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Δικαίωμα στην άμβλωση
και όχι στην ζωή;

  Ερωτηματικά, αλλά και συγκρούσεις απόψεων 
δημιούργησε η απόφαση να κατέβουν οι αφίσες στο 
Μετρό της Αθήνας από πληρωμένη ενημερωτική 
καμπάνια του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω», 
αναφορικά με πληροφορίες για το αγέννητο παιδί όταν 
κυοφορείται. Η άμεση αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που 
χαρακτηρίζει μεσαιωνική την καμπάνια και ότι στερεί 
το δικαίωμα από τις γυναίκες να κάνουν άμβλωση 
σίγουρα πρέπει να θεωρηθεί υπερβολική. Πουθενά δεν 
αναγράφεται στις αφίσες η λέξη άμβλωση και πουθενά 
δεν περιορίζεται το δικαίωμα να κάνει μια γυναίκα 
άμβλωση, που είναι εξάλλου νομοθετημένη. Πρόκειται 
για μια σοβαρή ιατρική πράξη, που σε κάποιες μάλιστα 
περιπτώσεις είναι απαραίτητη για την προστασία της 
ζωής της μητέρας.
  Γιατί ωστόσο ενοχλούν κάποιες απλές πληροφορίες για 
χαρακτηριστικά που αποκτά το κυοφορούμενο έμβρυο 
τις πρώτες ημέρες, εβδομάδες και μήνες; 
  Πληροφορίες που δυστυχώς δεν μαθαίνουν οι νέοι 
ούτε στο σχολείο, ούτε στην οικογένεια, αλλά η κοινωνία 
απαιτεί από αυτούς να έχουν την γνώση και την 
υπευθυνότητα. Ποιος ενημερώνει τους εφήβους για 
την σοβαρότητα μιας εγκυμοσύνης και την εξέλιξη 
ή διακοπή αυτής; Όλοι γνωρίζουν μόνο να κουνούν 
το δάχτυλο και να στιγματίζουν κάποιους νέους όταν 
«κάνουν την στραβή», χωρίς να αναρωτηθούν ότι κατά 
κύριο λόγο η άγνοια και η ημιμάθεια τους καθοδηγεί. 
  Όταν υπήρξαν αντίστοιχες διαφημιστικές καμπάνιες 
για το κίνημα των vegan, ή το gay parade υπήρξε 
σεβασμός στην άποψη, αλλά το δικαίωμα στην 
ζωή πρέπει να σβήσει, αφού είναι μεσαιωνική και 
παρωχημένη άποψη! 
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Των εν Σινά και Ραϊθώ

αναιρεθέντων Πατέρων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σήμερα και αύριο επί της 

οδού Αγίου Δημητρίου 
Γιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορί-

ας,τηνπρόληψητροχαίωνατυχημάτων,τηνεξυπηρέτησηκαι
ασφάλεια του κοινού κατά τηδιάρκειαοικοδομικών εργασιών
ανέγερσης κατοικίαςστηΒέροια, ηΔιεύθυνσηΑστυνομίας έ-
λαβεταπαρακάτωμέτρα,γιασήμεραΤρίτηκαιαύριοΤετάρτη
απότις8:30έωςτις14:30:

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχη-
μάτων και τηναπαγόρευση τηςστάσης και τηςστάθμευσης,
όπουαυτή επιτρέπεται, στην οδόΑγίουΔημητρίου, από την
συμβολήτηςμετηνοδόΑνοίξεωςέωςτηνσυμβολήτηςμετην
οδόΚαστανιάςκαιτηναπαγόρευσητηςκυκλοφορίας,παντός
είδουςοχημάτων,στηνπάροδοΚοντογεωργάκη,απότηνσυμ-
βολήτηςμετηνοδόΚοντογεωργάκηέωςτηνσυμβολήτηςμε
τηνοδόΑγίουΔημητρίου.

Κατάτηδιάρκειατωνανωτέρωκυκλοφοριακώνρυθμίσεων,
ηκυκλοφορίατωνοχημάτωνθαπραγματοποιείταιαπόπαρα-
κείμενεςοδούς.

Δύο Ελλήνες  επιστημόνες
από τη Βέροια αναδεικνύει το
δημοσίευμα της ΒάσωςΜιχο-
πούλουστoin.gr,μετηναναφο-
ράστην“Ariadne”,μιαstartup
εταιρία,που κλείνει έναν χρόνο
ζωήςκαιαποτελείτεχνοβλαστό
τουΤεχνικούΠανεπιστημίουτου
Μονάχου,όπουέχεικαιτηβάση
της, ενώ δραστηριοποιείται σε
όλητηνΕυρώπη,καιαναμένεται
να αναπτύξει τη δραστηριότη-
τάτηςσεΣιγκαπούρη,Καναδά,
ΑυστραλίακαιΗΠΑ.

 Η «Αριάνδη», μεταξύ άλ-
λων, μπορεί να υπολογίσει με
ακρίβεια το χρόνο παραμονής
των ταξιδιωτών σε κάθεπύλη,
π.χ. σε ένα αεροδρόμιο, να ε-
ντοπίσει ύποπτη συμπεριφορά
ή ανίχνευση ατόμων που βρί-
σκονταισεκίνδυνο,στηνασφα-
λή εκκένωση κτηρίων και στην
επιτήρηση, επιτρέποντας π.χ. στους γονείς να εντο-
πίζουν ταπαιδιά τους, αρκεί τα άτομα ναφέρουν μαζί
τουςκινητότηλέφωνο...Καιόλααυτάχωρίςσύνδεσησε
δίκτυο,χωρίςκάμερεςκαιχωρίςapplications!

Εμπνευστής της, ο βεροιώτης Γιώργος Πιπελίδης,
πουμοιράστηκε την έμπνευσή τουμε τονΝίκοΤσιαμή-
τροκαιμαζίσυμμετείχαντο2016καικέρδισαντoδεύτε-
ροβραβείοσεέναHackathonπουδιοργάνωσετοTUM
(TechnischeUniversitatMunchen), με 500συμμετέχο-
ντεςυπότηναιγίδατηςSiemensκαιτηςBMW.

Λίγους μήνες αργότερα το 2017, οι δύο τους συμ-
μετείχαν και εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση στονΔια-
γωνισμόΚινητικότητας, που διοργάνωσε το Βαυαρικό
ΚέντροΨηφιοποίησης, ενώ υποστηρίχθηκαν από την
IBMπροκειμένουναβρουντονεπιχειρηματικότουςδρό-
μο.Ηπιοπρόσφατηεπιτυχίατουςήτανητρίτηθέσησε

διαγωνισμόαλγορίθμωνεντοπισμούσεεσωτερικόχώρο
σεπραγματικόχρόνοπουεκτελείταισεsmartphone,στο
ΔιεθνέςΣυνέδριο IEEEγιαεσωτερικήθέσηκαιεσωτερι-
κήναυσιπλοΐα2018.

Ο Γιώργος μαζί με τονΝίκο έχουν μέχρι τώρα 13
δημοσιεύσειςσεδιεθνήεπιστημονικάσυνέδριακαιπερι-
οδικά.Καιοιδυοτουςαυτήτηστιγμήεργάζονταισεδιά-
φοραπιλοτικάέργαμεπολυεθνικέςεταιρείεςκολοσσούς,
όπως η NOKIA καθώς και με μεγάλες εταιρείες που
εδρεύουνστοΜόναχο,όπωςηMVG,ενώσυμμετέχουν
καισεάλλαέργατουΤεχνικούΠανεπιστημίουτουΜονά-
χου,όπωςτοTUM-LLCM(tum-llcm.de)πουεπικεντρώ-
νονταιστηνέρευνασε‘έξυπνες’πόλεις.

Ένα μεγάλο μπράβοστα νέαπαιδιά από τηνπόλη
μας,ηοποίαευελπιστείναγίνει«έξυπνη»,καιελπίζουμε
να καλέσει κάποιαστιγμή τους ειδικούς να καταθέσουν
τιςπροτάσειςτους!

Στο εργοστάσιο Πλατέως η μεταποίηση και συσκευασία 
προϊόντων ζάχαρης

Τηνδιαχείρισητουτομέαπα-
ραγωγής του εργοστασίου της
ΕλληνικήςΒιομηχανίαςΖάχαρης
στις Σέρρες ανέλαβε η Royal
Sugar,μετάτηνολοκλήρωσητης
έκθεσηςγια τηβιωσιμότητα των
μονάδωντηςεταιρείας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η
επένδυση συντήρησης ύψους
€5εκατ.απότηRoyalSugarστη
μονάδατωνΣερρώνεγγυάταιότι
το εργοστάσιο της ΕΒΖ μπορεί
να λειτουργήσει κανονικά από
τέλη καλοκαιριού, ενώαναμένε-
ται να γίνουν 150προσλήψεις.
Στο εργοστάσιο θα παράγεται
ζάχαρη από τεύτλο και ζαχαρο-
κάλαμο, ενώ η μεταποίηση και
η συσκευασία των προϊόντων
θα γίνεται στη μονάδαπου λει-
τουργεί στοΠλατύΗμαθίας και
τοπροσωπικόθακαλυφθείαπό
το ανθρώπινο δυναμικό της ε-
ταιρίας.

ΣτηνΈδεσσαμεταφέρονταιτασκουπίδιατηςΒέροιας
ΣτονΧΥΤΑ τηςΈδεσσαςμε-

ταφέρονται εδώ και λίγες ημέ-
ρες τα απορρίμματα τουΔήμου
Βέροιας, ενώως γνωστόν την
τελευταία πενταετία μεταφέρο-
νταν στον ΧΥΤΑ της Κοζάνης.
Το θέμα ανέδειξε το InVeria.gr,
ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος
και μέλος τουΦΟ.Δ.Σ.Α. Βασί-
λης Παπαδόπουλος, δήλωσε
στον «ΛΑΟ» ότι μετά από την
αναγκαστική λύση τηςΚοζάνης
επίμιαπενταετία,αφούτότεδεν
υπήρχε λύση εντός τηςΠεριφέ-
ρειαςΚ.Μακεδονίας, οΦΟΔΣΑ
μεταφέρειπλέον τααπορρίμμα-
τα τουΔ. Βέροιας στον ΧΥΤΑ
τηςΈδεσσας εντός των ορίων

τηςΠεριφέρειας.ΟαντιδήμαρχοςυπογράμμισεότιοΔήμοςΒέροιαςέχειτηνευθύνηαποκομιδήςτωναπορριμμάτωνκαι
συγκέντρωσήςστονΣταθμόΜεταφόρτωσηςΑπορριμμάτων(ΣΜΑ)έξωαπότηνΑγ.ΒαρβάραΒέροιας,ενώαπόεκείκαι
πέρατηνευθύνηγιατοπουθαπάνετααπορρίμματατηνέχειοΦορέαςΔιαχείρισηςΣτερεώνΑποβλήτων(ΦΟΔΣΑ)Κε-
ντρικήςΜακεδονίας.ΑναφορικάμετοκόστοςγιατοΔήμοΒέροιαςδενυπάρχεικαμίααλλαγή,καθώςθαπληρώνειανά
τόνοαπορριμμάτωνόσοκαιπριν.Τέλοςαναφέρθηκεστηνμελλοντικήπροοπτικήπουανοίγεταιμετάτηνδημιουργίατου
εργοστασίουεπεξεργασίαςαπορριμμάτωνστηνΔ.Θεσσαλονίκη,όπουείναιακόμηστοστάδιοτηςμελέτηςκαιθαμεταφέ-
ρονταιεκείτασκουπίδιατωνόμορωννομών,μεταξύαυτώνκαιτηςΗμαθίας.

ΓιώργοςΠιπελίδηςκαιΝίκοςΤσιαμήτρος,
απότηΒέροιασεπολυεθνικέςεταιρείεςκολοσσούς
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24 Ιανουαρίου στη Βέροια
Επί τάπητος το παρών 

και το μέλλον του ροδάκινου,
 σε ευρεία σύσκεψη με Βορίδη 

             
Ο Αγροτικος Σύλλογος Γεωργών Βέροιας σε υλοποίηση του προγραμματισμού των δράσεων του, με συνδιοργανωτές την Αντιπε-

ριφέρεια Ημαθίας και την Αντιδημαρχία Αγροτικού του Δήμου Βέροιας  οργανώνει σύσκεψη φορέων με βασικό θέμα :
«Ροδάκινο. Παρόν και μέλλον»
Η σύσκεψη προγραμματίστηκε για τις 24 Ιανουαρίου 2020 στις 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βέροιας παρουσία του ΥΠΑΑΤ κ. Μάκη Βορίδη. 

Διεθνές Συνέδριο 
στη Βέροια 

για τις  Καινοτόμες 
Αγροδιατροφικές 

Συνεργασίες

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συνεργασία της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας, διοργανώνει στη Βέροια, το τελικό Διεθνές Συνέδριο του έρ-
γου AgroLabs - Καινοτόμες Αγροδιατροφικές Συστάδες Συνεργασίας, όπου θα 
παρουσιαστούν οι δράσεις των εταίρων του έργου για την δημιουργία Καινοτόμων 
Αγροδιατροφικών Συστάδων Συνεργασίας στις περιοχές της Ημαθίας (Ελλάδα), Λε-
μεσού (Κύπρος), Fier (Αλβανία) και του Razlog (Βουλγαρία). Το συνέδριο θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρες από 10:30 έως 15:00, στην αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας (οδός Μητροπόλεως 42). Η είσοδος στο 
συνέδριο είναι ελεύθερη ενώ σημειώνεται ότι  η γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγ-
γλική και δεν θα υπάρχει διερμηνεία. Το έργο AGROLABS συγχρηματοδοτείται από 
το Διαπεριφερειακό V-B Διεθνές Πρόγραμμα Συνεργασίας Balcan_Mediteranean 
2014-2020 και τις εθνικές χρηματοδοτήσεις των συμμετεχουσών χωρών. 

Συνεδριάζει αύριο εκτάκτως 
η Οικονομική Επιτροπή

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, θα γίνει αύριο Τετάρτη 15-01-2020 στις  11:00 
π.μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2020 και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
-Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης 

«Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων» (Γεωτεχνική).
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις οδοποιίας εντός 

των οικισμών Δ.Ε. Μακεδονίδος».
-Επί αιτήματος Γ.Δ. για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος από χρηματικό 

κατάλογο του Δήμου Βέροιας.
-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Ι.Κηριμκηρίδη.
Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας ψήφισης του Προϋπολογισμού έτους 2020 και λόγω 

προθεσμιών για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του 
Δήμου.

Στις 23 Ιανουαρίου 
συνεδριάζει 

η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης

 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα γίνει στο 
Δημαρχείο της Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 23-01-2020, στις  14:00 π.μ. με μοναδικό θέμα 
ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

-Διατύπωση απόψεων επί της κυκλοφοριακής μελέτης «Βελτίωση Αστικής Κινη-
τικότητας  σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίστα-
ται απαρτία.

Μεταξύ  Δήμου Νάουσας και  Αναπτυξιακής Ημαθίας 

Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανάπλαση 
της πλατείας Κοπανού

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου που αφορά στην ανάπλαση της πλατείας του Κοπανού του 
Δήμου Νάουσας, στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/Leader, που υλοποιείται μέσω της Ομάδας Τοπικής 
Δράσης  ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.,  προχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας και ο Πρόεδρος 
της Αναπτυξιακής Ημαθίας, Θεόφιλος Τεληγιαννίδης. 

Τα έργο, εγκεκριμένου προϋπολογισμού ύψους 280.000 ευρώ και με ημερομηνία ολοκλήρωσης το αρ-
γότερο έως τις 30/06/2023,  εντάσσεται στο Μέτρο 19 (Υπομέτρο 19.2) «Τοπική Ανάπτυξη  με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρα-
κτήρα» και στην Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 
αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής 
κλίμακας». 

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης του προαναφερόμενου έργου ο Δήμαρχος Νικόλας Καρανικό-
λας, δήλωσε τα εξής: «Επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την υλοποίηση έργων, όπως είναι η ανάπλαση της 
πλατείας του Κοπανού, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και με γνώμονα το αναπτυξιακό πρόσημο για 
τον Δήμο μας. Το συγκεκριμένο έργο, εκτός από τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα, θα έχει πολλαπλασιαστικά 
οφέλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής». 
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ΟΥΠΣ! Ο ΝΩΕ ΕΦΥΓΕ… 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Πέμπτη 9/1/20 – 
Παρασκευή 10/1/20 – Σάββατο 
11/1/20– Κυριακή 12/1/20 στις 
17.30 

JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙ-
ΣΤΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Πέμπτη 9/1/20 – Παρασκευή 
10/1/20 – Σάββατο 11/1/20– Κυριακή 12/1/20 
στις 17.15

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΚ ΚΑΣΝΤΑΝ
Σενάριο: ΤΖΕΪΚ ΚΑΣΝΤΑΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΤΖΑΚ 

ΜΠΛΑΚ, ΝΤΑΝΙ ΓΚΛΟΒΕΡ, ΝΙΚ ΤΖΟΝΑΣ, ΚΑ-
ΡΕΝ ΤΖΙΛΑΝ, ΑΛΕΞ ΓΟΥΛΦ, ΝΤΟΥΕΪΝ ΤΖΟΝ-
ΣΟΝ (ΤΗΕ ROCK), ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΕΡΝΕΡ

ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.45

Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Α-

ΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥ-
ΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥ-
ΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ 
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕ-
ΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

1917 
Προβολές:  Πέμπτη 9/1 – Παρασκευή 10/1 

– Σάββατο 11/1  - Κυριακή 12/1 στις 19.00 και 
21.30

Δευτέρα 13/1 – Τρίτη 14/1 – Τετάρτη 15/1 

στις 20.30

Σενάριο/ Σκηνοθεσία: ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ
Ηθοποιοί: ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ,  ΜΑΡΚ 

ΣΤΡΟΝΓΚ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, 
ΑΝΤΡΙΟΥ ΣΚΟΤ, ΝΤΙΝ ΤΣΑΡΛΣ ΤΣΑΠΜΑΝ, 
ΤΖΟΡΤΖ ΜακΚΕΪ

Προβολές:  Καθημερινά στις  22.00   

Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Σενάριο: CAGAN IRMAK | Δια-

σκευή σεναρίου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ, ΧΑ-

ΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΡΕΠΠΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΟΛΓΑ ΔΑΜΑΝΗ, ΠΕΝΥ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ, ΑΝΤΙ-
ΓΟΝΗ ΝΑΚΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΤΕΡΓΙ-
ΟΣ ΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΥΡΩ ΛΟΥΠΗ, ΣΑΚΗΣ ΝΤΑ-
ΝΤΟΥΛΑΣ

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»     9/1/20 - 15/1/20

ΣΥΡΙΖΑ: «Στα θέματα 
εξωτερικής πολιτικής 

δεν χωράνε «φούσκες» και 
κατασκευασμένα 

δημοσιεύματα, κ. Μητσοτάκη»

Η διάψευση, στην οποία προχώρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, των δημοσιευμάτων 
ελληνικών μέσων ενημέρωσης, που είχαν στηριχτεί σε διαρροές της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη, σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να διαμεσολαβήσουν για την μείωση της 
έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επιβεβαιώνει με εξαιρετικά δυσάρεστο τρόπο 
την πανθομολογούμενη πλέον εκτίμηση ότι το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ ήταν 
ένα φιάσκο.

Η προσπάθεια του Γραφείου Πρωθυπουργού να εξαφανίσει από τη μετάφραση των 
δηλώσεων Μητσοτάκη, τη φράση για στήριξη στην εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού, 
ενώ ο Πρέσβης του Ιράν πραγματοποιούσε διάβημα διαμαρτυρίας για το ίδιο θέμα, 
επιβεβαιώνει επίσης το ίδιο συμπέρασμα.

Δυστυχώς, αναδεικνύεται η προχειρότητα και η ανευθυνότητα με την οποία η κυβέρ-
νηση της Ν.Δ. χειρίζεται σημαντικά θέματα των διεθνών σχέσεων της χώρας αυτή την 
κρίσιμη στιγμή.

Είναι πλέον οφθαλμοφανές πως ο βασικός προσανατολισμός της συνίσταται στο 
δόγμα «όχι ουσία, μόνο επικοινωνία». Ο κ. Μητσοτάκης, όμως,  θα έπρεπε να γνωρί-
ζει πως, ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν χωράνε «φούσκες» και κατασκευ-
ασμένα δημοσιεύματα.  

«Ελεύθερο ζευγάρι» ή 
«τσιλιμπουρδίζειν» ασυστόλως, 

για το… καλό του γάμου!
Τη συμφωνία του 

«τσιλιμπουρδίζειν ε-
λευθέρως» μεταξύ δύο 
συζύγων, ως ένδειξη 
πολιτισμού και σύγχρο-
νης αντίληψης ζωής με 
σκοπό την ανανέωση 
της κουρασμένης από 
τον χρόνο σχέσης στον 
έγγαμο βίο, πραγμα-
τεύεται το θεατρικό έρ-
γο «Ελεύθερο ζευγάρι» 
που έγραψαν ο Ντάριο 
Φο και η Φράνκα Ράμε. 
Μία σχέση που μετατρέ-
πεται από παράδεισος 
για δύο, σε προσωπική, 
μοναχική κόλαση, που 
βιώνεται με το ένστικτο 
και την ανάγκη επιβεβαί-
ωσης, από τον άνδρα 
και το κενό- αδιέξοδο α-
πό τις ακάλυπτες συναι-
σθηματικές της ανάγκες, 
από την πλευρά της γυ-
ναίκας. Και παρ’ ότι το 
ζευγάρι ζει ένα δράμα, το 
έργο είναι μια τρελή –και 
πικρή ενίοτε- κωμωδία, 
που ισορροπεί στα όρια 
και στους όρους μιας 
«βολικής ελευθερίας» 
που προτείνει ανεπιφύ-
λακτα το αρσενικό μέλος, 
προς αποφυγή συζυγι-
κών καβγάδων, ελέγχων 
και γκρίνιας, για τις εξό-
φθαλμες  εξωσυζυγικές 
του σχέσεις.

Η σύζυγος, με τις ευ-
λογίες και των «προχό» 
παιδιών της, παρασύ-
ρεται στο παιχνίδι αυ-
τό, που εξελίσσεται σε 
πόλεμο, παρότι τα δικά 
της κίνητρα είναι διαφο-
ρετικά. Δείχνει ξεκάθαρα 
ότι ζητάει έναν άνθρω-
πο να την προσέξει, να 
την καταλάβει, να την 
αγαπήσει… Και τελικά, 
είναι αυτή, που δίνει την 
χαριστική βολή στον ε-
γωισμό και την «μαγκιά» 
του ανασφαλούς αρσενικού.

Αυτό το παιχνίδι της «πολιτισμένης» συμφωνίας με-
ταξύ συζύγων για μια ελεύθερη σχέση, παρουσίασαν 
με πολύ μπρίο, το περασμένο Σαββατοκύριακο στη 
«Στέγη», τα μέλη της «Ομάδας Duende», του θεατρι-
κού εργαστηρίου ενηλίκων του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, με 
την σκηνοθετική καθοδήγηση του Πέτρου Μαλιάρα, 
ο οποίος με τον τρόπο του έδωσε λόγο και ρόλο σε 
όλους. Και επειδή επρόκειτο για ομάδα ενηλίκων που 
γνωρίζουν το παιχνίδι των σχέσεων, το έζησαν και το 
μετέδωσαν στο κοινό, που το χάρηκε και το επιβρά-
βευσε με θερμό και ενθουσιώδες χειροκρότημα!

Η παράσταση θα επαναληφθεί και το ερχόμενο 

Σαββατοκύριακο, 18 και 19 Ιανουαρίου στη «Στέγη» 
ενώ η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά... 

Παίζουν(αλφαβητικά): Χαρά Αξούριστου, Αλεξάν-
δρα Βύζα, Δήμος Γκανίδης, Ευριδίκη Γκόρη, Δαμιανός 
Γκρίζαλης, Κατερίνα Γρηγοριάδου, Ευρώπη Εμμανου-
ηλίδου, Νόπη Καρυπίδου, Ζαχαρούλα Κιατίπη, Τάσος 
Κουτζάμπασης, Χρύσανθος Μαυρομιχάλης, Αθηνά 
Μπέκα, Γιάννης Παπαγεωργόπουλος, Μαριάννα Πέ-
τκου, Σοφία Τσιάμη, Αφροδίτη Φιλίντα, Στράτος Χατζό-
πουλος, Σία Χαμπίδη, ενώ την σκηνική και ενδυματο-
λογική επιμέλεια είχαν  ο  Δημήτρης Γεωργόπουλος 
και ο  Δαμιανός Οικονομίδης.

Σοφία Γκαγκούση

Η φιλόπτωχος κόβει τη βασιλόπιττά της
   Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.  της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, προ-

σκαλούμε τις φίλες και συνδρομήτριες  να καλωσορίσουμε τον καινούριο χρόνο χορεύοντας με 
διαλεκτή ζωντανή μουσική και να ανακαλύψουμε την τυχερή της χρονιάς στην κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 5.00΄- 8.30΄μ.μ στη Λέσχη Αξιωματι-
κών Φρουράς Βέροιας.  Προσκλήσεις διατίθενται από τα γραφεία της Φιλόπτωχου καθημερινά  
8.00΄-12.00΄π.μ. τηλ.2331064731, από το «ΣΤΑΡ» κ.Βλαχογιάννη 6944311079 και από τα μέλη 
του Δ.Σ.



Στην τελική υπογραφή της 
Ιδρυσης Διεπαγγελματικής της 
Φέτας, προχώρησαν χθες στις 
11.00 το πρωί οι εκπρόσωποι 
των εμπλεκόμενων φορέων και 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Μάκης Βορίδης, μετά από 
πολύωρη σύσκεψη στο γραφείο 
του στην Αθήνα. Να σημειωθεί 
ότι μετά από αρκετές περιπέτει-
ες, για τον προς κατάθεση φά-
κελο, συνεδρίασε το απόγευμα 
της Κυριακής στη Βέροια η Πα-
νελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων 
η οποία μαζί με όλους τους ε-
μπλεκόμενους φορείς, υπέγραψαν την ίδρυση της Διεπαγ-
γελματικής στην οποία συμμετέχουν: ΣΕΒΓΑΠ, ΠΕΚ, ΣΕΚ, 
ΟΔΙΠΑΦ, Ένωση Τυροκόμων Θεσσαλίας, Ομοσπονδία Κτηνο-
τροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

Η ίδρυση και λειτουργία της Διεπαγγελματικής της Φέτας, 
είναι ένα θέμα που ταλανίζει τον κλάδο εδώ και 23 χρόνια και 
η υπογραφή της ίδρυσης, αποτελεί μεγάλη επιτυχία, σύμφωνα 
και με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων κ. 
Στέργιος Κύρτσο.

«Είμαστε χαρούμενοι γιατί καταφέραμε να υλοποιήσουμε 
μια προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, την οποία είχε αναλάβει ήδη πριν της εκλογές» δή-
λωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης 
Βορίδης, προσθέτοντας ότι «η Διεπαγγελματική Οργάνωση θα 
είναι αρκετά σημαντική γιατί θα μας εκπροσωπεί σε αρκετά δι-
εθνή φόρα όπου γίνονται διαπραγματεύσεις για τη προστασία 
του ΠΟΠ προϊόντος σε εμπορικές συμφωνίες». 

Σημείωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες όλοι οι εμπλεκό-
μενοι φορείς θα συνυπογράφουν ένα σχέδιο καταστατικού και 
«θα προχωρήσουν στην κατάθεση ενός ενιαίου φακέλου που 
εν συνεχεία το υπουργείο θα εγκρίνει». 

«Η φέτα είναι το νούμερο ένα κτηνοτροφικό μεταποιημένο 

εξαγώγιμο προϊόν της Ελλά-
δας» δήλωσε από την πλευρά 
του ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώ-
στας Σκρέκας, συμπληρώνο-
ντας πως με τη συγκρότηση 
διεπαγγελματικής θα δοθεί τε-
ράστια δυνατότητα στο προϊόν 
«να παρέχει τα έσοδα τα οποία 
πρέπει σε όλη την εφοδιαστική 
αλυσίδα, ξεκινώντας από τον 
κτηνοτρόφο και να πάρει τη θέ-
ση που του αρμόζει στην υπο-
στήριξη της εθνικής οικονομίας 
και μέσα από αυτό στο εισόδη-

μα των παραγωγών».   
Για μια κεντρική προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημο-

κρατίας και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη που 
αποκτά «σάρκα και οστά» μίλησε η υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία επισή-
μανε πως με τη δημιουργία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 
προασπίζεται το «εθνικό μας προϊόν».

Θετική η εξέλιξη της Διεπαγγελματικής πρόσθεσε ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών 
Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος, υπογραμμίζοντας 
ωστόσο «δεν πρέπει να μας εφησυχάσει γιατί το σημαντικό-
τερο είναι πώς θα λειτουργήσει αυτό που ιδρύθηκε και όχι ότι 
ιδρύθηκε. Το ότι ιδρύθηκε ήταν ο μεγάλος σκόπελος, αλλά η 
δουλειά είναι από εδώ και πέρα». 

Στόχος, ανέφερε, είναι να «δώσει αξία στο προϊόν με πολ-
λούς τρόπους. Όχι μόνο προωθώντας το, αλλά διασφαλίζο-
ντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτή ότι αυτό το προϊόν που 
αγοράζει είναι άξιο των χρημάτων που δίνει και νόμιμο. Ότι 
τηρεί το πρότυπο που τηρεί η νομοθεσία. Πρέπει να είμαστε 
αυστηροί σε όποιον σκεφτεί να κάνει το αντίθετο».

Ερώτηση του βουλευτή 
Λ. Τσαβδαρίδη για 

την επιστροφή ΕΦΚ
 στο αγροτικό πετρέλαιο

Την επανακαταβολή της επι-
στροφής του ΕΦΚ για το αγροτικό 
πετρέλαιο ζητά από τα αρμόδια Υ-
πουργεία Οικονομικών και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης ο Αν. Γεν. Γραμ-
ματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
με σχετική Ερώτηση που κατέθεσε 
στη Βουλή.

Όπως υπογραμμίζει, η εν λόγω 
επιστροφή τους ΕΦΚ, με τρόπο δί-
καιο και εξορθολογισμένο θα μειώ-
σει δραστικά το κόστος παραγωγής 
και θα μεγεθύνει εντυπωσιακά την 
αναπτυξιακή προοπτική του κλά-
δου, δίνοντας σημαντική οικονομική 
ανάσα στον κόσμο της πρωτογε-
νούς παραγωγής.

Θυμίζει δε ότι η επιστροφή του 
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο είχε 
καταργηθεί επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ,  με το 3ο μνημόνιο σταδιακά και σε 2 δόσεις, αρχικά κατά 50% την 1η 
Οκτωβρίου του 2015 και εν συνεχεία το υπόλοιπο 50% την 1η Οκτωβρίου του 2016.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η επανακαταβολή της επιστροφής του ΕΦΚ, σε 
συνδυασμό με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και τη συμμε-
τοχή των παραγωγών σε συλλογικά σχήματα θα βοηθήσει ουσιαστικά την αγροτική 
οικονομία. Κρίνεται δε ως απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
αγροτών μας καθώς στα υπόλοιπα Κράτη – Μέλη της ΕΕ το αγροτικό πετρέλαιο 
τυγχάνει μερικής ή πλήρους φοροαπαλλαγής, γεγονός, που νομοτελειακώς καθιστά 
τους Έλληνες παραγωγούς πιο ευάλωτους.

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΣΙΩΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Νι-
κολάου και της Γλυκερίας, το γένος 
Σταύρου, που γεννήθηκε στην Καρ-
δίτσα και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΤΣΙΛΑΚΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Γε-
ωργίου και της Ιωάννας, το γένος 
Λημνίδου, που γεννήθηκε και κατοι-

κεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτι-
κό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αναλήψεως και Αγ. 
Νεκταρίου Παπάγου Βέροιας.

Σύλληψη 
20χρονου για 

καταδικαστική 
απόφαση

Συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου 2020, το 
απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Α-
λεξάνδρειας, 20χρονος ημεδαπός, καθώς 
σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική 
απόφαση του Μονομελούς Δικαστηρίου 
Ανηλίκων Βέροιας, σύμφωνα με την οποία 
του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών, 

Μετά από πολυετείς προσπάθειες υπογράφηκε 
χθες η ίδρυση Διεπαγγελματικής για την Φέτα
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 12 Ια-

νουαρίου 2020 στις 12.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η  Κρυστάλ-
λω Βλαχοπούλου Ζουμπουλί-
δου, σε ηλικία 65 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 12 Ι-
ανουαρίου 2020 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας ο Ανδρέας Σιδηρόπου-
λος, σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 12 Ι-

ανουαρίου 2020 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου 
στον Τρίλοφο Ημαθίας η Πασχα-
λίνα Μποζίνη - Καραγιοβάνη, σε 
ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 12 Ι-

ανουαρίου 2020 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 
Μακροχωρίου η Ευαγγελία Λαζ. 
Γαλανομάτη, σε ηλικία 68 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 13 Ια-

νουαρίου 2020 στις 2.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Δημήτριος 
Αθαν. Τζώρτζιος, σε ηλικία 62 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 στις 4.00 μ.μ. από 

τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στον Ν. Πρόδρομο ο Δη-
μήτριος Σαλονικίδης, σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 13 Ι-

ανουαρίου 2020 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας η Κυριακή Τσερανίδου, 
σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 12 Ι-

ανουαρίου 2020 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας 
στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας ο 
Χρήστος Γρηγ. Χορμόβας, σε 
ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΙΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Οσίου 
Αντωνίου του Βεροιέως. Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
6.00 μ.μ. Έλευσις Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Προδρομιτίσσης», Μέ-

γας Αρχιερατικός Εσπερινός
11.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
7.00 π.μ. Όρθρος, Αρχιερατικό Συλλείτουργο, Λιτανεία
5.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-

μπανίας κ. Παντελεήμων:

 Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης, όπου θα τελέσει το τεσσα-
ρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Γέροντος Εφραίμ 
του Αριζονίτη. 

 Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ια-
τρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό του) 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.

 Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. στον προαύλιο 
χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου 
Βεροίας θα υποδεχτεί την ιερά εικόνα της Παναγίας «Προδρο-
μιτίσσης» από το Άγιον Όρος και στη συνέχεια θα συμμετάσχει 
στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ια-

νουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΠΑΖΑΪΤΗ 

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Οι αδελφές

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «Γαλήνη»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Aγίας 
Παρασκευής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και 
θείου

ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤ.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Η μητέρα, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια 
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Αρχιερατική θεία λειτουργία 
στη Μονή Τιμίου Προδρόμου

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου θα 
τελεστεί στην Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου Νάουσας, αρχιε-
ρατική θεία λειτουργία, προε-
ξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Παντελε-
ήμονος και 40ημερο μνημόσυ-
νο του μακαριστού Εφραίμ του 
Φιλοθεϊτη, με τον οποίο η αδελ-
φότητα της Μονής είχε πνευμα-
τικές σχέσεις, από την εποχή 
της ηγουμενίας του στην Ι. Μ 
Φιλοθέου Αγίου Όρους.  



Αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου & 
Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του 
Τμήματος Τροχαίας Βέροιας πραγματο-
ποιούν συστηματικούς και στοχευμένους 
τροχονομικούς ελέγχους για τον εντο-
πισμό φορτηγών, τα οποία φέρουν μη-
χανισμούς αλλοίωσης – παραποίησης 
δεδομένων του ταχογράφου. Στο πλαίσιο 
αυτό, κατά την χρονική περίοδο του Β’ 
Εξαμήνου του 2019, βεβαιώθηκαν πεντα-
κόσιες σαράντα επτά -547- παραβάσεις 
του Ν. 3446/06. 

Επιπλέον, κατόπιν επιστάμενης έ-
ρευνας και ενδελεχούς ελέγχου διαπι-
στώθηκε ότι συνολικά δεκατέσσερα (14) 
φορτηγά οχήματα είτε με αλλοδαπές είτε 
με ημεδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, έ-
φεραν μηχανισμούς αλλοίωσης στοιχείων 
ταχογράφου, κατά παράβαση της κοινοτι-
κής νομοθεσίας (ΕΚ) 561/2006 και (ΕΟΚ) 
3821/85. 

Οι Αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου 
& Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του 
Τμήματος Τροχαίας Βέροιας κατόρθωσαν 
να εντοπίσουν, επιμελώς κρυμμένους 
σε διάφορα σημεία του από ηλεκτρονική 
συνδεσμολογία, ήτοι διακόπτες, καλώδια, 
ηλεκτρονικά τσιπ και λοιπά αντικείμενα 
τα οποία παρείχαν τη δυνατότητα στον 
οδηγό να επεμβαίνει στην ορθή κατα-
γραφή των δεδομένων 
από τον ταχογράφο του 
οχήματος αναφορικά με 
την δραστηριότητά του 
(όπως οι ώρες οδήγη-
σης και ανάπαυσης, η 
ταχύτητα του οχήματος 
και τα διανυθέντα χιλιό-
μετρα), ενώ κατόπιν ε-
πιστάμενης μελέτης των 
φύλλων καταγραφής του 
ταχογράφου, διαπιστώ-
θηκε η μη αποτύπωση 
σε αυτά των πραγματι-
κών ωρών εργασίας του 
οδηγού. 

Αξίζει να σημειωθεί 
ότι όταν οι παραπάνω 
μηχανισμοί ετίθεντο σε 
λειτουργία, είχαν ως συ-
νέπεια την απενεργοποί-
ηση τόσο του περιοριστή 
ταχύτητας (κόφτη) του ο-

χήματος, όσο και του συστήματος υποβο-
ήθησης των φρένων του ( abs , retarder ), 
καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την κυ-
κλοφορία του οχήματος επισφαλή για την 
ασφάλεια των λοιπών χρηστών της οδού. 

Στους οδηγούς και ιδιοκτήτες των ανω-
τέρω οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλε-
πόμενες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα 
με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. 
Ταυτόχρονα επιβλήθηκε το διοικητικό μέ-
τρο της ακινητοποίησης του οχήματος 
μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λει-
τουργίας του ταχογράφου από κατάλλη-
λο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ενώ οι 
μηχανισμοί επέμβασης και παραποίησης 
δεδομένων ταχογράφου αφαιρέθηκαν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Γίνεται μνεία ότι οι έλεγχοι θα συνεχι-
στούν στο άμεσο μέλλον με αμείωτο ενδι-
αφέρον, σε καθημερινή βάση, αφενός μεν 
προς αποφυγή εμφάνισης παρόμοιων πε-
ριπτώσεων αφετέρου δε για την εναρμό-
νιση όλων των οδηγών με την υφιστάμενη 
νομοθεσία. Η εφαρμογή του Κώδικα Ο-
δικής Κυκλοφορίας αποτελεί άμεση προ-
τεραιότητα της Υπηρεσίας και συνεπώς 
οι έλεγχοι θα διεξάγονται σε συστηματική 
βάση, χωρίς εξαιρέσεις και με την επιβολή 
των αντίστοιχων διοικητικών και ποινικών 
κυρώσεων στους παραβάτες.

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
της Ασφάλειας Βέροιας 

Συνελήφθη 
52χρονος 

για διακίνηση
 κάνναβης

-Εντοπίσθηκε σε περιοχή του Κιλκίς να 
μεταφέρει σε όχημα πάνω από 58 κιλά 

κάνναβη που είχε εισάγει από γειτονική χώρα

Συνελήφθη το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020, τα ξημε-
ρώματα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυ-
νομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, 52χρονος αλλοδαπός, για διακίνη-
ση κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για 
την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, α-
στυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 52χρονο να 
κινείται με όχημα στην περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς και 
σε έλεγχο του οχήματος, διαπιστώθηκε να μεταφέρει 59 
συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 58 κιλά και 255 
γραμμάρια κάνναβης, τις οποίες είχε εισάγει νωρίτερα 
από γειτονική χώρα.

Η παραπάνω ποσότητα κάνναβης κατασχέθηκε, ό-
πως και το όχημα που χρησιμοποιούσε.

Επίσης κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και το χρη-
ματικό ποσό των 100 ευρώ, 
που βρέθηκαν στην κατοχή 
του.

Ο συλληφθείς, με τη δικο-
γραφία κακουργηματικού χα-
ρακτήρα που σχηματίσθηκε 
σε βάρος του, θα οδηγηθεί 
στον Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Κιλκίς.
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Οδηγίες της Δ/νσης 
Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας 
για προκήρυξη του ΑΣΕΠ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ, ενημερώνει τα εξής για την υποβολή δικαι-
ολογητικών  της με αριθμ.: 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης του 
Α.Σ.Ε.Π. 

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί ως χρήστης στο 
ΟΠΣΥΔ. 2. Διαβάστε προσεκτικά την αριθμ.1ΓΕ/2019 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ.204654/Ε1 πρόσκλη-
ση του ΥΠΑΙΘ. Η αίτηση συμπληρώνεται με δική σας 
ευθύνη. 3. Προσκομίστε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης συμπληρωμένη την αίτηση, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ. 4. Οι αιτήσεις θα 
παραλαμβάνονται καθημερινά από τις 13/01/20 έως τις 
12/02/20 από την Υπηρεσία και ώρες 08:30΄ έως 14:30΄. 
5. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει νόμιμα άλλο 
πρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, ο εξουσιο-
δοτημένος θα πρέπει να έχει μαζί του τη αστυνομική του 
ταυτότητα. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
προσκομίζεται υποχρεωτικά από όλους τους ενδιαφερό-
μενους, ακόμη και για τις περιπτώσεις των υποψηφίων 
που η σχετική ιδιότητα εμφανίζεται καταχωρισμένη και 
επικυρωμένη στο ΟΠΣΥΔ. 7. Πιστοποιητικό αναπηρίας 
πενήντα τοις εκατό και άνω, του ιδίου/συζύγου ή τέκνου 
προσκομίζεται υποχρεωτικά από όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους, πλην των περιπτώσεων πιστοποιητικών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ, 4ΕΑ 
και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και διατηρούνται σε 
ισχύ. 8. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Απαιτείται η προ-
σκόμιση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, όπου θα αναγρά-
φονται η ημεροχρονολογία έναρξης-λήξης και το σύνολο 
των ωρών. (π.χ. 12/05/2019 έως 31/12/2019, 400 ώρες). 
9. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Θα πρέπει να είναι 
επικυρωμένα και μεταφρασμένα από δικηγόρο πριν τις 
3/02/2020. 10. ΠΤΥΧΙΟ/ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ: 
Θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Πράξη αναγνώρι-
σης ΔΟΑΤΑΠ. 11. Αιτήσεις, οι οποίες δεν θα συνοδεύονται 
από όλα τα επικαλούμενα στην ειδική έντυπη αίτηση δι-
καιολογητικά, δεν θα παραλαμβάνονται. 12. Φροντίστε να 
κάνετε την ηλεκτρονική σας αίτηση στο ΑΣΕΠ από 15/01 
έως 03/02 και ώρα 14:00. 13. Μετά την κατάθεση της αί-
τησής σας, ελέγξτε ότι όντως έχουν καταχωριστεί σωστά 
στο ΟΠΣΥΔ τα δικαιολογητικά που καταθέσατε. Σε περί-
πτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος, επικοινωνήστε 
άμεσα με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Γενική συνέλευση 
των 

Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων Ημαθίας

Το Σωματείο Ασφαλιστικών Πρα-
κτόρων Ημαθίας καλεί τα μέλη του 
στην γενική συνέλευση που θα γίνει 
την Τετάρτη στις 15-1-2020 και 
16.00 στην αίθουσα του Επιμελητη-
ρίου Ημαθίας στην Βέροια.

Η παρουσία όλων κρίνεται απα-
ραίτητη.

Την Πέμπτη 
στη Νικομήδεια 

η κηδεία της 24χρονης 
Σταυρούλας Σδράκα 

Πασχαλίδου
Την Πέμπτη 16 

Ιανουαρίου, θα γίνει 
η κηδεία της  Σταυ-
ρούλας  Σδράκα 
Πασχαλίδου, που 
έφυγε ξαφνικά από 
τη ζωή σε ηλικία 24 
ετών, ενώ βρισκό-
ταν στο σπίτι της 
στην Κύπρο όπου 
διέμενε και εργαζό-
ταν τον τελευταίο 
καιρό. Η κηδεία της 
θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου, στη Νέα Νικομήδεια, στις 12.00 το 
μεσημέρι.Την Κυριακή η βασιλόπιτα 

του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας
 
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός», κόβει την Πρωτοχρονιά-

τικη βασιλόπιτα την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 12:00 π.μ., 
στο καφέ «Foyer», στο φουαγιέ της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών

Στοχευμένοι έλεγχοι της Τροχαίας 
Βέροιας, για φορτηγά που 

φέρουν μηχανισμούς αλλοίωσης
-Βεβαιώθηκαν 547 παραβάσεις



  Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2020 ο ΣΟ-
ΦΨΥ Ημαθίας έκοψε τη βασιλόπιτά του στις 
δομές της Στέγης Δημιουργίας και του Κέντρου 
Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές 
Βέροιας.

  Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Κ. Βοργιαζίδης, ο 
βουλευτής κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, η εκπρ. 
του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Νίκη Καρα-
τζιούλα, ο Στρατηγός κ. Σάββας Κολοκούρης, 
ο Δ/ντής της Αστυνομίας Ημαθίας κ. Διονύσιος 
Κούγκας, οι Αντιδήμαρχοι κ. Α. Τσαχουρίδης,  κ. 
Στ. Κελεσίδης, η κ. Σύρμούλα Τζήμα – Τόπη, η 
Πρόεδρος του ΔΕ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Γεωργία Μπατσα-
ρά, η εκπρ. της ΠΟΣΟΨΥ και Πρόεδρος του 
ΣΟΨΥ Θεσσαλονίκης κ. Ελένη Καπασακάλη, 
εκπρ. του Συλλόγου Καρκινοπαθών  και του 
«ΕΡΑΣΜΟΥ» και πολλά μέλη και φίλοι του 
Συλλόγου.

  Στην αρχή ο Πρόεδρος του ΣΟΦΨΥ Ημα-
θίας Γιώργος Σαλιάγκας αναφέρθηκε στην ιστο-
ρία του Συλλόγου που έκλεισε πέντε χρόνιας 
λειτουργίας, στις προσπάθειες για την προά-
σπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών 
και των οικογενειών τους, την κοινωνική και 
επαγγελματική τους επανένταξη και τον απο-
στιγματισμό της ψυχικής ασθένειας.

  Μίλησε για την ίδρυση και λειτουργία του 
Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με Ψυχικές 
Διαταραχές Βέροιας που εντάχθηκε στο πρό-
γραμμα ΣΒΑΑ του Δήμιου Βέροιας στα πλαίσια 
των ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει 
ξεπεράσει κατά πολύ μέσα σε ένα χρόνο τους 
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους του Προ-
γράμματος και τόνισε την ανάγκη συνέχισης 
λειτουργίας του και μετά τον Δεκέμβριο του 
2020 που λήγει το πρόγραμμα.

  Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Βέροιας 
κ. Κ. Βοργαζίδης μίλησε για το σημαντικό έργο 
του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας στον τομέα της ψυχικής 
υγείας, τη στήριξη του Δήμου στο έργο αυτό και 
τη βούληση για τη συνέχιση και ενδυνάμωσή 
του.

  Ο βουλευτής κ. Λ. Τσαβδαρίδης αναφέρθη-
κε και αυτός στον ευαίσθητο χώρο της ψυχικής 
υγείας, στο σημαντικό έργο του Κέντρου Υπο-
στήριξης και κάλεσε όλη την πολιτειακή και αυ-
τοδιοκητική ηγεσία να συνεργαστούν όλοι μαζί 
ώστε το έργο αυτό να συνεχίσει τη λειτουργία 
του και να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο.

  Στη συνέχεια έγινε η κοπή της βασιλόπιτας, 
όπου το φλουρί το έτυχε για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά ο Δήμαρχος Βέροιας, ενώ στα ατομικά 
πιτάκια το φλουρί κέρδισε ο κ. Τόπης Αθανά-
σιος. Το δώρο ήταν ένα χειροποίητο κόσμημα 
(κολιέ) προσφορά της  κ. Λίνας Τουπεκτσή, που του το παρέδωσε η ίδια.

Ευχαριστίες
  Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας ευχαριστεί όλους όσους τίμησαν με την πα-

ρουσία τους την εκδήλωσή του.
Ευχαριστεί επίσης :

- Την κ. Λίνα Τουπεκτσή για την προσφορά του κοσμήματος
- Το Αρτοζαχαροπλαστείο «ΚΟΓΙΑΣ» και το αρτοζαχαροπλαστείο 

«ΤΖΕΠΟΣ» για την προσφορά γλυκισμάτων και της βασιλόπιτας
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
 Γιώργος Σαλιάγκας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

            
Τα Δ.Σ. της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ`` 

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ και οι Τρόφι-
μοι του Γηροκομείου Βέροιας, ευχαριστούν θερμά την κ.Στέλλα 
Αργεντοπούλου , για την δωρεά του ποσού των 1.000 Ευρώ ,εις 
μνήμη του συζύγου της Αθανασίου Αργεντόπουλου, με την συ-
μπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

Επίσης ευχαριστούν θερμά:
-Την κ.Βίκυ Παυλάτου,για την δωρεά του ποσού των 100 

Ε,εις μνήμη του πατέρα της Γεράσιμου Παυλάτου, με την συ-
μπλήρωση 3 μηνών από τον θάνατό του.

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

-Την κ.Ευαγγελία Μπαρμπαρούση,για την δωρεά του ποσού 
των 20 Ε,εις μνήμη του συζύγου της Ιωάννη Μπαρμπαρούση.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 1 Δοχ.Φέτας 
,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Οικογένεια,για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.                                                         

                             Εκ της Δ/νσεως 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε στην κοπή της Βασιλόπιτας της Θρα-

κικής Εστίας Βέροιας, την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 
και ώρα 11:30 στην αίθουσα μας  (Κυριωτίσσης 3Α)

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Βακάλης Ευστάθιος

Ευχαριστήριο της «Ομάδας 
ελεύθερης συζήτησης και 

έκφρασης 
για την 3η ηλικία» 

Προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο του «Έρασμου»
    Εμείς οι «συμμαθήτρι-

ες» θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε από καρδιάς το ΔΣ 
του «Έρασμου», γιατί μας έ-
δωσε την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουμε το Βιωματικό 
Σεμινάριο που αφορούσε 
την τρίτη ηλικία. 

    Με τη βοήθεια διακε-
κριμένων επιστημόνων, διαφόρων ειδικοτήτων, οι 
οποίοι αφιλοκερδώς πρόσφεραν τις γνώσεις τους 
πάνω στο αντικείμενο της επιστήμης τους και με την 
καθοδήγηση της έμπειρης Συστημικής – Οικογενει-
ακής Ψυχοθεραπεύτριας κ. Έμυς Μήτσιου, συζη-
τήσαμε για τα προβλήματά μας, τις ανησυχίες μας, 
τις ανασφάλειές μας, τη μοναξιά μας, τις κρίσεις 
πανικού που μας πιάνουν καμιά φορά, βγάλαμε τα 
«εσώψυχά» μας, ξαλαφρώνοντας την ψυχή μας. 

    Ανακαλύψαμε  ότι έχουμε ακόμη ανεκπλή-
ρωτες ικανότητες που μπορούμε ν’ αναπτύξουμε, 
τις οποίες όταν ήμασταν νέοι δεν μπορούσαμε να 
εκπληρώσουμε, λόγω του φόρτου της εργασίας μας 
και των οικογενειακών μας υποχρεώσεων.

    Καταλάβαμε ότι και η τρίτη ηλικία είναι πολύ 
όμορφη με τη γνώση, τη σοφία, την κατανόηση και 
την αγάπη που τη διακρίνει και δεν περιθωριοποι-
είται.

    Ο πρώτος κύκλος έκλεισε, μ’ ένα αποχαι-
ρετιστήριο πάρτι με τη συνοδεία του υπέροχου 
κιθαρίστα – τραγουδιστή κ. Χαλάτση. Το κέφι και η 
ζωηράδα μας παρέσυρε όλους και μόνο τρίτη ηλικία 
δε θύμιζε. 

    Θα ήταν παράλειψή μας αν δεν αναφερόμα-
σταν στη ζεστή φιλοξενία του ΔΣ και του προσωπι-
κού του, που μας υποχρέωσαν με την περιποίησή 
τους, την ευγένεια και την καλοσύνη τους. 

    Ευχόμαστε  ν’ ακολουθήσουν κι άλλα τέτοια 
βιωματικά σεμινάρια, γιατί πραγματικά τα έχουμε 
όλοι ανάγκη, κυρίως εμείς της τρίτης ηλικίας. Χρόνια 
Πολλά. Καλή Χρονιά και ευόδωση στο  έργο σας.

Με πολλή εκτίμηση 
& πολλές ευχαριστίες 

Οι συμμετέχουσες στην
 “Ομάδα ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης 

για την 3η ηλικία” του «Έρασμου»

Ο  ΣΟΦΨΥ Ημαθίας έκοψε βασιλόπιτα
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Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων 
Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Κυριακή 2 
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:30μ.μ. (έναρξη) χοροσυ-
νεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ» 
στο Μακροχώρι.

Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέ-
λευσης. Η είσοδος του Κέντρου θα ανοίξει στις 12:00 το 
μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 12:30

Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για 
μεσημεριανό φαγητό,συνδυάζοντάς το με αξέχαστο γλέ-
ντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά προτίμηση οι 
παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων.

Πλούσιο μενού: Τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, 

κύριο πιάτο κρεατικό και γλυκό. Ποτό, αναψυκτικά κατά 
βούληση. Τιμή συμμετοχής 15,00€ το άτομο.

Προσκλήσεις από το Γραφείο του Συνδέσμου (Πά-
ροδος Βερμίου 3 Βέροια)τηλ. 23310 60278 και από τα 
μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 
διότι είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε στο Κέντρο 
τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. Σας 
περιμένουμε.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Το Γηροκομείο Βέροιας κόβει βασιλόπιτα 
την Κυριακή 19  Ιανουαρίου

Οι  γέροντες, οι  γερόντισσες, το προσωπικό  και  τα  Δ.Σ.  της Μ.Φ.Η. ΄΄Σωσσι-
δείου Γηροκομείου Βέροιας΄΄ και Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας, σας προσκαλούν 
στο κόψιμο της βασιλόπιτας,στον χώρο του Γηροκομείου,  Κυριακή 19  Ιανουαρίου 
2020, ώρα 12.00. Την κοπή  θα  κάνη  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ΒέροιαςΝα-
ούσης & Καμπανίας και Επίτιμος Πρόεδρός μας, κ.κ.Παντελεήμων.

               Η    Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.   Η  Πρόεδρος του Αδελφάτου
``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``.                     Γηροκομείου Βέροιας.

                  Κάτσιου Μαρία.                               Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου
                                                                                              Ευδοξία.

Γενική Συνέλευση 
της Ευξείνου Λέσχης 

Ποντίων Νάουσας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας 

- Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», καλεί τα 
μέλη του σωματείου την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.30 
π.μ. στο εντευκτήριο του Συλλόγου, σε τακτική Γενική Συνέλευση με 
θέματα:

1ον Εκλογή Προέδρου Γεν. Συνέλευσης.
2ον Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
3ον Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
4ον Κριτική μελών προς το Δ.Σ.
5ον Δευτερολογία Προέδρου του Δ.Σ.
6ον Έγκριση Απολογισμού 2019 - Προϋπολογισμού 2020.
7ον Προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποι-

ηθεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ. στον ίδιο 
χώρο.

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

Χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας των  Πολιτικών 
Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Ημαθίας

Εύα Λιλιοπούλου (*)  
Λογίστρια Φοροτεχνικός Α΄ τάξης.

Το προσχέδιο νόμου «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥ-
ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ » ( ΑΣ) , έχει τεθεί σε δη-
μόσια διαβούλευση, η οποία λήγει στις 
14-1-2020 και θα αντικαταστήσει το νόμο 
4384/2016, ο οποίος ισχύει σήμερα . Η Έ-
ναρξη ισχύος του νέου νόμου, θα είναι από 
την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται άλλως 
σε επιμέρους διατάξεις του. Οι κυριότερες 
αλλαγές είναι οι εξής :

1) Ελάχιστος αριθμός μελών Α.Σ., για 
την ίδρυση συνεταιρισμού. Ο ελάχιστος αριθμός μελών ορίζεται στα 10 
άτομα , αντί για 20 τουλάχιστον μέλη. 

Επίσης με απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ υπάρχει η δυνατότητα 
να ιδρύονται ΑΣ με λιγότερα από 10 ιδρυτικά μέλη σε περιοχές όπου 
ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, ιδίως όταν η έδρα του ΑΣ βρίσκεται 
σε ορεινές περιοχές ή νησιά με λιγότερους από 3.500 κατοίκους ή η 
δραστηριότητα του ΑΣ αφορά ειδικά προϊόντα.

2) Μέλη επενδυτές και με δικαίωμα ψήφου. Προβλέπεται, στα πλαί-
σια οικονομικής ενίσχυσης των ΑΣ, η δυνατότητα συμμετοχής στους 
ΑΣ μελών- επενδυτών, μη χρηστών, φυσικών ή νομικών προσώπων, 
με πλείονες, για κάθε επενδυτή, της μίας υποχρεωτικής μερίδες, οι 
οποίες έχουν δικαίωμα μίας ψήφου ( ενώ πριν δεν υπήρχε τέτοια δυ-
νατότητα) η κάθε μία και δύνανται να έχουν διαφορετική αξία από αυτή 
των υποχρεωτικών μερίδων των μελών -συνεταιριστών. Τα μέλη-ε-
πενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο 
συνεταιριστικό κεφάλαιο, αλλά δεν υποχρεούνται να συναλλάσσονται 
με αυτόν.

3) Δυνατότητα διανομής των «Κερδών» του ΑΣ. Το διαχειριστικό 
υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα (φορολογούνται ανάλογα αν 
διανέμονται ή όχι) και κέρδη (φορολογούνται σε κάθε περίπτωση με 
10%). Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις συναλλαγές του ΑΣ με τα 
μέλη του. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρ-
χεται από τις συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη. Εκτός από τα 
«πλεονάσματα» θα μπορούν να διανέμονται και τα κέρδη. Όταν διανέ-
μονται τα κέρδη, φορολογούνται ως μερίσματα με συντελεστή 5%.

4) Απαιτείται Ελάχιστο κεφάλαιο 10.000 ευρώ για την ίδρυση Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού .

5) Η Ίδρυση του ΑΣ, γίνεται με απόφαση του Υπουργείου ( ΥΠΑΑΤ) 
και όχι του Ειρηνοδικείου.

6) Δάνεια προς τα μέλη : Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής από 
τους ΑΣ προς τα μέλη τους συνεταιριστές, μικροπιστώσεων έως ύ-
ψους 25.000€ συνολικά για κάθε μέλος.

7) Ιστοσελίδα ( site ) του ΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπο-
χρεωμένο να διατηρεί σε λειτουργία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην 
οποία αναρτώνται το Καταστατικό του ΑΣ, η διεύθυνση της έδρας του, 
το ΑΦΜ και η ΔΟΥ του, ο αριθμός των μελών του, τα μέλη του Δ.Σ. και 
του Εποπτικού Συμβουλίου και οι ιδιότητές τους, ο Γενικός Διευθυντής 
του εφ&#39; όσον υπάρχει, οι προς έγκριση ετήσιες χρηματοοικονομι-
κές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες τέτοιες, οι Ανακοινώσεις του ΑΣ και 
οι Προσκλήσεις προς τα μέλη του για τις Γενικές Συνελεύσεις.

8) Στοιχεία των Εντύπων του ΑΣ . Πρέπει να αναφέρουν την επω-
νυμία, την έδρα, τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, τον αριθμό 
καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών που 
τηρείται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και την ονομασία της διαδι-
κτυακής ιστοσελίδας του.

9) Ελάχιστη παράδοση προϊόντων στον ΑΣ. Το ποσοστό ετήσιας 
παραγωγής του που το κάθε μέλος-συνεταιριστής υποχρεούται να 
παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 75% ( 
αντί 80% ).

10) Διαγραφή μέλους. Το μέλος διαγράφεται υποχρεωτικά αν δεν 
συναλλάσσεται με τον Συνεταιρισμό για ορισμένη χρονική περίοδο, 
η οποία ορίζεται από το Καταστατικό και η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δύο συνεχομένων διαχειριστικών χρήσεων. Το ελάχιστο 
ύψος συναλλαγής ορίζεται από το Καταστατικό.

11) Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, του ΑΣ . Προβλέ-
πεται, Αποζημίωση, για την απασχόλησή των μελών με υποθέσεις του 
Συνεταιρισμού. Μέχρι τώρα προβλεπόταν μόνο κάλυψη των Εξόδων 
κίνησης και Παράστασης.

12) Υποχρέωση Έγκρισης από την Γενική Συνέλευση του ΑΣ, των 
συμβάσεων που συνάπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με 
τον ΑΣ.

13) Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) . Είναι υποχρεωτικό όργανο διοίκη-
σης των ΑΣ 

Εξαιρούνται οι ΑΣ που έχουν λιγότερα από 10 ( αντί 30, που ήταν 
πριν ) μέλη και ταυτόχρονα δεν προβλέπεται ΕΣ, από το Καταστατικό 
τους (ΕΣ)

14) Δικαίωμα εκλογής στα όργανα διοίκησης του ΑΣ. Έχουν τα μέλη 
που είχαν συναλλαγές με τον συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια καθεμιάς 

από τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Για τα μέλη που δεν έ-
χουν συμπληρώσει δύο χρήσεις, η προϋπόθεση αυτή περιορίζεται στη 
μία. Το ύψος των συναλλαγών ορίζεται από το Καταστατικό.

15) Υποχρέωση εχεμύθειας . Τα μέλη των οργάνων του ΑΣ υποχρε-
ούνται να μη αποκαλύπτουν, ακόμη και μετά την παύση της θητείας 
τους, τις σημαντικές πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τον ΑΣ.

16) Το «πόθεν έσχες», εφαρμόζεται για τους Προέδρους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και τους Γενικούς Διευθυντές των ΑΣ που έχουν 
ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 ευρώ, αντί των 2.000.000 
ευρώ, που ήταν πριν.

17) Έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές. Προβλέπεται ( εκτός από 
αυτούς που ελέγχονται υποχρεωτικά, λόγω πλήρωσης των σχετικών 
κριτήριων) και για εκείνους εκ των ΑΣ που έχουν κύκλο εργασιών κατά 
την τελευταία χρήση άνω των 2.000.000 € ευρώ.

18) Ποινικές και Αστικές διώξεις. Αναστέλλεται μέχρι το πέρας των 
σχετικών διαδικασιών και πάντως όχι πέραν της πενταετίας οι ποινικές 
και αστικές διώξεις κατά μελών ΔΣ των ΑΣ που έχουν τεθεί σε εκκαθά-
ριση ή κηρύχθηκαν σε πτώχευση για οφειλές προς το Δημόσιο ή και 
ασφαλιστικούς οργανισμούς.

19) Προθεσμία τροποποιήσεως των καταστατικών. Όσοι ΑΣ λει-
τουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 20 του ν. 
4384/2016, υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα Καταστατικά τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος του.

20) Διαγραφή από το μητρώο των ΑΣ . Οι ΑΣ που είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Μητρώο και δεν έχουν καταχωρήσει χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις τους της τελευταίας τριετίας και έχουν καταστεί ανενεργοί, 
καθώς και ΑΣ χωρίς παραγωγική δραστηριότητα (εξαιρουμένων των 
αρδευτικών ΑΣ, αναγκαστικών ΑΣ διαχειρίσεως χορτονομής του ν.δ. 
1923, προώθησης προβατοτροφίας καθώς και ΑΣ εξαγοράς κτημά-
των), διαγράφονται από το Μητρώο εντός έξι (6) μηνών από την έναρ-
ξη ισχύος του νέου νόμου.

(*) Η κ. Εύα Λιλιοπούλου είναι Λογίστρια Φοροτεχνικός και 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στον Αγροτικό Κλάδο. 
Το κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά τις 
εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 23310-44420.

Προσχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» : 20
Σημαντικές Αλλαγές

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συ-

νταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε την 
τέλεση μνημόσυνου υπέρ αναπαύσεως 
των ψυχών των μελών του Συνδέσμου 
που έφυγαν για πάντα από κοντά μας.

Το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 
19 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Αντωνίου στη Βέροια.

Η παρουσία όλων μας στο μνημόσυνο 
θα είναι τιμή και σεβασμός στη μνήμη 
των.

Με εκτίμηση
 Το Δ.Σ. του Συνδέσμου

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθου-
σα του Συνδέσμου (Πάροδος Βερμίου 3 
Βέροια).

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

 Τήν Παρασκευή 17 Ἰανουαρίου στίς 8.30 τό ἑσπέρας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό 
Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Βεροίας θά τελεστεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ 
ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις.
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Σπουδαίανίκη1-0τηςΒέροιαςεπίτουΟλυμπιακούΒόλου
Πλησίασε τα Τρίκαλα που έχασαν στην έδρα τους!

Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι είχαν 
την τύχη να παρακολουθή-
σουν οι φίλαθλοι που βρέ-

θηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας  
όπου η Βασίλισσα του βορά πέτυχε 
την 2η συνεχή ΄νίκη μέσα στο 2020 
μετά τον θρίαμβο στην Ρόδο επί του 
Διαγόρα.  Και να σκεφτεί κανείς οτι η 
ομάδα της Ρόδου υπέταξε στο γήπεδο 
τους τα πρωτοπόρα Τρίκαλα με 0-1 
γνωρίζοντας έτσι την πρώτη ήττα στην 
έδρας τους.

Παράτονβαρύαγωνιστικόχώρολόγο τηςψιλο-
βροχιού ( μεγάλεςπροσπάθειες να κρατηθεί «ζω-
ντανός»οχλοοτάπητας)  έγινε έναπαιχνίδιαντάξιο
τηςιστορίαςτωνδύοομάδωνμεπροϊστορίαστηνΑ’
εθνική.

Η Βέροια από την αρχή του αγώνα πήρε τον
έλεγχομεστόχο ναπετύχει ένα γρήγορο γκόλπου
θαβοηθούσετουςπαίκτεςστηνσυνέχειαναπαίξουν
χωρίςάγχοςκαιναφθάσουνπιοεύκολαστηννίκη

Αφού έχασε 2-3 καλές ευκαιρίες στο 15’ λεπτό
πανηγύρισε το 1-0 χάρις στο γκολπουπέτυχε με
κεφαλιάοΣάκηςΚανούλας

Ηομάδασυνεχίζει να ελέγχει τοπαιχνίδιπαρότι
ο αντίπαλοςπροσπαθεί ναφθάσει στην ισοφάριση
αλλάδεντακαταφέρνει.

ΗΒέροιακαιστοναγώναμετονΒόλοέδειξεπλέ-
ον οτι είνια «ομάδα τουΚώστα Γεωργιάδη»με τον
τρόποπαιχνιδιούμετηνεναλλαγέςμέσαστοπαιχνί-
δι,μετηνκαλύτερησυνεργασίατωνπαικτώνσεόλες
τιςγραμμές.

Ήτανκαιπάλιμιαδυνατή,μίαομάδααπό‘ατσά-
λι»μεόλουςτουςπαίκτεςναδίνουντονκαλύτεροε-
αυτότουςαφούδενάφησαναπάτητοκανένασημείο
τουγηπέδου.

Για μας δεν υπάρχουν υστερήσαντες και αυτό
φέρνει ένα σοβαρό μήνυμα οτι η ομάδα θέλει και
μπορείναπετύχειτονστόχοτης.

ΟΟλυμπιακός Βόλου ήταν από τις καλύτερες
ομάδεςπουπέρασαναπότηνΒέροιακαιαυτόδίνει
μεγαλύτερηαξίαστηννίκη

Ησυνέχεια θαπρέπει να είναι ακόμη καλύτερη
αφού από την επόμενη αγωνιστική θα είνια στην
διάθεσητουΚώσταΓεωργιάδηςκαιοινέοιπαίκτες(
ΑλέξανδροςΚαραγιάννης,μέσος, ΝίκοςΓεωργιάδης
δεξιός αμυντικός,ΔημήτρηςΠολίτης τερματοφύλα-
καςκαιοτιακόμηκαλόκαιχρειάζεταιηομάδα)οπότε
και ο ανταγωνισμός θα είνια ακόμη μεγαλύτερος
προςόφελοςτηςομάδας.

ΕπαναλαμβάνωοτιηΒέροιαμετηναπόδοσητης
καιτηννίκηεπίενόςτόσοισχυρούαντιπάλουέστειλε

έναμήνυμαοτι θαδιεκδικήσει κάθεαγωνιστική την
νίκηκαιτουςτρειςβαθμούςμέσασταγήπεδαμετην
αξίατηςκαιτηνδυναμικήπουδιαθέτειμετοπλούσιο
ρόστερτης.

Φάσειςκαιγκολ
ΣτοΑ’  μέρος οι Βεροιώτες ήταν ανώτεροι και

προηγήθηκαν στο 15’ μεωραία κεφαλιά του Σάκη
Κανούλα,έπειτααπόασίσττουΠασά.Ηομάδαείχε
αρκετές ακόμη ευκαιρίες για να διευρύνει τοπρο-
βάδισμα, με τονΠασάστο 13’ και 39’, τονΣτάμου
στο17’, τονΠένταστο21’,32’ και37’ και τουςΠε-
ταυράκη-Μουχάληστο38’ναμηνκαταφέρνουννα

σκοράρουν.
Στην επανάληψηη εικόνα τουαγώναάλλαξε.Οι

Βολιώτεςστο47’μετονΜπουτζίκο,στο50’οΡάντι
και στο 52’ οΜητρόπουλος δεν βρήκαν στόχο σε
σουτ που επιχείρησαν, ενώ η «Βασίλισσα» απά-
ντησεστο58’με τονΖούρκοναμηνσουτάρεικαλά
απέναντιστονΓιδόπουλοπουαπέκρουσε.

Στο 65’ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο
γκολαλλάοΣτάμουμεεκπληκτικότάκλινέκοψετον
Μπουτζίκοπουετοιμαζόταννασκοράρειαπόκοντά.
ΔέκαλεπτάαργότεραοΠόζογλουέπιασεσουτστην
κίνησηαλλάημπάλαπέρασελίγοάουτ.

Στα τελευταία λεπτά οι Βεροιώτες βρήκαν ανοι-

χτούς χώρους και είχαν 2-3 καλές στιγμές για να
καθαρίσουν το ματς, με τον Βεργώνη στο 79’ να
σουτάρειάουτ,τονΚανούλαστο82’ναπιάνειδυνα-
τόσουταλλάτονΓιδόπουλονααποκρούεισωτήρια
και τον ίδιοπαίκτηστο 84’ νασουτάρει μόλις άουτ
καιδύολεπτάαργότερατουςΜπλέτσακαιΠασάνα
μημπορούν ναστείλουν τημπάλασταδίχτυααπό
κοντά,έπειτααπόγύρισματουΚανούλα!

Το τελικόσφύριγμα τουδιαιτητήΠερράκη (Νικο-
λάου,Κηλικιώτης),βρήκετηνΒέροιαναπανηγυρίζει
μία ακόμησπουδαία νίκη . Καλή η διαιτησία όπως
καιοιβοηθοίπαρά΄τιςδιαμαρτυρίεςτωνφιλοξενου-
μένωνγιατηνφάσητουγκολπουζήτησανοφσαιτ.

ΒΕΡΟΙΑ(ΚώσταςΓεωργιάδης):Βοσνιάδης,Μου-
χάλης, Στάμου,Μαραγκός, Πεταυράκης, Πολύζος,
Βεργώνης,Ζούρκος (76’Ταϊρης),Πέντα (53’Μπλέ-
τσας),Κανούλας(87’Χαντζάρας),Πασάς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ(ΣούληςΠαπαδόπουλος):
Γιδόπουλος,Τσιάρας, Ράντι, Βοσνακίδης, Γραικός,
Κουτσιανικούλης,Μητρόπουλος (69’Τσίτας),Μπου-
τζίκος,Ντούνης(46’Κέρι),Παπαϊωάννου,Πόζογλου
(83’Ναβαλόν).

Αποτελέσματα
ΝΠΣΒέροια-ΟλυμπιακόςΒόλου.................1-0
ΑΟΤρίκαλα-ΔιαγόραςΡόδου.....................0-1
Ιαλυσός-Καλαμάτα....................................0-0
Αιγάλεω-ΑΟΚαβάλα.................................0-0
Ασπρόπυργος-ΠΟΤρίγλιας........................2-2
ΝίκηΒόλου-ΟΦΙεράπετρας;.......................0-0
Ιωνικός-Θεσπρωτός..................................1-1

Βαθμολογία
1)AΟΤρίκαλα................................................ 31
2)ΝΠΣΒέροια............................................... 28
3)Ιωνικός...................................................... 26
4)ΑΟΚαβάλα................................................ 24
5)ΟλυμπιακόςΒ........................................... 23
6)ΟΦΙεράπετρας.......................................... 22
-Διαγόρας...................................................... 22
-ΝίκηΒόλου.................................................. 22
9)Αιγάλεω..................................................... 17
10)Ασπρόπυργος......................................... 15
11)ΠΟΤρίγλια............................................... 13
12)Ιαλυσός.................................................... 13
13)Θεσπρωτός............................................. 12
14)Καλαμάτα................................................ 12

Επόμενηαγωνιστική
ΠΟΤρίγλια-ΝΠΣΒέροια
Ιαλυσός-Αιγάλεω
ΑΟΚαβάλα-Ασπρόπυργος
Καλαμάτα-ΝίκηΒόλου
ΟΦΙεράπετρας-Ιωνικός
ΟλυμπιακόςΒ-ΑΟΤρίκαλα
Θεσπρωτός-Διαγόρας

ΠρωτάθλημαΝέων
Θεσπρωτός-ΝΠΣ Βέροια 

2-2

Ισόπαλη2-2 αναδείχθηκε η ομάδαΚ17 τηςΒέροιας με αντίπαλο
τονΘεσπρωτό.ΗΒέροιαήτανκαλύτερη,είχεπερισσότερεςευκαιρίες
καιπλήρωσεδυοδικάτηςλάθη.

ΤατέρματατηςΒέροιαςσημείωσεστο46’καιστο75’οΒασίλτσης.
ΒΕΡΟΙΑ: (Ανθυμιάδης) Ιατρόπουλος ,Τάσο,Βρανάς,Αμπροικίδης

(32’Φωτόπουλος),Δημητρουλάκος (45’Χατζηβασιλειάδης),Παπαιω-
άννου,Τσιακίρης(45’Μαργαρίτης),Λουτζιανιώτης(60’Τσέας),Βασίλ-
τσης,Λαζεκίδης,Χαβιαρόπουλος(72’Τεμιρτζόγλου).



Με 83-60 ηττήθηκε στο Ναύ-
πλιο από τον τοπικό Οίαξ η 
ανδρική ομάδα του Φιλίππου 

Βέροιας στα πλαίσια της 15ης αγωνι-
στικής της Α2 ανδρών. Η ομάδα του 
Δημήτρης Γκίμα παρουσίασε μια πολύ 
καλή εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα 
του παιχνιδιού. Στο 10′ οι Βεροιώτες 
προηγήθηκαν με 18-19 ενώ το ημίχρο-
νο βρήκε τις δυο ομάδες ισόπαλες με 
41-41. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φίλιπ-
πος ήταν άστοχος και σε συνδυασμό 
και με την απουσία Ρίζου Καντάρκου 
(τραυματίας)  στο 30′ βρέθηκε να 
χάνει με 69-56 ενώ η κόρνα λήξης του 
παιχνιδιού βρήκε την ομάδα του Οίαξ 
Ναυπλίου νικήτρια με τελικό σκορ 
83-60.

Διαιτητές:Σώμος-Στρέμπας-Πολυχρόνης
Δεκάλεπτα:18-19,41-41,69-56,83-60
ΟίαξΝ. (Κουλουριώτης): Σιμιτζής 10 (2),Ραζής,

Κουμπούρας 15, Παπαντωνίου 5 (1), Τζόρτζεβιτς
18,Βύρλας3,Καλλινικίδης7(1),Σκορδάς9,Μακρής
3(1),Ζώρζος2,Ψημίτης8(1).

Φίλιππος Β. (Γκίμας): Τσούκας, Τσεσμετζίδης,
Φυλάκης,Βάλλιος,Τσιακλαγκάνος,
Ελευθεριάδης23(1),Κοθράς6(2),
Παραπούρας 9 (1),Φιλιππόπου-
λος8,Ντρεκάλοβιτς14(1)

ΔηλώσειςΔημήτρηΓκίμα.«
Ναμηναφήσουμετηνθλίψηνα

μαςκυριαρχήσει»
ΟΔημήτρηςΓκίμαςμετάτονα-

γώνα στο Ναύπλιο δήλωσε στο
filipposbc.gr : “Συγχαρητήριαστην
ομάδα τουΝαυπλίου.Κέρδισε δί-
καια. Εμείς απο την πλευρά μας
ήμασταν ανταγωνιστικοί μόνοστο
πρώτοημίχρονο. Στο δεύτεροδεν
χωράεικριτικήκαθώςδενμπορού-
σαμεναευστοχήσουμεούτεστιςε-
λεύθερεςβολές.Τοκρίσιμοσημείο
τώρα ειναι να μην αφήσουμε τη
θλίψηνακυριαρχήσει.Τοεπόμενο
παιχνίδι στηΒέροια είναι καθορι-
στικό.”

Τααποτελέσματα
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ95-78
ΑΜΥΝΤΑΣ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙ-

ΚΟΥΠΗΣ60-70
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΑ64-66
ΑΠΟΛΛΩΝΠΑΤΡΩΝ -ΤΡΙΤΩΝ

79-58
ΔΙΑΓΟΡΑΣΔΡ.-ΠΑΓΚΡΑΤΙ98-96
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ -ΔΑΦΝΗ

ΔΑΦΝΙΟΥ89-71
ΟΙΑΞΝΑΥΠΛΙΟΥ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ83-60

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ65-71

Ηβαθμολογία
1.ΧαρίλαοςΤρικούπης.........................28(14-0)
2.ΔιαγόραςΔρυοπιδέων.....................26(12-2)
3.ΑπόλλωνΠάτρας.............................24(10-4)
4.Καρδίτσα............................................22(8-6)
5.Ψυχικό...............................................22(8-6)
6.Ελευθερούπολη.................................21(7-7)
7.ΔάφνηΔαφνίου..................................21(7-7)
8.ΚόροιβοςΑμαλιάδας..........................20(6-8)
9.Ανατόλια............................................19(5-9)
10.ΟίαξΝαυπλίου................................19(5-9)
11.Αγρίνιο.............................................19(5-9)
12.Ολυμπιακός...................................18(10-4)
13.Τρίτων............................................18(4-10)
14.Αμύντας.........................................18(4-10)
15.ΦίλιπποςΒέροιας..........................18(4-10)
16.Παγκράτι........................................17(3-11)

Επόμενηαγωνιστική(15η,18-19/1)
Ανατόλια-Καρδίτσα(18/1)
ΚόροιβοςΑμαλιάδας-ΟίαξΝαυπλίου(18/1)
Παγκράτι-Αγρίνιο(18/1)
ΔάφνηΔαφνίου-Ολυμπιακός(18/1)
Τρίτων-Ελευθερούπολη(18/1)
ΧαρίλαοςΤρικούπης-ΑπόλλωνΠάτρας(18/1)
ΦίλιπποςΒέροιας-Αμύντας(18/1)
Ψυχικό-ΔιαγόραςΔρυοπιδέων(19/1)
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CMYK

Όλες οι δηλώσεις των πρωτα-
γωνιστών μετά το ντέρμπι 
της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον Ολυμπι-

ακό Βόλου (1-0), για την 15η αγωνι-
στική της Football League.

ΚΩΣΤΑΣΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (ΠροπονητήςΒέροι-
ας):«Είχαμε νααντιμετωπίσουμε μία ομάδαπου
πέρααπότηνιστορίατηςκαιτιςπαραστάσειςπου
έχειστηνΑ΄Εθνική, είναι μιαομάδαηοποία έχει
πάραπολύ καλούςποδοσφαιριστές και έναπάρα
πολύκαλόκαιέμπειροπροπονητή.Ίσωςείναιαπό
τιςλίγεςομάδεςπουπροσπαθούνναπαίξουνπο-
δόσφαιρο,κάτιπουμαςέκανεναείμαστειδιαίτερα
προσεκτικοίκαισυγκεντρωμένοι.

Προερχόμασταν από δύο εκτός έδρας δύσκο-
λους αγώνες απ΄ όπου καταφέραμε ναπάρουμε
τέσσεριςβαθμούςκαιναφτάσουμεστιςδύοπρώ-
τεςθέσεις.Έτσιπροετοιμαστήκαμεόλητηβδομά-
δαμεμοναδικόκίνητροτονΟλυμπιακόΒόλου,να
βελτιώσουμε αγωνιστικά κομμάτια που χρήζουν
βελτίωση.Μετά το πρώτο δεκάλεπτο που ήταν
ισορροπημένο,μέχριτοτέλοςτουπρώτουημιχρό-
νουδικαιούμαστανναπετύχουμεένακαιπαραπά-
νωτέρματακαιναμαςδημιουργήσειπερισσότερη
ασφάλειααπέναντισεμιαομάδαπάραπολύκαλή
στο να παίξει σε άδειους χώρους, στην κόντρα
επίθεσηΣτοδεύτεροημίχρονοείπασταπαιδιάνα
ξεχάσουντιςευκαιρίεςπουέχασανκαιεστιάσουμε
καιπάλιτηνπροσοχήμαςστηντακτικήμαςσκέψη
καιανμπορέσουμεναπετύχουμεέναδεύτεροτέρ-
μα και να τελειώσουμε τοπαιχνίδι. Οαντίπαλος
έχει πάραπολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και
κατάφερεναφτάσεικάποιεςφορέςστηνεστίαμας.
Μετάτοπρώτοεικοσάλεπτοτουδευτέρουημιχρό-
νουαρχίσαμεναπάλινακρατάμεπερισσότεροτην
μπάλασταπόδια μας και ναφτάσουμεσε τρεις,
τέσσεριςπολύκαλέςευκαιρίεςενώτοσκορήταν1-
0.Θεωρώότιείναιμιασπουδαίανίκηκαιείμαιευ-
χαριστημένοςαπό τηνπροσπάθεια, ιδιαίτεραστο
πρώτο ημίχρονο. Τώραπρέπει να κάνουμε ένα
απολογισμόανεξάρτητααπότοαποτέλεσμα.Είναι
έναπολύ δύσκολο, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Όλοιστοποδοσφαιρικότμήμααντιλαμβάνονταιότι
ηομάδαέχειτηναγωνιστικήτηςφιλοσοφία,ταπαι-
διά ακολουθούνμε απόλυτηαφοσίωση τοαγωνι-
στικόπλάνοκαιπάνωσ΄αυτόθαδουλέψουμετην
επόμενη βδομάδα, για ναπάρουμε απέναντι σε
έναπολύδύσκολοαντίπαλοόπωςείναιηΤρίγλια,
μίαακόμηνίκη.

ΝαευχαριστήσωτονκόσμοτηςΒέροιαςοοποί-
οςμετάαπόχρόνια ζεσταίνει την κερκίδα καισυ-
μπαραστέκεται στην όληπροσπάθειαπου γίνεται
και αντιλαμβάνεταιπως είναι μια δύσκολη χρονιά
επιβραβεύονταςταπαιδιά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογρά-
φων,οΚώσταςΓεωργιάδηςείπε:

«Εκτός από τον Καραγιάννη που ανακοινώ-
θηκε, θα έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις ακόμα
αυτήντηνεβδομάδα.

«ΟιομάδεςδεναλλάζουνριζικάτονΙανουάριο.
Γίνονταικάποιεςπροσθήκεςοιοποίεςέρχονταινα
βοηθήσουν.Ηομάδαστηρίζετεσεποδοσφαιριστές
ακέραιους που δουλεύουν κάθε βδομάδαπάρα
πολύ.Σίγουραθα έχουμεάλλαδύοπαιδιά (Νίκος
Γεωργιάδης καιΔημήτρηςΠολίτης).Δεν ξέρωαν
θαχρειαστείκάτιπερισσότερο.

ΟΣκαθαρούδηςέχειαποχωρήσει,έχουμεκάνει

μίασυζήτησημε τονΑλέξανδροΖούρκοοοποίος
είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, ναπάει ναβρει μια
άλληποδοσφαιρικήστέγηως δανεικός ή ελεύθε-
ρος.Δενυπάρχειτίποταάλλοστηνσκέψημας».

ΣΟΥΛΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΠροπονητήςΟ-
λυμπιακούΒόλου):«Νομίζωότιέγινεέναπαιχνίδι
αρκετά καλό.Έδειξαν και οι δύο ομάδες ότι είναι
δίκαιαψηλάστηβαθμολογίακαιήθελανκαιοιδύο
τηνίκηγιατουςίδιουςλόγους.

Αν και ξεκινήσαμε στα πρώτα δεκαπέντε λε-
πτάπολύ καλά, με τηνπρώτηφάσηπου κάνει ο
αντίπαλοςκαιπετυχαίνειτογκολ,εμείςχάσαμετην
ηρεμίαμαςκαινομίζωότιηΒέροιαστοπρώτοημί-
χρονοήτανκαλύτερηαπόεμάς.Ίσωςναπετύχαινε
καιέναδεύτερογκολ.Εμείςδιαμαρτυρόμαστεπιο
πολύγιατογκολπουδεχθήκαμε,παράναπαίξου-
μεποδόσφαιρο.

Στοημίχρονομιλήσαμεμετουςπαίκτες,ηρεμή-
σαμεκαιστοδεύτεροημίχρονονομίζωότιήμασταν
αρκετάκαλοίκαιπιστεύωπωςδικαιούμαστανκάτι
παραπάνω, απέναντι σε μια ομάδα αρκετά καλή
καιπρος το τέλοςπου είχαμεανοιχτοί έγινεπολύ
επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις.Ήμασταν μια καλή
ομάδακαιτομόνοπουμαςέλειψεήταντογκολ.

Συγχαρητήριαστοναντίπαλοπουείναιμιακαλή
ομάδα.Μαςξέφυγετώρα,αλλάδενέχουμετίποτα
άλλονακάνουμεαπότονακερδίσουμετοεπόμε-
νοπαιχνίδιγιαναπάμεόσογίνεταιπιοψηλάστη
βαθμολογία.Είμαστεμιαομάδααρκετάκαλή,κοι-
τάμεναπαίξουμεκαλόποδόσφαιρο.Συγχαρητήρια
στοναντίπαλοκαικοιτάμετηνσυνέχεια».

Απαντώνταςσεσχετικές ερωτήσεις, ο Σούλης
Παπαδόπουλοςαπάντησε:

«ΣτηνΕλλάδαβιαζόμαστεναβγάλουμεπρωτα-
θλητήήκάποιεςομάδεςνατιςρίχνουμεκατηγορία.
Σίγουρα τοπρωτάθλημα δεν είναι πολύ μεγάλο,
αλλά έχειπολλάπαιχνίδια ακόμα.Είδατεσήμερα
κάποιαπαιχνίδιαμεομάδεςπουέπρεπενακερδί-
σουναλλάδενκέρδισαν.Νομίζωστοποδόσφαιρο
κανέναπαιχνίδιδενέχειτελειώσει,πρινξεκινήσει».

ΔΗΜΗΤΡΗΣΣΤΑΜΟΥ (ΠοδοσφαιριστήςΒέ-
ροιας):«Ήτανέναπάραπολύσημαντικόπαιχνίδι
και έπρεπενα τοκερδίσουμεγιαναπάρουμε την
βαθμολογικήασφάλειααπότονΟλυμπιακόΒόλου
ηοποίαείναιμιαπολύποιοτικήομάδα,πολύεπι-
κίνδυνηαπότημέσηκαιμπροστά.

Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κυρίαρχοι στο
παιχνίδικαιθαμπορούσαμεναπετύχουμετουλά-
χιστονδύογκολ.Στοδεύτεροημίχρονοσεκάποια
σημεία δεν είχαμε την απαιτούμενη ηρεμία.Από
κεικαιπέραδεννομίζωότι,πέρααπόμία,δύοφά-
σεις, κινδυνέψαμε ιδιαίτερα.Έχουμε έναδύσκολο
παιχνίδι τηνΚυριακήαπέναντι σε μια ομάδαπου
έχειστόχοτηνπαραμονή.Εμείςαπόδωκαιπέρα
θαπρέπειναβελτιωνόμαστεσεκάθεπαιχνίδιγιατί
είναιέναδύσκολοπρωτάθλημακαιείμαιπολύαισι-
όδοξοςγιατηνσυνέχεια».

ΠΑΥΛΟΣΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ποδοσφαιριστής
ΟλυμπιακούΒόλου):«Καισήμεραήμαστανπο-
λύ καλοί.Ταπαιδιά έβγαλαναντίδραση. Για εμάς
σίγουραδενέχειτελειώσειτίποτακαιείμαστεμέσα
στουςστόχους.ΑπότοπαιχνίδιτηςεπόμενηςΚυ-
ριακής θα κριθεί κατά ένα μεγάλοποσοστό κατά
πόσομπορούμεναακολουθήσουμε.

Συγχαρητήριαστηνομάδαμουκαιστηνομάδα
τηςΒέροιας για τηνσημερινή νίκη και εύχομαι τα
καλύτερα».

πηγή. kerkidasport.gr 

Κώστας Γεωργιαδης.» Πετύχαμε μία 
σπουδαία νίκη επί ενός ισχυρού 

αντιπάλου»

Μπάσκετ Α2

ΈχασεστοΝαύπλιοοΦίλιππος
Βέροιαςμε83-60

Δηλώσεις Δ. Γκίμα
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Με νίκες προχώρησαν οι δύο από 
τους τρεις πρωτοπόρους της βαθ-
μολογίας της Α’ ΕΠΣΗ, στην  18η 

αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ 
Αλεξάνδρειας επιβλήθηκε με 1-0 της Χαρί-
εσσας εντός έδρας, την ίδια ώρα που η 
Νάουσα περνούσε από το Νεόκαστρο, επι-
κρατώντας με 2-0 της Μελίκης. Αντίθετα, ο 
ΓΑΣ Ροδοχωρίου δεν κατάφερε να πάρει 
το τρίποντο, μιας και αναδείχθηκε ισόπα-
λος 1-1 εκτός έδρας με τον δυνατό Αχιλλέα 
Νάουσας.

Απόεκείκαιπέρα,ηΑγίαΜαρίνακέρδισεεύκολα
με 4-1 τονΟλυμπιακόΝάουσας και πλησίασε την
πρώτη τριάδα της βαθμολογίας, ενώ τοΠλατύ δεν
μπόρεσε να επιστρέψει στις επιτυχίες, αφού έμεινε
στηνεντόςέδραςισοπαλίαμετοΠαλαιοχώρι(2-2).

Τέλος, σημαντικές νίκες στηνπροσπάθεια απο-
φυγής τωντελευταίωνθέσεων,πέτυχανοΚοπανός
(1-0 τονΤριπόταμο), ηΚουλούρα (1-0 τονΣταυρό)
καιτοΜακροχώρι(2-1τηνΑΕΠΒέροιας).

Α’ΕΠΣΗ-18ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΟΚΑλεξ.-Χαρίεσσα...............................1-0
Κουλούρα-Σταυρός.....................................1-0
Μελίκη-Νάουσα..........................................0-2
ΟλυμπιακόςΝ.-Αγ.Μαρίνα.........................1-4
Κοπανός-Τριπόταμος.................................1-0
ΑχιλλέαςΝ.-Ροδοχωρίου............................1-1

Μακροχώρι-ΑΕΠΒέροιας...........................2-1
Πλατύ-Παλαιοχώρι......................................2-2

ΗΒαθμολογία
1-Π.Α.Ο.Κ.Αλεξ.............................................. 51
2-Νάουσα....................................................... 43
3-Ροδοχώρι..................................................... 42
4-Αγ.Μαρίνα.................................................. 39
5-Πλατύ.......................................................... 36
6-ΑχιλλέαςΝ................................................... 31
7-Μακροχώρι.................................................. 22
8-Κοπανός...................................................... 22
9-Χαρίεσσα..................................................... 22
10-Σταυρός..................................................... 20
11-Παλαιοχώρι................................................ 20
12-Κουλούρα.................................................. 18
13-Μελίκη....................................................... 16
14-Τριπόταμος................................................ 13
15-Α.Ε.Π.Βέροιας............................................ 6
16-ΟλυμπιακόςΝ............................................. 5

Σάββατο18Ιανουάριος,202015:00
Αγ.Μαρίνα---Κουλούρα
Πλατύ---ΑχιλλέαςΝ.
Τριπόταμος---Μελίκη
Παλαιοχώρι---Μακροχώρι
Χαρίεσσα---Σταυρός
Ροδοχώρι---ΟλυμπιακόςΝ.
Νάουσα---Π.Α.Ο.Κ.Αλεξ.
Α.Ε.Π.Βέροιας---ΓΑΣΚοπανού

πηγή kerkidasport.gr 

Τον βαθμό της ισοπαλίας πήραν 
στην  19η αγωνιστική, οι δύο 
εκπρόσωποι της Ημαθίας, στο 

πρωτάθλημα του δευτέρου ομίλου 
της Γ’ Εθνικής κατηγορίας. Ο Μέγας 
Αλέξανδρος Τρικάλων αναδείχθηκε 
ισόπαλος 1-1 στον Εύοσμο με τον 
Αγροτικό Αστέρα, ενώ με το ίδιο 
σκορ ολοκληρώθηκε και ο αγώνας 
της Νίκη Αγκαθιάς με τον ΑΣ Γιαννι-
τσά.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ1-1

Ισόπαλοι μεσκορ1-1αναδείχθηκανΑγροτικός
ΑστέραςκαιΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων,σε ένα
ματςτοοποίοκρίθηκεαπόδύοεκτελέσειςπέναλτι.

ΗομάδατουΔημήτρηΠρίντζιουήτανανώτερη
καιάνοιξετοσκορστο53’μεεκτέλεσηπέναλτιτου
ΑβραμόπουλουμετάαπόχέριτουΚολώνη,ενώο
ΑγροτικόςΑστέρας ισοφάρισεστο 72’ μεπέναλτι
τουΠαπαποστόλου.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ (Κατσαβάκης): Παπα-
θανασίου,Ουρδούδης,Ζουλούμης (65’Αποστόλ),
Κολώνης,Καλλίδης,Κουτσικοβαγγέλης,Προβατί-
δης,Αποστολίδης(72’Δαμουλάκης),Φούσκας,Κα-

τσιάκης(72’Παπακωνσταντίνου),Παπαποστόλου.
ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (Πρίντζιος):

Αργυρόπουλος,Ατανάσοφ,Βλάχος,Χατζόπουλος,
Πέικος,Αβραμόπουλος,Σωτηράκης(70’Μπαντής),
Κιρκιλιανίδης(88’Αναδολού),ΝτοςΣάντος,Φουρ-
τζίου(85’Πίκος),Λίτσι(90’Παρσόπουλος).

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΑΣΓΙΑΝΝΙΤΣΑ1-1
ΝίκηΑγκαθιάς καιΑΣ Γιαννιτσά διασταύρω-

σαν τα ξίφη τους, με το τελικό1-1 νααδικεί τους
Ημαθιώτες, οι οποίοι έχασαν ευκαιρίες που δεν
χάνονταιστοπαιχνίδι καιθαμπορούσαννα είχαν
φτάσεισεένασπουδαίοτρίποντο.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν ναπροηγηθούν
μετονΣτεφανίδηστο35’,ενώδύολεπτάνωρίτερα
ηΑγκαθιάείχεδοκάριμετονΚίτσα!

ΣτηνεπανάληψηηομάδατουΣταύρουΚωστο-
γλίδηήτανσαφώςανώτερη,ισοφάρισεμεκεφαλιά
τουΛαμπίρηστο51’καιέχασεπολλέςκαισημαντι-
κέςευκαιρίεςστησυνέχεια,όμωςδενκατάφερενα
πετύχειτονικητήριογκολ.

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Γιώτας, Κί-
τσας,Μπατσαράς,Ευθυμίου(46’Πανταζής),Τσιό-
τρας,Τσιούχας,Γουνόπουλος,Μούδιος,Λαμπίρης,
Ανδριόπουλος,Ρανδζής.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Μαβίδης):Τόλι-
ος,Κωστάκης,Γιαλαμούδης,Γκαρακλίδης,Τόσιος,
Μουρίκι, Κεφαλάς, Σούκιας (85’ Ξανθόπουλος),
Ευθυμιάδης,Ταουσιάνης,Στεφανίδης.

πηγή. kerkidasport.gr 

Α’ ΕΠΣΗ

ΝίκεςγιαΠΑΟΚκαιΝάουσα,
ισοπαλίατουΡοδοχωρίου

Γ’Εθνική
Ισοπαλίες με 1-1 για ΤΡΙΚΑΛΑ 

και ΑΓΚΑΘΙΑ

ΗΒέροια2017 επικράτησε τηςΠρο-
σοτσάνη με 33-32στοπλαίσιο της 8ης
αγωνιστικής τουπρωταθλήματος τηςΑ1
γυναικών.Ηαναμέτρησημεταξύτηςομά-
δαςτηςΒέροιαςκαιτηςΠροσοτσάνηπα-
ρουσίασε ιδιαίτεροενδιαφέρον,καθώςοι
δύοομάδεςβρίσκονταν κοντάστοσκορ
καθ’όλητηδιάρκειατουαγώνα.Μάλιστα
στοδεύτεροημίχρονοσημειώθηκαν15ι-
σοπαλίεςστοσκορ!Στοπρώτομέροςτου
αγώναοιφιλοξενούμενεςμπήκανδυναμι-
κάκαιπήρανκεφάλιμέχρι το7:40 (5-6).
Απόκεικαιέπειτατοσκορδενξεπέρασε
τη διαφορά του ενός γκολ και οι ομά-
δεςπήγαινανπόντο–πόντο.Μόνοστο
19:40ηΒέροιαέκανετο11-13αλλάπάλι
ηΠροσοτσάνημείωσεστο13-13(22:46).
Στο τέλος τουπρώτου ημιχρόνου η ο-
μάδα τηςΒέροιαςπήγεστααποδυτήρια
με έναγκολυπέρ της15-16.Τοδεύτερο
μέρος κράτησε τουςπάντεςσε αγωνία.
Μόλις 30” μετά την έναρξη, ηΔικμάνη
ισοφάρισε (13-13), ενώκαμίαομάδαδεν
μπόρεσεναπάρεικάποιαδιαφοράασφα-

λείας.Μετάτηνισοφάρισηστο59:00των
γηπεδούχων,ηΜάστακαδιαμόρφωσετο
τελικό31-32(στο59:29)καιεπισφράγισε
τηνίκηκαιτους2βαθμούς

Ταπεντάλεπτα: 3-4, 6-7, 10-10, 11-
13, 14-14, 15-16 (σκορημιχρόνου), 19-
19,21-22,22-23,27-27,29-30,32-33

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ: Κόρρα,Λεωνίδου,
Παύλου 6, ΣεβδίληΜ. 3,Καρρά,Λαζα-
ρίδου3,Σαμπαντζή2,Δικμάνη2,Καλα-
ϊτζίδου,Δουλκερίδου,Μωυσιάδου-Φα-
τράλη3,ΣεβδίληΑ.13,Ιωαννίδου,Βού-
τσηλα,Τσιαμουρά,Νούση

ΒΕΡΟΙΑ 2017:Τσαουσίδου,Τζούρι-
σιτς 7, Καραμπατζάκη,Ανθίτση 5, Κα-
ραχαρίση 5,Μπάσμα 2,Τσιτλακίδου 3,
Γεωργιάδου,Βασιλειάδου4,Μάστακα7,
Tσόβιτς,Ταμάρογλου

Διαιτητές:Ουζούνης - Παρασκευού-
δης,Δίλεπτα:1-2,Πέναλτι:3/6-3/5

ΚώσταςΧαραλαμπίδης:«Ήμασταν
πολύκακοίαγωνιστικά»

ΗΒέροια2017επηρεάστηκε,κυρίως,

απότιςπολλέςαπουσίεςαθλητριώντης,
σύμφωνα με τον προπονητή της ομά-
δας,ΚώσταΧαραλαμπίδη,πουσχολίασε
στοgreekhandball.com:«Μαςεπηρέασε
το γεγονός πωςπολλές παίκτριες μας
ήτανασθενείς καιαναγκαστήκαμε,μάλι-
στα, να αποκλείσουμε τρεις.Δεν είχαμε

ανάσες και δεν μπορούσαμε να κάνου-
με ροτέισον, λόγω έλλειψηςαθλητριών.
ΣυγχαρητήριαστηνΠροσοτσάνη.Έδειξε
μαχητικότητα και αγωνιστικότητα.Ηφι-
λοξενία της ήταν άψογη, οι άνθρωποι
ήτανμετοχαμόγελο.

Τοπαιχνίδιπήγεγκολγκολ,αλλάστο

τέλοςμαςεγκατέλειψανοιδυνάμειςμας.
Καταφέραμε να νικήσουμε, αλλά κρατά-
με μόνο τους δύοβαθμούς.Θαπρέπει
νασυνεχίσουμε την δουλειά και να μά-
θουμεναπαίζουμεκαιχωρίςτηνΚόβιτς.
Σήμερα (12/01), ήμασταν πολύ κακοί
αγωνιστικά».

Χαντ μπολ Α1 γυναικών

ΣπουδαίοδιπλόηΒέροια2017,32-33στηνΠροσοτσάνη
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Ένας εξαιρετικός πρώτος γύρος 
ολοκληρώθηκε για τον ΑΟΚ 
Βέροιας, που με τη νίκη του 

στο ΔΑΚ «Βικέλας» κόντρα στον ΓΑΣ 
Βαφύρας, έφτασε τις 11 ισάριθμες και 
οδηγεί την κούρσα στην Α ΕΚΑΣΚΕΜ. 
Όπως αναφέρει το Katerinisport, σε 
μία ακόμη αναμέτρηση ο ΑΟΚ Βέροι-
ας κυριάρχησε κατά κράτος τόσο σε 
άμυνα, όσο και σε επίθεση στο πρώτο 
δεκάλεπτο, με τον ελλιπή Βαφύρα να 
μη μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό 
του και το σκορ να διαμορφώνεται σε 
27-9.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο φιλοξενούμενος ι-
σορρόπησετοπαιχνίδι,μετογηπεδούχοναπη-
γαίνει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του
ημιχρόνουπροηγούμενοςμε44-24.

Ανάλογη ήταν η εικόνα του αγώνα και στην
επανάληψη,μετονΑΟΚΒέροιαςναδιαχειρίζεται
τοπροβάδισμά του και ναφτάνει σε μία εύκολη
επικράτησημετοτελικό76-59.

Διαιτητές:Παπαγερίδης–Χατζηχαρίσης.
Δεκάλεπτα:27-9,44-24,61-36,76-59.
ΑΟΚ Βέροιας (Τριχόπουλος):Ασλανίδης 2,

Ουσουλτσόγλου7 (1),Καραθανάσης12 (3),Γκί-
τκος 11 (3),Πρόιος,Αβραμίδης 5 (1), Ιωαννίδης
20 (4),Σούλης,Τριχόπουλος,Χρήστου1,Χαρα-
λαμπίδης18,Κασαμπαλής.

ΓΑΣ Βαφύρας (Σαραπτσής): Τσιμήτρης, Ευ-
αγγελόπουλος17 (2),Παπακώστας,Μπατζάκης,
Λαγαμτζής9,Ντακαρέλας5,Στεφάνου5(1),Στε-
φανίδης23(3).

ΝίκησεοΖαφειράκηςστηνΜελίκη
τονΆθλο56-67

Με τον καλύτερο τρόπο «κλείνει» τονπρώτο
γύρο τηςΑΕΚΑΣΚΕΜο ΖαφειράκηςΝάουσας,
πουπέρασε νικηφόρααπό τοΚλειστό τηςΜελί-
κης (προσωρινή έδρα τουΆθλουΑλεξάνδρειας)
καιεδραιώθηκεστην4ηθέσητηςβαθμολογίας.

Όπως αναφέρει το Katerinisport, το πρώτο
δεκάλεπτοτηςαναμέτρησηςήταν ισορροπημένο,
μετιςδύοομάδεςναβρίσκονταικοντάστοσκορ
και τονΖαφειράκηΝάουσας ναπροηγείται στην
ολοκλήρωσήτουμε20-22.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και του δεύτερου δε-
καλέπτου, με τοφιλοξενούμενο ναπηγαίνει στα

αποδυτήρια για τηνανάπαυλα τουημιχρόνουμε
τουπέρτου38-42.

Ούτεστοτρίτοδεκάλεπτοάλλαξεηεικόνατης
αναμέτρησης, με τουςπαίκτες τουΝίκουΤούφα
να είναι αυτή που και πάλι ήταν μπροστά στο
σκορστοτέλοςτουμε52-55.

ΣτοτέταρτοδεκάλεπτοοΖαφειράκηςΝάουσας
περιόρισε τηνπαραγωγικότητα τουΆθλουΑλε-
ξάνδρειαςστουςτέσσεριςπόντουςκαισεσυνδυ-
ασμόμετουςδώδεκαπουσημείωσεκατέκτησετο
ροζφύλλοαγώναμετοτελικό56-67.

Διαιτητές:Ντόγκας–Γιανκίδης.
Δεκάλεπτα:20-22,38-42,52-55,56-67.
ΆθλοςΑλεξάνδρειας(Αγγέλης):Αγγέλης,Μού-

τσα,Τακουτής 11 (3), Σιτσάνης 3,Ντάμτσης 3,
Παύλου3(1),Γιαμπατζίδης,Χαριτόπουλος10(1),
Παπαζήσης,Τσαρούχας 19 (5),Μηντζαρίδης 7,
Στακτάρης.

ΖαφειράκηςΝάουσας (Τούφας):Βάιγκαντ,Δη-
μητρίου,Μουρατίδης10(2),Ζιάνης9(1),Βαδόλας,
Νικολαΐδης,Τούφας16,Σκουλαριώτης7 (1),Σιδη-
ρόπουλος8(1),Ζέφυρος,Δίντσης5,Πράπας12.

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
Βατανιακός-ΓΑΣΑλεξάνδρειας............ 92-62
ΆθλοςΑλεξ.-ΖαφειράκηςΝάουσας..... 56-67
ΑΟΚΒέροιας-Βαφύρας....................... 76-59
ΚούπαΚιλκίς-Πάνθηρες...................... 60-44
Αιγινιακός-ΑΓΕΠιερίας....................... 68-62
ίκαροιΓιαν-Πιερικός/Αρχέλαος............ 70-52

Ηβαθμολογία
1)ΑΟΚΒέροιας..........................................22
2)ίκαροιΓιαννιτσών...................................21
3)Βατανιακός............................................19
4)ΖαφειράκηςΝ........................................18
5)Αιγινιακός...............................................17
-ΓΑΣΑλεξάνδρειας....................................17
-ΑΓΕΠιερίας..............................................17
8)ΚούπαΚιλκίς.........................................16
9)ΆθλοςΑλεξ.............................................15
10)Πιερικός/Αρχέλαος...............................14
11)Πάνθηρες.............................................12
12)Βαφύρας..............................................11

Επόμενηαγωνιστική(12η18/1/20
ΑΟΚΒέροιας-Πάνθηρες
Ίκαροι-ΓΑΣΑλεξάνδρειας
ΑΓΕΠιερίας-ΖαφειράκηςΝ.
Αιγινιακός-Βατανιακός
ΚούπαΚιλκίς-Πιερικός/Αρχέλαος
ΆθλοςΑλεξ.-Βαφύρας

Δεν τα κατάφεραν οι Αετοί 
Βέροιας στο σημερινό παι-
χνίδι με τον ΑΓΣ Ιωαννίνων, 

καθώς ηττήθηκαν με 75-72 στην 
παράταση και έφτασαν στο 5-6 στο 
πρωτάθλημα της Γ Εθνικής. Το παι-
χνίδι είχε τον χαρακτήρα του ντέρμπι 
καθ όλη τη διάρκεια του και παρά το 
γεγονός πως οι Ηπειρώτες είχαν στο 
μεγαλύτερο μέρος το προβάδισμα, 
εντούτοις δεν ήταν τέτοιο που τους 
εξασφάλιζε τη νίκη.

Καιαυτόαποδείχτηκεστοτελευταίοδεκάλεπτο,
όταν οιΑετοί ανέβασαν την απόδοση τους (που
μέχρι εκείνο το σημείο ήταν μέτρια) και με καλή
άμυνασεκαίριασημεία,έκλεισαντην“ψαλίδα”της
διαφοράςκαιοδήγησαντοματςστηνπαράταση.

Εκείμίλησεηψυχραιμίακαι τοκαθαρόμυαλό,
πουσεκαθοριστικάσημείαείχανοιφιλοξενούμενοι
και με επιμέρουςσκορ 11-8πήραν τηνπολύτιμη
νίκηκαιέφτασαντουςΑετούςστους16βαθμούς.

Είναι φανερόπως για την ομάδα τωνΑετών,
οι συνεχόμενες ήττες έχουνδημιουργήσει νέαδε-
δομένα όσον αφορά τη βαθμολογική εικόνα (μία
αγωνιστικήπριν το τέλος τουπρώτου γύρου) και
είναι σίγουροπως θα χρειαστεί η απαραίτητη α-
νασυγκρότησηγιανασημειωθούνοινίκεςπουθα
τουςεπιτρέψουνναπαραμείνουνστηνκατηγορία.

Πρώτος σκόρερ των “ασπρόμαυρων” ήταν ο
ΜανώληςΣταυρουλάκης,που έφτασε τους20 και
τονακολούθησεοΓιώργοςΓιαννουζάκος,πουση-
μείωσε18.

ΕπόμενοςαγώναςγιατουςΑετούς,τηνΚυριακή
19/1στονΒόλομετηντοπικήΝίκη.

Ταδεκάλεπτα:11-14,22-28,41-47,64-64κ.α,
72-75

Αετοί Βέροιας: Τρομπούκης,Αναστασιάδης,
Σιδηρόπουλος, Γκανάς3 (1), Γκεκόπουλος3, Γα-
βριηλίδης,Γιαννουζάκος18(4),Μαραπίδης15(4),
Σταυρουλάκης20(3),Κουσιάντζας4,Αλευρίδης9,
Ιωσηφίδης

ΑΓΣ Ιωαννίνων:Γυφτάκης13 (2),Σαχπατζίδης
10 (1),Καλογεράτος 11 (2),Αντωνίου,Παπανικο-
λάου2,Μάκης2,Παπαδόπουλος23(1),Δαβάνης

11(1),Φίλιος3(1)
Δεκάλεπτα:15-13,32-38,59-51,81-79
Διαιτητές:Κατωτικίδης-Παπανικολάου
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Κρομμύδας):Ψυ-

χογιός15(5),Πανταζής,Γεωργαντζάς6(2),Δίκαρος
2,Nτούρλιας,Μπιρνάρας,Κοβάτσεβ17(4),Τσέλι-
ος 15(1),Αργύρης 4,Αντωνίου 11(1), Καλλιάρας
11,Νότος.

ΜΕΛΙΚΗ (Ασλανίδης):Λιόλιος 9(1),Μαυρίδης
35(4),Στοϊτσης9(2),Πεϊμανίδης,Ρογγότης2,Κα-
ποδίστριας 2,Αντωνόπουλος , Εσερπόγλου,Λα-
πατούρας4,Ασπροπούλης,Λέφας8,Ημερίδης10.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της12ηςαγωνιστικής

ΣΚΙωάννινα-ΟλυμπιακόςΒόλου............. 78-69
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΦΟΑριδαίας............. 59-67
ΑίολοςΤρικάλων-ΙκαροιΤρικάλων........... 85-80
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-ΓΑΣΜελίκης...... 81-79
ΑετοίΒέρ-ΑΓΣΙωαννίνων.....72-75(64-64κ.α.)
ΑριστοτέληςΦλώρινας-ΝίκηΒόλου......... 68-77
Ρεπό:ΤιτάνεςΠαλαμά

Ηβαθμολογία
1.ΑίολοςΤρικάλων........................................21
2.ΝίκηΒόλου................................................21
3.ΣΚΙωάννινα...............................................19
4.ΓΑΣΜελίκης..............................................17
5.ΙκαροιΤρικάλων.........................................17
6.ΑναγέννησηΚαρδίτσας..............................17
7.ΟλυμπιακόςΒόλου....................................16
8.ΑΓΣΙωαννίνων..........................................16
9.ΤιτάνεςΠαλαμά.........................................16
10.ΑετοίΒέροιας...........................................16
11.ΑριστοτέληςΦλώρινας.............................15
12.ΦΟΑριδαίας............................................14
13.ΦαίακαςΚέρκυρας....................................1
*ΟΑριστοτέληςΦλώριναςέχειέναπαιχνίδιπε-

ρισσότερο.
**ΟΦαίακαςΚέρκυραςέχειέναμηδενισμό.

Ηεπόμενηαγωνιστική(13η,19/1):
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΤιτάνεςΠαλαμά
ΦΟΑριδαίας-ΣΚΙωάννινα
ΙκαροιΤρικάλων-ΦαίακαςΚέρκυρας
ΓΑΣΜελίκης-ΑίολοςΤρικάλων
ΑΓΣΙωαννίνων-ΑναγέννησηΚαρδίτσας
ΝίκηΒόλου-ΑετοίΒέροιας
Ρεπό:ΑριστοτέληςΦλώρινας

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

ΑσταμάτητοςοΑΟΚΒέροιας
νίκησετονΒαφύρα76-59

ΜπάσκετΓ’εθνική
Ήττα στην παράταση για τους Αετούς 

Βέροιας 72-75 (κ.α 64-64 )

ΚοινωνικήπροσφοράτουΑ.ΣΡωμιός
ΟΑ.ΣΡΩΜΙΟΣειναιεναζωντανό

σωματείομεευαισθησίακαιδιάθεση
γιαπροσφοράαπέναντιστηνκοινω-
νία.ΤοΔ.Σ.τουσυλλόγουευχαριστεί
κυρίως ταπαιδιά-αθλητές,τους γο-
νείς και όλους όσους ανταποκρίθη-
κανκαιστήριξαντηνδράση«...στεί-
λε και εσύ ενα καπάκι...Κάνε δώρο
καροτσάκι».

Ξεκινήσαμε μια συνεργασία με
τονΣύλλογοΠαραπληγικών καιΚι-
νητικάΑναπήρων τουΝομουΠέλ-
λας,συγκεντρώνοντας πλαστικάκα-
πάκια,συμβάλλοντας με αυτόν τον
τρόποστηνπροσφοράαναπηρικών
αμαξιδίωνσεάτομαμε ειδικές ανά-
γκες.Δεσμευτήκαμεκαισυνεχίζουμε
τηνπροσπάθεια!!
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Μαθήματα Αγγείου (Τουλούμ) 
και του Χειλίαβριν  

(φλογέρας) 
στην  Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

 
Στα πλαίσια της δι-

άσωσης και διάδοσης 
της μουσικής παιδείας 
του Πόντου, η Εύξει-
νος Λέσχη Βέροιας 
δημιούργησε την κα-
τάλληλη υποδομή για 
την εκμάθηση των 
ποντιακών παραδοσι-
ακών μουσικών οργά-
νων του Αγγείου (Τουλούμ) και του Χειλίαβριν  (Γαβάλ ή φλογέρα).

Τη διδασκαλία από  φέτος  ανέλαβε ο εξαίρετος και μοναδικός γνώ-
στης των παραπάνω οργάνων Βασίλης Φολίνας.

Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη 
Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – Πέμπτη, ώρες,   17:00-21:00 στο  
τηλ. 23310 72060  και  στο  τηλ. 6983503676 όλο  το  24ωρο.

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφω-
να με το άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική Απολογιστική  
Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της 
Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή  
19  Ιανουαρίου  2020 και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της 
οποίας έχει ως εξής:

11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση  των  αριστούχων  μαθητών  και  

των  επιτυχόντων  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  παιδιών  
της  Λέσχης  

11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θε-
μάτων ΓΣ

Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.45 -12.30: Διοικητικός απολογισμός και προγραμμα-

τισμός
2)12.30-12.45:  Οικονομικός απολογισμός και προϋπολο-

γισμός
3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις

Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συ-
νέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον  μισή  ώρα 
πριν την έναρξη των εργασιών.

 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίω-
μα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι 
τακτοποιημένα οικονομικώς.

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη 
έχουν περισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οι-
κονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή 
της συνδρομής των δύο τελευταίων ετών (2019-2020).

 Η παρουσία στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των 
συνδρομών σας κρίνεται απαραίτητη για  την  εύρυθμη  λει-
τουργία  του  συλλόγου. 

 Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, την 
ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Με τιμή, 
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος H Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Τουμπουλίδης Ευαγγελία  Τογκουσίδου

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση μελών σε Γενική Συνέλευση

Έκθεση έργων του αείμνηστου Μάκη Βαρλάμη, 
για φιλανθρωπικό σκοπό

Ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θρά-
κης Θεόδωρος Καράογλου και ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
εγκαινίασαν την πρωτότυπη έκθεση του 
αείμνηστου Μάκη Βαρλάμη «ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ» στην αίθουσα του Ιατρικού Συλ-
λόγου Θεσσαλονίκης στην Πλατεία Αρι-
στοτέλους. Μία Έκθεση…για καλό σκοπό, 
αφού από τα έσοδα ενισχύεται το Ελληνικό 
Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο.

Ο δήμαρχος, δίνοντας το καλό παρά-
δειγμα διάλεξε και αγόρασε το πρώτο έργο 
από την συλλογή του Βαρλάμη «ΤΕΧΝΗ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ». 

Όλοι οι παρευρισκόμενοι βρήκαν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν αυθεντικά έργα 
του Βαρλάμη, αφού ο Ι.Σ.Θ. εξασφάλισε 
την πολύ ειδική τιμή των 300 € λόγω της 
ενίσχυσης του Ελληνικού Παιδικού Χωριού.

 «Ο Βαρλάμης με το έργο του αυτό μου 
θυμίζει τον Βόλφαγκ Αμαντέους Μότσαρτ 
γιατί και αυτός ήθελε η τέχνη του να είναι 
προσιτή στο ευρύ κοινό…» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο δήμαρχος, ενώ ο υπουργός 
εξήρε το κοινωνικό έργο της τέχνης του 
Βαρλάμη αναφέροντας το πρόσφατο παρά-
δειγμα της έκθεσης για τον Άγιο Λουκά τον 
Ιατρό στο νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Θ. κος Νικόλαος Νί-
τσας πρότεινε σε όλους τους γιατρούς της 
Θεσσαλονίκης να υποστηρίξουν το ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ και ο 
ίδιος επέλεξε έργα από την φημισμένη συλ-
λογή του Βαρλάμη για τον Μεγαλέξανδρο. 

Από την πλευρά του Ελληνικού Χωριού 
η αντιπρόεδρος κα Ελένη Δανιηλίδου ευ-
χαρίστησε τον Ι.Σ.Θ. και τους ανθρώπους 
του Βαρλάμη για την προσφορά τους ενώ 
δεν παρέλειψε και αυτή να δώσει το πα-
ράδειγμα επιλέγοντας ένα από τα έργα της 
συλλογής.

Την έκθεση διοργάνωσαν, ο Ιατρικός 
Σύλλογος Θεσσαλονίκης & το Πειραματικό 
Εργαστήρι Βεργίνας

Φωτ. 1.  
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-

νος Ζέρβας με το έργο που επέλεξε μαζί με 
τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης Νικόλαο Νίτσα και τον επιμελητή 
της έκθεσης Παύλο Τροχόπουλο.

Φωτ. 2.  
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου Δρ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νικόλαος Νίτσας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων/νος Ζέρβας, ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρος 
Καράογλου και ο επιμελητής της έκθεσης Παύλος Τροχόπουλος στα εγκαίνια της έκθεσης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι 
της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών Βέροι-
ας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προ-
σφορά:

1) Τους Νίκο και Σοφία Μανούδη για τη 
δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη προσφιλών 
νεκρών.

2) Την κ. Τσιγκογιάννη-Καπουτσέλη Έφη, 
για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του 
Δημήτρη.

3) Τον κ. Ευσταθιάδη Μιχαήλ για τη δωρεά 
των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη προσφιλών νεκρών.

4) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά, για τη δωρεά 
των 50 ΕΥΡΩ, υπέρ ψυχών.

5) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥ-
ΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.

6) Ανώνυμο κύριο για τα είκοσι κιλά ελιές.
7) Ανώνυμη κυρία για τα τέσσερα κιλά φα-

κές και  δύο κιλά ρύζι.
8) Τον κ. Μπάκανο για τα έξι τσουβάλια 

πατάτες.
9) Ανώνυμη κυρία για τα είκοσι κιλά ελιές.
10) Ανώνυμη κυρία για τα επτά κιλά κιμά, 

ρύζι, βιτάμ, κρεμμύδια, λεμόνια, αλάτι, για ένα 
γεύμα υπέρ ψυχών.

11) Ανώνυμη κυρία για τα έξι κιλά κιμά, ρύ-
ζι, μακαρόνια.

12) Ανώνυμο κύριο για τα δέκα κιλά ζάχαρη.
13) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα λάδι.
14) Ανώνυμο κύριο για τα δέκα λίτρα λάδι.
15) Ανώνυμη κυρία για τα διάφορα βουτή-

ματα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Μέριμνα Ατόμων με 

Αυτισμό ευχαριστεί θερμά 
τους φίλους υποστηρικτές 
και δωρητές του συλλό-
γου μας για την ανιδιοτελή 
στήριξή τους.

• Ιερός Ναός Υ. Θεοτό-
κου  Κασσωπίτρας, Ενο-

ρία Κασσιώπης ,Κασσιώπη ,Κέρκυρα για τη 
δωρεά 300 ευρώ

• Την κυρία Κατερίνα Ακρίβου ,κάτοικο Κέρ-
κυρας ,για τη δωρεά 300 ευρώ

• Τον κύριο Στέφανο Τσενεμπή ,(Αφοί 
Τσενεμπή,1ο χιλιόμετρο Ρόδας Καρουσά-
δων),Κέρκυρα ,για τη δωρεά 50 ευρώ

• Τις κυρίες Καίτη και Γεωργία Σαλβάνου, 
Εστιατόριο Janis Κασσιώπη(Κέρκυρα) για τη 
δωρεά 100 ευρώ

Με εκτίμηση
Το ΔΣ του συλλόγου



Τρίτη 14-1-2020
13:30-17:30ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-
ΩΣ2023310-23416

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0
ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 45 23310-
26757

15ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

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

Ιανουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό13-1-2020 μέχρι19-1-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

14:15,15:15,16:15,17:15,18:15,19:15,20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας: Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι,Καμποχώρι,Βρυσά-
κι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
19:45,20:45,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ,7:45T,8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 ,
17:45T,18:30,19:30T,20:00,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ,20:30,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,21:30

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Ιδανικό ποδαρικό στο 2020 για τη 
γυναικεία ομάδα του Αγροτικού Αστέ-
ρα Αγίας Βαρβάρας, που έφτασε στα 

πέντε γκολ στις Σέρρες και παρέμεινε 
στη δεύτερη θέση του 1ου ομίλου της Β 
Εθνικής. Η ομάδα του Αντώνη Παπατζί-
κου δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης 
στη φιλότιμη Πανσερραϊκή και με τρία 
γκολ στο πρώτο μέρος, εδραίωσε την 
κυριαρχία της στον αγωνιστικό χώρο.

Στο20ο λεπτόσημειώθηκε το1-0 για τις «πρά-
σινες»,πουήταν και τοπρώτο για το νέο έτος, το
οποίοσημείωσεηαρχηγόςτηςομάδας,ΑγνήΚιου-
τάχιαλη.Σανναμηνέφτανεαυτόγιατιςγηπεδούχες,
τρίαλεπτάαργότεραήτανησειράτηςΚαλοψυκάκη
να χριστεί σκόρερ και να δώσει σημαντικόπροβά-
δισμαστηνομάδατης,κάτιπουέπραξεκαιηΚιου-
τάχιαλη,πουσημείωσε το δεύτεροπροσωπικό και
τρίτο τηςομάδαςστην τελευταίαφάση τουπρώτου
μέρους. Ίδιος ορυθμός για τις «πράσινες» και στο
ξεκίνημα του δευτέρουμέρους, με τηΜπαξεβάνου
αυτήτηφοράνασημειώνειτέρμα,δίνονταςδιαστά-
σεις θριάμβουστην ομάδα της, ενώ το τελικό 5-0
σημείωσεηΚαλοψυκάκηστο57ολεπτό.

Απότοσημείοεκείνο,ηομάδατηςΗμαθίας(και
ενώπραγματοποιήθηκανκαιόλεςαλλαγέςαπό τον
ΑντώνηΠαπατζίκο),έδωσεχώροστηνΠανσερραϊκή
πουδενκατάφερεωστόσονασημειώσεικάποιοτέρ-
μα,μετοτελευταίοσφύριγματουρέφερινα«σφρα-
γίζει»τοτελικό0-5.

Συνθέσεις
Πανσερραϊκή:Μανιάκα, Τιλσιζόγλου, Πανίδου,

Ρομανίδου, Γεωργιάδου, Νικολαΐδου, Πλακίδου,
Κυριακοπούλου,Χαραλάμπους,Κουτλάγκα,Μπίζα.
ΑγωνίστηκανκαιοιΚαραλεξίδου,Μπάμπου,Σεμελί-
δουκαιΠαυλίδου

Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας: Ζουμπουλίδου,Μαργα-
ρίτη (69′ Κωστοπούλου),ΤσαγκαλίδουΦ.,Τσαγκα-
λίδουΑ., Στρίμπα,Ευστρατίου,Μουρατίδου, Σιδη-
ροπούλου(46′Ντούσκα),Κιουτάχιαλη,Καλοψυκάκη
(62′Δεληγιαννίδου),Μπαξεβάνου (62′Αργυροπού-
λου)

Τααποτελέσματατης7ηςαγωνιστικής
Κιλκισιακός–ΒασίλισσαΘράκης................... 1-3
ΝεφέλεςΠιερίας–ΑετοίΘεσσαλονίκης......... 1-2
Πανσερραϊκή–Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας.......... 0-5
Ροδόπη’87–ΝέεςΤρικάλων......................... 1-1
ΓΠΟΚαστοριάς–ΔόξαΔράμας..................... 4-1

Ηβαθμολογία
1)ΓΠΟΚαστοριάς........................................... 21
2)Αγ.Βαρβάρα............................................... 19
3)ΒασίλισσαΘράκης...................................... 15
4)ΔόξαΔράμας2016...................................... 13
5)ΝέεςΤρικάλων.............................................. 9
6)Πανσερραική................................................. 7
7)ΑετοίΘ.......................................................... 5
8)Κιλκισιακός.................................................... 4
9)ΝεφέλεςΠιερίας............................................ 3
10)Ροδόπη87.................................................. 3

Επόμενηαγωνιστική(8η,26/1/2020)
Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας–Ροδόπη’87
ΒασίλισσαΘράκης–ΝεφέλεςΠιερίας
ΔόξαΔράμας–ΑετοίΘεσσαλονίκης
ΝέεςΤρικάλων–Κιλκισιακός
ΓΠΟΚαστοριάς–Πανσερραϊκή

Γυναικείο Β’ Εθνική

Μεπεντάραεκτόςξεκίνησετο2020
ηΑγ.Βαρβάρα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

Β. Όλγας κοντά στην
Ανάληψη διαμέρισμα
3ου ορόφου, 80 τ.μ.
καθαρό, 78.000 ευρώ.
Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
κα ι  ο ι κόπεδο  200
τ.μ.,  48.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπω-
λείται μονοκατοικία 80
τ.μ.σεοικόπεδο1000
τ.μ.,μεθέατοποτάμι,
και τα δύο μαζί ή με-
μονωμένα.Τηλ.: 6981
058526.

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πω-
λείται μονοκατοικία
δύοδιαμερίσματααπό
70 τ.μ. ισόγειο και 70
τ.μ. 1ος όρ., με εξωτε-
ρικήσκάλα,σεοικόπε-
δο595τ.μ.,πάνωστον
κεντρικό δρόμο, 10
λεπτάαπό τηΒέροια,
δίπλααπότονΑγ.Γε-
ώργιο.Τιμή85.000ευ-
ρώ,συζητήσιμη.Τηλ.:
2310 864983& 6941

422004.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτ ική  θέα ,
ανακαινισμένο, χω-
ρίς ασανσέρ, ατομική
θέρμανση, κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000 ευρώ, συζη-
τήσιμη. Τηλ.:  6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα,τιμή130.000
ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-
κόπεδο 205 τ.μ., αξία
7.000ευρώ.Τηλ.:6942
067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
συμπύρηναροδάκινα(Άν-
δροςκαιΈβερτ)9στρέμ-

ματαστοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙ-
ΤΣΙ.Τηλ.:6972237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στην πλατεία Καπε-
τανίδη λόγω συνταξι-
οδότησης. Τηλ.: 6972
670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ2, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα45
τ.μ., ημιόροφος. Τιμή
150ευρώ.Τηλ.:23310
22063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγε ιο  δ ιαμέρ ισμα
76 τ.μ., πραγματικός
λουλουδότοποςμε κλι-
ματισμό, καλοριφέρ,
πάρκιγκ, χωρίς κοινό-
χρηστα, Γρεβενών 11
καιΕρμούγωνία.Τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
μονοκατοικία πανέ-
μορφημε όλα τα έπι-
πλα και ηλεκτρικά, με
αυλή,ΛΟΥΞ, 250 ευ-
ρώ.Euromesitiki6945
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

παγγελματικός χώρος
επίτηςΒενιζέλου7στη
Βέροια, καθαρού εμ-
βαδού42τ.μ.,στον2ο
όροφο.Περιλαμβάνει3
χώρους καιW.C.Τηλ.:

2331021106.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοι-

κιάζεται επαγγελματικός
χώρος50 τ.μ.,πλήρως
ανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός

με δίπλωμα Γ΄ καιΔ΄
κατηγοριας για μόνιμη
πρωινή απασχόληση.
Τηλ.: κ. Κώστα 23310
21904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης
για εμπορία κρεάτων.
Πληρ.  τηλ. :  23320
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

μηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν
ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπροχωρημέ-
νηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:6944764477&
2331027796.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
Απαραίτηταπροσόντα:
·Πτυχίοπληροφορικήςήπτυχίοθετικώνεπιστημών
·Άριστηγνώσηεφαρμογώνγραφείου
·Πολύκαλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
·Γνώσειςπρογραμματισμού
·ΓνώσειςΡομποτικής(Wedo2καιEV3τηςLEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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αρτοποιός για αρτοποιείο
στηΒέροια.Πλήρης απα-
σχόληση,μόνιμηθέσηερ-
γασίας.Τηλ.επικοινωνίας:
2331100321,ήστοe-mail:
bakeryf rantz is@gmai l .
com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλάβει
2άτομα,ένανοδηγόμεδί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας και
έναν αποθηκάριο έως 45
ετών. Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία
κυρία χωρίς οικογενειακές

υποχρεώσεις για εργα-
σίασεελληνικόεστιατό-
ριο.ΜΙσθός, ασφάλεια,
διαμονή. Πληρ. τηλ.:
6972816816.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ο δ η -
γός-πωλητής σε εμπο-
ρική επιχείρηση.Απα-
ραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι.
και κάρτα ηλεκτρονι-
κού ταχογράφου, έως
38 ετών. Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@
otenet.gr καιστοΦαξ:
2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εται-
ρίαστοχώροτηςδιαφή-
μισηςάνδραςμακετίστας
από20-35ετών.Πληρ.
τηλ.:2331066993.

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  γ ι α
Γερμανία ζευγάρι α-
πό επιχείρηση εστί-
ασης με εμπειρία ή
χωρ ίς  γ ια  κουζ ίνα
κα ι  ψήσ ιμο .  Τηλ . :
004915739317512.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23471ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Οροφοδιαμέρι-
σμα70τ.μ.,κατασκευή2000,2υ/δ,1οςόρο-
φος,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεφόντοτονκάμπο,
άψογασυντηρημένο,καινούργιααλουμινίου
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,μεσυμμετρική
διάταξητωνχώρων,ατομικήθέρμανσημεσό-
μπαηκλιματιστικόη χωρίςθέρμανσηκαιμε
πάρκινγκπυλωτής,ενοίκιο250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφοςκαιμε
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένο,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμεανελκυστήρα,ενερ-
γειακήςκλάσηςΕ,έχειμίαντουλάπα,άνετους
χώρουςκαιμεparkingπιλοτής,διαμπερέςκαι
σεπολύκαλήτιμή, μόνο250€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/1/2020.

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστη
αυλή. Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ. ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό1
Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπόένανγραφειακό
χώρο,ΚουζίνακαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Κε-
ντρικήΘέρμανσηΠετρελαίου,Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άψογασυντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,
μευδραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,με
μίσθωματα200€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςορ..
Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατασκευα-
σμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμίααποθήκη
-Τιμή:150€.

Κωδ.116007Ενοικιάζεται  γραφειακός
χώροςκομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρο-
λογίουμε50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,
κατάλληλοςγιακάθεχρήσημεδικότουWCκαι
μεπολύλογικότίμημαστα230€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

Κατάστημαμε35τ.μ.,καιμεεπιπλέον35τ.μ.
υπόγειο,πρόκειταιγιαακίνητοσπάνιαςπροβο-
λήςκαιθέσηςστηνοδόΜητροπόλεως,ενοίκιο
700€.Αποκλειστικήανάθεσηγιαυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσε
άκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευασμένοτο
1965καιμεπολύκαλόμίσθωμαστα300€.Το
γραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ΄αποκλειστικότηταγωνιακόΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60
τ.μ. ισόγειο,60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαι
ηευκαιρίαμοναδική.Υπόδειξημόνοσεσο-
βαρόενδιαφερόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12815 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλογια

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

ΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σεημιυ-
πόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλεχειρι-
στήριο,μηνιαίομίσθωμα50€,

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότηταΜονοκατοικίαΥπερυψωμένησυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.και55τ.μ.υπόγειοχτισμέ-
νησεέναελαφρώςεπικλινέςοικόπεδοσυνολικού
εμβαδού490τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαί-
ου,ένανπολύωραίοκήποκαιμεγάληβεράντα,
δίνεταισετιμήευκαιρίαςμόνο60.000€.

κωδ.14046ΚΕΝΤΡ0,κάτωαπότηνΕληά
πωλείταιδιαμ/μα77τ.μ.,κατασκευή1975,2
υ/δ,1οςόροφος,πρόκειταιγιαδιπλοκατοικία
καλοδιατηρημένηωραιότατηκατασκευή,μεω-
ραίαβεράντακαιμεατομικήθέρμανση,διαθέτει
καιμίααποθήκη9τ.μ.,συνολικήτιμή65.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13912ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑ Διαμέρισμα
87τ.μ.,καθ.και104τ.μ.μικτάκατασκευή2006,
διαθέτει3υ/δ,1οςόροφος,μεμοναδικήθέα
στονκάμπο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,νεοανα-
γειρόμενο,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,
άριστηδιαρρύθμιση,αυτόνομηθέρμανση,θω-
ρακισμένηπόρτα,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
τιμή85.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,

ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:54.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
115.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότηταΜονοκατοικίαΥπερυψωμένησυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.και55τ.μ.υπόγειοχτισμέ-
νησεέναελαφρώςεπικλινέςοικόπεδοσυνολικού
εμβαδού490τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαί-
ου,ένανπολύωραίοκήποκαιμεγάληβεράντα,
δίνεταισετιμήευκαιρίαςμόνο60.000€.

Κωδ:24609ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΜονοκατοι-
κίασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.Υπερυψωμέ-
νη,σεοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1.270
τ.μ.,άψογασυντηρημένη,υπερσύγχρονηςκα-
τασκευής,υψηλώνποιοτικάπροδιαγραφών.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο,οιχώροιτουλειτουργικοί.Είναικα-
τασκευασμένητο2007καιδιαθέτειθέρμανσηΑ-
τομικήΠετρελαίου,Ηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ
στηναυλήμεπολύωραίοκιόσκι,Αποθήκη
40τ.μ.,ΚουφώματαΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμια,
σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο100.000
€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.105200ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαδιπλοκατοικίαΙσόγειο,και1οςορ.
βλέπεισεανοιχτωσιά,ηθέατουείναιμοναδική,

έτοςκατασκευής1988με192τ.μ.σεδύοεπίπε-
δακαι93τ.μ.υπόγειοτοοποίοχρησιμοποιείται
σανγκαράζκαιαποθήκη,σεοικόπεδο350τ.μ.
σεάψογηκατάσταση,αυστηρώντεχνικώνπρο-
διαγραφών,έχειτζάκιενεργειακό,αρχοντικό,
γιααπαιτητικούςαγοραστές,καιμεδύομπάνια,
τιμή185.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό
δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
16.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

Πλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1οςκαι
αποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότουκουζι-
νάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό.
Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα , τιμή
45.000€.

Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα65τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηυγειονομικούενδιαφέροντος,εστιατόριοέ-
τοιμοσελειτουργία,μεολόκληροτονεξοπλισμό
κομπλέλόγωσυνταξιοδότησης.Ηεπιχείρηση
στεγάζεταισεισόγειοκατάστημαμεγάληςπρο-
βολήςσυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,διαθέτει
μεγάλοκαισταθερόπελατολόγιο, ζητούμενο

τίμημαμόνο60.000€,μεπολύλογικόμίσθωμα
στα450€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζη-
τηθούν.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜεσιτικήΑκινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472τ.μ.,
χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,σεαπί-
στευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιααποφασι-
στικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεσηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο,τιμή28.000€.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,για
επένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπράγματιχαμηλή,μόνο35.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο ,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήείναι
83.000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησηςτου
από80.000€τώραπροσφέρεταιστα32.000€,
ευκαιρίαάριστη.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαπάνωστοδρόμογια
τηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προ-
νομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνο
σεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6949981810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Απόεταιρεία:
•ΥπάλληλοςΓραφείου
•Συντονιστήςμεταφορώνσεμεταφορικήεταιρεία
•ΟδηγόςΦορτηγούΕ’κατηγορίας
•ΟδηγόςΛεωφορείου
•ΟδηγόςμεάδειαΑDR
•Συντηρητήςμηχανημάτωνεργοστασίου
•ΥπάλληλοςΠρατηρίουΚαυσίμων
Πληροφορίεςστο τηλέφωνο6948613718.Απο-

στολήβιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’

όψιν.

Από την Κατασκευαστική Εταιρία«ΜΑΤΣΑ-
ΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ζητείταιΠΩΛΗΤΗΣ απόφοι-
τοςΛυκείου.Απαραίτητηπροϋπόθεσηκαλήγνώση
ΑγγλικώνκαιΗ/Υ.ΠτυχίοΤεχνικώνΕπαγγελμάτων
όπωςΗλεκτρολόγουΜηχανολόγου&Ηλεκτρονικού
θα εκτιμηθεί.Ηλικία έως 35 ετών.Αποστολή βιο-
γραφικώνστο: info@matsalas.gr ή τηλεφωνικά
στο:6936 805053.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές 8

ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλα-
ζικήπροστασια.ΕπίσηςένατρακτέρUNIMOK,μία
πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή
1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστοτηλέφω-
νο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσαΝαού-
σηςεντόςτουοικισμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι
100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέοναποθηκευτι-
κούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με
δίπλωμαΓ’κατηγορίαςκαι
εμπειρία στις πωλήσεις.
Αποστολή βιογραφικών
στοsta-afoi@otenet.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλάβει
επιθεωρητή πωλήσεων,
για να αναλάβει το τμή-
μα πωλήσεων. Η εταιρία
προσφέρει μισθό, αυτο-
κίνητο και κινητό. Θα λη-

φθεί υπόψη προϋπηρε-
σία. Πληροφορίες στο:
6976777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
να γνωρίζει μισθοδοσία
κατά προτίμηση του προ-
γράμματος Epsilon για
Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.:
23310 76870 & 6932
245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ο-
δηγόςλεωφορείωνμεπο-
λυετή εμπειρία και χειρι-
στής γερανών, με όλα τα
επαγγελματικάδιπλώματα

και Π.Ε.Ι. και πτυχίοΜη-
χανικούΑυτοκινήτων ζη-
τά ανάλογη εργασία. Τηλ.
6909403655.

ΚΥΡΙΑ  σοβαρή ανα-

λαμβάνειφροντίδακαιπε-
ριποίηση ηλικιωμένων και
παιδιώνγιακάποιεςώρες.
Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίη-
σηηλικιωμένωνγιαόλο
το 24ωρο. Τηλ.: 6986
276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, πε-

ριοχήΑιγιάλειας,ποσό-
τητα120κιλά,τιμή4,00
ευρώτοκιλόπουβγήκε

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ22τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΚΤΕΛ40τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.επιπλωμένο,καλό,180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ65τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,240€
ΓΗΠΕΔΟ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένημονοκατοικία,χωρίς
κοινόχρηστα,200€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.καλό,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ85τ.μ.καλό,μεατομικόλέβητα,200€
ΡΟΛΟΙ110τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,μεατομικό
λέβητα,350€
ΡΟΛΟΙ120τ.μ.λουξεπιπλωμένομετζάκι,350€
ΚΤΕΛ145τ.μ.καλό,θέα,200€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,μονοκατοικία300τ.μ.,επιπλωμένη,λουξ,550€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ40τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο15.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.ανακαινισμένο,22.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΡΟΛΟΙ75τ.μ.,επενδυτικό,ευκαιρία,27.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.23ετών,επιπλωμένο&μισθωμένο
39.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ84τ.μ.25ετών,πολύκαλό,ευκαιρία,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.23ετών,71.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.νεόδμητο,θέα,120.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,τζάκι,46.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένο,πολύκαλό,88.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ157τ.μ.καλό,επενδυτικό,83.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΒΕΡΟΙΑ260τ.μ.υπερλουξβίλαμεόλαταέξτρα,265.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΛΑΙΚΗ80τ.μ.220€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,800€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€
ΕΦΟΡΙΑ550τ.μ.1.400€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ600τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,1.100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιές,κοντάστοχωριό,4.500€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτρα,450€ενοίκιο/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6.000μέτρα,12.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ6.000μέτρα(κάτωαπότοLIDL),ευκαι-
ρία,14.000€
ΡΑΧΙΑ13.000μέτραμεροδακινιές8ετών,1.100€ενοίκιο/έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ17.000μέτρα,μεελιές25ετών,14.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ20.000μέτρα,ευκαιρία,25.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτρα,γωνιακό,με2οικίες,καλό62.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ324τ.μ.καλό,48.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,καλό,18.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ710μέτρα,αμφιθεατρικό,επάνωστοδρόμο,
26.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτρα,πανοραμικό,μεθέα,32.000€
ΡΑΧΙΑ4.000μέτρα,25.000€
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000€
ΛΟΖΙΤΣΙ8.000μέτρα,θέα,γωνιακό,32.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε350τ.μοικοπεδο,ανακαινισμε-
νη40000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.
Τζακιεπιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250
ΓΗΠΕΔΟEπιπλωμενο1ΔΚWC250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο,Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρι-
να,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο800μ.από
παραλια45000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑομοραοικ.σ.δ0,82600+2600τ.μεπικλινη.Ευκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μοι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα
4χωρα400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟοσβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
μεπείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρηα-
πασχόληση.Τηλ.:23310
67740&6976745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) γιαμόνι-
μηαπασχόλησησεεμπο-
ρική επιχείρησηπεριοχή
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθειοιστρατιωτικές
υποχρεώσεις και να δια-
θέτειδίπλωμαοδήγησης.
Βιογραφικά θα γίνονται
δεκτά στο κάτωθι email:
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για
εργασία σε νεοσύστατη
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής.Τηλ.: 6956
483486&2331060795.



24-12-2019.Πληρ.τηλ.:6993546941
κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζα-
ρίας ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 κατα-
ψύκτηςDELONGHI150ευρώ,1μπα-
ούλο ψυγειοκαταψύκτης DELONGHI
καινούργιο 250 ευρώ, 1 τραπέζι σα-
λονιού μαύο 49 ευρώ. Τηλ.: 6930
388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%άδειαςΤΑΧΙστη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-
κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973
827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά,
μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χι-
λιόμετρα, μαύρο χρώμα.Τηλ.: 23310
20734.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για
οοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. 
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα
με ζάντες αλουμινίου 205x55x16
σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευ-
καιρίας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.:
6945495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία
τροφίμων ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρειαΗμαθί-
ας ζητά απόφοιτο
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικώνσχολών
για το τμήμαΛογι-
στηρίου–Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

εκτελωνισμούς
-ΆριστοςχειρισμόςΗ/Υ
-Γνώσειςπρογράμματοςμισθοδοσίας
-Γνώσειςγενικήςλογιστικής/εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό
τουςστοemailinfo@almifoods.grήστοfax
2333027806μέχριτις30Νοεμβρίου2019.

Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξι-
ολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν
συνεντεύξειςτωνενδιαφερομένων.

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)



Διαφημιστική εκστρατεία ξεκί-
νησε το κίνημα «υπέρ της ζωής 
του αγέννητου παιδιού», όπως 
χαρακτηριστικά τιτλοφορείται, με 
μπάνερ σε σταθμούς του Μετρό. 
Και όλα αυτά λίγο μόλις καιρό με-
τά τη θύελλα που είχε ξεσηκώσει 
πρωτόσελιδο αθλητικής εφημερί-
δας με αντίστοιχο περιεχόμενο. 
Αμέσως υπήρξαν σφοδρές αντι-
δράσεις τόσο από οργανώσεις 
όσο και από κόμματα. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα, με υπουργική 
απόφαση οι εν λόγω αφίσες να 
ξηλωθούν.

Στο κίνημα, όπως αυτοαπο-
καλείται, «Αφήστε με να ζήσω!», 
συμμετέχουν, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο επίσημο site 
του “19 Ορθόδοξα Χριστιανικά 
Σωματεία Αθηνών και η «Ανωτά-
τη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων 
Ελλάδος» (ΑΣΠΕ).”, ενώ ως σκο-
πός του αναφέρεται «η προώ-
θηση του σεβασμού της ανθρώ-
πινης ζωής από τη σύλληψή της 
και η προάσπιση των δικαιωμά-
των του αγέννητου παιδιού».

Δηλώσεις Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ο αντιπρόεδρος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλά-

δος (ΑΣΠΕ), κ. Νικόλαος Φωτόπουλος, αφού επιβεβαίωσε ότι όντως η 
ΑΣΠΕ συμμετέχει στην κίνηση τόνισε “Εμάς μας απασχολεί η μεγάλη 
υπογεννητικότητα και αυτό το αναφέρουμε και στις συζητήσεις με την 
κυβέρνηση. Δεν γεννιούνται παιδιά. Η Ελλάδα από σουπερ μαρκετ θα 
γίνει ψιλικατζίδικο. Η Τουρκία αυξάνει κάθε χρόνο τον πληθυσμό της και 
εμείς τον μειώνουμε”, και συνέχισε “Δεν μπορεί να υπάρχουν σωματεία 
για την προστασία της χελώνας και της αρκούδας, τα οποία εμείς σεβό-
μαστε, και να μην υπάρχει για την προστασία του αγέννητου παιδιού”. 
Στην ερώτηση πως χρηματοδοτήθηκε η καμπάνια ανέφερε χαρακτηρι-
στικά “Το ποσό το καλύψαμε όσοι συμμετέχουμε στην κίνηση. Εμείς ως 
ΑΣΠΕ συμμετείχαμε με ένα μικρό ποσό”.

Χαρίτσης: Δεν θα επιτρέψουμε επιστροφή στον Μεσαίωνα
Έντονη αντίδραση από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη 

Χαρίτση, που μιλά για εκστρατεία ενάντια στο δικαίωμα των γυναικών 
να αποφασίζουν ελεύθερα για το ίδιο τους το σώμα.

Η ανάρτηση του κ. Χαρίτση στο facebook έχει ως εξής:
«Μετά το σκοταδιστικό εξώφυλλο αθλητικής εφημερίδας, το οποίο 

έσπευσαν να επικροτήσουν στελέχη της ΝΔ, βλέπουμε μία ακόμη εκ-

στρατεία ενάντια στο δικαίωμα των γυναικών να 
αποφασίζουν ελεύθερα για το ίδιο τους το σώμα, 
αυτή τη φορά στους πολυσύχναστους σταθμούς 
του μετρό.

Το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση 
έχει νομοθετηθεί στη χώρα μας εδώ και χρόνια 
και είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν πρέπει να επι-
τρέψουμε τον έλεγχο στις επιλογές των γυναικών 
μέσω της δημιουργίας ενοχών και της παραπλη-
ροφόρησης.

Όταν δηλώνουμε υπέρ της ζωής πρέπει πρώ-
τα και πάνω απ’ όλα να υπολογίζουμε τις ζωές 
των ίδιων των γυναικών.

Όσο και να το επιθυμούν κάποιοι, δεν πρόκει-
ται να επιτρέψουμε την επι-
στροφή στον Μεσαίωνα».

Χαμός στα social 
media

Από το πρωί σφοδρές 
είναι οι αντιδράσεις στα 
social media για την εν λό-
γω διαφήμιση αλλά και την 
στάση της διοίκησης του 
Μετρό γι’ αυτό το θέμα. Υ-
πενθυμίζεται ότι η νομιμο-
ποίηση των αμβλώσεων 
στην Ελλάδα έγινε από την 

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1986.
Τι απαντά η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Πηγές της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες 
Α.Ε.) ανέφεραν πως η καταχώρηση είναι πλη-
ρωμένη και πως μάλιστα το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα θα τρέχει μέχρι τις 26 Ιανουαρίου σε 17 
σταθμούς του μετρό.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους η ανακοί-
νωση δεν μιλά ευθέως για άμβλωση, αλλά όπως 
παραδέχτηκαν οι συνομιλητές μας όντως την 
υπονοεί. Επίσης, σύμφωνα με τις πηγές μας 
μετά και από αυτές τις αντιδράσεις η διοίκηση 
προβληματίζεται πια σοβαρά σε σχέση με τις 
διαφημίσεις που μπορούν να βρίσκουν μια θέση 
στο μετρό της πρωτεύουσας – υπενθυμίζουμε ότι 
αντιδράσεις είχαν προκληθεί και τον περασμένο 
Σεπτέμβριο με αφίσες του vegan κινήματος αλλά 
και το περασμένο καλοκαίρι με την καμπάνια του 
gay parade.

Η διαφήμιση πληρώθηκε από την μη κερδο-
σκοπική οργάνωση που την παρήγγειλε. Σύμφω-

να με την ΣΤΑΣΥ πρόκειται για φορέα βραβευμένο που δημιουργήθηκε 
από πολυτέκνους.

Γενική Γραμματεία Ισότητας: «Επικροτούμε την απόσυρση
 της αφίσας για τις αμβλώσεις»

«Το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της κάθε γυναίκας στην άμβλω-
ση είναι αδιαμφισβήτητο», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση της η γενική 
Γραμματέας Ισότητας Μαρία Συρεγγέλα.

Όπως αναφέρει: «επικροτούμε την απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών, κ. Καραμανλή να αποσύρει την συγκεκριμένη 
καμπάνια από τους σταθμούς του Μετρό».

Σημειώνοντας ότι η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση του κοι-
νού οφείλουν να βασίζονται στον σεβασμό, την αντικειμενικότητα και 
την υπευθυνότητα.

Πηγή: DIkaiologitika News

P Με τους άνευ αντικειμένου 
ασχολείται όλη η ανθρωπότητα. 
Τρανός γκαϊλές για τι θα γίνει με τη 
Μέγκαν, το Χάρι και τον Προκόπη 
Παυλόπουλο…

 
P Ξέρεις τι είναι να παραιτείσαι 

από τα βασιλικά καθήκοντα και να μην 
τα ξέρεις; Σαν να παραιτείται ο Προκό-
πης από τη χειμερινή κολεξιόν μόδας 
και κουρέματος.

 
P Τόσα χρόνια στην πολιτική, 

ίδιο κοστούμι ίδιο κούρεμα. Τι άπο-
ψη να εκφράσει ως πιθανό μέλος 
κριτικής επιτροπής;

 
P Ρε μπας και είναι Έλληνας 

100% ο πρίγκιπας Χάρι. Αποφάσισε 
στα 35 του, ήδη παντρεμένος και με 
παιδί, να φύγει επιτέλους από το σπίτι 
της μάνας του!

 
P Να δείτε που η Μέγκαν πήρε 

τον Χάρι και έφυγαν από το παλάτι 
για να κάνουν αίτηση για το my 
style rocks. Τέτοια σύμπτωση;

 
P Κοτζάμ Ηνωμένο Βασίλειο, με βγαλμένο 

το όνομα, πολύ αμφιβάλω αν έχουν περισσότερη 
δόση οιστρογόνων σε ένα πλατό.

 
P Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Μα-

ντάμ Τισό μετακίνησε τους Χάρι-Μέγκαν από 
τη βασιλική οικογένεια και έβαλε προσωρινά 
τους Τανιμανίδη-Μπόμπα.

 
P Γαλαζοαίματος, κάνεις μια διαγραφή και 

την κοπανάς από το παλάτι. Εμείς εδώ πώς να 
ξεφύγουμε από το δράμα μας. Οι… χαλαζοαίμα-
τοι.

 
P Τώρα θα έλθει την άλλη εβδομάδα ο 

Βορίδης να μας βάλει μυαλό. Αυτός που η 
μόνη γεωργία που ήξερε μέχρι πριν 5-6 μήνες 
ήταν η Γεωργία Βασιλειάδου.

 
P Η Ναταλία Γερμανού αποφάσισε να μην 

φέρεται στις σχέσεις της σαν έφηβη. Ήταν προϋ-
πόθεση για εγγραφή στο ΚΑΠΗ της γειτονιάς.

 
P Πυρηνικό ατύχημα στον Καναδά. Τελικά 

πιάνει σε μεγάλη ακτίνα η γκαντεμιά του Κυ-
ριάκου ε;

 
P Τέσσερα πέναλτι δεν έδωσαν την ΑΕΚ 

στην Τούμπα. Δύο στον αγωνιστικό χώρο και δύο 
μαρς στα αποδυτήρια και στο λεωφορείο φεύγο-
ντας.

 
P Απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Κο-

βάσεβιτς του Ολυμπιακού. Σώθηκε επειδή τε-
λευταία στιγμή έπεσε για να κερδίσει πέναλτι.

 
P Αρκεί ένα λεπτό για να ερωτευθείς, μια 

ώρα για να συμπαθήσεις και μια μέρα για να αγα-
πήσεις. Όμως μια ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για να 
ξεχάσεις. Όσκαρ Ουάιλντ. (Δεν ήξερε από εκλο-
γές στην Ελλάδα.)

 

P Αεροπλάνο με κατεύθυνση εκτός Τεχε-
ράνης οι Ιρανοί το πέρασαν λέει για πύραυλο 
Κρουζ. Όχι πυρηνικά ούτε κουζινομάχαιρα δεν 
πρέπει να έχουν.

 
P Και:
 Ένας τύπος ασχημούλης βρίσκεται σε μια 

εκδήλωση και εντοπίζει μια πολύ όμορφη γυναίκα 
ντυμένη στα μαύρα. Ρωτάει έναν φίλο του πλη-
ροφορίες γι’ αυτήν, ώστε να σκεφτεί πώς θα την 
πλησιάσει. Εκείνος του λέει ότι είναι χήρα, αλλά 
τον συμβουλεύει να μην τη φλερτάρει γιατί δεν θα 
γυρνούσε ποτέ να τον κοιτάξει. Ο τύπος παρόλο 
που είναι άσχημος, έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση 
και πάει να της μιλήσει.

«Καλησπέρα σας ωραία μου κυρία, μου α-
ρέσετε πολύ και θα ήθελα να πάρω τη θέση του 
άντρα σας…» της λέει.

Η χήρα τον κοιτάει προσεκτικά και στο τέλος 
του απαντάει:

«Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάρετε τη θέση 
του άντρα μου. Απλώς, συνεννοηθείτε πρώτα με 
τον νεκροθάφτη!»

K.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202020

Με εντολή του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών κατεβαίνει 
από τους χώρους του Μετρό η διαφήμιση ενάντια στις αμβλώσεις 
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