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Πώς να 
«σβήσετε» 
παράνομες 
κλήσεις της 

Τροχαίας
του Πάνου Δαβόρα

σελ. 11

 ΠτΔ και Αρχιεπίσκοπος 
στην Ημαθία τέλη Απριλίου

για την επέτειο των 200 ετών
από “χαλασμό” Νάουσας 

και “Μάχη Δοβρά”
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Αρχιεπίσκοπος 

Ιερώνυμος έρχονται για να τιμήσουν την πνιγμένη 
στο αίμα επανάσταση της Ημαθίας

- Ξεκίνησαν οι πρώτες εκδηλώσεις με πρωτοβουλία της Μητρόπολης

Τα σημαντικοτερα γεγονότα 
της εβδομάδας που πέρασε

        σελ. 14

Με το βλέμμα στην 
επόμενη ημέρα της 

ενημέρωσης...
Κάθε Κυριακή στο e-mail σας & 

online στο www.inveria.gr

σελ. 2

σελ.3

Στη «σωστή πλευρά» 
της Ιστορίας…

του Σίμου Τάμογλου
σελ. 8-9

Ψηφιακή Κυριακάτική 
εφημερίδα “InVeria”

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η Ελλάδα και η 
Χάραξη έκτακτης 

καλλιεργητικής 
πολιτικής!

του Αντ. Θεοχαρόπουλου
σελ. 10

“Παραμυθια-ζόμαστε” 

της Σοφίας 
Τσιάμη

“Κάποτε ριζώνουν 
και τα λόγια”

σελ. 13

Ημαθία: Πιάστηκε σπείρα 
που  έκανε τηλεφωνήματα 
τύπου «το παιδί σας είναι 

στο νοσοκομείο»

- Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ. 
σελ. 7

Το “φρέσκο” πρόσωπο του 
ΠΑΣΟΚ στην Ημαθία 

Τι θα γίνει με το μπάχαλο 
της οδού Πιερίων;

σελ. 12

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 
του InVeria.gr

Μέσα στις μπανάνες... μπίζνες

Υπόθεση 100 kg 
“κόκας” στην Ημαθία

οι συλλήψεις και η εξέλιξη της υπόθεσης 
σελ. 4-5

Συλλαλητήριο στις 18/3 στην πλ. Βάθης

Μαζική κάθοδο στην 
Αθήνα ετοιμάζει ο 

Αγροτικός Κόσμος της 
Ημαθίας

σελ.6

1822 -2022

www.inveria.gr
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Editorial 

Ψηφιακή εβδομαδιαία εφημερίδα “InVeria”
Η νέα πρόταση ενημέρωσης & σχολιασμού είναι εδώ

Κάθε Κυριακή στο e-mail σας και online στο www.inveria.gr

Μια νέα πρόταση στην ενημέ-
ρωση των πολιτών της Ημαθί-
ας και όχι μόνο παρουσιάζει το 
InVeria.gr, στο πλαίσιο της συ-
νεχούς προσπάθειάς του να πα-
ράγει ποιοτικό, αλλά και πολύ-
πλευρο ενημερωτικό έργο. 

Μετά την ενημερωτική ιστοσε-
λίδα που λειτουργεί από το 2010, 
τις διαδικτυακές εκπομπές μέσα 
από τα social media, τις συμμετο-
χές και συνεργασίες σε παραγω-
γές με άλλα ΜΜΕ, ήρθε η ώρα να 
παρουσιάσει και την… εκδοτική 
του πλευρά! 

Κάθε Κυριακή, λοιπόν, θα κυ-
κλοφορεί η πρώτη ψηφιακή 
εφημερίδα της Ημαθίας, θα 
τιτλοφορείται “InVeria” και θα 

είναι διαθέσιμη είτε μέσω e-mail 
(με δωρεάν εγγραφή στην σχε-
τική λίστα αποδεκτών) ή online 
μέσω του InVeria.gr. 

Στην προσπάθειά μας αυτή ευ-
ελπιστούμε να βρούμε συμπαρα-
στάτες καταρχάς τους αναγνώ-
στες μας στην ενημερωτική μας 
ιστοσελίδα, ενώ προσβλέπουμε 
και στην προσέλκυση νέων φί-
λων και αναγνωστών, στην ψηφι-
ακή πλέον έκδοσή μας. Οι σελίδες 
θα δέχονται με χαρά απόψεις και 
άρθρα που έχουν να προσφέρουν 
κάτι χρήσιμο στον δημόσιο διά-
λογο, θα σχολιάζονται γεγονότα 
και θα προβάλλονται οι σημαντι-
κότερες ειδήσεις της εβδομάδας 
που περνά, ενώ θα υπάρχουν και 

ματιές στην εβδομάδα που ακο-
λουθεί.

Φυσικά, η ενημερωτική ιστο-
σελίδα www.inveria.gr θα συνε-
χίσει να λειτουργεί το ίδιο δυνα-
μικά... 

Με την ενημερωτική ιστοσε-
λίδα www.inveria.gr για την 
άμεση ενημέρωση, την διαδι-
κτυακή εκπομπή “ex-Αιρετικά 
LIVE” για τον σχολιασμό της 
επικαιρότητας και την αμφίδρο-
μη επικοινωνία και την ψηφιακή 
εφημερίδα «InVeria», η ομάδα 
του InVeria.gr με επικεφαλής 
τον δημοσιογράφο Νίκο Βου-
δούρη συνεχίζει δυναμικά και  
επιχειρεί σε νέες μορφές ενημέ-
ρωσης. Καλή ανάγνωση!

inVeria.gr
Εβδομαδιαία Ψηφιακή Εφημερίδα

Εκδότης - Διευθυντής:
Βουδούρης Γ. Νικόλαος

Έδρα: Δημ. Βικέλα 1 (1ος ορ.) 
ΤΚ 59132, ΒΕΡΟΙΑ

ηλεκτρονική επικοινωνία: 
info@inveria.gr

 inveriagr@gmail.com

τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331 303763
6942 982 745

www.inveria.gr

Πως θα λαμβάνω την εφημερίδα 
στο e-mail μου;
Χρειαζόμαστε απλώς το e-mail σας... 
Στείλτε το στο inveriagr@gmail.com 
ή με sms/viber/ whatsapp  στον αριθμό 
6942982745 ή με μήνυμα στη σελίδα 
του InVeria.gr στο facebook, ζητώντας 
την εγγραφή σας στην λίστα αποδε-
κτών. Η απεγγραφή σας είναι εξίσου 
εύκολη, με τον ίδιο τρόπο.

Πως μπορώ να δημοσιεύσω κά-
ποιο άρθρο γνώμης;

Στείλτε τα επώνυμα άρθρα σας στο 
inveriagr@gmail.com με την ανα-
γραφή στο θέμα «Για την εφημερίδα 
InVeria». Τα άρθρα θα συλλέγονται, θα 

αξιολογούνται και σε περίπτωση δημο-
σίευσης θα ενημερώνεστε άμεσα. 

Μπορώ να συνεισφέρω στην προ-
σπάθειά σας ή να γίνω συνδρομη-
τής;

Η ψηφιακή εφημερίδα InVeria είναι δω-
ρεάν. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα 
να γίνει κάποιος συνδρομητής και θα 
λαμβάνει το κάθε φύλλο από το βράδυ 
του Σαββάτου. Το κόστος της συνδρο-
μής/χορηγίας είναι 20 ευρώ/χρόνο.
Πως μπορώ να διαφημιστώ στην 
εφημερίδα; 
Στείλτε το e-mail σας στο info@inveria.
gr ή καλέστε μας στο 6942.982.745.

www.inveria.gr
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Κοινωνία ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 Ξεκίνησαν στην Ημαθία οι 
επετειακές εκδηλώσεις από 
τη Μητρόπολη Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας για τα 200 
χρόνια από την Επανάσταση 
της Νάουσας και την ιστορική 
Μάχη της Δοβρά, στην ομώ-
νυμη Μονή της Βέροιας.  

Το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 
συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από 
την ιστορική Μάχη της Δοβρά και 
τον απαγχονισμό του ηγουμένου 
της Γερασίμου (12 Μαρτίου 1822 - 
12 Μαρτίου 2022).

Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεή-
μων ιερούργησε το πρωί στο κα-
θολικό της Μονής της Δοβρά και 
τέλεσε μνημόσυνο υπέρ των κτη-
τόρων και πατέρων της Μονής και 
των αγωνιστών και ηρωικώς πεσό-
ντων στη Μάχη της Δοβρά.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 
στη Νάουσα, ενόψει της Επετείου 
της Έναρξης της Επανάστασης της 
Νάουσας την Κυριακή της Ορθο-
δοξίας (πρώτη Κυριακή της Σαρα-
κοστής), ο Μητροπολίτης μετά τον 
Εσπερινό έκανε την  αναμνηστική 
τελετή της ευλογήσεως των λαβά-
ρων της επαναστάσεως, τα οποία 
διανεμήθηκαν στον Δήμαρχο της 
πόλης και στους προϊσταμένους 
των ενοριών της Νάουσας. 

Να σημειωθεί ότι στα λάβαρα 
εικονίζεται το σύμβολο του Τιμίου 
Σταυρού και ο αναγεννώμενος 
φοίνικας που αποτελεί το σύμβολο 
της Νάουσας και οι επιγραφές 

1822 -2022: 200 χρόνια μετά...

Πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
Αρχιεπίσκοπος στις εκδηλώσεις για 
την 200η επέτειο “χαλασμού” της 
Νάουσας και “Μάχης της Δοβρά”
 Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος 
τιμούν την πνιγμένη στο αίμα επανάσταση της Ημαθίας

Εκπροσώπηση Πολιτείας και Εκκλησίας 
σε ανώτατο επίπεδο από ΠτΔ και Αρχιεπίσκοπο

Με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την ιστορική 
Μάχη της Δοβρά, την Επανάσταση της Νάουσας και του Ολοκαυ-
τώματος της πόλης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελ-
λάδος κ. Ιερώνυμος θα παραστούν στις επετειακές εκδηλώσεις 
σε Δοβρά και Νάουσα. 

Συγκεκριμένα, θα παραβρεθούν στην πανήγυρη της Μονής Πα-
ναγίας Δοβρά την Παρασκευή Διακαινησίμου  (Ζωοδόχου Πηγής 
- 27/4/2022) και την Κυριακή του Θωμά (29/4/2022) στη Νάου-
σα,  όπου θα τελεστούν οι εκδηλώσεις για την 200η επέτειο του 
Ολοκαυτώματος της Ηρωικής Πόλης.  

«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ» και 
«ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ 
ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ».

Τέλος, στον αύλειο χώρο του 
Ιερού Ναού πραγματοποιήθηκε 
η έπαρση των λαβάρων στους 

ιστούς, όπου και θα παραμείνουν 
για 50 ημέρες, από την Κυριακή 
της Ορθοδοξίας μέχρι την Κυ-
ριακή του Θωμά, κατά την οποία 
εορτάζεται το Ολοκαύτωμα της 
Νάουσας.
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ΑστυνομικάΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μέσα στις μπανάνες κάνουν... μπίζνες

100 κιλά “κόκα” στην Ημαθία αλλά 
παραμένει... αγνώστου πατρός!

Οι συλλήψεις και η εξέλιξη της υπόθεσης που έπεσε σαν βόμβα στο νομό

Σαν βόμβα έσκασε στην μικρή 
(και εν πολλοίς ανυποψίαστη) κοι-
νωνία της Βέροιας η είδηση «για 
τον εντοπισμό 100 κιλών κοκαΐ-
νης σε κοντέινερ με μπανάνες από 
το Εκουαδόρ», υπόθεση μάλιστα 
στην οποία ενεπλάκησαν – μεταξύ 
άλλων  - τα ονόματα πολύ γνωστών 
επιχειρηματιών της Ημαθίας. 

Με την υπόθεση ασχολήθηκε 
πρωτίστως το Λιμενικό Σώμα, 
στην ανακοίνωση του οποίου 
αναφερόταν:

«Κατόπιν συλλογής - αξιολό-
γησης-ανάλυσης πληροφοριών την 
2-3-2022 έλαβε χώρα κοινή επι-
χείρηση για την καταπολέμηση 
της διακίνησης ναρκωτικών από 
την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης 
Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της οι-
κείας Λιμενικής Αρχής συνεπι-
κουρούμενη από το Κλιμάκιο Ει-
δικών Αποστολών του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, το 
Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου Α' 
Τελωνείου Θεσσαλονίκης, το Τμή-
μα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων 
του ΣΔΟΕ Μακεδονίας καθώς και 
το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων της 
Υποδιεύθυνσης Ναρκωτικών της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσα-
λονίκης.
Συγκεκριμένα, την 26-2-2022 

διενεργήθηκε έλεγχος από αυ-
τοκινούμενο όχημα x-ray του Α' 
Τελωνείου Θεσσαλονίκης σε εμπο-
ρευματοκιβώτια -τα οποία είχαν 

εκφορτωθεί από πλοίο προερχό-
μενο από Μάλτα, με νόμιμο φορ-
τίο μπανάνες- ενώ πρωινές ώρες 
την 28/02/22 διεξήχθη φυσικός 
έλεγχος τεσσάρων (04) εκ των 
ανωτέρω εμπορευματοκιβωτίων, 
με τη συνδρομή των αστυνομικών 
σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών 
ουσιών της οικείας Λιμενικής 
Αρχής και του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών και Όπλων-ΣΔΟΕ Μα-
κεδονίας.
Μετά από ενδελεχή έλεγχο σε 

ένα εκ των εμπορευματοκιβωτίων 
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 
εβδομήντα έξι (76) συσκευασί-
ες περιέχουσες ναρκωτική ου-
σία κοκαΐνη, συνολικού μικτού 
βάρους εκατό κιλών, επτακο-
σίων τριάντα γραμμαρίων και 
τριών δέκατων του γραμμαρίου 
(100.730,3gr). Πρωινές ώρες 
την 02/03/22, το ως άνω εμπο-
ρευματοκιβώτιο παραδόθηκε σε 
εγκαταστάσεις ιδιωτικής εται-
ρείας που εδράζεται στην Ε.Ο. 
Βέροιας – Νάουσας. Το Φ/Γ όχη-
μα που μετέφερε το εμπορευμα-
τοκιβώτιο είχε τεθεί υπό δια-

κριτική παρακολούθηση και με 
την είσοδο του στην εταιρεία 
πραγματοποιήθηκε επέμβαση από 
τα στελέχη του Κεντρικού Λιμε-
ναρχείου Θεσσαλονίκης, με απο-
τέλεσμα την σύλληψη του οδηγού 
του Φ/Γ οχήματος, του νόμιμου 
εκπρόσωπου και τριών εργαζομέ-
νων της εταιρείας. Εν συνεχεία 
και κατόπιν προφορικής εντολής 
εισαγγελικού λειτουργού συνε-
λήφθησαν τρεις (3) επιπλέον 
ημεδαποί ως εμπλεκόμενοι στην 
εν θέματι υπόθεση.
Από την οικεία Λιμενική Αρχή 

που διενεργεί την προανάκριση 
κατασχέθηκε το εν λόγω εμπο-
ρευματοκιβώτιο και το Φ/Γ όχη-
μα μετά του ρυμουλκούμενου, ενώ 
δείγμα της κατασχεθείσας πο-
σότητα ναρκωτικής ουσίας πρό-
κειται να αποσταλεί στο Γενικό 
Χημείο του Κράτους προς περαι-
τέρω εξέταση. Σημειώνεται ότι 
η αξία της προαναφερόμενης πο-
σότητας υπολογίζεται στα τρία 
εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα 
χιλιάδες ευρώ (3.878.000€)».

Για την υπόθεση, λοιπόν, αυτή 
συνελήφθησαν 8 άτομα, τα οποία 
και απολογήθηκαν σε Εισαγγελέα 
και Ανακριτή στη Θεσσαλονίκη, 
κατά τη συνηθισμένη διαδικασία, 
για τις κατηγορίες που τους βαραί-
νουν (εμπορία ναρκωτικών κατ’ 
επάγγελμα). 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
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 Συνέχεια 

Μετά από μια μαραθώνια δια-
δικασία 17,5 ωρών, που ξεκίνησε 
στις 8 το πρωί της Τρίτης 8 Μαρ-
τίου και ολοκληρώθηκε στη 01.30 
μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 9 
Μαρτίου 2022, αποδείχθηκε πως 
Εισαγγελέας και Ανακριτής όχι 
μόνο δεν βρήκαν επαρκείς λόγους 
για να προφυλακίσουν κάποιον 
από τους 8 κατηγορουμένους, 
αλλά ούτε καν έθεσαν σε κάποιον 
τον οποιοδήποτε περιοριστικό όρο 
(απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, 
εμφάνιση σε Α.Τ. κλπ).

Συνήγοροι στην υπόθεση των 8 
ανέλαβαν οι Σάκης Κεχαγιόγλου, 
Κώστας Γιοβανόπουλος, Νίκος 
Μπιζάκης και Γιώργος Φαρμάκης. 

Ο Κώστας Γιοβανόπουλος, 
δικηγόρος των 3 εργαζομένων της 
επιχείρησης που παρέλαβε το κο-
ντέινερ, μίλησε λίγες ώρες μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
στην ραδιοφωνική εκπομπή 
του ΑΚΟΥ 99,6 «Λαϊκά και Αι-
ρετικά», με τους Νίκο Βουδού-
ρη (InVeria.gr) και Ζήση Μιχ. 
Πατσίκα (εφ. «Λαός»). 

Ο κ. Γιοβανόπουλος σημείω-
σε, μεταξύ άλλων:

«Νιώθω χαρούμενος και περήφα-
νος μετά από 30 χρόνια δικηγορίας 
και πλέον, να βλέπω ότι υπάρχει Δι-
καιοσύνη και ότι απέδωσε αυτό που 
έπρεπε την παρούσα στιγμή, έχουν 
δίκιο ανακρίτρια και εισαγγελέας, 
σεβάστηκαν το τεκμήριο αθωότη-
τας, παρά την τεράστια κοινωνική 
πίεση, ενώ όταν έρθει η ώρα θα κρι-
θούμε μπροστά στον φυσικό δικα-
στή. Φυσικά η έρευνα συνεχίζεται, 
θα «ανοιχτούν» τα τηλέφωνα, δώ-
σαμε με τους πελάτες μου ανέκκλη-
τες εντολές να ανοιχτούν οι λογα-
ριασμοί τους, να υπάρξει πρόσβαση 
των Αρχών σε εμβάσματα, e-mail 
για να φανεί εάν υπάρχει εμπλοκή 
τους. Και οι 3 εργάτες, ο ένας εξ αυ-
τών έχει καταθέσεις 0,18 ευρώ και 
ταλαιπωρείται με την υποψία ότι 
διακινούσε 100 κιλά κοκαΐνης! Τα 
100 κιλά κοκαΐνης όταν θα βγουν 
στην αγορά, τα αληταριά, οι ναρ-
κέμποροι που θα τα νοθεύσουν με 
άμμο, γύψο, αλεύρι θα τα κάνουν 
300 κιλά για να δολοφονήσουν τα 
παιδιά μας, που υποφέρουν από 

αυτή την μάστιγα και να κερδίσουν 
μυθικά εκατομμύρια. Για τέτοιους 
διακινητές δεν ξέρω πόσο σκληρή 
πρέπει να είναι η τιμωρία που θα 
πρέπει να σκεφτούμε ως νομικός 
κόσμος. Η εταιρεία από το Εκουα-
δόρ είναι πολύ μεγάλη και σοβαρή 
με ιδιαίτερη δυναμική στην αγορά. 
Μας έστειλαν μέχρι και το βίντεο 
της συλλογής των μπανανών από 
συγκεκριμένη φυτεία στο Εκουα-
δόρ, αφού λόγω των κινδύνων από 
τους τοπικούς ναρκέμπορους, είναι 
τόσο οργανωμένοι που βιντεοσκο-
πούν από το κόψιμο και συλλογή 
των μπανανών, μέχρι την συσκευ-
ασία και φόρτωση της συγκεκριμέ-
νης παρτίδας στο συγκεκριμένο κο-
ντέινερ για να είναι όσο το δυνατό 
πιο ασφαλισμένο το εμπόρευμα! 

Το συγκεκριμένο κοντέινερ έφτα-
σε με πλοίο στην Μάλτα, όπου με-
ταφορτώθηκε σε άλλο καράβι με 
προορισμό την Θεσσαλονίκη και 
κάπου στο ενδιάμεσο φορτώθηκαν 
τα ναρκωτικά. Δεν θα στήσουμε 
Λαϊκά Δικαστήρια επειδή φαντα-
ζόμαστε σενάρια ή επειδή βρέθη-
καν τα 100 κιλά κοκαΐνης, αλλά 
θα εμπιστευθούμε τον φυσικό μας 
δικαστή, που θα μελετήσει όλες τις 
λεπτομέρειες, προθεσμίες, χρημα-
τικές συναλλαγές, αφού η Δικαιο-
σύνη είναι το μοναδικό μας κατα-
φύγιο! Συστήνω να είμαστε όλοι πιο 
εγκρατείς, ακόμη και για τον εαυ-
τό μου να συμμαζέψω την γλώσσα 
μου για να βοηθήσουμε τις αρχές, 
έγιναν όσα λάθη έγιναν, τώρα όμως 
αν θέλουμε να είμαστε προς μια θε-
τική κατεύθυνση στην υπόθεση, θα 
πρέπει αφού είναι ανοιχτή η δικο-
γραφία, να αφήσουμε τις Αρχές να 
κάνουν την έρευνά τους όσο μπο-
ρούν καλύτερα. Μην βιαζόμαστε, 

δεν τα ξέρουμε όλα, ας μιλήσουμε 
όταν τελειώσει η έρευνα» 

(Πηγή δήλωσης: laosnews.gr)

Από την άλλη, ο γνωστός Βε-
ροιώτης ποινικολόγος Σάκης 
Κεχαγιόγλου, που ανέλαβε την 
υπεράσπιση του εκπροσώπου 
της εταιρίας, μιλώντας στο 
iefimerida.gr, ανέφερε:

«Η ομόφωνη από-
φαση να αφεθεί 
ελεύθερος χωρίς 
κανένα περιοριστι-
κό όρο, ο εντολέας 
μου, διακεκριμέ-
νος επιχειρηματίας 
της Βέροιας στον 
κλάδο της εμπο-
ρίας φρούτων, κα-
τέδειξε ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί 
διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει, έστω, 
ένδειξη ενοχής για τις βαρύτατες σε 
βάρος του κατηγορίες. Στην ίδια κρί-
ση κατέληξαν και για τους άλλους 
7 κατηγορούμενους. Η απόφαση 
αυτή, αποτελεί θρίαμβο του τεκμη-
ρίου αθωότητος που πρέπει να ανα-
γνωρίζεται σε κάθε κατηγορούμενο. 
Επίσης αποδεικνύει περίτρανα ότι 
όταν οι Δικαστές διαθέτουν θάρρος 
και κρίνουν μόνο κατά τη συνείδησή 
τους, χωρίς να επηρεάζονται από τη 
βαρύτητα των κατηγοριών και την 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τότε νι-
κητής στο τέλος είναι πάντοτε η ίδια 
η Δικαιοσύνη. Τέλος, θεωρώ επιβε-
βλημένο, να επισημάνω και να εξά-
ρω την καθοριστική συμβολή στην 
υπεράσπιση των κατηγορουμένων, 
των εκλεκτών δικηγόρων Βεροίας 
και Θεσσαλονίκης, Ν. Μπιζάκη, Κ. 
Γιοβανόπουλου και Γ. Φαρμάκη». n

Το βίντεο της παρέμβασης Γιοβανόπουλου στην διεύθυνση: 
https://youtu.be/8Q8FVI9aALk

ΕΙΔΗΣΕΙΣΑστυνομικά
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ΑγροτικάΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συλλαλητήριο στις 18/3 έξω από το Υπ.Α.Α.Τ.

Μαζική κάθοδο στην Αθήνα ετοιμάζει 
ο Αγροτικός Κόσμος της Ημαθίας

Μαζικό κάλεσμα για συμμε-
τοχή στον πανελλαδικό - πανα-
γροτικό συλλαλητήριο που διορ-
γανώνεται για την Παρασκευή 
18 Μαρτίου 2022 απευθύνουν 
ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών 
Βέροιας και ο Αγροτικός Σύλλο-
γος Νάουσας «Μαρίνος Αντύ-
πας». 

Παράλληλα, κάλεσμα γίνεται και 
τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο 
Κιλελέρ, στις 20 Μαρτίου 2022. 

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών 
Βέροιας, μεταξύ άλλων, αναφέ-
ρει στην σχετική ανακοίνωση:

«Συνάδελφοι αγρότες και κτηνο-
τρόφοι. Είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα 
αγώνα, είναι ώρα να δείξουμε την δύ-
ναμη και την αποφασιστικότητα μας 
διεκδικώντας το αυτονόητο. Να μπο-
ρέσουμε να καλλιεργήσουμε φέτος. 
Να παράγουμε. Να ζήσουμε τις οικο-
γένειες μας. Να καλύψουμε τις διατρο-
φικές ανάγκες του λαού μας με φθηνά 
και ποιοτικά προϊόντα. [...] Πριν λίγες 
ημέρες φύγαμε από τα μπλόκα με 
κάποιες κατακτήσεις αλλά χωρίς την 
ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων 
μας. Ήδη βλέπουμε τις επιπτώσεις του 
πολέμου καθώς βρισκόμαστε σε πολύ 
χειρότερο επίπεδο από ότι ήμασταν 
στην περίοδο των μπλόκων. 

Σε 10 ημέρες η τιμή του πετρελαίου 
εκτινάχθηκε από το 1.58 €/λίτρο στα 
2 €/λίτρο, αύξηση 26%. Η τιμή της με-
γαβατόρας στο ρεύμα από 220€ στα 
313€, αύξηση 42%.  Αυξήθηκε επιπλέ-
ον το κόστος σε λιπάσματα και φυτο-
φάρμακα αλλά και στις ζωοτροφές. 
Μεγάλες αυξήσεις παρατηρούνται και 
θα αυξηθούν και άλλο σε τρόφιμα και 
είδη πρώτης ανάγκης για κάθε οικογέ-
νεια. 

Εξαιτίας του πολέμου και του εμπάρ-
γκο στην Ρωσία θα υπάρξει απώλεια 
μιας μεγάλης αγοράς για τα οπωρο-
κηπευτικά όπως συνέβη και το 2014, 
συνεπώς μια σειρά προϊόντα θα αντι-
μετωπίσουν πρόβλημα διάθεσης και 
χαμηλής τιμής. Θα υπάρξει έλλειψη σε 
κάποια προϊόντα που θα οδηγήσουν 
σε νέες μεγάλες αυξήσεις για την λα-
ϊκή κατανάλωση. Ήδη στα ράφια τα 

προϊόντα πουλιούνται 5 φορές ακρι-
βότερα από την τιμή που τα πουλάει ο 
παραγωγός και θα αυξηθούν και άλλο. 
Γνωρίζουμε ότι όλους μας απασχο-
λεί το ερώτημα αν θα τα καταφέρου-
με, αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε 
εμείς σε αυτό το κόστος. 

ΟΧΙ δεν μπορούμε και επιβάλλεται 
να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα που 
θα μειώσουν το κόστος παραγωγής και 
θα ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματα 
μας. Αφορολόγητο πετρέλαιο, κατάρ-
γηση της ρήτρας αναπροσαρμογής 
στο ρεύμα, επιδότηση στα αγροεφό-
δια και τις ζωοτροφές. [...] Πρέπει να 
νιώσουν την αποφασιστικότητα και 
την δύναμη μας για να συνειδητοποι-
ήσουν ότι πρέπει να ικανοποιηθούν 
τα αιτήματα μας. Αυτό δεν θα συμβεί 
ούτε με την οργή στα καφενεία, ούτε 
με επαναστατικές κορώνες από τα 
πληκτρολόγια, ούτε πολύ περισσότερο 
με την αδράνεια. 

Θα το νιώσουν με την παρουσία των 
τρακτέρ και την συμμετοχή χιλιά-
δων αγροτών και κτηνοτρόφων στο 
συλλαλητήριο στην Αθήνα την Πα-
ρασκευή 18 Μαρτίου στη 1 το μεση-
μέρι στην πλατεία Βάθης έξω από το 
υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης. 

Θα το νιώσουν με την αλληλεγγύη 
από τον λαό της Αθήνας τον οποίο 
καλούμε να συμμετέχει στο συλλαλη-
τήριο καθώς η ακρίβεια μας τσακίζει 
όλους, έχουμε κοινά συμφέροντα και 
τα αιτήματα που προβάλουμε αφο-
ρούν στην μείωση του κόστους και 
στους οικιακούς λογαριασμούς. 

Δεν έχουμε άλλο δρόμο από τον 
αγώνα μας. Επιβάλλεται η μείωση του 
κόστους παραγωγής. Η κυβέρνηση 
δεν έχει άλλη επιλογή και θα το κα-
ταλάβει με το δυναμικό συλλαλητήριο 
στην Αθήνα. 

Όλοι μπορούμε να δώσουμε μια ημέ-
ρα από την ζωή μας για το συλλαλη-
τήριο όταν γνωρίζουμε πολύ καλά πως 
μπορεί να φέρει αποτέλεσμα αλλιώς 
ας καθίσουμε να κλαίμε την μοίρα 
μας. Να μην λείψει κανείς! Δεν περισ-
σεύει κανείς! Δεν υπάρχουν δικαιολο-
γίες! Όλοι μαζί, χιλιάδες και ενωμένοι 
μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Παρασκευή 18 Μαρτίου, 1 το με-
σημέρι πανελλαδικό αγροτικό συλ-

λαλητήριο στην πλατεία Βάθης στην 
Αθήνα. Κυριακή 20 Μαρτίου, 12 το με-
σημέρι τιμάμε την θυσία των κολίγων 
στο Κιλελέρ με κατάθεση στεφανιών 
στο μνημείο». 

Στο αντίστοιχο κάλεσμα του Α.Σ. 
Νάουσας "Μαρίνος Αντύπας" 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

«Μετά την άρνηση της Κυβέρνησης 
να ικανοποιήσει τα βασικά αιτήματα 
επιβίωσης που έθεσε το συντονιστικό 
των Μπλόκων στην συνάντηση με τα 
συναρμόδια υπουργεία, αποφασίσαμε 
μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες 
των αγροτικών συλλόγων  που συσπει-
ρώνονται στην Πανελλαδική Επιτρο-
πή Μπλόκων (ΠΕΜ), την κλιμάκωση 
του αγώνα μας ενάντια στην πολιτική 
της κυβέρνησης που μας οδηγεί με μα-
θηματική ακρίβεια στην εγκατάλειψη 
των χωραφιών μας και στο ξεκλειρι-
σμα. [...] Η εξωφρενική άνοδος στις 
τιμές των καυσίμων καθιστά αδύνατη 
την συνέχιση της παραγωγής αφού 
δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο 
υψηλό κόστος. [...]

Η μείωση του κόστους παραγωγής  
που ζητάμε σημαίνει και φτηνότερα 
προϊόντα στην λαϊκή κατανάλωση. 

Η κατάργηση της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής που διεκδικούμε δεν αφορά 
μόνο τα χωράφια, αλλά και τα σπίτια 
και τα μαγαζιά.

Διεκδικούμε
- Μείωση του κόστους παραγω-

γής με αφορολογητο πετρέλαιο όπως 
στους εφοπλιστές. Κατάργηση της ρή-
τρας αναπροσαρμογής και μείωση του 
ρεύματος 50%.

- Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ 
ώστε να ασφαλίζει σε όλα τα στάδια 
της παραγωγής και να αποζημιώνει 
στο 100% της ζημιάς με επαρκή κρα-
τική χρηματοδότηση.

- Κατώτατες εγγυημένες τιμές που 
θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής 
και θα αφήνουν ένα εισόδημα για να 
ζήσουμε και να συνεχίσουμε να παρά-
γουμε  

(Για περισσότερες πληροφορίες για 
την συμμετοχή στο συλλαλητήριο 
τηλ: 6975919478 Τάκης Τσιουλάκος)»
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΑστυνομικά

Εξιχνιάσθηκαν μετά από συντονισμένες έρευ-
νες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλει-
ας Βέροιας, περιπτώσεις απάτης και απόπειρας 
απάτης σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, με το 
πρόσχημα εμπλοκής συγγενικού τους προσώπου 
σε τροχαίο ατύχημα. 

Για την υπόθεση συνελήφθη μία αλλοδαπή γυ-
ναίκα και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 
συνεργών της, για εγκληματική οργάνωση και 
απάτες. 

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, 
τα παραπάνω άτομα συνέστησαν εγκληματική 
οργάνωση με διακριτούς ρόλους, με σκοπό την 
αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους 
από την εξαπάτηση ηλικιωμένων ατόμων.

 Συγκεκριμένα, τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμέ-
νους, προσποιούμενοι κατά περίπτωση τον για-
τρό ή τον αστυνομικό, καθώς και το συγγενικό 
τους πρόσωπο που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. 

Στη συνέχεια ζητούσαν χρήματα με το πρόσχη-
μα της άμεσης ανάγκης ιατρικής επέμβασης, είτε 
για τη δήθεν αποφυγή ποινικών συνεπειών. 

Με την παραπάνω μεθοδολογία, την 10η Μαρ-
τίου 2022, προσπάθησαν να εξαπατήσουν 6 πο-
λίτες στην Ημαθία, ζητώντας συνολικά 95.000 
ευρώ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέ-
σουν κάποιο χρηματικό ποσό. 

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επι-
χείρησης, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, εντοπί-
σθηκε σε περιοχή της Ημαθίας και συνελήφθη η 
παραπάνω αλλοδαπή γυναίκα, η οποία θα παρα-
λάμβανε χρηματικά ποσά από τα θύματα εξαπά-
τησης. 

Στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε μία 
περούκα, τρία κινητά τηλέφωνα και σημείωμα με 
τη διεύθυνση οικίας ατόμου που επιχείρησαν να 
εξαπατήσουν. 

Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι 
από 30 Ιανουαρίου έως 2 Μαρτίου 2022, εξαπά-
τησαν με την ίδια μέθοδο, 3 ηλικιωμένους πολίτες 
σε περιοχές της Ροδόπης, της Θεσσαλίας και της 
Ηπείρου, αποσπώντας συνολικά 10.090 ευρώ. 

Οι έρευνες συνεχίζονται για την διαπίστωση 
της τυχόν συμμετοχής τους σε άλλες παρόμοιες 
αξιόποινες πράξεις, καθώς και την ταυτοποίηση 
των υπόλοιπων ατόμων. 

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βέροιας. 

Ημαθία: Πιάστηκε σπείρα που  
έκανε τηλεφωνήματα τύπου «το 
παιδί σας είναι στο νοσοκομείο»
- Συνελήφθη μια αλλοδαπή που αναλάμβανε τις... εισπράξεις των απατεώνων

Με στόχο την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών 
εξαπάτησης από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Κ. Μακεδονίας, συμβουλεύει:

• Να μην πείθεστε από άγνω-
στους, οι οποίοι εμφανίζονται 
ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπη-
ρεσίας ή άλλου φορέα για την 
επιδιόρθωση κάποιου τεχνι-
κού προβλήματος, εάν δεν 
τους έχετε εσείς προηγουμέ-
νως καλέσει.

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυ-
λακτικοί όταν άγνωστοι σας 
ζητούν χρήματα, για δήθεν 
επείγουσα ανάγκη συγγενι-
κού/φιλικού σας προσώπου, 
όπως νοσηλεία σε νοσοκο-
μείο ή για δήθεν τροχαίο 
ατύχημα που προκάλεσε το 
συγγενικό σας πρόσωπο, που 
είχε ως συνέπεια τον θανάσι-
μο ή βαρύτατο τραυματισμό 
ανήλικου, συνήθως παιδιού. 
Το ίδιο μπορεί να προσπαθή-
σουν και τηλεφωνικά.

• Επισημαίνεται ότι στα τρο-
χαία ατυχήματα ακολουθού-
νται πάντα από τις αστυνο-
μικές Αρχές οι νόμιμες και 
προβλεπόμενες ενέργειες, 
υπό την καθοδήγηση των 
κατά τόπους Εισαγγελικών 
Αρχών και σε καμία περίπτω-
ση δεν υφίστανται παρέκκλι-
ση από αυτές, με την καταβο-
λή χρηματικών ποσών.

• Σε περιπτώσεις που άγνω-

στοι επικαλούνται έκτακτη 
ανάγκη γνωστού -συγγενι-
κού σας προσώπου, να επιδι-
ώκετε πάντα οι ίδιοι να επι-
κοινωνείτε τηλεφωνικά με 
το γνωστό - συγγενικό σας 
πρόσωπο, προς επιβεβαίω-
ση των όσων επικαλούνται.

• Η επικοινωνία να γίνεται 
άμεσα, με δικό σας τηλέ-
φωνο και κατόπιν δικής σας 
πρωτοβουλίας και να μην δέ-
χεστε να μιλάτε με άτομο, το 
οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι 
ή σας έδωσαν οι δράστες να 
μιλήσετε.

• Να μην δέχεστε σε καμία πε-
ρίπτωση άγνωστα άτομα να 
σας οδηγήσουν σε Πιστω-
τικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για 
ανάληψη χρηματικού πο-
σού.

• Να έχετε πάντα διαθέσιμους 
τους τηλεφωνικούς αριθ-
μούς, με τους οποίους πρέ-
πει να επικοινωνήσετε σε 
περίπτωση ανάγκης (Αστυ-
νομία, Πυροσβεστική, Νο-
σοκομεία, στενοί συγγενείς 
κ.α.).

• Να ενημερώνετε πάντα τις 
αστυνομικές Αρχές, ακόμη 
και σε περίπτωση απόπει-
ρας απάτης σε βάρος σας.
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 Συνέχεια από την προηγούμενη:

1) το μέγεθός της και το ειδικό της βάρος 
στην παγκόσμια σκακιέρα είναι τέτοια που θα 
έχει σοβαρά προβλήματα αν δεν επιδιώξει 
με κάθε τρόπο να διατηρηθεί το ισχύον status 
quo και η προσήλωση στις αρχές του Διεθνούς 
Δικαίου και στις κάθε είδους συνθήκες και 
συμφωνίες.

2) συνορεύει με μια χώρα που αυτή τη 
στιγμή έχει βάλει στο μικροσκόπιο τις ρώ-
σικες κινήσεις. Ο λόγος; Δεν την έπιασε ο πό-
νος για την Ουκρανία ή τη Ρωσία! Απλά θέλει 
να δει ποιο θα είναι το κόστος που θα κληθεί να 
πληρώσει η Ρωσία, επειδή – ως λάτρης του ανα-
θεωρητισμού κι αυτή – θέλει να κάνει ακριβώς 
τα ίδια!

3) αν τελικά επικρατήσει η λογική του Πού-
τιν, τότε η εισβολή των Ρώσων κλείνει μια περί-
οδο που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες κι ανοίγει 
μια άλλη νέα, κατά την οποία η χρήση παρά-
νομης βίας εκ μέρους των ισχυρών θα γίνει 
καθεστώς και τα σύνορα θα αλλάζουν με 
ταχύτατους ρυθμούς.

Τελικά είναι πρόβλημα η συμμετοχή μας ή 
ο τρόπος συμμετοχής μας;

Εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι απολύτως 
λογική η θέση της χώρας μας κατά των ρωσικών 
πράξεων και επιδιώξεων.

Δυστυχώς όμως η Κυβέρνηση κάνει βασικά 
λάθη (όπως π.χ. με την αποστολή όπλων), έχο-
ντας την εντύπωση ότι αν είναι βασιλικότερη 
του βασιλέως τότε η χώρα θα αποσπάσει κάποια 
εξ’ αντανακλάσεως δέσμευση πως αν της 
συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συνέβη στην 

Ικανοποιημένη δηλώνει η Ελληνική Κυβέρνη-
ση για τη στάση που κρατά στο θέμα της ρώσικης 
εισβολής στην Ουκρανία, αφού διακηρύσσει εντός 
και εκτός χώρας ότι είναι “με τη σωστή πλευρά της 
Ιστορίας”. Όμως μόνο αυτό φτάνει;

Αρχικά ας ξεκαθαρίσουμε κάτι: η χώρα μας 
βρίσκεται στην πλευρά που επιτάσσουν η 
Ιστορία της, η ηθική και η λογική!

Στη συνέχεια όμως ας αναρωτηθούμε κάτι ση-
μαντικό:

Πόσο... “σωστοί” είναι όλοι αυτοί (κι εμείς 
μαζί) που είναι με τη “σωστή πλευρά της 
Ιστορίας”; Και πόσο “σωστές” είναι οι ελλη-
νικές αποφάσεις;

Ο Πούτιν δυστυχώς εισέβαλε στην Ουκρανία 
και θα σταματήσει μόνο αφού έχουν επιτευχθεί όλοι 
οι στόχοι του. Κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέ-
ψει τον ακριβή χρόνο που θα σταματήσει. Κανείς 
δεν μπορεί τώρα να προβλέψει αν θα σταματήσει 
λόγω διπλωματικών ενεργειών ή λόγω ολοκλήρω-
σης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στο τέλος πά-
ντως η Ουκρανία θα αναγκαστεί να παραχωρήσει 
εκτάσεις και κυριαρχικά δικαιώματα ενώ η Ρωσία 
θα βγει ηθικά, πολιτικά και ίσως οικονομικά ηττη-
μένη.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Πούτιν με την ει-
σβολή αυτή έθεσε εαυτόν στη “λάθος πλευρά της 
Ιστορίας” και τη Ρωσία απέναντι από τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των κρατών.

Οι “σωστοί” της Ιστορίας

Άραγε, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ πόσο 
πραγματικά “σωστοί” είναι αυτοί που λένε 
ότι είναι απ’ τη “σωστή πλευρά της Ιστορί-
ας”; 

Κάνουν πάντοτε τις κινήσεις που πρέπει; Τις 
κάνουν πάντοτε με τον δέοντα τρόπο ώστε να 
έχουν θετικό αποτέλεσμα; Τις κάνουν πάντοτε 
στο χρόνο που πρέπει;;

Αν το δούμε διαχρονικά, δεν είναι πραγ-
ματικά σωστοί, επειδή λειτουργούν à la 

carte, με πολλά μέτρα και σταθμά.

Στην προκείμενη περίπτωση, αφού έκαναν 
ό,τι έκαναν, “έχουν αδειάσει” για πολύ συγκε-
κριμένους λόγους την Ουκρανία (που πίστεψε, 
όταν έκανε μπίζνες με αυτούς, ότι θα είχε και 
πλήρη κάλυψη και άνευ προϋποθέσεων βοήθεια 
σε κάθε περίπτωση).

Ελάχιστοι γνωρίζουν πραγματικά τι υποσχέ-
σεις είχαν δοθεί στους Ουκρανούς ή τον αντίκτυ-
πο που είχε εκείνη η δήλωση του Μπάιντεν περί 
“μικρής εισβολής”. Και όλοι ψάχνουν να βρουν 
τι σημαίνουν τελικά και ποιον πραγματικά ευνο-
ούν ή πλήττουν οι κυρώσεις και οι αυξήσεις των 
στρατιωτικών δαπανών σε μια σειρά από χώρες.

Είμαστε ενώπιον ενός απίστευτα περίπλο-
κου σκηνικού, που είναι όμως η επιβεβαίωση 
του γνωμικού περί των βουβαλιών που μα-
λώνουν στο βάλτο αλλά στο τέλος την πλη-
ρώνουν τα βατράχια.

Κάπου εδώ μπαίνει στη συζήτησή μας και η 
Ελλάδα. Η οποία αναμφισβήτητα είναι “απ’ τη 
σωστή πλευρά της Ιστορίας”, για τρεις πολύ συ-
γκεκριμένους λόγους:     

   Συνέχεια στην επόμενη 

Γράφει ο Σίμος Τάμογλου*

Στη «σωστή πλευρά» 
της Ιστορίας…

Αρθρογραφία - Γνώμες ΑΠΟψΕΙΣ



κυριακή 13 μαρτίου 2022                9      Ψηφιακή εφημερίδα ιnVeria

 Συνέχεια από την προηγούμενη:

1) το μέγεθός της και το ειδικό της βάρος 
στην παγκόσμια σκακιέρα είναι τέτοια που θα 
έχει σοβαρά προβλήματα αν δεν επιδιώξει 
με κάθε τρόπο να διατηρηθεί το ισχύον status 
quo και η προσήλωση στις αρχές του Διεθνούς 
Δικαίου και στις κάθε είδους συνθήκες και 
συμφωνίες.

2) συνορεύει με μια χώρα που αυτή τη 
στιγμή έχει βάλει στο μικροσκόπιο τις ρώ-
σικες κινήσεις. Ο λόγος; Δεν την έπιασε ο πό-
νος για την Ουκρανία ή τη Ρωσία! Απλά θέλει 
να δει ποιο θα είναι το κόστος που θα κληθεί να 
πληρώσει η Ρωσία, επειδή – ως λάτρης του ανα-
θεωρητισμού κι αυτή – θέλει να κάνει ακριβώς 
τα ίδια!

3) αν τελικά επικρατήσει η λογική του Πού-
τιν, τότε η εισβολή των Ρώσων κλείνει μια περί-
οδο που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες κι ανοίγει 
μια άλλη νέα, κατά την οποία η χρήση παρά-
νομης βίας εκ μέρους των ισχυρών θα γίνει 
καθεστώς και τα σύνορα θα αλλάζουν με 
ταχύτατους ρυθμούς.

Τελικά είναι πρόβλημα η συμμετοχή μας ή 
ο τρόπος συμμετοχής μας;

Εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι απολύτως 
λογική η θέση της χώρας μας κατά των ρωσικών 
πράξεων και επιδιώξεων.

Δυστυχώς όμως η Κυβέρνηση κάνει βασικά 
λάθη (όπως π.χ. με την αποστολή όπλων), έχο-
ντας την εντύπωση ότι αν είναι βασιλικότερη 
του βασιλέως τότε η χώρα θα αποσπάσει κάποια 
εξ’ αντανακλάσεως δέσμευση πως αν της 
συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συνέβη στην 

Ουκρανία θα έχει τη στήριξη όσων σήμερα είναι 
(στα χαρτιά) μαζί της.

Το ότι “υπάρχουν κι άλλοι που κάνουν τα 
ίδια” δεν δικαιολογεί τίποτε. Για έναν και μόνο 
λόγο: αυτοί οι… “άλλοι” δεν βρίσκονται στη (γεω-
πολιτική, οικονομική, διπλωματική) θέση της Ελ-
λάδας. Αν το καταλάβουμε αυτό κάποια στιγμή, 
τότε θα είμαστε πολύ καλύτερα!

Δηλαδή, να γίνουμε... “ισαποστάκηδες”;

Για μια ακόμη φορά αρκετοί μέσα στην Ελλά-
δα βιάστηκαν να μιλήσουν. Κάποιοι θεώρησαν ως 
εξαιρετική κίνηση (κι ως διπλωματικό χειρισμό 
ανώτατου επιπέδου) την αποστολή όπλων. Κάποιοι 
άλλοι αντίθετα θεωρούν ότι η Ελλάδα δεν έπρε-
πε να λάβει τόσο ξεκάθαρη θέση και γενικώς δεν 
έπρεπε να ανοίξει αντιπαράθεση με τη Ρωσία του 
Πούτιν. Λένε ότι έπρεπε να μείνουμε εκτός.

Καμιά από τις δυο θέσεις δεν μας συμ-
φέρει. Οφείλαμε να λάβουμε θέση (όπως ορθώς 
πράξαμε), αλλά ταυτόχρονα οφείλαμε / οφείλουμε 
να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και μετρημένοι 
(όπως κακώς δεν πράξαμε έως τώρα).

Η χώρα μας πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελ-
θόν βιαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν σε δύ-
σκολους καιρούς, ακόμη κι όταν ήταν “στη σωστή 
πλευρά της Ιστορίας”…

* Ο Σίμος Τάμογλου είναι πολιτικός 
επιστήμονας. Aπό το 2007 είναι διαχειριστής 
του blog “Περισκόπηση”.

ΑΠΟψΕΙΣ

carte, με πολλά μέτρα και σταθμά.

Στην προκείμενη περίπτωση, αφού έκαναν 
ό,τι έκαναν, “έχουν αδειάσει” για πολύ συγκε-
κριμένους λόγους την Ουκρανία (που πίστεψε, 
όταν έκανε μπίζνες με αυτούς, ότι θα είχε και 
πλήρη κάλυψη και άνευ προϋποθέσεων βοήθεια 
σε κάθε περίπτωση).

Ελάχιστοι γνωρίζουν πραγματικά τι υποσχέ-
σεις είχαν δοθεί στους Ουκρανούς ή τον αντίκτυ-
πο που είχε εκείνη η δήλωση του Μπάιντεν περί 
“μικρής εισβολής”. Και όλοι ψάχνουν να βρουν 
τι σημαίνουν τελικά και ποιον πραγματικά ευνο-
ούν ή πλήττουν οι κυρώσεις και οι αυξήσεις των 
στρατιωτικών δαπανών σε μια σειρά από χώρες.

Είμαστε ενώπιον ενός απίστευτα περίπλο-
κου σκηνικού, που είναι όμως η επιβεβαίωση 
του γνωμικού περί των βουβαλιών που μα-
λώνουν στο βάλτο αλλά στο τέλος την πλη-
ρώνουν τα βατράχια.

Κάπου εδώ μπαίνει στη συζήτησή μας και η 
Ελλάδα. Η οποία αναμφισβήτητα είναι “απ’ τη 
σωστή πλευρά της Ιστορίας”, για τρεις πολύ συ-
γκεκριμένους λόγους:     

   Συνέχεια στην επόμενη 

Αρθρογραφία - Γνώμες 
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Η Ελλάδα και η Χάραξη έκτακτης 
καλλιεργητικής πολιτικής!
- Η Ελλάς μπροστά στην επισιτιστική κρίση ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΧΥΡΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ!

Αρθρογραφία - Γνώμες ΑΠΟψΕΙΣ

Μπροστά στον σοβαρό κίνδυνο 
να ‘ρθουν:

Τεράστιες ελλείψεις και ανατιμή-
σεις σε βασικά προϊόντα, σιτηρά, 
άλευρα, σόγια, ρύζια κλπ λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία αλλά και 
άλλων έκτακτων γεγονότων που 
θα έρθουν στο κοντινό μέλλον, θα 
πρέπει να χαράξει ένα οχυρωματι-
κό καλλιεργητικό αγροτικό πλάνο 
ΑΜΕΣΑ!!

Αυτή την στιγμή η κάθε αγροτική 
κοινωνία και παραγωγός καλλιερ-
γεί, παράγει και πουλά ανεξέλε-
γκτα, χωρίς πρόγραμμα και χωρίς 
έρευνα στις ανάγκες της αγοράς 
με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 
ελλείψεις και υπερπλεόνασμα συ-
γκεκριμένων αγροτικών προϊό-
ντων και να αναγκαζόμαστε έτσι 
να εισάγουμε σιτάρι, καλαμπόκι, 
όσπρια, ρύζια, σόγια, λαχανικά 
από Ουκρανία, Τουρκία, Ρωσία, 
Βουλγαρία και άλλα βαλκανικά και 
όχι μόνο Κράτη!

Προτεινόμενα Μέτρα:
 Θα πρέπει να χαραχθεί αγροτι-
κό πλάνο και καθορισμένο καλάθι 
αγροτικών προϊόντων για κάθε πε-
ριφέρεια!
 Απαιτείται οργάνωση της αγρο-
τικής παραγωγής, καθορισμός ζω-
νών καλλιεργειών, ενίσχυση των 
μικρομεσαίων παραγωγών, εντο-
πισμό καινούργιων αγορών, φορο-
ελάφρυνση των νέων γεωργών.
 Άμεση επανασύσταση της Ελ-
ληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλι-
κού (Τράπεζα Σπόρων) που αποτε-
λεί: 
 Έναν ανεκμετάλλευτο θησαυ-
ρό για το παρόν και το μέλλον της 
αγροτικής παραγωγής στην Ελλά-
δα με επαναφορά αδικοχαμένων 
ελληνικών ποικιλιών σπόρων όπως 

π.χ. την ποικιλία Ντομάτας «Δέ-
σποινα», την ποικιλία καλαμπο-
κιού «Άρης» και άλλες πολλές.
 Αυτός ο μοναδικός επίσημος 
φορέας συλλογής και διατήρησης 
των σπόρων όλων των ελληνικών 
φυτικών ειδών - ακόμα και εκείνων 
που δεν καλλιεργούνται πια, συ-
στάθηκε το 1981 και από τότε δεν 
έχει αξιοποιηθεί και δεν έχει στηρι-
χθεί ενεργά και όσο θα έπρεπε. 
 Αυτή την στιγμή στην ελληνική 
Τράπεζα Σπόρων, υπάρχουν γύρω 
στους 5.500- 6.000 σπόρους δια-
φορετικών φυτικών ειδών. 
 Αν υπολογίσει κανείς, όμως, και 
το φυτικό υλικό, που δεν είναι δια-
φορετικό, αλλά έχει συλλεχθεί από 
διαφορετικά γεωγραφικά τμήματα 
της χώρας μας, τότε φθάνουμε, συ-
νολικά, περίπου στους 15.000 σπό-
ρους. 
 Επίσης να δοθεί επιδότηση και 
κίνητρα σε ελληνικές εταιρείες και 
παραγωγούς να επιλέξουν για καλ-
λιέργεια και παραγωγή από τις ελ-
ληνικές ποικιλίες σπόρων και έτσι 
να ικανοποιηθεί ως ένα ικανοποι-
ητικό βαθμό η επισιτιστική αυτάρ-
κεια σε αγροτικά προϊόντα και να 
χουμε παράλληλα αυξημένες πο-
σότητες αλεύρων από τον ελληνικό 
πλούτο ποικιλιών. 

Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο 
πλούσιες χώρες στον κόσμο από 
πλευράς βιοποικιλότητας, αλλά 
διακρίνεται μια σοβαρή δυσκολία 

στο να βρει κανείς ελληνικά φυτά. 
Το ζητούμενο μας θα πρέπει να 

αποτελέσουν φυτά, που προέκυ-
ψαν από σπόρους μοναδικών φυ-
τών που παράγει η ελληνική γη για 
να τα καλλιεργήσει, εκ νέου ο Έλ-
ληνας παραγωγός. 

Η χώρα μας αποτελεί το κέντρο 
καταγωγής των περισσότερων ποι-
κιλιών φυτών των Βαλκανίων και 
της Μεσογείου. 

Από την χώρα μας ξεκίνησαν και 
εξαπλώθηκαν χιλιάδες ποικιλίες, 
ενώ η διεθνής κοινότητα την έχει 
αναγνωρίσει ως σημαντικό κρίκο 
στην παγκόσμια προσπάθεια για 
γεωργική βελτίωση, εξαιτίας αυ-
τού του γενετικού πλούτου.

Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσω 
την ανάγκη της αλληλεγγύης και 
της εφαρμογής της ανταλλακτικής 
οικονομίας σε ακραίες εκφάνσεις 
και στιγμές και εκεί που η ανάγκη 
για επιβίωση έχει φτάσει σε απρο-
χώρητο σημείο.

Εάν δεν φροντίσουμε και δεν 
δουλέψουμε καλλιεργητικά και πα-
ραγωγικά με σθένος για την  επι-
σιτιστική μας αυτάρκεια ως χώρα 
δυστυχώς θα πούμε «το ψωμί ψω-
μάκι» και με ότι αυτό συνεπάγεται 
για το μέλλον της όμορφης μας πα-
τρίδας και των κατοίκων της.

* Γεωπόνος - Περιβαλλοντολόγος 
Msc, Γεωργικός Σύμβουλος

Του Αντώνη 
Θεοχαρόπουλου*
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ΑΠΟψΕΙΣΑρθρογραφία - Γνώμες 

Η πράξη βεβαίωσης παράβα-
σης και επιβολής προστίμου, ή 
αλλιώς «κλήση», βεβαιώνεται 
και συμπληρώνεται από το αρμό-
διο αστυνομικό όργανο, το οποίο 
καταλαμβάνει επ’ αυτοφώρω τον 
παραβάτη – οδηγό.

Αφού βεβαιωθεί η παράβαση 
α) είτε παραλαμβάνεται, αφού 
υπογραφεί από τον παραβάτη – 
οδηγό, το στέλεχος της κλήσης, 
β) είτε επιδίδεται αρμοδίως στον 
παραβάτη σε περίπτωση που δεν 
υπογράψει στο στέλεχος, και γ) 
είτε τοποθετείται στον ανεμοθώ-
ρακα του αυτοκινήτου, εφόσον 
δεν είναι παρών ο παραβάτης για 
να την παραλάβει (π.χ. σε περί-
πτωση παράνομης στάθμευσης).

Στην πίσω πλευρά του στελέχους 
της πράξης βεβαιώσεως παράβα-
σης αναφέρεται «Ο παραβάτης 
της παρούσας Έκθεσης μπορεί να 
εμφανισθεί εντός τριών ημερών 
από την επίδοση ή βεβαίωση της 
παράβασης κατά τις ώρες γρα-
φείου, στον Διοικητή της Υπηρε-
σίας που ανήκει ο Αστυνομικός ο 
οποίος βεβαίωσε την παράβαση 
και να εκθέσει τυχόν αντιρρήσεις 
του». Επομένως γνωστοποιείται 
στο σώμα της πράξης η δυνατό-
τητα στον φερόμενο ως παρα-
βάτη να εκθέσει τις αντιρρήσεις 

του σχετικά με την εις βάρος του 
βεβαιωθείσα παράβαση. Εφόσον 
προβληθούν βάσιμοι λόγοι αντιρ-
ρήσεων από τον παραβάτη ανα-
καλείται η «κλήση» και αίρονται 
όλες οι επαχθείς έννομες συνέ-
πειές της (π.χ. καταβολή προστί-
μου, παράδοση πινακίδων κλπ).

Η εμπρόθεσμη προβολή των 
αντιρρήσεων (εντός 3 ημερών 
από την παράβαση) συνεπάγεται 
τη διακοπή της δεκαήμερης προ-
θεσμίας καταβολής του ημίσεως 
επιβαλλόμενου προστίμου και 
έως της αποφάσεως του διοικητή 
της Τροχαίας επ’ αυτών. 

Αφού μελετήσουμε προσεκτικά 
την οδοσήμανση και έπειτα το 
στέλεχος της κλήσης μπορούμε 
να αντιληφθούμε αν υπάρχουν 
πλημμέλειες κατά την συμπλήρω-
σή του από το αστυνομικό όργα-
νο. Η κλήση πρέπει να αναγρά-
φει σωστά τα στοιχεία εκείνα τα 
οποία προσδιορίζουν: το όχημα 
(χρώμα, αριθμό πινακίδων κλπ), 
τα στοιχεία του παραβάτη, εφό-
σον είναι παρών, τα στοιχεία του 
βεβαιούντος αστυνομικού οργά-
νου και την υπογραφή του, τον 
προσδιορισμό της θέσης του οχή-
ματος (οδό και αριθμό) και τη σή-
μανση του δρόμου (εφόσον πρό-
κειται για παράνομη στάθμευση), 
την αιτία της παράβασης και το 
διοικητικό πρόστιμο. Ακόμη και 

όταν η συμπλήρωση της πράξης 
βεβαιώσεως της παραβάσεως εκ 
πρώτης όψεως φαίνεται νομότυ-
πη πολλές φορές έρχεται σε αντί-
θεση με τις διατάξεις του ΚΟΚ (Ν. 
2696/1999, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει). Εφόσον το στέλεχος 
της κλήσης δεν αναγράφει, κατά 
περίπτωση, τα ανωτέρω η πράξη 
βεβαιώσεως της παραβάσεως κα-
θίσταται ακυρωτέα.

Σε εκείνη την περίπτωση που εί-
ναι ιδιαίτερα επαχθείς οι δυσμε-
νείς συνέπειες της παραβάσεως 
και ο φερόμενος ως παραβάτης 
έχεις βάσιμους λόγους ως προς 
τη νομιμότητα της διαδικασίας 
βεβαιώσεως αλλά και ακόμη ως 
προς την ύπαρξη της παράβασης, 
δύναται να προσφύγει στο κατά 
τόπον αρμόδιο διοικητικό δικα-
στήριο για την ακύρωσή της. 

Η παραπάνω περιγραφόμενη 
διαδικασία προβολής αντιρρήσε-
ων είναι απαραίτητο να τηρηθεί 
διότι αποτελεί προϋπόθεση για 
το παραδεκτό της μετέπειτα προ-
σφυγής του στα διοικητικά δικα-
στήρια. Εάν παρέλθει άπρακτη η 
τριήμερη προθεσμία τότε το μο-
ναδικό ένδικο βοήθημα το οποίο 
δύναται να ασκηθεί είναι η ανα-
κοπή κατά της εκτελέσεως της 
πράξης βεβαιώσεως προστίμου, 
κατά τη συζήτηση του οποίου εξε-
τάζεται και η νομιμότητά της. n

* Ο Πάνος Δημοσθ. Δαβόρας 
είναι δικηγόρος με έδρα τη Βέροια

Του Πάνου Δαβόρα*

Πώς να «σβήσετε» παράνομες 
κλήσεις της Τροχαίας
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Δημοσιεύθηκαν στο InVeria.grΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το “φρέσκο” 
πρόσωπο ΠΑΣΟΚ 
στην Ημαθία 

Το «πρόσωπο» του κάθε κόμματος, πέρα από 
την... αίγλη των γνωστών στελεχών και των αρ-

χηγών είναι αναμφισβήτητα τα τοπικά στελέχη. Αυτά 
ξέρουμε, αυτά βλέπουμε, αυτά φανταζόμαστε να εξε-
λίσσονται στην πολιτική κλπ. 

Για τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι λίγο 
πολύ σταθερά, είχαμε πρόσφατα αλλαγές στα τοπικά 
όργανα, ωστόσο πέρα από τους επικεφαλής των τοπι-
κών οργανώσεων δεν έχουμε μεγάλες ή εμφανείς δια-
φοροποιήσεις. 

Εκεί που είχαμε ριζικές αλλαγές, οι οποίες ξεκίνη-
σαν από την ηγεσία του κόμματος, ήταν στο ΠΑΣΟΚ 
- Κίνημα Αλλαγής. 

Μπορεί ο έμπειρος πολιτικά Κώστας Ασλάνογλου 
να παραμένει γραμματέας, ωστόσο βλέπουμε ότι τρα-
βούν... μπροστά νέα άτομα, πολιτικοποιημένα μεν 
αλλά όχι «καμένα». 

Η Ολυμπία Αποστόλου, που δραστηριοποιείται 
στον τομέα του βιομηχανικού ροδάκινου από το Δ. 
Νάουσας, οι Βεροιώτες δικηγόροι Λεωνίδας Ακρι-
βόπουλος και Μιχάλης Χασιώτης και ο Αλεξαν-
δρινός γιατρός Νίκος Μπρουσκέλης είναι το νέο 
«προφίλ» του κόμματος και τέσσερεις από τους έξι 
πιθανούς υποψηφίους βουλευτές του Κινήματος Αλ-
λαγής - ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. 

Ο Νίκος Μπρουσκέλης και ο Λεωνίδας Ακρι-
βόπουλος έχουν μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιοίκη-
ση, καθώς για χρόνια είναι αιρετοί στους Δήμους τους 
(Αλεξάνδρεια και Βέροια, αντίστοιχα), ενώ η Ολυ-
μπία Αποστόλου και ο Μιχάλης Χασιώτης έχουν 
πλούσια δράση πολιτική και κοινωνική δράση και όλα 
δείχνουν πως θα κάνουν το επόμενο πολιτικό βήμα.n

Με αφορμή διάφορα τροχαία που λαμβάνουν χώρα 
το τελευταίο διάστημα στην οδό Πιερίων της Βέροι-
ας και ανεξάρτητα βεβαίως από τα αίτια του κάθε  
ατυχήματος, αναγνώστης του InVeria.gr μας επισή-
μανε πως γενικότερα η οδός Πιερίων αποτελεί μια 
προβληματική κατάσταση. 

Όπως μας ανέφερε - και στη συνέχεια βρήκε πολ-
λούς που «προσυπέγραψαν» την άποψή του, σε 
όλη την οδό, από την αρχή της στους Λαδομύλους 
μέχρι τα φανάρια της Περιφερειακής, επικρατεί 
ένα μπάχαλο με τα βραχυχρόνια διπλοπαρκαρισμέ-
να οχήματα, τα οποία σταματούν για να εξυπηρετη-
θούν από τα καφέ και άλλα καταστήματα της οδού. 
Ωστόσο, αυτή η κατάσταση είναι ορισμένες ώρες 
τόσο έντονη που τα διερχόμενα οχήματα αναγκά-
ζονται να κάνουν έναν συνεχές ζιγκ-ζαγκ...

Το «σταμάτησα για 5 λεπτά» του κάθε οδηγού, 
που από μόνο του δεν έχει σημαντική επίπτωση 
στην κυκλοφορία, πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 
των οχημάτων που σταματούν για... 5 λεπτάκια και 
έτσι κάθε ώρα έχει πολλές... πεντάλεπτες σταθμεύ-
σεις. 

Σεβόμαστε την ανάγκη και την επιθυμία των κα-
ταστημάτων να έχουν πελάτες, την ανάγκη των πε-
λατών να έχουν άμεση πρόσβαση, αλλά πάνω από 
όλα προέχει η ασφάλεια και η ομαλή κυκλοφορία. 

Διότι, μπορεί να δείχνει ανοχή πολλές φορές η 
Τροχαία και να επιτρέπει αυτή την κατάσταση, 
ωστόσο κάποτε θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομιμό-
τητα. Όχι ως κάποιο... καπρίτσιο, αλλά ως ανάγκη 
για την ασφάλεια οδηγών και πεζών και προς όφε-
λος της πόλης, σε τελική ανάλυση. n

Τι θα γίνει με 
το μπάχαλο της 

Πιερίων;

Το “σταμάτησα για 5 λεπτάκια” βασανίζει 
την οδική κυκλοφορία της οδού Πιερίων 
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Με την  υπογραφή της Σοφίας Τσιάμη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ...ζόμαστε

Ήταν λέει κάποτε ένας βασι-
λιάς που είχε όλου του κόσμου τα 
καλά. Και του πουλιού το γάλα. 
Μα… μα είχε κι ένα κερατάκι! 
Να! Ένα τόσο δα μικρό κερατάκι 
εκεί! Καταμεσής του κεφαλιού 
του! Tο στέμμα του δεν τό ‘βγαζε 
ποτέ! Ούτε κι όταν κοιμόταν. 

Το μυστικό του δεν το ήξερε 
κανείς. Κανείς εκτός από τον 
κουρέα του. «Πρόσεξε καλά, 
κουρέα! Μην τυχόν και πεις 
το μυστικό μου πουθενά, θα 
σου πάρω το κεφάλι!» τον 
απείλησε ο βασιλιάς από την 
πρώτη στιγμή και ήταν αρκετή 
για να μην υπάρξει δεύτερη.

Έλα μου όμως που όσο περνού-
σε ο καιρός ο κουρέας τρωγόταν 
από μέσα του! Ήθελε κάπου να 
πει το μυστικό. Τον βάραινε… 
Δεν άντεχε άλλο! Ήθελε να του 
φύγει το βάρος! Που να το πει 
όμως; Αν το μάθαινε ο βασιλιάς, 
πάει το κεφάλι του!

Μια μέρα εκεί που περπατούσε 
συλλογισμένος βλέπει ένα πη-
γάδι. Ένα πηγάδι γεμάτο νερό! 
«Ααα»  αναφώνησε «εδώ θα το 
πω το μυστικό, στο πηγάδι. 
Δεν θα το μάθει κανείς». Με 
πρόσωπο που έλαμπε από χαρά, 
γιατί θα ξεφορτωνότανε επιτέ-
λους το μεγάλο μυστικό, σκύβει 
στο πηγάδι, κάνει τα χέρια του 
χωνί κι αρχίζει να φωνάζει: 

«Ο βασιλιάς έχει ένα κε-
ρατάκι στο κεφάλι του! Ο 
βασιλιάς έχει ένα κερατά-

κι στο κεφάλι 
του! Ο βασιλιάς 
έχει ένα κερα-
τάκι στο κεφάλι 
του!» 

Ουφ! Το ‘πε και 
ξελάφρωσε κι από 

κείνη τη μέρα ένιωθε 
επιτέλους ελεύθερος.

Σαν πέρασαν όμως μέρες 
και νύχτες, το πηγάδι ήρθε και 

στέρεψε. Χάθηκε το νερό. Πάει! 
Και μέσα στο πηγάδι φύτρωσε 
μια καλαμιά. Και κάθε μέρα με-
γάλωνε κι από λίγο! Κι από λίγο, 
κι από λίγο, κι από λίγο και να 
σου και ξεμύτισε έξω από το στό-
μιο του πηγαδιού. Λυγερή και κα-
ταπράσινη!

Εκεί κοντά έβοσκε τα πρόβα-
τά του ένας βοσκός. Πάει το λοι-
πόν μια μέρα να πάρει νερό από 
το πηγάδι να ποτίσει τα ζωντανά 
του. Μα τι να δει; Αντί για νερό 
μέσα στο πηγάδι βασίλευε μια 
καλαμιά. 

«Ωχού συμφορά μου! Που 
θα βρω νερό να ποτίσω τα ζω-
ντανά μου;» Τον έπιασε καημός! 
Βγάζει τη φλογέρα του και αρχί-
ζει να παίζει για να παρηγορηθεί.

Κι εκεί που παίζει αρχίζει η κα-
λαμιά να κουνιέται και να λυγι-
έται και να τραγουδάει: «Ο βα-
σιλιάς έχει ένα κερατάκι στο 
κεφάλι του! Ο βασιλιάς έχει 
ένα κερατάκι στο κεφάλι του! 
Ο βασιλιάς έχει ένα κερατάκι 
στο κεφάλι του!»

Σάστισε ο βοσκός. Δεν πίστευε 
στα αυτιά του! Ο βασιλιάς είχε 
ένα κερατάκι στο κεφάλι του! Ο 
αέρας πήρε τα λόγια της καλα-
μιάς και τα μετέφερε απ’ άκρη σ’ 
άκρη σε όλο το βασίλειο. Κι ο βο-
σκός δεν έμεινε πίσω. Ρούγα για 
ρούγα δεν άφησε! 

Σύντομα έμαθαν όλοι το μεγά-
λο μυστικό του βασιλιά. Μα τό 
‘μαθε κι ο βασιλιάς. Και σαν τό 

‘μαθε, έγινε κόκκινος από ντρο-
πή κι από θυμό. «Φρουροί, 
φέρτε γρήγορα μπροστά μου 
αυτόν τον βοσκό!» 

«Δεν μου λες εσύ πως ξέ-
ρεις πως έχω ένα κερατάκι 
στο κεφάλι μου;» 

«Εγώ βασιλιά μου, τα ζω-
ντανά μου πήγα να ποτίσω, 
τα ζωντανά μου. Μα… μα 
βρήκα το πηγάδι στεγνό και 
μέσα του μια καλαμιά. Κι 
έβγαλα τη φλογέρα μου να 
παίξω να μου φύγει ο καημός 
και τότε άρχισε η καλαμιά 
να κουνιέται και να λυγιέται 
και να τραγουδά: Ο βασιλιάς 
έχει ένα κερατάκι στο κεφά-
λι του! Ο βασιλιάς έχει ένα 
κερατάκι στο κεφ….»

«Αρκετά» βροντοφώναξε 
ο βασιλιάς «Πάρτε τον από 
μπροστά μου! Ξέρω ποιος 
φταίει».

«Φρούροι, φέρτε μου τον 
κουρέα τώρα!»

Τρεμάμενος από το φόβο και 
μη μπορώντας να καταλάβει τι 
έγινε ο κουρέας υποκλίθηκε στο 
βασιλιά. 

«Δεν σου είπα πως θα σου 
πάρω το κεφάλι αν μαρτυ-
ρήσεις το μυστικό μου;»

«Μα βασιλιά μου, εγώ δεν 
το είπα πουθενά! Μονάχα 
να…μια μέρα δεν άντεξα 
άλλο και το φώναξα μέσα σε 
ένα πηγάδι. Ένα πηγάδι γε-
μάτο νερό. Κανείς δεν ήταν 
γύρω. Ψυχή!»

Τότε ο βασιλιάς κατάλαβε.

Κατάλαβε πως κάποτε ριζώ-
νουν και τα λόγια και σαν δεν 
θες να μαθευτούν, πρέπει καλά 
μες της καρδιάς τα μονοπάτια να 
κρυφτούν.

Πηγή: Ελληνικά παραμύθια Εκλογή Γ.Α. 
ΜΕΓΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»

Παραμυθια...ζόμαστε
“Κάποτε ριζώνουν 

και τα λόγια”
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Τα σημαντικότερα της εβδομάδας 
που πέρασε σε τίτλους

Κυριακή 6/3/2022
Καραμπόλα 50 
οχημάτων στα δι-
όδια Πολυμύλου 
της Εγνατία Οδού 
- Ευτυχώς μόνο με 
τραυματισμούς και 
όχι θύματα. 
Η Εγνατία Οδός 
έκλεισε για 8 ώρες.

Δευτέρα 7/3/2022
Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλλε 
πρόστιμο 50.000 
ευρώ στον Όμιλο 
«Γενίτσαροι και 
Μπούλες» της Νά-
ουσας για την τέ-
λεση του ιστορικού 
δρώμενου, με την 

αιτιολογία ήταν σε απαγόρευση η τέλεση καρναβα-
λικών εκδηλώσεων. 

Τρίτη 8/3/2022
Θανατηφόρο ατύ-
χημα σημειώθηκε 
το μεσημέρι της 
Τρίτης (8/3/2022) 
στις 14.00, στο 
3ο χιλιόμετρο της 
επαρχιακής οδού 
Αλεξάνδρειας – 

Γιαννιτσών. 
Αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος  και επέβαινε 
26χρονη, συγκρούστηκε με φορτηγό που οδηγούσε 
ένας 47χρονος , με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυ-
ματισμό του 26χρονου οδηγού και τον τραυματισμό 
της 26χρονης, η οποία και διακομίσθηκε σε νοσοκο-
μείο της Βέροιας. 

Τετάρτη 9/3/2022
Ελεύθεροι χωρίς 
περιοριστικούς 
όρους αφέθηκαν 
μετά τις απολογίες 
τους οι οκτώ συλ-
ληφθέντες για το 
φορτίο 100 κιλών 

κοκαΐνης που δεσμεύθηκε στις 2/3/22 στη Βέροια. 
Ύστερα από μαραθώνια διαδικασία, η οποία ξεκί-
νησε στις 08:00 το πρωί της Τρίτης (8/3/2022) και 
ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 
(9/3/2022), ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν 
πως πρέπει να αφεθούν όλοι ελεύθεροι.

Τετάρτη 9/3/2022
Κλειστά παρέμει-
ναν όλα τα σχολεία 
της Ημαθίας, μετά 
από αποφάσεις των 
Δημάρχων Βέροιας, 
Νάουσας και Αλε-

ξάνδρειας, λόγω της χιονόπτωσης και του παγετού 
που επικράτησαν στο νομό. 

Τετάρτη 9/3/2022
Φωτιά ξέσπασε το 
μεσημέρι της Τε-
τάρτης (9/3/2022) 
σε μονοκατοικία, 
στον Τριπόταμο 
Ημαθίας, όπου 
διέμεναν δυο ηλικι-

ωμένοι άντρες. Αποτέλεσμα ο ένας από τα αδέρφια 
να χάσει τη ζωή του και ο άλλος να μεταφερθεί στο 
νοσοκομείο με εγκαύματα. 

Τετάρτη 9/3/2022
Ισόπαλη με 1-1 
η ομάδα της Βέ-
ροιας, στο εντός 
έδρας ντέρμπι κο-
ρυφής κόντρα στην 
ΑΕΛ, την Τετάρτη 
(9/3/2022). 

Η «Βασίλισσα του Βορρά» παρέμεινε στην πρώτη 
θέση του βαθμολογικού πίνακα. 

Η αρχή του αγώνα είχε και κοινωνικό μήνυμα, κα-
θώς παίκτες και διαιτητές εισήλθαν στον αγωνιστι-
κό χώρο με φανέλες με τον αριθμό 8, για την Πα-
γκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων της Γυναίκας, στις 8 
Μαρτίου.


