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Τέλος του μήνα 
κληρώνονται τα voucher 
χειμερινού τουρισμού

Στα τέλη Ιανουαρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
η κλήρωση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 
που αφορά 125.000 άυλες ψηφιακές κάρτες «voucher», 
για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, στο πλαίσιο της 
καμπάνιας «Greece does have a winter». Η νέα κλήρωση 
αναμένεται να μοιράσει voucher αξίας 150 ευρώ, ενώ ειδι-
κά για όσους επιλέξουν ως προορισμό το νησί της Σάμου, 
το voucher φτάνει τα 300 ευρώ.

Δικαιούχοι θα είναι και όσοι είχαν κάνει ηλεκτρονική 
αίτηση στην πλατφόρμα Vouchers.gov.gr το προηγούμενο 
καλοκαίρι. Στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτηθούν και οι ορι-
στικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της νέας κλήρωσης.

Όσοι δικαιούχοι του προγράμματος κληρωθούν την 
30η Ιανουαρίου, πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε άυλη ψη-
φιακή προπληρωμένη κάρτα εξαργυρώνεται είτε εφάπαξ 
στο ίδιο τουριστικό κατάλυμα είτε τμηματικά σε διαδοχικά 
τουριστικά καταλύματα αναλόγως του διαθέσιμου υπολοί-
που της όποια χρονική στιγμή επιθυμεί ο δικαιούχος μέχρι 
30/6/2023.

Προσλήψεις 21 ατόμων 
στην ΕΦΑ Ημαθίας

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών 
ειδικοτήτων, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 
(ΕΦΑ). με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών 
του υποέργου1 «Στερέωση, συντήρηση, Αναστήλωση και 
ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Δ.1» της πρά-
ξης «Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη 
του Ανακτόρου των Αιγών», στη Βεργίνα. Πρόκειται για 
θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (1) με εξειδίκευση στην 
αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, για ΔΕ Εργατοτεχνι-
τών(10) και ΥΕ (10) Εργατών.

Για τους ενδιαφερόμενους, η ανακοίνωση θα αναρτηθεί 
στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (http://
diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.culture.gr)
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα
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νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας Ε ΤΟΣ: 

2023
Μή νας: 1
Ε βδο μά δα: 5

Ανατολή Ήλιου: 07.35

Δύση  Ήλιου: 17.40

25-340

ΤΕΤΑΡΤΗ
25

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
+ Γρηγορίου του Θεολόγου,

Αυξεντίου νεομ.

Εγκλωβίστηκαν οχήματα από πλημύρα στο δρόμο
προς παλιά Λυκογιάννη, λόγω της βροχόπτωσης

Πλημμύρισαν και πάλι 
δρόμοι και ποτάμια στη χώρα 
όλη, από τις βροχοπτώσεις 
των ημερών που  αποβαί-
νουν κι αυτές καταστροφικές 
έως μοιραίες ενίοτε.

Το φαινόμενο παρατη-
ρήθηκε χθες και στο δρόμο 
από την Αγία Μαρίνα και 
νέα Λυκογιάννη προς παλιά 
Λυκογιάννη, όπου σύμφωνα 
με μαρτυρία συμπολίτισσας 
μας, γύρω στις 6:15 περίπου 
το πρωί, κινούμενη προς Λυ-
κογιάννη με αυτοκίνητο τύ-
που αγροτικό, ακινητοποιή-
θηκε από το ύψος του νερού 
που πλημμύρισε τον δρόμο 
και έφτανε μέχρι τα παράθυ-
ρα του οχήματος. Η οδηγός 
κατάφερε να βγει και να α-
νέβει στην οροφή ώστε να 
καλέσει βοήθεια, μέχρις ότου 
ήρθε η Πυροσβεστική και η 
Αστυνομία που πέρασε κόκ-
κινη κορδέλα στο σημείο για 
να αποτρέψει τη διέλευση ο-
χημάτων. Τα νερά υποχώρη-
σαν το απόγευμα κι έτσι είχε 
μια πρώτη εικόνα από την 
κακή κατάσταση του αυτο-
κινήτου της. Στο ίδιο σημείο 
εγκλωβίστηκε και ταξί που 
περνούσε για δρομολόγιο.

Και αναρωτιέται ψάχνο-
ντας να βρει το δίκιο της, που 
πρέπει να  απευθύνονται οι 
πολίτες και ποιος έχει μια ευ-
θύνη για αυτές τις περιπτώ-
σεις, μπροστά τον κίνδυνο 
που βιώνουν πηγαίνοντας 
στις δουλειές τους;

Απόδοση τιμής με ονοματοδοσία οδού,
στον Ιωάννη Κοζαρτζή

Την απόδοση τιμής στον Ι-
ωάννη Κοζαρτζή, τον τελευταίο 
ήρωα των οχυρών του Ρούπελ 
που έφυγε από την ζωή, πριν 
από λίγες ημέρες, σε ηλικία 105 
ετών, ζήτησε ο πρόεδρος της  
Κοινότητας Γεωργιανών Ηρα-
κλής Σοφιανίδης, από το δημο-
τικό συμβούλιο στη συνεδρίαση 
της Δευτέρας. Μεταφέροντας την 
ομόφωνη απόφαση του συμβου-
λίου (ο εκλιπών καταγόταν από 
τους Γεωργιανούς), πρότεινε να 
δοθεί το όνομά του σε δημοτι-
κή οδό κοντά στο σπίτι του, στη 
Βέροια, ως πράξης τιμής και ευ-
γνωμοσύνης.

Παραμένουν και περιμένουν οι αγρότες,
στον κόμβο της Κουλούρας

Εξακολουθούν να παραμένουν στον κόμβο 
της Kουλούρας οι αγρότες της περιοχής δήμου 
Βέροιας, μετά το κάλεσμα του αγροτικού συλλό-
γου γεωργών, διεκδικώντας τα δίκαια, όπως με 
έμφαση τονίζουν, αιτήματα τους.

Από τη Δευτέρα το πρωί που κατέβασαν τα 
τρακτέρ, παραμένουν παρά τη βροχή, παρα-
ταγμένοι στις άκρες των δρόμων και όπως λένε, 
περιμένουν και άλλα τρακτέρ από αγρότες άλλων 
περιοχών σε συμπαράσταση.

Παραμένουμε και περιμένουμε, τονίζει ο πρό-
εδρος του συλλόγου Γεωργών, «απλήρωτοι από 
τον Ιούνιο αλλά δεν θα σταματήσουμε να διεκδι-
κούμε μέχρι να λυθούν τα προβλήματά μας».
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Γνωμοδοτήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών 
για επανακαθορισμό των αντικειμενικών τιμών 
ζώνης των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές 
αρμοδιοτήτων τους, έχουν ήδη καταθέσει δεκά-
δες δήμοι, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Βέροιας, 
ζητώντας χαμηλότερες τιμές ζώνης από αυτές 
που ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2022.

Να θυμίσουμε ότι οι δήμοι κλήθηκαν να ακο-
λουθήσουν την έκτακτη διαδικασία επανακαθορι-
σμού των αντικειμενικών τιμών, προσπαθώντας 
να πείσουν το υπουργείο να ανακαλέσει τις με-
γάλες αυξήσεις που αποφάσισε, ώστε οι δημό-
τες τους να έχουν ουσιαστική ελάφρυνση στον 
ΕΝΦΙΑ και σε άλλους φόρους που επιβαρύνουν 
τη χρήση ή την απόκτηση ακινήτων, ενώ πολλοί 
ευάλωτοι δημότες ενδεχομένως να κινδυνεύουν  
να χάσουν κοινωνικές παροχές και επιδόματα 
λόγω της αύξησης στις αντικειμενικές αξίες.

Αντικειμενικές στη Βέροια και σε κοινότητες
Στην αρχική του τοποθέτηση κατά την προχθεσινή (Δευτέρα 23 Ια-

νουαρίου 2023) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, ο δή-
μαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, ενημέρωσε για τις μειώσεις που προτείνει 
ο Δήμος στο Υπουργείο, στις ζώνες της αρμοδιότητάς του, χαρακτηρίζο-
ντας ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα.

Ο κ. Βοργιαζίδης, ενημέρωσε ότι  αυξήθηκαν οι τιμές των ακινήτων 

που ίσχυαν μέχρι το 2018 για τη Βέ-
ροια. Για παράδειγμα στη Βέροια η 
πιο ακριβή τιμή το 2018 ήταν στα 
1.150 ευρώ το τετραγωνικό και με 
την αύξηση ανήλθε στα 1.300 ευ-
ρώ ανα τ.μ. «Εμείς λοιπόν ζητήσα-
με από την Πολιτεία, όλες αυτές οι 
αντικειμενικές τιμές να μειωθούν, με 
όποιο όφελος θα υπάρξει για όλο 
τον κόσμο, εφόσον βέβαια αυτό γίνει 
αποδεκτό από την Πολιτεία», είπε  
και έφερε παραδείγματα ανα ζώνη: 
Η ζώνη Α που είναι πιο ακριβή, το 
2018 είχε τιμή 1.150 ευρώ το τ.μ. και 
το 2021 ανέβηκε στα 1.300 ευρώ. Ο 
δήμος  πρότεινε στο υπουργείο να 
κατέβει η τιμή στα 900 ευρώ. Κατά 

αναλογία ζητήθηκαν αντίστοιχες μειώσεις και σε όλες τις 
υπόλοιπες ζώνες.

Όσον αφορά τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δεν 
υπήρχαν τιμές ζώνης μέχρι το 2021, ο δήμος Βέροιας 
ζήτησε περεταίρω μείωση, από τις αντικειμενικές που όρισε το Υπουρ-
γείο. «Για παράδειγμα στο Μακροχώρι που η τιμή ζώνης ορίστηκε στα 
700 ευρώ το τ.μ. ο δήμος πρότεινε να κατέβει η τιμή στα 500 ευρώ. Για 
τον Άγιο Γεώργιο, από τα  600 ευρώ, προτείναμε να πάει στα 450 ευρώ 

το τ.μ., στα Ριζώματα από τα 550 ευρώ προτείναμε να πάει στα 400 ευ-
ρώ, κ.ο.κ.», υπογράμμισε ο δήμαρχος, εκτιμώντας ότι αν γίνει αποδεκτή 
η πρόταση, θα είναι προς όφελος όλων των δημοτών».

Σ. Γκ.

Μείωση αντικειμενικών τιμών σε Βέροια και Κοινότητες 
ζήτησε ο Δήμος από το Υπουργείο Οικονομικών

-Προτείνει «ψαλίδι» τιμών Α΄ Ζώνης από 1.300 ευρώ το τ.μ. σε 900 ευρώ και αντίστοιχες μειώσεις και σε όλες τις υπόλοιπες

Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: 
Εκ νέου ερωτήματα από τους 

επικεφαλής παρατάξεων, 
για την λειτουργία

 του Βιολογικού Καθαρισμού 
–Απαντήσεις από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ και 

δεύτερη καταγγελία των Οικολόγων 
Στο δημοτικό συμβού-

λιο Βέροιας, μεταφέρθη-
καν προχθές Δευτέρα 23 
Ιανουαρίου 2023, τα ερω-
τήματα για τον βιολογικό 
καθαρισμό με αφορμή 
και την πρόσφατη κα-
ταγγελία της Οικολογικής 
Ομάδας για πλημμελή 
λειτουργία του. Ενημέ-
ρωση και εξηγήσεις ζή-
τησαν από τον δήμαρχο 
οι επικεφαλής δημοτικών 
παρατάξεων κ.κ. Παύλος 
Παυλίδης, Γιώργος 
Μελιόπουλος και Α-
ντώνης Μαρκούλης 
και άλλοι δημοτικοί 
σύμβουλοι  εστιάζο- ντας στη μέθοδο του εργολάβου Γ. 
Γκανάτσιου που δι- αχειρίζεται τον Βιολογικό Καθαρισμό, 
ισχυριζόμενος ότι το τελικό αποτέλεσμα της επεξεργα-
σίας με μικροοργα- νισμούς εξαφανίζει στο σύνολό της 
σχεδόν την λυματο- λάσπη. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα 
με την καταγγελία της Οικολογικής Ομάδας, την τελευ-
ταία ημέρα του 2022 (παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 
2023), ελήφθησαν δείγματα των όσων απέβαλε ο βι-
ολογικός στην «Τά- φρο 66» εκείνη την ώρα, (μια σκούρη 
υγρή μάζα, σχε- δόν χυλός, όπως το περιέγραψαν) 
προκαλώντας περι- βαλλοντική  ρύπανση. Ο κ. Παυλίδης  
αναφέρθηκε ξανά στο  θέμα  της  πιστοποίησης  καθώς 
και στην τύχη της λάσπης που απομένει κατά την μέθοδο του εργολάβου, ο κ. Μελιόπουλος 
χαρακτήρισε σκάνδαλο την λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ενώ την άρνηση της δη-
μοτικής αρχής απέναντι στην εκτίμηση της παράταξής του ότι μολύνει ο βιολογικός, έθιξε ο κ. 
Μαρκούλης.

Απέναντι στα ερωτήματα, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ, Στέργιος Διαμάντης απάντησε ότι όντως 
υπήρξε πρόβλημα εξαιτίας πτώσης μιας ασφάλειας στον βιολογικό, την παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς, που έγινε η αυτοψία των Οικολόγων παρουσία της αστυνομίας, εκτιμώντας ότι θα έ-
πρεπε να ειδοποιηθεί και η ΔΕΥΑΒ. Όπως είπε,  το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και οι επόμενες 
μετρήσεις των δειγμάτων έδειξαν ότι όλα λειτουργούν κανονικά. «Ο βιολογικός επανήλθε…» τό-
νισε ο κ. Διαμάντης, καλώντας όσους θέλουν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού 
για να διαπιστώσουν την λειτουργία του. Ενημέρωσε επίσης ότι ετοιμάζουν πλήρη μελέτη ανα-
βάθμισης του Βιολογικού που έγινε το 1995 σε μηχανήματα και μεταξύ αυτών θα  τοποθετηθεί 
και συναγερμός, για τέτοιες περιπτώσεις.

Την επομένη της συνεδρίασης του δημοτι-
κού συμβουλίου (χθες) η Οικολογική Ομάδα 
Βέροιας δια του εκπροσώπου της Νίκο Α-
σλάνογλου και το Δ.Σ. του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, έδω-
σαν στη δημοσιότητα και δεύτερο δελτίο Τύ-
που με φωτογραφίες, στο οποίο αναφέρουν:

«Την Δευτέρα 23-11-2023, έγινε επιδερμι-
κή αναφορά , για την κατάσταση στον βιολο-
γικό καθαρισμό της Βέροιας. «Απαντήσεις» 
και «ενημέρωση»,  προέκυψαν από τον Πρό-
εδρο της ΔΕΥΑΒ, κ. Διαμάντη. Είπε λοιπόν 
… «Έπεσε η ασφάλεια. Ήταν φυσιολογικό 
να φεύγουν στο «66». Όχι κύριε Διαμάντη. 
Δεν ήταν φυσιολογικό. Στην Ανανέωση της 
ΑΕΠΟ ( Ελπίζουμε να ξέρει ο κ. Διαμάντης τι 
είναι η ΑΕΠΟ) του βιολογικού του 2004, που 
έγινε στις 8-11-2012, η  παράγραφος δ7, 
αναφέρεται σε εξειδικευμένα μέτρα αντιρύ-
πανσης, όπου στο σημείο 7.6 αναφέρει ως υποχρέωση 
«Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό 
της εγκατάστασης (π.χ αντλίες, κλπ)». Επίσης στο 
σημείο 8.3 , αναφέρει ως υποχρέωση « Για την σωστή 
λειτουργία της μονάδας, απαιτούνται τακτικοί εργαστη-
ριακοί έλεγχοι, επίβλεψη χειρισμών από επιστημονικό 
και τεχνικό προσωπικό, καθώς και μόνιμη απασχόληση 
εξειδικευμένου προσωπικού για την λειτουργία και τη 
συντήρηση της εγκατάστασης» . Που ήταν η εφεδρι-
κή αντλία κ. Διαμάντη; Το μόνιμο προσωπικό είναι το 
αναγκαίο για την σωστή λειτουργία μιας κατάστασης 
δισεκατομμυρίων που έχει σχέση με την Δημόσια υγεία; 

Η ιδέα του κ. Διαμάντη, να ειδοποιείται πριν από 
κάθε έλεγχο ο κάθε ελεγχόμενος, δεν είναι ούτε για γέ-
λια. Επίσης δεν είναι για γέλια το γεγονός ότι ήθελε να 
ανοίξει αυτός την πόρτα, να μπουν οι ελεγκτές και να 
πάρουν δείγματα από εκεί που θα τους είχε υποδείξει 
ο ίδιος. Κι επειδή δεν έγινε όπως ήθελε, έμεινε με την 
απορία. 

Επέμενε ότι δεν ήταν λάσπη αυτή που έπεφτε στο 
«66» και είπε επι λέξη: « Εμείς έβγαινε καφέ. Δεν έ-
βγαινε λάσπη». Τώρα εμείς μείναμε με την απορία. 
Καφέ ΕΣΠΡΕΣΣΟ ή ΝΕΣ ΚΑΦΕ ΚΛΑΣΙΚ; Στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, παρουσιάστηκε και μια έκθεση αναφορά 
ηλεκτρολόγου , που την συνέταξε στις 2-1-2023. Σ 
αυτήν την αναφορά λοιπόν, στο σημείο 3.β, αναφέ-
ρεται. « Μετά τον έλεγχο της γραμμής των λυμάτων 
διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένδειξη βλάβης στις αντλίες 
ανακυκλοφορίας της λάσπης (διακοπή λειτουργίας των 
αντλιών λόγω υπερθέρμανσής τους)». Οι αντλίες που 
χάλασαν, πόσες ήταν τελικά; Πόσες διόρθωσε ο ηλε-
κτρολόγος; Οι εφεδρικές, να υποθέσουμε, λόγω αργίας, 
αργούσαν; Στο σημείο 3.δ αναφέρει « Σε επανέλεγχο 
της γραμμής λάσπης διαπιστώθηκε η ορθή λειτουργία 

της και η οποία δυσλειτουργία αποκαταστάθηκε πλή-
ρως στις 23.00».  Κάποιος λέει ακόμη μια φορά ψέματα 
για τη λάσπη. Ο κ. Διαμάντης ή ο ηλεκτρολόγος; Ο ηλε-
κτρολόγος, ξαναπήγε στις 1-1-2023 και όλα δούλευαν 
κανονικά. Αλήθεια πώς το διαπίστωσε; Με το μάτι; Ο 
ίδιος αναφέρει ότι ο δειγματολήπτης εξόδου, ήταν και 
εξακολουθεί να είναι κλειδωμένος και εκτός λειτουργίας. 
Δηλαδή μας λέει ο ηλεκτρολόγος και όχι ο κ. Διαμάντης 
ότι δείγματα αναλύσεων τις ώρες που άδειαζε η λάσπη 
στο «66» και να θέλουμε, δεν υπάρχουν. Και αυτά που 
λένε ότι κάθε μια ώρα παίρνουν δείγματα; 

Εξακολουθείτε κύριοι, να υπερασπίζεστε έναν επι-
χειρηματία που προφανέστατα, παραβίασε κατάφορα 
πολλούς κανόνες. Γιατί τον υπερασπίζεστε τόσο επί-
μονα, υποθέσεις μόνον μπορούμε να κάνουμε. Όσα 
λέτε, χονδροειδή ψέματα. Απορίας άξιο είναι ότι ο κ. 
Γκανάτσιος, δεν ένοιωσε την ανάγκη να παρέμβει, να α-
παντήσει σε κάτι ως Δόκτορας και ειδικός,  παρά σιωπά 
και τον αντικαθιστά κάποιος κ. Διαμάντης. Αλήθεια, με 
ποιες γνώσεις επι του αντικειμένου; Και όχι κ. Διαμά-
ντη. Δεν είναι αυτή η δουλειά του κ. Ασλάνογλου όπως 
είπατε το Δημοτικό Συμβούλιο παρά, λιγοστή αίσθηση 
καθήκοντος. Απεναντίας. Αυτή είναι η δική σας δουλειά, 
για την οποία σας πληρώνει αδρά και χωρίς καμία κα-
θυστέρηση κάθε μήνα, ο Δημότης της Βέροιας. Υπάρχει 
έστω ένας  ικανοποιημένος από τις εργασιακές επιδό-
σεις σας; Η συνέχεια θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον. 
Περιμένουμε απαντήσεις και μια χρωστούμενη. Σας την 
θυμίζουμε. Αυτές οι αντλίες, οι ρελέδες, χαλάνε τακτικά; 
Σε όλες τις αντλίες; Ξαναχάλασαν στο παρελθόν και 
πότε; Κύριε Διαμάντη, ρελέδες και δυσλειτουργίες,  δεν 
αφορούν τις αντλίες αλλά συγκεκριμένα πρόσωπα. Κι ε-
πειδή όλα δούλευαν κανονικότατα στις 2-1-2023, πάρτε 
και μια φωτογραφία από εκείνην την ημέρα». 

Οικολογική Ομάδα Βέροιας
 και ΠΑΝΔΟΙΚΟ: Η συνέχεια

 για τον Βιολογικό Καθαρισμό Βέροιας
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ (ΜΤ-
ΓΛ)

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 : Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 στις 

17.15
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

Η ΜΙΚΡΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ - FIREHEART (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 στις 

17.15
Σκηνοθεσία: Laurent Zeitoun, Jennica Harper & Lisa Hunter
Σενάριο: Laurent Zeitoun, Jennica Harper & Lisa Hunter

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΤΟ  (Tom Hanks)
A MAN CALLED OTTO   
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 26/1 – Παρασκευή 27/1 - 

Τρίτη 31/1 στις 19.00
Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 - Τετάρτη 1/2 στις 21.15 
Σκηνοθεσία: Marc Forster
Σενάριο: David Magee
Ηθοποιοί: Rachel Keller, Cameron Britton, Manuel 

Garcia-Rulfo, Lavel Schley, Mike Birbiglia, Elle Chapman, 
William Wilmoth, Mariana Trevino, 

Η ΦΑΛΑΙΝΑ - THE WHALE 
(υποψήφια για OSCAR)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 26/1 – Παρασκευή 27/1 - 

Τρίτη 31/1 στις 21.15
Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 - Τετάρτη 1/2 στις 19. 00

Σκηνοθεσία: Darren Aronofsky
Σενάριο: Samuel D. Hunter
Ηθοποιοί: Hong Chau, Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty 

Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan, Jacey Sink

ΒΑΒΥΛΩΝΑ
Προβολές στην αίθουσα 1 :  Πέμπτη 26/1 – Παρασκευή 27/1 - 

Τρίτη 31/1 - Τετάρτη 1/2  στις 19.30
Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 στις 20.15
Σκηνοθεσία: Damien Chazelle
Σενάριο: Damien Chazelle
Ηθοποιοί: Olivia Wilde, Margot Robbie, Jean Smart, 

Tobey Maguire, Samara Weaving, Eric Roberts, Phoebe Tonkin, 
Lukas Haas, Spike Jonze, Sarah Ramos, Jeff Garlin, Kelly Daly, 
Jennifer Grant, Michael Peter Balzary (Flea), Brad Pitt, Katherine 
Waterston

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  26/1/23 - 1/2/23

Με μεγάλη συμμέ-
τοχη κόσμου- παρά 
τη πραγματοποίηση 
και άλλων εκδηλώ-
σεων τη ίδια ώρα- 
πραγματοποιήθηκε η 
παρουσίαση του νέου 
βιβλίου του δημοσιο-
γράφου και συγγρα-
φέα Αλέκου Χατζηκώ-
στα «29 Στιγμές» στη 
Νάουσα (στη αίθουσα 
ΒΕΤΛΑΝΣ) το από-
γευμα της Κυριακής 
23/1.

Στην εκδήλωση 
μεταξύ άλλων δι -
ακρίναμε τους: Α. 
Τόλκας βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δώρα 
Μπαλτατζίδου αντι-
δήμαρχος Νάουσας, 
Ν. Κουτσογιάννης 
πρώην δήμαρχος Νά-
ουσας (και εκ νέου υ-
ποψήφιος), Κ. Χατζη-
στυλής πρόεδρος Δ.Κ 
Νάουσας, Α. Χατζηι-
ωαννίδης δημοτικός 
σύμβουλος της ΛΑΣ, 
Θ.  Τεληγ ιανν ίδης 
πρόεδρος ΑΝΗΜΑ, 
Δ. Βαλαής τοπικός 
σύμβουλος Νάουσας, 
Γ. Μαρκοβίτης υπο-
ψήφιος δήμαρχος, 
εκπρόσωποι σωμα-
τείων και φορέων κα-
θώς και τοπικοί συγγραφείς όπως Σ. Αποστόλου, 
Α. Οικονόμου, Λ. Ζιώτας, Ξ. Χιλλ, Γ. Σακαλής κ.α

 Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής του παρέμ-
βασης ο δημοσιογράφος Βαλάντης Λιόλιος που 
είχε και το συντονισμό της εκδήλωσης στάθηκε 
στην γνωριμία του με τον συγγραφέα, στην προ-
σωπικότητα, στις αρετές του και στο πλούσιο συγ-

γραφικό και δημοσιογραφικό του έργο.
Για το βιβλίο μίλησε  η εκπαιδευτικός Αθμιας 

Εκπαίδευσης Μαρία Σγουρίδου και αποσπάσμα-
τα διάβασε ο συγγραφέας και ερασιτέχνης ηθο-
ποιός Γιώργος Κασαπίδης,

Στο τέλος  ο συγγραφέας Αλέκος Χατζηκώστας 
μίλησε με το κοινό  και υπέγραψε αντίτυπα του 
βιβλίου του.

Tο έργο του Αμερικάνου συγγραφέα 
Stephen Belber, “Η Συνάντηση” σε σκη-
νοθεσία Γιώργου Κιμούλη έκανε πρεμιέρα 
στο Θέατρο Αμαλία και συνεχίζει την πε-
ριοδεία σε όλη την Ελλάδα και παρουσι-
άζεται στη Βέροια, στη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών, την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στις 
9.00 μ.μ. 

  Το έργο: 
Ένας ηλικιωμένος πρώην διάσημος 

χορογράφος, ο οποίος έχει αποσυρθεί 
πλέον από την ενεργό δράση και τώρα 
ζει εντελώς μοναχικά, δέχεται στο χώρο 
του, την επίσκεψη ενός ζευγαριού που του 
ζητά μία συνέντευξη για το πώς λειτουρ-
γούσε ο καλλιτεχνικός χώρος στη δική του 
εποχή. Καθώς όμως εξελίσσεται η “συνέ-
ντευξη” αυτή, ο μοναχικός χορογράφος 
αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος μ’ ένα 
μεγάλο θαμμένο μυστικό του παρελθόντος του.

Η πρεμιέρα του έργου έγινε στη Νέα Υόρκη το 2004 
με τους Frank Langella, Ray Liotta και Jane Adams, ενώ 

το 2014 o Stephen Belber σκηνοθέτησε το έργο για τον 
κινηματογράφο με τους Patrick Stewart, Carka Gugino και 
Matthew Lillard.

H “Συνάντηση” είναι έργο που αποδεικνύει πως κανενός 
το παρελθόν δεν μπορεί διαγραφεί, υπενθυμίζοντας 
τη φράση του Σαίξπηρ στην Τρικυμία: “Το παρελθόν 
είναι πρόλογος”.

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Κιμούλης,  Άννα Μο-
νογιού , Στάθης Παναγιωτίδης

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης
Σκηνικά – Κουστούμια : Σοφία Νικολαΐδη
Μουσική: Διονύσης Τσάκνης 
Φωτισμοί: Θύμιος Γουδέλης 
Παραγωγή: Πόλις Πολιτισμού
Επικοινωνία: Νταίζη Λεμπέση 
Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ Γενική Είσοδος & 13 

ευρώ φοιτητικό- ανέργων 
Προπώληση εισιτηρίων: Προπώληση : Χώρος Τε-

χνών Δήμου Βέροιας & Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ» 
& viva.gr

Πληροφορίες – Κρατήσεις : 2310842509, 6934-
053441

Με επιτυχία 
παρουσιάστηκε το βιβλίο 
«29 Στιγμές» στη Νάουσα

Την Τρίτη  7  Φεβρουαρίου 
Η «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» του Stephen 
Belber σε σκηνοθεσία Γιώργου 

Κιμούλη, στη Στέγη
 



Φρόσω Καρασαρλίδου 
από Κουλούρα: 

Η ΝΔ αρνείται να λάβει 
μέτρα κοινής λογικής 

Το απόγευμα της Δευτέρας 23 Ιανουαρίου η πρώην βουλευτής Ημα-
θίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φρόσω Καρασαρλίδου βρέθηκε κοντά στους αγρότες 
που έβγαλαν τα τρακτέρ τους στην Κουλούρα και διεκδικούν:

• Την πλήρη (και όχι αποσπασματική) αποζημίωση της πληγείσας 
παραγωγής από τις βροχοπτώσεις του περασμένου καλοκαιριού.

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

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

• Τον άμεσο εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκτίμησης και απο-
ζημίωσης της παραγωγής από τον ΕΛΓΑ, την αλλαγή του κανονισμού 
του, καθώς και την πλήρη κάλυψη των ζημιών από όλα τα αίτια, μεσού-
σης της κλιματικής αλλαγής.

• Τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσα από πραγματικές πα-
ρεμβάσεις. Αφορολόγητο πετρέλαιο, φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα στα 0,07 
ευρώ/Kwh, κατάργηση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια και ζωοτροφές.

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παρα-
γωγής και να τους επιτρέπουν να μπορούν να συνεχίσουν να καλλιερ-
γούν και να ζουν τις οικογένειές τους.

Η κ. Καρασαρλίδου επεσήμανε:
«Πέρα από τα μαύρα Χριστούγεννα που πέρασε ο αγροτικός κό-

σμος και η αγορά της υπαίθρου, ο κίνδυνος πλέον είναι υπαρξιακός 
για τον πρωτογενή τομέα. Γίνεται αντιληπτό για τους παραγωγούς 
μετά από μία δύσκολη χρονιά, με πολλαπλά προβλήματα και με την 
κυβέρνηση της ΝΔ που αρνείται να λάβει μέτρα κοινής λογικής. Μέτρα 
που θα ανακουφίσουν το παρόν, αλλά και μέτρα που θα χτίσουν το 
μέλλον της αγροτικής οικονομίας. Η ηλικιακή κατανομή του αγροτικού 
πληθυσμού στην Ημαθία, αλλά και στην χώρα, είναι ιδιαίτερα προβλη-
ματική, με το μεγαλύτερο ποσοστό να συγκεντρώνεται σε ηλικίες άνω 
των 55 ετών. Είναι εμφανές πως χωρίς πρόβλεψη για αναπλήρωση και 
ηλικιακή ανανέωση σε λίγα χρόνια θα έχει χαθεί σημαντικό κομμάτι των 
παραγωγών. Η απαξίωση, η εγκατάλειψη, η εκμηδένιση του πρωτογε-
νούς τομέα είναι ίσως το σημαντικότερο «έγκλημα» κατά της ελληνικής 
αγροτικής κοινωνίας και της Ελλάδας».
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«Τσεκουράτες» 
αντισυνταγματικές 

πολιτικές
Του Αντώνη Μαρκούλη*

Δεν έχει τέλος ο κατήφορος. 
Με τροπολογία της τελευταίας 
στιγμής, ο Υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης προικίζει και 
πάλι με κρίσιμες αρμοδιότητες 
τις οικονομικές επιτροπές των 
Δήμων, παρά τη δικαστική από-
φαση-ράπισμα του ΣτΕ για την 
αντισυνταγματικότητα του Νόμου 
Θεοδωρικάκου, που εκθέτει πρω-
τίστως τον ιθύνοντα νου Κυριά-
κο Μητσοτάκη και την πλημμελή 
πίστη του στη Δημοκρατία, τη 
Δικαιοσύνη και τη Συνταγματι-
κότητα.

Οι νέες κυβερνητικές αλχημεί-
ες φέρουν αυτή τη φορά την υπογραφή Βορίδη, ο οποίος με τον 
γνωστό «τσεκουράτο» τρόπο του και εμφανώς απογοητευμένος από 
τον χαμό του τέως βασιλέως του, αρνείται να συμμορφωθεί εν συνό-
λω στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
προσπαθώντας και πάλι να ορίζει πλειοψηφίες όχι με τη βούληση 
του λαού αλλά στη βάση των αναγκών της παράταξης και ενόψει 
εκλογών.

Η αντιδημοκρατική συμπεριφορά και το κουρέλιασμα του Συντάγ-
ματος είναι δεύτερη φύση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αποκο-
ρύφωμα φυσικά το μείζον ζήτημα των υποκλοπών. Η πρωτοφανής 
για κυβέρνηση μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου της χώρας, στο θέμα της αντισυνταγματικότητας του Νόμου 
Θεοδωρικάκου, είναι άλλη μία εξοργιστική πρακτική Μητσοτάκη, που 
γυρίζει τη χώρα χρόνια πίσω. Επιτέλους, η ώρα των επόμενων εκλο-
γών πλησιάζει για να τους στείλουμε οριστικά εκεί που τους αρμόζει.

*Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία

Απαγόρευση κυκλοφορίας 
επί της γέφυρας στο ρέμα 
“Κρασοπούλη” Μελίκης

 Από το Τμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Εξοικονόμησης 
Ενέργειας του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι λόγω υπο-
χώρησης της γέφυρας επί του ρέματος «Κρασοπούλη», στην οδό 
που συνδέει τη Δ. Κ. Παλαιού Προδρόμου με την επαρχιακή οδό 
Κουλούρας – Μελίκης, διακόπτεται / απαγορεύεται η κυκλοφορία επί 
της γέφυρας. 

Σχετική σήμανση που απαγορεύει εκατέρωθεν την κυκλοφορία 
προς το σημείο, έχει ήδη τοποθετηθεί.

Νέο Δ.Σ. στην ΕΛΜΕ 
Ημαθίας με πρόεδρο 
τον Χρήστο Πούλο

Με νέα σύνθεση συνεχίζει τη δράση της η  ΕΛΜΕ Ημαθίας για το 
2023.  Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:

Πρόεδρος Πούλος Χρήστος
Αντιπρόεδρος Συμεωνίδου Μαρία
Γ.Γραμματέας Μόσχος Αλέκος
Ταμίας Γαλουζής Μιχάλης 
Μέλος Στεφούδης Γιώργος 
Μέλος Τουτουντζίδης ΔημήτρηςΔικογραφία για κλοπή 

τσάντας από όχημα
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε 

βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, 
προχθές (22 Ιανουαρίου 2023) τοπρωί σε περιοχή της Ημαθίας, μαζί 
με δύο συνεργούς του διέρρηξαν σταθμευμένο όχημα και αφαίρεσαν 
ένα τσαντάκι που περιείχε 1 τραπεζική κάρτα και διάφορα προσωπι-
κά έγγραφα και αντικείμενα, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ 
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου 

Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας στέλνει τα θερμά του συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του αείμνηστου Απόστολου Μπισιρίτσα και εύχεται ολό-
ψυχα, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. 

Η εθελόντρια Διευθύντρια Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, καλεί 

τους αγρότες και τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. 
στο Μακροχώρι Ημαθίας (Πρώην Δημαρχείο).

Θέματα
Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στα τρέχοντα αγροτικά 

ζητήματα (Βροχοπτώσεις, ΕΛΓΑ, εργάτες γης, Ουκρανική κρίση κ.α.) 
που μας αφορούν και λήψη αποφάσεων για κινητοποιήσεις.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη, τίθεται πλέον ζήτημα επι-
βίωσης

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
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 Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου
“Είναι κανείς εδώ;”
 - Από την Παιδική 

Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
 Βέροιας, στη Στέγη

Από το Νοέμβριο έως και σήμερα, χιλιάδες μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών 
από την Ημαθία και την Πέλλα έχουν επισκεφθεί το θέατρο με το σχολείο τους και 
έχουν χαρεί την αλήθεια, το θάρρος και τη μαγεία που ζωντανεύει επί σκηνής!

Η παράσταση “Είναι κανείς εδώ;” της Παιδικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 
σε σύνθεση κειμένων -βασισμένα σε λαϊκά παραμύθια- και σκηνοθεσία του Πέτρου 
Μαλιάρα, ανοίγει τις πόρτες της σε όλους, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου. 

Τέσσερις φίλοι, τέσσερις μικροί εξερευνητές, φτιάχνουν κόσμους με τη φαντασία, 
την περιέργεια και το θάρρος τους. Κόσμους που πολλές φορές είναι πιο αληθινοί 
από τον πραγματικό!

Και προσκαλούν μικρά και… μεγαλύτερα παιδιά να τους ανακαλύψουνε όλοι μαζί, 
ως μια παρέα!

Info:
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου και ώρα 11:30 π.μ., θα δοθεί παράσταση για το ευρύ 

κοινό στο θέατρο της Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών, στη Βέροια. 
Τιμή εισιτηρίου: 6€
Προπώληση: Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (3ος όροφος Χώρου Τεχνών, γωνία Π. Μελά 

και Μπιζανίου)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Σύνθεση Κειμένου/Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας 
Σκηνογραφία: Ιωάννα Στεφανοπούλου 
Ενδυματολογία: Δημήτρης Γεωργόπουλος
Κατασκευή Μάσκας: Δαμιανός Οικονομίδης
Μουσική Σύνθεση/Διδασκαλία Ηθοποιών: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης 
Κίνηση/Χορογραφίες: Αφροδίτη Γεωργιάδου
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία/Επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος Καροτσέρης 
Creative & Art Direction/Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου 
Κάμερα/Μοντάζ: Παύλος Τσανακτσίδης 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκος Ψυχαράκης
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά) : 
Λάζαρος Γιαννακόπουλος
Βασιλική Ζώκου
Γιάννης Μαυρόπουλος
Δήμητρα Σταματίου

Διευκρινίσεις για το κτίριο των Γ.Α.Κ. και 
τη μετάφραση Οθωμανικών  Κωδίκων 

Από τον πρώην δή-
μαρχο Βέροιας Γιάννη 
Χασιώτη λάβαμε διευ-
κρινιστική επιστολή σε 
σχέση με δημοσίευμα 
του Λαού του Σαββατο-
κύριακου: 

«Κύριε διευθυντά, 
Διάβασα με προσο-

χή στο φύλλο της 21-22 
Ιανουαρίου 2023 της έ-
γκριτης εφημερίδας σου 
το άρθρο  για την «Ο-

δύσσεια ενός ιστορικού θησαυρού της Βέροι-
ας», του καλού συνεργάτη σου κ. Παπακανάκη 
και συμφωνώ σχεδόν στο σύνολό του. Δύο μόνο 
πράγματα θέλω να πω : Το πρώτο αφορά το κτίριο 
στο οποίο στεγάζονται τα Γ.Α.Κ. Βέροιας. Το κτίριο αυτό αγορά-
στηκε από το Δήμο Βέροιας το έτος 1996, και αποκαταστάθηκε 
με χρήματα που εξασφάλισε ο Δήμος, κατά τα έτη 1998 – 2002 
από την Δημοτική (τότε) Κατασκευαστική Επιχείρηση «Ο ΗΦΑΙ-
ΣΤΟΣ», με την μελέτη και επίβλεψη της μηχανικού Ευδοκίας 
Ανδρεάδου και εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε στο Υπουργείο 
Παιδείας τον Δεκέμβριο 2002, επί δικής μου Δημαρχίας. Το 
δεύτερο σημείο είναι ότι, επίσης επί δικής μου Δημαρχίας και με 
πρόταση του αξιοσέβαστου συμπολίτη μας κ. Γιώργου Χιονίδη, 
εντάξαμε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο απ’ 
ευθείας από τις Βρυξέλλες, την μετάφραση 2 Κωδίκων, με τη 
συνεργασία της τότε Προϊσταμένης των Γ.Α.Κ. Βέροιας κ. Θεο-
πίστης Χατζηπαππά. Ίσως να είναι αυτή η τελευταία μετάφραση 
που έγινε. Για του λόγου το αληθές σας επισυνάπτω μία φωτο-
γραφία της αναθηματικής πλάκας που από το 2002 υπάρχει στον εσωτερικό περίβολο του κτιρίου και μία φωτογραφία από τα 
εγκαίνια του κτιρίου.

Με εκτίμηση
Γιάννης Χασιώτης»

Πραγματοποιήθη-
κε στις 19 Ιανουαρίου 
2023 η κοπή της βασι-
λόπιτας των μελών του 
Ομίλου I.W. Βέροιας 
στην πιτσαρία «ΠΑΠΑ-
ΓΑΛΟΣ».

Την εκδήλωση τί-
μησαν με την παρου-
σία τους οι φίλες του 
Ομίλου Βέροιας Μένη 
Κεμιτζέ - Μπαζάκα και 
η Έλλη Δεληγιάννη – 
Μπαρτζώκα.

Η εκδήλωση ξεκί-
νησε με προσευχή και 
στη συνέχεια η Πρόε-
δρός μας Ελένη Φείδα 
– Τρίγκα αναφέρθηκε στην δημιουργία του Ομίλου από το 
1998 «Μας ένωσε ένα Χριστουγεννιάτικο παζάρι στο οποίο 
δουλέψαμε για να βοηθήσουμε τον Ροταριανό Όμιλο Βέροιας 
. . . . Το νούμερο 13 είναι σημαδιακό για τον Όμιλό μας (για 
διάφορους λόγους) . . .

Έχουμε θεσπίσει ένα σύνθημα το ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡ-
ΔΙΣΕ από την Ινεργουιλική χρονιά 2003 – 2004 βάσει του 
οποίου διαβάζουμε στα μέλη όμορφες ομιλίες και τις δη-
μοσιεύουμε στον τοπικό τύπο ή βρίσκουμε όσες έχουν την 
ανάγκη μας . . .  Έχουμε κάνει μεγάλες εκδηλώσεις, όπως 
Συνέδριο, εκδηλώσεις για τα 10 ή 15 χρόνια του Ομίλου και 
για τη δημιουργία 2 βιβλίων «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 247 ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΣ INNER WHEEL ΕΛΛΑΔΑΣ» και «ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ 
ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INNER WHEEL 
ΒΕΡΟΙΑΣ».

. . . Έχουμε δημιουργήσει Χριστουγεννιάτικα και Πασχα-
λινά παζάρια, απογευματινές εκδηλώσεις με ομιλητές για τη 
συγκέντρωση χρημάτων για τις προσφορές μας σε φιλαν-
θρωπικούς Συλλόγους του Νομού Ημαθίας . . . 

. . . Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις της Περιφέρειάς μας και 
σε Παγκόσμια Συνέδρια I.I.W. και έχουμε κάνει εκδηλώσεις 
ενημέρωσης  . . . Έχουμε βραβευθεί σαν Όμιλος σε Πανελλή-
νια Συνέδρια και αρκετά μέλη του Ομίλου μας έχουν προταθεί 
και ψηφισθεί να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Περιφέρειας».

. . . Τέλος, αναφέρθηκε στις προσφορές και δράσεις του 
Ομίλου μας την Ινεργουιλική χρονιά 2022 – 2023. 

Ακολούθησε γεύμα προσφορά του Ομίλου και η κοπή της 
βασιλόπιτας (προσφορά της Προέδρου μας). Το νόμισμα 
έπεσε στην Πρόεδρό μας Ελένη Φείδα – Τρίγκα και αντιστοι-
χούσε σε μια όμορφη κορνίζα. Τις ευχόμαστε όλα τα μέλη Υ-
γεία και οικογενειακή ευτυχία, με ένα εγγονάκι την καινούργια 
χρονιά.

Μετά τις ευχές μεταξύ των μελών η Προδιοικητής Βιβή 
Ιατροπούλου αναφέρθηκε στην Ιστορία της βασιλόπιτας, ένα 
έθιμο παλιό που ξεκίνησε πριν από 1500 χρόνια στην πόλη 
Καισάρεια της Καππαδοκίας στη Μικρά Ασία. Ένα έθιμο που 
έφθασε στις μέρες μας με την βασιλόπιτα και το φλουρί που 
είναι μια πίτα – άρτος που συμβολίζει τη χαρά, την τύχη και 
την ευλογία και καθιερώθηκε χάρη στην Ελληνορθόδοξη πα-
ράδοση του Αγίου Βασιλείου . . .

. . . Αναφέρθηκε στα διάφορα περίεργα έθιμα που συνο-
δεύουν τον ερχομό του Νέου Έτους σε όλο τον κόσμο καθώς 
και σε ήθη και έθιμα διαφόρων περιοχών της Ελλάδας μας . 
. .

. . . Τέλος, δίνοντας τις δικές της ευχές, είπε:
«Μια καινούργια χρονιά ξεκινάει για τον Όμιλό μας, που υ-

πόσχεται πάντα, χαρίζει όνειρα, γοητεύει, μας δοκιμάζει, μας 
γνέφει, μας χαμογελά και ποντάρει στους στόχους μας ΦΙΛΙΑ 
– ΠΡΟΣΦΟΡΆ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Ας είναι μια καλή χρονιά με 
υγεία και αισιοδοξία για τον Όμιλό μας, για την Ομοσπονδία 
I.W. Ελλάδας (247 District) για την Παγκόσμια Οργάνωση 
I.W. και για όλο τον κόσμο.

Εκ του Ομίλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11.00, με την τήρηση ό-

λων των υγειονομικών μέτρων, θα γίνει στο Πνευματικό και Πολιτιστι-
κό Κέντρο του Δήμου Αλεξάνδρειας, παρουσίαση του βιβλίου

«Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Γιδά – Αλεξάνδρειας 1892-2011»
Συντονιστής της παρουσίασης θα είναι ο κ. Χαράλαμπος Τσολάκης, 

Βιβλιοθηκονόμος Πρόεδρος της κοινότητας Κλειδίου.
Την εκδήλωση θα προλογίσουν η κ. Τασούλα Δημητριάδου, προϊ-

σταμένη της Υπηρεσίας Κυκλοφορίας Μακεδονίας – Θράκης του ΟΣΕ 
και ο κ. Φώτιος Πουρλιοτόπουλος, τέως Δήμαρχος Αλεξάνδρειας.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο κ. Δημήτριος Πανταζόπουλος, Θεο-
λόγος, ερευνητής της τοπικής ιστορίας  και λαογραφίας και ο κ. Ιάσων 
Ζώρζος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, εκ μέρους του Ιστορικού Αρ-
χείου του ΟΣΕ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Οι συγγραφείς
Δημήτριος Θ. Μπέλος 
Δημήτριος Ν. Κούγκας

Υπό την αιγίδα της ΚΕΔΑ

ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΒΕΡΟΙΑΣ
Κοπή βασιλόπιτας



Του Γιάννη
Μαγκριώτη

Ο Πρωθυπουρ-
γός στο Νταβός 
μίλησε για την επι-
τυχία της κυβέρνη-
σης στην οικονομία 
και τις υψηλές ξένες 
επενδύσεις στην 
χώρα μας, την τε-
τραετία της διακυ-
βέρνησής του.

Υπάρχουν αριθμοί που του επιτρέπουν να το δη-
λώνει, υπάρχει όμως και η οικονομική και κοινωνική 
πραγματικότητα της πλειοψηφίας των πολιτών, που 
του το απαγορεύει. 

Υπάρχουν φυσικά και επιχειρήματα που αποδο-
μούν το success story της οικονομίας, δεν υπάρχουν 
όμως επιχειρήματα, που μπορούν να ωραιοποιή-
σουν την τραγική οικονομική και κοινωνική πραγματι-
κότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. 

Αυτός είναι ο λόγος που τελευταία ο Πρωθυπουρ-
γός, προβάλλει το προεκλογικό του σύνθημα “Η επό-
μενη τετραετία θα είναι, η τετραετία των καλύτερων 
μισθών και συντάξεων”.

Το ουσιαστικό ερώτημα όμως είναι: Θα είναι μόνο 
ονομαστικά καλύτεροι οι μισθοί και οι συντάξεις ή θα 
έχουν έστω και λίγο υψηλότερη αγοραστική δύναμη 
από τους σημερινούς; Αυτούς, που πέρα από τις 
μειώσεις των μνημονίων, τους μείωσαν δραματικά η 
ακρίβεια και ο πληθωρισμός, και θα τους μειώσουν 
ακόμη περισσότερο το 2023, σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις του προϋπολογισμού, που η κυβέρνηση 
ψήφισε τον Δεκέμβρη;

Είναι βέβαιο, πως όσο και αν προσπαθήσει να 
πείσει η κυβέρνηση τους πολίτες ότι, η ζωή τους βελ-
τιώθηκε και, πως το μέλλον τους με αυτήν στην εξου-
σία θα είναι καλύτερο, δεν θα το πετύχει και το ξέρει. 

Τα δυνατά της χαρτιά μέχρι τώρα, που της δίνουν 
σχετική δημοσκοπική υπεροχή, είναι: Το κυβερνητικό 
παρελθόν του Σύριζα και η άρνηση του ΠΑΣΟΚ να 
δηλώσει την αποδοχή της Πρωθυπουργίας του μετά 
τις εκλογές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει, σύμ-
φωνα με τον Πρωθυπουργό σε χάος. 

Αυτά, λίγο πολύ, περιμένουμε να πει και στην συ-
νέντευξη τύπου, που γνωστοποίησε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, ότι θα δώσει ο Πρωθυπουργός την 
προσεχή Δευτέρα 23 του Γενάρη. 

Δυστυχώς, για αυτόν και για την ΝΔ, ξέρει ότι με 
αυτά τα επιχειρήματα και τα συνθήματα, μπορεί, 
εκτός απροόπτου, να βγει πρώτος στις εκλογές, 
Πρωθυπουργός όμως, δύσκολα θα γίνει την επόμενη 
ημέρα, με ότι σημαίνει αυτό για τον ίδιο και την ΝΔ. 

Το ισχυρό του χαρτί, αυτό που μπορεί να του δώ-

σει την εκλογική επιτυχία, είναι η ένταση με την Τουρ-
κία στο δρόμο προς τις εκλογές και ειδικά τις ημέρες 
πριν από αυτές. 

Το σκηνικό είναι έτοιμο από το 2018, ειδικά από 
το 2019 και το Τουρκολυβικό Μνημόνιο, λείπει μόνο η 
τελική διαμόρφωσή του.

Κατά παράδοξο τρόπο, τον σχεδιασμό αυτό έχει 
και ο Ερντογάν, αφού στο εσωτερικό της χώρας 
του, δηλαδή στην οικονομική και κοινωνική πολιτική, 
όπως και στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα, η πραγματικότητα είναι τραγική, ενώ το δυνα-
τό του χαρτί είναι ο επιθετικός αναθεωρητικός λόγος, 
ενίοτε και η πρακτική του προς τους γείτονες της 
Τουρκίας, όπως και η “περήφανη” στάση του στις με-
γάλες γεωπολιτικές εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής. 

Τα ισχυρά χαρτιά των δύο ηγετών, όπως δείχνουν 
όλες οι δημοσκοπήσεις και στις δύο χώρες, είναι η 
εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας, ενώ 
τα αδύναμα σημεία και στους δύο, είναι η εσωτερική 
πολιτική.

Το μέχρι που μπορεί να φθάσει ο Ερντογάν, θα 
καθοριστεί από τις δημοσκοπήσεις την τελευταία πε-
ρίοδο πριν από τις εκλογές της 14ης Μαΐου και από 
τις επιλογές της Ουάσιγκτον. 

Μέχρι που μπορεί να χρησιμοποιήσει την ένταση 
με την Τουρκία και την πιθανότητα μιας στρατιωτικής 
σύγκρουσης ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ, εξαρτάται 
επίσης από τους ίδιους παράγοντες. 

Μια όξυνση της έντασης τις τελευταίες ημέρες από 
τον Ερντογάν, θα ανεβάσει τον εθνικιστικό οίστρο 
στην πλειοψηφία των Τούρκων και φυσικά την εικόνα 
του Ερντογάν, αντιθέτως στην χώρα μας θα μεγαλώ-
σει τον φόβο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης, γεγο-
νός που ξέρουμε ότι ευνοεί τον κάτοχο της εξουσίας.

Θυμίζω ότι, ο κ. Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, τον Σε-
πτέμβριο, δήλωσε, ως βασικό λόγο της μη προκή-
ρυξης εκλογών, τις οποίες ουσιαστικά ο ίδιος είχε 
προαναγγείλει στο τέλος της Άνοιξης, τον φόβο του 
να μείνει η χώρα για αρκετές ημέρες με υπηρεσιακή 
και άπειρη κυβέρνηση, απέναντι στον Ερντογάν που 
καραδοκεί.

Αυτό το επιχείρημα, στο βαθμό που το πιστεύει 
ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, θα είναι πολύ πιο 
ισχυρό, τις ημέρες των εκλογών, που όλα δείχνουν 
ότι, θα συμπέσουν χρονικά. 

Φυσικά, αυτό το επιχείρημα γίνεται πιο “ισχυρό”, 
αν ο Ερντογάν κερδίσει τις εκλογές στις 14ης Μαΐου 
και ακολουθήσουν οι δικές μας, στο τέλος Μαΐου. 

Αυτός ο χρόνος των εκλογών θα βρει επίσης ε-
κατοντάδες χιλιάδες νέων, να έχουν μετακινηθεί στα 
νησιά κυρίως, για να δουλέψουν στις τουριστικές 
επιχειρήσεις, που σημαίνει οι περισσότεροι από αυ-
τούς δεν θα ψηφίσουν, και όλοι ξέρουν, ποιο κόμμα 
συμφέρει η αποχή των νέων από τις εκλογές. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Μπλίγκεν, 
με την καθόλου τυχαία, προγραμματισμένη επίσκεψή 
του σε Αθήνα και Άγκυρα, στο τέλος του Φλεβάρη και 
τις συμφωνίες που θα κάνει ή δεν θα κάνει με τις κυ-
βερνήσεις των δύο χωρών, θα διαμορφώσει τα όρια 
της έντασης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων πριν τις ε-
κλογές, γεγονός που θα καθορίσει και το περιβάλλον 
στο οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές στις δύο χώρες.

Ελπίζω να μην γίνουν λάθος υπολογισμοί, γιατί 
μπορεί να συμβούν, όπως το παρελθόν έχει δείξει, 
μη αντιστρεπτές βλάβες.

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Απογευματινό στην Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 5.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί απογευματινό - εκδήλωση στην Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας 

για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας.
Η παρουσία σας, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Με τιμή Το Διοικητικό Συμβούλιο
Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας

 Από 8 ως 10 Φεβρουαρίου 2023
Το Επιμελητήριο Ημαθίας 

στην διεθνή έκθεση FRUIT 
LOGISTICA στο Βερολίνο

Το Επιμελητήριο Ημαθίας ανακοινώ-
νει τη συμμετοχή του στην κορυφαία διε-
θνή έκθεση φρούτων & λαχανικών FRUIT 
LOGISTICA που θα διεξαχθεί από 8 ως 10 
Φεβρουαρίου 2023 στο Βερολίνο. H φετινή 
FRUIT LOGISTICA αναμένεται να βρεθεί 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της πα-
γκόσμιας αγοράς, με τη συμμετοχή 2.000 
εκθετών από 87 χώρες και περισσότερων 
από 70.000 εμπορικών επισκεπτών! 

Η FRUIT LOGISTICA καλύπτει όλο το 
φάσμα της δραστηριότητας του κλάδου των 
φρέσκων προϊόντων και παρέχει μια πλήρη 
εικόνα των τελευταίων καινοτομιών, προϊό-
ντων και υπηρεσιών σε κάθε σύνδεσμο της 
διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού. Προσφέρει 
εξαιρετικές δυνατότητες δικτύωσης και επα-
φής με βασικούς φορείς λήψης αποφάσε-
ων σε κάθε τομέα της βιομηχανίας.  

Το Επιμελητήριο θα διαθέτει δικό του 
stand (Hall 8.2, Stand B28), μέσω του οποίου μπορούν να προβληθούν όλες οι επιχειρήσεις της 
Ημαθίας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής, εμπορίας και εξαγωγών φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών.

Καλούνται όλες οι επιχειρήσεις – μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν με προωθητικό υλικό, να 
το παραδώσουν στο Επιμελητήριο (Κεντρικής 3, Βέροια) μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 
2023. Φυσικά, το stand θα είναι διαθέσιμο για διά ζώσης B2B επαφές σε όλες τις επιχειρήσεις που 
θα εκπροσωπηθούν στη FRUIT LOGISTICA.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 2331024734.

Ιερά Μητροπόλις: Εορτή των Γραμμάτων προς τιμήν των 
Τριών Ιεραχών και του Οσίου 
Γερασίμου του Υμνογράφου

Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
σας προσκαλεί στην Εορτή των Γραμμάτων προς τιμήν 
των Τριών Ιεραρχών που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:30 π.μ. στο Μητροπολιτικό 
Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Ναούσης (έναντι του 
Ιερού Ναού Παναγίας). 

 Στην εκδήλωση θα ομιλήσουν ο κ. Γεώργιος Μαρ-
τζέλος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. και η κ. Ευθυμία Γώτη, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν 
τη διακονία και την προσφορά της Εκκλησίας στα Γράμμα-
τα και την Παιδεία από τους Τρεις Ιεράρχες μέχρι τον νέο 
Άγιο της Εκκλησίας μας, Όσιο Γεράσιμο τον Υμνογράφο.  

 Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων.  Είσοδος ελεύθερη 

Η ένταση με την Τουρκία το 
βασικό επίδικο των εκλογών;



Πραγματοποιήθηκε η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας των Διαιτη-
τών της δύναμης της Ε.Π.Σ. Ημαθίας.

Οι Ημαθιώτες Διαιτητές και Βοηθοί 
Διαιτητές έκοψαν την καθιερωμένη 
τους βασιλόπιτα σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στην ταβέρνα 
«Πλάτανος», στη Βέροια, τη Δευτέρα 
23 Ιανουαρίου 2023, παρουσία του 
Προέδρου της Ένωσης κ. ΜΟΥΡΤΖΙ-
ΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, του Α΄ Αντιπροέδρου 
κ. ΑΔΑΜΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ, του Γενικού 
Γραμματέα κ. ΜΟΥΧΤΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 
αλλά και του Προέδρου της Τεχνικής 
Επιτροπής κ. ΜΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗ.

Το παρόν φυσικά στην εκδήλωση 
έδωσε και σύσσωμη η Επιτροπή Δι-
αιτησίας της Ένωσης, προεξάρχοντος 
του Προέδρου της κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, συνεπικουρού-
μενου από τα υπόλοιπα μέλη αυτής, 
τους κ.κ. ΚΕΛΕΣΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ και ΚΑ-
ΡΑΪΩΣΗΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.

Οι τυχεροί της εκδήλωσης, που 
πέτυχαν το φλουρί, ήταν οι κ.κ. ΠΑ-

ΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ και ΚΟΥ-
ΤΖΗΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ, οι οποίοι και κέρδισαν το δώρο 

της βραδιάς, μια δωροεπιταγή έκα-
στος από τοπικά καταστήματα της Βέ-
ροιας.

Παίκτης της ΒΕΡΟΙΑΣ εί-
ναι και επίσημα ο 19χρονος 
στόπερ Γιάννης Μανωλιού-
δης. Ο Ηρακλειώτης ποδο-
σφαιριστής, βρέθηκε στα 
γραφεία της ΠΑΕ και παρου-
σία του γενικού διευθυντή 
Γιώτη Τσαλουχίδη, υπέγρα-
ψε το συμβόλαιό του με την 
«Βασίλισσα του βορρά».

Πρόκειται για ένα δυνατό 
και γρήγορο κεντρικό αμυ-
ντικό, με συγκροτημένη σκέ-

ψη, αποφασιστικότητα και 
ζηλευτή ωριμότητα για την 
ηλικία του. Στέφθηκε πρωτα-
θλητής με την Κ17 και με την 
Κ19 του ΠΑΟΚ.

ΠαίκτηςτηςΒΕΡΟΙΑΣ
καιοΣτέλιοςΚαψάλης!
Θωρακίζει τα μετόπισθεν 

η ΒΕΡΟΙΑ, η οποία μετά την 
απόκτηση του Γιάννη Μανω-
λιούδη ανακοίνωσε τη μετα-
γραφή ενος παλιού γνώρι-

μου, του Στέλιου Καψάλη.
Ο 28χρονος αμυντικός 

είχε αγωνιστεί την σεζόν 
2017-18 στην «Βασίλισσα», 
ενώ το πρώτο μισό της φε-
τινής περιόδου φόρεσε την 
φανέλα του Ηρακλή Λάρι-
σας. Έπαιξε ακόμη σε Παν-
σερραϊκό, Δόξα Δράμας και 
Ρόδο, έχοντας πολλές πα-
ραστάσεις στην κατηγορία.

πηγή: kerkidasport.gr

Αναβολή αγώνων από την ΕΠΣ Ημαθίας
Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυ-

πέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοινώθηκε ότι:

Ο εξ αναβολής αγώνας της 7ης αγωνιστικής 
του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής Κα-
τηγορίας ανάμεσα στις ομάδες Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 
2019 και Μ.Α.Ο.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ, καθώς 
και ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞ 
ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΗΣ Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, που 
επρόκειτο να διεξαχθούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ώρα 3 μ.μ., ΑΝΑΒΑΛΛΟ-
ΝΤΑΙ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, στο 
πλαίσιο της προστασίας της σωματικής ακεραι-
ότητας όλων των εμπλεκομένων φορέων, πο-
δοσφαιριστών και αξιωματούχων αγώνα, και της 
αποφυγής άσκοπων μετακινήσεων τους, κατόπιν υποδείξεως της Πολιτείας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, για την αποφυγή παρανοήσεων, το 
πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κανονικά την προσεχή ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 με τη διεξαγωγή των αναμετρήσε-
ων της 14ης αγωνιστικής, ενώ οι αναβληθέντες αγώνες θα οριστούν προσεχώς, μέσα στις προθεσμίες που προβλέ-
πονται από τους Κανονισμούς. Οι ομάδες θα ενημερωθούν μέσω αλληλογραφίας για ολόκληρο το πρόγραμμα του Β΄ 
Γύρου του πρωταθλήματος εγκαίρως.

Έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα τους
οι Διαιτητές της ΕΠΣ Ημαθίας

Μανωλιούδης και επίσημα
στην «Βασίλισσα»
Παίκτης της ΒΕΡΟΙΑΣ
και ο Στέλιος Καψάλης!
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Μεγάλη νικήτρια ανα-
δείχτηκε η ομάδα Κ19 της 
ΒΕΡΟΙΑΣ και μάλιστα με α-
νατροπή του σκορ, απένα-
ντι στην ομάδα του Απόλ-
λωνα Πόντου στον αγώνα 
που πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή (22/1) στο γήπε-
δο του Ταγαροχωρίου, για 
την 12η αγωνιστική του α-
ντίστοιχου πρωταθλήματος 
της SL2.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ά-
σχημα για την Βεροιώτικη 
ομάδα και πριν ολοκληρω-
θεί το πρώτο δεκάλεπτο 
βρέθηκε πίσω στο σκορ με 
0-2, καθώς δύο λάθη της 
άμυνάς της, έδωσαν την 
ευκαιρία στους φιλοξενού-
μενους να παραβιάσουν 
την εστία της.

Μετά την ψυχρολου-
σία των πρώτων λεπτών 
οι παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ 
ανέβασαν την απόδοση 
τους, δημιούργησαν πολ-
λές ευκαιρίες πιέζοντας 
την αντίπαλη ομάδα, που 
προσπαθούσε κυρίως να 
διαχειριστεί το ματς και να 
εκμεταλλευτεί πιθανή της 
ευκαιρία, αλλά η μη καθαρή 

σκέψη της τελευταίας ενέρ-
γειας τους στερούσε την ε-
πίτευξη τέρματος.

Στο δεύτερο ημίχρονο 
αποτέλεσε το... alter ego 
του πρώτου. Η ΒΕΡΟΙΑ πί-
εσε από το πρώτο λεπτό 
και κατάφερε στο 47’ να 
μειώσει το σκορ με διαγώ-
νιο σουτ του Φωτόπουλου 
από τα αριστερά, ενώ τρία 
λεπτά αργότερα έφερε στα 
ίσα το ματς με κοντινό πλα-

σέ του Παναγιωτίδη, μετά 
από υπέροχη συνδυαστική 
προσπάθεια των γηπεδού-
χων. Το νικητήριο γκολ των 
«κυανέρυθρων» σημείωσε 
στο 80’ ο Λαφάρας γράφο-
ντας το τελικό 3-2.

ΒΕΡΟΙΑ (Α. Ανθυμιά-
δης): Αδαμίδης Θ, Τού-
φας, Σουπιάδης, Τάσο Φ., 
Φωτόπουλος, Κετόγλου , 
Παναγιωτίδης, Τσέας , Χο-
χλιούρος, Καρασαρίδης, 

Χαβιαρόπουλος. Έπαιξαν 
και οι Γρατσιάνος, Φούγιας 
, Λαφάρας , Δημητρουλά-
κος , Τέγος Τρ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ: 
Κουζτούκης , Συμεωνίδης , 
Ταχτσίδης , Φειδάκης , Τζή-
κας , Ξανθοπλας ,Τζοβίλη 
Δρόσος , Γάτας, Ζαφειρό-
πουλος , Αλεβιζάτος.

Έπαιξαν και  οι  Χα -
τζηιορδάνου Μαραγκόπου-
λος

Πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή το πρωί στις ολυ-
μπιακές εγκαταστάσεις του 
κωπηλατοδρομίου του Σχι-
νιά το Παν/νιο πρωτάθλημα 
35 χιλιομέτρων βάδην αν-
δρών- γυναικών.

Στον αγώνα συμμετείχε 
και ο νεαρός βαδιστής του 
ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Άνθιμος Κελεπούρης και 
τερμάτισε στην τέταρτη θέ-
ση με την επίδοση 3 ώρες 
04΄,38΄΄.

Ο Άνθιμος φαίνεται πως 
ξεπέρασε το πρόβλημα 
τραυματισμού που τον τα-
λαιπωρούσε για δύο χρόνια 
και επανέρχεται στις πετυχη-
μένες εμφανίσεις του.

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα 
γυναικών του Ποσειδώνα Βέροιας επί του 
Ήφαιστου Φλώρινας με 3-0 σετ (25-12,25-
20,25-14). Δείχνοντας την αγωνιστική της ά-
νοδο, οι αθλήτριες του Ποσειδώνα παίζοντας 
εξαιρετικά κατά διαστήματα δεν άφησαν πε-
ριθώριο στην ομάδα της Φλώρινας να διεκ-
δικήσει κάτι καλύτερο. Όλες οι παίκτριες που 

χρησιμοποιήθηκαν παίξανε καλά και ιδιαίτε-
ρα διακρίθηκαν: Βέργου Θωμαή, Καλαϊτζή 
Χριστίνα, Χατζηαθανασίου Άννα και Καπνά 
Ηλιάνα. Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος): Κυρια-
κίδου Παναγιώτα, Μπέη Βασιλική, Καλαϊτζή 
Χριστίνα, Χατζηαθανασίου Άννα, Βέργου 
Θωμαή, Πάντσιου Βασιλική, Βέιου Μελίνα, 
Καπνά Ηλιάνα, Γιορεντζίδου Νικολέτα.

«Γεμίζουν» εμπειρίες και παραστάσεις
οι μικροί αθλητές των Αετών Βέροιας

Ένα πολύ όμορ-
φο πρωινό Σαββά-
του πέρασαν οι μι-
κροί αθλητές της Α-
καδημίας των Αετών 
Βέροιας. Συνοδεία 
των προπονητών 
κ.κ. Σάκη Ιατρού και 
Κωστή Γαβριηλίδη, 
ταξίδεψαν στον γει-
τονικό Κολινδρό, για 
αγώνες με τα αντίστοιχα τμήματα της τοπικής Ακαδημίας, στην οποία προπονητής είναι ο 
καλός φίλος, Παναγιώτης Παπαοικονόμου. Τα παιδιά το χάρηκαν με τη ψυχή τους και από-
λαυσαν πάνω από δύο ώρες «γεμάτες» μπάσκετ!

Η Τσιάρκα του ΕΟΣ Νάουσας στο Ευρωπαϊκό 
Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων στην Ιταλία

Για την Ιταλία αναχώρησε η ελληνική αποστολή, η οποία μας εκπροσωπεί στο Χειμερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό 
Φεστιβάλ Νέων 14-18 ετών (EYOF) που διεξάγεται στο  Friulli Venezia Giulia της Ιταλίας από τις 21 έως και τις 28 
Ιανουαρίου.

Η  χώρα μας εκπροσωπείται  στα εξής αγωνίσματα: Αλπικό σκι, Δρόμοι Αντοχής, Δίαθλο, Καλλιτεχνικό Πατινάζ  και 
Χιονοσανίδα.

Στην αποστολή συμμετέχει στο άθλημα των Δρόμων Αντοχής ,η πρωταθλήτρια του ΕΟΣ Νάουσας Τσιάρκα Μαρία – 
Δήμητρα, η οποία μάλιστα ήταν και η σημαιοφόρος της  Ελληνικής Εθνικής ομάδας.

Την ελληνική αποστολή συνοδεύει  και ο επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου μας Δημοσθένης Γυρούσης , ο οποίος 
είναι και ο Αρχηγός  της αποστολής.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ομάδα 
των Αετών Βέροιας για την διαιτησία 
στον αγώνα με τον ΑΟΚ Αιγινιακού. 
Αναλυτικά αναφέρουν:

«Οι Αετοί Βέροιας έχουν αποδείξει 
περίτρανα πως μοναδικός στόχος 
είναι το ευ αγωνίζεσθαι.

Ειδικά φέτος, η προσπάθεια έχει 
τον χαρακτήρα του restart, δίνοντας 
την ευκαιρία σε νεαρούς παίκτες να 
παίξουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο 
και -γιατί όχι- να κάνουν πρωταθλη-
τισμό από την πρώτη κιόλας χρονιά 
συμμετοχής στο ανδρικό τμήμα.

Αλλά πως γίνεται να εμφανίζονται κάποιος ή κάποιοι 
σ αυτό το διάβα, οι οποίοι έρχονται στο γήπεδο για να 
βγάλουν τα εσώψυχά τους;

Αλήθεια, ποιο ήταν το κριτήριο επιλογής σας στη δι-
αιτησία; Το ύφος μπλαζέ ή απαράμιλλο στιλ σαν άλλος 
Τσακ Νόρις; Σε μια κατηγορία τοπικού πρωταθλήματος 
που πρωταγωνιστούν νεαρά παιδιά αλλά και άτομα παί-
κτες μεγαλύτερης ηλικίας (το λεγόμενο «μπόλιασμα»), 
ένας είναι ο σκοπός : η ανάδειξη ταλέντων αλλά και η 
ενασχόληση με το άθλημα που αγαπάμε και αφήνουμε γι 
αυτό τα Σαββατοκύριακα οικογένειες και φίλους.

Όταν λοιπόν υπάρχει επικίνδυνο παιχνίδι που μπορεί 
να επιφέρει έναν σοβαρό τραυματισμό (και μετά καπούτ 
από τις δουλειές μας), ο διαιτητής είναι εκεί για να προ-
φυλάξει και να αναδείξει κι αυτός με τη σειρά του το ά-
θλημα καθώς οφείλει να τιμωρήσει το σκληρό και επικίν-
δυνο παιχνίδι. Ξέρετε λοιπόν τι έκανε σήμερα ο διαιτητής 
λοιπόν; Επέλεξε να τιμωρήσει αυτόν που διαμαρτύρεται, 

να πει στον προπονητής μας «Σκάσε 
και κάτσε κάτω» και μάλιστα με υπε-
ροπτικό ύφος, λες και επειδή έχει τον 
χαρακτήρα «άρχοντα του αγώνα», 
αυτός μπορεί να τη δει «Βασιλικότε-
ρος του Βασιλέως».

Κύριοι διαιτητές, κάνετε και σεις 
λάθη, και το ξέρουν και οι πέτρες. 
Και εμείς κάνουμε, βεβαίως. Γι αυτό 
και τιμωρούμεθα. Εσάς όμως ποιος 
σας τιμωρεί μέσα στον αγώνα όταν 
η αλαζονεία της σφυρίχτρας σας θο-
λώνει; Έλα μου ντε… Απάντηση δεν 

θα πάρουμε γιατί έτσι είναι δομημένο το σύστημα. Εμείς 
αυτό το «όπλο» έχουμε : να βγάζουμε στη φόρα τα λάθη 
σας, μιας και δεν υπάρχει ένας παρατηρητής διαιτησίας 
ή τέλος πάντων ένα βίντεο να δουν τα χάλια μας. Οφεί-
λουμε λοιπόν κλείνοντας να ζητήσουμε την εξαίρεση του 
συγκεκριμένου «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», γιατί δεν 
τον θεωρούμε ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες ενός 
αγώνα.»

Εκ της διοικήσεως

*Για την ιστορία, τα στοιχεία του αγώνα:
Δεκάλεπτα : 18-20, 37-40, 58-45, 75-57
ΑΟΚ Αιγινιακός (Βουλκίδης) : Στεργιόπουλος 2, Κα-

τσιάνος 9 (3), Κουλλουζίδης, Βουλκίδης 8 (1), Στάμος 30 
(6), Μπακογλίδης 2, Λαδένης 19 (2), Ζελενίτσας 5 (1)

Αετοί Βέροιας (Οκλαλιώτης) : Ξυλουργίδης 3, Πάπ-
που, Λυκοστράτης, Κολέτσας, Χατζηχαρίσης 19 (3), Σιδη-
ρόπουλος 3, Λέφας 2, Γιαμπατζίδης 6 (1), Ιωσηφίδης Κ. 
2, Παπαδόπουλος Ι.Μ. 3, Ιωσηφίδης Μ. 19 (1)

Νίκη με ανατροπή για την Κ19
της ΒΕΡΟΙΑΣ επί του Απόλλωνα Πόντου!

Ανακοίνωση των Αετών Βέροιας για την διαιτησία 
στον αγώνα με τον ΑΟΚ Αιγινιακού: «Εμάς μας 

ελέγχει ο διαιτητής. Τον διαιτητή ποιος τον ελέγχει;»

Τέταρτος ο Κελεπούρης
του Βικέλα Βέροιας στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα 35χλμ βάδην

Νίκησαν και τον Ήφαιστο Φλώρινας
τα κορίτσια του Ποσειδώνα Βέροιας
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Ο ΓΑΣ Μελίκη ήταν ο μεγάλος νικητής του 
Ημαθιώτικου ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής, 
για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Γ’ Εθνικής 
κατηγορίας (5ος όμιλος).

Μελίκη-ΑθλοςΑλεξάνδρειας86-81
Δεκάλεπτα: 26-22, 47-48, 64-61, 86-81
Διαιτητές: Κολοκυθάς, Αναστασιάδης Γ.
Μελίκη (Τοπούζης): Πάντσιος 26(4), Στά-

κταρης 9(1), Ντινάκης 9(1), Μούμογλου 11, 
Στοΐτσης 4, Σαχπαντιάν 25, Πεϊμανίδης 2.

Άθλος (Αγγέλης): Τσαρούχας 30(2), Κοχλι-
αρίδης 22(2), Γκεκόπουλος 16, Κομμάτας 9, 
Τερζόπουλος 2, Σπόντης 2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΣ Καστοριάς-ΑΟ Αρετσού  .......... 63-72

ΓΑΣ Μελίκη-Άθλος Αλεξάνδρειας ..  86-81
Όλυμπος Κορδελιού-Εθνικός Κ ....  85-65
Κου.Πα. Κιλκίς-ΜΕΝΤ  ...........(ανεβλήθη)
Ιωνικός Ιων-Πιερικός Αρχ  ............. 77-63
Ρεπό: ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας      

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΟ Αρετσού .........................  24 (12-0)
2. Όλυμπος Ελευθ. Κορδελιού ..  22 (9-4)
3. ΜΕΝΤ ....................................  20 (8-4)    
4. Κου.Πα. Κιλκίς  .......................20 (8-4)
 ................................................................
5. Ιωνικός Ιωνίας  .......................19 (7-5)
6. ΑΣ Καστοριάς ........................  19 (6-7)
7. Πιερικός Αρχέλαος .................  17 (4-9) 
8. Άθλος Αλεξάνδρειας  ...............17 (4-9)

9. ΓΑΣ Μελίκη  ............................17 (4-9)   
10. ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας  ..........16 (4-8)
11. Εθνικός Κοζάνης  ................16 (3-10)      

*ΜΕΝΤ, Κου.Πα. Κιλκίς, ΠΑΟΚ Μεσοπο-
ταμίας, Ιωνικός Ιωνίας και ΑΟ Αρετσού έχουν 
ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(15η,29/1)
ΜΕΝΤ-Ιωνικός Ιωνίας
Εθνικός Κοζάνης-Κου.Πα. Κιλκίς
Άθλος Αλεξάνδρειας-Όλυμπος Ελευθερίου 

Κορδελιού
ΑΟ Αρετσού-ΓΑΣ Μελίκη
ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας-ΑΣ Καστοριάς
Ρεπό: Πιερικός Αρχέλαος

Κοπή Βασιλόπιτας
Α.Ο ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΡΑΚΛΗ (2023)

Το Σάββατο 21/1/2023 στον Πολυχώρο Πολιτισμού Χρήστος 
Λαναράς (Βέτλανς), κόπηκε από τον πρόεδρο του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΡΑΚΛΗ, κ. Νικολάου Γεώργιο η βασιλόπιτα 
του συλλόγου μας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας, η αντιδήμαρχος κ. 
Δόρα Μπαλτατζίδου, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάου-
σας κ. Κώστας Χατζηστυλλής, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κ. Τασιώνας 
και πολλοί γονείς και συγγενείς των αθλητών/τριών μας.

Οι τυχεροί της βασιλόπιτας ήταν για το Δ.Σ ο πρόεδρος κ. Νικο-
λάου Γεώργιος και για τους μικρούς αθλητές/τριες, η Νεφέλη Παπα-
δοπούλου, η Δέσποινα Ζιακάκη και η Ντούλη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ του Συλλόγου ευχαριστούν θερμά το 
Δήμο Νάουσας για την παραχώρηση του χώρου που πραγματοποι-
ήθηκε η εκδήλωση.

ΓιατοΔ.Σ
ΟΠρόεδρος-ΓεώργιοςΝικολάου
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Με τρία ματς άνοιξε το Σάββατο (21/1) η 
αυλαία της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλή-
ματος μπάσκετ της Α’ κατηγορίας ΕΚΑΣΚΕΜ 
(Α’ όμιλος).

Από τις ομάδες της Ημαθίας, ο ΑΟΚ Βέροι-
ας πήρε το τοπικό ντέρμπι επικρατώντας με 
60-50 της Αλεξάνδρειας, ενώ οι Αετοί γνώρι-
σαν την εκτός έδρας ήττα από τον Αιγινιακό με 
75-57, έχοντας πολλά παράπονα από την διαι-
τησία (διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση).

Το εκτός έδρας ματς του Ζαφειράκη Νάου-
σας με την ΑΚΕ Πιερίας θα διεξαχθεί την ερχό-
μενη Πέμπτη (26/1).

Αναλυτικά:

ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ60-50
Η Αλεξάνδρεια αιφνιδίασε τους γηπεδού-

χους στο ξεκίνημα του ματς αλλά στο δεύτερο 
δεκάλεπτο ο ΑΟΚ ισορρόπησε. Στην επανάλη-
ψη οι Βεροιώτες πήραν τον έλεγχο, αποσπά-
στηκαν στο σκορ και έφτασαν στη νίκη.

Διαιτητές: Μητώνας, Παπαγερίδης.
Δεκάλεπτα: 8-12, 28-27, 44-36, 60-50.
ΑΟΚ: (Μπογδαμπεΐδης) Παγγούρας, Χρή-

στου Κ. 4, Τσαχουρίδης 9 (3), Κόγκας Μ., Κα-
σαμπαλής 12, Γιαννόπουλος 1, Τριχόπουλος 
19 (1), Κόγκας Δ. 5 (1), Κοτζάμπασης 10 (2).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Τσοπουρίδης) Πουρλιοτό-
πουλος, Μουλγκέτσι Α. 7 (1), Μπατιάκας 3 (1), 
Παντοφλίδης 2, Καρκανιάς 18 (1), Πρόιος 10, 

Καραγιάνης 4, Παπουλίδης 6 (1).

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ–ΑΕΤΟΙΒΕΡΟΙΑΣ75-57
Οι Αετοί είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης 

στο πρώτο μέρος και έκλεισαν το ημίχρονο 
προηγούμενοι με 40-37. Στο τρίτο δεκάλεπτο 
οι γηπεδούχοι ανέκαμψαν, ξέφυγαν στο σκορ 
και δεν επέτρεψαν στους Βεροιώτες να επι-
στρέψουν στην διεκδίκηση του ματς.

Δεκάλεπτα : 18-20, 37-40, 58-45, 75-57
ΑΟΚ Αιγινιακός (Βουλκίδης) : Στεργιόπου-

λος 2, Κατσιάνος 9 (3), Κουλλουζίδης, Βουλ-
κίδης 8 (1), Στάμος 30 (6), Μπακογλίδης 2, 
Λαδένης 19 (2), Ζελενίτσας 5 (1)

Αετοί Βέροιας (Οκλαλιώτης) : Ξυλουργίδης 
3, Πάππου, Λυκοστράτης, Κολέτσας, Χατζη-

χαρίσης 19 (3), Σιδηρόπουλος 3, Λέφας 2, 
Γιαμπατζίδης 6 (1), Ιωσηφίδης Κ. 2, Παπαδό-
πουλος Ι.Μ. 3, Ιωσηφίδης Μ. 19 (1)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΕ Πιερίας – Βατανιακός  ...............70-72
ΑΟΚ Βέροιας – Αλεξάνδρεια  ............60-50
Αιγινιακός – Αετοί Βέροιας  ...............75-57
Βαφύρας Δίου – Πάνθηρες  ..............(23/1)
ΑΚΕ Πιερίας – ΕΓΣ Ζαφειράκης Ν  ...(26/1)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Αετοί Βέροιας  ..................................... 26
2 Βατανιακός  ........................................ 25
3 Ζαφειράκης Νάουσας  ........................ 23
4 Αιγινιακός  ........................................... 23
5 ΑΟΚ Βέροιας  ..................................... 21
6 ΑΓΕ Πιερίας  ....................................... 20
7 Αλεξάνδρεια  ....................................... 18
8 Βαφύρας Δίου  .................................... 17
9 Πάνθηρες  ........................................... 14
10 ΑΚΕ Πιερίας  ..................................... 14

ΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(28/1)
Βατανιακός Σάρισα – Βαφύρας Δίου
Αλεξάνδρεια – Αετοί Βέροιας
ΑΟΚ Βέροιας – ΑΚΕ Πιερίας
Πάνθηρες – Αιγινιακός
Ζαφειράκης Νάουσας – ΑΓΕ Πιερίας

Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ
Πήρε το Ημαθιώτικο ντέρμπι ο ΑΟΚ,

ήττα για τους Αετούς στο Αιγίνιο

Γ’ Εθνική
Ο ΓΑΣ Μελίκη νικητής του Ημαθιώτικου ντέρμπι

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιανουάριος 2023

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

23-01-2023μέχρι

29-01-2023θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τετάρτη25-1-2023

14:30-21:00 ΚΑΛΑΪ-

ΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η-

ΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 

23310-62989

14:30-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙ-

ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ 20 23310-23416

19:00-21:00 ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩ-

ΝΙΑ 23310-71601

21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

Φαρμακεία

Κοπή Βασιλόπιτας 2023

Το Δ.Σ., οι Αθλητές με Αναπηρία και τα Μέλη του Αθλητικού 
Σωματείου Προσαρμοσμένου Αθλητισμού «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ»  
Βέροιας, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας για 
το 2023, που θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 
στις 19.00 στο Cafe «FΟΥΕR»* (στo ισόγειο της «Στέγης Γραμμά-
των & Τεχνών», Α.Αντωνιάδη 19, Βέροια)  [*Πρόσβαση αμαξιδίων 
απο την είσοδο του Χώρου Τεχνών, Παύλου Μελά 8]

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά
ΜεεκτίμησηγιατοΔ.Σ.

ΗΠρόεδρος-ΓούσιαΕυαγγελία
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Μηνά Νάουσας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
πατέρα, παππού, αδελφού 
και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ.
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ

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

Οι κόρες, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο ουζερί «Φ.Π.Α.»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριω-
τίσσης 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα 
και αδελφού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ.
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Η αδελφή, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

ζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

25 Ιανουαρίου 2023 στις 1.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Βαρβάρας στην Αγ. Βαρβάρα 
η Μόρφω Γρηγ. Παζαρτζι-
κλή,  σε ηλικία 89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

25 Ιανουαρίου 2023 στις 1.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου στη Μελίκη Ημαθίας 
η Σταματία Παπαποστόλου 
(δασολόγος),  σε ηλικία 76 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 24 Ι-

ανουαρίου 2023 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημη-
τρίου Μ. Σάντας ο Ευριπίδης 
Κωνσταντινίδης,  σε ηλικία 
93 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε Γενική Συνέλευση 

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

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

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

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

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

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

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

Με τιμή,
 Για το Δ.Σ.

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

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

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

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

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

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

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ

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

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

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

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

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

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

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας
 Δρ. Κυριακίδης   εοδόσιος   Ιορδανίδης Αριστείδης

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας 
στηρίζει τις αγροτικές 

κινητοποιήσεις
Με ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Ημαθίας γνωστοποιεί τα εξής:
«Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ημαθίας στηρίζει, όπως κάνει πάντα, τους αγώ-

νες των αγροτών οι οποίοι και στον Νομό μας βρίσκονται σε κινητο-
ποιήσεις.

Θεωρούμε δίκαια τα αιτήματα τους για:
1. Ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο 

πετρέλαιο (όπως στους εφοπλιστές), φτηνό ρεύμα και νερό (όπως 
στους βιομήχανους).

2. Κατάργηση του ΦΠΑ και μείωση των τιμών  σε όλα τα αγροτικά 
μέσα, εφόδια, ζωοτροφές, φάρμακα.

3.  Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών.
4. Βασικά έργα υποδομής.
5. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ. Πλήρη, δημόσια ασφάλι-

ση και άμεση αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ των πρόσφατων ζημιών 
(100%) φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου σε όλη τη χώρα.

6. Αφορολόγητο και ακατάσχετο αγροτικό εισόδημα 12.000 ευρώ, 
προσαυξημένο με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

7. Ανατροπή της αντιαγροτικής ΚΑΠ της ΕΕ.
8. Φτηνά και ποιοτικά τρόφιμα για το λαό. Κατώτερες εγγυημένες 

τιμές σε όλα τα προϊόντα. Χτύπημα της ασυδοσίας των εμποροβιομη-
χάνων, άμεση πληρωμή των παραγωγών.

Κυβέρνηση -ΕΕ - κεφάλαιο επιχειρούν την αναπροσαρμογή της 
αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής με κριτήριο τα κέρδη των μεγάλων 
επιχειρηματικών ομίλων του διατροφικού τομέα. Στόχος τους η μεί-
ωση του αγροτικού πληθυσμού, το «μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύ-
σεων», οι συνεταιρισμοί ΑΕ και οι λεγόμενες επιχειρηματικές ομάδες 
παραγωγών που χρηματοδοτούνται αδρά.

Οι αγώνες των φτωχών και μεσαίων αγροτών στοχεύουν στο να 
μπορούν να ζουν από τα χωράφια τους, να καλύπτουν το κόστος 
παραγωγής και να βγάζουν ένα αξιοπρεπές μεροκάματο. Παράλληλα 
οι διατροφικές ανάγκες του λαού μας να καλύπτονται από καλά και 
προσιτά αγροτικά προϊόντα.

Το αγροτικό ζήτημα είναι άρρηκτα δεμένο με το κύμα ακρίβειας 
που μαστίζει σήμερα τα λαϊκά εισοδήματα».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου και 

ώρα 12 στο κέντρο Γκαντίδη. 
Η πρόσκληση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για τους φίλους και συνο-

δούς είναι 15 ευρώ η οποία περιλαμβάνει πλήρες γεύμα και απεριό-
ριστο ποτό.

Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην εκδήλωση.

ΤΟ Δ.Σ
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ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 600 τ.μ., στο 

Ξηρολίβαδο, στην 

είσοδο του χωριού 

δεξιά, άρτιο και οικο-

δομήσιμο. Τηλ.: 6983 

876154.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατάστημα 120 τ.μ. 

με πατάρι 35 τ.μ., σε 

άριστη κατάσταση, ε-

ξαιρετικής προβολής, 

κοντά στη γέφυρα 

Κούσιου. Πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο 

6972269839 κ. Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμά-

των στον Τριπότα-

μο Βέροιας, πολύ 

κοντά στο χωριό, 

με ηλεκτρικό ρεύμα, 

είναι ποτιστικό και 

χέρσο. Πληρ. τηλ.: 

23310 27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην 

αντικειμενική αξία 

διαμέρισμα 1ου ο-

ρόφου επί της οδού 

Σταδίου (μετά τη 

γέφυρα προς Ερ-

γοχώρι)  εμβαδού 

78 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1975, χρήζει 

ανακαίνισης. Τηλ: 

2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και 

οικοδομήσιμο, με α-

ποθήκη και αχυρώνα 

παλιά. Πλρη. τηλ.: 

210 7228806 & 6973 

358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην πε-

ριοχή Πιερίων, δίπλα 

στην πρώην ALPHA 

BANK. Τηλ.: 6976 

985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 209 τ.μ., συντε-

λεστής δόμησης 1,2, 

Διογένους με Πιερί-

δων Μουσών γωνία, 

Βέροια. Τηλ.: 2331 

300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ  92 τ.μ του1995 ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ  με 
οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 25000
ΠΙΕΡΙΩΝ πανω Διαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 Τ.Μ δυο ομορα  γραφεια με 2wc νοικιασμενα 350€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πανω από Πιεριων επιπλωμενη ΛΟΥΞ 
1ΔΚWC A/C 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΜΙΑΟΥΛΗ Γραφειο ισογειο 35 τ.μ ανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ  7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ καταστηματα –αποθηκες40 τ.μ κ 25 τ.μ  120€ κ 200€ 
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείται μονοκατοικία 85μ²  με μεγάλο οικόπεδο 
στην Καστανιά
Πωλείται Διαμέρισμα 75μ2 2Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 110μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο
Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 
1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 88μ2 2Δ,Σ-Κ,WC στην 
Καλλιθέα
Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 112μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στη Βίλλα 
Βικέλα
Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας
Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή
Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι
Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 65μ2 1Δ,Σ,Κ,WC στο Κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 
και Επιπλωμένο στο Κέντρο της
Θεσσαλονίκης
Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα
Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 120μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο Κέ-
ντρο της Νάουσας
Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή
Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου
Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 
50μ2 έκαστη στο Σέλι.
Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 95μ2 2Δ,Σ,Κ, στο κέντρο
Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 
Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.
Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 
ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο
Κέντρο.
Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.
Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο
Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-
τίας Οδού
Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 
στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

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

Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

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

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

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιάζε -

ται  στην περιοχή ONE 

SALONICA στούντιο μονόχω-

ρο του 2008, 6ου ορ’όφου, με 

ηλεκτρικές συσκευές και κανα-

πέ κρεβάτι, αέριο, κλιματιστικό, 

θέα. Προτείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τιμή 270 ευ-

ρώ. Πληροφορίες: mapapad@

otenet.gr 6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι 

με εσωτερικη σκάλα, Ήρας 

10. Διαθέτει μεταλλικό ρο-

λό ασφαλείας. Τηλ.: 6986 

731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα α-

πό 18-30 ετών για εργασία 

σε γυράδικο στον Αγ. Γε-

ώργιο Ημαθίας για πλήρη 

απασχόληση. Τηλ.: 23310 

00999 & 6980 762012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Οδηγοί 

με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 

2) Κοπέλα με δίπλωμα αυ-

τοκινήτου. Πληροφορίες 

στο τηλ. 23310 41601 και 

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός ΤΑ-

ΞΙ με ειδική άδεια από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκι-

νήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοινω-

νίας 23310 71553 & 23310 

62900, ώρες επικοινωνί-

ας 9.30 με 18.30 & email: 

nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI  κοπέλα για 

καθαριότητα σε ψητοπω-

λείο στη Βέροια για τις ώ-

ρες 6.00 π.μ. – 10.00 π.μ. 

Πληρ. Τηλ. 23310 27727, 

ώρες επικοινωνίας 9.00 

π.μ. – 2.30 μ.μ., εκτός Δευ-

τέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη μικρών παιδιών 

και νηπίων για πρωϊνή ή 

απογευματινή απασχόληση 

με μεγάλη εμπειρία. Πληρ. 

τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικ ιωμένων. Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 62 χρόνων, συ-

νταξιούχος, εμφανίσιμη, 

κοινωνική, αξιοπρεπής, α-

ναζητά σύντροφο έως 70 

χρόνων για μία ουσιαστική 

σχέση ζωής. Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Τηλ.: 6993 

233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 

Ε200 1800 κυβικά, θερ-

μαινόμενα καθίσματα και 

τιμόνι, ηλιοροφή, αερανάρ-

τηση, λάστιχα καινούργια 

11/2022, σύστημα παρκα-

ρίσματος, ABS, ESP, βο-

ήθεια εκκίνησης ανηφό-

ρας κ.ά. Τιμή 5.900 ευρώ. 

Πληρ. τηλ.: 6948 119922 κ. 

Γιώργος.
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ΥπεύθυνοςΦορτώσεων-ΕξαγωγικήςΔιαδικασίας
Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρία μεπαρουσία 25 ετώνστον

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

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

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

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

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

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

λούθηση των εργασιών
•Καθορισμός αποστολής εμπορευμάτων, παρακολούθηση φορτί-

ων, έλεγχος containers

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

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

εξέλιξης λόγω δυναμικής ανάπτυξης της επιχείρησης

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202301

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

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

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

Ευχάριστο περιβάλλον, μοντέρνος χώρος προοπτική 
μακροχρόνιας συνεργασίας.

Απαραίτηταπροσόντα:
· Ηλικία έως 30 ετών (πρόσληψη μέσω προγράμματος 

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

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

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

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

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

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

Απαραίτηταπροσόντα:
-Δυναμική και ευχάρι-

στη προσωπικότητα
-Άριστες επικοινωνια-

κές δεξιότητες
-Ομαδικό πνεύμα και 

πάθος για την επίτευξη 
στόχων

-Υπευθυνότητα και 
ανεπτυγμένη ικανότητα 
οργάνωσης

-Πτυχίο ανώτερης ή 
ανώτατης σχολής

-Γνώση Η/Υ
-Προϋπηρεσια σε πω-

λήσεις θα ληφθει υπόψη

Προσφέρονται:
-Υψηλές αποδοχές 

με πρόγραμμα 24μηνης 
χρηματοδότησης

-Υψηλά BONUS πα-
ραγωγικότητας

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

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

-Παρέχονται πρωτο-
ποριακές ηλεκτρονικές 
εφαρμογές

Επικοινωνία: Τηλ.
6975900180-6975

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

insurance.nbg.gr



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Για προσχεδιασμένο, οργανωμένο και ψυχρό 
έγκλημα μίλησε ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, 
στην κατάθεσή του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού 
Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, με την οποία άνοιξε ο 
κύκλος της εξέτασης των μαρτύρων, στη δίκη για τη 
δολοφονική επίθεση, με οπαδικά κίνητρα, εναντίον 
του 19χρονου φοιτητή, τα ξημερώματα της 1ης Φε-
βρουαρίου 2022.

Κάνοντας επίκληση στην ιδιότητά του ως πρώην 
στρατιωτικός και αναφερόμενος στον τρόπο που 
ενήργησαν οι δώδεκα κατηγορούμενοι, ο Αριστείδης 
Καμπανός χρησιμοποίησε εκφράσεις, όπως «επιχεί-
ρηση ανορθόδοξου πολέμου», «φάλαγγα» και «σιγή 

ασυρμάτου». «Ήθελαν να σκοτώ-
σουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
Αριστείδης Καμπανός, υπογραμ-
μίζοντας ότι μαζί με τη ζωή του 
Άλκη κατέστρεψαν τη ζωή όλης 
της οικογένειάς του.

Συγκινησιακά φορτισμένος, 
ο μάρτυρας αναφέρθηκε στα τε-
λευταία λόγια του Άλκη, όταν ο 
άτυχος πρωτοετής φοιτητής εκλι-
παρώντας τους κατηγορούμενους 
φώναξε «μη με χτυπάτε άλλο», 
σημειώνοντας χαρακτηριστικά: 

«δεν ξέρω πώς είναι ο 
ψυχισμός του ανθρώ-
που και πώς φτάσαμε 
στο σημείο αυτό».

Ανέφερε δε, ότι ου-
δέποτε έχει πάει στο 
σημείο της δολοφονίας, 
ενώ για τη συγγνώμη 
που ζήτησαν κάποιοι εκ 
των κατηγορουμένων, 
ο Αριστείδης Καμπανός 
τόνισε: «Άλλο η συγ-
γνώμη κι άλλο η συγχώ-
ρηση. Ας ζητήσουν συγ-
χώρηση από το Θεό».

Περιγράφοντας τον 
χαρακτήρα του γιου του, 
ο μάρτυρας είπε ότι ή-
ταν ένα παιδί ήσυχο, 
ήρεμο που δεν έκανε 
ποτέ φασαρίες και δεν 
δημιούργησε κανένα πρόβλημα. «Δεχό-
μασταν ευμενείς σχολιασμούς για την ποι-
ότητα του χαρακτήρα του», κατέθεσε, α-
ποκαλύπτοντας πως ο 19χρονος υπήρξε 
πνευματικός του πατέρας. «Πιθανόν να α-
κουστεί ειρωνικό. Ήταν ο πνευματικός μου 
πατέρας, η φωνή της συνείδησης», ανέ-
φερε και εξήγησε: «Εγώ ως στρατιωτικός 
συγχυζόμουν και θύμωνα. Δεν ήταν λίγες 
οι φορές που μου συνιστούσε να συμπερι-
φέρομαι φιλικά προς τους ανθρώπους, να 
μην συγχύζομαι, να μην θυμώνω».

Απαντώντας σε ερώτηση της εισαγγε-
λέως της έδρας για το εάν ο γιος του ήταν 

οπαδός, ο Αριστείδης Καμπανός κατέθεσε: «Ήταν α-
πλός φίλαθλος του Άρη, αγαπούσε τον Άρη. Ζήτημα 
να είχε πάει πέντε φορές στο γήπεδο. Δεν ανήκε σε 
κανέναν σύνδεσμο».

Χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει ούτε στιγμή τους 12 
κατηγορούμενους, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής 
του, ο μάρτυρας, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, 
αναφέρθηκε στην τελευταία επικοινωνία που είχε 
με τον γιο του, λέγοντας τα εξής: «Η τελευταία επι-
κοινωνία μας ήταν στις 31 Ιανουαρίου, στις 8.15 το 
βράδυ. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μέσω εφαρ-
μογής και μου είπε ότι βρισκόταν στην φοιτητική λέ-
σχη και θα επέστρεφε για να συνεχίσει το διάβασμα 
καθώς έγραφε την επόμενη μέρα μάθημα. Απ’ ό,τι 
πληροφορήθηκε βγήκε για βόλτα με τους φίλους του 

στη Χαριλάου. Ο αδελφός μου επικοινώ-
νησε τηλεφωνικά μαζί μου, για να μού πει 
για το περιστατικό».

 «Είμαι η μητέρα του Άλκη. 
Κοιτάξτε με,

σηκώστε το κεφάλι!»,
 είπε στους 12 κατηγορούμενους

 η μάνα του 19χρονου
«Είμαι η μητέρα του Άλκη. Κοιτάξτε με, 

σηκώστε το κεφάλι!». Με αυτά τα λόγια, η 
Μελίνα Κακουλίδου, μητέρα του 19χρονου 
φοιτητή Άλκη Καμπανού, απευθύνθηκε α-
πό το βήμα του μάρτυρα προς τους δώδε-
κα κατηγορούμενους για τη δολοφονία του 
γιου της, γυρνώντας προς το μέρος τους 
ώστε να τους κοιτάξει στα μάτια.

«Εάν είχαν μια σταγόνα αλήθειας θα 
με κοιτούσαν στα μάτια γιατί στα μάτια 
μου θα βλέπανε και τον Άλκη», τόνισε η κ. 
Κακουλίδου, στην κατάθεσή της, στη δίκη 
που διεξάγεται στο Μικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο Θεσσαλονίκης.

Καταθέτοντας αμέσως μετά τον σύζυγό 
της, μίλησε για «κτηνωδία την οποία έζη-
σε το παιδί μου» και απήθυνε ένα τερά-
στιο «γιατί» προς τους κατηγορούμενους. 
«Τι σας έφταιξε ο λεβέντης μου; Ήταν 
1,90...», ανέφερε χαρακτηριστικά και σχο-
λιάζοντας τα ιατροδικαστικά ευρήματα, 
που περιγράφουν αναλυτικά τα χτυπήμα-
τα που δέχθηκε ο 19χρονος, τόνισε: «Τρι-
άντα χτυπήματα πολτοποίησαν το κρανίο 
του. Και δεν το έκανε κανένας; Αυτό με 
ξεπερνάει από μόνο του».

Αναφερόμενη στους κατηγορούμενους, τους ο-
ποίους κατονόμασε έναν προς έναν, είπε ότι κανείς 
δεν ζήτησε ούτε μία συγγνώμη, ενώ περιγράφοντας 
το χαρακτήρα του γιου της, είπε ότι «από πολύ μι-
κρός αποδεχόταν τους πάντες, είχε διαμορφωμένη 
προσωπικότητα, γνώριζε τα όρια του».

Ήταν, όπως τόνισε, «ένα παιδί γεμάτο χαρίσμα-
τα, χαμόγελο, ειλικρίνεια, έλλειψη εγωισμού. Δεν 
υπήρχε περίπτωση στο σπίτι να υπάρξει καβγάς 
ανάμεσα σε μένα και στο σύζυγό μου και να μην πει 
(ο Άλκης): «βρείτε τρόπο να λύσετε τα προβλήματά 
σας στην ηλικία που είστε»».

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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P 300€ δώρο Πάσχα θα δώ-
σει ο Μητσοτάκης. Φέτος τα αρ-
νιά θα τα φάνε πρόβατα…

P Αυτό δεν είναι οβελίας, αλλά 
αυτοπροσώπως ο Οβελίξ.

P Ποια η διαφορά των Γα-
λατών με εμάς; Εκείνοι απλώς 
φοβόντουσαν ότι θα πέσει ο 
ουρανός στο κεφάλι τους. Σε 
εμάς έπεσε.

P Τόσες σεζόν μάστερ σεφ, κι 
ούτε ένα μαγικό φίλτρο.

P Τουλάχιστον η γενιά μας 
πρόλαβε το πετρέλαιο φθηνό, 
τόσο που το χρησιμοποιούσα-
με για εντριβές και ψείρες.

P Διαδηλώσεις καλλιτεχνών ε-
πειδή τους εξισώνει το πτυχίο με 
απολυτήριο λυκείου. Αν το έκανε 
οποιοσδήποτε άλλος, οι καλλιτέ-
χνες θα τον κατήγγειλαν για ρα-
τσισμό.

P Να είσαι καλλιτέχνης, να κάνεις όνειρα, να 
βάζεις το όριό σου στον ουρανό, και να διαδηλώ-
νεις για έναν διορισμό στο δημόσιο. Ο σουρεαλι-
σμός στην τέχνη.

P Επανήλθε το θέμα της αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών, χωρίς πολλές αντιδράσεις. Φαίνεται πως ο 
κλάδος κατέφθασε στον 21ο αιώνα.

P Άλλο κακό να μην τους βρει.

P Πάντως για κάθε εκπαιδευτικό που δεν θέλει 
αξιολόγηση γιατί του χαλιέται το αφήγημα και απειλεί 
θεούς και δαίμονες με την ψήφο του, υπάρχουν δυο 
γονείς που θα ψηφίσουν Μητσοτάκη μόνο και μόνο 
γι’ αυτόν τον λόγο.

P Απλά Μαθηματικά, πρόεδρε. Εκεί όπου υ-
στερεί ο σερ Άλεξ. Μαζί με τα Αγγλικά.

P Και:
Ένας άντρας και μια γυναίκα γνωρίζονται πάνω 

από ένα τραπέζι ρουλέτας στο Λας Βέγκας. Ερωτεύ-

ονται παράφορα, και 
μετά από ένα βράδυ 
γεμάτο σεξ και αλ-
κοόλ, οδηγούνται σε 
ένα παρεκκλήσι και 
παντρεύονται. Την ε-
πόμενη μέρα, αφού 
χαίρονται τον έρωτα 
τους, αποφασίζουν 
να κάνουν ένα διά-
λειμμα και να ξεκου-
ραστούν στην πισί-
να του roof garden. 
Πράγματι, φτάνουν 
εκεί και ξαπλώνουν 
νωχελικά σε δύο ξα-
πλώστρες. Κάποια 
στιγμή, ο άντρας ση-
κώνεται και λέει:

– Αγάπη μου, με 
συγχωρείς, πάω λίγο 
να ξεμουδιάσω.

Ο τύπος ανεβαίνει στον χαμηλό βατήρα για τις 
βουτιές. Πλησιάζει στην άκρη, κάνει ένα άλμα, πε-
ριστρέφεται μιάμιση φορά γύρω από τον εαυτό του 
και καταλήγει στο νερό εντελώς κάθετα, χωρίς να 
πεταχτεί σχεδόν ούτε σταγόνα. Οι παρευρισκόμενοι 
το σχολιάζουν χαμογελαστά, εκείνος βγαίνει από το 
νερό και ανεβαίνει στον βατήρα των 3 μέτρων. Πη-
δάει, κάνει δύο τούμπες, μια περιστροφή γύρω από 
τον άξονα του και καταλήγει στο νερό όπως και πριν, 
άψογα. Οι υπόλοιποι έχουν πλέον εντυπωσιαστεί, ο 
τύπος ξαναβγαίνει και σκαρφαλώνει στον ψηλότερο 
βατήρα, των 10 μέτρων. Καθώς το πλήθος μουρμου-
ρίζει με δέος, ο τύπος πλησιάζει στην άκρη με την 
πλάτη προς την πισίνα, πηδάει, κάνει τρεις τούμπες 
και δύο περιστροφές πριν καταλήξει στο νερό, με 
μόνο έναν μικρό πίδακα να αποκαλύπτει πως κά-
ποιος βούτηξε. Καθώς ο κόσμος τον καταχειροκροτεί 
εκστασιασμένο, ο τύπος επιστρέφει χαλαρά στην 
ξαπλώστρα του, σκουπίζεται και ξαπλώνει. Η νέα του 
σύζυγος του λέει:

– Ξέρεις αγάπη μου, με εντυπωσίασες…
– Είναι πολλά που δεν ξέρεις για μένα, της απα-

ντά εκείνος.

– Δηλαδή; τον ρωτά.
– Χρυσός ολυμπιονίκης καταδύσεων στο Σίδνεϋ, 

της λέει με το χαμόγελο του επιτυχημένου.
– Μπράβο αγάπη μου. Αλλά κι εγώ πιάστηκα 

λίγο, λέω να ξεμουδιάσω, του λέει εκείνη και σηκώ-
νεται. Πλησιάζει την άκρη της πισίνας, δοκιμάζει με 
το πόδι της διστακτικά τη θερμοκρασία του νερού, 
κατεβαίνει προσεκτικά από τη σκάλα στο νερό και… 
αρχίζει να κολυμπάει γρήγορα την πισίνα πάνω-κά-
τω, πάνω-κάτω! Αυτό συνεχίζεται για πέντε, δέκα, 
είκοσι, τριάντα λεπτά, με την τύπισσα να μην κόβει 
καθόλου ρυθμό αλλά να συνεχίζει ακούραστη. Περί-
που μια ώρα μετά, και ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι 
έχουν χαζέψει, η τύπισσα που δεν έχει ούτε καν 
επιβραδύνει, ξαφνικά πλησιάζει τη σκάλα και βγαίνει, 
χωρίς να έχει καν λαχανιάσει. Μέσα σε αποθέωση α-
πό τον κόσμο, σκουπίζεται και ξαπλώνει δίπλα στον 
καλό της, ο οποίος την κοιτά απορημένος.

– Και εσύ με εντυπωσίασες, αγάπη μου, της λέει.
– Είναι πολλά που κι εσύ δεν ξέρεις για μένα, του 

απαντά ήρεμα αυτή.
– Δηλαδή; τη ρωτά. Και εκείνη, ατάραχη:
– Πόρνη στη Βενετία!

Κ.Π.

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: «Κοιτάξτε με, σηκώστε το κεφάλι», 
είπε στους κατηγορούμενους η μητέρα του Άλκη, στη Δίκη
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