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Το κάθε αρνάκι
από το ποδαράκι του…

για τους ανθρώπους
της «Κιβωτού του Κόσμου»
Το τσουνάμι των αποκαλύψεων για τα «έργα και 

ημέρες» της Κιβωτού του Κόσμου συνεχίζεται και η α-
στυνομική και δικαστική έρευνα μόλις έχει ξεκινήσει. Δεν 
κατανοώ την πρεμούρα κάποιων είτε να λιθοβολήσουν 
και να ακυρώσουν το έργο της «Κιβωτού», είτε άκριτα 
να υπερασπιστούν με φανατισμό τα πρόσωπα που ερ-
γάζονταν ή διοικούσαν παραβλέποντας τις καταγγελίες. 

Μέση οδός δεν υπάρχει; Καταρχάς οι δομές της 
«Κιβωτού» εξακολουθούν να φιλοξενούν παιδιά, που 
χρειάζονται φροντίδα και πολύ ορθά με κυβερνητική 
παρέμβαση ορίστηκε χθες νέο Δ.Σ. για να βοηθήσει την 
συνέχιση της λειτουργίας. Από κει και πέρα με ηρεμία 
ας προχωρήσει η έρευνα και αν υπάρξουν υπόλογοι, 
να κριθούν και να τους αποδοθούν ευθύνες και τιμωρίες 
αν χρειαστεί. Το κάθε αρνάκι από το ποδαράκι του κρέ-
μεται, λέει ο σοφός λαός μας. Φυσικά όχι με τηλε-δίκες 
στα κανάλια, αλλά ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα πρό-
σωπα που σχετίζονται με την «Κιβωτό» και όχι για την 
καθεαυτή δομή, που μπορεί με τις σωστές παρεμβάσεις 
να παρέχει σημαντική βοήθεια στα παιδιά. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Στον ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ
κι όχι στη Στέγη, σήμερα 

το “FEMICIO”
Με αφορ-

μή την Διεθνή 
Ημέρα για την 
εξάλειψη της 
Βίας κατά των 
Γυναικών, η 
Επιτροπή Ι-
σότητας του 
Δήμου Βέροι-
ας με σύνθη-
μα: «η δύναμή 
μας είναι στο 
εμείς!», πα-
ρουσιάζει το 

ντοκιμαντέρ “FEMICIO” το οποίο πραγματεύεται την ενδο-
οικογενειακή βία και την βία κατά των γυναικών μέσα από 
την διήγηση αληθινών ιστοριών. Η σκηνοθεσία είναι της 
Νίνας Μαρίας Πασχαλίδου.

Η προβολή, σήμερα Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, ήταν αρ-
χικά προγραμματισμένη για την Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών, όμως, όπως ενημερώνει η Επιτροπή Ισότητας, 
εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης του κοινού, θα γίνει 
στον ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ, την ίδια ώρα, στις 7:00 μ.μ. Η εκδή-
λωση θα πλαισιωθεί από τη Σχολική Χορωδία Βέροιας και 
τη Χορωδία του Π.Μ.Σ. «Αιγές Βεργίνα» υπό τη διεύθυνση 
της Ελένης Αναγνώστου και η είσοδος είναι ελεύθερη, με 
προσκλήσεις που μπορεί να προμηθευτεί το κοινό, από το 
Δήμο Βέροιας, από το Συμβουλευτικο κέντρο υποστήριξης 
γυναικών , τον «ΕΡΑΣΜΟ» και την Ένωση Γονέων και Κη-
δεμόνων Δήμου Βέροιας.

Στον «αέρα» τα χριστουγεννιάτικα φωτιστικά
της οδού Θεσσαλονίκης;;;

Ο αναγνώστης μας και ενεργός πολίτης Χρυσόστομος Κραιπαλίδης μας έστειλε για πολλοστή φορά φωτογραφί-
ες από τα χριστουγεννιάτικα φωτιστικά που είναι αναρτημένα στην οδό Θεσσαλονίκης από το ύψος του Σ/Μ Γαλαξίας 
μέχρι τις σιδηροδρομικές γραμμές. Στο θέμα έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν και συγκεκριμένα στα καλώδια που 
κρέμονται και στην πρόχειρη στήριξή τους. Αυτή την φορά παραθέτουμε αυτολεξεί το μήνυμα του αναγνώστη που λέει 
τα εξής:  

«Εδώ και δύο χρόνια έχω κάνει το θέμα δημοσίευση 4 φορές, έχω καλέσει αντιδήμαρχο πάνω από 5 φο-
ρές, το έχω ανεβάσει και στην εφαρμογή του δήμου. όπως βλέπεις ένα χάλι και εδώ. Χθες από τον αέρα ένα 
κρεμόταν από ένα καλώδιο, σήμερα έπεσε (ελπίζω όχι σε κάποιο αυτοκίνητο), ενώ σχεδόν όλα είναι έτοιμα 
να πέσουν. Ο τρόπος που μας αγνοούν είναι επιδεικτικός!!!»

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης
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Τι γίνεται με τις τουαλέτες και τα αποδυτήρια
στο κλειστό μπάσκετ της Ελιάς;

Επί δεκαετίες η «καρδιά» της μπα-
σκετικής Βέροιας και ειδικά των τμημά-
των υποδομής χτυπά στο μικρό κλειστό 
γήπεδο της Ελιάς. Το 2016 έγινε ανα-
κατασκευή του εξωτερικού αγωνιστικού 
χώρου του «Άρης Γεωργιάδης», ενώ 
πριν από έναν χρόνο περίπου αντικατα-
στάθηκε το «αρχαίο» ξύλινο δάπεδο του 
κλειστού.

 Τι γίνεται όμως με τις τουαλέτες και 
τα αποδυτήρια;; 

Τα παράπονα που δεχόμαστε τις τε-
λευταίες εβδομάδες από γονείς μικρών 
αθλητών περιγράφουν μια κακή κατά-
σταση. Καταρχάς υπήρχε μια πλαστική 
κορδέλα που απέκλειε την πρόσβαση 
στις τουαλέτες, χωρίς κάποια ανακοίνω-
ση ή ενημέρωση για τον λόγο. Προφα-
νώς λόγω «ανωτέρας βίας» η κορδέλα 
παρακάμφθηκε, αλλά οι τουαλέτες και τα 
αποδυτήρια δεν καθαρίζονται παρά τις 
οχλήσεις των γονέων. Έλαβαν κάποιες 
διαβεβαιώσεις ότι η καθαρίστρια θα πε-
ράσει και από εκεί, έκαναν υπομονή…
αλλά μάταια! Βρύσες χαλασμένες που 
τρέχουν και αποδυτήρια με σκουπίδια, 
χωρίς κρεμάστρες με δύο παλιούς μι-
κρούς πάγκους. Αυτό αξίζει στα παιδιά 
που ονειρεύονται να γίνουν ο καθένας 
ένας νέος Τσαρτσαρής; 

«Αυτό είναι το μεγαλείο μας», μας 
γράφει ειρωνικά μια απογοητευμένη μη-
τέρα αθλητή που μας έστειλε τις φωτο-
γραφίες. Δυστυχώς δεν είναι θέμα κό-
στους και προϋπολογισμού, αλλά φρο-
ντίδας με λίγο μεράκι που προφανώς 
εδώ έλειψαν…

«Έφυγε» ο δημοσιογράφος και παλιός συνεργάτης
του ΛΑΟΥ Γιώργης Μασσαβέτας

«Έφυγε» την 
προηγούμενη Πα-
ρασκευή(18/11) σε 
ηλικία 78 ετών, ο 
δημοσιογράφος 
Γιώργης Μασσα-
βέτας. Πολυγρα-
φότατος,  διέγραψε 
μια μακρά πορεία 
στην δημοσιογρα-
φία ξεκ ινώντας 
ερασιτεχνικά από 
έφηβος ακόμα, στην εφημερίδα «Παρατηρητής» της Νίκαιας του Πειραιά και στη συνέ-
χεια εργάστηκε ως επαγγελματίας ρεπόρτερ στις εφημερίδες Ανένδοτος, ΑΥΓΗ, ΗΜΕ-
ΡΗΣΙΑ, Ελληνικός Βορράς, ΕΞΠΡΕΣ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ, ΒΗΜΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΠΡΩΤΗ, 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ και ως αρχισυντάκτης στον ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΤΥΠΟ. O Γιώργης Μασσαβέ-
τας υπήρξε συνεργάτης της εφημερίδας μας για περίπου μια πενταετία(1990-1995), με 
την καθημερινή στήλη του «Καλημέρα Αναγνώστη» με χρονογραφήματα και επίκαιρη 
πολιτική-κοινωνική αρθρογραφία που φιλοξενούσαμε τα πρώτα χρόνια στο πρωτοσέλι-
δο και αργότερα στην 2η σελίδα(Λαϊκά μας). Χαρακτηριστική η μαχητικότητα της δημο-
σιογραφικής πένας του, ενώ δεν δίσταζε να τα λέει έξω από τα δόντια. Μετά τη συντα-
ξιοδότησή του, δεν έπαψε ποτέ να αρθρογραφεί. Το τελευταίο του άρθρο δημοσιεύθηκε 
μόλις δύο ημέρες πριν από το θάνατό του. Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ τον χαρακτηρί-
ζει «παλαιάς κοπής δημοσιογράφο» και ότι ήταν «από τους τελευταίους των μεγάλων». 

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 



Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα πραγματοποιήθηκε 
χθες στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη συνεδρίαση της Επι-
τροπής Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 
για την Κεντρική Μακεδονία. 

Το νέο Πρόγραμμα έχει συνολικό ύψος 1,44 δι-
σεκατομμύρια ευρώ και οι άξονες προτεραιότητας 
είναι έξι: 1.Παραγωγικός ανταγωνιστικός μετασχη-
ματισμός της Κεντρικής Μακεδονίας: 190,3 εκ. ευρώ. 
2.Στήριξη της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης στην 
Κεντρική Μακεδονία 290,7 εκ. ευρώ. 3.Εξασφάλιση της 
διασυνδεσιμότητας της Κεντρικής Μακεδονίας: 105,5 
εκ. ευρώ. 4.Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην 
Κεντρική Μακεδονίας: 576,4 εκ. ευρώ (ΕΤΠΑ 211,0 εκ. 
ευρώ και ΕΚΤ 365,4 εκ. ευρώ). 5.Ολοκληρωμένη Χωρι-
κή Ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία: 257,9 εκ. ευρώ. 
6.Τεχνική Βοήθεια: 19,3 εκ. ευρώ (ΕΤΠΑ 11,6 εκ. ευρώ 
και ΕΚΤ 7,7 εκ. ευρώ).

Κηρύσσοντας ουσιαστικά την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώ-
στας επισήμανε ότι “το πρόγραμμα, ύψους 1,44 δισε-
κατομμυρίων ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπτυξι-
ακή παρέμβαση, η οποία έγινε ποτέ στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας είναι συνδεδεμένο με τις Ευ-
ρωπαϊκές Πολιτικές, εναρμονισμένο με το Κανονιστικό 
Πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, που σχεδιάστηκε 
με βάση τις πραγματικές αναπτυξιακές δυνατότητες 
της Κεντρικής Μακεδονίας, με συγκεκριμένους άξονες 
προτεραιοτήτων”.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι «στη νέα 
Προγραμματική Περίοδο έχουμε πολύ σημαντικές δυ-
νατότητες για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης αποτελεί ορόσημο για την έναρξη 
του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Με το νέο Πρόγραμμα, αν και εγκρίθηκε 
μόλις πρόσφατα, ξεκινάμε δυναμικά, καθώς ήδη προ-
γραμματίσαμε προσκλήσεις για ένταξη δράσεων ύψους 
250 εκατομμυρίων ευρώ: 134 εκατομμυρίων ευρώ στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 116 
εκατομμυρίων ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».

“Σήμερα είμαστε έτοιμοι, στην πρώτη γραμμή της 
εκκίνησης του αγώνα της υλοποίησης όλων των έργων 
που αναβαθμίζουν τις υποδομές μας και δημιουργούν 
νέες ευκαιρίες, νέες δυνατότητες και προοπτική για 
όλους τους συμπολίτες μας. Και δεν θα κουραστώ να 
επαναλαμβάνω ότι ο βασικός καταλύτης για την πρόοδο 
και την ταχύτατη και αποτελεσματική αξιοποίηση των 
πόρων είναι η συνεργασία. Συνεργασία της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με τους 38 Δήμους και στις επτά 
Περιφερειακές Ενότητες. Συνεργασία με όλους τους 
οικονομικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητι-
κούς φορείς. Συνεργασία με την πολιτεία και τα Υπουρ-
γεία ανά τομέα πολιτικής. Συνέργεια με την Κομισιόν. 
Και για να είναι ακόμα πιο επωφελής για τους πολίτες 
η συνεργασία πρέπει να βασίζεται πάνω σε κοινές α-
ποδεκτές αρχές από όλα τα μέρη. Ο προγραμματισμός, 
η διαφάνεια, η κατανόηση των περιφερειακών ιδιαι-
τεροτήτων, η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των 
δικαιούχων, η απλοποίηση του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου χωρίς άσκοπες γραφειοκρατικές εμμονές, 
συνιστούν αυτό το πλαίσιο αρχών για την συνεργασία… 
Συνεχίζουμε με μεθοδικότητα και πολλή δουλειά να χτί-
ζουμε τη Μακεδονία του 2030. Την σύγχρονη, έξυπνη, 
πράσινη και ανθρώπινη Περιφέρεια, που αντανακλά των 
καλύτερό μας εαυτό”, υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης σε δυο προ-
κλήσεις: “Στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, πέρα από τις πα-
γκόσμιες προκλήσεις και κινδύνους που αντιμετωπί-
ζουμε, υπάρχουν δύο ακόμα προκλήσεις, στις οποίες 
ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα 
δώσουμε απαντήσεις: Πρώτον, στην αυξημένη χρημα-
τοδότηση του Περιφερειακού Προγράμματος, όπου για 
ακόμα μία φορά θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο και 
πιο αποτελεσματικό τρόπο όλους τους πόρους για να 
πιάσει τόπο, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ευρώ. 
Δεύτερον, στην τυπολογία των δράσεων σε όλους α-
νεξαιρέτως τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης της Περιφέρειας, που φροντίσαμε να αντα-
ποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και τα ισχυρά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας”.

Ποιοι είναι οι άξονες του Προγράμματος
Αναλύοντας τους άξονες προτεραιότητας του Προ-

γράμματος, ο κ. Τζιτζικώστας ανά άξονα επισήμανε:
1.Πρώτος άξονας, ο παραγωγικός ανταγωνιστικός 

μετασχηματισμός της οικονομίας, με δράσεις που θα 
αγγίξουν τα 183 εκατομμύρια ευρώ, για:

-Την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.
-Την αξιοποίηση των νέων προηγμένων τεχνολογι-

ών.
-Την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης προς όφελος των 

πολιτών και των επιχειρήσεων.
-Την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικό-

τητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
-Την εξειδίκευση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
2.Δεύτερος άξονας, η στήριξη της πράσινης και αει-

φόρου ανάπτυξης, με δράσεις που θα ξεπεράσουν τα 
290 εκατομμύρια ευρώ, για:

-Την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και 
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

-Την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας και την ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές.

-Την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την 
πρόληψη των κινδύνων.

-Την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περι-
βάλλοντος και των πράσινων υποδομών, με μείωση της 
ρύπανσης.

-Τη βιώσιμη διαχείριση και την πρόσβαση στο νερό.
-Τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.
3.Τρίτος άξονας, η εξασφάλιση της διασυνδεσιμό-

τητας της Κεντρικής Μακεδονίας, με δράσεις προϋπο-
λογισμού 105,5 εκατομμυρίων ευρώ, που ενισχύουν 
τη βιώσιμη, έξυπνη και ασφαλή κινητικότητα σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

4.Τέταρτος άξονας, η στήριξη της κοινωνικής συνο-
χής: Αφενός με δράσεις ύψους 211 εκατομμυρίων ευρώ 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
για νέα σχολεία, εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων, 
ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας, επέκταση των πο-
λιτιστικών και τουριστικών υποδομών. Και αφετέρου με 
δράσεις ύψους 365,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την ισότιμη πρόσβαση 
στην απασχόληση και την εκπαίδευση, την κατάρτιση 
και αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη στήριξη των ευάλω-
των συμπολιτών μας.

5.Πέμπτος άξονας η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανά-
πτυξη, με τους συνολικούς πόρους να αγγίζουν τα 258 
εκατομμύρια ευρώ και δράσεις για την κοινωνική, οικο-
νομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, με έμφαση στην 
ασφάλεια, τη φυσική κληρονομιά, τον τουρισμό και τον 
πολιτισμό.

Η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αγγελική Ωραιοπούλου 
ανέλυσε τους τομείς έργων και δράσεων, που θα χρη-
ματοδοτηθούν ανά άξονα προτεραιότητας από το νέο 
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Παραγωγικός ανταγωνιστικός μετα-
σχηματισμός της Κεντρικής Μακεδονίας

-Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων Έρευνας 
και Καινοτομίας και αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογι-
ών - 82,5 εκ. ευρώ.

-Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς 
και τις δημόσιες αρχές – 24 εκ. ευρώ.

-Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αντα-
γωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές, 
μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων - 83,8 
εκ. ευρώ.

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στήριξη της πράσινης και αειφόρου 
ανάπτυξης στην Κεντρική Μακεδονία

-Προώθηση μέτρων ενεργειακή απόδοσης και μείω-
ση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – 94,7 εκ. 
ευρώ.

-Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλα-
γή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της 
ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που 
βασίζονται στο οικοσύστημα – 60 εκ. ευρώ.

-Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της 
βιώσιμης διαχείρισης του νερού – 96 εκ. ευρώ.

-Προαγωγή της μετάβασης σε κυκλική οικονομία και 
αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία – 15 εκ. 
ευρώ.

-Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της 
φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδο-
μών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση 
όλων των μορφών ρύπανσης – 25 εκ. ευρώ.

ΑΞΟΝΑΣ 3: Εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητας 
της Κεντρικής Μακεδονίας

-Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη 
πρόσβαση στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και δια-
συνοριακή κινητικότητα – 105,5 εκ. ευρώ.

ΑΞΟΝΑΣ 4: Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής 
στην Κεντρική Μακεδονία

-Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές 
υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθη-
σης χωρίς αποκλεισμούς μέσω ανάπτυξης προσβάσι-
μων υποδομών και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εξ 
αποστάσεως και διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτι-

σης – 68 εκ. ευρώ.
-Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονο-

μική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της Πρωτο-
βάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της 
μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα 
που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινό-
τητας – 100 εκ. ευρώ.

-Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσι-
μου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινω-
νική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία – 43 εκ. ευρώ.

-Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και 
μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν 
εργασία – 26,7 εκ. ευρώ.

-Προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων 
στην αγορά εργασίας, ισότιμων συνθηκών εργασίας και 
καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικο-
γενειακής ζωής – 2,5 εκ. ευρώ.

-Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της 
ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες 
– 70,6 εκ. ευρώ.

-Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση 
των ίσων ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων 
και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και βελτίωση της 
απασχολησιμότητας, ειδικότερα των μειονεκτουσών 
ομάδων – 10,6 εκ. ευρώ.

-Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπη-
κόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μετα-
ναστών – 10 εκ. ευρώ.

-Προώθηση της κοινωνικονομικής ένταξης των πε-
ριθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά – 5 εκ. 
ευρώ.

-Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την 
πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον 
άνθρωπο – 234,8 εκ. ευρώ.

-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων 
που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και 
των παιδιών – 5,1 εκ. ευρώ.

ΑΞΟΝΑΣ 5: Προώθηση της Κοι-
νωνικής Συνοχής στην Κεντρική 
Μακεδονία

-Ενίσχυση της ολοκληρωμένης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής α-
νάπτυξης, του πολιτισμού, της φυ-
σικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 
τουρισμού και της ασφάλειας στις 
αστικές περιοχές – 221,8 εκ. ευρώ.

-Ενίσχυση της ολοκληρωμένης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής το-
πικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, 
της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσι-
μου τουρισμού και της ασφάλειας σε 
περιοχές πλην των αστικών – 36,1 
εκ. ευρώ.

Η Προϊσταμένη Μονάδας Α2 Προ-
γραμματισμού και Αξιολόγησης Πρά-
ξεων της Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το νέο ΕΣΠΑ Στέλλα Αικατερι-
νιάδου, αναφέρθηκε αναλυτικά στον 
προγραμματισμό των προσκλήσεων 
για την υποβολή προτάσεων χρημα-
τοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ για το 
πρώτο τετράμηνο του 2023 (Ιανου-
άριος – Απρίλιος), συνολικού ύψους 
άνω των 250 εκ. ευρώ.

Οι 18 προσκλήσεις είναι:
-Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας.

-Πρόγραμμα «εξοικονόμησης κατ’ οίκον» (Εξοικονο-
μώ – Αυτονομώ).

-Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευ-
σης.

-Προμήθεια εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
-Εξοπλισμός υποστήριξης ενός ανθεκτικού και χωρίς 

αποκλεισμούς συστήματος υγείας στην Κεντρική Μακε-
δονία – Α’ βάθμια Φροντίδα Υγείας.

-Εξοπλισμός υποστήριξης ενός ανθεκτικού και χωρίς 
αποκλεισμούς συστήματος υγείας στην Κεντρική Μακε-
δονία - Β’ βάθμια Φροντίδα Υγείας.

-Συνέχιση Δράσης Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσι-
ας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ).

-Συνέχιση Δράσης Κέντρων Κοινότητας.
-Συνέχιση Δράσης Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
-Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την έντα-

ξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για 
τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απα-
σχόλησης.

-Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων 
χωρών στην αγορά εργασίας.

-Συνέχιση δράσης Δομών Παροχής Βασικών Αγα-
θών: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Παροχή Συσσιτίων, Κοι-
νωνικά Φαρμακεία.

-Συνέχιση δράσης Δομών Αστέγων.
-Συνέχιση δράσης «Ενίσχυση των υπηρεσιών πολι-

τισμικής διαμεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα 
Ένταξης Μεταναστών».

-Συνέχιση δράσης Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβί-
ωσης.

-Συνέχιση δράσης των Δομών προς όφελος των γυ-
ναικών και για την καταπολέμηση της βίας.

-Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ για την Διαχείριση και Παρα-
κολούθηση του Προγράμματος και την Προβολή – Επι-
κοινωνία.

-Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ για την Διαχείριση και Παρα-
κολούθηση του Προγράμματος και την Προβολή – Επι-
κοινωνία.
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1,44 δισ. από το νέο ΕΣΠΑ για την Κεντρική Μακεδονία
Α. Τζιτζικώστας: “ Στην πρώτη γραμμή εκκίνησης για την 

μεγαλύτερη αναπτυξιακή παρέμβαση που έγινε ποτέ στην περιοχή”
-Σε ποιους τομείς και δράσεις θα πάνε οι ευρωπαϊκοί πόροι
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Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Όσιος Νικόδημος ο Νέος

ο Βεροιεύς
Του Μάκη Δημητράκη

  Γεννήθηκε στη Βέροια γύρω στα 1260 – 1270 
από γονείς εύπορους και με μεγάλη παιδεία. Α-

νατράφηκε προσεκτικά και αντί των ανέσεων που μπορούσε να τύχει 
επέλεξε τον μοναχικό βίο και την ερημιά με τις κακουχίες και τις θλίψεις.

Στην αρχή της ασκητικής του ζωής βρέθηκε στη Σκήτη του Τιμίου 
Προδρόμου και αργότερα στη Μονή Σωτήρος του Χριστού την απο-
καλούμενη του Φιλοκάλλους στη Θεσσαλονίκη από όπου εκδιώχθηκε 
αρκετές φορές γιατί κατηγορήθηκε ότι συναναστρεφόταν πόρνες.

Στην πραγματικότητα μοχθούσε να επαναφέρει στο δρόμο  του Θεού 
τις πόρνες με μόνη συμφωνία να παραμείνουν στο εξής αρρύπαντες, 
γεγονός που εξόργισε τους φιλόπορνους οι οποίοι κινήθηκαν απειλητι-
κά εναντίον του και τέλος τον κατέσφαξαν κάποια ημέρα που ο Νικόδη-
μος βρισκόταν εκτός της Μονής.

Παρέδωσε το πνεύμα του  στην αυλόπορτα της Μονής σε ηλικία 
περίπου 40 χρόνων αφού προηγουμένως ο ηγούμενος της Μονής τον κοινώνησε των Αχράντων Μυστη-
ρίων.

Το τίμιο σώμα του -  το 1307 ή 1308 – έθαψαν οι μοναχοί έξω από τη Μονή. Λίγα χρόνια αργότερα το 
σώμα του βρήκαν κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, οδηγούμενοι από την ευωδιά του χώρου. Ήταν σώο και 
απείραχτο  και οι πιστοί στη συνέχεια το ενταφίασαν με πολλές τιμές ενώ λίγο αργότερα στον ίδιο χώρο 
έκτισαν Ναό αφιερωμένο στον όσιο Νικόδημο η μνήμη του οποίου τιμάται στις 24 Νοεμβρίου, ημέρα της 
χειροτονίας του εις επίσκοπο, καθώς η ημέρα της κοιμήσεως του οσίου δεν είναι γνωστή.  ενώ βιογρά-
φος του υπήρξε ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Δυστυχώς οι ιστορικές συγκυρίες 
δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα να ανευ-
ρεθεί ο Ναός του Οσίου Νικοδήμου 
αλλά ούτε και η Μονή Φιλοκάλλους.

Ο Ναός στη Βέροια 
Στη συνοικία  «Εργατικά» (εργα-

τικές Κατοικίες) στις 21 Μαϊου 1992 
θεμελιώθηκε ναός που εγκαινιάσθηκε 
στις 28 Ιουνίου 1998 και ο οποίος 
είναι αφιερωμένος στους ισαπόστο-
λους Κων/νο και Ελένη αλλά και στον 
Οσιομάρτυρα Νικόδημο τον Βεροιαίο.

Ο Ναός κτίσθηκε σε οικόπεδο που 
παρεχώρησε ο Δήμος Βέροιας και οι 
κάτοικοι  της συνοικίας πρόσφεραν 
ποικιλότροπα στην ανέγερση του τό-
σο με προσωπική εργασία όσο και 
με ερανικές προσφορές που  διενήρ-
γησαν η ερανική επιτροπή και το εκκλησιαστικό συμβούλιο που αποτελούσαν οι Πρωτοπρεσβύτερος π. 
Δημήτριος Κοψιδάς, Ιωάννης Ιορδανίδης, Βλαδίμηρος Μεταλλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος και Κων/
νος Κωνσταντινίδης. 

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στη Βέροια
 «BILLIE & BELLOU: 

ΔΥΟ ΖΩΕΣ, ΔΥΟ ΖΑΡΙΕΣ», 
στην Αντωνιάδειο Στέγη 

-Billie Holiday και Σωτηρία Μπέλλου σε ένα 
αναπάντεχο μουσικό ραντεβού με αφορμή την Παγκόσμια

 Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
 
Το Κέντρο Συμβου-

λευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Δήμου Βέροι-
ας υπό την αιγίδα της 
Αντιδημαρχίας Ισότητας 
Φύλων σε συνεργασία 
με την Κ.Ε.Π.Α. και το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
παρουσιάζουν με α-
φορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Εξάλειψης Βίας 
κατά των Γυναικών την 
συναυλία «BILLIE & 
BELLOU: ΔΥΟ ΖΩΕΣ, 
ΔΥΟ ΖΑΡΙΕΣ» με  Trio 
φωνή-πιάνο-κοντραμπάσο και συντελεστές 
τους: Ζωή Μάντζου – Τραγούδι, Αλέξανδρο 
Ιωσηφίδης – Πιάνο και Πάρη Τσενεκλίδης - 
Κοντραμπάσο

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, ώρα 9μ.μ. 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 
με ελεύθερη είσοδο, μόνο με κάρτες ελεύθε-
ρης εισόδου (πληροφορίες – διάθεση καρτών 
ελεύθερης εισόδου: 3ος όροφος Χώρου Τε-
χνών, τηλ. 2331078100, 78101, 78113)

Μια απρόσμενη συνάντηση
   Δύο καλλιτέχνιδες από δυο άκρες του κό-

σμου, ζώντας και δημιουργώντας την ίδιαπερί-
που εποχή φτάνουν και ακουμπούν τον πυρή-
να της ανθρώπινης ψυχής με ένα παράλληλο 
τρόπο. Τα κοινά τους πολλά: ασχολούνται και 
οι δύο με λαϊκές μουσικές, μουσικές που στην 
αρχή της καριέρας τους είναι περιθωριακές για 
το “έντεχνο” σύμπαν της μουσικής. Ζουν και 
οι δύο την άνοδο και την δόξα, από τα αλώ-
νια στα σαλόνια σε 30 χρόνια. Διεκδικούν την 
αποδοχή της προσωπικότητας τους με κάθε 
τίμημα, δεν αλλάζουν την ψυχή τους για να πετύχουν αλλά απαιτούν 
από το σύμπαν να αλλάξει για να τις δεχτεί.

Σε μια αιώνια κόντρα με κάθε στερεότυπο, σε μια λυτρωτική σχέση 
και οι δυο με την τέχνη τους, τα κορίτσια γίνονται ιδέες. Αισθανόμαστε 
ένα χρέος να μην αφήσουμε το πνεύμα τους να αλλοτριωθεί μέσα σε 
ένα εμπορικό παραλήρημα, η Billie και η Μπέλλου δεν χωράνε σε 
αναβιώσεις. Είναι πάντα παρούσες στις δύσκολες στιγμές, να μας 
παρηγορούν και να μας παροτρύνουν να σηκώσουμε το κεφάλι και 
να αντιμετωπίσουμε αυτούς που μας ζητάνε υποταγή.

Ο σκοπός της ενορχήστρωσης που κάνουμε είναι διττός, περιέχει 
το δίπολο Ανατολή-Δύση που μας χαρακτηρίζει και μας δυναμώνει. 
Από τη μια να συστήσουμε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι σε ένα διεθνές 
κοινό, με μια ενορχήστρωση που ν’ ανοίγει τα αμάθητα αυτιά χωρίς 
να χάνει την ουσία της πρώτης δημιουργίας. Από την άλλη να βγά-
λουμε την jazz από την ακαδημαϊκή φορμόλη, να νοιώσουμε πόσο 
δυνατά λαϊκά τραγούδια είναι το Gloomy Sunday ή το My Solitude.

Παραγωγή: Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου 
Βέροιας σε συνεργασία με την Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας και το ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας

Διάρκεια συναυλίας  80’
Ημερομηνία: Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, ώρα 9μ.μ.
Χώρος: Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Πληροφορίες – διάθεση καρτών ελεύθερης εισόδου: 3ος όροφος 

Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078100, 78101, 78113

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Creative 
Europe MEDIA – το πρόγραμμα της ΕΕ για την 
υποστήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού 
τομέα το οποίο εντάσσεται στο  δίκτυο των Europa 
Cinemas διοργανώνει την «Ευρωπαϊκή Βραδιά 
Κινηματογράφου». 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει 
να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες 
της, γιορτάζοντας παράλληλα τον πλούτο και την 
ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής 
κουλτούρας.

Οι δωρεάν προβολές ευρωπαϊκών ταινιών που 
υποστηρίζονται από το MEDIA θα προσεγγίσουν 
περισσότερους από 8.000 θεατές σε 75 πόλεις 
σε όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας τις προσωπικές 
συνδέσεις γύρω από μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτό-
τητα που βασίζεται στη διαφορετικότητα. Η πρω-
τοβουλία αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά όλα αυτά 
τα χρόνια. Η πρώτη έκδοση το 2018 μέτρησε 34 
θέατρα που συμμετείχαν. Η συμμετοχή αυξήθηκε 
σε 54 το 2019, στη συνέχεια σε 67 το 2020 και 
αφορούσε τουλάχιστον 71 χώρους το 2021. Το 
2022, 75 κινηματογράφοι σε 26 χώρες της ΕΕ θα 
λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία.

Οι συμμετέχοντες, όλοι πολύ δυναμικά μέλη των Europa Cinemas, 
θα επιλέξουν την ταινία που θα προβληθεί σύμφωνα με το ενδιαφέρον 
του κοινού τους. 

Όλες οι προβολές θα συνοδεύονται από δραστηριότητες όπως πα-
ρουσιάσεις, Q&A με σκηνοθέτες, ηθοποιούς ή άλλα μέλη του κινημα-
τογραφικού κλάδου καθώς και συζητήσεις, στις οποίες το κοινό θα έχει 
την ευκαιρία να συζητήσει την ταινία. 

Η Ευρωπαϊκή Νύχτα Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί στο 

ευρύτερο πλαίσιο του Μήνα Ευρωπαϊκού Κι-
νηματογράφου (MOEF) από τις 13 Νοεμβρίου 
έως τις 10 Δεκεμβρίου 2022,  μια πρωτοβουλία 
που ξεκίνησε φέτος η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κι-
νηματογράφου σε συνεργασία με τα Europa 
Cinemas. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων εβδομά-
δων, περισσότεροι από 100 κινηματογραφικοί 
χώροι μέλη του δικτύου Europa Cinemas σε όλη 
την Ευρώπη θα διοργανώσουν εκδηλώσεις γύ-
ρω από ευρωπαϊκές ταινίες.

Το MOEF θα ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου 
με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινηματογράφου 
Arthouse και την απονομή του Βραβείου Νέου 
Κοινού της EFA, θα διαρκέσει κατά τη διάρκεια 
της εβδομάδας European Cinema Night και θα 
κορυφωθεί στις 10 Δεκεμβρίου με την 35η Τελετή 
των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 
στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.

Στη Βέροια, και συγκεκριμένα στο Κινηματο-
θέατρο ΣΤΑΡ, θα προβληθεί η ταινία ‘EIFFEL’. 
Για την ταινία θα μιλήσει ο καλλιτεχνικός Διευθυ-
ντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-
κης κ.Ορέστης Ανδρεαδάκης, ενώ αμέσως μετά 

θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. 
Ώρα προσέλευσης : 19.00 Προβολή ταινίας : 19.30
Συζήτηση / q&a : 21.30 
Η λίστα με όλες τις προβολές που πραγματοποιούνται στις 75 πό-

λεις είναι διαθέσιμη εδώ: https://europa.eu/!NbFxGQ
Για την συμμετοχή σας, υποχρεωτική η εγγραφή στην σελίδα μας: 

www.cinestar.gr
Τηλ επικοινωνίας: 2331022373 
email: cinestar@otenet.gr  

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 
Γιορτή Ευρωπαϊκής βραδιάς 

κινηματογράφων στο ΣΤΑΡ της Βέροιας



Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. 
Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε χθες Τρίτη 
22.11.2022  ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας. Ο κ Καρανικόλας επισημαίνει 
στην επιστολή του, μεταξύ άλλων, την ανα-
γκαιότητα μέτρων στήριξης και εξυγίανσης 
της κλωστοϋφαντουργίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 
Α.Ε. και διάσωσης εκατοντάδων θέσεων 
εργασίας.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Νάουσας 
αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
σήμερα στην πόλη της Νάουσας η εταιρεία  

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. αποτελεί μια σημαντικότα-
τη παραγωγική βιομηχανία, η οποία λειτουργεί 
αδιάλειπτα για 60 και πλέον έτη. Διαθέτει σύγ-
χρονες παραγωγικές μονάδες στη Νάουσα, 
στις οποίες απασχολείται μόνιμο προσωπικό που είναι κυρίως νέοι 
άνθρωποι, οικογενειάρχες όλοι κάτοικοι της περιοχής μας.

Το τρέχον έτος ξεκίνησε η διαδικασία εξυγίανσης της εταιρείας, 
σύμφωνα με τον ν. 4738/2020. Η Διοίκηση της εταιρείας κατόρ-
θωσε να φέρει πρότασh στις πιστώτριες τράπεζες-διαχειριστές 
(Intrum, Cepal, QQuantum και ΕΤΕ) παρ’ όλο το παγκοσμίως 
δυσμενές επενδυτικό  κλίμα και την αβεβαιότητα στις αγορές. Δυ-
στυχώς οι πιστώτριες τράπεζες και οι διαχειριστές λειτουργούν με 
δικούς τους ρυθμούς και δεν προχωρούν σε λύση. Το ζητούμενο 
είναι να δεχτούν οι ανωτέρω αναφερόμενοι την μοναδική πρόταση 
εξυγίανσης της εταιρείας, που υπάρχει από πλευράς επενδυτή και 
επίσης να δεχτούν να εκχωρηθεί στον επενδυτή η πρώτη προση-

μείωση επί των ακινήτων της εταιρίας για 
τα ποσά που θα χρηματοδοτήσει. Είναι 
κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία που α-
κόμα υπάρχει, σε μια περιοχή που έχει 
δοκιμαστεί από την ανεργία.

Η ιστορία και η επιχειρηματική δρα-
στηριότητα της κλωστοϋφαντουργίας 
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. όπως προκύπτει 
από τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύει 
ότι ακολουθεί με συνέπεια ένα σαφές ε-
πιχειρηματικό πλάνο με συγκεκριμένους 
στόχους. Οι βασικοί μέτοχοι επένδυσαν 
σημαντικά κεφάλαια στον τόπο μας ε-
πεκτείνοντας και εκσυγχρονίζοντας την 
επιχείρηση. 

Η εταιρεία σε πλήρη ανάπτυξή της 
απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό 
220 ατόμων. Παράγει αειφόρα προϊόντα 
κλωστοϋφαντουργίας υψηλής ποιότητας 
και καινοτομίας, εκ των οποίων το 95 % 
εξάγεται άμεσα. Είναι ο σημαντικότερος 
οικονομικός φορέας στην περιοχή της 
Νάουσας Ημαθίας. 

Την τελευταία δεκαετία η εταιρεία 
πραγματοποίησε πωλήσεις 200 εκ. €, 
εξαγωγές  σε 33 χώρες  και κατέβαλε 
στους εργαζόμενους περισσότερα από 
60 εκ. € για μισθούς και ασφαλιστικές 
εισφορές. Αξιοποίησε ποσότητες Ελλη-
νικού βαμβακιού, περί τα 100 εκ. €, με-
ταποιώντας και δίνοντας υπεραξία στην 
Ελληνική αγροτική παραγωγή. Προσέ-
φερε εργασία ύψους 10 εκ. € σε τοπι-
κές εταιρίες μεταφορών, υποστήριξης, 
εμπορίου, κλπ και τα τελευταία 5 χρόνια 
πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 4,8 
εκ. €, όπου οι κύριοι μέτοχοί της συμμε-

τείχαν με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,4 εκ 
€. Οι τράπεζες καθυστέρησαν την  υλοποίηση 
της χρηματοδότησης του επενδυτικού προ-
γράμματος κατά 2,5 χρόνια.

Η εν λόγω επιχείρηση πρέπει να σωθεί και 
να διατηρηθεί  διότι είναι λειτουργικά βιώσιμη, 
έχει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και 
ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή τεχνογνωσία.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕ-
ΣΟΣ Α.Ε. είναι η μόνη εταιρεία που απέμεινε 
στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας σε µια 
περιοχή που μαστίζεται από υψηλό δείκτη 
ανεργίας εδώ και πολλά χρόνια. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι στην περιοχή της Νάουσας α-
πασχολούνταν περισσότερα από 4.000 άτομα 
στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, ενώ 
σήμερα δραστηριοποιούνται μόνο οι εργαζό-

μενοι της εταιρείας.
Άλλωστε είναι γνωστό ότι η Νάουσα βιώνει έντονα εδώ και χρό-

νια τις αρνητικές συνέπειες της αποβιομηχάνισης από το κλείσιμο 
μεγάλων και ιστορικών βιομηχανιών κλωστοϋφαντουργίας (ΒΕΤ-
ΛΑΝΣ, ΠΕΛΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ, ΤΡΙΚΟΛΑΝ, ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ 
κ.α.),  γεγονός που οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση της ανεργίας. 

Ο κίνδυνος να κλείσει η εν λόγω κλωστοϋφαντουργία θα έχει 
δυσμενείς συνέπειες, αφού θα οδηγήσει στην συρρίκνωση του 
παραγωγικού ιστού της περιοχής, την απώλεια πολύτιμων θέσεων 
εργασίας με δραματικές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία και 
την κοινωνική συνοχή. Αρκεί να αναλογισθείτε τι σημαίνει για μια 
πόλη των 20.000 κατοίκων, όπως είναι η Νάουσα, να βρεθούν 
στο δρόμο 200 εργαζόμενοι πλέον των άλλων που ως εξωτερικοί 
συνεργάτες υποστηρίζουν την παραγωγή της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. 
(κατ’ αναλογία η απώλεια 200 και πλέον θέσεων εργασίας στη Νά-
ουσα εκτιμάται ότι θα σήμαινε αντίστοιχα απώλεια περίπου 50.000 
θέσεων στο λεκανοπέδιο). 

Είναι γνωστό ότι η Ελληνική οικονομία διανύει μια ιδιαίτερη κρί-
σιμη περίοδο, με αναπτυξιακή πορεία, αλλά και με συσσωρευμένα 
διαρθρωτικά προβλήματα. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η ενδυνάμωση 
και η στήριξη της παραγωγής αποτελεί την αιχμή του δόρατος 
στην προσπάθεια που γίνεται για ανάπτυξη  και αυτάρκεια. 

Για τους λόγους αυτούς αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, σας υ-
ποβάλλουμε αίτημα του Δήμου Νάουσας, όπως ενστερνισθείτε το 
μέγεθος του προβλήματος και σας απευθύνουμε παράλληλα έκ-
κληση να υποστηρίξετε άμεσα και με νόμιμα μέτρα την εξυγίανση 
της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε., που θα διασφαλίσει και πλήθος άλλων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν δορυφορικά 
της εταιρείας στην περιοχή μας. 

Με αυτόν τον τρόπο θα στηριχθεί η προσπάθεια για την απο-
φυγή περαιτέρω αποβιομηχάνισης του τόπου μας, αύξησης της 
ανεργίας, μείωσης του εισοδήματος και συρρίκνωσης των εναλλα-
κτικών πηγών απασχόλησης».
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Eπιστολή Καρανικόλα σε Μητσοτάκη 
για την στήριξη της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.’’ 

και τη διάσωση των θέσεων εργασίας 

Επίσκεψη του Δ/ντη Δευτεροβάθμιας 
Ημαθίας στην Εθνική Βιβλιοθήκη 
Αργυρουπόλεως “O Κυριακίδης”, 

της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας

Την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, ο Διευθυντής της ΔΔΕ Ημαθίας, 
κ. Αθανάσιος Αλατζόγλου επισκέφθηκε την Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυ-
ρουπόλεως “O Κυριακίδης”, της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας. 
Ο ίδιος και ο συνεργάτης του, κ. Χαρίλαος Καμπουρίδης, ξεναγήθη-
καν από την γενική γραμματέα του Συλλόγου κα. Αθανασίου Γεωργία 
και τον εθελοντή κ. Χαράλαμπο Φανιάδη. 

Ως απτό κομμάτι της Ιστορίας επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν 
χειρόγραφα, αρχέτυπα και παλαίτυπα βιβλία της Συλλογής τα οποία 
μαγνήτισαν το ενδιαφέρον του κ. Αλατζόγλου ως προς το περιεχόμε-
νο και της ιστορία τους. Στο περιθώριο της ξενάγησης, έγινε αναφο-
ρά στις δράσεις προβολής της Βιβλιοθήκης και απαντήθηκαν ερωτή-
σεις που αφορούν στο γενικότερο περιεχόμενο αυτής καθώς και στα 
υπόλοιπα κειμήλια που έφεραν οι Αργυροπολίτες στη Νάουσα, όπως 
οικοσκευή, αυθεντικές φορεσιές και ιερά σκεύη.

Το βιβλίο της Μαρίας Καβάλα «Νεότερος 
ελληνικός εβραϊσμός» 

παρουσιάζεται σήμερα στο 
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

 Οι Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και 
του Δικτύου του σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτή-
των Ημαθίας και τον εκδοτικό οίκο University Studio Press, 
σας προσκαλούν σήμερα Τετάρτη (23/11) και ώρα 19:00 
στην παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Καβάλα (Επ. Κα-
θηγήτρια Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.) με τίτλο «Νεότερος 
ελληνικός εβραϊσμός (Η δυναμική παρουσία, η οδυνηρή 
απουσία, το σήμερα)», που θα πραγματοποιηθεί στο Βυζα-
ντινό Μουσείο της Βέροιας («Υπόγειο της Μνήμης»).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Βασιλική Λάζου, Δρ. Ιστο-
ρίας, διδάσκουσα στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ., 
Κώστας Τζιάρας, Δρ. Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 
Α.Π.Θ. και η επιμελήτρια του βιβλίου Μαρία Καβάλα. Την 

παρουσίαση και την 
συζήτηση συντονίζει ο 
Γιώργος Λιόλιος, δικη-
γόρος-συγγραφέας.

Η εκδήλωση υπο-
στηρίζεται με ταυτό-
χρονη απομακρυσμέ-
νη παρακολούθηση 
στον σύνδεσμο:

ht tps: / /us06web.
zoom.us/j/8156740043
6?pwd=eENIR3VIRWx
1ODg4RHRQKzE5WT
U1dz09
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Ερώτηση στη Βουλή προς τoν  Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατέθεσε 
ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, στις 13 
Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Καταστροφή 
αγροτικής παραγωγής στον Αρχάγγελο Ημα-
θίας». Μαζί με την ερώτηση ο Κυριάκος  Βε-
λόπουλος αποστέλλει και την απάντηση του 
υπουργού: 

Στην Ερώτηση αναφέρει:
«Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με ενημέρωση αγροτών Νάου-

σας, σφοδρότατη χαλαζόπτωση έπληξε μέσα 
Ιουνίου τον Αρχάγγελο Νάουσας Ημαθίας, η 
οποία προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες της περιο-
χής. Η καταστροφή δεν επικεντρώνεται μόνο στις καλλιέργειες της πε-
ριοχής αλλά και στα οπωροφόρα δέντρα της. Στην ευρύτερη περιοχή 
και σε έκταση 25.000 στρεμμάτων καλλιεργούνται βαμβάκι, παντζάρια, 

κολοκύθες, καλαμπόκι και ακτινίδια. Αναφορές κατα-
στροφών υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Ημαθί-
ας, όπως στην Κουλούρα και στα Καβάσιλα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Διενεργήσατε τους ενδεδειγμένους ελέγχους, προ-

κειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών 
στην αγροτική παραγωγή των αναφερόμενων περιο-
χών της Ημαθίας, ώστε εν συνεχεία να αποδοθούν οι 
ανάλογες αποζημιώσεις στους πληγέντες αγρότες;»

Η Απάντηση του υφυπουργού Γιώργου Στύλιου, 
στις 9 Νοεμβρίου 2022:

«Για τις ζημιές που προκλήθηκαν από βροχόπτωση 
τον Ιούνιο 2022 σε διάφορες καλλιέργειες (δενδρώδεις καλλιέργειες, 
βαμβάκια, καλαμπόκια, σιτηρά, κηπευτικά κ.λ.π) στην Π.Ε Ημαθίας, 
διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επιση-
μάνσεις για την τεκμηρίωση των ζημιών σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής, έγιναν 15 αναγγελίες και υποβλήθη-
καν 48 δηλώσεις ζημίας.

Το έργο των εκτιμήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Σημειώνεται ότι για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου των εκτιμή-

σεων το αρμόδιο υποκατάστημα ΕΛΓΑ ενισχύθηκε με επιπλέον προ-
σωπικό, εποχικό και μόνιμο με μετακίνηση από άλλα υποκαταστήματα.

Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία κοινοποίησης των 
πορισμάτων και καταβολής των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά 
ενήμερους παραγωγούς μετά τη διασταύρωση με το αρχείο ΟΣΔΕ 
2022.

Τονίζεται δε ότι πλέον η καταβολή των αποζημιώσεων ξεκινά την 
ίδια χρονιά που συμβαίνει το ζημιογόνο αίτιο και ολοκληρώνεται το 
αργότερο αρχές της επόμενης, σε αντίθεση με την πρακτική προηγού-
μενων ετών που η καταβολή ολοκληρωνόταν στο τέλος του επομένου 
έτους, δηλαδή ως και 17 μήνες αργότερα. Και μάλιστα η αποζημίωση 
εξοφλείται σε μία δόση σε αντίθεση με το παρελθόν που εξοφλούνταν 
σε δύο και τρεις δόσεις».

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: 
«Η Ελλάδα δεν έχει κάνει και δεν θα κάνει 

ποτέ εκπτώσεις σε ζητήματα 
που αφορούν στο Κράτος Δικαίου»

Με αφορμή την κατάθεση σε δια-
βούλευση του Σχεδίου Νόμου, με τίτ-
λο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου 
των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια 
και προστασία προσωπικών δεδομέ-
νων πολιτών», η Ευρωβουλευτής και 
Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας 
της Νέας Δημοκρατίας, κα Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου, έκανε την ακόλουθη 
δήλωση: 

 «Η ελληνική Κυβέρνηση είναι συνε-
πής και τηρεί στο έπακρο τα όσα δήλω-
σε στα μέλη της Επιτροπής PEGA, κατά 
την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Ελ-
λάδα.  Η Ελλάδα πλέον γίνεται η πρώτη 
χώρα, πανευρωπαϊκά, που απαγορεύει 

τη χρήση, εμπορία και κατοχή κακόβουλου λογισμικού παρακολούθησης στην 
επικράτειά της. 

Η χώρα μας συνεργάστηκε, από την πρώτη στιγμή, στενά με τα αρμόδια ευ-
ρωπαϊκά όργανα, διευκολύνοντας το έργο τους, σε αντίθεση με άλλα κράτη-μέλη. 

Με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ενισχύεται το πλαίσιο άρ-
σης του απορρήτου, για λόγους εθνικής ασφαλείας, με πλήρη θεσμικά εχέγγυα. 
Προμετωπίδα των προτεινόμενων παρεμβάσεων στη λειτουργία της ΕΥΠ και των 
λοιπών κρατικών υπηρεσιών αποτελεί η διαφάνεια και η λογοδοσία.  

Η Ελλάδα δεν έχει κάνει και δεν θα κάνει ποτέ εκπτώσεις σε ζητήματα που 
αφορούν στο Κράτος Δικαίου».

Συγκεκριμένα, με το Σχέδιο Νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση εκσυγχρονίζε-
ται η διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, με τη διασφάλιση όλων 
των απαιτούμενων εγγυήσεων. 

Προβλέπεται η αναδιάρθρωση της ΕΥΠ για τη βελτιστοποίηση της δράσης της 
και θεσμοθετείται η ποινικοποίηση της εμπορίας, κατοχής και χρήσης κακόβουλου 
λογισμικού παρακολούθησης. Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για την οργανική και 
λειτουργική αναβάθμιση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα, καθώς και 
για τη βέλτιστη ενσωμάτωση, στο εθνικό δίκαιο, της Οδηγίας για την προστασία 
των φυσικών προσώπων, ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Ειδικότερα:
1. Συγκροτείται εντός της ΕΥΠ Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα ε-

ρευνά ζητήματα διαφθοράς και παράβασης καθήκοντος μέσα στην υπηρεσία. 
2. Διοικητής της ΕΥΠ μπορεί να ορίζεται μόνο διπλωμάτης ή απόστρατος ανώ-

τατος αξιωματικός, ως υποδιοικητές μόνο δημόσιοι λειτουργοί, ενώ αποκλείονται 
οι ιδιώτες.

3. Προσδιορίζεται η έννοια της εθνικής ασφάλειας, στη βάση της οποίας μπο-
ρεί να ζητηθεί η άρση του απορρήτου. Με τον τρόπο αυτό οριοθετείται η δράση 
των φορέων του Δημοσίου, που επικαλούνται λόγους εθνικής ασφάλειας. 

4. Καθιερώνεται ειδική διαδικασία για την άρση του απορρήτου των πολιτικών 
προσώπων, με αυστηρά κριτήρια που την καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή. Πλέον, 
αίτημα μπορεί να υποβάλει η ΕΥΠ μόνο για άμεση και εξαιρετικά πιθανή διακιν-
δύνευση της εθνικής ασφάλειας, με την άδεια του Προέδρου της Βουλής και με τη 
σύμφωνη γνώμη δύο εισαγγελέων. 

5. Η κατοχή ή εμπορία κακόβουλου λογισμικού τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, 
χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση. Επιπλέον, η χρήση κακόβουλου λογισμι-
κού τιμωρείται, ως κακούργημα, με ποινή κάθειρξης, έως 10 χρόνια.

6. Οποιοσδήποτε μπορεί να λαμβάνει γνώση ότι έχει γίνει άρση απορρήτου 
τού τηλεφώνου του, για λόγους εθνικής ασφάλειας, μετά από την παρέλευση τρι-
ών ετών από τη λήξη της.

7. Τυποποιείται η διαδικασία για την καταστροφή αρχείων, που αφορούν στην 
άρση του απορρήτου. Η καταστροφή του περιεχομένου, που προέκυψε από την 
άρση του απορρήτου, προβλέπεται μετά την παρέλευση εξαμήνου, ενώ η κατα-
στροφή του φακέλου της υπηρεσίας, με τα στοιχεία που τεκμηρίωσαν το αίτημα 
της άρσης του απορρήτου, προβλέπεται μετά από 10 χρόνια. 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη νέας Εκτελεστικής 
Γραμματείας στο Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ημαθίας

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη νέας Εκτελεστικής Γραμματείας στο Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ημαθίας
Εγγεγραμμένοι: 92 Ψήφισαν: 88
Άκυρα-Λευκά: 0 Έγκυρα: 88
ΔΑΚΕ: 32 ψήφοι και 4 έδρες
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΣΥΡΙΖΑ): 22 ψήφοι και 2 έδρες
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ): 17 ψήφοι και 2 έδρες
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: 10 ψήφοι και 1 έδρα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ (ΔΗΣΥ): 7 ψήφοι και 0 έδρες
Εκλέγονται:
ΔΑΚΕ: Κακαγιάννης Θεόδωρος, Μιχαηλίδου Σταυρούλα, Καραφυλλίδου Ελένη, Διαμαντοπούλου Μαρία
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΣΥΡΙΖΑ): Χειμώνας Αθανάσιος, Σαράντη Βαρβάρα
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ): Χατζησάββας Παναγιώτης, Ρηγόπουλος Κώστας
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: Μελιόπουλος Γιάννης

Ηχηρό μήνυμα κατά της κακοποίησης  παιδιών στάλθηκε, μέσω των σημαντικών ομιλιών και παρουσιάσεων διακεκριμένων 
ομιλητών και επιστημόνων, στην εκδήλωση του Δήμου Νάουσας και της Π.Ε. Ημαθίας, που  πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 
του Σαββάτου (19.11.2022) στην αίθουσα ΕΡΙΑ, στη Νάουσα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Κακοποίησης των 
Παιδιών & των Δικαιωμάτων του Παιδιού.Στην εκδήλωση,  χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, εκ-
πρόσωπος του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ημαθίας και της Έ-
νωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νάουσας. Την εκδήλωση με θέμα «Δικαιώματα του παιδιού: πως διαχειριζόμαστε την βία 
στην ζωή των παιδιών μας σήμερα», συντόνισαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Βασίλης Τζουβάρας και η Πρόεδρος του Νομικού Προ-
σώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Στέλλα Αραμπατζή.Οι  παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
τις σημαντικές τοποθετήσεις από  διακεκριμένους ομιλητές και επιστήμονες από φορείς και συλλόγους  και συγκεκριμένα από την 
Διεύθυνση  Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,  τον Συνήγορο του Παιδιού, το «Χαμόγελο του Παιδιού», τους Συλλόγους  «Πρωτο-
βουλία για το Παιδί» και «ΜαμΑ Βέροιας», καθώς και χορευτική δράση από μαθήτριες του Πολιτιστικού Συλλόγου «Body Control». 

Το ΥπΑΑΤ απαντάει σε Ερώτηση Βελόπουλου για την καταστροφή 
αγροτικής παραγωγής στον Αρχάγγελο Ημαθίας

Ηχηρό μήνυμα κατά κακοποίησης 
των παιδιών στάλθηκε στην εκδήλωση 

του Δήμου Νάουσας και της Π.Ε. Ημαθίας



Του ιατρού 
Νίκου Λυσίτσα*

Όταν τον Ιούλιο του 2019 η 
κυβέρνηση της  << Νέας Δημο-
κρατίας >>Με Πρωθυπουργό 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη έλαβε 
τα ηνία της χώρας, κανείς δεν 
μπορούσε να φανταστεί πως 
,εκτός από τα σοβαρά ζητή-
ματα που είχαν αποτελέσει το 
διακύβευμα των εκλογών της 
7ης Ιουλίου , θα ορθώνονταν 
μπροστά της τόσα και τέτοια 
, παγκόσμιας εμβέλειας , συ-

νταρακτικά προβλήματα , όσα ποτέ δεν είχε αντιμετωπίσει 
Ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία 70 χρόνια .

Στην Δεκαετή οικονομική καταιγίδα πού είχε προηγηθεί 
και  με τις αλλοπρόσαλλές επιλογές της Συριζαϊκης  Συ-
γκυρίας  ήρθαν να προστεθούν καθόλη τη διάρκεια  της 
τρέχουσας  κυβερνητικής θητείας , Αλλεπάλληλες , Πρωτο-
φανείς , Πλανητικών Διαστάσεων Κρίσεις : Το Μεταναστευ-
τικό στον Έβρο , Η Πανδημία του κορονοιου  , Ο Πόλεμος 
στην Ουκρανία , η εκτίναξη του Ενεργειακού Κόστους , οι 
Επικίνδυνες Τουρκικές προκλήσεις  στο Αιγαίο και στην Α. 
Μεσόγειο .

Μέσα σε αυτό το ρευστό και εύφλεκτο περιβάλλον και 
καθώς οδεύει προς τη συμπλήρωση της τετραετούς θητεί-
ας της , η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη παραθέτει 
, απολογιστικά , πολυεπίπεδο και ιδιαίτερα Εντυπωσιακό 
έργο ,  παραμένει σταθερά αφοσιωμένος στο Στρατηγικό 
και στο Μεταρρυθμιστικό της έργο και επιδεικνύει, έναντι 
πάντων , Αξιοθαύμαστες Αντοχές που αποτυπώνονται Δη-
μοσκοπικά και που οπωσδήποτε θα εκφραστούν Αποφα-
σιστικά , όταν – στον συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο 
– έρθει η ώρα της κάλπης . 

Χωρίς να επιχειρείται εξαντλητική Απαρίθμηση , τα Επι-
τεύγματα αυτής της Κυβέρνησης Συνοψίζονται (ενδεικτικά 
):

-Στην Αποκατάσταση και Αναβάθμιση της Διεθνούς 
εικόνας , του Κύρους και της Αξιοπιστίας της Χώρας , που 
Αντικατοπτρίζει  την Αντίστοιχη Ακτινοβολία και Διεθνή Α-
ποδοχή της Προσωπικότητας του Πρωθυπουργού .

-Στην σύναψη και αμοιβαίως επωφελή καλλιέργεια  δε-
σμών φιλίας και συνεργασίας με σειρά , όμορων και μη , 
κρατών .(Αμερική ,Γαλλία ,Αίγυπτος  , Ισραήλ  …)

-Στην Πολύμορφη Ενίσχυση της Αμυντικής θωράκισης 
της χώρας,

-Στην Σημαντική  - ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομέ-
να  - Βελτίωση όλων των δεικτών της οικονομίας , καθώς  
την Εξοδο από το Μνημονιακό τούνελ την συνοδεύουν ρε-
κόρ στις Εξαγωγές , αλλά και στις Επενδύσεις , - επενδύ-
σεις  , τόσο στον Οικονομικό , όσο και σε όλες 
τις βαθμίδες του Eκπαιδευτικού τομέα .

-Στην μεθοδική  και σοφά υπολογισμένη κί-
νηση των Ερευνητικών και λοιπών Διαδικασιών  
για την αξιοποίηση των – σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις  - Πλουσίων Ενεργειακών Αποθεμά-
των της Χώρας .

-Στον Υπεύθυνο Χειρισμό της Πανδημικής 
Κρίσης .

-Στη διαρκή Μέριμνα για την στήριξη των Ευ-
άλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων.

-Στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας.
Μπροστά σε μια τέτοια πολυμέτωπη και πο-

λύμοχθη προσπάθεια  , η στάση της αντιπολί-
τευσης ,και ιδιαίτερα της αξιωματικής , θα πε-
ρίμενε κανείς να είναι κριτικά ενθαρρυντική. Να 
συμβάλει  όπως απαιτεί ο θεσμικός της ρόλος , 
στην προαγωγή του κοινοβουλευτικού διαλόγου 
, να επισημαίνει τυχόν παραλήψεις , να υποδει-
κνύει τυχόν λάθη , και να πιέζει για ταχύτερες 
, βαθύτερες ,ριζικότερες μεταρρυθμίσεις και 
βελτιώσεις στις κρατικές λειτουργίες .(δημόσια 
διοίκηση – δικαιοσύνη – παιδεία ….)

Αντί για αυτά  , η -Συριζαϊικη ιδίως  - αντιπο-
λίτευση πρωτοστατεί σε εκδηλώσεις λαϊκισμού 
, μηδενισμού και μισαλλοδοξίας . Τα προσκεί-
μενα σ ‘αυτήν έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα<< 
ενημέρωσης >> μετατρέπονται σε ιμάντα  με-
ταφοράς και διασποράς   ανεύθυνων καταγγε-
λιών , αναπόδεικτων κατηγοριών , σκοτεινών 
συκοφαντιών , που πολλαπλασιάζονται  μέσω 
των ποικιλώνυμων πλεγμάτων <<κοινωνικής 
δικτύωσης >>

Έτσι η Κοινωνία Αποπροσανατολίζεται  , 
η Πολιτική Ατμόσφαιρα Μολύνεται , ο Δημόσι-
ος Βίος Δηλητηριάζεται , η Δημοκρατία φθίνει 
.Στο τελευταίο οκτάμηνο μιας Κοινοβουλευτικής 

τετραετίας αντί να διασταυρώνονται επιχειρήματα και να 
αντιπαρατίθενται πολιτικές  αντί να ασκείται κριτική και να 
διατυπώνονται προτάσεις , η Αντιπολίτευση Δημιουργεί 
Τοξικό Πολιτικό Κλίμα , εκτοξεύει  ,δια των φερέφωνών 
της , απίστευτες κατηγορίες προσωπικά κατά του Πρω-
θυπουργού , χωρίς να προσκομίζει ούτε μια <<απόδειξη 
>>(προφανώς επειδή δεν υπάρχουν αποδείξεις !)για όσα 
του καταμαρτυρεί.

 Αλλά το Θλιβερότερο είναι πως καταναλώνετε 
Άπειρος Ραδιοτηλεοπτικός χρόνος και καταλαμβάνεται 
επίσης άπειρος διαδικτυακός χώρος , για την συνεχή ανα-
παραγωγή και την ακόρεστη επανάληψη αυτών των κατη-
γοριών , Με αποκορύφωμα τις κατηγορίες για τις διαβόητες 
<<Υποκλοπές >>.Για τις οποίες <<Λίστες Υποκλοπών 
>>(αν συνέβησαν και στο βαθμό που συνέβησαν )ουδείς 
πρόθυμος , για την υιοθέτηση των κατηγοριών ,κονδηλο-
φόρος αναρωτήθηκε , <<τι λόγο θα είχε άραγε, ο Πρωθυ-
πουργός για να τις διαπράξει ; ποιό το Πολιτικό Ωφελος 
; η Ποιος Πραγματικά θα είχε συμφέρον να τις Εκτελέσει 
; >> και οι οποίες , ως προς την <<σκηνοθεσία >.και την 
προβολή τους , φαίνεται πως Αντιγράφουν τις Μεθοδεύσεις 
του Αυριανισμού της δεκαετίας του ’80, όταν επιχειρήθηκε 
η σπίλωση του Κώστα Μητσοτάκη με μια Φωτογραφία , οι 
εμπνευστές τις οποίας χρόνια αργότερα ομολόγησαν δημο-
σίως– και ανερυθρίαστα – την πλαστότητατης 

 Φαίνεται ότι το τοπίο  των <,Υποκλοπών >> 
αρχίζει να ξεκαθαρίζει μετά την δήλωση στην βουλή των 
Ελλήνων Της Υπουργού  του  ΣΥΡΙΖΑ , ότι το σκάνδαλο 
των υποκλοπών υποκινείται από Μεγάλο Επιχειρηματίες οι 
οποίοι έχουν δυσανασχετήσει με την Κυβέρνηση λόγο της 
κατανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης .

-Χρειάζεται Άπλετο Φώς . Όλα στη Δικαιοσύνη …….
 Μετά από 10 χρόνια μνημονίων  θυσιών και 

στερήσεων η χώρα βγήκε στο ξέφωτο και αγωνίζεται να α-
ποκαταστήσει την πλήρη κανονικότητα στην Χώρα.  Όποια  
Πολιτική Δύναμη πιστεύει  ότι συντηρώντας τη Δυσώδη 
αυτή Κατάσταση  Αποκομίζει Πολιτικά Ωφέλη ,<< πλανάται 
πλάνη οικτρά  >> Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σέρνει τη 
χώρα στο βούρκο η να σταθεί εμπόδιο στις καλύτερες ημέ-
ρες που περιμένει ο ελληνικός λαός  μέσα από την Οικονο-
μική Ανάπτυξη της χώρας , τις Ριζικές Μεταρρυθμίσεις ,την 
Αναβάθμιση των Θεσμών,την Επίλυση των Καθημερινών 
Προβλημάτων.

 Η Απάντηση θα δοθεί σε λίγους μήνες (την ώρα 
της κάλπης) από τους Έλληνες  Πολίτες , Η οποία θα Είναι 
Η Ηχηρή Αποδοκιμασία των Νοσταλγών Του Αυριανισμού 
και Ισχυρή Ανανέωση της Λαϊκής  Εντολής στην Κυβέρνη-
ση του Κυριάκου Μητσοτάκη .

*Τ .ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Τ.ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Μικρές ιστορίες του Μουντιάλ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ «AKOU 99,6» ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»
Ουρουγουάη 1930: Το ξεκίνημα της ιστορίας

του Χρήστου Μπλατσιώτη

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η μοναδι-
κή παγκόσμια ποδοσφαιρική διοργάνωση 
που υπήρχε ήταν το ολυμπιακό τουρνουά 
που διεξάγονταν κάθε τέσσερα χρόνια στο 
πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Όμως 
λίγο πριν την έναρξη τον Ολυμπιακών 
Αγώνων του 1928 στο Άμστερνταμ προέ-
κυψε μια τεράστια  διαφωνία που έμελλε 
να είναι καθοριστική για το μέλλον του 
ποδοσφαίρου. 

Ήταν η εποχή που ξεκινούσαν να με-
σουρανούν διάσημα ονόματα ποδοσφαιρι-

στών, οι πρώτοι επαγγελματίες του σπορ που εξελίσσονταν σε ινδάλμα-
τα του κόσμου και γίνονταν αντικείμενο λατρείας και μεγάλης δημοσιότη-
τας. Ο Ρικάρντο Ζαμόρα της Εσπανιόλ, ο Τζιουζέπε Μεάτσα της Ίντερ, ο Χοσέ Λεάντρο Αντρά-
ντε της Νασιονάλ από την Ουρουγουάη,ο Μπίλι Ντίν της αγγλικής  Έβερτον  και πολλοί ακόμη.

Παρ΄όλα αυτά, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επέμενε ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες που 
θα συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες έπρεπε να αποτελούνται μόνο από ερασιτέχνες αντί-
θετα με την Διεθνή  Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία που επέμενε ότι οι 
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές έ-
πρεπε να συμμετέχουν κανονικά 
διότι χωρίς αυτούς το ολυμπιακό 
τουρνουά δεν θα είχε αξία για τον 
κόσμο και μπορεί να  λειτουργού-
σε ακόμη και σε βάρος του αθλή-
ματος.

Λύση δεν βρέθηκε κι έτσι η 
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή α-
νακοίνωσε ότι  από την επόμενη 
Ολυμπιάδα, το 1932 στο Λος Ά-
ντζελες, το ποδόσφαιρο δεν θα 
περιλαμβάνονταν στα αθλήματα 
των Ολυμπιακών Αγώνων και 
θα «έβγαινε» από το πρόγραμμα 
τους. 

1928: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η αντίδραση της «άλλης» 
πλευράς εκδηλώθηκε αμέσως. 
Στις 26 Μαΐου 1928, η Διεθνής 
Ποδοσφαιρ ική Ομοσπονδία 
πραγματοποίησε το συνέδριό της 
στο Άμστερνταμ και με συντριπτι-
κή πλειοψηφία αποφάσισε να δι-
οργανώσει το πρώτο Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου και όρισε 
ως πρώτη χρονιά του τουρνουά, 
το καλοκαίρι του 1930

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή 
η απόφαση για τη διεξαγωγή του 
πρώτου παγκόσμιου κυπέλου της 
ιστορίας, πέντε χώρες υπέβαλαν 
αίτηση για να φιλοξενήσουν τη δι-
οργάνωση. Η Ιταλία, η  Σουηδία, 
η  Ολλανδία, η  Ισπανία και η Ου-
ρουγουάη. Η υποψηφιότητα της 
Ουρουγουάης όμως έδειχνε η  ισχυρότερη. Η εθνική ομάδα της χώρας είχε κατακτήσει το χρυσό 
μετάλλιο στις δύο τελευταίες Ολυμπιάδες και κατείχε επίσημα έναν τίτλο παγκόσμιας πρωταθλή-
τριας, αναλάμβανε να κατασκευάσει με έξοδά της, ένα νέο σύγχρονο στάδιο στην πρωτεύουσα 
Μοντεβιδέο για να γίνουν οι αγώνες και επιπλέον το 1930 θα συμπλήρωνε 100 χρόνια από την 
ανεξαρτησία της και η επέτειος θα μπορούσε να συνδυαστεί με αυτό το νέο παγκόσμιο ποδο-
σφαιρικό γεγονός.  Τελικά έτσι έγινε, οι τέσσερις υποψήφιες χώρες από την Ευρώπη, απέσυραν 
τις υποψηφιότητές τους και η διοργάνωση του πρώτου παγκόσμιου κυπέλου ανατέθηκε στην 
Ουρουγουάη. 

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έστειλε αμέσως προσκλήσεις συμμετοχής σε όλα τα 
μέλη της όμως μόνο 8 χώρες της Αμερικής απάντησαν θετικά. Η  Αργεντινή, η Βραζιλία, η Βο-
λιβία, η Χιλή, το Μεξικό, η Παραγουάη, το Περού και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι χώρες 
της Ευρώπης δεν δήλωναν συμμετοχή επικαλούμενες ως δικαιολογία τα τεράστια έξοδα ενός 
ταξιδιού μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού, που θα γίνονταν μόνο με πλοίο και θα διαρκούσε 
εβδομάδες ενώ υπήρχαν ζητήματα και με τις πολυήμερες άδειες που θα έπρεπε να πάρουν οι 
ποδοσφαιριστές, που δεν ήταν επαγγελματίες του αθλήματος κι εργάζονταν σε άλλες εργασίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τότε η Ουρουγουάη έδωσε μια ακόμη λύση,  ανακοινώνοντας  ότι θα κάλυπτε όλα τα έξοδα 

των μετακινήσεων όπως και της διαμονής, ενώ υπήρξαν παράλληλα και πολιτικές «παρεμβά-
σεις» που έπιασαν τόπο. Όπως αυτή του βασιλιά Αλέξανδρου της Σερβίας που σχεδόν «διέτα-
ξε» τη συμμετοχή της Γιουγκοσλαβίας στο πρώτοι παγκόσμιο κύπελλο ή αυτή του Βασιλιά Κά-
ρολου Β΄ της Ρουμανίας που εγγυήθηκε προσωπικά ότι κανένας εργαζόμενος ποδοσφαιριστής 
της εθνικής Ρουμανίας δεν θα έχανε τη δουλειά του, επειδή θα απουσίαζε στην Ουρουγουάη. 
Αντίστοιχες πιέσεις έγιναν προς την πλευρά της Γαλλίας και του Βελγίου κυρίως από την πλευ-
ρά της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας πρόεδρος της οποίας ήταν ο Γάλλος, Ζιλ Ριμέ ο 
οποίος είχε και την αρχική ιδέα να διοργανωθεί ένα παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. 

Μετά από τέτοιες «πιέσεις» και με τα έξοδα πληρωμένα, άλλαξαν γνώμη και δήλωσαν συμ-
μετοχή από την Ευρώπη, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία και η Γιουγκοσλαβία. Η Ελλάδα ήταν 
τότε αρνητική στο να συμμετέχει καθώς το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν ακόμη στα «σπάργανα», 
υπήρχαν φόβοι για πιθανό διασυρμό στους αγώνες με άλλες εθνικές ομάδες και κυρίως δεν 
έγινε καμιά ιδιαίτερη διεθνής πίεση προς τη χώρα αφού ήταν γνωστό ότι επηρεάζονταν γενικώς 
από τη Βρετανία, η οποία  σε σχέση με το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο είχε εντελώς αντίθετη 
γνώμη για τη διοργάνωσή του.

Αυτές οι 4 εθνικές ομάδες της Ευρώπης και οι άλλες 8 της Αμερικής που προηγήθηκαν, συν 
η διοργανώτρια Ουρουγουάη, είναι οι 13 ομάδες που συμμετείχαν στο πρώτο παγκόσμιο κύ-
πελλο ποδοσφαίρου κι αυτές είναι που έγραψαν τις πρώτες σελίδες της ιστορίας του.

Η εθνική Αργεντινής μπαίνοντας στο γήπεδο 
(Ουρουγουάη 1930)

Οι αρχηγοί της Ουρουγουάης και της Αργεντινής 
πριν τη σέντρα του τελικού το 1930 όπου η 

Ουρουγουάη νίκησε 4-2 και κατέκτησε το πρώτο 
παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας

«Ο tempora! ο mores!»
«Ω καιροί! ω ήθη!»



Έγινε γνωστό το πρόγραμ-
μα της 4ης αγωνιστικής 
για το Πρωτάθλημα Κ19 

Super League 2, με το ματς 
Θεσπρωτός - ΒΕΡΟΙΑ να διεξάγε-
ται το Σάββατο 26/11.

Αναλυτικά:
Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26.11.2022
ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ, Θεσπρωτός – ΒΕ-

ΡΟΙΑ (15:00)
Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Νίκη Βόλου – Απόλλων 

Πόντου (15:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.11.2022

ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, Ηρακλής Λάρισας – 
Διαγόρας (10:00)

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ, Αλμωπός Αριδαίας – Μακε-
δονικός (11:30)

ΜΑΝΔΡΑΣ, Απόλλων Λάρισας - ΑΕΛ 
(11:00)

ΡΕΠΟ: ΠΟΤ Ηρακλής, Αναγέννηση Καρδί-
τσας, Πανσερραϊκός

Οριστικό: Νέος προπονητής 
του Πανσερραϊκού

ο Παύλος Δερμιτζάκης!

Ο Παύλος Δερμιτζάκης είναι ο νέος προπονητής του Πανσερ-
ραϊκού. Ο έμπειρος τεχνικός βρέθηκε στις Σέρρες κι έδωσε τα 
χέρια με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Τάσο Καζία.

Ο Παύλος Δερμιτζάκης, που πέρυσι αναδείχθηκε καλύτερος 
προπονητής στη Σούπερ Λιγκ 2 οδηγώντας τη Βέροια στην κατά-
κτηση του πρωταθλήματος στο βόρειο όμιλο της κατηγορίας και 
στα μπαράζ ανόδου, διαδέχεται τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο στον 
πάγκο των «λιονταριών» με στόχο να οδηγήσει τους «κόκκινους» 
στα μεγάλα σαλόνια του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Παύλος Δερμιτζάκης γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1969 στην 
Καβάλα και ως επιθετικός ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στο Βύ-
ρωνα Καβάλας, στον ΑΟ Καβάλα, στον ΠΑΟΚ στον οποίο αγω-
νίστηκε για τρία χρόνια, στον Αθηναϊκό, στην Καλαμάτα, στον 
Παναιγιάλειο, στην ΕΑ Ρεθύμνου, στην Αναγέννηση Καρδίτσας 
και στον Ατρόμητο. Ο Καβαλιώτης προπονητής διατηρεί σχέσεις 
με τις Σέρρες με το σύζυγο του να κατάγεται από το Νομό ενώ στο 
παρελθόν είχε φτάσει κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας 
των «λιονταριών».

Προπονητική καριέρα
Την προπονητική του καριέρα ο Παύλος Δερμιτζάκης την ξεκί-

νησε στον Εργοτέλη που τον οδήγησε στη Γ εθνική όπως έκανε 
και σε μια άλλη ομάδα του Ηρακλείου, τον Ατσαλένιο. Ο Καβαλιώ-
της τεχνικός ανέβασε τον Διαγόρα στη Β εθνική και τον Ιανουάριο 
του 2010 ανέλαβε τον ήδη υποβιβασμένο και χωρίς νίκη στη Super 
League Πανθρακικό, όπου κατάφερε να βελτιώσει την ομάδα και 
να πετύχει τις πρώτες νίκες της στο πρωτάθλημα. Το μεγάλο άλμα 
στην καριέρα του το έκανε το 2010 όταν ανέλαβε την τεχνική ηγε-
σία του ΠΑΟΚ. Στους τρεις μήνες που κάθισε στον πάγκο του δικε-
φάλου έμεινε αήττητος στην Ευρώπη. Ακολούθησαν συνεργασίες 
με τον Αστέρα Τρίπολης, τον Πανθρακικό, τον ΟΦΗ, τον Εργοτέλη, 
τη Λαμία, τον Ερμή Αραδίππου, τον ΑΟ Καβάλα και τη Βέροια.

Έγινε γνωστό το 
πρόγραμμα της 
4ης αγωνιστικής 

της SL2, με το παιχνίδι 
της ΒΕΡΟΙΑΣ κόντρα 
στον Θεσπρωτό, στο 
γήπεδο της Ηγουμενί-
τσας, να διεξάγεται την 
Κυριακή (27/11, 15:00)

Αναλυτικά: το πρόγραμμα και 
των δύο ομίλων 

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
ΠΟΤ Ηρακλής - Παναθηναϊκός 

Β (15.15 ΕΡΤ3, Καυτανζόγλειο)

Σάββατο 26 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚ Β - Αν. Καρδίτσας 

(13.45 ΕΡΤ3, Μακεδονικού)
Απόλλων Λάρισας -  ΑΕΛ 

(15.00, Φιλιππούπολης)

Κυριακή 27 Νοεμβρίου
Ηρακλής Λάρισας - Διαγόρας 

(15.00, AEL FC Arena)
Αλμωπός Αριδαίας - Μακεδονι-

κός (15.00, Αριδαίας)
Θεσπρωτός - ΒΕΡΟΙΑ (15.00, 

Ηγουμενίτσας)
Νίκη Βόλου - Απόλλων Πόντου 

(15.00, Νεάπολης)
Ρεπό: Πανσερραϊκός

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 26 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός Β - Ηλιούπολη 

(15.00, «Γρ. Λαμπράκης»)
ΑΕΚ Β - ΠΑΟ Ρουφ (15.00, Σε-

ραφείδειο)

Κυριακή 27 Νοεμβρίου
Χανιά - Καλαμάτα (15.00 Περι-

βολίων)
Παναχαϊκή - Απόλλων Σμύρνης 

(15.00, Αγυιάς)
Ηρόδοτος - Αιγάλεω (15.00, Ν. 

Αλικαρνασσού)

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου
ΟΦ Ιεράπετρας - Προοδευτική 

(15.00, «Βουζουνεράκειο»)
Κηφισιά - Athens Kallithea 

(15.15 ΕΡΤ3, «Μ. Κρητικόπουλος»)
Ρεπό: Επισκοπή
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Την Κυριακή 3 μ.μ. ο αγώνας
Θεσπρωτού-ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ

για την 4η αγωνιστική

SL2 K-19 Το Σάββατο Θεσπρωτός-ΠΑΕ Βέροια



Από την Τεχνική Επι-
τροπή της Ένωσης 
Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.
Σ.Η.) ανακοινώθηκε ότι: 
Την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜ-

ΒΡΙΟΥ 2022 θα πραγματο-
ποιηθεί Προπόνηση Προε-
πιλογής για τη Στελέχωση 
της Μικτής Ομάδας Κ-16 
(ποδοσφαιριστές γεννη-
θέντες κατά τα έτη 2007 
και 2008) στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, 
υπό την επίβλεψη του 
Ενωσιακού Προπονητή κ. 
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ.

Παρακαλούνται όλοι οι ποδοσφαι-
ριστές να βρίσκονται στον χώρο των 
αποδυτηρίων του γηπέδου το αργό-
τερο μέχρι τις 3:30 μ.μ., με αθλητική 
περιβολή δική τους.

Μια μοναδική εμπειρία 
έζησαν την Κυριακή 
20/11 τα μικρά «Αετό-

πουλα»! Οι εκκολαπτόμενοι 
αθλητές των Αετών Βέροιας, 
συνοδευόμενοι από τους προπο-
νητές Σάκη Ιατρού, Μάκη Ιωση-
φίδη και Κωστή Γαβριηλίδη, 
βρέθηκαν στο «Παλατάκι» της 
Θέρμης, όπου παρακολούθησαν 
τον αγώνα ΠΑΟΚ-Προμηθέας 

Πάτρας για το πρωτάθλημα της 
Basket League.
Έγινε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι με έ-

ντονο ενδιαφέρον και με τελική νικήτρια την 
ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Οι μικροί αθλητές των Αετών έζησαν από 
κοντά την ατμόσφαιρα του γηπέδου, είδαν 
επαγγελματίες παίκτες μέσα στο παρκέ του 
γηπέδου και χειροκρότησαν όλες τις όμορ-
φες ενέργειες και των δύο ομάδων.

Η διοίκηση των Αετών Βέροιας ευχαριστεί 
θερμά την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη φιλοξενία και 
ιδιαίτερα τον Τεχνικό Διευθυντή της Γυναικεί-
ας ομάδας, Βασίλη Αγγελίδη.

Δεν εξελίχθηκε και 
με τον καλύτερο 
τρόπο το Σάββατο 

(19/11) για τους παίδες του 
Φίλιππου Βέροιας, οι οποί-
οι σημείωσαν δύο ήττες 
στην έκτη αγωνιστική του 
αντίστοιχου πρωταθλήμα-
τος της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Ζαφειράκης Νάουσας 104-69
Φίλιππος Βέροιας

Το παιδικό τμήμα του Χριστόφορου 
Κουρουζίδη βρέθηκε στη Νάουσα, ό-
που το πρωί του Σαββάτου (10:00) 
αντιμετώπισε τον τοπικό Ζαφειράκη. 
Στο ντέρμπι κορυφής μεταξύ των δύο 
ομάδων, τελική νικήτρια ήταν αυτή της 
Νάουσας. Αυτή ήταν η πρώτη φετινή 
ήττα για το παιδικό τμήμα του Φίλιπ-
που Βέροιας στον Β όμιλο.

Διαιτητής: Παπαγερίδης, Χατζηκώ-
στας.

Τα δεκάλεπτα: 32-18, 55-24, 81-
44, 104-69.

Ζαφειράκης Νάουσας (Τούφας): 
Δάιος 3 (1), Ζιάνης 11 (3), Παπαπέσι-
ος 12, Σαντίκογλου, Σπανέλης, Πουρ-
λίδας 39 (5), Μπαμίχας, Δημάκας 30 
(1), Μίσκος 9.

Φίλιππος Βέροιας (Κουρουζίδης): 
Σταυρακίδης 2, Μπουσμαλής 4 (1), 
Δούλαλας 23 (1), Κουρτζίδης 10 (1), 
Κερεμίδης 8 (2), Μπεσίνας 7, Φωτό-
πουλος, Στεφάνου 11, Τασιόπουλος 4, 
Καλαϊτζής, Καραγιάννης.

Επόμενη αγωνιστική: Φίλιππος Βέ-
ροιας – Άθλος Αλεξάνδρειας Ι 26/11, 
10:00 Ι ΔΑΚ “Βικέλας

Φίλιππος Βέροιας Β 29-85
Πιερικός Αρχέλαος

Την εντός έδρας ήττα από την ο-
μάδα της Πιερίας γνώρισε το παιδικό 
τμήμα του Χρήστου Μπλατσιώτη, το 
οποίο δεν βρέθηκε σε καλή μέρα επι-
θετικά. Η αναμέτρηση διεξήχθη στις 
10:00 του Σαββάτου στο ΔΑΚ “Βικέ-
λας” του Μακροχωρίου.

Διαιτητής: Νικολαΐδης.
Τα δεκάλεπτα: 10-29, 16-48, 23-

67, 29-85.
Φίλιππος Βέροιας (Μπλατσιώτης): 

Μαργαριτόπουλος 9 (1), Χατζόγλου 
8 (2), Στογιάννος, Χατζησυμεωνίδης, 
Καραβασίλης, Κεχαγιάς 2, Μασάδης 
2, Βρακόπουλος, Καραγεωργίου, 
Κουρτζίδης 4, Τσιφλίδης 4, Τόκας.

Πιερικός Αρχέλας (Φώτας): Αδα-
μίδης 12, Καρατζούλης 2, Παπαδό-
πουλος 2, Ναβροζίδης 4, Πόδας 8 (1), 
Λένος 13 (1), Νούλας 14 (1), Τρού-
μπαλος 12, Τσερέπι 4 (1), Ιακωβάκης, 
Τσιριμπάσης 5 (1), Τσιρωνίδης 9 (1).

Επόμενη αγωνιστική: Μέγας Αλέ-
ξανδρος Λεπτοκαριάς – Φίλιππος Βέ-
ροιας Ι 26/11, 10:00 Ι ΔΑΚ Λιτοχώρου
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Μπάσκετ
Ήττες από Ζαφειράκη και Πιερικό/Αρχέλαο

για τους Παίδες του Φιλίππου Βέροιας

Στο «παλατάκι» του ΠΑΟΚ
τα Τμήματα Υποδομής

των Αετών Βέροιας

ΕΠΣ Ημαθίας Προπόνηση προεπιλογής
για την στελέχωση της Μικτής Κ16



Μπάσκετ Γ’ Εθνική
Εντός έδρας ήττα για τον Άθλο 

Αλεξάνδρεια 70-83 από τον 
Πιερικό/Αρχέλαο

Εντός έδρας ήττα γνώρισε ο Άθλος Αλεξάνδρειας από τον Πι-
ερικό/Αρχέλαο  για την 7η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής ανδρών στο 
μπάσκετ, ενώ ο ΓΑΣ Μελίκη έκανε το προγραμματισμένο ρεπό του.

ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 70-83
Διαιτητές: Αγραφιώτης Β.-Κανελλίδης
Δεκάλεπτα: 23-33, 39-45, 52-66, 70-83
Άθλος (Αγγέλης): Μούτσα, Σπόντης 5(1), Σιτσάνης 13, Γκεγκό-

πουλος 18, Σανιώτης 3(1), Κομματάς 4, Γκίτκος, Τσαρούχας 16(1), 
Καρκάρας, Κοχλιαρίδης 11(3).

Πιερικός Αρχέλαος (Ευγενειάδης): Λιόλιος 14(4), Πολυχρόνης, 
Τσορτανίδης, Γκογκίδης 16(2), Γαλανός, Τζιοβάρας 7, Βουλγα-
ράκης 6(2), Ροδοστόγλου 22(2), Καπαγιαννίδης, Τερζόπουλος 4, 
Κοντσές 6, Τσιόγκας 7.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αρετσού Καλαμαριάς – Ιωνικός Ιωνίας  ............................. 66-59
Άθλος Αλεξάνδρειας – Πιερικός Αρχέλαος  ........................ 70-83
Εθνικός Κοζάνης – ΜΕΝΤ ............................................... 81-108
ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας – ΚούΠα Κιλκίς  .............................. 68-63
Καστοριά – Όλυμπος ........................................................  69-76
Ρεπό: ΓΑΣ Μελίκης 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Αρετσού Καλαμαριάς ........................................................... 12
2 ΜΕΝΤ  ..................................................................................11
3 Όλυμπος  ..............................................................................11
4 Ιωνικός Ιωνίας  .....................................................................10
 ....................................................................................................
5 ΚουΠα Κιλκίς  .......................................................................10
6 Πιερικός Αρχέλαος  .................................................................9
7 Άθλος Αλεξάνδρειας  ...............................................................9
8 ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας  ............................................................9
9 Εθνικός Κοζάνης  ....................................................................9
10 Καστοριά ..............................................................................8
11 Μελίκη  ..................................................................................7

Με νίκη ξεκίνη-
σε η ομάδα 
Παγκορασί-

δων Α’ του Φίλιππου 
Βέροιας κερδίζοντας 
εύκολα τον Ζαφειρά-
κη Νάουσας με 24-12. 
Κορυφαία και πρώτη 
σκόρερ η Καπετανάκη 
Ελένη με 12 γκόλ

Συγχαρητήρια σε όλα τα κο-
ρίτσια και τον προπονητή Κώστα 
Χαραλαμπίδη με την ομάδα να 
ξεκινάει με το δεξί το πρωτάθλη-
μα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:ΜΠΟ-

ΓΙΑΤΖΗ(Τ),ΓΚΛΑΒΙΝΑ(Τ), ΦΙ-
ΛΙΠΠΑΚΗ 2, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 
1,ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ,ΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥ 
6, ΚΑΚΑΦΙΚΑ 3,ΤΑΚΗ, ΛΟΥΠΟΥ, 
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 

Ν.,ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛ. 12, ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΥΛΗ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ,ΚΙ-
ΚΕΡΙΤΣΑ,ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΚΑΡΑ-
ΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: 
ΝΤΟΜΠΡΕΝΙ 1,ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ-
ΔΟΥ,ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ,ΤΣΑΡΝΟΥΧΑ 7, 
ΘΕΩΔΟΡΙΔΟΥ,ΚΑΣΑΠΗ 4,ΠΑ-

ΠΑΚΩΣΤΑ,ΤΣΑΛΛΙΛΗ,ΠΑΠΑ-
ΣΤΡΙΚΑ,ΛΟΥΚΑ,ΜΗΤΣΙΑΝΗ,ΠΕ-
ΤΡΑ,ΦΑΝΑΡΑ.

Με νίκες συνέχισαν οι 
ομάδες της Ημαθίας στην 
7η αγωνιστική του πρω-

ταθλήματος μπάσκετ της Α’ ΕΚΑ-
ΣΚΕΜ.

Αναλυτικά όλα τα παιχνίδια 

ΠΑΝΘΗΡΕΣ - ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ 52-78
Χωρίς να πιάσουν εξαιρετική απόδοση και 

με «όπλο» για μια ακόμη φορά την άμυνα 
τους, οι Αετοί Βέροιας πέρασαν νικηφόρα από 
την Κατερίνη και έκαναν το 7×7 στο πρωτά-
θλημα.

Η ομάδα της Ημαθίας, που αγωνίστηκε χω-
ρίς τον Σωκράτη Χατζηχαρίση, εκμεταλλεύτηκε 
την... ορμή με την οποία μπήκε στο παρκέ του 
Κλειστού της πρωτεύουσας της Πιερίας, και 
δεχόμενη μόλις 8 πόντους σε ένα δεκάλεπτο, 
έβαλε τις βάσεις για την επικράτηση.

Οι Πάνθηρες ανέβασαν την απόδοση τους 
στη συνέχεια, βρήκαν αρκετά εύκολα καλάθια, 
και παίζοντας καλή άμυνα, μείωσαν τη διαφο-
ρά στο τέλος του ημιχρόνου.

Οι Ημαθιώτες όμως βγήκαν…υποψιασμέ-
νοι από τα αποδυτήρια και με ένα σερί, «άνοι-
ξαν τη ψαλίδα» στο τρίτο δεκάλεπτο, η οποία 
έκλεισε στο +16.

Τα τελευταία λεπτά ήταν ουσιαστικά μια τυ-
πική διαδικασία, με τους Αετούς να διατηρούν 
το ισχυρό προβάδισμα, το οποίο έφτασε στους 
26 πόντους του τελικού σκορ (52-78).

Πρώτος σκόρερ των «ασπρόμαυρων» ήταν 
ο Μάκης Ιωσηφίδης, που έφτασε τους 20 πό-
ντους και τον ακολούθησαν οι Δημήτρης Για-
μπατζίδης με 16 και Βασίλης Γκανάς-Γιάννης 
Παπαδόπουλος του Μ. που πέτυχαν αμφότε-
ροι 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 8-25, 21-33, 40-56, 52-78
ΓΑΣΠ Πάνθηρες (Χρυσίδης) : Καζαντζανί-

δης 10, Γεωργόπουλος, Σεραφείμ, Βουτσα-
κόπουλος Τ. 13, Κούτσικας 12 (2), Μάνης, 
Δημητρόπουλος 1, Βουτσακόπουλος Χ. 12 (2), 
Παναγιωτής 1, Ζήσκας 3 (1), Χαρισόπουλος, 
Ζιάκος

Αετοί Βέροιας (Οκλαλιώτης) : Ξυλουργί-
δης 3, Πάππου 5, Λυκοστράτης, Γκανάς 10 
(2), Πετρόπουλος 5, Σιδηρόπουλος 2, Λέφας 
7, Παπαδόπουλος Ι.Π., Γιαμπατζίδης 16 (2), 
Ιωσηφίδης Κ., Παπαδόπουλος Ι.Μ. 10, Ιωση-
φίδης Μ. 20 (3)

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΒΑΦΥΡΑΣ 
ΔΙΟΥ 107-69

Εύκολο απόγευμα για τον Ζαφειράκη. Μετά 
από ένα αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, η 
ομάδα της Νάουσας ξέφυγε στο σκορ και στο 
τρίτο δεκάλεπτο δημιούργησε διαφορά σαρά-

ντα πόντων.
Διαιτητές: Μητώνας, Χάνος.
Δεκάλεπτα: 18-16, 49-35, 84-43, 107-69.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ: (Τούφας) Καπνάς, Πουρ-

λίδας Β. 20 (3), Βάιγκαντ 8 (2), Δημάκας 10, 
Τούφας 22, Πουρλίδας Δ 15 (3), Σμέρνος Β., 
Μπιλιούρης 17 (2), Μίσκος 2, Σμέρνος Δ. 2, 
Παπαπέσιος 2, Μουρατίδης 9 (3).

ΒΑΦΥΡΑΣ: (Σαραπτσής) Καραμπατάκης 6 
(2), Κακαμούκας 4, Λαμπονίκος 32 (2), Αυτζό-
γλου 10 (2), Τσιμήτρης 4, Ζιώγας, Καλλιός 2, 
Ίτσιος 5, Αγοραστός 6, 

ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 49-42
Σε χαμηλά επίπεδα έμεινε το σκορ. Το 

πρώτο μέρος ήταν ισορροπημένο και οι δυο 
ομάδες ήταν κοντά στο σκορ. Στο τρίτο δε-
κάλεπτο ο ΑΟΚ πήρε το πάνω χέρι. Με πο-
λύ άμυνα, κράτησε τον αντίπαλο στους τρεις 
πόντους και ξέφυγε στο σκορ με 38-28. Στο 
τελευταίο δεκάλεπτο οι Βεροιώτες διατήρησαν 
το προβάδισμά τους και πήραν τη νίκη.

Διαιτητές: Νικολαΐδης, Μποΐτσης.
Δεκάλεπτα: 12-15, 24-25, 38-28, 49-42.
ΑΟΚ: (Μπογδαμπεΐδης) Παγγούρας 5 (1), 

Ζάννος, Χρήστου Κ. 8 (2), Τσαχουρίδης, Ντου-
λαβέρης 6, Κόγκας Μ., Κασαμπαλής 15, Γιαν-
νόπουλος, Τριχόπουλος 13 (3),  Χρήστου Α., 
Κόγκας Δ., Κοτζάμπασης 2.

ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ: (Χρυσανθόπουλος) Μωυσί-
δης 7, Σαμακοβλής, Μανίκας, Μαργαριτίδης 7 
(1), Λάππας 6 (2), Τριγώνης 1, Κουρκούτας 15 
(1), Γαβαλάς 6 (2).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΑΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 49-43
Καλύτερη η Αλεξάνδρεια, ξέφυγε στο σκορ 

στο δεύτερο δεκάλεπτο και συντήρησε στο 
δεύτερο ημίχρονο την διαφορά που δημιούρ-

γησε.
Διαιτητές: Ταρενίδης Κ., Φελεκίδης.
Δεκάλεπτα: 13-10, 31-21, 42-29, 49-43.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Πρόιος) Παπαδήμας, Πα-

παδόπουλος 2, Μουλγκέτσι 3 (1), Παντοφλί-
δης 11 (1), Τσοπουρίδης 5 (1), Καρκανιάς 14 
(1), Νταμτσιόπουλος 2, Πρόιος 2,  Καραγιάν-
νης 6, Παπουλίδης 4.  

ΑΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ: (Αθανασιάδης) Παναπακί-
δης 6 (1), Αργυρόπουλος 2, Αποστολόπουλος 
5 (1), Γκιουλμπασάνης, Κεραμιδάς, Τεγούλιας 
10, Αλεξιάδης 10, Παυλίδης 6, Πιτσιάβας 4.

Τα αποτελέσματα
Βατανιακός - Αιγινιακός  ..................60-68
Αλεξάνδρεια – ΑΚΕ Πιερίας ............ 49-43
ΑΟΚ Βέροιας – ΑΓΕ Πιερίας ........... 49-42
Πάνθηρες – Αετοί Βέροιας .............. 52-78
Ζαφειράκης Ν – Βαφύρας Δ  ..........107-69

Η βαθμολογία
1 Ζαφειράκης Νάουσας  .......................14
2 Αετοί Βέροιας  ....................................14
3 Αιγινιακός  ..........................................12
4 Βατανιακός  .......................................12
5 ΑΟΚ Βέροιας  .................................... 11
6 ΑΓΕ Πιερίας  ........................................9
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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.

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’
Νίκησαν και οι τέσσερις ομάδες του Ν. Ημαθίας!

Τετάρτη 23-11-2022

14:30-21:00 ΧΑ-

ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. 

Δημαρχείου) 23310-

25669

14:30-21:00 ΚΑ-

ΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩ-

ΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩ-

ΝΙΑ 23310-71601

19:00-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

21:00-08:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

Φαρμακεία

Χαντ μπολ
Νίκη του Φιλίππου με 24-12 τον Ζαφειράκη στις Παγκορασίδες Α’
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν 
στο  Γηροκο-
μείο Βέροιας  , 
το  τηλέφωνο 
του Γηροκομεί-
ου 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

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 26 Νο-

εμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας αδελφής, θείας, ανηψιάς και 
ξαδέλφης

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
ΣΑΛΤΖΙΔΟΥ

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

Η αδελφή, Τα ανήψια, Οι θείες, Οι θείοι
Τα ξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 26 Νοεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δε-
ήσεις τους προς το Θεό.

Ο σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 27 Νοεμβρί-

ου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνί-
ου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ.
ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 
μνήμη του να προσέλθουν και να ενώ-

σουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Η σύζυγος, Τα παιδιά
Η εγγονή, Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

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).

«ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ»
 Η αστυνομικός κ. Δήμητρα 
Πουτούρη, ομιλήτρια την 
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

Τήν Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα στό Πνευματικό Κέ-
ντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος ὄροφος) ὁμιλή-
τρια στή Σχολή Γονέων θά εἶναι ἡ κ. Δήμητρα Πουτούρη, ἀστυνομικός, 
μέ θέμα: «Σύγχρονοι καί διαχρονικοί κίνδυνοι τοῦ διαδικτύου».

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

 Την Τετάρτη 23 Νοεμ-
βρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Μονή του 
Τιμίου Προδρόμου Σκήτης 
Βεροίας με την ευκαιρία της 
εορτής του Αγίου Κλήμε-
ντος Αρχιεπισκόπου Αχρί-
δος.

 Την Τετάρτη 23 Νοεμ-
βρίου στις 11:00 π.μ. θα 
ομιλήσει στην Ιερατική Σύ-
ναξη στο Παύλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο στη Βέροια 
(πλησίον του Βήματος του 
Αποστόλου Παύλου). 

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας. 
Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά 

των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος»  και θα αναπτύξει το θέμα: «Εἰς 
τά Ἅγια τῶν Ἁγίων»  μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του 
Αγίου Στυλιανού Παφλαγόνος.

 Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Δημητρίου Βραχιάς.

 Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό 
Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολου-
θία θα μεταδοθεί απευθείας από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

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

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
Εις τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 23 Νο-

εμβρίου 2022 στις 1.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πατρί-
δας η Ευαγγελία Παύλου Παυλίδου 
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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

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

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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

Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου 
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομο-
λόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 

10 στρέμματα περίπου, 
περιοχή Μακροχωρίου, 

πίσω από το Lidl, με 
ροδακινιές. 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 κατα-
σκευής 1975, χρήζει 
α ν α κα ί ν ι σ η ς .  Τη λ : 
2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
στα Παλατίτσια εντός 
του οικισμού 480 τ.μ., 
άρτιο και οικοδομήσι-
μο, με αποθήκη και α-
χυρώνα παλιά. Πλρη. 
τηλ.: 210 7228806 & 
6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 240 τ.μ. στην περιο-
χή Πιερίων, 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 αγο-
ρά στο κέντρο της Βέ-

ροιας γκαρσονιέρα μέ-
χρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. 
Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενο ι -

κιάζεται στην περιο-
χή ONE SALONICA 
στούντιο μονόχωρο 
του 2008, 6ου ορ’ό-
φου, με ηλεκτρικές 
συσκευές και καναπέ 
κρεβάτι, αέριο, κλιμα-
τιστικό, θέα. Προτείνε-
ται για φοιτητές ΑΤΕΙ 
και κέντρου. Τιμή 270 
ευρώ. Πληροφορίες: 
mapapad@otenet.gr 
6974 792410, ώρες 
10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

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.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973735020

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 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ, 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 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Α.Ε. επιθυμεί την 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων του εξαγω-
γικού τομέα του κονσερβοποιείου – χυμοποιείο 
της. 

Περιγραφή Θέσης:
•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
Απαραίτητα Προσόντα
•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
Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
•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  30 Νοεμβρίου 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.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52. 
Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατά-
ρι με εσωτερικη σκάλα, Ή-
ρας 10. Διαθέτει μεταλλικό 
ρολό ασφαλείας. Τηλ.: 6986 
731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας ε-
πιχείρησης με άριστη γνώση 
Η/Υ, εμπειρία, γνώση λογιστι-
κών προαιρετική, εοικοινωνι-
ακές ικανότητες. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6945 598215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 
ειδική άδεια από επιχείρηση 
στη Βέροια γία πλήρη απα-
σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-
νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόλη-
ση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνερ-
γείου από επιχείρηση στη Βέ-
ροια για πλήρη απασχόληση. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφεί-
ου με γνώσεις Η/Υ. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινω-
νίας: 9:30 με 18:30 & email: 
nkakaris@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη 

φύλαξη μικρών παιδιών και 
νηπίων για πρωϊνή ή απογευ-
ματινή απασχόληση με μεγά-
λη εμπειρία. Πληρ. τηλ.: 6972 
318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-
ξη και περιποίηση ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-
κιωμένων 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
Πωλούνται Διαμερίσματα  

•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.

Πωλούνται Μονοκατοικίες:
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.

Πωλούνται Καταστήματα:
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
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα

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.

Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
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)

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

Ενοικιάζονται Καταστήματα:
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 ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ 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-mail soulis@soulis.gr   Τηλ. Επικοινωνίας 23810-82400

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

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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)

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail: 
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός στον Κρεβατά Ημαθίας, 
ζητάει οδηγό Ε΄ κατηγορίας για άμεση πρόσληση.

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

Από την εταιρία ΑΘΗΝΑ Μ. 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

Πλήρης περιγραφή θέσης
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. 

Aπαραίτητα προσόντα:
•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.
Η εταιρία προσφέρει:
•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.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα:
Υπάλληλο Αποθήκης

Ο υπάλληλος αποθήκης θα στελεχώσει την υπάρχουσα ομάδα 
μας και θα είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, 
την οργάνωση και τη συντήρηση της αποθήκης.  

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επιθυμητά Προσόντα:
•Προϋπηρεσία
 Η Εταιρεία προσφέρει:
•Εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό
•Άριστες συνθήκες και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη φόρμα 
ενδιαφέροντος που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.supercourse.
gr/careers είτε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email 
cv@supercourse.gr, αναφέροντας  τον κωδικό θέσης AP_22, έως 
τις 11/12/22.



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 Γραφεία Πωλήσεων 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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ: www.akinita-hmathias.gr



Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου
 στην Πλατεία Ελιάς

Φωταγώγηση του 
Χριστουγεννιάτικου 

Δέντρου και συναυλία 
με τους ‘’Γκιντίκι’’
-Δήμαρχος Βέροιας και 

Αντιπεριφερειάρχης θα ανάψουν 
το δέντρο της γιορτής

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και 
προ(σ)καλούν όσο ποτέ τη θετική 
μας διάθεση απέναντι στη δύσκολη 
καθημερινότητα της εποχής μας. Στο 
κέντρο της γιορτινής προσμονής, 
βρίσκεται πάντα το χριστουγεννιά-
τικο δέντρο, με τα στολίδια, τα λα-
μπιόνια και τις χιλιάδες ανθρώπινες 
ευχές. 

Ο δήμος Βέροιας και η ΚΕΠΑ ε-
τοιμάζουν την γιορτή της φωταγώ-
γησης του Χριστουγεννιάτικου Δέ-
ντρου της Βέροιας, την Δευτέρα 5 
Δεκεμβρίου στην Πλατεία Ελιάς και 
προσκαλούν όλο τον κόσμο, σε μια 
βραδιά γιορτής. 

Η φωταγώγηση του χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου θα γίνει στις 8.00 
μ.μ. από τους δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και τον Αντι-
περιφερειάρχη ΠΕ Ημαθίας  Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη. 

Συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, υπό 
τη δ/νση του  Βαλάντη Κυριακίδη.

Θα ακολουθήσει στις 8.30 μ.μ. συναυλία - γλέντι με τους ‘’Γκιντίκι’’ 
(GIDIKI) με ζεστό κόκκινο κρασί!

Οι ‘’Γκιντίκι’’ είναι ένα πειραματικό μουσικό σχήμα που δημιουργή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη το 2014. Από τότε έως και σήμερα έχει πραγ-
ματοποιήσει πάμπολλες ζωντανές εμφανίσεις ανά την Ελλάδα αλλά και 
σε φεστιβάλ στο εξωτερικό (Γαλλία, Γερμανία). Το ύφος του σχήματος 
είναι ιδιαίτερο καθώς μέσα από τα παραδοσιακά όργανα, όπως είναι το 
λαούτο, το κλαρίνο, η γκάιντα, το βιολί και τα κρουστά, γίνεται μια πιο 
σύγχρονη προσέγγιση του παραδοσιακού μέσω του ρυθμικού και του 
ερμηνευτικού κομματιού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν βρεθεί δίπλα σε καλλιτέχνες όπως ο 
Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Ματούλα Ζαμάνη, Χαϊνηδες, Villagers of 
Ioannina City, Σπύρος Γραμμένος, Δημήτρης Μυστακίδης, Βάσω Βασι-
λειάδου κ.α. 

 Band members:
Τάσος Κοφοδήμος - Λαούτο, φωνή
Κωνσταντίνος Λάζος - Κλαρίνο, γκάιντα, κιθάρα, φωνή
Κωσταντής Παπακωνσταντίνου - Κρουστά
Θοδωρής Σιούτης - Βιολί, φωνή

Το Συλλογικό Σήμα “Μ MΑCEDONIA THE 
GREAT” αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του 
ΣΕΒΕ, η οποία μέσα από ένα πλέγμα δράσεων 
στοχεύει στη διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας για τα 
προϊόντα της Βόρειας Ελλάδας. Θα μπορεί να χρη-
σιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται 
από τη γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας και 
είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ.

Το Επιμελητήριο Ημαθίας στέκεται αρωγός στην 
πρωτοβουλία αυτή και διοργάνωσε, από κοινού με 
τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων, ενημερωτική εκδήλωση 
την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022. 

Εκ μέρους του Επιμελητηρίου, την εκδήλωση 
χαιρέτισε ο αντιπρόεδρος κ. Γιάγκογλου Αναστά-
σιος, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους αξιότιμους 
καλεσμένους, έκανε λόγο για τη σημασία δημιουρ-
γίας ενός ισχυρού brand για τα προϊόντα όλης της 
Μακεδονίας.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του 
ΣΕΒΕ κ. Συμεών Διαμαντίδης, ο οποίος παρουσί-
ασε το έργο του Συνδέσμου και επιπλέον τόνισε 
ότι από το 2009 η Ελλάδα έχει τριπλασιάσει τις 
εξαγωγές της. Σε ό,τι αφορά το Μακεδονικό Σήμα, 
ο κ.Διαμαντίδης εξήγησε ότι στην ουσία πρόκειται 
για μια πρωτοβουλία που έρχεται για να καλύψει το 
κενό που άφησε η Συμφωνία των Πρεσπών, σε ό,τι 
αφορά τις εμπορικές χρήσεις του ονόματος «Μακε-
δονία». 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ, στόχος της 
δράσης είναι η δημιουργία ενός νέου διακριτικού 
γνωρίσματος ως μέσου αναγνώρισης, προβολής 
και διαφήμισης τοπικών παραγωγών και των προϊ-
όντων τους, ώστε να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα 
των τοπικών επιχειρήσεων- μελών του Συνδέσμου 
και των προϊόντων τους με τρόπο ευκρινή, διαφανή 
και αδιάβλητο, προς όφελος της ασφάλειας δικαίου και του ανόθευτου 
και υγιούς ανταγωνισμού. 

Έπειτα, τον λόγο πήρε ο κ. Παντελής Μάνης, project manager της 
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, εξηγώντας ότι το σήμα ως μέσο αναγνώρι-
σης, προβολής και διαφήμισης θα συνδέσει στη συνείδηση των κατα-
ναλωτών τη Μακεδονία με την Ελλάδα και θα δώσει τη δυνατότητα σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ισχυροποιηθούν υπό την ομπρέλα 
ενός δυνατού brand. Επιπλέον, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού 
site που θα προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εταιρειών, 
αλλά και την υλοποίηση μιας μεγάλης καμπάνιας διεθνούς προβολής 
για το Σήμα “Μ MΑCEDONIA THE GREAT”. 

H εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του δικηγόρου 
και πρώην προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. 
Ευστάθιου Κουτσοχήνα, ο οποίος έχει αναλάβει τη νομική διαδικα-
σία κατοχύρωσης και καταχώριση του Μακεδονικού Σήματος στο 
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO). Ο κ. Κουτσοχήνας 
υποστήριξε ότι το συλλογικό σήμα μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός 
περιφερειακής ανάπτυξης, όπως συνέβη με αντίστοιχες γεωγραφικές 

ενδείξεις στην Ισπανία και την Ιταλία. Παράλληλα, ανέφερε ότι η εκδή-
λωση στο Επιμελητήριο είχε επιπλέον συμβολική σημασία, καθώς ή-
ταν η μέρα που συμπληρώθηκαν ακριβώς τρία χρόνια από την αίτηση 
κατοχύρωσης του σήματος! 

Στους παρευρισκόμενους μοιράστηκαν φάκελοι με ενημερωτικό 
υλικό για την πρωτοβουλία και αναλυτικός οδηγός υποβολής αίτησης 
για τις εταιρείες που ενδιαφέρονται, ενώ ακολούθησε ένας σύντομος 
κύκλος ερωτο-απαντήσεων.

Η παρουσίαση αποτέλεσε την πρώτη από μια σειρά δράσεων ενη-
μέρωσης των επιχειρήσεων για το συλλογικό σήμα “Μ MΑCEDONIA 
THE GREAT”, ενώ προαναγγέλθηκε και δεύτερη, μεγαλύτερη εκδήλω-
ση παρουσίασης στη Βέροια, εντός του 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συλλογικό Σήμα ΣΕ-
ΒΕ «Μ MACEDONIA THE GREAT» και τον τρόπο χορήγησης Άδειας 
Χρήσης του (εντελώς δωρεάν), μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομά-
δα Υποστήριξης του Έργου “Μ Macedonia The Great”, στα τηλέφωνα: 
2310 804035, 804196, 804123, Ε-mail: mgreat@euroconsultants.com.
gr.
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Παρουσιάστηκε στο Επιμελητήριο 
Ημαθίας το Μακεδονικό Σήμα 

“M Macedonia the Great” 

P Καλά, ο Νώε 
έφυγε νωρίς…

P Που δεν ήταν 
και το καλύτερο 
παιδί, όπως λένε οι 
γραφές.

 P Κιβωτός του 
κόσμου-Κιβωτός του 
Νώε, στάνταρ διπλό.

 P Λίγο ακόμη 
όμως να μας αφή-
σουν το χαλινάρι, 
θα κατηγορήσουμε 
τον Νώε για μαζική 
θανάτωση των ζώ-
ων.

P Αυτών που ά-
φησε πίσω ντε!

P Αν αφήναμε τον πόλεμο στους στρατι-
ωτικούς θα τον είχαμε χάσει, είχε πει ο Τσώρ-
τσιλ. Δίνοντας την ευκαιρία στους πολιτικούς 
να αφήνουν την πρωτοβουλία στους δημοσι-
ογράφους.

 P Αυτοί αν μπορούσαν θα μετέδιδαν και τη 
σεξουαλική βία μέσω συνδρομητικής.

 P Έχουν δίκιο όσες και όσοι μιλούν για 

αποϊδρυματοποίηση. 
Win-win διαδικασία, 
αλλά θέλει δουλειά 
και κράτος. Που δεν 
υπάρχουν.

P Μακάρι να οδη-
γήσουν στο καλό αυτές 
οι εξελίξεις. Με τον δρό-
μο διπλής κατεύθυνσης.

P Με την αποϊδρυ-
ματοποίηση συμφω-
νεί και η αγάπη. Πα-
ρότι για το ίδρυμα.

P Προχθές μού είπε 
τον καφέ. Μικρό δρόμο θα διαβείς, μου είπε. Ίσως 
επειδή πίναμε ντεκαφεϊνέ.

 P Για το εγγύς μέλλον η όψιμη καφετζού 
είδε κυρίως μελομακάρονα.

 P Διπλασιάστηκαν τα ψυχοφάρμακα και τε-
τραπλασιάστηκαν τα αντικαταθλιπτικά στην Ελλά-
δα. Λέτε αυτό να εξηγεί την παράκρουση;

 P Τα παιδιά στο κλαρί, οι ηλικιωμένοι σε 
έξωση. Πώς τα καταφέραμε έτσι βρε άπληστοι;

 P Και:
– Αντρούλη μου, χάλασε η βρύση του μπά-

νιου…
– Και τι είμαι εγώ; Υδραυλικός είμαι για να κά-

τσω να την φτιάξω;
Μετά από δυο μέρες.
– Αντρούλη μου, κάηκε η λάμπα τής κουζί-

νας…
– Και τι είμαι εγώ; Ηλεκτρολόγος είμαι για να 

την αλλάξω;
Μετά από κάνα μήνα…
– Γυναίκα…! Ποιος έφτιαξε τη βρύση του μπά-

νιου;
– Φώναξα υδραυλικό!
-Φαντάζομαι πόσα σου πήρε…
– Μου ζήτησε μόνο να του ψήσω ένα καφέ βα-

ρύ γλυκό ή αλλιώς να του «καθόμουν»!
-Μπράβο γυναίκα! Τη γλιτώσαμε με ένα καφέ 

μόνο ε;
– Και τι είμαι εγώ; Καφετζού;

K.Π.
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