
Το Σάββατο 25 
Ιανουαρίου στη Βέροια

11η 
Επιστημονική 

ημερίδα 
με θέσεις και 

αντιθέσεις στην 
Καρδιολογία

CMYK

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 • Αρ. Φύλλου 12.345 • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

SPORT SPORT

Mε 4 αθλητές ο 
Α.Σ. Ρωμιός στο 

Α΄ μέρος του 19ου 
Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος 
ζίου ζίτσου

Συνελήφθησαν 3 άτομα σε Κιλκίς 
και Ημαθία που μετέφεραν σε οχήματα 

συνολικά 15 αλλοδαπούς

Το… μετέωρο βήμα 
διεθνοποίησης της ποντιακής 

Γενοκτονίας
Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Μετά τις 11.00 η Αγορά
 της Βέροιας την Παρασκευή 

λόγω του Πολιούχου 
Αγ. Αντωνίου

Oρκίστηκε χθες 
και αναλαμβάνει 

σήμερα 
καθήκοντα ο 

νέος Διοικητής 
του Νοσοκομείου 

Ημαθίας
Σελ. 7Σελ. 2

Σελ. 11

Σελ. 3

Σελ. 5

Σελ. 9



2 www.laosnews.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Δια στόματος Βεσυρόπουλου 
οι πρώτες ελαφρύνσεις

των μικρομεσαίων
  Η αύξηση του αριθμού των δόσεων στις πάγιες 
ρυθμίσεις από 12 σε 24 και η πλατφόρμα που 
θα ανοίξει τον άλλο μήνα, ήταν ένα από τα 
καλά μαντάτα που ανακοίνωσε ο ημαθιώτης 
υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος 
Βεσυρόπουλος. Αν σε αυτά προσθέσουμε την 
απλοποίηση στα θέματα του ΕΦΚΑ, αλλά κυρίως 
την προς το παρόν πρόθεση για σταδιακή 
κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της 
εισφοράς αλληλεγγύης, αρχίζουν να αισιοδοξούν 
οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες. Τα βαρίδια που 
έχουν φορτωθεί εδώ και μια δεκαετία, από την 
έναρξη των μνημονίων θα πρέπει όχι σταδιακά, 
αλλά άμεσα να πεταχθούν, για να μπορέσουν 
να ορθοποδήσουν. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα 
για πολλές επιχειρήσεις και οι προσδοκίες είναι 
υψηλές τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο από την 
κυβέρνηση. Απομένει να φανεί στο εγγύς μέλλον 
αν θα ισχύσουν τα λεγόμενα…  
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Παύλου του Θηβαίου, Ιωάννου Καλυβίτου

Δεν θα χτυπάνε πλέον κάρτα στο Δημόσιο…
Το ωράριο θα καταγράφεται ηλεκτρονικά!

Μεηλεκτρονικό-ψηφιακόμηχανισμόσήμανσηςθαπρέ-
πει να διενεργείται ο έλεγχος τήρησης τουωραρίου των
δημοσίωνυπαλλήλων,στοσύνολοτωνδημοσίωνυπηρε-
σιών,ενώπαρελθόνθαπρέπεινααποτελέσουντοχτύπη-
μα της κάρταςστις απλέςσυσκευέςσήμανσης (ρολόγια)
καιτασχετικάβιβλίασταοποίαυπογράφουνοιυπάλληλοι
κατάτηνπροσέλευσηκαιαποχώρησήτους.

Την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού-ψηφιακούμηχανι-
σμούζητάτουπουργείοΕσωτερικώναπότουςφορείςτου
Δημοσίου(δημόσιεςυπηρεσίες,ΟΤΑα’καιβ’βαθμούκαι
ΝΠΔΔ)προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός
έλεγχοςτήρησηςτουωραρίουεργασίαςτωνυπαλλήλων.

Μεεγκύκλιο,τουπουργείοδιασαφηνίζειτηνανάγκηνα
υπάρξει ενιαίοσύστημαελέγχουκαισυνολικήκαταγραφή
και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης,συγκέντρω-
σης και αποστολής όλων τωνστοιχείων -σχετικά με την
τήρησητουωραρίου-στηναρμόδιαυπηρεσίατουυπουρ-
γείουΕσωτερικών.

Έτσιθαμπορέσειναρυθμιστείκαιηανομοιομορφίαμεταξύτωνφορέωντουδημοσίου,καθώςάλλοιδιαθέτουντον
ηλεκτρονικό-ψηφιακόμηχανισμό,άλλοιταρολόγιακαιορισμένοιφορείςδιατηρούνταβιβλία.

Ορκίστηκεχθες
καιαναλαμβάνει
σήμερακαθήκοντα
ονέοςΔιοικητήςτου
ΝοσοκομείουΗμαθίας

Ορκίστηκε
χθες και ανα-
λαμβάνει  τα
καθήκοντάτου
επισήμως, ο
νέοςΔιοικητής
του Νοσοκο-
μείου Ημαθί-
ας κ. Ηλίας
Π λ ι ό γ κ α ς .
Από σήμερα
το πρωί ανα-
μένεται να έ-
χει τιςπρώτες
του  επαφές
με  στελέχη,
ιατρικό, νοση-
λευτικό και δι-
οικητικό προ-
σωπικό ώστε
ναενημερωθεί

σταδιακάκαινα ιεραρχήσειτηνατζέντατωνθεμάτωνπου
απασχολούντιςμονάδεςΒέροιαςκαιΝάουσαςτουΝοσο-
κομείουΗμαθίας.

Καλήθητεία!

Το λάθος στο τελευταίο ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ του 2019!
Μπορ ε ί  τ ο

2020 να είναι δί-
σεκτο έτος, γεγο-
νόςπουσημαίνει
ότι έχει μια πε-
ρισσότερη ημέ-
ρα(366),ωστόσο
αυτήπροστίθεται
στον Φεβρουά-
ριο και όχι στον
Ιούνιο. Γιατί α-
νακατεύουμε τον
Ιούνιο; Στην τε-
λευταία κλήρωση
τουΛΑΙΚΟΥΛΑ-
ΧΕΙΟΥ, της 31ης
Δεκεμβρίου2019,
είναι τυπωμένο
επάνω στον λα-
χνό:«ΤΑΚΕΡΔΗΘΑΠΛΗΡΩΘΟΥΝΜΕΧΡΙ31ΙΟΥΝΙΟΥ2020»!!!ΌπωςγνωρίζετεοΙούνιοςέχει30ημέρεςκαιπρο-
φανώςλόγωτυπογραφικούλάθους«παρέτειναντηνπληρωμήτωνκερδών».Σεκαμίαπερίπτωσηδεντίθεταιθέμα
μετηνεγκυρότητατηςκλήρωσης,αφούηημερομηνίααφοράτηνλήξηπροθεσμίαςτηςπληρωμής,πουοπωσδήποτε
όποιοςκιανκέρδισεδενθαπεριμένεινατηνεξαντλήσει!

ΑρχιεπίσκοποςΙερώνυμοςγιατηνημέρατωνΤριών
Ιεραρχών:«Είναιμιασχολικήεορτή…Ηαργίαείναι

γιατουςτεμπέληδες»
ΑπόλυτασύμφωνοβρίσκειτοναρχιεπίσκοποΑθηνώνκαιπάσης

Ελλάδος Ιερώνυμος, ηαπόφαση τουυπουργείουΠαιδείας για την
εορτήτωνΤριών Ιεραρχών,αφούόπωςδήλωσεχθες,«έγινεαυτό
πουέπρεπεναγίνει.Όλαταάλλαείναιαστειότητεςκαιπροφάσεις.
Ηαργίαείναιγιατουςτεμπέληδες».

Μάλιστα, σχολίασε ότι η ημέρα τωνΤριών Ιεραρχών είναι μια
σχολικήεορτή,κατάτηνοποίαταπαιδιά,σύμφωναμετοπρόγραμ-
μα του σχολείου τους, θαπαρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, θα
πάνεστηνεκκλησίακαιθακάνουνμάθημα.

ΝαθυμίσουμεότιμεσχετικήεγκύκλιοτουυπουργείουΠαιδείας
διευκρινίζεταιότι:Η30ή Ιανουαρίουκάθε έτους,ημέρα της εορτής
τωνΤριών Ιεραρχών, αποκαθίσταταιως ημέραπραγματοποίησης
εορταστικώνεκδηλώσεωνπροςτιμήντωντριώνΑγίωνκαιτηςΠαι-
δείας,καθώςκαιόληςτηςεκπαιδευτικήςκοινότητας.

Η εν λόγωρύθμισηαφορά τόσο τηνπρωτοβάθμια όσο και τη
δευτεροβάθμιαεκπαίδευση,δημόσιακαιιδιωτική.

Κατάταλοιπά, τοσχολείοθαλειτουργείκανονικάκαιθαπραγ-
ματοποιείταιτοωρολόγιοπρόγραμματωνμαθημάτωντηςημέρας.

Σήμερακυκλοφορείτουπ’αριθμ.12.345φύλλο
τουΛΑΟΥ!!!

Έναςπαλιόςσυνεργάτης και
φανατικόςαναγνώστηςτηςεφη-
μερίδας μας, επεσήμανε ότι το
σημερινόφύλλο τουΛΑΟΥ έχει
τοναριθμό12.345!!! Στις δώδε-
κα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα
πέντε εκδόσεις τηςπαλαιότερης
καθημερινής εφημερίδας τουΝ.
Ημαθίας που συμπληρώνονται
σήμερα,συμπίπτειναείναιστην
σειρά διαδοχικοί αριθμοί από
το 1 έως το 5!Όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε ο αναγνώστης
μας,ηεπόμενηδιαδοχικήσειρά
με την συμπλήρωση του 6 στο
τέλος,θαείναιότανσυμπληρω-
θούν 123.456 φύλλα.Αν και ο
αριθμός είναι αστρονομικός και
ανάγεται στο μακρινό μέλλον,
μετάαπόαιώνες, ας ελπίσουμε
ότι οΛΑΟΣ θα υπάρχει και θα
διαβάζεταιακόμη!
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 Έσπασαν την τζαμαρία 
του καταστήματος Watt & Volt 

(Μπουσμαλή), άρπαξαν 
την ταμειακή κι εξαφανίστηκαν

Στις 3.51 τα ξη-
μερώματα χθες , 
Τρίτη 14 Ιανουαρί-
ου, τρεις άγνωστοι 
δράστες έσπασαν 
με λοστό την τζα-
μαρία του καταστή-
ματος watt and volt 
(Μπουσμαλή) επί 
της οδού Γράμμου 
της Βέροιας, μπή-
καν στο εσωτερικό 
κ ι  αφού ανακά -
τεψαν το μαγαζί, 
γραφεία και χαρτιά, 
πήραν την ταμεια-
κή μηχανή με όσα 
χρήματα είχε μέσα 
και εξαφανίστη-
καν. Όπως είπε 
στο «Λαό» η Νίκη 
Μπουσμαλή,  ο ι 
κάμερες κατέγρα-
ψαν τρεις άνδρες 
με κουκούλα και 
γάντια, οι οποίοι 
μέσα σε 3 σχεδόν 
λεπτά μπουκάρι-
σαν, άρπαξαν την 
ταμειακή, πήραν 
κι ένα τάμπλετ και 
έφυγαν, ενώ στο 
ίδιο σχεδόν χρονι-
κό διάστημα διέρ-
ρηξαν και διαμέρι-
σμα, στην περιοχή. 

Σήμερα η κηδεία του  Κώστα Ζωίδη, συζύγου 
της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλεξάνδρειας Όλγας Μοσχοπούλου
Βαρύ πένθος για την οικογένεια της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Αλε-

ξάνδρειας  Όλγας Μοσχοπούλου, μετά τον θάνατο του συζύγου της Kώστα Ζωίδη 
που έφυγε χθες από τη ζωή. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη, στην Πρασινάδα 
του Δήμου Αλεξάνδρειας, από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στις 12 το μεσημέρι.

 Ο «Λαός» εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια.

Μετά τις 11.00 η Αγορά
 της Βέροιας την Παρασκευή  

λόγω του Πολιούχου 
Αγ. Αντωνίου

Από  τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας ανακοινώνεται ότι την   Παρασκευή 17  Ι-
ανουαρίου , εορτή του Αγίου Αντωνίου πολιούχου της Βέροιας , τα καταστήματα θα 
ανοίξουν μετά τις 11:00 το πρωί.

Θέματα φορολογικού και ασφαλιστικού περιεχομένου που αφορούν 
επαγγελματίες και μικρομεσαίους τέθηκαν από την αντιπροσωπεία του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στη συνάντηση που είχε χθες 
με τον υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο.

   Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Γαβαλάκης 
και ο οικονομικός επόπτης, Παναγιώτης Παντελής.

   Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα 
του Επιμελητηρίου, μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στον υφυπουργό, 
ήταν και το θέμα των 24-48 δόσεων, με την αντιπροσωπεία του Επιμε-
λητηρίου να καταθέτει ερώτημα σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της 
ρύθμισης. Ο κ. Βεσυρόπουλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΕΑ, 
δεσμεύθηκε ότι η σχετική εγκύκλιος θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες 
και ενημέρωσε τους εκπροσώπους του ΕΕΑ ότι γίνεται προσπάθεια η 
πλατφόρμα να είναι έτοιμη τον Φεβρουάριο. Πάντως, όπως διευκρίνισε, 
όποιος μπει στη ρύθμιση των 12 δόσεων θα μπορεί να μεταπηδήσει 
στις 24 και αντίστοιχα αυτός από τις 24 θα μπορεί να μεταφερθεί στις 
48, ενώ σχετική επίσημη ενημέρωση θα υπάρξει άμεσα.

   Θετικές εξελίξεις υπάρχουν και για την ολική απεμπλοκή του Ε-
ΦΚΑ από την εφορία, θέμα που επίσης τέθηκε από το ΕΕΑ, το οποίο 
ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τον κ. Βεσυρόπουλο, αναμένεται εγκύκλιος 
για απλοποίηση των διαδικασιών, καθώς έως σήμερα ήταν απαραίτη-
τος ο ΕΦΚΑ ακόμα και για κάποια απλή προσθήκη ΚΑΔ. Πλέον αυτό 
αλλάζει.

   Σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα που έβαλε στο τραπέζι του 
διαλόγου η αντιπροσωπεία του ΕΕΑ, ο κ. Βεσυρόπουλος ξεκαθάρισε 
ότι αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Σχετικά με άλλα θέματα 
που έθεσε προς συζήτηση το ΕΕΑ, ο υφυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα 
τα εξετάσει, με τον κ. Χατζηθεοδοσίου να τονίζει την ανάγκη λήψης μέ-
τρων στήριξης των μικρομεσαίων, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά 
η επιχειρηματικότητα.

Συνολικά τα θέματα που τέθηκαν προς τον υφυπουργό Οικονομι-
κών, είναι τα ακόλουθα:

* Απαλλαγή ΦΠΑ σε συναλλακτική σχέση μεσιτών ασφαλίσεων με 

πράκτορες ασφαλίσεων λόγω προβλημάτων που 
προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου νόμου 4583.

* Κίνητρα για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής 
αποταμιευτικού και συνταξιοδοτικού χαρακτήρα.

* Κίνητρα για την ανάπτυξη των ασφαλίσεων πε-
ριουσίας (σεισμού-φυσικών φαινομένων-πυρός).

* Απάλειψη των φορολογικών επιβαρύνσεων κλη-
ρονομιάς ή άλλων σε περίπτωση καταβολής απο-
ζημίωσης θανάτου από ασφαλιστική εταιρεία ή/και 
αναπηρίας.

* Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών ελεύθε-
ρων επαγγελματιών. Να ισχύσει ότι ισχύει με τον 
4611/2019.

* Ολική απεμπλοκή του ΕΦΚΑ από την εφορία.
* Μεταφορά ζημιάς στην 10ετία λόγω κρίσης.
* Η μείωση κατά 50% της προκαταβολής για τα 

πρώτα 3 χρόνια που είναι σε ισχύ για τα νομικά πρό-
σωπα να ισχύσει και για τα φυσικά πρόσωπα.

* Πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης. Τι γίνεται 
στην περίπτωση που υπάρχει κατάσχεση εις χείρας 
τρίτων στον ιδιοκτήτη.

* 24-48 δόσεις, πότε θα ξεκινήσει. Να βγει επίση-
μη ανακοίνωση ότι η οφειλή θα μπορεί να μεταφερθεί από τις 12 στις 24 
δόσεις ή από τις 24 στις 48 δόσεις.

Σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
 και του τέλους επιτηδεύματος

 «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διαμορφώσει τις προϋποθέ-
σεις, προκειμένου μέσα στο 2020 να προχωρήσουμε στη σταδιακή 
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, 
πάντα όμως, λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο». 
ανέφερε επίσης ο υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, σε συνέντευξή του στο περιο-
δικό Epsilon 7.

    Ερωτηθείς για τα τεκμήρια διαβίωσης, ο υφυπουργός αναφέρει ότι 
η κατάργησή τους εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των φορολο-
γικών ελέγχων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. «Ένα σημαντικό 
βήμα για να προχωρήσουμε στην κατάργησή τους είναι η υιοθέτηση 
των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς 
και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ. Τον ίδιο στόχο 
υπηρετεί και η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά και η ε-
φαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να 
αξιοποιούνται πληροφορίες από έμμεσες πηγές για τις δαπάνες και τα 
έσοδα των ελεγχόμενων. Με αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορούμε να 
προχωρήσουμε στην κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης, που όντως 
αποτελούν ένα ξεπερασμένο μέτρο», λέει χαρακτηριστικά.

Απ. Βεσυρόπουλος: Τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα 
για τη ρύθμιση των 24-48 δόσεων

Προανήγγειλε την πρόθεση της Κυβέρνησης για σταδιακή κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και τέλους επιτηδεύματος
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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

Η «Μετέωρη Γυναίκα» του Μιχάλη Πιτένη, 
παρουσιάζεται στη Νάουσα 

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Του-

ρισμού του Δήμου Νάουσας και οι Εκ-
δόσεις ΔΙΑΠΛΑΣΗ παρουσιάζουν το 
Σάββατο 18 Ιανουαρίου, στις 19:00, 
το νέο βιβλίο του συγγραφέα και δη-
μοσιογράφου Μιχάλη Πιτένη “Μετέω-
ρη Γυναίκα”, στην αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ, 
Πολυχώρος Πολιτισμού «Χρήστος Λα-
ναράς». 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: 
-Αναστασία Κωνσταντίνου-Παλαιά, 

βιβλιοθηκονόμος, Διευθύντρια Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης Νάουσας 

-Γεωργία Μακρογιώργου, συγγρα-
φέας, εκπαιδευτικός 

-Πόπη Θεοδωροπούλου, δημοσιο-
γράφος.

Η “Μετέωρη γυναίκα” είναι το όγδοο 
βιβλίο του Μιχάλη Πιτένη, το πέμπτο 
του μυθιστόρημα, καθώς προηγήθη-
καν τρεις συλλογές διηγημάτων. Μέχρι 
σήμερα έχουν ανέβει 12 θεατρικά του 
έργα από διάφορους θιάσους και το 
τελευταίο, ένα μιούζικαλ για όλη την 
οικογένεια, ανέβηκε τα περασμένα Χρι-
στούγεννα στην κεντρική σκηνή του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης και μέλος 
της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. 

Κάθε Τετάρτη μαθήματα 
καλλιτεχνικής φωτογραφίας

Η Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις»  διοργανώνει 
μαθήματα καλλιτεχνικής φωτογραφίας, για ακόμη μια χρονιά, 
με  πρώτη συνάντηση την Τετάρτη 15/01/2020. Τα μαθήματα 
αφορούν τις ενότητες:  1) Εισαγωγή στη φωτογραφία  2) Τα-
χύτητα κλείστρου 3) Διάφραγμα 4) ISO-Φακοί  5) Σύνθεση    6) 
Φώτοβολτα  και θα γίνουν από ερασιτέχνες φωτογράφους/
μέλη της Ομάδας. 

Απευθύνονται  σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν την 
ιστορία και την τεχνική της φωτογραφίας. Γνωρίστε την τέχνη 
της Φωτογραφίας από κοντά ή αναζητήστε την εικαστική προ-
σέγγισή της…Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τετάρτη 19:30-
21.00 στο χώρο της Ομάδας, στον κάτω όροφο της Δημοτικής 
Αγοράς (είσοδος από Μεγ.Αλεξάνδρου).

Απαραίτητες προϋποθέσεις η κατοχή φωτογραφικής μηχα-
νής και η όρεξη για μάθηση. Δεν υπάρχει οικονομική επιβά-
ρυνση και οι θέσεις είναι περιορισμένες (ως 20). Περισσότερες 
πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15/01/2020 στο 
www.facebook.com/antithesisphoto και στο antithesisphoto@
gmail.com Έναρξη συναντήσεων, Τετάρτη 15/01/2020

Τα μαθήματα είναι δωρεάν.

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.

Στη Βέροια ο Γ. Συμπάρδος 
για την παρουσίαση του βραβευμένου 

λογοτεχνικού του έργου
Στη Βέροια θα βρίσκεται το Σάββατο 

18 Ιανουαρίου, ο συγγραφέας Γιώργος 
Συμπάρδος, καλεσμένος της «Κίνησης 
Πολιτών Κυριώτισσας» για την παρουσί-
αση του βραβευμένου λογοτεχνικού του 
έργου  και συγκεκριμένα του νέου του βι-
βλίου  «Αδέλφια» που κυκλοφορεί απο τις 
εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.  Η εκδήλωση θα 
γίνει στο ζαχαροπλαστείο Σερεμέτα, στις 
7.00 μ.μ. και τον συγγραφέα θα συνοδεύ-
ει η φιλόλογος, ποιήτρια και βιβλιοκριτικός 
Άννα Αφεντουλίδου, η οποία θα μιλήσει 
για το βιβλίο..

Ο Γιώργος Συμπάρδης γεννήθηκε το 
1945 στην Ελευσίνα και ζει στην Αθή-
να. Σπούδασε νομικά και σκηνοθεσία κι-
νηματογράφου σε Αθήνα και Λονδίνο. 
Έκανε την εμφάνισή του στα γράμματα 
με τη νουβέλα Μέντιουμ το 1987, η ο-
ποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. 
Ακολούθησε το μυθιστόρημα Ο άχρηστος 
Δημήτρης, το 1998, το οποίο είχε εξίσου 
θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. 
Το 2012 το μυθιστόρημά του Υπόσχεση 
γάμου τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο, 
με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (Ί-
δρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη) και με 
το Βραβείο του λογοτεχνικού περιοδικού 
Κλεψύδρα. Το 2013 τιμήθηκε με το Διε-
θνές Βραβείο Καβάφη. Το 2015 κυκλοφό-
ρησε η νουβέλα του Μεγάλες γυναίκες. Τα 
«Αδέλφια» είναι το πέμπτο πεζογραφικό 
του έργο, το οποίο τιμήθηκε με το Βρα-

βείο Μυθιστορήματος 2019 από το ηλεκτρονικό περιοδικό «Ο Αναγνώστης».



Κατόπιν στοχευμένων δράσεων στην Κεντρική Μακεδονία 
Συνελήφθησαν 3 άτομα 

σε Κιλκίς και Ημαθία 
που μετέφεραν σε οχήματα 
συνολικά 15 αλλοδαπούς

Στο πλαίσιο στοχευμέ-
νων δράσεων για την α-
ποτροπή της μη νόμιμης 
διακίνησης αλλοδαπών, 
συνελήφθησαν την Δευτέ-
ρα 13 Ιανουαρίου 2020, τις 
βραδινές ώρες, σε δύο ξε-
χωριστές περιπτώσεις σε 
Ημαθία και Κιλκίς, συνολι-
κά 3 άτομα, για μεταφορά 
μη νόμιμων αλλοδαπών.

Ειδικότερα, στην πρώτη 
περίπτωση, από αστυνομι-
κούς του Τμήματος Διαχεί-
ρισης Μετανάστευσης Η-
μαθίας, σε συνεργασία με 
αστυνομικούς της Ομάδας 
Πρόληψης και Καταστολής 
της Εγκληματικότητας, συ-
νελήφθησαν δύο αλλοδα-
ποί ηλικίας 44 και 27 ετών, 
καθώς εντοπίσθηκαν με 
όχημα επί της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, να μεταφέρουν 7 αλλοδαπούς, οι οποίοι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών 
εγγράφων.

Όπως διαπιστώθηκε, μετέφεραν τα παραπάνω άτομα έναντι χρηματικής αμοιβής, με σκοπό την διευκόλυνση της μη 
νόμιμης εξόδου τους από την χώρα.

Το παραπάνω όχημα που χρησιμοποίησαν κατασχέθηκε, όπως και δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 90 
ευρώ, που βρέθηκε στην κατοχή τους.

Στη δεύτερη περίπτωση, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, εντοπίσθηκε και συνελήφθη σε πε-
ριοχή του Κιλκίς, 30χρονος αλλοδαπός, καθώς σε αστυνομικό έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, διαπιστώθηκε να έχει 
επιβιβάσει και να μεταφέρει έναντι χρηματικής αμοιβής, 8 αλλοδαπούς, οι 4 από τους οποίους στερούνταν νόμιμων ταξιδι-
ωτικών εγγράφων.

Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα που χρησιμοποιούσε, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή 
του.

Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.
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EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή 

του Υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Πιερί-
ων Παπαδόπουλο Παναγιώτη για την ευγενική χειρονομία και 
ανιδιοτελή προσφορά του στην παροχή γραφειακού και υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού στην Υπηρεσία μας.

Με εκτίμηση
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Εξιχνίαση κλοπής
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας 

σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο 
αλλοδαπών, ηλικίας 72 και 53 ετών, διότι 
όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Δε-
κέμβριο του 2018, σε περιοχή της Ημαθί-
ας, αφαίρεσαν από την κατοχή 26χρονου 
αλλοδαπού, το χρηματικό ποσό των 600 
ευρώ.

Γράφει ο 
Γ.Ξ.Τροχόπουλος

Η συζήτηση για το ποιο πο-
λιτικό ή όχι πρόσωπο θα προ-
τείνει ο Πρωθυπουργός για το 
ύπατο αξίωμα της χώρας καλά 
κρατεί, έχει ξεπεράσει όμως τα 
όρια και αρχίζει να <<ευτελί-
ζει>> τον Ανώτατο Πολιτειακό 
θεσμό. Όταν γυρίσει ο Κυριά-
κος από το Μέτσοβο, μετά που 
θα γυρίσει από την Αμερική, 
μπορεί σε μία εβδομάδα, μάλλον τότε κ.ά. 
Όλα όμως αυτά που λέγονται πρώτα πρώτα 
και με απλά λόγια απαξιώνουν το πρόσωπο 
που υπηρετεί σήμερα τον θεσμό και λέγεται 
Προκόπης Παυλόπουλος. Έχω την άποψη 
δε ότι αφού τα βλέπει αυτά που γίνονται και 
ακούγονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
θα έπρεπε μέχρι τώρα τουλάχιστον να έχει 
δηλώσει παραίτηση από την πιθανότητα 
επαναπροτάσεώς του ονόματός του για την 
Προεδρία της Δημοκρατίας, για λόγους πολι-
τικής αξιοπρέπειας.

Μήπως όμως πρέπει να εξεταστεί η πε-
ρίπτωση αναβάθμισης του ρόλου του ΠτΔ 
ώστε να καταστεί επί της ουσίας η Κεφαλή 
του Κράτους και μιλώ φυσικά για απευθείας 
εκλογή του Προέδρου από τον λαό και με-
τατροπή του Πολιτικού μας Συστήματος σε 
Προεδρική Δημοκρατίας τύπου Γαλλίας.

Ο σημερινός διακοσμητικός ρόλος του 
ΠτΔ θα ταίριαζε σε έναν βασιλιά, σαν και 
αυτούς που υπάρχουν σήμερα σε μερικά 
Ευρωπαϊκά Κράτη και όχι σε έναν Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας. Άποψή μου. 

Για να έρθω όμως στα τρέχοντα φρονώ 
ότι χρειάζεται προσοχή και αντικειμενικότητα 
στην επιλογή του προσώπου για ΠτΔ. Εδώ 

θα αναφέρω για παράδειγμα, τι 
έπαθαν σε μία Αφρικανική χώ-
ρα (συγγνώμη που δεν μπορώ 
να θυμηθώ το όνομά της τώρα) 
όπου είχαν επιλέξει για υποψή-
φιο Πρόεδρο Δημοκρατίας έναν 
Καθηγητή Νομικής που δίδασκε 
στο Πανεπιστήμιο της συμπρω-
τεύουσας της χώρας αυτής. 

Ο εν λόγω κύριος είχε το 
προσωνύμιο <<Βιαστής φοιτη-
τριών>> επειδή ήταν τοις πάσι 
γνωστό ότι χρησιμοποιούσε τη 

θέση του, του καθηγητού δηλαδή, για να 
προβαίνει σε σεξουαλικούς εκβιασμούς σε 
βάρος φοιτητριών που του γυάλιζαν στο 
μάτι. 

- Ή κοιμάσαι μαζί μου ή κόβεσαι 
στο μάθημά μου!

 Ήταν ο κλασσικός του εκβιασμός, επειδή 
δε ήταν και υπέρβαρος μέχρι να τελειώσει η 
ερωτική πράξη αγκομαχούσαν οι φοιτήτριες. 
Αίσχος! Αυτό που έκανε εκ συστήματος ήταν 
και ποινικώς κολάσιμο (προσβολή γενετήσι-
ας ορμής) αλλά και ηθικώς απαράδεκτο.

Του είπαν λοιπόν όταν έγινε γνωστή η 
δράση του στους κύκλους της Προεδρίας, 
ότι πρέπει να ευνουχιστεί για να μην ευτελί-
σει τον θεσμό του Προέδρου, τώρα που θα 
γίνει Πρόεδρος, μιας και όπως του είχε πει 
ένας ανώτερος υπάλληλος της Προεδρίας 
<<ο λύκος μόνο δέρμα αλλάζει και όχι συνή-
θεια>>. Έτσι λοιπόν παραιτήθηκε ο Καθηγη-
τής από τη διεκδίκησή του και οι Αφρικάνοι 
γλίτωσαν τον διασυρμό του ανώτατου θε-
σμού της χώρας τους. 

Μακριά λοιπόν από την διεκδίκηση της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας άνθρωποι α-
νήθικοι και παράνομοι που είναι ελεύθεροι 
σήμερα και όχι στη φυλακή, επειδή δεν τόλ-
μησαν να τους καταγγείλουν. 

Προεδρική Εκλογή
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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», Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
11.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
7.00 π.μ. Όρθρος, Αρχιερατικό Συλλείτουργο, Λιτα-

νεία
5.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτα-

τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Πέμπτη 16 
Ιανουαρίου στις 
6 :00 μ .μ .  στον 
προαύλιο χώρο 
του Ιερού Ναού Α-
γίου Αντωνίου του 
Νέου Πολιούχου 
Βεροίας θα υπο-
δεχτεί την ιερά ει-
κόνα της Παναγίας 
«Προδρομιτίσσης» 
από το Άγιον Όρος 
και στη συνέχεια 
θα συμμετάσχει 
στον Πολυαρχιερα-
τικό Εσπερινό.  

Την Παρασκευή 
17 Ιανουαρίου το 
πρωί θα λάβει μέ-
ρος στο Πολυαρχι-
ερατικό Συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αντωνί-
ου του Νέου Πολιούχου Βεροίας και στην Ιερά Λιτανεία.

 Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην πανη-
γυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Αγκαθιάς.  

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου στα Κοιμητήρια Βεροίας. 

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι θα ευλογή-
σει τη βασιλόπιτα στο Γηροκομείο Βεροίας.  

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αράχου επί τη εορτή του 
Αγίου Ευθυμίου. 

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης επί τη εορτή του Αγίου Ευγενίου 
του Τραπεζουντίου.  

Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου επί τη εορτή του Αγίου Διονυσί-
ου του εν Ολύμπω.

 Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυψέλης επί τη εορτή της Οσίας Ξένης. 

Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίας Μαρίνης του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βε-
ροίας επί τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

 Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ευλογήσει τη βα-
σιλόπιτα και θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης στο πλαίσιο των συνάξεων με 
τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

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»

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου Τρι-
ποτάμου ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, 
κόρης, αδελφής και νύφης

ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΒ.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ-

ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα, 
Η μητέρα, Η αδελφή

Η πεθερά
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό 

Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας αδελφής, 
θείας και εξαδέλφης

ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ  ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Τα ξαδέλφια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί 
στο «The coffee center», Μαλακούση 10

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

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Τα ακούσματα των παιδικών μας χρό-
νων και τα προσωπικά μας βιώματα δια-
μορφώνουν τον χαρακτήρα μας. Μεγάλω-
σα σε ένα προσφυγικό χωριό ακούγοντας 
αντί για παραμύθια ιστορίες των προσφύ-
γων για τη ζωή στην «πατρίδα», τον ξερι-
ζωμό και τις δυσκολίες ενσωμάτωσής τους 
στην Ελλάδα. Αργότερα, όταν βρέθηκα 
στην Πόλη ως φοιτητής, γνώρισα «έναν 
από εσάς», όπως μου τον παρουσίασαν 
Τούρκοι συγκάτοικοι στην φοιτητική εστία. 
Η έκπληξή μου ήταν μεγάλη όταν μου μί-
λησε ποντιακά. Ήταν από τη Ριζούντα του 
Πόντου, από αυτούς που έμειναν στην 
ανταλλαγή του ’24 και ακόμη και σήμερα 
εθνικιστές της γείτονος αμφισβητούν την 
«καθαρή τουρκική τους συνείδηση», ό-
πως είδαμε πρόσφατα από δήμαρχο των 
μικρασιατικών παραλίων του κόμματος 
Ερντογάν, που κάλεσε μια Τραπεζούντια 
να ρωτήσει τους παλιότερους για να μάθει 
πότε έγιναν μουσουλμάνοι στον Πόντο! 
Ανάλογη συγκίνηση δοκίμασα όταν στο 
Μισθί της Καππαδοκίας, σε ένα από τα 
προσκυνήματά μας με τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη, ένας εργάτης στα έργα ανακαί-
νισης της επιβλητικής εκκλησίας του Αγίου 
Βασιλείου με ρώτησε στα ποντιακά γιατί 
στο δάπεδο του ναού δεξιά και αριστερά 
δεν υπήρχαν πλάκες. Όταν προσπάθησα 
να του εξηγήσω ότι εκεί ήταν τα στασίδια, 
μου απάντησε «α, τα σκαμνία!».    

Τα θυμήθηκα όλα αυτά με αφορμή το… 
μετέωρο βήμα της έκδοσης του τόμου της 
βουλής για τη Γενοκτονία των Ποντίων. 
Για δεκαετίες το ζήτημα της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου και ευρύτερα 
της Μικρασίας παρέμενε στο περιθώριο 
του δημόσιου λόγου της χώρας. Είτε λόγω 
της απροθυμίας να σκαλίσουμε «οικεία 
κακά», είτε, το πιθανότερο να μην αναμο-
χλεύσουμε και άλλους σοβαρούς λόγους 
αντιπαράθεσης με την Τουρκία, οι τραγικές 
αυτές σελίδες του μείζονος ελληνισμού 
ήταν εκτός πολιτικής «ύλης». 

Ωστόσο, χάρις στην επιμονή 
μελετητών του ζητήματος που 
διαρκώς έφερναν νέα ντοκουμέ-
ντα για τη Γενοκτονία, όπως ο 
κορυφαίος Πολυχρόνης Ενεπεκί-
δης, και την πίεση της δεύτερης 
και τρίτης γενιάς προσφύγων, 
φθάσαμε στις 24 Φεβρουαρίου 
του 1994 να γίνει το πρώτο, α-
ποφασιστικό βήμα. Η ελληνική 
βουλή ομοφώνως ανακήρυξε 
την 19η Μαΐου ως «Ημέρα Μνή-
μης για τη Γενοκτονία των Ελλή-
νων στον Μικρασιατικό Πόντο». 
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1998, 
πάλι με ομοφωνία η Βουλή ανα-
κηρύσσει την 14η Σεπτεμβρίου 
ως «Ημέρα εθνικής μνήμης της 
γενοκτονίας των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας από το τουρκικό 
κράτος». 

Στο διάστημα που μεσολάβη-
σε έως σήμερα, έγιναν προσπά-

θειες το ζήτημα να διε-
θνοποιηθεί και να ανα-
γνωριστεί από τη διεθνή 
κοινότητα η Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πό-
ντου, ώστε επιτέλους ο 
θύτης να αναγκαστεί να 
ζητήσει συγγνώμη, ως 
πράξη ιστορικής δικαιο-
σύνης προς τα θύματα 
των θηριωδιών της πε-
ριόδου 1914-1923, αλλά 
και ως τείχος αποτροπής 
σε επανάληψη τέτοιων 
φρικαλέων πρακτικών. 
Παρά την ισχνή προώ-
θηση του αιτήματος εκ 
μέρους του ελληνικού 
κράτους, πάντα υπό ένα 
φοβικό σύνδρομο αλλά και των τουρκικών 
αντιδράσεων που ενέχουν και γεωστρατη-
γική και οικονομική διάσταση, υπήρξαν α-
ναγνωρίσεις της Γενοκτονίας των Ποντίων 
από την Κύπρο, την Αρμενία, τη Σουηδία, 
την Ολλανδία, πολιτείες των ΗΠΑ, πόλεις 
του Καναδά και της Αυστραλίας, ως αποτέ-
λεσμα της δράσης των εκεί ομογενειακών 
ποντιακών οργανώσεων. 

Στην πορεία του χρόνου άρχισε να ω-
ριμάζει η ιδέα για την αναφορά σε ενιαία 
Γενοκτονία όλων των χριστιανών της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια 
της Τουρκικής Δημοκρατίας -Ελλήνων του 
Πόντου και της Ιωνίας, Αρμενίων και Ασ-
συρίων- άποψη που εισηγηθήκαμε 7 βου-
λευτές με τον Στέλιο Παπαθεμελή το 2006 
αλλά, δυστυχώς, τότε δεν υιοθετήθηκε. 
Ωστόσο, αυτή η άποψη, που έως και πρό-
σφατα εξορκιζόταν από διαφόρους, ακόμη 
και ντόπιους οπαδούς του «συνωστισμού» 
της προκυμαίας της Σμύρνης, κερδίζει έ-
δαφος διεθνώς. Αυτό αποδεικνύει και το 
βιβλίο που κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες 
στα ελληνικά των Μπένυ Μόρις και Ντορ 
Ζεβί με τίτλο «Η 30ετής γενοκτονία - Η 
καταστροφή των χριστιανικών μειονοτήτων 
της Τουρκίας 1894-1924». 

Η αναζήτηση των πραγματικών γεγονό-
των και η ανάδειξή τους είχε απασχολήσει 
και την ελληνική βουλή που, μετά την από-
φαση του 1994, είχε αναθέσει σε έναν από 
τους καλύτερους μελετητές της ιστορίας 
του ποντιακού ελληνισμού, τον πανεπιστη-
μιακό καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτιάδη, το 
έργο της συγγραφής ενός τόμου που θα 
τεκμηριώνει με αδιάσειστα ντοκουμέντα 
την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 
Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε 
το 2004, ενώ έγινε και η μετάφρασή του σε 
έξι γλώσσες, ακριβώς για να ενημερωθούν 
ξένα κοινοβούλια, διπλωματικές υπηρεσί-
ες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά 
κέντρα, και γενικώς η διεθνής κοινή γνώμη. 
Να σημειωθεί ότι τα δικαι-
ώματα του έργου και των 
μεταφράσεών του παρα-
χωρήθηκαν εφ’ όρου ζωής 
στη Βουλή των Ελλήνων. 

Δυστυχώς, όμως, στη 
συνέχεια το βήμα έμεινε… 

μετέωρο. Ενώ τα αντίτυπα εξαντλήθηκαν, 
δεν υπήρξε καμία επανέκδοση του έργου 
στα ελληνικά, και κυρίως καμία έκδοση 
στις γλώσσες στις οποίες μεταφράστηκε. 
Εστιάζοντας στην εκστρατεία διεθνοποίη-
σης της Γενοκτονίας εκ μέρους της εθνικής 
αντιπροσωπείας, 114 βουλευτές από όλες 
τις πτέρυγες της Βουλής, τον Δεκέμβριο 
του 2010, ζητήσαμε με επιστολή από τον 
Πρόεδρο της Βουλής την άμεση επανέκ-
δοση του τόμου, καθώς και των μεταφρά-
σεών του στα αγγλικά και στα ρωσικά και 
την αποστολή του προς τα κοινοβούλια 
όλου του κόσμου. Την επιστολή ενεχείρι-
σα ο ίδιος στον τότε πρόεδρο της Βουλής 
Φίλιππο Πετσάλνικο άνευ, όμως, αποτελέ-
σματος. 

Έκτοτε, πέρασαν ακόμη 8 έτη, στα ο-
ποία συνέβησαν πολλά και κυρίως, η αύ-
ξηση της τουρκικής επιθετικότητας και η 
εκδήλωση του απειλητικού αναθεωρητι-
σμού της Άγκυρας. Θεωρώντας, λοιπόν, 
αδήριτη την ανάγκη επανέκδοσης του βι-
βλίου αποταθήκαμε αυτή τη φορά στον 
νυν πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, 
ο οποίος προς τιμήν του, ανταποκρίθηκε 
αστραπιαία, και ως εκ τούτου θα έχουμε 
πολύ σύντομα την έκδοση στα ελληνικά και 
στα αγγλικά. 

Καταλήγοντας, να επαναλάβουμε το 
ίσως τετριμμένο, μα πάντα αληθινό, πως 
οι λαοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία τους 
δεν έχουν μέλλον. Αν ο ελληνισμός επιθυ-
μεί να επιβιώσει των σοβαρών προκλήσε-
ων του 21ου αιώνα οφείλει, πρωτίστως, να 
ρίξει φως στην ιστορία του και από αυτήν 
να αντλήσει διδάγματα και δύναμη για να 
προχωρήσει προς το μέλλον.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι επι-
κεφαλής της Διακοινοβουλευτικής Συ-
νέλευσης Ορθοδοξίας, βουλευτής Λαρί-
σης της Νέας Δημοκρατίας.  
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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 Κυριακή 
η βασιλόπιτα 

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

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

Νέο Δ.Σ. 
του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Ημαθίας 

με πρόεδρο 
τη Σοφία Κατή

Κατόπιν επικύρωσης του πρακτι-
κού Αρχαιρεσιών του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Ημαθίας από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Δ/νση Δη-
μόσιας Υγείας & Κοιν Μέριμνας, οι εκλε-
γέντες σε συνεδρίασή τους στα γραφεία 
του Συλλόγου (Πλ Ρακτιβάν 1 – Βέροια) 
την 8 Ιανουαρίου 2020 όρισαν το ΝΕΟ 
Δ.Σ. του Συλλόγου το οποίο απαρτίζουν:

 
1. Κατή Σοφία                               
Πρόεδρος 
2. Κωνσταντινόπουλος Ιορδάνης 
 Αντιπρόεδρος 
3. Οικονομοπούλου Αικατερίνη     
Γραμματέας 
4. Μολαγιαννίδου Καλλιόπη        
 Ταμίας
5.Ανεσίδης Νικόλαος Μέλος

                                         6. Καλαϊτζίδης Παναγιώτης         Μέλος
                                        7.Μουρτζίλας Γεώργιος               Μέλος
                                        8.Παπαγεωργίου Αναστάσιος     Μέλος
                                        9.Φουκαλάς Αργύριος                 Μέλος

Το… μετέωρο βήμα διεθνοποίησης 
της ποντιακής Γενοκτονίας



Δευτέρα  10 Φεβρουαρίου στη Βέροια
Πετρολούκας 
Χαλκιάς και 

Βασίλης Κώστας 
στο Χώρο 
Τεχνών 

με την «Ψυχή 
της Ηπείρου»

Μετά από μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη περιοδεία στην 
Αμερική, οι δύο σπουδαίες προσωπικότητες της παραδο-
σιακής μας μουσικής, ο ζωντανός θρύλος Πετρολούκας 
Χαλκιάς και ο βιρτουόζος λαουτίστας Vasilis Kostas, επι-
στρέφουν στην Ελλάδα για να ταξιδέψουν την Ψυχή της 
Ηπείρου, το καινούριο τους album “The Soul of Epirus”, που 
κυκλοφόρησε το φθινόπωρο, στον τόπο γέννησής του! 

Στο πλαίσιο της περιοδείας τους έρχονται στη Βέροια, 
τη Δευτέρα  10 Φεβρουαρίου στις 8.00μ.μ , σε μια εκδή-
λωση που διοργανώνουν η KEΠΑ Δήμου Βέροιας και το 
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΝ ΑRTWAY. Την εκδήλωση υποστηρίζουν το 
Τμήμα Λαογραφίας της  ΚΕΠΑ και το Λύκειο των Ελληνίδων 
Βέροιας .

Η μουσική της Ηπείρου είναι ένας πολιτιστικός θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας. Η συγκεκριμένη μουσική παράδο-
ση έχει χαρακτηριστεί από τους New York 
Times ως «The world’s most beguiling folk 
music». Μέσα από το τεράστιο και ποικίλο 
ρεπερτόριό της εκφράζει τα συναισθήματα 
της χαράς και της λύπης του λαού, αποδίδει 
φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχουν 
φύγει από τη ζωή ή που ζουν στην ξενιτιά, 
αλλά και ταυτόχρονα γιορτάζει την ίδια τη 
ζωή και τη φύση.

Σ’ αυτή την παράσταση, το επίκεντρο 
είναι ένας καινούργιος διάλογος μεταξύ του 
κλαρίνου και του λαούτου, μέσα από τον 
οποίο μεταφράζεται η μουσική της Ηπείρου. 
Μια δημιουργική προσέγγιση πάνω στα 
ορχηστρικά κομμάτια και στον τρόπο παιξί-
ματος που καθιέρωσε τη δεκαετία 1920-30 
ο Ηπειρώτης κλαρινίστας Κίτσος Χαρισιά-
δης. Ακόμη, δημιούργησε μία μοναδική και 
παράλληλα πολύπλοκη μουσική γλώσσα 
πάνω στο ρεπερτόριο της Ηπείρου. Τη συ-
γκεκριμένη γλώσσα διατήρησε και εξέλιξε 
περαιτέρω όλα τα χρόνια της ζωής του ο 
Πετρολούκας Χαλκιάς και αυτή η φιλοσοφία 
παιξίματος, ύστερα από μελέτη χρόνων, 
προσαρμόστηκε από το κλαρίνο του Πε-
τρολούκα Χαλκιά στο λαούτο του Βασίλη 
Κώστα.
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Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης 

«Έρασμος» 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης 

«Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τους κ.κ. Ιω-
σήφ Σαραφίδη, και Λευτέρη Καλλιαρίδη για 
την σημαντική συμβολή τους στο έργο μας, 
με την ανιδιοτελή προσφορά ικανής ποσό-
τητας τροφίμων α’ ανάγκης από τον πρώτο 

και τη χρηματική δωρεά 100€ από τον δεύτερο, για τη στήριξη οικο-
γενειών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τις οποίες ο 
Σύλλογός μας συνδράμει σε σταθερή βάση.  

Προσφορές, δωρεές, χορηγίες όπως και κάθε ευγενική έκφραση 
εθελοντισμού με καθαρό κίνητρο την αγάπη από πλευράς των συμπο-
λιτών μας, ιδιωτών ή επιχειρηματιών που απευθύνονται στον «Έρα-
σμο», συμβάλλουν στην αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας 
ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας, στη μείωση των όποιων 
ανισοτήτων και προάγουν τον τοπικό πολιτισμό.  

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στο Χώρο Τεχνών

«Η θάλασσα με την 
καρδιά σου μοιάζει»

Μέσ’ στης ταβέρνας τη γωνιά λοιπόν και φέτος.
Τετάρτη 29-01-2020 στις 20.30 στο Χώρο Τεχνών, θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε 

για τη Θάλασσα.
Τη Θάλασσα που μοιάζει με την καρδιά μας, με τα συναισθήματά μας, με την ψυχή μας, 

με την ίδια μας τη ζωή.
Η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του ελληνισμού.
Η επίδραση του υγρού στοιχείου σε κάθε εκδήλωση του λαού μας, μέσα στους αιώνες, 

οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό ενυπάρχει στο DNA του Έλληνα και αποτυπώνεται με διά-
φορους τρόπους σε όλες σχεδόν τις πτυχές του βίου του. Η απεραντοσύνη της θάλασσας 
προκαλεί συναισθήματα ελευθερίας, φυγής και αναζήτησης, καθώς παρέχει τη δυνατότητα 
επαφής και σύνδεσης με άλλους γνωστούς ή άγνωστους τόπους.

Ειδικότερα στο ελληνικό τραγούδι παρατηρείται μια πολύμορφη προσέγγιση της θάλασ-
σας που βεβαιώνει τη στενή σχέση του Έλληνα με αυτή.

Το ρεμπέτικο - λαϊκό τραγούδι, συμπορεύεται και με τη θάλασσα. Μπορεί να είναι λιγο-
στές οι λυρικές αναφορές σε νησιά και άλλα ειδυλλιακά θαλασσινά τοπία, αλλά συναντούμε 
συχνά, λιμάνια, απόπλους αποχωρισμού, ναυτικές ενασχολήσεις, ναυάγια και άλλες κατα-
στάσεις που άπτονται του κοινωνικού βίου.

Δεν απουσιάζουν βέβαια και τα ονειρικά ταξίδια σε μέρη εξωτικά, ούτε οι ρομαντικές βαρ-
κάδες σε θάλασσες και ακρογιαλιές στα όρια των παραθαλάσσιων, εννοείται, πόλεων.

« Όποιος φέρνει τη θάλασσα στην αγκαλιά του, είναι σαν να μην υποφέρει από βάρος, 
είναι σαν να μην ντρέπεται που πηγαίνει με τον αγέρα, είναι σαν να κρατάει ολάκερη τη γη 
μέσα στη νύχτα, να τραγουδάει μέσα στον άνεμο κι έτσι να χάνει και να κερδίζει τη φωνή του.

Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει, το ψάλλει με την θεία της φωνή , όταν στους 
ώμους της απλώνει την γαλήνη, σαν φόρεμά της ο καιρός ο θερινός».

Σ’ αυτήν την Θάλασσα ας περιπλανηθούμε κι εμείς μέσα από τις μελωδίες, τους ρυθμούς, 
τις ιστορίες της ρεμπέτικής μας μούσας, κι ας αφεθούμε σ’ αυτή την μυστήρια έλξη που ασκεί 
πάνω μας .

«Η Θάλασσα που… με την καρδιά μας μοιάζει».
ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
-Χαμουριάδης Δημήτρης : μπουζούκι -Θεοδωρίδης Κων\νος : μπουζούκι – μπαγλαμάς
-Κασσερόπουλος Γιάννης : κιθάρα -Σαββίδης Κων\νος : ακορντεόν
-Καμηλάκη Αρετή : βιολί -Παπαρουσόπουλος Γιώργος : κρουστά
-Ηλιάδου Μάρθα : τραγούδι -Μανουσαρίδης Γιάννης : τραγούδι
-Κελεπούρης Αντώνης : τραγούδι
Τους ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, πάρα πολύ!

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ «ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΣ»

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



Την 11η Επιστημονική Ημερίδα Καρδιολογίας, δι-
οργανώνει η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου 
Βέροιας σε συνεργασία με την Β΄ Καρδιολογική Κλινι-
κή του ΑΠΘ, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, στο ξενοδο-
χείο «Αιγές Μέλαθρον» της Βέροιας.

Η ημερίδα έχει θέμα «θέσεις και αντιθέσεις στην 
Καρδιολογία» και οι εργασίες ξεκινούν στην 8.00 π.μ. 
με τις εγγραφές συνέδρων και συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
08.00 ΕΝΑΡΞΗ –ΕΓΓΡΑΦΕΣ
08.20 – 09.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
Νοσηλευτής και καρδιολογικοί ασθενείς 
Πρόεδροι: Ζιώγα Ε. –Γώγος Χ. 
1. Καρδιολογικός ασθενής στα ΤΕΠ. Τι προσέχου-

με; –Τσακελίδου Ε.
2. Πρόληψη λοιμώξεων. Πώς επιτυγχάνεται; Ο ρό-

λος του νοσηλευτή. –Ζιώγα Ε. 
3. Σύνθετες επεμβατικές πράξεις στο αιμοδυναμικό 

εργαστήριο και ο ενορχηστρωτικός ρόλος του νοση-
λευτή. –Κυριακού Π.

 09.00 ΔΙΑΛΕΞΗ 
Πρόεδρος: Παπαϊωάννου Μ. Σε ποιες περιπτώσεις 

χρειάζεται η καρδιακή αποκατάσταση. Σε ποιες υπη-
ρεσίες μπορούμε να απευθυνθούμε. – Γώγος Χ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
09.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ –ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
09.45 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 
Πρόεδρος: Κανονίδης Ι. Συνήθη νομικά προβλήμα-

τα στην ιατρική πράξη. –Κύρτσιου Φ. 
10.30 – 11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
Απεικόνιση στη Στεφανιαία Νόσο Πρόεδροι: Λα-

μπρόπουλος Σ. – Μακρίδης Π. Η CT-Αγγειογραφία 
είναι εξέταση πρώτης επιλογής στην απεικόνιση της 
Στεφανιαίας Νόσου. 1. ΥΠΕΡ Μιχαηλίδης Κ. 2. ΚΑΤΑ 
Σδόγκος Ε. 3. Ανατομικές vs λειτουργικές δοκιμασίες 
για την διάγνωση της στεφανιαίας νόσου: Τι χρειάζεται 
περισσότερο ο κλινικός καρδιολόγος; –Σαχπεκίδης Β. 

11.30 – 12.00 Διάλειμμα 
12.00 –13.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
 Οικονομικά της Υγείας Πρόεδροι: Παπαζήσης Γ. – 

Παππάς Α. 
•Αναγκαία μεταρρύθμιση στη χρηματοδότηση του 

συστήματος Υγείας στην Ελλάδα. Σταφυλάς Π. 
•Αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο χώρο του φαρμά-

κου. –Παπαζήσης Γ.
•Ισότητα στην πρόσβαση και την κατανομή πόρων 

στην Υγεία. Προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας. Ελαχιστοποίηση της 
σπατάλης πόρων με διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών. –Παππάς Α.

13.00 – 14.00 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕIΑ ΤΟΥ ΟΞEΟΣ ΕΜ-
ΦΡAΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔIΟY 

Πρόεδροι: Βογιατζής Ι. – Κατσέας Γ. Υπάρχει χώρος για τη θρομβό-
λυση στο ΟΕΜ; 1. ΥΠΕΡ –Οικονόμου Κ. 2. ΚΑΤΑ –Παπαδόπουλος Α. 3. 
Πώς επηρεάζεται η θεραπευτική του ΟΕΜ σήμερα. –Παπαδόπουλος Θ. 

14.00 – 15.00 Μεσημβρινή Διακοπή – Ελαφρύ Γεύμα 
15.00 – 16.30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Πρόεδροι: Καρακώστας Γ. - Οικονόμου Κ. Κωνσταντίνου Δ., Σαχπε-

κίδης Β., Σπυρομήτρος Γ., Καραντουμάνης Ι., Μιχαηλίδης Κ., Παπαδό-
πουλος Α., Κατερίνης Ε., Παπαδόπουλος Θ., Κασμερίδης Χ. 

16.30 – 18.00 Αναστολείς SGLT-2 και καρδιαγγειακή επίδραση Πρό-
εδροι: Παπαδόπουλος Χρ. - Χατζηελευθερίου Χ.

•Αθηρωμάτωση και αναστολείς SGLT-2. Υπάρχει ευνοϊκή δράση.–
Κουτσαμπασόπουλος Κ. •Καρδιακή ανεπάρκεια και αναστολείς SGLT-2. 
Ακριβά διουρητικά ή προστιθέμενη αξία; Αποστολίδου Ξ. 

•Αναστολείς SGLT-2. Τα ευνοϊκά αποτελέσματα σχετίζονται με δράση 
στους νεφρούς; Κουλούρης Σ. 

•Πώς οι Παθολόγοι – Διαβητολόγοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
τους Αναστολείς SGLT-2 στην κλινική πράξη;– Δουμαλά Ε. 

•Πώς οι Καρδιολόγοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους Αναστο-
λείς SGLT-2 στην κλινική πράξη;– Χατζηελευθερίου Χ. 

18.00 – 18.30 Διάλειμμα 
18.30 – 20.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
Αντιμετώπιση δευτερογενούς ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας 

Πρόεδροι: Αναστασιάδης Κ. – Γκελερής Π. 
1. Δευτερογενής ανεπάρκεια μιτροειδούς. Διαγνωστικές προκλή-

σεις.–Καπιτσίνης Η. 
2. Δευτερογενής ανεπάρκεια μιτροειδούς. Πότε είναι επαρκής η φαρ-

μακευτική αγωγή. Μποστανίτης Ι. 
3. Δευτερογενής ανεπάρκεια μιτροειδούς. Πότε ενδείκνυται το χει-

ρουργείο. –Αντωνίτσης Π. 
4. Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος και άθληση. –Δαδούς Τ. 
20.00 – 21.00 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
Βελτιώνοντας τη θεραπεία επανασυγχρονισμού Πρόεδροι: Στυλιά-

δης Ι. –Κανονίδης Ι. 
1. Νέες ενδείξεις CRT για το 2019. Υπάρχουν;–Αντωνιάδης Α. 
2. Ο ρόλος της απεικόνισης για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του 

CRT.–Ταχματζίδης Δ. 

3. Προγραμματισμός και παρακολούθηση για τη βελτίωση της θερα-
πείας επανασυγχρονισμού. – Κωνσταντίνου Δ. 

21.00 – 21.30 ΔΙΑΛΕΞΗ 
Πρόεδρος: Γκελερής Π. Guidelines Update. Τι καινούργιο για το 

2020; – Παπαδόπουλος Χρ. 
21.30 Λήξη Ημερίδας –Συμπεράσματα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κανονίδης Ιωάννης, Βογιατζής Ιωάννης, Σδόγκος Ευάγγελος, Ζιώγα 

Ευφροσύνη, Αγγελόπουλος Θωμάς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δαδούς Τζώρτζ, Αποστολίδου Ξανθή, Παπαδόπουλος Αντώνιος, 

Κασμερίδης Χαρίλαος,Κατερίνης Ευθύμιος, Πήττας Σαράντης, Κυριακού 
Παρασκευή, Μπαμπούνη Μαρία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Σταλίδου Ρούλα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Παπαστεργίου Ανθή, Πασαλίδου Ευτυχία, Παυλίδου Ελένη, Σανίδα 

Σταυρούλα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
Βέροια, Ξενοδοχείο «ΑιγέςΜέλαθρον», http://

www.aigesmelathron.gr/index.html Σάββατο, 25 
Ιανουαρίου 2020

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΔΩΡΕΑΝ 
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
•Παρακολούθηση της Ημερίδας 
•Το υλικό της Ημερίδας
•Πιστοποιητικό παρακολούθησης
•Καφέ/αναψυκτικό και ελαφρύ γεύμα 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Η παραλαβή των Πιστοποιητικών Παρακολού-

θησης θα γίνει στη λήξη της Ημερίδας με την πα-
ράδοση στη Γραμματεία του ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ και του ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Ι.Σ. 
Χορηγούνται 8 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής 

Εκπαίδευσης από τον Π.Ι.Σ. (8 C.M.E. Credits) 
σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ASCENT 
Μιχαλακοπούλου 29, 115 28 Aθήνα • Τ. 210 

7213225 • F. 210 7246180 •golemis@ascentltd.gr 
• www.ascentltd.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
1. Αναστασιάδης Κυριάκος.Καρδιοχειρουργός, Καθηγητής Καρδιο-

χειρουργικής ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 2. Αντωνιάδης Αντώνιος.Καρ-
διολόγος, Μεταπτυχιακός Υπότροφος, Γ΄ Καρδιολογική κλινική ΑΠΘ, 
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 3. Αντωνίτσης Πολυχρόνης, 
Καρδιοχειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής ΑΠΘ, 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 4. Αποστολίδου Ξανθή, Καρδιολόγος, Επιμελήτρια 
Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλο-
νίκης. 5. Βογιατζής Ιωάννης.Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής της 
Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας. 6. Γκελερής Παράσχος.
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ. 7. Γώγος Χρήστος.Φυσιοθε-
ραπευτής Msc, PhD(c), Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, ΑΠΘ ΤΜΧΑ. 8. 
Δαδούς Τζώρτζ.Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Καρδιολογικής 
Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 9. Δουμαλά 
Ελένη.Ενδοκρινολόγος, Γιαννιτσά. 10. Ζιώγα ΕυφροσύνηΝοσηλεύτρια 
Msc, Προϊσταμένη Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας. 11. 
Κανονίδης Ιωάννης.Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Β΄ Καρδι-
ολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 12. 
Καπιτσίνης Ηρακλής. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής 
Νοσοκομείου Κιλκίς. 13. Καρακώστας Γεώργιος. Καρδιολόγος, Διευθυ-
ντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κιλκίς. 14. Καραντουμάνης 
Ιωσήφ.Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου 
Έδεσσας. 15. Κασμερίδης Χαρίλαος.Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας. 16. Κατερίνης Ευθύμιος.
Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροι-
ας. 17. Κατσέας Γεώργιος.Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρδιολογικής 
Κλινικής Νοσοκομείου Γιαννιτσών. 18. Κουλούρης Ευστάθιος.Καρδιο-
λόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κοζάνης. 19. 
Κουτσαμπασόπουλος Κωνσταντίνος.Καρδιολόγος, Βέροια. 20. Κυρια-
κού Παρασκευή.Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου 
Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας. 21. Κύρτσιου Φωτεινή. 
Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις, MSc, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας. 22. Κωνσταντίνου Δημήτριος.
Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Βηματοδοτών – Απινιδωτών, Ια-
τρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 23. Λαμπρόπουλος Στέλιος. 
Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου 
Κοζάνης. 24. Μακρίδης Παντελής.Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Έδεσσας. 25. Μιχαηλίδης Κωνστα-
ντίνος.Ακτινολόγος, Κοζάνη. 26. Μποστανίτης Ιωάννης.Καρδιολόγος, 
Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κατερίνης. 27. Οικο-
νόμου Κώστας. Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογικής Κλινικής 
Νοσοκομείου Έδεσσας. 28. Παπαδόπουλος Αντώνιος. Επεμβατικός 
Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροι-
ας. 29. Παπαδόπουλος Θωμάς.Επεμβατικός Καρδιολόγος, Θεσσαλο-
νίκη. 30. Παπαδόπουλος Χριστόδουλος. Επεμβατικός Καρδιολόγος, 
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Γ΄ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ. 
Προέδρος ΕΑΒΕ. 31. Παπαζήσης Γεώργιος. Αναπληρωτής Καθηγητής 
Κλινικής Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Μέλος επιτροπής αξιολό-
γησης φαρμάκων. 32. Παπαϊωάνου Μαρία. Διευθύντρια Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, Νοσοκομείο Βέροιας. 33. Παππάς Απόστολος.Βιολόγος. 
34. Σαχπεκίδης Βασίλειος.Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής 
Κλινικής Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης. 35. Σδόγκος 
Ευάγγελος. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκο-
μείου Βέροιας. 36. Σπυρομήτρος Γεώργιος. Καρδιολόγος, Διευθυντής 
της Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κατερίνης. 37. Σταφυλάς Πα-
ναγιώτης. Καρδιολόγος, Medical Coordinator of e-Health projects, HIM 
SA, Brussels. 38. Στυλιάδης Ιωάννης. Καρδιολόγος, Διευθυντής της 
Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης. 
39. Ταχματζίδης Δημήτριος. Καρδιολόγος, Βέροια - Επιστημονικός Συ-
νεργάτης Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. 40. Τσακελίδου Ελισάβετ. 
Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη ΤΕΠ Νοσοκομείου Βέροιας. 41. Χατζηε-
λευθερίου Χρήστος. Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής 
Νοσοκομείου Δράμας.
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Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στη Βέροια

11η Επιστημονική ημερίδα 
με θέσεις και αντιθέσεις στην Καρδιολογία
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Στην Τρίγλια της Χαλκιδικής αγω-
νίζεται την Κυριακή η Βέροια 
σε μία δύσκολη έδρα και θέλει 

ιδιαίτερη προσοχή. Μπορεί να είνια η 
πρώην ομάδα του σημερινού προπο-
νητού της Βέροιας Κώστα Γεωργιάδη 
αλλά θα χρειαστεί να υπερβάλουν 
όλοι οι παίκτες για να παρουν το θετι-
κό αποτέλεσμα.

Τοαναλυτικόπρόγραμματης16ηςαγωνιστικής
Σάββατο(18/1,15:00)
Ιάλυσος-Αιγάλεω(13:00)
Ο.Φ.Ιεράπετρας-Ιωνικός(ΕΡΤ3)
Καβάλα-Ασπρόπυργος

Κυριακή(19/1–15:00)
Θεσπρωτός-Διαγόρας
ΟλυμπιακόςΒόλου-Τρίκαλα(ΕΡΤ3)

Π.Ο.Τρίγλιας-Βέροια
Καλαμάτα-ΝίκηΒόλου

Κοινήσυναινέσειλύθηκε
τοσυμβόλαιοτουΑλέξη
ΖούρκουμετηνΒέροια

Παρελθόναπό τηνΒέροια οΑ-
λέξανδροςΖούρκος

Ο νεαρός 23χρονος   αμυντι-
κός, έλυσε τηνσυνεργασία του με
την βασίλισσα του βορά κινεί συ-
ναινέσει και θα βρει την νέα πο-
δοσφαιρική στέγη σε ομάδες της
football leaugeαπό τις οποίες έχει
προτάσεις

.Ο νεαρόςποδοσφαιριστήςφέ-
τοςείχε6συμμετοχέςμετηνφανέ-
λατηςΒέροιαςσεπρωτάθλημακαι
Κύπελλο.

Η ανακοίνωση της Βέροιας:
«ΗΠΑΕΝΠΣΒέροια ανακοινώνει
την κοινήσυναινέσει λύση τηςσυ-
νεργασίας της με τονΑλέξανδρο
Ζούρκοκαιτουεύχεταιολόψυχαότι
καλύτερο στην επαγγελματική και
προσωπικήζωήτου».

Αγωνιστική δραστηριότητα 
είχαν το Σαββατοκύρια-
κο και τα τμήματα μικρών 

ηλικιών της Βέροιας και αυτό δεί-
χνει το μεγάλο ενδιαφέρον της 
Διοίκησης της Βέροιας ώστε πολύ 
σύντομα να αναδείξει όπως και στο 
παρελθόν  τους παίκτες που θα 
φορέσουν την φανέλα της βασίλισ-
σας  του βορά., και πολλοί μάλιστα 
έκαναν καριέρα στις μεγαλύτερες 
ομάδες της Ελλάδας 

Αναλυτικά:
ΠΣ ΒΕΡΟΙΑ Κ16
Σταπλαίσια της 10ης  αγωνιστικής τουπρω-

ταθλήματοςδιεξήχθηοαγώναςτηςομάδαςστην
κατηγορίαΚ16τηςΠΣΒΕΡΟΙΑμετηναντίστοιχη
ομάδατηςΑΕΠΒέροιαςστογήπεδοτηςΚουλού-
ραςΗομάδατηςΠΣΒέροιαςκατάφερεεύκολανα
επικρατήσειμεσκορ5-0.ΤαγκολτηςΠΣΒέροιας
σημείωσαν οι Υγρόπουλος (2) ,Μαντσουράνης
(2)Πιπερίδης(1).

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο κος  Πιπερίδης
Παναγιώτης

ΠΣΒΕΡΟΙΑ:Λίβας , Καραγιάννης , Κυριακί-
δης ,Τσανακσίδης ,Τσουλτσίδης , Γαλόπουλος ,
Υγρόπουλος ,Τσιγγενόπουλος ,Μαντσουράνης ,
ΠαναγιωτίδηςΤσιφινδάρης.

ΑΕΠ ΒΈΡΟΙΑΣ: Παναγιωτούλας , Βαφείδης
, Γεγιτσίδης ,Ακριβόπουλος , Χονδροματίδης ,
Μπουζίκας,Κουτσαντάς,Γιαννακίδης,Σαμαράς,
Κομπουσάϊ,Καχαγιάς.

ΠΣ ΒΕΡΟΙΑ Κ14 
Παίζοντας καλόποδόσφαιρο και επιβάλλοντας

τον ρυθμό της η 1η  ομάδα της ΠΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
επικράτησεεύκολα εντός έδραςτου ΓΑΣΡοδο-
χωρίουσταπλαίσιατης10αγωνιστικήςτουπρω-
ταθλήματος,σεαγώναπουδιεξήχθηστογήπεδο
τουΤαγαροχωρίουμεσκορ12-0.Ταγκολσημείω-
σανοιΒασιλακάκης(2),Κετόγλου(2),Βήτος(2) ,
Καρίδας,Αναστασόπουλος,Σιγκούνας,Αδαμίδης
,Λαφάρας.

ΔιαιτητήςτουαγώναήτανοκοςΤσιουγγαρής
Αθανάσιος

ΠΣΒΕΡΟΙΑ (1):Διαμαντόπουλος , Καφτηρά-
νης,Αδαμόπουλος(Δούκας) , Αναστασόπουλος,
Μούκας (Λαφάρας), Τούφας (Βήτος),  Καρύδας,
Νικόπουλος,Βασιλακάκης (Σιγκούνας),Κετόγλου,
Αδαμίδης

ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:Χριστόδουλος,Δάϊος,Κε-
σίδης,Νατσούρας,Βασιλείου,Χουλιάρας,Παπα-
πέτρου, Χιονίδης,Τσιμουλίκος, Ζήμνας(Ράπτης),
Ρέντης.

ΠΣ ΒΕΡΟΙΑ Κ14 (2)
Πάλεψεαλλάδενκατάφερενααποσπάσει ένα

θετικόαποτέλεσμα η2ηομάδατηςΠΣΒΕΡΟΙΑ
Κ14 χάνοντας από την ομάδα τουΑΕΤΟΥΛαζο-
χωρίουσε αγώναπου διεξήχθηστο γήπεδο του
Λαζοχωρίου,  με σκορ 4-2.Τα γκολ τηςΒέροιας
σημείωσεοΚαρασαρίδης(2).Διαιτητήςτουαγώνα
ήτανοκοςΣιουκούρογλουΕυτύχιος

ΠΣΒΕΡΟΙΑ (2):Δημητρίου ,Πατάκης (Κυπα-
ρακόπουλος) ,Μπρανιώτης ,Βράνας ,Τσιούγγα-
ρης,Γιαγτζίδης,Συμπεθέρης,Παπαδόπουλος,
Μελιόπουλος(Τσουλτσίδης),Καρασαρίδης,Κόρο
(Μπουλακμπάσης).

ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ:Σαχπατζίδης(Κακαβέ-
λας) , Σιδηρόπουλος ,Παναγιωτίδης (Κοτρόνης),
Μπάμπαλος , Σπυριδωνίδης ,Δολδούρης , Να-
νόπουλος ,Παναγιωτίδης , Τσάνι , Σολάκογλου
(Πουγαρίδης),Σωτηριάδης.

ΤηνΚυριακήηΒέροια
στηνΤρίγλια

Κοινή συναινέσει λύθηκε το συμβόλαιο
του Αλέξη Ζούρκου με την Βέροια

Αποτελέσματα αγώνων τμημάτων 
υποδομής της Βέροιας

Στέλιος Μεϊμαρίδης:
“Θέλουμε να βοηθήσουμε

την ΑΕΠ Βέροιας”

ΣχετικάμεμίασυνάντησηπουέγινεπρινλίγεςμέρεςσταΓραφεία
τουεπιχειρηματίαΣτέφανουΑποστολίδημεάλλουςανθρώπουςτου
ποδοσφαίρουτοθέμαπουτέθηκεήτανναστηρίξουντηνΑΕΠΒέροι-
αςοικονομικάώστεναεπανέλθειστιςεθνικέςκατηγορίες.

Μεδηλώσεις τουοκ.Μειμαρίδηςστο laosnwes.gr ανέφερε«οτι
εμείςπαραμένουμεπιστοίστηνβασίλισσα τουβορά ,αλλάθέλουμε
ναβοηθήσουμεκαιτηνΑΕΠΒέροιαςώστεναανέβεικάποιεςακόμη
κατηγορίες και να μπορέσει να αναδείξει ξανά κάποια ταλέντα για
το καλό τουΒεροιώτικοποδοσφαίρου. Θα έχουμε αυτές τις μέρες
κάποιασυνάντησημε τον κ. Γαιτάνο και να δούμεπόσομπορεί να
προχωρήσειαυτότοεπιχείρημα«
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CMYK

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρε-
ώσεις για το 2020 η ανδρική 
ομάδα του Αγροτικού Αστέρα 

και επιβλήθηκε της αντίστοιχης ομά-
δας της Δόξας Νάουσας, με σκορ 1-5 , 
στον εκτός έδρας αγώνα το απόγευμα 
της Κυριακής 12/1/2020, στο γήπεδο 
της Παναγιωπούλας. Η ομάδα του 
Αστέρα είχε την πρωτοβουλία των 
κινήσεων στο μεγαλύτερο μέρος του 
αγώνα, δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντί-
σταση από τη γηπεδούχο ομάδα και 
έχασε πλήθος ευκαιριών για την επί-
τευξη περισσότερων τερμάτων.

Τοπρώτοημίχρονοξεκίνησειδανικάγιατηνομά-
δατουΑστέρα,αλλάστο8´ τραυματίστηκεσοβαρά
στονώμο ο αρχηγός ΣουλιώτηςΆγγελος και αντι-
καταστάθηκε  άμεσα. Στην αμέσως επόμενηφάση
προηγήθηκανοιφιλοξενούμενοιστο11’μεσουττου
Δάμτσιουαπόπλάγιαθέσηενώμετηνίδιαενέργεια
πέτυχεοίδιοςπαίκτηςστο16´τοδεύτεροτουτέρμα
,αλλάκαιμετονίδιοτρόποέκανεχατρικστο45’.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 30’ με απευθείας
σουτ του Σιταρίδη μετά από εκτέλεσηφάουλ έξω
από τηνπεριοχή. Εκτός των τριών τερμάτων του
πρώτουημιχρόνουηομάδα τουΑστέρα είχεάλλες
3 καλές ευκαιρίεςστο15’σε τετ-α-τετ τουΝτόβαη
μπάλαπέρασε λίγοπάνωαπό το οριζόντιο δοκάρι
,στο35’σεσουττουΔάμτσιουαπόπλάγιαθέσηη
μπάλαπέρασε δίπλα από δεξί κάθετο δοκάρι και

στο 39’ σε δυνατό σουτ τουΜοτσιόπουλου απέ-
κρουσεσωτήριαοτερματοφύλακαςτηςΔόξας.

Τοδεύτεροημίχρονοσυνεχίστηκεστον ίδιορυθ-
μόμετοπρώτο,μετουςπαίκτεςτουΑστέραναπε-
τυχαίνουνγρήγορατέταρτοτέρμα,στο49’,μεδυνα-
τόσουτ τουΜοτσιόπουλου , έξωαπότηνπεριοχή,
ενώστην επόμενηφάσησεσουτπου δοκίμασε ο
Κώτελης,ημπάλαπέρασελίγοπάνωαπότοοριζό-
ντιοδοκάρι.Τοπέμπτοτέρμαήρθεμετάαποωραία
επιθετική ενεργεία τωνφιλοξενουμένωνστο80’, με
τονΕμμανουηλίδημεκάθετηπάσαναβγάζεισετετ-
α-τετ τονΝτόβακαιο τελευταίοςμε ιδανικόπλασέ,
έστειλετημπάλασταδίχτυα ,γράφονταςτοτελικό.
1 - 5.Πολύ καλήη εμφάνιση τηςανδρικήςομάδας
τουΑγροτικούΑστέρα ,μεπολλέςκαλές  ευκαιρίες
γιαστηνεπίτευξηπερισσοτέρωντερμάτων.

ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ (ΘωμάςΤσίλκος): Βασιλείου,
Χατζηιωαννίδης, Γαλανός, Τσάνι, Καράι, Μάκης,
Γκουλαξίδης (71′Βρούφτσης),Αλατσίδης,Καϊμακά-
μης(48′Βαρθολομαίος),Σαρμπίνος,Σιταρίδης

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ (Σάκης Καμπάς): Χει-
μώνας, ΣουλιώτηςΑ. (λτρ. 8′ Καμπάς),Μπύρνας,
Κώτελης, Κατσαβός (63′ Πλιάχας),Δήμου, Εμμα-
νουηλίδης,Χατζηκυριακίδης(35′Ζούρας),Δάμτσιος,
Ντόβας,Μοτσιόπουλος

Διαιτητήςτουαγώναοκ.Παρασίου,μεβοηθούς
τονκ.Μπατσίλακαιτονκ.Χαραλαμπίδη

ΠεραστικάστουςΓιάννηκαιΆγγελοΣουλιώτη
ΤοΔ.Σοπροπονητήςκαιοιποδοσφαιριστέςτου

ΑγροτικούΑστέρα εύχονται περαστικά και ταχεία
επάνοδοστουςαγωνιστικούςχώρους,στουςποδο-
σφαιριστές μας Ιωάννη καιΆγγελοΣουλιώτη, μετά
τους σοβαρούς τραυματισμούς, που είχαν στους
αγώνες, με τονΑ.ΟΜαρίνας και τηΔόξαΝάουσας
αντίστοιχα.

Από τέσσερις 
αθλητές της 
αγωνιστικής 

ομάδας, στο Σύστημα 
Τεχνικών Εδάφους 
(Ne-waza System), 
θα εκπροσωπηθεί ο 
ΑΣ Ρωμιός στα πλαί-
σια του Α’ Μέρους 
του 19ου Πανελληνί-
ου Πρωταθλήματος 
Ζίου–Ζίτσου έτους 
2020, που θα διε-
ξαχθεί το Σάββατο 
18 και την Κυριακή 
19 Ιανουαρίου 2020 
στην Αθήνα.

Οεπικεφαλήςπροπονητής
του σωματείου μας, Χρήστος
Μιχαήλωβ, θασυνοδεύει τους
αθλητές:

-ΙωσηφίδηΓεώργιο
-ΛαμπρογλουΚωνσταντίνο
-ΤσελεγκιδηΠαύλο
καιΤσιαμπαΑλέξανδρο.
ΤοΔ.Σ τουΑ.ΣΡωμιός εύ-

χεται καλή επιτυχία στους α-
θλητέςτου.

Β’ Κατηγορία
ΔόξαΝάουσας-ΑγροτικόςΑστέρας

Αγ.Βαρβάρας1-5

Με τέσσερεις αθλητές ο ΑΣ Ρωμιός 
στο Α΄ μέρος του 19ου Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Ζίου Ζίτσου

Χαντ μπολ Α2
ΕνισχύθηκεοΖαφειράκηςΝάουσας

Με δύο σημαντικές προσθήκες συνεχίζει το νέο έτος η ομάδα χαντ-μπολ 
του Ζαφειράκη. Πρόκειται, για τους Πασχάλη Πίτο και Σάββα Κου-
ρουμλίδη, οι οποίοι ήρθαν στην ομάδα της Νάουσας από τον Φαίακα 

Κέρκυρας και την Αναγέννηση Άρτας.

ΟΝαουσαίοςΠασχάληςΠίτος , στοπαρελθόν υπήρξεπαίκτης με πολλές επιτυχίες, τόσο στον
Γ.Α.Σ.ΚιλκίςόσοκαιστονΑερωπόΈδεσσας,ενώέχειαγωνιστείκαιστηΓερμανίαμετηφανέλατηςSG
Heddesheim.ΟΒεροιώτηςΣάββαςΚουρουμλίδηςξεκίνησετοχάντμπολστηνομάδατουΦιλίππου,στην
οποίααγωνίστηκεέωςκαιτηνηλικίατων22ετών.

ΈχειαγωνιστείστηνΕλλάδαμετιςομάδεςτηςΧ.Α.Ν.Θ.,τουΑερωπούκαιτηςΑναγέννησης,ενώστη
ΓερμανίααγωνίστηκεγιατρίαχρόνιαμετηφανέλατηςNeckarsulmerSportUnionστοπρωτάθληματης
Württembergliga.

Η διοίκηση των Αετών 
Βέροιας προσκαλεί 
τους μικρούς αθλητές 

αλλά και τους προπονητές 

όλων των 
τμημάτων 
για την 
καθιερω-
μένη κοπή 
πίτας για 
το έτος 
2020.

Η λιτή εκ-
δήλωση  θα
λάβε ι  χώρα
στο Ανοιχτό
ΓήπεδοΕληάς
και συγκεκρι-
μένα το Σάβ-
βατο 18/1 και
ώρα18.00.

Νασημειώσουμεπως οιπροπονή-
σεις τηςΠαρασκευής (17/1) θαΔΙΕΞΑ-
ΧΘΟΥΝΚΑΝΟΝΙΚΑ,παράτηναργίαγια
τονΠολιούχοτηςπόλης,ΆγιοΑντώνιο.

SL2:Τοπρόγραμμα
της13ης

αγωνιστικής
Το αναλυτικό 
πρόγραμμα της 
13ης αγωνιστι-
κής της Super 
League 2

Αναλυτικά το πρό-
γραμμα:

Παρασκευή(17/1)
17:30 Πλατανιάς

-  Εργοτέλης (ΕΡΤ
Sports)

Κυριακή(19/1)
12:45ΑπόλλωνΛά-

ρισας-Α.Ε.Καραϊσκά-
κης(ΕΡΤSports)

14:00Παναχαϊκή-Κέρκυρα
15:00ΔόξαΔράμας-ΑπόλλωνΠόντου
15.00ΑπόλλωνΣμύρνης-Χανιά

Δευτέρα(20/1)
16:30ΠΑΣΓιάννινα-Λεβαδειακός(ΕΡΤSports)

Το Σάββατο 18/1 η κοπή πίτας 
για τα τμήματα υποδομής

των Αετών Βέροιας
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ΟιορειβάτεςΒέροιαςέκοψαντηνπίτατουςστα1874μ.
Γράφει ο Νικόλαος Τσιαμούρας

Γεωλογικές ανακατατάξεις, εκρήξεις ηφαιστείων,
στερεοποιημένηλάβα,έδωσανμορφήστοόροςτου
Βερμίου.Ορειβατούμε τώρασεμονοπάτιπουπριν
εκατομμύριαχρόνιασετούτοεδώτοβουνόυπήρξε
η θάλασσα της Τηθύος, απόλυτα υπαρκτής από
τα γεωλογικά δεδομένα, με κοραλλιογενείς ατόλες,
υφάλους και απίστευτους σχηματισμούς. Σημερινά
υπολείμματατηςΘάλασσαςτηςΤηθύοςείναιηΜε-
σόγειοςκαιηΕρυθράΘάλασσα.

ΦύγαμεαπότηΒέροιαστις8ηώρα,πρωινόΚυ-
ριακής,14φίλοιορειβάτεςκάτωαπόσυνεχήβροχή.
Περάσαμε τηνΚουμαριάανεβαίνονταςπυκνάδάση
απόοξιές καιπεύκαμας καλωσορίζουν.Ανεβαίνο-
νταςψηλότεραηβροχήαργάαλλάσταθεράμετατρέ-
πεταισεχιόνι.Τώραχιονίζειασταμάτητα.

ΤοχωριόΚάτω-Βέρμιομαςυποδέχεταιντυμένο
μεταλευκάτουχιονιού.

Πολυάριθμες μεγαλοπρεπείς κορυφές αλλά και
ορμητικάρέματαπαραπόταμοιτουμεγαλύτερου-σε
μήκος - ποταμού της ΕλλάδοςΑλιάκμονα συνθέ-
τουν το εντυπωσιακόανάγλυφο τουορεινούόγκου.
Από εδώ ξεκινά η ζωήμε θόρυβο, κατρακυλώντας
χαμηλότερακαιότανφθάσειστονκάμποηβουήθα
γίνει ψίθυρος, τραγούδι στις όχθες τωνποταμών.
Τις δασωμένες παρυφές του επισκέφθηκε πολλές
φορέςοθεόςτηςχαράςκαιτουκεφιούΔιόνυσοςγια
ναμάθειστουςανθρώπουςπώςνακαλλιεργούν τα
κλήματα καιπώς ναφτιάχνουν από τους καρπούς
τουςτοκρασί.

Ταξίδευε έναπολύβουοπλήθοςσυντροφιά, μαζί
τουκαιοιΜαινάδες(γυναίκεςπουχόρευανμεέξαλ-
λο τρόπο) καιπαράξενα όνταπου ήταν άνθρωποι
καιζώα,οιΣάτυροικαιοιΣιληνοί.ΟιΣάτυροιείχαν
πόδια και ουρά τράγου και οι Σιληνοί είχανπόδια
και ουρά αλόγου.Μπαίνοντας στο χωριό Κάτω -
Βέρμιο, τα σπίτια απλώνονται στις παρυφές του
αγέραστουβουνούσε τούτη την αιώνια τραχιά γη.
Ημερεύουν τηναγριάδα του τοπίουκαι γίνονταιση-
μείααναφοράς για τη διατήρηση τηςφυσιογνωμίας
τηςπεριοχής.Ιδρύθηκεμεταξύτωνετών1826-1835.
Ηιστορίατουχωριούάρχισετο1820ότανηέξοδος
τωνΒλάχωνξεκίνησεαπό ταβλαχοχώριαΑβδέλλα,
Περιβόλι,ΣμίξηκαιΣαμαρίνα τηςΠίνδου.Νομάδες,
αυτάρκεις,σκληροί,γεροδεμένοιμεατσαλένιαπίστη
καικυρίωςαδούλωτηψυχή.

ΜετάτουθάνατοτουΚούρτπασάτωνΙωαννίνων
το1778αναδεικνύεταιστοπασαλίκι των Ιωαννίνων
ο γαμπρός του ο 28οκτάχρονος τότε γόνος του
Τεπελενίου,οΑλήπασάς,δηλαδήδιοικητήςτουσα-
ντζακίουτων Ιωαννίνων.Αρβανίτης,μουσουλμάνος,

γιδοβοσκός αρχικά και ύστερασκληρός ληστής με
δικό τουασκέρι ίδρυσεστην ουσία έναανεξάρτητο
ελληνοαλβανικό κράτος μέσα στην επικράτεια της
Οθωμανικής κυριαρχίας. Γιαπερισσότερο από 40
χρόνια διαδραμάτισε σημαντικό ρόλοστην ιστορία
τηςΗπείρουκαιόχιμόνο.

ΚατήργησεόλαταπρονόμιατωνΒλάχων,σκόρ-
πισετοντρόμοκαιτηνεξόντωσητωνεπαναστατών,
λεηλάτησεπεριουσίες και επέβαλε μια νέα εξοντω-
τική φορολογική αρπαγή σε όλη την περιοχή της
Πίνδου.

Καπετάνιος τηςμεγάληςφυγήςο ΓιώργοςΜπα-
ντραλέξης ( 1784 -1867).Ακολουθώντας μια δωδε-
κάχρονηΟδύσσεια διασχίσανε δυσπρόσιτα βουνά
ΣμόλικακαιΒασιλίτσακαιβρίσκουντηνκαταληκτική
τουςΙθάκηστοΒέρμιο.Οφιδωτόςδρόμοςμαςοδηγεί
ψηλότερα , μπροστά μας ξεδιπλώνεται το Εθνικό
ΧιονοδρομικόΚέντροτοπαλαιότεροτηςχώραςαπό
το 1934, χρονιάπου οργανώθηκαν οι πρώτοιΠα-
νελλήνιοιΑγώνεςχιονοδρομίας,σευψόμετρο1500-
1900 μέτρων.Υπόσχεται ατέλειωτεςώρεςπεριπέ-
τειαςγιατουριστικήκαιαθλητικήχιονοδρομίαπίστες
δρόμωναντοχήςμονοπάτιαπορείαςκαιορειβασίας.
Πλούσιεςσυνθήκες χιονιού ελεύθεροορίζοντα , εκ-
πληκτική ηλιοφάνεια υπηρεσίες και υποδομές για
άνετηκαιευχάριστηδιαμονή.

Στην αγκαλιά του - τηνΆνοιξη - φιλοξενεί πλή-
θοςαγριολούλουδων,λίλιουμ,άσπρες - κίτρινεςκαι
ροζπρίμουλες είδη ορχιδέωνσε όλα τα χρώματα.
Κίτρινοι και μοβ κρόκοι και ανεμώνες, αγριόκρινοι,

ζουμπούλια και νάρκισσοι.Μελισόχορτο, χαμομήλι,
μέντα, αρωματικά βότανα του βουνού.Τσάι κίτρινο
και μαύρο, ρίγανι, θυμάρι δυόσμο και σαλέπι. Στις
πιο χαμηλέςπλαγιέςπαπαρούνες, μολόχες, βιολέ-
τες, μαργαρίτες και μια σειρά απόάλλα λουλούδια
του βουνούπου δεν θυμάμαι και άλλαπολλάπου
δεν γνωρίζω για να τα αναφέρω.Και ο κύκλος της
άνθησης τελειώνει τοΦθινόπωρο μεπλήθος από
κυκλάμινα.Άγρια ζώα, λαγοί, ασβοί, σκίουροι, πε-
τροκούναβα, δενδροκούναβα, αλεπούδες, λύκοι,
αγριογούρουναάγριαάλογα και ζαρκάδια.Πέρδικες
,αγριοπερίστερα,φάσες,τσίχλες,περιστέρια,γερά-
κια,κουκουβάγιες.ΓύρωμαςπαντούΧειμώνας…!

ΟΧειμώναςείναιμιαταξικήεποχή.
Είναικάτισανταόνειραμαςπουβρίσκονταιπά-

νταεκείαλλάπαγωμένα,σαντιςεπιθυμίεςμαςπου
δενθαπραγματοποιηθούν.Μιαεποχήπουδιαχωρί-
ζειτουςανθρώπουςσεαυτούςπουμπορούννατον
χαρούν και σε αυτούςπου θα τον αντιμετωπίσουν
σανμιαοδυνηρήταλαιπωρία.ΤοόροςΒέρμιο,ένας
ζωντανόςοργανισμόςμαςκαλωσορίζεικαιμαςπρο-
σφέρειαπλόχερα τηνομορφιά του, τοοξυγόνο του,
μας χαρίζειψυχικήυγεία και ηρεμία.Παλιά λεγόταν
καιΔόξα. Στο έρημοακόμηαπό επισκέπτες χιονο-
δρομικό ετοιμάζουμε τον εξοπλισμόμας, κάτωαπό
συνεχήχιονόπτωση.Ζεστάρούχα,γάντια,σκούφους.

Πριν πάρουμε το μονοπάτι πρέπει να σαςπω
δυο λέξεις γύρω από την προέλευση αυτού του
βουνού που είναι συναρπαστική.Μια περιπέτεια
εκατομμυρίωνχρόνων,ότανόληαυτήηπεριοχήόσο

και αν απίθανοακούγεται σήμερα, ήταν τμήμα της
« θάλασσας τηςΤηθύος» απόλυτα υπαρκτής από
τα γεωλογικά δεδομένα , με κοραλλιογενείς ατόλες,
υφάλουςκαιαπίστευτουςσχηματισμούς.Γεωλογικές
ανακατατάξεις,εκρήξειςηφαιστείων,στερεοποιημένη
λάβα,ιζήματα–καιότιάλλοβάζειονουςτουανθρώ-
που– έδωσανμορφήστομεγαλειώδηαυτόβουνό.
Η θάλασσα τηςΤηθύος ονομάσθηκε έτσι από την
αρχαίαελληνικήθεότητατωνωκεανώνΤηθύς.Ήταν
κόρητουΟυρανούκαιτηςΓαίας,μιααπότιςΤιτανί-
δες.ΈλαβεσύζυγοτοναδελφότηςΩκεανόαπότον
οποίογέννησετρειςχιλιάδεςποτάμιουςθεούς,μετα-
ξύαυτώνήταν,οΑχελώος,οΑλφειός,οΑχέρων,ο
Ασωπόςκαιάλλοιπολλοί.καιισάριθμεςθεότητεςτις
Ωκεανίδες.ΣημερινάυπολείμματατηςΤηθύοςείναιη
ΜεσόγειοςκαιηΕρυθράθάλασσα…

Μπήκαμεστο μονοπάτι, ορειβατούμε τώραόλοι
εμείςμιαπαρέαμιασυντροφιάμέσασεδάσοςμεθε-
όρατεςοξιέςντυμένεςστηνμελαγχολίατουχειμώνα.
Οιθεόρατεςοξιέςμε τοάσπροφόρεμα τους,πόσο
διαφορετικέςφαίνονται; Στο βάθος , θεριόπελώριο
ξεπροβάλλει η κορφήφορτωμένη από χιόνι.Τώρα
βουήκαιαντάρα.Οάνεμοςπαλεύειμετοχιόνικαιτο
σηκώνεισεσύννεφαπουτοσκορπάστιςγειτονικές
κορυφές.Τώρακάθεβήμακαιμιαδοκιμασία.

Θέληση και αντοχήδοκιμάζονται συνέχεια.Καρ-
φώνουμε τα μπατόν στο χιόνι και σταματάμε για
σύντομεςανάσες.Πάνωαπό τα κεφάλια μαςμόνο
οουρανός,κάτωχαμηλάτοδιάσελοπουόλοξεμα-
κραίνει, γαντζωμένοι στηνπλαγιά μεταξύ ουρανού
και γης συνεχίζουμε μικροί και ασήμαντοι μέσασε
τούτοτονχαμότηςχιονοθύελλαςκαιτηςομίχλης.

Βρισκόμαστεστην κορυφή,στοβάθος κάτωχα-
μηλάαχνοφαίνεταιοποταμόςΑλιάκμοναςναανοίγει
ένα υδάτινο μονοπάτι και τριγύρωοι άλλες βουνο-
κορφέςχιονισμένες,αιώνιες.

Επιστροφή…
Οκαφέςστασαλέ του χιονοδρομικού μας δίνει

δυνάμειςγια τησυνέχεια.Πριν τομεσημέριπήραμε
τονδρόμο του γυρισμού. Hορειβασίαδεν είναι α-
πλάένασπορ,είναιέναςτρόποςναανακαλύψουμε
τον εαυτό μας, μια διέξοδος, ένα ταξίδι, μια από-
δρασηαπότηνκαθημερινότητα,μιαεμπειρία…!Με
συνεργάτη τον σκηνοθέτηΧειμώνασε μια μυστική
συμφωνίατουβουνούηφύσημαςέκλεισεραντεβού
καισήμερα.Ηψυχήμαςκαθηλωμένηστοονειρεμέ-
νοσκηνικό μας μετέδωσε μια γλύκαπου ξεχύθηκε
στουςφίλουςορειβάτεςκαιστουςπεραστικούςθεα-
τές, λάτρεις τουβουνού.Άλλημια μέραορειβασίας
άλλημιαεξόρμησηεδώστοδικόμαςβουνότελείωσε
μεεπιτυχία.

Συγχαρητήριαστουςνέουςφίλουςορειβάτες.

Με τα ματς της 12ης 
αγωνιστικής συνε-
χίστηκε  το πρωτά-

θλημα της Β’ κατηγορίας της 
ΕΠΣ Ημαθίας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι
βαθμολογίες:

Α’ ΕΠΣΗ (1ος όμιλος) - 12η αγωνι-
στική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παλατίτσια-Ν.Νικομήδεια........6-1
Καψόχωρα-Λουτρός................1-0
Καμποχώρι-Σχοινάς.................1-1
ΑΕΤρικάλων-Διαβατός............0-2
Κυψέλη-Λιανοβέργι..................1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1Σχοινάς....................................29
2ΑΕΤρικάλων............................23
3Καμποχώρι..............................23
4Διαβατός..................................21
5Καψόχωρα...............................20
6Παλατίτσια...............................13
7Λουτρός...................................12
8Κυψέλη.................................... 11
9Λιανοβέργι...............................10
10Ν.Νικομήδεια..........................7

Α’ ΕΠΣΗ (2ος όμιλος) - 12η αγωνι-
στική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαρίνα-Πατρίδα......................3-1
Ζερβοχώρι-Επισκοπή..............1-2
Αγ.Γεώργιος-Λευκάδια............0-1
ΔόξαΝ.-Αγ.Βαρβάρα..............1-5
ΆχθοςΑρούρης-Ραχιά.............1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ΆχθοςΑρούρης........................29
2Αγ.Βαρβάρα............................26

3Μαρίνα.....................................25
4Ραχιά.......................................19
5Λευκάδια..................................16
6Ζερβοχώρι...............................15
7Αγ.Γεώργιος............................14
8Επισκοπή................................12
9Πατρίδα...................................10
10ΔόξαΝ.....................................3

πηγή .kerkidasport.gr

Β’ΕΠΣΗμαθίας
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

και οι βαθμολογίες

10οςαγώναςορεινούτρεξίματος
Ξηρολιβάδου14χλμ-Κυριακη19-7-20

ΟΣύλλογοςδρομέωνΒέροιαςκαιτοΚΑΠΑτουΔήμουΒέροιαςανακοινώνουν
την ημερομηνία του ‘’10ουαγώναορεινού τρεξίματοςΞηρολιβάδου14χλμ’’ και
ορίζουνωςημέραδιεξαγωγήςτουαγώνατηνΚυριακή19Ιουλίου2020.

ΣταμέσατουΑπριλίουπερίπουθαανακοινωθείηπροκήρυξητουαγώνακαι
θαανοίξουνοιφόρμεςεγγραφών
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ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροεσπερίδα για την κοπή  
βασιλόπιττας του 2020

Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΑΑΣ διοργανώνει χοροεσπερίδα για 
την κοπή της Βασιλόπιττας του 2020 και τη Βράβευση των Αριστούχων μαθητών του παρελθό-
ντος σχολικού έτους, τέκνων των Μελών του, με την ευκαιρία  και της εορτής των Τριών Ιεραρ-
χών.  Επίσης θα τιμηθούν Μέλη μας που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στην Πατρίδα, 
την Ένωση, το Συνάδελφο και την Κοινωνία. 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την 1η Φεβρουαρίου 2020 στη ΛΑΦ Βεροίας, από την 
20.00 (8μμ) ώρα. Τη βραδιά θα επενδύσουν αναγνωρισμένοι μουσικοί ποιότητας, γνωστοί πα-
ραγωγοί κεφιού, ενισχυόμενοι κατά περίπτωση από ταλαντούχους συμμετέχοντες.

Προσκαλούμε τα Μέλη και τους Φίλους του Παραρτήματος να συμμετάσχουν.
Προσκλήσεις διατίθενται στο Παράρτημα, από το πρωί της 14ης μέχρι και το μεσημέρι της 

27ης Ιανουαρίου 2019. 
Το Δ.Σ.

Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των Δ. Στυλια-

νίδη, Θ. Σωτηρόπουλου, Α. 
Σιμώνη και Δ. Αλμαλιώτη «Η 
συμβολή της Διατροφής στην 
υγεία των ανθρώπων», από 
τις εκδόσεις «ΑΓΡΟΤύπος 
α.ε.».

Το βιβλίο διατίθεται από το 
βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» 
της Βέροιας.

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 Συλ-
λόγου, 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 πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.30 

π.μ. στον ίδιο χώρο.
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

Εκπαιδευτική επίσκεψη  
στις δομές του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας 

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου, πραγ-
ματοποίησε επίσκεψη στις δομές του 
ΣΟΦΨΥ Ημαθίας οι σπουδαστές του 
Β΄ Τμήματος  Φύλακων Μουσείων & 
Αρχαιολογικών Χώρων του Δημόσιου 
ΙΕΚ Βέροιας, για το μάθημα της Τουρι-
στικής Ψυχολογίας.

  Στο χώρο τους υποδέχτηκαν ο 
Πρόεδρος Γιώργος Σαλιάγκας, η Υ-
πεύθυνη της Δομής Ελευθερία Βενε-
τσανάκου και η Κοινωνικής Λειτουρ-
γός Βίκυ Κόγια, οι οποίοι μετά από 
μια σύντομη ξενάγηση τους ενημέ-
ρωσαν αναλυτικά για την ιστορία του 
Συλλόγου, τις δραστηριότητες και τα 
προβλήματά του και κύρια για τη λει-
τουργία και τις παρεχόμενες υπηρε-
σίες του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλί-
κων με ψυχικές διαταραχές Βέροιας, 
τους στόχους και τις προοπτικές του.

  Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα θέματα της ψυχικής υγείας και τις ανάγκες της περιοχής για δομές και υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας.

Χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας των  Πολιτικών 
Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Ημαθίας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε την τέ-

λεση 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 μνη-
μόσυνο θα είναι τιμή και σεβασμός στη μνήμη των.

Με εκτίμηση  Το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Συνδέσμου (Πάροδος Βερμίου 3 Βέ-

ροια).

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.

Δράση του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας για την εκπαίδευση 

ανέργων του Δήμου 
Βέροιας σε θέματα

 τουρισμού και πολιτισμού 
Το Επιμελητήριο Ημαθίας, αρωγός της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας 

του Νομού, αναδείχτηκε δυνητικός δικαιούχος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική 
Μακεδονία”, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), υπό τον 
τίτλο “Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσι-
μης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) της Βέροιας”, με θέμα: “Πρόγραμμα προώθησης της 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τομέα του τουρισμού́ και τον πολιτισμό́”.  

Η δράση αφορά την εκπαίδευση ανέργων του Δήμου Βέροιας, μέσω προγραμμάτων 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης, με σκοπό την δημιουργία 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου των καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι έως τέσσερα χρόνια, με εκπαίδευση και συστη-
ματική παρακολούθηση των αναγκών των εν δυνάμει νέων επιχειρηματικών και συνεχή 
παρακολούθηση των νεοφυών επιχειρήσεων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα του 
προγράμματος, με σκοπό την ανάπτυξη και την εδραίωση νέων καινοτόμων επιχειρημα-
τικών πρωτοβουλιών και απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Βέροιας. 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 117.000,00€.
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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.

Ευχαριστήριο 
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Με την ευκαιρία έναρξης της νέας χρονιάς το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί ευχαριστεί θερμά, ιδίως εκ μέρους των φιλοξενούμενων παιδιών, όλους τους συμπολίτες 
μας, που συνέβαλαν με τις προσφορές τους (δωρεές σε χρήματα και σε είδος) στην αποδοτική 
λειτουργία των Δομών μας. Ιδιαίτερη μνεία οφείλεται στον κ. Γεράσιμο Καλλιγά, για τη σταθερή 
και πολύτιμη βοήθειά του.

Το Δ.Σ. της Πρωτοβουλία για το Παιδί ευχαριστεί ακόμη:
1.Την κυρία Αλεξάνδρα Γιάκα για τη δωρεά ποσού 500€ στη μνήμη του πατέρα της και του 

πεθερού της.
2. Την οικογένεια του κυρίου Αθανασίου Τζιώλα, για τη δωρεά ποσού 150€.
3. Την οικογένεια των Βασιλείου και Δήμητρας Τζιώλα, για τη δωρεά ποσού 150€.
4. Την οικογένεια των Philippe και Chrysoula Verstuyft για τη δωρεά ποσού 150€.
5. Τον παιδικό σταθμό «Πολύχρωμο Δενδράκι» της Σκύδρας, για τη δωρεά ποσού 100€.
6. Τον κύριο Στέφανο Μιχαηλίδη για τη δωρεά ποσού 50€.
7. Τον κύριο Ιωάννη-Χρυσοβαλάντη Στουρνάρα για τη δωρεά ποσού 25€.
8. Τον κύριο Αριστείδη Ορφανίδη, για τη δωρεά ποσού 20€.
9. Το πρατήριο υγρών καυσίμων των αδελφών Σιδηροπούλου, για την προσφορά κουπών.
Θερμές ευχαριστίες οφείλονται ακόμη στο καφέ Black Luxury της οδού Τσαλδάρη, για τη χρι-

στουγεννιάτικη τακτική εκδήλωση που διοργάνωσε, δίνοντας μεγάλη χαρά στα παιδιά μας.
 ΤΟ Δ.Σ.

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

Εύξεινος Λέσχη Νάουσας: Παρουσίαση 
του ημερολογίου 

«Πόντος, μνήμη - χρέος - δικαίωση»
Η Π.Ε. Ημαθίας και οι εκδόσεις Μίλη-

τος, σε συνεργασία με την Εύξεινο Λέ-
σχη Ποντίων Νάουσας, παρουσιάζουν 
το ημερολόγιο «Πόντος, μνήμη - χρέος 
- δικαίωση», το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 
2020 και ώρα 6:30 μ.μ., στον Πολυχώρο 
Πολιτισμού Νάουσας «Χρήστος Λανα-
ράς» - Αίθουσα ΕΡΙΑ.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγ-
ματοποιηθεί ομιλία από τον χοροδιδά-
σκαλο κ. Βασίλη Ασβεστά, με θέμα «Η 
γενοκτονία των Χριστιανικών λαών της 
Ανατολίας, 100 χρόνια μετά...» και θα α-
κολουθήσουν τοποθετήσεις από τον σκη-
νοθέτη της σειράς «Το Κόκκινο Ποτάμι» 
κ. Μανούσο Μανουσάκη και τους πρω-
ταγωνιστές αυτής, κ. Ιωάννη Παπαζήση 
και κα. Αναστασία Παντούση. Επίσης, θα 
παρευρίσκεται ο ηθοποιός της σειράς κ. 
Τάκης Βαμβακίδης.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την 
απαγγελία του ποιήματος «Πάρθεν» του 
Κ.Π. Καβάφη, το τραγούδι «Πάρθεν η 
Ρωμανία» και τον χορό «Μαχαίρια».

Eίσοδος ελεύθερη

Το Λύκειο Ελληνίδων 
της Βέροιας έκοψε 

την βασιλόπιτα του 2020

Το απόγευμα της Κυ-
ριακής 12 Ιανουαρίου, μέ-
λη και φίλοι του Λυκείου 
Ελληνίδων της Βέροιας 
(ΛΕΒ) , συγκεντρώθηκαν 
στον ασφυκτικά γεμάτο 
πολυχώρο της ΕΛΙΑΣ για 
την κοπή της Βασιλόπιτας

Η Πρόεδρος του Λ.Ε.Β. 
κ. Έλλη Μάλαμα, στον 
σύντομο χαιρετισμό της 
καλωσόρισε τον κόσμο, 
μίλησε για τα 40 χρόνια 
λειτουργίας του Σωμα-
τείου, για τις πολλές και 
ποικίλες εκδηλώσεις για το 
2020 και για την έκδοση 
του επετειακού Λευκώμα-
τος που θα κυκλοφορήσει 
προσεχώς. 

Στη συνέχεια ο Μητρο-
πολίτης Βεροίας Ναούσης 
και Καμπανίας κ.κ. Παντε-
λεήμων ευλόγησε την Βα-
σιλόπιτα . 

Ακολούθησε η παρου-
σίαση χορών(Ηπείρου, 
Θράκης, Μακεδονίας) α-
πό τρία παιδικά χορευτικά 
τμήματα, με τη δασκάλα 
χορού Ζωή Βεσυροπού-
λου.

Η εκδήλωση ολοκλη-
ρώθηκε με φαγητό και 
πλούσιο γλέντι, με το πα-
ραδοσιακό συγκρότημα 
του Βαγγέλη Ψαθά. 



Τετάρτη 15-1-2020
14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)
23310-24534

14:30-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669
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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

Με τοπροεδρείο τηςΕλληνικήςΠοδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας συναντήθηκε οΥφυπουργόςΠολιτι-
σμού καιΑθλητισμού,ΛευτέρηςΑυγενάκης.Αντικεί-
μενα τηςδίωρηςσυζήτησηςήταν το επικείμενο νο-
μοθετικόπλαίσιοαναμόρφωσηςτηςλειτουργίαςτων
ΛεσχώνΦιλάθλων και η προετοιμασία υποβολής
φακέλουυποψηφιότητας,έπειτααπότηναίτησητης
Ομοσπονδίαςπρος τηνUEFA,για τηνδιοργάνωση
τουτελικούτουEuropaConferenceLeagueτο2022
ή το 2023στοΠαγκρήτιο.Υπήρξεσυμφωνίαόλων
ότιοιΛέσχεςΦιλάθλωνείναιαναπόσπαστοκομμάτι
τουποδοσφαίρου,αλλά το ισχύονπλαίσιο λειτουρ-
γίας τους δεν ικανοποιεί, δεν ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες ευρωπαϊκέςανάγκες καιπροοπτικές και
ενίοτεσυντελείστηβία.Ετσι,προγραμματίστηκενέα
συνάντησηγιατηνπροσεχήΠέμπτη,16Ιανουαρίου
στις09:30,παρουσίακαιτηςSuperLeague1.Υπεν-
θυμίζεταιότιοΣυνεταιρισμόςκατέθεσετιςπροάλλες
τις δικές τουπροτάσεις για την αναμόρφωση του
πλαισίουλειτουργίαςτωνΛεσχώνΦιλάθλων.

Νασημειωθεί ότι για τοσυγκεκριμένοθέμα επί-
κεινται τιςπροσεχείς ημέρες διαβουλεύσεις του κ.
Αυγενάκη και με τα συναρμόδια υπουργεία, Προ-
στασίας τουΠολίτη,Δικαιοσύνης καιΨηφιακήςΠο-
λιτικής.Εξάλλου,γιατηνπροετοιμασίαυποβολήςως
τις 20Φεβρουαρίουαπό τηνΕΠΟστηνUEFA του
φακέλου υποψηφιότητας για την διοργάνωση του
τελικούτουEuropaConferenceLeagueτο2022ήτο
2023στοΠαγκρήτιο,oΥφυπουργόςΑθλητισμούδια-
βεβαίωσεότιηΠολιτείαστηρίζειτηνπροσπάθειακαι
θασταθείαρωγός,όπωςήδηπράττειμεαντίστοιχες
προσπάθειεςσεάλλααθλήματα, καθώς είναιπολύ
σημαντικόηχώραμαςνααρχίσειπάλι ναδιεκδικεί
σπουδαίααθλητικάγεγονότα,ξαναβρίσκονταςτηθέ-
σηπουτηςαρμόζειστονπαγκόσμιοαθλητικόχάρτη.

ΕκμέρουςτηςΕΠΟπαραβρέθηκανοιΕυάγγελος
Γραμμένος (πρόεδρος), ΣτέργιοςΑντωνίου (α’ αντι-
πρόεδρος),ΠερικλήςΛασκαράκης (ταμίας),Λεωνί-
δαςΘωμαϊδης (μέλος τηςΕκτελεστικήςΕπιτροπής)
καιοεκτελεστικόςγραμματέας,ΑλέξηςΔέδες.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της
ΕΠΟδήλωσε:«Στησημερινήσυνάντησηπεριστρά-
φηκεησυζήτησησταζητήματατουεκσυγχρονισμού
του θεσμικού πλαισίου που προτίθεται να φέρει
προςψήφιση ο υπουργός και αφορά στιςΛέσχες
Φιλάθλωνκαισεθέματαβίας,αλλάκαιστηνπρωτο-
βουλίαμαςναδιεκδικήσουμε,μετηναρωγήκαιτην
απόλυτηστήριξητουΥπουργού,τηδιοργάνωσητου
τελικούτουEuropaConferenceLeagueτο2022ήτο
2023.Έγινεανταλλαγήαπόψεων,ησυζήτησηήταν
εποικοδομητική και θασυνεχιστεί, προκειμένου να
ταβάλουμεόλασεμιασειρά, τηνΠέμπτη τοπρωί
με τηνπαρουσία και των εκπροσώπων τηςSuper
League». ΟΥφυπουργόςΑθλητισμού αρχικά, εν
όψειτηςνέαςχρονιάς,ευχήθηκεστουςαθλητέςμας
ναέχουνυγεία,πίστηκαιαγωνιστικότηταπροκειμέ-
νουνακάνουνπερήφανη τηχώραμαςστουςΟλυ-
μπιακούςΑγώνεςτουΤόκιο,αλλάκαισεόλουςόσοι
δίνουν τώρα τη μάχη τους και διεκδικούν μια θέση
στοβάθροστουςΧειμερινούςΟλυμπιακούςΑγώνες
Νέων.Κατόπινοκ.Αυγενάκηςαναφέρθηκεστηση-
μερινήσυνάντησηεπισημαίνονταςταεξής:

«Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη τηςΕΠΟ γιατί
είχαμεμιαπολύουσιαστικήσυζήτηση.Μιλήσαμεγια
το θέμα της οπαδικής βίας και κυρίως για το θέμα
τουπλαισίουλειτουργίας τωνΛεσχώνΦιλάθλων.Η
θέση του υπουργείου μας είναι τελείως ξεκάθαρη:
οιΛέσχεςΦιλάθλωναποτελούναναπόσπαστοκομ-
μάτι τηςποδοσφαιρικής κοινότητας, άραπρέπει να
υπάρχουν, όμως, το νομικόπλαίσιο, οι σχέσεις με
τιςΠΑΕ,ο τρόπος ελέγχου, είναιμιαυπόθεσηπου
βεβαίως αφορά τηνΕΠΟ, τηSuper League, αλλά
αφορά και τα τρίασυναρμόδια υπουργεία.ΤοΠρο-
στασίαςτουΠολίτη,τοΔικαιοσύνηςκαιτοΨηφιακής
Πολιτικής.Μετατρίασυναρμόδιαυπουργεία,φυσι-
κάκαιμετηδικήμαςσυμμετοχήαλλάκαιτησυνερ-
γασία με τουςαρμόδιουςφορείς τουποδοσφαίρου
με τους οποίους θα έχουμε και νέασυνάντηση την
Πέμπτητοπρωί,θαείμαστεσεθέσηναδιαμορφώ-
σουμε έναπλαίσιο, όπου ναι μεν εμείς είμαστε οι

επισπεύδοντεςαλλάτονπρώτοβαθμόευθύνηςστην
υλοποίησηκαιεφαρμογήτουθατηνέχειτοΥπουρ-
γείοΠροστασίαςτουΠολίτη.Αυτόσεότιαφοράκαι
τοθέμαελέγχουλειτουργίαςτωνλεσχώναλλάκαισε
ότιαφοράταζητήματαοπαδικήςβίαςπουαντιμετω-
πίζειηχώραμαςτιςτελευταίεςμέρεςήπουπιθανόν
νααντιμετωπίσει στομέλλον,που τοαπευχόμαστε
βεβαίως.

Συναρμόδιο υπουργείο σε δεύτερο βαθμό είναι
καιτουπουργείοΔικαιοσύνης,αλλάκαιτοΨηφιακής
Πολιτικής,γιαμιασειράεφαρμογώνπουκαλείταινα
λάβει υπόψη, να εφαρμόσει, να τρέξειώστεπολύ
σύντομα να εκσυγχρονιστούμεσε θέματααρμοδιό-
τητάςτου,όπωςσυζητήσαμεκαιμετουςεκπροσώ-
πουςτηςΕΠΟ.

Είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν συνεργαστούμε, α-
ποτέλεσμαδεν θα βγει. Είναι επίσης ξεκάθαροότι
κάποιαστιγμήτελειώνουνοισυζητήσειςκαιπροχω-
ράμεσεπρωτοβουλίες,σε νομοθέτηση,σεπλαίσιο
πουπρέπει όλοι να εφαρμόσουμεστο κομμάτι της
ευθύνηςπου μας αναλογεί. Σε αυτή τηνπροσπά-
θεια κινούμαστεσυντονισμένα και συνεργαζόμαστε
στενά.Σε ότι αφορά τώρα τοθέμα τηςδιεκδίκησης
της διοργάνωσης του τελικού στο Ηράκλειο, τον
πρώτολόγο έχειηΕΠΟ.Υπάρχειαπόλυτηστήριξη
τουΥπουργείουΑθλητισμούσεαυτήτημεγάληπο-
δοσφαιρικήδιοργάνωσητηςUEFAγιατο2022ήτο
2023.Μια καινούργια διοργάνωση,που ευχόμαστε
με τη συμβολή όλων, να καταφέρει να κερδίσει η
Ελλάδακαιναμπειξανάστοσαλόνιτωνδιεκδικητών
καιτωνχωρώνπουμπορούνναυλοποιήσουνμεγά-
λααθλητικάγεγονότα.

Πιστεύουμε σε αυτές τις διοργανώσεις και θα
δουλέψουμε μαζί. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλος
ανταγωνισμός, ότι υπάρχουν και άλλες χώρες με
πολύπιοσύγχρονεςαθλητικέςυποδομέςπουδιεκδι-
κούνκαιεκείνες,ωστόσοκανέναςδενκέρδισεπριν
δώσειτημάχη.Εμείςείμαστεέτοιμοιναδώσουμετη
μάχηκαιείμαστεβέβαιοιότιστοτέλοςθακερδίσου-
μετοκαλύτερογιατοελληνικόποδόσφαιρο».

Στηντελικήευθείαηαναμόρφωσητηςλειτουργίαςτων
ΛεσχώνΦιλάθλων,στοπλαίσιοτηςαντιμετώπισηςτηςβίας

-Νέα συνάντηση με ΕΠΟ και SL1 την προσεχή Πέμπτη, διαβουλεύσεις και με τα συναρμόδια 
Υπουργεία, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Πολιτικής
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της
Β. Όλγας κοντά στην
Ανάληψη διαμέρισμα
3ου ορόφου, 80 τ.μ.

καθαρό,78.000ευρώ.
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.ΜΑΡΙΝΑπωλεί-
ται μονοκατοικία δύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειοκαι70τ.μ.
1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα, σε οικόπεδο
595 τ.μ., πάνω στον
κεντρικό δρόμο, 10

λεπτά από τη Βέροια,
δίπλα από τονΑγ. 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

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα
45 τ.μ., ημιόροφος.Τι-
μή 150  ευρώ. Τηλ.:
2331022063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειο διαμέρισμα76
τ.μ.,πραγματικόςλου-
λουδότοπος με κλι-
ματισμό, καλοριφέρ,

πάρκιγκ, χωρίς κοινό-
χρηστα, Γρεβενών 11
καιΕρμούγωνία.Τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι

κοντά στην Βενιζέλου

πρώηνιατρείομεπέντε
χώρους,2W.C.,άριστο
με σκάλαΑμΕΑ, μεγά-
λο ασανσέρ, 400 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματικός χώρος
επίτηςΒενιζέλου7στη
Βέροια, καθαρού εμ-

βαδού42τ.μ.,στον2ο
όροφο.Περιλαμβάνει 3
χώρους καιW.C.Τηλ.:
2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος50 τ.μ.,πλήρως
ανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

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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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμεδί-
πλωμαΓ΄ καιΔ΄ κατηγορι-
αςγιαμόνιμηπρωινήαπα-
σχόληση. Τηλ.: κ. Κώστα
2331021904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης για
εμπορία κρεάτων. Πληρ.
τηλ.:2332042608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλάβει
2άτομα,ένανοδηγόμεδί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας και
έναν αποθηκάριο έως 45

ετών.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερ-
μανίακυρίαχωρίςοικο-
γενειακές υποχρεώσεις
για εργασία σε ελληνι-
κό εστιατόριο.ΜΙσθός,
ασφάλε ια ,  δ ιαμονή.
Πληρ .  τηλ . :  6972
816816.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο δη -
γός-πωλητήςσεεμπο-
ρική επιχείρηση. Α-
παραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι.
και κάρτα ηλεκτρονι-
κού ταχογράφου, έως
38 ετών. Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@
otenet.gr και στοΦαξ:
2331091610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑ Ι  ο -
δηγο ί  μ ε  δ ίπλωμα
Γ’ κατηγορίας και ε-
μπειρ ία στ ις  πωλή-
σε ις .  Αποστολή β ι -
ογραφικών στο sta-
afoi@otenet.gr.

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.



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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

για φύλαξη μικρών παι-

διών. Πληρ. τηλ.: 6973
680844.

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-
λαμβάνει φροντίδα και
περιποίηση ηλικιωμένων
και παιδιών για κάποιες

ώρες.Τηλ.:6983435188.
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει

τη φροντίδα και περιποί-
ηση ηλικιωμένων για ό-

λο το 24ωρο. Τηλ.: 6986
276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, πε-

ριοχήΑιγιάλειας,ποσό-
τητα120κιλά,τιμή4,00
ευρώ το κιλό που βγή-
κε 24-12-2019. Πληρ.
τηλ.: 6993 546941 κος
Παναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 κα-
ρέκλες  τραπεζαρίας

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.



ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύ-
κτης DELONGHI 150 ευρώ, 1 μπα-
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)



Επίκαιρη ερώτηση 
προς τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη 
με θέμα «Εργασιακά 
δικαιώματα: Επιστροφή 
στην ‘κανονικότητα’ των 
Μνημονίων» κατέθεσε 
ο Αλέξης Τσίπρας. Ο 
αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης κα-
τηγορεί την κυβέρνηση 
ότι μέσα σε έξι μήνες 
έχει υλοποιήσει παρεμ-
βάσεις στα εργασιακά 
«που αφαιρούν δικαιώ-
ματα, καταργούν μέτρα 
προστασίας των εργα-
ζομένων και οδηγούν σε 
μειώσεις μισθών». 

Ειδικότερα, ρωτά 
τον πρωθυπουργό πώς 
σκοπεύει να αντιμετω-
πίσει «την εντεινόμενη 
εργοδοτική αυθαιρεσία που έχει οδηγήσει ήδη σε αρ-
νητικά ρεκόρ απολύσεων τους τελευταίους μήνες». 
Θέτει το ερώτημα αν θα προχωρήσει «στην ανεπαρ-
κή, έστω, αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως είχα-
τε δεσμευτεί προεκλογικά, στο διπλάσιο του ρυθμού 
ανάπτυξης, δηλαδή κατά 5,6% ή υιοθετείτε τη δήλω-
ση του υπουργού σας κ. Σταϊκούρα ότι η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ με την αύξηση του Φεβρουαρίου του 2019, 
ενσωμάτωσε τις απαιτούμενες αυξήσεις για την επό-
μενη τετραετία;». Επιπλέον ρωτά τον πρωθυπουργό 
αν σκοπεύει να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμ-
ματος κατά του brain drain, ώστε να συνεχίσουν οι 
5.500 νέοι επιστήμονες να προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου «ή θα 
οδηγήσετε χιλιάδες εξ αυτών στη μετανάστευση;». 

Στο κείμενο της επίκαιρης ερώτησής του, ο κ. 
Τσίπρας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «τα μέτρα και 
οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης διαμορφώ-
νουν, πάρα την έξοδο από τα μνημόνια, εκ νέου ένα 
περιβάλλον συμπίεσης μισθών και εργασιακών δι-
καιωμάτων». Προσθέτει ότι αυτό το περιβάλλον «δεν 
μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για τον κόσμο της 

εργασίας στη χώρα μας».
Ειδικότερα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ξεκίνησε 

«με την υποβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε. και την κατάργηση 
της αυτονομίας του, ενθαρρύνοντας την παραβατι-
κότητα στην αγορά εργασίας» και στη συνέχεια, «με 
τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, καταργήσατε 
την αιτιολόγηση των απολύσεων, όπως και τα μέτρα 
προστασίας των εργολαβικών εργαζομένων».

Επιπλέον την επικρίνει ότι με τον «αναπτυξιακό» 
νόμο «αποδιαρθρώσατε εκ νέου» το πλαίσιο των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ 
είχε επαναφέρει τον Αύγουστο του 2018. Αναφέρει 
ειδικότερα επ’ αυτό πως με αυτόν τον νόμο «ο υ-
πουργός Εργασίας εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίζει 
ποιες επιχειρήσεις θα μπορούν να μην εφαρμόζουν 
τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να 
μειώνουν μισθούς επικαλούμενες οικονομικά προ-
βλήματα, και να αποκτούν αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα». Συγχρόνως, σημειώνει ο κ. Τσίπρας, 
κατ’ εφαρμογή του ίδιου νόμου τοπικές συμβάσεις 
μπορούν να δημιουργούν ζώνες φτηνότερης εργα-
σίας. «Επίσης, θέσατε τέτοιους περιορισμούς που 
καταργούν το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής των 

εργαζομένων στη Διαιτησία, ενέργεια 
που είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και 
τη νομολογία του ΣτΕ», συμπληρώ-
νει.  

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπο-
γραμμίζει ότι «πρόκειται για μια ολική 
επαναφορά στα πλήγματα του 2ου 
μνημονίου». Προσθέτει ότι παράλλη-
λα με τις νομοθετικές παρεμβάσεις 
στους έξι μήνες διακυβέρνησης της 
ΝΔ «καταγράφηκαν αλλεπάλληλα αρ-
νητικά ρεκόρ στην αγορά εργασίας», 
υπενθυμίζοντας  «το ρεκόρ 18ετίας 
στις απολύσεις τον Οκτώ-
βριο με απώλεια 126.000 
θέσεων εργασίας, τον χει-
ρότερο Δεκέμβριο από το 
2013, τη μείωση των νέ-
ων θέσεων εργασίας κατά 
13.500 σε σχέση με πέρυσι 
αλλά και την αύξηση της 
μερικής και εκ περιτροπής 
απασχόλησης».

«Η πολιτική της κυβέρνησης έχει δώσει 
ένα γενικευμένο σήμα αυθαιρεσίας στην 
αγορά εργασίας», υποστηρίζει ο κ. Τσί-
πρας και αναφέρει πιο συγκεκριμένα ότι 
«μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Τράπεζα 
Πειραιώς, ο ΟΤΕ, τα Λιπάσματα Καβάλας 
προχωρούν σε απολύσεις, σε μειώσεις 
μισθών, σε ελαστικοποίηση της εργασίας 
και εργολαβοποίηση», ενώ στη ΔΕΗ «η 
ίδια η κυβέρνησή σας κατήργησε με νόμο 
τη συλλογική σύμβαση εργασίας για τους 
νεοπροσλαμβανόμενους, δημιουργώντας 
εργαζόμενους δύο ταχυτήτων». 

Αναφορικά με το ζήτημα του κατώτατου 
μισθού, «τον οποίον ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε 
κατά 11% και 27% για τους νέους καταρ-
γώντας τον υποκατώτατο», λέει προς τον 
πρωθυπουργό ότι «δεν έχετε ακόμη απα-
ντήσει αν θα προχωρήσετε στην διπλάσια 
της ανάπτυξης αύξηση όπως δεσμευτήκα-
τε προεκλογικά». Μια αύξηση, υποστηρί-
ζει, «που θα ήταν αναιμική, αλλά που, ακό-

μη και αυτή, στελέχη της κυβέρνησής σας αφήνουν 
να εννοηθεί ότι μπορεί να μην συμβεί». «Ποτέ δεν 
επικρίνατε έστω και λεκτικά την προσφυγή του ΣΕΒ 
για την ακύρωση της αύξησης μισθών λόγω των τρι-
ετιών», σχολιάζει ο κ. Τσίπρας. 

Ακόμη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης επικρίνει την κυβέρνηση για άρνηση ανανέωσης 
των συμβάσεων του προγράμματος κατά του brain 
drain που υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία 
5.500 νέων επιστημόνων σε κρίσιμους τομείς του 
δημοσίου, «οδηγώντας τους στην ανεργία και τη 
μετανάστευση». 

P Για να σας πω 
την αμαρτία μου, α-
πό τον άγιο Βασίλη 
ζήτησα φέτος να μην 
ξυπνάω φτωχός και 
νυσταγμένος.

 
P Πάντως όποιος 

τού ζήτησε να καταρ-
γηθεί η σχολική αργία 
των τριών ιεραρχών, 
βγήκε!

 
P Είναι μια εκ-

δίκηση της ιστορίας, 
αφού όλα τα παιδιά 
γνώριζαν πολύ καλά 
την αργία, αλλά κανένα τους τρεις ιεράρχες.

 
P Την πάτησαν κι αυτοί διά της... αφαιρετικής 

των τεσσάρων ευαγγελιστών: που ήταν τρεις, οι 
εξής δύο, ο Λουκάς.

 
P Πάντως το μεγαλύτερο ιστορικό ψέμα 

είναι ότι κάποτε τελείωσε ο Μεσαίωνας.
 
P Κι ότι δήθεν το μέλλον είναι μπροστά μας. 
 
P Μετά το θέμα των εκτρώσεων, να ανα-

θεωρήσουμε κι αυτό με την ψήφο των γυναι-
κών ε;

 
P Κι όταν θα φτάσουμε στο αν η γη είναι 

στρογγυλή ή επίπεδη, πάρτε με να έλθω. Έχω 
θέση.

 

P Πάντως το βέβαιο είναι πως όλα τα νέα 
έτη ξεκινούν με δίαιτα και όλα τα παλιά τε-
λειώνουν με έξτρα βάρος.

 
P Ωστόσο όλα έχουν την εξήγησή τους. Π.χ., 

μου πήρε ο κουμπάρος να βγούμε για μουσική, κι 
εγώ άκουσα για μουσακά.

P Λεπτομέρεια: εντέλει φάγαμε μουσακά 
μετά μουσικής.

 
P Φρίκη! Δυο χέρια και ένα πόδι βρέθηκαν 

σε σακούλα σκουπιδιών στο Δουβλίνο! Τι έγινε; 
Εκεί ψηφίζουν και με τα πόδια;

 
P Δυσαρεστήθηκε η αγάπη επειδή λέει 

δεν συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός 
στη Λιβύη. Σε ένα σπίτι, όπου έχει να επιτευ-
χθεί συμφωνία γενικώς από την εποχή του 
Μιλένιουμ.

 
P Εκείνη την εποχή όμως συμφωνούσαμε σε 

όλα, σε αναζήτηση μιας θέσης στον παράδεισο. Ο 
μη γένοιτο.

 
P Λογικά, τραγούδι που να λέει πάνω-κά-

τω: ‘φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για 
μένα, χωρίς εμένα’, πρέπει να έχουν και στη 
Λιβύη ε;

 
P Στις προβλέψιμες χώρες, γίνεται στο πο-

λιτειακό ό,τι με τη Γερμανία στο ποδοσφαιρικό: 
υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι, αλλά στο τέλος κερ-
δίζει ο Προκόπης Παυλόπουλος.

 
P Καλά έκανε η αστυνομία και επιτέθηκε 

στο Κουκάκι. Μα… γάλα είναι αυτό που βγά-
ζουν;

 
P Και:

 Δύο φίλοι, πολύ εγωιστές και οι δύο, τσακώ-
νονται συνέχεια για το ποιος έχει δίκιο. Αυτή τη 
φορά λέει ο ένας στον άλλο:

«Αυτό ήταν, δεν θα σου ξαναμιλήσω ρε! Έχου-
με κι έναν εγωισμό, τελειώσαμε!»

«Τι μας λες μωρέ, εγώ είμαι ακόμα πιο εγωι-
στής! Σκέψου ότι μάλωσα μια φορά με τον κου-
μπάρο μου κι έχουμε να μιλήσουμε 5 χρόνια!»

«Μμμ, σιγά το πράγμα! Εγώ για να καταλάβεις 
πόσο εγωισμό έχω, δεν μιλάω με τη γυναίκα μου 
εδώ και 15 χρόνια μετά από ένα μεγάλο καβγά!»

«Πλάκα μου κάνεις; Αποκλείεται τόσα χρόνια 
να μην έχετε ανταλλάξει ούτε μια κουβέντα…»

«Κι όμως ούτε της έχω μιλήσει, ούτε την έχω 
ακουμπήσει!»

«Και καλά ρε φίλε, τα τρία παιδιά πώς τα κάνα-
τε τότε;»

«Δεν ξέρω! Φαντάσου όμως ότι από εγωισμό 
δεν τη ρωτάω με ποιον τα έκανε!»

K.Π.
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