
Περιφερειακές 
εκλογές: Πέντε (5) 

οι έδρες της Ημαθίας

Θ. Κορωνάς: 
«Κύριε Βοργιαζίδη 

φτάνει…
αλλάξτε 

παραμύθι, 
αυτό δεν έχει 

δράκο!»

Τον 
πήρε 

το Ποτάμι
Του Αντώνη Μαρκούλη
υπ. Βουλευτής Ημαθίας 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΕΠΣΗ: Μία νίκη και μία ήττα 
ο απολογισμός των Μικτών 

απέναντι στη Φλώρινα
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-Αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή προμηθεύτηκε 
ο Σύλλογος για το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

- Με χιλιάδες νέα βιβλία θα εμπλουτισθούν δημοτικές 
βιβλιοθήκες της χώρας

Βέροια: 30.000 ευρώ από 
την ΚΕΔΕ, για τους σκοπούς της 

καμπάνιας της Future Library

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ : 
Oλοκληρώθηκε

 το σεμινάριο πρώτων βοηθειών
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Τριάντα 
υποψηφίους 
δημοτικούς 

και τοπικούς συμ-
βούλους ανακοί-
νωσε ο «Κοινός 

Τόπος» και ο Νίκος 
Κουτσογιάννης

Σελ. 5
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ΚαιμεΔιδακτορικόστοχέρι,ηΣυρμούλαΤζήμα
συνεχίζειμενέουςστόχους

Χαρά και  ικανοποίηση για την
ΣυρμούλαΤζήμα, αντιδήμαρχοΠαι-
δείας τουδήμουΒέροιας, ηαπόκτη-
ση τουΔιδακτορικού τηςστον τομέα
Κοινωνικών καιΝομικώνΕπιστημών
του Πανεπιστημίου της Κόρδοβα,
αλλάπαράλληλα και ευθύνη για την
συνεισφορά κάθε διδακτορικής δια-
τριβήςστην επιστήμη. Σε ανάρτησή
της στο FB διαφαίνονται και η ικα-
νοποίηση αλλά και η 5ετής συστη-
ματική δουλειά της, η οποία έλαβε
την υψηλότερηβαθμολογία κατά την
παρουσίασή της ενώπιονΤριμελούς
επιτροπής.

Η επίτευξη αυτού του ακαδημαϊ-
κούστόχουσυμπληρώνειμιαπορεία
25χρόνωνστηγνώσηκαιστηνέρευ-
να, που ξεκίνησε με σπουδές στην
Νομική τουΑΠΘκαισταπαιδαγωγι-
κάστηνΑΣΠΑΙΤΕΘεσσαλονίκης και
τρίαμεταπτυχιακάστηνΕκπαίδευσηΕκπαιδευτικώνκαιτιςκαινοτόμεςπροσεγγίσειςστηΔιδασκαλία.

Καιόπωςαναφέρειηίδιαστηνανάρτησήτης,τοταξίδισυνεχίζεταιμενέουςδρόμουςστηγνώσηκαιστηνεπιστήμηκαι
νέουςστόχους!

«ΜονόλογοιεπίΣκηνής»μέχριτις30Μαρτίου
Ανοιχτέςπαραμένουνοιαιτήσειςσυμ-

μετοχήςστον«2οΠανελλήνιοΔιαγωνισμό
ΠρωτότυπωνΜονολόγων επί Σκηνής»
μέχρι τις30Μαρτίου.ΗΈνωσηΣεναριο-
γράφωνΕλλάδος έπειτα από την άκρως
επιτυχημένηδιεξαγωγήτου1ουΠανελλή-
νιουΔιαγωνισμούΠρωτότυπωνΜονολό-
γωνεπίΣκηνής,αποφάσισενακαθιερώ-
σει τονδιαγωνισμό,ωςετήσια Πανελλή-
νιαπολιτιστικήεκδήλωση.Οδιαγωνισμός
πραγματοποιείταιμε τη συμβολή του
δήμουκαιτουΔΗ.ΠΕ.ΘΕΒεροίας.

ΜετονΔιαγωνισμόπαρέχεταιηευκαι-
ρίααλλάκαιτοκίνητροσεσυγγραφείςκαι
ερμηνευτέςαπόκάθεγωνιάτηςΕλλάδος,
ναπαρουσιάσουν τις προσωπικές τους
δημιουργικές ανησυχίες υπό μορφή θε-
ατρικώνμονολόγων, διάρκειας (έως) 15’
(σκηνικήςπαρουσίας) ενώπιον κριτικών
επιτροπών,τονοποίομπορείναερμηνεύ-
σειείτεοσυγγραφέαςείτεηθοποιός.

Γιαπλήρηενημέρωση,μπορείόποιοςενδιαφέρεταιναεπισκεφθείτονδιαδικτυακότόποwww.senariografoi.grκαιγια
τυχόναπορίεςήδιευκρινίσεις,επικοινωνήστεστοemailinfo@senariografoi.grήστοτηλέφωνο6932089819.

Η ακρίβεια έφερε «περικοπές» 
ακόμα και στα πολύ βασικά 

των νοικοκυριών…
Τι δεν καταλαβαίνουν;

Μία ενδιαφέρουσα έρευνα έδωσε στη δημοσιότητα η
ΈνωσηΕργαζομένωνΚαταναλωτώνΕλλάδας της ΓΣΕΕ, με
σκοπό την καταγραφή τωναντιδράσεων των καταναλωτών
στηντρέχουσααύξησητωντιμώντωνπροϊόντωνκαιυπηρε-
σιώνπουκαταναλώνει.Ηέρευναπραγματοποιήθηκεαπό10
Ιανουαρίουέως10Φεβρουαρίου2023,μέσααπό1.710on
lineερωτηματολόγια.

Τι προέκυψε;Ότι: τακτική συντήρηση και επισκευή της
κατοικίας μπορεί να κάνει μόνο το 4,8%.Οι καταναλωτές
πουμείωσαν τοποσοστό θέρμανσης της κατοικίας τουςσε
μεγάλοβαθμόαποτελούν το86,8%.Οι 8στους10 επιλέγει
φορούνπερισσότεραρούχα ελέωδαπάνης της θέρμανσης.
Σεποσοστό 40%, οι καταναλωτές μειώνουν τιςφορέςπου
κάνουνμπάνιο. Το74,4%δηλώνει ότι αποφεύγει τη χρήση
τουφούρνου τηςηλεκτρικής κουζίνας.Στην ίδια λογική, μεί-
ωσαν και τοσιδέρωμαρούχων (73,7%) ενώ επιλέ¬γουν να
πλένουνταπιάταστοχέρι.Απότονοικογενειακόπροϋπολο-
γισμόοικαταναλωτέςθεωρούνπρωταρχική τουςανάγκηνα
καλύψουντοκόστοςτωντροφίμων(73,2%),μετάτηνιατρική
περίθαλψη (59,8%),στησυνέχεια τη θέρμανση (54,3%) και
τέλοςτοενοίκιοήδάνειοκατοικίας(53,9%).Ηψυχαγωγίαγια
τουςπερισσότερουςείναιαπόκαθόλουέωςμέτριασημαντική
ενώμείωσανκαιτημετακίνησημεΙ.Χ.Έξιστους10κατανα-
λωτές αδυνατούν να απολαύ¬σουν έστω και μία εβδομάδα
διακοπές το χρόνο.Μίαφορά την εβδομάδαμπορεί να κα-
ταναλώνει κρέας το 41,3%και σχεδόν όλοι οι καταναλωτές
επιθυμούν να αγοράζουνπροϊόντα απ’ ευ¬θείας από τους
παραγωγούςχωρίςτημεσολάβησημεσαζόντων(91,5%).

Τιδενκαταλαβαίνουνστακυβερνητικάκαικομματικάεπι-
τελεία;

ΕΟΔΥ: Μείωση θετικότητας 
στον covid-19

και αύξηση στην γρίπη
Μείωσηπαρουσίασεηθετικότητακορονοϊό,ενώαντίθετα

η θετικότητα για γρίπηπαρουσίασε αύξηση την τελευταία
εβδομάδα, σύμφωναμε την έκθεση επιδημιολογικής επιτή-
ρησης τουΕΟΔΥγια τις ιογενείς λοιμώξεις τουαναπνευστι-
κούσυστήματος.Οαριθμός των εισαγωγών γιαCOVID-19
παρουσίασε,επίσης,μείωσησεσχέσημετηνπροηγούμενη
εβδομάδακαιμείωση23%σεσχέσημετονμέσοεβδομαδι-
αίοαριθμόνέωνεισαγωγώνκατάτιςπροηγούμενες4εβδο-
μάδες.Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεωνπαρουσίασε
μείωσησεσχέσημετηνπροηγούμενηεβδομάδακαιμείωση
36%σεσχέσημετονμέσοεβδομαδιαίοαριθμόνέωνδιασω-
ληνώσεωνκατάτιςπροηγούμενες4εβδομάδες.

Έτσι,γιαναμηνξεχνιόμαστε!

Περιφερειακές 
Εκλογές:

Πέντε (5) οι έδρες 
της Ημαθίας

Μετά και τα οριστικά στοιχεία του
μόνιμουπληθυσμούαπότηνΕΛΣΤΑΤ
σε επίπεδο Νομών, από την απο-
γραφή του 2021,  μπορεί πλέον να
προσδιοριστεί -για τιςΠεριφερειακές
Εκλογές- ο αριθμός των εδρών (άρα
και των υποψηφίων) ανάΠεριφερεια-
κήΕνότητα (Νομό). Στο χθεσινό μας
δημοσίευμαο«δαίμων»μέτρησετις4
έδρεςτηςΗμαθίας, χωρίς,όμως,την
μιαέδρααπότα«υπόλοιπα».

Οσωστός λοιπόν αριθμός των ε-
δρώνγιατηνΗμαθίαείναι5(πέντε)!

Γιαόσουςκαρδιοχτύπησανχθεςμε
το…τεσσάρι!

Πόσες αντοχές και δύναμη 
πρέπει να έχουν οι γονείς;
Έκλεισε χθες ενώπιον τουΜικτούΟρκωτούΔικαστηρίου

Θεσσαλονίκηςο κύκλος της εξέτασηςμαρτύρωνκατηγορίας
στηδίκηγιατηδολοφονίατου19χρονουΆλκηΚαμπανούκαι
της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος των δύοφίλων
του.Ηδίκηθασυνεχιστεί τηΔευτέραμε τααναγνωστέαέγ-
γραφακαιστησυνέχειαέχουνσειράοιμάρτυρεςυπεράσπι-
σηςγιατηνυπόθεση.

ΟικαταθέσειςκαιοιμαρτυρίεςγιατηδολοφονίατουΆλκη
Καμπανού ήτανπραγματικάσοκαριστικές ακόμα και για το
ακροατήριο,πόσομάλλονγιατηνοικογένειακαιτουςαγαπη-
μένουςτουανθρώπους.Οιγονείςτουαναγκάστηκανκάποια
στιγμήναβγουναποτηναίθουσατουδικαστηρίουκαθώςοι
περιγραφέςτης ιατροδικαστούήτανάγριεςκαισκληρές.Πό-
σηαντοχήκαιανοχήπρέπειναέχουνσετέτοιεςαίθουσες,οι
γονείςπουχάνουντοπαιδίτουμετόσοτραγικότρόπο;
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Η πρώτη συνάντηση των πολιτι-
στικών συλλόγων του Δήμου Βέροιας 
με σκοπό την έναρξη της οργάνωσης 
και των εργασιών του 6ου Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών χορών, πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 22/3/2023 στο 
δημαρχείο Βέροιας, παρουσία εκπρο-
σώπων 18 συλλόγων.

Από τη  συνάντηση προέκυψε και 
η νέα επιτροπή του φεστιβάλ, που 
είναι:

Ασλανίδης Λάζαρος, Πρόεδρος
Ρίζος Κώστας πρόεδρος 
ΚEΠΑ Δήμου Βέροιας, μέλος
Τσιλογιάννης Γιώργος 
πρόεδρος τοπικής
κοινότητας Δήμου Βέροιας, 
μέλος
Σαρημιχαηλιδης Παύλος, 
μέλος 
Μητρόπουλος Βαγγέλης, 
μέλος
Ανεσίδου Σταθούλα, μέλος
Ιντεβιδης Αρχιμήδης,
μέλος
Παπά Σοφία πρόεδρος
 τοπικής κοινότητας
 Αγ. Μαρίνας, μέλος
Καραγιάννη Μαρία, 
Πρόεδρος συλλόγου 
Τριλοφου, μέλος

Όπως αποφασίστηκε,  το φετινό 
6ο Φεστιβάλ θα διαρκέσει 4 ημέρες.

Τον Απρίλιο θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υπο-
βολή αιτήσεων υπαγωγής στο «Φωτοβολταϊκά στη 
Στέγη» από νοικοκυριά και αγρότες.

Η επιδότηση του φωτοβολταϊκού φτάνει έως και 
75% για νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες, με όριο 
τις 16 χιλ. ευρώ για νοικοκυριά και 10 χιλ. ευρώ για α-
γρότες ενώ οι δικαιούχοι του προγράμματος - σύμφω-
να με το ΥΠΕΝ- θα μπορέσουν να δουν εξοικονόμηση 
στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που 
αγγίζει τις 3 χιλ. ευρώ ετησίως.

Ο Οδηγός του προγράμματος αναρτήθηκε χθες 
στην ιστοσελίδα του υπουργείου https://ypen.gov.gr/
fotovoltaika-sti-stegi/.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώ-
στας Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με το 
νέο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», χιλιάδες 
νοικοκυριά και αγρότες θα μπορούν να γίνουν ενερ-
γειακά αυτόνομοι, παράγοντας και αποθηκεύοντας τη 
δική τους πράσινη ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και θα περιο-
ρίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ειδικότερα, με την επιδότηση για τους αγρότες, 
στηρίζουμε στην πράξη την ελληνική περιφέρεια, την 
ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι 
αγρότες μας να παραμείνουν στις καλλιέργειες και στα 
χωράφια τους, με όρους ανάπτυξης.

Για την Κυβέρνηση, η ενεργειακή δημοκρατία δεν 
είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια ανάγκη που 
ικανοποιείται, διασφαλίζοντας την κοινωνικά δίκαιη 
πρόσβαση των πολιτών στην πράσινη μετάβαση. Εγ-
γυόμαστε την προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια 
για όλους τους πολίτες».

Σημειώνεται ότι τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρε-
ωτικά να εγκαταστήσουν μαζί με το φωτοβολταϊκό και 
μπαταρία - με επιδότηση του κόστους έως και 100 % 
- ενώ για τους αγρότες δεν ισχύει αυτή η υποχρέωση. 
Προβλέπεται επίσης ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα 
νοικοκυριά με τη διάθεση 35 εκατομμυρίων ευρώ απο-
κλειστικά για αυτούς, ενώ προβλέπεται ειδικό bonus 
10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και 
πολύτεκνες οικογένειες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος έ-
χουν ως εξής:

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης 
είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης 
με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτο-
βολταϊκός σταθμός.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία 
μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευ-
τερεύουσα- η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αγρότες μπορούν να υπο-
βάλλουν μια αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο 

αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος 
αγροτικής χρήσης.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να 
τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου 
(στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέ-
γαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα 
και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους 
του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. 
αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο 
έδαφος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
προγράμματος, ύψους 200 εκατ. ευρώ, 
από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, κατανέμεται σε τέσσερις 
κατηγορίες:

- Αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά: 35 εκατ. 
ευρώ.

- Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα <= 
20,000 € ή οικογενειακό εισόδημα <= 40,000 € : 85 
εκατ. ευρώ.

- Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα 
> 20,000 € ή οικογενειακό εισόδημα > 40,000 € : 50 
εκατ. ευρώ.

- Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες ή αγρό-
τες ειδικού καθεστώτος: 30 εκατ. ευρώ.

Το Πρόγραμμα θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι 
εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκα-
ταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία ενώ 
στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς 
μπαταρία. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, η επιδότηση 
της μπαταρίας είναι 100%, ενώ για τη τρίτη και τέταρ-
τη κατηγορία είναι 90%.

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταικού 
σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντί-
στοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση 
ορίζεται στις 10,8kWh.Η μπαταρία θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να αποδώσει για τουλάχιστον μια ώρα 
την ισχύ του σταθμού ΑΠΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω της η-
λεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ με χρήση των 
κωδικών TAXISNET.

 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανοίγει μέσα στον Απρίλιο η πλατφόρμα για αιτήσεις 
υπαγωγής στο «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

6ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Πρώτη οργανωτική συνάντηση  

στο Δημαρχείο και σύσταση Επιτροπής

Συνεδριάζει σήμερα το 
Δημοτικό Συμβούλιο 

Εφήβων Βέροιας

Η 6η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων 
Βέροιας, πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 24-3-2023 
στις 10:00, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα ημε-
ρήσιας διάταξης:

Α/Α ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη Βαγ-

γέλης Λιλιόπουλος
2 Εξωραϊσμός - βιωσιμότητα Αικατερίνη Μουρατίδου
3 Άτομα με ειδικές ανάγκες – Στάση των πολιτών Μαριλέ-

να Παπαδοπούλου
4 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Προβλήματα στην πόλη και προτά-

σεις  
Ευθαλία Αθανασιάδου
5 Θεοδώρα Μιζαντζίδου
6 Νικολέτα Τολίκα
7 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Περιβάλλον και ΕΠΑΛ Σοφία Μαργα-

ρίτη
8 Αδέσποτα ζώα, επαρκής φωτισμός Βασίλειος Μπατάνης
9 Τουρισμός, καθαριότητα, άποροι συμπολίτες Κωνσταντί-

να Παπαγιάννη
10 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Πρόσφυγες Γεώργιος Νακίτσας
11 Οι προβληματισμοί μου για την πόλη Αντώνιος Σίμος
12 Νεανικοί Προβληματισμοί Χονδροματίδης Γεώργιος
13 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Η Βέροια ως σημείο συνάντησης λα-

ών και πολιτισμών Κωνσταντίνα Καλαϊτζίδου
14 Για μία αλληλοβοηθούμενη και αυτάρκη κοινωνία Γεωρ-

γία Φανδινάκη
15  Η Βέροια μέσα από τα μάτια μου Σωτήριος Χειμώνας
16 ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Προβλήματα των ΑΜΕΑ Στέφα-

νος Σύγκας
17 Εκπαιδευτικό σύστημα-σχολική υποδομή-αδέσπο-

τα-συγκοινωνία-μετακίνηση ΑΜΕΑ Σοφία Ταγκαλίδου
18 Αδέσποτα-κυκλοφορικό- κατάσταση δρόμων Ηλίας 

Φιλιππίδης
19 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  Χώροι συνάντησης 

νέων Ελένη-Φωτεινή Καλφοπούλου
20 Η «έξυπνη» πόλη Ιωάννα Καραγέωργου



ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ : 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε
 το πιστοποιημένο σεμινάριο 

πρώτων βοηθειών
-Αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή προμηθεύτηκε 

ο Σύλλογος για το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας
Με απόλυτη επι-

τυχία ολοκληρώθηκε 
το πιστοποιημένο 
σεμινάριο πρώτων 
βοηθειών στην βα-
σ ική  υποστήρ ι ξη 
της ζωής, στο οποίο 
συμμετε ίχαν μέλη 
του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Βέροιας και 
του Συλλόγου Δικα-
στικών Υπαλλήλων 
Βέροιας, το Σάββατο 
18 Μαρτίου 2023, 
με φορέα πιστοποί-
ησης το European_
R e s u s c i t a t i o n _
Council (ERC), στο 
σχολικό συγκρότημα 
ΕΠΑΛ-ΕΚ Βέροιας. 
Το σεμινάριο πραγ-
ματοποιήθηκε από 
εθελοντές εκπαιδευ-
τές της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Επείγουσας 
Προνοσοκομειακής 
Φροντίδας ( ΕΕΕΠΦ 
) και της ομάδας Α-
Βοηθειών του 1ου 
Εργαστηριακού Κέ-
ντρου Βέροιας. Το 
σεμινάριο είχε διάρ-
κεια πέντε ώρες (9.00 
- 14.00) και οι θεμα-
τικές ενότητες του 
εκπαιδευτικού προ-
γράμματος περιελάμ-
βαναν: -Αναγνώριση 
ενός θύματος που καταρέει -Κλήση στο 166-112 - Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση 
(ΚΑΡΠΑ – CPR) - Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED) - Αντιμετώπιση Πνιγ-
μονής από ξένο σώμα - Πλάγια Θέση Ασφαλείας. Στο τέλος του Σεμιναρίου οι εκπαιδευ-
όμενοι παρέλαβαν πιστοποιητικό BLS – P (Basic Life Support Provider) του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου Αναζωογόνησης με διεθνή ισχύ. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους 
συμμετέχοντες, στους εκπαιδευόμενους για την συνέπεια και τις εξαιρετικές επιδόσεις 
τους, στους εθελοντές εκπαιδευτές που μετέδωσαν με επαγγελματισμό και θέρμη τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες τους, στον Διευθυντη του Εργαστηριακού Κέντρου Βέροιας κ. 
Ουσουλτζόγλου Νικόλαο για την διάθεση των χώρων του σχολείου κυρίως όμως στην κ. 
Κούτλα Γεωργία,υπεύθυνη της ομάδας Α βοηθειών και εκπαιδεύτρια της ΕΕΕΠΦ για τον 
συντονισμό και την άψογη συνεργασία κατά τη διοργάνωση του σεμιναρίου. Ο Πρόεδρος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας κ. Στέργιος Σουροβίκης κατά τον χαιρετισμό του 
σημείωσε: «Ευχαριστώ θερμά την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής 
Φροντίδας και τους εθελοντές εκπαιδευτές της για τη συνεργασία και για την δυνατότητα 
που σήμερα δίνεται στα μέλη μας, να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις για τη διαχείριση 
έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να είναι απειλητικές για την ανθρώπινη ζωή. Ο Δικη-
γορικός Σύλλογος Βέροιας και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Βέροιας, με αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης προέβησαν ήδη στην αγορά αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή που 
θα τοποθετηθεί στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας, τον οποίο από σήμερα και 
στο εξής θα μπορούν, σε περίπτωση ανάγκης, να τον χειρίζονται και τα πιστοποιημένα 
μέλη μας, στα οποία αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Οι δικηγόροι ήταν, είναι και πάντα θα 
είναι δίπλα στον άνθρωπο που έχει ανάγκη».
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«Επενδύουμε στο βιβλίο, εμπλου-
τίζουμε το μέλλον» είναι το “μότο” της 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 
future library που ιδρύθηκε το 2011 με 
αφορμή το βραβείο “πρόσβασης στη 
μάθηση” από το ίδρυμα GATES  που 
έλαβε η δημόσια κεντρική βιβλιοθή-
κη Βέροιας όπου και εδρεύει η future 
library.

Η νέα καμπάνια για το 2023 - 2025 
που στοχεύει στο να γεμίσει με 20.000 
καινούργια βιβλία τα ράφια δημοτικών 
και δημοσίων βιβλιοθηκών, παρουσι-
άστηκε χθες το μεσημέρι στην αίθου-
σα εκδηλώσεων της δημόσιας βιβλιο-
θήκης, από τον συνιδρυτή του future 
library, Γιάννη Τροχόπουλο, τον καλε-
σμένο δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο 
της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου 
και τον Γιάννη Μπουτάρη χημικό οι-
νολόγο και πρώην δήμαρχο Θεσσαλο-
νίκης, από τους πρώτους υποστηρικτές 
της καμπάνιας.

Παρόντες ήταν ο δήμαρχος Βέροι-
ας Κώστας Βοργιαζίδης, ο δήμαρχος 
Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, ο 
αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας Στέφανος 
Δριστάς εκπροσωπώντας τον δήμαρ-
χο και ο δήμαρχος Κατερίνης Κώστας 
Κουκοδήμος. Την εκδήλωση συντό-
νιζε η δημοσιογράφος Δέσποινα Βο-
γιατζόγλου ενώ σύντομο χαιρετισμό 
απηύθυνε ο δήμαρχος Βέροιας που 
καλωσόρισε τους συναδέλφους του της 
Αυτοδιοίκησης και εξήρε την επιτυχη-
μένη πορεία της Δημόσιας Βιβλιοθή-
κης. Μια σύντομη παρέμβαση έκανε 
η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής 
Γεωργία Μπατσαρά σε σχέση με την 
ανάγκη ύπαρξης των βιβλιοθηκών και 
ακολούθησε ένα βίντεο – απόδειξη 
αυτής της πορείας από τη βράβευση 
μέχρι σήμερα. Από την Αυτοδιοίκηση 
παρόντες ήταν επίσης οι αντιδήμαρχοι 
Βέροιας, Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, 
Συρμούλα Τζήμα, Δημήτρης Πυρινός 
καθώς και ο Θ. Κορωνάς.

Στη συνέχεια η ο Γιάννης Τροχό-
πουλος, ο Γιάννης Μπουτάρης και ο 
Δημήτρης Παπαγεωργίου μίλησαν για 
τις εμπειρίες τους και τη σχέση τους με 
το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες. Μάλιστα ο 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ που στηρίζει την 
προσπάθεια αυτή, που αφορά όχι μό-
νο τις δημόσιες αλλά και τις δημοτικές 
βιβλιοθήκες, έδωσε και την είδηση, την 
οποία χειροκρότησε ο κ. Τροχόπουλος, 
ότι η ΚΕΔΕ θα διαθέσει 30.000 ευρώ 
για την εκστρατεία και την ενίσχυση με 
βιβλία, καταρχάς 10 μικρών βιβλιοθη-
κών μέσω του future library.

Πρόκειται για τις: Παιδική και Εφη-
βική Βιβλιοθήκη Ξυλαγανής, Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Λιτοχώρου, Δημοτική Βιβλι-
οθήκη Ραψάνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Τυρνάβου, Δημοτική ΒΙβλιοθήκη Ψα-
χνών, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών, 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμιόνης « Από-
στολος Γκάτσος», Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Γαλαξιδίου, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πά-
ρου «Γιάννης Γκίκας»- Δημόσιο Κέντρο 
Πληροφόρησης και Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Μαλεβιζίου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξε-
νάγηση των προσκεκλημένων στους 
χώρους της βιβλιοθήκης. 

Σοφία Γκαγκούση

Βέροια: 30.000 ευρώ από την ΚΕΔΕ, 
για τους σκοπούς της καμπάνιας 

της Future Library
- Με χιλιάδες νέα βιβλία θα εμπλουτισθούν δημοτικές 

βιβλιοθήκες της χώρας



Τους πρώτους 30 υποψη-
φίους δημοτικούς και τοπικούς 
συμβούλους του Κοινού Τόπου 
ανακοίνωσε ο επικεφαλής του 
συνδυασμού Νίκος Κουτσογιάν-
νης.

Ο επικεφαλής του Κοινού Τό-
που Νίκος Κουτσογιάννης δηλώ-
νει χαρακτηριστικά:

« Ο Κοινός Τόπος παρουσι-
άζει τους πρώτους 30 υποψη-
φίους δημοτικούς και τοπικούς 
συμβούλους. Οι υποψήφιοι μας 
είναι συμπολίτες  που βρίσκονται 
στις καλλιέργειες, στα γραφεία, 
στα οινοποιεία, στις υπηρεσίες, 
σε πόλεις και χωριά. Άνθρωποι 
που σπουδάζουν, εργάζονται και 
αγωνιούν για το τέλμα που έχει 
περιέλθει αυτός ο τόπος.

Άνθρωποι με αξίες, όραμα και 
προσφορά που πλαισιώνουν έ-
να ψηφοδέλτιο, χωρίς κομματικό 
χρώμα ή παρωπίδες.

Άνθρωποι που  μπορούν να  
προσφέρουν πολλά στο Δήμο 
μας. 

Έναν Δήμο που χρειάζεται 
πολλή δουλειά έπειτα από  τη θλι-
βερή παρένθεση Καρανικόλα και 
τον χαμένο χρόνο για τη Νάουσα 
και τα χωριά της.

Με αυτούς θα σας μιλήσουμε 
για τη Νάουσα ουσιαστικά, χωρίς 
να κάνουμε το μικρό και ασήμα-
ντο, μεγάλο και σημαντικό και θα 

σας παρουσιάσουμε τι στοχεύαμε 
να κάνουμε τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια αλλά κυρίως τι θα κάνουμε 
τα επόμενα πέντε, έτσι ώστε να 
αλλάξει ρότα ο Δήμος μας.

Ευχαριστώ για την τιμή που 
μας προσφέρουν όλοι αυτοί που 
εμπιστεύονται την παράταξη μας 
και παίρνουν την ωραία απόφαση 
να αγωνιστούμε μαζί. Πάμε μαζί 
να ολοκληρώσουμε αυτά που α-

φήσαμε σε εκκρεμότητα και να υ-
λοποιήσουμε ακόμα περισσότερα 
από το όραμα μας».

Ακολουθεί αλφαβητικά η λίστα 
των ονομάτων που ανακοίνωσε ο 
Νίκος Κουτσογιάννης.

Κωνσταντίνος Αλεξανδρής
Γιάννης Ασλανίδης 
Κυριάκος Γιαλαμοΐδης
Ορέστης Γίδαρης
Γρηγόρης Γκιούρος
Γρηγόρης Δήμου
Μαρία Ζαφείρκου
Βιργινία Καραφούσια
Γιώργος Κασίδας
Βασίλης Λαφάρας
Νίκος Λουμπουρδής
Θωμάς Μπάκανος
Στράτος Μπακιρτζής
Χρήστος Μπάμπος
Αντώνης Μπέζος
Μαρία Μπίνου
Στέλιος Μωυσίδης
Μάκης Ορδουλίδης
Παύλος Ορδουλίδης
Ελπίδα Παλαμίδα
Τάκης Παπαϊωάννου
Ρίτσα Παπακώστα
Χριστίνα Ρέτζιου
Δημήτρης Στεφανίδης
Γιώργος Στογιάννης
Αντώνης Συμεωνίδης
Ανδρέας Τσαγκαλίδης
Χαράλαμπος Τσαπακίδης
Χρήστος Τσιλικιώτης 
Αλέξανδρος Φειδάντσης
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Τριάντα υποψηφίους δημοτικούς 
και τοπικούς συμβούλους ανακοίνωσε 

ο «Κοινός Τόπος» και ο Νίκος Κουτσογιάννης

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το ΔΣ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας ευχαριστεί θερμά την 

κα. Συρμούλα Μανέκα (Πέτκου) για την δωρεά, προς τον Σύλ-
λογο, του ποσού των 300 ευρώ εις μνήμην του συζύγου της 
Γεωργίου Μανέκα.

Γιο το ΔΣ
Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραμματέας
Κύρτσος Ιωάννης  Τσίρης Γεώργιος

Πίνακας εκτιμήσεων ζημιών 
από βροχόπτωση

 σε Μαρίνα και Πολλά Νερά
Ο Δήμος Νάουσας γνωστοποιεί - σύμφωνα και με ενημέρωση από 

τον ΕΛΓΑ -  ότι κοινοποιήθηκε ο πίνακας εκτιμήσεων ζημίας από βρο-
χόπτωση που σημειώθηκε στις 10/06/2022 στην Κοινότητας Μαρίνας 
- Πολλών Νερών.

 Τα πορίσματα είναι στην διάθεση των παραγωγών από την ανταπο-
κρίτρια στο ΚΕΠ Κοπανού και διαδικτυακά στη σελίδα του ΕΛΓΑ (ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες – κωδικοί taxis-αιτήσεις-πορίσματα).
Ενστάσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 30/03/2023, μετά από τη-

λ ε φ ω ν ι κ ό 
ρ α ν τ ε β ο ύ , 
στο ΚΕΠ του 
Κοπανού τηλ. 
23323 50518 
(αρμόδια α-
νταποκρίτρια 
το υ  Ε Λ ΓΑ , 
Φωτεινή Τηλ-
κερίδου)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Ο KAΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη από 
την Βέροια, απώλεσε την άδεια οδήγησης γεωργικού 
ελκυστήρα (τρακτέρ). Παρακαλείται όποιος το βρει να το 
παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.

Τον πήρε 
το Ποτάμι

Του Αντώνη Μαρκούλη
υπ. Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Βρήκε νερό (προ ιδιωτικοποίησης) από το Ποτάμι και έβαλε 
μπρος το «πλυντήριο» ο Μητσοτάκης. Το ερώτημα όμως είναι ένα: 
όσα πλυντήρια κι αν βάλεις, ξεπλένονται άραγε τα αίματα των Τε-
μπών;

Στους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, ο Μητσοτά-
κης απέδειξε ότι είναι ο μοιραίος πρωταγωνιστής του κακού ριζικού 
της χώρας. Κυνικός, φοβικός, αγνώμων, ανασφαλής, επικίνδυνος. 
Μητσοτάκης πραγματικός.

Μετά από 4 χρόνια εξουσίας, ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε 
σαν απλός παρατηρητής. Το χάσμα μεταξύ αλήθειας και ψέματος 
αγεφύρωτο. Τα δε χαμηλά ποσοστά θεαματικότητας της εκπομπής 
(κάτω από 10%), μαρτυρούν ότι δεν κάθισαν να χάσουν τον χρόνο 
τους στο στημένο επικοινωνιακό του πυροτέχνημα ούτε καν οι φίλοι 
της Νέας Δημοκρατίας.

Αχτίδα ελπίδας και αισιοδοξίας από τη συνέντευξη, ο προσδι-
ορισμός των εθνικών εκλογών τον Μάιο. Επιτέλους, ξέρουμε τον 
χρόνο του τέλους του.

«Μες στο σκοτάδι θα‘ρθουν πάλι, μακρινές μαρμαρυγές…»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 7/2023 Διάταξη του Ειρηνοδικείου 
Βέροιας εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του άρθρου -2- του 
καταστατικού του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία 
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΗ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ», και το διακριτικό τίτλο «ΒΕΡΟΗ», που ιδρύθηκε 
και εδρεύει στην Βέροια και εκπροσωπείται νόμιμα και 
επικυρώθηκε το από 10-3-2023 νέο κωδικοποιημένο κατα-
στατικό του, αποτελούμενο από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα.

Βέροια, 23-03-2023
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
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Δήμος Νάουσας: Σε πλήρη 
εξέλιξη εργασίες 

αγροτικής οδοποιίας, 
καθαρισμού και καλλωπισμού 

δημόσιων χώρων

Ξεκίνησαν αυτές τις ημέρες οι εργασίες αγροτικής οδοποιίας στον Δή-
μο Νάουσας.     Παράλληλα με τις εργασίες στο αγροτικό δίκτυο, με την 
εποπτεία της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας,  σε πλήρη 
εξέλιξη είναι στη Νάουσα και σε Κοινότητες οι εργασίες καθαρισμού και 
καλλωπισμού δημόσιων χώρων (κλάδεμα δέντρων, κοπή  χόρτων, απο-
μάκρυνση ογκωδών απορριμμάτων κ.ά.)

ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση 

του νερού
Την ώρα που η κοινωνία βρίσκεται στους δρόμους γεμάτη οργή για το 

έγκλημα στα Τέμπη η κυβέρνηση της Ν.Δ ετοιμάζεται να ψηφίσει νομοσχέδιο 
για να ξεπουλήσει και το νερό και την διαχείριση των αποβλήτων.

Τη στιγμή που το αφήγημά τους για τις ιδιωτικοποιήσεις καταρρέει, τη 
στιγμή που η πολιτική τους είναι υπεύθυνη για την απώλεια, με τον πιο τρα-
γικό τρόπο 57 ανθρώπων, επιχειρούν να αρπάξουν από τον λαό ακόμα ένα 
δημόσιο αγαθό.

Η κυβέρνηση επιχειρεί την ιδιωτικοποίηση του νερού και την περαιτέρω 
παράδοση της διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων στα ιδιωτικά συμ-
φέροντα. Βάζουν όλους τους υδροδοτικούς φορείς -και τις Δημοτικές Επιχει-
ρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης- σε μια «Ρυθμιστική Αρχή». Μια ακόμα «Αρ-
χή» από αυτές που «ελέγχουν την αγορά». Ο φορέας, που δεν υπάγεται στο 
κράτος, θα εκδίδει αποφάσεις και θα καθορίζει την τιμολόγηση.

Τη λειτουργία αυτών των Ρυθμιστικών Αρχών την είδαμε σε ενέργεια και 
σιδηροδρόμους και η πρόσφατη εμπειρία και από τις δυο είναι αρκετή για να 
αρνούμαστε μια νέα ρυθμιστική αρχή, στο νερό αυτή τη φορά.

Θέλουν το νερό και η διαχείριση των αποβλήτων να τιμολογούνται και να 
λειτουργούν με όρους αγοράς σαν πρώτο βήμα για να γίνουν «ελκυστικές» σε 
ιδιώτες και να ιδιωτικοποιηθούν πλήρως. Οι συνέπειες της ιδιωτικοποίησης 
του νερού θα είναι ανυπολόγιστες. Ιδιωτικοποίηση σημαίνει χειρότερης ποιό-
τητας και ακριβότερο νερό.

Η γενίκευση της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών εκτός από όσα 
αναφέρθηκαν, καθιστά το κράτος και την κοινωνία όμηρο ιδιωτικών συμφερό-
ντων. Οι εταιρείες, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση αυτών των αγαθών, θα 
μπορούν να απειλούν και να εκβιάζουν τις κυβερνήσεις για ακόμα πιο μεγάλα 
κέρδη, όπως ακριβώς έγινε και με τις αμαρτωλές συμβάσεις στα τρένα που 
είχαν σαν αποτέλεσμα να χαθούν άδικα 57 ανθρώπινες ζωές.

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού
Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Οι ιδιωτικοποιήσεις δολοφονούν
Αγώνας για δημόσια δωρεάν κοινωνικά αγαθά

Στον δήμαρχο Βέ-
ροιας Κώστα Βορ-
γιαζίδη απαντά ο 
Θεόφιλος Κορωνάς 
περί έμμισθων και ά-
μισθων αιρετών: 

«Είναι προφανές 
ότι ο κος Βοργιαζίδης 
αν και δεκατρία χρόνια 
αιρετός , τέσσερα έτη  
ως έμμισθος αντιδή-
μαρχος και εννέα ως 
έμμισθος δήμαρχος , έ-
χει δυσανεξία στην κρι-
τική , ενώ  θα έπρεπε 
να  την αποζητά. Αντί-
θετα απαντά σε όποιον 

του ασκεί κριτική σε σχέση πάντα με την ιδιότητά του, ως Δημάρ-
χου Βέροιας , με προσωπικές επιθέσεις, υπονοούμενα, ύβρεις  και 
λάσπη, προκειμένου να αποφύγει  να απαντήσει ουσιαστικά στην 
κριτική που του ασκείται.

Αρχικά αποφάσισα ότι η καλύτερη απάντηση στην συκοφαντία 
του νυν Δήμαρχου , είναι η σιωπηλή περιφρόνηση από την πλευρά 
μου  , άλλα επειδή παρατηρώ ότι  μόνιμη επωδός του κου Βοργι-
αζίδη σε σχέση με την υποψηφιότητά μου, όσον αφορά πλέον τα 
περί εμμίσθου και αμίσθου , αποφάσισα να του απαντήσω καθώς 
παρατηρώ ότι επιμένει εμμονικά στο ψέμα, ενώ γνωρίζει την αλή-
θεια.

Όπως είναι γνωστό  , ο εκάστοτε Δήμαρχος , οι αντιδήμαρχοι , 
οι έχοντες θέση ευθύνης αιρετοί εν γένει , στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία είναι έμμισθοι, είτε λαμβάνοντας αντιμισθία είτε απο-
ζημίωση. Το ουσιαστικό θέμα είναι το κατά πόσο οι αιρετοί  αυτοί 
τιμούν  την θέση τους και κατ’  επέκταση την αποζημίωση ή την 
αντιμισθία  που λαμβάνουν.   

Σκοπίμως αποκρύπτει ο κος Βοργιαζίδης  την αλήθεια , σε σχέ-
ση με μένα,καθώς από  το 2019, δηλαδή στην δεύτερη θητεία του 
κου Βοργιαζίδη ως Δημάρχου, παραμένω ο μοναδικός  πρόεδρος 
κοινωφελούς επιχείρησης που παραιτήθηκα από έμμισθη θέση, ή-
τοι του προέδρου της ΚΕΠΑ Δ.Βέροιας ήδη από το 2021,ενώ η θη-
τεία του προέδρου της ΚΕΠΑ  , όπως και η θητεία των Προέδρων 
της ΔΕΥΑ Βέροιας  και του ΔΗΠΕΘΕ που ακολουθούν την θητεία 
Δημοτικού Συμβούλιου και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2023.
Ακόμη δηλαδή και εάν με ενδιέφερε, όπως ο ίδιος με φθηνό πολι-
τικά τρόπο υπονοεί να είμαι έμμισθος, θα μπορούσα να το κάνω 
μέχρι το 2023.Αντιθέτως εγώ παραιτήθηκα της έμμισθης θέσης 
μου ,ήδη από το 2021. 

Σκοπίμως αποκρύπτει ο κος Βοργιαζίδης,  ότι  το ένα από τα 
δύο έτη που ήμουν Πρόεδρος της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας και δη τον  
πρώτο χρόνο , 2019 -2020 ήμουν άμισθος Πρόεδρος καθώς η επι-
χείρηση εμφάνιζε δύο συνεχείς προηγούμενες της δικής μου θητεία 
ζημιογόνες χρήσεις. Παρεμπιπτόντως στην διετία που παρέμεινα 
Πρόεδρος του ΔΣ στην ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας 2019-2021 η επιχείρηση 
συνολικά στα δύο αυτά  χρόνια σημείωσε  κέρδη διετίας ,  παραπά-
νω από 35.000,00 ευρώ. Όπως επίσης στην προηγούμενη θητεία 
της Δημοτικής αρχής , την διετία 2014 -2016 , που διατέλεσα Πρόε-
δρος στο  ΝΠΔΔ ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας (Παιδικοί Σταθμοί – Αθλητισμός 
– Δομές Πρόνοιας  )  πέραν του τεράστιου έργου που άφησε εκείνο 
το ΔΣ με μένα Πρόεδρο την διετία 2014-2016 ως παρακαταθήκη, 
άφησα ως Πρόεδρος  ταμειακό υπόλοιπο στα ταμεία του ΚΑΠΑ Δ. 
Βέροιας ένα ποσό κοντά στο 1.000.000,00 ευρώ!  

Άρα στα τρία έτη της τρέχουσας δημοτικής θητείας, είμαι ο μο-
ναδικός πρόεδρος κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Βέροιας 
,που παραιτήθηκε πριν λήξη της θητείας του, από έμμισθη θέση  
και  το  πρώτο έτος από τα δύο που παρέμεινα πρόεδρος ήμουν 
άμισθος. 

Όσον αφορά την θέση του Αντιδημάρχου Τουρισμού την οποία 
αρνήθηκα, ουδέποτε μου προτάθηκε ως άμισθη από τον ίδιο τον 
Δήμαρχο όπως ίδιος ισχυρίζεται αλλά το αντίθετο. Την αρνήθηκα 
ανεξάρτητα από το  έμμισθο ή μη της θέσης, καθώς ο ίδιος ο κος 
Βοργιαζίδης δεν ήταν διατιθέμενος να επενδύσει ουσιαστικά στον 
Τουρισμό. Ειδικότερα κατά την συζήτηση που προηγήθηκε, ζήτησα 
από τον κο Βοργιαζίδη την αναβάθμιση της αντιδημαρχίας Τουρι-
σμού, όχι μισθολογικά (αυτό δεν με ενδιέφερε) αλλά υπηρεσιακά, 
με την πρόσληψη αρχικά και δεύτερου επιστημονικού συνεργάτη 
στον Τουρισμό και μάλιστα επιστήμονα  πολιτικό μηχανικό που θα 
ασχολείτο με τον  σχεδιασμό τουριστικών υποβάθρων και την στε-
λέχωση στην συνέχεια  της υπηρεσίας Τουρισμού του Δ.Βέροιας σε 
επίπεδο Διεύθυνσης με εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων, προ-
κειμένου η προσέγγιση του Δήμου Βέροιας σε επίπεδο σχεδιασμού 
και εκτέλεσης προγραμμάτων Τουρισμού, να περάσει σε άλλο 
επίπεδο. Πίστευα τότε (και συνεχίζω να πιστεύω)  πως με την υ-
πάρχουσα διάρθρωση της Υπηρεσίας Τουρισμού, ο Δήμος Βέροιας  
έχει πιάσει το ταβάνι του και ότι έπρεπε να πάμε για το παραπάνω, 
καθώς ευαγγελιζόμαστε ότι ο τουρισμός στον Δήμο αποτελεί ση-
μαντικό μοχλό ανάπτυξης. Στις όποιες προτάσεις μου ,συνάντησα 
τοίχο και για τον λόγο αυτό αρνήθηκα την θέση, καθώς θεώρησα 

προσωπικά, ότι δεν θα πρόσφερα κάτι παραπάνω σε σχέση με 
αυτά που ήδη υπήρχαν, πράγμα που αποτελούσε τον πρωταρχικό 
μου στόχο σε κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβα.  

 Σε αντιπαραβολή λοιπόν με μένα έρχομαι και ερωτώ 
,πόσο καιρό υπήρξε άμισθος ο κος Βοργιαζίδης από το 2010 όταν 
εκλέχτηκε για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος έως σήμερα; Η 
απάντηση στο ερώτημα: Ούτε μία ημέρα από το 2010 μέχρι σή-
μερα ο κος Βοργιαζίδης δεν ήταν άμισθος, αλλά αντιθέτως από το 
2010 έως το 2014 ήταν έμμισθος αντιδήμαρχος, ενώ από το 2014 
έως το 2023 έμμισθος Δήμαρχος. 

Φημολογείται μάλιστα στην «αγορά» της Βέροιας, ότι προσω-
πικό στοίχημα του κου Βοργιαζίδη είναι να ξεπεράσει χρονικά  την 
θητεία του πρώην Δημάρχου Ανδρέα  Βλαζάκη ως ο μακροβιότε-
ρος δήμαρχος Βέροιας. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό δεν 
πρόκειται να συμβεί ,άλλωστε το κίνητρο εν τοιαύτη περιπτώσει 
θα έπρεπε για τον νυν δήμαρχο να ήταν ποιοτικό και όχι ποσο-
τικό. Παρά ταύτα  ο κος Βοργιαζίδης έχει σπάσει ήδη ένα ρεκόρ 
,του  μακροβιότερου και πιθανώς πιο υψηλά αμειβόμενου αιρετού 
καθώς οι αμοιβές  του  ως αιρετού  μέχρι το τέλος της τρέχουσας 
θητείας , από το 2010,  ανέρχονται με έναν πρόχειρο υπολογισμό 
περίπου στις 400.000,00 ευρώ .

Σε κάθε περίπτωση ρίχνοντας για πρώτη και τελευταία  φορά 
το επίπεδο της απάντηση μου, συνειδητά για να μπορέσω να  
απαντήσω στον ίδιο τον κο Βοργιαζίδη  δημόσια, με τον τρόπο 
που ο ίδιος απαντά σε μένα, δηλώνω ότι το «πόθεν έσχες»  μου 
είναι διαθέσιμο σε όποιον το επιθυμεί ,όπου εκεί ο καθένας θα 
διαπιστώσει ότι προσωπικά εγώ ούτε κατά διάνοια συνδέομαι 
εμπραγμάτως με δεκαοχτώ φερ’ ειπείν   ακίνητα,  ούτε  βέβαια 
κατέχω μετοχές πολλών χιλιάδων ευρώ και καταθέσεις χιλιάδων 
ευρώ σε Τράπεζες. Δυστυχώς στην ιστοσελίδα του Δ. Βέροιας η 
συγκεκριμένη πληροφορία αν και κατ’ αρχήν υπάρχει ως επιλογή 
στην δ/νσηhttps://www.veria.gr/new/index.php/dioikitiki-organosi/
dimarxos/pothen-esxes, παραμένει από τον Σεπτέμβριο του 2015 
«υπό κατασκευή» .  

Επίσης όσον αφορά το θέμα με τους κατοίκους του συνοικισμού 
του Εργοχωρίου και τον καταυλισμό των Ρομά , χωρίς ίχνος ντρο-
πής ισχυρίστηκε ο κος Βοργιαζίδης,ότι με διέσωσε πολιτικά ,ενώ 
συνέβη ακριβώς το αντίθετο,καθώς το θέμα αφορούσε εισήγηση 
της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Βέροιας στην Επιτροπή 
Διαβούλευσης, της οποίας Διεύθυνσης  εγώ δεν υπήρξα αντίστοι-
χα  αντιδήμαρχος  άρα και πολιτικός προϊστάμενοςτης, ήμουν την 
περίοδο εκείνη αντιδήμαρχος Πρόνοιας και μου ζητήθηκε από τον 
ίδιο τον κο Βοργιατζίδη  να  παραστώ αντ΄ αυτού ,αν και δεν ήμουν 
ο αρμόδιος ούτε για να προεδρεύσω στην επιτροπή Διαβούλευσης 
(προεδρεύει ο Δήμαρχος) ούτε βέβαια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
Προγραμματισμού, όπως προανέφερα. Βέβαια τότε δεν κατάλαβα 
τον λόγο για τον οποίο ο ίδιος  μου ζήτησε να παραστώ αντ’ αυτού. 
Μετά την πρόσφατη απάντηση του, αντιλήφθηκα πλήρως τον λό-
γο, καθώς κατά την προσφιλή του τακτική ήθελε να μεταθέσει την 
οποιαδήποτε ευθύνη μακριά από τον ίδιο.    

Είναι ντροπή να με ψέγει ο κος Βοργιαζίδης για δικές του πα-
ραλείψεις και αστοχίες, όπως ο ίδιος τις θεωρεί,για θέματα που δεν 
άπτονταν των δικών μου καθηκόντων ως αντιδημάρχου. Βέβαια αν 
όλα αυτά τα χρόνια το μοναδικό που έχει να μου καταλογίσει είναι 
το παραπάνω, είναι ευνόητο ότι δεν μπορεί να μου καταλογίσει το 
παραμικρό. Πως θα μπορούσε άλλωστε;   

Κλείνοντας ένιωσα θλίψη και απογοήτευση από την απάντηση 
του κου Βοργιαζίδη, ότι ο ίδιος ως Δήμαρχος είναι για να δίνει πο-
λιτικές απαντήσεις και πως επίσης δεν είναι υπεύθυνος για τις ανε-
ξέλεγκτες  ρίψεις απορριμμάτων από αγνώστους, όπως ισχυρίζεται 
ή δεν είναι  υπεύθυνος και δεν απολογείται για την λειτουργία του 
Βιολογικού Καθαρισμού, καθώς την τελευταία την έχει αναθέσει σε 
εξειδικευμένο επιστήμονα .

Τον πληροφορώ, καθώς  φαίνεται  να μην  το έχει αντιληφθεί 
παρά τα εννέα έτη  που είναι δήμαρχος ,ότι ο Δήμαρχος δεν κατέ-
χει την θέση αυτή για να  δίνει πολιτικές απαντήσεις , αλλά  κατέχει 
την θέση του Δημάρχου για να δίνει ουσιαστικές λύσεις, κυρίως 
δε σε θέματα δημόσιας υγείας, καθώς η διαχείριση των απορριμ-
μάτων και η λειτουργία  του Βιολογικού είναι αποκλειστική από το 
νόμο  αρμοδιότητα του Δήμου και του Δημάρχου κατ’ επέκταση. 

Ο Δήμαρχος Βέροιας οφείλει να ελέγχει τον «εξειδικευμένο επι-
στήμονα» (συνταξιούχο , κατά δήλωσή του επιστήμονα στο πρό-
σφατο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ) στον οποίο έχει ανατεθεί ο 
Βιολογικός Καθαρισμός, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν τρανταχτές 
ενδείξεις ότι ο τελευταίος δεν λειτουργεί με μεγάλη συχνότητα πλέ-
ον, άλλως είναι και ο ίδιος υπόλογος (σύμφωνα και με το αρ. 86 και 
τις αρμοδιότητες Δημάρχου  του ΚΔΚ ).Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει  και 
με τις χωματερές που εμφανίζονται  κυρίως στα ίδια σημεία του Δ. 
Βέροιας.   

Οι απαντήσεις του νυν Δημάρχου Βέροιας καθώς και το ύφος 
των τελευταίων , δείχνουν την εμφανή  πλέον ανεπάρκειά του , την 
κούραση του, καθώς και ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι παραπάνω 
στον Δήμο Βέροιας. 

Υπομονή…Από τον Οκτώβριο του 2023 αλλάΖΟΥΜΕ. 
Θεόφιλος Κορωνάς 

Υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας»  

«Κύριε Βοργιαζίδη φτάνει…
αλλάξτε παραμύθι, 

αυτό δεν έχει δράκο!»



Κάθε χρόνο, με αφορμή 
την διπλή γιορτή της εθνικής 
μας Παλιγγενεσίας και του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 
σκεφτόμαστε ότι η δημιουρ-
γία του ελληνικού κράτους 
είναι μια ιστορία αντοχής και 
πίστης. Η θρησκεία και ο πα-
τριωτισμός είναι τα μεγάλα 
μας αφηγήματα, πάνω στα 
οποία σφυρηλατήθηκε η εθνι-
κή μας ταυτότητα. Και αυτή 
η ταυτότητα ήταν και είναι το 
βασικό συστατικό της εθνικής 
μας ελπίδας. Αυτής που μας 
κρατά πάντα «ολόρθους και 
ατρόμαχτους».

Φέτος, 202 χρόνια μετά την έναρξη της Εθνι-
κής Επανάστασης, μπορούμε να πανηγυρίσου-
με και να γιορτάσουμε με όλη τη λαμπρότητα 
που επιτάσσει η εθνική μας επέτειος. Οφείλου-
με όμως, να μην προσεγγίσουμε το ιστορικό 
γεγονός επιφανειακά. Με περίσκεψη, συντονι-
σμένοι στα υψηλά μηνύματα της ημέρας και με 
θρησκευτική ευλάβεια, πρέπει να κρατήσουμε 
ζωντανό τον εσωτερικό διάλογο με τις ηρωικές 
φωνές, που μπορεί να έχουν σιγήσει, όμως 
αντηχούν δυνατά.

Να αναλογιστούμε ότι η 
«Μοίρα έχει τάξει στη Μάννα 
Ελλάδα να διαφεντεύει η λευ-
τεριά στους αιώνες», όμως ο 
αγώνας για την ελευθερία πρέ-
πει να είναι διαρκής και συνε-
χίζεται ακόμα και σε καιρούς 
ειρήνης, γιατί είναι αγώνας για 
την πρόοδο, τη δικαιοσύνη, 
την αλήθεια και την ανδρεία.
Να στοχαστούμε ότι το 1821 
ξεπρόβαλε με ορμή το αίτημα 
για αποτίναξη της σκλαβιάς και 
σύστασης του ελληνικού κρά-
τους, όμως, και υπό το βαρύ 
πένθος της τραγωδίας των Τε-

μπών, η «Νίκη η μεγάλη, η Νίκη η παντοτινή» 
θα κατακτηθεί όταν οικοδομήσουμε ένα σύγχρο-
νο, ασφαλές, συμπεριληπτικό και προοδευτικό 
κράτος.

Τιμούμε τη φετινή 25η Μαρτίου, κάνοντας τη 
δική μας σπονδή στο «αθάνατο κρασί του 21», 
υποσχόμενοι ότι αυτόν τον αγώνα, όχι μόνο 
δε θα τον εγκαταλείψουμε ποτέ, αλλά θα τον 
δώσουμε με ανδρεία και γενναιότητα, όπως οι 
πρόγονοί μας.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους! Ψηλά οι 
γαλανόλευκες!

Από το πολιτικό γραφείο 
του βουλευτή Λάζαρου Τσα-
βδαρίδη γνωστοποιούνται 
τα εξής:

«Καθημερινή είναι πλέον 
η προσπάθεια του Βουλευτή 
Ημαθίας και Αν. Γεν. Γραμ-
ματέα ΚΟ της ΝΔ κ. Λάζαρου 
Τσαβδαρίδη προκειμένου η 
ηγεσία του ΕΛΓΑ να ολοκλη-
ρώσει τις τελευταίες εκκρεμείς 
εκτιμήσεις για τις περσινές 
ζημίες στις καλλιέργειες από 
δυσμενή καιρικά φαινόμενα 
(βροχοπτώσεις στα κεράσια, 
χαλάζι, ανεμοθύελλα και πα-
γετός) καθώς και να πληρώσει 
το σύνολο  των σχετικών εκ-
κρεμών αποζημιώσεων στους 
παραγωγούς της Ημαθίας (Ει-
ρηνούπολη, Ροδοχώρι, Γιαννακοχώρι, Χαρίεσσα, Επι-
σκοπή, Αλεξάνδρεια, Μακροχώρι, Βέροια κλπ)

Έπειτα από συνεχείς επικοινωνίες που είχε ο κ. 
Τσαβδαρίδης με το τοπικό υποκατάστημα του ΕΛΓΑ 
στη Βέροια, επισκέφτηκε σήμερα εν νέου τον Πρόεδρο 
του Οργανισμού κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο για να μάθει 
τις εξελίξεις αναφορικά με το εν λόγω κρίσιμο ζήτημα 
καθώς και το πότε θα πάρουν οι πληγέντες αγρότες τα 
χρήματα που δικαιούνται.

Υπογράμμισε δε για πολλοστή φορά ότι η ανάγκη 
επιτάχυνσης των πληρωμών είναι κρίσιμης σημασίας, 
μιας και οι πληγέντες αγρότες μας έχουν ήδη εξαντλή-
σει τις αντοχές τους και αντιμετωπίζουν πλέον ζήτημα 
βιοπορισμού και οικονομικής αδυναμίας να καλλιεργή-

σουν τα χωράφια τους στη νέα καλλιεργητική περίοδο.
Ο κ. Λυκουρέντζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ καταβάλλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση 
επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες καταχώρησης των 
πορισμάτων ολοκληρώνονται για το σύνολο των ζημιών 
στην Ημαθίας στις επόμενες μέρες, έτσι ώστε αμέσως 
μετά να ακολουθήσει και η πληρωμή όλων των εκκρε-
μών αποζημιώσεων.

Σημείωσε επίσης ότι η ευαισθησία του Οργανισμού 
και της Κυβέρνησης της ΝΔ για τα προβλήματα του 
αγροτικού κόσμου της χώρας είναι δεδομένη, κάτι που 
αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα ποσά στήριξης 
που έχουν δοθεί στους αγρότες μας τα τελευταία 3 χρό-
νια είναι μεγαλύτερα από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

Ο κ. Τσαβδαρίδης συζήτησε με τον κ. Λυκουρέντζο 
και το ζήτημα 
της επιτάχυνσης 
της οικονομικής 
ενίσχυσης των 
παραγωγών μέ-
σω de minimis 
για τη απώλεια 
ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς 
που υφίστανται 
και έλαβε την 
ενημέρωση ότι 
μετά τη σημερι-
νή συνεδρίαση 
της Κυβερνητι-
κής Επιτροπής, 
εντός της άλλης 
εβδομάδας βγαί-
νει η Απόφαση 
πληρωμής ,  η 
οποία θα καθο-
ρίζει δικαιούχους 
και προϋποθέ-
σεις, έτσι ώστε 
στη συνέχεια να 
γίνει η πληρω-
μή».
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Τάσος Μπαρτζώκας για την 25η Μαρτίου: Τον αγώνα 
για τη νίκη την Παντοτινή θα τον δώσουμε όπως

 οι πρόγονοί μας. Με γενναιότητα και ανδρεία!

Ξανά στον ΕΛΓΑ 
ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης 

για την καταβολή των εκκρεμών 
αποζημιώσεων στο σύνολο

 των πληγέντων παραγωγών 

Δεντροφύτευση στο Σταυρό Ημαθίας 
από τον Σύλλογο Λεχοβιτών

Ο Σύλλογος Λε-
χοβιτών Αλεξάνδρει-
ας και Περιχώρων 
έκανε σήμερα  Τρίτη 
21 Μαρτίου δεντρο-
φύτευση στο Σταυρό 
Ημαθίας. Η 21 Μαρ-
τίου έχει οριστεί να 
γιορτάζεται σαν πα-
γκόσμια  ημέρα Δα-
σοπονίας.

Σ ύ μ φ ω ν α ,  μ ε 
το καταστατικό του 
Συλλόγου, μια ομά-
δα, αποτελούμενη 
από τον Πρόεδρο κ. 
Τοπάλη Δημήτριο, τον Αντιπρόεδρο κ. Ζαμπέτα Σταύρο και τα μέλη κ.κ. Τάτση Παύλο 
και Λιάκο Παναγιώτη, επισκέφτηκε το Σταυρό Ημαθίας και στη θέση όπου υπήρχε κά-
ποτε  μια καντίνα φύτεψε δύο φλαμουριές.

Λίγες μέρες πριν η τοποθεσία αυτή ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, γεμάτη 
σκουπίδια. Όμως με την παρέμβαση του Προέδρου της ΔΕΥΑ.ΑΛ κ. Σωτηρίου Τόκα 
καθαρίστηκε και ετοιμάστηκε κατάλληλα. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να εκφράσουμε 
σαν Σύλλογος τα θερμά μας ευχαριστήρια στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ.ΑΛ και να τον ε-
παινέσουμε για την αποτελεσματικότητα με την οποία ενήργησε.

Σήμερα λοιπόν τον καλέσαμε να παρευρεθεί στη δεντροφύτευση και μας έκανε την 
τιμή και ήρθε. Μαζί του ήρθε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού κ. Ιω-
άννης Κεϊσίδης, ο οποίος από την αρχή αγκάλιασε την προσπάθεια του Συλλόγου μας 
και μας βοήθησε πάρα πολύ.

Είχαμε καλέσει και μια εμβληματική για τους Λεχοβίτες κυρία, που μένει εκεί κοντά, 
την κ. Ευαγγελία Λιάκου, η οποία όμως, λόγω υποχρεώσεων, δεν μπόρεσε να παρα-
στεί. Ήρθε όμως ο γιος της ο Δημήτρης Λιάκος Λεχοβίτης μεν αλλά κάτοικος Σταυρού 
Ημαθίας. Στις φωτογραφίες διακρίνουμε όλους τους μετέχοντες και τις διάφορες φά-
σεις της δεντροφύτευσης.

Ευελπιστούμε ότι σιγά – σιγά ο τόπος αυτός, με τη συνεργασία του Δήμου, θα με-
τατραπεί  σε μια όαση ομορφιάς και θα γίνει ένα στέκι για ξεκούραση των περαστικών, 
μια και υπάρχει εκεί δίπλα μια πολύ όμορφη βρύση, που τρέχει όλο το χρόνο και χαρί-
ζει τη δροσιά της απλόχερα.

Το Δ.Σ.

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ:
Κατώτατος μισθός αναντίστοιχος των αναγκών

 Από το Εργατικό Κέντρο Βέροιας, γνωστοποιούνται τα εξής:
«Η ανακοίνωση του ύψους του νέου κατώτατου μισθού βρίσκεται μακριά από τις απαιτήσεις 

των πιο φτωχών εργαζομένων και δεν τους επιτρέπει να καλύπτουν βασικές ανάγκες διαβίωσης. 
Η θέση της Συνομοσπονδίας είναι σαφής και τεκμηριωμένη. Η Γ.Σ.Ε.Ε. έχει αναλύσει με 

επιχειρήματα  την αναγκαιότητα ο κατώτατος μισθός να βρίσκεται στο 60% του διάμεσου μι-
σθού συν τον προσδοκώμενο 
πληθωρισμό, δηλαδή στα 826 
ευρώ.

Ο θεσμός του κατώτατου μι-
σθού είναι καθοριστικός για τη 
δημιουργία προϋποθέσεων με-
τάβασης σε μια πιο ανθεκτική, 
βιώσιμη και δίκαιη οικονομία 
και κοινωνία.

Για τη Συνομοσπονδία λοι-
πόν είναι επιτακτική ανάγκη, 
η θεσμική επαναφορά της δι-
αμόρφωσης του κατώτατου 
μισθού μετά από διαπραγμά-
τευση με τους κοινωνικούς ε-
ταίρους μέσω δηλαδή Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν 
να βρίσκονται στο μάτι του κυ-
κλώνα γι΄ αυτό και απαιτείται 
περαιτέρω λήψη μέτρων που 
θα ενισχύουν τα εισοδήματά  
τους, την προστασία τους, την 
καταπολέμηση της παραβατι-
κότητας σε βάρος τους αλλά 
και τη θεσμική κατοχύρωση και 
ενίσχυση των συλλογικών δι-
απραγματεύσεων και συλλογι-
κών συμβάσεων».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Σ. Επισκοπής δέχεται 

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

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

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

Για Τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο  Πρόεδρος

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Στησυνεδρίασηυπ’ αριθ. 22
της23/3/2023ηΠειθαρχικήΕ-
πιτροπήτηςΈνωσηςΠοδοσφαι-
ρικώνΣωματείωνΗμαθίας (Ε.Π.
Σ.Η.) επέβαλε τις κάτωθιποινές
στους αποβληθέντεςποδοσφαι-
ριστές τωναγώνων τουΣαββα-
τοκύριακου18-19/3/2023:

1.ΣΕΡΑΣΚΙΕΡΗΣΔ.1302941
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΤΡΕΙΣ  (3 )
19/3/202330€

2.ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣΖ.1280710
.ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΙΑ
(1)20/3/202310€

3. ΧΑΛΚΙΑΣΘ.  1504855 .
ΕΝΩΣΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4)19/3/202340€

ΣτηνίδιασυνεδρίασητηςηΕ-
πιτροπήέλαβεεπίσηςτιςκάτωθι
αποφάσεις:

1. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ
ΑΠΟΛΟΓΙΑτοΣωμα-
τείο ΜΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ
διότι μετά τη λήξη
του αγώνα Πρωτα-
θλήματος της 19 / 3
/ 2023ΜΑΣΒΕΡΓΙ-
ΝΑ-ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥ-
ΡΗΣ:

α) ενώη διαιτητι-
κήομάδακατευθυνό-
τανπρος τα αποδυ-
τήρια, φίλαθλος του
εισήλθε στον αγω-
νιστικό χώρο και δημιούργησε
επεισόδιαπουδυσφημούν τοά-
θληματουποδοσφαίρου.

β) ενώ η διαιτητική ομάδα
βρισκότανστααποδυτήρια,φίλα-
θλοι του δημιούργησαν επεισό-
διαπου δυσφημούν το άθλημα
τουποδοσφαίρου.

2. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕΑΠΟΛΟΓΙΑ
ο δηλωθείςωςΠροπονητήςΟ-
μάδαςτουΣωματείουΕΝΩΣΗΑ-
ΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥδιότι μετά
τηλήξητουαγώναΠρωταθλήμα-
τοςτης18/3/2023ΑΕΚΛΑΖΟ-
ΧΩΡΙΟΥ-ΕΝΩΣΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ, μετά το κλείσιμο του
ΦύλλουΑγώνος,δημιούργησεε-

πεισόδιαπου δυσφη-
μούν το άθλημα του
ποδοσφαίρου.

3. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
(4)  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ, αρχής γε-
νομένηςαπό20 / 3 /
2023, στον δηλωθέ-
νταωςΠροπονητήΟ-
μάδας τουΣωματείου
ΜΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ στον
αγώναΠρωταθλήμα-

τοςτης19/3/2023ΜΑΣΒΕΡ-
ΓΙΝΑ-ΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ, διότι
στον ως άνω αγώνα, στο 88ο
λεπτόαυτού, δημιούργησε επει-
σόδιαπουδυσφημούν το άθλη-
μα τουποδοσφαίρου, μεαποτέ-
λεσμα νααποβληθεί με κόκκινη
κάρτα.

SL2: Ορίστηκαν οι διαιτητές
της 16ης αγωνιστικής
ΣτοΒόλοοΜελτζανίδης

Ανακοινώθηκανοιδιαιτητές τωναναμετρήσεων της16ηςαγωνι-
στικής τηςSuperLeague2,με τηΒΕΡΟΙΑναμηναγωνίζεταιαυτή
την εβδομάδααφού το εκτός έδραςπαιχνίδι της με τονΠΑΟΚΒ’
αναβλήθηκε.

ΟΗμαθιώτηςΜελτζανίδηςορίστηκεναδιευθύνειτοματςτουΠαν-
θεσσαλικού,μεταξύΝίκηςΒόλου-Μακεδονικού.

Αναλυτικά:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή24Μαρτίου
ΑλμωπόςΑριδαίας-ΠΟΤΗρακλής(15.15ΕΡΤ3,Αριδαίας)
Διαιτητής:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Δανδανόπουλος(Ξάνθης),Σακάλογλου(Καβάλας)
Κυριακή26Μαρτίου
ΔιαγόραςΡόδου-ΑπόλλωνΠόντου(14.45,Δημ.ΣτάδιοΡόδου)
Διαιτητής:Τσατσούλης(Αθήνας)
Βοηθοί:Γεωργακόπουλος,Σγουράκης(Πειραιά)
ΗρακλήςΛάρισας-ΑΕΛ(14.45,AELFCArena)
Διαιτητής:Σιντόρης(Θεσπρωτίας)
Βοηθοί:Ζήρδας(Δράμας),Δέλλιος(Πέλλας)
ΝίκηΒόλου-Μακεδονικός(14.45,Πανθεσσαλικό)
Διαιτητής:Μελτζανίδης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Φίλος(Βοιωτίας),Πριόνας(Εύβοιας)
Θεσπρωτός-Πανσερραϊκός(14.45,Ηγουμενίτσας)
Διαιτητής:Μπούτσικος(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Μποζατζίδης,Παπαδοπούλου(Μακεδονίας)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή24Μαρτίου
Προοδευτική-ΠΑΟΡουφ(14.45,«Π.Σαλπέας»)
Διαιτητής:Σταυρουλάκης(Ρεθύμνου)
Βοηθοί:Δέτση,Κοττορός(Δωδ/νήσου)
Σάββατο25Μαρτίου
ΑΕΚΒ-ΑπόλλωνΣμύρνης(13.45ΕΡΤ3,Σεραφείδειο)
Διαιτητής:Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:Μανούρας(Δυτ.Αττικής),Τσακίρης(Δράμας)
Κυριακή26Μαρτίου
Παναχαϊκή-Χανιά(14.45,Αγυιάς)
Διαιτητής:Αλάμπεης(Αθήνας)
Βοηθοί:Τσολακίδης,Νικολάου(Αθήνας)
Ηρόδοτος-Καλαμάτα(14.45,Ν.Αλικαρνασσού)
Διαιτητής:Γεωργόπουλος(Αρκαδίας)
Βοηθοί:Κομισοπούλου(Χανίων),Τσούκας(Αρκαδίας)
ΟΦΙεράπετρας-Αιγάλεω(14.45,Βουζουνεράκειο)
Διαιτητής:Πατεμτζής(Ηρακλείου)
Βοηθοί:Δασκαλομαρκάκης,Βλαχάκης(Ρεθύμνου)
Δευτέρα27Μαρτίου
Κηφισιά-Ηλιούπολη(15.15ΕΡΤ3,«Γ.Καμάρας»)
Διαιτητής:Ανδριανός(Αχαΐας)
Βοηθοί:Τζιουβάρας,Μπαλιάκας(Κοζάνης)

Σπουδαίο φιλικό 
παιχνίδι, που 
θα φέρει στους 

παλαιότερους όμορφες 
μνήμες, προγραμμάτισε 
η ομάδα παλαιμάχων 
της «Βασίλισσας του 
βορρά».

Αντίπαλος θα είναι η «Βασί-
λισσα τουΚάμπου»ΑΕΛ,σε ένα
ματςπουθαδιεξαχθείτηΔευτέρα
24Απριλίου (17:30) στο στάδιο
τηςΒέροιας.

Τοσημαντικό είναι ότι τα έσο-
δα του φιλικού αυτού αγώνα θα
διατεθούνυπέρ τουΟμίλουΠρο-
στασίαςΠαιδιούΒεροίας.

ΣπουδαίοφιλικόμεΑΕΛ
γιατουςπαλαίμαχουςτηςΒΕΡΟΙΑΣ

Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής
της ΕΠΣ Ημαθίας
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Ομάδα της SL2 σκέφτεται
να αποχωρήσει

από το πρωτάθλημα!

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αναγέννηση Καρδί-
τσας, όπου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο 
να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα της 

Super League 2, καθώς όπως αναφέρει η απου-
σία εσόδων έχει φέρει τον σύλλογο σε αδιέξοδο.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Μετάαπόδύο καιπλέονμήνες, όπουολόκληρηηSuper

League2βρίσκεταισεαδιέξοδο,ούτεκαιστοχθεσινόΣυμβού-
λιουπήρξεκάποιαουσιαστικήεξέλιξη.

Γιαακόμημίαφοράακούσαμεαοριστίεςκαιδενμαςκατατέ-
θηκεκαμίαβιώσιμηλύσηγιατησωτηρίατηςκατηγορίας.Είναι
πλέονκάτιπαραπάνωαπόσίγουροπωςυπόαυτέςτιςσυνθή-
κεςδενμπορούμεναμιλάμεγιαεπαγγελματικόπρωτάθλημα.

ΕμείςωςΑναγέννησηΚαρδίτσαςαπό τηστιγμήπουσυνε-
χίζεταιαυτότο«θέατροτουπαραλόγου»δεβλέπουμετολόγο
νασυμμετέχουμεσεαυτή τηνκωμωδία.Εμείς επιθυμούμενα
λαμβάνουμεμέροςσεέναπρωτάθλημαβιώσιμο,ανταγωνιστι-
κόκαιστοοποίοθακερδίζειοκαλύτερος.

Ωςεκτούτουτιςεπόμενεςημέρεςθαανακοινωθείηαπόφα-
σημας,λαμβάνονταςυπόψηταδεδομένακαιζυγίζονταςόλες
τιςπαραμέτρους.

Με τιμή
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ».

Β’ ΕΠΣΗ: «Γκέλα» των 
Καβασίλων στην Αγ. Βαρβάρα

Μεταματςτηςεμβόλιμης23ηςαγωνιστικής,συνεχίστηκεσήμερα
τοπρωτάθλημαποδοσφαίρουτηςΒ’κατηγορίαςτηςΕΠΣΗμαθίας.
Από τα αποτελέσματα ξεχώρισε η νίκη τηςΑγ.Βαρβάρας επί των
πρωτοπόρωνΚαβασίλων.Αναλυτικάτααποτελέσματακαιηβαθμο-
λογία:

Β’ΕΠΣΗ–23ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επισκοπή–ΟλυμπιακόςΝ......................................................0-0
ΑΕΠΒέροιας–Ζερβοχώρι.......................................................1-2
Αγ.Βαρβάρα–Καβάσιλα.........................................................2-0
Καψόχωρα–ΑχιλλέαςΝ..........................................................1-0
Βεργίνα–Ραχιά........................................................................5-1
ΆχθοςΑρούρης–Πατρίδα.......................................................1-5
Ρεπό:Λυκογιάννη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Καβάσιλα............................................................................... 50
2.Ζερβοχώρι............................................................................. 47
3.Επισκοπή.............................................................................. 46
4.Πατρίδα................................................................................. 41
5.ΟλυμπιακόςΝ....................................................................... 37
6.Αγ.Βαρβάρα.......................................................................... 27
7.Καψόχωρα............................................................................. 26
8.Βεργίνα.................................................................................. 21
9.Ραχιά..................................................................................... 19
10.ΑχιλλέαςΝ........................................................................... 18
11.ΆχθοςΑρούρης.................................................................... 18
12.ΑΕΠΒέροιας........................................................................ 12
13.Λυκογιάννη.......................................................................... 11

Με μία νίκη και μία ήττα, 
όπως και την προηγού-
μενη εβδομάδα απέναντι 

στην Πέλλα, ολοκλήρωσαν τις 
υποχρεώσεις τους για την 5η 
αγωνιστική της Α΄ Φάσης του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων 
Κ-16 & Κ-14, οι Μικτές Ομάδες 
της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.

Αυτήντηφορά,μεαντίπαλοτιςαντίστοιχες
ομάδες της Ε.Π.Σ. Φλώρινας, την τιμητική
τουςείχανοι«μεγάλοι»τουΜανώληΓιοβανό-
πουλου, οι οποίοι επικράτησανμεσκορ 3-0.
Αντίθετα, στον αγώναπουπροηγήθηκε χρο-
νικάστοΔημοτικόΓήπεδοΑγίουΓεωργίου,οι
«μικροί» του ΓιώργουΚουλακιώτηδεν τα κα-
τάφεραν και γνώρισαν ήττα-αποκλεισμόαπό
τουςαντιπάλουςμεσκορ0-1.

Αναλυτικάηεικόνατωνδύοαναμετρήσεων
έχειωςεξής:

ΑγώναςΚ-14
Ε.Π.Σ. Ημαθίας-Ε.Π.Σ. Φλώρινας 0-1
Σκόρερ:42΄Τέρπινας
Αποβολές:-
Διαιτητής:Χαλκίδης(ΕΠΣΠιερίας)
ΒοηθοίΔιαιτητή: Τσικλητάρη (ΕΠΣΠιερί-

ας)-Αδαμαντίδης(ΕΠΣΠιερίας)

Οισυνθέσεις
Ε.Π.Σ.Ημαθίας (Κουλακιώτης Γεώργιος):

Κόμνης,Παπαδόπουλος,Λαμπριανίδης,Θε-
οδοσίου,Κατσαβός,Κίτσας,Συμεωνίδης (59΄
Ράπτης), Γουγουλέφας (46΄Λύχνας),Μπου-
κλάς, Καρασαββίδης (46΄ Γιάννακας),Δημη-
σίκος.

ΣτηναποστολήσυμμετείχανακόμηοιΧαρι-
τόπουλος,Θεοχαρόπουλος,Καραμίχος,Λιθο-
ξόπουλος,ΓιαννακίδηςκαιΝοβάκης.

Ε.Π.Σ. Φλώρινας (Λονδράκης Ιωάννης):
Παλικρούσης,Μήσιος,Δελλίδης, Γλούφτσης,
Κετσετζής, Ιωαννίδης (78΄ Παράσχος), Τεκί-
δης, Πετρόπουλος (69΄ Γαζέας), Τέρπινας,
Καμπούρης(78΄Λαζαρίδης),Φωστηρόπουλος
(74΄Βέρτκας).

ΑγώναςΚ-16
Ε.Π.Σ. Ημαθίας-Ε.Π.Σ. Φλώρινας 3-0

Σκόρερ: 40΄Φωτεινιάς, 60΄Τσιάμπας, 80΄
Βασιλακάκης

Αποβολές:71΄Νάιδος
Διαιτητής:Τσικλητάρη(ΕΠΣΠιερίας)
ΒοηθοίΔιαιτητή: Χαλκίδης (ΕΠΣ Πιερί-

ας)-Αδαμαντίδης(ΕΠΣΠιερίας)

Οισυνθέσεις
Ε.Π.Σ.Ημαθίας (ΓιοβανόπουλοςΕμμανου-

ήλ):Διαμαντόπουλος, Ζήμνας, Θεοδώρου,
Παπαδόπουλος,Μπάμπαλος, Χεράκης (80΄
Καραβαδές), Γιάννινας (66΄ Βασιλείου), Τσι-
άμπας, Φωτεινιάς (71΄ Καραβασόπουλος),
Βήτος(66΄Μάρκου),Βασιλακάκης(80΄Καρα-
ταράκης).

ΣτηναποστολήσυμμετείχανακόμηοιΤσα-
νασίδης,Πιλιτσίδης,καιΜουρατίδης.

Ε.Π.Σ. Φλώρινας (Λονδράκης Ιωάννης):
Λυκούδης,Ρομπές(82΄Μποζινόπουλος),Ρώ-
μας (82΄Ραπασάνης),Μαυρουδής, Γιουρού-
κης,Μάνος,Τασομήνης (88΄Μηνάς),Νάιδος,
Θωμαΐδης,Μούκας (72΄ Ιωαννίδης), Στογιαν-
νόπουλος(72΄Αναστασιάδης).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμο-
λογίεςστιςδύοηλικιακέςκατηγορίεςμετάτην
ολοκλήρωση των αγώνων της 5ης αγωνιστι-
κήςτηςΑ΄Φάσηςέχουνωςεξής:

Κ-14
Τααποτελέσματα

Ε.Π.Σ.Ημαθίας-Ε.Π.Σ.Φλώρινας........0-1
Ε.Π.Σ.Καστοριάς-Ε.Π.Σ.Πέλλας.........0-5

Ηβαθμολογία
1Ε.Π.Σ.Πέλλας.......................... 12(12-3)
2Ε.Π.Σ.Ημαθίας............................ 9(8-5)
3Ε.Π.Σ.Φλώρινας........................ 7(7-6)
4Ε.Π.Σ.Καστοριάς...................... 1(2-15)

Κ-16
Τααποτελέσματα

Ε.Π.Σ.Ημαθίας-Ε.Π.Σ.Φλώρινας........3-0
Ε.Π.Σ.Καστοριάς-Ε.Π.Σ.Πέλλας.........0-3

Ηβαθμολογία
1Ε.Π.Σ.Πέλλας......................... 15(12-1)
2Ε.Π.Σ.Καστοριάς........................ 9(8-6)
3Ε.Π.Σ.Ημαθίας........................... 6(8-6)
4Ε.Π.Σ.Φλώρινας...................... 0(2-17)
Ε.Π.Σ.Ημαθίας και Ε.Π.Σ.Πέλλας έχουν

απόέναναγώναλιγότερο.

Ηεπόμενηαγωνιστική(29/3/2023)
Ε.Π.Σ.Καστοριάς-Ε.Π.Σ.Ημαθίας
Ε.Π.Σ.Πέλλας-Ε.Π.Σ.Φλώρινας

ΕΠΣΗ:Μίανίκηκαιμίαήτταοαπολογισμός
τωνΜικτώναπέναντιστηΦλώρινα
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Το Τμήμα Γυ-
ναικών του Συλ-
λόγου  Βλάχων 
Βέρο ιας  πραγ -
ματοποίησε,  με 
μεγάλη επιτυχία, 
χορό την Κυριακή 
19-3-2023 στην 
αίθουσα sala-ελιά 
με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας.

Η εκδήλωση 
ήταν αφιερωμέ-
νη στη ΓΥΝΑΙΚΑ, 
στους αγώνες της 
διαχρονικά,  γ ια 
εργασιακά δικαιώ-
ματα, ισότητα, δι-
καιοσύνη. Μια εκ-
δήλωση τιμής και 
γιορτής  για κάθε 
σύγχρονη γυναίκα 
που ανταπεξέρ-
χεται με επιτυχία 
στους πολλαπλούς ρόλους της μέσα στην κοινωνία και 
αποτελεί το στήριγμα της οικογένειας.

 Η υπεύθυνη του Τμήματος Γυναικών  κ. Τασούλα 
Πίσκου απεύθυνε χαιρετισμό και καλωσόρισμα στις 
εκλεκτές παρευρισκόμενες κυρίες, τις  ευχαρίστησε που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του τμήματος γυναικών 
για να γιορτάσουν όλες μαζί την ημέρα της γυναίκας και 
τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

 Η κ. Πίσκου  κάλεσε τον Πρόεδρο του Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας να χαιρετίσει την εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, κ. 
Γιάννης Κύρτσος στον  χαιρετισμό που απεύθυνε, 
ανέφερε ότι ο χορός αυτός αποτελεί παράδοση του 
Συλλόγου και διοργανώνεται ανελλιπώς κάθε 8 του 
Μάρτη,  με εξαίρεση τα χρόνια της πανδημίας. Αναφέρ-
θηκε στα αθώα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών και 
την απόφαση του Δ/Σ του Συλλόγου να μεταφέρει την 
εκδήλωση, ως ένδειξη πένθους και συμπαράστασης 
των θυμάτων στα Τέμπη. Ο κ. Κύρτσος τόνισε τον 
συμβολισμό της εκδήλωσης: « Ο σύλλογος, έστω και 
ετεροχρονισμένα,  έχει καθήκον να τιμήσει τη γυναίκα 
που δίνει ζωή, τη γυναίκα που άοκνα αγωνίζεται σε όλη 
της τη ζωή,  τη γυναίκα που μπορεί να αλλάζει τη ζωή 
μας, τη ΓΥΝΑΙΚΑ που είναι η ίδια η ζωή». Επιπλέον, 
συνεχάρη την προσφορά του Τμήματος Γυναικών προς 
το Σύλλογο και ευχαρίστησε τα μέλη για την άοκνη προ-
σπάθεια που καταβάλλουν με τις δραστηριότητες  και  
το πλούσιο έργο τους.

Η συντ/χος εκπαιδευτικός  κ. Ιωάννα Τσαρτσιάνη  
εκφώνησε την προγραμματισμένη ομιλία, αφιερωμένη 
στη ΓΥΝΑΙΚΑ. Επέλεξε να αναφερθεί στο έργο δύο 
σπουδαίων  Ελληνίδων που φώτισαν το Γένος από το 
δικό της μετερίζι η κάθε μία και τίμησαν την Ελλάδα: την 
Αγγελική Χατζημιχάλη, μητέρα της ελληνικής Λαογραφί-
ας, της οποίας το σπίτι στην Πλάκα είναι ένα πρότυπο 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Λαογραφίας  και την Άννα 
Μελά- Παπαδοπούλου, την αρχόντισσα με την πλατιά 
καρδιά, μεγάλη προσωπικότητα των Βαλκανικών Πολέ-
μων και της Μικρασιατικής καταστροφής, η οποία ως ε-
θελόντρια νοσοκόμα έμεινε  γνωστή με το προσωνύμιο: 
« η Μάννα του στρατιώτη».

Η  συμμετοχή των γυναικών που τίμησαν την εκ-
δήλωση ήταν μεγάλη. Μέσα σε μια όμορφη και ζεστή 
ατμόσφαιρα, μέλη και φίλες του συλλόγου είχαν την ευ-
καιρία να συζητήσουν, να διασκεδάσουν, να χορέψουν 
παραδοσιακούς χορούς με την ορχήστρα του Δημήτρη 
Παράσχου.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος, οι Α-
ντιδήμαρχοι:  κ.κ.  Τζήμα Συρμούλα, Τσαχουρίδης Αλέ-
ξανδρος, Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, η Πρόεδρος του 
Ομίλου Άπορου Παιδιού κ. Γαλλίκα Καίτη και πολλές 
επώνυμες κυρίες του Νομού μας.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
 Με μεγάλη συμμετοχή 
η Ημέρα της Γυναίκας

Εκδηλώσεις για την Ημέρα της Γυναίκας 
στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας και η Δημοτική Επιτροπή διοργανώνουν εκδηλώσεις για την ημέρα της 
Γυναίκας, τη Δευτέρα 27 Μαρτίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας, στις 18:00.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:
• Τελετή για την Υπογραφή της “Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των φύλων στο Δήμο Αλε-

ξάνδρειας”
• “37 ημέρες” – Προβολή ταινίας μικρού μήκους σε σκηνοθεσία Νικολέτας Λεούση
• Έκθεση φωτογραφίας της Κατερίνας Στριάκα με θέμα “Γυναίκα”
• Συναυλία με το συγκρότημα – ηλεκτρικό κουαρτέτο εγχόρδων “Fortissimo”
Υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση σε εκδήλωση
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συν-

δέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας 
κάνουν γνωστό στα μέλη  τους και όχι μόνο, τα 
εξής:

  «Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροι-
ας σε συνεργασία με το Οργανικό Φωνητικό  
Σύνολο «ΜΟΜΟΓΡΑΜΜΑ», διοργανώνει συ-
ναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο μουσικο-
συνθέτη Μίμη Πλέσσα.

  Η εν λόγω συναυλία θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 8:00 μ.μ. 
στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας.

  Είσοδος 10 ευρώ. Τα έσοδα θα διατεθούν 
για τη βελτίωση του συσσιτίου  και για τα δέμα-
τα με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα.

  Εισιτήρια διατίθενται από το Γραφείο της  
Φιλοπτώχου,  Κωττουνίου 10Α κάθε μέρα από 
9:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ. και από τα μέλη του 
Δ.Σ.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23310 64731, 
6946425960, 6946023827 και 6979785183.

  Παρακαλούμε τα μέλη του Συνδέσμου μας 
να συμμετάσχουν στην συναυλία αυτή και να 
δείξουν για μια ακόμη φορά τα αλτρουιστικά 
τους αισθήματα, βοηθώντας τη Φιλόπτωχο Α-
δελφότητα Κυριών στο θεάρεστο έργο που ε-
πιτελεί».

Την Κυριακή 26 Μαρτίου
ΤΟΒ: «Ανθισμένες Ροδακινιές» 

της Βέροιας με Λ.Α.Β και vespa club 
Το 2o Σαββα-

τοκύριακο στις 
Ανθισμένες Ρο-
δακινιές της Βέ-
ροιας ο ΤΟΒ συ-
μπράττει με τους  
ΦΙΛΟΥΣ ΚΛΑΣ-
ΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΟΥ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ της ΛΕΣΧΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ  & το 
VESPA CLUB 
VERIA!!!

Ζωγραφική 
Προσώπου – 
Face Painting

Κυριακή 26 
Μαρτίου – πάρ-
κο Ελιάς – ώρα 
10:00 -11:00

Καθώς συ -
γκεντρωνόμαστε 
στο πάρκο της 
Ελιάς και ετοιμα-
ζόμαστε για  τον 
Περίπατο στον 
ροζ κάμπο της 
Βέροιας, ζωγρα-
φίζουμε και ένα 
ανθάκι ροδακι-
νιάς στα μικρά  
προσωπάκια αλλά και στα μεγαλύτερα!

Περίπατος στις Ανθισμένες Ροδακινιές
Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 – συνάντηση στο πάρκο Ελιάς – αναχώρηση ώρα 11:00
Καθώς περπατάμε χαλαρά στα ανθισμένα χωράφια, στο δρόμο μας συναντούμε συλλεκτικά και 

αγωνιστικά αυτοκίνητα της Λέσχης Αυτοκινήτου Βέροιας & των Φίλων Κλασσικού Αυτοκινήτου Βέ-
ροιας  να ποζάρουν με φόντο τα διάσημα δέντρα!

Τι άλλο μας μένει από το να ποζάρουμε μαζί τους! 
Vespa –Βόλτα  στις Ανθισμένες Ροδακινιές
Κυριακή 26  Μαρτίου 2023 – συνάντηση στο πάρκο Ελιάς – αναχώρηση ώρα 11:10
Όταν το VESPA CLUB VERIA συναντά τις Ανθισμένες Ροδακινιές της Βέροιας το θέαμα είναι 

συναρπαστικό! Τα κομψά  άνθη του κάμπου μας υποδέχονται ένα σύμβολο αιώνιας φινέτσας! 
Κατηφορίζουμε προς τον οικισμό της Μέσης, παίρνουμε το δρόμο για Κουλούρα, σταματάμε 

στα ολάνθιστα χωράφια, φωτογραφιζόμαστε και χαιρόμαστε την ομορφιά της φύσης! Συνεχίζουμε 
προς το χωριό Άμμος και  επιστρέφουμε στη Βέροια αφού σταματήσουμε για νεράκι και κολατσιό! 

Εάν διαθέτετε vespa ή μηχανάκι μικρού κυβισμού μπορείτε και εσείς  να συμμετέχετε στην βε-
σπό – βόλτα !

Περιήγηση στην πόλη της Βέροιας 
Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 – συνάντηση στο πάρκο Ελιάς –ώρα αναχώρησης 13:00
Μια βόλτα στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης μας  για τους φίλους  που θα έρθουν από 

μακριά και όχι μόνο! Θα σας συνοδεύσουν οι πιο ενημερωμένοι «τουριστικοί  οδηγοί»…οι ντόπιοι 
εθελοντές μας!!!
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζο-
νται  και θέλουν   
να τα  προ-
σφέρουν στο  
Γ η ρ ο κ ο μ ε ί ο 
Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του 
Γηροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
 -  ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΕΟΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 21.00

Ο Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου στον Παλαιό 

Μητροπολιτικό Ναό 
Βεροίας

Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας ανακοινώνει στον ευσεβή λαό το πρόγραμμα των 
Ιερών Ακολουθιών που θα τελεστούν στον ιστορικό Πα-
λαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυ-
φαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας με την 
ευκαιρία της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου και της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 Παρασκευή 24 Μαρτίου 7:00 μ.μ. 
Πανηγυρικός Εσπερινός και Δ’ Στάση των Χαιρετι-

σμών της Υπεραγίας Θεοτόκου 
Σάββατο 25 Μαρτίου 7:30 π.μ. 
Εόρτιος Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Δοξολογία επί 

τη Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 

 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Στην Ι.Μ. Τιμίου 
Προδρόμου Ναούσης 
για τους Χαιρετισμούς

Το  ΚΑΠΗ του Ν.Π.ΚΑΠΑ δήμου Βέροιας, επισκέ-
φθηκε την Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Ναούσης για την  
ακολουθία των Γ Χαιρετισμών της Παναγίας.

Η  φιλοξενία των  μοναχών  άνοιξε τις πύλες της ψυ-
χής μας, μιλώντας  μας για την σημασία της προσευχής 
στην ζωή μας, συμφώνα με τον Γέροντα Αβραάμ της 
Αριζόνας . Τα μέλη ,ξεναγήθηκαν στο περίβολο χώρο 
της Μονής και παρακολούθησαν  με κατάνυξη την α-
κολουθία των Χαιρετισμών  στο καθολικό του Ναού  με 
πλήρη μυσταγωγία.

Εκ του ΚΑΠΗ

Πρόγραμμα 
πνευματικών 
ομιλιών για το 

Σαββατοκύριακο 
25 και 26 Μαρτίου

Συνεχίζονται οι καθιερωμένες πνευματικές ομιλίες που 
πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα της Αγίας και Μεγά-
λης Τεσσαρακοστής και αποτελούν ποιμαντική μέριμνα και 
πρωτοβουλία του Σεπτού Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμο-
νος. 

Ως εκ τούτου, το Σάββατο 25 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου θα τε-
λεστεί ο Αναστάσιμος Εσπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία 
από τον Παν. Αρχιμ. Σωσίπατρο Πιτούλια, Αρχιερατικό Επί-
τροπο περιχώρων Βεροίας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: 
«Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους». 

 Την Κυριακή 26 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό του 
Οσίου Αντωνίου του Νέου, Πολιούχου Βεροίας, θα τελεστεί ο 
Κατανυκτικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία από τον 
Παν. Αρχιμανδρίτη Χριστοφόρο Αγγελόπουλο, Πρωτοσύγκελ-
λο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, ο οποίος 
θα ομιλήσει με θέμα: «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και ο 
Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος». 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Επαναληπτική  Πρόσκληση  
5ης  Γενικής  Συνέλευσης

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, καλεί τα μέλη του 
σε επαναληπτική 5η  Τακτική  Γενική  Συνέλευση του Συλλόγου που θα 
γίνει την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, στο χώρο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ ‘Τα Παι-
διά της Άνοιξης’ στην Αλεξάνδρεια.  

 Ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης 16.30 μ.μ. 
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Παρουσίαση Απολογισμού και ειδικού Απολογισμού επιχορηγή-

σεων έτους 2022, συζήτηση επ’  αυτού και έγκρισή του.
2. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων Απολογισμού για το έτος 

2022  συζήτηση επ΄ αυτής και έγκρισή της.
3. Ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης του νέου ΚΔΗΦ στην Πα-

τρίδα Βέροιας.
4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).  
Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική 

Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας                                                                                                                                       
ΣΑΡΚΑΤΖΗ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ    ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Πρόγραμμα 
Αποκαλυπτηρίων Μνημείου 

Προσφύγων Μ.Ασίας
   Κάτω από την φορτισμένη συναισθηματικά Εκατονταετηρίδα Μνήμης 

για την Γενοκτονία των Προσφύγων προγόνων μας ,ο Δήμος Βέροιας 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο μας ,σας προσκαλεί στα Αποκαλυπτήρια 
του Μνημείου που θα γίνουν την Κυριακή 26 Μαρτίου και ώρα 11.30 
στην πλατεία Τσερμενίου! Ήταν χρόνιο αίτημα του Συλλόγου για να 
εκπληρώσουμε το ΧΡΕΟΣ μας απέναντι σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
που εκδιώχθηκαν ( το ονόμασαν Συνθήκη της Λωζάνης !!!!) από την ίδια 
γεωγραφική περιοχή , την ίδια χρονική εποχή και από τον ίδιο Σφαγέα !!  

 Η πρώτη γενιά «εφυγε»και θα φύγουν οι επόμενες, αλλά το Μνημείο 
θα στέκει για να θυμίζει τον ξεριζωμό του Ελληνισμού ώστε να μην απο-
συνδεθούν οι επερχόμενες γενιές από τα θλιβερά αυτά γεγονότα !!

Μια είναι λοιπόν η Γενοκτονία των Ελλήνων που διακρίνεται σε δύο 
Φάσεις  : Οταν ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ και οταν ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.40 Πέρας προσέλευσης επισήμων και κοινού
11.45 Επιμνημόσυνη δέηση
11.50 Χαιρετισμοί επισήμων
12.00 Αποκαλυπτήρια μνημείου προσφύγων Μικράς Ασίας
12.10 Καταθέσεις στεφάνων
Σιγή ενός λεπτού
12.30 Συναυλία μνήμης από τους «Μελώρυθμους»
12.45 Δεξίωση

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
ευχαριστεί θερμά τον κ. Απόστολο Πολιτίκο και την επιχείρη-
ση «Αφοι Πολιτίκου ΟΕ»,  για τη δωρεά ποσού 150€, προς 
οικονομική ενίσχυση της δομής μας. 

Κάθε ευγενική χορηγία, προσφορά ή δωρεά κοινωνικής 
αναφοράς του επιχειρηματικού κόσμου συμβάλλει στην ανα-
βάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής των ευάλωτων 
ανθρώπων που συνδράμουμε, στη μείωση των όποιων ανι-
σοτήτων και προάγει σημαντικά  τον τοπικό μας πολιτισμό.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμ-
μα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλεφωνικόκέντρο: 2331440800
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331440810
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100

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

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331440860
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331440879
ΓραφείοΤαυτοτήτων: 2331440870

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331440880
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331440890
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: 2333350100
Δημοτολόγιο 2333350150
Ληξιιαρχείο 2333350130
Πρωτόκολλο 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών 2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού 2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου 2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμαεπί τηςοδούΑνοί-

ξεως, 105 τ.μ., 92 τ.μ.

καθαρό,2οςόροφος(υ-

περυψωμένο), ατομικό

καλοριφέρ,3υτπνοδω-

μάτια,σαλόνι,πανορα-

μική θέα, τιμή 100.000

ευρώ.  τηλ . :  6974

065022&6944663874.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτη-
μα5στρεμμάτωνστον

ΤριπόταμοΒέροιας,πο-

λύκοντάστοχωριό,μεη-

λεκτρικόρεύμα,είναιπο-

τιστικόκαιχέρσο.Πληρ.

τηλ.:2331027740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
σταΠαλατίτσιαεντόςτου

οικισμού480τ.μ.,άρτιο

καιοικοδομήσιμο,μεαπο-

θήκηκαιαχυρώναπαλιά.

Πλρη.τηλ.:2107228806

&6973358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 240 τ.μ. στην πε-

ριοχή Πιερίων, δίπλα

στην πρώην ALPHA

BANK.  Τηλ. :  6976

985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-
πεδο 209 τ.μ., συντε-

λεστής δόμησης 1,2,

Διογένους με Πιερί-

δων Μουσών γωνία,

Βέροια. Τηλ.:  2331

300901,6944555197.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα, Βερμίου 16,
με 4 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, στον 4
όροφο, διαμπερές, μπρος-πίσω μπαλ-
κόνια.Πληρ.τηλ.:6948260179&23310
63267.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙΜεζονεταεξαιρετικηανεξαρτητημεγκαραζ,αποθηκη
82000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣΠαραδοσιακοισογειο27+οροφος54τ.μ
60000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥΙΑΤΡΕΙΟ92τ.μτου1995́ 1οςΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑΑΣΦΩρ/ση95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μμε
οικ.200τ.μ50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΙΕΡΙΩΝπλησιονοικ.170τ.μ+παλαιαΜον/κια54τ.μΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ29000€Τωρα25000
ΠΙΕΡΙΩΝπανωΔιαμερισματου20052ΔΣΚ1ος92τ.μ-γκαραζ
αριστο120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΩΡΟΛΟΙ67Τ.Μδυοομοραγραφειαμε2wcνοικιασμενα350€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ4οςκαινουριο113τ.μημιτελες95000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.340τ.μ95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΚεντρο3ΔΣΚανωγειο100τ.μ+ισογειομε
αυλη450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ130τ.μ3ΔΣ-Κ3οςχ.ασανσερΘερμ/τες
κοπλαμ,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ120τ.μ2ΔΣ-ΚΑ.ΘΚοπλαμπαραθ.πορτααφαλειαςς350€
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ2ΔΣΚ3οςχωριςασανσερκοπλαμμεσομπα220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ.450τ.μμεαδεια50τ.μ,ΘεαΘαλασσα1650
απόπαραλια25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ2,5ΣΤΡ.κτημαμενεροκιρευμαπλησιον
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€
Λ.ΣΟΦΟΥ–Μπαρμπουταοικ.αρτιο135τ.μκτιζει2οροφη
μεζονετα170τ.μ
ΒΑΡΒΑΡΕΣεπαγγελματικοςχωρος400τ.μμε2500τ.μοιοπε-
δο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ15Τ.ΜαγροςΣυκιες,κονταστοαναχωμα16000€

ΠΡΟΣΑΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟοικοπεδ/φο-βιομηχανικοσεασφαλτο
7500τ.μ30000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκαιροδακινασεπαραγωγη12000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ950Τ.Μμεθεαστηνακρητουχωριουαρτιομεσ.δ
0,860000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ32Στρεμ.64000€
ΚΑΔΜΟΥοικοπεδο300τ.μκτιζει400τ.μμεθεαπροςμπαρ-
μπουτα100000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ4000τ.μοικ.αρτιο0,4μεθεα200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρμεροδακινιεςσεασφαλτο,ΜΕΒΑΝΕΣ20000€
ΠΑΤΡΙΔΑπροςΤΡΙΛΟΦΟδεξιαπλευρα8ΣΤΡ.Αυτ.αρδευση
ΕΥΚΑΙΡΙΑ16000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.στεγη92τ.μ,70καθαραΑριστη95000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια25.000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓραφειο32τ.μμικταανακαινισμενο28000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ50τ.μγκαραζδιαμπερεςκαταλληλοκγιακατοικια18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120με
πελατειααξιολογη400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπαπαντη65τ.μ+παταριμεμεγαληβιτρινα400€
ΜΙΑΟΥΛΗΓραφειοισογειο35τ.μανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ7-ΧΩΡΟΙΕΤΟΙΜΟΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΑΚΤΕΛ450€
ΑΣΤΙΚΑπρωηνΚαφενειομευπαρχουσαπελατεια7000€
ενοικιο300€
ΕΔΕΣΣΗΣ45τ.μκοντασταΑστικα200€
ΚΕΝΤΡΟκαταστηματα–αποθηκες40τ.μκ25τ.μ120€κ200€
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείταιμονοκατοικία85μ²μεμεγάλοοικόπεδο
στηνΚαστανιά
ΠωλείταιΔιαμέρισμα75μ22Δ,Σ,Κ,WCστοκέντρο
ΠωλείταιΔιαμέρισμα110μ23Δ,Σ,Κ,WCστοκέντρο
ΕνοικιάζεταιΠλήρωςΕπιπλωμένοΔιαμέρισμα
1Δ,Σ-Κ,WCστοΚέντρο
ΕνοικιάζεταιΔιαμέρισμα88μ22Δ,Σ-Κ,WCστην
Καλλιθέα
Ενοικιάζεταικατάστημα150μ2στοκέντρο
ΠωλείταιΔιαμέρισμα112μ23Δ,Σ,Κ,WCστηΒίλλα
Βικέλα
ΠωλείταιΚατάστημα38μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΟικόπεδο500μ2στοκέντροτηςΒεργίνας
ΠωλείταιΔιαμέρισμα55μ2στηνΑγίαΠαρασκευή
ΠωλείταιΟικόπεδο4.000μ2στοΛοζίτσι
ΕνοικιάζεταιΔιαμέρισμα45μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΟικόπεδο320μ2στοΕργοχώρι
ΠωλείταιΜονοκατοικία135μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΜονοκατοικία250μ2στοΚέντρο
ΕνοικιάζεταιΔιαμέρισμα65μ21Δ,Σ,Κ,WCστοΚέντρο
ΠωλείταιΔιαμέρισμα45μ2πλήρωςΑνακαινισμένο
καιΕπιπλωμένοστοΚέντροτης
Θεσσαλονίκης
ΠωλείταιΑγρός4.000μ2στηνΑγίαΜαρίνα
ΠωλείταιΑγρός20.000μ2στηνΑγίαΜαρίνα

ΕνοικιάζεταιΓραφείο45μ2στοΚέντρο
ΕνοικιάζεταιΓραφείο25μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΔιαμέρισμα120μ23Δ,Σ,Κ,WCστοΚέ-
ντροτηςΝάουσας
ΠωλείταιΔιαμέρισμα60μ2στηνΑγίαΠαρασκευή
ΠωλείταιΔιαμέρισμα115μ2στηνπεριοχήΠαπάγου
ΠωλείταιΔιαμέρισμα–Γραφείο78μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΑυτόνομοΚτίριοΔύοΜονοκατοικιών
50μ2έκαστηστοΣέλι.
Πωλείταικατάστημα95μ2στοΚέντρο
ΕνοικιάζεταιΔιαμέρισμα95μ22Δ,Σ,Κ,στοκέντρο
ΠωλείταιΑυτόνομοΚτίριοΔύοΔιαμερισμάτωνμε
Αποθήκες,Πιλωτήκλπ,στηΒίλαΒικέλα.
ΕνοικιάζεταιΑυτόνομοΚτίριο–Κατάστημα60μ2
ισόγειο,60μ2υπόγειοκαι60μ2όροφοςστο
Κέντρο.
ΠωλείταιΑγρός30.000μ2στηΒεργίνα.
ΠωλείταιΑγροΟικόπεδο4.000μ2στοΚομνήνιο
ΠωλείταιΑγροοικόπεδοΠαραπλεύρωςτηςΕγνα-
τίαςΟδού
ΕνοικιάζεταιΕπιπλωμένοΔιαμέρισμα2Δ,Σ,Κ,WC
στονΠρομηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
«VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργο-
δηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικούεγκα-
ταστάσεων4ης ειδικότητας- (Θερ-

μαστή)

3)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕγκα-
ταστάτηΗλεκτρολόγουΑ΄Ειδικό-

τητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 

Email:hr@venusgrowers.gr

Διεύθυνση:Α.Σ.ΒέροιαςVENUSGROWERS,ΣιδηροδρομικόςΣταθ-

μόςΒέροιας,ΤΚ59131,Τ.Θ.3,Βέροια.

Τηλέφωναεπικοινωνίας: 2331023311με εσωτερικόαρ.141ή144ή
123.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο

κέντρο της Βέροιας γκαρσο-

νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-

σέρ.Τηλ.:6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος,Ανοίξεως

52.Πληρ.τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατά-

ρι με εσωτερικη σκάλα, Ή-

ρας 10. Διαθέτει μεταλλικό

ρολό ασφαλείας. Τηλ.: 6986

731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Μεταφορική Εταιρία

ΝΕΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ζητεί οδηγό

με δίπλωμα Ε΄ κατηγορίας.

Προϋπηρεσία ευπρόσδε-

κτη.Τηλ επικοινωνίας 23310

22022&2331067997.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΠωλητές-Πω-

λήτριες  για πλήρη απασχό-

λησηάνωτων24ετώνμεα-

παραίτητη γνώσηΑγγλικών

απόγνωστήαλυσίδαυποδη-

μάτων.Αποστολή  βιογρα-

φικών με φωτογραφία στο

koniarisshoes.hr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργα-

σίαέως30ετώνσεκατάστη-

μα εστίασης (στο κέντρο της

Βέροιας) για service και βο-

ηθόςκουζίνας.Πληροφορίες,

6977588855,6973653987.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ω-

ρηφροντίδαηλικιωμένηςστο

ΤαγαροχώριΗμαθίας. Πληρ.

τηλ.: 23310 71653 & 6984

427753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για

σέρβις και κουζίνα από τη

«ΦΙΝΑ ΚΟΤΑ». Τηλ.: 23310

43222 (απογευματινές ώ-

ρες).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός ΤΑΞΙ

με ειδική άδεια από επιχεί-

ρηση στη Βέροια για πλή-

ρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος

αυτοκινήτων από επιχε ί -

ρηση στη Βέροια για πλή-

ρη απασχόληση. Τηλέφωνα

επικοινωνίας 23310 71553

& 23310 62900, ώρες επι-

κοινωνίας 9.30 με 18.30 &

email:nkakaris@hotmail.gr

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων.Τηλ.:6945738276κα

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη

φροντίδα καιπεριποίησηηλι-

κιωμένωνγια24ώρες.Πληρ.

τηλ.:6993678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 65 χρόνων,συντα-

ξιούχος, εμφανίσιμη, κοινω-

νική, αξιοπρεπής, αναζητά

σύντροφοέως70χρόνωνγια

μία ουσιαστική σχέση ζωής.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τηλ.:6993233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με
γνώσεις Λογιστικής και
Μισθοδοσίας.Πληρ. τηλ.:
6932245383.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣπαραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητέςΓυ-
μνασίου–Λυκείου&ΕΠΑΛ.Σύγχρονηδιδασκαλίαπουπεριλαμβάνει:

-Εκμάθηση/κατανόησημεβάσητοπαράδειγμα
-Μεθοδολογίαβήμα–βήμασεασκήσειςδιαβαθμισμένηςδυ-

σκολίαςαπότηνελληνικήκαιξένηβιβλιογραφία
-Τέστσεκάθεενότητα–πρότυπαδιαγωνίσματασεμορφήεξετάσεων
-ΠροσομοίωσηΠανελλαδικών–ΕξειδικευμένηπροετοιμασίαγιαΕΠΑΛ.
12χρόνιαεπαγγελματικήεμπειρία(δυνατότηταδοκιμαστικούμαθήματος).
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6981003525κ.Χρήστος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙοδηγόςμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας ΠΕΙ, με προϋπηρεσία και
κάρταταχογράφου&εργάτες.Αποστολή
βιογραφικών email: sales@carbonbox.
gr. Πληροφορίεςστο τηλ.: 23310 74443
(ωρεςκαταστημάτων).

Η εταιρεία«ΚΟΡΜΟΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» με έδραστην
νέαπεριφερειακήοδόΒέροιας-Ναουσαςζητάειγιαάμεση
πρόσληψηΑποθηκαριο-Οδηγό.

Προϋποθέσειςεργαζόμενου:
Απολυτήριολυκείου
ΔίπλωμαΒκατηγορίας
Ηλικία22-30ετών

Αποστολήβιογραφικούkormosemp@gmail.com
Διευκρινίσειςτηλέφωνο2331062222

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχανι-
κώνCITRUSBILLMON.IKEμεέδρατηνΗμαθία(7,5χλμ.Βέροι-
ας-Νάουσας)  ενημερώνει ότι δέχεταιαιτήσεις γιαπροσλήψεις,
συνεχούςαπασχόλησης,γιατηνκάλυψηθέσεωντωνπαρακάτω
ειδικοτήτων:

-Λογιστής–ΒοηθόςΛογιστή.
-ΥπάλληλοςΓραφείου.
-Μηχανικός–Μηχανοτεχνίτης.
Οιθέσειςαφορούνπλήρηαπασχόληση.Θαεκτιμηθείηεμπει-

ρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας: 2318501685,

6974020056
Γιααποστολήβιογραφικών (αναγραφή της θέσης εργασίας)

στο:e-mail:info@citrusbill.gr

ΗεταιρείαΝΙΚΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΑ.ΕμεέδρατονΤρίλοφοΒέροι-
αςκαιαντικείμενοτηνψύξη-τυποποίησηκαιεπεξεργασίαφρού-
τωνζητάναπροσλάβειάμεσα  για μόνιμη απασχόληση 

Έναν (1) Ψυκτικό -  Ηλεκτρολόγο Βιομηχανικών
Εγκαταστάσεων  με πτυχίο Τ.Ε.Ι  ή  Ι.Ε.Κ με 3ετή
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να καταθέσουν  Βιογραφικό
Σημείωμα  σταγραφεία της επιχείρησηςστονΤρίλοφοΒέροιας
,κατά τις εργάσιμεςώρεςκαι ημέρες  ή να τοαποστείλουνηλε-
κτρονικάστηνδιεύθυνση:nikougiorgos001@yahoo.gr

Τηλέφωνoεπικοινωνίας:23320-42298

Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρίαμεπαρουσία25 ετώνστον τομέα της
μεταποίησης αγροτικώνπροϊόντων -παραγωγής ειδώνδιατροφής και
με συνεχή σταθερά ανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή αγορά,
ZHTOYNTAIγιααπασχόλησηστημονάδαπαραγωγήςτηςπουβρίσκεται
στο5οχλμΑλεξάνδρεια–ΚρύαςΒρύσης:

•Εργάτες / εργάτριες
•Ηλεκτρολόγος βιομηχανικών εγκαταστάσεων / Συντηρητής

Αντικείμενο:
•Υπεύθυνοςβάρδιαςγιατηλειτουργίατουηλεκτρολογικούκαιηλεκτρο-

νικούεξοπλισμού
•Υποστήριξητηςλειτουργίαςτουτμήματοςπαραγωγής,μηχανώνσυ-

σκευασίαςκαιεπεξεργασίαςτροφίμων
•Κατασκευήηλεκτρικώνπινάκων
•ΔιάγνωσηκαιΑποκατάστασηβλαβών
•Συμμετοχήστηντακτικήσυντήρησημηχανημάτων
•Αναφέρεταιστουςπροϊσταμένους τουΗλεκτρολογικού τομέακαι του

ΤεχνικούΤμήματοςαντίστοιχα.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Προϋπηρεσία2-3έτησεβιομηχανίαθαεκτιμηθεί–ιδανικάστονκλά-

δοτροφίμων
•Κατανόησηηλεκτρολογικούσχεδίου(πολυγραμμικό,αυτοματισμοί)
•Γνώσηεγκαταστάσεωνκίνησης
•Δίπλωμαοδήγησηςαυτοκινήτου
•Απόφοιτοςσχολήςηλεκτρικώνεγκαταστάσεων/ηλεκτρολογίας/ηλε-

κτρονικής/αυτοματισμώνΙΕΚ,ΤΕΙ
•ΆδειαασκήσεωςεπαγγέλματοςΗλεκτρολόγου (τουλάχιστονΚατηγο-

ρίαςΒ’)
•Τήρηση&εφαρμογήτωνκανόνωνΥγείας&Ασφάλειαςστηνεργασία
•ΓνώσειςΑγγλικήςγλώσσαςκαιΗ/Υ
•Ευχέρειαγιαεργασίασεβάρδιες(απαραίτητο)
•Επιθυμητήηγνώσημηχανώνσυσκευασίας
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούνναστείλουνβιογραφικά

σημειώματαστοemail:hr@almifoods.gr
Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-ΚΕΝΤΡΟstudio20τμεπιπλωμένο180€
-ΚΕΝΤΡΟ studio 25 τμ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ lux τμ
230€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣstudio25ανακαινισμενο160€
-ΕΛΙΑ50τμκαινουργιοπολύκαλο250€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ55τμ3χωροιθεακαλό240€
-ΡΟΛΟΙ55τμ3χώροιανακαινισμενοατομλεβητ
250€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40τμsuper lux  επιπλωμενο
320€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  50τμsuperlux  επιπλωμενο
350€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τμκαινούριοατομ.Θερμεπι-
πλωμενο400
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τμκαινούργιοτζάκι,θέα350
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ  80τμ  καινουργιο κλιμα 2 δωμ
350€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ  89τμανακαινισμενο ατομθερμ
πετρ320€
-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ85τμεπιπλωμένοπλήρες,ατομ.
Θερμ.300€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τμ,ατομ.Θερμ.330ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ100τμ3δωμ230€
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ60τμ1δωμσαλονιεπιπλωμε-
νο250ευρω

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 25ΤΜανακαινσμενο lux ενοικιο 250
28000ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τμ ανακαινισμενο ημιοροφος
23000ε
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τμκαινουργιο32.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ45τμκαινούργιοτζακι44.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τμκαινουργιοτζακι54.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  68τμ καινουργιο  2δωματ τζακι
57000ε
-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τμκαλότζακι45.000€

-ΠΙΕΡΙΩΝ85τμκαινούργιο84000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90 τμ ισογειοατομλεβηταςαυλη
48000€
-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ80τμκαλό47000€
-ΡΟΛΟΙ 80τμ καλό κοπλαν θωρακισμενη
60.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τμ10ετώνparking85.000€
-ΡΟΛΟΙ90 τμανακαινισμενο luατομλεβητας4
όροφοςθέα90.000€
-ΡΟΛΟΙ90τμκαλοχωριζεταισε247.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 95τμπολύκαλοετοιμοαποθηκημε-
γαληπυλωτη55.000€
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ 135τμ  35ετών , αποθηκη , θέα
110.000€
-ΠΙΕΡΙΩΝ  93τμ ανακαινισμένο ατομ λεβητ
90.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ105τμπολύκαλο,αποθηκηθεα,
68.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120τμ καινούριο 4ος θέα
165.000€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τμκαιγιαεπαγγελματικήστέγη
58.000€
-ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΚΕΝΤΡΟ170τμ  LUXκαινούργια
θέα300.000€
-MONOKATOIKIA ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ καινούργια
180.000€
-ΚΤΕΛ115ΤΜ4=osΘΕΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΕΥΚΑΙ-
ΡΕΙΑ58000ε
-ΑΓ.ΑΜΤΩΝΙΟΣ100ΤΜ1=οςΚΕΝΤΡΟ47000ε

-ΚΤΗΡΙΟ280ΤΜ2διαμεριματα100τμκαιμα-
γαζι80τμ140000ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ80ΤΜΣΕΟΙΚΟΠΕΔΟ200ΤΜ43000ε
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ120ΤΜΣΕ2ΕΠΙΠΕΔΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ58000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 280 ΤΜ SUPER  LUX TIMH
320000ε
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  240 ΤΜ SUPER  LUX ΤΙΜΗ
220000ε
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 170 ΤΜ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ  ΤΙΜΗ
170000ε
ΒΑΡΒΑΡΕΣ70ΤΜΠΑΛΙΟΣΕ800ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΤΙΜΗ38000ε
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΗ 70ΤΜΣΕ500ΟΙΚΟΠΕΔΟΤΙ-
ΜΗ14000ε
ΚΟΥΛΟΥΡΑ   100ΤΜΗΜΙΤΕΛΕΣ  ΚΑΙΝΟΥΡ-
ΓΙΟΤΙΜΗ22000ε
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ90ΤΜΠΟΛΥΚΑΛΟΕΠΙΠΛΩΜΕ-
ΝΟΜΕ1000ΟΙΚΟΠΕΔΟΤΙΜΗ80000ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   5700τμ θέα  κτίζει  280 τμ
180.000€
-ΕΛΙΑ225τμκαλό24.000€
-ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ 800τμ επάνω στο δρόμο
396.000€
-ΠΑΠΑΚΙΑΚΕΝΤΡΟ90τμκτίζει100τμ38.000€

-ΠΑΝΟΡΑΜΑ326 τμ
127.000€
-ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τμ
130.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 150 τμ ε-
πάνωστοδρόμογια
μαγαζί80.000€
-ΠΑΤΡΙΔΑεπάνωστο
δρόμο6000τμ70.000€
-ΡΑΧΙΑ1400τμκεντρικό78.000€
-ΛΑΖΩΧΩΡΙ16000τμ50.000€
-ΑΚΡΟΠΟΛΗ400τμθέα120.000€
-ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ205τμ78.000€
-ΚΟΥΛΟΥΡΑ4500τμ110.000€
-ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ630τμ70.000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ
-ΜΑΓΑΖΙΚΤΕΛ15τμ21.000€
-ΜΑΓΑΖΙΚΤΕΛ25τμ36.000€
-ΜΑΓΑΖΙΚΕΝΤΡΟ35τμ78.000€
-ΜΑΓΑΖΙΜΗΤΡΟΠΟΛΗ55τμ220.000€
-ΜΑΓΑΖΙΙΚΑ45τμμεπατάρι48.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ70τμβενιζελου58.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ35τμρολόι35.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ60τμβενιζελου60.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
-ΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ45τμ2χώροι230€
-Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΡΑΦΕΙΟ40τμ2χωροι200€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΡΑΦΕΙΟ35τμ2χωροι180€
-ΕΛΙΑΓΡΑΦΕΙΟ115τμ1οςόροφος600€
-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣΜΑΓΑΖΙ30τμ150€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΑΓΟΡΑΚΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ βιομηχανικός χώρος, υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος,στρωμένοςμεβιομηχανικόδάπεδο,με2μεγάλουςψυκτι-
κούςθαλάμουςγιααποθήκευσηστοδάπεδο,συνολικώνμέτρων
περίπου900μέτρα.Οχώροςείναικατάλληλοςγιαεταιρείαπου
ασχολείταιμετρόφιμακαιείναιάμμεσαλειτουργικός.Στεγάζεται
σεοικόπεδο47.000m.Πληροφορίεςστοτηλ.697-3736714



Προτάσεις και  λύσεις σε επίκαιρα ζητήματα του δημοσιογραφι-
κού χώρου ώστε να δρομολογηθούν λύσεις, κατέθεσε η διοίκηση, 
δημοσιογράφοι – σύνεδροι και εισηγητές στο πανελλήνιο δημοσι-
ογραφικό συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου 
(ΕΣΕΤ) που έγινε με επιτυχία στις  17-19 Μαρτίου στην Τρίπολη, 
συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον όλων των αρχών και των τοπικών 
φορέων της Αρκαδίας. Το συνέδριο άνοιξε ένα παράθυρο γόνι-
μου διαλόγου για την δημοσιογραφία στην ελληνική περιφέρεια, 
τα προβλήματα και τις προοπτικές της, καθώς, πανεπιστημιακοί, 
ερευνητές και έγκριτοι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν κατέθεσαν 
απόψεις και προτάσεις σχετικά με τα περιφερειακά Μέσα και την 
ενημέρωση των πολιτών.

Παράλληλα η  ΕΣΕΤ, άνοιξε παράθυρο επικοινωνίας και συνερ-
γιών και με την τοπική κοινωνία, με εισηγήσεις ακαδημαϊκών από 

το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με εισηγήσεις - προ-
τάσεις για την τοπική ανάπτυξη, την οικονομία και τον τουρισμό. 
Δόθηκε βήμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια και Δήμους) 
για να παρουσιάσουν και να προβάλουν το έργο και το όραμά τους 
για τον τόπο  της χωρικής τους αρμοδιότητας. To Επιμελητήριο είχε 
την ευκαιρία να προβάλει την τοπική Επιχειρηματικότητα, αλλά και 
τα σχολεία να συνεργαστούν με την ΕΣΕΤ στο πλαίσιο του 53ου 
συνεδρίου και να παρουσιάσουν εργασίες τους, ως «Μικροί Δημο-
σιογράφοι» και «Μαθητογράφοι» που αφορούσαν στην τουριστική 
και πολιτιστική προβολή της Τρίπολης και την καταγραφή και πα-
ρουσίαση κοινωνικών προβλημάτων.

Στην πανηγυρική έναρξη των εργασιών η Ένωση Συντακτών 
Επαρχιακού Τύπου γιορτάζοντας 60 χρόνια από την ίδρυσή της πα-
ρουσίασε την ενδιαφέρουσα και αγωνιστική πορεία της, με σύντο-
μο βίντεο από τα αρχεία της και καταγραφή των σημαντικών σταθ-
μών και των επιτευγμάτων της μέχρι σήμερα. Ξεχωριστή θέση και 
αναφορά σ αυτό το ιστορικό, είναι η δίωξη των μελών του Δ.Σ. και 
η διάλυση της Ένωσης από το δικτατορικό καθεστώς των στρατιω-
τικών, από το 1971 και μέχρι την επαναλειτουργία της με δικαστική 
εντολή το 1975. Μια περιπέτεια που ξεχωρίζει την ΕΣΕΤ στους α-
γώνες που έδωσε ο δημοσιογραφικός χώρος για την ελευθερία της 
έκφρασης, της ανεξαρτησίας του τύπου και της ενημέρωσης στην 
Ελλάδα. Την παρουσίαση έκανε ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΕΤ κος 
Γιώργος Κουκουλιάτας, ο οποίος αφού ευχαρίστησε όλους τους 
φορείς που συνεργάστηκαν και συνέδραμαν στην πραγματοποίη-
ση του Συνεδρίου επεσήμανε: «Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού 
δεν είναι ο Πρόεδρος της. Η Ένωση μας είναι όλοι οι δημοσιογρά-
φοι σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό που ξεχωρίζει στα μέλη μας 
είναι το ήθος τους, οι αρχές που πρεσβεύουν και η αγάπη για τη 
δημοσιογραφία. Κάθε φορά δεν έχουμε καλό η καλύτερο κομμάτι 
του εαυτού μας για να δώσουμε. Κάθε φορά καταθέτουμε την 
ψυχή μας. Η έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για έναν εποικοδομητικό και αποτελεσματικό δημό-
σιο διάλογο. Σεβόμενοι τις αρχές της Δημοκρατίας, του Κράτους 
Δικαίου, αλλά και τους κανόνες δεοντολογίας της δημοσιογραφίας, 
ενισχύουμε τους δεσμούς μας με την κοινωνία. Τα Περιφερειακά 
Μέσα Ενημέρωσης είναι οι φορείς ενημέρωσης για τα δρώμενα 
στις τοπικές κοινωνίες. Έχουν αναδειχθεί σε μέσα προβολής των 
προβλημάτων αλλά και των λύσεων και δίνουν χώρο στις απόψεις 
των τοπικών φορέων. Προβάλλουν τα επιτεύγματα του τοπικού 
επαγγελματικού και επιχειρηματικού δυναμικού, την ιδιαίτερη πνευ-
ματική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι αναδεικνύουν 
την ιδιαίτερη ταυτότητα του κάθε τόπου.  Είναι ένα βήμα διαλόγου, 
αντιπαράθεσης και κατάθεσης προτάσεων και ουσιαστικά αποτε-
λούν μετερίζια της Δημοκρατίας..». 

Το τριήμερα συνέδριο είχε μεγάλη συμμετοχή και ως προς τις 
εισηγήσεις, σε όλες τις θεματικές του ενότητες, από τις οποίες εκ-

φράστηκε απόλυτα η δυναμική της δημοσιογραφίας στην ελληνική 
περιφέρεια, ενώ προβλήθηκαν και αναδείχτηκαν τα προβλήματα, 
αλλά και οι προοπτικές της και παράλληλα οι σύνεδροι γνώρισαν 
μέσα από ξεναγήσεις  αξιοθέατα του Δήμου Γορτυνίας όπως το Υ-
παίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, τη Δημητσάνα και τα Λαγκάδια. 
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P Η κυ-
βέρνηση δίνει 
δωρεάν πρό-
σβαση στον 
δ ιατροφολό -
γο. Αυτός ο 
Μητσοτάκης 
βάλθηκε  να 
καταστρέψε ι 
και τους χο-
ντρούς…

P  Είμαστε 
έθνος υπέρ-
βαρων!

P  Η μόνη 
σταθερά στη 
διατροφή μας 
είναι η 25η Μαρτίου και ο μπακαλιάρος σκορδα-
λιά.

P Εκτός κι είσαι σαν την αγάπη, που πε-
ριέργως έχει συνδυάσει τις παρελάσεις με 
φακές και φασολάδα.

P Σας είπα. Δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσπριο.

P Ο μπακαλιάρος εντάξει. Το θέμα είναι πό-
τε θα μπει κι ο Άδωνις στην κατάψυξη.

P Ελλάδα είναι η χώρα όπου ο υπουργός 
Οικονομικών παραδέχεται αυξήσεις, την ίδια ώρα 
που ο υπουργός Επενδύσεων βλέπει παντού 
μειώσεις.

P Όπου ακούς πολλά καλάθια, κράτα μικρό 
καλάθι.

P Ο έρωτας λέει περνάει από το στομάχι. Κι 
άντε εσύ με γεμάτο στομάχι να κάνεις έρωτα.

P Έρευνα. Το 16% των 
ανδρών στην Κ. Μακεδο-
νία προτιμούν το one night 
stand. Άγνωστο πού κοι-
μούνται το βράδυ.

P  Ήθελα κι εγώ να το 
κάνω, αλλά μου φάνηκε 
πιο εύκολο το στο stand-up 
comedy.

P Που δεν είναι κι αμαρ-
τία ε;

P Τα ποσοστά των γυναι-
κών που θέλουν η επόμενη 
σχέση τους να κρατήσει για 
πάντα είναι κάτω από 1%. 
Για να δείτε πόσο καλοπερ-
νάνε στην τωρινή.

P 25χρονος έκανε οτο-
στόπ και τον βίασαν δύο 
γυναίκες. Πωλείται αυτοκίνητο. Λεπτομέρειες 
στη διεύθυνση.

P Και:
Μια γυναίκα δύο μέτρα ανεβαίνει σε λεωφορείο 

με το παιδί της και ο οδηγός όταν τους βλέπει 
λέει:

– Κουκλάρα είσαι, αλλά αυτό είναι το πιο ά-
σχημο παιδί που έχω δει στη ζωή μου. Εσύ το 
έκανες αυτό; Μα με ποιον άραγε;

Η γυναίκα, προσβεβλημένη, πάει και κάθεται 
με το παιδάκι της στις πίσω θέσεις, για να απο-
φύγει τον ενοχλητικό οδηγό. Ένας άντρας που 

κάθεται δίπλα της, βλέποντάς την εκνευρισμένη, 
της λέει ευγενικά:

– Τι πάθατε;
– Με πρόσβαλλε ο οδηγός! αποκρίνεται αυτή.
– Αλήθεια; Κυρία μου, το λεωφορείο είναι δη-

μόσιο αγαθό και δεν μπορούν να μας προσβάλ-
λουν οι εργαζόμενοι. Να πάτε να ζητήσετε εξηγή-
σεις! της λέει εκείνος.

– Ναι! Θα πάω να του μιλήσω και να τον βάλω 
στη θέση του! λέει η γυναίκα.

– Και πολύ καλά θα κάνετε. Πηγαίνετε εσείς και 
εμένα δώστε μου τη μαϊμού να σας την κρατήσω!

Κ.Π.

Νηστίσιμες Νοστιμιές 
στο Πρατήριο της ΑΛΜΗ!

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

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

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

Περισσότερες πληροφορίες στο 23330 27800 
και το info@almifoods.gr . 

Στο 53ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της ΕΣΕΤ στην Αρκαδία
Αναδείχθηκε η δυναμική της δημοσιογραφίας στην Περιφέρεια, 

τα προβλήματα και οι προοπτικές της
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