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Προλαβαίνετε κ. Άδωνη 
Γεωργιάδη να φέρετε

το καλάθι του φιλάθλου
για τα ματς του Μουντιάλ;;;

Το Μουντιάλ ξεκίνησε και για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα τα παιχνίδια δεν μεταδίδονται ελεύθερα, αλλά 
μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας ΑNT1+. Αυτό 
σημαίνει ότι τέτοιους χαλεπούς οικονομικά καιρούς, για 
να παρακολουθήσει κάποιος την λαοφιλέστερη ποδο-
σφαιρική διοργάνωση, θα πρέπει να βάλει το χέρι στην 
τσέπη. 

Ωστόσο, ακόμη και αυτοί οι «προνομιούχοι» δεν τα 
κατάφεραν αφού η πλατφόρμα έπεσε και όσοι είχαν 
πληρώσει για να παρακολουθήσουν τα ματς έβλεπαν 
μια μαύρη οθόνη! Φυσικά κάποια ματς θα μεταδοθούν 
από τον «ελεύθερο» ΑΝΤ1, ωστόσο όχι το συνολικό 
πρόγραμμα των αγώνων. Πάντως δεν ξεκίνησε καλά 
το Μουντιάλ για τον AΝΤ1+, αφού η πτώση της πλατ-
φόρμας έδωσε την ευκαιρία στους χρήστες του twitter 
να «ξεσπαθώσουν» και να σύρουν τα εξ αμάξης στον 
ΑΝΤ1 με ευρηματικότητα και χιούμορ, αφού ακόμη και 
την ώρα που η πλατφόρμα ήταν πεσμένη το κανάλι 
διαφήμιζε την συνδρομή για να παρακολουθήσουν οι 
θεατές το Μουντιάλ. 

Καλό το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά μήπως κ. 
Άδωνη Γεωργιάδη να επιδοτούσατε το καλάθι του φιλά-
θλου για κανένα επιπλέον ματς, ώστε να μπορεί να πα-
ρακολουθήσει το Μουντιάλ  ο απλός φίλαθλος κόσμος 
και όχι μόνο οι «προνομιούχοι»;

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Προσπάθειες 
επαναλειτουργίας 

της σχολής
αστυνομίας Νάουσας;

Παράταση για έναν χρόνο της δωρεάν παραχώρησης 
των κτιριακών εγκαταστάσεων της πρώην Μαθητικής Ε-
στίας Νάουσας στην Ελληνική Αστυνομία, δηλαδή μέχρι 
το τέλος του 2023, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η 
αντιδήμαρχος, Δώρα Μπαλτατζίδου, προκειμένου, όπως 
αναφέρει, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη για την επαναλειτουργία της 
Σχολής Αστυνομίας, μετά από σχετικό αίτημα του δήμου. 

Μήπως είναι η στιγμή κατάλληλη να ανεβάσουν στρο-
φές οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες και να ασκήσουν 
πιέσεις για την επαναλειτουργία τουλάχιστον της Σχολής Α-
στυνομίας; Δυστυχώς η Νάουσα μέσα σε λίγα μόλις χρόνια 
έχασε το πανεπιστημιακό τμήμα, την Σχολή Αστυνομίας και 
το Δ.ΙΕΚ που είχαν δημιουργήσει μια εκπαιδευτική «κυψέ-
λη» εκατοντάδων σπουδαστών που έδιναν ζωή στην πόλη 
και την έβαζαν στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Σήμερα 
τι απέμεινε; 

Το θέμα της παράτασης παραχώρησης των εγκαταστά-
σεων θα συζητηθεί ως έκτακτο θέμα στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας.

Γιώργος Καλογήρου: «Η My Veria Card δεν μπορούσε
να έχει ελληνική ονομασία;;;»

Από τις αντιδράσεις 
και τα σχόλια για την My 
Veria Card, μια εξαιρε-
τική πρωτοβουλία σύ-
μπραξης και συνέργειας 
φορέων της πόλης(κύ-
ριο θέμα φύλλο Σαβ/κου 
19-20/11), μεταφέρουμε 
την παρατήρηση ενός 
σημαντικού βεροιώτη, 
του Γιώργου Καλογή-
ρου, που ζήτησε να με-
ταφερθεί μέσω της εφη-
μερίδας μας. Ο κ. Καλο-
γήρου αναρωτιέται γιατί 
επέλεξαν οι εμπνευστές 
αυτής της δράσης και 
χρησιμοποίησαν την αγ-
γλική γλώσσα και δεν τα 
είπαν ελληνικά;;; Η κάρτα της Βέροιας, Η βεροιώτικη 
κάρτα ή ακόμη Η κάρτα της Βέροιας μου;;; 

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Καλογήρου αναφέρει ότι η λέξη κάρτα είναι μια εύκολη λέξη, σχεδόν ίδια με την αγγλική 
και εξίσου εμπορική. Εξάλλου ας σκεφτούμε ότι η κάρτα δεν απευθύνεται σε ξένους πολίτες, αλλά κυρίως στους δημό-
τες Βέροιας. Χωρίς διάθεση για γκρίνια, αφού η προσπάθεια είναι εξαιρετική, αλλά με την υπενθύμιση ενός «λαμπε-
ρού βεροιώτη» ότι πρέπει να διατηρούμε την ελληνική γλώσσα, ακόμη και όταν υπάρχει εμπορικός σκοπός.    

Διατηρούμε μόνο την επιφύλαξη αν με αυτή την σκέψη συμφωνεί και η GOOGLE που «διαβάζει» και ανάλογα κα-
τατάσσει τις εμπορικές προσπάθειες…
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Φιλήμονος αποστ., Αρχίππου,

Απφίας, Ονησίμου

Θυμόμαστε 35 χρόνια μετά τον θάνατο του ιδρυτή
του ΛΑΟΥ, Ζήση Πατσίκα, τον αγώνα του για το καλό 

του τόπου
Με αφορμή την συμπλήρωση 35 

ετών από τον θάνατο του ιδρυτή του 
ΛΑΟΥ, ΖήσηΠατσίκα (21Νοεμβρίου
1987), βρίσκω την ευκαιρία να φωτίσω 
ακόμη μία στιγμή από την «κινημα-
τογραφική» ζωή του. Η πολυσχιδής 
προσωπικότητα του παππού Ζήση, 
όπως έχω γράψει και σε παλαιότερες 
αναφορές, τον οδήγησε να καταπιαστεί 
με πολλά διαφορετικά πράγματα, αφού 
ήταν ένας υπερδραστήριος, ικανός άν-
θρωπος και πάνω απ’ όλα εξαιρετικά 
ανήσυχο πνεύμα. 

Σε μια από τις «αφετηρίες» της ζω-
ής του, την έκδοση του ΛΑΟΥ το 1965 
σε ηλικία 55 ετών, μέσα στις βασικές 
αρχές και αξίες που έθεσε για την λει-
τουργία της εφημερίδας ήταν να εξυ-
πηρετεί το κοινό καλό και να στηρίζει 
προσπάθειες για έργα κοινής ωφέλει-
ας. Από το πρώτο κιόλας φύλλο της 
εφημερίδας στις 18 Ιανουαρίου 1965, 
με κύριο θέμα μια εφ’ όλης της ύλης 
συνέντευξη του τότε δημάρχου Ευθυμί-
ουΤσελέπογλου, ο ιδρυτής της Ζήσης 
Πατσίκας ήταν παρών σε ένα από τα σημαντικότερα έργα για τη Βέροια και την ευρύτερη περιοχή, την υδροδότησή της. 

Στην φωτογραφία ο ιδρυτής του ΛΑΟΥ με τον τότε δήμαρχο Βέροιας Ευθύμιο Τσελέπογλου στις πηγές του Ασπρονερί-
ου (πάνω από τον Τριπόταμο) για τις ανάγκες του ρεπορτάζ φωτογραφίζονται μπροστά στο νερό των πηγών Ασπρονερί-
ου και του νέου έργου υδροδότησης που άλλαξε την ζωή των Βεροιέων. Αυτός ήταν και ό κύριος λόγος που ασχολήθηκε 
με την έκδοση εφημερίδων, αρχικά με την εβδομαδιαία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» και αργότερα με τον «ΛΑΟ», να μπορεί να πα-
ρέμβει δυναμικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και την πρόοδο του τόπου μας.  

Αυτή την παρακαταθήκη και συγχρόνως υποχρέωση μας παρέδωσε ο αείμνηστος Ζήσης Πατσίκας, η εφημερίδα ΛΑ-
ΟΣ να συνεχίζει να υπηρετεί το καλό του τόπου!

Αιωνία σου η μνήμη!
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Εάν πατήσετε στο δήθεν μήνυμα από την Cosmote…
την «πατήσατε»!!!

Μία ακόμη καλοστημένη απά-
τη ηλεκτρονικού «ψαρέματος» των 
προσωπικών σας τραπεζικών κω-
δικών, αντιμετωπίζει η Δίωξη Η-
λεκτρονικού Εγκλήματος, με πρό-
σχημα την ενημέρωση στοιχείων 
πληρωμής μετά από αποτυχημένες 
προσπάθειες.

Συγκεκρ ιμένα,  όπως φαί -
νεται και στο παρακάτω μήνυμα 
που έλαβαν χρήστες, υποτίθεται 
ότι η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
«Cosmote» ενημερώνει τους πελά-
τες της ότι τα αρχεία της δείχνουν 
ότι η μέθοδος πληρωμής που χρη-
σιμοποιήθηκε για τις υπηρεσίες έχει 
απορριφθεί ενώ, τους καλεί να επι-
κοινωνήσουν με τις τράπεζες τους 
για περισσότερες πληροφορίες.

Παράλληλα, για να αποφευχθεί 
η διακοπή των υπηρεσιών τους κα-
λούν να ενημερώσουν τα στοιχεία 
πληρωμής. Εάν πατήσετε στο συ-
γκεκριμένο πεδίο…την «πατήσα-
τε»!!!



Ξεκίνησε χθες Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, το Ετήσιο 
Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, το οποίο πραγματοποιεί-
ται στο Βόλο με κεντρικό θέμα: Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, 
Καλύτερη Ελλάδα Σύγχρονοι, Ψηφιακοί, «Πράσινοι» 
Δήμοι: Στην υπηρεσία των πολιτών και των τοπικών 
κοινωνιών». Ειδικότερα τα θέματα που θα απασχο-
λήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου είναι: Η πρόταση 
της Κ.Ε.Δ.Ε. για το νέο σύστημα κατανομής των 
Κ.Α.Π. στους Δήμους, η διοικητική Μεταρρύθμιση - 
Ισχυροί Δήμοι, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενερ-
γειακή αυτονομία των Δήμων την επόμενη μέρα και 
τα Χρηματοδοτικά εργαλεία Δήμων.

Ωστόσο το ενδιαφέρον των αυτοδιοικητικών τρά-
βηξαν οι ανακοινώσεις από το βήμα του συνεδρίου 
της ΚΕΔΕ του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, 
ο οποίος παρά το γεγονός ότι απέρριψε το αίτημα του 
προέδρου της ΚΕΔΕ για αυξήσεις στους μισθούς των 
δημάρχων, έφερε «δωράκια» για δημάρχους, προέ-
δρους δημοτικών συμβουλίων και δημοτικούς συμβούλους. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης ανακοίνωσε ότι:
-Καταργείται το αυτόφωρο για τους αιρετούς: «Το  επόμενο χρονικά 

διάστημα, θα νομοθετήσουμε  την ειδική δωσιδικία για την τοπική αυτο-

διοίκηση”. Κάτι που σημαίνει ότι οι αιρετοί θα δικά-
ζονται μόνο στο 3μελές Εφετείο Πλημμελημάτων 
και δεν θα έχουν την διαδικασία του αυτοφώρου”

-Αυξάνεται κατά 30% της αποζημίωσης των 
αιρετών για τις παραστάσεις στα δημοτικά συμ-
βούλια.

-Καταργούνται οι διατάξεις για τις αποζημιώ-
σεις για τις παραστάσεις στα δημοτικά συμβούλια. 
Δηλαδή, πλέον, θα λαμβάνουν το 70% της αποζη-
μίωσης μετά την αύξηση του 30%, όπως είπε ο υ-
πουργός, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Περιφέρειας 
Αττικής, του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και όσοι 
έχουν κατοικία λιγότερο από 10 χλμ από την έδρα 
του δήμου.

-Καταργείται η διάταξη με την οποία αιρετοί 
έχουν χάσει την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρό-
τη εξαιτίας του εισοδήματος που έχουν ως αιρετοί 
(δήμαρχοι αντιδήμαρχοι).

-Οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων που είναι και δημόσιοι 
υπάλληλοι και μέχρι σήμερα θα έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στις δύο 
αμοιβές,  θα μπορούν, πλέον, να λαμβάνουν και τις δύο.

	 	 	 Πηγή:	aftodioikisi.gr

Επίσημη δήλωση για την υποψη-
φιότητά του στο δήμο Βέροιας, έκανε 
χθες βράδυ στην πρώτη του ανοιχτή 
ομιλία στην Ελιά, ο Μιχάλης Χαλκίδης 
αφού προηγήθηκε συνέντευξη Τύπου 
στα τοπικά ΜΜΕ.

Η ομιλία είχε δύο βασικούς στό-
χους: πρώτον να δηλώσει ότι είναι 
εμπράκτως παρών στη μάχη της 
διεκδίκησης του δήμου Βέροιας και 
δεύτερον να απευθύνει κάλεσμα συ-
στράτευσης για ένα ισχυρό ψηφο-
δέλτιο από το χώρο της κεντροδεξιάς, 
αφήνοντας όλοι πίσω τις προσωπικές 
τους φιλοδοξίες. Παράλληλα έστει-
λε μηνύματα «σε όσους λειτουργούν διασπαστικά να σταματήσουν τις 
προσπάθειες και να συστρατευτούν στον κοινό αγώνα, διότι εάν δεν το 
πράξουν οι ευθύνες θα είναι δικές τους και των ηθικών αυτουργών 
που κρύβονται από πίσω καταδικάζοντας την πόλη», όπως είπε.

«Στην αυτοδιοίκηση δεν χωρούν οι στενοί κομματικοί μηχανισμοί, θα 
ζητήσουμε στήριξη αλλά όχι χρίσμα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χαλκίδης 
διαβεβαιώνοντας ότι σε αυτές τις εκλογές το ψηφοδέλτιο που θα συγκρο-
τηθεί άμεσα, θα πετύχει «για το καλό των παιδιών και των νέων αυτής 
της πόλης».

Γιατί και με ποιες προϋποθέσεις
 αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος

Ο κ. Χαλκίδης στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στο ιστορικό της απόφα-
σης  να κατέβει στον δήμο της Βέροιας, που δεν ήταν αρχικά στις προθέσεις 
του, όπως είπε, αλλά δεν ήταν και δικαίωμά του να αρνηθεί στην επιμονή και 
στην επιχειρηματολογία κάποιων προσώπων της πόλης, που τον έπεισαν 
ότι πρέπει να κεφαλαιοποιήσει και να αξιοποιήσει την πολιτική του εμπειρία 
και γνώση. Όπως είπε, τον έπεισαν και δέχτηκε με δύο βασικές προϋποθέ-
σεις.  Να  κατέβει από το χώρο της κεντροδεξιάς μόνο ένα ψηφοδέλτιο 
και αυτό το ένα ψηφοδέλτιο να εκφράζει τους πολλούς. Ωστόσο βλέπο-
ντας ότι διαρρέουν διάφορα ονόματα και εν δυνάμει συνδυασμοί, όπως είπε, 
αποφάσισε να καταθέσει δημόσια την υποψηφιότητά του.

Στην αναφορά του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε: «Ως βου-
λευτής ήμουν έμπρακτα παρών και στο πλευρό όλων χωρίς διακρίσεις. 
Σήμερα θα μιλήσουμε ανοιχτά, έντιμα και καθαρά. Τίθενται δύο  ερωτή-
ματα από τον κόσμο: Στο πρώτο ερώτημα γιατί είμαι ξανά στην πολιτική, 
απαντώ διότι γνωρίζω καλά την πολιτική σκηνή και οι παραινέσεις και η 
επιμονή φίλων και στελεχών με οδήγησαν στη διεκδίκηση του δημαρχια-
κού θώκου. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την προηγούμενη υποψηφιότητά 
μου στο Δήμο Αλεξάνδρειας όπου δεν πέτυχα και τους απαντώ πως πί-
στευα ότι στην Αλεξάνδρεια θα βάλουμε ένα λιθαράκι να πάει μπροστά 
ο δήμος, υπό κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες όμως δεν τηρήθηκαν», 
τόνισε κάνοντας λόγο για «εφιάλτες που πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρ-
χουν και για πολιτικούς που διασπούν και που πάντα υπήρχαν και θα 

υπάρχουν». «Δεν ήμουν ποτέ ρίψασπις, ήμουν πάντα παρών στη μάχη 
και έρχομαι μόνο για να καταθέσω τις γνώσεις, την εμπειρία μου και τις 
γνωριμίες μου, για να σπρώξουμε μπροστά τον Δήμο Βέροιας», πρόσθε-
σε, υπενθυμίζοντας ότι στις βουλευτικές εκλογές η Βέροια τον τίμησε με 
6.000 ψήφους.

Τι είπε για την διοίκηση Βοργιαζίδη
«Η απόφαση είναι συλλογική και όχι ατομική, σε αντίθεση με κάποιους 

άλλους που προτάσσουν το προσωπικό τους συμφέρον. Στόχος μου είναι 
η μεγάλη συμμαχία για τη Βέροια του μέλλοντος, ανήκουμε σε ένα χώρο 
δημοκρατικό που δεν έχει μέλημά της να δίνει χρίσματα. Τα χρίσματα τα 
δίνει η τοπική κοινωνία. Τα κόμματα απλά στηρίζουν και να είστε βέβαι-
οι ότι θα πετύχουμε στις εκλογές. Θα παντρέψουμε την εμπειρία με την 
νιότη», τόνισε, ασκώντας και την πρώτη του κριτική στην παρούσα 
δημοτική Αρχή: «Δεν γίνεται να είσαι ο δήμος Βέροιας με δύο παγκό-
σμιους προορισμούς, τη Βεργίνα και το βήμα Αποστόλου Παύλου και να 
μην κάνεις τίποτα ως Δήμος. Δεν γίνεται τόση εγκατάλειψη στον εμπορικό 
κόσμο, δεν γίνεται να μην είναι η πόλη πράσινη…. Ευτυχώς που  Περιφε-
ρειακή Ενότητα, η Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και ο Μητροπολίτης 
καλύπτουν αυτά τα κενά». Και πρόσθεσε: «Βέβαια, η κάθε δημοτική αρχή 
έβαλε το λιθαράκι της στη Βέροια και οφείλουμε ευχαριστίες σε όλους. Κα-
νείς δεν μηδενίζει προσπάθειες», είπε κάνοντας αναφορές στις διοική-
σεις του Δήμου Βέροιας, από Τσαλέρα μέχρι την σημερινή δημοτική αρχή 
Βοργιαζίδη. «Δεν μηδενίζουμε, όταν μάλιστα συμμετέχουν σε αυτήν 
και άνθρωποι δικοί μας, στελέχη και  συναγωνιστές μας. Όμως η ευθύνη 
ανήκει στον ίδιο τον δήμαρχο. Αλλά δεν αρκεί η προσπάθεια, πρέπει να 
στηριχθεί έμπρακτα ο εμπορικός κόσμος, να μειωθεί η φορολογία….Η πε-
ρίοδος Βοργιαζίδη τελείωσε, έκλεισε οριστικά για τη Βέροια, η πλάστιγγα 
της θητείας τους γέρνει προς το τέλος. Ήρθε η ώρα της αλλαγής για την 
διοίκηση και της απαλλαγής για τους διοικούντες».

 Για Μπατσαρά και Παυλίδη
Στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε της ομιλίας, προλόγισε και 

παρουσίασε τον Μιχάλη Χαλκίδη, ο Κώστας Ζιώγας παρουσία και του Γ. 
Σοφιανίδη. Ο κ. Χαλκίδης απαντώντας σε ερώτηση εάν θα ακολουθούσε 
την απόφαση Μπατσαρά για συνεργασία με την διοίκηση του δήμου, εί-
πε ότι «η Γ. Μπατσαρά ήταν επιλογή του κόμματος και τέθηκε στην κρίση 

της κοινωνίας, έκανε έναν αγώνα, υποστηρίχθηκε από τον κεντροδεξιό 
χώρο. «Εγώ πάντα στα δύσκολα ήμουν σε όλη την πολιτική μου διαδρο-
μή … Ο νόμος άλλαξε,  ο δήμαρχος που θα εκλεγεί θα έχει πλειοψηφία, 
οπότε δεν θα χρειαστούν συνεργασίες. Όμως θέλω να συνεργαστώ με 
όλες τις δημοτικές ομάδες». Για την υποψηφιότητα Παυλίδη σε σχέση 
με τον δικό του όρο για ένα ψηφοδέλτιο στο χώρο της κεντροαριστεράς, 
απάντησε ότι σέβεται τον κάθε υποψήφιο. «Ο Παυλίδης έκανε ένα έντιμο 
αγώνα, θα ήταν καλός δήμαρχος, επιμένει ότι είναι έτοιμος και θα κατέβει, 
του εύχομαι καλή επιτυχία», είπε υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος δεν πρόκει-
ται να ακολουθήσει την τακτική του «εγώ» αλλά του «εμείς».

«Ή θα τις πάρουμε όλοι μαζί τις εκλογές ή θα τις χάσουμε όλοι 
μαζί. Και επειδή δεν μπορώ να ακούω τη λέξη χάνουμε, θα συστρατευ-
τούμε για να τις κερδίσουμε»

Ο κ. Χαλκίδης ενημέρωσε τέλος, ότι αμέσως μετά την ομιλία του θα 
προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής για την κατάρτιση του ψηφοδελ-
τίου, που θα ανταποκρίνεται και στην ανθρωπογεωγραφία της χθεσινο-
βραδινής συγκέντρωσης στην Ελιά.

Παρουσίες
Ως προς τις παρουσίες, ευχαρίστησε από μικροφώνου, τον βουλευτή 

Τάσο Μπαρτζώκα, τους εκπροσώπους του υφυπουργού Απόστολου 
Βεσυροπούλου και του βουλευτή Λάζαρου Τσαβδαρίδη, τον αντιπεριφε-
ρειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη, τους: Ηλία Φωτιάδη,  Γεωργία Μπατσαρά, 
Δημήτρη Πυρινό, πρώην συναδέλφους του δημάρχους Μακροχωρίου, 
Δοβρά και Βεργίνας, τον Πρ. Ισαακίδη (ΙΣΗ), Αν. Συμεωνίδη (ΚΤΕΛ), Απ. 
Μούρτη,  Γιώργο Μηνά, Γιάννη Ακριβόπουλο, Π. Παλπάνα, Γ. Σουμπέκα 
και τις κυρίες Ν. Καρατζιούλα και Ιφ. Βλαχογιάννη που τίμησαν το ψηφο-
δέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές. Παρόντες στην 
ομιλία, στελέχη και μέλη της Ν.Δ στην Ημαθία.

Σοφία	Γκαγκούση
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Πρώτη ομιλία χθες και επίσημη δήλωση…
Μιχάλης Χαλκίδης: Υποψήφιος, με όρο τη συστράτευση 

της Κεντροδεξιάς σε ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, για τον Δήμο Βέροιας
-Μηνύματα σε «όσους λειτουργούν διασπαστικά να σταματήσουν τις προσπάθειες» 

 - Στήριξη και όχι κομματικό χρίσμα - «Η περίοδος Βοργιαζίδη τελείωσε»

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης από το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Μοίρασε  “δωράκια” σε δημάρχους
 και δημοτικούς συμβούλους

Κατάργηση αυτοφώρου, «διπλός μισθός» προέδρου δημοτικού συμβουλίου, επαναφορά και 
αύξηση αποζημιώσεων από δημοτικά συμβούλια
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ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ
Το Σπάρταθλο είναι ένας ετήσι-

ος Διεθνής αγώνας υπερμαραθωνί-
ου δρόμου μήκους 246,8 χλμ. στη 
διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη.

Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βή-
ματα του Φειδιππίδη,ενός αρχαίου 
Αθηναίου δρομέα τον οποίον οι Α-
θηναίοι, πριν γίνει η Μάχη του Μα-
ραθώνα,έστειλαν στη Σπάρτη για 
να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο 
που γινόταν μεταξύ Ελλήνων και 
Περσών, έφτασε δε δύο μέρες μετά 
την αναχώρηση.

Οι αθλητές που συμμετέχουν 
στο Σπάρταθλο επιλέγονται κατό-
πιν προκριματικών αγώνων.

Φέτος υπήρξε συμμετοχή αθλητών από 55 χώρες του πλανήτη 
και είχαμε την τιμη σαν Βεροιωτες να υπάρχει και συμμετοχή ενός 
συμπολίτη μας του Πιπερίδη Αλέξανδρου ο οποίος τερμάτισε σε 
31 ωρες και 5 λεπτά (από 30 Σεπτεμβριου έως 1 Οκτωβριου)

Του αξίζει ένα μεγάλο μπράβο!
ΥΓ:Ο Αλέξανδρος Πιπερίδης είναι υπάλληλος του συνεταιρι-

σμού Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας (ΣΦΗΠ) και ως πρώην 
Πρόεδρος του ΣΦΗΠ αλλά και σαν Βεροιώτης θεώρησα ότι είχα 
υποχρέωση να δημοσιοποιήσω (με υπερηφάνεια ομολογώ) την 
περιπτωση του Αλέξανδρου.

Δυστυχώς η διοίκηση του ΣΦΗΠ «συνεληφθη κοιμώμενη» για 
μία ακομα φορα και το λέω αυτό γιατί θα έπρεπε, κατά την άποψη 
μου, να του  απευθύνει ένα δημόσιο έπαινο, τουλάχιστον, που ως 
εργαζόμενος, με την επιδοση και το πανελλήνιας εμβέλειας κατόρ-
θωμα του, τιμάει το όνομα της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.

Δεν θα έπρεπε;
Ή  κάνω λάθος;

Γ.Ξ Τροχόπουλος

H Μαρία Καρασαλίδου 
υποψήφια στην Ημαθία

Με τιμή και χαρά ανακοινώνουμε 
την υποψηφιότητα της κας Μαρίας Κα-
ρασαλίδου στην εκλογική περιφέρεια 
Ημαθίας.

Η Μαρία Καρασαλίδου γεννήθηκε 
στη Βέροια με καταγωγή από το Δια-
βατό Βέροιας. Αποφοίτησε από το 3ο 
Λύκειο Βεροίας με βαθμό απολυτηρίου 
Άριστα. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκη-
σης & Οικονομίας, στο τμήμα Διοίκη-
σης & Διαχείρισης Έργων, στη πόλη 
της Λάρισας. Σήμερα, εργάζεται στον 
ιδιωτικό τομέα  σε Λογιστικό Γραφείο 
στην πόλη της Βέροιας.

Σχετικά με τις πολιτικές δραστηριότητες της, ήταν υποψήφια Περι-
φερειακή Σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.

  Την συγχαίρουμε και της ευχόμαστε καλό αγώνα και καλή επι-
τυχία.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Ενημερωτική εκδήλωση της 
Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων 
Ασφαλείας Ν. Ημαθίας για τους 
υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα
-Η Ένωση Αποστράτων Σωμά-

των Ασφαλείας Νομού Ημαθίας, 
στα πλαίσια των ενημερωτικών εκ-
δηλώσεων των μελών της και όχι 
μόνο την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 
και ώρα 18.30 έχει προσκεκλημένο 
τον συντοπίτη μας- Ημαθιώτη κα-
θηγητή  Γεωλογίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών κ.ΖΕΛΗΛΙΔΗ Αβρα-
άμ, ο οποίος σε αίθουσα του Πολυ-
χώρου της <ΕΛΙΑΣ>,στην Βέροια,  
θα μας αναπτύξει το θέμα  

<Η Ιστορία των Υδρογονανθρά-
κων στην Ελλάδα>   

-Η είσοδος είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο συμπολίτη μας 
που θέλει να παρακολουθήσει την ομιλία του καθηγητή.

Με λαμπρότητα η εορτή 
των Εισοδίων της Θεοτόκου 

στη Βέροια. Δοξολογία 
με την ευκαιρία του 

εορτασμού της ημέρας των 
Ενόπλων Δυνάμεων

Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέ-
ου, Πολιούχου Βεροίας, με την ευκαιρία της εορτής των Εισοδίων 
της Θεοτόκου. 

 Στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία με την ευκαιρία του εορτασμού 
της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσία τοπικών πολιτικών 
και στρατιωτικών αρχών, ενώ ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση 
στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

Προβολή Ντοκιμαντέρ από την 
Επιτροπή Ισότητας Δήμου Βέροιας με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την 
εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών»

Με αφορμή την 
Διεθνή Ημέρα για 
την εξάλειψη της 
Βίας κατά των Γυ-
ναικών, η Επιτροπή 
Ισότητας του Δήμου 
Βέροιας σας προ-
σκαλεί όλες και ό-
λους να ενώσουμε 
τις φωνές και την 
δύναμή μας ώστε 
να δ ιαχε ιρ ιστού -
με την άνοδο των 
κρουσμάτων βίας 
στην κοινωνία μας. 
Η «Δύναμή μας εί-
ναι στο εμείς!».

Στις 23 Νοεμβρί-
ου ημέρα Τετάρτη 
στις 7:00 μ.μ. στην 
Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών Δήμου 
Βέροιας, θα προ-
βληθεί το ντοκιμα-
ντέρ “FEMICIO”  το 

οποίο πραγματεύεται την ενδοοικογενειακή βία και την βία κατά 
των γυναικών μέσα από την διήγηση αληθινών ιστοριών. Η σκηνο-
θεσία είναι με τα μάτια μιας Ελληνίδας.

Αγαπητοί συμπολίτισσες και συμπολίτες η βία στην κοινωνία 
μας σήμερα είναι σε άνοδο και αφορά όλους μας!!!. Δεν έχει ηλικία, 
εθνικότητα, θρησκεία αλλά συνήθως έχει φύλο και αυτό είναι το 
γυναικείο φύλο.

Σας περιμένουμε  να ενώσετε μαζί μας τις φωνές σας με κύριο 
στόχο, να δημιουργήσουμε έναν πιο ασφαλές κόσμο για τα παιδιά 
μας. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από τις μελωδίες της Σχολικής 
Χορωδίας Βέροιας και της Χορωδίας του Π.Μ.Σ. «Αιγές Βεργίνα» 
υπό τη διεύθυνση της κ. Ελένης Αναγνώστου. 

Η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Μπορείτε να προμηθευτείτε τις 
προσκλήσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των Γυναικών 
από το Δήμο Βέροιας, από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δή-
μου Βέροιας, τον σύλλογο κοινωνικής παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», 
την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας, όπως και από 
τον χώρο της Στέγης Γραμμάτων κ Τεχνών .       

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη και τους φίλους σας για 
αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση. Σας περιμένουμε όλους.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ

ΚΑΡΟ ΝΙΝΤΖΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
(Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 26/11 – Κυριακή 

27/11 στις 17.30
Σκηνοθεσία: Anders Matthesen
Σενάριο: Anders Matthesen
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Γιάννης 

Καραούλης, Πέτρος Κονόμου, Σκεύος Πολυκάρπου, Εύρος 
Βασιλείου, Λουίζα Μιχαηλίδου, Γιώργος Ευαγώρου, Μαρία 
Μαχλαμούζη, Θανάσης Δρακόπουλος, Μαρία Κάνθερ, Άρης 

 
Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΛΑΝΙ (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 :  
Σάββατο 26/11 στις 17.00 
Κυριακή 27/11 στις 17.30
Σκηνοθεσία: Julien Fournet Σενάριο: Julien Fournet
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Βίκυ 

Παπαδοπούλου, Έλενα Δελακούρα, Ανδρέας Ευαγγελάτος, 
Ακίνδυνος Γκίκας, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

THE FABELMANS
Προβολές στην αίθουσα 2: 
Παρασκευή 25/11 – Σάββατο 26/11 – Κυριακή 27/11 στις 

20.30  Πέμπτη 24/11- Τρίτη 29/11 – Τετάρτη 30/11  στις 20.15 
Σκηνοθεσία: Steven Spielberg
Σενάριο: Steven Spielberg & Tony Kushner
Ηθοποιοί: Julia Butters, Michelle Williams, Gabriel 

LaBelle, Judd Hirsch, Mateo Zoryon Francis-DeFord, Seth 
Rogen, Alina Brace, Keeley Karsten, Birdie Borria, Sam 
Rechner, Jeannie Berlin, Robin Bartlett, Paul Dano

ΤΟ ΜΕΝΟΥ
Προβολές στην αίθουσα 1: 
Πέμπτη 24/11 - Παρασκευή 25/11 - Κυριακή 27/11 στις 

20.30 
Σάββατο 26/11 στις 21.45
 Σκηνοθεσία: Mark Mylod
Σενάριο: Seth Reiss & Will Tracy
Ηθοποιοί: Ralph Fiennes, John Leguizamo, Nicholas 

Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Aimee Carrero, Judith 
Light, Rob Yang, Paul Adelstein, Reed Birney, Arturo Castro, 
Christina Brucato, Mark St. Cyr, Mel Fair, Michael A. Dean, 
Peter Grosz, Anya Taylor-Joy

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
Προβολές στην αίθουσα 1: 
Σάββατο 26/11 στις 18.45
Σκηνοθεσία: Ryan Coogler
Σενάριο: Ryan Coogler & Joe Robert Cole
Ηθοποιοί: Martin Freeman, Letitia Wright, Lupita 

Nyong’o, Danai Gurira, Richard Schiff, Tenoch Huerta, 
Winston Duke, Dominique Thorne, Florence Kasumba, 
Michaela Coel, Alex Livinalli, Angela Bassett

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  24/11/22 - 30/11/22



Αφύπνιση (woke) λοιπόν, αυτή την 
πιασάρικη ταμπέλα εφηύραν. Ζητούν την 
αναστροφή των παραδοσιακών αρχών 
της κοινωνίας, ήρθαν οι νέοι σοφιστές. 
Η Ιστορία, η Γλώσσα και τα Μαθηματι-
κά βαφτίζονται φασιστικά. Οι μαθητές να 
μαθαίνουν ένα μόνον πράγμα: ότι δεν 
χρειάζεται να μάθουν τίποτε! Δημοφιλές 
και πολύ βολικό!!! Άδραξε την ευκαιρία 
να διακριθείς, όχι λόγω των ικανοτήτων 
σου, καθόλου μην προσπαθείς. Δείξε τη 
μειονεξία σου, υπερπρόβαλέ την. Νέα ιν-
δάλματα με το έτσι θέλω οι ανυποψίαστοι 
πάσχοντες. Μόδα γίνεται η θυματοποίη-

ση. Ήρωες από το πουθενά οι έγχρωμοι, οι μειονεκτικοί, τα ζωάκια, οι 
πρόσφυγες, οι υπέρβαροι, όλες τις τυχόν μικρές ή μεγάλες ιδιαιτερότη-
τες τις έντυσαν βάθρα ανάδειξης. 

Τι στο καλό είναι αυτό το “Great Reset”, η “Μεγάλη Επανεκκίνηση” 
του πλανητομάγειρα Κλάους Σβάμπ, που ως βιβλίο διαφημίζεται πάνω 
στο γραφείο του πρωθυπουργού μας; Άραγε θα μιλήσει κάποιος ειλι-
κρινά στους μαθητές για το “Woke Capitalism”, το νέο ιδεολόγημα που 
εξαχρειώνει τους λαούς, τους ποτίζει αφιόνι αυτοκαταστροφής, τους 
σύρει στο γκρεμό της ανήθικης ισοπέδωσης των πάντων; Επικεντρώ-
νονται οι ρυθμιστές της υφηλίου να δια-λυθούν οι δεμένες κοινωνίες, να 
σαρωθούν οι συνεκτικοί ιστοί κι οι μύθοι. Να πυρποληθούν οι αξίες, οι 
θρησκείες να λήξουν, τα έθιμα να γελοιοποιηθούν, να καταργηθούν όλες 
οι μαζικές δράσεις. “Ακυρωτισμός” και“Cancel  κουλτούρα” , όλα στάχτη 
να γίνουν. Παγκοσμιοποίηση πάνω απ΄ όλα, με την εύπλαστη νεολαία 
μας να χάσκει αναποφάσιστη, έτοιμη να πέσει στην παγίδα. Τι είν΄ όλα 
τούτα;

Κυρίως σαν εχθροί επικηρύσσονται οι λευκοί άνδρες. Φανατικό ξέ-
σκισμα του κλασικισμού, της αρχαίας ιστορίας, θρύψαλα τα σύμβολα, οι 
πίνακες τα μνημεία όλα, μπουρλότο στα μουσεία. Η Μνήμη είναι άχρη-
στη, σβήστε όλα τα παλιά, ζήτω η πλήξη κι η απραγία. Κάθε μαζικό είναι 
επικίνδυνο, κάτω τα έθνη, φτύστε την Παναγία, καταργήστε τα σύνορα, 
πέρα οι πατρίδες, σχίστε τις ταυτότητες, τίποτε μαζί, όλοι μόνοι. Ισοπέ-
δωση της αριστείας, συμπίεση της κοινωνίας προς τα κάτω, κομμουνι-
σμός του βυθού, όλοι ξάπλα στον πάτο, στο μηδέν. 

Η μεσαία τάξη να εξαφανιστεί, να γίνουμε όλοι άφωνοι εργάτες και 
καταναλωτές σε μέθη. Αγοραστές να ψωνίζουμε ασταμάτητα, τα ίδια, 
από τη Βραζιλία ως τις Φιλιππίνες, να διασκεδάζουμε, να ντυνόμαστε το 
ίδιο. Να τραγουδάμε, να τζογάρουμε, να εξαρτόμαστε το ίδιο, από την 
Αλάσκα ως την Ινδία. Τα κινητά διαφημίζουν ακατάσχετα τους ίδιους, 
ίδιες τροφές, ίδιους κρετίνους στις βουλές και στις αρένες. Βαβέλ και 
πολτός, μαζάνθρωποι παντού, γαλέρες και δούλοι. Ομίχλη στις ψυχές, 
αυτό ζητούν. Ξεχάστε την παρεούλα, τρέξτε στους ψυχολόγους, κάντε 
γιόγκα, παίξτε στο κινητό, μόνον μη σκέφτεστε, καταργείστε τους φί-
λους, μετρήστε τα likes!

Πολυπολιτισμός,  εντάξει, μα έφθασαν τις 200 χιλ. οι αφγανοπα-
κιστανοί στο κέντρο της Αθήνας. Τα αδέσποτα πλήθυναν χιλιάδες, κι 
εγώ τα αγαπώ, μα οι ζωόφιλοι καίγονται περισσότερο για τα δύσμοιρα 
τετράποδα παρά για τους πάσχοντες συνανθρώπους. Να αγοράσου-
με άρδην νέες ηλεκτρικές συσκευές ακόμη και με δάνειο, η κλιματική 
αλλαγή το απαιτεί. Η πράσινη ανάπτυξη επιβάλλει καλά και σώνει α-
νεμογεννήτριες παντού, στη γειτονιά και στα χωριά μας, φωτοβολταϊκά 
στα πρώην χωράφια μας. Επιδεικνυόμενες λεσβίες και drag queens 
στα σαμπουάν, η κούκλα Barbie τώρα και σε τρανσέξουαλ εκδοχή. Τα 
ομόφυλα ζευγάρια αυτοπροβάλλονται ως συνταγή επιτυχίας επειδή 
ακριβώς είναι ομόφυλα, τι άλλο θα ακούσουμε! 

Η κάθε μειοψηφία, αποδεκτή έτσι ή αλλιώς, να γίνει δια της προπα-
γάνδας άρχουσα ισχύς και πρότυπο. Πανσεξουαλισμός ως δικαίωμα, 
καλωσορίζουν τα παιδιά στην εκκεντρική παρέλαση ομοφυλόφιλων ή 
και κτηνοβατών, μας έχουν φλομώσει με κάθε ανωμαλία και θλιπτικότη-
τα, περιθωριακοί εθισμένοι και αλλοπρόσαλλοι χασισοπίνουν και τάχα 
διοικούν. Κάθε πορνοδιαστροφή να την αποδεχθούμε ως φυσιολογική, 
οι ποδοσφαιριστές φορέστε περιβραχιόνια ΛΟΑΤΚΙ, νόμος. Αυτά τα 
αξιώματα δεν τολμά πλέον να τα αμφισβητήσει κανείς. Ποιος βουλευ-
τάκος να ξεστομίσει έναν αντίλογο; Αν τολμήσει…, είναι παλαιολιθικός, 
συντηρητικός, τραμπιστής, κάθαρμα, πουτινάκι, χουντικός. Στην πυρά!

Ταξίδευα πέρυσι με το μετρό της Νέας Υόρκης, έσφιξα το κινητό στη 
μία μου τσέπη και τα ψιλά μου στην άλλη, την τσάντα σφιχτά πάνω στα 
πόδια μου. Το βλέμμα μου το έκαμα απλανές κι ένας φόβος με κυρί-
ευσε, δεν ήταν που ήμασταν άγνωστοι, ήταν που κανείς δεν κοιτούσε 
κανέναν. Καλημέρα καμία, δεν ήμασταν ξένοι, ήμασταν οιονεί εχθροί, 
παστωμένοι και τριπλοκλειδωμένοι εντός μας. Πάγχρωμα πιόνια στη 
“Μεγάλη σκακιέρα” του Μπρεζίνσκυ, όλοι εναντίον όλων, αόρατοι οι 
παίκτες.

Οι μαστευτές μας, προσέλαβαν τους μασκαρεμένους αριστερού-
ληδες ταυτόχρονα με τους νάνους δεξιούληδες, να μιλούν για αφηρη-
μένους δικαιωματισμούς - μύριες σάχλες και μπαρούφες. Ελευθερία 
γίνηκε το χύδην, η προστυχιά καθήκον, υποχρέωση καμία. Επιτρέπουν 
κάθε είδους αποδόμηση και αμφισβήτηση, εκτός από το να αμφισβητείς 
εκείνους. Κάνουν νυχτέρια να μας πείσουν πως ο μαθητής  Γυμνασίου 
με φούστα στην τάξη είναι ευλογία. Νομοθετούν οι τηλεπωλητές, υπουρ-
γεύουν οι τραπεζοϋπάλληλοι, γκουβέρνο η αναρχία, αυτιστική αντίφαση 
αυτοκτονίας μας.

Χρηματοθρησκεία ο νέος καρκίνος, ο απάνθρωπος νεοφιλελευθερι-
σμός απαιτεί πόλεμο κι ανοικοδόμηση, να καούν οι αστοί και η αιδώς, να 
πεθάνει η δημοκρατία στο κρεβάτι του Προκρούστη. Η τεχνητή νοημο-
σύνη από σωτήρας μας, σε χέρια παραφρόνων να γίνει ο δήμιός μας. Ά-
ξεστοι βάρβαροι κατέφθασαν μέσω των funds, βροχή οι πλειστηριασμοί 
στο βιος μας μα οι ρήτορες σωπάσανε, άβουλοι οι συγκλητικοί, κι οι 
ύπατοί μας κομψεύονται τα λούσα ντυμένοι τες κόκκινες τες κεντημένες 
τόγες. Θηρία ελέγχουν την οικουμένη, κατέχουν τα χρήματά μας, Airbnb 
τα σπίτια μας, στοχεύουν τα αθώα νιάτα μας. Να γίνουν ανθρώπινο 
πλεόνασμα, χειρότερα από σκλάβοι, να ζουν σε ανθρωποτροφεία ως 
πειραματόζωα, με τα σώματά τους να γίνουν εκτροφείς οργάνων προς 
μεταμόσχευση. Εκεί θα ζει η νέα ευγονική κλίκα των αθέων υπερπλου-
σίων παγκοσμιοποιητών, μαζί με τη δική μας σημερινή αδιαφορία. Δει-
λούς, Ευρωαφρικάνους, ανέμελους ηλίθιους, αυτό μας θέλουν, κι ίσως 
αυτό ήδη είμαστε.

Περάστε με για πουριτανό, μωρόγερο, γραφικό, διασύρετέ με, τέτοια 
σας μαθαίνουν. Απλά επιμένω να διαβάζω, να θωρώ και να σκιάζομαι, 
μια αληθή Πατριωτική Ένωση οραματίζομαι. Τα φυντάνια μας νοιάζομαι, 
ας μοιάζω λίγο ποιητής, ακούστε με, κι αν όχι εμέ, θυμηθείτε το γνήσιο 
στίχο“…μαλαματένια λόγια στο χορτάρι ποιος βρίσκει για την άλλη τη γε-
νιά…”. Παλεύω να πω φωναχτά στα βλαστάρια μας: Δεν υπερέχεις επει-
δή διαφέρεις, όχι! Διακρίνεσαι επειδή σκέφτεσαι, επειδή θυμάσαι, επειδή 
παράγεις. Τα καταφέρνεις μόνον όταν αγωνίζεσαι, δεν θα σου χαριστεί 
τίποτε, οι σημερινοί σου κόλακες είναι οι αυριανοί σου κανίβαλοι. 

   Γιοβανόπουλος Γ. Κώστας
                             Υπ. Βουλευτής 

                             ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - 
                             ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 

Αλεξάνδρου και της Φωτεινής, το γένος 
Δουλγερίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, 

το γένος Θεοχαροπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι; Παρούσα και 
στη Β’ Θεσσαλονίκης 
η Ολυμπία Αποστόλου

Στον παραθαλάσσιο Σταυρό του Δήμου Βόλβης, βρέθηκε το Σάβ-
βατο 19 Νοεμβρίου, η Ημαθιώτισσα Ολυμπία Αποστόλου, συνεχίζο-
ντας τις περιοδείες με κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, στο 
πλαίσιο των καθηκόντων της ως μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου 
του Κινήματος. 

Eκεί, καλεσμένη της Νομαρχιακής Επιτροπής Β’ Θεσσαλονίκης, 
μίλησε μαζί με τον κ. Κώστα Χρυσόγονο για τον τουρισμό και την 
ανάπτυξη, σε μια εκδήλωση με μεγάλο ενδιαφέρον. 

Η κ. Αποστόλου επεσήμανε ότι ο τουρισμός έχει αλλάξει. Oφείλει 
να είναι βιώσιμος και να αναπτύσσεται με κοινωνικά επωφελή τρόπο 
χωρίς να επιβαρύνει τον περιβάλλον, ή αν είναι δυνατόν, ακόμα και 
να συμβάλλει στη βελτίωσή του. 

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για το κυβερνητικό πρόγραμμα του 
ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι:

«Το ΠΑΣΟΚ, στο νέο πρόγραμμά του, δίνει μεγάλη βαρύτητα 
στον τουρισμό. Με στόχους συγκεκριμένους όμως.

- Τη χωρική επέκταση του τουρισμού.. Δηλαδή την εξάπλωση του 
τουρισμού σε περιοχές που δεν υπάρχει ήδη. Να βοηθήσουμε τους 
επισκέπτες μας να γνωρίσουν και την ενδοχώρα, εκτός από τις πα-
ραλίες μας.

- Τη χρονική διεύρυνση, δηλαδή την άμβλυνση της εποχικότητας, 
την επέκταση της περιόδου που έρχονται επισκέπτες, ώστε να υπάρ-
χει περισσότερη ισορροπία, να απασχολείται το ανθρώπινο δυναμικό 
για περισσότερους μήνες.

- Την αύξηση της μέσης δαπάνης και της διάρκειας παραμονής. 
Οι επισκέπτες δηλαδή που έρχονται να έχουν τη δυνατότητα να ξο-
δέψουν περισσότερα χρήματα, αλλά να έχουν και την ευκαιρία να τα 
ξοδέψουν, χάρη σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες που το αξίζουν.»



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                      Νάουσα  14/11/2022 
 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ     Αριθ.πρωτ.: 3091
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022
Για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση  της Δράσης

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, 
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

(Περίοδος 2022-2023)

Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και από εθνικούς πόρους

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγ-

χρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση 
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α ́/15-1-2021), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 
156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 
297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014).

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 
125/τ. Α΄/7-7-2016).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός 
του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της 
ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/31-7-2021).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 70 και 85 του Ν. 4982/2022 «Ίδρυση, α-
νάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο 
πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποι-
ητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης» (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/15-10-2022).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλί-
ου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αριθ. 77094/1-8-2022 ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγη-
σης, Παρακολούθησης  και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης 
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφή-
βων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 
της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Πε-
ριφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 
και από εθνικούς πόρους»(ΦΕΚ 4094/τ. Β΄/1-8-2022).

9. Την υπ΄ αριθ. 41087/29-11-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017) 
«Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπι-
ακών Σταθμών».

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10945/2-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ) 
(2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24-8-2022) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχο-
λική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, 
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλη-
σης» περιόδου 2022-2023, προς τις/τους ωφελούμενες/ους της εν λόγω 
Δράσης.

11. Τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που 
εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης 
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφή-
βων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»  
περιόδου 2022-2023, κατόπιν της από 12-07-2022 Ανακοίνωσης της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., 
για το Δήμο Δομής: Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, Φορέας «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», Νομός Ημαθί-
ας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

12. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδι-
κού) ανά δήμο αιτούσας, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 10945/02-08-2022 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους Ωφελούμενους 
δικαιούχους για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Προώ-
θηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαί-
δευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιό-
δου 2022-2023, για το Δήμο Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας.

13. Την υπ’ αριθ. 100/16-09-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του ΝΠΔΔ «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου 
Νάουσας με θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για το 

έτος 2022 στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».
14. Την υπ’  αριθ. 70/23-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νάουσας περί συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Νάουσας και σύστασης 
νέου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 του ν. 3852/2010 
με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Νάουσας» (ΦΕΚ  982/τ. Β΄/25-5-2011).

15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοι-
νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» (ΦΕΚ 718/τ.Β΄/02-
03-2018),όπως ισχύει.

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2527/14-09-2022βεβαίωσητης Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου Νάουσας περί ύπαρξης πιστώσεων 
για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπι-
κού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-

νου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της 
Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους 
στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών 
σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023, του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», 
που εδρεύει στη Νάουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και 
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαι-
τούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
*Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπό-

θεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία 
τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θε-
σμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης 
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προ-
σχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής 
ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργι-
κής απασχόλησης» (Περίοδος 2023-2024), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
77094/1-8-2022 (ΦΕΚ 4094/τ. Β΄/1-8-2022) ΚΥΑ.

** Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρό-
σληψη στο Φορέα, πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
Υ1α./Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Είναι δυνατή η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, με την επι-

φύλαξη ότι οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μετά την εγγραφή 
της δράσης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60Α του 
Ν.4914/2022 (παρ. 2 άρθρου 85 Ν.4982/2022).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτού-
μενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώ-
πως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», Α. Κοκκίνου 19, Τ.Κ. 59200, Νά-
ουσα Νομού Ημαθίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοικητικών 
Υπηρεσιών, υπόψη κας Ματάτη Ανδρονίκης (τηλ. επικοινωνίας: 
2332025600).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθε-
σμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτη-
ση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύ-
νη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος/α δύναται να δηλώσει στην αίτησή του πέραν 
του ενός κωδικού θέσης, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας 
μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Νάουσας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στο δικτυακό τόπο 
της υπηρεσίας μας(www.kkpnaoussas.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προ-
θεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν 
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η 
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 
α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ήστο δικτυακό τόπο της 
υπηρεσίας(www.kkpnaoussas.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.
asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 
διαδρομή: Ενημερωτική Πύλη - ΜετάβασηΠολίτες Έντυπα - Δι-
αδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά 
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική 
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύν-
δεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην 
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Ενημερωτική Πύλη - Με-
τάβασηΠολίτες Έντυπα –Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων 
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κέντρο Κοινωνικής 

Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου 

Νάουσας»  
 

Για τη στελέχωση της 
δομής: 

«Παιδικός Σταθμός 
Επισκοπής» 

Νάουσα **ΔΕ Μαγείρων/ 
Μαγειρισσών 

*Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως  

31-8-2023,  
με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 
της δράσης 

1 

102 

Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κέντρο Κοινωνικής 

Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου 

Νάουσας»  
Για τη στελέχωση της 

δομής: 
«Β΄ Παιδικός Σταθμός 

Νάουσας» 

Νάουσα **ΔΕ Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων 

*Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως  

31-8-2023,  
με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 
της δράσης 

1 

103 

Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κέντρο Κοινωνικής 

Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου 

Νάουσας»  
Για τη στελέχωση της 

δομής: 
«Βρεφονηπιακός 
Σταθμός Βάλιας» 

Νάουσα **ΔΕ Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων 

*Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως  

31-8-2023,  
με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 
της δράσης 

2 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

*Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή 

θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν 

γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης 

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση 

καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με 

αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Περίοδος 2023-2024), σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. 77094/1-8-2022 (ΦΕΚ 4094/τ. Β΄/1-8-2022) ΚΥΑ. 

** Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα, 

πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α./Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. 

Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Είναι δυνατή η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, με την επιφύλαξη ότι οι 

προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μετά την εγγραφή της δράσης στο 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 60Α του Ν.4914/2022 (παρ. 2 άρθρου 85 Ν.4982/2022). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΔΕ Μαγείρων/ 

Μαγειρισσών 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός 

Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - 

Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 

σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολήςή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 

3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής 

Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο 

τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)  

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστ 

ηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών.   

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 60Α του Ν.4914/2022 (παρ. 2 άρθρου 85 Ν.4982/2022). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΔΕ Μαγείρων/ 

Μαγειρισσών 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός 

Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - 

Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 

σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολήςή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 

3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής 

Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο 

τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)  

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστ 

ηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών.   

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)  

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

102&103 

ΔΕΒοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 

Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων 

Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή 

Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας 

Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός 

Βρεφονηπιοκόμων  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 

σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 

Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ 

2ΔΕ/ΥΕκαι να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση 

δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 

εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 

διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 

Νάουσας», Α. Κοκκίνου 19, Τ.Κ. 59200, Νάουσα Νομού Ημαθίας, απευθύνοντάς την στο 



Φρόσω Καρασαρλίδου: Φτώχεια 
στο χωράφι, ακρίβεια στο ράφι

Εν μέσω έκρηξης της ακρίβειας που πλήττει το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνί-
ας, τα στοιχεία δείχνουν πως ολοένα και μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ των τιμών Ελλήνων 
παραγωγών και της τελικής τιμής στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τις τιμές βασικών αγροκτηνοτροφικών προϊόντων στο πα-
ρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις τιμές που απολαμβάνουν οι Έλληνες 
παραγωγοί για τα αντίστοιχα προϊόντα, το συμπέρασμα είναι σαφές: οι παραγωγοί αναγκά-
ζονται να συμπιέσουν υπερβολικά το εισόδημά τους, οι καταναλωτές υποχρεώνονται να 
βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

*τιμή εκτός παρατηρητηρί-
ου τιμών (αναφερόμενη σε δη-
μοσιεύματα)

Το Ινστιτούτο Εργασίας 
της ΓΣΕΕ καταγράφει καθίζη-
ση στην αγοραστική δύναμη 
των νοικοκυριών, ιδιαίτερα 
στα χαμηλά και μεσαία εισο-
δήματα, που δεν μπορούν να 
καλύψουν βασικές καταναλω-
τικές ανάγκες. Την ίδια ώρα η 
Eurostat κατατάσσει την Ελλά-
δα ουραγό στην ΕΕ ως προς 
την τιμή που απολαμβάνουν 
οι παραγωγοί, το δε τελευταίο τρίμηνο του 2021 και το πρώτο του 2022 στην τελευταία θέση. Γίνεται φανερό πως υπάρχει 
ζήτημα έξαρσης αθέμιτων πρακτικών κερδοσκοπίας, την στιγμή που η αγροτική παραγωγή θα έπρεπε να διαφυλάσσεται ως 
κόρη οφθαλμού και οι τιμές στα ράφια να συγκρατηθούν σε επίπεδα υγιούς ανταγωνισμού.

Αντίθετα, η κυβέρνηση της ΝΔ αντιμετωπίζει και αυτό το ζήτημα με την ίδια προχειρότητα, την ίδια απάθεια, την ίδια ανι-
κανότητα να συγκροτήσει και να υλοποιήσει ένα σχέδιο που θα δώσει ανάσα σε παραγωγούς και καταναλωτές. Και την ίδια 
ανοχή στην αισχροκέρδεια, που έχει σαν αποτέλεσμα τον αθέμιτο πλουτισμό των κάθε λογής μεσαζόντων και την οικονομική 
εξαθλίωση των πολιτών.

Υπάρχει άλλος δρόμος;
Αντί κινήσεων εντυπωσιασμού και μέτρων επικοινωνιακού χαρακτήρα, παραθέτουμε το δικό μας σχέδιο. Εδώ και μήνες 

έχουμε προτείνει:
-Αυστηροποίηση των ελέγχων παντού, σε όλη την διαδρομή από το χωράφι στο ράφι. Το κράτος θα πρέπει να εγγυάται 

στον καταναλωτή ότι δεν θα υπάρχει χειραγώγηση τιμών από ένα ολιγοπώλιο.
- Στήριξη παραγωγών και καταναλωτών μέσω μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα και την ενέργεια.
- Μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά στο 6%.• Μη καταβολή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.
-Στήριξη 

Άγγελος Τόλκας για Δικαστήρια: «Θα υποβαθμίσει 
η Κυβέρνηση τα Δικαστήρια της Ημαθίας;»

Ο Βουλευτής Ημαθίας Άγγελος Τόλκας, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του σε θέματα 
του Νομού και στηρίζοντας τους πολίτες της Ημαθίας, διεκδικεί τη συνέχιση της λειτουργίας 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας.

Με αφορμή την πρόταση της Κυβέρνησης για το νέο χάρτη Διοικητικής Δικαιοσύνης και 
για υποβιβα-
σμό του Δικα-
στηρίου Βέροι-
ας, ο Άγγελος 
Τόλκας έκανε 
την παρακάτω 
δήλωση:

«Σύμφωνα 
με σχετική έκ-

θεση προτείνεται η μετατροπή της έδρας του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας σε τηλεματική 
έδρα. 

Τη στιγμή μάλιστα που αυτό εξετάζει υπο-
θέσεις τόσο της Ημαθίας όσο και της Πέλλας. 
Χωρίς μάλιστα να είναι μεταβατική έδρα όπως 
πολλές από αυτές που καταργούνται. 

Αυτό σημαίνει πως στη Βέροια δεν θα υ-
πάρχουν υπηρεσίες δικαιοσύνης για διοικητικά 
δικαστήρια. Με ταυτόχρονη μείωση των θέσεων 
υπαλλήλων αλλά και δικαστών. Ενώ μάλιστα 
όταν είχαμε υλοποιήσει το έργο του δικαστικού 
μεγάρου Βέροιας όλα είχαν προετοιμαστεί για 
την σωστή λειτουργία όλων των δικαστηρίων. 

Πολλές φορές έχει απειληθεί με κλείσιμο κά-
ποιο δικαστήριο στην Ημαθία. Ιδίως Ειρηνοδι-
κεία. Με σωστή συνεργασία και παρεμβάσεις 
καταφέραμε να μην κλείσει κανένα. Επί προη-
γούμενης θητείας μου είχαμε ενισχύσει υπηρεσί-
ες αντί αυτές να αποδυναμώνονται. 

Με την απόφαση επίσης απειλούνται βασικές 
δικονομικές αρχές, όπως επισημαίνουν εκπρό-
σωποι του νομικού κόσμου. Αποκόπτονται οι 
διάδικοι από τον φυσικό Δικαστή, απειλείται η 
αρχή της δημοσιότητας. 

Απαιτούμε να μην προχωρήσει η απόφαση 
ουσιαστικής κατάργησης Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου Βέροιας».
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Μικρές ιστορίες του Μουντιάλ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ «AKOU 99,6» ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»

Μπάλα: Μια δεσποινίς ετών 4.500
του Χρήστου Μπλατσιώτη

Το 22ο παγκόσμιο κύπελλο ποδο-
σφαίρου ξεκίνησε ήδη στο Κατάρ και 
λίγες ημέρες  πριν τη σέντρα της ιστο-
ρικής πρεμιέρας του, οι διοργανωτές 
παρουσίασαν τη μπάλα των αγώνων. 
Το όνομα της μπάλας είναι «Αλ Χιλμ» 
που στα αραβικά σημαίνει “το όνειρο”, 
έχει χρυσαφί και μωβ οικολογικά χρώ-
ματα νερομπογιάς, είναι φτιαγμένη από 
συνθετικό υλικό υψηλής τεχνολογίας και 
σε γενικές γραμμές δεν έχει καμία σχέ-

ση με τις δερμάτινες μπάλες που ξέραμε μέχρι τώρα ή τις πιο σύγ-
χρονες του συνθετικού πλαστικού και πολύ περισσότερο δεν έχει 
καμία σχέση με εκείνες τις πρώτες μπάλες της ιστορίας που ήταν φτιαγμένες από σχοινιά 
και άχυρα, από δέρματα και γούνες ζώων, από ζωικές «φούσκες» και άλλα παρεμφερή 
φυσικά υλικά.

Η «Αλ Χιμ» με την οποία αγωνίζονται οι ομάδες στο Κατάρ, είναι όντως «όνειρο» διό-
τι πρόκειται για μια μπάλα τεχνη-
τής που παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά στην ιστορία του ποδοσφαί-
ρου. Όλες οι μπάλες του φετινού 
Μουντιάλ έχουν επάνω τους εν-
σωματωμένο έναν αισθητήρα ο-
ποίος καταγράφει 500 δεδομένα το 
δευτερόλεπτο τα οποία στέλνει σε 
ένα κεντρικό σύστημα τεχνητής νο-
ημοσύνης το οποίο σε συνδυασμό 
με τα δεδομένα από τις κάμερες 
μπορεί μέσα σε κλάσματα δευτε-
ρολέπτου να δείξει στο δωμάτιο 
ελέγχου των φάσεων (στο VAR δη-
λαδή) αν υπάρχει σε κάποια φάση 
οφσάιντ ή όχι.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ 
ΠΡΙΝ 4.500 ΧΡΟΝΙΑ

Η ιστορία της μπάλας είναι 
μια πολύ παλιά ιστορία.  Μπάλες 
φτιαγμένες από λινό δεμένο με 
σχοινιά από χόρτο που βρέθηκαν 
στην Αίγυπτο χρονολογούνται από 
το 2.500 π.Χ. (φωτο) και οι ερευ-
νητές πιστεύουν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και οι αρχαίοι λαοί της κεντρικής Αμερικής έπαιζαν 
παιγνίδια με μπάλα τουλάχιστον από την 3η χιλιετία π.Χ. 

Η πρώτη γραπτή αναφορά σε ένα τέτοιο παιγνίδι έγινε από τον Όμηρο, τον 8ο αι. π.Χ., 
όταν περιέγραψε τη Ναυσικά να παίζει με μπάλα λίγο πριν συναντηθεί με τον Οδυσσέα 
στο νησί των Φαιάκων. 

Στην αρχαία Ελλάδα αναφέρονται πάνω από δέκα ονομασίες παιγνιδιών όπου χρησι-
μοποιούνταν μπάλα και κάποια ταυτίζονται με πρώιμες ποδοσφαιρικές προσπάθειες. Επί-
σκυρος, επίκοινος, φενίνδα, εφετίνδα, απόρραξις, ανακρουσία, ουρανία, εφηβική κ.α. ενώ 
υπήρχαν μέχρι και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τη διεξαγωγή τους, που ονομαζόταν 
σφαιριστήρια ή σφαιρίστρες.

Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΜΟΥΡΑΙ
Ο Ηρόδοτος αναφέρει τον 5ο αι. π.Χ. ότι  οι Λυδοί είχαν εφεύρει μια «σφαίρα» με την 

οποία έπαιζαν παιγνίδια ενώ και οι Ρωμαίοι είχαν αντίστοιχες δραστηριότητες γνωστές ως 
«harpastum» ή «harpustum», «follis» ή «follicis».

Στην Κίνα, του 3ου και 2ου αι. π.Χ. οι Κινέζοι 
στρατιώτες εξασκούνταν παίζοντας ένα παιγνίδι 
με μπάλα που λέγονταν «Cuju» ή «Ts’u-chu”. 
Στην προκολομβιανή εποχή, οι Μάγια και άλλοι 
λαοί της κεντρικής Αμερικής έπαιζαν διάφορα 
τέτοια παιγνίδια που σήμερα περιλαμβάνονται 
σε μια γενικότερη κατηγορία αρχαίων δραστη-
ριοτήτων που αναφέρονται ως «Mesoamerican 
ballgames». 

Οι Ιάπωνες ευγενείς της εποχής των Σα-
μουράι έπαιζαν ένα είδος ποδόσφαιρου που το 
έλεγαν «Kemari» ενώ στην Ωκεανία οι αυτό-
χθονες Αβορίγινες της Αυστραλίας διασκέδα-
ζαν με ένα παρόμοιο παιγνίδι που το ονόμαζαν 
«woggabaliri» και οι Μαορί της Νέας Ζηλανδίας 

διασκέδαζαν με τον ίδιο τρόπο το ονόμαζαν «Kī-o-rahi».
1857: Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Στην εποχή του Μεσαίωνα, στη Γαλλία διασκέδαζαν με ένα είδος ποδόσφαιρου που το 
ονόμαζαν «Lasoule», στην Ιταλία της ίδιας εποχής διοργάνωναν ένα άλλο είδος που το 
ονόμαζαν  «Calcio Storico Fiorentino» και στην Αγγλία έπαιζαν το αποκαλούμενο «Mob 
Football» δηλαδή «ποδόσφαιρο της μάζας» με ομάδες που η κάθε μία αποτελούνταν από 
δεκάδες ανθρώπους, οι οποίοι έτρεχαν για να κλωτσήσουν τη μπάλα, χωρίς ιδιαίτερους 
κανόνες, πολλές φορές με βία και συχνά προκαλώντας το χάος.

Τα ποδοσφαιρικού τύπου παιγνίδια, που εμφανίστηκαν πριν από  4,5 χιλιάδες χρόνια 
περίπου, εξελίχθηκαν χρόνο με το χρόνο και κατέληξαν στην εποχή του σημερινού πο-
δοσφαίρου, το οποίο παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην Αγγλία από τα μέσα του 19ου 
αιώνα. Το 1857 ιδρύθηκε η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα, η Sheffield Football Club που 
υπάρχει ακόμη. 

Σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4.000 επαγγελματικές ποδοσφαιρικές 
ομάδες σε όλο τον κόσμο και 211 εθνικές ομάδες μέλη της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας. Η μπάλα μπορεί δείχνει σαν δεσποινίδα ετών 4.500 φαίνεται όμως ότι αρέσει 
ακόμη.
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Την πρώτη ήττα  
στο πρωτάθλη-
μα και μάλιστα 

εντός έδρας  γνώρισε η 
Βέροια από μία ομάδα 
που πέρσι είχε γνωρί-
σει την ποιο βαριά ήττα 
στο πρωτάθλημα και 
έπαιξε μάλιστα με πολ-
λές ελλείψεις και ήρθε 
στην Βέροια μόνο με 17 
παίκτες.

‘Όμως η ήττα είναι πέρα για 
πέρα άδικη αφού η Βέροια ήταν 
αυτή που ήλεγχε το παιχνίδι με 
την δημιουργία πολύ καλών ευκαι-
ριών που δεν έγιναν γκολ χάρις 
στον ήρωα τερματοφύλακα των 
φιλοξενουμένων που έπιασε τα 
άπιστα.  

Μεγάλη απώλεια για την Βέ-
ροια η απουσία του τραυματία 
Μπουόλι και η αδυναμία να στεί-
λουν την μπάλα στα δίκτυα  κά-
ποιοι  παίκτες  από πολύ καλές 
θέσεις. που βρέθηκαν.

Η  αδυναμία αυτή φάνηκε και 
στα προηγούμενα παιχνίδια της 
βασίλισσας του βορά και πρέπει  
να βρεθεί άμεσα λύση από τον 
προπονητή σε συνεργασία με 
τους παίκτες.

Άς σταματήσουν από τώρα κά-
ποιοι την γκρίνια  και μην   κατα-
δικάζουν από τώρα την ομάδα με 
΄΄υποβιβασμό,

Αυτή η ομάδα έχει μία πολύ 
δυνατή και γεμα΄το εγωισμό Δι-
οίκηση και σε καμία περίπτωση 
δεν θα αφήσει αυτή την ομάδα να 
μπλέξει σε περιπέτειες, Θα πρέ-
πει όμως και σε συνεργασία με 
τους ιδιοκτήτες  ΄΄΄να ΄΄΄,,,,ψάξουν 
για ποιο έμπειρους και καλούς 
παίκτες για τις μεταγραφές του 
Ιανουαρίου.. Καλό το  σημερινό 
ρόστερ αλλά είναι κάποιοι παίκτες 
που υπολόγιζαν να πα΄ρουν ηγε-
τικό ρόλο αλλά δεν μπόρεσαν και 

ούτε θα μπορέσουν στο άμεσο 
μέλλον, Ίσως ξεγελάστηκαν και 
αυτοί και η πορεία της ομάδας δεν 
είναι αυτή που περίμεναν όλοι. 

Ο προπονητής ‘Κώστας Ανυ-
φαντάκης είναι ένας από τους κα-
λούς προπονητές και σε καμία πε-
ρίπτωση δεν φταίει αν οι παίκτες 
του χάνουν κλασσικές ευκαιρίες 
να βάλουν το γκολ. Ότι πρέπει να 
δουλέψουν περισσότερο στο κομ-
μάτι αυτό είναι κατεπείγον..

Χρειάζεται λοιπόν ψυχραιμία 
και υπομονή ενώ παράλληλα θα 
πρέπει οι παίκτες να δουλέψουν 
ακόμη περισσότερο για να κερδί-
σουν την εμπιστοσύνη του προ-
πονητή τους, 

Ήταν μία μαύρη Κυριακή και 
φυσικά η πίκρα των φιλάθλων ή-
ταν μεγάλη και περισσότερο ¨»έ-
σκασαν» με τις ευκαιρίες που χά-
θηκαν από καλές θέσεις,, 

Όμως όλοι μαζί πρέπει να 
προχωρήσουν ενωμένοι και πιό 
δυνατοί και με εγωισμό να φέρουν 
την ομάδα εκεί που πρέπει,, 

Φάσειςκαιγκόλ
Η Βέροια ξεκίνησε απειλητι-

κά στο παιχνίδι  και στο 4’ είχε 
σουτ του Ισαακίδη μέσα από την 
περιοχή, που αποκρούστηκε 
πάνω στην γραμμή από τους α-
μυντικούς και στο 8’ κεφαλιά του 
Βασίλη Φασίδη από κοντά, που 
μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του 
Απόλλωνα Μέλι.

Στο 16’ οι φιλοξενούμενοι ¨πα-
γώνουν» το γήπεδο ανοίγοντας το 
σκορ.  Σε μια φάση διαρκείας, με-
τά από μια συρτή σέντρα από την 
γραμμή του άουτ, ο Ζαχαράκης 
πετάχτηκε με προβολή κι έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα εκμεταλλευ-
όμενος την αδράνεια της άμυνας 
της Βέροιας. 

Στο 22’ ο Απόλλωνας έφθασε 
κοντά στο 0-2 αλλά το πλασέ του 
Ζαχαράκη σε φάση τετ α τετ ήταν 
χλιαρό η  άμυνα της Βέροιας  α-
πομάκρυνε.

Η Βέροια είχε άλλες δυο καλές 
περιπτώσεις για γκολ. Η πρώτη 

στο 24’ ο Φασίδης βγήκε μόνος 
αλλά ο Μέλι απόκρουσε και στο 
25’ κεφαλιά του Μαραγκού από 
κοντά δεν βρήκε στόχο.

Και στο β’ ημίχρονο το παιχνίδι 
ήταν ανοικτό , και οι δυο ομάδες 
μπήκαν με απειλητικές διαθέσεις 
αλλά η Βέροια ήταν αυτή που πή-
ρε τον έλεγχο. ‘

Στο 56’ η Βέροια έφθασε στην 
ισοφάριση  Ο Φασίδης γύρισε την 
μπάλα πριν βγει άουτ, η μπάλα 
κατέληξε στον Ιωάννου ο οποίος 
με βολίδα μέσα από την περιοχή 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα α-
νάμεσα από πολλούς αμυντικούς 
αλλά ήταν αδύνατο αυτή την φορά 
να αντιδράσει  ο Μέλι, 

Στο 63’ ο Μπελεβώνης έπιασε 
μια βολίδα έξω από την περιοχή 
αλλά ο Μέλι απόκρουσε σε κόρ-
νερ. Στο 65’ σε μια αντεπίθεση της 
Βέροιας, η μπάλα στρώθηκε στον 
Ορφανίδη αλλά για μία ακόμη δεν 
έπιασε το σουτ όπως θα ήθελε και 
ο Μέλι Μπλόκαρε.

Στο 69’ η Βέροια έχασε και άλ-
λη ευκαιρία. Σε σέντρα του Φα-
σίδη, ο Μπελεβώνης έκανε την 
κεφαλιά από κοντά αλλά ο Μέλι 
απόκρουσε σε κόρνερ.

Στο 74’ μετά από κόρνερ, ο 
Μαραγκός έπιασε ένα σουτ αλλά 
αμυντικός του Απόλλωνα έδιωξε 
πάνω στην γραμμή.

Στο 78’ ο Κατσούκης έβγαλε 
μόνο τον Ιωάννου, αλλά το πλα-

σέ του τελευταίου αποκρούστηκε 
από τον Μέλι. Στο 80’ ο Παπαχρή-
στος έκανε ένα σουτ από το ύψος 
της περιοχής αλλά ο Μέλι και πάλι 
απόκρουσε.

Στο 83’ οι φιλοξενούμενοι προ-

ηγήθηκαν και πάλι κόντρα στην 
εξέλιξη του αγώνα με την Βέροια 
να πιέζει για το 2-1 και δυστυχώς 
‘ήρθε το 1-2 . Ο Ζαχαράκης έφυγε 
στην αντεπίθεση, από λάθος στην 
άμυνα  πέρασε και τον τερματο-
φύλακα της Βέροιας  και  έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα.

Ήταν μια ψυχρολουσία  αφού 
¨κόπηκαν» τα πόδια των παικτών 
και στο υπόλοιπο χρόνο που έμει-
νε συν τα 6 λεπτά των καθυστερή-
σεων δεν είχαν αυτοσυγκέντρωση 
και κουράγιο για κάτι καλό..

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιουματζίδης 
(Δέλλιος, Λιόντος)

ΒΕΡΟΙΑ: Παπαδόπουλος, 
Μουχάλης, Παπαχρήστος, Στίκας, 
Μαραγκός, Μπούζας, Ισαακίδης 
(60’ Μπελεβώνης), Ορφανίδης (76’ 
Κατσούκης), Φασίδης, Μπουκου-
βάλας, Ιωάννου (82’ Περδίκης).

ΑΠΟΛΛΩΝ: Μέλι, Λούκας 
Γκαρσία, Σιατραβάνης, Σταματής 
(80’ Κοντρέρας), Γιαννίτσης, Λί-
ταινας, Καλούσης (66’ Κοτσιανού-
λης), Χαλάτσης, Ντ’ Αγκοστίνο, 
Ποτόσογλου (70’ Μπεκιαρίδης), 
Ζαχαράκης.

Άδικη ήττα της Βέροιας 1-2 από τον Απόλλων Λάρισας

Μια άνετη νίκη εξασφάλισε η 
ομάδα της Βέροιας στο πρωτά-
θλημα U19 της SL2 η ομάδα της 
ΒΕΡΟΙΑΣ, κερδίζοντας για την 
3η αγωνιστική στην έδρα της την 
ομάδα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΑΡΙ-
ΣΑΣ με σκορ 3-0.

Η ομάδα της Βέροιας άνοιξε 
το σκορ στο 25΄ με σουτ του Κα-
ρασαρίδη μέσα από την περιοχή 
και αποτέλεσε και το σκορ που 
βρήκε τις δύο ομάδες στα απο-
δυτήρια του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παί-
χτες της Βέροιας δημιούργησαν 

και άλλες ευκαιρίες και κατάφε-
ραν να διπλασιάσουν τα τέρμα-
τα τους στο 65΄με τον Τσέα που 
πλάσαρε τον αντίπαλο τερματο-
φύλακα και να καθορίσουν και το 
τελικό σκορ του αγώνα 3-0 με ω-
ραίο πλασέ επίσης του Γιαγτζίδη.

Η ομάδα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ εί-
χε μόνο μία ευκαιρία στο πρώτο 
ημίχρονο αλλά το σουτ του παί-
χτη της πέρασε δίπλα από την 
εστία της ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ (Α, 
Ανθυμιάδης) : Αδαμίδης Θ , Χα-
βιαρόπουλος, Καρασαρίδης, 

Σουπιάδης, Τέγος Α, Γιαγτζιδης, 
Τέγος Τ, Παναγιωτίδης, Χοχλιού-
ρος, Κετόγλου, Γαλόπουλος.. 
Έπαιξαν επίσης και οι :Τσέας , 
Λαφάρας , Φούγιας , Τούφας , 
Αδαμίδης Α.

ΑΠΌΛΛΩΝ ΛΆΡΙΣΑΣ Μπά-
καρος, Τεμπεκίρης Θεοχάρης, 
Παπανικολάου, Τερζούδης Μό-
κας, Μήλιγκας, Παρασκευούδης, 
Κούρτη, Μπιθύζης , Αγριοδήμος

Ο αγώνας διεξήχθει στο γή-
πεδο του Ταγαροχωρίου

Άνετη νίκη με 3-0 για την Κ19 της ΒΕΡΟΙΑΣ
επί του Απόλλωνα Λάρισας

Σκόραρε πάλι ο Τσέας



Ο Ζαφειράκης Ναου-
σας υπερασπίστηκε 
την έδρα του και 

πέτυχε τη δεύτερη συνε-
χόμενη νίκη του στο πρω-
τάθλημα, αυτή τη φορά 
επί του Δούκα με 33-30, 
για την 9η αγωνιστική της 
Handball Premier.

Οι δυο ομάδες σε όλη τη διάρκεια 
του πρώτου ημιχρόνου συμβάδιζαν 
στο σκορ με το πρώτο μισό να κλείνει 
15-14 υπέρ των γηπεδούχων.

Στην επανάληψη ο Δούκας προ-
ηγήθηκε με 21-22 στο 42’, όμως ο 
Ζαφειράκης με επί μέρους σκορ 9-4 
πέρασε μπροστά στο 54’ με τέσσερα 
τέρματα, 30-26.

Ο Ζαφειράκης διατήρησε τη διαφο-
ρά, παρά τις προσπάθειες των φιλο-
ξενούμενων για να μειώσουν και οδη-

γήθηκε σε μια μεγάλης βαθμολογικής 
σημασίας νίκη με 33-30.

Κορυφαίος των νικητών ο Θεοδω-
ρόπουλος με 10 γκολ και ακολούθησε 

ο Μίλοβιτς με 7 ενώ από τον Δούκα ο 
Στεφανίτσης πέτυχε 9 τέρματα.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΣΕ 
ΔΟΥΚΑ  33-30

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 3-3, 7-6, 10-9, 
12-12, 15-14 (ημχ.), 19-18, 20-20, 22-
22, 26-24, 30-27, 33-30.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Αθα-
νασίου 1, Μπολας 3, Κανιζάι, Τζουβά-
ρας, Τσαγκερας, Θεοδωρόπουλος 10, 
Μπουμπουπεντρας, Ροτζιος, Μιχαη-
λίδης 2, Μπιλιουρης, Αποστολίδης 1, 
Γαλίτης, Μιλοβιτς 7, Τσάτσας 4, Λόλας 
5, Τσουκαλας.

ΔΟΥΚΑΣ (Χαλκίδης): Παγιάτης 4, 
Χατσατουριαν, Μπατής, Τσακουρί-
δης 6, Παναγιώτου 4, Νικολινταης, 
Γερουλάνος, Αναστασίου 3, Ντούνης, 
Χαριτωνίδης, Γκασεβιτς 1, Κολλυρης, 
Πάνου 3, Δικαιούλιας, Στεφανίτσης 9, 
Μποροντάι.

Δίλεπτα 4-4, Πέναλτι: 8/8, 3/4.

Με δέκα νέους αθλητές 
και αθλήτριες συμμε-
τείχε ο ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ στο πρώτο πανελλή-
νιο κύπελλο ανωμάλου δρόμου 
που έγινε στο αθλητικό κέντρο 
της Πηγής Τρικάλων.

Στον πανέμορφο  αυτόν χώρο οι βεροι-
ώτες αθλητές έκαναν αξιόλογες εμφανίσεις  
και βελτιώνοντας τις ατομικές τους επιδόσεις  
κατάφεραν να κάνουν εντυπωσιακά ‘’πλα-
σαρίσματα’’  στην κατάταξη των κατηγοριών 
τους. Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανα κατη-
γορία.

2χλμ κοριτσιών Κ-16

8η  Πατσαλά Ευγενία 6΄47΄΄
18η  Ξυνάδα Αριάδνη 7’ 01΄΄
77η  Ξυπολιτάκη Ταξιαρχούλα  8΄24

3χλμ κοριτσιών Κ-18
14η Λάζου Ευμορφία 11’27’’
21η Κουκουτέγου Χρύσα 12΄10΄΄

3χλμ αγοριών Κ-16
7ος Καραγιάννης Αλέξανδρος 9΄25΄΄
38ος Γεωργιάδης Ορέστης 10’12’’

4χλμ αγοριών Κ-18
28ος Λιόβας Δημήτριος 13΄32’’
46ος Μεταξόπουλος  Αλκης 14’38’’

6χλμ αγοριών Κ-20
28ος Παπανικολάου Δημήτριος  22΄48’’

Επέστρεψε στις πολύ καλές εμ-
φανίσεις και τις νίκες ο Φίλιππος Βέ-
ροιας, επικρατώντας εύκολα του ΑΓΣ 
Ιωαννίνων στο ΔΑΚ “Δ. Βικέλας” του 
Μακροχωρίου.

Η ομάδα του Ευθύμη Κοθρά είχε 
τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
αναμέτρησης και σχεδόν δεν απει-
λήθηκε, εξαιρώντας ένα πολύ μικρό 
διάστημα της δεύτερης περιόδου.

Χωρίς πολλά πολλά, ο Φίλιππος ε-
πικεντρώνεται πλέον στην επόμενη α-
γωνιστική και το εκτός έδρας παιχνίδι 
με τη Νίκη Βόλου (26/11, 17:00) στην 
πιο “καυτή”, έως τώρα, αγωνιστική 
του 3ου ομίλου.

Αισιόδοξη και η παρουσία του κό-
σμου, που κατά τη διάρκεια της α-
ναμέτρησης γέμισε τις κερκίδες του 
“Βικέλας”!

Διαιτητές: Δολγύρας, Γιαννούλης, 
Μπουγλός Ι. (Παπαδόπουλος Θ.).

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 41-33, 64-
46, 82-69.

Φίλιππος Βέροιας (Ευθύμης Κο-
θράς): Αποστολίδης 5 (1), Ιγγλέζος 2, 
Καραγιώργος 6, Νικάι 10 (2), Δημαλής 
6 (1), Ελευθεριάδης, Ξενιτίδης 16 (2), 
Κωνσταντινίδης 8, Κάτζος, Μπένας 
15, Πολυμένης, Αμανατίδης 2.

ΑΓΣ Ιωαννίνων (Ασπρούδης): Στε-
φάνου 10 (2), Κοντός, Κολότσιος 5 
(1), Τσατάλας 25 (3), Ζαφειρούδης 
19 (2), Ντούτσης 3 (1), Τριπολίδης 4, 
Τσόλης 3, Καραθανάσης.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της7ηςαγωνιστικής

Σάββατο 19/11

Δόξα Λευκ – Τρίκαλα  ........ 72-74
Φίλιππος Β – ΑΓΣ Ιωαννίνων  82-69
Έσπερος Λαμ – Νίκη Βόλου  97-68
Βίκος Ιωαν – Αναγέννηση Καρδ  102-56
Ολυμπιακός Β – Ναύαρχος Β  85-86
Ρεπό: Πρωτέας Γρεβενών

Αναλυτικάηβαθμολογία
1. Έσπερος Λαμίας  14, 7-0 +196
2. Βίκος Ιωαννίνων  12, 6-0 +162
3. Φίλιππος Βέροιας  12, 5-2 +58
4. Τρίκαλα ................  11, 5-1 +75
 ...................................................
5. Δόξα Λευκάδας  .... 10, 4-2 +95
6. Νίκη Βόλου  .......... 10, 4-2 +23
7. Ναύαρχος Βότσης  9, 2-5 -121
8. Αναγέννηση Καρδ .  8, 1-6 -158
9. Πρωτέας Γρεβενών  7, 1-5 -77
10. Ολυμπιακός Βόλου  6, 0-6 -116
 ...................................................

11. ΑΓΣ Ιωαννίνων ....  6, 0-6 -137
 ...................................................
* οι πρώτες 4 ομάδες του βαθμο-

λογικού πίνακα θα μπουν στα Playoffs
** η τελευταία ομάδα του βαθμο-

λογικού πίνακα υποβιβάζεται στη Γ’ 
Εθνική

*** οι υπόλοιπες ομάδες θα παί-
ξουν στα Playouts

Αναλυτικάτοπρόγραμματης
8ηςαγωνιστικής(26/11)

ΑΓΣ Ιωαννίνων – Δόξα Λευκάδας
Νίκη Βόλου – Φίλιππος Βέροιας
Τρίκαλα Basket – Βίκος Ιωαννίνων
Αναγέννηση Καρδίτσας – Ολυμπι-

ακός Βόλου
Ναύαρχος Βότσης – Πρωτέας Γρε-

βενών
Ρεπό: Έσπερος Λαμίας
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CMYK

Μπάσκετ Β’ Εθνική
Φίλιππος Βέροιας 82-69 ΑΓΣ Ιωαννίνων

Έδειξε χαρακτήρα κι επέστρεψε στις νίκες

Οι δρομείς του ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ
στο 1ο Παν/νιο Κύπελλο 

Ανωμάλου Δρόμου
στην Πηγή Τρικάλων

Handball Premier
Σπουδαία νίκη

Ζαφειράκης Νάουσας - ΑΣΕ Δούκα 33-30



Νέος προπονητής ο Γιάννης Κερλίδης
στον Μ. Αλέξανδρο Τρικάλων

Ανακοίνωση του Δ.Σ
Την έναρξη της συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή Γιάννη Κερλίδη, ανακοίνωσε η διοί-

κηση του Μ. Αλέξανδρου Τρικάλων. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΣ. H διοίκηση του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου Τρικάλων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργα-
σίας με τον Γιάννη Κερλίδη για τη θέση του προπονητή μας. Ο καταξιωμένος Ημαθιώτης τεχνι-
κός συμφώνησε σε όλα με την διοίκηση και ξεκινά άμεσα δουλειά. Ο Γιάννης Κερλίδης με μεγά-
λη εμπειρία και πλούσιες παραστάσεις θα αναλάβει να οδηγήσει την ομάδα μας στην κατάκτηση 
των στόχων που έχουν τεθεί για τη φετινή χρονιά. Ο μέχρι πρότινος προπονητής της ομάδας κ. 
Νικηφόρος Μπελαγιάννης, που αξίζει να αναφέρουμε ότι έβαλε πλάτη στα δύσκολα κρατώντας 
μάλιστα την ομάδα αήττητη, παραμένει στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας ως γυμναστής και άμε-
σος συνεργάτης του κ. Κερλίδη.

Ανακοίνωση της ΕΠΣ Ημαθίας 
για το UEFA D

Από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας ανακοινώ-
θηκε ότι: Το πρακτικό μέρος της Σχολής UEFA D που εκκρεμεί για 
την ολοκλήρωση της, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 
2022 και ώρα 3:30 μ.μ. στο Δημοτικό Γήπεδο Μακροχωρίου.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στη Σχολή να δώσουν το πα-
ρόν.

Την Τετάρτη 23/11 η 
κλήρωση της 2ης φάσης του 
Κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας

Την Τετάρτη 23/11 θα διεξαχθεί η κλήρωση της 2ης φάσης του 
Κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας, τα παιχνίδια της οποίας θα γίνουν στις 
7 Δεκεμβρίου και είναι νοκ άουτ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ένωσης 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοινώνεται ότι 
η κλήρωση της 2ης αγωνιστικής (Φάσης των Δεκαέξι) του Κυπέλ-
λου Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ένωσης θα πραγματοποιηθεί την 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 6 μ.μ., στον χώρο που 
διατηρεί η Ε.Π.Σ. Ημαθίας στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας.

Οι αγώνες της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών 
Ομάδων θα πραγματοποιηθούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2022 και ώρα 2:30 μ.μ., είναι ΜΟΝΟΙ, και σε περίπτωση ισόπαλου 
αποτελέσματος, μετά την ολοκλήρωση των ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) λε-
πτών, ακολουθεί ημίωρη παράταση και διαδικασία των πέναλτι για 
την ανάδειξη του νικητή.

Πρεμιέρα με ήττα για τις Veria 
Ladies την Κυριακή 20/11 στο 
πρωτάθλημα της Β Εθνικής, σε 
μια κατηγορία που δεν έχει καμία 
σχέση με την περσινή, καθώς οι 
ομάδες είναι σαφώς πιο ποιοτι-
κές αλλά και πιο...μπαρουτοκα-
πνισμένες σε αυτό το επίπεδο.

Μία από αυτές είναι και η Ρο-
δόπη, η οποία ωστόσο τα... χρει-
άστηκε απέναντι στην σπουδαία 
ομάδα του Γιώργου Μυλωνά, 
που παρά το κοπιαστικό ταξίδι 
αλλά και τη δεδομένη απειρία α-
πό τέτοιου είδους παιχνίδια, έ-
φτασε πολύ κοντά στο να πάρει 
το θετικό αποτέλεσμα.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για 
τις Veria Ladies, με την Πετράκη 
να σημειώνει στο 24’ το πρώτο 
γκολ της σεζόν για την ομάδα της 
Βέροιας.

Ακολούθησε ένα διάστημα 
με πολλές ευκαιρίες, με την Πε-
τράκη αλλά και τη Μουρατίδου 
να φτάνουν μια ανάσα από το 
γκολ, αλλά η αντίπαλη τερματο-
φύλακας έκανε σπουδαίες επεμ-
βάσεις.

Με την εκκίνηση του δευτέρου 
ημιχρόνου, η Ροδόπη βρήκε τις 
επιθετικές λύσεις και μέσα σε δι-

άστημα τριών λεπτών, έφερε... 
τούμπα το ματς, χάρη σε δύο 
τέρματα της Μπαμπαλή.

Σαν να μην έφτανε αυτό για 
την Βεροιώτικη ομάδα, στο 72’ η 
Πατεράκη έκανε το 3-1, δίνοντας 
ξεκάθαρο προβάδισμα στις γη-
πεδούχες.

Παρά την ψυχρολουσία όμως, 
τα κορίτσια της Βέροιας βγήκαν 
στην επίθεση και στο 86’ η Πε-
τράκη και πάλι, μείωσε το σκορ 

σε 3-2 και έβαλε ξανά τις Ημα-
θιώτισσες στο παιχνίδι.

Ακολούθησαν δύο μεγάλες 
ευκαιρίες για την ισοφάριση, αρ-
χικά με την Γεύση Σταφυλίδου 
που δεν μπόρεσε από κοντά να 
νικήσει την τερματοφύλακα και 
στη συνέχεια με την Τσαγκαλί-
δου, που απέκρουσαν οι αντίπα-
λες αμυντικοί προ της γραμμής.

Η πρώτη εμπειρία λοιπόν α-
πό το πρωτάθλημα της Β Εθνι-

κής ήταν σημαντική για τις Veria 
Ladies, οι οποίες βλέπουν πλέον 
το επόμενο παιχνίδι, την Κυριακή 
(27/11) εντός έδρας με τη Βασί-
λισσα Θράκης.

Η σύνθεση των Veria Ladies: 
Χαραλαμπίδου, Σταφυλίδου Π. 
(88’ Τσαχουρίδου, Σεϊτανίδου (75’ 
Κανδύλα), Τσαγκαλίδου, Βασιλεί-
ου, Μαργαρίτη, Μανωλοπούλου, 
Φεΐμ, Πετράκη, Σταφυλίδου Γ., 
Μουρατίδου.

Ο Φίλιππος Βέροιας νίκησε 
τον Άρη Θεσσαλονίκης με 31-29 
για την Α2 ανδρών [βόρειος όμι-
λος] μετά από αμφίρροπο αγώνα.

Οι δύο ομάδες συν βάδιζαν 
στο σκορ κατά το πρώτο ημίχρο-
νο.

Ο Άρης αιφνιδίασε τον γηπε-
δούχο Φίλιππο και προηγήθηκε 
στο 10΄ με 6-3. Ο Φίλιππος ισο-
φάρισε 7-7 και προηγήθηκε στο 
ημίχρονο με 16-15.

Στο β΄ ημίχρονο ο Άρης αφού 
ισοφάρισε στο 35΄ 18-18 προη-
γήθηκε στο 40΄με 22-19 και κρά-
τησε το προβάδισμα στο σκορ με 
25-21 στο 45΄, 28-26 στο 55΄ και 
28-27 στο 57΄.

Οι Βεροιώτες μετά το 55΄ που 
έχαναν 28-26, με 5-1 σκορ πήραν 
την σημαντική νίκη νικώντας με 
31-29.

Για τον Φίλιππο Βέροιας ο 
Χρήστος Χατζηγεωργίου πέτυχε 
11 γκολ και ο Πέτρος Διδασκάλου 
7.

Απο τον Άρη Θ. πρώτος σκο-
ρερ με 6 γκολ ο Βασίλης Ταρα-
μονλής

Μετά την λήξη του αγώνα οι 

διαιτητές κράτησαν το δελτίου του 
Σωτήρη Αναστασιάδη του Άρη Θ. 
διότι έβρισε τους διαιτητές όπως 
γράφτηκε στο ΦΑ.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 3-6, 7-7, 
9-9, 13-12, 16-15 (ημ.), 18-18, 19-
22, 21-25, 24-26, 26-28, 31-29.

Διαιτήτευσαν Γράψας - Κυρια-

κού.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ : Βλάχος 

3, Χαντζαρίδης, Αμπρικίδης 2, Δε-
ληγιάννης 3, Τσαμήτρος, Γραμμα-
τικόπουλος 2, Κρέξης 2, Κούγιας 
1, Χατζημασούρας, Διδασκάλου 7, 
Χατζηγεωργίου 11, Δεληχρήστος, 
Γεωργιάδης, Λιακόπουλος..

ΑΡΗΣ Θ: (Νίκος Μωυσής): Χα-
ραλαμπάκης, Γιαβρόγλου 1, Αχί-
λιας 1, Στίγγας 3, Μπουλούκης 1, 
Πούλκος, Ταραμονλής 6, Τοκατζό-
γλου, Τσόχας 4, Μουρτζίνος, Ελέ-
τα 2, Αναστασιάδης 4, Ψωμαθια-
νός 5, Κιάκος, Τζέλη 2, Βολιώτης.

Δίλεπτα 0-3. Πέναλτι 5/7-3/3.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

21-11-2022 μέχρι 

27-11-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Χαντ μπολ Α Ανδρών
Μεγάλη νίκη του Φιλίππου με ανατροπή

επί του Άρη 31-29

Τρίτη 22-11-2022

13:30-17:30 ΚΑ-

ΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ ΗΡΑΣ 9 (κοντά 

στα ΚΤΕΛ) 23310-

62989

21:00-08:00 ΣΙ-

ΜΟΥΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠ-

ΠΟΥ 4 (πεζόδρομος 

α γ ο ρ ά ς )  2 3 3 1 0 -

73124

Φαρμακεία

Γυναικείο ποδόσφαιρο Β ΄Εθνική
Ήττα της Veria Ladies με 3-2 στην Ροδόπη 87’
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έ-

χουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται  και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέφωνο του 
Γηροκομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 27 Νο-

εμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Κων/νου και Ελένης στο Π. 
Σκυλίτσι Ημαθίας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου και πατέρα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΡΑΝΑ

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

Η σύζυγος
Η κόρη

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
 ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Το Συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας διοργανώνει προ-
σκυνηματική εκδρομή την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, στον 
τάφο του Αγίου Παισίου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Πολιούχου Θεσσαλονίκης.

Η αναχώρηση θα γίνει από την πλατεία Ειρήνης στις 10:00 
π.μ.

Για μετάβαση στο  ιερό προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου Σουρωτής, όπου βρίσκεται ο τάφος του 
Αγίου Παισίου μέσα στο μοναστήρι και στη συνέχεια επιστρο-
φή στη Θεσσαλονίκη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου με ενδιά-
μεση στάση για φαγητό ή καφέ ή αντίστροφα.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 15 €.
Εγγραφές και πληροφορίες στο Συσσίτιο: 2332502871 

και στα τηλέφωνα 6970354592 (κ. Χριστίνα), 6944676885 (κ. 
Γιώργος) και 6971891895 (π. Νικόλαος Παπαθεοδώρου).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ

 ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Δ. ΑΜΜΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν των 

ευσεβών χριστιανών ότι την 
Τρίτη 22 Νοεμβρίου εορτά-
ζεται η μνήμη του Οσίου Ι-
ακώβου και πανηγυρίζει ο 
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου 
και Οσίου Ιακώβου του νέου 
στο Δ.Δ. Άμμου Βέροιας

Αι ιεραί ακολουθίαι θα τε-
λεσθούν κατά το ακόλουθον 
πρόγραμμα:

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 
2022

07.00 Ορθρος και Πα-
νηγυρική Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργεία χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ.κ. Παντελε-
ήμονος.

17.00 Μεθεόρτιος εσπε-
ρινός και παράκληση στον 
Οσιο Ιάκωβο.

Δράση κοινωνικής ευαισθητοποίησης 
του «Έρασμου», με αφορμή 

τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη
 της βίας κατά των γυναικών

Παρασκευή 25 Νοέμβρη 2022 
- Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας - 11.00πμ

Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλει-
ψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Σύλλογος Κοι-
νωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» διοργανώνει 
την Παρασκευή 25 Νοέμβρη 2022, στις 11.00πμ,  
στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας, δράση αφύ-
πνισης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, κατά 
του φαινομένου της γυναικείας κακοποίησης που 
έχει εκλάβει πλέον φονικές διαστάσεις και στη 
χώρα μας.  

Συμμετέχουν:  - Εργαστηριακό Κέντρο Βέροι-
ας - Γ’ Εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας 

- Α’ ΕΠΑΛ Βέροιας 
- ΕΝΕΕΓΥΛ Βέροιας  
- «Α21» - Οργάνωση από τη Θεσσαλονίκη, 
κατά του trafficking (εμπορία ανθρώπων) 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κε-

ντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Έ-

νωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 

Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Τον κ. Σουροβίκη Στέργιο, για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, στη μνήμη 

της Δημητρακοπούλου Δήμητρας.
2) Τον κ. Μπάκα Νικόλαο για τη δωρεά των 150 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της 

μητέρας του Αθηνάς, με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό της.
3) Την κ. Μαργαρίτα για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, για τη γέννηση της 

εγγονής της.
4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, για ένα γεύμα στη 

μνήμη των γονέων της, Νικολάου και Μινοδώρας.
5) Την κ. Κωνσταντινίδου Νατάσα, για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη 

μνήμη του πατέρα της Χαρίλαου.
6) Ανώνυμη οικογένεια για ένα γεύμα στη μνήμη του συζύγου και πα-

τέρα τους, Αναστασίου Παρασίδη.
7) Τον κ. Γιώργο για τις γεμιστές πιπεριές και τις κομπόστες.
8) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα λίτρα λάδι και έξι ψωμιά.
9) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι, τέσσερα κιλά ρύζι, έξι κιλά 

κριθαράκι, μακαρόνια και σάλτσες.
10) Ανώνυμη κυρία για τα δύο λίτρα λάδι.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΝΗΣ – ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

IΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 

ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
5.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ  Ορθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουρ-

γούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεή-
μονος.

5.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση του Οσίου Πατρός 
ημών Νικοδήμου του Βεροιέως

Εκ του Ιερού Ναού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                    

  Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``,  ευχαριστούν θερμά:

-Τον κ.Στέργιο Σουροβίκη , Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας , για την ευγενική προσφορά μεγάλης ποσότητας κρεά-
των , εις μνήμη Ελένης Τσακαλίδου , που απεβίωσε πρόσφατα.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την ευγενική προσφορά 1 πλή-
ρους γεύματος , εις μνήμη των γονέων τους.

-Την κ.Γούτα Θεοδώρα , για την ευγενική προσφορά 2 πίτες 
και καφέ , εις μνήμη της μητέρας της Μαρίας Γούτα , με την συ-
μπλήρωση 6 ετών από τον θάνατό της. 

-Ανώνυμο Καφεκοπτείο , για την συνεχή εβδομαδιαία προ-
σφορά καφέ για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμους Ιδιοκτήτες Αρτοποιείων , για την καθημερινή 
δωρεάν τροφοδοσία άρτου , για την κάλυψη αναγκών του Γηρο-
κομείου Βέροιας. 

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική 
προσφορά 15 Kgr γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέ-
ροιας.                                     

Εκ της Δ/νσεως

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
Εις τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε μέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νοεμβρίου 
έως 25 Δεκεμβρίου 2022.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 21 Νο-

εμβρίου 2022 στις 2.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Λεωνίδας Κων. Κου-
τσιόφτης σε ηλικία 84 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 20 Νοεμ-

βρίου 2022 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κουλούρας 
Ημαθίας ο Ευάγγελος Γιδιώτης σε 
ηλικία 97 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 21 Νοεμ-

βρίου 2022 στις 10.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Αντώνιος-Ιωάννης 
Κων. Βρανας σε ηλικία 90 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10 

στρέμματα περίπου, πε-
ριοχή Μακροχωρίου, πί-
σω από το Lidl, με ροδα-

κινιές. Τηλ.: 6973 339030 
& 6957 387555.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-
ντικειμενική αξία δια-
μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδίου 
(μετά τη γέφυρα προς 
Εργοχώρι) εμβαδού 78 
τ.μ., έτους κατασκευής 
1975, χρήζει ανακαίνι-
σης. Τηλ: 2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
στα Παλατίτσια εντός 
του οικισμού 480 τ.μ., 
άρτιο και οικοδομήσιμο, 
με αποθήκη και αχυρώ-
να παλιά. Πλρη. τηλ.: 
210 7228806 & 6973 
358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
240 τ.μ. στην περιοχή Πι-
ερίων, δίπλα στην πρώην 
ALPHA BANK. Τηλ.: 6976 
985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
209 τ.μ., συντελεστής δό-
μησης 1,2, Διογένους με 
Πιερίδων Μουσών γω-
νία, Βέροια. Τηλ.: 2331 
300901, 6944 555197.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ι -

άζεται στην περιοχή 
ONE SALONICA στού-
ντ ιο  μονόχωρο του 
2008, 6ου ορ’όφου, με 
ηλεκτρικές συσκευές 
και καναπέ κρεβάτι, α-
έριο, κλιματιστικό, θέα. 
Προτείνεται για φοιτη-
τές ΑΤΕΙ και κέντρου. 
Τιμή 270 ευρώ. Πλη-
ροφορίες: mapapad@
otenet.gr 6974 792410, 
ώρες 10.00 π.μ. - 2.00 
μ.μ.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα, 1ος ό-
ροφος, Ανοίξεως 52. 
Π λ η ρ .  τ η λ . :  6 9 4 5 
852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φα-
νταστική ισόγεια 
μονοκατοικί, 70 τ.μ., 
στη Βεργίνα, στο 
κέντρο του χωριού, 
κατασκευής 2003, 
σε οικόπεδο 500 
τ.μ. πλήρως εξολπι-
σμένη, ξυλινα σύγ-
χρονα κουφώματα 
μέσα στο πράσινο. 
Τηλ.: 6948 041985.

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα, μπάνιο, πλήρως ανακαινι-
σμένο, επιπλωμένο λούξ, με όλα τα ηλεκτρικά (κουζίνα, ψυγείο, μικροκύμματα, ηλε-
κτρικό μπρίκι), με διπλό κρεβάτι, ντουλάπα, γραφείο, καναπέδες κ.λ.π. στο Ρολόι με 
υπέροχη αυλή, ιδιαίτερο, χωρίς κοινόχρηστα, ατομική θέρμανση. Τιμή 320,00 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, 2 δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο, περιοχή Αγ. Κυρια-
κής, Ρολόι, πλήρως επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, πετρέλαιο, θωρακισμένη πόρτα, 
ψυγείο ολοκαίνουργιο κ.λ.π., με θέα 3ου ορόφου, έτοιμο να κατοικηθεί. Τιμή 360 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε διόροφο, ο επάνω όροφος, ανακαινισμένο, λούξ. Αποτελείται 
από σαλοκουζίνα με τζάκι, πατάρι, υπνοδωμάτιο, όλα τα έπιπλα είναι καινούργια, 
μοντέρνα, θερμοπομπούς, αιρκοντίσιον και πετρέλαιο. Έτοιμο αρχές Δεκεμβρίου. 
Τιμή 400,00 ευρώ.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6973735020

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  92 τ.μ Σαν καινουριο ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στρ.6 χιλ.απο κεντρο  με αγροικια παλια τα-
κτοποημ. 75 τ.μ 4000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Μον/κια με αυλη 1Δ-ΣΚ  Α.Θ ερμ.κοπλαμ 280€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς πατριδα 100τ.μ κοπλαμ Α.Θ με αυλη 300€
ΚΥΠΡΟΥ Μονοκ/και ημιυπογ.ανακαινισμενη Α.Θ πελετ 2ΔΣΚ 230€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Γκαρς.44 τ.μ 1Δ-Κουζινα wc με Κ.Θερμαμανση 200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΝΑΟΥΣΣΑ θεση Μουσταφα οικ.660τ.μ με σ.δ 1,2 ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
35000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικ.450 τ.μ με αδεια για 50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 
1650 μετ. 25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ όχι μεσιτικα
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 

12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.στεγη 92 τ.μ,70 καθαρα Αριστη 
95000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια  25.000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γραφειο 32 τ.μ μικτα ανακαινισμενο 28000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 50 τ.μ γκαραζ διαμπερες καταλληλο κ για κατοικια 
18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΙΑΤΡΕΙΟ 7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ κ 25 τ.μ καταλληλα για επ.στεγη 100€ κ 200€ 
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ 520€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείται Διαμέρισμα 75μ2 2Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 110μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο

Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 

1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 88μ2 2Δ,Σ-Κ,WC στην 

Καλλιθέα

Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 112μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στη Βίλλα 

Βικέλα

Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας

Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι

Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 65μ2 1Δ,Σ,Κ,WC στο Κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 

και Επιπλωμένο στο Κέντρο της

Θεσσαλονίκης

Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 120μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο Κέ-

ντρο της Νάουσας

Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου

Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 

50μ2 έκαστη στο Σέλι.

Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 95μ2 2Δ,Σ,Κ, στο κέντρο

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 

Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.

Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 

ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο

Κέντρο.

Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.

Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο

Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-

τίας Οδού

Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 

στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα

και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

Η ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ, Βιομηχανία Πλαστικών, αναζητά να προσλάβει 
άμεσα εργάτες παραγωγής σε βάρδιες.

Θα εκτιμηθεί αντίστοιχη προϋπηρεσία.
Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε. επιθυμεί την 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων του εξαγω-
γικού τομέα του κονσερβοποιείου – χυμοποιείο 
της. 

ΠεριγραφήΘέσης:
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, τραπεζική παρακολούθηση 

εισπράξεων πελατών συνεργασία με το λογιστήριο
•Επικοινωνία με πελάτες για διαχείριση και διευθέτηση προβλημάτων
•Ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου εξωτερικού
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη Γνώση χειρισμού  Η/Υ 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Γαλλικής γλώσσας
ΕπιθυμητάΠροσόνταΥποψηφίου
•Γνώση Ισπανικών ή Γαλλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, 

συνέπεια, επαγγελματισμό
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Παρέχονται
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Μόνιμη Απασχόληση
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις  30Νοεμβρίου βιο-

γραφικό, στην έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@
aqf.gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου. Πληρο-
φορίες:2331023774.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 

οδοντιατρείο, ανειδίκευτος για 
ημιαπασχόληση. Πληρ. τηλ.: 
6946 145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας επι-
χείρησης με άριστη γνώση Η/Υ, 
εμπειρία, γνώση λογιστικών 
προαιρετική, εοικοινωνιακές ι-
κανότητες. Τηλ. επικοινωνίας: 
6945 598215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 
ειδική άδεια από επιχείρηση 
στη Βέροια γία πλήρη απασχό-
ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & 
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων α-
πό επιχείρηση στη Βέροια για 
πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
βοηθός συνεργείου από επι-
χείρηση στη Βέροια για πλήρη 
απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλ-
ληλος γραφείου με γνώσεις 
Η/Υ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
2331071553 & 2331062900 
Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 
18:30 & emai l :  nkakar is@
hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη μικρών παιδιών και νηπί-
ων για πρωϊνή ή απογευματινή 
απασχόληση με μεγάλη εμπει-
ρία. Πληρ. τηλ.: 6972 318050.

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 
6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 
τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής και 
Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.: 
6932 245383.

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημα-
θίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της μεταποίησης αγρο-
τικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ
χειριστέςανυψωτικώνμηχανημάτων (κλαρκ).

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email info@
almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα 
της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων - παραγωγής ειδών δια-
τροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και 
διεθνή αγορά, ZHTOYNTAI γιααπασχόληση στη μονάδα παρα-
γωγής της που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρεια – Κρύας Βρύσης:

•ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 
αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται φωτοτυπία ταυτότητας ή 
φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Αιτήσεις- βιογραφικά σημειώματα μπορούν  να αποστέλλονται 
επίσης στο email hr@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800
ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ:ΕΡΓΑΤ_202210

Ζητούνται σύμβουλοι τηλε-
φωνικών πωλήσεων για το νέο 
τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας 
‘Μαργαριτόπουλος’ που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο των ασφα-
λειών, της ενέργειας ELPEDISON 
και των τηλεπικοινωνιών WIND, 
που εδρεύει στη Βέροια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

χρήση Η/Υ
Ευχάριστη και Δυναμική προσωπικότητα
Διαπραγματευτικές Ικανότητες με πελατοκεντρική προσέγγιση
Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μήνες σε αντίστοιχη θέση τηλεφω-

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Σταθερός μισθός και ασφαλιστική κάλυψη
Μηνιαίο Bonus βάσει επίτευξης στόχου
Εισαγωγική εκπαίδευση (επί πληρωμή)
Συστηματική εκπαίδευση στο αντικείμενο των πωλήσεων
Συστηματική Εκπαίδευση σε Θέματα εξυπηρέτησης πελατών και 

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

ΟΑγροτικόςΣυνεταιρισμόςστονΚρεβατάΗμαθίας,
ζητάει οδηγό Ε΄ κατηγορίας για άμεση πρόσληση.

Τηλ. επικοινωνίας: 2331064639 και για αποστολη βιο-
γραφικων στο email: as.g.olympia@gmail.com

ΑπότηνεταιρίαΑΘΗΝΑΜ. ΙΚΕ στον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) Λογιστής-Λο-
γίστρια, β) Γεωπόνος ΑΕΙ-ΤΕΙ, γ) Εργάτριες-ες διαλογητηρίου. Αι-
τήσεις και βιογραφικά σημειώματα στο email: athinasmpc@gmail.
com, πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331051093

Πωλητής/τρια για το πρατήριο
της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ – Διαχειριστής eshop

Πλήρηςπεριγραφήθέσης
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα 

της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών δια-
τροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και 
διεθνή αγορά, ζητείται για απασχόληση στις εγκαταστάσεις της ,που 
βρίσκονται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, πωλητής/πω-
λήτρια για το πρατήριο όπου διατίθενται τα προϊόντα της εταιρείας 
απευθείας στο καταναλωτικό κοινό. Σε μέλλοντα χρόνο, θα διαχειρί-
ζεται και εκτελεί και τις παραγγελίες του e-shop της ΑΛΜΗ. 

Aπαραίτηταπροσόντα:
•Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency ή Lower)
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση δεύτερης Ξένης Γλώσσας
•Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα, εξωστρέφεια, άνεση 

στην επικοινωνία.
•Απαραίτητη η εμπειρία στην λιανική πώληση τουλάχιστον 1 έτος.
•Γνώση Photoshop ή Canva
•Γνώση ΕRP και διαχείρισης eshop
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Ικανότητα να ανταποκρίνεται και να λύνει τα προβλήματα του πελάτη.
Αρμοδιότητες:
•Άψογη εξυπηρέτηση πελατών με στόχο την αύξηση των πωλή-

σεων, δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες
•Αναπλήρωση, τακτοποίηση και σωστή παρουσίαση των προϊόντων
•Ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
•Διαχείριση, προετοιμασία & αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών
•Ενημέρωση του eshop/επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια IT.
Ηεταιρίαπροσφέρει:
•Πλήρη απασχόληση
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 

αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώματα 
αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ 
WC ΑΠ διαμπερές 110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα 90 
μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 
θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 
48.000€ Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι 
ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 
μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 
κέντρο 55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2 
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
100 μ2 3ος όροφος κέντρο 
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-
σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 
μ2 με θέα 40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 
μ2 κέντρο 75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 
118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 
μ2 Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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Τα ΓραφείαΠωλήσεων του κ. Γ.Αναστασίου στη 
Βέροια με έδρα τη Θεσ/νίκη, αναζητούν στο Νομό μας 
συνεργάτες άνω των 30 ετών, απόφοιτους Λυκείου (τουλά-
χιστον) στον Κλάδο Πωλήσεων και Παροχής Υπηρεσιών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 29933. Αποστολή βιογραφικών: 
papnasia@yahoo.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-ΚΕΝΤΡΟ studio 20τμ  επιπλωμένο 180€
-ΚΕΝΤΡΟ studio 25 τμ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ lux τμ 
230€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ studio  25  ανακαινισμενο  160€
-ΕΛΙΑ  50 τμ καινουργιο  πολύ καλο  250€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  55 τμ  3 χωροι θεα  καλό 240€
-ΡΟΛΟΙ 55τμ 3 χώροι ανακαινισμενο ατομ λεβητ 
250€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  40τμ super lux  επιπλωμενο 
320€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ   50τμ superlux  επιπλωμενο  
350€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  60 τμ καινούριο ατομ. Θερμ επι-
πλωμενο 400
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  75τμ καινούργιο   τζάκι , θέα 350
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ  80τμ  καινουργιο κλιμα 2 δωμ  
350€  
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  89τμ ανακαινισμενο ατομ θερμ 
πετρ    320€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  85τμ επιπλωμένο  πλήρες , ατομ. 
Θερμ. 300€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90τμ , ατομ. Θερμ.   330 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  100τμ 3δωμ  230€
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 60τμ 1δωμ σαλονι επιπλωμε-
νο 250 ευρω

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ  25 ΤΜ ανακαινσμενο lux ενοικιο 250  
28000 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τμ ανακαινισμενο ημιοροφος 
23000 ε
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  35 τμ καινουργιο  32.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45τμ καινούργιο τζακι 44.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  60 τμ καινουργιο τζακι   54.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  68τμ καινουργιο  2δωματ τζακι  
57000 ε
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τμ καλό τζακι 45.000€

-ΠΙΕΡΙΩΝ 85τμ καινούργιο  84000 €
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 90 τμ ισογειο ατομ λεβητας αυλη  
48000€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  80τμ καλό 47000€
-ΡΟΛΟΙ 80τμ καλό κοπλαν θωρακισμενη 
60.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85τμ 10ετών parking 85.000€
-ΡΟΛΟΙ 90 τμ ανακαινισμενο lu ατομ λεβητας 4 
όροφος θέα 90.000€
-ΡΟΛΟΙ  90τμ  καλο χωριζεται σε 2  47.000€
-ΓΗΠΕΔΟ  95τμ πολύ καλο ετοιμο αποθηκη με-
γαλη πυλωτη  55.000€
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ 135τμ  35ετών , αποθηκη , θέα 
110.000€
-ΠΙΕΡΙΩΝ  93τμ ανακαινισμένο ατομ λεβητ 
90.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 105τμ πολύ καλο , αποθηκη θεα,  
68.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120τμ καινούριο 4ος θέα 
165.000€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  70τμ και για επαγγελματική στέγη 
58.000€
-ΜΕΖΟΝΕΤΑ  ΚΕΝΤΡΟ 170τμ  LUX καινούργια 
θέα   300.000€
-MONOKATOIKIA ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ καινούργια 
180.000€
-ΚΤΕΛ 115 ΤΜ 4=os ΘΕΑ   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΥΚΑΙ-
ΡΕΙΑ 58000 ε
-ΑΓ. ΑΜΤΩΝΙΟΣ 100 ΤΜ 1=ος    ΚΕΝΤΡΟ 47000 ε  

-ΚΤΗΡΙΟ  280 ΤΜ  2 διαμεριματα 100 τμ και μα-
γαζι 80 τμ  140000 ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 80 ΤΜ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 ΤΜ 43000ε
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  120 ΤΜ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ  58000 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 280 ΤΜ SUPER  LUX TIMH 
320000 ε
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  240 ΤΜ SUPER  LUX ΤΙΜΗ    
220000 ε
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 170 ΤΜ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ  ΤΙΜΗ  
170000 ε
ΒΑΡΒΑΡΕΣ  70 ΤΜ  ΠΑΛΙΟ ΣΕ 800 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΤΙΜΗ 38000 ε 
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΗ  70 ΤΜ ΣΕ 500 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙ-
ΜΗ 14000 ε
ΚΟΥΛΟΥΡΑ    100 ΤΜ ΗΜΙΤΕΛΕΣ   ΚΑΙΝΟΥΡ-
ΓΙΟ ΤΙΜΗ 22000 ε
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ   90 ΤΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕ-
ΝΟ ΜΕ 1000 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙΜΗ 80000 ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   5700τμ θέα  κτίζει  280 τμ 
180.000€
-ΕΛΙΑ 225τμ καλό 24.000€
-ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ 800τμ επάνω στο δρόμο 
396.000€
-ΠΑΠΑΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 90τμ κτίζει 100τμ 38.000€

-ΠΑΝΟΡΑΜΑ 326 τμ 
127.000€
-ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ  520τμ 
130.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 150 τμ ε-
πάνω στο δρόμο  για 
μαγαζί 80.000€
-ΠΑΤΡΙΔΑ επάνω στο 
δρόμο 6000τμ 70.000€
-ΡΑΧΙΑ 1400τμ κεντρικό 78.000€
-ΛΑΖΩΧΩΡΙ 16000τμ 50.000€
-ΑΚΡΟΠΟΛΗ 400τμ θέα 120.000€
-ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 205 τμ 78.000€
-ΚΟΥΛΟΥΡΑ  4500τμ 110.000€
-ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ 630τμ 70.000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  15τμ 21.000€     
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  25 τμ 36.000€
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΕΝΤΡΟ 35τμ 78.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 55τμ 220.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΙΚΑ 45τμ με πατάρι  48.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 70τμ βενιζελου  58.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ ρολόι 35.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 60τμ βενιζελου 60.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
-ΡΟΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 45τμ 2χώροι 230€
-Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 40τμ 2χωροι 200€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ 2χωροι 180€
-ΕΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 115τμ 1ος όροφος 600€
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΑΖΙ 30τμ 150€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Για μια ακόμη χρονιά, ο Δήμος Βέροιας συμμετείχε 
στο μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός της χώρας μας, τη 
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia”, που πραγματο-
ποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου στις εγκατα-
στάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Στο σταντ του Δήμου Βέροιας που βρισκόταν για 
ακόμη μια φορά στην «καρδιά» της έκθεσης, ο Αντιδή-
μαρχος Τουρισμού Δήμου Βέροιας κ. Λάζαρος Ασλα-
νίδης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βέροιας, 
κ. Γιώργος Τσιλογιάννης και τα στελέχη του Τμήματος 
Τουρισμού, πρόβαλαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
Βέροιας πραγματοποιώντας παράλληλα μεγάλο αριθμό 
Β2Β συναντήσεων με buyers του εξωτερικού. Κατά τη 
διάρκεια του τριημέρου της έκθεσης, έκλεψε τις εντυ-
πώσεις το εκπληκτικό χορευτικό της Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας και το κέρασμα του ξακουστού ρεβανί Βέροιας. 

Στο περίπτερο της Βέροιας βρέθηκαν επαγγελμα-
τίες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
όπως και ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Κώστας Βοργιαζίδης, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κώστας Καλαϊτζίδης, 
ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, κ. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης 
και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – 
Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειος 
Παπαδόπουλος. Επίσης το επισκέφθηκαν ο δημοτικός 
σύμβουλος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη» κ. Αντώνης Μαρκούλης 
και ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της δημο-
τικής παράταξης «Δικαίωμα για Νέα Βέροια» κ. Δημή-
τρης Τσανακτσίδης.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Λάζαρος Ασλανίδης θα 
ήθελε να ευχαριστήσει όσους συνέδραμαν στην προ-
σπάθεια προβολής του τόπου μας κατά τη διάρκεια της 

37ης Διεθνούς Εκθέσεως 
Τουρισμού “Philoxenia” και 
συγκεκριμένα τον υπάλληλο 
του Δήμου Βέροιας, κ. Σάκη 
Δαγαλέα, τον ειδικό συνερ-
γάτη Δημάρχου, κ. Γιάννη 
Ματζέλα, την εθελόντρια κα 
Βασιλική Σταμπουλή, τον 
πρόεδρο του Συλλόγου Ζα-
χαροπλαστών και Καταστη-
ματαρχών Βέροιας, κ. Τάσο 
Παγούρα, τον Πρόεδρο της 
Ευξείνου Λέσχης, κ. Νικό-
λαο Τομπούλιδη, τις επιχει-
ρήσεις Mr Tony και Κανδύ-
λας για τις προσφορές των 
προϊόντων τους και των επι-
χειρηματιών από τη Βέροια 
που επισκέφτηκαν την έκ-
θεση. Τέλος, ο κ. Ασλανίδης 
θα ήθελε να ευχαριστήσει 
την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας 
και το Σύλλογο Ζαχαροπλα-
στών και Καταστηματαρχών 
Βέροιας για την εξαιρετική 
συνεργασία και συμμετοχή 
τους στην επιτυχή παρουσία 
της Βέροιας στο μεγάλο αυ-
τό τουριστικό γεγονός.

Στ η ν  υ π ο -
γραφή της σύμ-
βασης για την 
« Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η , 
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η 
ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ Α-
ΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕ-
Ω Ν  Κ Λ Ω Β Ω Ν 
Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α Σ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥ-
ΓΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥ-
ΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗ-
ΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» 
προχώρησαν ο 
Δήμαρχος Βέ-
ροιας, κ. Κων-
σταντίνος Βορ-
γιαζίδης και ο Α-
ντιδήμαρχος Τε-
χνικών, κ. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, με τον 
εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Σ. ΦΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη.

Η νέα πτέρυγα που θα ανεγερθεί διαθέτει 
32 κλωβούς. Περιλαμβά-
νει δυο σειρές κλωβών με 
κοινό εσωτερικό διάδρο-
μο. Η κάθε σειρά διαθέτει 
εξωτερικούς χώρους για 
των αυλισμό των ζώων 
σύμφωνα με τις ισχύου-
σες προδιαγραφές. Το 
νέο κτίριο θα κατασκευα-
στεί από μεταλλικό σκελε-
τό επενδυμένο με πάνελ 
πλαγιοκάλυψης και στέγη 
από μεταλλικό σκελετό 
με επικάλυψη μεταλλικών 
πάνελ. Τα δάπεδα θα έ-
χουν κλίση 2% για καλύ-
τερη αποστράγγιση.

Στο έργο περιλαμβά-
νονται και οι παρακάτω 
εργασίες: 

• Σύνδεση του νέου 
κτιρίου με το δίκτυο ύ-
δρευσης της ΔΕΥΑΒ

• Συντήρηση του κτιρί-
ου των παλιών κλωβών

• Κατασκευή στεγά-
στρου δεξιά και αριστερά 
της εισόδου του κτηνια-
τρείου

• Ηλεκτρομηχανολογι-
κές εγκαταστάσεις

• Φυτεύσεις δέντρων
Ο προϋπολογισμός 

του έργου ανέρχεται στο ποσό των 593.333€ με 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Φιλόδημος 
ΙΙ και από ίδια έσοδα.
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Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην 37η Philoxenia Υπογραφή σύμβασης για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΛΩΒΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

P Λίγο ακόμη να κρατήσει 
έτσι ο καιρός και να μην ξέρεις αν 
πρέπει να κατεβάσεις το μαγιό ή 
το έλατο…

P Ξεκίνησε την Κυριακή το 
Μουντιάλ, κι εμείς αμάν-αμάν 
πήραμε ισοπαλία σε φιλικό με 
τη Μάλτα.

P Βγαίνει πάντα σε καλό 
Φούντας, φούντα και Σία.

P Και γιατί παρακαλώ δεν 
το μετέδωσε το φιλικό της ε-
θνικής το συνδρομητικό του 
ΑΝΤ1;

P Επί Μητσοτάκη το Μουντιάλ 
για πρώτη φορά σε ιδιωτικό κανάλι. Ενώ εσύ κοιμό-
σουν.

P Κάτι τέτοια βλέπουμε και είμαστε με το 
‘μαύρο’ στην ΕΡΤ.

P Τέσσερα χρόνια να περιμένεις να δεις μπάλα 
και μετά να σου πουν Ciao ANT1!

P Χαρά της αγάπης που τα είχε βάψει μαύ-

ρα κατά την προσμονή. Η κυρία κουραμπιέ.

P Τις προάλλες με ενημέρωσε ότι τελείωσε το 
πετρέλαιο. Με τόση γρουσουζιά, αυτή είναι ικανή να 
τελειώσει και το φως.

P Ναι, με τέτοιο καιρό τελειώνει το πετρέλαιο 
όταν βάζεις μια σταγόνα.

P Αφού ο κυρ-Τάσος όταν ήλθε να γεμίσει, λέμε 
τώρα, δεν έβαλε ούτε χειρόφρενο.

P Στην επόμενη ζωή θα ζω 
την κάθε στιγμή σαν να είναι η 
τελευταία. Ποτέ δεν ξέρεις πότε 
θα παντρευτείς.

P Τώρα είμαστε σε αναμονή 
της μείωσης στην τιμή της βενζί-
νης. Και μετά της απάντησης αν 
υπάρχει ή όχι ο Άγιος Βασίλης.

P Κανονικά, 2 ευρώ βεν-
ζίνη έπρεπε να σερβίρεται με 
μεζέ.

P Και:
Πάει ένας παντρεμένος στον 

γιατρό και του λέει:
«Γιατρέ μου δεν είμαι καθόλου καλά, πριν από 5 

μέρες έπιασα τη γυναίκα μου με ένα ναύτη στην κρε-
βατοκάμαρά μας…»

«Αυτό είναι πολύ σοβαρό… Μα τι ακριβώς έγινε;» 
λέει ο γιατρός

«Να, γύρισα νωρίτερα στο σπίτι και τους βρήκα 
μαζί. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, έβγαλα το 
όπλο και πήγα να τον σκοτώσω».

«Αυτό είναι πολύ σοβαρό… και τι κάνατε μετά;» 
λέει ο γιατρός

«Μισό λεπτό, μου λέει ο ναύτης, πάμε να πιούμε 
ένα καφέ να το συζητήσουμε… Πήγαμε και μου εξή-
γησε πως είχε 5 μήνες να πάει με γυναίκα, πως δεν 
ήξερε πως ήταν παντρεμένη, μου ζήτησε και συγνώ-
μη και τελικά δεν τον σκότωσα».

«Το ότι καταφέρατε και συγκρατηθήκατε είναι πο-
λύ σημαντικό!» λέει ο γιατρός

«Μετά από 2 μέρες γυρνάω πάλι σπίτι νωρίτερα 

και τη βρίσκω με τον διαχειριστή της πολυκατοικίας. 
Άρχισα να τρέμω από τα νεύρα μου… έβγαλα το ό-
πλο και πήγα να τον σκοτώσω. Μισό λεπτό, μου λέει 
ο διαχειριστής, πάμε να πιούμε ένα καφέ να το συζη-
τήσουμε… Πήγαμε τα είπαμε, έχει και μικρά παιδιά 
και τελικά δεν τον σκότωσα!

Εχθές, όμως, γυρνάω σπίτι και τη βρίσκω με τον 
ταχυδρόμο. Έβρασα από τον θυμό μου… Έβγαλα το 
όπλο και πήγα να τον σκοτώσω. Κάτσε μισό λεπτό, 
μου λέει ο ταχυδρόμος, πάμε να πιούμε ένα καφέ 
να τα πούμε ψύχραιμα… Πήγαμε, τα είπαμε, έχει 
πεθάνει και η γυναίκα του πρόσφατα και τελικά δεν 
τον σκότωσα».

«Τα ακούω όλα αυτά και αναρωτιέμαι εγώ που 
μπορώ να σας βοηθήσω;» λέει ο γιατρός.

Και λέει ο άλλος:
«Ξέρεις γιατρέ, όλοι αυτοί οι καφέδες μου έχουν 

τσακίσει το στομάχι»!
Κ.Π.


	22_11_22f1
	221122g 1
	22_11_22f3
	22_11_22f4
	22_11_22f5
	22_11_22f6
	22_11_22f7
	221122g 2
	221122g 3
	221122g 4
	22_11_22f11
	221122g 5
	221122g 6
	221122g 7
	221122g 8
	22_11_22f16

