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Τι παίρνουν οι Δήμοι
της Ημαθίας

από τους ΚΑΠ 2023,
στην πρώτη κατανομή

Ήρθε η ώρα για την “απόδοση εσόδων από τους Κε-
ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023», σε όλους τους 
Δήμους της χώρας, για την  κάλυψη λειτουργικών και λοι-
πών γενικών δαπανών τους.

Το συνολικό ποσό είναι 114.150.000 ευρώ και αποδί-
δεται ως πρώτη τακτική επιχορήγηση του 2023, από τον 
λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρι-
κοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», σε όλους τους Δήμους 
της Χώρας. Για Ημαθία το αποδοτέο ποσό ανέρχεται για 
τον Δήμο Αλεξάνδρειας στα 432.643 ευρώ, για τον Δήμο 
Βέροιας στα 742.811 ευρώ και για τον Δήμο Νάουσας στα  
364.958 ευρώ.

Με τον πράσινο ήλιο η πίτα 
του τοπικού ΠΑΣΟΚ

Λευκή σοκολάτα και πράσινο γλάσο για τον ήλιο, κάλυ-
πτε την βασιλόπιτα του  ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Ημαθί-
ας, που έκοψε η Ν.Ε. του κόμματος στο νομό, για χειρός 
του Γραμματέα της Σάββα Τσιχλακίδη. Πρώτη ευχή η Υγεία 
και μετά η «δύναμη στους αγώνες που έρχονται μπροστά», 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο fb, με φόντο 
τον Αντρέα Παπανδρέου σε για από τις γνωστές ζειμπεκιές 
του Προέδρου, στις παλιές μέρες του «ΠΑΣΟΚ – Ωραία 
χρόνια».
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ξένης οσίας, Ζωσιμά οσίου,

Βαβύλα ιερομ.

Με δυο καλές ειδήσεις, η πίτα της Ευξείνου Λέσχης 
Ποντίων Νάουσας

Παρουσία του Μητροπολίτη Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος χορο-
στάτησε στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Νάουσα, ηΕύξεινοςΛέσχηΠοντίων
Νάουσας-ΕθνικήΒιβλιοθήκηΑργυρουπόλεως έκοψε τη βασιλόπιτα της νέας χρονιάς.

Εκ των επισήμων, παρόντες ήταν οι βουλευτές Ημαθίας, ο αντιπεριφερειάρχης, ο δήμαρχος Νάουσας, αυτοδιοι-
κητικοί, εκπρόσωποι φορέων και δημότες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο ημαθιώτης  υφυπουργός Οικονομικών, 
Απόστολος Βεσυρόπουλος έδωσε και μια καλή είδηση, οτι η Βουλή των Ελλήνων θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία 
εργαστηρίου για την συντήρηση κι αποκατάσταση των βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρούπολης, ύψους 
37.000 ευρώ.

Παράλληλα ο Πρόεδρος της Λέσχης, Φώτης Φανιάδης ανακοίνωσε τη δέσμευση που έλαβε από τον Πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανέγερση του Μουσείου της Λέσχης και της ιστορικής βιβλιοθήκης της Αργυρούπολης 
του Πόντου “Ο Κυριακίδης”.  Δύο σε ένα δηλαδή,  που κάνουν ακόμα πιο σημαντική και αξιόπιστη τη δράση της Λέ-
σχης και καλείται να πάει το έργο της ακόμα πιο μπροστά.

Ψηφίστηκαν χθες, προϋπολογισμός 2023
και τεχνικό πρόγραμμα

Το τεχνικό πρόγραμμα και ο 
προϋπολογισμός του 2023 παρου-
σιάστηκαν από τον προϊστάμενο 
της Οικονομικής Υπηρεσίας Δημ. 
Σαζακλίδη και την Πετρούλα Γραμ-
ματικοπούλου και συζητήθηκαν, στη 
χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Βέροιας. Ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος Οικονομικών Στέλιος 
Ασλάνογλου, χαρακτήρισε ισοσκε-
λισμένο, ρεαλιστικό και ειλικρινή τον 
προϋπολογισμό, στα πλαίσια της  
νομιμότητας και του εφικτού, με έσο-
δα 64.441.477,  αυξημένα συγκριτικά 
με πέρσι που το ύψος του έφτασε. τα 55 εκ.  Τα έξοδα ανέρχονται σε 64.189.878 και το αποθεματικό στα 251.559 ευρώ.

Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις, τοποθετήσεις και απαντήσεις.
Θετική ήταν η παράταξη Μπατσαρά, κριτική ασκήθηκε από την παράταξη Παυλίδη, τον Δ. Τσανακτσίδη και την ΛΑΣ, 

ψήφο ανοχής από τον κ. Τσιούντα ενώ απήχε από την ψηφοφορία η παράταξη Μαρκούλη.
Ελλείψει αντιπρότασης και παρά τις αρνητικές θέσεις (ψήφους), κατά τον νόμο το αποτέλεσμα θεωρείται ομόφωνο.

Νίκος Ξανθόπουλος: Τελευταίο ταξίδι με όσα θυμάται
και όσα αγάπησε

Δεν τον αποκαλούσαν τυχαία το «Παιδί του Λαού», αφού 
ήταν από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς και τρα-
γουδιστές. Ο Νίκος Ξανθόπουλος, έφυγε προχθές από τη ζωή 
στα 89 του και σήμερα θα γίνει η κηδεία του. Πέρασαν χρόνια 
κι όμως δεν ξεχνάμε την παρουσία του στη Βέροια, για την 
παρουσίαση του βιβλίου του «Όσα θυμάμαι και όσα αγάπησα» 
(εκδόσεις Άγκυρα) στις 4 Δεκεμβρίου 2005 στη Δημόσια Βιβλιο-
θήκη, καλεσμένος της Ευξείνου Λέσχης και του Δήμου.

Αγαπημένος των ποντίων, στο βιβλίο του έχει δεκάδες 
αναφορές σε πόντιους φίλους του και σε ποντιακά μαγαζιά 
που τραγουδούσε, στην γνωριμία του με τον λυράρη και τρα-
γουδιστή Κωστίκα Τσακαλίδη, στηΒέροια (Πατρίδα)καιΠα-
λατίτσια, στις τουρνέ στο εξωτερικό και στις συνεργασίες του 
με μεγάλους συνθέτες (όπως ο Καλδάρας) που του έγραφαν 
τραγούδια.

Υπήρξε επίσης και αθλητής της ΑΕΚ, της οποίας παρέμενε 
πιστός οπαδός μέχρι τέλους. Από τη δεκαετία του ‘70 και μετά 
την πτώση του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου επανήλ-
θε στο θέατρο και εμφανίστηκε σποραδικά στην τηλεόραση. 
Το 1996 εμφανίστηκε για τελευταία φορά στον κινηματογράφο, 
στην ταινία του Γιώργου Ζερβουλάκου «Με τον Ορφέα τον Αύγουστο». Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τον κό-
σμο του θεάματος και διέμενε στο κτήμα του στην Παιανία. Ο Νίκος Ξανθόπουλος είχε παντρευτεί δύο φορές και απέκτη-
σε τέσσερα παιδιά. Καλό ταξίδι, πλέον, στο σινεμά του Ουρανού!
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Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον κόμβο της Κουλούρας κατέβηκε 
ο Αγροτικος  Σύλλογος Γεωργών Βέροιας,  χθες το πρωί  καλώντας τα 
μέλη του, τους Αγροτικούς  και Κτηνοτροφικούς Συλλόγους της Ημαθίας 
,  αγρότες,  και  φορείς σε συμπαράσταση και παράσταση διαμαρτυρί-
ας για τις αποζημιώσεις που παραμένουν απλήρωτες, δεδομένου ότι, 
όπως δηλώνουν, δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες του υπουργού 
για την στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, προειδοποιώντας ότι θα 
κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους.

Στο κάλεσμά του για το πρωί της Δευτέρας (χθες 23/01/2023 στον 
κόμβο της Κουλούρας, ο Σύλλογος Γεωργών αναφέρει, ως προς τα 
αιτήματα τους: 

«Μετά από τις τελευταίες (ατυχείς )  ανακοινώσεις του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες δεν συμβάλλουν ουσιαστικά και αντικει-
μενικά  στην αναπλήρωση  του χαμένου  εισοδήματος των παραγωγών,  

κατεβαίνουμε σε καθολική διαμαρτυρία – κινη-
τοποίηση μη έχοντας άλλον δρόμο.

Διεκδικούμε : -Την πλήρη (και όχι αποσπα-
σματική αποζημίωση) της πληγείσας παραγω-
γής από τις βροχοπτώσεις του περασμένου 
καλοκαιριού. 

-Την ουσιαστική αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και της χα-
μένης παραγωγής εξ αιτίας των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρα-
νία, και των συνθηκών της αγοράς που απαξίωσαν μεγάλο ποσοστό 
της παραγωγής  . 

Οι ρυθμίσεις αυτές να καλύπτουν το σύνολο των προϊόντων που 
έχουν επηρεαστεί.

-Τον άμεσο εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκτίμησης και αποζημί-
ωσης της παραγωγής από τον ΕΛΓΑ, την αλλαγή του κανονισμού του, 

καθώς και την πλήρη κάλυψη των ζημιών από όλα τα αίτια, μεσούσης 
της κλιματικής αλλαγής.

-Γενναία μείωση του κόστους παραγωγής μέσα από πραγματικές 
παρεμβάσεις της κυβέρνησης  με αφορολόγητο πετρέλαιο φτηνά εφό-
δια και ζωοτροφές .

Για όλα αυτά και πολλά ακόμη θα αγωνιστούμε και τις επόμενες 
μέρες.

Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αγροτικών νοικοκυριών και 
της παραγωγής. Για να υπάρχει παρόν και μέλλον στα χωριά μας».

Στον κόμβο της Κουλούρας κατέβασαν χθες τα τρακτέρ 
για αποζημιώσεις και κόστος παραγωγής

-Σύλλογος Γεωργών Βέροιας: Αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας

Ενημέρωση για τα έργα κατασκευής δικτύου 
φυσικού αερίου στην Αλεξάνδρεια

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει 
τους πολίτες της πόλης της Αλεξάνδρει-
ας, ότι γίνονται έργα για το φυσικό αέ-
ριο στο κέντρο της πόλης, με κύριο του 
έργου την ΔΕΣΦΑ Α.Ε., η οποία έχει 
και την κύρια ευθύνη της εκτέλεσης του 
έργου, ανάδοχος εταιρεία είναι η Ένωση 
εταιρειών Consortium) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
GAS Α.Ε. – DAMCO ENERGY Α.Ε., με 
υπεργολάβο εκτέλεσης των εργασιών 
την εταιρεία ΑΒΑΞ Α.Ε..

Το φυσικό αέριο για τη πόλη μας ή-
ταν ένα ζητούμενο από όλους μας, με τα 
γνωστά οφέλη του.

«Το έργο εκτελείται με γρήγορους 
ρυθμούς, ως Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, 
ζητώ την κατανόηση των συμπολιτών 
μας για την όποια ταλαιπωρία δημιουρ-
γεί η εκτέλεση του», δηλώνει ο δήμαρ-
χος Παναγιώτης Γκυρίνης.

63χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με 
δίκυκλη μηχανή

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16.20 πε-
ρίπου, στο 4ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σκύδρας, όταν δίκυκλη 
μοτοσικλέτα που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της και 
ανετράπη εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 
63χρονου οδηγού. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί 
το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Την αγκάλιασε και της «ξάφρισε» την αλυσίδα 
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής γυναίκας και ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέ-

κυψε από την έρευνα, το πρωί της 18ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχή της Ημαθίας, η ημεδαπή γυναίκα προσέγγισε ηλικιωμένη και με την 
μέθοδο του εναγκαλισμού, της αφαίρεσε μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό, που φορούσε στο λαιμό της. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα 
που την περίμενε ο ημεδαπός άνδρας και διέφυγαν.

Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας 
προς ΥΠΑΑΤ: Διπλασιασμός 

των ποσών και άμεση 
πληρωμή για βροχοπτώσεις

Από τον Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας, γνωστοποιούνται τα 
εξής:

«Με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ την Παρασκευή 20 Ια-
νουαρίου 2023 επιβεβαιώνει τη διάθεση του να συνεχίσει τον εμπαιγ-
μό των παραγωγών ροδάκινων, νεκταρινιών, βερικόκων κ.α. προϊό-
ντων , προσπαθώντας να αποτρέψει τα μπλόκα.

Επτά μήνες υπομονής και αναμονής των αγροτών που βιώνουν 
δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα των νοι-
κοκυριών τους και αντί του ακούσματος ,ενός ποσού ανά στρέμμα 
που θα πλησίαζε έστω κατά το ήμισυ το μέγεθος της ζημιάς από τις 
έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις του καλοκαιριού, ο κ. Γεωργαντάς 
ανακοινώνει «ψίχουλα».

Μια ανακοίνωση βέβαια, που δεν προσδιορίζει το πότε θα πλη-
ρωθούν οι ενισχύσεις, δεν αναφέρει τις ποικιλίες ανά καλλιέργεια , το 
σύνολο των στρεμμάτων που θα αποζημιωθεί αλλά και το ποσό που 
θα διατεθεί συνολικά, αποδεικνύοντας ότι οι κινήσεις του τελούν υπό 
πλήρη προχειρότητα και ότι δε νοιάζεται για το μόχθο και ιδρώτα των 
πρωταγωνιστών της υπαίθρου. 

Μάλιστα αν αναλογιστούμε ότι διανύουμε προεκλογική περίοδο και 
παρ΄ όλα αυτά, οι αγρότες εξακολουθούν να εισπράττουν τον εμπαιγ-
μό από την κυβέρνηση, δείχνει την αδιαφορία για την επίλυση των 
προβλημάτων του πρωτογενή και το τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση 
ανανέωσης της θητείας τους. 

Ίσως ακούγεται σκληρό το να βγάζουμε συμπεράσματα για τα 
επόμενα χρόνια διακυβέρνησης, αλλά δε μας αφήνουν περιθώρια να 
σκεφτούμε κάτι διαφορετικό , όταν 4 χρόνια τώρα μας κοροϊδεύουν ότι 
θα προχωρήσουν στην αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και 
δε το πράττουν, όταν πετούν εκτός λίστας συνδεδεμένων τα βιομη-
χανικά ροδάκινα και άλλα προϊόντα που οι τιμές πώλησης είναι κάτω 
του κόστους παραγωγής και δε συμπεριλαμβάνουν τα επιτραπέζια, 
όταν προκαλούν με μεγάλη άνεση το διαχωρισμό των αγροτών σε 
κάθε πληρωμή και πρόγραμμα, όταν καθυστερούν για μήνες πλη-
ρωμές αγροτών από προγράμματα αλλά και όσες πραγματοποιούν 
δεν παραλείπουν να εκνευρίζουν τους παραγωγούς κάνοντας λάθη 
ανεπίτρεπτα,  καθώς στερούνται οργάνωσης, προγραμματισμού και 
μεθοδικότητας.

Καλούμε λοιπόν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για το ζήτημα των ζημιών από τις βροχοπτώσεις, να αναθεωρήσει 
όσον αφορά τα ποσά των 135 και 150 ευρώ ανά / στρέμμα, διπλασιά-
ζοντας αυτά , αλλά και να ανακοινώσει άμεσα τις ποικιλίες που αποζη-
μιώνονται και το χρόνο πληρωμής των αγροτών». 



Ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου & Τεχνών Βέροιας θα 
παρουσιάσει τους «Βρυκόλακες» του Χένρικ Ίψεν σε 
σκηνοθεσία Κώστα Αποστολίδη,το Σάββατο 4 Φε-
βρουαρίου στις 21:00 στο Θέατρο Αμαλία

 Γραμμένο το 1881, οι «Βρυκόλακες» πραγματεύ-
ονται, μέσα από τη δραματική περιγραφή της οικο-
γένειας των Άλβινγκ, την κοινωνική υποκρισία που 
στοιχειώνει την ανθρώπινη ύπαρξη, και επιδιώκει να 
αμφισβητήσει τους παραδοσιακούς ακρογωνιαίους 
λίθους της κοινωνίας: γάμο, θρησκεία και πατριαρχία. 
Όταν το έργο έκανε πρεμιέρα το 1882, προκάλεσε ορ-
γή. Αυτό δεν είναι τόσο παράξενο αν σκεφτεί κανείς τις 
κοινωνικές συνθήκες της εποχής. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι 141 χρόνια μετά παραμένει εξαιρετικά σύγχρονο, 
καθώς είναι ένα έργο που εγείρει ακόμη βασανιστικά 
ερωτήματα. Που ταράζει. Ένα έργο που αντιμετωπίζει 
ανοιχτά και με τόλμη θέματα όπως η ευθανασία, η 
ενδοοικογενειακή βία, οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες 
ασθένειες, ακόμη και η αιμομιξία – θέματα που παρα-
μένουν αμφιλεγόμενα ακόμη και σήμερα.

 Παίζουν οι ηθοποιοί κατά σειρά εμφάνισης
 Ρεγγίνα: Δέσποινα Γιάγκογλου
Έγκστραντ: Άρης Ορφανίδης 
Μάντερς: Λευτέρης Κορυφίδης 
κυρία Άλβινγκ: Μαίρη Μεγγιάνη 
Όσβαλντ: Θανάσης Μπιζέτας  
Τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελήθηκε η Ισαβέλ-

λα Κωνσταντούδη.
 Πληροφορίες: 
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 21:00
Τιμές εισιτηρίων :
Γενική Είσοδος 12
Μειωμένο 10 Ευρώ (Ανέργων ,Φοιτητών , ΑμέΑ)

Προπώληση εισιτηρίων: Θέατρο Αμα-
λία & VIVA.GR

Θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71 , Θεσσα-
λονίκη

Καθημερινά : 10:30 -14:30 & 17:30 
– 21:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
2310 842 509
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Διάλεξη του Γεωργίου 
Μάλλιου  με τίτλο: 

«Ο Τέλλος λίγο πριν το τέλος» 
Με αφορμή την παραχώρηση στον σύλλογο των χειρόγρα-

φων σημειώσεων και υπομνημάτων του Σταύρου Σαμαρά επί 
του «Αρχείου Μακεδονικού Αγώνα Περιοχής Βερμίου», οι ΦΙΛΟΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ και η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΝΑΟΥΣΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΓΙΟΣ» διοργανώνουν 
τη διάλεξη του εκπαιδευτικού, Δρος Γεωργίου Μάλλιου  με τίτλο: 
Ο Τέλλος λίγο πριν το τέλος. Προφορικές μαρτυρίες, αρχειακές 
πηγές και λογοτεχνική οπτική για την παρουσία του Σαράντου 
Αγαπηνού (Τέλλου Άγρα) στη Νάουσα.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 
2023  και ώρα 19.00 στην αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ του Πολυχώρου 
Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς».

Η είσοδος είναι ελεύθερη 
Η διάλεξη θα μεταδίδεται διαδικτυακά μέσω zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87065916237?pwd=bE9mM1Iyc2xs

Q3lhY1R2T2F2em5FUT09  (Passcode: 082824)

Ευχαριστήριο 
του Ομίλου 
προστασίας 

παιδιού Βέροιας
Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας 

παιδιού Βέροιας  ευχαριστεί :
1)  Το ζαχαροπλαστείο «ΕΛΥ-

ΖΕ»  του κ. Ζώη Φλόρου για την 
προσφορά των βασιλόπιτων του 
Ομίλου.

2) Την κυρία Κων/να και τον 
κύριο Νικόλαο Ρουσάκη για τη δω-
ρεά των 200 € στη μνήμη της αγα-
πημένης τους μητέρας Βασιλικής.

 3)  Την κυρία Τασούλα Ντου-
μανοπούλου για τη δωρεά των 50 
€ ως οικονομική ενίσχυση.

“ΟΙ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΙ ΚΥΒΟΙ” το νέο βιβλίο 
της Χρυσάνθης Πρωτοψάλτου,

παρουσιάζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 

2023, στις 6 το απόγευμα, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της  Δημό-
σιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της 
Βέροιας, θα γίνει η  παρουσίαση 
του βιβλίου “ΟΙ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΙ 
ΚΥΒΟΙ” της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΠΡΩ-
ΤΟΨΑΛΤΟΥ που κυκλοφορεί α-
πό τις εκδόσεις ΕΛΚΥΣΤΗΣ.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΤΣΑ (Φιλόλογος), 
ΝΙΚΟΣ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Καθηγη-
τής Θεολογίας) και ΝΙΚΟΣ ΜΟ-
ΣΧΟΥ (Φιλόλογος).

Με την υποστήριξη του Βιβλιοπωλείου Ηλιοτρόπιο
Πρόκειται για την ιστορία του Ασσέρ Δανιέλ, ενός απ’ τα 

εβραιόπουλα που τα ονόματά τους χαράχτηκαν στους λίθους 
της μνήμης, τους έξι μπρούτζινους κύβους που τοποθετήθη-
καν μπροστά στο παλιό σχολείο της Βέροιας. Ή, ίσως πάλι 
να είναι η ιστορία ενός άλλου Ασσέρ, κάποιου Γιοζέφ ή ενός 
Δαβίκου, ή κι όλων εκείνων των παιδιών που ταξίδεψαν με κάποιο από τα τρένα του θανάτου. Τι χρη-
σιμεύουν άλλωστε τα ονόματα, εκτός από το να κρατούνε ζωντανή τη μνήμη;

Η Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας, όπου και κατοικεί ως σήμερα με την 
οικογένειά της. Εργάζεται ως παιδαγωγός προσχολικής αγωγής σε δημοτικό παιδικό σταθμό του Δ. 
Βέροιας και γράφει βιβλία για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Πρόσφατα ολοκλή-
ρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής. Έργα της για παιδιά αλλά 
και για ενήλικες έχουν διακριθεί και βραβευθεί σε πανελλήνιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.

Διήμερο μουσικών εκδηλώσεων του 
Συλλόγου Γονέων της  «Εστίας Μουσών» 
Ο Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας 

«Εστία Μουσών» διοργανώνουν με την υποστήριξη του 
Δήμου Η.Π. Νάουσας διήμερο μουσικών εκδηλώσεων 
με το μουσικό σύνολο «Orpheus Soloists».

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 20:30 
στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μίκης Θεοδωράκης» 
το διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο μουσικής δωμα-
τίου - που αποτελείται από καταξιωμένους σολίστ, με 
πλούσια δράση σε καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό ε-
πίπεδο - θα παρουσιάσει την εντυπωσιακή συναυλία 
«Orpheus Soloists - Time for us- Ένα ταξίδι στον κόσμο 
της έβδομης τέχνης». Βιολιά, βιόλα, τσέλο, άρπα, όμποε 
και κρουστά θα ταξιδέψουν το κοινό στον δρόμο της 
έβδομης τέχνης. Η συναυλία θα πλαισιωθεί με προβολή 
ταινιών και αφήγηση. 

(οικονομική ενίσχυση για το Σύλλογο Γονέων: 10€. 
Για μαθητές και σπουδαστές ωδείων 5€).

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 
στην αίθουσα συναυλιών «Κων/νος Μπασιακούλης» της 
Εστίας Μουσών, το μουσικό σύνολο παρουσιάζει την 
εκπαιδευτική συναυλία “Themagical world of Orpheus 
Soloists” όπου με τη βοήθεια της αφηγήτριας Μαριάνας 
Μποζαπαλίδου, τα παιδιά θα απολαύσουν γνωστές μελωδίες από αγαπημένες τους ταινίες μέσα από 
όργανα συμφωνικής ορχήστρας 

(οικονομική ενίσχυση για το Σύλλογο2€) 
Προπώληση και κρατήσεις θέσεων στην γραμματεία του Ωδείου (2332024234) & στο κατάστημα 

Delice, Σολωμού 1 στον πεζόδρομο

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού

Το Career Crafting mini project είναι ένα πρόγραμμα που διοργανώνεται από την Eduact, στα πλαίσια του προγράμματος Αμερικανικές Γω-
νιές (American Spaces), σε συνεργασία με το Xanthi Tech Lab, Veria Tech Lab, Thessaloniki TechLab και με την υποστήριξη της Αμερικανικής 
Πρεσβείας στην Αθήνα και του Γενικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη.

Είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού που σκοπό έχει να βοηθήσει μαθητές Λυκείου να πάρουν αποφάσεις σχετικά με 
την επαγγελματική τους πορεία. Τα παιδιά θα μάθουν για το ρόλο της αυτογνωσίας, της πληροφόρησης και των ψυχομετρικών εργαλείων στην 
επιλογή σπουδών και επαγγέλματος, θα συμπληρώσουν ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και στη συνέχεια θα αναλύσουν τα απο-
τελέσματα του σε μια διαδικασία ομαδικής συμβουλευτικής. Τέλος, θα γίνει μια εισήγηση για τις επιλογές στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, προκειμένου να συζητηθούν οι ευκαιρίες αλλά και τα σημεία προσοχής.

Συνολικά 30 μαθητές, 10 από την Ξάνθη και 10 από τη Βέροια και 10 από Θεσσαλονίκη, υπό την καθοδήγηση των ειδικών Χρήστου Ατλάση 
και Αλέξανδρου Τζανή, θα ενημερωθούν, θα πραγματοποιήσουν το online τεστ ώστε να ανακαλύψουν τον τομέα των ενδιαφερόντων τους και 
την πιθανή επαγγελματική καριέρα που θέλουν να ακολουθήσουν.

Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα διαδικτυακό εργαστήριο 3 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 28/01/2023 και ώρα 17:00. Οι ομιλη-
τές θα βρίσκονται στο Thessaloniki TechLab και θα συνδεθούν διαδικτυακά με τους συμμετέχοντες από τα Xanthi TechLab και Veria TechLab. Οι 
συμμετέχοντες από το Thessaloniki TechLab (Τσιμισκή 136) θα παρακολουθήσουν δια ζώσης.

Μετά το τέλος των εργαστηρίων θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.
Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής που θα βρείτε εδώ, από τις δηλώσεις θα επιλεγούν 10 συμμε-

τέχοντες ανά γωνιά

To Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη
Οι «ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ» του Ίψεν σε σκηνοθεσία 

Κ. Αποστολίδη στο Θέατρο Αμαλία
-Σε παραγωγή του  Ομίλου Φίλων Θεάτρου & Τεχνών Βέροιας



Διευκρινιστική 
δήλωση του ιατρού 
Νίκου Αντωνιάδη

Ο ιατρός κ. Νίκος Α-
ντωνιάδης με δήλωσή 
του στα τοπικά ΜΜΕ, δι-
ευκρινίζει:

«Πρόσφατα αναφέρ-
θηκε το όνομά μου ως 
μέλος της επιτροπής 
εκλογικού αγώνα του 
υποψηφίου Δημάρχου 
Βέροιας κ. Χαλκίδη. Ε-
πιθυμώ να δηλώσω ότι 
λόγω ανειλημμένων υ-
ποχρεώσεων δεν δύνα-
μαι να συμμετάσχω».

Συνάντηση Τσαβδαρίδη 
με Ιατρικό Σύλλογο 

Ημαθίας και Επιτροπή 
Μικροβιολόγων

 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου 
καθώς και μέλη της Επιτροπής Μικροβιολόγων  Ημαθίας πραγματοποίη-
σε ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης με ατζέντα μία σειρά σημαντικών θεμάτων που χρειάζονται 
τη μέριμνα της Κυβέρνησης, επ’ ωφελεία τόσο του ιατρικού κόσμου όσο – 
κυρίως - της υγείας των πολιτών.

Επί τάπητος τέθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Ισαακίδη και συζητήθηκαν 
με τον Βουλευτή τα αιτήματα των κλινικοεργαστηριακών γιατρών για τον 
εξορθολογισμό του μέτρου του clawback, που δυσχεραίνει τους προϋπο-
λογισμούς των μικρών εργαστηρίων και την οικονομική τους βιωσιμότητα, 
καθώς και το ζήτημα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ιατρών της 
χώρας με τον ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, εκτενώς συζητήθηκαν οι επιφυλάξεις του ιατρικού κόσμου 
αναφορικά με την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να φέρει νομοθετική 
ρύθμιση για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των ιατρών του δημο-
σίου, επαναφέροντας με νομοθετική ρύθμιση το μέτρο της μερικής απα-
σχόλησής τους στον ιδιωτικό τομέα.

Τέθηκε επίσης από τον κ. Ισαακίδη το ζήτημα της στελέχωσης των νο-
σοκομείων με επαρκές και καλά αμειβόμενο ιατρικό προσωπικό.

Ο κ. Τσαβδαρίδης άκουσε με προσοχή τις θέσεις και τις προτάσεις 
των θεσμικών εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου του Νομού μας και δε-
σμεύθηκε να μεταφέρει ταχύτατα τις ανησυχίες αλλά και τα αιτήματά τους 
στον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη, σε συνάντηση που θα έχει μαζί του την 
επόμενη εβδομάδα στο Υπουργείο.

Εξέφρασε δε τη βεβαιότητά του ότι Κυβέρνηση θα σταθεί για μία ακό-
μη μία φορά εμπράκτως δίπλα στον ιατρικό μας κόσμο, ο οποίος στον 
καιρό της πανδημίας ανταποκρίθηκε με αυταπάρνηση στις επιταγές της 
Πολιτείας, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Διευθυντής ,και ο Σύλλογος Διδασκόντων,οι μαθητές /-τριες του 

ΕΕΕΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ευχαριστούμε θερμά τους συγγενείς και φίλους 
της κυρίας Γεωργίας Χονδραντώνη για την ευγενική δωρεά –χρη-
ματικού ποσού στη μνήμη του ανιψιού της και μαθητή του σχολείου 
μας, Αποστολίδη Κωνσταντίνου.

Οι Χρησμοί 
του Γεωργαντά

Της Ολυμπίας Αποστόλου*

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
κατάφερε να εκδώσει άλλη μία ανακοί-
νωση που δημιουργεί περισσότερες 
απορίες από όσες λύνει..

Ποιες ποικιλίες είναι μέσα στα μέ-
τρα και με τι ποσοστό ζημίας; Πόσα 
στρέμματα θα αποζημιωθούν; Πότε 
επιτέλους θα γίνουν οι πληρωμές; Τι 
να καλύψουν με 150 ευρώ το στρέμμα 
αγρότες που έχασαν το σύνολο της 
παραγωγής τους λόγω βροχόπτωσης;

Από πού θα δοθούν τα χρήματα; 
De Minimis ή αποθεματικό κρίσης λόγω πολέμου; Πως συνδυάζεται 
αυτή η ανακοίνωση με την προηγούμενη για τα μήλα; Ποιο είναι το 
συνολικό κόστος της ενίσχυσης;

Ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα συναρμόδια Υπουργεία και 
οι φορείς;

Ταυτόχρονα, στα καφενεία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
κυκλοφορούν λίστες με ποικιλίες και ποσοστά ζημίας, που όμως κα-
νένας δε μπορεί να εγγυηθεί ότι ισχύουν..

Η κυβέρνηση έχει πλέον μάθει το έργο.. Δημιουργεί τόση ασά-
φεια, που κανένας δεν ξέρει τι να περιμένει.. Για ενημέρωση, οι πα-
ραγωγοί υποχρεώνονται να απευθυνθούν στα επιτελεία των τοπικών 
κυβερνητικών βουλευτών, σε πολιτευτές και κομματάρχες.. Που 
δίνουν τη δική τους «ερμηνεία» στις εξαγγελίες..

Άλλωστε, αυτός είναι ο στόχος.. Να κρατάν τους παραγωγούς ό-
μηρους, να τους αναγκάζουν να παρακαλάνε για όσα δικαιούνται. Να 
φτάσουμε μέχρι τις εκλογές.. Και μετά, βλέπουμε..

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, από τις 5 Ιουνίου, έχει ζητήσει με 
κοινοβουλευτική ερώτηση να γίνει αναγγελία ζημίας για τις βροχο-
πτώσεις και η διαδικασία να προχωρήσει θεσμικά, μέσω του ΕΛΓΑ, 
με επιτόπιες εκτιμήσεις.. Η κυβέρνηση αρνήθηκε. Τώρα, ας προε-
τοιμαστούμε όλοι για μια από τις πιο άδικες πληρωμές που έγιναν 
ποτέ.

*Οικονομολόγος - Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. - 
Κίνημα Αλλαγής

Παράταση της εκκοκκιστικής περιόδου 
ζητά η ΔΟΒ από τον Υπουργό ΥΠΑΑΤ

Επιστολή προς τον Υπουργό ΥΠΑΑΤ κ. 
Γιώργο Γεωργαντά έστειλε η Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Βάμβακος ζητώντας παράταση 
της εκκοκκιστικής περιόδου, ύστερα και από 
αίτημα των παραγωγών μελών της. 

Συγκεκριμένα ζητήθηκε η παράταση της 
εκκοκκιστικής περιόδου έως τις 17 Φεβρουαρίου τ.ε. καθώς λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών και αστάθμητων παραγόντων, το προϊόν 
δεν έχει παραδοθεί, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, στις εκκοκ-
κιστικές μονάδες και κινδυνεύει να παραμείνει αδιάθετο. 

Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στη Γενική Γραμματέα του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Χριστιάνα Καλο-
γήρου. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΤΖΗΜΑΣΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνί-
ου και της Καλλιόπης, το γένος Μπο-
γαρίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Λιβάδι Πιερίας και η 
ΓΙΑΝΚΙΔΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Θεο-
δώρου και της Μαρίας, το γένος Κυρ-
λή, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και 

κατοικεί στο Αιγίνιο Πιερίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Απογευματινό στην Λέσχη 
Αξιωματικών Βέροιας

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και 
ώρα 5.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί απο-
γευματινό - εκδήλωση στην Λέσχη Αξιωμα-
τικών Βέροιας για την κοπή της Πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήμα-
τος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας.

Η παρουσία σας, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Περιφερειακού Τμήματος

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας

Οδηγίες κατάθεσης δελτίου απογραφής 
στρατευμένων Κλάσης 2026 

 
Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005), είναι υπο-

χρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (από 02 Ιανουαρίου 2023 έως και 
31 Μαρτίου 2023). Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάθεση Δελτίου Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στις ΣΥ, στα ΚΕΠ ή στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού. Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΣΥ είναι δια-
θέσιμα στο μενού “Επικοινωνία” του ιστότοπου του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr).

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας`` , αισθάνονται την επιθυμία να ευχαριστήσουν από καρδιάς , την Πιτσαρία 
PAPAGALLO Ristorante Veria , υπό την Δ/νση του κ.Απόστολου Θυμιόπουλου ,  για 
την  αβραμιαία φιλοξενία και  υποδοχή με πολύ αγάπη  που αισθάνθηκαν οι Ηλικιω-
μένοι του Γηροκομείου Βέροιας στην Πιτσαρία PAPAGALLO Ristorante Veria καθώς 
και για την πλούσια προσφορά γεύματος , ορεκτικών και  ποτών για τους Ηλικιωμέ-
νους  τροφίμους ,περιπατητικούς και μη , του Γηροκομείου Βέροιας.

  Επίσης ευχαριστούμε θερμά και τον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΑΞΙ ΒΕΡΟΙΑΣ   , για την 
αφιλοκερδώς μεταφορά  των Ηλικιωμένων με Ταξί στην Πιτσαρία PAPAGALLO και 
την επιστροφή τους στο Γηροκομείο Βέροιας.

    Εκ της Δ/νσεως 

Η ταινία «Γαβριέλα – Η Γερμανίδα με το 
ποδήλατο» του Δομήνικου Ιγνατιάδη, 
αύριο στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

Οι Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και του Δικτύου του 
στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέργειας τους με την Λέσχη Κινηματο-
γράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας, και σε συνεργασία με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 25/1 (19:30) στην 
προβολή της ταινίας: «Γαβριέλα – Η Γερμανίδα με το ποδήλατο» του Δο-
μήνικου Ιγνατιάδη|, που θα προβληθεί στο Βυζαντινό Μουσείο της Βέροιας 
(«Υπόγειο της Μνήμης»). 

«Το ντοκιμαντέρ (βραβευμένο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Μόσχας 2022 και υποψήφιο στο Διεθνές Διαγωνιστικό Newcomers του 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης) αφηγείται την ιστορία μιας 
γυναίκας που γεννήθηκε στη Γερμανία μετά τον πόλεμο και της συντρι-
πτικής της ανάγκης για ζωή και αγάπη. Δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, 
ο γιος της κάνει μια εις βάθος έρευνα στο ημερολόγιο, τα γράμματα, τους 
ανθρώπους και τα μέρη που γνώριζε κάποτε. Ένα ταξίδι ανάμεσα στη 
Στουτγκάρδη της Γερμανίας και την Αλεξάνδρεια της Ελλάδας με μια ε-
ρώτηση που εκκρεμεί: «τι είδους ζωή είναι αυτή;» Κατά τη διάρκεια αυτού 
του ταξιδιού, ο γιος της προσπαθεί να συμφιλιωθεί με την πάντα εξαφανι-
σμένη μητέρα του, «τη Γερμανίδα με το ποδήλατο». Η ταινία προβάλλεται 
με με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών της 
Ελλάδας.

Διάρκεια: 95’
Ακολουθεί συζήτηση με τον σκηνοθέτη Δομήνικο Ιγνατιάδη και το κοινό. 
* Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά 

προτεραιότητας (τα μέλη του Συλλόγου προηγούνται με την επίδειξη της 
κάρτας μέλους κατά την είσοδο)

Ξεκινούν τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» στον Δή-
μο Νάουσας. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν προγράμμα-
τα αεροβικής γυμναστικής, κολύμβησης, άθλησης για παιδιά 
και εφήβους κ.ά., ενώ τα τμήματα θα καταρτιστούν κατόπιν 
συνεννόησης με τους Γυμναστές των ΠΑγΟ. 

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να απευθυνθούν 
τηλεφωνικά στους παρακάτω Γυμναστές, για περισσότερες 
πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής:

1)  κ. Μυλωνά Καλλιόπη (τηλ.: 6978887448): Προγράμ-
ματα αεροβικής γυμναστικής για γυναίκες (πρωινές ώρες στο  
ΚΑΠΗ  του Δήμου Νάουσας και στο Κλειστό Γυμναστήριο του 
ΔΑΚ Νάουσας). 

2)  κ. Ιωάννου Ιωάννα (τηλ. 6980705654): Προγράμμα-
τα αεροβικής γυμναστικής για γυναίκες (πρωινές ώρες στο 
Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΚ Νάουσας, στον Ανοιχτό Στίβο του 
ΔΑΚ Νάουσας,  στο Γυμναστήριο 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Νάουσας).

3)  κ. Βάικου Έλενα (τηλ. 6944811825): Προγράμματα 
άθλησης για γυναίκες, παιδιά και εφήβους, καθώς και τμήμα-
τα Προετοιμασίας για Εισαγωγή σε Τ.Ε.Φ.Α.Α.- Στρατιωτικές 
Σχολές. Το Τμήμα Παιδιών θα είναι από  6-12 ετών και το 
Τμήμα Εφήβων θα είναι από 13-18 ετών (τα τμήματα θα 
λειτουργήσουν, απογευματινές ώρες, στο Γήπεδο Νάουσας). 

4)  κ. Σόλτυς Ντορότα (τηλ.: 6971623809): Προγράμματα 
«Άθληση και Γυναίκα» και «Άθληση και παιδί» σε Νάουσα, 
Κοπανό και Λευκάδια. 

 5)  κ. Στεφανής Γιώργος (τηλ. 6979871901): Προγράμμα-
τα «Παιδί και Αθλητισμός», «Άσκηση στην εφηβική ηλικία» και 
«Άσκηση Ενηλίκων». Το Τμήμα Παιδιών θα είναι από  6-12 
ετών και το  Τμήμα Εφήβων θα είναι από 13-18 ετών (μεση-
μέρι και απόγευμα στο Γήπεδο Νάουσας). 

6) κ. Λαζαρίδης Βασίλης (τηλ. 6938954039) - Εξειδικευ-
μένα και εξατομικευμένα προγράμματα κολύμβησης  στο 
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας υπό την καθοδήγηση του 
προπονητή . 

Δήμος Νάουσας: Ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής 
στα προγράμματα  «Άθλησης για Όλους» 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

-Την κ.Νικολέτα Μελίδου-Κωστάλα και τον κ.Λεωνίδα Με-
λίδη , για την ευγενική προσφορά 1 ορθοπεδικού κρεβατιού,1 
Πί και 1 νεφελοποιητή , εις μνήμη των γονέων τους Άννας και 
Παναγιώτη Μελίδη.

-Τον κ.Ι.Χ.,για την δωρεά του ποσού των 200 Ε  για ένα 
πλήρες γεύμα , για την ονομαστική του εορτή.

-Τους κ.κ.Μ.Κ.και Β.Κ., για την δωρεά του ποσού των 100 
Ε, εις μνήμη των γονέων τους.

-Τον Δήμαρχο Βέροιας κ.Βοργιαζίδη Κων/νο , για την ευ-
γενική προσφορά λωτών , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Τον κ.Χειμώνα Γεώργιο , για την ευγενική προσφορά ειδών 
προσωπικής υγιεινής , για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Τον Α.Σ. Ν.Αλιάκμονα , για την ευγενική προσφορά εδε-
σμάτων , για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

                                         Εκ της Δ/νσεως 



Την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε ως το 
μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα, θέτει ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ως «πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης, 
όπως τόνισε στην χθεσινή  πρώτη θεματική («Οικονομία, Ανάπτυ-
ξη, Αγορά Εργασίας») συνέντευξη Τύπου που έδωσε, με πολιτικά 
μηνύματα ενόψει και των επερχόμενων εκλογών, μηνύματα για τις 
δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας κυρίως προς την μεσαία 
τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά. 

Ο κ. Μητσοτάκης άφησε «παράθυρο» για μειώσεις φόρων 
και ασφαλιστικών εισφορών, ενώ ανακοίνωσε σημαντική αύξηση 
κατώτερου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και νέο ενιαίο μισθολόγιο 
για το Δημόσιο.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε οτι τα χειρότερα βρίσκονται πίσω 
μας, ενώ σημαντική χαρακτήρισε την παρέμβαση του «Καλαθιού 
του Νοικοκυριού», που συγκράτησε και σε ορισμένες περιπτώσεις 
μείωσε τις τιμές, ενώ έδωσε δυνατότητα για συγκρίσεις των τιμών, 
όπως είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχει διάταξη για την αισχροκέρ-
δεια και εφαρμόζεται με αυστηρό τρόπο.

Για την ακρίβεια
«Το ζήτημα της ακρίβειας απασχολεί σήμερα περισσότερο από 

οποιοδήποτε άλλο την ελληνική κοινωνία για λόγους απολύτως 
εύλογους. Είδαμε τιμές φυσικού αερίου που ήταν ακόμη και δεκαπλάσιες 
από αυτές που βλέπαμε πριν από δύο χρόνια. Κατά συνέπεια η παγκόσμια 
οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που απαίτησε μέτρα σε 
επίπεδο κεντρικών τραπεζών από όλες τις προηγμένες οικονομίες. Αυξή-
θηκαν τα επιτόκια προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και βέβαια 
όλες οι χώρες κατέφυγαν σε όποιες δυνατότητες τους έδιναν οι κρατικοί τους 
προϋπολογισμοί προκειμένου να στηρίξουν πρωτίστως τα πιο ευάλωτα νοι-
κοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Υπενθύμισε ότι σε όλη τη διάρκεια της εισαγόμενης πληθωριστικής κρί-
σης η κυβέρνηση απάντησε με μία σειρά μέτρων που στήριξαν το διαθέσιμο 
εισόδημα και μας επέτρεψαν να απενεργοποιήσουμε μια σειρά από πληθω-
ριστικές βόμβες με σημαντικότερη αυτή που αφορούσε τους λογαριασμούς 
του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Σημείωσε ότι «μπορούν να προσφέρουν και άλλες παροχές, stock 
options για παράδειγμα. Τις ενθαρρύνουμε λοιπόν. Όπως και τις παροχές 
σε είδος», ενώ έκανε λόγο για τη σχέση ζωής και δουλειάς, με την προώθη-
ση της τηλεργασίας όπου είναι δυνατόν ή τη δημιουργία παιδικών σταθμών 
για τους εργαζόμενους έτσι ώστε να μην ανησυχούν να πάρουν μαζί τους το 
παιδί στη δουλειά, αν χρειάζεται.

Για μείωση φόρων, νέες παρεμβάσεις και νέα μέτρα
Για μείωση φόρων και  παρεμβάσεις περεταίρω ελαφρύνσεων, τόνισε: 

«η αποκλιμάκωση των φόρων για την επόμενη τετραετία εφόσον μας εμπι-
στευτεί ο λαός θα είναι βάσει των οικονομικών περιθωρίων. Η προσωρινή 
μείωση των έμμεσων φόρων προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο, γιατί 
χώρες που το εφάρμοσαν και έχασαν έσοδα, αλλά και δεν έφτασε η μείωση 
στον καταναλωτή». Ο πρωθυπουργός άφησε ένα «παράθυρο» για κάποιες 
παρεμβάσεις, λέγοντας ότι θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά η όποια μείωση 
φόρων πάντα στα περιθώρια που αφήνει η Οικονομία της χώρας.

Τα δεδομένα για τον κρατικό προϋπολογισμό δεν θα τα έχουμε πριν το 
τέλος Φεβρουαρίου, είπε ο πρωθυπουργός. «Πριν σπεύσουμε να μιλή-
σουμε για το επόμενο ή μεθεπόμενο μέτρο της κυβέρνησης να πατήσουμε 
το pause και να δούμε τις ήδη σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη 
δρομολογηθεί. Όπως για παράδειγμα το Market Pass. αυτοσυγκράτηση και 
υπομονή, είμαστε αισιόδοξοι. Αν κάτι με έχει διδάξει η ζωή αυτά τα τρισίμησι 
χρόνια είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί» ανέφερε.

Αύξηση κατώτατου μισθού από 1 Απρίλιου 
Σε ερώτηση σχετικά με το ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία 

της αύξησης των εισοδημάτων και των μισθών, καθώς και το αν συνδέεται η 
επίσπευση της αύξησης του κατώτατου μισθού (1η Απριλίου αντί 1η Μαΐου) 
με τον χρόνο των εκλογών ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι την 1η Απριλί-
ου ξεκινά η τουριστική περίοδος και επειδή πάρα πολλοί εργαζόμενοι του 
κλάδου αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι σωστό η αύξηση να αφορά 
ολόκληρη την τουριστική περίοδο.

Εξήγησε στη συνέχεια ότι η αύξηση των μισθών έχει πρωτίστως να κά-
νει με τη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. «Όσο 
η οικονομία μας γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής, όσο παράγει 
περισσότερο προστιθέμενο πλούτο τόσο θα υπάρχει δυνατότητα στις επι-
χειρήσεις αλλά θα το ζητήσει και η ίδια η αγορά εργασίας, να αυξάνονται οι 
αποδοχές των εργαζομένων. Πάρτε για παράδειγμα τον Τουρισμό» είπε και 
το ανέλυσε.

Τόνισε επίσης πως «δεν μας ενδιαφέρει να μπορούμε να προσφέρουμε 
στους Έλληνες συμπολίτες μας, ειδικά στους νέους οποιαδήποτε δουλειά. 

Θέλουμε κατά προτίμηση οι δουλειές αυτές να είναι σταθερές και να πλη-
ρώνουν καλύτερους μισθούς γι αυτό και έχουμε νομοθετήσει μια σειρά από 
κίνητρα».

Για τον κατώτατο μισθό επεσήμανε ότι η αύξηση που έχει νομοθετηθεί εί-
ναι μία σημαντική αύξηση, ενώ γενικότερα για τις αυξήσεις των μισθών στις 
επιχειρήσεις είπε ότι «μπορούν καλύτερα και θα είναι καλύτερες οι αυξήσεις 
των μισθών» ειδικά για ανταγωνιστικές, περιζήτητες ειδικότητες.

Μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων
Επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο 

μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων από 1/1/2024. «Ναι, θα έχουμε νέο 
ενιαίο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων το 2024», είπε υπογραμμίζοντας 
πως έχουν επιπλέον γίνει στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους 
τομείς του δημοσίου.

Για την ανεργία, εκτίμησε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχει μείωση 
της ανεργίας των γυναικών ΕΕ 29,8% στην Ελλάδα και  μείωση της ανεργί-
ας στους νέους 17,5% ,πολύ μεγαλύτερη από την ΕΕ. 

 Περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών
Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του 

λεγόμενου μη-μισθολογικού κόστους και των ασφαλιστικών εισφορών πριν 
και μετά τις εκλογές, επεσήμανε: «Είναι στις προθέσεις μας η περαιτέρω 
μείωση των εργοδοτικών εισφορών και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο 
συγκεκριμένα όταν παρουσιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμά μας για τη 
δεύτερη τετραετία. 

Για τις συντάξεις
Όσον αφορά την προοπτική άμεσης επιστροφής αναδρομικών για επι-

κουρικές και δώρα σε όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο στις 350.000 
που κατέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια, ο κ. Μητσοτάκης είπε δεν έχει συ-
μπληρωθεί ακόμη ούτε ο πρώτος μήνας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και 
δεν θα είναι σε θέση ως οικονομικό επιτελείο να έχουν μία καλύτερη εικόνα 
για τα δημοσιονομικά δεδομένα πριν από τον μήνα Φεβρουάριο.

Για την επενδυτική βαθμίδα
«Η Κύπρος και η Πορτογαλία δεν έπαιξαν κορόνα – γράμματα τις τύχες 

των χωρών τους. Έχουμε πετύχει 11 αναβαθμίσεις και είμαστε ένα σκαλο-
πάτι πριν. Το μόνο κομμάτι του παζλ που λείπει είναι η επίτευξη. Θα γίνει 
μέχρι το 2023. Οι αγορές περιμένουν να δουν τι θα γίνει στις εκλογές», είπε 
ο πρωθυπουργός αναφορικά με την επενδυτική βαθμίδα.

«Αν μας εμπιστευτούν ξανά, θα μάς δοθεί η βαθμίδα. Και είμαι απολύτως 
σίγουρος. Αλλά αν προκύψει κυβέρνηση με άλλο πρόγραμμα δεν θα δούμε 
επενδυτική βαθμίδα ούτε με κιάλι. Κοιτάξτε πόσο έχει αλλάξει το επιχειρη-
ματικό περιβάλλον στη χώρα», τόνισε ο πρωθυπουργός, δείχνοντας σχε-
τικά διαγράμματα. «Θα συνεχίσουμε την επιτυχημένη πολιτική μας για την 
επενδυτική βαθμίδα. Σε καμία περίπτωση αυτή η εικόνα δεν πρέπει να μας 
κάνει να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Η πολιτική που έχουμε 
εφαρμοστεί είναι αυτή που δημιουργεί τον δημοσιονομικό χώρο. Αν ο ρυθ-
μός ανάπτυξης ήταν χαμηλότερος, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα», σημείωσε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και ανάπτυξη 
«Στηρίζουμε κατ’ εξοχήν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, μέσω του Ε-

ξοικονομώ για παράδειγμα. Είναι χρήματα που καταλήγουν στο σύνολο του 
επιχειρηματικού κόσμου. Το ίδιο ισχύει και για το ΕΣΠΑ «Τα χρήματα δεν θα 
πάνε σε λίγους προνομιούχους. Ήταν πρωτοφανής η κρίση που περάσαμε. 
Από το 2015 μέχρι το 2019 η ανάπτυξη ήταν 0,5% κατά έτος, το 1/4 της α-
νάπτυξης της ΕΕ. Αυτή η απόκλιση καλύπτεται με ρυθμούς διπλάσιους από 

τον μέσο όρο της ΕΕ», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι 
η χώρα έχει γίνει καλύτερη στην αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Ταμειακά διαθέσιμα
Ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τα ταμειακά διαθέσιμα, είπε χαρα-

κτηριστικά «μαξιλάρι» έχω για να κοιμάμαι. Τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας 
δεν πρέπει να είναι υπερήφανος για το «μαξιλάρι» που άφησε η κυβέρνησή 
του, καθώς προήλθε από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης και την 
ύπαρξή του επέβαλαν οι δανειστές επειδή δεν εμπιστεύονταν την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ενημέρωσε, τα ταμειακά διαθέσιμα σήμερα είναι στα 39 
δισ. ευρώ.

Φοροδιαφυγή
«Μας απασχολεί η φοροδιαφυγή και τα επιδόματα» απάντησε ο πρωθυ-

πουργός σε σχετική ερώτηση. «Δεν έχουμε άλλο τρόπο όμως από τις φορο-
λογικές δηλώσεις. Έχουμε μία καλύτερη φορολογική συμμόρφωση. Άκουσα 
παράπονα από επαγγελματίες. Δεν αποκλείεται να μη δήλωναν τα πραγμα-
τικά τους εισοδήματα. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα με νέες τεχνολογίες».

Μνημόνιο, επιδοματική πολιτική και «ιλουμινάτι»
Σε ερώτηση για ενδεχόμενο νέο μνημόνιο λόγω επιδοματικής πολιτικής, 

απάντησε: «Διαβάζω και εγώ διάφορους ιλουμινάτι οικονομικούς αναλυ-
τές. Η πολιτική μας στήριξε την κοινωνία σε πρωτοφανείς συνθήκες. Είμαι 
υπερήφανος. Πήραμε το ρίσκο για να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Θα 
διδάσκεται ως εργαλείο δημόσιας πολιτικής στο μέλλον, ελπίζω να μην 
ακουστεί αλαζονικό. Είμαι βαθιά φιλελεύθερος αλλά είμαι υπέρ της κρατι-
κής παρέμβασης όταν έχουμε κινδύνους συστημικού χαρακτήρα», τόνισε 
ο πρωθυπουργός. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως αρνητικό παράδειγμα τη 
Βρετανία όπου κατέρρευσε τόσο η λίρα, όσο και η κυβέρνηση της Λίζα Τρας. 
«Προστατεύσαμε τις θέσεις εργασίας και είχαμε γρήγορη ανάκαμψη. Εδώ 
δεν έχουμε μοντέλο ΗΠΑ», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Για τράπεζες και υδρογονάνθρακες
«Όταν ήρθαμε στα πράγματα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν 40%, 

τώρα είναι 10%», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τόνισε ότι τα προγράμ-
ματα στήριξης στους δανειολήπτες ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα και ζήτησε 
από τις Τράπεζες  να αυξήσουν τα επιτόκια των καταθέσεων. «Υπάρχει 
περιθώριο για ανταγωνισμό στις δανειοδοτήσεις. Τους συνεπείς πελάτες να 
μην τους ξεχνάνε οι τράπεζες».  

Η συζήτηση για τους υδρογονάνθρακες, όπως είπε,  πάει πίσω στο 
2012-2014. Ήταν η τελευταία σοβαρή προσπάθεια. Η προσπάθεια πάγωσε 
την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνει όμως σάρκα και οστά, είναι και ανάγκη της 
Ευρώπης», ενώ τόνισε ότι οι έρευνες δεν γίνονται μόνο στην Κρήτη, αλλά 
και στη Δυτική Ελλάδα.

Για τις απευθείας αναθέσεις
Σε ερώτηση για τις απευθείας αναθέσεις στη νυν τετραετία, ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης σημείωσε ότι: «Δεν έχω την ίδια εικόνα για τις απευθείας ανα-
θέσεις. Όμως αν πιστεύει κανείς ότι τη δύσκολη περίοδο με τον κοροναϊό 
ότι μπορούσαμε να επιλέξουμε άλλο δρόμο να έρθει να μου το πει. Ας εί-
μαστε ρεαλιστές και έντιμοι. Δεν λέω ότι όλα έγιναν όλα ορθά. Χρειάζεται 
διερεύνηση. Ποτέ δεν έχω δυσκολία να απαντώ ευθέως και να δέχομαι την 
κριτική. Όταν προέκυψε το θέμα των υποκλοπών, έκανα άμεσα δήλωση, ο 
κ. Τσίπρας ακόμα δεν έχει μιλήσει για τις βαλίτσες με τα λεφτά. Δεν υπήρξε 
πάντως καμία χώρα που δεν προχώρησε σε τέτοιες διαδικασίες, για εμβόλια 
και μάσκες και τα λοιπά», είπε ο πρωθυπουργός, ρίχνοντας «καρφί» για το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

 «Κόκκινα» δάνεια και πλειστηριασμοί
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά για το θέμα 

και ότι τα νούμερα δεν ήταν αυτά που περίμεναν αλλά είναι καλύτερα σε 
σχέση με το παρελθόν. «Οι απευθείας διευθετήσεις έχουν αυξηθεί επίσης 
έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε αναγκαστικές εκτελέσεις», σημείωσε. 

Στήριξη νέων και γονέων
To brain drain έχει αρχίσει να αντιστρέφεται, είπε ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης, ενώ τόνισε ότι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να δέχονται βιογραφικά από 
το εξωτερικό από παιδιά που θέλουν να γυρίσουν πίσω. «Καταργήσαμε και 
τον φόρο γονικής παροχής μέχρι 800.000 ευρώ. Πολλές δουλειές σήμερα 
πληρώνουν πολύ παραπάνω από τον κατώτατο μισθό. Βλέπω με μεγάλη 
χαρά τα νέα παιδιά να πηγαίνουν στη ναυτιλία. Είσαι νέος καπετάνιος και 
βγάζεις 10.000 το μήνα. Θα πρέπει να δημιουργούμε καλές αποδοχές για 
όλους, για τον μέσο όρο», υπογράμμισε.

 Για την αγροτική οικονομία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τις κινητοποιήσεις των αγροτών 

που έχουν ανακοινωθεί και είπε: «Κινητοποιήσεις πάντα γίνονται, έχουμε 
καλό κλίμα. Η αγροτική οικονομία, θα βοηθηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Φέτος σε μία σειρά προϊόντων είχαμε πολύ καλές τιμές, στο λάδι για παρά-
δειγμα. Είναι σημαντική ανάσα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
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Θεματικές συνεντεύξεις Μητσοτάκη εν όψει εκλογών
«Παράθυρο» για αύξηση κατώτερου μισθού, νέο ενιαίο μισθολόγιο 

στο Δημόσιο, μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
 



Στα νικηφόρα 
αποτελέσμα-
τα επέστρεψε 

η ΒΕΡΟΙΑ, η οποία 
στο πλαίσιο της 12ης 
αγωνιστικής της SL2 
επικράτησε με 2-0 του 
Απόλλωνα Πόντου και 
πήρε βαθιά βαθμολογι-
κή ανάσα!

Το παιχνίδι ήταν ένας επιθε-
τικός μονόλογος της «Βασίλισ-
σας», η οποία χωρίς να πιάσει 
σπουδαία απόδοση και να δημι-
ουργήσει πολλές ευκαιρίες, ήταν 
ανώτερη μέσα στο γήπεδο και 
δίκαια έφτασε στη νίκη, με τέρ-
ματα που πέτυχαν στο φινάλε 
του αγώνα οι Μπουόλι και Ελευ-
θεριάδης.

Οι Βεροιώτες ξεκίνησαν 
«φορτσάτοι» τον αγώνα και μό-
λις στο 2’ ζήτησαν πέναλτι σε 
χέρι αμυντικού του Απόλλωνα, 
έπειτα από γύρισμα του Ντου-
μάνη από δεξιά, όμως η κα 
Τσιοφλίκη έδειξε να συνεχιστεί 
το ματς.

Στο επόμενο λεπτό, μεγάλη 
ευκαιρία για την «Βασίλισσα» ό-
ταν μετά από κόρνερ του Μπου-
κουβάλα, ο Μπελεβώνης έπια-
σε την κεφαλιά από καλή θέση 
στέλνοντας τη μπάλα λίγο δίπλα 
από το δεξί δοκάρι της αντίπα-
λης εστίας! Στο 12’ διαδοχικά 
σουτ των Φασίδη και Μπουκου-

βάλα δεν βρήκαν στόχο.
Μετά το 15λεπτο οι φιλοξε-

νούμενοι ισορρόπησαν κάπως 
τον ρυθμό και στο 19’ είχαν την 
πρώτη τους επικίνδυνη επίσκε-
ψη στα Βεροιώτικα καρέ, με τον 
Μουμίν να βγάζει από αριστε-
ρά επικίνδυνη συρτή σέντρα και 
τους αμυντικούς της «Βασίλισ-
σας» να διώχνουν σε κόρνερ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο του 
πρώτου μέρους οι «κυανέρυ-
θροι» έγιναν και πάλι πιεστικοί 
και στο 35’ το σουτ του Μπλέ-
τσα έξω από την περιοχή, απο-
κρούστηκε σε κόρνερ από τον 

Πίτκα, ενώ στο επόμενο λεπτό 
μετά από φάση διαρκείας στα 
καρέ του Απόλλωνα, ο Μασού-
ρας έπιασε το γυριστό σουτ αλ-
λά ο Ντιαλόσι έδιωξε λίγο πριν 
η μπάλα περάσει τη γραμμή του 
τέρματος!

Στο 39’ ο Πίτκας έδιωξε με 
γροθιές την απευθείας εκτέλεση 
φάουλ του Φασίδη, με το 0-0 να 
παραμένει έως το τελικό σφύ-
ριγμα της κας Τσιοφλίκη για το 
πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη συνεχίστη-
κε ο ίδιος ρυθμός, με τους Βε-
ροιώτες να έχουν την κατοχή και 

να ψάχνουν το γκολ.
Στο 56’ ο Ντουμάνης έβγαλε 

επικίνδυνη σέντρα αλλά έδιωξε 
ο Καλογέρης, ενώ τρία λεπτά 
αργότερα «απάντησαν» οι φιλο-
ξενούμενοι με το διαγώνιο σουτ 
του Καλογέρη λίγο μέσα από 
την περιοχή και από θέση δεξιά, 
να αποκρούεται σωτήρια από 
τον Βενετικίδη.

Από εκεί και πέρα και για ένα 
20λεπτο δεν υπήρξε κάποια ιδι-
αίτερη ευκαιρία στο ματς, όμως 
μετά το 80’ το ματς «άναψε» και 
πάλι, με τον Αραβίδη στο 84’ να 
πιάνει ψηλοκρεμαστή κεφαλιά 

και τον Βενετικίδη να διώχνει σε 
κόρνερ, ενώ στο 86’ τους Βεροι-
ώτες να ανοίγουν το σκορ με ό-
μορφη κεφαλιά του Μπουόλι, έ-
πειτα από σέντρα του Μουχάλη 
από δεξιά, δίνοντας ένα σπου-
δαίο τρίποντο στην ομάδα του!

Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε 
στο 4ο λεπτό των καθυστερή-
σεων ο Ελευθεριάδης, με ωραίο 
σουτ μέσα από την περιοχή!

Διαιτητής του αγώνα ήταν η 
Λαρισαία Ανδρομάχη Τσιοφλί-
κη, με βοηθούς τους συντοπίτες 
της, Μάνο και Δεδικούση.

ΒΕΡΟΙΑ (Σπύρος Μπαξε-
βάνος): Βενετικίδης, Μπουκου-
βάλας, Ντουμάνης (73’ Μου-
χάλης), Στίκας (64’ Περδίκης), 
Κολλαράς, Μασούρας, Μπλέ-
τσας, Γιουκούδης (73’ Ιωάννου), 
Μπελεβώνης (64’ Ελευθεριά-
δης), Φασίδης, Μπουόλι.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (Δημή-
τρης Καλαϊτζίδης): Πίτκας, Δαλι-
ανόπουλος, Μουμίν, Καλαϊτζίδης 
(83’ Αραβίδης), Νασέρ, Καλογέ-
ρης, Αμαραντίδης, Μπελεβώνης, 
Ντιαλόσι, Λάμπρης, Εσαλό.

Μπαξεβάνος:«Αφιερωμέ-
νηηνίκηστονΜαραγκό-Θα
υπάρξειεπιπλέονενίσχυση»

Στις δηλώσεις του μετά τη νί-
κη της ομάδας του με 2-0 επί 
του Απόλλωνα Πόντου, ο προ-
πονητής της ΒΕΡΟΙΑΣ Σπύρος 
Μπαξεβάνος έδωσε συγχαρη-
τήρια στους παίκτες του για την 
πίστη που έδειξαν για τη νίκη, 
την οποία τόνισε ότι αφιερώ-
νουν όλοι στον Στέλιο Μαραγκό!

Επίσης, σημείωσε ότι θα υ-
πάρξει επιπλέον μεταγραφική 
ενίσχυση.

Πηγή: kerkidasport.gr

Βαθμολογική ανάσα για τη ΒΕΡΟΙΑ!
Νίκησε τον Απόλλων Πόντου 2-0
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Την πρώτη της νίκη 
στο 2023 πανηγύ-
ρισε την Κυριακή 

(22/1) η ΒΕΡΟΙΑ, η οποία 
για την 12η αγωνιστική 
της SL2, επικράτησε 2-0 
του Απόλλωνα Πόντου και 
πήρε βαθμολογική ανάσα.

Ήταν μια δίκαιη νίκη για τους «κυ-
ανέρυθρους», παρότι έδειξαν να έ-
χουν ένα πρόβλημα ψυχολογίας από 
την δύσκολη εβδομάδα που προη-
γήθηκε, μετά την αποχώρηση του 
αρχηγού τους Στέλιου Μαραγκού και 
τα όσα συνέβησαν, αλλά και την δυ-
σχερή βαθμολογική θέση στην οποία 
βρίσκεται η ομάδα.

Το άγχος ήταν φανερό, με τα πολ-
λά λάθη που έγιναν στον αγωνιστικό 
χώρο, όμως εκείνο που δεν μπορεί 
να προσάψει κανείς στους παίκτες 
της «Βασίλισσας», είναι ότι δεν τα έ-
δωσαν όλα για τους τρεις βαθμούς και 
ότι δεν έδειξαν πίστη για τη νίκη. Απε-
ναντίας, έτρεξαν, έδωσαν πολλές μο-
νομαχίες και δεν τα παράτησαν μέχρι 
το σφύριγμα της λήξης, με αποτέλε-
σμα να ανταμειφθούν με δύο τέρματα!

Ο Σπύρος Μπαξεβάνος ξεκίνησε 
τον αγώνα με τον Βενετικίδη κάτω 
από τα δοκάρια, ο οποίος δεν είχε 
ιδιαίτερη πίεση, τους Ντουμάνη, Κολ-
λαρά πλάγιους μπακ, που βοήθησαν 
κυρίως επιθετικά την ομάδα τους με 
τις πλαγιοκοπήσεις τους και τους Στί-
κα, Μασούρα (επιστρατεύτηκε σε αυ-
τή την θέση ελλείψει άλλου, αφού και 
ο Περδίκης ταλαιπωρήθηκε τελευταία 
από μία τροφική δηλητηρίαση) στις 
θέσεις των δύο στόπερ, οι οποίοι δεν 
αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήμα-
τα με τους αντιπάλους επιθετικούς, 
ενώ ο πρώτος προωθήθηκε αρκετές 

φορές.
Στον χώρο του κέντρου, οι Μπου-

κουβάλας, Μπλέτσας, ήταν τα δύο 
αμυντικά χαφ της «Βασίλισσας», με 
τον πρώτο να κάνει και πάλι ένα με-
στό παιχνίδι και τον δεύτερο να είναι 
καλός στο πρώτο μέρος, όμως στην ε-
πανάληψη να μην αποφεύγει τα λάθη, 
κυρίως σε μεταβιβάσεις.

Οι Φασίδης, Μπελεβώνης ξεκίνη-
σαν στα άκρα της επίθεσης, με τον 
Βεροιώτη επιθετικό να τον... αισθάνε-
ται η αντίπαλη άμυνα σε κάθε επαφή 
του με τη μπάλα, κάτι που δεν μπο-
ρούμε να πούμε για τον Αγρινιώτη 
διεθνή, ο οποίος δεν βρέθηκε σε ιδιαί-
τερα καλή μέρα. Πίσω από τον προω-
θημένο Μπουόλι, που εξιλεώθηκε για 
την πολύ μέτρια εμφάνιση χάρις στο 

γκολ που πέτυχε, ήταν ο Γιουκούδης, 
που άλλαζε θέση με τον Φασίδη, αλλά 
δεν έδειξε την εικόνα που θα περίμενε 
κανείς.

Ο τεχνικός της ΒΕΡΟΙΑΣ, πραγ-
ματοποίησε τέσσερις αλλαγές, προ-
κειμένου να βελτιώσει την εικόνα της 
ομάδας του, κάτι που του βγήκε, αφού 
ο Μουχάλης που στο 72΄πήρε την θέ-
ση του Ντουμάνη, ήταν ο δημιουργός 
του πρώτου τέρματος, ενώ ο Ελευθε-
ριάδης που αντικατέστησε τον Μπε-
λεβώνη στο 64΄, ήταν ο σκόρερ του 
δεύτερου γκολ. Επίσης, στο 64΄ο Στί-
κας παραχώρησε την θέση του στον 
Περδίκη και στο 72΄ο Γιουκούδης στον 
Ιωάννου.

Πηγή: kerkidasport.gr

Δεύτερο διαδοχικό παι-
χνίδι για τον Φίλιππου Βέ-
ροιας, που χρειάστηκε να α-
νατρέψει το σκορ για να πα-
νηγυρίσει τη νίκη. Όπως και 
με τον Ολυμπιακό Βόλου, 
έτσι και σήμερα (21/1), το 
ημίχρονο βρήκε τον Φίλιππο 
πίσω στο σκορ, ωστόσο για 
μια ακόμη φορά απέδειξε ότι 
ξέρει να διαχειρίζεται κατα-
στάσεις και έχει τα ψυχικά 
αποθέματα να επανέρχεται.

Οι δύο πρώτες περίο-
δοι βρήκαν τον Πρωτέα να 
προηγείται, με μια πολύ “εύ-
θραυστη” διαφορά, όπως 
και αποδείχτηκε. Στο πρώ-
το μέρος του ημιχρόνου, οι 
γηπεδούχοι προηγούταν με 
15-14 και στο δεύτερο κα-
τάφεραν να αυξήσουν τη 
διαφορά κατά δύο πόντους 

και να πάνε στα αποδυτήρια 
με το σκορ στο 39-36 υπέρ 
τους.

Για άλλη μια φορά, ο Ευ-
θύμης Κοθράς φαίνεται ότι 
έκανε “ηλεκτροσόκ” στους 
παίκτες του κατά τη διάρκεια 
της ανάπαυλας κι έτσι πα-
ρουσιάστηκαν εντελώς δια-
φορετική στις δύο επόμενες 
περιόδους.

Η αρχή έγινε στην τρίτη 
περίοδο, εκεί που οι “ερυ-
θρόλευκοι”, όντας όσο α-
ποτελεσματική χρειαζόταν, 
πήραν προβάδισμα δύο 
πόντων, φτάνοντας το σκορ 
στο 61-59 υπέρ μας. Ωστό-
σο, η νίκη εξασφαλίστηκε 
στην τελευταία περίοδο, ό-
που η ομάδα μας κατάφερε 
να περιορίσει επιθετικά τον 
Πρωτέα και όντας εξίσου α-

ποτελεσματική με το προη-
γούμενο δεκάλεπτο, πήρε τη 
νίκη με 86-75.

Πρωτέας Γρεβενών-Φί-
λιππος Βέροιας 75-86

Δια ιτητές:  Σαρακεν ί -
δης-Σελεβός-Κανελλίδης

Δεκάλεπτα: 15-14, 39-36, 
59-61, 75-86

Πρωτέας Γρεβενών (Χα-
σιώτης): Κεραμάρης, Μόρας 
12(2), Κλωναράς 14(2), Α-
ναστασόπουλος 19(2), Πα-
λάσκας, Πέντιτς 10(2) Μαρα-
βέγιας 4, Κουρέπης 16(2), 
Ασλανίδης, Ζήμπρας.

Φίλιππος Βέροιας (Κο-
θράς): Αποστολίδης 17(4), 
Ιγλέζος, Καραγιώργος 4, Ε-
λευθεριάδης 36(3), Ξενιτίδης 
7(1), Γκάντζος 14(1), Κων-
σταντινίδης 4, Μπένας 4(1).

Πάει για άλλες τρεις μεταγραφές
η «Βασίλισσα»!

Επιτακτική ανάγκη εί-
ναι πλέον η περαιτέρω 
ενίσχυση του ρόστερ της 
ΒΕΡΟΙΑΣ, μετά την φυγή 
των Μαραγκού, Παπατζί-
κου, Σταμπουλίδη, Τασιό-
πουλου και εκτός απροό-
πτου του Μπούζα, με την 
ομάδα να προχωράει τε-
λικά σε νέες μεταγραφές.

Κάτι άλλωστε που 
επιβεβαίωσε στις δηλώ-
σεις του μετά το τέλος 
του αγώνα με τον Απόλ-
λωνα Πόντου και ο προπονητής της «Βασίλισσας» Σπύρος Μπαξεβάνος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kerkidasport.gr οι «κυανέρυθροι» έχουν ήδη συμφωνήσει 
με έναν κεντρικό αμυντικό, ενώ βρίσκονται σε συζητήσεις με έναν χαφ και έναν επιθετικό, με 
τις εξελίξεις να αναμένονται μέσα στα προσεχή 24ωρα.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής, στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, οι Βεροιώτες έχουν 
αποκτήσει τον 27χρονο αμυντικό Άρη Κολλαρά, τον 25χρονο μέσο Λάζαρο Ελευθεριάδη και 
τον 25χρονο επιθετικό Δημήτρη Γιουκούδη.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 
13ης αγωνιστικής για το Πρωτάθλη-
μα της Super League 2, με το εκτός 
έδρας ματς της ΒΕΡΟΙΑΣ στην Καρ-
δίτσα κόντρα στην τοπική Αναγέννη-
ση, να διεξάγεται την Κυριακή (29/1) 
χωρίς τηλεοπτική κάλυψη.

Αναλυτικά:
Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.01.2023
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β – Παν-

σερραϊκός (13:45/ΕΡΤ3)
AEL FC ARENA, Ηρακλής Λάρι-

σας – Παναθηναϊκός Β (14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.01.2023
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αναγέννηση Καρδί-

τσας – ΒΕΡΟΙΑ (14:45)
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Απόλλων Πό-

ντου – ΑΕΛ (14:45)
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, Απόλλων Λά-

ρισας – Αλμωπός Αριδαίας (14:45)
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας - Μακεδονικός 

(14:45)
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ, Νίκη Βόλου 

– ΠΟΤ Ηρακλής (14:45)
ΡΕΠΟ: Θεσπρωτός

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.01.2023
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Χανιά  

(15:15/ΕΡΤ3)

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.01.2023
Π.ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική – Α-

πόλλων Σμύρνης (14:45)
Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, Ηρόδοτος – 

Παναχαϊκή (14:45)
Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ, Κηφισιά - Επισκο-

πή (14:45)
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ, ΟΦ Ιεράπε-

τρας - Καλαμάτα(14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.01.2023
ΓΡ.  ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ,  A thens 

Kallithea - Ηλιούπολη (15:15/ΕΡΤ3)
Σ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΠΑΟ Ρουφ - 

Αιγάλεω(14:45)
ΡΕΠΟ: Ολυμπιακός Β

ΒΕΡΟΙΑ: Το πρόβλημα ψυχολογίας
και η πίστη για τη νίκη!

SL2: Κυριακή στην Καρδίτσα η ΒΕΡΟΙΑ
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Νικηφόρο πέρασμα με ανατροπή
του Φιλίππου από τα Γρεβενά!
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Τα αποτελέσματα της 12ης 
Αγωνιστικής στην Α΄ΕΠΣ 

Ημαθίας

Με νίκες προχώρησαν για μία ακόμη αγωνιστική οι δύο ομάδες 
που προπορεύονται στον βαθμολογικό πίνακα της Α’ κατηγορίας 
της ΕΠΣ Ημαθίας. Στην 12η στροφή του πρωταθλήματος, η Αγ. 
Μαρίνα νίκησε δύσκολα με ανατροπή 2-1 την «αναγεννημένη» Νά-
ουσα εκτός έδρας και παρέμεινε μόνη πρώτη, ενώ με έναν βαθμό 
λιγότερο ακολουθούν τα Τρίκαλα που συνέτριψαν με 6-1 την Αλε-
ξάνδρεια στο γειτονικό ντέρμπι!

Στην 3η θέση της βαθμολογίας εδραιώθηκε το Μακροχώρι, που 
νίκησε στο γήπεδό του με 4-1 την Β’ ομάδα της Βέροιας, ενώ με νί-
κη συνέχισε και ο Κοπανός που επιβλήθηκε με 3-0 των Λευκαδίων 
εντός έδρας.

Τέλος, σημαντικό διπλό πέτυχε η Μελίκη που πέρασε με 2-0 
από τον Άγιο Γεώργιο.

Α’ ΕΠΣΗ - 12η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αγ. Γεώργιος - Μελίκη  ........................................................... 0-2
Νάουσα - Αγ. Μαρίνα  ............................................................. 1-2
Τρίκαλα - Αλεξάνδρεια  ........................................................... 6-1
Κοπανός - Λευκάδια  .............................................................. 3-0
Μακροχώρι - Βέροια Β’  .......................................................... 4-1

Πηγή: kerkidasport.gr
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Ο Φίλιππος Βέροι-
ας υποδέχτηκε 
το απόγευμα 

του Σαββάτου 21/1 τον 
ΠΑΣ Φοίβο Συκεών, 
στο πλαίσιο στο πλαί-
σιο του Πρωταθλήμα-
τος χάντμπολ της Α2 
Ανδρών (Β’ Όμιλος).

Από το ξεκίνημα του παιχνι-
διού, η φιλοξενούμενη ομάδα 
προηγήθηκε στο σκορ, και παρά 
τις προσπάθειες του Φιλίππου να 
ανταπεξέλθει, δεν τα κατάφερε. Ο 
αγώνας έληξε με σκορ 28-34.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-5, 7-9, 
9-13, 11-16, 13-20 (ημ.), 15-22, 
17-24, 20-27, 23-28, 26-30, 28-
34.

Φίλιππος Βέροιας: Μαυρίδης 
Δ., Μαυρίδης Κ. 1., Τσαγκαρός, 
Μανούδης, Γκόσκινος, Βλάχος 12, 

Ξέρξης 3, Δεληγιάννης 3, Δελη-
χρήστος, Χατζηγεωργίου 2, Γραμ-
ματικόπουλος, Αμπρικίδης, Διδα-
σκάλου 7, Κούγιας

ΠΑΣ Φοίβος Συκεών: Acimovic 
6, Eleta 4, Βραχιολίδης 10, Δε-
ληζάνος 7, Δέλιας, Καρανάτσιος, 
Κουβράκης 2, Κούλαλης, Λυκο-

στράτης 2, Παντικίδης, Πατσιάς, 
Σιούλης 2, Στανκίδης, Συράκος, 
Τσιρανίδης, Φωτογλου 1.

Εντός έδρας ήττα του Φιλίππου Βέροιας
από τον Φοίβο Συκεών

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

23-01-2023 μέχρι 

29-01-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τρίτη 24-1-2023

13:30-17:30 ΦΥΤΟ-

ΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥ-

ΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από 

μάρκετ Γαλαξίας) 23310-

75180

21:00-08:00ΜΠΑΛΙΟΥ

Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 

18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 

23310-29759

Φαρμακεία

Μόνο η αναμέτρηση της μίας 
παιδικής ομάδας του Φιλίππου 
Βέροιας, για τα πρωταθλήματα 
της ΕΚΑΣΚΕΜ πραγματοποιήθη-
κε το Σαββατοκύριακο 21-22/1.

Το παιχνίδι των Παίδων με 
τον Ζαφειράκη Νάουσας αναβλή-
θηκε λόγω παρουσίας παικτών 
στα κλιμάκια, ενώ ο αγώνας των 
Εφήβων κατόπιν αιτήματος του 
αντιπάλου.

ΠΑΙΔΕΣΣΦΚΠιερικός
Αρχέλαος78-47ΦίλιπποςΒέ-

ροιας2
Την ήττα στην Κατερίνη γνώ-

ρισε η δεύτερη παιδική ομάδα 
του Φιλίππου Βέροιας. Οι παί-
κτες του Χρήστου Μπλατσιώτη 
βρέθηκαν στο Κλειστό Γυμναστή-
ριο ΣΣ Κατερίνης, για να αντιμε-
τωπίσουν τον Πιερικό Αρχέλαο 
στα πλαίσια της 13ης αγωνιστι-

κής του παιδικού πρωταθλήμα-
τος της ΕΚΑΣΚΕΜ. Αυτή τη φο-
ρά, οι Παίδες δεν ήταν αρκετά 
αποτελεσματικοί στην επίθεση 
και από την πρώτη περίοδο κυ-
νηγούσαν το σκορ, χωρίς να 
καταφέρουν να ανατρέψουν την 
κατάσταση.

Διαιτητές: ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ, ΚΑΡ-
ΛΙΑΜΠΑΣ.

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 36-24, 
57-36, 78-47.

Πιερικός Αρχέλαος (ΦΩΤΑΣ): 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3, ΚΑΡΑ-
ΤΖΟΥΛΗΣ 4, ΠΑΤΕΡΑΣ 6 (2), 
ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ 3 (1), ΠΟΔΑΣ 15 
(3), ΛΕΝΟΣ 12, ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ 3 
(1), ΤΡΟΥΜΠΑΛΟΣ 14 (2), ΤΣΕ-
ΡΕΠΙ 4, ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ 7 (1), ΤΣΙ-
ΡΙΜΠΑΣΗΣ 3 (1), ΤΣΙΡΩΝΙΔΗΣ 
4.

Φίλιππος Βέροιας 2 (ΜΠΛΑ-
ΤΣΙΩΤΗΣ): ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥ-

ΛΟΣ 2, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 3, ΝΑ-
ΤΣΙΟΥΛΑΣ, ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΤΟ-
ΓΙΑΝΝΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
ΚΕΧΑΓΙΑΣ, ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ 10, ΧΑ-

ΤΖΗΠΑΝΟΣ 1, ΤΟΚΑΣ 7 (1), ΛΕ-
ΟΝΤΑΡΑΣ 21.

Πηγή: kerkidasport.gr

Βόλεϊ - Πρωτάθλημα 
κορασίδων: Άνετη νίκη του 

Ποσειδώνα επί του Ζαφειράκη 
Νάουσας με 3-0 σετ

Τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος κορασίδων Κεντρο-
δυτικής Μακεδονίας και ο Ποσειδώνας κέρδισε μέσα στην Βέροια 
τόν Ζαφειράκη Νάουσας με 3-0 σετ (25-12,25-8,25-21). Παίζοντας 
εξαιρετικά κατά διαστήματα, έδειξαν από την αρχή την ανωτερότητα 
τους και κέρδισαν εύκολα το παιχνίδι χωρίς να απειληθούν σε κα-
νένα σημείο του αγώνα. Όλες οι αθλήτριες που χρησιμοποιήθηκαν 
παίξανε καλά και άφησαν υποσχέσεις για το μέλλον.

Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος) Καπνά Ηλιάνα, Βέργου Θωμαή, 
Βέιου Μελίνα, Χατζηαθανασίου Άννα, Μπασιά Μαριαλένα, Πάντσιου 
Βασιλική, Χαρίση Αθανασία, Κατσιγιάννη Ιωάννα, Κουτσαντά Αλε-
ξάνδρα, Πετρίδου Δήμητρα, Βοργιανζιδου Ελένη, Γιουβανούλη Δή-
μητρα, Τσακιρίδου Ευδοξία, Θεοδωρακοπούλου Άννα

Δύο αναβολές και μία ήττα για Παίδες
και Εφήβους του Φιλίππου Βέροιας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

χρειάζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκο-
μείου Βέροιας είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 22 

Ιανουαρίου 2023 στις 2.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αρχαγ-
γέλων στα Ασώματα Βέροιας η 
Βασιλική Λαγιώνη,  σε ηλικία 
89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 23 

Ιανουαρίου 2023 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου στον Τρίλοφο ο Νι-
κόλαος Γεωρ. Γαλιτσιάδη,  
σε ηλικία 81 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 23 

Ιανουαρίου 2023 στις 3.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου Ν. Νικομήδειας Ημαθίας 
η Σοφία Ιωσηφίδου,  σε ηλι-
κία 77 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 23 

Ιανουαρίου 2023 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας ο Γεώργιος Δημητρέσης,  
σε ηλικία 92 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 22 

Ιανουαρίου 2023 στις 1.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου στην Φυτειά η Ελένη 
Τότσκα,  σε ηλικία 86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 22 

Ιανουαρίου 2023 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής στην Πατρίδα ο 
Απόστολος Σαβ. Καραγιου-
βάννης,  σε ηλικία 63 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε Γενική Συνέλευση 

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Η-
μαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια Γενική Συ-
νέλευση της Εταιρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
5 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 19:30 στον όροφο του εστιατορίου 
“Papagallo” (Λεωφ. Ανοίξεως 104, Βέροια). 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει ο απολογισμός 
της τριετίας (2020-2022) και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με 
το ανωτέρω πρόγραμμα και δεν θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυα-
κής μετάδοσης και συμμετοχής.

Υποψηφιότητες μελών γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 3 
Φεβρουαρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. 
info@emipi.gr και κατόπιν συνεννόησης στο τηλέφωνο 6942982745. 

Περισσότερες πληροφορίες, όπως και την αίτηση υποψηφιότητας 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αντλήσουν από την ιστοσελίδα της Ε.Μ.Ι-
.Π.Η. www.emipi.gr.

Της Γενικής Συνέλευσης θα προηγηθεί κοπή της Πρωτοχρονιάτι-
κης Βασιλόπιτας.

Καλούνται τα μέλη της Ε.Μ.Ι.Π.Η. και κάθε ενδιαφερόμενος να 
τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση της Εταιρείας.    

Με τιμή,
 Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας
   Δρ. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας    Ολυμπία Σ. Μπέτσα

Σημαντικές Σημείωσεις:
1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή σας στις ερ-

γασίες της Γενικής Συνέλευσης είναι η προηγούμενη οικονομική εκκαθά-
ριση των οφειλών σας προς την Ε.Μ.Ι.Π.Η. (μπορεί να γίνει και κατά την 
ημέρα της Γεν. Συνέλευσης).

2) Τελική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρα-
σκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 (ώρα 23:59). Οι υποψηφιότητες κατατίθενται 
γραπτώς και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκ. ταχυδρομείο της 
Ε.Μ.Ι.Π.Η. info@emipi.gr (βλ. παρακάτω). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έ-
χουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους προς το σωματείο μέχρι την ανωτέρω 
ημερομηνία και να έχουν αποστείλει αποδεικτικό της κατάθεσής τους στο 
ηλ. ταχυδρομείο της Ε.Μ.Ι.Π.Η., αν επιλέξουν την κατάθεση στον τραπε-
ζικό λογαριασμό (EUROBANK GR30 0260 0770 0001 2020 0673 505). 
Για οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα καλούνται να έρχονται σε συνεννόη-
ση με την Ταμία της Ε.Μ.Ι.Π.Η. κα. Ιωάννα Ζιώγα στο τηλ. 6988396029.

3) Μέλη τα οποία δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση της Ε.Μ.Ι-
.Π.Η. και τα οποία δεν έχουν ανταποκριθεί και σε προηγούμενες προ-
σκλήσεις συλλογικών διαδικασιών ή δραστηριοτήτων της Ε.Μ.Ι.Π.Η. και 
δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα θα τεθούν υπό διαγραφή. 

4) Για πιθανή απουσία σας παρακαλούμε να ενημερώσετε το Δ.Σ. είτε 
ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά στα παρακάτω τηλέφωνα: 6942982745 - 
6946901531

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ

Πρόσκληση σε κοπή πίτας 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Άγιος Γεώργιος Πε-

ριστερεώτα έχει την τιμή και την χαρά να σας καλέσει στην κα-
θιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στις 29 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή στις 12:00 π.μ. στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Σωματείου, Γεωργάκη Ολυμπίου 4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.00 Ευλογία της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
12.10 Ενημέρωση-απολογισμός των δραστηριοτήτων του 

Σωματείου για την τριετία 2019-2022 και προγραμματισμός στό-
χων για το νέο έτος από τον πρόεδρο κ. Κυριακίδη Θεοδόσιο.

12.20 Παραδοσιακά τραγούδια από το «Μουσικό Εργαστήρι» 
του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, 
με την επιμέλεια του Γιώργου Πουλαντσακλή. 

12.40 Δεξίωση με καφέ, αναψυκτικά και παραδοσιακά εδέ-
σματα του Πόντου. 

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας
 Δρ. Κυριακίδης   εοδόσιος   Ιορδανίδης Αριστείδης

Προκήρυξη θέσης οδηγού 
πλήρους απασχόλησης

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ προκη-
ρύσσει μία θέση οδηγού πλήρους απασχόλησης 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα 
καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέ-
ρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & 
Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης» στην 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Για την πλήρωση της θέσης:
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας D (Δ) σε 

ισχύ. 
2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)  (Σύμφω-

να με το Π.Δ. 74-2008)
3. Κάρτα οδηγού ψηφιακού ταχογράφου
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- Βιογραφικό σημείωμα
- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
- Φωτοαντίγραφο Διπλώματος
- Φωτοαντίγραφο ΠΕΙ
- Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας και συστατικές επιστο-

λές (αν υπάρχουν)
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση 

πρόσληψης (υπάρχει στην ιστοσελίδα του συλλόγου: https://
tapaidiatisanoixis.gr ) και τα συνοδευτικά έγγραφά της, από την 
Πέμπτη 19.01.2023 έως και την Παρασκευή 27.01.2023 και ώρα 
14:00 ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση  hr@tapaidiatisanoixis.gr με 
θέμα:  Για τη θέση εργασίας Οδηγού.

Η αίτηση πρόσληψης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
άρθρου 8  του Ν.1599/1986. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοι-
χείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με επικυρωμένη βεβαίωση 
του εργοδότη ή/και με τα αντίστοιχα ένσημα ασφάλισης.

Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως υποψήφιοι με αναπηρίες καθώς και 
υποψήφιοι με άτομο με νοητική υστέρηση στην οικογένειά τους. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, πριν από την πρόσληψή του, 
θα κληθεί να καταθέσει αντίγραφο ποινικού μητρώου και επικυ-
ρωμένα όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληροί τις προ-
ϋποθέσεις πρόσληψης βάσει του από 26.10.2021 νέου σχεδίου 
νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 
μετά από συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις πρόσληψης.

Όλοι οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης θα 
λάβουν απάντηση είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά (mail).

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικά.

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμ-
ματεία του ΚΔΗΦ, τηλ.:  23330 27212 καθημερινά από τις 
10.30 π.μ. μέχρι τις 14.00 μ.μ..
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2331440800
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331440810
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης:     100  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440840
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331440820
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440860
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331440879
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2331440870

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440880
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331440890
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 600 τ.μ., στο 

Ξηρολίβαδο, στην 

είσοδο του χωριού 

δεξιά, άρτιο και οικο-

δομήσιμο. Τηλ.: 6983 

876154.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατάστημα 120 τ.μ. 

με πατάρι 35 τ.μ., σε 

άριστη κατάσταση, ε-

ξαιρετικής προβολής, 

κοντά στη γέφυρα 

Κούσιου. Πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο 

6972269839 κ. Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμά-

των στον Τριπότα-

μο Βέροιας, πολύ 

κοντά στο χωριό, 

με ηλεκτρικό ρεύμα, 

είναι ποτιστικό και 

χέρσο. Πληρ. τηλ.: 

23310 27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην 

αντικειμενική αξία 

διαμέρισμα 1ου ο-

ρόφου επί της οδού 

Σταδίου (μετά τη 

γέφυρα προς Ερ-

γοχώρι)  εμβαδού 

78 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1975, χρήζει 

ανακαίνισης. Τηλ: 

2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και 

οικοδομήσιμο, με α-

ποθήκη και αχυρώνα 

παλιά. Πλρη. τηλ.: 

210 7228806 & 6973 

358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην πε-

ριοχή Πιερίων, δίπλα 

στην πρώην ALPHA 

BANK. Τηλ.: 6976 

985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 209 τ.μ., συντε-

λεστής δόμησης 1,2, 

Διογένους με Πιερί-

δων Μουσών γωνία, 

Βέροια. Τηλ.: 2331 

300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ  92 τ.μ του1995 ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ  με 
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 25000
ΠΙΕΡΙΩΝ πανω Διαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 Τ.Μ δυο ομορα  γραφεια με 2wc νοικιασμενα 350€  
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
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πανω από Πιεριων επιπλωμενη ΛΟΥΞ 
1ΔΚWC A/C 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ .450 τ.μ με αδεια  50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 1650 
από παραλια25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
Λ.ΣΟΦΟΥ –Μπαρμπουτα οικ. αρτιο 135 τ.μ κτιζει 2οροφη 
μεζονετα 170τ.μ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ 
ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ οικοπεδ/φο-βιομηχανικο σε ασφαλτο 
7500τ.μ 30000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 

12000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 60000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4000τ.μ οικ.αρτιο 0,4 με θεα 200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€
ΠΑΤΡΙΔΑ προς ΤΡΙΛΟΦΟ δεξια πλευρα 8 ΣΤΡ.Αυτ.αρδευση 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 16000€

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 400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΜΙΑΟΥΛΗ Γραφειο ισογειο 35 τ.μ ανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ  7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ καταστηματα –αποθηκες40 τ.μ κ 25 τ.μ  120€ 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€
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 μονοκατοικία 85μ²  με μεγάλο οικόπεδο 
στην Καστανιά
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

ΒΕΡΓΙΝΑ πωλείται στο κέντρο πλήρως επιπλωμένη και με ηλε-
κτρικές συσκευές εξοπλισμένη διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. περίπου, ο 1ος όροφος είναι 80 τ.μ., σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, μπαλκόνια, ισόγειο χαμηλό 80 τ.μ. 2 με-
γάλους και 2 μικρότερους χώρους με αυτόνομη κεντρική θέρμανση πετρε-
λαίου το καθένα, ηλιακός θερμοσίφωνας. Βρίσκεται σε πολύ όμορφο πρά-
σινο περιβάλλον, πολύ κοντά σε S/M, φαρμακείο, κρεοπωλείο, καφέ κ.λ.π. 

Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο) πλήρως εξοπλι-
σμένο, σε τιμή σόκ λόγω μετεγκατάστασης, σε κεντρικό πεζόδρο-
μο στη Βέροιας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6971831009.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στο κέντρο της Βέροιας, Αγ. 
Δημητρίου 2, απέναντι από το Δημαρχείο (Καφέ 2). Το καφέ είναι πλήρως εξο-
πλισμένο και έχει απεριόριστες δυνατότητες.

Το κατάστημα πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Είναι άριστη ευκαιρία για 
εσένα που θέλεις να δημιουργήσεις μία επιχείρηση με μικρό κεφάλαιο και που 
θα σου φέρει άμεσα κέρδος. Παράδοση χώρου άμεσα.

Τώρα ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαν να χαρίζεται ΜΟΝΟ 2.000,00 ευρώ. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 6932471771.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιάζε -

ται  στην περιοχή ONE 

SALONICA στούντιο μονόχω-

ρο του 2008, 6ου ορ’όφου, με 

ηλεκτρικές συσκευές και κανα-

πέ κρεβάτι, αέριο, κλιματιστικό, 

θέα. Προτείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τιμή 270 ευ-

ρώ. Πληροφορίες: mapapad@

otenet.gr 6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι 

με εσωτερικη σκάλα, Ήρας 

10. Διαθέτει μεταλλικό ρο-

λό ασφαλείας. Τηλ.: 6986 

731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα α-

πό 18-30 ετών για εργασία 

σε γυράδικο στον Αγ. Γε-

ώργιο Ημαθίας για πλήρη 

απασχόληση. Τηλ.: 23310 

00999 & 6980 762012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Οδηγοί 

με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 

2) Κοπέλα με δίπλωμα αυ-

τοκινήτου. Πληροφορίες 

στο τηλ. 23310 41601 και 

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός ΤΑ-

ΞΙ με ειδική άδεια από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκι-

νήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοινω-

νίας 23310 71553 & 23310 

62900, ώρες επικοινωνί-

ας 9.30 με 18.30 & email: 

nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI  κοπέλα για 

καθαριότητα σε ψητοπω-

λείο στη Βέροια για τις ώ-

ρες 6.00 π.μ. – 10.00 π.μ. 

Πληρ. Τηλ. 23310 27727, 

ώρες επικοινωνίας 9.00 

π.μ. – 2.30 μ.μ., εκτός Δευ-

τέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη μικρών παιδιών 

και νηπίων για πρωϊνή ή 

απογευματινή απασχόληση 

με μεγάλη εμπειρία. Πληρ. 

τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικ ιωμένων. Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 62 χρόνων, συ-

νταξιούχος, εμφανίσιμη, 

κοινωνική, αξιοπρεπής, α-

ναζητά σύντροφο έως 70 

χρόνων για μία ουσιαστική 

σχέση ζωής. Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Τηλ.: 6993 

233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 

Ε200 1800 κυβικά, θερ-

μαινόμενα καθίσματα και 

τιμόνι, ηλιοροφή, αερανάρ-

τηση, λάστιχα καινούργια 

11/2022, σύστημα παρκα-

ρίσματος, ABS, ESP, βο-

ήθεια εκκίνησης ανηφό-

ρας κ.ά. Τιμή 5.900 ευρώ. 

Πληρ. τηλ.: 6948 119922 κ. 

Γιώργος.
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Υπεύθυνος Φορτώσεων - Εξαγωγικής Διαδικασίας
Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρία μεπαρουσία 25 ετώνστον

τομέα της μεταποίησηςαγροτικώνπροϊόντων –παραγωγής
ειδώνδιατροφήςκαιμεσυνεχήσταθεράανοδικήπορείαστην
ελληνικήκαιδιεθνήαγορά,ζητείταιγιααπασχόλησηστιςεγκα-
ταστάσειςτης,πουβρίσκονταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας–Κρύ-
αςΒρύσης,υπεύθυνοςφορτώσεων–εξαγωγικήςδιαδικασίας.

Κύριες Αρμοδιότητες:
•Παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των διεργασιών εμπο-

ρικής διαχείρισης της εταιρίας (τιμολόγηση και έκδοση παραστα-
τικών, καρτέλες πελατών, παραλαβές εμπορευμάτων, αποστολές 
εμπορευμάτων, καταχωρήσεις παραστατικών)

•Συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση κυκλώματος αποθήκης
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού και εσωτερικού για ζητήματα 

που αφορούν τις φορτώσεις 
•Επίβλεψη των συναλλαγών και των παραστατικών φόρτωσης με 

μεταφορικές εταιρίες
•Διαχείριση - αρχειοθέτηση τιμολογίων
•Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρίας για την παρακο-

λούθηση των εργασιών
•Καθορισμός αποστολής εμπορευμάτων, παρακολούθηση φορτί-

ων, έλεγχος containers

Απαιτήσεις του ρόλου:
•Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ οικονομικών ή λογιστικής
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ERP εμπορικής διαχείρισης
•Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, MS Office
•Εξοικείωση και καλή χρήση των νέων τεχνολογιών
•Επιθυμητή η γνώση Galaxy ERP

Οι παροχές που συνοδεύουν τη θέση:
•Ανταγωνιστικός μισθός
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητα επαγγελματικής 

εξέλιξης λόγω δυναμικής ανάπτυξης της επιχείρησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 
αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώ-
ματα αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202301

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος μεταξύ 20 – 35 ετών για εργα-
σία σε κατάστημα γεωργικών εφοδίων στην πόλη της Βέ-
ροιας, ο οποίος να έχει εκπληρωμένες  τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις και να συνοδεύεται από Βιογραφικό 
Σημείωμα, καθώς και συστατικές επιστολές από προη-
γούμενους εργοδότες (όπου αυτές υπάρχουν). Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 6985124505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός οδοντιάτρου για πλήρη απασχόλη-
ση σε οδοντιατρείο στο κέντρο της Βέροιας.

Ευχάριστο περιβάλλον, μοντέρνος χώρος προοπτική 
μακροχρόνιας συνεργασίας.

Απαραίτηταπροσόντα:
· Ηλικία έως 30 ετών (πρόσληψη μέσω προγράμματος 

ΟΑΕΔ)
· Ενεργή κάρτα ανεργίας
· Επικοινωνιακές δεξιότητες
· Πτυχίο σχετικής ειδικότητας θα θεωρηθεί πρόσθετο 

προσόν
· Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί
Αρμοδιότητες:
· Κλινική εργασία
· Αποστείρωση εργαλείων
· Γραμματειακή υποστήριξη

Για πληροφορίες και βιογραφικά στο:
athanasia.fotopoulou@hotmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση ψησταριά-ουζερί 
«ΚΡΥΦΗΑΥΛΗ»  στο κέντρο της Βέροιας, με όλο 

τον εξολπισμό, σε τιμή ευκαιρίας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. Πληρ. τηλ.: 6973327071κ.Χριστίνα.

Το γραφείο παραγω-
γής της ΕΘΝΙΚΗΣΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΙΚΗΣ στην Εληάς 4 
στη Βέροια, ζητά άτομα 
(άρρεν και θήλυ) με:

Απαραίτηταπροσόντα:
-Δυναμική και ευχάρι-

στη προσωπικότητα
-Άριστες επικοινωνια-

κές δεξιότητες
-Ομαδικό πνεύμα και 

πάθος για την επίτευξη 
στόχων

-Υπευθυνότητα και 
ανεπτυγμένη ικανότητα 
οργάνωσης

-Πτυχίο ανώτερης ή 
ανώτατης σχολής

-Γνώση Η/Υ
-Προϋπηρεσια σε πω-

λήσεις θα ληφθει υπόψη

Προσφέρονται:
-Υψηλές αποδοχές 

με πρόγραμμα 24μηνης 
χρηματοδότησης

-Υψηλά BONUS πα-
ραγωγικότητας

-Συνεχής εκπαίδευση 
για την επαγγελματική 
σας εξειδίκευση και στα-
διοδρομία

-Συμμετοχή στους ε-
ταιρτικούς διαγωνισμούς 
σε ταξιδια και άλλες δρα-
στηριότητες

-Παρέχονται πρωτο-
ποριακές ηλεκτρονικές 
εφαρμογές

Επικοινωνία: Τηλ.
6975900180-6975

900176
Αποστολή βιογραφι-
κών στο email:
ea.veroia8690@

insurance.nbg.gr



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Από τον αν. διοικητή του Νο-
σοκομείου Νάουσας Κων/νο Λυ-
κοστράτη γνωστοποιούνται τα 
εξής για την Μονάδα της Νάου-
σας:

«Συνεχίζεται με συντονισμένο 
βηματισμό η ψηφιακή διαδρομή 
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
στο ΕΣΥ. Η εφαρμογή του συστή-
ματος DRG,(DRG – Διαγνωστικά 
Ομοιογενείς Ομάδες), που κα-
τηγοριοποιεί αλλά και καταχωρεί 
ψηφιακά όλους τους νοσηλευόμε-
νους ανάλογα με τη διάγνωση και 
την περίθαλψη που έλαβαν, ε-
πεκτείνεται πλέον, έπειτα από τα 
νοσοκομεία της Κρήτης, στα νο-
σοκομεία της βόρειας Ελλάδας. Το Νοσοκομείο Νάουσας άνοιξε τον 

δρόμο για την ψηφιακή μετάβαση των 
νοσοκομείων της 3ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας (ΥΠΕ) Μακεδονίας, καθώς σε 
συνεργασία με το Κέντρο Τεκμηρίωσης Κο-
στολόγησης και Κοστολόγησης Νοσοκομει-
ακών Υπηρεσιών – ΚΕΤΕΚΝΥ (ελληνικό 
Ινστιτούτο DRG), ανέπτυξε και λειτουργεί 
ειδική πλατφόρμα για την εφαρμογή του 
συστήματος.

Στόχος του ΚΕΤΕΚΝΥ μέσα από αυτό 
το σύστημα κοστολόγησης είναι να ανα-
βαθμιστούν ψηφιακά τα νοσοκομεία και 
να λειτουργήσει ο Ηλεκτρονικός Φάκελος 
Ασθενούς. Η ταξινόμηση των περιστατικών 
σε κατηγορίες γίνεται με βάση συγκεκρι-
μένα κριτήρια, όπως η κύρια διάγνωση 
των ασθενών, τυχόν επανεισαγωγή, τα 
δημογραφικά στοιχεία (φύλο και ηλικία), 
η διάρκεια νοσηλείας και η ιατρική πράξη. 
Αυτά στη συνέχεια θα γίνουν αντικείμενο 
άλλης πιο εξειδικευμένης επεξεργασίας. Το 
αποτέλεσμα θα δίνει μια πλήρη, ποσοτικά 
και ποιοτικά, εικόνα του ΕΣΥ, των νοσοκο-
μειακών υπηρεσιών που προσφέρει στους 
πολίτες.

Το σύστημα DRG αποτελεί επίσης ερ-
γαλείο για τη μέτρηση του κόστους του 
παραγόμενου έργου, την κατάρτιση τεκμη-
ριωμένων προϋπολογισμών, αλλά και την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο της αποτελε-
σματικότητας και της αποδοτικότητας των 
νοσοκομείων.

Μετά το επιτυχημένο εγχείρημα της 
πλήρους εφαρμογής του στην 7η ΥΠΕ, 

η πορεία στην 3η ΥΠΕ είχε προσκόμματα, τα ο-
ποία όμως αντιμετωπίστηκαν. Ειδικότερα, και όπως 
ανακοίνωσε το ΚΕΤΕΚΝΥ, καταγράφηκε μεγάλη 
ανομοιογένεια στα πληροφοριακά συστήματα των 
νοσοκομείων και διαπιστώθηκε διαφορετικό επίπεδο 
«ψηφιακής ωρίμανσης» των υπηρεσιών τους. Σε μι-
κρά νοσοκομεία που δεν διέθεταν ψηφιακή ωρίμαν-
ση για να υποστηρίξουν 100% το έργο της 7ης ΥΠΕ, 
χρησιμοποιήθηκε ειδική πλατφόρμα που αναπτύ-
χθηκε από το τμήμα πληροφορικής του ΚΕΤΕΚΝΥ. 
Τονίζεται μάλιστα από τους αρμόδιους πως αρκετές 
φορές χρειάστηκε και επιτεύχθηκε η συνεργασία δια-
φορετικών φορέων (ΚΕΤΕΚΝΥ, ΥΠΕ, Νοσοκομείων, 
Υπουργείου Υγείας) ώστε να ξεπεραστούν γρήγορα, 
προβλήματα δεκαετιών.

Το νοσοκομε ίο 
Νάουσας εμφανίστη-
κε ανοιχτό, πρωτο-
πόρο και καινοτόμο 
και σε συνεργασία με 
το ΚΕΤΕΚΝΥ έδειξε 
το δρόμο και για τα 
υπόλοιπα νοσοκο-
μεία, προσφέροντας 
τεχνογνωσία στον 
τομέα της πληρο-
φορικής ώστε να 
απλοποιηθούν ο ι 
διαδικασίες στη δια-
χείριση – μεταφορά 
αξιόπιστων δεδομέ-
νων. «Με εξαιρετικό 
ζήλο, συνέπεια και 
συνεργασία έγ ινε 
πράξη η αυτοματο-
ποιημένη διασύνδε-
ση συστημάτων και 
η αυτόματη εισαγωγή 
δεδομένων και ιατρι-
κών πράξεων από 
το σύστημα ιατρικού 
φακέλου του νοσοκο-
μείου στην πλατφόρ-
μα του ΚΕΤΕΚΝΥ» 
επισημαίνεται από το 
Κέντρο. Η απλοποί-
ηση των διαδικασιών 
σε συνάρτηση με την 
εισαγωγή αξιόπιστων 
δεδομένων στο σύ-
στημα, θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την ανα-

βάθμιση των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πολίτες 
στα νοσοκομεία.

Ως το τέλος του 2023 όλα τα νοσοκομεία της χώ-
ρας εκτιμάται ότι θα ενταχθούν στο σύστημα DRG. 
Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω του συστήματος 
θα επιτρέψουν στο υπουργείο Υγείας να έχει μια 
πλήρη εικόνα για τη λειτουργία των νοσοκομείων 
- την οποία προφανώς τώρα δεν διαθέτει, ούτε σε 
χαρτί ούτε σε ψηφιακή μορφή- και να μπορεί να 
παρεμβαίνει όταν και όπου χρειάζεται. Η καταγραφή 
του παραγόμενου έργου με τον ίδιο τρόπο από όλα 
τα νοσοκομεία θα αποτελέσει τη βάση για μια νέα 
προσέγγιση του ΕΣΥ, με ωφελημένους πρωτίστως 
τους πολίτες, οι οποίοι είναι ο τελικός αποδέκτης 
των υπηρεσιών υγείας».

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 16

P Συνελήφθη λέει γιος 
τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη 
για ένοπλες ληστείες και α-
ντιεξουσιαστική δράση στην 
Πάτρα. Ήλθε νωρίς φέτος ο 
βασιλιάς Καρνάβαλος…

P Και αναμένεται πολύ έ-
ντονος ανταγωνισμός στην 
προεκλογική περίοδο.

 P Σε βαθμό να μπορεί 
κάποιος να θεωρεί το έθιμο α-
πό ξεπερασμένο ως περιττό.

P Μόνο στα κόμματα; Σόι 
πάει το βασίλειο και στην τρο-
μοκρατία. Κατά μάνα κατά κύ-
ρη, κατά γιο και θυγατέρα.

 P Ή: το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέ-
σει. Ακόμη και το σάπιο.

 P Πρώτη είδηση στα κανάλια ότι έπαθε λου-
μπάγκο ο Μπισμπίκης κάνοντας σεξ. Με Δέσποι-
να ή με Πλεύρη;

 P Εμάς πάντως δεν θα γύριζε να μας 
κοιτάξει ούτε ο συγχωρεμένος ο Τίτος Βανδής.

 P Κι εγώ έχω πόνους στην πλάτη, αλλά εί-
ναι από τις βουρδουλιές της αγάπης.

 P Καρότο και μαστίγιο, που λέει ο λαός. 
Σε μένα, χωρίς καν καρότο.

 P ‘Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν α-
ντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει’, είχε πει ο Νίκος 
Καζαντζάκης. Προφανώς λόγω των εμπειριών του 

δικού του γάμου.

 P Χτύπα κι 
άλλο, αγάπη.

 P Η πρω-
θυπουργός της 
Νέας Ζηλανδίας 
παραιτήθηκε λέει 
για να φροντίσει 
την κόρη της που 
αρχίζει σχολείο. 
Στην Ελλάδα κα-
νένας πολιτικός 
δεν παραιτείται 
για τα παιδιά του. 
Αντιθέτως, μένει 
στη θέση του για 
να φροντίσει.

 P Χώρια 
που πρέπει να 
συμπληρώσει 
τα ένσημα για 
τη βουλευτική σύνταξη.

 P Και:
Ένας Κρητικός πηγαίνει στην Αθήνα και καθώς 

κάνει βόλτα στο Μοναστηράκι, ένας πλανόδιος 
πωλητής τον σταματά και του λέει:

– Πολύ ωραίο φίλε το μαχαίρι σου, μου το δί-
νεις;

– Και εσύ τι θα μου δώσεις; ρωτά ο Κρητικός.
– Θα σου δώσω αυτό το χρυσό ρολόι.
Τελικά συμφωνούν και ο Κρητικός γυρνά στο 

χωριό του ικανοποιημένος. Ένας γείτονάς του τον 
σταματά και του λέει:

– Άιντε ορέ συ Σήφη, πού είναι το μαχαίρι σου;
– Το έδωσα σε ένα Αθηναίο και μου έδωσε 

αυτό το ρολόι.
Κοιτάζει με έκπληξη ο χωριανός του και του 

λέει:
– Ωραίο ρολόγι, δεν λέω, αλλά ρε Σήφη, αν 

αύριο έλθει κάποιος και σου πειράξει την αδελφή, 
εσύ τι θα τους πεις; Τρεις παρά τέταρτο;

Κ.Π.

Στην ψηφιακή καταγραφή των νοσηλευομένων 
και τα νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ

-Εντάσσονται στο σύστημα DRG - Κατάργηση φυσικού αρχείου στο ΕΣΥ ως το τέλος του 2023
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