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Πρόωρο ή αιφνιδιαστικό
το «άρωμα» των εκλογών;

Πολύ έντονα έπαιζε χθες στην επικαιρότητα και στα 
πρωτοσέλιδα εφημερίδων και siteς, το θέμα των πρόωρων 
εκλογών, μετά τις γιορτές... Είναι όμως πρόωρες οι εκλογές  
από τη στιγμή που θα έχουμε ήδη μπει στο εκλογικό 2023;  
Είναι πρόωρες οι εκλογές π.χ τον Φεβρουάριο αντί για τον 
Απρίλιο ή τον Μάιο; Μάλλον όχι… Άρα δεν μιλάμε για  το 
πρόωρο των εκλογών αλλά για το… αιφνιδιαστικό, καθώς 
ο πρωθυπουργός διαβεβαίωνε ότι όλα θα γίνουν στη ώρα 
τους και οι κάλπες θα στηθούν περίπου (μέχρι) τον Μάιο. 
Οπότε σε περίπτωση που γίνουν νωρίτερα, αυτό που παίζει 
είναι το στοιχείο του αιφνιδιασμού!  Το σενάριο, το αναζωπύ-
ρωσε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης από την Καλλιθέα της Αθή-
νας, όπου είπε ότι το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές!

Και δικαιολογημένα, πρόσθεσε, διότι μπαίνουμε στην 
τελική ευθεία για τις κάλπες του 2023 «που θα φέρουν και 
πάλι τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και αυτοδύναμη», τόνισε. 
Κι έτσι, πήραν φωτιά τα μπατζάκια στα επιτελεία των κομ-
μάτων, που θα πρέπει άρον-άρον να συμπληρώσουν τις 
εξάδες τους στα εθνικά ψηφοδέλτια… Και επειδή όποιος 
βιάζεται σκοντάφτει, θα πρέπει να ασκηθούν από τη μια 
στις ισορροπίες και από την άλλη στην «σκοποβολή» για 
να φτάσουν όσο γίνεται πιο κοντά στο στόχο. Το κλίμα μυ-
ρίζει εκλογές λοιπόν και τα κόμματα παίρνουν τα φανάρια 
και ψάχνουν νυχθημερόν, τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά 
και στην Ημαθία, ονόματα γράφονται και ξεγράφονται και 
όλοι ευελπιστούν το άρωμα αυτών των εκλογών να μην 
εμπεριέχει έλαιον πυρίτιδας!

Έρευνα: Αυξημένη
η δυναμική εκλογής 
του Απ. Τζιτζικώστα

από την πρώτη Κυριακή
Σκληρή μάχη θα δοθεί στις περισσότερες περιφέρει-

ες της χώρας .Τα στοιχεία της έρευνας του digital poll 
της εταιρείας GOOD Affairs που δημοσιεύει ο AIRETOS.
GR αποδεικνύουν ότι στις περισσότερες περιφέρειες της 
χώρας το παιγνίδι είναι ανοιχτό για τον δεύτερο γύρο των 
εκλογών του 2023. Η Έρευνα διεξήχθη από τις 14 μέχρι τις 
21 Νοεμβρίου του 2022 και συμμετείχαν 6848 άτομα από 
όλη την Ελλάδα.

Οι περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, 
Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι είχαν εκλεγεί από 
τον πρώτο γύρο το 2019 εμφανίζουν μια αυξημένη δυνα-
μική και φαίνεται να επανεκλέγονται ξανά από την πρώτη 
Κυριακή ενώ οι περιφερειάρχες Ηπείρου & Δυτικής Μακε-
δονίας φαίνεται πως θα οδηγηθούν σε δεύτερο γύρο.  

Στο ερώτημα  αν θα ψηφίζατε τον νυν περιφερειάρχη οι 
πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας για τον Απόστολο Τζιτζι-
κώστα απάντησαν:

-Ποσοστό ψήφου 1ου γύρου 2019 (%)  - 62,04
-Σίγουρα Ναι – Μάλλον Ναι (%)  -50,7
-Σίγουρα Όχι – Μάλλον Όχι (%)  - 38,3
Και στο ερώτημα πως κρίνουν τη θητεία του Απ. Τζιτζι-

κώστα απάντησαν:
Καλή – πολύ καλή,  το 52,2%
Κακή- πολύ κακή,  το 28,9%
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της έρευνας 

αφορούν τη δυναμική του πρώτου γύρου και δεν αποκλεί-
ουν να υπερψηφιστεί ένας από τους εν ενεργεία περιφε-
ρειάρχες στον δεύτερο γύρο, καθώς η εκλογική μάχη εκεί 
καθορίζεται από πολλούς παράγοντες και συμμαχίες.
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Παραμόνου, Φαίδρου και 370 μαρτύρων,

Διονυσίου

Τίτλοι τέλους για την Πειραιώς της Βενιζέλου
στη Βέροια

Δυστυχώς οι απέλπιδες προσπάθειες των τελευταίων ημερών για να μην εκτελεστεί η απόφαση της διοίκησης της 
Τράπεζας Πειραιώς που βάζει λουκέτο στο κατάστημα της οδού Βενιζέλου στη Βέροια δεν απέφεραν καρπούς.

 Χθες το πρωί(Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022) συνεργεία κατέβασαν τις ταμπέλες από το εμβληματικό τραπεζικό κατά-
στημα στο κέντρο της πόλης, ενώ σε μεγάλο φορτηγό που ήταν σταθμευμένο μπροστά στην Τράπεζα φόρτωναν χαρτό-
κουτες με υπηρεσιακά έγγραφα και αρχείο. Στα ΑΤΜ του καταστήματος υπήρχε το μήνυμα «ΤΟ ΑΤΜ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΗΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ». Η θλίψη ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των εργαζομένων, αλλά και των διερχόμενων πολιτών που 
έβλεπαν όλο το πρωί το έργο της «αποκαθήλωσης». 

Σήμερα η οδός Βενιζέλου στο ύψος της άλλοτε (πλέον) τράπεζας Πειραιώς έχει άλλη όψη… 
Δείτε το βίντεο στο laosnews.gr

Μυρίζουν Χριστούγεννα από σήμερα στη Βέροια!
Ξεκινάει από σήμερα το εορταστικό πρόγραμμα των 

Χριστουγέννων στη Βέροια σε συνεργασία της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ημαθίας, του Δήμου και της ΚΕΠΑ δήμου 
Βέροιας, που κινείται σε τέσσερις θεματικούς άξονες.

Η έναρξη γίνεται με σειρά εκδηλώσεων στην Στέγη, με 
στολισμό δέντρου, με κατασκευές, με θέατρο σκιών, θεατρι-
κές παραστάσεις και αφηγήσεις, με παραδοσιακά κάλαντα 
και τραγούδια,  χορωδίες, συναυλίες από το Δημοτικό Ωδείο 
και τα μουσικά σύνολα και παράλληλα την ερχόμενη Δευτέ-
ρα θα γίνει η εκδήλωση φωταγώγησης του δέντρου και της 
πόλης με την φιλαρμονική στην Εληά και με συναυλία των 
«Γκιντίκι».

Από τις 23 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει στο πάρκο της Ε-
λιάς το Χριστουγεννιάτικο χωριό, με πέντε ξύλινα σπιτάκια 
που θα στεγάσουν τον Άη Βασίλη, δημιουργικά εργαστήρια 
για παιδιά και μεγάλους με διάφορες κατασκευές, αφηγή-
σεις παραμυθιών, θέατρο, παραδοσιακούς χορούς και έθιμα Χριστουγέννων, σύγχρονο χορό από όλες τις σχολές της 
Βέροιας, μουσικές από σχολές της πόλης ενώ στις εκδηλώσεις αυτές συνεργάζεται και το επιμελητήριο.  Το Χριστουγεν-
νιάτικο πρόγραμμα θα κλείσει στο τέλος της χρονιάς, με εκδηλώσεις για την υποδοχή του νέου έτους στις 31 Δεκεμβρίου.  
Αν βοηθήσει ο καιρός ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να βγει λίγο από την καθημερινότητα και να μπει με κάποιον τρόπο 
στο πνεύμα των Χριστουγέννων, που έρχεται με έμφαση κυρίως στα παιδιά!

Χιόνι και πρωτιά στο κρύο για το Σέλι!!!

Από το πρωί της Κυριακής (27/11) οι πρώτες νιφάδες 
έκαναν την εμφάνισή τους στο Σέλι και τα υπόλοιπα ο-
ρεινά χωριά της περιοχής μας, όπως το Ξηρολίβαδο και 
τα χωριά των Πιερίων. Μάλιστα στο χειμερινό θέρετρο η 
χιονόπτωση συνεχίστηκε το πρωί της Δευτέρας και ένα 
παχύ άσπρο πέπλο κάλυψε τα πάντα στο Σέλι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το χιόνι έφτασε τα 10-15 
εκατοστά και συνεργεία της Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου 
Βέροιας καθάρισαν το οδικό δίκτυο και τους δρόμους μέ-
σα στο χωριό, ενώ έπεσε και το αναγκαίο αλάτι. Πάντως 
το Σέλι κατέγραψε χθες Δευτέρα πρωτιά στο κρύο αφού 
πανελλαδικά είχε την χαμηλότερη θερμοκρασία με -3,2!!! 

Και είναι ακόμη Νοέμβριος…



 Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ο Δήμος Βέροιας  και η ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας, διοργανώνουν γιορτινές εκδηλώσεις, γεμάτες χριστου-
γεννιάτικες εκπλήξεις  και πολλές ψυχαγωγικές δράσεις δωρεάν για 
όλους!  Ομαδικά παιχνίδια δεξιοτήτων, δραστηριότητες που αφορούν 
τη σωματική, ψυχική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού, την κίνηση, τις 
αισθήσεις, τη μουσική, τα εικαστικά. Τα παιδιά θα ψυχαγωγηθούν με 
face painting, Party με σαπουνόφουσκες, ξυλοπόδαρους, ξωτικά και 
χριστουγεννιάτικες κατασκευές, θα ζωγραφίσουν, θα γράψουν γράμμα 
στον Άγιο Βασίλη και θα φωτογραφηθούν με το face in hole. Ηθοποιοί 
και αφηγητές παιδικών παραμυθιών θα διαβάσουν  παραμύθια μεταφέ-
ροντας και παιδικές ιστορίες που εμπνέουν τα παιδιά. Χορευτές, μπά-
ντες θα πλημυρίσουν το χώρο μουσικές, προσκαλώντας μας να μπούμε 
στο πνεύμα των Χριστουγέννων!

Το πρόγραμμα Χριστούγεννα στη Βέροια θα κινηθεί σε τέσσε-
ρις θεματικούς άξονες: 

• Χριστούγεννα στη Στέγη  29.11 έως 23.12
• Έλα, να ανάψουμε την πόλη! -Φωταγώγηση Δέντρου 5.12.2022
• Χριστούγεννα στην πλατεία! 23.12 έως 31.12.2022 
• Έλα, να αλλάξουμε μαζί! – Υποδοχή του νέου έτους 31.12.2022
Διοργάνωση: ΠΚΜ / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας - Δήμος Βέροι-

ας - ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
Τρίτη 29/11, 18:30
Στολίζουμε το δέντρο στη Στέγη
Κάνε το όπως ο Καρυοθραύστης! 
Με αφορμή το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου οι μικροί 

μουσικοί του ΔΩΒ εξερευνούν, αυτοσχεδιάζουν και συνθέτουν, σαν 
άλλοι μικροί Καρυοθραύστες, το δικό τους χριστουγεννιάτικο παραμύθι! 

Συντελεστές
Διδασκαλία: Νάντια Μοχάμετ
Ηθοποιοί: μαθητές του τμήματος Μουσικής προπαιδείας του Δημοτι-

κού Ωδείου της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
είσοδος ελεύθερη
Χώρος: Φουαγιέ Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών
Σάββατο 03/12, 11:00
Χριστουγεννιάτικη συνταγή για διακοσμητικά 
Ελάτε να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά για το δέντρο 

σας, το γραφείο σας, για την στέκα του κατοικίδιού σας και το πιο hot 
christmas σκουλαρίκι!

Συντελεστές Δημιουργοί: καθηγητές του τμήματος εικαστικών της 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

Μάρα Κοκκίνου (εργαστήρι κοσμήματος) και Αλέξης Νικολαΐδης  (ερ-
γαστήρι κατασκευών)

Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά από 8 έως 99 ετών. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!!! Σας περιμένουμε !!!
είσοδος ελεύθερη
Χώρος: Φουαγιέ Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών
Κυριακή 04/12, 18:30
Πετρόσουπα / Θέατρο Σκιών Σώματος
Ένα παραμύθι από την παράδοση της Ευρώπης - αλλά με αναφο-

ρές και σε περιοχές της Ασίας - που σε κάνει να αναλογιστείς τις έννοιες 
της ευτυχίας, της συναδέρφωσης, της αγάπης και τη δύναμη της προ-
σφοράς και της μοιρασιάς. Τρεις ταξιδευτές φτάνουν κατάκοποι μετά 
από μακρύ ταξίδι σε ένα χωριό και ανακαλύπτουν ότι βρέθηκαν σε έναν 
τόπο αφιλόξενο με κατοίκους απομονωμένους και καχύποπτους. Πώς 
οι τρεις άντρες θα κατορθώσουν να κάνουν τις καρδιές των σκληρών 
κατοίκων του χωριού να ανοίξουν και να λάμψουν; Πώς θα καταφέ-
ρουν να τους κάνουν να πιστέψουν ξανά στο θαύμα της αγάπης και 
της ομόνοιας; Είναι άραγε η ευτυχία τόσο απλή όσο η συνταγή μιας ... 
πετρόσουπας;

Συντελεστές Δήμητρα Μητρέντση – αφήγηση, μουσική επένδυση
Συμμετέχει η ομάδα του «Σχολείο στο Σύννεφο»
είσοδος ελεύθερη
Χώρος: Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Παρασκευή 16/12, ώρα 20.30
Μουσικό Σχολείο – Πρωτοβουλία για το παιδί 
Παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια
Συμμετέχει η παραδοσιακή ορχήστρα και χορωδία του Σχολείου.
Προετοιμασία χορωδίας : Κουτσιμανής Ιορδάνης, Μαρία Δούλου
Προετοιμασία ορχήστρας: Κατσαβός Κυριάκος, Σαρακατσιάνος Α-

ντώνης, Μπατσίλας Κώστας, Μπαλιάκας Γιάννης
Διεύθυνση: Κουτσιμανής Ιορδάνης
είσοδος ελεύθερη
Χώρος: Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Σάββατο 17/12, 11.00
Ευχές από το βεστιάριο! 
Πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες κάρτες
Ξέρετε πόσα υφάσματα, κοστούμια, χαρτόνια και υλικά ζουν στα 

βεστιάρια των θεάτρων; Ξέρετε πόσες δημιουργίες και εμπνεύσεις εν-
δυματολόγων και σκηνογράφων έχουν ζωντανέψει στο παρελθόν από 
αυτά, πόσοι ρόλοι πήραν ζωή, πόσα θεατρικά έργα πήραν μορφή και 
χαρακτήρα; Κάποιες από αυτές τις πρώτες ύλες λοιπόν, λένε πως δεν 
θέλουν να περάσουν άπραγες αυτά τα Χριστούγεννα! Και βρήκαν ένα 
τρόπο να ξαναζήσουν στα χέρια της ενδυματολόγου/σκηνογράφου Ιω-
άννας Στεφανοπούλου, σε συνεργασία με μαθητές της από το Δημιουρ-
γικό Εργαστήριο ανα-κατασκευής χρηστικών αντικειμένων «Το θέατρο 
ραμμένο στα μέτρα μας» που έχει δημιουργηθεί από φέτος στο ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας. Υλικά του βεστιαρίου μας που μεταποιούνται, συνδυάζο-
νται και μεταμορφώνονται -μπροστά στα μάτια μας- σε χριστουγεννιάτι-
κες κάρτες και χαρίζονται στου μικρούς μας φίλους!

Επιλογή υλικών/επιμέλεια: Ιω-
άννα Στεφανοπούλου, σε συνερ-
γασία με μαθητές του εργαστηρίου 
«Το θέατρο ραμμένο στα μέτρα 
μας» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε 
παιδιά από 8 έως 99 ετών. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότη-
τας!!! Σας περιμένουμε !!!

είσοδος ελεύθερη
Χώρος: Φουαγιέ Αντωνιάδειας 

Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών

Σάββατο 17/12, 18.00
Ο Μολυβένιος Στρατιώτης 

του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
Παιδική θεατρική παράσταση 

/ Musical 
Υπόθεση:
Ένα νέο δώρο έρχεται κάτω α-

πό το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
και τα παλιά παιχνίδια έχουν αγω-
νία να δουν ποιος θα είναι ο και-
νούργιος τους φίλος. Εικοσιπέντε 
στρατιώτες έρχονται τυλιγμένοι σε 
ένα πανέμορφο κουτί, μόνο που 
ο ένας από αυτούς, έχει μια μικρή 
διαφορά από τους υπόλοιπους…
του λείπει ένα πόδι. Εκεί γίνεται 
φίλος με την μπαλαρίνα, ενώ ο μο-
χθηρός κλόουν Τζακ που την θέλει 
δική του, τους επιφυλάσσει μια έκ-
πληξη. Έτσι, καταλήγουν στον υ-
πόνομο, γνωρίζοντας την φυλή των αρουραίων και τον σκληρό βασιλιά 
τους. Όμως μετά από μια ανατροπή, παιχνίδια και αρουραίοι ενώνουν 
τις δυνάμεις τους και επιστρέφουν όλοι μαζί στο σπίτι τα Χριστούγεννα, 
φτιάχνοντας μια γειτονιά για όλα τα σπασμένα και χαμένα παιχνίδια που 
ψάχνουν το σπίτι τους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Σκηνοθεσία: Άγγελος Κουρέπης
Διασκευή: Λευτέρης Κωνσταντίνου
Χορογραφίες: Γιάννα Διακουμή, Λευτέρης Κωνσταντίνου
Μουσική: Μαρία Φιρλίγκου
Στίχοι τραγουδιών: Άγγελος Κουρέπης, Λευτέρης Κωνσταντίνου
Ενδυματολόγος: Μαρία Βόγλη
Κατασκευές: Κώστας Χατζηκαλλινικίδης
Σκηνογραφία: PlayTime Productions
Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκη Ζερβού
Φωτογραφία - Βίντεο trailer: Κωστής Χατζής
Γραφιστική επιμέλεια: Λευτέρης Κωνσταντίνου
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Άγγελος Κουρέπης
Οργάνωση παραγωγής: Έμμα Χαραλαμπίδου
Επί σκηνής παίζουν: Άννα Ιωσηφίδου, Νίκος Καρυδόπουλος, Άγγε-

λος Κουρέπης, Λευτέρης Κωνσταντίνου
χορεύουν: Δημήτρης Ανδρέου, Μαρία Βόγλη, Χριστίνα Ζαχαριάδου, 

Γιάννης Καλπαξίδης, Χρύσα Κωστίκη, Μέλη Σμυρνιώτη, Αγγελάκι Τσα-
ρουχάκι, Στέφανος Τσαβές Γενική είσοδος: 8€

Παραγωγή: PlayTime Productions
Χώρος: Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Δευτέρα 19/12, 20.00
Τα Χριστούγεννα ενός παιδιού 
από την Ουαλία του Dylan Tomas  
Καταλαβαίνουν τα ψάρια ότι χιονίζει;
Μία αυτοβιογραφική ματιά στα Χριστούγεννα μιας αλλοτινής εποχής.
Συντελεστές
Επιλογή/σκηνοθεσία : Γιάννης Τσεμπερλίδης
Ηθοποιοί: Τμήμα Θεατρικής Υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
είσοδος ελεύθερη
Χώρος: Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Δευτέρα 19/12, 20.30
Τα ομορφότερα Χριστούγεννα της ζωής μου 
Τον Δεκέμβρη του 1914, ο Α’ παγκόσμιος πόλεμος έκλεινε τέσσερις 

μήνες δράσης. Βρετανοί Γερμανοί και Γάλλοι στρατιώτες μέσα από τους 
‘’τάφους’’ που τους ονόμαζαν χαρακώματα, άρχισαν να ανταλλάσσουν 
γιορτινές ευχές και τραγούδια. Οι στρατιώτες βγήκαν από τα χαρακώ-
ματα. Έσφιξαν τα χέρια και αλληλοευχήθηκαν «Χαρούμενα Χριστούγεν-
να». Ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Ήταν μια μικρή ειρήνη, καθώς ο 
Μεγάλος Πόλεμος μαίνονταν. Τα πολεμικά τείχη είχαν πέσει για λίγες 
ώρες. Οι μάχες θα συνεχίζονταν σε λίγο το ίδιο αδυσώπητες και πολυ-
αίμακτες.

Συντελεστές Επιλογή/σκηνοθεσία : Γιάννης Τσεμπερλίδης
Ηθοποιοί: Τμήμα Θεατρικής Υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
είσοδος ελεύθερη
Χώρος: Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Τρίτη 20/12, 20:30
Χορωδία της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια γύρω από το δέντρο
Η Χορωδία της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας σε μια διαφορετική συναυλία 

φέτος, σας προσκαλεί να γίνουμε μια  μεγάλη παρέα, να  αναπολήσου-
με  αναμνήσεις και συναισθήματα, τραγουδώντας κάλαντα και γνωστά 

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια πλάι στο 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Μαέστρος: Δήμητρα Ζησέκα
είσοδος ελεύθερη
Χώρος: Φουαγιέ Αντωνιάδειας Στέγης 

Γραμμάτων & Τεχνών
Τετάρτη 21/12, 20:00
Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική 

συναυλία για την Μ.Α.μ.Α
Παράθυρα στον 20ο αιώνα
Ο Σύλλογός Μέριμνα Ατόμων με Αυτι-

σμό ,παρουσιάζει τον Βεροιώτη πιανίστα 
Παναγιώτη Τροχόπουλο, έναν από τους 
σημαντικότερους δεξιοτέχνες της νέας 
γενιάς διεθνώς, σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ!

Το απαιτητικό πρόγραμμα του ρεσι-
τάλ, είναι αφιερωμένο στις διάφορες εκ-
φάνσεις της μουσικής δημιουργίας του 
εικοστού αιώνα.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατε-
θούν στο σύλλογό για την κάλυψη των 
εξόδων μετακίνησης του mini van.  είσο-
δος :10€

Με την υποστήριξη του Δήμου Βέροι-
ας και της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 

Χώρος: Χώρος Τεχνών
Πέμπτη 22/12, 17:00 & 19.30
Μαθητική Συναυλία Χριστουγέννων  

του Δημοτικού Ωδείου 
της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  
Νότες Χριστουγέννων  
Οι τάξεις  προκαταρκτικής και κατω-

τέρας και  οι τάξεις μέσης και ανωτέρας  
των τμημάτων πιάνου, κιθάρας,  βιολιού, τσέλου, φλάουτου, μονωδίας, 
κλαρινέτου, βυζαντινής μουσικής, των καθηγητών Θ.Ρεπάνη, Π.Φιρτινί-
δου, Ν.Τζήμα, Π.Φάκα ,Β.Φωκά , Π.Ρίστα, Χρ.Σαρκατζή, Β.Βαλαβάνη, 
Γ.Στ. Βλάχου, Δ Καϊλόγλου, Δ. Δομενικιώτη, Μ. Παναγιωτοπούλου, Θ. 
Γοβατζιδάκη, Μ.Χαϊδου, Μ. Κολοκοτρώνη σε χριστουγεννιάτικα έργα 
λόγιας μπαρόκ-κλασικής μουσικής  αλλά και παραδοσιακά -  μοντέρνα 
χριστουγεννιάτικα κομμάτια για σόλο όργανα ντουέτο και τρίο.

είσοδος ελεύθερη
Χώρος:  Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Παρασκευή 23/12, 20.00
Μουσικά Σύνολα – Ορχήστρες του Δημοτικού Ωδείου 
της Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας
Happy Christmas 
Το ορχηστρικό σύνολο του Δ.Ω.Β με μαέστρο την Νάντια Μοχάμετ 

και  το κιθαριστικό –ορχηστρικό σύνολο ARTGUITTARISTAS με μαέ-
στρο τον Πέτρο Ρίστα παρουσιάζουν  χριστουγεννιάτικες συνθέσεις σε 
έργα των J. STRAUSS ,P.IL TCHAIKOVSKY  J.LENNON –WHAM 

είσοδος ελεύθερη
Χώρος:  Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
και … κλικ στο face in hole!
Χώρος: Φουαγιέ Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών
………………………..………………………..……………………….
(Εντός των ημερών θα ακολουθήσει και το υπόλοιπο πρόγραμ-

μα με τις εκδηλώσεις στο πάρκο της Εληάς και την υποδοχή του 
νέου χρόνου)
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Από σήμερα 29 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου
Χριστούγεννα στη Βέροια με 4 θεματικές ενότητες: Εκδηλώσεις στη Στέγη, 

Άναμμα Δένδρου, δράσεις στην πλατεία Εληάς και υποδοχή νέου έτους
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Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022, πραγμα-
τοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, έπειτα από 
δύο χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας, η 
ετήσια γιορτή των εθελοντών της Πρωτοβου-
λίας για το Παιδί στο κέντρο «Ακρόπολη» στη 
Βέροια.

 Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή ε-
νός βίντεο που ετοίμασαν τα παιδιά της Πρω-
τοβουλίας και στη συνέχεια ο πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαος Καρατόλιος 
απηύθυνε χαιρετισμό μιλώντας για το έργο 
του Συλλόγου και την καθημερινή υποστήριξη 
που παρέχουν οι εθελοντές σε κάθε Δομή 
ξεχωριστά συνεχίζοντας το όραμα του αείμνη-
στου Ιδρυτή Τέλη Σιδηρόπουλου.

Οι εθελοντές που βραβεύθηκαν ήταν:
Οι κυρίες Δήμητρα Γεωργουλά και Χαρά 

Γριατσιάνου για την μαθησιακή υποστήριξη. 
Οι κύριοι Λευτέρης Σιάκης και Αριστοτέλης 
Καραγιάννης για την δημιουργική απασχόληση. Ο δικηγόρος κύριος 
Αντώνης Μπιδέρης για την νομική υποστήριξη. Η κυρία Άννα Χλω-
ροτύρη από το Εργαστήριο «Pinela», η κυρία Αριστέα Σιδηροπούλου 
και το προσωπικό από το «ΚΔΑΠ Σχολείο στο Σύννεφο», ο κύριος 
Ανδρέας Πανετσίδης από το Πανημαθιακό Αθλητικό Σύλλογο Καράτε 
Βέροιας, οι κύριοι  Γιώργος Τριχόπουλος και Τάσος Κασαμπαλής από 
τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΟΚ Βέροιας, οι κύριοι Στέφανος Γαϊτάνος και 
Φώτης Γκαϊτατζής από τον Σύλλογο ΑΕ Ποντίων για την παραχώρηση 
δωρεάν θέσεων στις δραστηριότητες των παιδιών. Οι κύριοι Παύλος 
Κατηρτζίογλου και Γιώργος Νάστος και το κατάστημα Αφοί Ελευθε-
ριάδης για την τεχνική υποστήριξη. Το μικροβιολογικό εργαστήριο 
Πέτρος Θεμελής, η κυρία Αθηνά Μπέκα από το Κέντρο ειδικών Θερα-
πειών «Ενσυναίσθηση» και η κυρία Δέσποινα Σαρηγιαννίδου από το 
«Κέντρο Εξέλιξη & το Ευ του Λόγου» για τις δωρεάν υπηρεσίες. Από 
το Ζαχαροπλαστείο Μέλισσα η κυρία Ιρένα Σκούφκα για τις γενέθλιες 
τούρτες των παιδιών που φιλοξενούμε. Οι κύριοι Βασίλης Λιολιόπου-
λος και Γιώργος Σαλαπασίδης για την σταθερή υποστήριξη σε αρτο-
σκευάσματα και ο κύριος Σίμος Ταΐπλιάδης για την προσφορά κρεά-
των. Η κυρία Σοφία Παυλίδου για την υποστήριξή της στην μαγειρική. 
Η κυρία Ελισάβετ Τολίκα που επιμελείται τα κουρέματα των παιδιών 
και ο κύριος Κώστας Γραμματικός για την καθημερινή υποστήριξή του 
σε τρόφιμα. 

Στη συνέχεια ακολούθησε μουσικό-ψυχαγωγικό πρόγραμμα που ε-
πιμελήθηκε ομάδα μουσικών- εθελοντών. Στην τελετή παραβρέθηκαν 
ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι Βουλευτές 
Αναστάσιος Μπαρτζώκας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης και Άγγελος Τόλκας, 
εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, ο Δήμαρχος Βέροιας 
Κώστας Βοργιαζίδης, οι Αντιδήμαρχοι Βασίλης Παπαδόπουλος, Αλέ-
ξανδρος Τσαχουρίδης και Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, εκπρόσωποι 
Φορέων - Συλλόγων και επαγγελματίες της περιοχής που στηρίζουν 
το έργο της Πρωτοβουλίας.

Το ΔΣ ευχαριστεί θερμά τους ακόλουθους χορηγούς και εθελοντές 
που συνέβαλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, 
οι οποίοι είναι: 

Ο κ. Νίκος Τσιλιγγερίδης, ιδιοκτήτης της «Ακρόπολης», η επιχεί-
ρηση επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος του κ. Βασιλείου Γιά-
τρα, το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, το οινοποιείο VAENI, η εταιρεία Τερψις, η 
εταιρεία Κορμός Α.Ε, η εταιρεία «Βεζύρογλου Αντώνης & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
ο κ. Γιάννης Λαζαρίδης, η επιχείρηση «ΕΥΓΕ, το διαλογητήριο Petras 

Fruits, η επιχείρηση Alexander S.A, το ζαχαροπλαστείο Lido, οι φούρ-
νοι Σαλαπασίδης και Χονδραντώνης, το κατάστημα ηλεκτρικών Χα-
τζηκοκόλη, η εταιρεία Bright, η εταιρεία S.A. Electronics Ανδρονικίδη, 
το κατάστημα Μπουλασίκη, η εταιρεία Βιοηλιακή Ενεργειακή καθώς 
και άλλοι ανώνυμοι εθελοντές. Τέλος, ευχαριστεί θερμά όλους όσους 
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, τίμησαν τους βραβευόμενους εθελο-
ντές και υποστηρίζουν το έργο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί.

Από το Δ.Σ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κάλεσμα σε δράση αλληλεγγύης 
ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών – Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγί-
ας Βεροίας αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης, προκειμένου να συνδράμει 
εμπράκτως στην ανακούφιση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη λογω 
των δύσκολων συνθηκών που βιώνουμε όλοι σήμερα. Καλεί λοιπόν το κοινό 
της πόλης μας, εν όψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
έτσι ώστε: να συγκεντρωθούν τρόφιμα και εφόδια πρώτης ανάγκης, για να δια-
νεμηθούν σε άπορες οικογένειες της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής του 
Δήμου. 

Τα είδη θα συγκεντρώνονται στο καφέ «Βarok», επί της οδού Μ.Καρακωστή 
20, από την Τεταρτη 30/11/22 έως την Πρασκευη 23/12/22. 

Οι ανάγκες αυτές είναι οι εξής: 1.Τρόφιμα - Τυρί φέτα, δημητριακά, μέλι, 
σάλτσα ντομάτας. - Ξύδι, χυμός λεμονιού, μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι, λάδι. 2.Α-
ναλώσιμα είδη σπιτιού - Χαρτικά είδη- αλουμινόχαρτα-μεμβράνες-λαδόκολλες. 
- Απορρυπαντικά-καθαριστικά –χλωρίνες – μαλακτικά ρούχων.- Σφουγγάρια 
μπάνιου- κουζίνας, wettex,. - Σακούλες απορριμμάτων (και για καλαθάκια). 
3.Φάρμακα και είδη προσωπικής υγιεινής - αντιπυρετικά, γάζες, οινόπνευμα, 
επίδεσμοι. - αντικουνουπικά, σαμπουάν και λοσιόν, αφρόλουτρα, αποσμητικά. - 
Mωρομάντηλα, αποφρακτικά μύτης, χάνζαπλαστ, μπενταντίν. - Σερβιέτες, αντη-
λιακά, μπενταντίν, βαμβάκι. 4. Διάφορα - Παιχνίδια, μπάλες , laptop, tamplets 
Για το Σωματείο Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Κώστας Σαμανίδης Ιφιγένεια 
Μπουτζωλα

Συγκροτήθηκε
 η Εκτελεστική

 Γραμματεία του Ν. Τ. 
ΑΔΕΔΥ Ημαθίας

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 συγκροτήθηκε σε σώ-
μα η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος 
ΑΔΕΔΥ Ημαθίας, όπως αυτή προέκυψε από την εκλογική 
διαδικασία της 20/11/2022.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΔΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Κακαγιάννης Θεόδωρος Πρόεδρος 
Χειμώνας Αθανάσιος Αντιπρόεδρος
Χατζησάββας Παναγιώτης Γ. Γραμματέας
Μιχαηλίδου Σταυρούλα Ταμίας
Διαμαντοπούλου Μαρία Μέλος
Καραφυλλίδου Ελένη Μέλος
Σαράντη Βαρβάρα  Μέλος
Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος
Μελιόπουλος Ιωάννης Μέλος

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

Ετήσια εκδήλωση για τους εθελοντές



Την χρονική επιμήκυνση της κρατικής επιδότησης για τις 
ασφαλισμένες μητέρες, που δραστηριοποιούνται στο ελεύθε-
ρο επάγγελμα ή την ποσοστιαία αύξηση της επιδότησής τους, 
πρότεινε ο Τάσος Μπαρτζώκας στην τοποθέτησή του, επί του 
νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Όπως επεσήμανε στην ομιλία του, με αφορμή τη διάταξη 
που επεκτείνει την άδεια μητρότητας για τις μισθωτές απα-
σχολούμενες από 6 σε 9 μήνες, «έχει έρθει καιρός η Κυβέρνη-
ση να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη και για τις δραστηριοποι-
ούμενες σε ελεύθερο επάγγελμα, προκειμένου να μπορεί και 
αυτή η κατηγορία εργαζόμενων γυναικών, να εναρμονίσουν 
την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή».

Παράλληλα, επί της διάταξης που ρυθμίζει την προσαρ-
μογή των ηλικιακών προϋποθέσεων για χορήγηση μειωμένης 
σύνταξης  σε ασφαλισμένους του δημοσίου, που έχουν θεμε-
λιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μέχρι και τις 31.12.2010, ο 
Βουλευτής πρότεινε στον Υπουργό Εργασίας, κ. Κ. Χατζηδά-
κη, να προβλέψει μεγαλύτερο μεταβατικό διάστημα από αυτό 
που ορίζεται. Όπως ανέφερε «οι ασφαλισμένοι δικαιούνται 
ασφάλεια δικαίου και δεν επιτρέπεται να αιφνιδιάζονται για το 
συνταξιοδοτικό τους προγραμματισμό».

Ο Τάσος Μπαρτζώκας ανέλυσε τις θετικές ρυθμίσεις του 
νομοσχεδίου για τους πολίτες, όπως την έκτακτη εισοδηματι-
κή ενίσχυση για τις ευάλωτες ομάδες, την δεκαετή παραγρα-
φή των μη βεβαιωμένων, ασφαλιστικών οφειλών, την αύξηση των δόσεων 

των υπό ρύθμιση, ασφαλιστικών οφειλών, από 12 σε 24, την επέκταση του 
δικαιώματος μάχιμης πενταετίας σε όλους τους ένστολους και την παρα-
γραφή οφειλών ή τις ελαφρύνσεις αποπληρωμής για όσους έλαβαν επιδό-

ματα από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς να τα δικαιούνται.
Τονίζοντας ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι ρυθμίσεις κοινής 

λογικής και δικαιοσύνης, δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τα 
βήματα της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας, προς όφελος της 
κοινωνίας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΠΕΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣτου Αναστασί-

ου και της Βασιλικής, το γένος Μήτκα, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του 
Ηλία και της Δάφνης, το γένος Πάζου, 

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

Προτάσεις Μπαρτζώκα 
για τους δημοσίους υπαλλήλους 

και τις γυναίκες, ελεύθερες επαγγελματίες 
στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο!

ΑΔΑ:ΨΧΣ6ΩΨΠ-Ξ4Δ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣΗΜΑΘΙΑΣΑλεξάνδρεια28/11/2022
ΔΗΜΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΑριθ.Πρωτ.22497
                                                                               
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
……………………………………………………………………

ΟΔήμαρχοςΑλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, 

με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ-
λεσης της προμήθειας  “Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξο-
πλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας” για εξήντα (60) ημερολογιακές 
ημέρες, προϋπολογισμού 54.163,20με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 
34928400-2. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χα-
μηλότερη τιμή).

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, 
Αρμόδιος υπάλληλος: Κιρτικίδου Ευθυμία
E-mail: kirtikidou@alexandria.gr,
 Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ειδών και ποσοτήτων.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση 

αστικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει εξήντα (60) μεταλλικούς 
κυλινδρικούς κάδους απορριμμάτων και εξήντα (60) καθιστικά 
αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό και δοκίδες από ξύλο πεύ-
κου, στην πόλη της Αλεξάνδρειας, με σκοπό τη βελτίωση του 
αστικού εξοπλισμού του Δήμου, την αισθητική αναβάθμιση και 
την εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης του Δήμου, γιαεξήντα(60)
ημερολογιακέςημέρες (από τηνημερομηνίαυπογραφής της
σύμβασης).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσο-
στό 2% επί της καθαρής προϋπολογιζόμενης αξίας της σύµβασης 
εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα 
τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (873,60€).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλά-
χιστον 30 ημέρες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία 
ισχύος της προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 177178, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.
gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρό-
γραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.
alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολήςπροσφορώνστοσύστη-
μαορίζεται η 28.11.2022καιώρα15:00μ.μ. Ωςκαταληκτική
ημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορώνστη Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
30.12.2022καιώρα15:00μ.μ.Μετά την παρέλευση της καταλη-
κτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

ΟΔήμαρχος
ΠαναγιώτηςΓκυρίνης

Σήμερα Τρίτη στη Βέροια
Ενημερωτική εκδήλωση 

από το Επιμελητήριο και τη ΔΕΔΑ
 για τις εργασίες 

επέκτασης του δικτύου διανομής 
αερίου στο Ν. Ημαθίας

Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Δια-
νομής Αερίου) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα την Ενημέρωση σχετικά με 
τις Υφιστάμενες Εργασίες Επέκτασης του Δικτύου Διανομής της ΔΕΔΑ στο 
νομό Ημαθίας και συγκεκριμένα στις πόλεις της Βέροιας και της Αλεξάνδρει-
ας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 29 Νοεμβρίου, στις 18:00 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 – Βέ-
ροια.

Μετά το τέλος της ενημέρωσης, στελέχη της ΔΕΔΑ θα καταχωρίσουν 
φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις του νομού, που επιθυ-
μούν να συνδεθούν με το νέο δίκτυο αερίου.
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Η βία κατά 
των γυναικών 
σ πά ν ι α  σ υ μ -
βαίνει ξαφνικά, 
σπάνια συμβαί-
νει σε μια στιγ-
μή. Έχει προη-
γηθεί βία ψυχο-
λογική, σταδιακή 
και συστηματική. 
Έχει προηγηθεί 
απομόνωση, ε-
πίφαση αγάπης, 
υποτίμηση, τρο-
μοκρατία και ε-
νοχή. Την ενοχή που νιώθει το κάθε θύμα, επειδή 
είναι θύμα. Την ενοχή που κάνει τη γυναίκα να αμ-
φισβητεί την αξία της, την ίδια της τη λογική, ακόμα 
και το δικαίωμά της για να ζει.

Η βία που έζησες ή ζεις, δεν είναι αδυναμία. Η 
ντροπή ανήκει μόνο στον θύτη. Ανήκει στην πο-
λιτεία, ανήκει στην κοινωνία που κάνει τα στραβά 
μάτια ή σου λέει ότι εσύ φταις που δεν φεύγεις, αντί 
να σε βοηθήσει. Ποτέ δεν φταίει το θύμα.

Πρέπει να μπει στη δημόσια συζήτηση το τι 
σημαίνει σχέση χειριστική και κακοποιητική, ακόμα 
κι αν δεν υπάρχει σωματική βία, ώστε τα θύματα 
να βλέπουν τα σημάδια, να τα αναγνωρίζουν από 
νωρίς.

Πρέπει να δημιουργηθούν ασφαλείς δομές φι-
λοξενίας, προστασίας και επανένταξης. Συχνά 
μιλάμε για απομονωμένες γυναίκες, που δεν έχουν 
καμιά οικονομική ανεξαρτησία.

Πρέπει να υπάρχει πρόνοια για δωρεάν νομική 
εκπροσώπηση για τις επιζήσασες.

Πρέπει η αστυνομία να σταματήσει να αγνοεί 
τις εκκλήσεις βοήθειας. Πρέπει να απαιτήσουμε η 
αστυνομία να εκπαιδευτεί, να ακούει, να αναλαμ-
βάνει δράση από την πρώτη καταγγελία.

Πρέπει το θύμα να γνωρίζει ότι χρειάζεται σχέ-
διο φυγής. Έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι τόσο 

απλό «να σηκωθείς να φύγεις». Σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις, αυτό είναι που θα κάνει τον θύτη 
ακόμα πιο βίαιο.

Πρέπει να αλλάξει ο κυρίαρχος δημόσιος λό-
γος. Δεν «τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε». Καμιά 
ρομαντικοποίηση του να βλέπεις τον άλλον σαν 
ιδιοκτησία. Δεν υπάρχει έγκλημα πάθους, υπάρχει 
μόνο έγκλημα.

Πρέπει να σταματήσει ψυχιατρικοποίηση των 
εγκληματιών. Δεν ήταν ούτε εν βρασμώ, ούτε «άρ-
ρωστος», ούτε «διαταραγμένος». Αρκετά έχουν 
δαιμονοποιηθεί οι άνθρωποι με ψυχικές παθήσεις, 
που συνήθως είναι θύματα, όχι θύτες. Ήθελε να έ-
χει απόλυτη εξουσία και πλήρη έλεγχο στη ζωή της.

Πρέπει να σταματήσει η επίκληση του «καλού 
παιδιού». Κανείς ποτέ δεν ήταν καλύτερος άνθρω-
πος επειδή είχε χρήμα ή ομορφιά. 

Στην κανονικότητα που η βία θεωρείται απόδει-
ξη ανδρισμού, μη μένεις απαθής, μη σιωπάς. Προ-
τού δεις το κακό να γίνεται επίλεξε να αντιδράσεις.

Ο κόσμος δεν βελτιώνεται από μόνος του. Θέλει 
εκπαίδευση, δράση, επαγρύπνηση κι επιμονή.

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 2015-2021

Ενημέρωση προς τους επιχειρηματίες του 
Νομού Ημαθίας για τις αλλαγές που προκύ-
πτουν από τα δύο μεγάλα έργα ψηφιοποίησης 
του δημοσίου, ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και myDATA 

Με δημόσια επιστολή της η Ένωση Φορο-
τεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Ημα-
θίας ενημερώνει τον επιχειρηματικό κόσμο για 
τις αλλαγές στις εργασιακές-ασφαλιστικές και 
φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 
τους. 

Στην επιστολή αναφέρει: 
«Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται ο ηλε-

κτρονικός σχεδιασμός και οι επιχειρήσεις βγαίνουν 
από την δοκιμαστική περίοδο αντιμετωπίζοντας 
πλέον τα πρόστιμα και τις συνέπειες της μη συμ-
μόρφωσης με την “κανονικότητα” της Διοίκησης. 1. 
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ Από την 1η Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα 
με την Υπουργική Απόφαση 49758/26.05.2022, 
σταδιακά ανά κλάδο, όλες οι επιχειρήσεις της χώ-
ρας υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν 
ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργα-
σίας των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, άμεσα συνδεδεμένο, σε 
πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η μέτρη-
ση του χρόνου εργασίας θα πραγματοποιείται με τη 
χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό σημαίνει 
ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έρθουν σε άμεση 
επικοινωνία με τους μηχανογράφους τους ώστε 
να προμηθευτούν τις αναγκαίες εφαρμογές για την 
υλοποίηση της απόφασης. Επίσης μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου 2022, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 
την ηλεκτρονική απογραφή τους στο σύστημα. 2. 
myDATA Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με 
την απόφαση Α.1149/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πρέπει οι επιχειρή-
σεις-λήπτες παραστατικών εξόδων να διαβιβάσουν 
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα λογιστικά 
στοιχεία συναλλαγών χονδρικής καθώς και των 
δεδομένων εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτο-
τιμολόγησης. Επίσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 

θα πρέπει οι επιχειρήσεις να εντοπίσουν και διορ-
θώσουν τις αποκλίσεις στις χονδρικές συναλλαγές 
τους με τους πελάτες και προμηθευτές τους, διαβι-
βάζοντας δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA. Ως 
εκ τούτου θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ζητήσουν 
την υποστήριξη των τεχνικών μηχανογράφων, των 
οποίων τα εμπορικά προγράμματα προμηθεύτηκαν 
και χρησιμοποιούν, για να διαβιβάσουν τα δεδομένα 
των ετών 2021 και 2022, σύμφωνα με την επι-
καιροποιημένη απόφαση Α.1138/2020 της ΑΑΔΕ. 
3. Ταμιακές μηχανές και φορολογικοί μηχανισμοί 
σε e-Send και myDATA Οι επιχειρήσεις, θα πρέ-
πει σε συνεργασία με τους τεχνικούς που τους 
προμήθευσαν είτε τις ταμειακές μηχανές είτε τους 
φορολογικούς μηχανισμούς, να ελέγξουν αν οι τα-
μειακές μηχανές ή οι φορολογικοί μηχανισμοί είναι 
συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα e-Send της ΑΑΔΕ 
και αν διαβιβάζουν τα δεδομένα των συναλλαγών 
πωλήσεων τους, καθώς η περίοδος χάριτος και 
προσαρμογής τελείωσε και ξεκινούν τα πρόστιμα 
για την μη διαβίβαση ή για την εκπρόθεσμη δια-
βίβαση των εσόδων. Η πλατφόρμα e-Send είναι 
προγενέστερη από τη πλατφόρμα myDATA όμως 
η ΑΑΔΕ προσπαθεί να μεταφέρει τα δεδομένα των 
πωλήσεων των επιχειρήσεων από το e-Send στο 
myDATA χωρίς ωστόσο, μέχρι και σήμερα, να το 
έχει καταφέρει. Τέλος, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο 
ότι οι λογιστές δεν μπορούν να παρέμβουν σε ο-
ποιοδήποτε στάδιο της αποστολής των δεδομένων 
και δεν είναι σε καμία περίπτωση αρμοδιότητά τους 
ο καθημερινός έλεγχος της εμπρόθεσμης και ορθής 
διαβίβασης καθώς και της ορθής απεικόνισης των 
εσόδων των επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές πλατ-
φόρμες e-Send και myDATA. Η ΑΑΔΕ προτρέπει 
τις επιχειρήσεις να μηχανογραφηθούν, και σε αυτήν 
την κατεύθυνση χρειάζονται την τακτική υποστήριξη 
των συνεργατών τους τεχνικών μηχανογράφων. 
Είμαστε πάντα δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο.

 Με εκτίμηση, 
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε. Ν.Ημαθίας»

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022, ο Σεβασμι-

ώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε 
τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύ-
ρων Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγί-
ου Στυλιανού Παφλαγόνος. Στο τέλος της θείας 
Λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος τέλεσε Αρτοκλασία 
για τα μέλη του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βεροίας και τα συνεχάρη, για το σπουδαίο έργο που επιτελούν. Τον 
εορτασμό τίμησαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Οικονομικών Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας , 
κύριος Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Βουλευτής Ημαθίας κύριος Λάζαρος Τσαβδαρίδης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
κυρία Συρμούλα Τόπη- Τζήμα. Στη συνέχεια προσφέρθηκε καφές και γλυκά στο καφέ Beluga restaurant bar, προς 
τιμή του Αγίου, προστάτη του Ομίλου, καθώς θεωρείται ο Αγιος για όλα τα παιδιά. 

Η πρόεδρος Κατερίνα Γαλίκα, και το ΔΣ του Ομίλου, αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν τις θερμές και 
εγκάρδιες ευχαριστίες τους, για την ευγενική προσφορά και στήριξη στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτης μας κ.κ 
Παντελεήμων και επίτιμο πρόεδρο μας.   Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε ο Θεός να σας χαρίζει υγεία και δύναμη 
για τη συνέχιση της διακονίας σας. 

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε όλους όσους παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους. 
Το Δ.Σ.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Δημοτικού 

Συμβουλίου Βέροιας
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 

255/2022 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα 
την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

 «Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με αγωνία 
παρακολουθεί το ζήτημα του τραπεζικού αποκλει-
σμού που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τη 
δημόσια συζήτηση το τελευταίο διάστημα ως από-
τοκο φαινόμενο μετά και τις επιπτώσεις της χρημα-
τοπιστωτικής κρίσης που επηρέασε και το ευρωπα-
ϊκό τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του.

Την τελευταία δεκαετία οι Τράπεζες στη χώρα 
μας, κάτω από το βάρος της ριζικής αναδιάρθρω-
σης του κλάδου, διέκοψαν τη λειτουργία σε 2.300 
καταστήματα ή κατά 57% με ανάλογη αριθμητική 
μείωση στον αριθμό των ΑΤΜ. Μόνο το 2021 και 
εν καιρώ πανδημίας οι Τράπεζες δε, διέκοψαν 
τη στρατηγική συρρίκνωσης του δικτύου τους και 
συνέχισαν στη διακοπή λειτουργίας  σε 180 ακόμα 
καταστήματα σε όλη τη χώρα. 

Οι παραπάνω μεταβολές είχαν ανάλογη επίδρα-
ση και στον αριθμό των εργαζόμενων που κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας μειώθηκαν κατά 
50% ή κατά 30 χιλιάδες περίπου.

Τα παραπάνω γεγονότα είχαν και έχουν ση-
μαντική επίδραση στην ποιότητα και την εγγύτητα 
εξυπηρέτησης της πελατείας ειδικά των περιφε-
ρειακών και αγροτικών περιοχών δημιουργώντας 
συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού στην κοινότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο απορρέει από μια 
σειρά θεσμικών εργαλείων για τη διαμόρφωση ενός 
πλαισίου προστασίας των πολιτών (αρ. 36 Χάρτης 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης),  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέταξε πρό-
σφατα την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες 
στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμά-
των, που έχει ως στόχο να «εξασφαλίσει στους 
πολίτες νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα». 
Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ρητά ότι «κάθε άτομο έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές ποιοτικές υπηρε-
σίες όπως μεταξύ άλλων η ύδρευση, η αποχέτευ-
ση, η ενέργεια ,οι μεταφορές, οι χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και οι ψηφιακές επικοινωνίες.» 
Υπό το παραπάνω πρίσμα ο επιχειρηματικός 

σχεδιασμός της Τράπεζας Πειραιώς 2022-2024 για 
απομείωση περαιτέρω 75 καταστημάτων σε όλη τη 
χώρα, εκτιμάται ότι δυσχεραίνει την πρόσβαση του 
πληθυσμού, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε βα-
σικές και ποιοτικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

Η επιχειρούμενη συρρίκνωση του Δικτύου Κατα-
στημάτων της Τράπεζας, συνεπάγεται αυτομάτως 
και συρρίκνωση του οικονομικού κύκλου τοπικών 
επιχειρήσεων, δημιουργώντας οικονομική ανισορ-
ροπία, ανάμεσα στις τοπικές επιχειρήσεις και σε 
αυτές που βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα 
κάθε νομού, όπως είναι η Βέροια.

Αυτές οι κινήσεις συρρίκνωσης λαμβάνουν χώρα 
και αγνοούν επιδεικτικά τις ανάγκες της κοινωνίας 
για μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη από 
την επικείμενη εισροή σημαντικών επενδυτικών 
πόρων για την ελληνική οικονομία μέσω του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και των λοιπών χρημα-
τοδοτικών εργαλείων την περίοδο 2022-2027. 

Οι Τράπεζες συνεχίζουν να μένουν προσδε-
μένες σε λογικές συρρίκνωσης, την ώρα που θα 
έπρεπε να επενδύσουν σε σχέδια και λογικές ανά-
πτυξης, που είναι προϋπόθεση για να τιμήσουν την 
εμπιστοσύνη της πελατείας τους και να συμμετέ-
χουν υπεύθυνα στον ρόλο τους για την απαραίτητη 
στήριξη της χειμαζόμενης οικονομίας και στη χρη-
ματοδότηση της ανάκαμψης της χώρας».

Για όλους τους παραπάνω λόγους το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας εκπροσωπώντας το σύνολο 
της κοινωνίας αποφασίσει

• Να στηρίξει με το σχετικό ψήφισμά την προ-
σπάθεια του Αντιπροσωπευτικού Σωματείου και 
όλων των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς, 
για να σταματήσει η περαιτέρω συρρίκνωση του 
Δικτύου Καταστημάτων. 

• Να προχωρήσει σε σχετική ενημέρωση και 
παρέμβαση σε όλους τους τοπικούς και θεσμικούς 
φορείς της Περιφέρειας με στόχο την αναβάθμιση 
της παροχής και τη πρόσβασης σε χρηματοπι-
στωτικές υπηρεσίες επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις 
συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού που δημιουρ-
γούνται στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
        ΜΙΧΑΗΛ           ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ          ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί 

τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βε-
συρόπουλο για την οικονομική βοήθεια προς 
τον Όμιλό μας Τον κ. Στέλλιο Μεϊμαρίδη για την 
ευγενική προσφορά γλυκών και του ευχόμαστε 
Χρόνια Πολλά, να είναι πάντα γερός και γενναι-
όδωρος

Τα αρτοποιεία «Ασλανίδης Breda», Γραμ-
ματικόπουλου, Κόγια και Χονδραντώνη για την 
ευγενική προσφορά εδεσμάτων

Την κ. Μαρίνα Σουγιουλτζή για την προσφο-
ρά μεγάλης ποσότητας κέϊκ, στη μνήμη του συ-
ζύγου της Γρηγορίου Την κ. Αφροδίτη Μάρκου 
για την προσφορά πίτας, στη μνήμη του πατέ-
ρα της Αναστασίου

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση επιχειρηματιών 
για ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και myDATA

Μήνυμα για την βία κατά των γυναικών
«Προτού δεις το κακό 

να γίνεται επίλεξε να αντιδράσεις»
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Άγγελος Τόλκας προς Περιφερειάρχες : 
«Η περιφέρεια (Ημαθία, Πέλλα, 
Κιλκίς, Σέρρες) της Κεντρικής

 Μακεδονίας είναι σε παρακμή!»
Στο Συνέδριο της Ένωσης Περι-

φερειαρχών τοποθετήθηκε ο Βου-
λευτής Ημαθίας Άγγελος Τόλκας, 
ως μέλος της Επιτροπής Περιφε-
ρειών της Βουλής. 

Όπως ενημερώνει το πολιτικό 
του Γραφείο: «Άσκησε σκληρή α-
ντιπολίτευση στη ΝΔ επειδή δεν 
έχει στηρίξει καθόλου την αυτοδι-
οίκηση στα τέσσερα αυτά χρόνια 
διακυβέρνησής της, όσον αφορά 
την ενδυνάμωση των θεσμών και 
την ενίσχυση της συμμετοχής των 
πολιτών. Χαρακτήρισε απαράδεκτο 
το γεγονός ο κος Πέτσας να ζητάει 
από τους Δημάρχους να στηρίξουν εκλογικά την κυβέρνηση σαν ανταμοιβή ότι η κυβέρνη-
ση δήθεν τους στήριξε, λες και μιλάει σε κομματικό ακροατήριο. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Ημαθία το-
νίζοντας ότι ο τόπος μας αποδυναμώνεται, βρίσκεται σε παρακμή και δεν υπάρχει κανένα 
σχέδιο ανάσχεσης της φτώχειας. 

 Αναφέρθηκε ακόμη μια φορά στον κάθετο άξονα Νάουσα – Εγνατία.
Τέλος, ζήτησε μεγαλύτερη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα από όλους ώστε να αλλάξει 

το σύστημα στη χώρα. Για μια ισχυρή δημοκρατία και δίκαιη οικονομία».

Μικρές ιστορίες του Μουντιάλ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ «AKOU 99,6» ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»

Κάνοντας προπόνηση στο κατάστρωμα
και «χάνοντας» το πλοίο για το Μοντεβιδέο

του Χρήστου Μπλατσιώτη

Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου του 1930 έγινε 
χωρίς προκριματικούς. Οι διοργανωτές είχαν αντιληφθεί  ότι οι 
συμμετοχές θα ήταν περιορισμένες και αποφάσισαν όλοι οι αγώνες 
να διεξαχθούν στη χώρα της διοργάνωσης που ήταν η Ουρουγου-
άη. Η ίδια η Ουρουγουάη ανέλαβε και τα έξοδα μετακίνησης των 
εθνικών ομάδων, τα οποία για τις 4 ευρωπαϊκές ομάδες που δήλω-
σαν συμμετοχή (Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία και Γιουγκοσλαβία) θα 
ήταν ιδιαίτερα υψηλά διότι έπρεπε να διασχίσουν όλο τον Ατλαντικό 
Ωκεανό με πλοίο. Για τα αερόπλοια τύπου «Ζέπελιν» με τα οποία 
γίνονταν οι περιορισμένες εμπορικές αερομεταφορές της εποχής, 
ούτε λόγος, διότι τα έξοδα ενός υπερατλαντικού ταξιδιού θα ήταν 

δυσθεώρητα και απλησίαστα. 
Η σέντρα του πρώτου παγκόσμιου κυπέλου 

ορίστηκε για τις 13 Ιουλίου του 1930 στο Μο-
ντεβιδέο, την πρωτεύουσα της διοργανώτριας 
χώρας. Έτσι σχεδόν ένα 20ήμερο πριν. στις 21 
Ιουνίου της ίδιας χρονιάς, η Εθνική Ρουμανίας 
αφού ταξίδεψε σιδηροδρομικώς μέχρι την Ιταλία, 
απέπλευσε με το ιταλικό ατμόπλοιο Conte Verde 
από τη Γένοβα. Ακολούθησε μια πρώτη στάση 
στο Βιλφράνς ντε Μερ όπου επιβιβάστηκε η εθνι-
κή Γαλλίας. Επόμενη στάση ήταν η Βαρκελώνη 
όπου το πλοίο παρέλαβε την Εθνική Βελγίου και 
μετά διασχίζοντας τον Ατλαντικό, «έπιασε» λιμάνι 
απέναντι, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. 
Εκεί παρέλαβε την εθνική Βραζιλίας και στις 4 
Ιουλίου 1930 κατέπλευσε στο Μοντεβιδέο της 
Ουρουγουάης.

Η εθνική Γιουγκοσλαβίας από την πλευρά 
της, αρχικά σχεδίαζε να ταξιδέψει μαζί με τους 
Ρουμάνους. Άργησαν όμως να ρυθμίσουν τα 
οργανωτικά στο Βελιγράδι, το ατμόπλοιο Conte 
Verde «γέμισε» στο μεταξύ και τελικά ταξίδεψαν 
μόνοι τους, ναυλώνοντας τραίνο που τους μετέ-
φερε μέχρι τη Μασσαλία όπου βρήκαν θέσεις με 
το ταχυδρομικό ατμόπλοιο «Φλόριντα» το οποίο 
θα ταξίδευε μέχρι την Ουρουγουάη. Εκεί όμως. 
Στο λιμάνι της Μασσαλίας συνέβη μια σχεδόν 
άγνωστη μικρή ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου. 

Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΡΓΗΣΕ ΛΟΓΩ ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΤΟΥ 1930

Η Αίγυπτος αποδέχθηκε την πρόσκληση συμ-
μετοχής στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο η Αίγυ-
πτος, κάπως αργοπορημένα. Η αργοπορία της 
Αιγύπτου συνέπεσε με την «άλλη» αργοπορία 
των Γιουγκοσλάβων οπότε οι δύο εθνικές κανό-
νισαν να ταξιδέψουν στο Μοντεβιδέο, με το ίδιο 
πλοίο από τη Μασσαλία. 

Όμως μια θαλασσοταραχή καθυστέρησε το 
πλοίο της αιγυπτιακής αποστολής που όταν έ-
φθασε στη Μασσαλία, το «Φλόριντα» είχε ανα-
χωρήσει μόνο με τους Γιουγκοσλάβους καθώς 
ήταν ταχυδρομικό πλοίο και δεν μπορούσε να 
αλλάξει τις ώρες του. Έτσι η εθνική Αιγύπτου 
επέστρεψε πίσω και δεν υλοποιήθηκε ποτέ η 
συμμετοχή της στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο.

Με πλοίο ταξίδεψε και η εθνική του Μεξικό μέχρι την Ουρουγουάη. Πάλι δια μέσου του Ατλαντικοί αλλά με διαφορε-
τικές κατευθύνσεις. Αναχώρησε από την πόλη  Βερακρούζ και έπλευσε βόρεια μέχρι τη Νέα Υόρκη. Από εκεί επιβιβά-
στηκε στο πλοίο που θα μετέφερε την εθνική ομάδα των ΗΠΑ μέχρι το Μοντεβιδέο, ενώ οι ΗΠΑ κάλυψαν και τα ναύλα 
των Μεξικανών και όλο αυτό το ταξίδι έγινε με τέτοιο τρόπο λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι 
Μεξικανοί.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
Στη διάρκεια όλων των ημερών που οι εθνικές ομάδες ταξίδευαν μερόνυχτα εν πλω μέχρι την Ουρουγουάη, οι προ-

πονήσεις γίνονταν στο κατάστρωμα των πλοίων, για να παραμείνουν σε ποδοσφαιρική ετοιμότητα οι ποδοσφαιριστές 
και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους, οι εθνικές ομάδες τους. οι ασκήσεις γυμνα-
στική γίνονταν σα κλειστούς χώρους των πλοίων ακόμη και στα αμπάρια ενώ το κατάστρωμα χρησιμοποιούνταν για α-
σκήσεις με μπάλα. Κι όλα αυτά με ακριβές πρόγραμμα ώστε να μπορούν να προπονούνται εναλλάξ όλες οι ομάδες που 
συνταξίδευαν με το ίδιο πλοίο. 

Για τακτικές και συστήματα όμως, ούτε λόγος να γίνεται. Οι χώροι δεν επαρκούσαν επ’ ουδενί και ο Λουσιέν Λοράν, 
επιθετικός της Γαλλίας, περιέγραψε σε μεταγενέστερα χρόνια τις συνθήκες εκείνων των προπονήσεων επί πλοίου…:

«Απλώς κάναμε προπόνηση τρέχοντας γύρω από το πλοίο, στο κατάστρωμα. Τρέξιμο, τρέξιμο όλη την ώρα. Κάτω 
στα αμπάρια κάναμε ασκήσεις, διατάσεις, άλματα, τρέξιμο με ανέβασμα- κατέβασμα σκαλοπατιών, άρση βαρών. Υ-
πήρχε και μια πισίνα, την οποία χρησιμοποιούσαμε όλοι μέχρι να δροσίσει ο καιρός. Και στον ελεύθερο χρόνο, διασκε-
δάζαμε με έναν θίασο κωμικών ή με ένα κουαρτέτο εγχόρδων που μας συνόδευαν στο ταξίδι. Ήταν σαν κατασκήνωση 
διακοπών. Στην πραγματικότητα δεν κατανοούσαμε τότε, την ιστορική σημασία που είχε εκείνη η συμμετοχή μας, στην 
Ουρουγουάη. Μόνο μετά από χρόνια εκτιμήσαμε τη θέση που πήραμε στην ποδοσφαιρική ιστορία, όλοι εμείς που 
συμμετείχαμε. Τότε για όλους μας, ήταν απλώς μια περιπέτεια. Ήμασταν νέοι που το διασκεδάζαμε. Το ταξίδι στο Conte 
Verde κράτησε 15 ημέρες. Ήταν 15 πολύ χαρούμενες μέρες».

Με τραίνα, με πλοία, πλέοντας για ημέρες στον Ατλαντικό και κυρίως με προπονήσεις πάνω στο κατάστρωμα, οι 
εθνικές ομάδες έφθασαν στο Μοντεβιδέο και βρήκαν την πόλη χιονισμένη. Ήταν Ιούλιος μήνας όμως ήταν χειμώνας 
για το Νότιο Ημισφαίριο. Και μέσα σε ένα χιονισμένο γήπεδο, στον  πρώτο αγώνα της διοργάνωσης μεταξύ Γαλλίας και 
Μεξικού, στις 13 Ιουλίου 1930, ο Μισέλ Λοράν σημείωσε το πρώτο γκολ, στο 19’ , δίνοντας το προβάδισμα στη Γαλλία. 
Τρέχοντας να τον αγκαλιάσουν οι συμπαίκτες του για να πανηγυρίσουν μαζί του, πρόσεχαν να μη γλιστρήσουν στο 
χιόνι. Κανείς δεν καταλάβαινε ότι πανηγύριζαν το πρώτο γκολ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου και ότι εκείνη τη 
στιγμή, όλοι τους έγραφαν ιστορία.

Προπόνηση της εθνικής Γαλλίας στο 
κατάστρωμα και εν πλω προς Ουρουγουάη

Προπόνηση στο κατάστρωμα για την Εθνική 
Βραζιλίας πριν την άφιξη στην Ουρουγουάη

Παράταση στην προθεσμία απογραφής 
εργαζομένων και ψηφιακής οργάνωσης 

του χώρου εργασίας από τις επιχειρήσεις, 
ζητά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Να παραταθεί η προθεσμία απογραφής των εργαζο-
μένων και ψηφιακής οργάνωσης του χώρου εργασίας 
από τις επιχειρήσεις τουλάχιστον έως το τέλος Ιανουαρίου 
2023, προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εμπλεκόμε-
νοι να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα και με επάρκεια στην 
πρωτόγνωρη, καινοτόμα και ιδιαίτερα επωφελής για το 
σύνολο των εργαζομένων, του κόσμου της αγοράς και του 
επιχειρείν διαδικασία, ζητάει ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ΚΟ 
της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. 
Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.

Όπως υπογραμμίζει σε σχετική Ερώτησή του, παρά 
το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μεγάλη αλλαγή σε σχέση 
με τα εργασιακά και την λειτουργία των επιχειρήσεων θα 
συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή μετάβαση της νέας 
εποχής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εντούτοις, όλοι οι 
εν λόγω κλάδοι, δια των συλλογικών τους οργάνων εκφρά-
ζουν έντονο προβληματισμό για την επάρκεια του χρόνου 
που δίδεται – με καταληκτική ημερομηνία έως την 30η Νοεμβρίου 2022 - προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

Και αυτό γιατί οι ριζικές αλλαγές στην υποβολή του τρόπου κατάθεσης του πίνακα προ-
σωπικού και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας καθώς και η μη επαρκής επί του παρό-
ντος ενημέρωση των εμπλεκομένων (με τη διοργάνωση ημερίδων ή/και σεμιναρίων) για 
την καλύτερη διαδικασία αποτύπωσης και απογραφής του ψηφιακού χρόνου εργασίας για 
το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της χώρας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, αποτελούν 
ανασχετικούς παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιπροσθέτως, ο κ. Τσαβδαρίδης σημειώνει ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας 
εμποδίζεται και από τον μεγάλο φόρτο εργασίας που ήδη έχουν τα λογιστήρια, καθώς – 
όπως αυτά αναφέρουν - είναι επιφορτισμένα με εργασίες διαβίβασης παραστατικών στη 
πλατφόρμα My Data, ΦΠΑ , υπολογισμού των Δώρων Χριστουγέννων, Φόρου Μισθωτών 
Υπηρεσιών και Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών, Δηλώσεις Πόθεν Έσχες, Δηλώσεις 
Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων, Συμπληρωματικές Δηλώσεις Αναδρομικών 
Φορολογίας Εισοδήματος Αναδρομικών Μισθωτών και Συνταξιούχων και διάφορες άλλες 
δηλωτικές υποχρεώσεις.



Ήταν λίγος  ο βαθμός  
της ισοπαλίας που πήρε η 
Βέροια στην Ηγουμενίτσα 
από τον Θεσπρωτό στα 
πλαίσια  για την 4η αγωνι-
στική της SL2.

Και αυτό γιατί οι φιλο-
ξενούμενοι ήταν καλύτεροι 
στην μεγαλύτερη διάρκεια 
του αγώνα και τους έλλειψε 
για μία ακόμη φορά η τελική 
προσπάθεια να πετύχουν 
γκολ στις καλές ευκαιρίες 
που δημιούργησαν 

Η «Βασίλισσα» για ένα 
ακόμη παιχνίδι ήταν ανώτε-
ρη μέσα στο γήπεδο, είχε τις 
κλασικότερες ευκαιρίες με το 
μέρος της, όμως δεν κατά-
φερε να φτάσει στη νίκη.

Δέχθηκε και πάλι ένα 
τέρμα σε αντεπίθεση, λίγο 
πριν τη λήξη του ημιχρό-
νου, στην επανάληψη προ-
σπάθησε για το καλύτερο, 
έφτασε στην ισοφάριση ό-
μως δεν μπόρεσε να κάνει 
το κάτι παραπάνω για να 
φύγει με το πρώτο της φετι-
νό τρίποντο.

Οι Βεροιώτες μπήκαν 
δυνατά στο ματς και μόλις 
στο 7’ έχασαν μια πολύ κα-
λή ευκαιρία, όταν μετά από 
σέντρα του Παπαχρήστου ο 
Μπελεβώνη από το σημείο 
του πέναλτι έπιασε την κε-
φαλιά, όμως ο Τσιμόπουλος 
έδιωξε εντυπωσιακά!

Στο 16’ και 19’ οι Μπού-
ζας και Μπουκουβάλας δεν 
κατάφεραν να απειλήσουν 
από καλή θέση, με τους 
γηπεδούχους σταδιακά να 
προσπαθούν να ισορροπή-
σουν τον ρυθμό και στο 31’ 
να έχουν την πρώτη τους 
καλή στιγμή, όταν ο Ρίζος 
έβγαλε επικίνδυνη σέντρα 
και ο Παπαδόπουλος μπλό-

καρε προ του Μπονίγια.
Οι «κυανέρυθροι» στα 

τελευταία λεπτά του ημιχρό-
νου προσπάθησαν να γί-
νουν περισσότερο πιεστικοί 
και στο 38’ είχαν άλλη μια 
καλή ευκαιρία, όταν μετά 
από σέντρα προς την πε-
ριοχή του Θεσπρωτού, οι 
Φασίδης, Ιωάννου και Μπε-
λεβώνης δεν μπόρεσαν να 
σκοράρουν σε αλλεπάλλη-
λα σουτ, με τον γκολκίπερ 
του Θεσπρωτού να σώζει 
την εστία του!

Ότι δεν κατάφεραν οι 
Βεροιώτες, το έκαναν οι 
γηπεδούχοι, αφού στο 41’ 
βγήκαν στην αντεπίθεση 
με τον Μπονίγια, ο οποίος 
μπήκε στην περιοχή και την 
κατάλληλη στιγμή «έσπα-
σε» τη μπάλα για τον Κων-
σταντίνου, ο οποίος δεν 
δυσκολεύτηκε να στείλει τη 
μπάλα στα δίχτυα γράφο-
ντας το 1-0!

Στην επανάληψη η «Βα-
σίλισσα» μπήκε και πάλι 
καλύτερα στο γήπεδο, χω-
ρίς όμως οι παίκτες της να 
γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυ-

νοι για την αντίπαλη εστία.
Τελικά η υπεροχή τους 

καρποφόρησε στο 64’ ό-
ταν μετά από ψηλοκρεμα-
στή σέντρα από δεξιά του 
Μπουκουβάλα, ο Φασίδης 
μπήκε με φόρα και έπιασε 
την δυνατή κεφαλιά, στέλ-
νοντας τη μπάλα στα δίχτυα 
του Τσιμόπουλου για το 1-1.

Οι Βεροιώτες συνέχισαν 
να έχουν το πάνω χέρι και 
στο επόμενο λεπτό η κε-
φαλιά του Στίκα κατέληξε 
στα χέρια του γκολκίπερ 
του Θεσπρωτού, ενώ στο 
71’ τεράστια ευκαιρία όταν 
ο Μπούζας έβγαλε με το κε-
φάλι για τον Μπουκουβάλα, 
αυτός φάτσα με την εστία κι 
ενώ ήταν έτοιμος να σκο-
ράρει, ο Μαρτίνεζ έσωσε 
πάνω στη γραμμή του τέρ-
ματος του Θεσπρωτού!

Στο 76’ μετά από βαθιά 
μπαλιά του Τρομπούκη για 
τον Ρούση που έμπαινε 
επικίνδυνα, ο Στίκας πρό-
λαβε και απομάκρυνε με 
προβολή, ενώ δύο λεπτά 
αργότερα ο Τρομπούκης 
γλίτωσε την απευθείας κόκ-

κινη (πήρε κίτρινη) για μαρ-
κάρισμα από πίσω!

Στο 80’ ακυρώθηκε σω-
στά γκολ του Μπονίγια ως 
οφσάιντ, ενώ στο 90’ το 
δυνατό σουτ του Μίγγου α-
πό το ύψος της περιοχής, 
έφυγε μόλις άουτ, με το 1-
1 να παραμένει και τις δύο 
ομάδες να μοιράζονται τους 
βαθμούς.

Δια ιτητής:  Γιούργας 
(Κέρκυρας)

Βοηθοί: Κακαφώνης (Α-
χαΐας), Νάστος (Πρέβεζας / 
Λευκάδας)

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ: Τσιμό-
πουλος, Σεμερτζάκης (60’ 
λ.τ. Μαρτίνεζ), Γώγος, Ρί-
ζος, Τρομπούκης, Μίγγος, 
Πέρεζ (86’ Πανταζέλος), 
Μπίκας, Αδαμάκης (74’ 
Ρούσης), Κωνσταντίνου 
(86’ Δρίτσας), Μπονίγια.

ΒΕΡΟΙΑ: Παπαδόπου-
λος, Μουχάλης, Παπαχρή-
στος, Στίκας, Μαραγκός, 
Μπούζας (85’ Περδίκης), 
Ορφανίδης (75’ Κατσού-
κης), Μπελεβώνης, Φασί-
δης, Μπουκουβάλας, Ιωάν-
νου.
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Θεσπρωτός - ΠΑΕ Βέροια 1-1
Πλασματικό το τελικό αποτέλεσμα !!

Ανησυχία δημιουργήθηκε 
χθες το πρωί από την 
πληροφορία ότι ο πρόε-

δρος της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ Στέργιος 
Διαμάντης είναι ιδιαίτερα ενο-
χλημένος και τίθεται θέμα μέχρι 
και παραμονής του στη κορυ-
φή της διοίκησης της ομάδας. 
Αποκλειστικά την πληροφορία 
μετέδωσε το πρωί της Δευτέ-
ρας(28/11) ο Βασίλης Βόλκος 
στην εκπομπή της Σοφίας Γκα-
γκούση «Πρωινές Σημειώσεις» 
του ΑΚΟΥ 99,6. 

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον κ. Δια-
μάντη μας διευκρίνισε ότι το θέμα ανέκυψε 

διότι την προσεχή Παρασκευή είχε κανο-
νιστεί φιλικό παιχνίδι με την Μακάμπι Χάι-
φα, με δεδομένο ότι η Βέροια είχε ματς την 
Δευτέρα. Όταν το πρόγραμμα άλλαξε και η 
Βέροια παίζει πλέον Κυριακή, ο ίδιος δια-
φώνησε με την διεξαγωγή του φιλικού για 
το οποίο δεν είχε μάλιστα πλήρη γνώση και 
ενημέρωση. Αναμένεται το θέμα να επιλυθεί, 
αφού έγινε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο 
της ομάδας αργά χθες βράδυ, ωστόσο το 
αποτέλεσμα του δεν έγινε γνωστό μέχρι την 
έκδοση της εφημερίδας. Σε κάθε περίπτωση 
ο Στέργιος Διαμάντης γνωρίζουμε ότι δεν 
μπορεί να είναι «διακοσμητικός» πρόεδρος 
και θέλει ενημέρωση για όλα τα θέματα της 
ομάδας, αλλά στηρίζει ένθερμα το νέο εγχεί-
ρημα και είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραι-
τηθεί για μια τέτοια αφορμή. 

Ο Στέργιος Διαμάντης συγκάλεσε 
έκτακτο Δ.Σ. της ΠΑΕ Βέροια

και ζήτησε εξηγήσεις 
Αφορμή φιλικό ματς

με την Μακάμπι Χάιφα



Με ατού την εμπει-
ρία των παικτών του ο 
Φίλιππος Βέροιας κέρ-
δισε με 32-27 το Πανό-
ραμα στη Θεσσαλονί-
κη, σε συνάντηση για 
την Α2 Εθνική Ανδρών.

Ο Φίλιππος είχε μό-
λις 10 παίκτες σε αυτό 
το ματς, αλλά, με 25 
γκολ από την τριάδα 
Χατζηγεωργίου (10), 
Βλάχου (8), Διδασκά-
λου (7) έφθασε σε μία 
πολύτιμη επιτυχία σε 
βάρος μαχητικής ομά-
δας που αγωνίσθηκε με 
πείσμα.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 
6-5, 6-10, 7-13, 9-14, 

11-17 ( ημίχρονο ), 14-17, 17-19, 19-
21, 20-24, 23-28, 27-32.

Διαιτητές: Βαγγελτζίκης-Νικόλας
Δίλεπτα: 4-5
Πέναλτι: 5/3, 5/4
ΠΑΝΟΡΑΜΑ: Μεγγίδης , Ευστρατί-

ου, Μαυρίδης 4, Βακουφάρης 2, Τσα-
κωνιάτης 2, Βαρβισιώτης, Καρούσης 
7, Ιλέρης 3, Μηλιός 1, Μαραβέλιας 3, 
Ρουμελιώτης 4, Ντέμπος, Μαμούρης 
1.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Χαντζαρί-
δης, Κούγιας, Βλάχος 8, Γραμματι-
κόπουλος 2, Κρέξης 1, Δεληχρήστος 
1, Χατζηγεωργίου 10, Αμπρικίδης 2, 
Χατζημασούρας 1, Διδασκάλου 7.

Στη Γ εθνικη κατη-
γορία που διεξήχθη 
στη Βεροια συμμε-
τείχαν οι ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ , ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΗΣ και ΚΑ-
ΤΟΓΛΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥ-
ΛΟΣ. 

Με τρ ία  μηδέν 
στην πρώτη συνά-
ντηση επί του Ο.Α.
Νάουσας συνέχισαν 
στην οκτάδα , όπου 
αντιμετώπισαν τον 
Ο.Α.Εδεσσας, ο οποίος ήταν και νικητής του 
φετινού διασυλλογικού πρωταθλήματος και 
ηττήθηκαν με δυο μηδέν.

Στις γυναίκες για μια ακόμη χρόνια αγω-
νίστηκαν στα ΚΟΥΦΑΛΙΑ, η ΓΚΙΛΤΣΗ ΧΡΙ-

ΣΤΙΑΝΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 
και ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΣΠΑ στη Β´ εθνικη κατηγο-
ρία όπου και παρέμειναν.

Αρχηγός των αθλητών/ τριών η κ. Παλαι-
στη ντεπη.

Συγχαρητήρια σε όλο το αγωνιστικό team 
του ομίλου.

Ντέρμπι με τα όλα του 
παιχνίδι του Φίλιππου Βέ-
ροιας στην έδρα της Νίκης 
Βόλου για την 8η αγωνι-
στική της Β’ Εθνικής. Η α-
ναμέτρηση ήταν σαφώς η 
πιο οριακή που έχει δώσει 
η ομάδα μας στις φετινές 
της επίσημες υποχρεώ-
σεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του αγώνα, οι δύο ομάδες 
δίνανε σκληρή “σώμα με 
σώμα” μάχη τόσο στον α-
γωνιστικό χώρο, όσο και 
στον πίνακα του σκορ. 
Οι τρεις πρώτες περίοδοι 
βρήκαν την ομάδα μας να 
προηγείται με τρεις, δύο 
και τέσσερις πόντους αντί-
στοιχα και τα πάντα κρίθη-
καν στην τέταρτη περίοδο.

Εκεί η ομάδα μας ξεκίνησε δυναμικά και “έχτισε” μια μι-
κρή διαφορά, η οποία στα πέντε λεπτά έφτασε να είναι στο 
+7 υπέρ μας. Η Νίκη Βόλου πέρασε στην αντεπίθεση και 
με τη βοήθεια ευνοϊκών διαιτητικών αποφάσεων σε καίριες 
στιγμές του δεκαλέπτου, κατάφερε αρχικά να ισοφαρίσει 
και εν τέλει να πάρει τη νίκη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο, σχε-
δόν όλοι οι παίκτες μας ήταν χρεωμένοι με τέσσερα φάουλ, 
κάτι που αποτελούσε εμπόδιο για την αμυντική μας λει-
τουργία. Όλα κρίθηκαν, κυριολεκτικά, στην τελευταία επί-
θεση με τη Νίκη Βόλου να πετυχαίνει τρίποντο κάνοντας το 
84-82 στη δική της και τον Φίλιππο να αστοχεί σε τρίποντο 
του Ξενιτίδη.

Τα δεκάλεπτα: 25-28, 43-45 (ημίχρ.), 65-69, 84-82.
Φίλιππος Βέροιας (Κοθράς): Αποστολίδης 4, Ιγγλέζος 2, 

Καραγιώργος 6 (2), Νικάι, Δημαλής, Ελευθεριάδης 34 (1), 
Ξενιτίδης 6, Κωνσταντινίδης 4, Κάτζος 8 (2), Μπένας 18.

Τααποτελέσματατης8ηςαγωνιστικής
ΑΓΣ Ιωαννίνων – Δόξα Λευκάδας  ........................64-87
Νίκη Βόλου – Φίλιππος Βέροιας  ..........................84-82
Τρίκαλα Basket – Βίκος Ιωαννίνων  .....................75-74
Αναγέννηση Καρδίτσας – Ολυμπιακός Βόλου ..... 87-52

Ναύαρχος Βότσης – Πρωτέας Γρεβενών ...............8-69

Ηβαθμολογία
1. Έσπερος Λαμίας  ...................................................14
2. Βίκος Ιωαννίνων  ...................................................13
3. Φίλιππος Βέροιας  .................................................13
4. Τρίκαλα  .................................................................13
 ......................................................................................
5. Νίκη Βόλου  ...........................................................12
6. Δόξα Λευκάδας  .....................................................12
7. Ναύαρχος Βότσης ................................................. 11
8. Αναγέννηση Καρδίτσας  ...........................................9
9. Πρωτέας Γρεβενών .................................................8
10. Ολυμπιακός Βόλου  ...............................................7
 ......................................................................................
11. ΑΓΣ Ιωαννίνων  ......................................................7

Επόμενηαγωνιστική
Δόξα Λευκάδας – Νίκη Βόλου
Φίλιππος Βέροιας – Έσπερος Λαμίας
Βίκος Ιωαννίνων – ΑΓΣ Ιωαννίνων
Ολυμπιακός Βόλου – Τρίκαλα Basket
Πρωτέας Γρεβενών – Αναγέννηση Καρδίτσας
Ρεπό: Ναύαρχος Βότσης
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Μπάσκετ Β’ Εθνική
Νίκη Βόλου-Φίλιππος Βέροιας 84-82:

Του… “γλίστρησε” η νίκη από τα χέρια

Με τέσσερις αθλητές και τέσσερις 
αθλήτριες συμμετείχε ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, στο κορυφαίο 
Πανελλήνιο Διασυλλογικό πρωτάθλημα 

τένις για Άνδρες και Γυναίκες

Χαντ μπολ Α2
Σημαντική νίκη στο Πανόραμα

για τον Φίλιππο Βέροιας με 27-32
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Μία ολόκληρη μουσική ιστορία «Από τη 
Μακεδονία στην Ήπειρο» με τον κορυφαίο 
δημοτικό τραγουδιστή Κώστα Τζίμα στο 
πρώτο ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ στη Βέροια!

Ο δημοτικός τραγουδιστής από την Ή-
πειρο, ο κορυφαίος Κώστας Τζίμας, συνα-
ντά τους Φώτη Τράσια και Δημήτρη Παρά-
σχο σε μια βραδιά γεμάτη μουσική.

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στην αίθου-
σα Sala του πολυχώρου «Ελιά» στις 10 το 
βράδυ, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την 
ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό τους και 
να γλεντήσουν με ζωντανή παραδοσιακή 
μουσική.

Είσοδος: 6 ευρώ
Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Τραγούδι: Κώστας Τζίμας, Φώτης Τρά-

σιας
Κλαρίνο: Δημήτρης Παράσχος
Βιολί: Θάνος Ρούμπος
Κρουστά: Αντώνης Παπαδόπουλος
Τρομπέτα: Θοδωρής Σιταράς
Αρμόνιο/ ακορντεόν: Πέτρος Πιπιλιάρης
Απαραίτητη η κράτηση
Τηλέφωνα κρατήσεων:
6944 2900 50 6977 4264 25

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για 
τον κορυφαίο του δημοτικού τραγουδιού 
Κώστα Τζίμα, μέσα από το προφίλ στο 
«Αντέτι» , το 1ο Ψηφιακό Δίκτυο Παράδοσης και 
Πολιτισμού, εδώ: https://bit.ly/3tLOug2

Δείτε την Ελιά στο χάρτη εδώ: https://goo.gl/
maps/carW6BCY2kT7YpWJ6

Μέγας Χορηγός: 
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης EASY EDUCATION 

https://easy-education.gr/
Χορηγοί:

Filéo Elegant Living
Τυροκομικά «Πάικο»
Υποστηρικτές:
Στάσου Μύγδαλα 
VEN 54 pizza n pasta
Σιδηροκατασκευές Αφοί Γκαλαϊτση και ΣΙΑ ΟΕ
Διοργάνωση:  MAESTRIA CULTURAL 

E V E N T S  h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
maestriaculturalevents

Υποδοχή του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Βελίκης κ. Σιωνίου στην φιλόξενη 

Ι. Μονή των Αγίων Πάντων Βεργίνης
 
 Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 

το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων, μετέβη στην Ιερά Μονή 
των Αγίων Πάντων Βεργίνης, 
όπου υποδέχθηκε μετά της α-
δελφότητος της Ιεράς Μονής, 
τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Βελίκης κ. Σιώνιο, Ιεράρχη της 
Εκκλησίας της Βουλγαρίας. 

Μετά τη σχετική δέηση στο 
Καθολικό της Μονής, ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Παντελεήμων, καλωσόρισε 
τον Θεοφιλέστατο και τη συ-
νοδεία του με θερμούς λόγους 
αγάπης και ευχήθηκε οι Άγιοι 
Πάντες να τους προστατεύουν 
και να τους δίδουν δύναμη στη διακονία τους.  

Από την πλευρά του, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης και Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του 
Μπάτσκοβο κ. Σιώνιος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την θερμή υποδοχή και την αβραμιαία φιλοξενία.

 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κ. Σιώνιος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αποστολική Μητρό-
πολη της Βεροίας καθώς μετέφερε δύο Ιερές Εικόνες των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου και προεξήρχε στους εορτασμούς για την εορτή του Αγίου Κλήμη Αρχιεπισκόπου Αχρίδος, η κάρα 
του οποίου φυλάσσεται στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί 

θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους : 
1. Την επιχείρηση κρεάτων ΓΑΛΙΚΑ για την δωρεά κρεάτων.
2. Το κρεοπωλείο ΜΟΡΦΙΔΗΣ για την δωρεά κρέατος.
3. Τον κ. Πρόδρομο Χατζόγλου για την προσφορά γλυκών στα παιδιά και το προσωπικό του κέ-

ντρου.
4. Την κ. Ιφιγένεια Βασιλειάδου για την προσφορά οποροκηπευτικών για το γεύμα των παιδιών. 

Για το Δ.Σ.
Η εθελόντρια Διευθύντρια Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα.

Δήμος Νάουσας: Αποκομιδή 
αδρανών υλικών και ογκωδών αντικειμένων 

από την Υπηρεσία Καθαριότητας 
Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι όσοι δημότες επιθυμούν να απομακρύνουν από τις οικίες τους ή 

από χώρους εργασίας απορρίμματα, που δεν μπορούν να απορριφθούν στους κάδους, όπως για πα-
ράδειγμα αδρανή υλικά, προϊόντα κοπής πρασίνου και ογκώδη αντικείμενα θα πρέπει να απευθύνονται 
στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νάουσας, η οποία είναι αρμόδια για την απομάκρυνση των εν 
λόγω υλικών και αντικειμένων.  

Περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 23323 50368. 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ Νάουσας: Εκδήλωση για την  3η Δεκεμβρίου- 
Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία

Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Νάουσας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία σας προσκαλεί 
την Παρασκευή  2 Δεκεμβρίου στις 10:00-12:00μμ  στον πεζόδρομο της Σολωμού στη βιωματική δράση 
γνωριμίας και αλληλεπίδρασης: «Είμαι και Εγώ σαν Εσένα»,  παίζοντας επιτραπέζια παιχνίδια, ζωγρα-
φίζοντας και διασκεδάζοντας με σύνθημα: «Όλοι ίσοι…Όλοι διαφορετικοί»!  

Επιθυμία μας είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία να είναι μία ημέρα στοχασμού και 
ειλικρινούς ενδιαφέροντος για τα άτομα με αναπηρία. Ας γίνει η αφορμή να αντιληφθούμε ότι «διαφο-
ρετικότητα» σημαίνει «μοναδικότητα» και να ενώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε κάθε διαχωρισμό και 
αποκλεισμό. Να εστιάσουμε την προσοχή μας στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με 
αναπηρία.

Σας περιμένουμε όλες και όλους!!
Εκ του ΕΕΕΕΚ

Η «BLACK FRIDAY»... 
ΣΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ! 

Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης

 Η φράση «Στης ακρίβειας τον καιρό...», όσο και αν παραπέμπει σε 
στίχους γνωστών τραγουδιών, δεν παύει να εκφράζει μια πραγματικότη-
τα που υφίσταται και σήμερα με τις ανατιμήσεις των βασικών προϊόντων 
διαβίωσης, που παρά τα αναγγελόμενα μέτρα υποστήριξης των κατανα-
λωτών, δεν φαίνεται να εξασφαλίζονται τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στην 
γενικότερη αγωνιώδη προσπάθεια που εξελίσσεται για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της ακρίβειας, ανακύπτει και η αναβίωση της λεγόμενης 
«Μαύρης Παρασκευής», του ξενόφερτου θεσμού που έγινε γενικότερα 
γνωστός υπό την αγγλόφωνη εκδοχή του ως «Black Friday», σαν μια προ-
σπάθεια αύξησης του τζίρου μέσω γενικευμένων εκπτώσεων των τιμών 
στα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση.

 Η «Black Friday» εντάσσεται στις κινήσεις που επιχειρούνται προ-
κειμένου να αυξηθεί ο τζίρος, με διάφορα μέσα επικοινωνιακού κυρίως 
χαρακτήρα, στα πλαίσια των παγιωμένων πλέον προβλημάτων του τόπου, 
μεταξύ των οποίων η κρίση που βιώνει η αγορά. Η βελτίωση των δεικτών 

της αγοραστικής κίνησης αποτελεί ένα διαρκές στοίχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ζητούμενη ανά-
καμψη της αγοράς, προβάλλει η οικονομική ευχέρεια των καταναλωτών, ώστε να δοθεί η απαιτούμενη πνοή 
που χρειάζεται και να υπάρξει ανάκαμψη. 

Οι τοπικές οικονομικές δραστηριότητες κάθε τόπου που στηρίζονται στον πρωτογενή αλλά και στον δευ-
τερογενή παραγωγικό τομέα, σημειώνουν μια κατιούσα πορεία. Το κόστος της παραγωγής, τα προβλήματα 
στη διακίνηση και την μεταποίηση των προϊόντων και η γενικότερη οικονομική κρίση, μειώνουν συνεχώς το 
εισόδημα των πολιτών, με εμφανείς τις συνέπειες για την αγορά. Σημαντικός αριθμός πολιτών που βλέπει τις 
οικονομίες του να μειώνονται δραματικά λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης, δυσχεραίνεται να προμηθευ-
τεί τα προϊόντα της αγοράς εκτός από τα απολύτως αναγκαία, όσο και εάν αυτά περιστασιακά διατίθενται σε 
χαμηλότερες τιμές, στα πλαίσια επικοινωνιακού κυρίως τύπου εκπτώσεων, όπως είναι η «Black Friday». Οι 
νομοθετικοί πειραματισμοί στον χώρο της Υγείας, υποχρεώνουν τους πολίτες να διαφυλάττουν έντρομοι τα 
υπολείμματα των οικονομιών τους για την απευχόμενη «κακιά ώρα», που θα χρειαστούν υπηρεσίες περίθαλ-
ψης.

 Η εμφανής υποβάθμιση της Δημόσιας Παιδείας και η υπέρμετρη αύξηση της παραπαιδείας, έχουν δημι-
ουργήσει οικονομικές συνθήκες δυσβάστακτες για τη μέση οικογένεια. Όλα αυτά κι άλλα πολλά επιμέρους 
ζητήματα απωθούν τους καταναλωτές από την αγορά, με αποτέλεσμα η κίνηση να είναι εμφανώς υποβαθ-
μισμένη. Αυτό παρατηρείται κατά αντίθεση με ότι συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια, όπου οι καταναλωτές 
κυριολεκτικώς συνωστίζονταν στα καταστήματα και η αγορά έσφυζε από κίνηση, ενεργοποιώντας όλα τα 
επαγγέλματα, με αποτέλεσμα την ευημερία του τόπου. 

Η επίκαιρη πολιτική, παραγωγική και κοινωνική συγκυρία, θέτει προ των ευθυνών τους όλες τις Αρχές, 
τους Φορείς και τους Παράγοντες, για την ανάληψη συντονισμένων δράσεων, ώστε να μην αφεθούν οι τοπι-
κές κοινωνίες στο ρόλο του απλού παρατηρητή των εξελίξεων.

 Επιβάλλεται άμεσα να πραγματοποιηθούν δυναμικές τομές στο χώρο του τοπικού εμπορίου, που να 
αποβαίνουν προς όφελος των καταναλωτών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα εμπιστεύονται και θα προτιμούν 
τα τοπικά εμπορικά καταστήματα για τις αγορές τους. Η διεκδίκηση πόρων και η διασφάλιση των αναγκαίων 
επενδύσεων θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν σημαντικά την οικονομική πορεία 
του τόπου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος επιβάλλεται γενικότερος συντονισμός και συνεργασία όλων των 
αρμοδίων, ώστε ο χρόνος να πάψει να κυλά εις βάρος των τοπικών αγορών. Ο ανταγωνισμός που ήδη κλι-
μακώνεται, είναι σκληρός και αμείλικτος. Ο καταναλωτής δέχεται συνεχώς αμέτρητα καταναλωτικά ερεθίσμα-
τα από τα τηλεοπτικά προγράμματα και από το διαδίκτυο, με το ηλεκτρονικό εμπόριο να κερδίζει συνεχώς 
έδαφος. 

Αν το στοίχημα για την βελτίωση των δεικτών της αγοραστικής κίνησης δεν κερδηθεί, οι τοπικές κοινωνίες 
θα υποβαθμιστούν δραματικά, με συνέπειες την πτώση των τιμών των ακινήτων, την ένταση της ανεργίας, 
την επίταση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων και τελικά τον μαρασμό και την εγκατάλειψη. Όσο και 
εάν το σύγχρονο marketing προβάλλει την «Black Friday» ως ευκαιρία φτηνής κατανάλωσης, σίγουρα δεν 
δίδεται πειστική απάντηση στην προσδοκία ως προς την ανάκαμψη της αγοράς, για την οποία απαιτείται 
γενικότερη κινητοποίηση.

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στην «Ελιά» της Βέροιας
Το πρώτο ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 

με τον κορυφαίο του δημοτικού 
τραγουδιού Κώστα Τζίμα

Μαζί με τους Φώτη Τράσια και Δημήτρη Παράσχο
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που 

δεν χρειάζονται  και θέλουν   να τα  προσφέ-
ρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  , το τηλέφωνο 
του Γηροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Σάββα Κυριωτίσσης Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πολυαγα-
πημένης μας συζύγου, μητέρας, 
γιαγιάς και αδελφής

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΡΥΣ.
ΚΑΠΕΤΗ

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 27 Νοεμ-

βρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (κοιμητή-
ρια) Βέροιας η Δανάη Σαββαϊδου σε 
ηλικία 85 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 29 Νοεμ-

βρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Λάζαρος Ευθ. Αντω-
νιάδης σε ηλικία 89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 29 Νοεμβρί-

ου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου στο Καμποχώρι Η-
μαθίας  ο Αστέριος Μυλωνάς σε ηλικία 
76 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 28 Νο-

εμβρίου 2022 στις 2.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (κοιμητή-
ρια) Βέροιας η Σοφία Αναστ. Πουτα-
χίδου σε ηλικία 90 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 28 Νο-

εμβρίου 2022 στις 4.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στο Κλειδί Ημαθίας η Ελένη Ρακο-
πούλου σε ηλικία 84 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ    

                                                
  Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροι-

ας``,  ευχαριστούν θερμά:
-Την κ.Ανθούλα Κουτσιώφτη και τα τέκνα της , για την ευγενική 

προσφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου και πατέ-
ρα τους Λεωνίδα Κουτσιώφτη.

-Την κ.Μαρία Κάτσιου και τον κ.Χρήστο Κάτσιο , για την ευγενική 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος  , εις μνήμη του θείου τους Λεωνί-
δα Κουτσιώφτη.

-Την κ.Μαρία Ζησιοπούλου , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη του πατέρα της Ευάγγελου Ζησιόπου-
λο , με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό του.

-Την κ.Ελένη Λουκίδου ,για την ευγενική προσφορά ποσότητας 
κρεάτων , εις μνήμη της μητέρας της Κωνσταντίας Λουκίδου , με την 
συμπλήρωση 5 ετών από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη Ελένης Ζεμπερίδου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 17 Ltr Ελαιόλαδου, 
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.  

-Την κ.Μαίρη Κουτόβα , για την ευγενική προσφορά 5 Ltr Ελαιόλα-
δου , εις μνήμη των γονέων της.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 100 Kgr Ακτινίδια , 
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προσφο-
ρά 15 Kgr γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.  

                                  
                                         Εκ της Δ/νσεως 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου 

Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας αλλά και εγώ προσωπικά ευχαριστούμε 
θερμά τον Ιατρό  Χειρουργό του Γ. Νοσοκομείου Βέροιας κ. Βασίλη 
Παπαδόπουλο αλλά και όλο το προσωπικό των εξωτερικών ιατρείων 
της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου μας για την αμεσότητα, την 
επιστημονική προσέγγιση και την ανθρωπιά με την οποία αντιμετώ-
πισαν περιστατικό ατόμου ΑμΕΑ του συλλόγου μας. 

Ευχαριστούμε επίσης τους γιατρούς : Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου, 
Κοτρώνη, Κουκοδίμου και τον ακτινολόγο Κώστα Κοτρίδη για τους 
παραπάνω λόγους επίσης. 

Η εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα.

Η εορτή του Αγίου Στυλιανού 
Παφλαγόνος στη Βέροια. 

Αρτοκλασία για τον Όμιλο 
Προστασίας Παιδιού Βεροίας

  Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε 
τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας με την 
ευκαιρία της εορτής του Αγίου Στυλιανού Παφλαγόνος.

 Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Παντελεήμων, τέλεσε Αρτοκλασία για τα μέλη του Ομίλου Προ-
στασίας Παιδιού Βεροίας και τους συνεχάρη για το σπουδαίο έργο που 
επιτελούν.

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» ευχαριστεί θερμά την κ. Ευαγγελία Λαζαρίδου, για την 
προσφορά ψυγείου(στη μνήμη της αδελφής της Ελένης),  προς κά-
λυψη αναγκών εξοπλισμού διαμερίσματος ωφελούμενης της δομής 
μας. Επίσης τις κ.κ. Γεωργία Στόκα, Γεωργία Σεκερτζίδου και Κική 
Τζιούρα,  για την προσφορά ειδών ρουχισμού, προς ανακούφιση 
αναγκών εμπερίστατων συνανθρώπων μας, ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων που συνδράμουμε. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς των 
συμπολιτών μας συμβάλλει στην αναβάθμιση του μέσου όρου της 
ποιότητας ζωής των ευάλωτων ανθρώπων που συνδράμουμε, στη 
μείωση των όποιων ανισοτήτων και προάγει σημαντικά  τον τοπικό 
μας πολιτισμό.Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγχρη-
ματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊ-
κό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Με λαμπρότητα η εορτή 
του Οσίου Νικοδήμου 

του Βεροιέως

 Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε 
και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 

10 στρέμματα περίπου, 

περιοχή Μακροχωρίου, 

πίσω από το Lidl, με 

ροδακινιές. Τηλ.: 6973 

339030 & 6957 387555.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδίου 

(μετά τη γέφυρα προς 

Εργοχώρι) εμβαδού 

78 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1975, χρήζει 

α ν α κα ί ν ι σ η ς .  Τη λ : 

2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

στα Παλατίτσια εντός 

του οικισμού 480 τ.μ., 

άρτιο και οικοδομήσι-

μο, με αποθήκη και α-

χυρώνα παλιά. Πλρη. 

τηλ.: 210 7228806 & 

6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην περιο-

χή Πιερίων, δίπλα στην 

πρώην ALPHA BANK. 

Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

209 τ.μ., συντελεστής δό-

μησης 1,2, Διογένους με 

Πιερίδων Μουσών γω-

νία, Βέροια. Τηλ.: 2331 

300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-

ρά στο κέντρο της Βέ-

ροιας γκαρσονιέρα μέ-

χρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. 

Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενο ι -

κιάζεται στην περιο-

χή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο 

του 2008, 6ου ορ’ό-

φου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλιμα-

τιστικό, θέα. Προτείνε-

ται για φοιτητές ΑΤΕΙ 

και κέντρου. Τιμή 270 

ευρώ. Πληροφορίες: 

mapapad@otenet.gr 

6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ροφος, Ανοίξεως 52. 

Π λ η ρ .  τ η λ . :  6 9 4 5 

852826.

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

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

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

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

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6973735020

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Μον/κια με αυλη 1Δ-ΣΚ  Α.Θ ερμ.κοπλαμ 280€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς πατριδα 100τ.μ κοπλαμ Α.Θ με αυλη 300€
ΑΛΣΟΣ 90 Τ.Μ 2ΔΣΚ επιδαπεδια θερμ. ,Θεα, χωρις κοιν.330€
ΚΥΠΡΟΥ Μονοκ/και ημιυπογ.ανακαινισμενη Α.Θ πελετ 2ΔΣΚ 230€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Γκαρς.44 τ.μ 1Δ-Κουζινα wc με Κ.Θερμαμαν-
ση 200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 65000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 

1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο

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

Καλλιθέα

Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο

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

Βικέλα

Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας

Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι

Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο

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

Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 

και Επιπλωμένο στο Κέντρο της

Θεσσαλονίκης

Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο

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

ντρο της Νάουσας

Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου

Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 

50μ2 έκαστη στο Σέλι.

Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο

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

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 

Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.

Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 

ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο

Κέντρο.

Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.

Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο

Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-

τίας Οδού

Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 

στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα

και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)

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

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

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

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

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



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.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

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

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

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-
κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 
τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

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

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

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

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

ΟΑγροτικόςΣυνεταιρισμόςστονΚρεβατάΗμαθίας,
ζητάει οδηγό Ε΄ κατηγορίας για άμεση πρόσληση.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο) πλήρως 
εξοπλισμένο, σε τιμή σόκ λόγω μετεγκατάστασης, σε κε-
ντρικό πεζόδρομο στη Βέροιας. Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 6971831009.

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

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

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

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

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

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα:
Υπάλληλο Αποθήκης

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Η Ευρώπη επιχειρεί να αναδιαμορφώσει την ενεργει-
ακή της στρατηγική ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί από τα 
εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα που πυροδότησαν την ενερ-
γειακή κρίση και πλήττουν τους καταναλωτές.

 Βασικός πυλώνας της νέας στρατηγικής της Ευρώπης 
αποτελούν οι ανανεώσιμες. Για αυτό, στις αρχές Νοεμβρί-
ου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε έναν επείγοντα 
Κανονισμό έκτακτης ανάγκης με μέτρα για την επιτάχυνση 
των ανανεώσιμων. Η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταρχι-
κό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική, με την άπλετη ηλιοφάνεια 
και τους δυνατούς ανέμους που διαθέτει. Οι Α.Π.Ε και πιο 
συγκεκριμένα τα αιολικά πάρκα, συνεισφέρουν ταυτόχρο-
να στην αντιμετώπιση και της ενεργειακής και της  κλιμα-
τικής κρίσης. Συμβάλουν παράλληλα στην ανάπτυξη με το 
φθηνό κόστος ενέργειας και την υποστήριξη των τοπικών 
κοινωνιών.

 Με ποιον τρόπο τα Αιολικά Πάρκα ωφελούν
 την ελληνική κοινωνία

• Φθηνό και σταθερό κόστος ενέργειας: Με βάση τα 
στοιχεία της ΡΑΕ για το κόστος των ορυκτών καυσίμων 
στον καταναλωτή για το πεντάμηνο Ιούλιος – Νοέμβριος 

2022, Τα νέα αιολικά πάρκα παράγουν 7 φορές πιο φθηνό 
ηλεκτρισμό από τo φυσικό αέριο και 3,5 φορές φθηνότερο 
από το λιγνίτη. Εκτός από χαμηλό, το συνολικό κόστος του 
ρεύματος από τα αιολικά πάρκα παραμένει σταθερό σε 
όλες τις δεκαετίες της ζωής τους. Αυτό συμβαίνει διότι ε-
ξαρτάται μόνο από το αρχικό κόστος κατασκευής τους που 

έχει καταβληθεί εξ αρχής και δεν επηρεάζεται 
από τις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών των 
καυσίμων, αφού ο άνεμος είναι δωρεάν. Το 
χαμηλό και σταθερό κόστος ενισχύει την αντα-
γωνιστικότητα της οικονομίας.

• Συμβάλλοντας στην περιφερειακή α-
νάπτυξη: Τα αιολικά πάρκα είναι μια αποκε-
ντρωμένη μορφή παραγωγής ενέργειας. Ανα-
πτύσσονται στην ελληνική επαρχία και συμ-
βάλλουν σημαντικά στη διάχυση της ανάπτυ-
ξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πιο 
συγκεκριμένα τα αιολικά πάρκα που λειτουρ-
γούσαν το 2020 στην Ελλάδα, δημιούργησαν 
1,6 θέσεις εργασίας ανά εγκατεστημένο MW, 
αναλογικά περισσότερες από άλλους κλάδους 
ηλεκτροπαραγωγήςΕπιπλέον, το ειδικό τέλος 
(3%) που παρακρατείται από τα ακαθάρι-
στα έσοδα των αιολικών πάρκων αποδίδεται 
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για 
εκτέλεση τοπικών αναπτυξιακών έργων και 
στους οικιακούς καταναλωτές για την περαιτέ-
ρω μείωση των λογαριασμών ρεύματος.

• Προσφέροντας ενεργειακή ανεξαρ-
τησία: Η αιολική ενέργεια είναι παράγοντας 
γεωπολιτικής ισχύος, ειρήνης και ασφάλειας 
στην περιοχή μας, διότι μπορεί να συμβάλει 
στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. 
Στη δεδομένη ενεργειακή κρίση, χωρίς αιολικά 
πάρκα η Ελλάδα θα χρειαζόταν 34% περισσό-
τερο εισαγόμενο φυσικό αέριο κάθε χρόνο. Με 
τιμές 200 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα, αυ-
τό αντιστοιχεί σε ετήσιο κόστος 4,8 δις ευρώ.

(ΤΑ ΝΕΑ)

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 στο 
ξενοδοχείο Αιγές πραγματοποιήθηκαν οι 
εκλογές στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημα-
θίας για την εκλογή μελών του διοικητικού 
συμβουλίου και αντιπροσώπων στον Πα-
νελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Η πρωτιά 
κρίθηκε με διαφορά μόλις μίας ψήφου(-
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έλαβε 45 ψή-
φους έναντι της ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ που έλαβε 
44 ψήφους). Από το αποτέλεσμα των εκλο-
γών δεν προκύπτει πλειοψηφία κανενός 
συνδυασμού στο 9μελές Δ.Σ. (5 και άνω 
έδρες δηλαδή) και αναμένεται με ενδιαφέ-
ρον η στάση των μελών που εξελέγησαν α-
πό τους δύο συνδυασμούς που θα παίξουν 
ρυθμιστικό ρόλο για την τελική κατανομή 
των αξιωμάτων και, ειδικά, για την εκλογή 
του νέου ή νέας προέδρου του Φαρμακευ-
τικού Συλλόγου Ημαθίας.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι:
Από τον συνδυασμό ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ (έλαβε 45 ψήφους, 4 έδρες)
1. ΑΝΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
2. ΚΑΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
3. ΝΤΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Από τον Συνδυασμό ΚΙΝΗΣΗ ΑΔΕ-

ΣΜΕΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 
(έλαβε 44 ψήφους, 3 έδρες)

1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Από τον Συνδυασμό ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (έλαβε 16 ψήφους, 1 έδρα)
1. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Από τον Συνδυασμό ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (έλαβε  13 
ψήφους, 1 έδρα)

 1. ΦΟΥΚΑΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Αντιπρόσωποι στον Πανελλήνιο 
Φαρμακευτικό Σύλλογο: 
Ως τακτικοί αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. 

εκλέχθηκαν οι:
1) Πανταζής Κωνσταντίνος
(ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ)
2) Σταμπουλής Διονύσιος 
(ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ)
3) Κατή Σοφία 
(ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ)
Αναπληρωματικοί των παραπάνω οι 
1) Χατζηγεωργίου Γεώργιος 2) Τυρι-

ντζής Ανέστης 3) Οικονομοπούλου Αικα-
τερίνη, αντίστοιχα.
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Τα αιολικά πάρκα ενισχύουν 
την ελληνική κοινωνία

Με διαφορά μιας ψήφου
 η πρωτιά στις εκλογές 

του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Ημαθίας

P Με άλλα λόγια, ζού-
με κάτι σαν μια καταναλωτι-
κή αποblackωση…

P Ακόμη και το καλο-
καιρινό σπορ, το Μουντι-
άλ, το βιώνουμε εν μέσω 
νυχτερινών χιονοπτώσε-
ων στα ορεινά.

P  Θα αναστέναζαν το 
καλοκαίρι οι πιτσαρίες και 
οι ταβέρνες ανά την επικρά-
τεια.

P Αντί αυτού, ματς στο 
σπίτι και κάθε μέρα του 
αγίου Ντιλίβερι.

P Κι άντε εσύ μετά από 4 χρόνια να επιστρέ-
ψεις σε μια ακόμη κανονικότητα.

P Στη Βόρεια Αμερική η επόμενη διοργά-
νωση, λέει. Αν μέχρι τότε δεν κάνει απόβαση 
και εκεί ο Πούτιν.

P Στην τελική, αν έχουν τόσο σοβαρό πρό-
βλημα επιβίωσης στο Κατάρ να τους κάνουμε 
έναν τηλεμαραθώνιο αγάπης.

P Κι εγώ σε τηλεμαραθώνιο είχα πάει προ 
30τίας και μου έμεινε αμανάτι η αγάπη.

P Γιατί τόσο αραιά η Black Friday; Να γίνει 
Black Everyday!

P Στην Κίνα σκληρό λοκ ντάουν λόγω κο-
ρωνοϊού. Εδώ λόγω καυσίμων.

P Πολιτική λέει μηδενικών κρουσμάτων από 
την κινέζικη κυβέρνηση. Μάλλον μηδενικών εκλο-
γικών ποσοστών.

P Αν δηλαδή ψηφί-
ζουν στην Κίνα. Ακόμη 
δεν βγήκε πόρισμα.

P Να δείτε που τελικά 
αυτά τα σχιστά μάτια δεν 
σου επιτρέπουν να δεις 
το προφανές.

P Η επιστημονική 
κοινότητα τώρα ετοι-
μάζει εμβόλιο για τις 
παρενέργειες του εμ-
βολίου.

P Και:
Στην κιβωτό του Νώε, 

μετά από πολλές μέρες 
βαρεμάρας, αρχίζουν τα 
ζώα να κάνουν συνεχώς 
σεξ. Η κιβωτός λόγω αυ-
τού είχε πολλά και δυνα-
τά τραντάγματα κι έτσι ο 
Νώε πήρε μια απόφαση: 
όλα τα αρσενικά ζώα θα 
πάρουν από μια κάρτα στην οποία θα αναγράφε-
ται το όνομα της συζύγου και τη μέρα που μπο-
ρούν να ζευγαρώσουν.

Μετά από λίγες μέρες πλησιάζει ο λαγός τη 
γυναίκα του και της λέει:

«Την Τετάρτη θα υποφέρεις πολύ, να είσαι 
προετοιμασμένη…»

Η λαγουδίνα άναψε, αλλά ντράπηκε γιατί ήταν 
μπροστά και τα υπόλοιπα ζώα και το άκουσαν. 
Την επόμενη μέρα, ο λαγός τής ξαναλέει μπροστά 

σε όλα τα ζώα:
«Την Τετάρτη θα υποφέρεις πολύ, να είσαι 

προετοιμασμένη…»
Αυτό γινόταν για λίγες μέρες και η λαγουδίνα 

έκανε παράπονα στον Νώε. Ο Νώε βρήκε τον λα-
γό και του είπε να ηρεμήσει κι ότι δεν είναι ανάγκη 
να ξέρουν όλοι τι έχει σκοπό να κάνει στη γυναίκα 
του την Τετάρτη. Κι ο λαγός τού απαντά:

«Εγώ προσπαθώ απλώς να την προειδοποιή-
σω ότι θα υποφέρει, γιατί έχασα την κάρτα μου σε 
μια παρτίδα πόκερ με τον ελέφαντα»!

Κ.Π.
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