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Σε πλήρη λειτουργία τα νέα χειρουργεία
του Νοσοκομείου Βέροιας

ΕΤΟΣ:
2022
Μήνας: 06

Εβδομάδα: 25
05.02
Ανατολή Ήλιου:
.50
Δύση  Ήλιου: 19

ΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡ
18-19
ΙΟΥΝΙΟΥ

169-196

υ, Αιθερίου
Λεοντίου, Υπατίο
Για την πλήρη λειτουργία των νέων χειρουργείων του Νοσοκομείου Βέροιας ενημερώνει με ανάρτησή του ο διοικητής,
Ηλίας Πλιόγκας, κάνοντας λόγο για υπερσύγχρονους χώρους, τελευταίας τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό στην υπηρεσία των ασθενών.
«Είμαστε πανευτυχείς που μπορούμε και υλοποιούμε τους στόχους μας. Σχεδιασμός, προγραμματισμός, ευελιξία και
αποτελεσματικότητα. Προχωράμε!» σχολιάζει ο διοικητής.

Τι είμαστε τελικά…
ένας αριθμός είμαστε!!!

Έτοιμα για βουτιές τα κολυμβητήρια
του Δήμου Νάουσας

Μπορεί να το λέγαμε πριν κάποια χρόνια με μεγάλη δόση υπερβολής, ωστόσο φτάνουμε στο σημείο
ένας μόλις αριθμός να εμπεριέχει όλα τα στοιχεία και
την πλήρη εικόνα μας. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο
οποίος μέσα σε λίγα χρόνια με τις ψηφιακές καινοτομίες και εφαρμογές έχει αλλάξει την ζωή μας. Ο νέος
Προσωπικός Αριθμός Πολίτη που θα μας συνοδεύει
όλους θα αντικαταστήσει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αριθμό
ταυτότητας και με την αναγραφή του θα καλυπτόμα-

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

στε σε όλες τις συναλλαγές και υπηρεσίες. Ευκολία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

και εξέλιξη αφού ο καθένας μας θα είναι αυτός ο μο-

(τακτικό μέλος Σ.Η.Π.Ε.)
Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
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Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων
5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

ναδικός 12ψήφιος αριθμός και δεν θα χρειαζόμαστε
να θυμόμαστε μια σειρά από αριθμούς για να εξυπηρετηθούμε στις συναλλαγές και επαφές μας. Δεν
λείπουν φυσικά και αυτοί που «συνομωσιολογούν»
και κάνουν λόγο για σημάδια των καιρών και δίνουν
άλλες διαστάσεις στο θέμα, ωστόσο ας είμαστε ψύχραιμοι, ένας αριθμός είναι μόνο!
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

«Καλές βουτιές με ασφάλεια σε όλους τους συμπολίτες που θα αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στα κολυμβητήρια μας», γράφει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας.
«Από την μια, τα χρόνια προβλήματα, με τις υγρασίες και τις διαρροές υδάτων, αλλά και ζητήματα προσβασιμότητας, στο κλειστό κολυμβητήριο του Αγίου Νικολάου, φαίνεται ότι διορθώθηκαν μια και καλή, με ένα σημαντικό έργο
στεγανοποίησης της στέγης και από την άλλη, το κολυμβητήριο του Ζερβοχωρίου, είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση των τελευταίων ετών», λέει ο δήμαρχος μιλώντας για τα δύο κολυμβητήρια της περιοχής.
Μακάρι να είχαμε και στη Βέροια, ένα έστω…

Επέστρεψαν οι παιδικές φωνές στην παιδική χαρά
των Αγ. Αναργύρων

Δεν πέρασαν ούτε 2 εβδομάδες
από το δημοσίευμά μας «Κλειστή η
παιδική χαρά στους Αγ. Αναργύρους
λόγω εργασιών πιστοποίησης» στις 4
Ιουνίου και παιδικές φωνές και γέλια
γέμισαν και πάλι τον δημοφιλή παιδότοπο. Το ειδικό πλαστικό δάπεδο
τοποθετήθηκε, οι απαγορευτικές κορδέλες απομακρύνθηκαν και τα παιδιά
κατέκλυσαν και πάλι την παιδική χαρά. Ωστόσο, είναι στο χέρι όλων μας
να την διατηρήσουμε καθαρή και σε
καλή κατάσταση και να την προστατεύσουμε από ζημιές.

Αφιερωμένο στον «Προσωπικό Αριθμό»

Στο πόστο μου σκυφτός ξεχνάω τη μιλιά μου
είμαι το νούμερο οχτώ με ξέρουν όλοι με αυτό
κι εγώ κρατάω μυστικό ποιο είναι τ’ όνομά μου
(Μαρκόπουλος – Σκούρτης- Λ. Χαλκιάς)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα
σε Μπιζανίου και Καρατάσου Βέροιας
Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια εργασιών μετακόμισης οικοσκευών, η Διεύθυνση
Aστυνομίας αποφάσισε για σήμερα Σάββατο 18-06-2022, την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων
στην οδό Μπιζανίου, από την συμβολή της με την οδό Εμμ. Ζάχου έως την συμβολή της με την οδό Π. Μελά, και κατά τις
ώρες από 12:00΄ έως 14:00΄. Επίσης και στην οδό Καρατάσου, από την συμβολή της με την οδό Πίνδου έως την συμβολή της με την οδό Τρεμπεσίνας, από 14:00΄ έως 16:00΄.
Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.
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ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αριθμός ταυτότητας,
ενοποιούνται σε έναν Προσωπικό Αριθμό

-Με αυτόν θα γίνονται πλέον οι συναλλαγές των πολιτών με τους φορείς του δημόσιου τομέα
O Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος θα
αποτελεί στοιχείο για την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα,
έρχεται στη ζωή μας, καθιερώνεται και θα χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο
που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Ο Π.Α. θα αποτελείται από 12
αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον 9 θα είναι αριθμητικά, θα χορηγείται άπαξ
στο φυσικό πρόσωπο, δεν θα μεταβάλλεται και θα
απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε
αφάνεια του φυσικού προσώπου.
Με την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού
του Πολίτη , το αμέσως προσεχές διάστημα, έρχεται και το τέλος στον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον
αριθμό ταυτότητας. Αυτά προκύπτουν από τις
ανακοινώσεις του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος ωστόσο
εξήγησε ότι η εφαρμογή του είναι μία πολύ πολύπλοκη διαδικασία, καθώς πλέον θα χρειάζεται ο
πολίτης να ξέρει έναν και μόνον αριθμό, τον οποίο
θα πρέπει να «διαβάζουν» και όλα τα συστήματα.
Αν και το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι ο νέος
Ενιαίος Αριθμός θα είναι ουσιαστικά ο ΑΦΜ που
έχει ο κάθε πολίτης, τελικά θα είναι δωδεκαψήφιος και στον υπάρχοντα ΑΦΜ θα προστεθούν
μπροστά τρία ψηφία, κατά πληροφορίες γράμματα και αριθμοί.
Ο νέος αριθμός θα αποδίδεται μια φορά σε

κάθε πολίτη ο οποίος θα ταυτοποιείται
πλέον με τον αριθμό αυτό, στην παροχή
υπηρεσιών από φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά
και την ασφάλεια των συναλλαγών του.
Μάλιστα, θα αναγράφεται και στις
νέες ταυτότητες, για τις οποίες ο διαγωνισμός έχει καθυστερήσει, καθώς οι
ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει ενστάσεις που εξετάζονται στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. «Αυτός είναι ένας πολύ
μεγάλος διαγωνισμός και εκ των πραγμάτων υπάρχουν ενστάσεις ανάμεσα
στους ενδιαφερόμενους και αυτό έχει
καθυστερήσει τη διαδικασία», ανέφερε
χθες ο κ. Πιερρακάκης.
Στα κινητά, διπλώματα οδήγησης
και αστυνομικές ταυτότητες
Παράλληλα, στο…wallet των κινητών
τους τηλεφώνων θα μπορούν να έχουν
οι πολίτες από τον Ιούλιο τα διπλώματα
οδήγησης και τις αστυνομικές τους ταυτότητες, όπως γινόταν με το ψηφιακό πιστοποιητικό για τον εμβολιασμό όπου μπορούσε κανείς
να προσθέσει και την ταυτότητα του. Η διαδικασία
θα είναι εξαιρετικά απλή και απαλλαγμένη από
τη γραφειοκρατία. Οι πολίτες θα μπαίνουν στην
εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στο gov.gr, θα
βάζουν τους κωδικούς τους και θα μπορούν να
κατεβάσουν αυτά τα έγγραφα ώστε να τα έχουν
μόνιμα εκεί. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, θα

υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης
των εν λόγω εγγράφων από την
εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν
κάποιος χάσει το κινητό του τηλέφωνο, θα μπορεί να μπει μέσα από μια άλλη συσκευή στην
εφαρμογή και να κάνει «ανάκληση» του εγγράφου.

Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις
χορήγησης θέσεων στις λαϊκές αγορές
του Δήμου Αλεξάνδρειας
Ενόψει της επικείμενης διαδικασίας χορήγησης
θέσεων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.4 του
άρθρου 66 του ν.4849/2021 παρατείνεται η προθεσμία
των αιτήσεων για την χορήγηση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους πωλητές, που δραστηριοποιούνται
στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες – παραγωγοί πωλητές που δραστηροποιούνται στην λαϊκή αγορά Αλεξάνδρειας ημέρα Σάββατο, στην λαϊκή αγορά Μελίκης
ημέρα Πέμπτη και στην λαϊκή αγορά Πλατέος ημέρα
Παρασκευή, έως 30-06-2022 θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με τα εξής
δικαιολογητικά:
• φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Φωτοαντίγραφο της άδειας του πωλητή
• Φορολογική ενημερότητα
Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις μετά των συνημμένων δικαιολογητικών θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
giannousis@alexandria.gr.

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας
Νικομήδειας

Κάλεσμα μελών
σε αιμοδοσία

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη
στις 14 Ιουνίου ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας καλεί τα μέλη του στη δεύτερη τακτική αιμοδοσία
του Συλλόγου για το 2022.Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί
στα γραφεία του Συλλόγου στη Νέα Νικομήδεια την Κυριακή
19/6/2022, ώρα 9:00 με 13:00.
Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς, άνδρες και γυναίκες από 18 ετών μέχρι 65. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν φάει πρωινό, να έχουν την αιμοδοτική τους κάρτα καθώς
και ΑΜΚΑ και ταυτότητα.

Και την επόμενη εβδομάδα
(εκτός Πέμπτης) δωρεάν Rapid
tests στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους Δημότες ότι κινητό κλιμάκιο
του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται καθημερινά την επόμενη εβδομάδα (εκτός της Πέμπτης 23 Ιουνίου) στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, όπου θα διενεργηθούν Rapid
tests από 09:00 έως 14:30.
Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου
επικοινωνίας, μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid
test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Την προηγούμενη εβδομάδα διενεργήθηκαν 26 Rapid Tests στο ΚΑΠΗ
Αλεξάνδρειας, εκ των οποίων μόλις 1 ανιχνεύθηκε θετικό (3,85%).

«Έφυγε» ο συντ. δικηγόρος
Φώτης Καλιάνης
Θλίψη σκόρπισε η είδηση της απώλειας του 76χρονου συνταξιούχου
δικηγόρου Φώτη Καλιάνη, που έχασε
το απόγευμα της Παρασκευής(17/6)
την μάχη με τον καρκίνο, που διεγνώσθη τυχαία πριν λίγες ημέρες μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε με
μηχανάκι και σύντομη νοσηλεία του
στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Ο Φώτης Καλιάνης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και με την σύζυγό του
Τζούλια είχαν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με 3 παιδιά την
Κική, την Ελένη και τον Στέφανο, από
τα οποία ευτύχησε να δει και εγγόνια.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Σάββατο(18/6) στις 11.30
το πρωί στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Βέροιας, ενώ η ταφή του θα
πραγματοποιηθεί στον αγαπημένο του τόπο καταγωγής, την Κορυφή
Ημαθίας.
Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στην οικογένεια του φίλου Φώτη Καλιάνη τα πιο θερμά συλλυπητήρια.
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Μεταξύ σοβαρού και αστείου

Οι ρόλοι που παίζονται στη ζωή

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Μετά από 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 25 χρόνια γάμου και 28 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το
«μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά
Ένας μεγάλος θίασος, φίλοι αναγνώστες, κάνει γύρω μας
τις παραστάσεις του. Ένας μεγάλος θίασος στη σκηνή της
ζωής οργανώνει και παίζει τις φαρσοκωμωδίες του. Πολύ
συχνά και τις τραγωδίες του.
«Τα παιδία παίζει» ήθελε η αττική σύνταξη. Η κοινωνική
σύνταξη θέλει πολλούς να παίζουν. «Τι παίζει», σου λέει ο
άλλος, προσπαθώντας να μάθει αν συμβαίνει κάτι.
Τόσα και τόσοι παίζουν και παίζονται. Η πρέφα, το τάβλι,
το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, η πιθανότητα.
Και ο παπάς. Δεν είναι λίγοι που σου παίζουν τον παπά. Μάτσο οι παπατζήδες. Εδώ που φτάσαμε είναι λιγότεροι οι παπάδες από τους παπατζήδες.
Παίζεται, φυσικά, και ο ρόλος.
Μερικές ιδιότητες, μερικοί τίτλοι είναι ρόλοι που παίζονται. Και χωρίς τη συμμετοχή της καρδιάς. Χωρίς αντανάκλαση στο εσωτερικό μας.
Θέατρο η ανθρώπινη κοινωνία και κάθε πράξη μας πρέπει να παιχτεί πειστικά.
Ρόλοι πολλοί, πρωταγωνιστικοί, πρώτοι και δεύτεροι, κωμικοί ή δραματικοί.
Ο δημοκράτης είναι ρόλος. Βρίσκεται στο ρεπερτόριο όλων όσοι φλερτάρουν
με την εξουσία ή με την ευκαιρία. Η δημοκρατία γίνεται πρόφαση των σπεκουλαδόρων (κερδοσκόπων).
Γενικά, ο εραστής είναι ρόλος. Ένας ρόλος που χρειάζεται πολλές πρόβες.
Έτσι και δεν τον παίζεις καλά, θα εμπαίζουν εσένα.
Και ο κυριλές είναι ρόλος. Για να τον υποδυθείς με επιτυχία, πρέπει να υποδύεσαι και να ενδύεσαι καλά.
Ο οικονομημένος είναι ρόλος. Και μάλιστα σύνθετος. Η γυναίκα πρέπει να τον
ξέρει σαν τίμιο βιοπαλαιστή. Η εφορία μπατίρη και η φιλενάδα εφοπλιστή.
Και ο θεοσεβής μπορεί να είναι ρόλος. Μερικοί μεγαλοσταυρίτες ξέρουν καλά
τους μονόλογους και τις ατάκες τους.
Πρέπει ν’ αφήσεις το αποτύπωμά σου πάνω στις εικόνες που τις ασπάζεσαι.
Να σε πονάει η μέση απ’ τις πολλές μετάνοιες. Να φλέγεσαι από τις θερμές ικεσίες υπέρ των συνανθρώπων σου.
Γενικότερα, ο καλός χριστιανός είναι ρόλος. Τον ερμηνεύουν οι περισσότεροι.
Οι παρεκκλησιαστικές οργανώσεις είναι γεμάτες από «καλούς» χριστιανούς.
Ο διευθυντής είναι ρόλος.
Και ο γόης είναι ρόλος. Διαθέτει, όμως, και κάποια γνωρίσματα. Απαιτεί προσόντα εσωτερικά και εξωτερικά.
Υπάρχει, θα μου πείτε και ο γόης των φιδιών. Υπάρχουν, βέβαια και φίδια
που γοητεύουν και ύστερα τσιμπούν και σακατεύουν.
Και η ωραία είναι ρόλος. Συνήθως παίζεται μπροστά σ’ έναν καθρέφτη. Ο
σοβαρός είναι χαρακτήρας. Ο σοβαροφανής είναι ρόλος. Και μάλιστα πρωταγωνιστικός. Όσοι μας εξουσιάζουν είναι σοβαροφανείς.
Ο Πρωθυπουργός είναι ρόλος. Αυτός που τον παίζει πρέπει να διαθέτει μεγάλες υποκριτικές ικανότητες. Αλλιώς, κλάψτον. Αντί για χειροκροτήματα θα φάει…
μούντζες!
Εξυπακούεται πως και το αξίωμα του υπουργού είναι ρόλος. Με μια επισήμανση. Οι μισοί υπουργοί είναι υποκριτές με μάσκα. Οι άλλοι μισοί είναι σκέτα
μασκαράδες.
Πρέπει, όμως, φίλοι αναγνώστες, να με διακόψετε, και να με ρωτήσετε: Όλα
αυτά που γράφεις, τι ρόλο παίζουν;

του Σαββατοκύριακου

Φίλοι μου, καλή σας
ημέρα,
η νύχτα προχωρούσε
και ο χοντρούλης αγκομαχούσε!
Αυτό το τελευταίο μπιφτέκι, δεν έπρεπε να το φάω.
Αυτό σε πείραξε, σχολίασε ο γκρινιάρης Ορεστάκος!
Τα οκτώ σουβλάκια, τα τρία λουκάνικα και τα άλλα
πέντε μπιφτεκάκια δεν σε ενοχλήσανε, ώρα είναι να
μας πεις, ότι τα κολοκυθάκια ήταν το πρόβλημα!
Όχι βρε αυτά ήταν αφρός, αλλά η σκορδαλιά κάπως
βαριά!
Και ενώ βάδιζα για να χωνέψω, είδα μία ηλικιωμένη
παρέα με φακό να ψάχνει.
Ρε λες να ζωντάνεψε ο Διογένης, αναρωτήθηκα!
Εσύ δεν είσαι ο ευσωμούλης, που μας τα χώνεις,
άκουσα.
Σβήσε το φακό γρήγορα, αποκρίθηκα.
Τελικά, να μην σας τα πολυλογώ, το ηλικιωμένο
ζευγάρι, έψαχνε κάτι χιλιάρικα, που είχαν χαθεί στο
δρόμο!
Εάν δεν βλέπετε ειδήσεις, να ρωτάτε τον παχύσαρκο, τους είπα!
Τώρα που είπα παχύσαρκος, ξέχασα να ρωτήσω
την ωραία της Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται να πληκτρολογώ ή μήπως κακοποιώ τα πλήκτρα, λόγω παχυσαρκίας!
Εάν βλέπατε τελεόραση θα ξέρατε ότι τα χρήματα
που ψάχνετε καταλήξανε στο ζόνγκ πολιτικό!
Τα εισέπραξε δικαιωματικά ως αποζημίωση αγροτική ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
Αυτό που δεν γνωρίζετε όμως, είναι ότι τα συγκεκριμένα χρήματα, οκτώ χιλιάρικα και κάτι ψιλά, οφείλονται
στην γκλίτσα, που κρατούσε ο φάδερ Μητσοτάκης!
Θα ακολουθήσει και η κτηνοτροφική αποζημίωση,
διότι ως γνωστόν τα βόδια που στηρίζουν την οικογένεια, είναι εκατομμύρια!
Δεν εξαιρείται η αφεντιά μου, από τα βόιδια!
Και το πρόβλημα, δεν σταματά εδώ!
Σύμφωνα με αποκλειστικές, χοντρές πληροφορίες,
ο άριστος πολιτικός μας ανήρ, ακούει συνέχεια Γιάννη
Μηλιώκα και ποιμενικό ρόκ:
«κι ιπειδή ούλη τη μέρα φκιάνου τον τσουμπάν, γινικά στου άρμιγμα κανένας δε μι φτάν»!

Τα φαντάσματα του παρελθόντος
και η ρήτρα διαφυγής
Του Κώστα Μίζα-Επιμελητή Ανηλίκων Βέροιας
“Το παρελθόν είναι πολύ πιο απρόβλεπτο από το μέλλον. ”
ΑΝΤΟΝΙΟ ΛΟΜΠΟ ΑΝΤΟΥΝΕΣ
Τί απέγιναν άραγε όλοι αυτοί; Γιατί χάθηκαν; Πρόσωπα “σημαντικά” κάποτε,που βρέθηκαν για ένα διάστημα κοντά μας κι έπειτα ξεχάστηκαν.
Πιθανόν είναι η τάση της εποχής να προχωράμε “μπροστά” και να μην “κολλάμε” στο παρελθόν.
Γιατί όμως μας φοβίζει το παρελθόν;
Μήπως εξαιτίας υποσχέσεων που δεν τηρήσαμε;
Θέλουμε να ξεχάσουμε αυτό που υπήρξαμε τότε και τα λάθη του;
Μας ενοχλεί γιατί μας θυμίζει αυτό που γίναμε τώρα;
Σε ποιό σημείο “κόπηκε” το νήμα;
Το επιλέξαμε ή οι συνθήκες μας το επέβαλαν και ο χρόνος μας έκανε να το συνηθίσουμε;
Ψελλίζουμε διακιολογίες ότι το “παλιό” έδωσε ό,τι είχε να δώσει και πλέον αποτελεί “τροχοπέδη” στο παρόν,αποφεύγοντας να σκεφτούμε πόσο “χρησιμοθηρικό” ακούγεται.
Μήπως το “πνεύμα της εποχής” που υπαγορεύει να “πετάμε” τα “πράγματα” πριν παλιώσουν, υποκύπτοντας στη σαγήνη του “νέου” έχει μεταφερθεί ασυναίσθητα και στη “διαφυγή” από τους ανθρώπους,ενώ
συνδέεται με ένα αόρατο νήμα με τη λογική ενός “συστήματος” που λειτουργεί με αυτό τον τρόπο προκειμένου να αναπαράγεται απρόσκοπτα;
Μπορείς να διαγράψεις το παρελθόν; Να ζεις προσποιούμενος ότι δεν υπάρχει;
Ας μη γελιόμαστε. Κάποιες φορές κύματα νοσταλγίας θα κάνουν ύπουλα και απροειδοποίητα την εμφάνισή τους. Είναι αναπόφευκτο. Είναι συναίσθημα ξεπερασμένο; Ρετρό; Μελό; Αχρηστο; Ανώφελο; Μπορεί,
αλλά ίσως ξεχνάμε ότι το αντίθετο της λήθης είναι η αλήθεια.
Μπορούμε όμως να αντέξουμε την αλήθεια;

Καταλαβαίνετε τι επιδοτήσεις έχει να παίρνει, μέχρι
και κοινωνικό τουρισμό στη Μύκονο!
Και ενώ ο πρωθυπουργός μας συμπληρώνει το
εισόδημά του, λογικό με τέτοια ακρίβεια, πώς να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, από την άλλη σύμβουλος της κυβέρνησης, δήλωσε ότι θα έχουμε γκέι πρωθυπουργό και στην πατρίδα μας, … άντε επιτέλους,
είχα μεγάλο άγχος και βέβαια στα τηλεοπτικά πάνελ
ξεκατινιάζονται μοντέλα και παχύσαρκοι και όλα αυτά
τη στιγμή που η Τουρκία γίνεται περισσότερο προκλητική και επικίνδυνη από ποτέ και κάποιοι χοντρούληδες
μεν, αλλά αδιάφοροι για την παραλία, προσπαθούνε
να καταλάβουνε, τι σημαίνει χώρα αναθεωρητισμού!
Πάντως για να τελειώνουμε, εννοείται πως η παχυσαρκία είναι νόσος και δεν πρέπει να κρυβόμαστε
πίσω από το δάκτυλό μας, δεν γίνεται κιόλας, αλλά
από την άλλη δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο ασθενής δεν μπορεί να φορά μαγιό, δεν υπάρχουν μόνο
κορδόνια αλλά και … τραπεζομάντηλα, και δεν υπάρχει
κάποια επιστημονική έρευνα που να λέει ότι η άμμος
πιέζεται από το βάρος και δεν αντέχει, για να μην αναφερθώ σε έρευνα που μιλά για τις κοιλίτσες και …τα
επιτεύγματά της!
Προσωπικά πιστεύω ότι μας ζουλεύουνε, διότι πλέον υπάρχουν τα μοντέλα πλας και σε λίγο έξτρα πλάς!
Τώρα ότι ο πρωθυπουργός πήγε στην Καλαμάτα
με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο και τον επιτίθεστε,
παρακαλώ να είστε πιο προσεκτικοί, διότι μας έκανε
οικονομία. Εάν πήγαινε με του-του, θα πλήρωνε και
διόδια, ενώ τώρα τα γλύτωσε.
Έλληνά μου, σταμάτα να διαμαρτύρεσαι και δες τη
ζωή σου λίγο πιο σφαιρικά, πιο ολιστικά, δεν έχει σημασία πόσα λεφτά βγάζεις! Τάδε έφη Κυριάκος!
Ακολούθα τη συμβουλή του «σαλταρισμένου» δημοσιογράφου, από το Πόρτο της Πορτογαλίας, ο οποίος
για την ακρίβεια στα καύσιμα, υποστηρίζει ότι πρέπει
να μειωθεί η κατανάλωση, για να μειωθεί η τιμή.
Άσε το όχημα και πάρε τον όνο και για την ακρίβεια
στα είδη κατανάλωσης, κόψε το φαί επιτέλους, ή εάν
θέλεις άρχισε να ψαρεύεις και να κυνηγάς, σε σπίτι δεν
χρειάζεται να μένεις, υπάρχουν και οι σπηλιές.
Γίνε μοντέλο μπορείς!
Γίνε νεάτερνταλ μπορείς!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Άρχισε το καλοκαίρι
Ο Ιούνης εμφανίστηκε στις αρχές του με βροχές.Θυμήθηκα το χωριό
μου,τότε που πρωί -βράδυ άναβε η σόμπα και ας ήταν καλοκαίρι.Μαζί με
την φύση που έτσι και αλλιώς δεν μπορείς να την συγκρατήσεις,βοήθησα
και εγώ στην διακόσμηση του εξωτερικού χώρου του παραδείσου μου.
Ευτυχώς πρόλαβα να σχεδιάσω τον διάδρομο που πηγαίνει προς την
κερασιά.Η βροχή άρχισε στην αρχή σιγά -σιγά και μετά δυνάμωσε.Μπήκα
στο δωμάτιο μου άναψα την μικρή ξυλόσομπα,έβαλα λικέρ κράνο στο
παλιό ποτηράκι της μαμά μου,πήρα λίγους ξηρούς καρπούς και χαλάρωσα στο όμορφο βίντατζ κρεβάτι μου.Η τηλεόραση μου έκανε συντροφιά,άκουγα μόνο την δυνατή βροχή απ έξω και τις φωνές των ξύλων που
χόρευαν με τις φλόγες παραδομένα σε έναν εκστατικό ξέφρενο χορό.Λίγο
η ζέστη λίγο το λικέρ,λίγο η κούραση και...
-Ακόμη κοιμάσαι;Ξύπνα υπναρού.θα αργήσεις στο σχολείο!Άντε σήκω.Εγώ πάω στην δουλειά,φώναξε η μαμά καθώς έκλεινε με δύναμη την
εξώπορτα του σπιτιού μας.Τεντώθηκα νωχελικά στο κρεβάτι μου.Τελευταία χρονιά στο δημοτικό.Ευτυχώς πλησίαζε το καλοκαίρι.Θα γλίτωνα τρεις μήνες από την εκπαίδευση
της μαμάς.Μου μάθαινε πώς να γίνω καλή μητέρα,και σύζυγος σε περίπτωση που δεν γινόμουν δασκάλα όπως ήταν το όνειρο των γονιών μου,ιδίως του μπαμπά.Ένα δυνατό μπουμπουνητό με άρπαξε βίαια
από την αγκαλιά του Μορφέα και με επανέφερε στο τώρα!Ασυνείδητα κοίταξα το πετσετάκι πάνω στο
κομοδίνο μου.Το κέντησα στα 12 μου χρόνια με πολύ κόπο.Η μαμά το σεμέν και εγώ το πετσετάκι.Χαμογέλασα με νοσταλγία ..Ευχαριστώ την μητέρα μου για αυτά που με έμαθε αλλά και για αυτά που δεν
ήξερε να μου μάθει.Όταν ζεις στην καρδιά όσων σε αγάπησαν δεν πεθαίνεις ποτέ! Ο ουρανός μετά από
αρκετή ώρα αψιμαχίας με τα σύννεφα και την βροχή καταλάγιασε λίγο τον θυμό του.Ψιχάλιζε ..όπως και
να έχει η βροχή ήταν ότι έπρεπε για όλο τον κήπο.Οι πατάτες ήταν πάνω στην ανθοφορία τους,ντοματούλες,πιπερίτσες,μελιτζάνες το ίδιο..Βγήκα λίγο στο μπαλκόνι,όλα ήταν ποτισμένα χώμα,φύλλα,καρποί
και δέντρα.Είτε ήλιο,είτε με βροχή ο Παράδεισος μου ήταν υπέροχος ουτως η αλλως!Τον αγαπώ τόσο
πολύ,μου χαρίζει ώρες ηρεμίας,χαλάρωσης,δημιουργίας και δουλειάς.Εδώ είμαι πραγματικά ευτυχισμένη!
Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά
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Η Διδασκαλία της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας
Του Ευαγγέλου Τσιούμα, συντχου δασκάλου,
πρώην σχολικού συμβούλου Π.Ε.
(Η εργασία αυτή που αποτελείται από μια σειρά εύκολων και κατανοητών μαθημάτων έχει σκοπό να εισαγάγει κάθε ενδιαφερόμενο
και ιδιαίτερα τους μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημ. Σχολείου και
του Γυμνασίου στα μυστικά αυτού του μοναδικού μας θησαυρού που
λέγεται αρχαία ελληνική γλώσσα. Τα κείμενα που εμπεριέχονται στα
μαθήματα αυτά είναι εύκολα στην κατανόησή τους και παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το λεξιλόγιο και η σύνταξη να είναι τέτοια που να δημιουργούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ευχάριστης
ενασχόλησης με αυτά. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να οικειοποιηθεί
τα αντικείμενα προς μάθηση με ευχάριστη προσωπική ενασχόληση και τη μέθοδο της προσωΈνα ξέρω,
ότι δεν γλωσσικών
ξέρω τίποτε
πικής υποβοηθούμενης ανακάλυψης
των εκάστοτε
στοιχείων φτάνοντας βήμα προς
βήμα στο ποθητό αποτέλεσμα).
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ΜΑΘΗΜΑ 20
Συνηρημένα ρήματα
Συνηρημένα ρήματα
Υπάρχουν και ρήματα που συναιρούν (συγχωνεύουν δύο φωνήεντα σε ένα) τον
χαρακτήρα -α ή ε- με την κατάληξη -ω-. Π.χ. το τιμάω γίνεται τιμῶ και το ποιέω γίνεται
ποιῶ. Λέγονται και περισπώμενα, γιατί παίρνουν περισπωμένη. Ανήκουν στη β΄ συζυγία
και κλίνονται ως εξής:
Ἐνεστώτας
(τιμάω)
(τιμάεις)
(τιμάει)
(τιμάομεν)
(τιμάετε)
(τιμάουσι)

τιμῶ
τιμᾷς
τιμᾷ
τιμῶμεν
τιμᾶτε
τιμῶσι(ν)

Παρατατικός
ἐτίμων
ἐτίμας
ἐτίμα
ἐτιμῶμεν
ἐτιμᾶτε
ἐτίμων

Ἐνεστώτας
(ποιέω)
(ποιέεις)
(ποιέει)
(ποιέομεν)
(ποιέετε)
(ποιέουσι)
ΚΕΙΜΕΝΑ

ποιῶ
ποιεῖ
ποιεῖ
ποιοῦμεν
ποιεῖτε
ποιοῦσι(ν)

Παρατατικός
ἐποίουν
ἐποίεις
ἐποίει
ἐποιοῦμεν
ἐποιεῖτε
ἐποίουν

Ἦν δὲ τὸ Πάσχα μετά δύο ἡμέρας. Οἱ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν1 κατά
τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς το θανατῶσαι
αὐτόν (για να τον θανατώσουν) καὶ οὐχ
εὕρισκον2.
Οἱ γραμματεῖς ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς
τὸν ἀρχιερέα, ὅς αὐτόν ἠρώτα1, ποῖος ἦν.
Τινές ἐξ αὐτῶν ἐψευδομαρτύρουν1 κατ’αὐτοῦ.
Ὑμνοῦμέν1 σε, εὐλογοῦμέν1 σε, προσκυνοῦμέν1 σε, δοξολογοῦμέν1 σε,
εὐχαριστοῦμέν1 σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.
Οἱ παῖδες τῶν Ἀθηναίων ἐτίμων1 τούς γονεῖς καὶ ἢκουον2 αὐτῶν. Ἐποίουν1 δὲ ὅσα
οἱ γονεῖς ἐκέλευον2 (διέταζαν).








Επεξηγήσεις:
1.

Το «ἐζήτουν», είναι Παρατατικός Ενεργητικής φωνής, γ΄ προσώπου Πληθυντικού
του συνηρημένου ρήματος «ζητέω - ζητῶ».

Το ίδιο ακριβώς είναι και το «ἐψευδομαρτύρουν» που είναι του συνηρημένου
ρήματος «ψευδομαρτυρέω - ψευδομαρτυρῶ».

Το «ἠρώτα» είναι Παρατατικός Ενεργητικής φωνής, γ΄ προσώπου Ενικού του
συνηρημένου ρήματος «ἐρωτάω - ἐρωτῶ».

Το «ἐτίμων», είναι Παρατατικός Ενεργητικής φωνής, γ΄ προσώπου Πληθυντικού
του συνηρημένου ρήματος «τιμάω - τιμῶ».

Το «ὑμνοῦμεν» είναι Ενεστώτας Ενεργητικής φωνής, α΄ προσώπου Πληθυντικού
του συνηρημένου ρήματος «ὑμνέω - ὑμνῶ».

Το ίδιο ακριβώς είναι και τα «εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν, δοξολογοῦμεν και
εὐχαριστοῦμεν». Είναι Ενεστώτας Ενεργητικής φωνής, α΄ προσώπου Πληθυντικού
των
συνηρημένων
ρημάτων
«εὐλογέω - εὐλογῶ, προσκυνέω - προσκυνῶ,
δοξολογέω - δοξολογῶ και εὐχαριστέω - εὐχαριστῶ».
2.



Το «εὕρισκον» είναι Παρατατικός Ενεργητικής φωνής, γ΄ προσώπου Πληθυντικού
του ρήματος «εὑρίσκω».
Το ίδιο ακριβώς είναι και:
α. το «ἐκέλευον» που είναι του ρήματος «κελεύω = διατάσσω».
β. το «ἢκουον» που είναι του ρήματος «ἀκούω» που συντάσσεται με Γενική,
π.χ. «ἀκούω τινός».
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Εκτός από τις δύο τάξεις (α΄, β΄) συνηρημένων ρημάτων που είδαμε
παραπάνω (άω -ῶ και έω - ῶ) υπάρχει και τρίτη τάξη σε: όω -ῶ (δηλόωδηλῶ), η οποία δεν θα μας απασχολήσει στη σειρά αυτή των μαθημάτων.
2. Στην α΄ τάξη (έω-ῶ) ανήκουν επίσης τα ρήματα: αἰνέω - ῶ, καλέω-ῶ, τελέω ῶ.
3. Στην β΄ τάξη (άω-ῶ) ανήκουν επίσης τα ρήματα: γελάω- ῶ, σπάω- ῶ, χαλάωῶ, δράω- ῶ.

Άσκηση 2: Γράψε τι είναι οι παρακάτω λέξεις:
δρᾷ: Είναι συνηρ…………. ρήμα, χρόνου ………………………., Φωνής …………………… προσώπου
…………, αριθμού…………………………, του ρήματος :………………………………….
ἐκάλεις:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
αἰνεῖτε:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ἐχάλας:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Μην πλουτίζεις με άσχημο τρόπο
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Κατάφωρη αδικία των υγειονομικών
Η «Πατριωτική Ένωση - Πρόδρομος Εμφιετζόγλου», πρεσβεύει και
προασπίζεται τίς πανανθρώπινες αξίες τής ελευθέρας προαιρέσεως και
του αυτεξουσίου τού ανθρώπου. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, η επιλογή και η συναίνεση σε
κάθε ιατρική πράξη που τον αφορά.
Με την παρρησία λοιπόν που μας διακρίνει και με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε τον συνεχιζόμενο επί δέκα (10) μήνες διωγμό των ανεμβολίαστων υγειονομικών.
Δεν πρόκειται μόνο για το προσωπικό των νοσοκομείων (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό κλπ.) που παραμένει σε ομηρία, χωρίς ένα ευρώ μισθό,
χωρίς ασφάλιση και δικαίωμα να εργασθεί αλλού, αλλά επιπλέον υπάρχουν και
πάρα πολλοί επιστήμονες υγείας, που αναγκάσθηκαν να κλείσουν τα ιατρεία ή
τα φαρμακεία τους, καθώς επίσης και φοιτητές, που αδυνατούν να συνεχίσουν
τις σπουδές τους.
Τώρα λοιπόν, που έχει αποδειχθεί, ότι ΚΑΙ οι πλήρως εμβολιασμένοι νοσούν,
μεταδίδουν και ασθενούν και μάλιστα αποτελούν εδώ και καιρό την πλειοψηφία
των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, έχει καταρριφθεί οποιοδήποτε κυβερνητικό
επιχείρημα περί προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Κύριε Μητσοτάκη, όσο επιμένετε εμμονικά και εκδικητικά να στερείτε από
αυτούς τους ανθρώπους τα αναγκαία προς το ζην, τόσο γίνεται πιο ξεκάθαρο,
ότι δεν κόπτεσθε για τη Δημόσια Υγεία, αλλά αποσκοπείτε στην διάλυση του ΕΣΥ
και την εκχώρησή του σε φίλα προσκείμενους ιδιώτες.
Σας καλούμε λοιπόν, να επαναφέρετε άμεσα στις θέσεις τους, αυτούς που υποκριτικά χειροκροτούσατε
όταν κράτησαν τη χώρα όρθια στην αρχή τής πανδημίας και να σταματήσετε να διαλύετε κάθε κοινωνικό
ιστό με διαχωρισμούς και διχόνοιες, διότι η πατρίδα μας ευρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο.
Ο Πρόεδρος της ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Δρ. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

Διαδικτυακή εκδήλωση του Επιμελητηρίου Ημαθίας:
“Νέα επενδυτικά εργαλεία – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη
2022 & Ψηφιακός Μετασχηματισμός”
Το Επιμελητήριο Ημαθίας σας προκαλεί σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει, με τη στήριξη της Εταιρίας
Συμβούλων Alpha Plan Consultants,
και το Veria Tech Lab της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, με
θέμα: «Νέα Επενδυτικά Εργαλεία
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 2022 &
άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Οι
Ο ΠΑΡΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν αναλυτικά:
Παναγιώτη και της Αναστασίας, το γέΠαρουσίαση του Εταιρικού Συμνος Αραμπατζή, που γεννήθηκε στην
φώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ορεστιάδα και κατοικεί στη Βέροια και
(ΕΣΠΑ) 2021-2027 & Ενημέρωση
η ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ του Βαγια την Δημιουργία Συνεργατικών
σιλείου και της Σοφίας, το γένος ΤσιΣχηματισμών (Cluster) - Μπουζούδης Αλέξανδρος, Δ/ντής Αναπτυξιαναφουρνιώτη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια,
κών Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει
της Alpha Plan Consultants
στο Δημαρχείο Βέροιας.
Παρουσίαση του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης
- Θάνος Παναγιώτης, Σύμβουλος
Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Alpha Plan Consultants
Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» - Χαραλαμπάκης
Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος
Αναπτυξιακού Νόμου της Alpha
Plan Consultants
Παρουσίαση Σύγχρονων λύσεων
ψηφιακού μετασχηματισμού - Νιοκούδης Στέργιος, Partner Channel
Manager - Northern Greece της Εταιρίας Πληροφορικής Entersoft
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και
ώρα 17:30.
Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://us02web.zoom.
us/j/86436726680
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα σεμινάρια μπορείτε
να επικοινωνείτε στο
τηλέφωνο 2331029774, κ. Δαληγγάρος Βασίλης, vd@icci.gr

Μέλλων Γάμος
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ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας

του Σαββατοκύριακου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
Νάουσα 16/06/2022

Ευχαριστήριο

Θερμά ευχαριστήρια απο
την Διεύθυνση
και τον σύλλογο
διδασκόντων
το υ σ χολ ε ί ο υ
μας, στο Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα Ρομά, για
το διαφωτιστικό
σεμινάριο που
πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας στις
16/06/2022, με
θέμα την Σχολική Διαρροή και τη μη τακτική Φοίτηση στην κοινότητα των Ρομά.
Ειδικότερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις εισηγήτριες: κα Ζεϊμπεκιδου Χριστίνα
- κοινωνική λειτουργό και συντονίστρια, την κα Τασσιοπούλου Μαρία - ψυχολόγο, την
κα Μπουκλά Θωμαή - διαμεσολαβήτρια, καθώς και την κα Μπεσηροπούλου Άννα κοινωνική λειτουργό, τόσο για την άμεση ανταπόκριση όσο και για το περιεχόμενο των
εισηγήσεων τους.
Ευελπιστούμε σε ανάλογες μελοντικες συνεργασίες.

ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας: Ευχαριστήριο για την
πολυεπίπεδη συνεργασία των υπηρεσιών
Σ τ ι ς
16/06/2022, στο
χώρο του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας,
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη
ενημερωτική συνάντηση με κυρίαρχη θεματική τις
επαγγελματικές
διεξόδους των
α πο φ ο ί τω ν το υ
σχολείου. Ευχαριστούμε, εκ νέου,
θερμά τον ΟΑΕΔ
Αλεξάνδρειας και
ιδιαιτέρως την κα
Λαφαζάνη Ελένη,
εργασιακή σύμβουλο του Οργανισμού, για την ενημέρωση που παρείχε στον Σύλλογο
Διδασκόντων σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ και τα
ΚΕΚ. Επιπροσθέτως, ευχαριστούμε θερμά την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κα Μοσχοτά Κρυστάλλω, και τη
Σύμβουλο Απασχόλησης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, κα Δακοπούλου Πηνελόπη, ειδική σε θέματα προώθησης της απασχόλησης, για τη συνεργασία
και την ενημέρωση αναφορικά με τις δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας. Οι
πρωτοβουλίες και οι δράσεις κατά τη φετινή σχολική χρονιά, στόχο είχαν την εδραίωση
της ολιστικής παρέμβασης του σχολείου, με απώτερο σκοπό τα
πολύπλευρα οφέλη των μαθητών/τριών μας και κατ’ επέκταση
των οικογενειών τους.
Εκ του ΕΕΕΕΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αφών Λαναρά & Φ.Πεχλιβάνου 3
Τ.Κ. 592 00 ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η.Θεοδοσιάδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2332 3 50232/ 50255
E-Mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η Υγ. Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας κατόπιν της αριθ.
4/25-05-2022 (θέμα 46ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας,
Διενεργεί
Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων
μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «επιδεσμικού υλικού» CPV
33141110-4 για τις ανάγκες του Γ.Ν Ημαθίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 254.224,30€ πλέον Φ.Π.Α ήτοι 290.766,62€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% & 13% Υγ. Μον. Βέροιας και
94.026,60€ πλέον Φ.Π.Α ήτοι 107.935,26€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% & 13% Υγ. Μον. Νάουσας για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 22/06/2022 και ώρα 08:00π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:25/07/2022 και ώρα 14:30μ.μ.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 01/08/2022 και
ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την 16/06/2022
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης.
Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της
διακήρυξης είναι:161604 .Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση
προμήθειας.
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των
προσφερόμενων τμημάτων, εκτός ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας ,Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3
Νάουσα, Τ.Κ. 59200, αρμόδια υπάλληλος: Ησαΐα Θεοδοσιάδου,
Τηλ.2332350232.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
gnanaousas.gr).
Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ
Δρ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

Ο χορός του Δάσους
στο Προσκοπικό
Κέντρο Καστανιάς

Μετά από δύο χρόνια, ξανά στην Καστανιά. Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας συνεχίζοντας την παράδοση, απευθύνει
ανοιχτή πρόσκληση προς όλους στον «Χορό του Δάσους» το Σάββατο 25 Ιουνίου στις
20:00 στο Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς.
Ζωντανή μουσική, κέφι, χορός, φαγητό
σε ένα καταπράσινο, δροσερό χώρο, όπου
συνήθως ακούς μόνο πουλιά, τριζόνια, τον
άνεμο στα δένδρα και χαρούμενες φωνές
κατασκηνωτών.
Για προσκλήσεις απευθυνόμαστε μέχρι
τις 22/6/2022 στους:
6982927727 Δέσποινα, 6987170785
Σωτήρης, 6945790639 Θανάσης Είδη δώρων Πλατεία Πλατάνων, 2331500508 Άκης
Ηλεκτρικά είδη Κιοσέογλου, 2331070235
Αλέκος Ψητοπωλείο Μεράκι και στα μέλη
της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων.
Έχουμε ένα ρούχο παραπάνω, στο βουνό έχει πάντα δροσιά και κρατάμε τις προσκλήσεις, γιατί θα συμμετέχουν σε κλήρωση πολλών δώρων. Ο χορός θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Θα είμαστε εκεί από το πρωί. Καλή
αντάμωση.

ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ…
Αν θυμόμουν
πόσα φιλιά είχαν ξεχάσει
στις παραλίες οι έρωτες,
τότε,
όλα αυτά τα όρθια συναισθήματα
των Πόλεων
θα είχαν ειδοποιήσει
την κυρία Στέλλα,
να πάψει να διαβάζει
απομνημονεύματα καλοκαιριών,
να σβήσει το λαμπατέρ
και να ανάψει τη μνήμη της.
Έψαχνα κι` εγώ
έναν εμπειρογνώμονα
για την θηριώδη καταγωγή
των αποριών.
Ένας είχε δηλώσει
πως,
ότι σκηνοθετεί η φαντασία
η πραγματικότητα δεν το αγαπά.
Ένας άλλος,
μίλαγε για τ` ακατάληπτα,
και έγδυνε τις λέξεις φωνάζοντας
Ιερεμίααααα, Ιερεμίααααααα,
προσευχήσου στο ΑΝΤΙΟ.

Μονάχα η κόρη του Παντελή
του Μπακάλη
που ζούσε
κάνοντας παρελάσεις
στο ΜΑΚΡΙΑ,
αρνούνταν
να αντικαταστήσει τα φθαρμένα
μ` αυτό το
…έλα μωρέ! Δεν πειράζει!!
Γιάννης Ναζλίδης
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του Σαββατοκύριακου

Το Σάββατο 18 Ιουνίου στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών
Βράβευση μαθητών που διακρίθηκαν
σε διαγωνισμούς
της Ελληνικής
Μαθηματικής
Εταιρείας
Το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας βραβεύει τους μαθητές που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς: Υπατία, Καραθεοδωρή,
Πυθαγόρας, Θαλής και Μικρός Ευκλείδης κατά τα
έτη 2019, 2020, 2021 και 2022.
Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 στις 7:00 μ.μ. στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Ιωάννης
Τυρλής, Γ.Γ. Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και
δρ Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα αναπτύξει
το θέμα «Μαθηματικοί Διαγωνισμοί» και ο Ανδρέας
Πούλος, δρ Διδακτικής των Μαθηματικών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , ο οποίος θα αναπτύξει το
θέμα « Προβλήματα για διασκέδαση και προβλήματα για το κέρδος».

Πρόγραμμα Rapid Test στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού
SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.
Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί τις παρακάτω μέρες και ώρες στο
ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι
Βήματος Απ. Παύλου): Δευτέρα 20.06.22 από τις
9:00 έως 15:00
Τρίτη 21.06.22 έως Παρασκευή 24.06.22 από
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
8:30 έως 15:00 και
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Κυριακή 26.06.22 από 8:30 έως 14:30.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ
Ο ΓΚΟΖΙΤΑ ΑΛΜΠΑΝ του Μπασκίμ
τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και
και της Άλμα, το γένος Ασκερί, που γεντον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης
νήθηκε στο Αργυρόκαστρο Αλβανίας
κοινού είναι αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράκαι κατοικεί στη Βέροια και η ΓΚΟΤΕΛ
σεις ολοκληρώνονται τις καθημερινές στις 15:00.

Μέλλων Γάμος

Πρόγραμμα διενέργειας
δωρεάν rapid tests
στη Νάουσα
Δωρεάν rapid tests
θα πραγματοποιηθούν και την επόμενη
εβδομάδα (Δευτέρα
20.06.2022 έως και Παρασκευή 24.06.2022)
στη Νάουσα από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τον δήμο.
Συγκεκριμένα, οι δωρεάν δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας από τις
09:00 έως τις 14:30 και
οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν
στην διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους
τον προσωπικό αριθμό
υγείας ΑΜΚΑ, καθώς
και να δίνουν τον αριθμό του κινητού τους, ώστε να ενημερώνονται
για το αποτέλεσμα από
τον ΕΟΔΥ.

ΣΟΝΙΑ του Πέτερ και της Ντανιέλα, το
γένος Reif, που γεννήθηκε και κατοικεί
στο Μόναχο Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Grobenzell
Γερμανίας.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
«VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού
Μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)
3) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ:
Email: hr@venusgrowers.gr

Fax: 2331024204
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS,
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311
με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 123.
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Νέα βράβευση μαθήτριας
της σχολή χορού της
Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας

Στις 10 και 11 Ιουνίου διεξήχθη το
Balkan Contemporary and Classic
Festival στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ένα διαβαλκανικό φεστιβάλ χορού που διοργανώθηκε για πρώτη φορά περιλαμβάνοντας
σεμινάρια με καθηγητές χορού από το
εξωτερικό καθώς και διαγωνισμό χορού με κριτές από Ρουμανία, Ιταλία και
Ουγγαρία. Η σχολή χορού της ΚΕΠΑ
Δήμου Βέροιας συμμετείχε τόσο στα
σεμινάρια όσο και στο διαγωνιστικό
κομμάτι του φεστιβάλ με τη μαθήτρια

Μαρτίνου Μαρία.
Με τη χορογραφία Fragments της
δασκάλας της Μαυρέτας Λενικάκη και
σε ρόλο χορογράφου κατάφερε να αποσπάσει το Α΄ Βραβείο με την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία
σύγχρονο ατομικό 13-15 ετών όπως
επίσης και υποτροφία για δωρεάν συμμετοχή στο Sibiu Dance Competition
2022 στη Ρουμανία.
Η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας συγχαίρει την μαθήτρια της σχολής χορού και
τους καθηγητές της.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
«VENUS GROWERS»
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ:
- Μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων
- Κλιματιζόμενους χώρους εργασίας
- Πλήρη εξοπλισμό εργασίας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας,
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
4. Α.Μ.Κ.Α.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
- Άδεια χειριστή ή βοηθού χειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311,
23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 123
Mail: hr@venusgrowers.gr
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ΒΕΡΟΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΒΕΡΟΙΩΤΑΔΩΝ
ΑΛΣΟΣ – ΣΚΡΕΤ
Το «παλαιότερο» εξοχικό κέντρο

Του Μάκη
Δημητράκη
Στα 1914, δύο μόλις
χρόνια μετά την απελευθέρωση της Βέροιας
από τους Τούρκους, «άνοιξε» στην πόλη μας το
εξοχικό κέντρο - ταβέρνα
«ΑΛΣΟΣ» που αργότερα
έγινε γνωστό με την ονομασία «ΣΚΡΕΤ».
Βρισκόταν μερικές
εκατοντάδες μέτρα δυτικότερα της πλατείας
Ωρολογίου στο δρόμο
προς τους Στρατώνες.
Ένας Βεροιώτης ο
δημιουργός
Δημιουργός του κέντρου ο ανήσυχος Βεροιώτης Αντώνης Λάζος,
που οραματίσθηκε «κάτι» το πρωτοποριακό για
την εποχή του. Αγόρασε ένα κομμάτι γης από
κάποιον Τούρκο, κάτοικο
της Βέροιας, και έστησε
την επιχείρησή του δίπλα από το σπίτι του.
Λίγο αργότερα και αφού
αγόρασε και την παρακείμενη έκταση «μεγάλωσε» την επιχείρησή
του, που λειτούργησε σε
τρία επίπεδα λόγω του
επικλινούς έδάφους.
Στο πρώτο επίπεδο σύχναζαν οι οικογένειες, στο δεύτερο
τα αρραβωνιασμένα ζευγάρια και στο τρίτο τα ερωτευμένα, τα
«παράνομα» ζευγαράκια όπως συνήθιζαν να λέγονται.. Σε όλα
τα «επίπεδα» υπήρχαν δέντρα, λουλούδια ,πίστα χορού, ενώ στο
πρώτο και τρίτο επίπεδο υπήρχε και μικρό σιντριβάνι.

Νέο ξεκίνημα
Στις αρχές της δεκαετίας του 1940, η επιχείρηση «πέρασε»
στα τρία παιδιά του Αντώνη Λάζου που καθένα είχε και διαφορετικό
επίθετο!
Ο Κώστας Λάζος, ο Μενέλαος Λαζόπουλος (υποκοριστικό του
Λάζος) και ο Θωμάς Σκρέτης που πήρε για επώνυμο το παρατσούκλι του πατέρα του. Σκρέτης = ο σφικτός, ο τσιγκούνης. Από
το παρατσούκλι αυτό πήρε και την ονομασία το εξοχικό κέντρο
που λειτούργησε εξυπηρετώντας τη μεγάλη τους πελατεία με μεγάλη υπευθυνότητα. Και τα τρία αδέρφια - γνωστά στη βεροιώτικη
κοινωνία - ξεχώριζαν για την εργατικότητα, τη συνέπεια και τη
φιλική διάθεση.
Οι ντόπιοι μόνιμοι θαμώνες αλλά και οι πολλοί επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να απολαμβάνουν τις νοστιμιές της κουζίνας.
Ποικιλία από ορεκτικά, κάθε είδους κρεατικά - όλα στα κάρβουνα
– και συχνά αρνάκι στη σούβλα, κοκορέτσι και κεμπάπ.
Το «κέντρο» διέθετε πλούσια δισκοθήκη και πολύ συχνά διοργανώνονταν χοροί και άλλες εκδηλώσεις (γάμοι, αρραβώνες κ.ά.).
Αλλαγή …μενού
και…Παλιά Βέροια
Το 1983 οι εγκαταστάσεις του ΣΚΡΕΤ νοικιάσθηκαν στον
γνωστό επιχειρηματία Γιάννη Τσιλιγκερίδη ο οποίος μετέτρεψε το

κέντρο σε ψαροταβέρνα. Έτσι λειτούργησε για μια δεκαετία.
Ακολούθησε μια περίοδος 15 χρόνων περίπου που το ΣΚΡΕΤ
εκμισθώθηκε πρώτα στον επιχειρηματία Γιώργο Θώμογλου και
στη συνέχεια στους επιχειρηματίες Νίκο Λαβδάνη και Νίκο Λώλο
οι οποίοι άλλαξαν το όνομα του εξοχικού και το ονόμασαν «Παλιά
Βέροια». Στις σχετικές όμως συζητήσεις των περισσότερων Βεροιωτάδων παρέμεινε με την παλιά ονομασία «»ΣΚΡΕΤ», κάτι που
και στις μέρες μας συμβαίνει αν και δεν λειτουργεί. Συνεχίζει και
σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς της Βέροιας.
Έπαψε να λειτουργεί το 2010.
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ
Του Δ.Π.ΤΟΛΙΟΥ

Μερος 1ο

Σε μια λαμπρή ιστορική πορεία δεκαετιών, ο βεροιώτικος προσκοπισμός μετά την γενιά των σπουδαίων δασκάλων (Π. Κωνσταντινίδης,
Π.Καραμπείδης, Χρ.Ρέμμος, Π. Πυρινός, Μ.Κούτρας, Θ. Αλδάκος, Θ.Νίτσος κα ) σεμνύνεται για την ανάδειξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
και ακαδημαϊκών δασκάλων της νεώτερης γενιάς. Για να καταρριφθεί
έτσι και τούτος ο αστικός μύθος (εκτός από αυτούς που ήδη διασκεδάσθηκαν ότι δηλαδή οι πρόσκοποι είναι δήθεν φιλοβασιλική ή δεξιά και
μασονική οργάνωση), ότι η προσκοπική εθελοντική ζωή και ενασχόληση με την φύση όχι μόνο δεν οδηγεί σε ανούσια και στείρα μονοπάτια
άχρηστης γνώσης και κατάρτισης, αλλά αντίθετα σφυρηλατεί χαρακτήρα
, συγκροτημένο τρόπο ζωής, αναζήτησης μόρφωσης και ακαδημαϊκής
πορείας, αφού ο προσκοπισμός πλάθει προσωπικότητες και ηγέτες. Με
τον κίνδυνο να κατηγορηθώ ότι λησμονώ κάποιον άλλο αδελφό πρόσκοπο ακαδημαϊκό δάσκαλο, ας μου επιτραπεί μια ειδική τιμητική αναφορά α) στον παιδικό μου φίλο Κωνσταντίνο Μπαρμπαργύρη του Αλεξάνδρου, φυσικό, διδάσκοντα καθηγητή στο Αριστοτέλειο, β) τον Γιάννη
Μπέτσα του Στεργίου, συνεργάτη αδελφό πρόσκοπο στο 5ο σύστημα
, επίκουρο καθηγητή στο Παιδαγωγικό του Αριστοτέλειου γ) τον συνοδοιπόρο στην Μεσευρώπη, άρτι αναδειχθέντα επίκουρο καθηγητή στο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιχθυολόγο, δασοπρόσκοπο του 3ου
συστήματος Βέροιας, Αρκάδιο Δημητρόγλου του Ευαγγέλου, και δ) τον
Ευάγγελο Μπεμπέτσο του Στυλιανού και της Αλκμήνης , καθηγητή της
Γυμναστικής Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, πρόκειται
για 3 διαφορετικές γενεές προσκόπων, που λάμπρυναν με την παρουσία
τους τον βεροιώτικο προσκοπισμό, με κοινό γνώρισμα τον απόλυτα
συγκροτημένο χαρακτήρα και το σταθερό αζιμούθιο στην σκέψη.
Στην πρώτη ενότητα θα αναφερθώ στους δύο πρώτους εξ αυτών
στον Ντίνο Μπαρμπαργύρη και στον Γιάννη Μπέτσα και στο επόμενο
φύλλο στον Αρκάδιο Δημητρόγλου και τον Βαγγέλη Μπεμπέτσο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΓΥΡΗΣ
Κατά σειρά παλαιότητας ο παιδικός φίλος
Ντίνος Μπαρμπαργύρης, γιός του Αλέκου Μπαρμπαργύρη με το κατάστημα σιδηρικών, γεωργικών φαρμάκων στο κέντρο της αγοράς, ο Ντίνος
υπήρξε συμμαθητής μου από τα νήπια μέχρι και
την τρίτη λυκείου. Γεννήθηκε στη Βέροια, την 1η
Μαΐου 1966. Στον προσκοπισμό ήρθε το φθινόπωρο του 1977, παιδί του 1ου συστήματος προσκόπων στο Μέγαρο Ζώκου με αρχηγό συστήματος τον Σπύρο Τελλίδη. και ομάδος τον Μανόλη
Κούτρα. Δεύτερος ξάδελφος του έτερου συμμαθητή και προσκόπου Μανόλη Ρέππα. Στην κατασκήνωση του 1978, όταν
οι γονείς του Μανόλη Ρέππα έφεραν ρεβανί για να γλυκάνουν τον πόνο
μας που τρέχαμε ακατάπαυστα υπό τις φωνές του αρχηγού Μέρκου
Κούτρα, δεν βρήκαν τον γιό τους εύκαιρο και έδωσαν το ρεβανί στον
Ντίνο, να μας το μοιράσει στην ενωμοτία Αετών (ενωμοτάρχης Γιώργος
Τενεκετζίδης μέλη Ντίνος Μπαρμπαργύρης υπενωμοτάρχης, Γιώργος
Μιχαλόπουλος, Γιώργος Αντωνιάδης, Τόλιος Δημήτρης, Μανόλης Ρέππας, Γιάννης Ρακιτζής). Ο Ντίνος το έκρυψε το ρεβανί μέσα στον υπνόσακκο Ρέππα και όταν το πρωί ξύπνησε ο Μανόλης αφού στριφογύριζε
στο ράντζο όλη την νύκτα, το ρεβανί με τα σιρόπια και ο Ρέππας ήταν
ένα σώμα μια ψυχή- ο Ρέππας υπήρξε ο πρώτος που έφερε υπνόσακκο στην ιστορία της προσκοπικής κατασκήνωσης στην Βέροια, μην
βλέπετε σήμερα που έχουν όλοι από δύο . Ο Ντίνος είναι ο ορισμός
του απόλυτα τακτικού κ μεθοδικού ανθρώπου. Ακόμη και τους χάρτες
που είχε στην κατασκήνωση αλλά και στο σχολείο τους είχε φινίρει γύρω-γύρω με ζελατίνα αυτοκόλλητη για να μην χαλάσουν και ξεφτίσουν.
Ρέκτης προσκοπικών γνώσεων και κατασκευών. Τα καλοκαίρια με τον
αδελφό του Τάσο (γεωπόνο σήμερα εξπέρ της προστασίας φοινίκων
στην Κεφαλλονιά) εκτός από τις μέρες της προσκοπικής κατασκήνωσης
πατούσαν δουλειά ενηλίκου πλάι στον κυρ Αλέκο, βεροιώτη έμπορο παλιάς κοπής, στα χρώματα και τα γεωργικά φάρμακα. Με το Ντίνο και τα
ποδήλατα μας έφθανε η χάρη μας τα καλοκαίρια μέχρι την Μέση στον
κάμπο, γευόμενοι τζιρνίκια και κεράσια. Οφείλω να πω ότι ο Ντίνος
Μπαρμπαργύρης και ο Ερωτόκριτος Κατσαβουνίδης, (επίσης συμμαθητής μας και φυσικός στις ΗΠΑ, παιδικός φίλος αλλά και πρόσκοπος
λίγων μηνών στο 1ο Σύστημα), είναι Φυσικοί και άξιοι συμμαθητές
παγκόσμιου βεληνεκούς, ίσου ήθους και ίδιου επιπέδου και ποιότητος
γνώσης. Όσοι τους γνωρίζουν και τους δύο καλά μπορούν να γνωρίζουν για την ποιότητα της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ που αγγίζει το τέλειο . Υπήρξαν
συμμαθητές στην ίδια τάξη και φίλοι από τα νήπια μέχρι την τρίτη Λυκείου στο 1ο Λύκειο Βέροιας αλλά και στο Φυσικό του ΑΠΘ. Ο Ερωτόκριτος όμως είχε πίσω του τον Χαράλαμπο, που άνοιγε δρόμους και έδινε
σκέψεις και στα 3 του παιδιά , ο Ντίνος όλα τα χρόνια στον ελεύθερο
χρόνο του πατούσε δουλειά στα σιδηρικά και τα γεωργικά φάρμακα
του αγαπητού αείμνηστου κυρ Αλέκου, κρατώντας το μαγαζι. Με τον
Ντίνο ζήσαμε τον πρωτόλειο, αυθεντικό προσκοπικό τρόπο ζωής κ εκπαίδευσης. Μαζί πτυχίο αρχαρίου, μαζί το Β’ Τάξεως. Από την Παναγία
Σουμελά έως τα σπίτια μας στην Βέροια ποδαράτο, το καλοκαίρι του
1979, 13 χρονών παιδιά, όταν τα ΚΤΕΛ Κοζάνης αρνούνταν να μας
παραλάβουν λόγω πληρότητος από το ΓΡΑΓΡΟΥ. Ιδέτε βιογραφικό:
Έλαβε το Πτυχίο Φυσικής (Οκτώβριος 1988), το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηλεκτρονική και τις Τηλεπικοινωνίες (Σεπτέμβριος
1991), και το Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βελτιστοποίηση Συστημάτων Ελέγχου Διακριτού Χρόνου (Ιανουάριος 1995), όλα με βαθμό Άριστα, από
τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τον Οκτώβριο του 1987 συμμετείχε σε εκπαιδευτικές και

Με 3 σπουδαίους συμμαθητές από αριστερά, Ντινος Μπαρμπαργυρης, Δρ Φυσικής Καθηγητής στο ΑΠΘ, Ερωτοκριτος Κατσαβουνιδης, Δρ Φυσικής Καθηγητης στο ΜΙΤ, κ ο αλησμόνητος
Γαβριήλ (Βιλη) Παπαδόπουλος, σε θεατρικό της Στ Δημοτικού στο
1o δημοτικό σχολείο Βέροιας σημερινό δημαρχείο. Σχολ χρόνια
1976- 1977
ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών,
του Τμήματος Φυσικής, του Α.Π.Θ., όπου αργότερα κατέλαβε τη θέση
του Ειδικού Μεταπτυχιακού Υποτρόφου (Ιανουάριος 1992 – Ιανουάριος
1995). Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στις Ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις (Μάρτιος 1995 – Σεπτέμβριος 1996), και του απονεμήθηκε Δίπλωμα Ευδόκιμης Υπηρεσίας Οπλίτη, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού
(Γ.Ε.Σ.). Από το 1993, μέχρι το 1998, διατέλεσε εισηγητής σε σεμινάρια
Πληροφορικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ενώ κατά τη διάρκεια
των χειμερινών εξαμήνων των ακαδημαϊκών ετών 1996-99 δίδαξε το
μάθημα “Χρήση υπολογιστών και εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην καθημερινή εργασία των εκπαιδευτικών” στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης “Δημήτρης Γληνός”, της Παιδαγωγικής Σχολής, του Α.Π.Θ. Από
τον Μάρτιο του 1997, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 1999, συμμετείχε
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης “Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών I.S.D.N. Α.Π.Θ.” ως υπεύθυνος για το συντονισμό του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού,
καθώς και την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων. Τον Ιανουάριο του
1998, μέχρι και τον Μάρτιο του 1999, δίδαξε το μάθημα “Εισαγωγή
στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία” στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. “Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος
για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Α.Π.Θ. Τον Μάρτιο του 1999, έως το 2002
διατέλεσε Λέκτορας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ.
συμμετέχοντας στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του
Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε. Τον Μάρτιο του
2002, με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., εκλέχθηκε σε
θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π. – κλάδος Ι), και από
τον Φεβρουάριο του 2014, υπηρετεί ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό . Είναι μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers
από το 1988, και είναι κριτής εργασιών στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά Optimal Control Applications & Methods (John Wiley & Sons,
Inc.), International Journal of Electronics (Taylor & Francis, Ltd.), IEEE
Transactions on Circuits and Systems-I: Fundamental Theory and
Applications (The Institute of Electrical & Electronics Engineers, Inc.),
και Computers & Electrical Engineering (Elsevier Science Ltd.).
Ο φιλόλογος ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΣΑΣ
Ο Γιάννης Μπέτσας του Στεργίου, γεννήθηκε
στις 9-4-1972 στη Βέροια και είναι ήδη πατέρας
δύο παιδιών. Στον προσκοπισμό γράφτηκε το
1982 στο 7ο σύστημα της Προσκοπικής Μουσικής Βέροιας, έως το 1984 οπότε συμπτύχτηκε το
7ο στο 5ο σύστημα προσκόπων στο Τζαμί, με ΑΣ
τον Κώστα Ταμπακόπουλο και τον Νίκο Καραμανλίδη και το 1987 ονομάσθηκε ανιχνευτής του 5ου
συστήματος, ενώ στην συνέχεια το 1988 έγινε Υπαρχηγός της Ομάδας ενώ την διετία 1990-1991
ήταν Αρχηγός της Ομάδας του 5ου
Συστήματος Προσκόπων. Το 1986 ως ανιχνευτής έλαβε
μέρος στην Κατασκήνωση Προσκόπων στην Καστανιά με
αρχηγό τον Δημήτρη Τόλιο, το 1987 στην κατασκήνωση των
προσκόπων ΤΕ Βέροιας στη Σαρακατσάνα Πιερίας με αρχηγό τον Νίκο Ουσουλτζόγλου ενώ το 1987 ήταν μέλος του
επιτελείου του 4ου Τζαμπορέτο Ενωμοταρχών Κεντροδυτικής Μακεδονίας στην Καστανιά με αρχηγό τον Σπύρο Τελλίδη. Είναι ιδρυτικό μέλος της εφημερίδας Κρίκος μαζί με τον
Σπύρο Θεοδωρίδη και τον Γιώργο Μάτσο από τον Μάρτιο
του 1989 έως τον Σεπτέμβριος του 1992. Από το 1982 έως
το 1992 ήταν μέλος της προσκοπικής μουσικής της Τοπικής
Εφορείας Βεροίας, στα πνευστά (κορνέτα) με δασκάλους –
μουσικούς τους Απόστολο Κατσιγιάννη, Αναστάσιο Σύρπη
και τον Αναστάσιο Αραμπατζή. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Γιάννης
Μπέτσας αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και στο ίδιο τμήμα απέκτησε μεταπτυχιακό ειδίκευσης στον κλάδο της Σχολικής Παιδαγωγικής με

1978 Αγιοι Πάντες Παλατίτσια. Από αριστερά Μ.Ρέππας, Ντίνος
Μπαρμπαργύρης, Δ. Ελευθεριάδης, Φ.Μουλόπουλος, Γ.Μιχαλόπουλος, Γ. Αντωνιάδης, Γιάννης Ντέλλας,Χ. Χατζηευθυμίου, αρχηγοί Νίκος Ταιπλιάδης κ Μιχ. Αδαλόγλου
«Άριστα» (9,25) στη συνέχεια δε στις 30.10.2003
έλαβε το διδακτορικό της
Παιδαγωγικής με βαθμό
«Άριστα» Εργάστηκε ως
φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά
από επιτυχή εξέταση στο
διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π
και από το ακαδημαϊκό
έτος 2003-2004 για τέσσερα χρόνια διετέλεσε
Ειδικός Επιστήμονας του
Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών Φλώρινας
και μέλος ΔΕΠ του ίδιου
Τμήματος από το 2009
έως το 2018. Τα ερευνη1989 Μουσική Μπάντα ΤΕ Βέροιας.
τικά ενδιαφέροντα του
Πρώτος από αριστερά Γιάννης ΜπέΓιάννη εστιάζονται στους
τσας, επικεφαλής Σπύρος Θεοδωρίδης.
χώρους της Ιστορίας της
Εκπαίδευσης, της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της
Εκπαιδευτικής Αλλαγής. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πλήθος
ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι μέλος Επιστημονικών Παιδαγωγικών Εταιρειών με πλούσια συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες ως εισηγητής. Με συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους, δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα και
ανακοινώσεις στο πλαίσιο δημοσιευμένων πρακτικών επιστημονικών
συνεδρίων και ημερίδων. Ο Γιάννης Μπέτσας διακρίθηκε στον προσκοπισμό για την προθυμότητα στη συνεργασία, τον σεβασμό των μεγαλύτερων , την διάθεση για μάθηση και ευγένεια στην συμπεριφορά του.
Και θυμωμένος ακόμα σε στιγμές έντασης και αδικίας έπνιγε τον θυμό
του και δεν μιλούσε ποτέ άσχημα στον συνεργάτη του. Εσωστρεφής
στις σκέψεις του ξεδίπλωνε με το έργο του αυτές δίχως να ανακοινώνει
τις ενέργειες που έδινε στο προσκοπικό παιχνίδι Ο γράφων γνωρίζει
ότι και σήμερα μέσα από τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις, όταν του
δίνεται η ευκαιρία, υποστηρίζει και εμψυχώνει επιστημονικά τους εκκολαπτόμενους βεροιώτες παιδαγωγούς που περνούν από τις τάξεις του
στο Πανεπιστήμιο. Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βεροίας ελπίζει τα
επόμενα χρόνια στην εναργή παρουσία του Γιάννη στις προσκοπικές
συναντήσεις εις ανάμνηση όμορφων στιγμών που ζήσαμε μαζί.
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Φαρμακεία

Σάββατο 18-06-2022
08:00-14:30
ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κά-

Ο Ούγγρος διεθνής διαιτητής Τόμας Μπογκνάρ
στο μπαράζ Λαμία - ΒΕΡΟΙΑ
Δωρεάν εκδρομή των φιλάθλων της ΒΕΡΟΙΑΣ στην Λαμία
Ενημέρωση των φιλάθλων για τα εισιτήρια του αγώνα Λαμίας-ΝΠΣ Βέροιας

τω από τα αστικά)

«Ο Σ.Φ. Βέροιας «Θύρα 4» ενημερώνει τους φιλάθλους που
έχουν κάνει κράτηση εισητηρίου
για τον τελικό ανόδου του Σαββάτου 18/06 στη Λαμία, ότι τα ΔΩΡΕΑΝ λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 15:00 από την πλατεία
Εληάς.
Μαζί συνεχίζουμε να γράφουμε την ιστορία!»

23310-23023
08:00-14:30
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝ Α Σ ΤΑ Σ Ι Ο Σ Κ Ε ΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΩΝΙΑ 23310-60340

Ενημέρωση των φιλάθλων
για τα εισιτήρια του αγώνα Λαμίας- ΝΠΣ Βέροιας
Επείγουσα ανακοίνωση της
Διοίκησης του ΝΠΣ Βέροια για
τους φίλαθλούς που θα μεταβούν
στην Λαμία το Σάββατο και αφορά

08:00-14:30 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18
23310-23132
14:30-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 2331062163
19:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534
21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534
Κυριακή 19-06-2022
08:00-14:30 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
20 23310-23416
14:30-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ
44 23310-26914
19:00-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279
21:00-08:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279
Δευτέρα 20-06-2022
14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

Ο

43χρονος διαιτητής Τόμας Μπογκνάρ από την
Ουγγαρία, ορίστηκε να
διευθύνει τον Σαββατιάτικο (18/6, 20:00) επαναληπτικό αγώνα μπαράζ για μια θέση στην
SL1, μεταξύ Λαμίας και
ΒΕΡΟΙΑΣ.

Πρόκειται για διεθνή διαιτητή
που σφύριξε φέτος και ματς της
Σούπερ Λιγκ. όπως και τον αγώνα
ΑΕΚ- Πναθηανικός,
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπάλας Μπούζας και
Πέτερ Κομπόρ, ενώ τέταρτος δι-

την προπμήθεια των εισιτηρίων
του αγώνα
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Από την ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
καλούνται όλοι οι φίλαθλοι που
επιθυμούν εισιτήριο για τον αγώνα του Σαββάτου στη Λαμία να
επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο
????6974317616 και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. ⚠ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλούνται να επικοινωνήσουν ΟΛΟΙ από όποιο το σημείο
της Ελλάδας κι αν βρίσκονται, και
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ώστε
να εξασφαλισθούν τα απαραίτητα
εισιτήρια.

αιτητής ο Βασίλειος Φωτιάς από
την Πέλλα. VAR o Ούγγρος Μπάλας Μπέρκε, ενώ AVAR ο Ανδρέας Μεϊντανάς από την Αχαϊα.
Δωρεάν εκδρομή των φιλάθλων της ΒΕΡΟΙΑΣ στην Λαμία
Αρκετοί φίλοι της «Βασίλισσας
του βορρά» θα βρεθούν το Σάββατο (18/6) στην πρωτεύουσα της
Φθιώτιδας, για να συμπαρασταθούν στην αγαπημένη τους ομάδας στον «τελικό» με την ομάδα
της Λαμίας.
Μάλιστα ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Βέροιας «Θύρα 4» ενημέρωσε για την δωρεάν εκδρομή, αναφέροντας συγκεκριμένα τα εξής:

Θετική η παρουσία της Δέσποινας Πασίδου
με την Εθνική ομάδα στο Μεσογειακό
κύπελλο κολύμβησης

14:30-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551
19:00-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18
(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102
21:00-08:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18
(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Ιούνιος 2022
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
20-06-2022 μέχρι
26-06-2022 θα είναι
το εξής: Αυτόματος
τηλεφωνητής βλαβών:
τηλ. 2331021814.

Πολύ καλή παρουσία είχε η
αθλήτρια του Πήγασου Ημαθίας
Δέσποινα Πασίδου (κατ. παγκορασίδων Α’) με την Εθνική μας
ομάδα, στο Μεσογειακό κύπελλο
κολύμβησης (COMEN CUP) το
οποίο διεξήχθη στη Λεμεσό της
Κύπρου στις 3 - 5 Ιουνίου.
Η Ημαθιώτισσα αθλήτρια πήρε την 5η θέση στα 200μ. ύπτιο

και έβαλε ένα λιθαράκι για την 2η
θέση της χώρας μας στην γενική
βαθμολογία.
Στους αγώνες συμμετείχαν
δώδεκα χώρες (Ιταλία, Γαλλία,
Ελλάδα, Κύπρος, Σερβία, Ισραήλ, Μαρόκο, Βέλγιο, Αλβανία,
Μάλτα, Κόσσοβο, Β. Μακεδονία)
και πήραν μέρος ο πρώτος/η
αθλητής/τρία από κάθε χώρα σε

κάθε αγώνισμα.
Να θυμίσουμε ότι η Δέσποινα
έλαβε το εισιτήριο για την πρώτη της αποστολή με την Εθνική
ομάδα κολύμβησης, με την καλύτερη επίδοση για φέτος στην Ελλάδα στα 200μ. ύπτιο με χρόνο
02:23.27, κατά τη συμμετοχή της
στην διεθνή διοργάνωση «38α
ΝΙΟΒΕΙΑ».

Ως σύλλογος είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η αθλήτριά
μας Δέσποινα Πασίδου φόρεσε
και τίμησε τα εθνικά μας χρώματα και της ευχόμαστε να έχει
πάντα επιτυχίες! Το σίγουρο είναι
ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις
για να διακριθεί και στο μέλλον.
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«ΚΗ’ Παύλεια»

Ιερατική Ημερίδα με θέμα:
«Εκκλησία και κρίσεις»
Το πρόγραμμα των ΚΗ´ Παυλείων
συνεχίσθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, όπου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Ιερέων υπό τον τίτλο «Εκκλησία και
κρίσεις».
Στην πρωινή συνεδρία συμμετείχαν
οι Ιερείς των Αρχιερατικών Περιφερειών Ναούσης, Αλεξανδρείας, Καμπανίας, Ειρηνουπόλεως, Πλατέος, Μελίκης
και Αντιγονιδών, ενώ στην απογευματινή συνεδρία συμμετείχαν οι Ιερείς των
Αρχιερατικών Περιφερειών Βεροίας,
Αποστόλου Παύλου, Βεργίνης, Δοβράς
και περιχώρων Βεροίας.
Στην αρχή, ο Πρωτοσύγκελλος της
Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας προλόγισε την εκδήλωση και καλωσόρισε τον προσκεκλημένο ομιλητή και τους Ιερείς.
Πρώτος ομιλητής ήταν ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων, ο οποίος ανέπτυξε το
θέμα: «Ο Άγιος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης» με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή.
Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού Αρχιμ. Δαμασκηνός Κιαμέτης, ο οποίος
μίλησε με θέμα: «Η Θεία Λατρεία την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού».
Ακολούθησε ξενάγηση των Ιερέων στο Παύλειο Κειμηλιαρχείο «ΙΕΡΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ», το οποίο εγκαινίασε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος την 1η Μαΐου 2022 παρουσία πλειάδος Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο Κειμηλιαρχείο
της Ιεράς Μητροπόλεως μας φιλοξενούνται μοναδικά εκθέματα όπως
εικόνες, άμφια, σκεύη, κώδικες, ειλητάρια, αλλά και σπαράγματα τοιχογραφιών για τα οποία ομίλησε ο υπεύθυνος του Κειμηλιαρχείου και
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19
Ιουνίου 2022 στον Ιερό Ναό
Αγ. Σπυρίδωνος Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συντρόφου,
πατέρα, παππού και θείου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΜΕΓΚΑ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η σύντροφος,
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση
του Μητροπολίτη

Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας
Μπίρδας.
Εν συνεχεία, στην αίθουσα «Μητροπολίτου Σταυροπηγίου Αλεξάνδρου» προβλήθηκε μία ταινία, παραγωγή του Γραφείου Ποιμαντικής
Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, με στιγμιότυπα από τη ζωή,
τη διακονία και το πρωτοποριακό ποιμαντικό έργο του μακαριστού
Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάνδρου, κατά σάρκα αδελφού
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.
Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απένειμε το αναμνηστικό των «ΚΗ´ Παυλείων» στον ομιλητή και εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του για την συμμετοχή του.

«ΚΗ’ Παύλεια»
Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση
«Με τα μάτια του Μικρασιάτη δημιουργού»
Τη Τετάρτη 15 Ιουνίου το βράδυ
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο
στη Βέροια, πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο των ΚΗ’ Παυλείων, η
αφηγηματική και μουσικοχορευτική
παράσταση με τίτλο: «Με τα μάτια
του Μικρασιάτη δημιουργού», σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Μικρασιατών Ημαθίας, ο οποίος φέτος συμμετέχει ενεργά στα «ΚΗ´
Παύλεια» με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή.
Στην αρχή ο Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας, Αρχιερατικός
Επίτροπος περιχώρων Βεροίας
προλόγισε την εκδήλωση και κάλεσε τον Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα και την πρόεδρο του
Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας
κ. Αναστασία Παυλίδου, να απευθύνουν χαιρετισμό.
Στη συνέχεια ακολούθησε ένα
μουσικό και χορευτικό ταξίδι στην ιστορία του Μικρασιατικού Πολιτισμού από την περίοδο της άνθησης του μέχρι και τις δύσκολες ημέρες
του ξεριζωμού και της εγκατάστασης στη μητέρα Ελλάδα. Μέσα από
τις αφηγήσεις των κλασικών Μικρασιατών λογοτεχνών φωτίστηκαν
ιστορικές στιγμές, πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία,
καθώς και προσωπικά βιώματα και οικογενειακές ιστορίες των προσφύγων.

www.laosnews.gr

Την ευθύνη και τον συντονισμό της παράστασης ανέλαβε ο κ. Φώτιος Πανανόπουλος, ενώ την χορωδία διηύθυνε ο κ. Ιορδάνης Κουτσιμανής.
Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, απένειμε τα αναμνηστικά των «ΚΗ´ Παυλείων» στους συντελεστές της
εκδήλωσης εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του για τη συμμετοχή
τους.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Το Σάββατο 18 Ιουνίου στις 10:30 π.μ. στην Ιερά
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα παραστεί και θα
χαιρετίσει την Ημερίδα κατηχητών και κυκλαρχών
με θέμα: «Εκκλησία και κρίσεις» στο πλαίσιο των
ΚΗ´ Παυλείων.
Το Σάββατο 18 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό της πανηγυρίζουσας Ιεράς
Μονής των Αγίων Πάντων Βεργίνης.
Την Κυριακή 19 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει
στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων
Βεργίνης.
Την Κυριακή 19 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό
του Αγίου Δημητρίου Καβασίλων, με την ευκαιρία
της εορτής του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα.
Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου
Καβασίλων, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου
Νικολάου του Καβάσιλα.
Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα θα παραστεί και θα χαιρετίσει την εκδήλωση
με τίτλο: «Για τις αλησμόνητες πατρίδες…», που θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ΚΗ´ Παυλείων
σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Μικρασιατών
Ημαθίας.
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
23313 50102
Πυροσβεστική
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
ΕΚΑΒ
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800
ΟΤΕ Βλάβες
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)
2331022.342
ΚΤΕΛ
14505
ΚΤΕΛ (Αστικά)
2331022.282
ΟΣΕ
2331024.444
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
2331062.555 - 2331062.666
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ
2331028.664
Β’ ΚΑΠΗ
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:
2331353416, 7
Τελωνείο
2331072.256
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)
2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι)
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο
2310894.463,
2310894.562
ΟΑΕΔ
2331026.888
Οργ. Εργατικής Κατοικίας
2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342
ΤΟΕΒ
2331024.669
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879
Αλσος Παπάγου
2331072.654
I. Mητρόπολη
2331022270
ΔΗΠΕΘΕ
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:
2331076.611
Υπασπιστής:
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.643
Γραμματεία:
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:
2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.653
Γραμματεία:
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.669
Γραμματεία:
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:
2332 3 50300
Fax:
2332 0 24260
ΚΕΠ:
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142

του Σαββατοκύριακου
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63
τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ .
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24268 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 80 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι
κατασκευασμένο το 1971 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική Πετρελαίου, Κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα, Ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €.
Κωδ.23420 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρισμα 108
τ.μ., καθ. κατασκευή 1998, 2 υ/δ, 1 ος όροφος ,
πολύ φωτεινό , διαθέτει τζάκι και θέα μοναδική
στον κάμπο , ξεχωριστή κουζίνα και ένα πολύ
μεγάλο και με γωνιακή μπανιέρα μπάνιο , άψογα συντηρημένο, άνετο από κάθε άποψη
, καταπληκτικό και σπάνιο , με πολυτέλεια και
ζεστασιά, αυτόνομη θέρμανση με pellets και με
πολύ χαμηλό κόστος θέρμανσης , κοινόχρηστα
καθόλου , σίγουρα για σοβαρούς ενοικιαστές ,
ενοίκιο 350€. Από 1/6/22 ελεύθερο.
ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ,
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσωρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς
360 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά,
με διπλά τζάμια , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και
μεγάλη αυλή . Τιμή: 320 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας ,
ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά .
Αποτελείται από έναν ενιαίο Χώρο, και WC. .
Μίσθωμα 650 €.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γραφείο συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος κατάλληλο και για έδρα επιχείρησης. Μηνιαίο μίσθωμα 80 €.
Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο,
κατάλληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό
wc ενοίκιο 140€.
ΚΩΔ. 24004 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Επί
της Βενιζέλου ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.μ.,
κατάλληλο για ιατρείο και όχι μόνο 2 χώροι
με δικό του WC , 3 ος όροφος , σε καλή κατάσταση, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά
και με ανελκυστήρα καινούργιο, ευρίσκεται
σε προνομιακή τοποθεσία και το μίσθωμα
του στα 250€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείται από 1 Χώρο, Κουζίνα, και WC.
Είναι ανακαινισμένο μερικώς, με καινούργια
κουφώματα αλουμινίου, ρολά ασφαλείας, σε
καλή κατάσταση, με μεγάλη βιτρίνα, οι χώροι
του λειτουργικοί, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις. Διατίθεται σε πολύ καλή τιμή: 250 €.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,
Διπλά τζάμια . Ενοίκιο 150 € . Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22786 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ, μεγάλης προβολής ισόγειο
κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 τ.μ. οικόπεδο για
υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο δρόμο προς
Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή εξαιρετικά
συμφέρουσα , μόνο 900€. Υπόδειξη μόνο σε
σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Αποκλειστική
ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα με εξαιρετική
θέα διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ.
ευρισκόμενο στον 2ο όροφο. Αποτελείται από
1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1974
και έχει κουφώματα αλουμινίου και χωρίς ανελκυστήρα , σπάνια περίπτωση ακινήτου σε

σμένο. Τηλ.: 6973 021410.

προσφοράς 44.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω
στο δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε
τιμή εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€.
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
σπάνια τιμή , μόνο 82.000 €.
Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυόροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και
δύο Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου ,
έχει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά,
Κλειστό Πάρκινγκ μεγάλο με τηλεχειριστήριο ,
κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι. Διαθέτει ηλιακό
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό και με δύο
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή μόνο 119.000€
τελική.
Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
πωλείται μεγάλο ισόγειο οροφοδιαμέρισμα
135τ.μ. , καθαρό με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα, διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι, καθιστικό ,
κουζίνα , αποθήκη και δύο μπάνια, είναι οι χώροι του ηλιόλουστοι , χρήζει συνολικής ανακαίνισης . Διαθέτει ατομική θέρμανση με σόμπα ,
έχει σωληνώσεις καλοριφέρ και μπορεί να γίνει
ατομική μονάδα με πετρέλαιο , σε τιμή μοναδικής προσφοράς μόνο 48.000€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14444 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ημιτελής
στο Μακροχώρι αποτελούμενη από τρία επίπεδα ισόγειο 60 τ.μ. ,1ος ορ. 90 τ.μ. και 2ος
ορ. 90 τ.μ. και με στέγη , με άδεια δόμησης το
1994 σε οικόπεδο 1000 τ.μ. πωλείται συνολικά
ως έχει , τιμή 120.000€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105242 ΠΑΤΡΙΔΑ, Πωλείται Μονοκατοικία 170τ.μ. σε οικόπεδο 6,000τ.μ., η
οποία επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, στο Ισόγειο υπάρχει σαλόνι, κουζίνα, 2υ/δ και ένα

μπάνιο, στον 1ο όροφο υπάρχει σαλόνι, 2υ/δ
και ένα μπάνιο μεγάλο, βρίσκεται σε γαλήνιο
περιβάλλον, για κάποιον που επιθυμεί πραγματική ησυχία, χρήζει μερικής ανακαίνισης, με
πολύ μεγάλη αυλή, σε τιμή προσφοράς όλο
μαζί μόνο: 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στεγασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος
κατασκευής το 2000 τ.μ., διαθέτει ουσιαστικά
δύο διαμερίσματα , σε ειδυλλιακό τοπίο και με
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας
, τιμή 470.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται
Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά
και 212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι
νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€
με ωραία διαρρύθμιση και προσφέρονται σε
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 40τ.μ. Ισόγειο
και 15 τ.μ.πατάρι, αποτελείται από έναν ενιαίο
χώρο με WC, σε καλή κατάσταση, προσόψεως, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, σε τιμή

δμητα διαμερίσματα 40 τ.μ.

μέσα στο πράσινο. Τηλ.:
6948 041985.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας

και 60 τ.μ. 300 μέτρα από

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ευκαιρία πωλούνται οικόπε-

τη θάλασσα με σαλόνι, κου-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

δα 350 τ.μ. με νερό κοντά

ζίνα, 1-2 υπνοδωμάτια και

2 στρέμ. στους Γεωργια-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

στη θάλασσα 25.000 ευρώ

μπάνιο και μεγάλα μπαλ-

νούς, άρτιο και οικοδομή-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

και οικόπεδα με άδεια. Τηλ.:

κόνια με θέα τη θάλασσα

σιμο, περιφραγμένο, ρεύ-

6983 936729.

και τον Όλυμπο. Τηλ.: 6983

μα. Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή

936729.

22.000 ευρώ. Τηλ.: 6983

ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 10,
μπροστά στον Ι.Ν. Κυριώ-

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας

τισσας, 3ος όρ., ανακαινι-

πωλούνται αυτόνομα νεό-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SPORT CAFÉ στο
Μακροχώρι πάνω στον κεντρικό δρόμο(Αριστοτέλους) λόγω πρόσληψης και αλλαγής επαγγέλματος. Το κατάστημα είναι πλήρως εξοπλισμένο
και σε λειτουργία με σταθερή πελατεία. Τιμή συζητήσιμη. Επικοινωνία τηλ. 6975524842

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ι-

277527.

σόγεια μονοκατοικία, 70 τ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα

στη Βεργίνα, στο κέντρο

188 τ.μ. με υπόγειο 168

του χωριού, κατασκευής

τ.μ. στα πρώην Σφαγεία

2003, σε οικόπεδο 500 τ.μ.

Βέροιας. Μεγάλη ευκαιρία.

πλήρως επιπλωμένη, ξύλι-

τιμή 188.000 ευρώ. Τηλ.:

να σύγχρονα κουφώματα

6944 644220.

Στην Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας
σ ε α π ό σ τα σ η 5 0
μέτρων από την θάλασσα, σε καταπράσινο περιβάλλον, ενοικιάζονται για την
θερινή περίοδο δύο
διαμερίσματα πλήρ ω ς ε π ι π λω μ έ ν α
και εξοπλισμένα 45
τ.μ. και 63 τ.μ. (τηλ.
6977241877 )

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στο κέντρο της Βέροιας
γκαρσονιέρα μέχρι 50 τ.μ.
με ασανσέρ. Τηλ.: 6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 800 τ.μ. στο
Σταυρό Ημαθίας επάνω στον κεντρικό
δρόμο. Πληρ. τηλ.:
6973 616847.

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί
χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να
γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό
ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη
αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.:
6944 687267 & 23320 41088.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Πωλείται Χωράφι
220 τ.μ., σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία
για μεγάλη υπεραξία, σχεδόν χαρίζεται, σε τιμή
πράγματι χαμηλή μόνο από 10.000€ τώρα μόνο 5.000€.Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με
μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή
κομπλέ μόνο 26.000 €.
Κωδ.22847 Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυκογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα 12
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 27.000€
ευκαιρία πρώτη.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105258 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 120τ.μ. γωνιακό,
σε μοναδικό σημείο, με Σ.Δ. 2.2 , ιδανικό για
ανέγερση οικοδομής ή και μονοκατοικίας με
πάρκινγκ, στην καρδιά της πόλης, μαζί με κτίσμα το οποίο αποτελείται από Υπόγειο χώρο 100τ.μ., Ισόγειο Κατάστημα 100τ.μ. και
1ο όροφο 100τ.μ. σε τιμή προσφοράς μόνο
160.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο
για ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440
τ.μ. Τιμή: 150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο
Οικόπεδο 233τ.μ. γωνιακό, τρίφατσο, πολύ
προνομιούχο, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατάλληλο για ανέγερση μονοκατοικίας ή μεζονέτας,
σε πολύ καλή γειτονιά, τιμή προσφοράς μόνο
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35.000€.
Κωδ. 12763 Στο Πανόραμα Βέροιας πωλείται οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου , άρτιο
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς ,
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέγερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και
είναι εκτός τιμής.
Κωδ: 107313 Ν. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Πωλείται
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1004τ.μ. στο
οποίο υπάρχει παλιά κατοικία 20 τ.μ. Το κτίσμα είναι για κατεδάφιση, ευρίσκεται μέσα στο
χωριό, περιφραγμένο, σε γαλήνιο περιβάλλον,
σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο: 13.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1063
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, ιδανικό για
ανέγερση κατοικίας. Τιμή: 20.000 €.
Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικόπεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα
στο χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ
καλή τοποθεσία, Τιμή: 25.000€. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο.
Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € ευκαιρία σίγουρη.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθεται προς πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμάχιο 30.400 τ.μ., ενιαίο κομμάτι, σε εξαιρετικό
σημείο, μεγάλης προβολής, πρώτο από την
Εγνατία οδό, σε απόσταση περίπου 1,5χλμ
από τον κόμβο, περιφραγμένο με μπετό, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, ζητούμενο
τίμημα 165.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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Πωλούνται Διαμερίσματα
•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ου ορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου 112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκόνια με θέα,κλειστό parking 190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση 55.000€
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.
Πωλούνται Γκαρσονιέρες
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ 2ου ορόφου με 1Δ,ΣΚ,WC 40.000ευρώ.
Πωλούνται Μονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 70τμ με υπόγειο,2δωμάτια,σαλόνι,μεγάλη
κουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ με υπόγειο και σοφίτα, με 4δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα με καθιστικό και μπάνιο 38.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ με 5δωμάτια,σαλονοκουζίνα
με τζάκι, μπάνιο,ενδοδαπέδια θέρμανση,γκαράζ και ισόγειο διαμέρισμα με 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο. 360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας με υπόγειο,4δωμάτια,μεγάλη κουζίνα,σαλόνι με 2 χώρους και τζάκι 3μπάνια και
σάουνα στο υπόγειο,ενδοδαπέδια θέρμανση,κλειστό γκαράζ
και αυλή με μπάρμπεκιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.
Πωλούνται Καταστήματα
Στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο
70.000ευρώ.
Στο ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ.
Στο ΚΕΝΤΡΟ 110τμ ισόγειο και 100τμ υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ επαγγελματικός χώρος
500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ. ψηλοτάβανο με πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 107τμ με 4 γραφεία,μπάνιο
70.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 100τμ στον 1οόροφο
135.000ευρώ.
Στα ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με
διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC 270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ άρτια οικοδομήσιμο,σε περιοχή κατω από την
Ανοίξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, χωραφοοικόπεδα 5355τμ( με
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων)και 4500τμ.Τιμή συζητήσιμη.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 56.000ευρώ.

του Σαββατοκύριακου
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Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.110.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ενοικιάζονται Διαμερίσματα
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2δωμ.σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομική θερμ. πετρελαίου250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμένο,2δωμ,σαλόνι κουζίνα 330ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρμανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,σαλοκουζίνα, air condition, 300ευρώ.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές
συσκευές ατομική θέρμανση πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα
350 ευρώ.(Στην τιμή περιλαμβάνεται το wifi και ο λαγαριασμό
ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες
300-350ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1ου ορόφου επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές,aircondition, xωρίς κοινόχρηστα 270ευρώ.
Ενοικιάζονται Γραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ. 200€
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.450ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γωνιακό 400ευρώ.
Ενοικιάζονται Καταστήματα:
•Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€
•Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγειο+300τμ υπόγειο+300τμ 1ο όροφο) 3000€ .
•Στο ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€
•Στο ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο και πατάρι,με είσοδο
από δυο πλευρές και βιτρίνες 1200€
•Στο ΚΕΝΤΡΟ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα πάνω σε
κεντρικό δρόμο 1600ευρώ.
•Στο ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
-Στο ΚΕΝΤΡO 200τμ πλήρως εξοπλισμένο για SPORT CAFE
και με αντλία θερμότητας 1000ευρώ.
-Στο ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
-Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο
για κρεοπωλείο
350ευρώ
-Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 650τμ
με πατάρι 1900ευρώ.
Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1
στον 1ο όροφο
Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & SERVICE

Τίτλος Θέσης: Μηχανικός/Ηλεκτρονικός
Περιοχή: Πέλλα/Ημαθία
Εταιρία: FOODIN
Δραστηριότητα: Εμπόριο-Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων Επεξεργασίας Τροφίμων
Απαραίτητα Προσόντα:
•Διπλωματούχος μηχανικός/ηλεκτρονικός (Απόφοιτος τεχνικής σχολής
,ΤΕΙ ,Τεχνικού Λυκείου κλπ)
•Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
•Καλή Χρήση Η/Υ, Μ/S Office
•Επιδεξιότητα ως προς το χειρισμό του εξοπλισμού
•Διοικητικές ικανότητες
•Μεταδοτικότητα
•Δυνατότητα 3μηνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και δυνατότητα τακτικών ταξιδιών
Συμπληρωματικά:
•Προϋπηρεσία στο αντικείμενο θα προτιμηθεί
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Δίπλωμα Οδήγησης – Μεταφορικό Μέσον
Περιγραφή Θέσης:
Η Foodin Γιάκος ΑΕΒΕ ζητά, διπλωματούχο μηχανικό/ ηλεκτρονικό απόφοιτο τεχνικής σχολής ,ΤΕΙ ,Τεχνικoύ Λυκείου κλπ, με άριστες γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τεχνική υποστήριξη πελατών.
Η υποστήριξη αφορά πρακτική επίβλεψη ,συντήρηση και επισκευή ολοκληρωμένoυ συστήματος/ γραμμής συσκευασίας τροφίμων καθώς και διαδικασίες
εκπαίδευσης του προσωπικού του πελάτη ως προς το χειρισμό του εξοπλισμού.
Προσφέρεται:
•Δυνατότητα εξειδίκευσης σε ένα από τους πιο δραστήριους τομείς της βιομηχανίας
•Συνεχής εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό
•Σταθερότητα και ευκαιρία οικονομικής εξέλιξης
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας
Βιογραφικά στο e-mail: manolisgiakos@foodin.gr & service@foodin.gr
*Συνοδευτική επιστολή όπου θα αναφέρονται τα κίνητρά σας για την
ενασχόληση με το εν λόγω πόστο θα εκτιμηθεί δεόντως.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για πρατήριο υγρών καυσίμων
στην Βεροια (BP ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ), στον εισοδο της πολης.
Ατομα απο 18-40 ετων
Πληρης Απασχοληση
Προυπηρεσια δεν ειναι απαραιτητη
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικο
τους στο παρακατω email: bpsidiropoulou@gmail.com
Τηλ. επικοινωνιας: 23310 71120

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 30 τ.μ., πλήρως επιπλωμένη, Εμμ. Παππά 30, 1ος όροφος, air condition inverter, θω-

ρακισμένη πόρτα, με 2 μπαλκόνια. Τηλ.: 6979 343636.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 50 τ.μ., επί της Κονίτσης 29 (δίπλα στα Αστικά),
1 υπνοδωμάτιο, 1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος όροφος, με
ελάχιστα κοινόχρηστα (μερικώς επιπλωμένη). Πληρ.
τηλ.: 6946 740621.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52. Πληρ. τηλ.: 6945
852826.
ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυροσι, ενοικιάζεται χωράφι 10 στρέμματα, χέρσο,
αρδευτικό, πάνω στην άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945
152085, κος Νίκος.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας
με καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι
(Κάτω Βέρμιο), στην πλατεία του χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.
6945931427.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυτοικινήτων, πλήρως
εξοπλισμένο και σε λειτουργία, με σταθερή πελατεία,
Σταδίου 130. Πληρ. τηλ.:
6944 860080.

και λοιυστραδόρος επίπλων
με εμπειία. Πληρ. τηλ.: 6987
501595.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος
από την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ
- Στενήμαχος Ναούσης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973736711
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη
σε εστιατόριο για πλήρη απασχόληση. Πληρ. τηλ.: 6979
808608.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξωτερικός πωλητής για το Νομό Ημαθίας. Πληρ. τηλ.: 6980
715197 κος Δημήτρης.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 6945 738276 κα
Βέτα.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση
ηλικιωμένων για 24 ώρες.
Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

CITRUSBILL
MON. IKE
Η εταιρία επεξεργασίας και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών CITRUSBILL MON.IKE με έδρα την Ημαθία
(7,5 χλμ. Βέροιας- Νάουσας) σας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για
πρόσληψη :
-Εργάτες – Εργάτριες για το συσκευαστήριο
-Επιστάτη – Υπεύθυνο Παραγωγής
-Μηχανικό – Μηχανοτεχνίτη
-Χειριστή Μηχανημάτων Συσκευασίας
Οι αιτήσεις θα γίνονται στα γραφεία μας από Δευτέρα εώς Σάββατο ,
από τις 10:00-17:00.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
•ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
•ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)
•ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ALPHA
BANK / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΓΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΓΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
•ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
•ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟY
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε
αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας: 2318501685, 6974020056
Για αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται η θέση εργασίας στο:
e-mail: info@citrusbill.gr

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος
τεχνίτης επίπλων καθώς
ZHTEITAI φαρμακοποιός ή βοηθός φαρμακείου
για πλήρη απασχόλησης.
Αποστολή βιογραφικών:
aggeliespharm@gmail.com

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» στη Βέροια ανακοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού
Εργάτες/Εργάτριες και Χειριστές Κλαρκ/Βοηθοί Χειριστές Κλαρκ για
τη θερινή περίοδο 2022.
Για να κάνετε αίτηση μπορείτε να στείλετε τα δικαιολογητικά στο
email: hr@aqf.gr ή να τα προσκομίσετε στο εργοστάσιο στη Βέροια
(δίπλα στο Σιδηροδρομικό Σταθμό).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:     
1) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο- Άδεια παραμονής και εργασίας (Για αλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας ή Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑ ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρικό
Σύλλογο αν είναι από Ιδιώτη Ιατρό)
7) Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας – 1η σελίδα (1ος Δικαιούχος)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ για τους:
Χειριστές Κλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου
Βοηθούς Χειριστές Κλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας
Η μεταφορά θα γίνεται με λεωφορεία της εταιρείας
Για περισσότερες πληροφορίες για την μεταφορά σας (την καλοκαιρινή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε στο Τηλ. 2331 0 22774 κα Αγάπη Μπαλάτσα

του Σαββατοκύριακου
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ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ας, καλό, 480 €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ. θέα 270 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 €

ΕΛΙΑ 40 τ.μ. 2 χώρους επιπλωμένο 230 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους 230 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €
ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμανση, θέα ,τέντες 260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαινισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμένο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση,
400 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό
420 €
ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατομική θέρμανση, 370 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα,
ατομική θέρμανση, 600 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. 1ος καλό 81.500 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €

ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €

105.000 €

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €

ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2Δ-

24.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο 65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα

ΛΟΖΙΤΖΙ 5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό,

200.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

47.000 €

ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 €

ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση,

λουξ, 220.000 €

48.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο

ΓΡΑΦΕΙΑ 35–50–60 τ.μ. προς 1.000 € το τετρα-

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€

210.000 €

γωνικό

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ πάρκιν 120.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος ανακαινισμένο 50.000 €
ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος ανακαινισμένο 37.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200

τρων, 14.000 €

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

Κύριες αρμοδιότητες:
• Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών
• Έκδοση τιμολογίων και επισκόπηση δαπανών
• Συμφωνίες λογαριασμών
• Συμμετοχή και προετοιμασία στις εργασίες για το κλείσιμο μηνός
και στην κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων
• Υποστήριξη σε όλο το φάσμα εργασιών του λογιστηρίου
Προφίλ Υποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανωμένου λογιστηρίου
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Εξοικείωση με το χειρισμό εφαρμογών ERP (ιδανικά Softone)
και MS Office με ιδιαίτερη έμφαση στο Excel
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου
• Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα
• Εστίαση στη λεπτομέρεια
Tηλ: 23310 67347 - Ε-mail: monte@montenoulikas.gr

“ΕΛΣΑ - Silgan”
Μεταλλικές Συσκευασίες A.E
Η πολυεθνική βιομηχανία ΕΛΣΑ-Silgan Α.Ε. με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή μεταλλικών συσκευασιών που βρίσκεται στο Πλεύρωμα Σκύδρας αναζητά εποχιακούς
-Xειριστές Ανυψωτικού Περονοφόρου
-Εργάτες Παραγωγής
Απαραίτητα Χαρακτηριστικά
•Κάτοικοι ευρύτερης περιοχής Πέλλας-Ημαθίας
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
Απαραίτητα Προσόντα για τους χειριστές ανυψωτικού οχήματος
•Άδεια χειριστή περονοφόρου
•Αναγγελία βοηθού χειριστή
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό
τους στο e-mail Eftichia.Samaropoulou@silganmp.com η να
επικοινωνήσουν απευθείας με την κα Σαμαροπούλου Ευτυχία στο
τηλέφωνο 2381071490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-

Θέση εργασίας στο τμήμα λογιστηρίου

29.000 €

Σου αρέσουν οι
πωλήσεις αλλά και
οι προκλήσεις; Η επικοινωνία και η διαπραγμάτευση είναι
τα στοιχεία που σε
χαρακτηρίζουν;
Αν θέλεις να γίνεις το νέο πρόσωπο της Vodafone
για τους πελάτες
μας, η ομάδα των
Business Advisors
σε περιμένει!
Η καθημερινότητα σου θα περιλαμβάνει:
• Καθημερινή επικοινωνία με νέους &
υφιστάμενους πελάτες
• Διερεύνηση των
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων
• Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
Τι περιμένουμε από εσένα:
• Δυναμισμό & επικοινωνία
• Ομαδικό πνεύμα
• Αν έχεις εμπειρία και σε ρόλο πωλήσεων… ακόμα καλύτερα…!
Τι να περιμένεις από εμάς:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Μηνιαίο Bonus παραγωγικότητας
• Εταιρικό ΙΧ - κινητό & tablet
• Δυνατότητες εξέλιξης
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: vasileios.nikolaou1@vodafone.com

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.: 6974 030005.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2 1ος όροφος 4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2 3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2 2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2 4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

90 μ2 εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

CMYK
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Απ. Τζιτζικώστας για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027:
«Θα υλοποιήσουμε έργα και δράσεις, που δίνουν
αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα»
Ομιλητής στην έναρξη του Αναπτυξιακού Συνεδρίου για το νέο
ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που πραγματοποιείται στην Καλαμάτα, ήταν ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Πρόεδρος
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.
Στην ομιλία του, με τίτλο “Η Περιφερειακή Ανάπτυξη στο προσκήνιο”, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε τον κομβικό ρόλο των Περιφερειών
στην υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και τους υψηλούς ρυθμούς
απορρόφησης των περιφερειακών προγραμμάτων, που αποτελούν
εχέγγυο για την επιτυχή υλοποίηση και του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027.
Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι “η απόφαση της Κυβέρνησης να εκχωρηθεί το ένα τρίτο των συνολικών πόρων του νέου ΕΣΠΑ στις Περιφέρειες και τα Περιφερειακά Προγράμματα είναι απολύτως θετική. Θέλω
να σας διαβεβαιώσω ότι για ακόμα μία φορά οι 13 Περιφέρειες της
χώρας θα ανταποκριθούν στη μεγάλη εθνική πρόκληση που έχουμε
μπροστά μας, θα συμβάλλουν στην έγκαιρη και ορθή υλοποίηση των
προγραμμάτων, θα υλοποιήσουν έργα και δράσεις, που δίνουν αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα και βελτιώνουν την καθημερινότητα και την
ποιότητα ζωής όλων των πολιτών”.
Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι “οι Περιφέρειες έχουν όλες τις
δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να γίνουν ατμομηχανές
της εθνικής μας οικονομίας, να γίνουν πυλώνες μιας νέας αναπτυξιακής και παραγωγικής πορείας της χώρας, να αποτελέσουν τους θεσμικούς εκφραστές ενός νέου, σύγχρονου και αποκεντρωμένου μοντέλου
λειτουργίας του κράτους. Άλλωστε το 70% όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών, το 90% των δράσεων για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, αλλά το 60% των δημόσιων επενδύσεων και
το 30% των δημόσιων δαπανών, πραγματοποιείται από τις 240 Περιφέρειες και τους 90.000 Δήμους της Ευρώπης”.

“Η έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου έχει καθυστερήσει
για πρώτη φορά τόσο πολύ σε όλη την Ευρώπη”, τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, σημειώνοντας όμως ότι “οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων
θα είναι αυξημένοι και θα συνδυάζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, το
NextGenerationEU, το ReactEU, το Horizon Europe, το InvestEU, το
RescEU, ενώ για πρώτη φορά περιλαμβάνουν και το Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης, με την ειδική περιφερειακή εστίαση στις περιοχές που
έχουν πληγεί περισσότερο. Οι συνολικοί πόροι για όλη την Ευρώπη
θα είναι περισσότεροι από ποτέ και θα ξεπεράσουν τα 807 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο των πολιτικών που θα χρηματοδοτηθούν
με αυτούς του πόρους είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής
και εδαφικής σύγκλισης, μέσω της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας, της

έρευνας και της καινοτομίας, της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, αλλά και η προώθηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων”.
Αναφερόμενος στην περιφερειακή διάσταση της Πολιτικής Συνοχής, ο κ. Τζιτζικώστας τη χαρακτήρισε “πιο επίκαιρη, αναγκαία και
κομβική από ποτέ”, σημειώνοντας ότι τα τελικά αναπτυξιακά αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα: Απασχόληση – Εισόδημα - Περιβάλλον
διαβίωσης.
“Και τα τρία αποτελέσματα, δεν αποτελούν επιστημονικούς δείκτες,
αλλά αφορούν πραγματικά στους ίδιους τους πολίτες, στον τόπο που
ζουν και εργάζονται. Οι 13 Περιφέρειες της χώρας μπροστά σε αυτές
και πολλές ακόμα μεγάλες προκλήσεις, όχι μόνο μπορούν να τα καταφέρουν, αλλά μπορούν να παίξουν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι
ο κατεξοχήν θεσμός που μπορεί να αλλάξει μία τοπική κοινωνία από
κάτω προς τα πάνω και με αυτό τον τρόπο να αλλάξει συνολικά τη
χώρα. Το επόμενο βήμα μας πρέπει να είναι η γρήγορη έγκριση όλων
των Προγραμμάτων και η αποτύπωση των διαδικασιών, οι οποίες θα
πρέπει να είναι διαφανείς, γρήγορες και με όσο το δυνατόν λιγότερη
γραφειοκρατία. Με κοινό στόχο όλων μας να μπορέσουμε από φέτος
να προκηρύξουμε τις πρώτες δράσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Και σε αυτή τη διαδικασία η συνέχεια της εξαιρετικής συνεργασίας της Κυβέρνησης με τις 13 Περιφέρειες της χώρας, όπως και η
έγκαιρη προετοιμασία, η ταχύτητα, ο διάλογος και η μεθοδική δουλειά,
είναι κρίσιμα μεγέθη με πραγματικό αποτύπωμα στο τελικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την οικονομία, την κοινωνία συνολικά. Δουλεύοντας
μαζί, ενώνοντας δυνάμεις, το πιστεύω πραγματικά, θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα”, τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Καλοκαίρι 2022 στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας με εργαστήρια
ρομποτικής, τεχνολογίας και πληροφορικής
Το Veria Tech Lab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας υλοποιεί ένα πρόγραμμα εργαστηρίων ρομποτικής, τεχνολογίας
και πληροφορικής με ποικίλες δράσεις για όλες τις ηλικίες. Από τις 20
Ιουνίου έως το τέλος Ιουλίου η βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε έναν πολυχώρο δραστηριοτήτων. Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας https://registrations.libver.gr/ από την Πέμπτη
16/6/2022 στις 09:00 π.μ.. Τα παιδά μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σε δύο εργαστήρια. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής, παρακαλούμε ακυρώστε την κράτηση έγκαιρα.
Ζωγραφίζοντας με την Python (12 έως 15 ετών)
Σε αυτό το εργαστήριο θα γίνει μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες
αλγορίθμων και προγραμματισμού. Χρησιμοποιώντας τη δημοφιλή
και προσιτή γλώσσα προγραμματισμού Python, θα αναπτύξουμε τη
φαντασία μας μέσω της ζωγραφικής.
Ηλικίες: 12 – 15 ετών Διαθέσιμες θέσεις: 6
Εργαστήριο:
Δευτέρα 20/06/2022, 17:30-19:30
LEGO Education WEDO 2.0 (8 έως 10 ετών)
Ελάτε να γνωρίσετε τον μαγικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτι-

κής, χρησιμοποιώντας το πακέτο Lego WeDo 2. Θα δημιουργήσουμε
μία κατασκευή και θα μάθουμε να την προγραμματίζουμε, ενσωματώνοντας συγχρόνως ήχο και κίνηση.
Ηλικίες: 8 – 10 ετών
Διαθέσιμες θέσεις ανά τμήμα: 6
Εργαστήρια: 1ο Τμήμα, Τετάρτη 22/06/2022, 10:00-11:00
2ο Τμήμα, Παρασκευή 24/06/2022, 10:00-11:00
3ο Τμήμα, Παρασκευή 22/07/2022, 10:00-11:00
4ο Τμήμα, Τετάρτη 27/07/2022, 10:00-11:00
LEGO Education SPIKE Prime
(10 έως 12 ετών)
Το νέο πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής της Lego (SpikePrime)
είναι πλέον διαθέσιμο για τα εργαστήρια της βιβλιοθήκης. Θα δημιουργήσουμε έναν απίθανο χορευτή και θα τον προγραμματίσουμε να
χορεύει και να τραγουδά.
Ηλικίες: 10 – 14 ετών
Διαθέσιμες θέσεις ανά τμήμα: 6
Εργαστήρια:
1ο Τμήμα, Δευτέρα 27/06/2022, 10:00-11:30
2ο Τμήμα, Τετάρτη 29/06/2022, 10:00-11:30
3ο Τμήμα, Παρασκευή 01/07/2022, 10:0011:30
Little Bits Base Kit (6 έως 8 ετών)
Χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά κυκλώματα
μεταμφιεσμένα σε μαγνητικά τουβλάκια θα κατασκευάσουμε το δικό μας όχημα και μία ακόμα
κατασκευή έκπληξη.
Ηλικίες: 6 – 8 ετών
Διαθέσιμες θέσεις ανα τμήμα: 6
Εργαστήρια:
1ο Τμήμα, Τετάρτη 13/07/2022, 10:00-11:00
2ο Τμήμα, Παρασκευή 15/07/2022, 10:0011:00
Τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση
(10 έως 14 ετών)
Χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή πλατφόρμα tinkercad θα δούμε τις βασικές αρχές σχεδίασης τρισδιάστατων μοντέλων, με στόχο να
σχεδιάσουμε ένα αντικείμενο που θα το εκτυπώσουμε στον 3D εκτυπωτή της βιβλιοθήκης.
Ηλικίες: 10 – 14 ετών
Διαθέσιμες θέσεις ανα τμήμα: 6
Εργαστήρια:
1ο Τμήμα, Τετάρτη 06/07/2022, 10:00-11:30
2ο Τμήμα, Παρασκευή 08/07/2022, 10:0011:30
LEGO MINDSTORMS Education EV3
(12 έως 15 ετών)
Αν είστε παθιασμένοι με τις κατασκευές από
δομικά στοιχεία lego, δημιουργήστε μια ομάδα

από 3 άτομα και δηλώστε συμμετοχή σε ένα απο τα παρακάτω εργαστήρια. Χρησιμοποιώντας δύο κουτιά LegomindstormsEducationEV3
(Coreset και expansion) θα δημιουργήσετε μόνοι σας (χωρίς την καθοδήγηση εκπαιδευτή) μία πολύπλοκη κατασκευή με βάση τις οδηγίες
της Lego. Για να μπορείτε να δουλεύετε απρόσκοπτα, θα δεσμευθεί
ένας χώρος της βιβλιοθήκης για συγκεκριμένες ώρες. Η εγγραφή γίνεται ανά ομάδα, οπότε αρκεί μία εγγραφή ενός εκ των τριών μελών της.
Ηλικίες: 12 – 15 ετών Διαθέσιμες ομάδες: 4
Εργαστήρια:
1η ομάδα, Δευτέρα 04/07/2022 και Τετάρτη 06/07/2022, 08:00-20:00
2η ομάδα, Δευτέρα 11/07/2022 και Τετάρτη 13/07/2022, 08:00-20:00
3η ομάδα, Δευτέρα 18/07/2022 και Τετάρτη 20/07/202, 08:00-20:00
4η ομάδα, Δευτέρα 25/07/2022 και Τετάρτη 27/07/202, 08:00-20:00

