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Μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 
η επιλογή ασφαλιστικής 

κατηγορίας

Με απόφαση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ παρατείνεται 
μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2023 η δυνατότητα επιλογής 
ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ αναπροσαρμόζονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών βά-
σει πληθωρισμού στο 9,6 %. Σύμφωνα με την απόφαση, οι 
νέες εισφορές ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2023 και κλι-
μακώνονται σε έξι διαφορετικές κλάσεις. Οι ασφαλισμένοι 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των 
εισφορών που θα πληρώνουν και για την ιστορία, σημειώ-
νεται ότι την κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έχει επιλέξει 
πάνω από το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών!

Στην «Περίμετρο»
της ΕΡΤ3 ο δήμαρχος, 
για τους  Εβραίους

της Βέροιας

Για τους 460 Εβραίους της Βέροιας που οδηγήθηκαν 
στο Άουσβιτς αλλά και 150 περίπου «που κατάφεραν να 
σωθούν, καθώς τους έκρυψαν απλοί άνθρωποι, ιερωμένοι 
αστυνομικοί, με κίνδυνο της ζωής τους  στα σπίτια τους, 
όπου είχαν κάποιον κατάλληλο και ασφαλή χώρο», μίλησε 
ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης στην εκπομπή 
‘Περίμετρος’, της ΕΡΤ3.

Μια από τις Συναγωγές που σώζονται, η παλαιότερη 
Συναγωγή στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια, είναι αυτή 
της Μπαρμπούτας στη Βέροια, που κουβαλά τη μακρόχρο-
νη ιστορία και τα τραύματα του εβραϊκού πληθυσμού της 
πόλης. Κάθε χρόνο πολλοί από τους απογόνους των δια-
σωθέντων επιστρέφουν στην πόλη αποτίοντας φόρο τιμής 
στους νεκρούς τους και ενθυμούμενοι εκείνους που τους 
διέσωσαν, πρόσθεσε ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι οι δεσμοί 
των δυο κοινοτήτων παραμένουν ισχυροί και ακλόνητοι 
στο πέρασμα του χρόνου.

Η τηλεοπτική παρουσία του δημάρχου έγινε με αφορμή 
την παγκόσμια ημέρα του Ολοκαυτώματος, στις 27 Ιανου-
αρίου.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων

Ξεκίνησε η σεζόν του χιονιού στο Σέλι
με πολύ κόσμο και μικροπροβλήματα

Το σαββατοκύριακο «Βούλιαξε» από κόσμο το χιονισμένο Σέλι, αφού έπε-
σε το πρώτο καλό χιόνι, λειτούργησαν οι πίστες του χιονοδρομικού και βρήκαν 
την ευκαιρία χιλιάδες επισκέπτες να επισκεφτούν το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας. Παρά το τσουχτερό κρύο, 
οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, όπως και η ποιότητα του χιονιού για τους λάτρεις των «χιονοσπορ», ωστόσο πολλοί 
επισκέπτες απόλαυσαν τον καφέ και το φαγητό που προσφέρουν τα μαγαζιά του χωριού. Σε κάποιες ωστόσο περιπτώ-
σεις είχαμε και παράπονα, αφού οι υποδομές στην εστίαση που διαθέτει το χωριό είναι αδύνατο να εξυπηρετήσουν τόσο 
μεγάλο όγκο επισκεπτών, που σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπέρασαν το σαββατοκύριακο συνολικά τους 6.000 επισκέπτες. 
Ουρές για να εξυπηρετηθούν, ελλείψεις σε προϊόντα, ενώ υπήρξαν και παράπονα για τσιμπημένες τιμές. Μας επεσήμα-
ναν επίσης την ανάγκη για τοποθέτηση περισσότερων κάδων απορριμμάτων, αφού η τόσο μεγάλη κατανάλωση παράγει 
σκουπίδια. 

Με την προοπτική του χειμώνα να βρίσκεται μπροστά μας ας γίνουν προσπάθειες από την αυτοδιοίκηση, την διοίκη-
ση του Χ.Κ.Σ., αλλά και τους επαγγελματίες του χωριού για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
ανακύπτουν από την μεγάλη επισκεψιμότητα, αφού την χρειαζόμαστε, είναι μια σημαντική τονωτική ένεση για την τοπική 
οικονομία και διαρκής διαφήμιση και προβολή της περιοχής μας.  

Καλή αρχή για την σεζόν του χιονιού!!!

Μιχάλης Σακαλής: Γιατί δεν συμμετέχει
στην Επιτροπή εκλογικού Αγώνα,

του Χαλκίδη
Για την Επιτροπή Αγώνα του υποψηφίου δημάρχου Βέροιας Μιχάλη Χαλκίδη, 

γράψαμε την περασμένη εβδομάδα, κλείνοντας το ρεπορτάζ της παρουσίασης του 
ονόματος του συνδυασμού του και των πρώτων υποψηφίων που έγινε στο ξενοδοχείο 
«Αιγές Μέλαθρον».

Όπως αναφέραμε, μετά και από τσεκάρισμα των ονομάτων από παρόντα μέλος, 
την Επιτροπή αποτελούν οι: Γιάννης Ακριβόπουλος, Γιώργος Μηνάς, Κοσμάς Λουκί-
δης, Μάκης Ισαακίδης και Μιχάλης Σακαλής. Ωστόσο σε επικοινωνία που είχε ο Μιχά-
λης Σακαλής μαζί μας, διευκρίνισε ότι δεν συμμετέχει στην Επιτροπή εκλογικού Αγώνα 
του Μιχάλη Χαλκίδη, εφόσον δεν είναι ο μοναδικός υποψήφιος του πολιτικού τους 
χώρου (Νέα Δημοκρατία) για τον Δήμο της Βέροιας. Όσο δεν υπάρχει αυτή η προϋπό-
θεση, ο ίδιος δεν συμμετέχει σε καμία επιτροπή. Το διευκρίνισε και το μεταφέρουμε…

Παρέα με την «Βασίλισσα» στο στέκι της πρωταθλήτριας 
βάδην στην Καρδίτσα!

Λίγο πριν το κυριακάτικο 
ματς της Βέροιας στην Καρ-
δίτσα γνωστή  «ποδοσφαιρο-
παρέα» έκανε μια στάση στο 
τσιπουράδικο «Το Στέκι της 
κυρά Γιώτας», της δις πρωτα-
θλήτριας Ευρώπης στο βάδην, 
Αντιγόνης Ντρισμπιώτη. Εξ 
αριστερών: Μάκης και Κων-
σταντίνος Ισαακίδης (εκτός
αποστολής τηςΒέροιας λό-
γω τραυματισμού), Στέργιος
Ζυγουλιάνος και Γιώργος
Παπαδημητρίου. 

Πιστοί φίλοι της «Βασίλισ-
σας», λάτρεις του ποδοσφαί-
ρου…αλλά και των καλών με-
ζέδων!!!

Με το φλουρί
και τα δώρα

της πίτας
του Ε.Ε.Σ,
ο Παύλος 
Πυρινός

Στον συνεργάτη του ΛΑΟΥ κ. 
Παύλο Πυρινό έπεσε το τυχερό 
φλουρί της πίτας που έκοψε ο Ελλη-
νικός Ερυθρός Σταυρός Νάουσας σε 
επετειακή εκδήλωση παρουσία του 
Προέδρου και του Ε.Ε.Σ. Dr Αντω-
νίου Αυγερινού. Ήταν μια ευχάριστη 
έκπληξη για τον ίδιο που διετέλε-
σε και Πρόεδρος του παραρτήματος 
Ε.Ε.Σ. Βέροιας. Να είναι πάντα τυχε-
ρός και πολυγραφότατος!
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Τον απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2022 παρουσία-
σαν στη ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας και οι Τοπικοί και Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες, τα 
έργα και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους από τη διοίκηση της Περιφέρειας, 
επισημαίνοντας ότι “το 2022 ήταν μία ακόμα δύσκολη χρο-
νιά, που μας έφερε μπροστά σε πολλές και μεγάλες προ-
κλήσεις, από την ενεργειακή και κλιματική κρίση, μέχρι την 
εκτόξευση του πληθωρισμού και την ακρίβεια, που πλήττει 
κάθε οικογένεια στον τόπο μας και σε ολόκληρη τη χώρα. 
Και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες δώσαμε μάχες 
σε όλα τα μέτωπα, στην υγεία, την κοινωνία και την οικονο-
μία, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να βάζουμε τα θεμέλια, που 
αλλάζουν κάθε μέρα τον τόπο μας και με τα οποία χτίζουμε 
την Μακεδονία της επόμενης ημέρας”.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, “με περισσότερα από 
8.500 μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα και δράσεις που υλο-
ποιούμε με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, σε όλους τους 
τομείς και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, κάνουμε καλύτερη την καθημερινότη-
τα και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, στηρίζουμε τις 
τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας, ενισχύουμε τα 
νοσοκομεία, εκσυγχρονίζουμε τα σχολεία, προστατεύουμε το 
περιβάλλον, υποστηρίζουμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας 
και δίνουμε ώθηση στον τόπο μας για μία βιώσιμη και δίκαιη 
ανάπτυξη που θα φτάνει σε κάθε σπίτι”.

Το μήνυμα του κ. Τζιτζικώστα στην ομιλία του για τον 
απολογισμό ήταν το εξής: “Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, συνεχίζει να αποτελεί 
φορέα σταθερότητας και αποτελεσματικότητας, συνεχίζει να 
ανταποκρίνεται σε ανάγκες που εκτείνονται και πέρα από 
την αποστολή της. Στην προσπάθεια αυτή γίνονται και λά-
θη, και καθυστερήσεις και παραλείψεις, όμως είμαστε πάντα 
εδώ για να τα διορθώνουμε”.

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε όλους τους Αντιπεριφε-
ρειάρχες και τους Τομεάρχες, που καθημερινά δίνουν έναν 
τεράστιο αγώνα για να φέρουν λύσεις αλλά και όλους τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους της “Αλληλεγγύης”, που είναι 
σταθερά δίπλα στους πολίτες, ακούνε τις πραγματικές ανά-
γκες και αναδεικνύουν ζητήματα.

Τέλος επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι “θα συνεχίσουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις, με όλα τα μέσα και τις δυνατότητες 
που διαθέτουμε, με μεθοδικότητα και πολλή δουλειά, με την 
εμπιστοσύνη που όλα αυτά τα χρόνια δημιουργήσαμε να 
υλοποιούμε το όραμα που μας ενώνει, να χτίζουμε τη Μα-
κεδονία του 2030. Μια Περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πρά-
σινη και ανθρώπινη, που θα αντανακλά τον καλύτερό μας 
εαυτό και θα νιώθουμε σιγουριά και αισιοδοξία για τη ζωή 
μας, την οικογένειά μας και το μέλλον. Το είπαμε, το κάνου-
με πράξη. Μαζί συνεχίζουμε”.Οι κύριες παρεμβάσεις ανά 
τομέα, όπως υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, είναι οι εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
-Οι πληρωμές έργων και η απορρόφηση πόρων του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα από το οποίο υλοποιούνται 
1.124 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρί-
ων ευρώ, έφτασαν το 2022 στο 99%, κάτι που σημαίνει ότι 
η Περιφέρεια κατάφερε να αξιοποιήσει από το πρώτο μέχρι 
το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ.

-Η Περιφέρεια εξασφάλισε επιπλέον πόρους για την 
Κεντρική Μακεδονία:

1.Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 25 εκ. ευρώ.
2.Από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” 60,6 εκ. ευρώ.
3.Από το Ταμείο Ανάκαμψης 42 εκ. ευρώ.
Οι πόροι αυτοί αξιοποιούνται για μια σειρά από νέα έργα, με 

πιο σημαντικά τα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
-Αποπληρώθηκε το σύνολο των οικονομικών υποχρεώ-

σεων της Περιφέρειας προς τους αναδόχους των έργων και 
το 2023 εκκινούν όλα τα έργα χωρίς οικονομικές υποχρεώ-
σεις από το 2022, καθιστώντας την Περιφέρεια φερέγγυα, 
γρήγορη και αποτελεσματική. Και αυτό έχει θετικό αντίκτυπο 
στην τοπική οικονομία και τις τοπικές επιχειρήσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
-Ενισχύονται οι τοπικές επιχειρήσεις και οι θέσεις εργα-

σίας στην Κεντρική Μακεδονία μέσα από εννέα δράσεις για 
την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ανταγωνιστικό-
τητα και τη εξωστρέφεια, συνολικού ύψους 349 εκ. ευρώ.

-Στον Αναπτυξιακό Νόμο, στις Νέες Ανεξάρτητες Μικρο-
μεσαίες Επιχειρήσεις, έχουν εγκριθεί 33 επενδυτικά σχέδια 
με συνολική ενίσχυση 9 εκ. ευρώ.

-Χρηματοδοτήθηκε η αναβάθμιση των ψηφιακών υπο-
δομών όλων των Επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας.

-Για την αγορά εργασίας επιδοτήθη-
καν 480 άνεργοι, που λαμβάνουν έως 
και 15.000 ευρώ για να δημιουργήσουν 
τη δική τους επιχείρηση.

-Υλοποιείται σειρά προγραμμάτων 
κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, στις 
οποίες συμμετείχαν χιλιάδες άνεργοι, 
εργαζόμενοι, αλλά και πολίτες από ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες.

-Δημιουργήθηκε ο Μηχανισμός Διά-
γνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, 
που ήδη παρουσίασε την πρώτη του Έκθεση για την αγορά 
εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο 
να αντιστοιχούν οι δουλειές και οι αμοιβές με τις δεξιότητες 
των εργαζόμενων, ώστε να ωφελούνται τόσο οι επιχειρήσεις 
όσο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
-Χρηματοδοτούνται 305 επενδύσεις και 139 έργα στις α-

γροτικές περιοχές μέσω των τοπικών προγραμμάτων Leader.
-Καταβλήθηκαν 39 εκ. ευρώ σε 1.297 δικαιούχους, που υλο-

ποιούν επενδύσεις για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
-Εντάχθηκαν 1.500 νέοι αγρότες της Κεντρικής Μακεδο-

νίας στο πρόγραμμα “Εγκατάσταση νέων Γεωργών”, που 
θα χρηματοδοτηθούν για τα επιχειρηματικά τους σχέδια 
συνολικά με 55 εκ. ευρώ, με κάθε νέο γεωργό να ενισχύεται 
με έως και 40.000 ευρώ.

-Υλοποιούνται δεκάδες έργα αγροτικής οδοποιίας.
-Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε και φέτος 

σε 18 μεγάλες αγροδιατροφικές εκθέσεις, στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, μαζί με 230 τοπικές επιχειρήσεις και παραγωγούς, 
προβάλλοντας σε όλο τον κόσμο τα μακεδονικά προϊόντα.

-Οργανώθηκε η πρώτη Επιχειρηματική Συνάντηση εξα-
γωγικά ώριμων επιχειρήσεων με Σουηδούς αγοραστές, με 
στόχο τη δικτύωση των τοπικών επιχειρήσεων με νέα κανά-
λια διανομής τροφίμων και ποτών.

-Διοργανώθηκε η πρώτη Επιχειρηματική Αποστολή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή τοπικών 
επιχειρήσεων στο Dubai και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
που αποτελούν δυναμικές αγορές για τα ελληνικά τρόφιμα

-Φιλοξενήθηκαν δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του 
αγροδιατροφικού τομέα από το εξωτερικό.

-Συνεχίστηκε η επιτυχημένη συνεργασία με τη Λέσχη 
Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος για την προβολή της Μακε-
δονικής Κουζίνας.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – FILM OFFICE
-Μετά από δύο πολύ δύσκολα χρόνια, στα οποία ο Του-

ρισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας άντεξε, το 
2022 ήταν η χρονιά της ανάκαμψης με αύξηση των εσόδων 
έως και 15% από παραδοσιακές αγορές, όπως της Γερμα-
νίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με  υπερ-
διαπλασιασμό των επενδύσεων στις τουριστικές υποδομές 
κυρίως με κεφάλαια από το εξωτερικό.

-Συνεχίστηκε η επένδυση στη συνεργασία με τουριστι-
κούς φορείς, επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες και επαγ-
γελματίες του κλάδου.

-Πιστοποιείται η πολιτιστική διαδρομή στα Βήματα του 
Απόστολου Παύλου.

-Αναδεικνύονται τα ορεινά ποδηλατικά μονοπάτια της 
Κεντρικής Μακεδονίας.

-Η Περιφέρεια συμμετείχε σε περισσότερες από 30 Δι-
εθνείς Εκθέσεις Τουρισμού στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

-Κομβικός είναι ο ρόλος του Film Office της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και στην ανάπτυξη του τουρισμού, 
με 90.000 διανυκτερεύσεις αλλά και έσοδα που ξεπερνούν 
τα 100 εκ. ευρώ από τις τέσσερις κινηματογραφικές ταινίες 
που γυρίστηκαν στην περιοχή το 2022.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μεταξύ άλλων: -Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί της 

μελέτης για το Παραλιακό Μέτωπο Θεσσαλονίκης, με τη συμ-
μετοχή περισσότερων από 130 φορέων και συλλογικοτήτων.

-Ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μπαίνει 
πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με την καθοριστική συμβολή 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη συντονισμένη 
δουλειά που έγινε, με ώριμες μελέτες και ταχύτατες διαδικα-
σίες στις απαλλοτριώσεις.

-Συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία για την αναβάθμιση 
του φωτισμού του οδικού δικτύου ευθύνης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με την τοποθέτηση λαμπτήρων LED.

-Εξασφαλίστηκαν και αξιοποιούνται συνολικά 70 εκ. ευρώ 
για έργα βελτίωσης και αναβάθμισης σε χιλιάδες χιλιόμετρα του 
οδικού δικτύου ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 9 χιλιόμετρα 
του οδικού δικτύου Θέρμης — Γαλάτιστας, όπως και σχεδόν 
το σύνολο της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης , ενώ έχει ολο-

κληρωθεί το 60% των έργων στον οδικό 
άξονα Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη.

-Συνεχίζονται τα έργα για τη διασφά-
λιση της ποσότητας και της ποιότητας 
του πόσιμου νερού για χιλιάδες πολίτες 
σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

-Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του 
νέου Διοικητηρίου Ημαθίας.-Δημιουργείται 
Οργανωμένο Επιχειρηματικό Πάρκο στο 
Καλοχώρι.

-Μπαίνει σε φάση υλοποίησης το έρ-
γο στην Ενωτική Σίνδου, με τη διαμόρ-

φωση ισόπεδου κόμβου στη συμβολή της Ενωτικής Σίνδου 
με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης — Έδεσσας, και τη 
σύνδεσή της με τις τοπικές οδούς της περιοχής με ισόπεδο 
κόμβο, βελτιώνοντας τη σύνδεση της Βιομηχανικής Περιο-
χής Θεσσαλονίκης με το εθνικό δίκτυο.

-Προχωρά η αποκατάσταση της κρίσιμης γέφυρας του 
ποταμού Λουδία στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – 
Βέροιας, στην οποία η κίνηση πλέον έχει αυξηθεί και δεν 
είναι αποκλειστικά τοπική.

-Υλοποιούνται δεκάδες μικρά και μεγάλα αντιπλημμυρι-
κά έργα και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες, που θωρα-
κίζουν 19 περιοχές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
ενώ με τους επιπλέον πόρους από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, το “Αντώνης Τρίτσης” και το “Ταμείο Ανάκαμψης”, 
προωθούνται προς υλοποίηση νέα αντιπλημμυρικά έργα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταξύ άλλων: Πλέγμα έργων και δράσεων για την η-

λεκτροκίνηση, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μετάβαση 
σε πιο φιλικές στο περιβάλλον και πιο οικονομικές μορφές 
ενέργειας που περιλαμβάνει:

1.Τη δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων.

2.Την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, νοσοκομείων, 
σχολείων, δημόσιων κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

3.Την αντικατάσταση με λαμπτήρες led του ηλεκτροφωτισμού 
στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4.Την παράδοση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και απορ-
ριμματοφόρων στους Δήμους.

5.Τη δημιουργία “Πράσινου Σημείου” και στους 38 Δή-
μους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6.Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχοντας ε-
γκρίνει μέσα στο 2022 τη δημιουργία 54 νέων μονάδων αξιοποί-
ησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μεγάλης δυναμικότητας.

7.Την επέκταση των ενεργειακών δικτύων σχεδόν σε όλες 
τις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8.Τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη 
μείωση του ενεργειακού κόστους.

9.Την επένδυση στην κυκλική οικονομία και την προώ-
θηση της βιώσιμης κινητικότητας.

-Υλοποιούνται έργα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης 
των ακτών, στην Κατερίνη τον Πλαταμώνα και τη Χαλκιδική.

-Προχώρησε η επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού 
Δικτύου Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, με 
δύο νέους σταθμούς.

-Υλοποιούνται εργασίες πλήρους αναμόρφωσης, αντιπλημμυ-
ρικής θωράκισης και ανάπλασης της περιοχής στη Λίμνη Δοϊράνη.

-Παραδόθηκαν μηχανήματα, εξοπλισμός και μέσα α-
τομικής προστασίας στην Πυροσβεστική, στις Ένοπλες 
Δυνάμεις, στα στελέχη και τους εθελοντές της Πολιτικής 
Προστασίας και στα στελέχη της 2η ΕΜΑΚ, συνδράμοντας 
το πραγματικό σπουδαίο έργο τους.

-Υλοποιούνται δεκάδες έργα αναπλάσεων και δημιουρ-
γίας δημόσιων χώρων πρασίνου στις πόλεις και τις γειτονιές 
σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

-Προχωρούν οι εργασίες ενοποίησης του Τουριστικού με 
το Εμπορικό Κέντρο της Έδεσσας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
-Συνεχίστηκε η στήριξη των κορυφαίων πολιτιστικών θε-

σμών της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τα Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η Μπιενάλε Σύγχρονης 
Τέχνης, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου και εμπλουτίζονται οι πολιτι-
στικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από την Περιφέρεια.

-Το Κέντρο Πολιτισμού παρουσίασε συνολικά 60 εκδη-
λώσεις και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες, που παρακο-
λούθησαν περισσότεροι από 40.000 πολίτες, ενώ πέντε πα-
ραγωγές προβλήθηκαν από την ΕΡΤ με 300.000 τηλεθεατές.

-Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν 3.500 καλλιτέχνες, από τους οποί-
ους το 92% προέρχεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

-Χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις σε συνολικά 127 αρχαιολο-
γικούς χώρους και μνημεία και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες.

-Χρηματοδοτούνται οι εργασίες προστασίας και ανά-
δειξης του Τύμβου Καστά και της ευρύτερης περιοχής της 
Αμφίπολης, η κατασκευή του κτιρίου επισκεπτών στον αρ-

χαιολογικό χώρο του Ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας και οι 
εργασίες στο Δίον και το Μουσείο Πετραλώνων.

-Εγκαινιάστηκε το Νέο Μουσείου Βεργίνας, το νέο Αρχαιολο-
γικό Πάρκο της Νεκρόπολης των Αιγών στην Ημαθία και το ανα-
καινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.

-Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε σε χρήση το Κέντρο 
Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Νάουσας, ΕΡΙΑ.

-Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί τρία σημαντικά έργα στην 
ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά, στη Βέροια.

ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
-Συνεχίζονται τα έργα και οι δράσεις για την εξασφάλιση ισό-

τιμης πρόσβασης για όλους τους πολίτες της Κεντρικής Μακε-
δονίας και ολοκληρωμένης φροντίδας για τους πιο ευάλωτους.

-Μεταξύ άλλων, εξασφαλίστηκαν περισσότερα από 80 εκ. ευ-
ρώ από τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, που αξιοποιούνται για την αναβάθμιση 
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την πρόσληψη επικουρι-
κού προσωπικού σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας.

-Συνολικά η Περιφέρεια χρηματοδοτεί, διασφαλίζοντας 
τη λειτουργία τους, περισσότερες από 150 κοινωνικές δομές 
και δομές υγείας και φροντίδας, όπως τα Κοινωνικά Παντο-
πωλεία και τα Κοινωνικά Φαρμακεία, τα Κέντρα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία, τα Κέντρα 
Κοινότητας και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, τις 
δομές υποστήριξης παιδιών, εφήβων και γυναικών κατά της 
βίας, που παρέχουν υπηρεσίες σε χιλιάδες πολίτες.

-Διανεμήθηκαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο τρόφι-
μα σε 58.000 ευάλωτους συμπολίτες μας.

-Δημιουργήθηκε ο Πάγκος της Αλληλεγγύης στις λαϊκές αγορές.
-Διοργανώθηκε μαζί με τοπικούς φορείς και συλλόγους 

σειρά δράσεων αιμοδοσίας και δωρεάν εξετάσεων.
-Στηρίχθηκε η δημιουργία της πρωτοποριακής εφαρ-

μογής iSAVElives, σε συνεργασία με τη Microsoft και τον 
Ελληνικό Ανθρωπιστικό Οργανισμό “KIDS SAVE LIVES”, 
μια εφαρμογή που πραγματικά σώζει ζωές.

-Προετοιμάστηκε το Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους, με το 
οποίο εντάσσεται η τηλεϊατρική και η τηλεφροντίδα, επεκτεί-
νεται το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, και εκπαιδεύονται οι 
εργαζόμενοι στις δομές, ώστε οι πολίτες τις τρίτης ηλικίας να 
απολαμβάνουν ακόμα καλύτερη και ολοκληρωμένη φροντίδα.

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
-Κατασκευάζονται και παραδίδονται έξι νηπιαγωγεία, έξι 

δημοτικά σχολεία και επτά γυμνάσια και λύκεια, που εξυπη-
ρετούν 4.000 παιδιά και μαθητές.

-Αναβαθμίζονται ενεργειακά δεκάδες σχολεία σε ολόκλη-
ρη την Κεντρική Μακεδονία.

-Παρέχονται ακόμα περισσότερες δυνατότητες σε μα-
θητές και εκπαιδευτικούς, με τον εξοπλισμό όλων των σχο-
λείων και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες, με σύγχρονα, 
ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα.

-Αξιοποιήθηκαν 25 εκ. ευρώ από τους ευρωπαϊκούς 
πόρους της Περιφέρειας για την αναβάθμιση των ψηφιακών 
υποδομών όλων των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης της Κεντρικής Μακεδονίας.

-Αρχίζει σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών η 
κατασκευή 35 νέων σύγχρονων σχολικών μονάδων με ΣΔΙΤ.

-Εξασφαλίστηκαν και το 2022, όπως κάθε χρόνο, χι-
λιάδες θέσεις σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς 
για παιδιά οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, στηρίζοντας 
στην πράξη την οικογένεια και τους γονείς.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
-Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που υλοποιείται είναι η 

δημιουργία της e-Περιφέρειας, της ψηφιακής Περιφέρειας.
-Πρώτη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε όλη τη 

χώρα, μέσα στο 2022 δημιούργησε 200 ψηφιακές υπηρεσίες.
-Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών συνεχίζεται, ώστε μέχρι το τέ-

λος του 2023 σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών να είναι ψηφιακές.
-Αναβαθμίστηκαν οι ψηφιακές υποδομές και ο ψηφιακός 

εξοπλισμός ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να δουλεύουν 
με ασφάλεια και ευελιξία.

-Άρχισε η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των αρχείων της 
Περιφέρειας.

-Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη 
και η μόνη Περιφέρεια στη χώρα, που εφαρμόζει το νέο 
ψηφιοποιημένο σύστημα προγραμματισμού εξετάσεων των 
υποψήφιων οδηγών, το οποίο στη συνέχεια θα επεκταθεί σε 
ολόκληρη τη χώρα.

-Η Περιφέρεια εξυπηρέτησε ψηφιακά περισσότερα από 
27.000 αιτήματα ανανέωσης και έκδοσης αδειών οδήγησης, 
ενώ έκανε πράξη και την ψηφιακή έκδοση και ανανέωση της 
άδειας στάθμευσης για τους πολίτες με κινητικά προβλήμα-
τα και άλλες αναπηρίες.

-Συνολικά το 2022, με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, από 
την Περιφέρεια εξυπηρετήθηκαν 250.000 πολίτες.

Απ. Τζιτζικώστας στον απολογισμό του 2022: “Παρά τις δύσκολες συνθήκες η Περιφέρεια 
Κ. Μακεδονίας συνεχίζει να αποτελεί φορέα σταθερότητας και αποτελεσματικότητας”

H Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής που συνεδρίασε το  πρωί της Κυριακής 29 Ιανουαρίου 2023, ενέκρινε τα ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους του κόμματος σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, 
δίνοντας το έναυσμα για την προεκλογική μάχη του κόμματος. Ανακοινώθηκαν, μετά από εισήγηση της επιτροπής ψηφοδελτίων το 82% των υποψηφιοτήτων, σχεδόν 350 υποψήφιοι, από τους 400 συνολικά που είναι η πληρότητα 
των ψηφοδελτίων. Στην Ημαθία θα δώσουν τον αγώνα με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ,  με αλφαβητική σειρά, οι: Αποστόλου Ολυμπία, Γκιόνογλου Χαράλαμπος, Δέλλας Αθανάσιος, Πάσχου Σοφία, Σιδηρόπουλος Αναστάσιος, 
Τσιαμήτρος Νικόλαος. Αντιπροσωπεία της ΝΕ Ημαθίας ήταν παρούσα στην συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής για την ανάδειξη του ψηφοδελτίου με ευχές για καλή επιτυχία, «για ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή στην Ημαθία», 
όπως τονίζει η Επιτροπή σε σχετική ανάρτηση.

Ανακοινώθηκαν οι έξι υποψήφιοι, στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ημαθίας

Αποστόλου Ολυμπία Γκιόνογλου Χαράλαμπος Δέλλας Αθανάσιος Πάσχου Σοφία Σιδηρόπουλος Αναστάσιος Τσιαμήτρος Νικόλαος
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

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

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

17.15
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

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

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

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

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

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

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

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

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

Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan, Jacey Sink

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου σε μια γεμάτη από 
κόσμο αίθουσα στην Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας, 
έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περι-
φερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ Βέροιας. Η συμμετοχή 
του κόσμου ήταν μεγάλη. Παραβρέθηκαν  εκπρό-
σωποι των αρχών αλλά και πλήθος εθελοντών και 
φίλων του Ε.Ε.Σ .

Την εκδήλωση προλόγισε η Πρόεδρος του Πε-
ριφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ Βέροιας Βιβή Γκουντή 
Δουλκέρογλου, καλωσορίζοντας  τους  παρευρι-
σκόμενους. Στην συνέχεια έγινε ομιλία με θέμα τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ημαθίας κο  
Βεργώνη. Ο κος Βεργώνης αναφέρθηκε στα έντονα 
καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι αποτέλεσμα της 
κλιματικής αλλαγής, στις δράσεις της πολιτικής προ-
στασίας, και στην συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού στην έκτακτη ανάγκη.

Παρουσιάστηκαν οι  Δράσεις του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ Βέροιας  από την Προϊσταμένη- Εκ-
παιδεύτρια Χρυσούλα Λιούλια η οποία τόνισε  την 
σημαντική προσφορά του κατά την διάρκεια της 
πανδημίας αλλά και μετά, με την τεράστια αρωγή 
των εθελοντών του. Αναφέρθηκε στο σημαντικό  
έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ο οποίος 

εμπνεόμενος από τις θεμελιώδεις αρχές του, συν-
δράμει τα μέγιστα εντός και εκτός της χώρας. Σε ότι 
αφορά τα μαθήματα Αγωγής Υγείας (Πρώτων Βοη-
θειών, Ατομικής Υγιεινής, Πρόληψης Ατυχημάτων) 
παρακολούθησαν 1500 άτομα ,ενήλικες και μαθητές 
όλων των βαθμίδων. Ενώ ανακοινώθηκε ότι θα ξεκι-
νήσει νέο τμήμα εκπαίδευσης Εθελοντών του Τομέα 
Υγείας.Για την πραγματοποίησή της εκδήλωσής 
αυτής θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους 
επιχειρηματίες της Βέροιας, οι οποίοι πρόσφεραν 
τα δώρα για την λαχειοφόρο αγορά που έγινε στο 
τέλος της εκδήλωσής μας .

Ευχαριστούμε επίσης τους χορηγούς για την 
προσφορά των εδεσμάτων. 

Αρτοποιεία Breda Ασλανίδης  για τις ατομικές 
βασιλόπιτες 

Αρτοποιεία Φούρνος Κόγια  για τα  Τυροπιτάκια
Βεροιώτικες Πίτες Σάκης  για τις Σπανακοτυρό-

πιτες 
Καφεκοπτείο Κων/νος Μαρμπαρούσης  για τους 

καφέδες 
Τουριστικό Γραφείο Αλατσίδου Ελένη για τα  Α-

ναψυκτικά
Ζαχαροπλαστείο Ελυζέ  για την Βασιλόπιτα

Το Δ.Σ  Τη Γενική της Συνέλευση πραγματοποίησε 
την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στην Αθήνα, η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώ-
σεων για την Ψυχική Υγεία (ΠΟΣΟΨΥ).

   Συμμετείχαν εκπρόσωποι Συλλόγων από 
ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και ο 
ΣΟΦΨΥ Ημαθίας με τον Πρόεδρο Γιώργο Σα-
λιάγκα (μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΣΟΨΥ) και τον 
Ιορδάνη Γιαρέννη. 

  Στη Γενική Συνέλευση η Πρόεδρος Κατερί-
να Νομίδου παρουσίασε τον απολογισμό του 
Δ.Σ. για τα δύο προηγούμενα χρόνια καθώς 
και το Πρόγραμμα Δράσεων για τον επόμενο 
χρόνο, οι οποίοι ψηφίστηκαν ομόφωνα από τη 
Συνέλευση.

  Με την ευκαιρία αυτή έγινε και η κοπή 
της Βασιλόπιτας της ΠΟΣΟΨΥ και το τυχερό 
φλουρί έτυχε στον ΣΟΦΨΥ Ρεθύμνου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Το Περιφερειακό Τμήμα Βεροιας 
έκοψε την βασιλόπιτα

Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Οργανώσεων Ψυχικής Υγείας

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί 

θερμά την κ. Μαρία Κ (επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της), καθώς 
και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας για την προσφορά ειδών ρουχισμού 
προς κάλυψη αναγκών του Ξενωνα Βραχείας Διαμονής της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς 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 πρόγραμμα ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 
στις 11.30 το πρωΐ, 

η παρουσίαση του βιβλίου 
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

 ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

40 Βεροιείς, ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, 
εξιστορούν τις μνήμες τους, απαθανατίζοντας πρόσωπα, 
καθημερινές, αλλά και σημαντικές στιγμές της πόλης, ως 
ντοκουμέντα της λαϊκής ιστορίας της.

Σε μια πρωτοποριακή έκδοση 386 σελίδων του Εκκοκ-
κιστηρίου Ιδεών, σαράντα διαφορετικές «ματιές», ενώνουν 
αναμνήσεις, νοσταλγία, αγάπη, κοινά και ξεχωριστά βιώ-
ματα και δημιουργούν, σε μια απόπειρα καταγραφής, έναν 
πολύμορφο και πολύχρωμο πίνακα που αφήνει ένα σημα-
ντικό λαϊκό, ιστορικό αποτύπωμα...

Στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, την Κυριακή 5 Φεβρου-
αρίου, στις 11.30 το πρωί , θα μιλήσουν για το βιβλίο, 
η Μαρία Ευθυμίου Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ, ο 
δημοσιογράφος και επικεφαλής του pod.gr Σταύρος Θεο-
δωράκης, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Σκα-
μπαρδώνης και ο επιχειρηματίας και π. Δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Συντονίζει ο δημοσιογράφος 
Χρήστος Μπλατσιώτης. 

Τα ΑποΜνημοΝεύματα της Μνήμης, για πρώτη φορά 
στα ελληνικά τουλάχιστον χρονικά, αποπειρώνται με μια 
καταγραφή της συλλογικής μνήμης, να αναδείξουν το 
αποτύπωμα που άφησαν, άνθρωποι καθημερινοί, λαϊκές 
φιγούρες με τις ιδιαιτερότητές τους, όμορφες αλλά και δύ-
σκολες στιγμές της πόλης, ξεχωριστοί επιστήμονες, ιστορι-
κοί και ποιητές, η εκκλησιαστική παράδοση της βυζαντινής 
μας μοναδικότητας κι απο το ζωγράφο Καλλιέργη ως... τις 
σχολικές εκδρομές στις Σαραντόβρυσες, τη λαϊκή Αγορά, 
τα παλιά στέκια, τη Μαριγούλου και τον Πολυχρόνη με τ’ 
άλογο, ως το πάνθεον της γυναικείας ομορφιάς και τη Μις 
Υφήλιο Κορίνα Τσοπέη....

Η Βέροια πρωτοπορεί, γράφοντας ιστορία..»απο κάτω 
προς τα πάνω», σε μια πρώτη, αξιόλογη  πρωτότυπη  α-
πόπειρα κατάθεσης συλλογικής μνήμης, με Πρωτοβουλία 
του Εκκοκκιστηρίου Ιδεών. 

*Σημαντική σημείωση: Μην ξεχάσετε την μάσκα σας



Συνεδρίασε χθες  Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 το Συντονιστικό 
Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάν-
δρειας παρουσία του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη, 
με θέμα την ετοιμότητα του Δήμου Αλεξάνδρειας στην αντιμετώπιση 
από τυχόν πλημμύρες και χιονοπτώσεις.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προ-
στασίας, με την αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτι-
κής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, ο Αναπληρωτής Προϊ-
στάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ημαθίας, ο 
Διοικητής ΔΙΠΥΝ Ημαθίας, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας, εκπρόσωπος της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας Βέροιας, εκπρόσωπος του Δασαρχείου Βέροιας, 
ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, εκπρόσωπος 
Κ.Ε.Α.Σ με τον αναπληρωτή του, ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής της 

ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάν-
δρειας, εκπρόσωποι της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Βέροιας-Νά-
ουσας-Αλεξάνδρειας, εκπρόσωποι του Περιφερειακού Τμήματος 
Αλεξάνδρειας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και κατατέθηκαν απόψεις- προτά-
σεις, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ετοιμότητα για 
την αντιμετώπιση επικίνδυνων φυσικών φαινομένων από πλημμύ-
ρες και χιονόπτωση στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας.
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Συνεδρίασε χθες στην Αλεξάνδρεια το Συντονιστικό 
Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας 

Η γη τού Πόντου

Μια φανταστική παράσταση με υπέροχους ηθοποιούς τέλεια 
ερμηνεία αναδρομή στον αλησμόνητο πόντο ζωντανές εικόνες και 
φωτογραφίες θαυμάσια αφήγηση αλλά και η παρουσία των αδελ-
φών Τσαχουριδη καθοριστική.Βλεποντας την παράσταση ένιωσα 
ότι βρέθηκα στην Τραπεζούντα, έζησα,γέλασα,έκλαψα, χόρεψα 
και τραγούδησα με τους ανθρώπους Με την δυνατή φωνή του 
Κωνσταντίνου και υπό τόν μαγικό ήχο τής λύρας του Ματθαίου,μοι-
ραστηκα την αγωνία, τον ηρωισμό και την αγάπη τών Ελλήνων τού 
Πόντου! Βίωσα για μία ακόμη φορά την ιστορία μου.Τους ευχαρι-
στώ πολύ μέσα από την ψυχή μου και τους εύχομαι πάντα να μας 
χαρίζουν υπέροχες παραστάσεις!                                                

Όλγα Κουτμηριδου -Μεταξά

Δήμος Νάουσας: Ξεκινούν οι 
αιτήσεις για ειδικό βοήθημα 
επανασύνδεσης ηλεκτρικού 

ρεύματος καταναλωτών 
με χαμηλά εισοδήματα

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναφορικά με τη 
χορήγηση του ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση πα-
ροχών ηλεκτρικού ρεύματος (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΚΥΑ ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/7422/130/21.1.2023).

Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα επανασύνδεσης σε καταναλω-
τές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν  ληξιπρόθεσμες οφειλές 
από λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος  και έχουν αποσυνδεθεί 
από το δίκτυο                                                              μέχρι τις 31-
12-2022 και εξακολουθούν να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι.  

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου Νά-
ουσας (κτίριο Λόγγου Τουρπάλη). Πληροφορίες  δίνονται στο τηλ. 
2332024210.

«Η κυβέρνηση 
έκανε τα πάντα 

για να ευνοηθούν 
οι τράπεζες» 

Η ΝΔ είναι το κόμμα 
που χρωστά πάνω από 
300 εκατομμύρια ευρώ, με 
ένα υπουργικό συμβούλιο 
που χρωστά σχεδόν 13 εκ. 
ευρώ. και μια κυβέρνηση 
του «ναι σε όλα» στις τρά-
πεζες. Στις τράπεζες που 
είναι στη ζωή με τα χρήμα-
τα του ελληνικού λαού και 
τις επαναλαμβανόμενες α-
νακεφαλαιοποιήσεις. 

 Τα πρωτοσέλιδα μας 
ενημέρωσαν για τους πο-
λύωρους καυγάδες του κ. 
Σταϊκούρα με τους τραπε-
ζίτες, που θύμωσαν και έ-
θιξαν τον κ. Μητσοτάκη. 

 Πάμε να θυμηθούμε: 
• Ποιος νομοθέτησε την ασυλία στα τραπεζικά στελέχη για το 

αδίκημα της απιστίας;
• Ποιος νομοθέτησε το ακαταδίωκτο στα στελέχη του ΤΧΣ για 

να πωλούν μετοχές που έχει το ελληνικό Δημόσιο, κάτω από τη 
χρηματιστηριακή τους αξία;

• Ποιος δρομολόγησε τις εξελίξεις στην Πειραιώς, ώστε να ζη-
μιωθούν Δημόσιο και μικροεπενδυτές, την ώρα που κέρδιζαν οι 
μεγάλοι;

• Ποιος μείωσε τη φορολογία για εισόδημα που προέρχεται 
από stock options;

• Ποιος πέρασε νομοθεσία που άνοιξε τον δρόμο στις τράπεζες 
να δίνουν χρυσά bonus στα στελέχη τους, χωρίς να μπορεί πλέον 
το ΤΧΣ να θέσει βέτο; 

 Η σημερινή κυβέρνηση έχει πάρει σειρά αποφάσεων στην κα-
τεύθυνση της συγκέντρωσης πλούτου από μεριάς των τραπεζών, 
που σωρεύουν κέρδη από την αύξηση των επιτοκίων και οδηγούν 
τους δανειολήπτες σε απελπισία.  

Η σημερινή κυβέρνηση έχει νομοθετήσει στην κατεύθυνση της 
απομάκρυνσης του Δημοσίου από οποιονδήποτε έλεγχο και της 
ζημίας του δημοσίου συμφέροντος. 

 Η σημερινή κυβέρνηση έχει διακόψει την πρόσβαση των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό και έχει οργα-
νώσει τον αποκλεισμό τους από το Ταμείο Ανάκαμψης.  

Την επόμενη των εκλογών, με τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, η χώ-
ρα θα έχει μια κυβέρνηση με την πολιτική βούληση να νομοθετεί 
μέτρα προστασίας, να βάζει κανόνες, να επιβάλλει πραγματική 
φορολόγηση και έκτακτη εισφορά στα άδικα κέρδη των ολιγοπω-
λίων.

Φρόσω Kαρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 2015-2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μαθήματα Εκπαίδευσης Εθελοντών 
Από το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού Βέροιας ανακοινώνεται ότι θα ξεκινήσουν τα μαθή-
ματα Εκπαίδευσης Εθελοντών Τομέα Υγείας.

Τα μαθήματα της θεωρητικής κατάρτισης θα γίνουν από 
γιατρούς οι οποίοι θα διδάξουν Ανατομία - Φυσιολογία ,Πα-
θολογία, Χειρουργική κ .α ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρω-
θεί με την Πρακτική Εκπαίδευση.

Προσόντα Υποψηφίων
Ηλικία 18-65 ετών.
Απολυτήριο Λυκείου.
Διάθεση Εθελοντικής Προσφοράς.
Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Ε.Ε.Σ. 2331 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ  Μ.Α.μ.Α

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Μ.Α.μ.Α ευχαριστεί τους:
- Κύριο Κώστα Σιδηρόπουλο και την κυρία Γεωργια Σιδη-

ροπούλου, για τη δωρεά 100 ευρώ εις μνήμην του Αχιλλέα  
Αποστολίδη.

  -Κο Δημήτρη Γκατσούφα και την κυρία Έφη Σιδηροπούλου 
,για τη δωρεά 70 ευρώ εις μνήμην του Αχιλλέα Σιδηρόπουλου .

  -Την κα. Παπαοικονόμου Στέλλα και συγκεκριμένα το ζα-
χαροπλαστείο ΕΛΙΤ (Νέα Περιφερειακή Οδός Νάουσας) για την 
προσφορά πεντανόστιμων γλυκισμάτων στους ωφελούμενους 
του συλλόγου μας.

Το ΔΣ

ΑΔΑ: ΨΩ3ΒΩΨΠ-Μ4Χ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                       Αλεξάνδρεια 30/01/2023                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ            Αριθ. Πρωτ.   2187  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, 

με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας  “Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις 
ανάγκες Πολιτικής Προστασίας και Καθαριότητας του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας” για δώδεκα (12) μήνες, προϋπολογισμού 859.040,01 με 
τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 34144700-5, 34921100-0, 34144510-6. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,  
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350137, 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 της κάθε Ομάδας της προμήθειας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανημάτων και 

εξοπλισμού για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας και Καθαριότητας 
του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδια-
γραφές της παρούσας μελέτης του Δήμου, για δώδεκα (12) μήνες 
(από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).   

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε πο-
σοστό 2% επί της καθαρής προϋπολογιζόμενης αξίας της σύµβα-
σης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιά-
δων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών 
(13.855,48€), εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει σε όλες τις ομάδες, 
άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης προ Φ.Π.Α., για τη συγκεκριμένη ομάδα.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχι-
στον 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προ-
σφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) 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 180953, 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 Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Δι-
αύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.
gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστη-
μα ορίζεται η 30.01.2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύ-
λη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 
03.03.2023 και ώρα 15:00 μ.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 οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Επίσκεψη του Δημοτικού Σχολείου Σταυρού 
στην εταιρεία  ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗ

                                                       
Την Τρίτη 24/1/2023, επισκεφτήκαμε το εργοστάσιο 

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στη Σίνδο και συμμετείχαμε στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάνε ένα βήμα για την υγι-
εινή διατροφή». Συγκεκριμένα, ενημερωθήκαμε για την 
καλλιεργητική διαδικασία αγαπημένων μας λαχανικών, 
τη διατροφική τους αξία, τη σπατάλη των τροφίμων και 
ταξιδέψαμε με ενθουσιασμό στον συναρπαστικό κόσμο 
των θρεπτικών λαχανικών μέσα από παιχνίδια, κατα-
σκευές και γευστικές δοκιμές.

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗ για τα 
υπέροχα δώρα αλλά κυρίως για την ευκαιρία που έδω-
σαν στους μαθητές να ξεναγηθούν στον χώρο τους και 
να μάθουν με βιωματικό τρόπο, μέσα από το καινοτόμο 
πρόγραμμα που μας παρουσίασαν, για την υγιεινή δια-
τροφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Σαββίδου Όλγα

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ στα πλαίσια του 
πανηγυρικού εορτασμού Των Προ-
στατών των Ιατρών και Οδοντιάτρων  
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΙΩ-
ΑΝΝΟΥ που θα πραγματοποιηθεί την  
Τρίτη  31   Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Αναργύρων Βέροιας 
προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτου Βεροίας Ναούσης και 
Καμπανίας κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, 
θα τελέσει αρχιερατικό μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Ι-
ατρών και Οδοντιάτρων που άσκησαν 
την Ιατρική στην Ημαθία.

 Μετά την Θεία Λειτουργία ο Ιατρι-
κός Σύλλογος Ημαθίας θα παραθέσει 
δεξίωση   στην  πιτσαρία  ΠΑΠΑΓΑ-
ΛΟΣ

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ                               
ΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΤΟ-

ΜΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,ΣΙΜΗΝΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΜΠΙΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥ-
ΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΙΣΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΔΟΥΜΠΡΗ ΑΡΕΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΑ ,ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΙΔΗ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ,ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,ΣΑΛΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,KAΤΣΙΝΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΤΣΑΓΚΑ-
ΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΡΕΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΗ-
ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΑΡΗΣ,  ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΤΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, 
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑ-
ΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΤΖΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  
ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΠΟΥΞΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟ-
Σ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΠΑΣ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ, AΧΙΛ-
ΛΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑ-
ΜΠΟΥΝΗΣ, ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩ-
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΕΡΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ, 
ΤΟΛΟΥΔΗ ΜΟΥΡΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΝΤΣΕΒΙΔΗΣ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ,  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ, ΖΩΗ ΑΧΤΣΕΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΦΟ-
ΛΑ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ, ΘΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡ-
ΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΥΚΑΤΑΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΜΑΡΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΟΥΡΤΖΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΡΑΚΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛ-
ΤΣΙΔΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕΓΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΣΙ-
ΟΥΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΤΡΑΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΤΣΙΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΑΚΑΣ, ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΩΜΑΔΑΚΗ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΡΓΙ-
ΑΖΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΑΝΝΑ 
ΤΑΥΡΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ, ΣΟΛΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ ΒΕΖΕΡΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, ΘΕ-
ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ, ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΟΡΘΑΝΑΚΟΣ, 
ΛΕΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΑΣ, ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΣΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΗΣ,  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΜΟΓΛΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΠΡΙΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΠΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΟΥ-
ΤΖΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΥΡΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤOΥΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΔΡΑΛΕΞΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΑΣ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΟΡΜΑΝΩΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ , ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΟΤΡΙΔΗΣ  ΘΩΜΑΣ, ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, 
ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, AΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΠΑΥΛΙΔΟΥ 
ΟΥΡΑΝΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, 
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΑΜΑΝΗ 
ΡΟΖΑΛΙΑ, ΒΑΡΖΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΕΖΙΝΗ –ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ-
ΤΗ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΟΜΟΥ-
ΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΪΣΕΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΑΡΙ-
ΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ 
ΑΡΗΣ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΜΥΡΛΗΣ 
ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΚΟΥΡΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ, ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΑΡΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                         

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Πρόσκληση στην εορτή των Αγίων Αναργύρων



Την Δευτέρα 30 Ιανου-
αρίου το πρωί ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων λειτούργησε και κή-
ρυξε το θείο λόγο στον 
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνί-
ου, Πολιούχου Βεροίας, 
με αφορμή την εορτή των 
Τριών Ιεραρχών παρου-
σία των τοπικών αρχών, 
καθηγητών και αντιπρο-
σωπειών μαθητών από 
σχολεία της πόλης. 

Στο τέλος της Θείας 
Λειτουργίας, εκφωνήθηκε 
ομιλία από τον π. Λεω-
νίδα Αφεντούλη, κλάδου 
ΠΕ01, καθηγητή του 2ου 
Γυμνασίου Βέροιας.

Στη συνέχεια, τελέστηκε το καθιερωμένο Τρισάγιο 
και έγινε κατάθεση στεφάνου για τους Ευεργέτες της Εκ-
παιδευτικής Κοινότητας της Βέροιας, στην προτομή του 
Δημητρίου Ρακτιβάν, στην είσοδο του Δημαρχείου Βέ-
ροιας από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας κ. Αθανάσιο Αλατζόγλου.

‘’Σε μια εποχή που η πραγματική μόρφωση σπανίζει 

όλο και περισσότερο, σε μια εποχή που η παρησσία 
τείνει να γίνει μια άγνωστη αρετή, σε μια εποχή που χρει-
άζεται τα έργα μας πιο πολύ από τα λόγια μας, οι Τρεις 
Ιεράρχες και Οικουμενικοί Διδάσκαλοι μπορούν να απο-
τελέσουν φωτεινά παραδείγματα για τον καθένα μας’’, 
ανέφερε η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας κ. Ευθυμία Γώτη.

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών στη Βέροια
 -Μνημόσυνο για τους αειμνήστους εκπαιδευτικούς και ευεργέτες της παιδείας

 
Τη Δευτέρα 30 Ια-

νουαρίου ο Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων λειτούργησε 
στον Ιερό Ναό του Οσί-
ου Αντωνίου του Νέου, 
Πολιούχου Βεροίας, 
για την εορτή των Τρι-
ών Μεγάλων Ιεραρχών 
και Οικουμενικών Διδα-
σκάλων, Βασιλείου του 
Μεγάλου, Γρηγορίου 
του Θεολόγου και Ιω-
άννου του Χρυσοστό-
μου.

 Στο τέλος τελέστηκε 
το καθιερωμένο μνημό-
συνο για τους αειμνή-
στους εκπαιδευτικούς 
και ευεργέτες της παι-
δείας και εκφωνήθηκε 
ομιλία από τον εκπαι-
δευτικό Πρωτοπρ. Λε-
ωνίδα Αφεντούλη, ενώ 
ακολούθησε επιμνημό-
συνη δέηση και κατά-
θεση στεφάνου στον 
ανδριάντα του ευεργέ-
του της πόλεως, Δημή-
τριο Ρακτιβάν.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος 
Ημαθίας της E.Μ.E. βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα του 
83ου Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ», 
όπως αυτά ανακοινώθηκαν σήμερα από την 
ΕΜΕ.

Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές και τις 
μαθήτριες που διακρίθηκαν, αλλά και όλους 
όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης:
– στους γονείς για τη στήριξη στις προσπά-

θειες των παιδιών τους
– στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς οι ο-

ποίοι με κάθε τρόπο συνδράμουν αφιλοκερδώς 
τις προσπάθειες των παιδιών και το έργο του 
παραρτήματος.

Οι παρακάτω μαθητές προκρίνονται για να 
συμμετάσχουν στην Εθνική Μαθηματική Ολυ-
μπιάδα «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», η οποία θα διεξαχθεί 
το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, ώρα 10.00, ειδικά 
για φέτος στην Αθήνα και σε αρκετά Περιφερει-
ακά Κέντρα τα οποία θα ανακοινωθούν τις επό-
μενες μέρες στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ.  

Από τα αποτελέσματα του «ΑΡΧΙΜΗΔΗ» 
θα επιλεγούν οι ομάδες που θα συμμετάσχουν 
στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και στη 
Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων.  

Στις μέρες που διανύουμε, θεωρούμε σημα-
ντικό και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο το γεγονός 
ότι η συμμετοχή και οι επιτυχίες των παιδιών 
δείχνουν το ενδιαφέρον και την ευγενική άμιλλα 
για τα Μαθηματικά.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που διακρίθη-

καν είναι οι:
ΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΤΡΟΥΠΚΟΣ ΙΑΣΩΝ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΥΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΙΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΑΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΡΑΦΑΗΛΙΑ  3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΤΕΡΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Η  Πρόεδρος 

Χαρίκλεια Σαραφοπούλου 
 Η Γενική Γραμματέας 

Αλεξάνδρα Στυλιανίδου    
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ: Απολυτήριες 
εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου 2023

Στις 28/1/2023 
πραγματοποιήθη-
καν οι απολυτήριες 
εξετάσεις περιόδου 
Ιανουαρίου, στο 
Δημοτικό Ωδείο Βέ-
ροιας. 

Ο ι  α ρ μ ό δ ι ε ς 
επιτροπές που ο-
ρίστηκαν από το 
ΥΠΠΟΑ αφού ά-
κουσαν σε σχετικό 
πρόγραμμα τις υ-
ποψήφιες, χορήγη-
σαν: 

Πτυχίο Πιάνου 
στην μαθήτρια της 
καθηγήτριας Φιρτι-
νίδου Πηνελόπης    

• Ιωακειμίδου 
Ελένη του Βασιλείου  

Πτυχίο Πιάνου στην μαθήτρια της καθηγήτριας Τζήμα Νάντιας 
• Μπέσιου Ειρήνη του Κωνσταντίνου 
Από το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας έχουν αποφοιτήσει πάνω από 300 σπουδαστές με πτυχία ή 

διπλώματα. 
Ο Πρόεδρος Ρίζος Κωνσταντίνος, τα μέλη του Δ.Σ. και η Διεύθυνση της Κοινωφελούς Επι-

χείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, συγχαίρουν τους μαθητές και τους καθηγητές 
για την επιτυχία αυτή και τους εύχονται καλή σταδιοδρομία. 

Οι επιτυχόντες του  
83ου Πανελλήνιου Μαθηματικού 

Διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ»  

Τιμήθηκε χθες η εορτή των Τριών Ιεραρχών



Άδικη ήττα γνώ-
ρισε η ΒΕΡΟΙΑ 
στην Καρδίτσα 

από την τοπική Αναγέν-
νηση με σκορ 1-0, για 
την 13η αγωνιστική της 
SL2.

Έπειτα από ένα μέτρια σε γε-
νικές γραμμές παιχνίδι με δυνατές 
μονομαχίες και λίγες καλές φάσεις 
μπροστά στις δύο εστίες, η «Βα-
σίλισσα» μπορεί στο 1ο ημίχρο-
νο να είχε παθητικό ρόλο, χωρίς 
οι γηπεδούχοι να κάνουν κάτι το 
εντυπωσιακό, όμως στην επανά-
ληψη η ομάδα του Μπαξεβάνου 
ήταν κυρίαρχη στο ματς και έχασε 
σημαντικές ευκαιρίες με αποκο-
ρύφωμα το δοκάρι λίγο πριν το 
φινάλε!

Η ΒΕΡΟΙΑ αγωνίστηκε με αρ-
κετές ελλείψεις (Μπουκουβάλας, 
Στίκας, Ορφανίδης, Καψάλης), ε-
νώ είχε τη μεγάλη ατυχία να χάσει 
με τραυματισμό και τον Φασίδη 
στο 23ο λεπτό του αγώνα, με τις 
πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο 
για ρήξη χιαστού!

Αγωνιστικά, στο πρώτο μέρος 
οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτο-
βουλία και ήταν η πιο επικίνδυνη 
ομάδα μέσα στο γήπεδο, με τους 
Βεροιώτες να προσπαθούν να α-
μυνθούν σωστά και να βγουν σε 
κάποια καλή αντεπίθεση.

Πρώτη ευκαιρία στο ματς ήταν 
στο 12’ όταν μετά από κόρνερ του 
Κοζορώνη από δεξιά, ο Δημόπου-
λος έπιασε την κεφαλιά από καλή 
θέση, με τη μπάλα να φεύγει λίγο 
πάνω από τα δοκάρια του Βενε-
τικίδη.

Στο 22’ η ατυχία χτύπησε τη 
«Βασίλισσα» μιας και τραυματί-
στηκε ο Βασίλης Φασίδης, ο ο-
ποίος αντικαταστάθηκε από τον 
Μανωλιούδη.

Στην πορεία της φάσης και 
πριν οι Βεροιώτες προλάβουν να 
κάνουν την αλλαγή, ο Αθανασιά-
δης μετά από σέντρα από αριστε-
ρά, έστειλε με κοντινή προβολή τη 
μπάλα στα δίχτυα του Βενετικίδη 
γράφοντας το 1-0!

Οι «κυανέρυθροι» προσπάθη-
σαν και κατάφεραν να ηρεμήσουν 
το παιχνίδι τους, μετά το αναπά-
ντεχο γκολ που δέχθηκαν, κρατώ-
ντας εκτός περιοχής τους επιθε-
τικούς της Αναγέννησης μέχρι το 
τέλος του ημιχρόνου.

Στο 26’ μάλιστα θα μπορούσαν 
να φτάσουν στην ισοφάριση, αν ο 
διαιτητής έδινε το πέναλτι σε κα-
θαρή ανατροπή του Μπελεβώνη 
μέσα στην περιοχή από αντίπαλο!

Στην επανάληψη οι Βεροιώτες 
προσπάθησαν να ισορροπήσουν 
τον ρυθμό και σε έναν βαθμό το 
κατάφεραν.

Στο 52’ ο Αθανασιάδης δεν 

βρήκε με προβολή τη μπάλα μετά 
από επικίνδυνη παράλληλη σέ-
ντρα του Γιάκου από δεξιά, ενώ 
στο 66’ μια κεφαλιά του Γιουκούδη 
από καλή θέση δεν ανησύχησε 
τον Τσέλιο.

Σταδιακά οι «κυανέρυθροι» 
κέρδισαν μέτρα στο γήπεδο και 
στο 73’ έφτασαν κοντά στην ι-
σοφάριση, όταν μετά από φά-
ουλ - γέμισμα του Μπελεβώνη, ο 
Κολλαράς πήρε την κεφαλιά στο 
δεύτερο δοκάρι με τον Τσέλιο να 
αποκρούει σωτήρια, ενώ στη συ-
νέχεια της φάσης η κεφαλιά του 
Γιουκούδη από κοντά κατέληξε 
λίγο πάνω από τα δοκάρια!

Οι Βεροιώτες συνέχισαν να 
ψάχνουν την ισοφάριση και στο 
81’ ο Μπουόλι έκανε από δεξιά τη 
σέντρα, ο Ιωάννου από θέση γκολ 
δεν βρήκε καλά τη μπάλα και έχα-
σε νέα μεγάλη ευκαιρία, ενώ τρία 
λεπτά αργότερα κεφαλιά του ίδιου 

παίκτη από πολύ καλή θέση κα-
τέληξε στην αγκαλιά του Τσέλιου!

Στο 85’ χάθηκε η ευκαιρία του 
αγώνα για την «Βασίλισσα» όταν 
ο Περδίκης μέσα σε έναν όμιλο 
παικτών πήρε την κεφαλιά και έ-
στειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δο-
κάρι της εστίας των γηπεδούχων 
και στη συνέχεια να καταλήξει ά-
ουτ!!

Στις καθυστερήσεις οι Βεροιώ-
τες ζήτησαν πέναλτι, με τον Κολ-
λαρά να αποβάλλεται για διαμαρ-
τυρία και το ματς να τελειώνει στο 
1-0.

Διαιτητής: Καλατζής (Θεσσα-
λίας)

Βοηθοί: Ζήρδας (Δράμας), 
Κουβαλάκης (Δράμας)

ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Περικλής 
Αμανατίδης): Τσέλιος, Αναστασό-
πουλος, Σταμόπουλος, Δημόπου-
λος, Σκόνδρας, Κοζορώνης, Ρι-
μπέιρο, Γιάκος (90’+3 Καρδάρης), 

Γκόλιας, Μπάλλας (Πρίκας), Αθα-
νασιάδης (75’ Μπάτροβιτς).

ΒΕΡΟΙΑ (Σπύρος Μπαξεβά-
νος): Βενετικίδης, Ντουμάνης 
(67’ Παπαχρήστος), Μπλέτσας, 
Μουχάλης, Περδίκης, Κολλαράς, 
Μπελεβώνης (77’ Κατσούκης), 

Ελευθεριάδης (67’ Ιωάννου), 
Γιουκούδης, Φασίδης (24’ λ.τ. Μα-
νωλιούδης), Μπουόλι.

Μπαξεβάνος:«Ήτανένα
καταστροφικό3λεπτογιατην

ομάδαμας»
Στις δηλώσεις του μετά το τέ-

λος του άτυχου αγώνα της Καρ-
δίτσας, ο τεχνικός της ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σπύρος Μπαξεβάνος ανέφερε με-
ταξύ άλλων ότι η ομάδα του είχε 
ένα καταστροφικό τρίλεπτο στο 
ματς όπου έχασε τον Φασίδη με 
σοβαρό τραυματισμό και δέχθιηκε 
το γκολ με το οποίο έχασε το ματς 
από την Αναγέννηση.

Αμανατίδης:«Κινδυνέψαμε
στοτέλοςαπότηΒΕΡΟΙΑ»
Μετά το τέλος του αγώνα της 

Αναγ. Καρδίτσας με τη ΒΕΡΟΙΑ 
(1-0), ο προπονητής της ΑΣΑ και 

παλιός τεχνικός της «Βασίλισσας» 
Περικλής Αμανατίδης, τόνισε ότι 
έγινε ένα ματς με δύο πρόσωπα 

και ότι η ομάδα του κινδύνεψε στο 
φινάλε με ισοφάριση.

πηγή: kerkidasport.gr

Άδικη ήττα για την «Βασίλισσα» στην Καρδίτσα
Σοβαρός τραυματισμός του Φασίδη!
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Η Κοπή της Βασιλό-
πιτας για το 2023, 
μετά από απουσία 

δύο ετών λόγω πανδημίας 
πραγματοποιήθηκε το από-
γευμα του Σαββάτου 28 
Ιανουαρίου. Η εκδήλωση 
έλαβε χώρα στον Ισόγειο 
χώρο της «Αντωνιάδειου 
Στέγης Γραμμάτων & 
Τεχνών», όπου στεγάζεται 
το Καφέ Foyer, που ανήκει 
στον ΚοιΣΠΕ «ΔΕΣΜΟΣ».

Σε μια κατάμεστη αίθουσα από 
Αθλητές με Αναπηρία, γονείς, συ-
νεργάτες, προπονητές, εθελοντές 
και φίλους του «Εν Σώματι Υγιεί» και 
παρών σύσσωμο το Διοικητικό Συμ-
βούλιο καθώς και εκπροσώπους της 
τοπικής αρχής, η εκδήλωση άρχισε 
με καλωσόρισμα από τον ιδρυτή του 
σωματείου και Τεχνικό Διευθυντή κ. 
Καραϊωσήφ Αλέξανδρο και με την 
προβολή με την ανασκόπηση των α-
γωνιστικών και λοιπών δράσεων του 
«Εν Σώματι Υγιεί» κατά το έτος 2022.

Ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη 
Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας, Αρχι-

μανδρίτης Παύλος Σταματάς ευλόγησε 
κι έκοψε τη Βασιλόπιτα. Παράλληλα 
σε όλους μοιράστηκαν ατομικά βασι-
λοπιτάκια. Τα φλουριά έπεσαν στον 
αθλητή Θωμά-Αριστοτέλη Καραγιάν-
νη, που πήρε δωροεπιταγή από κα-
τάστημα αθλητικών ειδών  και στον 
διαιτολόγο Αθανάσιος Τόπη που πήρε 
δωροεπιταγή απο βιβλιοπωλείο της 

πόλης.
Στους τυχερούς προσέφερε το βι-

βλίο της με τίτλο «Βλέμμα Χαμηλά» 
η συγγραφέας από τη Νάουσα Νίκη 
Κελεσίδου, η οποία, παράλληλα με 
την κοπή βασιλόπιτας, προλόγισε το 
βιβλίο της και προσέφερε έσοδα από 
τις πωλήσεις του ως οικονομική ενί-
σχυση στο σωματείο μας.

Πέμπτη συνε-
χόμενη 
νίκη για τις 

παγκορασίδες του 
Ποσειδώνα Βέροι-
ας και προηγήτε 
στην βαθμολογία 
του πρώτου ομίλου 
στο πρωτάθλημα 
παγκορασίδων 

Κεντροδυτικής 
Μακεδονίας.

Στο ντέρμπι των πρωτο-
πόρων έδειξε από την αρχή 
του αγώνα την αγωνιστική 
του ανωτέροτητα  κ  κέρδισε 
εύκολα τον αγώνα.

Όλες οι αθλήτριες που 
χρησιμοποιήθηκαν παίξανε 
εξαιρετικά και ιδιαίτερα δι-
ακρίθηκαν οι: τσακιριδου 
Ευδοξία, Ιωακειμίδου Ελισά-

βετ, αϊδινίδου Έλενα κ Μπα-
σιά Μαριαλένα.

Σύνθεση: (Λουκάς Στέρ-
γιος) Τσακιριδου Ευδοξία, 
Ιωακειμίδου Ελισάβετ, αϊδι-
νίδου Έλενα, Μπασιά Μα-
ριαλένα, Θεοδωρακοπούλου 
Άννα, Γιουβανούλη Δήμη-
τρα, Ζιώγα Μαρία, Μιτσιου 
πασχαλίνα, Πελαλιδου Μα-
ριάννα, Τσακιριδη Λυδία, 
Τσακιριδη Αθηνά, Καρούσου 
Ευγενία, Πάντσιου Αλίκη, 
Γκαϊτατζή Μαρία

Την εντός έδρας 
ήττα με σκορ 21-29 
γνώρισε η ομάδα χά-
ντμπολ του Φιλίππου 
Βέροιας από τον ΓΑΣ 
Κιλκίς για την 12η α-
γωνιστική του πρω-
ταθλήματος της Α2 
Ανδρών.

Αναλυτικά τα απο-
τελέσματα: 

ΑΕΠ Πανόραμα- 
Φαίακας Κέρκυρας 
20-28

Αρχέλαος Κατερί-
νης- Φοίβος Συκεών 
27-34

Αθηναϊκός- Ποσειδών Λουτρακίου 19-21
HC Σαλαμίνα- Άρης Νικαίας 18-26
Φίλιππος Βέροιας- ΓΑΣ Κιλκίς 21-29
Σπίτι του Χάντμπολ 20:30, Άρης Θ.- Αλέ-

ξανδρος Αξιούπολης (Θεοδοσίου- Παπού-
λιας)

Κερατσινίου 21:30, Ολυμπιακός Κερατσι-
νίου- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (Χαραλαμπί-
δης- Ζήσης, Τσάκωνας)

Δεν τα κατάφερε α-
πέναντι στον ισχυρό 
ΠΑΟΚ ο Ζαφειράκης, 
ο οποίος προσπάθησε 
αλλά τελικά ηττήθηκε 
με 28-25, για τη 16η α-
γωνιστική της Handball 
Premier.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 
5-3, 7-4, 11-6, 13-9, 17-
11 (ημχ), 19-12, 19-14, 
22-17, 24-21, 26-22, 
28-25

ΠΑΟΚ (Γούσιος) : 
Γκιγκοφ, Δούγιας 1, Ελευθεριάδης 2, 
Τσαμουρίδης 1, Νικολαϊδης 2, Πα-

παζογλου, Τζωρτζίνης 1, Αποστόλου, 
Μοϊσίλοφ, Τσαναξίδης 3, Κουκμίσης 

5, Καβουσανάκης 2, 
Τριανταφυλλίδης Δ. 5, 
Λαδάκης 5, Τριανταφυλ-
λίδης Αν. 1, Γιαβασίδης.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ(Δελη-
γιάννης): Αθανασίου 1, 
Μπόλας 1, Τσουκαλάς, 
Τζουβάρας, Τσαγκεράς 
2, Θεοδωρόπουλος 5, 
Ρότζιος 5, Μισαηλίδης 
5, Αποστολίδης 4, Γαλί-
της, Μίλοβιτς 2, Βαφεί-
δης, Τσάτσας 1, Δασκα-
λόπουλος, Λόλας.

Διαιτητές: Νικολαϊδης- Λινάρδος, 
Δίλεπτα: 7-1, Πέναλτι: 5/5-2/3

Άλλη μία σημαντική νίκη πέτυχε 
ο Φίλιππος Βέροιας, απέναντι σε μια 
επίσης νεανική ομάδα.

Στα πλαίσια της 15ης αγωνιστι-
κής, οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξένησαν 
το Σάββατο (28/1, 17:00) τον Ναύ-
αρχο Βότσης στο ΔΑΚ “Βικέλας” του 
Μακροχωρίου.

Ο Ευθύμης Κοθράς διαχειρίστηκε 
εξαιρετικά το παιχνίδι και κατέκτησε 
μαζί με τους παίκτες τους μία ακόμη 
νίκη, την τρίτη διαδοχική για το 2023.

Από την πρώτη στιγμή, η ομάδα 
της Βέροιας ήταν αυτή που είχε τον 
έλεγχο της αναμέτρησης και σε κα-
μία φάση του παιχνιδιού δεν έχασε 
το προβάδισμα.

Εκτός από τον Φίλιππο, μεγά-
λος κερδισμένος της σημερινής α-
ναμέτρησης ήταν το άθλημα, αφού 
στο παρκέ εμφανίστηκαν δύο πολύ 
νεανικές ομάδες, με τον μέσο όρο 
ηλικίας των «ερυθρόλευκων» στα 
τελευταία λεπτά να μην ξεπερνά τα 
19 έτη!

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 35-29, 59-
42, 76-59.

Διαιτητές: Πράττος, Θεοδωρίδης, 

Λυγούρας.
Δεκάλεπτα: 21-13, 35-29, 59-42, 

76-59.
Φίλιππος Βέροιας (Κοθράς): Α-

ποστολίδης 11 (2), Ιγγλέζος 6 (2), 
Καραγιώργος 4, Δημαλής 2, Ελευθε-
ριάδης 27 (1), Ξενιτίδης 5 (1), Κων-
σταντινίδης 7, Γκάτζος 8, Μπένας 4, 

Αμανατίδης 2, Λαζός.
Ναύαρχος Βότσης (Καραμουσα-

λίδης): Παπαδόπουλος 7 (1), Χα-
βαλές, Νταής, Γκίζης 9 (1), Βλασ-
σόπουλος 2, Αγριόπουλος 8 (2), 
Παππάς 11, Ψάλτου, Μεσκουρής 4, 
Καραγιώργος 18 (1).

πηγή: kerkidasport.gr

Πραγματοποιήθηκε η Κοπή Βασιλόπιτας
του «Εν Σώματι Υγιεί»

«Σβηστή» νίκη του Φιλίππου
επί του Ναύαρχου Βότση

Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε
απέναντι στον ΠΑΟΚ ο Ζαφειράκης

Πρωτάθλημα παγκορασίδων
Συνεχίζει το σερί νικών
ο Ποσειδώνας Βέροιας!

Χάντμπολ
Εντός έδρας ήττα του Φιλίππου

από το Κιλκίς
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ΕΠΟ: «Δεν θα διεξάγονται 
αγώνες στα ερασιτεχνικά 

πρωταθλήματα χωρίς 
απινιδωτή στο γήπεδο»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ έπειτα από την συνεδρία-
ση της εκτελεστικής επιτροπής κάνει γνωστό ότι εξαιτίας των αιφνί-
διων θανάτων ποδοσφαιριστών στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, 
κανένας αγώνας μεταξύ ερασιτεχνικών σωματείων δεν πρόκειται 
να ξεκινά εφόσον δεν υπάρχει στο γήπεδο ο απαραίτητος ιατρικός 
εξοπλισμός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-

σπονδίας κατά τη σημερινή της συνεδρίαση συζήτησε εκ νέου και 
εκτενώς το θέμα των αιφνίδιων θανάτων ποδοσφαιριστών στα ερα-
σιτεχνικά πρωταθλήματα.

Η Ε.Ε. της ΕΠΟ αποφάσισε λόγω των πρόσφατων γεγονότων 
και επειδή οι Δήμοι δεν έχουν φροντίσει να εφοδιάσουν με απινι-
δωτές τα γήπεδα της ιδιοκτησίας τους μη τηρώντας τις σχετικές 
διατάξεις, ουδείς αγώνας ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων θα διεξα-
χθεί από εδώ και πέρα και έως ότου ο Δήμοι ασκήσουν τα νόμιμα 
καθήκοντά τους. Επιπλέον η Ε.Ε. της ΕΠΟ αποφάσισε να αποστεί-
λει επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία με την οποία θα ζητά την προ-
μήθεια με κεντρική διαχείριση των απινιδωτών που απαιτούνται και 
την περαιτέρω ενημέρωση όλων των Δήμων για το θέμα».

Πέρασε νικηφόρα από την 
Καρδίτσα η Κ19 της ΒΕΡΟΙΑΣ

Με σημαντικό διπλό απέδρασε η ομάδα Κ19 της ΒΕΡΟΙΑΣ α-
πό το γήπεδο των Σοφάδων απέναντι στην αντίστοιχη της Αναγ. 
Καρδίτσας, στην μεταξύ τους αναμέτρηση για την 13η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος υποδομών της SL2. Ήταν μια σπουδαία νίκη 
για τους «κυανέρυθρους» σε μια δύσκολη έδρα και ένα σημαντικό 
αντίπαλο, που τους κρατάει ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Μια επι-
τυχία που ανέδειξε ακόμα μία φορά την ποιότητα το ταλέντο αλλά και 
την σκληρή και καλή δουλεία που πραγματοποιείται στις ομάδες των 
τμημάτων υποδομών της ΒΕΡΟΙΑΣ. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρη-
σης επιτεύχθηκε από τον Λαφάρα στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης.

ΒΕΡΟΙΑ Κ19 (Α. Ανθυμιάδης): Αδαμίδης Θ, Χοχλιούρος , Σουπι-
άδης, Φωτόπουλος , Τασιόπουλος , Καρασαρίδης , Τάσο Φ , Φούγι-
ας , Παναγιωτίδης, Τσέας , Γρατσιάνος.

Έπαιξαν και οι: Τέγος Α , Βασιλειάδης, Κετόγλου, Λαφάρας.
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Με τις αναμετρή-
σεις της 15ης 
αγωνιστικής 

συνεχίστηκε το Σάββατο 
(28/1) το πρωτάθλημα 
στην Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ. Οι 
Αετοί κέρδισαν στην 
Αλεξάνδρεια με 55-62 
και έμειναν πρώτοι στην 
βαθμολογία ενώ ο Ζαφει-
ράκης έχασε στο γήπεδό 
του από την ΑΓΕ Πιερίας 
με 67-73. Τέλος, ο ΑΟΚ 
Βέροιας κέρδισε την ΑΚΕ 
Πιερίας με 49-43.

Αλεξάνδρεια–ΑετοίΒέροιας
55-62

Η ομάδα της Βέροιας είχε ένα 
πολύ μέτριο ξεκίνημα στον αγώνα, 
δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να 
περάσουν μπροστά στο σκορ στο πρώτο δε-
κάλεπτο (12-10). Η συνέχεια όμως ήταν αντι-
στρόφως ανάλογη, με τους «ασπρόμαυρους» 
να βελτιώνουν την άμυνα τους και με ένα επι-
μέρους 24-12 στο δεύτερο δεκάλεπτο, πήγαν 
στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά.

Ακόμη πιο ποιοτικό ήταν το τρίτο δεκάλε-
πτο, με τους Αετούς να βρίσκουν τις λύσεις 
στην επίθεση, παίζοντας εξίσου δυνατή άμυνα 
πάνω στα αντίπαλα ατού.

Ακολούθησε το rotation που μας έχει συνη-
θίσει φέτος ο κόουτς Οκλαλιώτης, με το τελικό 
σκορ να διαμορφώνεται στο 62-55 υπέρ των 
φιλοξενούμενων.

Τα δεκάλεπτα : 12-10, 24-34, 37-53, 55-62
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Πρόιος) : Παπαδόπουλος, 

Πουρλιοτόπουλος, Μουλγκέτσι Α. 11 (1), Μπα-
τιάκας, Ντάβλης, Τσοπουρίδης, Καρκανιάς 16, 
Πρόιος 9, Καραγιάννης 8, Παπουλίδης 11 (1)

ΑΕΤΟΙ (Οκλαλιώτης) : Λυκοστράτης, Ξυ-
λουργίδης 2, Γαβριηλίδης Κ., Κολέτσας, Γαβρι-
ηλίδης Α., Γιαμπατζίδης 8, Παπαδόπουλος Ι.Μ. 
16 (2), Σιδηρόπουλος, Πάππου 6, Πετρόπου-
λος, Ιωσηφίδης Κ. 9, Ιωσηφίδης Μ. 21 (2)

ΑΟΚΒέροιας–ΑΚΕΠιερίας49-43
Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο και 

οι δυο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ. Στο δεύ-

τερο μέρος, ο ΑΟΚ συνέχισε τις αποτελεσματι-
κές άμυνες, βρήκε λύσεις στο σκοράρισμα, ξέ-
φυγε στο σκορ και συντήρησε το προβάδισμά 
του έως το τέλος.

Διαιτητές: Νικολαΐδης, Καραμανλής.
Δεκάλεπτα: 12-14, 21-23, 42-32, 49-43.
ΑΟΚ: (Μπογδαμπεϊδης) Παπαδόπουλος 

Π., Παπαδόπουλος Μ., Καμπαϊλής, Τσαχουρί-
δης 5, Κόγκας Μ., Ιωανννίδης 4, Κασαμπαλής 
16, Τριχόπουλος 15 (3), Δίγκας,  Κόγκας Δ., 
Κοτζάμπασης 9 (3).

ΑΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ: (Αθανασιάδης) Μουτζίκης 
14, Παναπακίδης 8 (2), Σιώκας 4 (1), Αλεξιά-
δης 3 (1), Παυλίδης 5, Καρακασίδης 9 (1).

ΖαφειράκηςΝάουσας–ΑΓΕΠιερίας
67-73

ΟΙ φιλοξενούμενοι πήραν το πάνω χέρι 
από το πρώτο δεκάλεπτο. Σημειώνοντας πολ-
λά τρίποντα (10 στο πρώτο μέρος) πήραν 
προβάδισμα με διψήφια τιμή και έκλεισαν το 
ημίχρονο με 37-48. Στο δεύτερο μέρος ο Ζα-
φειράκης ανέκαμψε και πλησίασε στο σκορ 
αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν έχασαν τον έλεγ-
χο, διατήρησαν το προβάδισμά τους και έφτα-
σαν στη νίκη.

Διαιτητές: Μητώνας, Μποΐτσης.
Δεκάλεπτα: 15-20, 37-48, 50-56, 67-73.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ: (Τούφας) Ζιάνης, Κολτσιά-

κης 8 (1), Σκουλαριώτης 13, Τρομπούκης 11 
(1), Πουρλίδας Δ. 14 (1), Μπιλιούρης Α. 17 (5), 

Τσίλης 2, Μουρατίδης 2 .
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ: (Χρυσανθόπουλος) Ζαδές 

4 (1), Μωυσίδης 12 (2), Πολυχρόνης 8 (2), 
Μουλάς 15 (2), Μαργαριτίδης 26 (5), Λάππας 
5 (1), Γαβαλάς 3 (1).

Τααποτελέσματα
Βατανιακός – Βαφύρας Δίου  ............91-69
Αλεξάνδρεια – Αετοί Βέροιας ............55-62
ΑΟΚ Βέροιας – ΑΚΕ Πιερίας  ............49-43
Πάνθηρες – Αιγινιακός ..................... 53-77
Ζαφειράκης Νάουσας – ΑΓΕ Πιερίας  67-73

Ηβαθμολογία
1 Αετοί Βέροιας  .....................................28
2 Βατανιακός Σάρισα  ............................27
3 Ζαφειράκης Νάουσας  ........................26
4 Αιγινιακός  ...........................................25
5 ΑΟΚ Βέροιας  .....................................23
6 ΑΓΕ Πιερίας  .......................................22
7 Βαφύρας Δίου  ....................................20
8 Αλεξάνδρεια  .......................................19
9 Πάνθηρες  ...........................................16
10 ΑΚΕ Πιερίας  .....................................16

Ηεπόμενηαγωνιστική
Βαφύρας Δίου – Ζαφειράκης Νάουσας
ΑΓΕ Πιερίας – ΑΟΚ Βέροιας
ΑΚΕ Πιερίας – Αλεξάνδρεια
Αιγινιακός – Βατανιακός
Αετοί Βέροιας – Πάνθηρες

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

30-01-2023 μέχρι 

05-02-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τρίτη 31-1-2023

13:30-17:30ΜΠΟΥΛΑ-

ΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 

23310-60340

21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑ-

ΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΕΜΜ.

ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ 

(έναντι ΙΚΑ) 23310-64102

Φαρμακεία

Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ
Πέρασαν από την Αλεξάνδρεια οι Αετοί

Ήττα για Ζαφειράκη, νίκη για ΑΟΚ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα  

30 Ιανουαρίου 2023 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μα-
ρίνας στην Αγ. Μαρίνα Βέροιας 
η Κατίνα Βασιλειάδου,  σε 
ηλικία 77 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 30 

Ιανουαρίου 2023 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Φυτειάς ο Μερκού-
ριος Δημοσ. Καραντώνης,  
σε ηλικία 85 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 28 

Ιανουαρίου 2023 στις 2.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωρ-
γίου Άμμου η Ελπίδα Γεωρ. 
Παπανικολάου,  σε ηλικία 84 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 31 Ι-

ανουαρίου 2023 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου 
και Ελένης Βέροιας ο Δημήτρι-
ος Ηλιάδης,  σε ηλικία 93 ετών. 

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυπη-
τήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 31 Ια-

νουαρίου 2023 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στο 
Μακροχώρι η Σταυρούλα Σφραγί-
δου,  σε ηλικία 78 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 31 Ια-

νουαρίου 2023 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Ανέστης Σταυ. 
Τσαχουρίδης,  σε ηλικία 93 ετών. 

Η ταφή θα γίνει στα κοιμητήρια 
Ραχιάς.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε Γενική Συνέλευση 

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

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

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

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

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

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

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

Με τιμή,
 Για το Δ.Σ.

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

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

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

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

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

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Η κοπή της πίτας του Συλλόγου θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου και 
ώρα 12 στο κέντρο Γκαντίδη. 

Η πρόσκληση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για τους φίλους και συνο-
δούς είναι 15 ευρώ η οποία περιλαμβάνει πλήρες γεύμα και απεριό-
ριστο ποτό.

Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην εκδήλωση.

ΤΟ Δ.Σ

1 Φεβρουαρίου, του Αγίου Τρύφωνος
Ιερά Πανήγυρις 

και Υποδοχή Τιμίας 
Καράς Οσίου Δαυίδ 

Του Εν Εύβοια
Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου εορτάζεται η Μνήμη Του Αγί-

ου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος Του Ανάργυρου και 
Ιαματικού και Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας και 
Αγίου Τρύφωνος στο Ομώνυμο Δ.Δ

Το Πρόγραμμα Των Ιερών Ακολουθιών Θα Έχει ως Εξής:
•Τρίτη 31 Ιανουαρίου
17:30μ.μ Υποδοχή Τιμίας Καράς Οσίου Δαυίδ Του Εν 

Εύβοια Και Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μετ’ Αρτοκλασίας
•Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου
7:00π.μ  Όρθρος Και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λει-

τουργία Ιερουργούντος Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Μας Κ.Κ. Παντελεήμονος 

10:30π.μ. Αγιασμός Όπου Θα Αναγνωστούν οι Ευχές Για 
Τα Αμπέλια Και Τους Αγρούς

11:00π.μ. Παραδοσιακό Γλέντι Και Κουρμπάνι
17:00μ.μ. Εσπερινός Εορτής Της Υπαπαντής Και Παρά-

κλησεις Των Αγίων
•Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου
7: 30π.μ. Όρθρος Και Θεία Λειτουργία
17:00 μ.μ Ιερό Ευχέλαιο
20:00 μ.μ. Παράκληση Στον Όσιο Δαυίδ
•Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου
7:30 Όρθρος Και Θεία Λειτουργία
12:00 Παράκληση Στον Όσιο Δαυίδ Και Αναχώρηση Αγίας 

Κάρας.

Εκ Του Ιερού Ναού 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Από το Συσσίτιο – Τράπεζα Αγάπης Ναούσης της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Βεροίας και Ναούσης ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 6 Φεβρουαρί-
ου 2023 και ώρα 6:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό της Παναγίας θα πραγματο-
ποιηθεί Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία υπέρ των επωνύμων και ανωνύ-
μων Δωρητών, των Εθελοντών και Μελών του Συσσιτίου, καθώς επίσης 
και Μνημόσυνο υπέρ των τεθνεώτων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στην Αίθουσα Δεξιώσεων του 
Ιερού Ναού θα πραγματοποιηθεί η κοπή Βασιλόπιτας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

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

-Την Οικ.κ.Πόπης Πήχα , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη της μητέρας τους Αναστασίας Θεοδωρίδη.

-Την κ.Μελιτζανίδου Μαρία , για την δωρεά του ποσού των 50 Ε , 
για οικονομική ενίσχυση στο Γηροκομείο Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία (Μ.Μ.), για την δωρεά του ποσού των 50 Ε, υ-
πέρ υγείας.

-Ανώνυμη Οικογένεια, για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη της μητέρας τους Αικατερίνης , με την συμπλή-
ρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

-Τις κ.Βιβή και κ.Αύρα Δουλγέρογλου , για την ευγενική προσφο-
ρά εδεσμάτων ,κουλουράκια , γλυκισμάτων ,καφέ και ζάχαρης εις 
μνήμη της μητέρας τους Ειρήνης Δουλγέρογλου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύμα-
τος , εις μνήμη προσφιλούς προσώπου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 12 Kgr μελιού , για 
τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προ-
σφορά 10 Kgr γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

                                         Εκ της Δ/νσεως 
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 600 τ.μ., στο 

Ξηρολίβαδο, στην 

είσοδο του χωριού 

δεξιά, άρτιο και οικο-

δομήσιμο. Τηλ.: 6983 

876154.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατάστημα 120 τ.μ. 

με πατάρι 35 τ.μ., σε 

άριστη κατάσταση, ε-

ξαιρετικής προβολής, 

κοντά στη γέφυρα 

Κούσιου. Πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο 

6972269839 κ. Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμά-

των στον Τριπότα-

μο Βέροιας, πολύ 

κοντά στο χωριό, 

με ηλεκτρικό ρεύμα, 

είναι ποτιστικό και 

χέρσο. Πληρ. τηλ.: 

23310 27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και 

οικοδομήσιμο, με α-

ποθήκη και αχυρώνα 

παλιά. Πλρη. τηλ.: 

210 7228806 & 6973 

358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην πε-

ριοχή Πιερίων, δίπλα 

στην πρώην ALPHA 

BANK. Τηλ.: 6976 

985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 209 τ.μ., συ-

ντελεστής δόμησης 

1,2, Διογένους με 

Πιερίδων Μουσών 

γωνία, Βέροια. Τηλ.: 

2331 300901, 6944 

555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ  92 τ.μ του1995 ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ  με 
οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  54 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 25000
ΠΙΕΡΙΩΝ πανω Διαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 Τ.Μ δυο ομορα  γραφεια με 2wc νοικιασμενα 350€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ130 τ.μ 3ΔΣ-Κ 3ος χ.ασανσερ Θερμ/τες 
κοπλαμ,300€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πανω από Πιεριων επιπλωμενη ΛΟΥΞ 
1ΔΚWC A/C 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 12000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 60000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.64000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4000τ.μ οικ.αρτιο 0,4 με θεα 200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€
ΠΑΤΡΙΔΑ προς ΤΡΙΛΟΦΟ δεξια πλευρα 8 ΣΤΡ.Αυτ.αρδευση 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 16000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

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

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

ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδη-
γού Μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης 
ειδικότητας

2)Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  εγκατα-
στάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)

3) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκατα-
στάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr
Διεύθυνση:Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, Σιδηροδρομικός 

Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311 με εσωτερικό αρ. 141 ή 

144 ή 123.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιάζε -

ται  στην περιοχή ONE 

SALONICA στούντιο μονόχω-

ρο του 2008, 6ου ορ’όφου, με 

ηλεκτρικές συσκευές και κανα-

πέ κρεβάτι, αέριο, κλιματιστικό, 

θέα. Προτείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τιμή 270 ευ-

ρώ. Πληροφορίες: mapapad@

otenet.gr 6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι 

με εσωτερικη σκάλα, Ήρας 

10. Διαθέτει μεταλλικό ρο-

λό ασφαλείας. Τηλ.: 6986 

731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα α-

πό 18-30 ετών για εργασία 

σε γυράδικο στον Αγ. Γε-

ώργιο Ημαθίας για πλήρη 

απασχόληση. Τηλ.: 23310 

00999 & 6980 762012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Οδηγοί 

με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 

2) Κοπέλα με δίπλωμα αυ-

τοκινήτου. Πληροφορίες 

στο τηλ. 23310 41601 και 

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ 

με ειδική άδεια από επιχεί-

ρηση στη Βέροια για πλή-

ρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

Μηχανικός & Ηλεκτρολό-

γος αυτοκινήτων από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. Τηλέ-

φωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.30 με 

18.30 & email: nkakaris@

hotmail.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη μικρών παιδιών 

και νηπίων για πρωϊνή ή 

απογευματινή απασχόληση 

με μεγάλη εμπειρία. Πληρ. 

τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικ ιωμένων. Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 62 χρόνων, συ-

νταξιούχος, εμφανίσιμη, 

κοινωνική, αξιοπρεπής, α-

ναζητά σύντροφο έως 70 

χρόνων για μία ουσιαστική 

σχέση ζωής. Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Τηλ.: 6993 

233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 

Ε200 1800 κυβικά, θερμαι-

νόμενα καθίσματα και τιμό-

νι, ηλιοροφή, αερανάρτηση, 

λάστιχα καινούργια 11/2022, 

σύστημα παρκαρίσματος, 

ABS, ESP, βοήθεια εκκί-

νησης ανηφόρας κ.ά. Τιμή 

5.900 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 

6948 119922 κ. Γιώργος.
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Υπεύθυνος Φορτώσεων - Εξαγωγικής Διαδικασίας
Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρία μεπαρουσία 25 ετώνστον

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

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

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

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

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

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

λούθηση των εργασιών
•Καθορισμός αποστολής εμπορευμάτων, παρακολούθηση φορτί-

ων, έλεγχος containers

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

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

εξέλιξης λόγω δυναμικής ανάπτυξης της επιχείρησης

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202301

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

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

Η εταιρεία «ΚΟΡΜΟΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» με έδρα στην 
νέα περιφερειακή οδό Βέροιας-Ναουσας ζητάει για άμεση 
πρόσληψη Αποθηκαριο - Οδηγό.

Προϋποθέσειςεργαζόμενου:
Απολυτήριο λυκείου
Δίπλωμα Β κατηγορίας
Ηλικία 22-30 ετών

Αποστολήβιογραφικούkormosemp@gmail.com
Διευκρινίσειςτηλέφωνο2331062222

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

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

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

Απαραίτηταπροσόντα:
-Δυναμική και ευχάρι-

στη προσωπικότητα
-Άριστες επικοινωνια-

κές δεξιότητες
-Ομαδικό πνεύμα και 

πάθος για την επίτευξη 
στόχων

-Υπευθυνότητα και 
ανεπτυγμένη ικανότητα 
οργάνωσης

-Πτυχίο ανώτερης ή 
ανώτατης σχολής

-Γνώση Η/Υ
-Προϋπηρεσια σε πω-

λήσεις θα ληφθει υπόψη

Προσφέρονται:
-Υψηλές αποδοχές 

με πρόγραμμα 24μηνης 
χρηματοδότησης

-Υψηλά BONUS πα-
ραγωγικότητας

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

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

-Παρέχονται πρωτο-
ποριακές ηλεκτρονικές 
εφαρμογές

Επικοινωνία: Τηλ.
6975900180-6975

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

insurance.nbg.gr



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

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

www.mesitikoveria.gr
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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

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ βιομηχανικός χώρος, υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, στρωμένος με βιομηχανικό δάπεδο, με 2 μεγάλους ψυκτι-
κούς θαλάμους για αποθήκευση στο δάπεδο, συνολικών μέτρων 
περίπου 900 μέτρα. Ο χώρος είναι κατάλληλος για εταιρεία που 
ασχολείται με τρόφιμα και είναι άμμεσα λειτουργικός. Στεγάζεται 
σε οικόπεδο 47.000 m. Πληροφορίες στο τηλ. 697-3736714



Εκ μέρους του Αγρο-
τικού Συλλόγου Ημαθί-
ας, γνωστοποιούνται τα 
εξής:

«Οι αγρότες μας, 
βρίσκονται στο δρόμο, 
διαμαρτύρονται τόσο 
για τα φλέγοντα καίρια 
αγροτικά ζητήματα, όσο 
και για τα διαχρονικά, 
τα οποία η κυβέρνηση 
αδιαφορεί να παρέμβει 
ουσιαστικά και να δώσει 
λύσεις.

Στο «μπλόκο» των α-
γροτών στο Μακροχώρι 
Ημαθίας πραγματοποί-
ησαν επίσκεψη, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζί-
δης , και ο Δήμαρχος Βέροιας, Κώστας Βοργιαζίδης, όπου συζήτησαν 
με τους αγρότες τα προβλήματα στον πρωτογενή , ενημερώθηκαν από 
τους παραγωγούς για τον εμπαιγμό που βιώνουν από τον ΥπΑΑΤ , 

Γεώργιο Γεωργαντά και την δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχουν 
επέλθει και έλαβαν την υπόσχεση από τον Αντιπεριφερειάρχη και το 
Δήμαρχο , ότι είναι στο πλευρό τους και θα ασκήσουν την όποια πίεση 
από τη δική τους πλευρά για να δοθεί άμεσα λύση στα προ-
βλήματα τους. 

Οι αγρότες ενισχύουν καθημερινά το «μπλόκο»  και αύριο Τετάρτη 
ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο 
της Βέροιας με συμμετοχή και άλλων φορέων»
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P Κανονικά κατά τη γέννη-
σή μας θα έπρεπε να γράφει: 
ανακινείστε το μυαλό πριν α-
πό τη χρήση…

P Αυτές οι προτάσεις μομ-
φής, σκέτη αποτυχία κάθε φορά. 
Οικογενειακή υπόθεση.

P Ξέρετε πόσες φορές κα-
τέθεσα εγώ πρόταση δυσπι-
στίας στην αγάπη; Ποτέ δεν 
χώρισα.

P Παρότι μεγαλύτερος, βα-
ρύτερος,  ψηλότερος, αυτή έχει 
πάντα την πλειοψηφία στο σπίτι.

P Αλέξη, την άλλη φορά κά-
νε πρόταση γάμου.

P Τελικά στη Βουλή πρέπει να ισχύει ό,τι και 
στην αγορά: ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.

P Όσο ζούμε μαθαίνουμε πάντως. Τώρα 
π.χ. με τον κορωνοϊό, μάθαμε ότι η μύτη μας 
έχει κι άλλο βάθος.

P Δημώδες κυβερνητικό. Όλοι θέλουν το καλό 
σου, αρκεί να μην είναι καλύτερο από το δικό 
τους.

P Υπό παρακολούθηση η Ντόρα, η Αλεξία 
και ο δήμαρχος Μπακογιάννης. Ο μόνος από 

την οικογένεια που δεν παρακολουθεί ο 
Μητσοτάκης είναι ο Πορτοσάλτε.

P  Άλλοι με τις επισυνδέσεις ακούνε 
τους πάντες, κι εμείς για να ακουστούμε 
μεταξύ μας παίρνουμε το μηδέν.

P Ευτυχώς που κάθε τόσο μάς βγά-
ζουν εκτός εαυτού και λέμε κι εμείς ότι 
πήγαμε κάπου.

P Το πιο μακρύ ταξί δυο μου εγώ.

P Και επιτέλους να βγει ένας μαθη-
ματικός να μας πει πόσο κάνει ‘φτωχός 
πλην τίμιος’.

P Δεν είμαστε τεμπέληδες ως λαός. Εί-
μαστε επιλεκτικά δραστήριοι.

P Ξέρει κανείς τι εποχή θα έχουμε 
αύριο;

P Και:
Ένας νεαρός λέει ενθουσιασμένος στη 

μαμά του ότι είναι ερωτευμένος και θέλει 
να παντρευτεί.

«Θα σου τη φέρω να τη γνωρίσεις, αλλά λέω, 
έτσι για πλάκα, να σου φέρω τρεις γυναίκες και να 
προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι αυτή που 
θέλω για γυναίκα μου» της λέει.

Όπερ και εγένετο! Την επομένη, πηγαίνει στο 
σπίτι της μαμάς του τρεις ωραίες γυναίκες και τις 
βάζει να καθίσουν σ’ έναν καναπέ και να κουβε-

ντιάσουν για λίγο με τη μαμά του. Μετά, ξεμονα-
χιάζει τη μαμά του και ρωτάει:

«Λοιπόν, Ποια λες ότι θέλω να παντρευτώ;»
«Αυτήν στα δεξιά», λέει εκείνη.
«Απίστευτο! Και πώς την κατάλαβες ρε μάνα;»
«Πολύ απλό: από την πρώτη στιγμή που την 

είδα, δεν τη χώνεψα!»
Κ.Π.

Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας: Μηχανοκίνητη πορεία 
αγροτών αύριο στο κέντρο της Βέροιας

Πτώση F-4 Phantom: Τριήμερο πένθος για 
τον 29χρονο πιλότο Μάριο Τουρούτσικα

 – Έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη Ευστάθιου Τσιτλακίδη, 31 ετών
 
Διθέσιο αεροσκάφος F-4 Phantom II της 338 Μοίρας της 117 

Πτέρυγας Μάχης που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, κατέπεσε 
χθες Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:30,στη θαλάσσια 
περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας, 
με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του συγκυβερνήτη, 
υποσμηναγού (Ι) Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα 29 ετών, ενώ 
συνεχίζονταν οι έρευνες για τον κυβερνήτη, σμηναγό (Ι) Ευστάθιο 
Τσιτλακίδη, 31 ετών. 

Με εντολή του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νικολάου Παναγιω-
τόπουλου κηρύσσσεται τριήμερο στρατιωτικό πένθος στις Ένο-
πλες Δυνάμεις έως τις 2 Φεβρουαρίου, μετά το τραγικό γεγονός.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνή-

τη, εκφράζουμε τη θλίψη και την οδύνη μας για την απώλεια του 
συγκυβερνήτη μετά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητος στην Ανδραβίδα.

H σκέψη μας είναι με την οικογένεια του ιπταμένου Υπομηναγού, στην οποία εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και τα ειλικρι-
νή συλλυπητήριά μας»

Μαρτυρία πιλότου ότι δεν έγινε χρήση του συτήματος εκτίναξης
Όπως ανέφερε ο Νο 2 του σχηματισμού της εκπαιδευτικής πτήσης, στην οποία μετείχε το F-4 και ο οποίος ενημέρωσε και για 

την πτώση, δεν έγινε χρήση του συστήματος αυτόματης εκτίναξης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Για τα πιθανά αίτια του ατυχήματος μιλησε στην ΕΡΤ ο αμυντικός αναλυτής, Κώστας Ιατρίδης, ο οποίος είχε επιβιώσει από πα-

ρόμοια συντριβή.
«Όταν πετάς με μεγάλες ταχύτητες και κάνεις στροφές, ελιγμούς και με πολλά G ανά πάσα στιγμή υπάρχει το ενδεχόμενο να 

γίνει το ατύχημα. Μπορεί να υπάρχει και άλλο πρόβλημα, όπως μια βλάβη στα πηδάλια», πρόσθεσε ο κ. Ιατρίδης, επισημαίνοντας 
ότι αυτό μένει να διευκρινιστεί.
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