner Wheel 
Ελλάδας (247 District) στο ξενοδοχείο Yalis Resort 
στον Βόλο.

 Περιελάμβανε ενδιαφέρουσες ομιλίες σχετικές με 
τον ετήσιο στόχο της Διοίκησης, προβολή νέας ιστοσε-
λίδας, πρωτοπόρου project διασύνδεσης με μέλη του 
εξωτερικού.

 Από πλευράς Ομίλου Inner Wheel Βέροιας πα-
ρευρέθηκαν η Προδιοικητής της 247 Περιφέρειας I.W. 
Ελλάδας Βιβή Ιατροπούλου και η Γραμματέας του Ομί-
λου Ελένη Μπαλτζή.

 Η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με τις εγγραφές των συ-
νέδρων. 

Την κήρυξη έναρξης του συνεδρίου έκανε η Διοικη-
τής Ελένη Παναγιώτου του Ομίλου I.W. Κηφισιάς και 
ακολούθησε η ομιλία της διακεκριμένης Ψυχολόγου 
– Ψυχοθεραπεύτριας κ. Άρτεμις Ζαβαλίγκου με θέμα: 
«Αυτοσυμπόνοια – πως μπορούμε να γίνουμε καλός 
φίλος του εαυτού μας».

 Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, η 
ομιλήτρια ξεκίνησε την παρουσίασή της με το γλυπτό 
«Κενότητα» (emptiness) το οποίο δημιούργησε ένας 
γλύπτης – πατέρας που έχασε το παιδί του σε μια α-
πόπειρα να περιγράψει το πένθος που βιώνει ο γονιός 
που χάνει το σπλάχνο του. Επίσης έδειξε στο πρώτο 
μέρος της ομιλίας της ένα συγκλονιστικό βίντεο του 
Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» της κ. Βαρδινογιάννη για 
τους δότες μυελού των οστών «Δώσε Ελπίδα – Δώσε 
Ζωή», και στο δεύτερο μέρος ξεκίνησε το κυρίως θέμα 
της ομιλίας της εξηγώντας πως η «Αυτοσυμπόνοια» είναι μία 
έννοια πολύ καίριας σημασίας στην συμβουλευτική ψυχολο-
γία που μας ωθεί να αγαπάμε και να συγχωρούμε τον εαυτό 
μας, όπως θα κάναμε με τον καλύτερο μας φίλο.

  Η πρώτη ημέρα έκλεισε με την παρουσίαση βιβλίου 
με τίτλο «22 Φθινόπωρα» της Προέδρου του Ομίλου Inner 
Wheel Καβάλας κ. Έφης Λοϊζά με πολλές ιστορίες που μας 
μαγεύουν – λαμπρά λογοτεχνικά κοσμήματα.

 Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με προσευχή από το μέλος 
του Ομίλου I.W. Βέροιας Προδιοικητή Βιβή Ιατροπούλου. Α-
κολούθησαν χαιρετισμοί από την Διοικητή Ελένη Παναγιώτου 
και την εκπρόσωπο της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου. 

 Έγινε η Ανάγνωση των επιστολών των Ομίλων και των 
Αξιωματούχων για Καλή Επιτυχία του Συνεδρίου από την 
Πρόεδρο του Συνεδρίου Νανά Τσουμάκη του Ομίλου I.W. 
Αθηνών – Βορρά, καθώς και η παρουσίαση των δράσεων 
των Ομίλων σε video μεταξύ των οποίων και του Ομίλου μας, 
I.W. Βέροιας.

 Στη συνέχεια η Αντιδιοικητής της 88 Περιφέρειας Γερμα-
νίας του Ομίλου I.W. Bamberg Ελληνίδα Σοφία Κουτσόπαπα 
παρουσίασε μία ενδιαφέρουσα πρόταση διασύνδεσης των 
μελών του I.W. στο εξωτερικό σε ψηφιακή μορφή με την ο-
νομασία «International contact Pool» στο πλαίσιο ενίσχυσης 

της εξωστρέφειας του Οργανισμού.
 Η δεύτερη ημέρα συνεχίστηκε με την Ανάγνωση και έ-

γκριση των πρακτικών της διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης 
την 17η Ιουνίου, η ανάγνωση του ονομαστικού καταλόγου 
των εκλεκτόρων, η ενημέρωση και ο απολογισμός από τα μέ-
λη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας I.W. Ελλά-
δας και της Εθνικής Εκπροσώπου Ρόζμαρι Νικολακοπούλου 
του Ομίλου I.W. Αθηνών – Βορρά.

 Ακολούθησαν οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας I.W. Ελλάδας για τη χρονιά 2023-2024 και της 
Εθνικής Εκπροσώπου και της αναπληρωματικής της.

 Τελείωσε η δεύτερη αυτή Ημέρα με δείπνο σε εστιατόριο 
του Βόλου.

 Η Τρίτη Ημέρα ήταν ευκαιρία για περιήγηση στην όμορ-
φη περιοχή του Πηλίου και συγκεκριμένα στις Μηλιές για 
τους Ομίλους της Βόρειας Ελλάδας και σε μοναστήρι της 
περιοχής για τους Ομίλους της Νότιας Ελλάδας.

 Οι στόχοι του Συνεδρίου για ΦΙΛΙΑ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
επιτεύχθηκαν με το σύνθημα του I.I.W. για την χρονιά 2022 – 
2023 «WORK WONDERS» να έχει πρωταρχικό στόχο.

 Τα μέλη του Ομίλου I.W. Βέροιας αισθάνονται χαρούμενα 
και υπερήφανα για την αθρόα παρουσίαση των δράσεων και 
προσφορών μας σε video στα 25 χρόνια ύπαρξης μας στο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας της χρονιάς 2022 – 
2023.

Εθελοντική Αιμοδοσία 
αφιερωμένη στον 5ο Δρόμο 

«21 Μαθητών» 
Η νέα χρονιά ξεκίνησε ήδη και « Η ΑΓΑΠΗ» συνεχίζει το έργο της. 

Πρώτη Αιμοδοσία για το 2023. Διαφορετική Ημερομηνία. Διαφορετικός 
Χώρος. Ο Σκοπός Ιερός.

Ο Σύλλογος μας ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Συλλόγου « 
ΨΗΦΙΔΩΤΟ» ενώνει τις δύναμεις του μαζί του και συνδιοργανώνουν 
μια αιμοδοσία αφιερωμένη στην μνήμη των 21 Μαθητών.

Καλούμε τα μέλη μας στην πρώτη μας Αιμοδοσία που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, 9.00 με 13.00 στον χώρο του « ΨΗΦΙ-
ΔΩΤΟ». (Μ.Αλεξάνδρου 21 - Μακροχώρι - μετά τον κυκλικό κόμβο της 
Εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου, 100μ. στον δρόμο προς το Διαβατό).

Στην αιμοδοσία θα παρευρίσκεται και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου 
«Όραμα Ελπίδας» Αντώνης Ιατρόπουλος. 

Η δυναμική παρουσία σας είναι απαραίτητη. Κανένας δεν μπορεί 
μόνος του, μαζί όμως μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. 

«Κάντε την αιμοδοσία την νέα υγιή σας συνήθεια. Κάντε την αρχή 
προσφέροντας αίμα για πρώτη φορά ή για ακόμα μια φορά ξεκινώντας 
από αυτόν τον Μάρτη»

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση
Τηλέφωνο Επικοινωνιας: 6973518504 Καδόγλου Ευτυχία

Το Δ.Σ.

«Ανθισμένες Ροδακινιές» και στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 

Βέροιας και ο Τουριστικός Όμιλος Βέ-
ροιας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
«Ανθισμένες Ροδακινιές» της Βέροιας 
2023  διοργανώνουν το Σάββατο 18 
Μαρτίου, εικαστικό εργαστήριο ζωγρα-
φικής για παιδιά, ηλικίας 6-10 ετών.

«Ανθισμένες Ροδακινιές» με τον ζω-
γράφο-αγιογράφο κο Δαμιανό Οικονο-
μίδη

Με ελεύθερη συμμετοχή - χωρίς 
προεγγραφή

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023, 10.00-
12.00. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιο-
θήκης. (κάθε παιδί μπορεί να παραμείνει στο χώρο μέχρι 30 λεπτά, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά)

Έγινε στον Βόλο το Πανελλήνιο 
Συνέδριο της Ομοσπονδίας Inner 

Wheel Ελλάδας (247 District)



Μιχάλης Χαλκίδης:
 «Εικόνες τρίτου 
κόσμου δίπλα 

στο Μουσείο των Αιγών, 
διασύρουν τον Δήμο»

 Από την παράταξη «Μαζί για τον Δήμο Βέροιας» του υποψήφι-
ου δημάρχου Μιχάλη Χαλκίδη, ανακοινώνονται τα εξής:

«Πρωτοφανείς οι εικόνες που κατέγραψε και δημοσίευσε η πανελλα-
δικής εμβέλειας εφημερίδα Espresso και που περιγράφουν την τραγική 
κατάσταση στον ιστορικό χώρο πλησίον του Μουσείου των Αιγών! 

Ο Δήμος μας διασύρεται και αυτό οφείλεται προφανώς στην ανικα-
νότητα της Δημοτικής Αρχής έστω μετά από οκτώ χρόνια να καταφέρει 
το αυτονόητο. Να φροντίσει, η συγκέντρωση, εναπόθεση και επεξερ-
γασία των απορριμμάτων να γίνεται με τρόπο που δεν θα  οδηγεί σε 
εικόνες τρίτου κόσμου.

Αν μάλιστα οι εικόνες αυτές, τεθούν δίπλα στις πολλές άλλες  που  
χρόνια τώρα δημοτικοί σύμβουλοι με περιβαλλοντικές  ανησυχίες έχουν 
αποκαλύψει, θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Η Δημο-
τική αυτή Αρχή ότι είχε να δώσει στις δύο θητείες της το έδωσε». 

Σε δημοσιεύματα των Θ. Κορωνά, Π. 
Παυλίδη και Μ. Χαλκίδη απαντά ο δή-
μαχρος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης, σχετικά 
με τον Βιολογικό αλλά και με δημοσί-
ευμα εφημερίδας περι σκουπιδότοπου 
κοντά σε αρχαιολογικό χώρο:  

«Η νέα εμφάνιση του (επί 9 χρό-
νια έμμισθου και 1ος χρόνου άμισθου, 
μέχρι την παραίτησή του και αφού αρ-
νήθηκε την άμισθη θέση του αντιδημάρ-
χου Τουρισμού) κ. Κορωνά, μας δίνει εκ 
νέου την ευκαιρία να απαντήσουμε για 
τα αυτονόητα, τα οποία ο ίδιος, ηθελη-
μένα, αγνοεί…

Γιατί θα έπρεπε να γνωρίζει, αλλά 
δυστυχώς αγνοεί, ότι ο Δήμαρχος ΔΕΝ 
απολογείται για τα λαχανικά που πετά-
χτηκαν από ασυνείδητους στα Ριζώματα 
ή για τις οικοσκευές οι οποίες αφέθηκαν 
στην παρόχθια περιοχή του Αλιάκμονα 
από ανθρώπους χωρίς σεβασμό προς 
το περιβάλλον και τους γύρω τους… Όταν μάλιστα ο Δήμος παρέχει 
στους πολίτες μεγάλους κάδους και κοντέϊνερ συλλογής μπάζων και 
απορριμμάτων, ενώ διαθέτει τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας για τη 
συλλογή ογκωδών αντικειμένων. 

Γιατί ο κ. Κορωνάς θα έπρεπε να γνωρίζει, αλλά δυστυχώς αγνο-
εί, ότι ο Δήμαρχος ΔΕΝ απολογείται για τον Βιολογικό, όταν υπάρχει 
εξειδικευμένος επιστήμονας εργολάβος και εξειδικευμένος επιστήμο-
νας-υπεύθυνος λειτουργίας του Βιολογικού.

Ο κ. Κορωνάς αποδεικνύεται κατώτερος των περιστάσεων, όταν 
φαίνεται πως συνεχίζει να αγνοεί τον ρόλο ενός Δημάρχου, ο οποίος 
καλείται να απαντήσει σε πολιτικά θέματα. Όπως έπραξε κατά τη θη-
τεία του κ. Κορωνά στην αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, όταν ο 
ίδιος ο κ. Κορωνάς αντιμετώπισε με προχειρότητα το θέμα της μετε-

γκαστάστασης των Ρομά στο Εργοχώρι, με 
συνέπεια 150 πολίτες να διαμαρτυρηθούν 
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί 
όμως βρισκόταν ο Δήμαρχος Βέροιας για 
να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις.

Απαντήσεις που τώρα στρέφονται α-
πέναντι ΚΑΙ στις βολές Παυλίδη και στις 
αιτιάσεις του, εις βάρος του Προέδρου της 
ΔΕΥΑΒ. 

Με σκοπό να διευκρινίσουμε την πολιτι-
κή μας θέση απέναντι στο θέμα, κύριε Παυ-
λίδη σας θυμίζουμε ότι από την υπογραφή 
της νέας σύμβασης (Αύγουστος 2019) και 
ως το τέλος του ‘22, ο Βιολογικός δεν πα-
ρουσίασε προβλήματα στη λειτουργία και 
βέβαια «γλύτωσε» τη ΔΕΥΑΒ από τουλάχι-
στον 500.000,00 € κατ’ έτος, χωρίς  να συ-
μπεριλαμβάνεται και το κόστος του ρεύμα-
τος. Για να αποφευχθούν τυχόν ασάφειες, 
η δυσλειτουργία του Βιολογικού θα αντιμε-
τωπιστεί από την έρευνα και τις αιτίες που 

την προκάλεσαν, με τις ενέργειες του εξειδικευμένου προσωπικού.
Κύριε Παυλίδη, ζητάτε την καθαίρεση ενός πολιτικού προσώπου, 

επικεφαλής της ΔΕΥΑΒ, ο οποίος κατάφερε να εξοικονομήσει σχεδόν 
2.000.000,00 € από την, μέχρι πρότινος, ορθή και χωρίς προβλήμα-
τα λειτουργία του Βιολογικού. 

Εσείς, που διακριθήκατε πολιτικά στα «μαϊμού 5 επί 5 γήπεδα» 
και στις «διπλές πληρωμές» πετρελαίου θέρμανσης για συγκεκριμέ-
νο παιδικό σταθμό! Είναι ντροπή και θράσος αυτό που εκφράζετε.

Στο τέλος αυτής της επιστολής, να μας επιτρέψετε κ. Χαλκίδη 
(παρ’ ότι σοφότερος από εμάς πολιτικά) μια συμβουλή: Κύριε Χαλκί-
δη, μην ασχολείστε με «σκουπίδια». Έχουμε πολύ δρόμο ουσιαστι-
κής πολιτικής αντιπαράθεσης…»
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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 ΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου 

και της Αναστασίας, το γένος Γαλάνη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Κων/
νου και της Βασιλικής, το γένος Μουρα-
τίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης Βέ-
ροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

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

του Χρήστου και της Παρθένας, το γέ-
νος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΑ του Ισαάκ και της Καλλιόπης, 
το γένος Ορφανίδου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στην Πατρίδα 

Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γά-
μο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού 
στην Πατρίδα Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ θρο 

1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ανδρέα 

και της Πολυξένης, το γένος Γκορόγια, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στο Βυρτσμπουργκ 
Γερμανίας και η ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, το γένος 
Τσιντζόγλου, που γεννήθηκε στη Βέροια 

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

Για Βιολογικό και δημοσίευμα 
εφημερίδας περι σκουπιδότοπου, 

απαντάει ο Δήμαρχος Βέροιας
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Ευχαριστήρια επιστολή 
προς την Τράπεζα Πειραιώς

 
  Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΓΕ.Λ. Πλατέος Κορυφής Ημαθίας ευχαριστούν 

θερμά την Τράπεζα Πειραιώς και προσωπικά τον Διευθυντή του καταστήματος Βεροίας (Πιερίων) κ. 
Παπαδόπουλο Παναγιώτη για την ευγενική χορηγία προς το σχολείο μας, ενός γραφείου, ενός τραπε-
ζιού συσκέψεων, μίας πολυθρόνας και δέκα καρεκλών για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής µας 
βιβλιοθήκης.

Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν το κοινωνικό τους πρόσωπο, ιδιαίτερα στη δύσκολη οικονομι-
κή συγκυρία που βιώνουμε όλοι.

Τις θερμές μας ευχαριστίες

P Και με το μίσος 
περνούσε ο καιρός…

P Έφη, επιτέλους 
ξανά αναταραχή, υπέ-
ροχη κατάσταση.

P Μια ακόμη ‘στραβή’ 
θα μας σώσει.

P Νονός της νύχτας 
ο 17χρονος που συνε-
λήφθη Γιάνη μου ή βα-
φτιστήρι;

P Πρέπει πάντως να 
έχει διαφορά το ξύλο α-
πό τα αριστερά με εκείνο 
από τα δεξιά. Δεν εξηγεί-
ται αλλιώς η στάση Βα-
ρουφάκη.

P  Χοντρικά: αν η 
μπουνιά έλθει από τα 
αριστερά, φταίει το κα-
κό κράτος. Αν έλθει α-
πό τα δεξιά, φταίει το 
παρακράτος.

P Η διαφορά με τον 
Γιάνη τον ‘Ουάου’ είναι 
ότι από το ξύλο μάλλον έχασε τον προσανατολι-
σμό του.

P Και μετά βγήκε με την πρησμένη μύτη 
στην TV. Προφανώς σε εκπομπή της Βέφας 
για 10 ελαφρές συνταγές με μελιτζάνα.

P Θα μου πείτε, κι ο Γιώργος Παπανδρέου ό-
ταν έπεφτε από το ποδήλατο καλούσε τα κανάλια 
για συνέντευξη τύπου.

P Διότι ναι, οι ποδηλάτες πέφτουν και στη 
Δανία του νότου.

P Τελικά πόσο έληξε το ματς Δανία-Δανιμαρ-
κία;

P Εκτός κι αν διακόπηκε λόγω επεισοδίων.

P Εντέλει κάτι σάπιο δεν υπάρχει μόνο στο 
βασίλειο της Δανιμαρκίας.

P  Πάντως στο σαιξπηρικό βασίλειο της 
Δανιμαρκίας, η υπόθεση τελειώνει με γενική 
σφαγή, από την οποία επιβιώνουν μόνο οι 
απαραίτητοι για τον επίλογο.

P Και:
Νοικιάζει κάποιος μια γκαρσονιέρα. Στον 

χρόνο πάνω, να’σου ο ιδιοκτήτης στην εξώ-
πορτα ζητώντας αύξηση του ενοικίου.

“Αδύνατον” λέει ο ενοικιαστής. ”Η γκαρ-
σονιέρα έχει το μαύρο της το χάλι. Μέχρι και 
ποντίκια έχει!”

“Μα τι λες τώρα;” του λέει ο νοικάρης. ”Κόλ-
πα για να μην πληρώσεις είναι αυτά!”

“Κόλπα ε; Περίμενε να δεις!”
Πάει στο ψυγείο, παίρνει ένα κομμάτι τυρί 

το βάζει στη μέση του δωματίου και κρύβεται 
με τον νοικάρη πίσω από την πόρτα. Σε λίγο 
να ένα ποντίκι. Κατευθείαν στο τυρί. Το αρπά-
ζει και δρόμο!

“Τα βλέπεις;” λέει ο ενοικιαστής.
“Έλα τώρα για ένα ποντικάκι κάνεις έτσι, 

όλα τα σπίτια έχουν!”
“Ένα ε; Περίμενε”. Πάει στο ψυγείο παίρνει 

δύο κομμάτια τυρί και τα βάζει στη μέση του 
δωματίου. Κρύβονται. Σε λίγο δύο ποντίκια εμ-
φανίζονται. Ορμάνε στο τυρί και δρόμο.

“Τα βλέπεις, τα βλέπεις;”
“Έλα, τι κάνεις έτσι τώρα, η γυναίκα του θα 

ήταν, μόνο του θα είναι το κακόμοιρο;”

“Έτσι ε;” αρχίζει να 
τσαντίζεται ο άλλος.

Πάει  στο ψυγείο 
παίρνει τέσσερα κομμά-
τια τυρί και επαναλαμ-
βάνεται η διαδικασία. 
Εμφανίζονται τέσσερα 
ποντίκια παίρνουν το 
τυρί και φεύγουν.

“Τα βλέπεις;” λέει 
θυμωμένος ο ενοικια-
στής.

“Εντάξει μωρέ ήτα-
νε μικρά τα άλλα δύο, 
πρέπει να ήταν τα παι-
διά τους!”

“Έτσι ε;” λέει ο ενοι-
κιαστής και θυμωμέ-
νος πάει στο ψυγείο, 
παίρνει όλο το κεφάλι 
το τυρί το κόβει σε εκα-
τοντάδες κομμάτια και 
τα ρίχνει στο δωμάτιο. 
Σε λίγο καμιά εκατοστή 
ποντίκια… και μια τσι-
πούρα εμφανίζονται. 
Το τυρί εξαφανίζεται σε 
δευτερόλεπτα.

“Εντάξει, εντάξει με έπεισες!” λέει ο ιδιοκτήτης. 
“Δεν θα σου κάνω αύξηση”. Ένα πράμα μόνο 
πριν φύγω. Τα ποντίκια καλά, η τσιπούρα τι δου-

λειά είχε;”
Κι απαντά ο ενοικιαστής:
“Για την υγρασία θα μιλήσουμε άλλη ώρα”!

Κ.Π.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Αποκαλυπτήρια του μνημείου της προσφυγιάς 

στην πλατεία Τσερμενίου Βέροιας
    Έπειτα από 100 χρόνια, που οι 

Έλληνες πρόσφυγες εγκαταστάθη-
καν στη μητέρα Ελλάδα,1923-2023, 
ο Δήμος Βέροιας ύστερα από πρω-
τοβουλία και πρόταση του Συλλόγου 
Μικρασιατών Ημαθίας, ανέλαβε να 
πραγματοποιήσει το  όνειρο όλων 
των προσφύγων, την ανέγερση μνη-
μείου για τους ανθρώπους και τους 
απογόνους τους ,που ξεριζώθηκαν 
από τα πατρογονικά τους εδάφη απο-
κτώντας τον τίτλο του πρόσφυγα.

   Έτσι με αίσθημα ευθύνης ο Δή-
μος Βέροιας και ο Σύλλογος Μικρα-
σιατών Ημαθίας προσκαλούν όλο τον κόσμο να τιμήσει με την παρουσία του , τα αποκαλυπτήρια του μνημεί-
ου της προσφυγιάς των Ελλήνων, την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:30 π.μ. , στην πλατεία Τσερμενί-
ου στη Βέροια, στον  παραδοσιακά τόπο συγκέντρωσης των προσφύγων. 

  Σας περιμένουμε όλους σ’ αυτήν την σημαντική στιγμή μνήμης και τιμής όλων των Ελλήνων προσφύ-
γων.  

Το ΔΣ 

Συνεργασία ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ και ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

 στις επερχόμενες εκλογές
Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΥ-

ΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ κατόπιν 
συνεδρίασης του Πολιτι-
κού Συμβουλίου της απο-
φάσισε χθες την αποδοχή 
της πρότασης της ΠΑΤΡΙ-
ΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-Πρό-
δρομος Εμφιετζόγλου για 
συνεργασία στις επόμενες εκλογές.

Ο πρόεδρος της ΠΑΤΡΙ.Δ.Α, ανεξάρτητος βουλευτής Α Αθήνας, Κων-
σταντίνος Μπογδάνος, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αντιπροέδρου του κοινού σχήματος, ενώ οι αξιωμα-
τούχοι της ΠΑΤΡΙΔΑ εντάσσονται στον κοινό μηχανισμό και άπαντες οι υποψηφιοί της στο κοινό ψηφοδέλτιο. 
Στελέχη, υποψήφιοι, η συστατικά κόμματα, που δεν αποδέχονται την κατά πλειοψηφία 9-1 του κορυφαίου 
οργάνου του κόμματος, αναστέλλουν τη συστράτευσή τους με την ΠΑΤΡΙΔΑ.

Η συμπόρευση των δύο κομμάτων μας αποτελεί μόνο την αρχή ενός μεγάλου συνασπισμού υπό τη γε-
νική ονομασία «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ». Ο συνασπισμός ήδη έχει τη στήριξη και την επιδοκιμασία και των 
κομμάτων Ελληνική Ανατροπή, Πατριωτικός Σύνδεσμος, ΕΛΚΙΣ, Ενωμένη Ελλάδα-Νέα Ευρώπη, Εθνικό Πα-
τριωτικό Κόμμα Ελλάδος, την στήριξη της Επιτροπής Ελληνισμού, του Ελληνικού Τμήματος του Ρεπουμπλι-
κανικού Κόμματος των ΗΠΑ, του Ελληνο-Ρωσσο-Αρμενικού Συλλόγου Φιλίας, ενώ συνοδεύεται από γενικό, 
ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε κόμμα, φορέα και προσωπικότητα του πατριωτικού χώρου, ώστε να συμπηχθεί 
επιτέλους ο πατριωτικός συνασπισμός που έχουν ανάγκη η Ελλάδα και οι Έλληνες.

Ο μαρασμός και η παρακμή του Έθνους μπορούν και πρέπει να ανακοπούν. Στην προσπάθεια αυτή δεν 
χωρούν προσωπικές επιδιώξεις, εγωισμοί και υστεροβουλίες, ούτε επιτρέπεται «πατριωτικά» κόμματα να 
εξυπηρετούν την στόχευση της κυβέρνησης, που είναι να υπάρξουν πολλά εκτός βουλής κόμματα, τα ποσο-
στά των οποίων ρίχνουν τον πήχυ της αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα. Στόχος στην πολιτική είναι μόνον 
ένας: Η ισχυρή παρουσία στη βουλή και ο αγώνας μέσα από την θεσμική εκπροσώπηση. Όλες και όλοι τιθέ-
μεθα προ των ευθυνών μας

Εκ της Πατριωτικής Ένωσης



«Έφυγε» ο κορυφαίος
ποδοσφαιριστής του 20ου αιώνα

 Μίμης Παπαϊωάννου

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής αλλά και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ΑΕΚ πέθανε 
σε ηλικία 81 ετών. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ομάδας της Ένωσης 
πέρασε στην αιωνιότητα, έχοντας παλέψει για χρόνια με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Μίμης Παπαϊωάννου γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1942 στη Νέα Νικομήδεια της 
Ημαθίας. Ο πατέρας του Κώστας ήταν έφορος στην τοπική ποδοσφαιρική ομάδα Νέα 
Γενεά και έτσι ο μικρός Μίμης ήρθε από νωρίς σε επαφή με τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Το 
ποδοσφαιρικό του ταλέντο δεν άργησε να φανεί και η αγάπη του για την ποδοσφαιρική 
μπάλα ήταν αναμφίβολη. Εγκατέλειψε το σχολείο νωρίς μοιράζοντας τον χρόνο τους ανά-
μεσα στο γήπεδο και στο κουρείο του χωριού όπου εργαζόταν ως βοηθός.

«Αφού η ΑΕΚ δε σε θέλει, έλα μαζί μας» του είχε πει ο Στέλιος Καζαντζίδης όπως έχει 
αναφέρει ο ίδιος ο Παπαϊωάννου στην αυτοβιογραφία.

Ηχογράφησε συνολικά επτά τραγούδια μεταξύ των οποίων και του πασίγνωστου Υ-
μνου της ΑΕΚ σε μουσική Στέλιου Καζαντζίδη και στίχους Χρήστου Κολοκοτρώνη.

«Η οικογένεια της ΑΕΚ θρηνεί την απώλεια του μεγάλου Μίμη Παπαϊωάννου που 
έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ο-
μάδας μας πέρασε στην αιωνιότητα, έχοντας παλέψει για χρόνια με σοβαρά προβλήματα 
υγείας», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΑΕΚ.

Ο Μίμης Παπαϊωάννου ήταν ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την ΑΕΚ, με 289 
γκολ σε 566 εμφανίσεις. Τα 236 σε 481 εμφανίσεις στην Α’ Εθνική. Ηταν επίσης πρώτος 
σκόρερ στο πρωτάθλημα, το 1964 και το 1966. Στην Εθνική Ελλάδας αγωνίστηκε 61 φο-
ρές με 21 γκολ.

Ομιλία στο ΚΑΠΗ  του Προμηθέα
Στα πλαίσια δράσεων για την 

προάσπιση υγείας   το ΚΑΠΗ 
Δήμου Βεροίας ,του Ν.Π.ΚΑΠΑ 
Δήμου Βεροίας, σε συνεργασία 
με το Κ.Υ.ΒΕΡΟΙΑΣ  ,διοργάνωσε 
ενημερωτική ομιλία με θέμα “”Α-
ΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΠΥΕΛΙΚΟΥ Ε-
ΔΑΦΟΥΣ(KEGEL)

H δράση έλαβε χώρα  , την 
Δευτέρα 13 Μαρτίου  ,στο χώ-
ρο του   ΚΑΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ..  Εκεί τα μέλη του ΚΑΠΗ 
,είχαν την ευκαιρία να ακούσουν 
την ενδιαφέρουσα ομιλία-Παρου-
σίαση από τον Ουρολόγο του Κ.Υ  
Κο Χρυσάφη Βασίλειο ,που μας 
μίλησε για τα αίτια της πάθησης 
και τον τρόπο αντιμετώπισης της 
. Στη συνεχεία η κα  Καλλιουπη Α-
ναστασία, Μαία του Κ.Υ.ΒΕΡΟΙΑΣ 
παρουσίασε τις ασκήσεις KEGEL, ειδικές ασκήσεις  για την ενδυνάμωση  του  πυελι-
κού  εδάφους.  

Στο τέλος της παρουσίασης , ακολούθησε συζήτηση με τα  μέλη του ΚΑΠΗ .

Αντιπροσωπεία περίπου 40 ξεναγών από το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας  επισκέφθηκε, σήμερα 
Τρίτη 14 Μαρτίου 2023,  το Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ, στη Νάουσα. 

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
ετήσιας επιμορφωτικής εκδρομής του Σωματείου, τα 
μέλη του οποίου υποδέχθηκε η Αντιδήμαρχος Διοικη-
τικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάου-
σας, Δώρα Μπαλτατζίδου, η οποία αναφέρθηκε στις 
εξωστρεφείς προσπάθειες του Δήμου για την προ-
βολή του Κέντρου, καθώς επίσης και στα συγκριτικά 
πλεονεκτήματά του ως ένας ιδιαίτερης σημασίας προ-
ορισμός της βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση από 
τους μουσειολόγους 
Βάλια Αμοιρίδου 
και Γιώργο Αδαμίδη 
κατά την οποία  πα-
ρουσιάστηκε η μόνι-
μη έκθεση «Ιστορίας 
Νήματα: Η Βιομηχα-
νία της Κλωστοϋφα-
ντουργίας στη Νά-
ουσα».

Η αποστολή συ-
νέχισε τις επισκέ-
ψεις της και σε άλλα 
σημεία πολιτιστικού 
και τουριστικού εν-
διαφέροντος της Η-
μαθίας.
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Το Κέντρο Βιομηχανικής 
Κληρονομιάς – ΕΡΙΑ επισκέφθηκαν 

40 μελη του Σωματείου 
Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Σ. Επισκοπής δέχεται 

προσφορές από ενδιαφερόμενους για την διακίνη-
ση προϊόντων εσοδείας 2023, με e-mail έως και   την 
Παρασκευή 31/03/2023.

1. Εποχικό προσωπικό.
A. Διπλωματούχοι χειριστές ανυψωτικών 
     μηχ/των.
B.  Βοηθοί χειριστών ανυψωτικών μηχ/των.
Γ. Γεωπόνοι – Τεχνολόγοι Γεωπονίας. 
Δ. Παραλήπτες – Σημειωτές
Ε. Εποχικό Προσωπικό για την λειτουργία του
     Συσκευαστηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε 

στα τηλέφωνα του Συν/σμού 23320 44494 και 23320 
44770 και στο e-mail xaritidou@asepiskopis.gr   

Για Τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο  Πρόεδρος

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ 
ΣΗΠΕ

EΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΩΗ 

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΦΑΝΦΑΝΗΣ

 Η οικογένεια του ημερή-
σιου περιφερειακού τύπου 
αποχαιρετά με θλίψη και ο-
δύνη ένα εκλεκτό  της μέ-
λος, τον ιδρυτή και εκδότη 
της ιστορικής εφημερίδας 
ΧΡΟΝΟΣ της Κομοτηνής, 
Αλέξανδρο  Φανφάνη που 
έφυγε σήμερα από κοντά 
μας.  Ο  εκλιπών  υπήρξε  
μαχητής  για  την  ανάπτυξη  
και  την  πρόοδο  του  τόπου  
του  και  πρωτοπόρος  εκδό-
της  που  δημιούργησε  μια  
εφημερίδα  που  διαχρονικά  
έχαιρε  της  εμπιστοσύνης  
και  της  αναγνώρισης του 
αναγνωστικού κοινού της 
περιοχής.  Στον γιό του και 
συνεχιστή του έργου του 
συνάδελφο Σταύρο, στους 
οικείους και τους φίλους του  
καθώς  και  στους  εργαζό-
μενους  του  Δημοσιογραφι-
κού  Οργανισμού  ΧΡΟΝΟΣ,  
εκφράζουμε  τα  θερμά και 
ειλικρινή μας συλλυπητήρια. 



ΒΕΡΟΙΑ: Νοκ άουτ και ο 
Μπουκουβάλας για Λάρισα 

- Ζητείται αντίδραση!

Να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στις 
νίκες θέλει η ΒΕΡΟΙΑ, στο «ντέρμπι παρα-
μονής» του Σαββάτου με τον Ηρακλή Λάρι-

σας, για την 15η αγωνιστική της SL2.

Εκτόςτουότιηαντίπαληομάδαέχειενισχυθείμεταγραφικά,παί-
ζειστηνέδρατηςκαι«καίγεται»καιαυτήγιατηνίκη,η«Βασίλισσα»
έχει να αντιμετωπίσει και την κακή τηςψυχολογία, μετά την εντός
έδραςήττααπότονΔιαγόρα,αλλάκαιμιαακόμησημαντικήαγωνι-
στικήαπουσία!

Ολόγοςγια τον έμπειροΜιχάληΜπουκουβάλα,οοποίος τραυ-
ματίστηκεκαιαποχώρησεαπότοναγώνατηςπερασμένηςΚυριακής
μετουςΡοδίτες,μετοόνομάτουναπροστίθεταιστοαπουσιολόγιο
τουΣπύρουΜπαξεβάνου,μαζίμετουςΔεμηρτζόγλου,Φασίδη,Μα-
σούρα,Ισαακίδη,ΟρφανίδηκαιΚολλαρά!

Έτσι λοιπόν,οιποδοσφαιριστές της«Βασίλισσας»καλούνται να
βάλουνστηνάκρηταοικονομικάθέματα (έχουνναπληρωθούντον
Φεβρουάριο, αλλά και τις δόσεις Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου), τα
οποία δυστυχώςαντιμετωπίζουν οιπερισσότεροι συνάδελφοί τους
πουαγωνίζονταιστηνSL2,ναβελτιώσουντηναγωνιστικήτουςεικό-
νακαιναεπιστρέψουνσταεπιτυχημένααποτελέσματα,ώστεναα-
ναστρέψουντοβαρύκλίμαπουυπάρχειαυτήτηστιγμήστηνομάδα.

Στηνπροσπάθειάτουςαυτήθαέχουνκαι τηνστήριξητωνφιλά-
θλωντους,οιοποίοιδιοργανώνουνδωρεάνεκδρομήγιατηνΘεσσα-
λικήπρωτεύουσα.

Νασημειωθείότιλόγωτιςκρισιμότηταςτουπαιχνιδιού,ηαποστο-
λή των«κυανέρυθρων»θα ταξιδέψει μια μέρα νωρίτερα (κάτιπου
γίνεταιγια3ηφοράφέτος)καιθαδιανυκτερεύσεισεξενοδοχείοτου
Πλαταμώνα.

Με μία νίκη και μία ήττα 
απολογισμό πραγματο-
ποιήθηκαν οι εντός έδρας 

αναμετρήσεις των Μικτών Ομά-
δων της Ε.Π.Σ. Ημαθίας με αντί-
παλο τις αντίστοιχες ομάδες της 
Ε.Π.Σ. Πέλλας.

Σε εξ αναβολής αγώνεςπουδιεξήχθησαν
στοΔημοτικό ΓήπεδοΔοβράς (Αγίου Γεωρ-
γίου), στοπλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των
ΠανελληνίωνΠρωταθλημάτωνΠροεπιλογής
ΕθνικώνΟμάδωνΚ-16&Κ-14,τααντιπροσω-
πευτικά συγκροτήματα τηςΈνωσης επικρά-
τησανστηνηλικιακήκατηγορίατων«μικρών»
με1-0, ενώγνώρισαν τηνήτταστηνηλικιακή
κατηγορίατων«μεγάλων»,μετοίδιοσκορ.

Στον αγώναπουπροηγήθηκε χρονικά, σ’
ένα βαρύ και δύσκολο αγωνιστικό χώρο, οι
«μικροί» του ΓιώργουΚουλακιώτη επέδειξαν
πάθοςκαιδύναμηκαικατάφεραννακάμψουν
την αντίσταση των αντιπάλων τους χάρη σε
τέρμαπουπέτυχεοΜπουκλάς.

Ηνίκηαυτήέφερεστηνκορυφήτουομίλου
τηνομάδαΚ-14,σεισοβαθμίαμετονχθεσινό
τηςαντίπαλο,καιδιατήρησεακέραιεςτιςελπί-
δεςτηςγιαπρόκρισηστηφάσητωννοκ-άουτ
αναμετρήσεωντουπρωταθλήματος.

Στο έτεροπαιχνίδι,πουακολούθησε χρο-
νικά,οιρόλοιαντιστράφηκανκαιοι«μεγάλοι»
τουΜανώλη Γιοβανόπουλου γνώρισαν την
ήτταμε0-1, αποτέλεσμαπουψαλιδίζει τις ό-
ποιεςελπίδεςδιατηρούσανγιαπρόκρισηστην
επόμενηφάσητηςδιοργάνωσης.

Αναλυτικάηεικόνατωνδύοαναμετρήσεων
είχεωςεξής:

Αγώνας Κ-14
Ε.Π.Σ.Ημαθίας-Ε.Π.Σ.Πέλλας1-0
Σκόρερ:9΄Μπουκλάς
Αποβολές:-
Διαιτητής:Δώνης(Ε.Π.Σ.Μακεδονίας)
ΒοηθοίΔιαιτητή: Χατζηβασιλείου (Ε.Π.Σ.

Μακεδονίας)-Μπόλης(Ε.Π.Σ.Γρεβενών)
Οισυνθέσεις
Ε.Π.Σ.Ημαθίας (Κουλακιώτης Γεώργιος):

Κόμνης,Παπαδόπουλος,Λαμπριανίδης,Θε-
οδοσίου,Κατσαβός,Κίτσας,Συμεωνίδης (50΄
Λύχνας),Γιάννακας (68΄Ράπτης),Μπουκλάς,
Καρασαββίδης(68΄Γουγουλέφας),Δημησίκος
(76΄Νοβάκης)

ΣτηναποστολήσυμμετείχανακόμηοιΧαρι-
τόπουλος,Θεοχαρόπουλος,Καραμίχος,Λιθο-
ξόπουλοςκαιΓιαννακίδης.

Ε.Π.Σ.Πέλλας (ΒοτάρηςΔημήτριος):Χλο-
πτσούδης,Μιχαηλίδης,Δάγκας,Καρατέρπος,
Φαρίνης, Κιόσης (80΄Μποζίνης),Δερβίλης
(41΄ Ρίζος), Πολυχρονιάδης (64΄Μυλωνάς),
Μπαλασιώρης,Πέγιος,Τσιγγένης.

Αγώνας Κ-16
Ε.Π.Σ.Ημαθίας-Ε.Π.Σ.Πέλλας0-1
Σκόρερ:80΄Καραμήτσος
Διαιτητής:Δώνης(Ε.Π.Σ.Μακεδονίας)
ΒοηθοίΔιαιτητή: Χατζηβασιλείου (Ε.Π.Σ.

Μακεδονίας)-Μπόλης(Ε.Π.Σ.Γρεβενών)
Οισυνθέσεις
Ε.Π.Σ. Ημαθίας (Γιοβανόπουλος Εμμα-

νουήλ):Διαμαντόπουλος, Γιαγτζίδης, Βασι-
λακάκης, Θεοδώρου, Παπαδόπουλος (90΄+
Μουρατίδης), Χεράκης, Γιάννινας,Τσιάμπας,
Φωτεινιάς(59΄Καραβασόπουλος),Βήτος(59΄
Χιονίδης),Μάρκου.

ΣτηναποστολήσυμμετείχανακόμηοιΚα-
ραταράκης,Τσανασίδης,Πιλιτσίδης,Καραβα-
δές,ΧαλκιάςκαιΔούμπης.

Ε.Π.Σ. Πέλλας (ΤσελεμπήςΑθανάσιος):
Κάππας,Λιάσιος, Γκόγκος, Παντικίδης,Αλ-
μαλής,Λάσκος,Τζιότζιος (69΄Καραμήτσος),
Μπάλλας, Χατζηδιαμαντής (90΄+Ξανθόπου-

λος),Κιόρτσης(87΄Κυργερίδης),Καψάλης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμο-
λογίεςστιςδύοηλικιακέςκατηγορίεςμετάτην
ολοκλήρωση των εξ αναβολής αγώνων της
1ηςαγωνιστικήςτηςΑ΄Φάσηςέχουνωςεξής:

Κ-14
Τααποτελέσματα

Ε.Π.Σ.Ημαθίας-Ε.Π.Σ.Πέλλας............1-0

Ηβαθμολογία
1.ΕΠΣΠέλλας............................... 9(7-3)
2.ΕΠΣΗμαθίας............................. 9(8-4)
3.ΕΠΣΦλώρινας.......................... 4(6-6)
4.ΕΠΣΚαστοριάς........................ 1(2-10)

Κ-16
Τααποτελέσματα

Ε.Π.Σ.Ημαθίας-Ε.Π.Σ.Πέλλα............ς0-1

Ηβαθμολογία
1.ΕΠΣΠέλλας............................. 12(9-1)
2.ΕΠΣΚαστοριάς.......................... 9(8-3)
3.ΕΠΣΗμαθίας............................. 3(5-6)
4.ΕΠΣΦλώρινας........................ 0(2-14)

Ηεπόμενηαγωνιστική
Ε.Π.Σ.Ημαθίας-Ε.Π.Σ.Φλώρινας
Ε.Π.Σ.Καστοριάς-Ε.Π.Σ.Πέλλας

ΕΠΣΗ

ΜίανίκηκαιμίαήτταγιατιςΜικτέςομάδες
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9οςοΠετράκης
στοSnowboardCross-
10osστοBankedSlalom

Στην 9η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
Παρά Χιονοσανίδας (World Para Snowboard 
Championships FIS - La Molina) τερμάτισε 

ο Κωνσταντίνος Πετράκης, στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Παρα Χιονοσανίδας (κατηγορία SB-UL), 
στο πρώτο χρονικά αγώνισμα που συμμετείχε, στο 
Snowboard Cross, παρόλο που στον προκριματικό 
πήρε την 7η θέση.

Μετά το τέλος τωναγώνωνμίλησεστην ιστοσελίδα τηςΕθνικής
ΑθλητικήςΟμοσπονδίαςΑμεΑ, για τις συνθήκες της κούρσας, αλ-
λά και τουςστόχους του: «Επικρατούσεπολύ ζέστη γενικότεραμε
αποτέλεσματοχιόνιναεπηρεάσειπολύτοναγώνα.Ανδενυπήρχε
μιαπτώσησίγουραθα τοαποτέλεσμαθαήταν καλύτερο.Αλλά και
πάλιγιαπρώτοαγώνατηςχρονιάςσεέναπαγκόσμιοπρωτάθλημα
ηεικόναμαςήτανεξαιρετική!»,επισήμανεοΒεροιώτηςαθλητήςτου
«ΕνΣώματιΥγιεί»

10οςστοDualBankedSlalom
ΣτοδεύτεροαγώνισμαπουσυμμετείχεοΠετράκης,τοοποίοδιε-

ξήχθημιαμέρανωρίτερααπότονπρογραμματισμό,οαθλητήςμας
δεν κατάφερε ναπροκριθεί στον τελικό καιπεριορίστηκεστην 10η
θέση.ΟΠετράκηςαγωνίστηκεωςμέλοςτηςΕθνικήςΟμάδαςκαισυ-
νοδευόταναπότονπροπονητήτουΑλμπανίδηΚωνσταντίνο.

Γιατοπλήρεςάρθροκαιγιαφωτογραφίες,ανατρέξτεστηνιστοσε-
λίδα: https://r4rehab.blogspot.com/2023/03/world-parasnowboard-9-
snowboard-cross.html

Ο ΑΠΣ Φίλιππος 
Βέροιας σε συν-
διοργάνωση με 

τον Δήμο Βέροιας και 
υπό την αιγίδα της ΕΚΑ-
ΣΚΕΜ διοργανώνει το 
“FILIPPOS VERIAS 1st 
EASTER BASKETBALL 
TOURNAMENT”.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί το
τριήμερο10-12ΑπριλίουστηΣά-
λα “Δημήτρης Γκίμας” του ΕΑΚ
Μακροχωρίουκαιθααφοράτους
γεννηθέντες2007και2008.

Ηδιαμονή τωνομάδωνθα εί-
ναι στο 3*HOTELΒΙΛΛΑΕΛΙΑ,
στην καρδιά τηςΒέροιας,πουα-
ποτελείιδανικήεπιλογήγιαόσους
θέλουν να μετακινούνται με τα
πόδια μέσαστηνπόλη αλλά και
για όσους θέλουν να γνωρίσουν
τιςγύρωπεριοχές.

Τοπρωινό θασερβίρεται στο
ξενοδοχείο, ενώ τα άλλα δύο
γεύματα θα σερβίρονται στο
RISTORANTEPAPAGALLO επί-
σηςστο κέντρο τηςΒέροιας 200
μέτρααπότοξενοδοχείο.

Οι διανυκτερεύσεις αφορούν
τιςηµεροµηνίες10/4&11/4καιη
διατροφήθαείναιωςεξής:

Δευτέρα 10/4 : µεσηµέρι –
βράδυ

Τρίτη 11/4 :πρωί – µεσηµέρι
–βράδυ

Τετάρτη12/4:πρωί.
Οι οµάδες θα αποτελούνται

απόέως15µέλησυµπεριλαµβα-
νοµένου και τουπροπονητή/συ-
νοδού.Το κόστος διαµονής, σίτι-
σης καισυµµετοχής κάθεαθλητή
θαείναι65,00€.

Για κάθε οµάδα θα υπάρχει
δωρεάν φιλοξενία σε µονόκλινο
δωµάτιο για τονπροπονητή/συ-
νοδό.

Ηδιαµονή τωναθλητών κάθε
οµάδας θα γίνεται σε 2 τρίκλινα

καισε4δίκλιναδωµάτια.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το

απόγευµα τηςΔευτέρας, τοαπό-
γευµατηςΤρίτηςκαιτοπρωίτης
Τετάρτης.

Επίσημοι διαιτητές θα διευθύ-
νουνόλεςτιςαναμετρήσεις.

Καθόλη τη διάρκεια τωναγώ-
νων θα υπάρχει ιατρική κάλυψη,
για τηνπροστασίακαι τηνασφά-
λειατωνπαιδιών.

Ηµεταφοράπροςκαιαπότην
Βέροια επιβαρύνει τους συλλό-
γους.

Το πρωί της Τρίτης θα πρα-
γµατοποιηθεί επίσκεψη στο νέο
Μουσείο τηςΒεργίνας όλων των
αθλητών και προπονητών/συνο-
δώνΠΡΟΣΦΟΡΑ της ακαδηµίας
του τµήµατος καλαθοσφαίρισης
τουΦΙΛΙΠΠΟΥΒΕΡΟΙΑΣ!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ&ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑΘΕΜΑΤΑ
ΚαπράραςΣτέργιος

Τηλ.6947424666
e:skaprara1999@gmail.com
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΜΕ-

ΤΡΗΣΕΩΝ

ΚουρουζίδηςΧριστόφορος
Τηλ.6986681518
e:chriskourouzidis@gmail.com

ΑκαδημίαΒέροιας:
Πανηγυρίσαμεγιατο
κατόρθωμαόλωνόσων
πιστέψαμεστοόνειρο

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ακαδημία ποδοσφαί-
ρου Βέροιας, όπου αναφέρεται στο κατόρ-
θωμα της ανόδου στη Β’ ΕΠΣΗ.

Αναλυτικάταόσααναφέρει:
Τοπιοόμορφοταξίδιξεκίνησεγιατουςαθλητέςμαςτοκαλοκαίρι

του2022ότανπήραμετηναπόφασηνααγωνιστείηΚ16τηςΑκα-
δημίαςστηνΓ’ΚατηγορίατουνομούΗμαθίας.

Σεπείσμαδιάφορωνκαταστάσεωνμαμεπίστηστουςαθλητές
μας,στηνδυναμικήκαιστις ικανότητέςτους,στοταλέντοαλλάκαι
τηναγάπητουςγιατηνομάδαξεκινήσαμεπροετοιμασίαγιαμιανέα
εμπειρίαγιαταπαιδιάμας.

ΌλοιτουςθρέμματατηςΑκαδημίας,μεηλικίεςναμηνξεπερνούν
τα16χρόνια.Ηαφοσίωσηκαιηδουλειάστηνπροπόνησημαςέφε-
ρανστηνπρώτηθέσητηςβαθμολογίαςτουΒ’Ομίλου.

Σεμιαπραγματικήγιορτήαγωνιστήκαμεμε τηνομάδα του«Α-
τρόμητου»Διαβατού, όπουμεσκορ1-3 χάσαμε τον τίτλο του«υ-
περπρωταθητή.Κάτιπουφυσικάδενμαςεμπόδισεναχαρούμεκαι
ναπανηγυρίσουμετοκατόρθωμαόλωνόσωνπιστέψαμεστοόνει-
ρο.Χειροκροτήσαμετοναντίπαλοκαισηκώσαμεψηλάτοκύπελλο
πουθαμαςοδηγήσειστηνΒ’Ερασιτεχνική.

Συγχαρητήριασεόλους,διοίκηση,προπονητές,παίκτεςγιατην
επιτυχίατηςανόδου.

Συγχαρητήριαστην ομάδα του «Ατρόμητου»Διαβατού για την
άνοδο και τον τίτλο του «Υπερπρωταθλητή».Καλή επιτυχίαστην
νέακατηγορία!

Έρχεται το μεγαλύτερο πασχαλινό
τουρνουά μπάσκετ στη Βέροια
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Ενημερωτική δρά-
ση ευαισθητοποίησης 
πραγματοποίησε το α-
πόγευμα της Τετάρτης 
15 Μαρτίου, κατόπιν 
πρόσκλησης, το επι-
στημονικό προσωπικό 
του Κέντρου Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών του Δήμου 
Βέροιας, σε εκπαιδευ-
όμενους/-ες και εκπαι-
δευτές/-τριες του Σχο-
λείου Δεύτερης Ευκαιρί-
ας Νάουσας. 

Ο ι  σ υ μ μ ε τ έ χ ο -
ντες/-ουσες ενημερώ-
θηκαν για το θέμα της 
έμφυλης βίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμ-
βουλευτικού Κέντρου: πληροφόρησης σε θέματα ισότη-
τας των φύλων, αντιμετώπισης της βίας και πολλαπλών 
διακρίσεων κατά των γυναικών, κοινωνικής, ψυχολο-
γικής, νομικής και εργασιακής στήριξης σε ενήλικες 
γυναίκες.  Στον διάλογο που ακολούθησε, οι εκπαιδευ-

όμενοι/-ες μίλησαν τόσο για τις δικές τους εμπειρίες 
σε θέματα σχετιζόμενα με έμφυλα στερεότυπα, όσο 
και για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας. Τονίστηκε, 
τέλος, ο ρόλος των τρίτων προσώπων – θεατών στην 
ουσιαστική στήριξη και ενθάρρυνση όσων δέχονται 
οποιαδήποτε μορφή βίας. 

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

Ενημέρωση του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας για τη λήξη 
των χειμερινών εκπτώσεων

Από τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Βέροιας ανακοινώ-
νεται ότι:

Οι χειμερινές Εκπτώ-
σεις έληξαν  στις 28 Φε-
βρουαρίου 2023 και δεν 
υπάρχει, από τις ισχύου-
σες διατάξεις,  καμία περί-
πτωση για την παράτασή 
τους και είναι αυτονόητο 
ότι, με βάση τη Νομοθε-
σία για τις Εκπτώσεις που 
ισχύει, μετά τη λήξη τους 
απαγορεύεται η συνέχιση 
των εκπτώσεων από τα 
καταστήματα - η αναγρα-
φή της λέξης «ΕΚΠΤΩΣΗ» 
στις προθήκες - η αναγρα-
φή ποσοστών έκπτωσης + 
διπλών τιμών, καθώς και η διαφήμισής τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αποσύρουν από τις βιτρίνες τους όλες τις 
ταμπέλες – πινακίδες – καρτελάκια με διπλές τιμές και άλλο υλικό κάθε είδους σχετικό με αυτές τις 
Εκπτώσεις και τη διαφήμισή τους, διατηρώντας καρτελάκια μόνο με μία, την πραγματική, τιμή πώλη-
σης των εμπορευμάτων τους, σεβόμενοι την σωστή λειτουργία της Αγοράς και αποφεύγοντας κλίμα 
αθέμιτου ανταγωνισμού.- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν από τις βιτρίνες τους την λέξη 
ΕΚΠΤΩΣΗ, έχουν όμως το δικαίωμα τα κάνουν ΔΕΚΑΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  σύμφωνα με το άρθρο 
15 του ν.4177/2013.

Το Δ.Σ 
του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας

Εκδήλωση για 
την Παγκόσμια 
Ημέρα Ποίησης 

και την 
Γαλλοφωνία

 

Η Ένωση Καθηγητών Γαλλικής 
Ημαθίας,  ο Ακυβέρνητος Βιβλιό-
πλους και ο Ποιητικός Πυρήνας, 
σας προσκαλούν να γιορτάσετε  μα-
ζί τους την Παγκόσμια Ημέρα Ποίη-
σης και την Γαλλοφωνία 2023 με 
Γαλλική ποίηση, στο καφέ «Εκτός 
Χάρτη», Βενιζέλου 43 στην Βέροια,                                                                              
την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 στις 
19.00 μμ.

Ενημερωτική δράση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας

Κέντρο Κοινότητας Βέροιας: 
Συνάντηση με 

εκπροσώπους της Δομής 
Φιλοξενίας Προσφύγων

Στο πλαίσιο της δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας Βέροιας με 
φορείς και υπηρεσίες της τοπικής κοινότητας πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση στις 14/03/2023 με εκπροσώπους της Δομής Φιλοξενί-
ας Προσφύγων Αγίας Βαρβάρας. 

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον πληθυσμό των προ-
σφύγων και έγινε προγραμματισμός για μελλοντικές δράσεις. Στην 
συνάντηση συμμετείχαν από την Δομή Προσφύγων ο κ. Νταλής Λά-
ζαρος (Διοικητικός), η κα Μενέλογλου Χρυσή (Reception Assistant 
Case Management), ενώ από το Δήμο Βέροιας η κα Δούκα Αναστα-
σία (Διευθύντρια της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πο-
λιτισμού), η κα Ιωαννίδου Δήμητρα (Διαμεσολαβήτρια του Κέντρου 
Κοινότητας) και η κα Πανάγου Κατερίνα (Κοινωνική Λειτουργός του 
Κέντρου Κοινότητας).  

Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος»
Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί 
από καρδιάς την εταιρεία «Αφοί Χαΐ-
τογλου ΑΒΕΕ Βιομηχανία Τροφίμων», 
για την προσφορά ικανής ποσότητας 
ειδών διατροφής, προς κάλυψη καθη-
μερινών αναγκών του Ξενώνα Βρα-
χείας Διαμονής της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία, προσφορά 
ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς του 
επιχειρηματικού κόσμου 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 Κε-
ντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαρ-
γαρίτα Δαμιανίδου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί 
θερμά:

1. Τις κυρίες Ρούλα και Ματθίλδη Μπακαλίδου για τη δωρεά ποσού 
100€ αντί στεφάνου στη μνήμη της πολυαγαπημένης τους φίλης Ιφιγέ-
νειας Σπανού-Ανδρονικίδου.

2. Την οικογένεια Χαράλαμπου Παϊσιάδη για τη δωρεά ποσού 100€ 
αντί στεφάνου στη μνήμη της Ελένης Βουδούρογλου.

3. Ανώνυμο/η κύριο/α για τη δωρεά ποσού 100€.
4. Τον κύριο Γιάννη Αυγερόπουλο για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνή-

μη του Δημήτρη Μούρνου.
5. Τον κύριο Δημήτρη Γεωργίου για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη 

του Δημήτρη Μούρνου.
6. Τον κύριο Θωμά Γαβριηλίδη  για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη 

αγαπημένων προσώπων.
7. Τον κύριο Στέφανο Μαυρίδη για τη δωρεά ποσού 50€.
8. Ανώνυμο/η κύριο/α για την οικονομική ενίσχυση ποσού 10€.
9. Την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Σκύδρας κυρία Ευφροσύ-

νη Κρητίδου, για την προσφορά παιχνιδιών.
10. Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου 

Βεργίνας Παλατιτσίων για την κάλυψη των εξόδων των αναμνηστικών 
φωτογραφιών των παιδιών του Σπιτιού της Βεργίνας και για τη διαρκή 
αρωγή στο έργο μας.

11. Την ταβέρνα Αρχοντικό στη Μελίκη και ιδιαίτερα την κυρία Αρ-
γυρούλα Παπαδοπούλου για την προσφορά του Πρωτοχρονιάτικου 
γεύματος των παιδιών του Σπιτιού της Βεργίνας.

12. Το Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών Επαγγελματιών και 
Παραγωγών Ν. Ημαθίας για τον Πάγκο Αγάπης που είχαν στην λαϊκή 
αγορά της Βέροιας την περίοδο των Γιορτών για τις ανάγκες του Σπιτιού 
της Βεργίνας.

13. Την εταιρεία Μπουντζόλα Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προσφορά κρεά-
των για το τραπέζι της τσικνοπέμπτης.

14. Την εταιρεία Κεχαγιάς Δημήτριος & ΣΙΑ ΟΕ για την προσφορά 
κρεάτων για το τραπέζι της τσικνοπέμπτης.

15. Το κατάστημα οπτικών En Orasis για την προσφορά γυαλιών σε 
ωφελούμενο του Σπιτιού της Βεργίνας.

16. Τον κύριο Γιώργο Σαββίδη (Fondante By Savvidis) για την προ-
σφορά γλυκισμάτων για τα παιδιά του Σπιτιού της Βεργίνας.

17. Την κυρία Ιωάννα Καγκελίδου και την ομάδα JK LUXURY 
BEAUTY(Χριστίνα Αποστόλου και Ελένη Φουντούκη) για την επιμέλεια 
του αποκριάτικου μακιγιάζ των παιδιών του Σπιτιού της Βεργίνας. 

18. Τους κουρείς Χρήστο Παπαθεοδώρου και Ηλία Μούμο από Μελί-
κη που επιμελήθηκαν τα μαλλιά των αγοριών του Σπιτιού της Βεργίνας.

19. Την κυρία Ζαφείρω Σταλίδου για την προσφορά αυγών.
ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ.

Ευχαριστήριο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
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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 το Σάββατο 18 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Κων/νου και Ελένης Βέ-
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, α-
δελφού και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΜΕΤΑΞΑ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Οι αδελφές, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 18 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤ.
ΚΟΖΑ

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

Η σύζυγος.
Τα παιδιά, Ο εγγονός

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

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 Παρασκευή 17 
Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. 
στο Πνευματικό Κέντρο 
Αλεξανδρείας θα παρα-
στεί και θα χαιρετίσει την 
εκδήλωση του Συλλόγου 
Σαρακατσαναίων Νομού 
Ημαθίας «Οι Σταυραε-
τοί».  

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 16 

Μαρτίου 2023 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Γενοβέφα 
Καλαϊτζίδου (συνταξιούχος δα-
σκάλα), σε ηλικία 89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

17 Μαρτίου 2023 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Νικόλαος 
Τσανακτσής , σε ηλικία 83 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 15 Μαρ-

τίου 2023 στις 2.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Δήμητρα Σταυρ. 
Τσαγιτζάνη, σε ηλικία 87 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

17 Μαρτίου 2023 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Κουλούρας η Αικατερίνη Λιολιο-
πούλου , σε ηλικία 94 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΥΣΣΙΤΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΓΑΠΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Το Συσσίτιο - Τράπεζα Aγάπης Ναούσης θα τελέσει Ιερό Ευχέλαιο την 
Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημη-
τρίου της Πόλεως μας. 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προσκομίσουν ονόματα υπέρ υγείας 
προς μνημόνευση. 

Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συσσιτίου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

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

ευχαριστεί θερμά την κ. Αγγελική Τσιαβού για τη δωρεά ποσού 
οικονομικής ενίσχυσης, προς κάλυψη καθημερινών αναγκών 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
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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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέ-
ρισμα,Βερμίου16,
με4δωμάτια,σαλό-
νι, κουζίνα,στον4
όροφο, διαμπερές,
μπρος-πίσωμπαλ-
κόνια. Πληρ. τηλ.:
6948 260179 &
2331063267.

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
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