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Κουνάνε μαντίλι
στην Ελλάδα οι εργάτες γης
και πάνε Ιταλία…

Την αγωνία τους για την τεράστια έλλειψη σε εργατικά
χέρια για την καλλιέργεια αλλά και την συγκομιδή των
αγροτικών προϊόντων σε Πέλλα και Ημαθία, εκφράζουν
αγροτικοί φορείς και παραγωγοί, παρά τις μεγάλες ανάγκες
για εργάτες γης αυτή τη στιγμή στο αραίωμα των καλλιεργειών.
Ένα χρόνιο πρόβλημα που δυστυχώς δεν κατάφερε να
βρει λύση ενώ πολλοί εργάτες γης πάνε για δουλειά στη
γειτονική Ιταλία όπου τους δίνεται η δυνατότητα για νόμιμη
προσωρινή εργασία, αυξημένο μεροκάματο και πιο εύκολες οι διαδικασίες για να πάρουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
Οι ανάγκες της περιοχής καλυπτόταν συνήθως από
μετακλήσεις Αλβανών εργατών, οι οποίοι όμως, αντί της
Ελλάδας προτιμούν πλέον να δουλέψουν σε Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία, ενώ η χώρα μας στρέφεται προς Πακιστανούς, Αφγανούς και εργάτες από το Μπαγκλαντές.
Άλλες λύσεις, όπως καλύτερα μεροκάματα και συνθήκες
που θα προσελκύσουν Έλληνες για να δουλέψουν στα χωράφια και στον τόπο τους, είναι ανέφικτες τελικά;

του Σαββατοκύριακου

Ανοιχτές το σαββατοκύριακο
οι πόρτες Οινοποιείων και στην Ημαθία

Μετά από 2 χρόνια ανοίγουν τις
πόρτες τους στους οινόφιλους, αυτό το Σαββατοκύριακο, τα οινοποιεία του αμπελώνα της Βόρειας
Ελλάδας και γιορτάζουν τον νέο κύκλο ζωής που έχει ξεκινήσει, για να
δώσει τον καρπό και το νέο κρασί
της σοδειάς του 2022.
Στη διαδρομή του Κρασιού της
Νάουσας, θα είναι ανοιχτά τα οινοποιεία:
Μ πο υ τά ρ η σ το Στ ε ν ή μ α χο
(23320 59715), Κτήμα Φουντή στη
Νέα Στράντζα (2332048255), Κτήμα Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι
(2332051100) και Βαένι στην Επισκοπή (2332044274).
Τα οινοποιεία θα δεχτούν επισκέπτες, με ξεναγήσεις, νέες ετικέτες και ονομασίες κρασιών, γευστικές δοκιμές συνοδεία
και εδεσμάτων ενώ θα υπάρχουν και ειδικές τιμές για αγορά κρασιών.

Με προσοχή, Ι.Χ και δίκυκλα,
στην παιδική χαρά της περιοχής Βικέλα
Την προσοχή όλων, επισημαίνουν οι κάτοικοι της περιοχής του
Λόφου Βικέλα Βέροιας, καθώς,
όπως λένε, στην παιδική χαρά που
υπάρχει εκεί και παίζουν καθημερινά τα παιδιά, μαζεύεται και πολύς
κόσμος και πολλά αυτοκίνητα.
Γι΄ αυτό εφιστούν την προσοχή και των οδηγών αλλά και όλων
μικρών και μεγάλων, για να μην
συμβεί κάποιο ατύχημα. Το μεταφέρουμε για να έχουν τον νου τους
κυρίως όσοι κινούνται εκεί με αυτοκίνητα και μηχανάκια.

Νέα οδηγία Μητσοτάκη
χθες στους υπουργούς του:
Από το μήνυμα του Απριλίου: δουλέψτε, εκλογές στο τέλος
της 4ετίας, αλλιώς να σας απαλλάξω από τα καθήκοντα σας για να
ασχοληθείτε με τις εκλογικές σας περιφέρειες,  στο … «βγείτε έξω
μιλήστε με τους πολίτες!»
Τι κάνει νιάου – νιάου στα κεραμίδια;

Για τα φανάρια
στη διασταύρωση
της Νάουσας

Από ανάρτηση της Ολυμπίας Αποστόλου
στο fb, που επισημαίνει ότι, πάνω από ένα μήνα
τα φανάρια στη διασταύρωση της Νάουσας δε
λειτουργούν.
«Για εμάς, που διασχίζουμε το σημείο για
να πάμε στη δουλειά μας, είναι ένας επιπλέον
κίνδυνος σε μια ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα. Όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι,
τόσο θα πυκνώνει η κίνηση σε ΙΧ, σε αγροτικά
αυτοκίνητα που κουβαλούν παραγωγή, σε λοιπά
αγροτικά οχήματα, σε φορτηγά και νταλίκες, σε
λεωφορεία που κουβαλούν εργαζόμενους. Τα
φανάρια πρέπει να επαναλειτουργήσουν άμεσα
για να σταματήσουμε να κάνουμε την προσευχή
μας κάθε μέρα απλά για να φτάσουμε στη δουλειά μας…», αναφέρει.
Το μεταφέρουμε για επιπλέον ενημέρωση
των οδηγών!

«Κόφτης» και στη θερμοκρασία των κλιματιστικών
Πρόωρα άρχισαν οι ζέστες και τα κλιματιστικά με πόνο καρδιάς και τσέπης αρχίζουν
να ανάβουν, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο
τους ήδη φουσκωμένους λογαριασμούς. Ωστόσο η κυβέρνηση φροντίζει να μας συγκρατήσεις και βάζει κόφτη στην θερμοκρασία των
κλιματιστικών ώστε να μην είναι τεράστια η
διαφορά από την θερμοκρασία περιβάλλοντος
και να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια. Μοντέλο Ισπανίας ή «επιχείρηση θερμοστάτης»
όπως το λένε και στην Ιταλία που θα το εφαρμόσει επίσης…
Μάλιστα ο πρωθυπουργός φωτογραφίζοντας το μέτρο, έκανε λόγο για «μικρές αλλαγές
στη συμπεριφορά μας» και ζήτησε να βάλουμε
όλοι πλάτη σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια,
για να μειωθεί συνολικά το ενεργειακό μας
αποτύπωμα.
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Μητροπολίτης Παντελεήμων από την Παναγία
Σουμελά: Άλλοι κοπίασαν καί εμείς καλούμεθα
να συνεχίσουμε και να αναδείξουμε τό έργο τους
Στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο όπου τελέστηκε την
Κυριακή 22 Μαΐου το μνημόσυνο για τα θύματα της
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, εκφώνησε
τον πανηγυρικό της ημέρας ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την Θεία
Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ μᾶς μετέφερε τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα γιά νά συναντήσουμε
τόν Χριστό. Ὄχι στήν Ἰουδαία ἤ στή Γαλιλαία, ὅπου
συνήθως ἐκήρυττε, ἀλλά στή Σαμάρεια, οἱ κάτοικοι
τῆς ὁποίας βρισκόταν σέ ἀντιδικία μέ τούς Ἰουδαίους σχετικά μέ τή λατρεία τοῦ Θεοῦ. Καί ὅμως ὁ
Χριστός ἐπέλεξε αὐτόν τόν τόπο γιά νά ἀποκαλύψει
τόσο στή Σαμαρείτιδα γυναίκα, τήν ὁποία συναντᾶ
στό φρέαρ καί τῆς ζητᾶ νά τοῦ δώσει λίγο νερό γιά
νά ξεδιψάσει, ὅσο καί στούς μαθητές του, κάποιες
ἀπό τίς μεγαλύτερες ἀλήθειες γιά τόν Θεό καί τή
χάρη πού προσφέρει στούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί
τή σημασία τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.
Τίς ἴδιες ἀλήθειες ἐπαναλαμβάνει καί σέ μᾶς,
πού ἤρθαμε σήμερα ἐδῶ, στό νοητό φρέαρ τοῦ
Ἰακώβ, στόν ἱερό ναό τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ,
ὅπου φυλάσσεται ἡ ἱερά καί ἱστορική εἰκόνα της, τό
ἱερό αὐτό κειμήλιο καί θησαύρισμα τῆς πίστεως καί
τῶν πατέρων μας, γιά νά ἀντλήσουμε ὄχι φυσικό
νερό, ἀλλά τό ὕδωρ τό ζῶν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ,
τό ὕδωρ τό ζῶν πού μεταδίδεται διά τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς
Ἐκκλησίας μας καί ἰδιαιτέρως διά τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας• γιά νά ἀντλήσουμε ὅμως καί τό ὕδωρ τό ζῶν τῆς πίστεως
καί τῆς εὐσεβείας, τό ὁποῖο μεταδίδει σέ ὅλους μας ἡ ἀνάμνηση
τῶν πατέρων μας, τή θυσία τῶν ὁποίων μνημονεύουμε σήμερα,
δεόμενοι γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν πολλῶν καί τραγικῶν
θυμάτων τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλά καί ὅλης
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Τίς ἴδιες ἀλήθειες ἐπαναλαμβάνει ὁ Χριστός καί σέ μᾶς, πού
ζώντας μέσα τήν ἔρημο τοῦ συγχρόνου κόσμου καί ὑφιστάμενοι
τίς δοκιμασίες πού προκάλεσαν τά τελευταῖα χρόνια ἡ πανδημία
ἀλλά καί ἡ τάση ἀνθρώπων καί ἡγετῶν νά διεκδικοῦν καί νά σφετερίζονται ὅσα δέν τούς ἀνήκουν, ἀδιαφορώντας γιά τούς κινδύνους
πού προκαλοῦν καί τίς συνέπειες πού ἀκολουθοῦν, διψοῦμε γιά
τό ὕδωρ πού ὄχι μόνο θά μᾶς ξεδιψάσει προσωρινά, ἀλλά θά μᾶς
ξεδιψᾶ διαρκῶς.
Διψοῦμε γιά τό νερό πού δέν θά ἀφήσει τίς ψυχές μας νά ξεραθοῦν καί νά γίνουν σάν τήν ἔρημο πού κυριαρχεῖ γύρω μας, ἀλλά

θά διατηρήσουν τήν ἰκμάδα τους καί θά συνεχίσουν νά καρποφοροῦν.
Ὁ λόγος ὅμως τοῦ Χριστοῦ πρός τή Σαμαρείτιδα εἶναι ἀλληλένδετος μέ τόν λόγο του πρός τούς μαθητές του. Γιατί τό ὕδωρ, γιά τό
ὁποῖο ὁμιλεῖ ὁ Χριστός καί τό ὁποῖο τῆς προσφέρει, συνδέεται μέ
τήν τροφή στήν ὁποία ἀναφέρεται μιλώντας πρός τούς μαθητές του.
Ὅταν ἐκεῖνοι τοῦ δίδουν νά φάγει ἀπό τά τρόφιμα πού μόλις πρίν
λίγο εἶχαν ἀγοράσει, ὁ Χριστός τούς διδάσκει ὅτι δέν ἔχει ἀνάγκη
ἀπό τήν ὑλική τροφή, γιατί γι᾽αὐτόν τροφή εἶναι νά κάνει τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ-Πατέρα του καί νά τελειώσει τό ἔργο, γιά τό ὁποῖο τόν εἶχε
στείλει Ἐκεῖνος στή γῆ.
Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ Χριστός δίδει νέο νόημα καί περιεχόμενο
τόσο στό ὕδωρ ὅσο καί στήν τροφή, δύο βασικά καί ἀπαραίτητα
στοιχεῖα γιά τή ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὄχι μόνο τήν παροῦσα
ἀλλά καί τή μέλλουσα, καί συγχρόνως ὑπογραμμίζει τήν ἀνάγκη νά
συνειδητοποιήσει ὁ ἄνθρωπος ὅτι δέν εἶναι μόνος στόν κόσμο καί
ὅτι ἡ ζωή του καί ἡ συνεισφορά του σ᾽ αὐτήν ἀποτελεῖ τή συνέχεια
τοῦ ἔργου καί τῆς συνεισφορᾶς τῶν προηγουμένων.
Πολλοί νομίζουμε ὅτι ὅ,τι ἐπιτυγχάνουμε εἶναι ἀνώτερο ἀπό

Ημερίδα σήμερα για τη
δημόσια Υγεία στη μνήμη
του Θανάση Γεωργιάδη
Ημερίδα με θέμα «Δημόσια Υγεία: Είναι επίκαιρο το ΟΡΑΜΑ;» πραγματοποιείται σήμερα
Σάββατο 28 Μαΐου στο Ξενοδοχείο «ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» στη μνήμη του Θανάση Γεωργιάδη,
από τους ιδρυτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ημαθία και ενός από τους γενάρχες του
τοπικού ΠΑΣΟΚ.
Την οργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε η Οργανωτική Επιτροπή από πρώην Γραμματείς
της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ και στελέχη του Κινήματος: Κώστας Ασλάνογλου, Ιωάννα Βαλδήρ, Ανδρέας
Βλαζάκης, Ιορδάνης Ελευθεράκης, Τάκης Μωραλίδης, Δημήτρης Σπινθηρόπουλος, Δημήτρης
Ταχματζίδης, Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου (με αλφαβητική σειρά).
Στην ημερίδα εκτός από την αναφορά στον πολιτικό και τον γιατρό Θανάση Γεωργιάδη θα
αναπτυχθούν επίκαιρα ιατρικά θέματα από κορυφαίους γιατρούς, ενώ θα υπάρξει και γόνιμος
διάλογος αναφορικά με το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας.

Συνελήφθη για κλοπή
ηλεκτρονικών συσκευών
Συνελήφθη στις 26 Μαΐου 2022 το πρωί σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, ένας ημεδαπός άνδρας,
καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, λίγη ώρα νωρίτερα, παραβίασε επιχείρηση ημεδαπού και αφαίρεσε ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες βρέθηκαν στην
κατοχή του και αποδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχό τους.

κάθε προηγούμενο. Νομίζουμε ὅτι εἴμεθα ἡ ἀρχή καί τό τέλος τοῦ
κόσμου, καί ὅτι ἡ προσφορά μας εἶναι μοναδική καί ἀνεπανάληπτη.
Ὁ Χριστός ὅμως δέν ἀφήνει περιθώρια παρεξηγήσεων, μιλώντας
πρός τούς μαθητές του: «ἄλλοι κεκοπιάκασιν», τούς λέγει, «καί ὑμεῖς εἰς τόν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε». Ἄλλοι κοπίασαν πρίν ἀπό
ἐσᾶς καί σεῖς συνεχίζετε τόν δικό τους κόπο καί τό δικό τους ἔργο.
Καί τήν ἀλήθεια τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ μᾶς ὑπενθυμίζει καί
ἡ σημερινή ἐπέτειος τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Διότι καί στήν περίπτωση αὐτή «ἄλλοι κεκοπιάκασιν». Οἱ πατέρες
μας ἐπί αἰῶνες κοπίασαν γιά νά δημιουργήσουν τόν πολιτισμό, γιά
νά δημιουργήσουν τά μνημεῖα, τούς θησαυρούς, τήν ἱστορία καί τίς
παραδόσεις, ὅλα αὐτά γιά τά ὁποῖα ὁ Ποντιακός Ἑλληνισμός καυχᾶται σήμερα.
Καί ἀκόμη, δέν ἐφείσθησαν θυσι¬ῶν γιά νά διατηρήσουν τή
γλώσσα, τήν πίστη καί τήν ἐθνική αὐτοσυνειδησία, ὥστε νά μήν
σβύσουν καί νά μήν ἀφομοιωθοῦν οἱ ἴδιοι μέ τούς κατακτητές.
Καί ὅταν βρέθηκαν ξεριζωμένοι καί ἐξόριστοι ἀπό τίς ἑστίες τους
στήν Ἑλλάδα, καί ἐδῶ δέν ἔπαυσαν νά κοπιάζουν γιά νά ξαναστήσουν τή νέα πατρίδα τους, γιά νά ξανακτίσουν τό Μοναστήρι τῆς
Σουμελιώτισσας Παναγίας καί γιά νά γίνει τό μοναστήρι καί τό προσκύνημα αὐτό τό κέντρο τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.
«Ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καί ὑμεῖς εἰς τόν κόπον αὐτόν εἰσεληλύθατε», μᾶς λέγει ὁ Χριστός. Ἄλλοι κοπίασαν καί ἐμεῖς καλούμεθα νά
συνεχίσουμε τό ἔργο τους, νά τό διατηρήσουμε, νά τό αὐξήσουμε
καί νά τό ἀναδείξουμε ἀκόμη περισσότερο.
Ἔχουμε χρέος καί καθῆκον νά τό κάνουμε, ἄν θέλουμε πράγματι
νά τιμοῦμε τούς πατέρες μας, ἄν θέλουμε πράγματι νά διατηρήσουμε τή μνήμη τους καί νά ἀναγνωρισθεῖ ἡ θυσία τους καί τά δίκαια
τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τήν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας τῶν
πατέρων μας. Καί αὐτό θά γίνει, ἐάν ὅλοι ἑνωμένοι ὑπό τή σκέπη
τῆς Παναγίας μας ἐργαζόμεθα γιά τό κοινό καλό καί τό κοινό συμφέρον καί ἔχοντας συνείδηση ὅτι δέν εἴμαστε ἰδιοκτῆτες τοῦ ἔργου
ἀλλά συνεχιστές τοῦ κόπου τῶν πατέρων μας.
Ἄς συνεχίσουμε, λοιπόν, τό ἔργο τους! Δέν εἶναι δικό μας, εἶναι
κόποι ἄλλων».
«Επισκοπικός Λόγος»
Επίσης την Πέμπτη 26 Μαΐου το απόγευμα ο Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε
διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»
και ανέπτυξε το θέμα: «Ο αγώνας του Ποντιακού Ελληνισμού και
η προσφυγομάνα Παναγιά» και επεσήμανε το μοναδικό προνόμιο
και την τιμή που έχουμε να φιλοξενούμε στην Ιερά Μητρόπολη μας,
στις φιλόξενες πλαγιές του όρους Βερμίου, την Προστάτιδα των
προσφύγων και των ξεριζωμένων, την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Σουμελά.
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Η αλαζονεία του πλούτου
και η επιδημία
των ανισοτήτων

ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ ή ΚΑΡΝΤΑΣΙ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά
Κάπου, ανάμεσα στις ανησυχητικές ειδήσεις για την πανδημία και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, φίλοι αναγνώστες, η κοινή γνώμη παρακολουθεί έκπληκτη τον ανταγωνισμό μερικών από τους γνωστούς δισεκατομμυριούχους
του πλανήτη για τη διεκδίκηση μιας θέσης στο… Διάστημα.
Στην πραγματικότητα, δεν μπορεί παρά να μείνει έκπληκτος,
αν όχι και να αγανακτήσει, διαβάζοντας για τα αμύθητα ποσά
που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν οι έχοντες, απλώς και
μόνο για να μπορούν να λένε ότι βρέθηκαν στα όρια του Διαστήματος για τρία
ή τέσσερα λεπτά. Και αυτό τη στιγμή που το ήμισυ του ποσού που πληρώθηκε
για το «πρώτο» ταξίδι στο Διάστημα, θα αρκούσε για να λυθεί το πρόβλημα της
ελλιπούς πρόσβασης του μεγαλύτερου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού
στον εμβολιασμό για την πανδημία, ή να αντιμετωπισθεί δραστικά το παγκόσμιο
επισιτιστικό πρόβλημα.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου εννέα εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή
δεκατέσσερις χιλιάδες την ημέρα, πεθαίνουν σε όλο τον κόσμο από την πείνα
ή από ασθένειες που σχετίζονται με την πείνα! Και όμως, αυτά τα προβλήματα
δε φαίνεται να συγκινούν ανθρώπους που είναι περισσότεροι από πρόθυμοι να
ξοδέψουν δισεκατομμύρια απλώς και μόνο για να μπορούν να πουν ότι είχαν και
αυτή την εμπειρία πλάι στις άλλες, να βρεθούν λίγα δευτερόλεπτα ή έστω λεπτά,
στο Διάστημα. Ο Μπομ Σμιθ, διευθυντής της Blue Origin, της εταιρίας που βρίσκεται πίσω από την πρώτη επανδρωμένη «τουριστική» πτήση στο Διάστημα,
διαβεβαίωσε: «…Είχαμε 7.500 υποψήφιους σε περισσότερες από 150 χώρες.
Υπήρξε, προφανώς, μεγάλο ενδιαφέρον».
Η εποχή μας έχει απενοχοποιήσει την αλαζονεία του πλούτου, η οποία καθαγιάζεται ως απαραίτητο θεμέλιο της πολυπόθητης «ανάπτυξης». Πέρα, όμως,
από την ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών, δεν θα ήταν άραγε καλό να μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την ανάπτυξη της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης,
της κατανόησης.
«Ο κορωνοϊός δεν κάνει διακρίσεις», συνηθίσαμε να λέμε. Και αυτό είναι μεν
αλήθεια, αλλά δεν πρέπει να μας εμποδίζει να δούμε μια άλλη αλήθεια, εξίσου
μεγάλη, ότι, παρόλα αυτά, οι διακρίσεις στην κοινωνία μας σημαίνουν ότι δε
διατρέχουν όλοι οι άνθρωποι τον ίδιο κίνδυνο έκθεσης στον ιό και κακής έκβασης της νόσου. Τα στοιχεία που έφερε στο φως έρευνα της οργάνωσης Health
Foundation στη Μεγάλη Βρετανία, που κράτησε εννέα μήνες, είναι συγκλονιστικά.
Όπως λοιπόν, προκύπτει από την εν λόγω έρευνα, οι πιθανότητες θανάτου από κορωνοϊό ήταν σχεδόν τετραπλάσιες (για την ακρίβεια 3,7 φορές περισσότερες) για άτομα παραγωγικής ηλικίας (δηλαδή κάτω των 65) στις φτωχότερες περιοχές της Αγγλίας, σε σχέση με άτομα που ζούσαν στις πλουσιότερες περιοχές.
Η «ψαλίδα» είναι πολύ μεγάλη για να κάνει κανείς ότι δεν την βλέπει η να την
αποδώσει σε συμπτώσεις. Το διαφορετικό περιβάλλον εργασίας, οι διαφορετικές
συνθήκες μετακίνησης αλλά και διαβίωσης στο σπίτι, καθώς και οι ανισότητες
στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, είναι μερικοί από τους λόγους που εξηγούν την τόσο μεγάλη απόκλιση.
Για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, αρκεί να αναλογιστούμε
τα εξής: έχουμε συνηθίσει να κάνουμε λόγο για «υποκείμενα νοσήματα», που
αυξάνουν τον κίνδυνο κακής έκβασης της νόσου. Και πράγματι, η συγκεκριμένη
έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία επιβεβαίωσε ότι οι ενήλικοι που πάσχουν από
σακχαρώδη διαβήτη έχουν 1,35-1,85 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου αν
προσβληθούν από κορωνοϊό. Αξίζει, όμως, να προσέξουμε αυτά τα νούμερα:
1,35-1,85 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου που έχουν άνθρωποι οι οποίοι
ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα!
Το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο: η φτώχεια, η ένδεια και η ανισότητα θα
άξιζε να λογίζονται και αυτές ως «υποκείμενα νοσήματα» της κοινωνίας μας,
που οι επιπτώσεις τους και στην περίπτωση της πανδημίας αποδεικνύονται οδυνηρές. Η αντιμετώπισή τους δε θα εξασφάλιζε μόνο ένα υψηλότερο επίπεδο
δημόσιας υγείας. Ο εκ των διευθυντών του ιδρύματος που διεξήγαγε την έρευνα,
Τζο Μπίμπι, τόνισε, φίλοι αναγνώστες, χαρακτηριστικά: «Ίσως να αναγκαστούμε
να μάθουμε να ζούμε με την Covid-19, δεν είμαστε, όμως, αναγκασμένοι να ζήσουμε και με τις άνισες επιπτώσεις της».

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 30.05.22 έως Παρασκευή 03.06.22 από 8:30 έως 15:00
Κυριακή 05.06.22 από 8:30 έως 14:30.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις
14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται τις καθημερινές στις 15:00.

του Σαββατοκύριακου

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».
Φίλοι μου, καλή σας ημέρα,
και ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,
δυστυχώς, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να αποφασίσουμε, εάν είμαστε με την Καρντάσιαν ή
με το καρντάσι, που περνά ώρες δύσκολες!
Που λέτε φίλοι μου, ο πρόεδρος (άλλος «τεράστιος»
δημοκράτης), της γειτονικής, αγαπημένης χώρας, δεν
μπορεί να το χωνέψει.
Το φυσάει και δεν κρυώνει. Δεν μπορεί να το πιστέψει, ότι ο Κυριάκος του την έφερε!
«Συμφωνήσαμε να μην συμπεριλάβουμε, τρίτες χώρες στη διαμάχη μας. Παρ’ όλ’ αυτά, την περασμένη
εβδομάδα επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και μίλησε στο Κογκρέσο και τους προειδοποίησε να μην μας δώσουν F-16»,
είπε ο Τούρκος πρόεδρος.
«Δεν υπάρχει πια για μένα. Δεν θα συμφωνήσω ποτέ
να συναντηθώ μαζί του. Θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας
με έντιμους πολιτικούς», φέρεται να είπε ο Ερντογάν,
σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Καρντάσι, πάντως δεν σε καταλαβαίνω.
Να ήταν ο πρωθυπουργός μας, κάποιος σαν εμένα,
που θα ήθελε να φάει όλο το Βόσπορο, και θα έπρεπε
να τον κεράσεις, με το δίκιο σου να κακιώσεις και να
μας κάνεις μουτράκια.
Ο Κυριάκος μας όμως, είναι σωστό μοντέλο, προφανώς δεν τρώει όλο το φαγητό του. Τι σε πείραξε, τι σε
ενόχλησε!

Λες και θα πάτε σε καλλιστεία!
Δεν θα σου δώσουνε F-16 και τι έγινε, πάρε F-26,
πάρε λύκους και μάλιστα γκρίζους!
Αν θες αρκούδα, ευχαρίστως έρχομαι να παίξω μαζί
σου!
Και επειδή πληροφορήθηκα, ότι στον Ιερό χώρο , του
πολιτισμού μας, την Αγιά μας τη Σοφιά, μοιρολογάς και
τραγουδάς Έλλη Κοκκίνου και «δεν υπάρχεις πια»,
«Για μένα δεν υπάρχεις, πια για μένα τέλειωσες,
όπως ο πάγος μέσα στο ποτήρι μου έλιωσες,
για μένα δεν υπάρχεις πια σου έχω βάλει Χ
Σε διέγραψα εγώ δεν υπάρχεις πια εδώ,
ούτε σαν σκέψη μες στο μυαλό μου,
δεν υπάρχεις πια εσύ ούτε σαν επαφή,
μέσα στη μνήμη από το κινητό μου»,
Σου αφιερώνω και εγώ με τη σειρά μου Έλλη Κοκκίνου και
«μωρό μου σόρρυ,
μα έχω βρει καλύτερο αγόρι,
και εδώ τελειώνει το δικό μας στόρυ,
καιρός λοιπόν να με αποχαιρετήσεις,
μωρό μου σόρρυ,
να συνεχίσεις κοίτα τη ζωή σου,
ανήκω αλλού δεν είμαι πια δική σου,
προσπάθησε να ξεκολλήσεις, …»!

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

26/5/22 - 1/6/22

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Απολύμανση πριν
κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
• Αντισηπτικά σε κάθε
είσοδο και έξοδο
TOP GUN: MAVERICK
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:
Πέμπτη 26/5 – Παρασκευή 27/5 – Σάββατο
28/5 – Τρίτη 31/5 στις 21.00
Κυριακή 29/5 – Δευτέρα 30/5 – Τετάρτη 1/6
στις 20.45
Σκηνοθεσία: Joseph Kosinski
Σενάριο:
Ehren Kruger
Ηθοποιοί:
Tom Cruise, Jennifer Connelly,
Miles Teller, Val Kilmer, Monica Barbaro, Jon
Hamm, Ed Harris
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους πιλότους
της αεροπορίας, ο Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ (Τομ
Κρουζ) βρίσκεται εκεί όπου ανήκει, δουλεύοντας
ως εκπαιδευτής πιλότων κι αποφεύγοντας την
προαγωγή σε βαθμό που θα τον «προσγείωνε».
Όταν αναλάβει την εκπαίδευση μιας διμοιρίας
αποφοίτων για μία εξιδεικευμένη αποστολή,
όμοια της οποίας κανένας πιλότος δεν έχει συναντήσει, ο Μάβερικ συναντά τον Υποσμηναγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ,«Χωρίς
Μέτρο»), γιο του εκλιπόντα φίλου του Μάβερικ,
Υποσμηναγού Νικ Μπράντσο. Απέναντι σε ένα
αβέβαιο μέλλον, αλλά και φαντάσματα του πα-

ρελθόντος, ο Μάβερικ έρχεται αντιμέτωπος με
τους βαθύτερους φόβους του, που αποκρυσταλλώνονται σε μια αποστολή η οποία απαιτεί την
απόλυτη θυσία από όσους συμμετάσχουν σε
αυτήν.
Η Θερινή αίθουσα διαθέτει μεγάλο υπόστεγο,
κυλικείο και ήχο Dolby Digital 5.1
Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα
πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στην αίθουσα
1
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η
πρόσβαση στο Θερινό κινηματογράφο είναι
ελεύθερη σε όλους, χωρίς να απαιτείται καμιά
επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολιασμού .
Απλά, έχετε μαζί σας, τη μάσκα σας και μια
ζακέτα και έρχεστε !!
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον
παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

του Σαββατοκύριακου
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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 προσωπικής υποβοηθούμενης ανακάλυψης των εκάστοτε γλωσσικών στοιχείων φτάνοντας βήμα προς
βήμα στο ποθητό αποτέλεσμα).
ΜΑΘΗΜΑ 17
Απαρέμφατο Ενεστώτα
Στη νεοελληνική γλώσσα, όταν η πρόταση έχει δύο ρήματα, τότε το δεύτερο ρήμα που
είναι και αντικείμενο του πρώτου (κύριου) ρήματος, παίρνει απαρεμφατική μορφή, π.χ. Θέλω1 να παίξω2. Έπρεπε1 να πάει2 στο σχολείο. Τα ρήματα -θέλω, έπρεπε- είναι τα κύρια ρήματα, ενώ -να παίξω, να πάει -είναι τα απαρέμφατα. Το ίδιο συμβαίνει και στην αρχαία
γλώσσα, αλλά το απαρέμφατο έχει διαφορετική μορφή, όπως θα δούμε παρακάτω:
•Ἀλέξανδρος ὁ Φιλίππου ἐμάνθανε1 θηρεύειν2, τοξεύειν2, ἱππεύειν2, κιθαρίζειν2 καὶ
γράφειν2 (ο Αλέξαντρος, ο γιος του Φιλίππου μάθαινε να κυνηγάει, να ρίχνει με το τόξο,
να ιππεύει, να παίζει κιθάρα και να γράφει).
•Σωκράτης ἐβούλετο1 (ήθελε) τούς νέους ἀεί (πάντοτε) διδάσκειν2.
•Τινές τῶν μαθητῶν ἐπεθύμουν1 τρέχειν2, ἄλλοι δέ γράφειν2.
Παρατήρηση:
Τα ρήματα που σημειώθηκαν με το 1 είναι τα κύρια, ενώ τα απαρέμφατα είναι
αυτά που σημειώθηκαν με το 2. Το απαρέμφατο αυτό με την κατάληξη -ειν- είναι του
Ενεστώτα. Απαρέμφατο επίσης έχουν ο Μέλλοντας, ο Αόριστος, ο Παρακείμενος και
ο Συντελεσμένος Μέλλοντας όπως θα δούμε παρακάτω. Στα μαθήματά μας όμως θα
ασχοληθούμε μόνο με τα απαρέμφατα του Ενεστώτα, Μέλλοντα και Αορίστου.

Άσκηση 2: Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τα απαρέμφατα
των ρημάτων που είναι στις παρενθέσεις
• Ἐν ταῖς νομαῖς τῆς Θετταλίας οἱ ποιμένες ἐβούλοντο (ήθελαν) τά ποίμνια ……………….
(νέμω).
• Ἡ Θετταλία ἠδύνατο σῖτον, κριθήν καὶ ὀπώρας …………………… (ἐκφέρω).
• Οἱ διδάσκαλοι τῆς ῥητορικῆς ἐμάνθανον τους μαθητάς αὐτων δεινώς ………
………………(ῥητορεύω).
• Σωκράτης ἐβούλετο (ήθελε) τούς νέους ἀεί (πάντοτε) ………………….(διδάσκω).
• Οἱ ἐν Σπάρτῃ νέοι ἐμάνθανον νόμους καὶ πατρίδα ……………………(φυλάττω).
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Άγγελος Τόλκας: Να δώσει λύση
η κυβέρνηση για το πανάκριβο
ρεύμα - Ιδού οι προτάσεις μας
Από τον βουλευτή Ημαθίας του
ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποιούνται τα εξής:
«Όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, καταθέσαμε σήμερα τροπολογία στο
νομοσχέδιο του νέου κλιματικού νόμου ώστε να παρέμβει η απούσα κυβέρνηση για την ανάσχεση των συνεπειών της δυσανάλογης επιβάρυνσης των πολιτών από τις αυξήσεις
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Από τον Ιούλιο του 2021, είχαμε
προειδοποιήσει για το κύμα ακρίβειας
που ερχόταν και για τις συνέπειες της
εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής στη χώρα μας από τη ΔΕΗ.
Αλλά η κυβέρνηση άφησε τους λίγους εκλεκτούς της να πλουτίσουν
και τώρα έρχεται δήθεν να ενδιαφερθεί για την ελληνική κοινωνία και να
της επιστρέψει τις υπερχρεώσεις.
Η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία εχθές, με την
οποία εισηγείται τη λήψη μέτρων για την επιστροφή
μέρους της επιβάρυνσης λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής, έως 60%, μείον τις όποιες εκπτώσεις και επιδοτήσεις, για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν Δεκέμβριο
έως Μάιο. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται οι επιβαρύνσεις
χειμερινών μηνών να μείνουν εκτός επιδότησης, λόγω
των ημερομηνιών εκκαθάρισης των λογαριασμών.
Απέναντι σε αυτήν την ρύθμιση καταθέσαμε τροπολογία ως ΣΥΡΙΖΑ και προτείνουμε:

- η έκτακτη οικονομική ενίσχυση να παρέχεται για την
κατανάλωση που έχει πραγματοποιηθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2021 ανεξάρτητα από την
περίοδο έκδοσης των λογαριασμών,
- την απαγόρευση ρευματοκοπών λόγω μη καταβολής της υπέρογκης ρήτρας αναπροσαρμογής και
- την ουσιαστική φορολόγηση των πραγματικών υπερκερδών των παρόχων ώστε να μην πέσει στα μαλακά το καρτέλ παραγωγών ενέργειας, όπως δηλαδή
επιθυμεί η κυβέρνηση».

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ:
Ημερίδα για
την έλλειψη
εργατών γης
και
προτεινόμενες
λύσεις
Ο Ενιαίος Σύλλογος Αγροτών Νάουσας
σε συνεργασία με την Διεπαγγελματική Πυρηνοκάρπων διοργανώνει ημερίδα με θέμα:
Εργάτες γης προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα Βέτλανς στη Νάουσα την Πέμπτη
16/6/22 και ώρα 19:30.
Στην εκδήλωση αυτή είναι καλεσμένοι
οι Βουλευτές του νομού, ο αντιπεριφερειάρχης, οι Δήμαρχοι του νομού, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του Δήμου, Κοινοτάρχες του Δήμου, Αγροτικοί Σύλλογοι και
όλοι οι αγρότες του Δήμου.

Νεογνολογικό -παιδιατρικό Ιατρείο στο Νοσοκομείο Νάουσας
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας ενημερώνει τους
πολίτες του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του
Νομού Ημαθίας ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟΥ -ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ Ιατρείου στην Υγειονομική Μονάδα Νάουσας από 1-6-2022.
Θα πραγματοποιείται ιατρείο:
• πρώτης Νεογνολογικής εκτίμησης.
• Νευροανάπτυξης
• Παρακολούθηση πρόωρων νεογνών.
• Follow up νεογνών- βρεφών.
Το Ιατρείο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 9.00 – 13.00.
Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού γίνεται από την
Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας
στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00
έως 15:00.

www.laosnews.gr
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ
Γράφει ο Κώστας Μίζας
Επιμελητής Ανηλίκων Βέροιας

Διάβασα με συγκίνηση χθες κείμενο που “ανέβασε” η ποδοσφαιρική
ομάδα της Βέροιας για τον φροντιστή
της, Κοσμά Ρουζίντση,για το πόσο
το βοήθησε(όντως) η ομάδα αυτό το
παιδί με τα τόσα προβλήματα, και
ένιωσα την ανάγκη,καθώς τον γνωρίζω πολλά χρόνια,να συμπληρώσω
την εικόνα και με κάποιους φανερούς
και “αφανείς” που στάθηκαν δίπλα
του κι έβαλαν ένα λιθαράκι ο καθένας με τον δικό του τρόπο,με
την αγάπη τους,το προσωπικό τους παράδειγμα και τις αξίες που
οι ίδιοι ενσάρκωναν,τον σεβασμό που του έδειξαν,πράγματα που
είχε τόσο ανάγκη για να πιστέψει στον εαυτό του και να πατήσει
στα πόδια του. Θα ήθελα να αναφέρω(κι ας με συγχωρήσει που
δεν την ρώτησα) την Ευδοξούλα Τεγούσιου,την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (προσωπικό και εθελοντές), το εσπερινό σχολείο,και
κάποιους ¨αφανείς”(μου αρκεί που τον έναν τον γνωρίζει ο Κοσμάς
και καταλαβαίνει σε ποιόν αναφέρομαι). Στο σημείο αυτό θα ήθελα
να περιλάβω ένα μέρος από ένα κείμενο που είχα στείλει πριν χρόνια στις φιλόξενες στήλες της εφημερίδας σας και αφορούσε τον
Κοσμά.
“Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έκανε τις πρώτες δειλές απόπειρες να συνδεθεί με τον “άλλο” κόσμο,σπάζοντας
τα (εξωτερικά και εσωτερικά) τείχη του καταυλισμού. Ντροπαλός και
ανασφαλής στην αρχή. Κατάφερνε όμως να σε κερδίζει. Το ένιωσε
και ο ίδιος στο βλέμμα μας,και αυτό του έδωσε φτερά. Εκτοτε οι επισκέψεις του πύκνωσαν. Το λεξιλόγιό του φτωχό. Δεν είχε πάει καθόλου σχολείο. Το χαμόγελό του όμως σε αντιστάθμισμα κατάφερνε
με έναν ανεπαίσθητο τρόπο να μεταφέρει τα ψυχικά του χαρίσματα. Η εμπιστοσύνη που σου δημιουργούσε ήταν σχεδόν ακαριαία.
Από τη σχέση μου μαζί του όλα αυτά τα χρόνια,τολμώ να πώ ότι
πήρα περισσότερα πράγματα από όσα έδωσα. Με μετατόπισε από
τον παγιωμένο τρόπο μου να προσδιορίζω έννοιες όπως “δυσκολίες”,”αντιξοότητες”,κάνοντάς με( με μία στυφή γεύση ντροπής στο
στόμα),να συνειδητοποιήσω το πραγματικό τους βάρος,και το πώς
είναι δυνατό αυτό να μην σε καθηλώνει στη μεμψιμοιρία και την
μνησικακία.
Το διάστημα που πατούσε ταυτόχρονα σε δύο διακριτούς κόσμους,είχε την οξυδέρκεια να καταλάβει ότι αν πρόδιδε την εμπιστοσύνη των “μπαλαμό”,με μία πράξη απερίσκεπτη(π.χ κλοπή),θα
έχανε τα πάντα. Θα επέστρεφε θριαμβευτικά σε όλους(καλοπροαίρετους και μη) η παραδοχή “Ολοι ίδιοι είναι,το έχουν στο αίμα
τους”, και έτσι θα έχανε αμετάκλητα την προνομιακή σχέση που του
είχαν επιφυλάξει.
Ολα αυτά τα χρόνια κρατούσα την αναπνοή μου από τον φόβο
ότι μπορεί να έκανε (θες από οικονομική ανάγκη,θες παρασυρόμενος από μεγαλύτερους οικείους στους οποίους δεν θα είχε το
σθένος να εναντιωθεί),το μοιραίο λάθος. Ευτυχώς δεν συνέβη
ποτέ κάτι τέτοιο. Αναλογιζόμενος αρκετά παιδιά “φυσιολογικών”
οικογενειών που λειτουργούν κάποιες φορές με απίστευτη επιπολαιότητα,αυτό το παιδί που μεγάλωσε χωρίς την καθοδήγηση γονέων,τους οποίους δεν γνώρισε, από πού άντλησε αυτή την ωριμότητα? Πώς κατάφερε να αποδομήσει πρότυπα και αυτοματισμούς
που αφθονούν στον μικρόκοσμο του καταυλισμού? “
ΥΓ. Χρόνια σου πολλά Κοσμά

του Σαββατοκύριακου

ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας Θεατρικά Εργαστήρια
Ομάδες «Ορίζοντες» & «Πρώτη Πράξη»

«Ο Θρύλος του 1900»
Δύο ομάδες των εργαστηρίων του
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, η «Πρώτη Πράξη»
και η «Ορίζοντες», παιδιά πρώτης, δευτέρας, και τρίτης λυκείου, ζωντανεύουν
επί σκηνής το Θρύλο του 1900. Η ιστορία που μας αφηγούνται, συναρπαστική. Βασισμένη στο πρωτότυπο κείμενο «1900» του Alessandro Baricco σε
διασκευή κειμένου της Λένας Πετροπούλου. Ένα χαρισματικό παιδί, που
γεννήθηκε το 1900 πάνω σ’ ένα ατμόπλοιο που ταξίδευε Ευρώπη-Αμερική,
αρνείται να κατέβει στη στεριά, μιας και
ο μοναδικός κόσμος που γνώρισε ποτέ,
είναι αυτός της θάλασσας και του πλοίου. Ένας μεγάλος πιανίστας γεννιέται!
Ο μεγαλύτερος πιανίστας που έπαιξε
ποτέ στους ωκεανούς! Η παράσταση
ξαναπαρουσιάζεται το Σάββατο 28 Μαΐου στις 19.30 στην Αντωνιάδειο Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών.
Είσοδος: 3 ευρώ.
Συντελεστές :
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δημήτρης Γεωργόπουλος
Ζωντανή Μουσική: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης (Πιάνο)
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):
Ιωάννα Αποστόλου, Ευαγγελία Βελισσαρίδου, Νίκη Γεωργιάδου,
Κρυσταλλία Γκαλίτσιου, Κωνσταντίνα Καλαϊτζίδου, Γεωργία Κωσταράκη,
Χρυσάνθη Μερμίγκη, Έλενα Μπουντάνι, Αρετή Ορδουλίδη,
Αλέξανδρος Ορδουλίδης, Εβελίνα Παπαδοπούλου, Χρήστος Σύρπης,
Θένια Τσαχουρίδου, Γεωργία Φανδινάκη, Ιωάννης ακριβοπουλος,
Ελένη Αραμπατζή, Ραφαέλα Βούλγαρη, Ελεάννα Γεωργίου,
Νάγια Γεωργίου, Άννα-Μαρία Λαναρή, Μαρία πετρακοπουλου,
Βίκυ Σαρηγιαννίδου, Μαρία Χρυσοστομίδου

Το Σάββατο 28 Μάιου
«Τραγουδάμε για την ειρήνη» στο
Γήπεδο Μπάσκετ Εληάς
Τριάντα και πλέον καλλιτέχνες
ενώνουν τη φωνή τους υμνώντας
την ειρήνη μέσα από τα τραγούδια
και την ποίηση.
Τραγουδιστές, μουσικοί, ηθοποιοί, χορευτές, μαθητές, δάσκαλοι, λένε όχι στον πόλεμο με τα
δικά τους όπλα, τη μουσική, την
ποίηση, το χορό. Στεκόμαστε όλοι πλάι σε όλους εκείνους που
πλήττονται, στους αμάχους, τους
πρόσφυγες, τα θύματα!
Ο πολιτισμός είναι απόλυτα
ταυτόσημος με την ειρήνη. Πολλά μπορούμε να πετύχουμε μέσα
από τη μουσική, μέσα από τον
πολιτισμό!
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη!
Προαιρετική η προσφορά αγαθών πρώτης ανάγκης, που θα
σταλούν στην Ουκρανία.
Διοργάνωση: Δήμος Βέροιας, Κ.Ε.Π.Α., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ΚΑΠΑ, ΚΕΠ Υγείας Δήμου Βέροιας, Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας, Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, Εμπορικό Επιμελητήριο Ημαθίας και 1Ο ΓΕΛ Βέροιας.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου
Νεφροπαθών Ημαθίας
Συγκροτήθηκε το Δ.Σ. του Συλλόγου Νεφροπαθών Ημαθίας, κατόπιν συνεδρίασης στις 26 Μαΐου 2022, ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΞΕΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΕΛΗ
ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΚΑΤΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ…
Μέρα εύθυμης αδιακρισίας.
Τι ωραία!
Τα καλοκαίρια καθρεφτίζονταν
σαν ενθύμια παλιών ημερών.
Έρωτες ασφυκτιούσαν,
στις «αργίες» των αισθημάτων.
Ήμουν σε έξαρση ειν` αληθεια,
περικυκλωμένος από μνήμες.
Οι κήρυκες εμβολίαζαν την
πραγματικότητα
τραγουδώντας,
…τώρα που θα φύγεις πάρε
μαζί σου…
Θυμάσαι μου λέγαν;
Θυμάσαι που ήσουν υπολοχαγός;
Που ήσουν λιανοπωλητής
ευρυχωρίας;
Που ήσουν ανθυπασπιστής
χωρίς λόγο;
Που άκουγες τις φωνές
απ` τις γυναίκες που τρέχαν
στα ποτάμια;
Θυμάσαι πόσοι πλανόδιοι μουσικοί
είχαν αποσιωπηθεί
κατά την διάρκεια των
βροχοπτώσεων;
Πόλη χωρίς καμπαναριό είσαι.
Περιοχή που παίζεις με πράσινες
λέξεις.
Θυμάσαι μου λέγανε;
Τα αισθήματα
που τα είχαν ξεχάσει στην πλατεία;
Την ΜΕΡΑ
που έκλαιγε σαν μωρό;
Την ώρα που νύχτωνε στις
φωτογραφίες;
Θυμάσαι
που από μικρός ρωτούσες
γιατί ΥΠΑΡΧΕΙΣ;
Γιάννης Ναζλίδης

του Σαββατοκύριακου
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Οι ανάγκες της χώρας
και τα συνέδρια των κομμάτων
Του Γιάννη
Μαγκριώτη

γεωπολιτικές επιλογές της, αφού ουσιαστικά έχει αναγνωριστεί από Δύση και Ανατολή, ως Περιφερειακή υπερδύναμη.
Φυσικά, η στρατηγική αυτή της Άγκυρας, έχει και το τίμημά της, όμως αυτό είναι απορροφήσιμο, από την σημερινή
ισχύ της, που την αναγνωρίζουν στις ισχυρές πρωτεύουσες,
αφού την έχουν πιο μεγάλη ανάγκη, από ότι την χώρα μας.
Η τελευταία πρωτοφανής επίθεση Ερντογάν στον Μητσοτάκη, αποκαλύπτει την πίεση που ζει, λόγω του ρόλου
πού διεκδικεί και των ανάλογων επιλογών, πρέπει όμως να
σκεφτούμε ότι, η επιλογή να αρνηθεί κάθε συνάντηση με
τον Μητσοτάκη, στο προσεχές μέλλον, στέλνει ένα ισχυρό
μήνυμα στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, που διακαώς
επιθυμούν και για ευνόητους λόγους, προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας, με στόχο την ενίσχυση της Νοτιοανατολικής
πτέρυγας του ΝΑΤΟ, που έχουν μεγάλη ανάγκη, λόγω της
πίεσης που θέλουν να ασκήσουν στην Ρωσία, για να την εξουδετερώσουν, με στόχο να ρίξουν όλες τις δυνάμεις τους,
στην αναχαίτιση της Κίνας, που είναι και η μεγάλη απειλή
για τις ΗΠΑ και την ΕΕ.
Στο άλλο κρίσιμο πεδίο, την οικονομία, που επίσης είναι
σε κρίση, λόγω της ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία
και του στασιμοπληθωρισμού, που πλανιέται πάνω από τις
ανεπτυγμένες χώρες, λόγω της εκρηκτικής αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των
καυσίμων, η κυβέρνηση, φαίνεται να ενισχύει ακόμη περισσότερο, τους μεγάλους εγχώριους και ξένους ομίλους, με
κάθε τρόπο, εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
αφού δεν τις αφήνει περιθώρια επιβίωσης, πολύ περισσότερο ανάπτυξης, δημιουργώντας, ακόμη μεγαλύτερες
ανισότητες στο εσωτερικό της χώρας, που εκμεταλλεύονται
την δεσπόζουσα θέση τους, εις βάρος των καταναλωτών,
υπονομεύοντας και τον ρόλο των στρωμάτων αυτών στην
αποσυμπίεση της κοινωνικής πόλωσης, με κινδύνους και
για την ποιότητα, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Η εκρηκτική ακρίβεια, που ξεκίνησε πριν την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία και, γίνεται ανεξέλεγκτη όσον
αφορά το ύψος και την διάρκεια, απειλεί την παγκόσμια
οικονομία.
Η χώρα μας, λόγω των μεγάλων προβλημάτων που
άφησαν οι προηγούμενες κρίσεις, κινδυνεύει πολύ περισσότερο, να βυθιστεί σε ένα φαύλο κύκλο στασιμοπληθωρισμού, για την αντιμετώπιση του οποίου σπαταλούνται και
θα σπαταληθούν εθνικοί, αλλά και οι πολύτιμοι κοινοτικοί
πόροι, για την ανάπτυξη, την παραγωγική αναδιάρθρωση
της οικονομίας της, και την πράσινη μετάβαση.
Δυστυχώς, τα Συνέδρια των κομμάτων, που οργανώθηκαν τον τελευταίο μήνα, λίγο ασχολήθηκαν με την ανάλυση
των μεγάλων ανατροπών και τις απειλές που δημιουργούν
για την χώρα μας, την οικονομία και την κοινωνία .
Εκτός από την κομματική συσπείρωση, κυρίως μέσα
από την καταγγελία των αντίπαλων κομμάτων, δεν φάνηκε να τα απασχολούν τα μεγάλα προβλήματα της χώρας,
της οικονομίας και των πολιτών και κυρίως των αδύναμων
πολιτών.
Σε ένα τέτοιο ρευστό και επικίνδυνο, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, τα κόμματα με το
μυαλό στις δημοσκοπήσεις ετοιμάζονται για εκλογές, και
μετά, τί;

Τα τελευταία χρόνια, σε όλο
τον κόσμο, η μια κρίση διαδέχεται την άλλη. Κάθε κρίση
προκαλείται από μια ή περισσότερες ανισορροπίες σε οικονομικό, γεωπολιτικό, περιβαλλοντικό ή κοινωνικό πεδίο,
σε παγκόσμιο, περιφερειακό
ή τοπικό επίπεδο. Οι ανισορροπίες πυκνώνουν και οξύνονται, δημιουργούνται από την
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, τις νέες τεχνολογίες, και
τους τρόπους που τις αξιοποιούν, οι πολυεθνικοί όμιλοι
και οι μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες, με ανελεύθερα καθεστώτα, όπως η Κίνα και όχι μόνο. Η κάθε χώρα βιώνει
διαφορετικά τις κρίσεις, ανάλογα με την ισχύ και την ανθεκτικότητά της.
Η χώρα μας, μετά το 2008, βιώνει τραυματικά τις διαδοχικές κρίσεις, γιατί έχει μεγάλες ανισορροπίες και περιορισμένη ανθεκτικότητα, σε πολλούς τομείς.
Η αρχή έγινε με την οικονομική κρίση, που ξέσπασε
στην χώρα μας το 2008, λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2007, και
μας βρήκε με εκρηκτικά διπλά ελλείματα, του δημοσίου
ελλείμματος, σε συνδυασμό με το εκρηκτικό δημόσιο χρέος
και του μεγάλου ελλείματος του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών.
Εξουθενωμένη η χώρα, οικονομικά και κοινωνικά, βρέθηκε αντιμέτωπη με την μεταναστευτική-προσφυγική κρίση,
την υγειονομική κρίση και τώρα την ενεργειακή κρίση και
την εκρηκτική ακρίβεια.
Η χώρα, βιώνει πιο επώδυνα όλες τις κρίσεις, λόγω των
παραγωγικών αδυναμιών, των αδυναμιών του κράτους και
των λαθών των κυβερνήσεων.
Από τον Φλεβάρη, ζούμε και πρωτόγνωρες γεωπολιτικές
κρίσεις, συνέχεια των κρίσεων στην Μέση Ανατολή, που
ξεκίνησαν με τον εμφύλιο πόλεμο στην Συρία και τις επεμβάσεις τρίτων χωρών, και κορυφώθηκαν με την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η χώρα μας, αιφνιδιασμένη από την υπογραφή του
Τουρκολυβικού Μνημονίου, τον Νοέμβριο του 2019, για τον
καθαρισμό των θαλάσσιων ζωνών, μεταξύ των δύο χωρών,
κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της
θάλασσας, ξεκίνησε να υπογράφει διμερείς συμφωνίες για
τον καθαρισμό των δικών της θαλάσσιων ζωνών, μόνο
που αυτές έχουν περιορισμένη σημασία, και δημιουργούν
γκρίζες ζώνες, σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, για το ίδιο
θέμα, με την Λιβύη και την Τουρκία, αφού η χώρα μας έχει
αποδεχθεί, ότι τα νησιά, ακόμη και η Κρήτη, δεν έχουν πλήρη επήρεια στην διαμόρφωση της ΑΟΖ.
Για τους ίδιους λόγους, η χώρα μας, υπέγραψε αμυντικές συμφωνίες με την Γαλλία και τις ΗΠΑ, οι οποίες έδειξαν
την περιορισμένη αξία τους με τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και, ξεκίνησε μία κούρσα εξοπλισμών, μερικώς αναγκαίους, αλλά δεν
φαίνεται να έχουν τέλος, που δεν υπήρχαν σε κανένα προεκλογικό πρόγραμμα των
κομμάτων και ξεπερνούν
κατά πολύ τις δυνατότητες
της οικονομίας μας.
Η κυβέρνηση εθελοτυφλεί, νομίζοντας ότι η
απόλυτη ταύτιση με την
στρατηγική για τον πόλεμο, με την Ουάσιγκτον,
θα εξασφαλίσει την χώρα
μας από την αναθεωρητιΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
κή πολιτική της Τουρκίας.
«VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
Από την άλλη διακηρύσΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
σει την πίστη της στην
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
«Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Αυτονομία», αγνοεί όμως
ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
τις θέσεις και τις επιλογές
της Γαλλίας, της Γερμανί1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού
ας και της Ιταλίας, για την
Μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
αντιμετώπιση της Ρωσικής
2) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)
εισβολής στην Ουκρανία
3) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας
και τις προϋποθέσεις, για
μια αποδεκτή λύση στην
σύγκρουση που ξεκίνησε
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ:
το 2014, με την ενσωμάEmail: hr@venusgrowers.gr
τωση της Κριμαίας, στην
Fax: 2331024204
Ρωσική Ομοσπονδία.
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS,
Δυστυχώς, η γεωπολιΣιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
τική κρίση ενίσχυσε ακόμη
περισσότερο την Τουρκία,
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311
που απολαμβάνει πλέον
με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 123.
αυτό που επιδιώκει χρόνια, την αυτονομία στις
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Για ακόμη μία χρονιά θα
λειτουργήσει η «Φιλοξενία
Δοβρά» για παιδιά και νέους
τον προσεχή Ιούλιο
Για ακόμη μία χρονιά η
Ιερά Μητρόπολις Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας θα
πραγματοποιήσει εντελώς
δωρεάν κατά τον μήνα Ιούλιο, αντί κατασκήνωσης, το
πρόγραμμα «Φιλοξενία Δοβρά» για παιδιά και νέους,
οι οποίοι συμμετείχαν στις
κατηχητικές συνάξεις των ενοριών της Μητροπόλεως
μας.
Η κατήχηση και η διακονία των νέων στην τοπική
μας Εκκλησία δεν σταματά,
αλλά συνεχίζεται τους καλοκαιρινούς μήνες με τη συμπαράσταση συνεργατών
και εθελοντών.
Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προτρέπει τους
γονείς να ενθαρρύνετε τα
παιδιά σας να συμμετέχουν
στη «Φιλοξενία» στις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής
Παναγίας Δοβρά Βεροίας,
για να έχουν την ευκαιρία
να γνωρίσουν τις αλήθειες
της πίστεως μας, να αποκτήσουν εμπειρία κοινοτικής
ζωής και φιλίες, να εξασκηθούν σωματικά και να ωφεληθούν πνευματικά.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Κατηχητή ή στον Ιερέα της ενορίας
σας για να λάβετε τον κανονισμό λειτουργίας και τη σχετική αίτηση συμμετοχής, η οποία
πρέπει να κατατεθεί στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 30, Βέροια - υπ’
όψιν π. Προδρόμου Γκιρτζαλιώτη) καθημερινά από την Τετάρτη 1 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρες 10:00 π.μ. – 12:00 μ..

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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του Σαββατοκύριακου

ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Του Δημητρίου Π. Τόλιου
Όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο έχουν μια τελεολογική εξήγηση. Όπως σχολιάσθηκε σε προηγούμενο δημοσίευμα, η άνετη φιλοξενία και προβολή κάθε προσκοπικού κειμένου στην εφημερίδα ΛΑΟΣ
οφείλεται στην παρακαταθήκη, εντολή του ιδρυτή της Ζήση Πατσίκα
προς τα τέκνα του, συνεχιστές της, να τιμούν και να διευκολύνουν την
προσκοπική κίνηση στην Ημαθία, σε ανάμνηση και τιμή όσων αξιών
και ιδανικών ο ίδιος ο Ιδρυτής του ΛΑΟΥ υπηρέτησε.
Η ελάχιστη οφειλόμενη τιμή λοιπόν σήμερα να φιλοξενούμε στο αφιέρωμα μας , τον ιδρυτή και εκδότη του ΛΑΟΥ, τον Ζήση Πατσίκα του
Χρήστου, τον επισμηναγό της Μέσης Ανατολής, εκ των ιδρυτών του
ελληνικού αεροπροσκοπισμού. Και η μοίρα το έφερε (όπως ο γιός του
Μιχάλης Πατσίκας μου δείχνει στις φωτογραφίες του 1949, δύο χρόνια
μετά την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου- (10.2.1947 απόδοση των
στην Ελλάδα), να συνυπάρξουν στην Ρόδο στο 1ο πανελλήνιο συνέδριο των Προσκοπικών Περιφερειών ο Δημήτριος Παπαδόπουλος, ως
βαθμοφόρος προσκόπων Ημαθίας, με τον Ζήση Πατσίκα, βαθμοφόρο
αεροπροσκόπων στην Αθήνα ( σχετική φώτο 1 στην Ρόδο)αλλά και
1949 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
του Αντώνιο Μπενάκη, Δημήτριο Αλεξάτο, Μιχαήλ Σοφιανό και άλλα
ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ Ο Μιχαήλ Σοφιανός
ιερά τέρατα του ελληνικού προσκοπισμού. Πριν από αρκετούς μήνες ο
Πρόεδρος του ΔΣ-ΣΕΠ Αντικατέστησε
γράφων είχε την πληροφορία, ότι ο Μιχάλης Πατσίκας είχε στην κατοχή
του σπάνιο φωτογραφικό αρχείο από την ζωή των ελλήνων στην Μέση
Ανατολή κατά τα χρόνια του πολέμου αλλά και προσκοπικό φωτογραφικό υλικό μεταπολεμικό. Και ότι αυτό οφείλεται στον πατέρα του και
κάτοχο του αρχείου αείμνηστο Ζήση Πατσίκα, ο οποίος υπήρξε εκ των
ιδρυτών του αεροπροσκοπισμού στην Ελλάδα. Ήδη με άμεσες κινήσεις,
ηλεκτρονικά αντίγραφα των φωτογραφιών του προσκοπισμού της εποχής εκείνης δόθηκαν στο ιστορικό φωτογραφικό αρχείο των Παλαιών
Προσκόπων Βέροιας και δια αυτού στην Μέδουσα, την ηλεκτρονική
πύλη φωτογραφιών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας. Ο Ζήσης ήταν
το τελευταίο από τα 6 παιδιά μιας φτωχής αλλά πλούσιας σε πατριωτική
δράση οικογένειας κατά τον Μακεδονικό Αγώνα οικογένειας του Χρήστου Πατσίκα. Υπηρέτησε ως εθελοντής στην Πολεμική Αεροπορία.
Στη συνέχεια υπηρέτησε στην Χωροφυλακή , έφτασε στον βαθμό του
ενωμοτάρχη και η κήρυξη του πολέμου του 1940 τον βρήκε προωθημένο στο μέτωπο των επιχειρήσεων , όπου και τραυματίσθηκε στο κεφάλι
από βλήμα πυροβόλου.
Με την επικράτηση του Άξονα, ο Ζήσης Πατσίκας συμμετέχει στον
Αλμυρό του Βόλου σε ένα από τα πρώτα μεγάλα σαμποτάζ κατά των
Γερμανών (κάψιμο μεγάλης ποσότητας σταριού που προοριζόταν για
το γερμανικό στρατό). Οι Γερμανοί τον επικηρύσσουν και αυτός κατορθώνει και φεύγει μαζί με έναν επίσης επικηρυγμένο (τον αξιωματικό
Παλαιο φαληρο 1949 με την ηγεσία του προσκοπισμου
του πεζικού Ευαγγελίδη Μιλτιάδη) με μία βάρκα από τον Αη–Γιάννη
του Πηλίου. Ελπίζουν να φθάσουν κάπου στην Τουρκία και από εκεί να
κατέβουν στη Μέση Ανατολή και να ενταχθούν στον ελεύθερο ελληνικό γότερα πρόεδρος της Βασιλικής Αεροναυτικής Εταιρείας και μέλος της
στρατό. Μετά από περιπλανήσεις ενός μηνός, στο Αιγαίο και ενώ το Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας. Ήταν ένας από τους πρώτους που
καρυδότσουφλο που είχαν τους έβγαλε ακόμη και στη Χαλκιδική, έφθα- προέβλεψαν την χρήση της αεροπορίας σε στρατιωτικό πλαίσιο.[ Έσαν στην ακτή της Τουρκίας από όπου με τα ψεύτικα χαρτιά που είχαν γραψε το βιβλίο «Ballooning as a Sport» (Αεροστατική ως άθλημα), το
φροντίσει να εφοδιαστούν (έκαναν είτε τους εμπόρους λαδιού από τη οποίο εκδόθηκε το 1907 από την εκδοτική εταιρεία William Blackwood
Μυτιλήνη είτε τους Αμερικανούς ομογενείς, κατάφεραν να γλιστρήσουν and Sons. Ο Μπέιντεν-Πάουελ ήταν ο πρώτος που εισήγαγε πτητικές
προς τα νότια (Παλαιστίνη), παρότι στον Ζήση Πατσίκα δόθηκε εκεί δραστηριότητες στον προσκοπισμό με τη μορφή κατασκευής χαρταετών
στην Τουρκία η ευκαιρία να επιβιβασθεί σε καράβι και να αναχωρήσει και μοντέλων αεροπλάνων. Μπορεί να θεωρηθεί ως πατέρας του αερομε προορισμό την Αμερική. Από εκεί μετέβη στην Παλαιστίνη όπου προσκοπισμού αν και ο ίδιος θεωρούσε πως ήταν δύσκολο να υπάρεντάχθηκε σε ελεύθερο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού. Στη συνέχεια χουν ειδικοί «αεροπρόσκοποι» .
Σε αυτό το πνεύμα ο Ζήσης Πατσίκας έρχεται στην Αθήνα και
πήρε εντολή να μεταβεί στο Κάιρο όπου και
δημιουργεί μαζί και με άλλους αξιωμετατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία .
ματικούς της αεροπορίας το πρώτο
Ως αρχισμηνίας μετείχε στην Μάχη του Ελ
Το όμορφο ταξίδι σε πρόσωπα
σύστημα Αεροπροσκόπων. Ερχεται σε
Αλαμέιν και σε μάχιμες αποστολές της Βόκαι σε καταστάσεις που
γνωριμία και συνεργασία με τον Αντώρειας Αφρικής. Έλαβε τον βαθμό του ανθυποσμηναγού στο Αρχηγείο της Πολεμικής
ομόρφυναν την προσκοπική ζωή νη Μπενάκη, (ο Τρελλαντώνης της Πηνελόπης Δέλτα), τον Δημήτριο Αλεξάτο,
Αεροπορίας στο Κάιρο, όπου και γνωρίσθηκε
της Ημαθίας συνεχίζεται μεν
τον Μιχαήλ Σοφιανό Πρόεδρο του ΣΕΠ
με την ελληνικής καταγωγής (Καστολλοριζιά)
το διάστημα 11/1944-11/1952 .
Αικατερίνη θυγατέρα Μιχαήλ Κότταρη, την
αλλά πρέπει κάποτε να δοθεί
Ο αεροπροσκοπισμός ήταν μεοποία και παντρεύεται το1943 στο Κάιρο. Μαζί
ένα τέλος. Όχι γιατί στερεύουν ταπολεμική επινόηση. Προπολεμικώς
της απέκτησε τέσσερα παιδιά. τον Χρήστο
γνωρίζουμε ότι ο Γεώργιος Πέσκε είχε
(Κάιρο 1945), τον Μιχάλη (Κάιρο 1947) , τον
τα πρόσωπα ή οι πηγές. Το
στην Σκύρο μία ομάδα προσκόπων, με
Τάσο (Αθήνα 1950) και τον Δημήτρη (Αθήνα
υλικό είναι αστείρευτο . Αλλά
την οποία έκανε ανεμοπορία. Δεν ήταν
1951). Μετά την απελευθέρωση η Πολεμική
όμως αεροπρόσκοποι, αλλά απλώς
Αεροπορία εκτιμώντας την σύνεση και την
γιατί τα ωραία διαρκούν λίγο,
πρόσκοποι. Μεταπολεμικώς, ο Πέσκε
προσφορά του τον τοποθέτησε αεροπορικό
(για αυτό κ είναι ωραία) αλλά
με τον Αλέξανδρο Αυδή βρίσκουν τον
ακόλουθο στην ελληνική πρεσβεία στο ΚάιΖήση Πατσίκα και μαζί δοκιμάζουν
ρο και έλαβε μέρος σε πολλές διπλωματικές
και διότι θα πρέπει να δοθεί
να αναβιώσουν την ανεμοπορία μέσω
αποστολές της Ελλάδος στην Αφρική και την
χώρος και λόγος και σε άλλους του προσκοπισμού. Ιδρύεται η ειδικόΑσία. Επανήλθε στην Ελλάδα και υπηρέτησε
τητα των αεροπροσκόπων, παράλλησε διοικητικές θέσεις σε μονάδες της Αεροποπολίτες της Βέροιας στον
λα με την προϋπάρχουσα ειδικότητα
ρίας στην Αττική, φθάνοντας στον βαθμό του
των ναυτοπροσκόπων. Ιδρύεται η 1η
φιλόξενο χώρο του ΛΑΟΥ για
Επισμηναγού. Ανήσυχο πνεύμα την περίοδο
αεροπροσκόπων, με τεχνικό
1955-1958 δραστηριοποιήθηκε στον κυπριακό
να παρουσιασθούν άλλα θέματα ομάδα
αρχηγό τον Πέσκε και υπαρχηγό τον
απελευθερωτικό αγώνα. Οι Άγγλοι τον κήρυΑυδή και βαθμοφόρο τον Ζήση Παξαν ανεπιθύμητο αξιωματικό στα εδάφη τους
της πόλης. Μέχρι την φετινή
τσίκα. Δυστυχώς η ανεμοπορία των
στην Μεγαλόνησο.
θερινή συνάντηση των παλαιών αεροπροσκόπων δεν εξελίσσεται πτηΜαζί με άλλους αξιωματικούς της Αεροτικά και ο Πέσκε αναγκάζεται να δημιπορίας, φέροντας νέο πνεύμα και αέρα στην
προσκόπων στην Καστανιά
ουργήσει άλλο φορέα αναπτύξεως της
χώρα, συμμετείχε στην ίδρυση του αεροπρολοιπόν, όπου θα ξαναμαζευτούν ανεμοπορίας.
σκοπισμού στην Ελλάδα. , ιδρύοντας μαζί με
Ο αεροπροσκοπισμός όμως δεν
άλλους το πρώτο αεροπροσκοπικό σύστημα
τα προσκοποχελίδονα και θα
ξεχνά την ανεμοπορία. Όταν λειτουρστην Αθήνα. Αυτό οφείλονταν κυρίαρχα στην
ανανεωθεί η υπόσχεση κάτω
γεί το Ανεμοπορικό Κέντρο Τριπόλεως
συναναστροφή του στο Κάιρο με Εγγλέζους
αξιωματικούς από τους οποίους διδάχθηκε
από τον ουρανό του Βερμίου. Να (1955-1960) μεταξύ των εκπαιδευομένων βρίσκονται και πολλοί αεροπρόκαι εντρύφησε στον αεροπροσκοπισμό . Ας
είμαστε γεροί.
σκοποι. Το 1959 στο μοναδικό ατύσημειωθεί ότι ο ιδρυτής της προσκοπικής κίνητου κέντρου, σκοτώνεται ο τότε
σης Μπέιντεν-Πάουελ (ΒΡ) ήταν πρωτοπόρος
Δ.ΤΟΛΙΟΣ χημα
Έφορος Αεροπροσκόπων (Γεώργιος
της στρατιωτικής αεροπορίας, μέλος και αρ-

1949 ΡΟΔΟΣ 1ο ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ Δ.ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΓΡΑΜΜΗ Ο ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΡΟΔΟΣ 1ο 1949 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΠΡΟΠΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΤΟΣ,
ΠΙΣΩ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

1949 ΡΟΔΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Μπούσουλας) και αυτό επιφέρει τον θάνατο της ανεμοπορικής κινήσεως μέσα στο Σώμα Ελληνων Προσκόπων.
Ο αγγλικός στρατός πριμοδοτούσε τον προσκοπισμό. Στόχος της
ήταν να προσφέρει στους νέους προσκόπους αεροπορικές ασχολίες.
Αυτό ήταν ακόμα πιο συναρπαστικό και έτσι, η νέα κίνηση εξαπλώθηκε
επίσης σε όλο τον κόσμο. Στο πνεύμα αυτό ο Ζήσης Πατσίκας μετείχε
φέροντας το αεροπορικό πνεύμα στην προσκοπισμό της Αθήνας από
την Μέση Ανατολή. Αποστρατεύθηκε το 1958 από τις τάξεις της αεροπορίας.
Στη συνέχεια ίδρυσε στην Αθήνα την ΑΚΡΟΠΟΛ ΦΙΛΜ, εταιρεία
παραγωγής ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών. Το όνειρο του όμως
ήταν να έρθει στην πατρίδα του την Μακεδονία και να εγκατασταθεί με
την οικογένεια του. Το 1961 φθάνει στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας όπου
με μόνο εφόδιο την δύναμη της ψυχής του ιδρύει την πρώτη εφημερίδα
του Ρουμλουκιού, την ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Είχε ήδη κάνει το “πλάνο” στο
μυαλό του προ ενός έτους (τό 1960) όταν είχε επισκεφθεί για λίγες μέρες τους συγγενείς του στην Αλεξάνδρεια: Θα έφτιαχνε τυπογραφείο και
θα εξέδιδε τοπική εφημερίδα. Η δημοσιογραφική δουλειά δεν του ήταν
άγνωστη, αφού τόσο στο Κάιρο, όσο και στην Αθήνα είχε ασχοληθεί με
την έκδοση εντύπων αεροπορικού και εθνικού περιεχομένου. Γρήγορα
η εφημερίδα χάρη στην μαχητική αρθρογραφία του αγκαλιάσθηκε από
τους Ρουμλουκιώτες και ιδιαίτερα από τους αγρότες. Το Ρουμλούκι
αγκάλιασε την τοπική εφημερίδα του, που περιείχε μαχητική αρθρογραφία υπέρ των αγροτών και κυρίως υπέρ της αποκατάστασης των
ακτημόνων καλλιεργητών.
Με ποδήλατο αρχικά και με μηχανάκι στη συνέχεια ο Ζήσης Πατσίκας, έκανε ο ίδιος τη διανομή της εφημερίδας του και στο πιο απομακρυσμένο χωριό του Ρουμλουκιού, ακόμη και τις βαριές χειμωνιάτικες
μέρες, οδηγώντας πάνω στους γεμάτους λάσπη δρόμους των χωριών.
Ήθελε πάντα να έρχεται ο ίδιος σε επαφή με τους αναγνώστες του,
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ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ
να τους ρωτήσει για
τα προβλήματά τους,
να τους δώσει να καταλάβουν ότι τώρα
έχουν τη δική τους
φωνή. Έτσι ίδρυσε
την πρώτη εφημερίδα του Ρουμλουκιού
την ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
την οποία τύπωνε
στην αρχή στο τυπογραφείο του “ΦΡΟΥΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ”
στη Βέροια (απέναντι
από την Μητρόπολη) και στη συνέχεια,
όταν έβγαλε λίγα
χρήματα αλλά και με
ορισμένα δανεικά, έφτιαξε δικό του τυπογραφείο στην Αλεξάν1947 ΠΑΤΣΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
δρεια. Μέσα σ’ αυτό
ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΑΚΙ
το τυπογραφείο, τα
χρόνια 1961 - 1966,
μεγάλωσαν τα παιδιά
του και μυήθηκαν στην τυπογραφία-δημοσιογραφία. Το 1965 αποφασίζει να κάνει ένα ακόμη άλμα. Ίσως ένοιωθε ότι τα όρια της Αλεξάνδρειας
ήταν στενά για τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα, γι’ αυτό αποφασίζει να εκδώσει εφημερίδα στη Βέροια που θα κάλυπτε ολόκληρο το
Νομό.
Έτσι στις 18 Ιανουαρίου 1965 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο του
“ΛΑΟΥ” που εντυπωσιάζει για την πληρότητα της ύλης του και την
καλαίσθητη εμφάνιση του. Με ουσιαστικούς συμπαραστάτες στη νέα
του προσπάθεια τα τέσσερα παιδιά του και με βασικό συνεργάτη του
και πρώτο διευθυντή σύνταξης του «ΛΑΟΥ» το δικηγόρο Γιώργο Χιονίδη (συνεργάτη και στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ), μεταφέρει το τυπογραφείο
του στη Βέροια αρχικά στην οδό Μητροπόλεως, κάτω από το Δημόσιο
Ταμείο και στη συνέχεια φέρνει στη Βέροια και την οικογένεια του. Παράλληλα με την εκδοτική του δραστηριότητα, διετέλεσε διευθυντής της
Τεχνικής Σχολής Μαθητείας Βέροιας. Το 1968 λόγω της ασφυκτικής πίεσης και της προληπτικής λογοκρισίας που ασκούσε η δικτατορία στην
εφημερίδα αναγκάσθηκε να σταματήσει την έκδοση της και τα μηχανήματα του τυπογραφείου εκποιήθηκαν σαν παλιοσίδερα . Σαν τώρα τον
θυμούνται τα παιδιά του να μπαίνει στο μικρό τυπογραφείο της οδού
Μητροπόλεως 22 - επιστρέφοντας από το Β’ ΣΣ όπου είχε πάει το υπό
εκτύπωση φύλλο του “ΛΑΟΥ” στον αρμόδιο συνταγματάρχη - και να
λέει στα παιδιά του που ήταν σκυμμένα πάνω από τους “γαλέδες” και το
πιεστήριο: “Λοιπόν παιδιά σταματήστε, ο “ΛΑΟΣ” δεν θα ξαναεκδοθεί”.
Πράγματι από εκείνη την ημέρα ο “ΛΑΟΣ” έκλεισε και τα μηχανήματα υλικά εκποιήθηκαν όσο - όσο. Χαρακτηριστικό είναι ότι για το πιεστήριο
του “ΛΑΟΥ” βγήκε από το Β’ΣΣ απαγορευτική διαταγή μεταφοράς του
σε άλλο μέρος και ο Ζήσης Πατσίκας αναγκάσθηκε να κρατάει νοικιασμένο το κλειστό οίκημα του τυπογραφείου μέχρι το 1974, οπότε τελικά
με συνοδεία ανδρών της Ασφαλείας το μετέφερε στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ και
το πούλησε για παλιοσίδερα (πήρε περίπου 2.000 δρχ.)!! Για την επιβίωση της οικογένειας του δημιούργησε κτηνοτροφική μονάδα. Με την
πτώση της δικτατορίας αποφάσισε την επανίδρυση του ΛΑΟΥ. Έτσι
στις 5 Αυγούστου 1974 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο του “ΛΑΟΥ” τυπωμένο στη Θεσσαλονίκη, στο τυπογραφείο της οδού Αντιγονιδών του

1949 ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΑ
Αγησίλαου Σούλα και με πρώτο γραφείο
της εφημερίδας στη Βέροια, ένα δωμάτιο
του σπιτιού του στην οδό Γ. Κυρίμη 3 (ήδη Κωττουνίου). Νέοι αγώνες υπέρ των
αγροτών και μαχητική αρθρογραφία για
το στερέωμα της δημοκρατίας αλλά και
για το εθνικό θέμα της Κύπρου. Αφού
ταλαιπωρήθηκε αυτός και τα παιδιά του
για δύο χρόνια σε τυπογραφεία άλλων
πόλεων, τελικά φτιάχνει στη Βέροια τυπογραφείο με σύγχρονα για την εποχή
μηχανήματα και έτσι ο “ΛΑΟΣ” εκδίδεται
πλέον σε δικές του εγκαταστάσεις (στο ισόγειο της οδού Μητροπόλεως 72 δίπλα
στον βυζαντινό Ιερό Ναό του Χριστού.
Ανανεωμένος ο ΛΑΟΣ παρουσίασε
μια ιδιαίτερη αρθρογραφία με ευαισθησία στο Κυπριακό ζήτημα , για τα προβλήματα των αγροτών και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Οι
σελίδες του ΛΑΟΥ περιείχαν στήλες με πλούσια ειδησεογραφία, διανθισμένη με ιστορικά και λαογραφικά, εκπαιδευτικά θέματα πολιτιστικά και
αθλητικά. Αφού ταλαιπωρήθηκε για 2 χρόνια σε ξένα τυπογραφία, τελικά κατόρθωσε να στήσει την εφημερίδα στην πόλη της Βέροιας το 1977
με σύγχρονα μηχανήματα και μετέτρεψε την εφημερίδα σε καθημερινό
φύλλο, Το 1980 αποσύρθηκε από την μάχιμη δημοσιογραφία και άφησε
το πηδάλιο του ΛΑΟΥ στα παιδιά του.
Το 1983 έχασε την σύζυγο του μετά από 40 χρόνια έγγαμου βίου.
Στις 22 Νοεμβρίου του 1987 κόπηκε απρόσμενα το νήμα της ζωής του
ενώ ήταν ακόμη όρθιος όπως επιθυμούσε. Ανιχνεύοντας την τροχιά
του πολυκύμαντου βίου του Ζήση Πατσίκα δεν μπορεί να μην δε σταθεί
κανείς με σεβασμό μπροστά στην μνήμη του, Υπήρξε ένας εξαιρετικός
πατριώτης, ένα φλογερός αεροπρόσκοπος, μια αξιόλογη προσωπικότητα, ένας αγωνιστής ακούραστος της ζωής από όπου και πέρασε. Ο
γράφων μαθητής της έκτης δημοτικού, θέλησα τον Νοέμβριο του 1977
να γράψω ένα άρθρο για την ανακάλυψη του Μανόλη Ανδρόνικου στην

1962 ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

1949 ΡΟΔΟΣ
Βεργίνα. Πήγα στην εφημερίδα, όπου ο Ζήσης Πατσίκας με δέχτηκε
κ αφού κατάλαβε τι ήθελα , δεν με απέτρεψε αλλά με ενθάρρυνε και
κάθησε κοντά μου να το γράψουμε μαζί. Θυμάμαι ότι με ενθάρρυνε
στα κατά καιρούς νεανικά δημοσίευματα μου και δεν ήταν μόνο η σχέση
αγάπης και ζωής της οικογένειας μου με την Ζωή Δρακούλη-Χαραλαμπίδου κ τον Χρήστο κ την Αφρούλα Πατσίκα-Χαραλαμπίδου που οφείλονταν αυτό. Μάλλον κυριαρχούσε το πνεύμα του Ιδρυτή, το πνεύμα
του ΒΡ.
ΥΓ Για την συγγραφή του κειμένου, πληροφορίες και στοιχεία αντλήθηκαν από το αρχείο Πατσίκα, δημοσιεύματα και σχόλια του συνεργάτη του αείμνηστου Γιάννη Μελετίδη και από το Ιστορικό Αρχείο του
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Περισσότερα για την συνεργασία της
ανεμοπορίας με τον Προσκοπισμό υπάρχουν στο τεύχος 90 του «Αεραθλητισμού», Νοέμβριος2011, στο άρθρο «Αναμνήσεις με τον Βύρωνα
Μπακέλα».
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Φαρμακεία

Σάββατο 28-05-2022
08:00-14:30 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20
23310-23416
08:00-14:30 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3
(έναντι ΙΚΑ) 2331027507

08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620
14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669
21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669
Κυριακή 29-05-2022
08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 2331062163
14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
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
Δευτέρα 30-05-2022
14:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18
(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

Aθλητές του Σωματείου ΑμεΑ «ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ»
συμμετέχουν σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

Τ

ο Αθλητικό
Σωματείο ΑμεΑ
Ν. Ημαθίας
«ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ»
συνεχίζει την ανοδική
του πορεία και θα συμμετέχει με 2 αθλητές
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης ΑμεΑ
που διοργανώνει η
Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρίες στις 28 και
29 Μαΐου 2022 στο
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στην Αθήνα.

«Οι αθλητές μας Σωτήρης
Ταραλάς και Αγγελική Παπαναστασίου με συνοδό την υπεύθυνη
Δημοσίων Σχέσεων και εθελόντρια του σωματείου κα Αθηνά
Τζιούρτζια θα αγωνιστούν στην
κατηγορία ΤΤ11.

«Στοχεύει» στο βάθρο ο τοξοβόλος
Γιώργος Λούκας του «Εν Σώματι Υγιεί» ΑΣ Βέροιας
Σε μια θέση στο βάθρο των νικητών «στοχεύει» ο Ναουσαίος τοξοβόλος του «Εν Σώματι Υγιεί» Γιώργος Λούκας, στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Τοξοβολίας ΑμεΑ 2022.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο
28/05/2022 στο προπονητήριο «Ευαγγελία
Ψαρά» του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
Αθηνών. Ο Γιώργος Λούκας, θα αγωνιστεί
για δεύτερη φορά σε αγώνες της παραολυμπιακής τοξοβολίας (para archery), στο
αγώνισμα Recurve Men Open, με στόχο
τουλάχιστον να υπερασπιστεί την περσυνή
του τρίτη θέση.
Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί ως μέλος
του Αθλητικού Σκοπευτικού Ομίλου Νάουσας με επιτυχία σε αγώνες στην ολυμπιακή
εκδοχή του αθλήματος της τοξοβολίας. Τον αθλητή συνοδεύει η προπονήτρια Αλεξάνδρου
Κλαίρη . Η αποστολή θα αναχωρήσει από τη
Βέροια την Παρασκευή 27 Μαΐου και θα επιστρέψει την Κυριακή 29 Μαΐου.

14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340
19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360
21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑ-

Μπαράζ για άνοδο στην Γ’ Εθνική

Αστέρας Τριποτάμου-ΓΑΣ Σβορώνου
Γ’ Εθνική
Οι γηπεδούχοι μετά τον θρίαμβο την Τετάρτη επί του ΑΟ Χανιώτης θέλουν να μείνουν
αήττητοι για να γραψουν ιστορία στην φετινή
περίοδο που κατέκτησαν το πρωτάθλημα της
ΕΠΣ Ημαθίας πήραν το κύπελλο και τώρα
αλλάζουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους
κατηγορία θα παίξουν του χρόνου σε εθνικό
πρωτάθλημα και γι αυτό τους αξίζουν συγχαρητήρια.

ΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Ιούνιος 2022
Το συνεργείο επι

Το πρόγραμμα
Αστέρας Τριποτάμου - ΓΑΣ Σβορώνου
ΑΟ Χανιώτης - Εθνικός Γιαννιτσών
Μελιτέας Μελίτης - Αναγέννηση Επανομής
Ρεπό: ΠΑΟΚ

φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
30-05-2022 μέχρι
06-06-2022 θα είναι
το εξής: Αυτόματος
τηλεφωνητής βλαβών:
τηλ. 2331021814.

Την Κυριακή στις 5 μ.μ στο γήπεδο Μακροχωρίου ο πρωτοπόρος και βέβαιος πρωταθλητής Αστέρας Τριποτάμου θα υποδεχθεί

στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής τον ΓΑΣ
Σβορώνου από την Κατερίνη που ελπίζει ακόμη να πάρει το εισιτήριο της ανόδου στην

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Αστέρας Τριποτάμου....................... 12
2) ΠΑΟΚ Κρηστώνης . ........................... 8
3) ΓΑΣ Σβορώνου .................................. 7
4) ΑΟ Χανιώτης ..................................... 5
5) Αναγ. Επανομής ................................ 4
6) Εθνικός Γιαννιτσών ........................... 4
7) Μελιτέας Μελίτης . ............................. 1

του Σαββατοκύριακου

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Το Σάββατο 28 Μαΐου το πρωί
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του
Αγίου Δημητρίου Ναούσης και θα
τελέσει μνημόσυνο για τα θύματα
της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, το οποίο διοργανώνει η
Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ναούσης.
Το Σάββατο 28 Μαΐου στις 7:00
μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά
του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία
της εορτής της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Η Ιερά
Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας
στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο
Facebook και στον ραδιοφωνικό
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».
Την Κυριακή 29 Μαΐου το πρωί
θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά
του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία
της εορτής της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Η Ιερά
Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας
στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο
Facebook και στον ραδιοφωνικό
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».
Την Κυριακή 29 Μαΐου το απόγευμα θα παραστεί στην υποδοχή
της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στην
Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και
Καλαμαριάς.
Τη Δευτέρα 30 Μαΐου στις 7:00
μ.μ. θα μεταφέρει το Ιερό Λείψανο
του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Ναούσης και θα χοροστατήσει στον
Εσπερινό. Στη συνέχεια θα παραστεί στην εκδήλωση της «4ης Ιατρικής Εβδομάδος» στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ για νευρολογικά θέματα σχετικά
με τη μνήμη του ανθρώπου.
Την Τρίτη 31 Μαΐου στις 10:30
π.μ. θα παραστεί και θα απευθύνει
χαιρετισμό στην ημερίδα πνευματικών με θέμα: «Η διακονία του πνευματικού σε περιόδους κρίσης» στην
αίθουσα «Μητρ. Σταυροπηγίου Αλέξανδρος» στην Ιερά Μονή Παναγίας
Δοβρά.
Την Τρίτη 31 Μαΐου στις 7:00
μ.μ. θα τελέσει Εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό
του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, όπου και θα ψαλλεί η Ακολουθία της Αποδόσεως του Πάσχα.
Στο τέλος θα αναγνώσει ειδική ευχή
για τους μαθητές και τις μαθήτριες
που θα διαγωνισθούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις.
Την Τετάρτη 1 Ιουνίου στις 8:30
μ.μ. θα τελέσει Εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και θα αναγνώσει ειδική ευχή για τους μαθητές και
τις μαθήτριες που θα διαγωνισθούν
στις Πανελλήνιες εξετάσεις.
Την Πέμπτη 2 Ιουνίου το πρωί
θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου
και Αγίου Νεκταρίου Βεροίας.
Την Πέμπτη 2 Ιουνίου στις 7:00
μ.μ. θα μεταφέρει το Ιερό Λείψανο
του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου

και Ελένης στο Διαβατό Ημαθίας και
θα χοροστατήσει στον Εσπερινό.
Στη συνέχεια θα παραστεί και θα
απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της «4ης Ιατρικής Εβδομάδος»
για θέματα υπογεννητικότητας και
οικογενείας.
Την Πέμπτη 2 Ιουνίου στις 9:00
μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα
αναπτύξει το θέμα: «Η συγχωρητικότητα απαιτεί την υπέρβαση του
εαυτού μας» στην ιστοσελίδα της
Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».
Την Παρασκευή 3 Ιουνίου στις
7:00 μ.μ. θα μεταφέρει το Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού
στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας
και θα χοροστατήσει στον Εσπερινό. Στη συνέχεια θα παραστεί και
θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της «4ης Ιατρικής Εβδομάδος» για θέματα οφθαλμολογίας.
Το Σάββατο 4 Ιουνίου το πρωί
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.
Στη συνέχεια στο Μητροπολιτικό
Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ
θα παραστεί και θα χαιρετίσει την
ημερίδα πρεσβυτερών και μητέρων
κληρικών με θέμα «Η δύναμη της
προσευχής στην αντιμετώπιση των
κρίσεων».
Το Σάββατο 4 Ιουνίου στις 7:30
μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια θα παραστεί και
θα χαιρετίσει την ημερίδα της «4ης
Ιατρικής Εβδομάδος» με θέμα «Υγιεινή και παραδοσιακή διατροφή» με
παράλληλη εκδήλωση μικρασιατικής γευσιγνωσίας σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Μικρασιατών Ημαθίας.
Την Κυριακή 5 Ιουνίου το πρωί
θα ιερουργήσει στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας
με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Αρσενίου Επισκόπου Βεροίας. Στο τέλος θα τελέσει
το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
του μακαριστού Μητροπολίτου Δράμας κυρού Παύλου.
Την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 8:00
μ.μ. στον Χώρο Τεχνών του Δήμου
Βεροίας θα παραστεί και θα χαιρετίσει την καλλιτεχνική εκδήλωση
για την έναρξη των ΚΗ΄ Παυλείων
με τίτλο: «Τραγουδώντας για την
Πατρίδα».
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Ειδικές Ακολουθίες
για τους μαθητές που
θα διαγωνισθούν στις
Πανελλήνιες εξετάσεις
Από την Ι. Μητρόπολη ανακοινώνονται τα εξής:
«Σε λίγες ημέρες οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου της πατρίδος
μας θα διαγωνιστούν για την είσοδο τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Όλοι συμμεριζόμαστε την αγωνία, το άγχος και τους κόπους των μαθητών. Για το λόγο αυτό, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων προσκαλεί τους μαθητές και
τις μαθήτριες που θα διαγωνισθούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και τους συγγενείς τους, στις ειδικές ακολουθίες
για τα παιδιά μας προκειμένου όλοι μαζί, μαθητές, γονείς και
φίλοι, να ενώσουμε τις προσευχές μας για την επιτυχία τους.
Στη Βέροια, θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Παντελεήμονος την Τρίτη 31 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. στον Ιερό
Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, όπου και θα
ψαλλεί η Ακολουθία της Αποδόσεως του Πάσχα.
Στη Νάουσα, θα τελεστεί Παράκληση την Τρίτη 31 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης.
Στην Αλεξάνδρεια, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία την Τετάρτη 1 Ιουνίου στις 8:30 μ.μ. στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Το Σαββατοκύριακο
28-29 Μαΐου

Πανηγυρίζει ο Ιερός
Ναός του Αγίου
Λουκά του Ιατρού
στη Δοβρά
Το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαΐου εορτάζει και πανηγυρίζει
ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή
Παναγίας Δοβρά Βεροίας, την εορτή της μετακομιδής του
Ιερού Λειψάνου του Θαυματουργού Αγίου από τη Συμφερούπολη της Κριμαίας στη Βέροια.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
Σάββατο 28 Μαΐου, 7:00 μ.μ.
Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός & Αρτοκλασία
Κυριακή 29 Μαΐου, 7:00 π.μ.
Όρθρος, Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο & Ιερά Λιτανεία
Κυριακή 29 Μαΐου, 7:00 μ.μ.
Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση
Ο Ιερός Ναός την Κυριακή 29 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτός από τις 7:00 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ., όπου θα τίθεται σε
προσκύνηση το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά
του Ιατρού, που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή.
Οι Ιερές Ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας www.imverias.gr, στην
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
Τελετή αποδόσεως του Πάσχα στον αύλειο χώρο του
ναού 18:45
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 19:00
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 7:30-10:00
Εόρτιος Εσπερινός – Παράκληση εις την Ανάληψη του
Κυρίου 19:00

www.laosnews.gr
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29
Μαϊου 2022 στον Ιερό Ναό
Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα και παππού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΤΣΥΦΑ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια,
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα δοθεί δεξίωση στο «Le monde»
(παλιό «Κεντρικό») Κεντρικής 129

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28
Μαϊου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την
ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, προπαππού,
αδελφού και θείου
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΥΛ.
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η σύζυγος,
Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Σάββατο
28 Μαΐου 2022 στις 12.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο
Αναστάσιος Εφρ. Πεχλιβανίδης σε ηλικία 66 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
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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
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ισόγεια μονοκατοικία,
70 τ.μ. στη Βεργίνα, στο
κέντρο του χωριού, κατασκευής 2003, σε οικόπεδο
500 τ.μ. πλήρως επιπλω-

28-29 ΜΑΪΟΥ 2022

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

μένη, ξύλινα σύγχρονα
κουφώματα μέσα στο πράσινο. Τηλ.: 6948 041985.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
2 στρέμ. στους Γεωργιανούς, άρτιο και οικοδομήσιμο, περιφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή
22.000 ευρώ. Τηλ.: 6983
277527.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα

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
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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

188 τ.μ. με υπόγειο 168
τ.μ. στα πρώην Σφαγεία
Βέροιας. Μεγάλη ευκαιρία.
τιμή 188.000 ευρώ. Τηλ.:
6944 644220.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στο κέντρο της Βέροιας
γκαρσονιέρα μέχρι 50 τ.μ.
με ασανσέρ. Τηλ.: 6945
122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
ισόγειο 91 τ.μ., Ηρακλέους 6, περιοχή Ακροπόλεως. Τηλ.: 6944 910329.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑΧΩΡΑΦΙΑ
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.

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

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.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 7,5 στρέμματα
στο δρόμο προς Νοσοκομείο αριστερά (φρύδι)
απέναντι από το «Άρωμα Πόλης» (προς ένταξη
στο Σχέδιο Πόλης). Πληρ. τηλ.: 6944 422644.
ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο 1 στρέμμα με
ημιτελές κτίσμα 91,50 τ.μ., με αποθήκη εκτός σπιτιού 25 τ.μ., με υπέροχη θέα χωρίς εμπόδια, περιφραγμένο, συρταρωτή πόρτα, πλήρως τακτοποιημένο. Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 6942 775199.

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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σε οικόπεδο 700 τ.μ., πα-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

ραπλεύρως πάρκιγκ νεκρο-

σε εστιατόριο για πλήρη απα-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα

ταφείου. Τηλ.: 6932 230921.

σχόληση. Πληρ. τηλ.: 6979

Βέτα.

808608.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλούνται Διαμερίσματα
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωματίου
70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.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:
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
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο

56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ενοικιάζονται Διαμερίσματα
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2δωμ.σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομική θερμ. πετρελαίου250ευρώ
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένο.2δωμ,σαλονοκουζίνα,μπάνιο,κλιματιστικό,ατομική θέρμανση,με θέα και ασανσέρ 350ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρμανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο με ντουλάπα,κουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι με
θέα 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές
συσκευές, θερμοπομπούς,air-condition,ατομική θέρμανση
350ευρώ.Στην τιμή περιλαμβανεται το wifi και ο λογαριασμός
ύδρευσης.Χωρίς κοινόχρηστα.
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες
300-350ευρώ.
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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο
αυτοικινήτων, πλήρως εξοπλισμένο και σε λειτουργία,
με σταθερή πελατεία, Σταδίου
130. Πληρ. τηλ.: 6944 860080.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθηκευτικός χώρος δύο ορόφων
150 τ.μ. έκαστος, Βρίσκεται
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

φροντίδα και περιποίηση ηλι-

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Ιερισ-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

σό Χαλκιδικής αναζητεί καμαριέρες / καθαρίστριες για την
καλοκαιρινή σεζόν 2022 για
οχτάωρη απασχόληση. Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
Δωρεάν διαμονή. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6977079426,
2377041191 υπεύθυνος Χρήστος.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος
τεχνίτης επίπλων καθώς και
λοιυστραδόρος επίπλων
με εμπειία. Πληρ. τηλ.: 6987
501595.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος από την εταιρία ΘΑΝΟΣ
ΕΠΕ - Στενήμαχος Ναούσης.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
6973-736711
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο γυναίκες για εργασία στη «Φίνα
Κότα» για σέρβις και κου-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
κιωμένων 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

ζίνα. Για πληροφορίες στο
τηλ.: 23310 43222 μεά τις
6.00 μ.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
φαρμακείου με εμπειρία, για
ημιαπασχόληση. Πληρ. τηλ.:
23310 27507.

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

28-29 ΜΑΪΟΥ 2022

www.laosnews.gr
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ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €

ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο 210 €

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

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. ανακαινισμένο 270 €

ας, καλό, 480 €

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 85 τ.μ. γωνιακό με πυ-

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

λωτή 250 €

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

ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. ανακαινισμένο, αντλία θερμότητας, 350 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 100 τ.μ. , 15ετίας, 480 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 125 τ.μ. πολύ καλό 3δωμ ατομική θέρμανση, 450 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο, ατομ.
θέρμανση, ηλιακό 400 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2δωμ. ατομική θερμ. 350 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένο πλήρες
ατομ. θέρμανση 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 70 ΤΜ 15 ετών 2δωμ. θέα, 300 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 100 τμ 3δωμ ανακαινισμένο αντλία
θερμότητος, τζάκι κλίμα 450 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ ανακαινισμένο, θέα
ατομ. θέρμ. θωρακισμένη 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο 32000 €
ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας 62.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65 τ.μ. 35.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας τζακι θεα 68.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 τ.μ. τζάκι ατομ θερμ 43.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ 15 ετών καλό 85.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €

105.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,

85.000 €

22.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €

ΣΕΛΙ 40 τ.μ. πολύ καλό με τζάκι 65.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. αντλία θερμότητος, ανακαινι-

200.000 €

σμένο, 85.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 30.000 €

ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τμ ανακαινισμένο θέα αποθή-

150.000

κη 68.000 €

ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. 15 ετών αποθήκη, γκα-

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

ράζ, 127.000 €

λουξ, 220.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 135.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €

48.000 €

ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 130.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 15 ετών 4 δωμάτια, με απο-

210.000 €

θήκη, γκαράζ, 108.000 €

ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. διαμέρισμα με 2 γκαρσονιέ-

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ρες 15ετίας 165.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €

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

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €

τρων, 15.000 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €

ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €

18.000

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ. 30.000 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

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

Η εταιρεία VERITA FRUIT με έδρα την Βέροια, υποκατάστημα
Ζερβοχώρι και αντικείμενο την συσκευασία, διαλογή και εμπορία αγροτικών προϊόντων ζητάει εποχικό προσωπικο:
1. Διαλογήτριες -συσκευάστριες
2. Χειριστές κλαρκ
3. Υπεύθυνο συσκευαστηρίου
4. Γεωπόνο
5. Λογιστή
Αποστολή βιογραφικών: info@veritafruit.gr,
Τηλέφωνα επικοινωνία: 6972396712

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε Μίνι Μάρκετ. Πληροφορίες τηλ.: 6972 289915 κ. Κώστας ή βιογραφικό αυτοπροσώπως στο κατάστημα Μητροπόλεως 23, Βέροια.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ 5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ 35–50–60 τ.μ. προς 1.000 € το τετραγωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

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

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.

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
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

του Σαββατοκύριακου

Σε διαβούλευση το νέο Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ: Τι αλλάζει
για πτυχία, προγράμματα σπουδών, πρυτάνεις και φοιτητές
Εκλογή των πρυτάνεων και
των κοσμητόρων από τα Διοικητικά Συμβούλια, ίδρυση Συμβουλίου Φοιτητών με εκλογή από ενιαίο
ψηφοδέλτιο, ενίσχυση του ρόλου
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατάργηση
ατομικής αίτησης αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ,
είναι μερικά από τα θέματα του νέου νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ που
παρουσίασε η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως και πρόκειται να
τεθεί τις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση. Κύριοι άξονες
του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την
κ. Κεραμέως, είναι «η αναβάθμιση ποιότητας, ενίσχυση λειτουργικότητας, προώθηση σύνδεσης με
την κοινωνία, εκσυγχρονισμός του
ΔΟΑΤΑΠ».
Συμβούλια Διοίκησης
Η Σύγκλητος κάθε Πανεπιστημίου θα ασχολείται μόνο με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ζητήματα
και όχι με διοικητικά και οικονομικά
θέματα, τα οποία μεταβιβάζονται στο Συμβούλιο Διοίκησης, ανέφερε η
κ. Κεραμέως.
Συγκεκριμένα, τα Συμβούλια Διοίκησης αποτελούνται από έξι εσωτερικά μέλη ΔΕΠ του ΑΕΙ και πέντε εξωτερικά μέλη, που προέρχονται
από καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού, φυσικά πρόσωπα και
εκπροσώπους διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Προβλέπεται θέση εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης και μπορεί να προέρχεται εντός ή εκτός ΑΕΙ ή να είναι ιδιώτης. Ο πρύτανης «δύναται να παύεται σε περίπτωση σπουδαίου λόγου και αυξημένης πλειοψηφίας» από το Συμβούλιο Διοίκησης.
Eκλογές μελών ΔΕΠ
Αλλαγές προβλέπονται και στις εκλογές μελών ΔΕΠ (Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού) και νέο πλαίσιο πειθαρχικού δικαίου μελών
ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ. Από την πλευρά της η ακαδημαϊκή κοινότητα υποστηρίζει πως η κυβέρνηση προωθεί ένα «πανεπιστήμιο – επιχείρηση», που θα διοικείται απο ένα Συμβούλιο Διοίκησης, με

πρυτάνεις που θα είναι υπόλογοι σε αυτό, χωρίς πρυτανικό συμβούλιο, αλλά με εκτελεστικό διευθυντή – «μάνατζερ».
Συμβούλιο Φοιτητών-Ενιαίο ψηφοδέλτιο
Θεσμοθετείται Συμβούλιο Φοιτητών σε κάθε ΑΕΙ, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των εκπροσώπων των Τμημάτων. Δικαίωμα συμμετοχής στις φοιτητικές εκλογές έχουν όλοι «οι ενεργοί φοιτητές του α’,
β’, και γ’ κύκλου σπουδών».
Οι αλλαγές που προωθεί το νομοσχέδιο στα ΑΕΙ προκάλεσαν ήδη
σφοδρές αντιδράσεις στους κόλπους των πανεπιστημιακών καθηγητών, αλλά και των φοιτητικών παρατάξεων. Από την πλευρά τους, οι
φοιτητές διαμαρτύρονται για την κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων, καθώς το νομοσχέδιο ορίζει ότι οι εκλογές θα πραγματοποιούνται
πλέον με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία Συμβουλίου Φοιτητών σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Νέα προγράμματα σπουδών
Στο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης νέων προγραμμάτων σπουδών, χωρίς την άδεια του υπουργείου

Παιδείας, όπως ισχύει μέχρι τώρα, παρά μόνο με την πιστοποίηση
από την ΕΘΑΑΕ και η ίδρυση εταιριών με απόφαση των ΑΕΙ. Επίσης,
μεγαλύτερη χρήση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα μεταπτυχιακά προγράμματα, επέκταση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών,
«Ελληνικό Erasmus», κοινά προγράμματα σπουδών διεπιστημονικού
χαρακτήρα, διπλά προγράμματα σπουδών (απονομή δυο πτυχίων).
Η δυνατότητα ίδρυσης ερευνητικού ινστιτούτου ή πανεπιστημιακού
μουσείου σε άλλη πόλη και παραρτήματος στο εξωτερικό για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών. Προβλέπεται, επίσης, νέο πλαίσιο
αξιοποίησης της περιουσίας των ΑΕΙ.
Επίσης, καταργούνται οι ποσοστώσεις στον καθορισμό των διδασκόντων που προέρχονται εντός ή εκτός του Ιδρύματος. Παρέχεται η
δυνατότητα συνεργασιών με την αγορά εργασίας και η ίδρυση επαγγελματικών μεταπτυχιακών, εκπόνησης βιομηχανικών διδακτορικών
διατριβών σε συνεργασία με φορείς της βιομηχανίας και η ίδρυση Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας χωρίς να απαιτείται
νομοθετική ρύθμιση ή απόφαση υπουργού.
Απλοποιείται το πλαίσιο για την οργάνωση κοινών ξενόγλωσσων
προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Θεσπίζεται το υποχρεωτικό κριτήριο της αριστείας για τα τέλη
απαλλαγής φοίτησης ευάλωτων ομάδων, καθώς και η δυνατότητα χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών με υποχρέωση προσφοράς έργου προς το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή το Πανεπιστήμιο.
Δημιουργούνται start ups για φοιτητές, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες του
Πανεπιστημίου και παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των Πανεπιστημίων σε εταιρικά σχήματα-εμπορικές εταιρείες.
Ακόμα, διευκολύνονται οι απευθείας αναθέσεις για την προμήθεια
ειδών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεση έργων/μελετών.
Αλλαγές προβλέπονται και στις εκλογές μελών ΔΕΠ (Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού).
Για το ΔΟΑΤΑΠ
Σχετικά με το ΔΟΑΤΑΠ, καταργούνται οι διαδικασίες «ισοτιμίας» και
της «ισοτιμίας με αντιστοιχία». Εφόσον ο Τίτλος Σπουδών περιλαμβάνεται στο Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών θα θεωρείται αυτόματα ακαδημαϊκά αναγνωρισμένος. Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, έτσι θα διευκολύνονται οι ξένοι φοιτητές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές
τους στην Ελλάδα και η ακαδημαϊκή πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Το νομοσχέδιο, που περιέχει περίπου 340 άρθρα, θα τεθεί σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα, ενώ η Νίκη Κεραμέως κάλεσε τους
πανεπιστημιακούς σε συζητήσεις και προτάσεις, εν αναμονή της έκτακτης Συνόδου που έχουν ήδη συγκαλέσει οι πρυτάνεις, τις επόμενες
μέρες στο Λαύριο.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος
του προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου Περπατώντας»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος ετήσιος κύκλος
του προγράμματος του Δήμου Βέροιας « Γνωρίζω την πόλη μου
Περπατώντας» . Στο πρόγραμμα ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν
28 τμήματα δημοτικών γυμνασίων και λυκείων του Δήμου Βέροιας σε
διάστημα έξι μηνών.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία με την συνοδεία των εκπαιδευτικών
τους να περιηγηθούν στην πόλη μας, να ακούσουν για την ιστορία
της, να γνωρίσουν καλύτερα τα μνημεία, τις εκκλησίες της και τις
παραδοσιακές συνοικίες. Ακούραστος ξεναγός σε όλες τις διαδρομές
ο συνταξιούχος δάσκαλος και μελετητής της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας κ. Μάκης Δημητράκης, ο οποίος ανέλαβε με μεγάλη χαρά να
ξεναγήσει εθελοντικά τα σχολεία και ο Δήμος τον ευχαριστεί θερμά
για αυτό.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου
Βέροιας και τον επιστημονικό συνεργάτη του κ. Ιωάννη Βαλαχή όπως
και από την αντιδήμαρχο Παιδείας και Ισότητας φύλων κ. Συρμούλα
Τζήμα, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και τους υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων κ. Λένα Δημητριάδου και κ. Νίκο Νικολαΐδη.
Για όσα σχολεία δεν είχαν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν,
το επιτυχημένο πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την νέα σχολική χρονιά.
Ο Δήμος Βέροιας συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες μαθητές
και εκπαιδευτικούς και ευχαριστεί θερμά όλους, όσοι συνετέλεσαν
στην υλοποίηση του.

