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Κ ΥΡ ΙΑΚ ΑΤ Ι ΚΗ ΨΗΦ ΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡ ΙΔΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

In  Veria

Ανατροπή του πολιτικού 
σκηνικού στην Ελλάδα

του Θάνου Κάλλη
σελ. 12

Το πρόγραμμα των 
εορτασμών για τα 

200 χρόνια από 
«Μάχη της Δοβρά» & 

Ολοκαύτωμα Νάουσας
 Το Λάβαρο της Επανάστασης του 1821 από τη Μεγίστη 
Λαύρα στην Ημαθία 

  Η ΠτΔ και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στις εκδηλώσεις 

Γεγονότα της 
εβδομάδας 

που πέρασε σε 
τίτλους

   σελ. 15

σελ. 3-4

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

“Παραμυθια-ζόμαστε” 

της Σοφίας 
Τσιάμη

“Κ υ ν η γ ών τ ας  τ ο  φ ε γ γ ά ρι !”

σελ. 14

Η εφημερίδα στην σύγχρονη εποχή. . . Από την καρδιά της Ημαθίας γ ια όλη την Ελλάδα και τον κόσμο!

Συνέντευξη στην εφημερίδα “InVeria”

Ο γιατρός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 

Νίκος Μπρουσκέλης 
μιλά για την τρέχουσα κατάσταση, 

τις δημοσκοπήσεις και τις 
μετεκλογικές συνεργασίες

 Τι απάντησε για το αν θα είναι 
υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας

σελ. 5-7

σελ. 16

Συνέντευξη Τύπου του Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας

Με τον Οικουμενικό 

Πατριάρχη Βαρθολομαίο 

συναντήθηκε ο Ημαθιώτης 

Αντιπεριφερειάρχης  
Κώστας  Καλαϊτζίδης

Φωτογραφία 
εβδομάδας

σελ. 2

σελ. 8

Παραίτηση με 
αιχμές του Απ. 

Νεστορόπουλου 
από το Δ.Σ. της 

ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.
σελ. 10

www.inveria.gr
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Η φωτογραφία της εβδομάδαςEditorial 

Η φωτογραφία της εβδομάδας
(φωτογραφία / λεζάντα Θεολόγος Μαρμάγγελος)

Έφτασε με το καλό η Μ. Εβδομάδα 
και στην κορυφή της βρίσκεται το 
Πάσχα, η Ανάσταση, η ελπίδα. Μέσα 
από τα Πάθη, τον Γολγοθά, τον θά-
νατο και την τριήμερη ταφή θα έρθει 
η Ανάσταση για όλους και ο «μόσχος 
θα είναι πολύς», κατά την ρήση του 
Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στον 
«Κατηχητικό» του λόγο. 
Στα δικά μας, αισίως κυκλοφορεί το 
6ο φύλλο της εβδομαδιαίας ψηφια-
κής εφημερίδας «InVeria», με πλού-
σια θεματολογία, συνέντευξη του 
ιατρού και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ 
- Κινήματος Αλλαγής Νίκου Μπρου-
σκέλη, ρεπορτάζ από την επίσκεψη 
του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Κα-
λαϊτζίδη στην Κωνσταντινούπολη 
και την συνάντησή του με τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη, σχόλια και ενδια-
φέροντα άρθρα των εξωτερικών συ-
νεργατών / αρθρογράφων μας. 
Όπως σας είχαμε ενημερώσει, αν και 
«Κυριακάτικο» το φύλλο, μετατέθη-
κε κατά μία ημέρα, λόγω της συμμε-
τοχής του InVeria.gr και της εφημε-
ρίδα «InVeria» σε δημοσιογραφική 
αποστολή στην Κωνσταντινούπολη. 
Αλλά και το επόμενο φύλλο θα κυ-
κλοφορήσει με χρονική μετατόπιση, 
λόγω της Κυριακής του Πάσχα. Έτσι, 
το 7ο φύλλο θα είναι διαθέσιμο την 
Δευτέρα του Πάσχα (25/4/2022). 
Πολλές ευχές για «Καλή Ανάσταση» 
και… καλή σας ανάγνωση. 

InVeria
Εβδομαδιαία Ψηφιακή Εφημερίδα

Εκδότης - Διευθυντής: 
Βουδούρης Γ. Νικόλαος

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

e-mail: info@inveria.gr &  inveriagr@gmail.com

Τηλ. επικοινωνίας: 2331 303763 και 6942 982 745

www.inveria.gr

Πως μπορώ να δημοσιεύσω κάποιο άρθρο;

Στείλτε τα επώνυμα άρθρα σας στο inveriagr@gmail.com με την 
αναγραφή στο θέμα «Για την εφημερίδα InVeria». Τα άρθρα θα 
συλλέγονται, θα αξιολογούνται και σε περίπτωση δημοσίευσης θα 
ενημερώνεστε άμεσα. 

Μπορώ να συνεισφέρω στην προσπάθειά σας ή να γίνω 
συνδρομητής;

Η ψηφιακή εφημερίδα «InVeria» διανέμεται προς το παρόν δωρε-
άν. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάποιος συνδρομητής 
και θα λαμβάνει το κάθε φύλλο από το βράδυ του Σαββάτου. Το 
κόστος της συνδρομής/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.

ΣκαναρΕτΕ Εδώ 
για να λαμβανΕτΕ 

καθΕ κυριακή 
τήν ΕφήμΕριδα 
Στο e-mail ΣαΣ

Editorial, του Νίκου Βουδούρη

Μια… ανάσα 
πριν το Πάσχα

“Στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης...”
Μια βόλτα στα σοκάκια της παλιάς πόλης της Βέροιας, 

είναι πάντα ό,τι πρέπει για να ανέβει η διάθεση μας!
Καλό Πάσχα!

mailto:info@inveria.gr
mailto:inveriagr@gmail.com
www.inveria.gr
mailto:inveriagr@gmail.com
mailto:info@inveria.gr
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Κοινωνία / Εκκλησία ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 το μεσημέρι στο 
Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας, ο Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στα τοπικά 
Μ.Μ.Ε. με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις της 
συμπληρώσεως 200 ετών από την ιστορική μάχη 
της Ιεράς Μονής της Παναγίας Δοβρά και το ολο-
καύτωμα της ηρωικής πόλεως Ναούσης, οι οποίες 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 
27 Απριλίου έως την Κυριακή 1 Μαΐου 2022.

Πρόκειται για τις επετειακές εκδηλώσεις που είχε  
προαναγγείλει η εφημερίδα «InVeria» στο πρώτο 
της φύλλο, στις 13 Μαρτίου 2022.  

Τις επετειακές εκδηλώσεις θα τιμήσουν με την πα-
ρουσία τους η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος 
και Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ανακοίνωσε το 
πρόγραμμα των λατρευτικών, καλλιτεχνικών και 
επιστημονικών εκδηλώσεων που έχει καταρτιστεί 
και απηύθυνε κάλεσμα προς τον ευσεβή λαό της 
Ημαθίας, να συμμετέχει στις επετειακές εκδηλώ-
σεις των 200 ετών για να τιμήσουμε τους Αγίους 
και Ήρωες προγόνους μας, οι οποίοι θυσίασαν τη 
ζωή τους «για του Χριστού την Πίστη την Αγία και 
της Πατρίδος την Ελευθερία».

Τέλος, ο κ. Παντελεήμων, εξέφρασε τις θερμές 
ευχαριστίες του προς τους δημοσιογράφους που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Μητροπόλεως 
και προς όσους συμβάλουν στην προβολή και διορ-
γάνωση των επετειακών εκδηλώσεων.

 

Συνέντευξη Τύπου του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας

Το πρόγραμμα των εορτασμών για τα 
200 χρόνια από την «Μάχη της Δοβρά» 
και το Ολοκαύτωμα της Νάουσας 
 Το Λάβαρο της Επανάστασης του 1821 από τη Μεγίστη Λαύρα στην Ημαθία
 Η ΠτΔ και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος παρόντες στις εκδηλώσεις

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
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Κοινωνία / ΕκκλησίαΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Πρόγραμμα Ἑορτασμοῦ 
200στῆς Ἐπετείου τῆς ἐν τῇ Ἱερᾷ 

Μονῇ Δοβρᾶ μάχης καί τοῦ 
Ὁλοκαυτώματος τῆς Ναούσης

27 Ἀπριλίου 2022 - 1 Μαΐου 2022

Τετάρτη 27 Ἀπριλίου - 6:00 μ.μ.
(Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ναούσης)

Ὑποδοχή Ἱεροῦ Λειψάνου Ἁγίας Φιλοθέης τῆς 
Ἀθηναίας – Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς 
μνήμης τῶν Ἁγίων Πέντε Ἱερομαρτύρων
 
Πέμπτη 28 Ἀπριλίου - 7:00 π.μ.
(Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ναούσης)

Ὄρθρος καί Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλεί-
τουργο ἐπί τῇ ἐορτή τῶν Ἁγίων Πέντε Ἱερομαρ-
τύρων

Πέμπτη 28 Ἀπριλίου - 6:00 μ.μ. 
(Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ) 

Ὑποδοχή τοῦ Λαβάρου τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 
1821 ἀπό τήν Ι. Μ. Ἁγίας Λαύρας καί Ἱερῶν Λει-
ψάνων Ἁγίων Νεομαρτύρων - Μέγας Πανηγυρι-
κός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς Ζωοδόχου 
Πηγῆς - Ἁγιασμός καί ἀποκαλυπτήρια ἔργου 
ὑαλογραφίας

Παρασκευή 29 Ἀπριλίου - 7:00 π.μ.
(Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ)

Ὄρθρος καί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία 
- Λιτάνευση ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας Δοβρᾶ - 
ἀποκαλυπτήρια ἀδριάντος Γερο-Καρατάσου καί 
μνημείου πεσόντων κατά τήν ἐν Δοβρᾷ μάχην

Παρασκευή 29 Ἀπριλίου - 7:30 μ.μ.
(Χῶρος Τεχνῶν Δήμου Βεροίας)

«Ἀπ̓  τή Δοβρᾶ, στή Λευτεριά»

Καλλιτεχνική ἐκδήλωση γιά τή μάχη τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Δοβρᾶ μέ τή συμμετοχή τῆς χορωδίας 
τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Αἰγές» Βεργίνας 

καί τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Βεροίας
 Σάββατο 30 Ἀπριλίου - 10:00 π.μ.
(Μητρ. Κέντρον Πολιτισμοῦ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Ναούσης)

Συνέδριον μέ θέμα: «Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες καί ἡ 
ἐθνική παλιγγενεσία»

Σάββατο 30 Ἀπριλίου - 6:00 μ.μ.
(Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ναούσης)

Ὑποδοχή τοῦ Λαβάρου τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 
1821 ἀπό τήν Ι. Μ. Ἁγίας Λαύρας -Μέγας Πα-
νηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς 
μνήμης τῶν Ἁγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων 
προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνών και πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου 
- ἀποκαλυπτήρια μνημείου καί πάνδημη λιτα-
νεία στόν Χῶρο Μαρτυρίου (Κιόσκι)

Κυριακή 1 Μαΐου - 7:00 π.μ.
(Χῶρος Μαρτυρίου - Κιόσκι)

Ὑπαίθρια Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία καί 
Ἐπίσημη Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνών και πάσης 
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου

Κυριακή 1 Μαΐου – ἑσπέρας
(Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ)

Ἐγκαίνια τοῦ Παυλείου Κειμηλιαρχείου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἱεροί Θησαυροί»

 Συνέχεια από προηγούμενη  σελίδα
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣΠολιτική

Συνέντευξη στην εφημερίδα “InVeria”

Ο Νίκος Μπρουσκέλης (στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ) 
μιλά για την τρέχουσα κατάσταση, τις δημοσκοπήσεις και τις 
μετεκλογικές συνεργασίες

 Τι απάντησε για το αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας, όπως 

αναφέρουν φήμες και πληροφορίες

Συνέντευξη στο Νίκο Βουδούρη

Ο ιατρός ουρολόγος και στέ-
λεχος του ΠΑΣΟΚ - Κινήμα-
τος Αλλαγής Ημαθίας Νίκος 
Μπρουσκέλης, μίλησε στην 
ψηφιακή εφημερίδα «InVeria» 
και στον δημοσιογράφο Νίκο 
Βουδούρη. 

Ο Νίκος Μπρουσκέλης, από τα 
πρόσωπα της «πρώτης γραμμής» 
στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στην Ημα-
θία, απαντά για το πως τα πήγαμε 
ως κράτος και ως κοινωνία στα τε-
λευταία δύο δύσκολα χρόνια, την 
εκλογή του Ν. Ανδρουλάκη στην 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ και 
την δημοσκοπική άνοδο του κόμ-
ματος,  τις μετεκλογικές συνεργα-
σίες, αλλά και για το εάν επιθυμεί 
να είναι και πάλι υποψήφιος βου-
λευτής Ημαθίας.

Η συνέντευξη:

ΕΡ: Δύο και πλέον χρόνια ζού-
με σε πρωτοφανείς συνθήκες, 
αρχικά με την πανδημία του 
κορωνοϊού και τους τελευταί-
ους μήνες με την ακρίβεια, ενώ 
μαίνεται στην «γειτονιά» μας 
και ο πόλεμος της Ουκρανίας. 
Μέχρι τώρα, πως τα πήγαμε ως 
κράτος και ως κοινωνία;

ΑΠ: Τα τελευταία 15 χρόνια κι όχι 
τα 2 μόνο τελευταία, από το 2008 
ως σήμερα, η χώρα βρίσκεται στη 
δίνη αλλεπάλληλων κρίσεων. Στην 
αρχή η αλόγιστη οικονομική πολι-

τική της περιόδου ΝΔ του Κώστα 
Καραμανλή- την οποία απέκρυβε 
επιμελώς και ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προ-
χτές- τα μνημόνια που ακολούθη-
σαν, η πανδημία και η ενεργειακή 
κρίση προκαλούν ιλίγγους καθώς 
συνθλίβουν το σύνολο της οικονο-
μικής δραστηριότητας και φέρνουν 
βραχνά και αβεβαιότητα στο σύνο-
λο των πολιτών. 
Η ενεργειακή κρίση θα κορυφωθεί 
και ο χειμώνας που έρχεται θα εί-
ναι βαρύς καθώς τα κερδοσκοπικά 
παιχνίδια θα συνεχιστούν και ίσως 
η κρίση μετατραπεί σε επισιτιστι-
κή, ήδη στην περιοχή μας άρχισαν 
και οι ζωοκλοπές. 
Δυστυχώς η κυβέρνηση της ΝΔ 
ή δεν θέλει ή δεν έχει αντιληφθεί 
ούτε την έκταση, ούτε τις προεκτά-
σεις της κρίσης και είναι πιθανόν 
ότι τα νοικοκυριά δεν θα μπορούν 
να ανταπεξέλθουν ούτε στα βασι-

κά έξοδα διαβίωσης, αφού με τις 
κυβερνητικές ασπιρίνες δεν για-
τρεύεται ο καρκίνος της ακρίβειας.
Συνεπώς το κράτος δεν θεωρούμε 
ότι τα κατάφερε σε κανένα από τα 
μεγάλα ζητήματα, ούτε της πανδη-
μίας, αφού ούτε το ΕΣΥ και τους 
λειτουργούς του στήριξε ικανο-
ποιητικά-η χώρα μας είναι από τις 
πρώτες στον κόσμο σε θνητότη-
τα- ούτε της ακρίβειας, όπου όλοι 
γινόμαστε θεατές μιας απίστευτης 
αισχροκέρδειας. 
Οι ανατιμήσεις δεν είναι αποτέλε-
σμα αποκλειστικά της Ουκρανι-
κής κρίσης, αφού είχαν κλιμακωθεί 
από τον Σεπτέμβριο και ο αρμόδιος 
Υπουργός χλεύαζε τότε την πρότα-
ση μας περί μείωσης του ΦΠΑ σε 
βασικά αγαθά και εσχάτως δηλώ-
νει ότι θα την εφαρμόσει , όμως δεν 
λέει τίποτα ούτε για πλαφόν στην 
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα  
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ΠολιτικήΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ρήτρα αναπροσαρμογής, ούτε γι 
φορολόγηση των υπερκερδών των 
εταιριών ενέργειας, τα οποία η ΕΕ 
υπολογίζει σε 200 δις. 
Προτείναμε ακόμα την αύξηση 
άμεσα του κατώτατου μισθού στα 
750 ευρώ, την κατάργηση του ΕΦΚ 
για το αγροτικό πετρέλαιο για το 
2022 και την επιδότηση της αγο-
ράς λιπασμάτων και την επαναφο-
ρά ενός νέου τύπου ΕΚΑΣ. 
Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση νοιά-
ζεται για τους λίγους. 

ΕΡ: Μετά την εκλογή του Νί-
κου Ανδρουλάκη δημοσκοπι-
κά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εμφα-
νίστηκε με υψηλά ποσοστά, τα 
οποία όμως αρχίζουν να φθί-
νουν. Πιστεύετε ότι τελικά θα 
μπορέσει να πείσει ο νέος πρό-
εδρος τον κόσμο ή μέσα στην 
πόλωση υπάρχει ο κίνδυνος να 
«ξαναζήσει» το κόμμα μονο-
ψήφια ποσοστά;

ΑΠ:  Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι 
όπως λένε φωτογραφίες της στιγ-
μής, είναι τουλάχιστον βδομαδι-
άτικες και όπως είναι γνωστό ο 
φωτογράφος σε μια βδομαδιάτικη 
φωτογραφία μπορούσε να παρέμ-
βει. Την δημοσκόπηση άλλος την 
παραγγέλνει, άλλος την πληρώνει 
και άλλους εξυπηρετεί, μέσα από 
το ρετουσάρισμα του φωτογράφου 
και αυτό συνέβαινε και θα συμβαί-
νει πάντα. 
Άρα δεν μας τρελαίνουν οι δημο-
σκοπήσεις και δεν μας φοβίζει η 
πόλωση- ίσως θα έλεγα ότι μας 
εξυπηρετεί κιόλας όταν γίνεται 
ανάμεσα σε δυο πρόσφατα αποτυ-
χημένους- , γιατί η παράταξη και 
ο πρόεδρος έχουν και τις βάσεις, 
αλλά και το βάθος να ανταπεξέλ-
θουν σε οποιεσδήποτε συνθήκες . 
 Προσωπικά είμαι αισιόδοξος, για 
να μην πω βέβαιος, ότι το ΠΑΣΟΚ 
θα πάρει υψηλά ποσοστά. Θεωρού-
με ότι ο κόσμος κουράστηκε από 
τον τοξικό μικροδικομματισμό ΝΔ 
– ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε έχει δοκιμάσει 
και τους 2 και ξέρει πολύ καλά τι 
μπορεί να περιμένει από τον καθέ-

να πλέον.
Ξεκάθαρα  το Κίνημα θα έχει ένα 
υψηλό διψήφιο ποσοστό στις επό-
μενες εκλογές και θα μπορέσει να 
χαράξει τις εξελίξεις. Το ΠΑΣΟΚ 
δεν επιστρέφει ως ρυθμιστής, αλλά 
ως πρωταγωνιστής. 
Το διάστημα ως το συνέδριο μας 
που θα γίνει στο τέλος του Μάη 
είναι για μας πολύ πυκνό και ου-
σιαστικό, με δημιουργία εσωκομ-
ματικών γεγονότων, τα οποία όμως 
θα απασχολούν το σύνολο των πο-
λιτών. Εκλογή νέων οργανώσεων 
βάσης, νομαρχιακές, συνέδριο, κα-
ταστατικό, πρόγραμμα διακυβέρ-
νησης, επιλογή υποψηφίων στις 
βουλευτικές εκλογές, θεματικά 
προσυνέδρια, όπως αυτό που έγινε 
στην Θεσσαλονίκη που έβαλε τα 
θεμέλια για μια νέα δημόσια υγεία, 
ανοίγουν την διαβούλευση με την 
κοινωνία.  

ΕΡ: Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ζητά επί-
μονα εκλογές, με όσα συμβαί-
νουν γύρω μας, ώστε να προ-
κύψει κυβέρνηση με «νωπή» 
εντολή. Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 
γιατί κρατά ουδέτερη στά-
ση στο θέμα; Δεν θα έπρεπε 
ο λαός να εκφραστεί εκ νέου 
στην κάλπη κάτω από τα νέα 
δεδομένα, που δεν έχουν κα-
μία σχέση με όσα ίσχυαν το 
2019;
ΑΠ: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει 
σε όλους τους τομείς. Νομίζω αυτό 
το αντιλαμβάνονται ως και οι φίλοι 
της ΝΔ. Εμείς δεν κρατάμε ουδέ-
τερη στάση, αφού καταψηφίσα-
με την κυβέρνηση στην πρόταση 

δυσπιστίας. Φυσικά και θέλουμε 
εκλογές και ετοιμαζόμαστε για αυ-
τές, ωστόσο ρεαλιστικά μιλώντας, 
δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε, 
αφού ως γνωστόν τις αποφάσεις 
για τον χρόνο των εκλογών τις  λαμ-
βάνει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός 
κι όχι η αντιπολίτευση. Συμφωνώ 
ότι η σημερινή κατάσταση δεν έχει 
σχέση με το 2019, όπως νομίζω ότι, 
αν για παράδειγμα γίνουν  τελικά 
το 2023, όπως δήλωσε ο κ. Μητσο-
τάκης προσφάτως, η κατάσταση σε 
πολλά επίπεδα θα είναι πολύ δια-
φορετική ακόμα και από σήμερα 
που μιλάμε. 

ΕΡ: Μια κουβέντα που γίνεται 
συχνά, και αντιλαμβάνομαι 
ότι σας ενοχλεί ως κόμμα, εί-
ναι το αν είστε διατεθειμένοι 
να προχωρήσετε σε μετεκλο-
γικές συνεργασίες και αν ναι, 
με ποιο κόμμα. Δεν πιστεύετε, 
ωστόσο, ότι ο κόσμος που θα 
εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ – ΚΙ-
ΝΑΛ θα πρέπει να ξέρει τι στά-
ση θα κρατήσετε; 
ΑΠ: Είχα την εντύπωση ότι μια 
τέτοια ερώτηση μάλλον πολλαπλά 
έχει απαντηθεί από όλους και για 
πολλοστή φορά από τον Νίκο Αν-
δρουλάκη, από τότε που όλοι υπέ-
θεταν ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι συ-
μπληρωματική δύναμη στον ελλιπή 
μίζερο μικροδικομματισμό. Ειδικά 
στις εσωκομματικές εκλογές ήταν 
στην ημερήσια διάταξη. Θεωρούμε 
πώς η κοινωνία απάντησε τότε και 
απαντά και καθημερινά στο συγκε-
κριμένο ερώτημα. 

Συνέχεια από προηγούμενη 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα  
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Κε Βουδούρη, άλλοι κατέρχονται 
με ταχύτητα κιόλας τα σκαλοπάτια, 
συνεπώς άλλοι θα είναι οι ηττημέ-
νοι , όποιος από αυτούς θα έχει συ-
νέργεια στην Σοσιαλδημοκρατική 
πρόταση μας, γνωρίζει πού θα μας 
βρει. Όχι με την διαδικασία των 
τριήμερων διερευνητικών εντολών, 
όπου το μόνο που συμφωνείται εί-
ναι το μοίρασμα των υπουργείων 
και τα ονόματα των υπουργών. 
Αυτό έχει τελειώσει για τον Νίκο 
Ανδρουλάκη από το 2017 και το 
μόνο που μένει είναι η γραπτή προ-
γραμματική συμφωνία στη δική 
μας σοσιαλδημοκρατική πρόταση. 
Η Ελλάδα πρέπει να μπει σε μια 
νέα εποχή ανάπτυξης, αξιοκρατί-
ας, διαφάνειας με σεβασμό στους 
φόρους του ελληνικού λαού. 

ΕΡ: Να πάμε και στο… ζουμί. 
Ακούγεται έντονα ότι θα είστε 
ένας από τους έξι υποψηφίους 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙ-
ΝΑΛ στην Ημαθία. Ενδιαφέ-
ρεστε όντως για μια θέση στο 
ψηφοδέλτιο και αν ναι, τι νέο 
θα κομίζατε στο πολιτικό γί-
γνεσθαι της Ημαθίας και της 
χώρας;
ΑΠ: Εμείς ανοίγουμε τις πόρτες 
του κόμματος στην κοινωνία με 
αφετηρία τις αρχές και τις αξίες 

της δημοκρατικής παράταξης και 
σκοπεύουμε να χαράξουμε μιαν 
άλλη πορεία, συμβατή με τις σύγ-
χρονες ανάγκες των πολλών. Για 
αυτό τον λόγο έχει συγκροτηθεί 
ήδη η Επιτροπή Επιλογής Υποψή-
φιων Βουλευτών και  με γνώμονα 
την διαφάνεια και την αξιοκρατία, 
θα συντάξει σε εύλογο χρονικό δι-
άστημα τις λίστες των υποψήφιων 
βουλευτών ανά εκλογική περιφέ-
ρεια.  Με αυτό τον τρόπο και μέσα 
από την ιστοσελίδα του κινήματος 
αλλαγής στο διαδίκτυο, ήδη εκα-
τοντάδες πολίτες έχουν καταθέσει 
τα βιογραφικά τους και η επιτροπή 
θα αποφασίσει μετά το συνέδριο, 
ούτως ώστε τα ψηφοδέλτια μας να 
είναι έτοιμα τον Ιούνιο, στο μεγα-
λύτερο τουλάχιστον ποσοστό.  
Η επιλογή των υποψήφιων βου-
λευτών δεν θα περιοριστεί όμως 
μόνον εντός των μελών του Κινή-

ματος μας, αλλά θα διευρυνθεί 
απηχώντας ευρύτερα στρώματα 
της ελληνικής κοινωνίας, μετά και 
από την τελική διαβούλευση και με 
τις νέες οργανώσεις που θα έχουν 
στο μεταξύ προκύψει. Στόχος του 
κόμματος είναι η ριζική ανανέωση 
των ψηφοδελτίων, με καταξιωμένα 
πρόσωπα με υψηλό κύρος από τον 
χώρο της επιστήμης, , των εργαζο-
μένων, των επιχειρήσεων, της αυ-
τοδιοίκησης και των αγροτών. 
Σε αυτό το πλαίσιο που σας προα-
νέφερα θα συζητηθεί και η πιθανό-
τητα μιας δικής μου υποψηφιότη-
τας. 

Ν.Β.: κ. Μπρουσκέλη, ευχαρι-
στώ πολύ για την συνέντευξη 
και τον χρόνο σας.
Ν.Μπρ.: Ευχαριστώ κι εγώ, καλό 
Πάσχα και καλή Ανάσταση σε σας 
και στους αναγνώστες σας. n

Συνέχεια από προηγούμενη 
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Εθιμοτυπική και συνάμα προ-
σκυνηματική επίσκεψη στην 
έδρα του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου στο Φανάρι, στην Κων-
σταντινούπολη, πραγματοποίη-
σε το απόγευμα του Σαββάτου 
16 Απριλίου 2022 ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ημαθίας Κώστας Κα-
λαϊτζίδης, ο οποίος έγινε δεκτός 
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ. Βαρθολομαίο.

Καλωσορίζοντας τον αντιπερι-
φερειάρχη, τους δημοσιογρά-

φους και τους υπόλοιπους συμ-
μετέχοντες, ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης ευχαρίστησε για 
την επίσκεψη και το ενδιαφέ-
ρον για την «μητέρα εκκλησία», 
ενώ πληροφορηθείς για την πα-
ρουσία και δημοσιογράφων που 
μετέβησαν στο Φανάρι για να 
καλύψουν την επίσκεψη, έκα-
νε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο, 
την δύναμη, αλλά και την ευθύ-
νη των ΜΜΕ. Μετά το τέλος της 
ομιλίας του Οικουμενικού Πα-

τριάρχη, ο αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας του έδωσε αναμνηστι-
κά δώρα από την Ημαθία, ενώ 
ο κ. Βαρθολομαίος προσέφερε 
ένα σταυρουδάκι και ένα βιβλίο 
σχετικά με την τελετή παραγω-
γής του Αγίου Μύρου, που κάθε 
10 χρόνια περίπου τελείται στο 
Φανάρι αυτή την περίοδο.

Ο κ. Καλαϊτζίδης μετέβη στην 
Κωνσταντινούπολη συνοδευό-
μενος από δημοσιογράφους των 
περισσότερων ΜΜΕ της Ημα-

Ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας  
Κώστας Καλαϊτζίδης στον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι
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θίας (κλήθηκαν να στείλουν εκ-
προσώπους τα ΜΜΕ του νομού) 
και άλλους πολίτες, στο πλαίσιο 
αποστολής που οργανώθηκε με 
έξοδα του ίδιου και των συμμε-
τεχόντων.

Σε σχετική ανάρτηση στα 
social media ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης ανέφερε:

Βρίσκομαι στην Κωνσταντι-
νούπολη σε ιδιωτική επίσκεψη 
παρέα με δημοσιογράφους της 
Ημαθίας, με συνεργάτες και κα-
λούς φίλους. Ύψιστη τιμή και ευ-
λογία σήμερα, για όλες και όλους 
μας, να γίνουμε δεκτοί από τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίο, ο οποίος μας κα-
λωσόρισε εγκάρδια. Του απένει-
μα τιμητική πλακέτα σε ανάμνη-
ση της επίσκεψής μας και για να 
τιμήσω τα 30 χρόνια της Πατρι-
αρχίας του. Μαζί του πρόσφερα 
έναν τόμο για τον αρχαιολογι-
κό χώρο της Βεργίνας και άλλα 
αναμνηστικά, αντιπροσωπευτι-
κά του τόπου μας, της Ημαθίας. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας 
ευχαρίστησε και με έμφαση, μας 
μετέφερε τη χριστιανική εντολή 
της αγάπης. Νωρίτερα επισκε-
φθήκαμε την Αγιά-Σοφιά και τα 
λόγια περισσεύουν. Αμέτρητη εί-
ναι η συγκίνηση που χωράει σε 
μια τέτοια επίσκεψη, αμέτρητη 
είναι και η ένταση με την οποία 
σε συγκλονίζει. Καλή Ανάσταση 

σε όλο τον κόσμο από τη Βασι-
λεύουσα Πόλη.

Επίσκεψη στην Παναγία 
των Βλαχερνών

Επίσης, ο κ. Καλαϊτζίδης και η 
αποστολή της Ημαθίας έγιναν 
δεκτοί στην ιστορική Μονή της 
Παναγίας των Βλαχερνών, εκεί 
που ψάλθηκε για πρώτη φορά 
ο Ακάθιστος Ύμνος, όπου τους 
υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης 
Αλικαρνασσού κ. Ανδρια-
νός, παρουσία και του Μητρο-
πολίτης Πέτρας (Εκκλησία 
Κρήτης) κ. Γερασίμου. 

Ο κ. Ανδριανός, που υπήρξε συμ-
φοιτητής και φίλος του Μητρο-
πολίτη Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντλεή-
μονα, μίλησε εγκάρδια για τον 
Επίσκοπο της Ημαθίας, για τον 

αντιπεριφερειάρχη, αλλά και 
για τον τουριστικό πράκτορα 
Απόστολο Εμμανουηλίδη, 
τον οποίο γνωρίζει για πάνω από 
30 χρόνια, μέσα από τις αμέτρη-
τες προσκηνηματικές εκδρομές 
στην Πόλη και στα Μνημεία της. 

Επαφές με επιχειρηματίες 
του Τουρισμού της Τουρκίας

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο 
Φανάρι, ο κ. Καλαϊτζίδης είχε 
την ευκαιρία να συναντηθεί με 
υψηλόβαθμα στελέχη του Του-
ρισμού στην Τουρκία και Τούρ-
κους επιχειρηματίες στον του-
ριστικό τομέα, προκειμένου να 
ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνί-
ας ώστε να εξεταστούν επενδυ-
τικές προοπτικές στην Ημαθία 
και όχι μόνο. 
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Την παραίτηση από την θέση του αντιπροέδρου 
του Δ.Σ. της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. υπέβαλλε ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος Ημαθίας Απόστολος Νεστορό-
πουλος, εξαπολύοντας ευθείες βολές για αδράνεια 
κατά του Πρόεδρου του Δ.Σ. της Α.Ε. και αντιπε-
ριφερειάρχη Ημαθίας, Κώστα Καλαϊτζίδη. 

Η επιστολή παραίτησης του κ. Νεστορόπου-
λου, την οποία κοινοποίησε στα ΜΜΕ, ανα-
φέρει:

Κ. Πρόεδρε

Σύμφωνα με το από 18-12-2019 πρακτικό του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. μου 
ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της 
εταιρείας.
Ύστερα από εξαντλητική σκέψη και πολύμηνη 
υπομονή, αναγκάζομαι να υποβάλω την ΠΑΡΑΙ-
ΤΗΣΗ μου από τη θέση του Αντιπροέδρου της 
εταιρείας ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε., καθώς πλέον δεν δι-
ατηρώ ούτε την παραμικρή αμφιβολία περί της 
αδυναμίας σας να λειτουργήσετε την εταιρεία με 
τον τρόπο που αρμόζει στις δυνατότητες της και 
είναι σύμφωνος με τα όσα υποσχεθήκαμε προε-
κλογικά στο λαό της Ημαθίας.

Ειδικότερα γνωρίζετε καλά ότι:
1.- Από την ημέρα ανάληψης των ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
μας και μέχρι σήμερα ήτοι επί 28 ΜΗΝΕΣ ουδέ-
ποτε συνεδρίασε το Δ.Σ. της εταιρείας.
2.- Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα των 28 ΜΗ-
ΝΩΝ η εταιρεία ουδέποτε λειτούργησε τουλάχι-
στον εμφανώς, εκτός κι αν λειτούργησε ως ατομι-
κή επιχείρηση με τη δική σας μόνο παρουσία και 
κανενός άλλου μέλους του Δ.Σ.

3.- ΘΛΙΒΕΡΟ αποτέλεσμα της ως άνω αδράνειας 
της εταιρείας, όχι μόνο για το διάστημα των 28 
ΜΗΝΩΝ που είμαι εγώ μέλος του Δ.Σ., αλλά και 
για όλο το διάστημα των τελευταίων 8 ΕΤΩΝ ηου 
είστε Πρόεδρος, είναι η εμφάνιση συσσωρευμέ-
νων ζημιών, που δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν.
4. Το φιλέτο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ που ιδιοκτη-
σιακά ανήκει στην εταιρεία, έχει τα τελευταία 8 
ΧΡΟΝΙΑ που ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, εγκα-
ταλειφθεί αποκλειστικά με ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ 
στα χέρια του κάθε καταπατητή.
5.- Λαμβάνοντας υπ ‘όψιν την παραπάνω συμπε-
ριφορά σας, τόσο στην εταιρεία όσο και στην Π.Ε. 
Ημαθίας προκύπτει η έλλειψη διάθεσης να συνερ-
γαστείτε με τους Περιφερειακούς σας Συμβούλους 
για το καλό της Ημαθίας και της παράταξης γενι-
κότερα
6.- Μετά οπό αυτά και ΕΠΕΙΔΗ στη μέχρι σήμερα 
διαδρομή μου έχω μάθει και να συμπεριφέρομαι 
συλλογικά και να προσπαθώ να κάνω πράξη μετε-
κλογικά όσα είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά.

Σας υποβάλω την παραίτησή μου από μέλος του 
Δ.Σ. της ΑΜΑΛΘΕΙΑ και παρακαλώ να γίνει ΑΠΟ-
ΔΕΚΤΗ.

Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η στάση του Κώστα Καλαϊτζίδη

Ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζί-
δης, προς το παρόν, δεν προέβη σε καμία απάντη-
ση προς όσα ο κ. Νεστορόπουλος αναφέρει στην 
επιστολή παραίτησής του. 
Υπενθυμίζεται ότι στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. μετέχει 
ο Δήμος Βέροιας, μαζί με την Περιφέρεια Κ. Μα-
κεδονίας, την υπό εκκαθάρριση ΕΑΣ και με μικρό 
ποσοστό το Επιμελητήριο Ημαθίας. 
Οι μετοχές του Δ. Βέροιας περιήλθαν στην κυριό-
τητά του μετά την συγχώνεση του πρώην Δ. Απο-
στόλου Παύλου με τον Δ. Βέροιας. 
Τελευταίος Δήμαρχος Απ. Παύλου ήταν ο Από-
στολος Νεστορόπουλος (2007-2010), ενώ αντί-
στοιχα οι μετοχές της Περιφέρειας προήλθαν από 
την διοικητική συγχώνευση της πρώην Νομαρχίας 
Ημαθίας, που ήταν ο αρχικός μέτοχος (τελευταίος 
Νομάρχης και, στη συνέχεια, πρώτος αντιπεριφε-
ρειάρχης Ημαθίας ήταν ο Κώστας Καραπανα-
γιωτίδης).

“Στα έγκατα” του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
-Πρόστιμα για παράνομη κίνηση πεζών και ζώων 
-Πατίνι…αυτός “ο εξωγήινος”

Παραίτηση με αιχμές του Απόστολου Νεστορόπουλου 
από το Δ.Σ. της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣΠολιτισμός / Κοινωνία

Διανύοντας πρωτόγνωρες και δύσκο-
λες καταστάσεις, γεμάτες άγχος , ακρί-
βεια και σε πολλές περιπτώσεις, πείνα, 
ο αριθμός των ατόμων που χρήζουν 
άμεσα από βοήθεια αυξάνεται όλο ένα 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δή-
μου μας.

Τα προϊόντα που διατίθενται είναι δυ-
σανάλογα  με τον αριθμό των εγγεγραμ-
μένων ωφελούμενων, πόσο μάλλον για 
τις έκτακτες περιπτώσεις που προκύ-
πτουν σε καθημερινή πλέον βάση.

Δεδομένου ότι το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο στηρίζεται κυρίως σε δωρεές και 

αναγνωρίζοντας απόλυτα πως όλοι βι-
ώνουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των δωρεών συγκριτικά με παλαιότερα 
έτη.

Υπάρχουν όμως οικογένειες, οι οποίες 
δεν έχουν ούτε τα προς το ζην και θα 
μπορούσαμε να τις ενισχύσουμε, ιδιαί-
τερα τις μέρες του Άγιου Πάσχα.

Σας καλούμε λοιπόν να συνεισφέρετε 
σε είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα μα-
κράς διάρκειας: αλεύρι, αλάτι, ζάχα-
ρη, λάδι, ρύζι, όσπρια, ζυμαρικά, εβα-
πορέ κ.α) και είδη ατομικής υγιεινής 
(απορρυπαντικό ρούχων, χαρτί υγεί-
ας, σαπούνι, σαμπουάν, αφρόλουτρο, 
οδοντόκρεμα, σερβιέτες κ.α), ώστε να 
στηρίξουμε μαζί τους συνανθρώπους 
μας και να κάνουμε τις μέρες τους πιο 
φωτεινές.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Πιστεύουμε ακόμα στην ανθρωπιά και 

την αλληλεγγύη γι’ αυτό βασιζόμαστε 
σ’ εσάς.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου 
Βέροιας λειτουργεί στο πλαίσιο της 
πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγα-
θών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινω-
νικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020».

Σταδίου 51, ΤΚ 59131

Τηλέφωνα:  

2331353824, Αθανασία Λαμπριανίδου

2331353811, Δήμητρα Καρατζά

Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30-15:30

e-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr

www.facebook.com/koinoniko.
pantopoleio.veria

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής  
Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού 

Γεωργία Μπατσαρά

Έκκληση Κοινωνικού Παντοπωλείου 
για συνεισφορά ειδών πρώτης ανάγκης ενόψει Πάσχα

“Στα έγκατα” του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
-Πρόστιμα για παράνομη κίνηση πεζών και ζώων 
-Πατίνι…αυτός “ο εξωγήινος”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με μεγάλη χαρά ανα-
κοινώνει την έναρξη λειτουργίας των μουσείων και αρχαι-
ολογικών χώρων της αρμοδιότητάς της με το διευρυμένο, 
θερινό ωράριο από το Σάββατο 16 Απριλίου 2022. 

Η λειτουργία των μουσείων μας θα γίνει σύμφωνα με τα 
ισχύοντα κάθε φορά υγειονομικά πρωτόκολλα, οι κανόνες 
των οποίων βρίσκονται αναρτημένοι σε εμφανές σημείο 
στην είσοδο κάθε μουσείου και αρχαιολογικού χώρου. 

Το ωράριο λειτουργίας αναλυτικά:
Μουσείο των Βασιλικών Τάφων: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. 

Νέο Μουσείο Αιγών (από τον Ιούνιο): Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00

Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. 

Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. 

Αρχαιολογικός χώρος Αγ. Παταπίου: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.

Αρχαιολογικός χώρος Αιγών: Θέατρο και πάρκο του Νεκροταφείου των Τύμβων και της Βασιλικής Συ-
στάδας των Τημενιδών: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.

Αρχαιολογικός χώρος Μίεζας: Νυμφαίον και του Θέατρο: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 
12:00-20:00.

Την Κυριακή του Πάσχα και την Πρωτομαγιά οι χώροι και τα μουσεία μας θα παραμείνουν κλειστά, 
ενώ την Μ. Παρασκευή θα λειτουργήσουν από τις 12:00-17:00 και το Μ. Σάββατο από τις 8:30-15:30.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλό Πάσχα!

Το θερινό ωράριο λειτουργίας μουσείων, μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Ημαθίας
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Γράφει ο Θάνος ΚάλληςΑΠΟΨΕΙΣ

Ανατροπή του πολιτικού σκηνικού 
στην Ελλάδα

Διογκώνεται η δυσαρέσκεια 
των Ελλήνων πολιτών για την 
κυβέρνηση λόγω ακρίβειας και 
λογαριασμών ρεύματος και οι 
τελευταίες σφυγμομετρήσεις 
-ακόμα και οι συστημικές- κα-
ταγράφουν ανατροπή του πολι-
τικού σκηνικού, όσο πλησιάζει 
«η ώρα της κρίσης» στην κάλ-
πη, είτε γίνουν εκλογές μεταξύ 
Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, είτε γί-
νουν στο τέλος της τετραετίας.

Χαρακτηριστική της νέας πο-
λιτικής κατάστασης που δια-
μορφώνεται στην χώρα είναι η 
δημοσκόπηση της αξιόπιστης 
εφημερίδας «Δημοκρατία», που 
διαπιστώνει δραματικό κλεί-
σιμο της ψαλίδας μεταξύ της 
Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Αναλυτικά η έρευνα έγι-
νε τηλεφωνικά από την εταιρία 
Real Polls για λογαριασμό της 
προαναφερόμενης εφημερίδας, 
από τις 30 Μαρτίου έως και τις 
2 Απριλίου, σε 2.096 άτομα, με 
χρήση δομημένου ερωτηματολο-
γίου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα της δημοσκόπησης, η δια-
φορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στο 

4,6%,για πρώτη φορά κάτω από 
το «ψυχολογικό» φράγμα του 
5%. Συγκεκριμένα, η Ν.Δ. πέ-
φτει στο 29% από 30,3% στην 
αντίστοιχη έρευνα του Φεβρου-
αρίου, την ίδια στιγμή που ο 
ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει σχεδόν κατά 
μια μονάδα τα ποσοστά του, σε 
24,4% από 23,5%. 

Το ποσοστό που κερδίζει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ το χάνει το Κινάλ-Πασόκ, 
το οποίο δέχεται πιέσεις τόσο 
από τα δεξιά όσο και από τα αρι-
στερά του και πέφτει στο 10,2% 
από το 11,1% που είχε τον Φε-
βρουάριο. Το ΚΚΕ καταγράφε-
ται στο 3,6%,η Ελληνική Λύση 
στο 3,5% και το Μέρα25 στο 2% 
με πτώση 1,2 μονάδων.

Κόλαφος είναι, όμως, τα απο-
τελέσματα της δημοσκόπησης 
και για τους χειρισμούς της κυ-
βέρνησης στο θέμα του πολέμου 
στην Ουκρανία και κυρίως στην 
επιλογή της να αποστείλει θα-
νατηφόρα όπλα που θα χρησι-
μοποιηθούν κατά της Ρωσίας. Η 
απόφαση της κυβέρνησης κατα-
δικάζεται συντριπτικά καθώς το 
72,6% των ερωτηθέντων απά-
ντησε ότι κρίνει αρνητικά την 

αποστολή όπλων στην Ουκρα-
νία.

Νέα δημοσκόπηση, της Prorata 
αυτή τη φορά για την «Εφημε-
ρίδα των Συντακτών», δείχνει 
ψαλίδισμα της δημοσκοπικής δι-
αφοράς μεταξύ κυβέρνησης και 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η 
έρευνα της Prorata διεξήχθη πα-
νελλαδικά από τις 8 έως τις 11 
Απριλίου σε πανελλαδικό δείγμα 
1236 ατόμων (χρήση ποσόστω-
σης σε φύλο, ηλικία και τόπο δι-
αμονής σύμφωνα με τα στοιχεία 
απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ) και 
μέθοδο CAWI.

Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση 
κατεβάζει την διαφορά μεταξύ 
των δυο μεγαλύτερων κομμάτων 
στις πεντέμισι μονάδες πλέον. Η 
εκλογική επιρροή της ΝΔ (30%) 
υποχωρεί κατά 1% συγκριτικά με 
τη μέτρηση του Μαρτίου, ενώ η 
αντίστοιχη  του ΣΥΡΙΖΑ (24,5%) 
αυξάνεται κατά 0,5%.

Παράλληλα, το Κίνημα Αλλα-
γής δείχνει να πιέζεται περαιτέ-
ρω μετά την πρόσκαιρη, όπως 
φαίνεται, ανοδική του πορεία, 
ανιχνευόμενο στο 12%.Η δημο-

Γράφει ο Θάνος Κάλλης  
Δημοσιογράφος - Δικηγόρος - Ιστορικός

Συνέχεια στην επόμενη 
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ΑΠΟΨΕΙΣΓράφει ο Θάνος Κάλλης

σκοπική εικόνα των υπόλοιπων 
κομμάτων δεν μεταβάλλεται ση-
μαντικά, με το ΚΚΕ να συγκε-
ντρώνει το 5% των προτιμήσεων, 
την Ελληνική Λύση το 3,5% και 
το Μέρα25% το 2%,ποσοστό που 
δεν του εξασφαλίζει κοινοβου-
λευτική εκπροσώπηση. 

Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά 
είναι η δημοσκοπικά ορατή απο-
τύπωση του κόμματος του οποί-
ου ηγείται ο Ηλίας Κασιδιάρης, 
πρώην βουλευτής της Χρυσής 
Αυγής, με έντονες ανοδικές τά-
σεις.

Από την δημοσκόπηση της 
Prorata φαίνεται ότι τα τερά-
στια οικονομικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η Πατρίδα 
μας, απασχολούν σε πρώτο πλά-
νο τους Έλληνες πολίτες οι οποί-
οι εκτός από την έντονη ανησυ-
χία τους για την ακρίβεια που 
εξανεμίζει τα εισοδήματα τους, 
χρεώνουν στην κυβέρνηση ανε-
πάρκεια μέτρων και πολιτικών 
για την αντιμετώπιση του φαι-
νομένου.

Ειδικότερα, ως προς τα ευρή-
ματα της έρευνας, η ακρίβεια 
σε βασικά είδη επιβίωσης (όπως 
ρεύμα, θέρμανση και τρόφιμα), 
οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθή-
κες εργασίας είναι τα ζητήματα 
που ανησυχούν την κοινωνία 
κατά την τρέχουσα περίοδο, δι-
ατηρώντας -ή και ενισχύοντας- 
την ένταση των αρνητικών συ-
ναισθημάτων (απογοήτευση, 
θυμός, απελπισία και φόβος) για 
την πολιτική και οικονομική κα-
τάσταση της χώρας.

Την ίδια ώρα, η 
πλειονότητα των 
ερωτηθέντων  (76%) 
θεωρεί ανεπαρκή τα 
μέτρα που έχει λάβει 
η κυβέρνηση για την 
αντιμετώπιση του κύ-
ματος της ακρίβειας, 
με τους περισσότε-
ρους να αποδίδουν 
την εν λόγω ανεπάρ-
κεια όχι σε εξωγενείς 
παράγοντες, όπως η 

ενεργειακή κρίση ή οι περιορι-
σμένες δημοσιονομικές δυνα-
τότητες της χώρας, αλλά στις 
πολιτικές του κυβερνώντος κόμ-
ματος.

Όπως χαρακτηριστικά σημει-
ώνει, ο επικεφαλής των πολιτι-
κών ερευνών της Prorata, Άγ-
γελος Σεριάτος: «Τα ευρήματα 
αλλά και το ότι περίπου οι μισοί 
πολίτες επιθυμούν την προκήρυ-
ξη εκλογών επιβεβαιώνουν την 
υπόθεση ότι η αντικυβερνητική 
«γκρίνια» έχει μετασχηματιστεί 
σήμερα σε διευρυμένη κοινωνι-
κή δυσαρέσκεια με αντικυβερ-
νητικό προσανατολισμό. Είναι 
μια σαφής ένδειξη αλλαγής του 
πολιτικού σκηνικού. Μια κοινω-
νία κουρασμένη και θυμωμένη, 
έτοιμη να μεταβάλει την εκλογι-
κή της συμπεριφορά».

Και συνεχίζει: «Κερδισμένο 
στη μεγάλη εικόνα είναι σαφώς 
το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, που δείχνει μετά 
από μια περίοδο στασιμότητας 
να κερδίζει πόντους, ευνοούμενο 
σαφώς και από την υποχώρηση 
του αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρεύματος….».

Είναι αναντίρρητο γεγονός, ότι 
η Ελλάδα βρίσκεται σε τραγική 
οικονομική κατάσταση και τους 
επόμενους μήνες τα νοικοκυριά 
και οι επιχειρήσεις θα φτάσουν 
στα όρια τους, καθώς η ακρίβεια 
και οι ληστρικοί λογαριασμοί 
ρεύματος, τους έχουν οικονομι-
κά εξαθλιώσει.

Οι Έλληνες αδυνατούν ήδη να 
καλύψουν βασικές τους ανά-
γκες, πόσο μάλλον να ανταπο-
κριθούν σε υποχρεώσεις όπως 

είναι η πληρωμή φόρων, ασφα-
λιστικών εισφορών και λογαρια-
σμών, που σύντομα θα προστεθεί 
και η πληρωμή του άδικου και 
λαομίσητου ΕΝΦΙΑ, των δόσεων 
της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής και του φόρου εισοδήματος. 
Η στάση πληρωμών φαίνεται να 
είναι μονόδρομος.

Υπάρχουν ενδείξεις -αν όχι 
αποδείξεις- ότι ένα σημαντικό 
κομμάτι του εκλογικού σώματος, 
δεν θα ψηφίσουν με κριτήρια 
ιδεολογικά ή κομματικών προ-
γραμμάτων, αλλά με βασικό κρι-
τήριο την «τσέπη» τους και την 
απομάκρυνση από την εξουσία 
όσων θεωρούν υπαίτιους για τις 
συνθήκες που έχουν διαμορφω-
θεί στην χώρα. Είναι η γνωστή 
από τα μνημονιακά χρόνια, αρ-
νητική ψήφος.

Εξάλλου, δεν πρέπει να εκφεύ-
γουν  της προσοχής μας και οι 
εξελίξεις που διαδραματίζονται 
στα εσωτερικά της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης με το συνέδριο 
και την εκλογή του προέδρου 
του κόμματος (15 Μαϊου) από 
την λαϊκή βάση, που πιθανόν θα 
δημιουργήσουν μελλοντικά τις 
συνθήκες για θετική δυναμική 
στην κοινωνία και ως μια ελκυ-
στική επιλογή για την κατάλη-
ψη της εξουσίας. 

Μέσα σε αυτό το γενικότερο 
πλαίσιο και καθώς δεν διαφαί-
νεται δυνατότητα ανακοπής και 
πολύ περισσότερο αναστροφής 
της πτωτικής πορείας, εν ολίγοις 
η κατάσταση είναι μη αναστρέ-
ψιμη, φαίνεται ότι έχει αρχίσει η 
αντίστροφη μέτρηση για την τω-
ρινή κυβέρνηση.

Συνέχεια από προηγούμενη
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Με την  Σοφία Τσιάμη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ...ζόμαστε

Ήτανε λέει Αύγουστος! Κι ήτανε 
λέει νύχτα! Και το φεγγάρι ήρθε 
και γέμισε! Γέμισε τόσο πολύ, που 
έμοιαζε με μια τεράστια φωτεινή 
μπάλα. Και πήγε και κρεμάστη-
κε πάνω από μια λίμνη. Τη λίμνη 
του Βασιλείου των Πιθήκων. Και 
θαρρούσες πως έβγαινε μέσα από 
τα σκοτεινά νερά της. Κι έλαμπε! 
Έλαμπε! Έλαμπε τόσο πολύ!

Τότε ήταν που το είδε ο Βασιλιάς 
των Πιθήκων. Το είδε και θαμπώ-
θηκε από τη λάμψη του! Κι αλί-
μονο! Νόμισε πως βρήκε μια με-
γάλη μπάλα από χρυσάφι. 

Χωρίς να χάσει χρόνο, έβγαλε μια 
δυνατή «Ααααα..! Ααααα! Ααα-
αα!» κραυγή και κάλεσε όλους 
τους υπηκόους του. Μαζεύτηκαν 
όλοι πάνω στα κλαδιά τού πιο 
ψηλού δέντρου τού βασιλείου.

«Κοιτάξτε!» τους είπε τότε ο Βα-
σιλιάς των Πιθήκων. «Κοιτάξτε 
πόσο τυχεροί είμαστε! Μέσα στη 
λίμνη μας υπάρχει ένας μεγάλος 
θησαυρός! Μια μπάλα από χρυ-
σό! Πρέπει να βρούμε τρόπο να 
την πάρουμε! Αν τα καταφέρου-
με, θα γίνουμε το πιο πλούσιο και 
το πιο ισχυρό βασίλειο της ζού-
γκλας».

Οι πίθηκοι τον κοίταξαν με απο-
ρία. Να την πάρουνε. Ναι! Αλλά 
πώς; Πώς να φτάσουν στο κέντρο 
της λίμνης χωρίς να πνιγούν; Κα-
νείς τους δεν ήξερε να κολυμπά.

«Έχω μια ιδέα!» είπε ο Βασιλιάς 
Πίθηκος και κοίταξε τον πιο με-
γαλόσωμο από τους υπηκόους 
του.

«Εσύ! Εσύ, που είσαι ο πιο δυ-
νατός, κρατήσου γερά από αυτή 
την κορυφή!»

Ο πιο μεγαλόσωμος πίθηκος έκα-
νε ό,τι του είπε ο Βασιλιάς. Κρα-
τήθηκε γερά από την κορυφή.

«Εσύ! Εσύ, που είσαι ο δεύτερος 
πιο δυνατός, πιάσε το χέρι του, τε-
ντώσου και σκύψε να πάρεις τη 
χρυσή μπάλα!»
Έτσι κι έγινε. Ο δεύτερος πιο με-
γαλόσωμος πίθηκος έκανε ό,τι 
του είπε ο Βασιλιάς. Έπιασε το 
χέρι του πρώτου, που κρατούσε 
γερά την κορυφή κι άρχισε να τε-
ντώνεται και να σκύβει προσπα-
θώντας να πιάσει το φεγγάρι.

Μα όσο κι αν τεντωνόταν, όσο κι 
αν έσκυβε δεν μπορούσε να φτά-
σει στο κέντρο της λίμνης.

Τότε ο βασιλιάς φώναξε τον τρίτο 
πιο δυνατό υπήκοό του.

«Εσύ! Εσύ, που είσαι ο τρίτος πιο 
δυνατός, πιάσε το χέρι του δεύτε-
ρου, τεντώσου και σκύψε να πά-
ρεις τη χρυσή μπάλα!»
Έτσι κι έγινε. Ο τρίτος  πιο μεγα-
λόσωμος πίθηκος έκανε ό,τι του 
είπε ο Βασιλιάς. Έπιασε το χέρι 
του δεύτερου, που έπιανε το χέρι 
του πρώτου, που κρατούσε γερά 
την κορυφή, κι άρχισε να τεντώ-
νεται και να σκύβει προσπαθώ-
ντας να πιάσει το φεγγάρι.

Μα όσο κι αν τεντωνόταν, όσο κι 
αν έσκυβε δεν μπορούσε να φτά-
σει στο κέντρο της λίμνης.

Τότε ο βασιλιάς φώναξε τον τέ-
ταρτο πιο δυνατό υπήκοό του.

«Εσύ! Εσύ, που είσαι ο τέταρτος 
πιο δυνατός, πιάσε το χέρι του τρί-
του, τεντώσου και σκύψε να πά-
ρεις τη χρυσή μπάλα!»
 Έτσι κι έγινε. Ο τέταρτος  πιο 
μεγαλόσωμος πίθηκος έκανε ό,τι 
του είπε ο Βασιλιάς. Έπιασε το 
χέρι του τρίτου, που έπιανε το 
χέρι του δεύτερου, που έπιανε το 
χέρι του πρώτου, που κρατούσε 
γερά την κορυφή κι άρχισε να τε-

ντώνεται και να σκύβει προσπα-
θώντας να πιάσει το φεγγάρι.

Μα όσο κι αν τεντωνόταν, όσο κι 
αν έσκυβε ούτε αυτός  μπορούσε 
να φτάσει στο κέντρο της λίμνης.

Και τότε ο Βασιλιάς των Πιθήκων 
φώναξε τον πέμπτο… και μετά 
τον έκτο… και μετά τον έβδομο… 
τον όγδοο… τον ένατο… το δέκα-
το… μέχρι που δεν έμεινε κανέ-
νας πίθηκος πάνω στα κλαδιά.

Κι όταν ο τελευταίος άπλωσε το 
χέρι του κι ήταν έτοιμος να πιάσει 
το φεγγάρι: 

«Σταθείτε!» φώναξε ο Βασιλιάς 
από την κορυφή του δέντρου 
«Εγώ είμαι ο Βασιλιάς! Εγώ θα 
αγγίξω πρώτος τη χρυσή μπάλα!»
Κι αμέσως, άρχισε να πηδάει από 
πίθηκο σε πίθηκο, από τον πρώ-
το στο δεύτερο, από το δεύτερο 
στον τρίτο, από τον τρίτο στον 
τέταρτο… μέχρι που έφτασε στον 
τελευταίο.

 Και σαν έφτασε στον τελευταίο, 
άπλωσε το χέρι του να πιάσει το 
φεγγάρι. Μα εκείνη ακριβώς τη 
στιγμή, ο πρώτος πίθηκος, που 
είχε από ώρα κουραστεί και δεν 
άντεχε άλλο, άφησε την κορυφή 
του δέντρου και Σπλαςς! Σπλαςς! 
Σπλαςς! Σπλαςς! με πρώτο το Βα-
σιλιά τους, ο ένας πίθηκος μετά 
τον άλλο βρέθηκαν στα σκοτεινά 
νερά της λίμνης.

Κι αν δεν ήταν,  για να τους μαζέ-
ψουν μέσα από τη λίμνη, όλα τα 
ζώα του δάσους, που παρακολου-
θούσαν εδώ και ώρα την άμυαλη 
προσπάθεια των πιθήκων, θα εί-
χαν όλοι πνιγεί με πρώτο το Βα-
σιλιά τους!

Βρεγμένοι και καταντροπιασμέ-
νοι για τη χαζομάρα τους οι πίθη-
κοι χάθηκαν γρήγορα μέσα στα 
πυκνά φυλλώματα της ζούγκλας 
και δεν προσπάθησαν ποτέ ξανά 
να πιάσουν το φεγγάρι.

Παραμυθια...ζόμαστε

“Κυνηγώντας το φεγγάρι!”
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Γεγονότα της εβδομάδας 
που πέρασε σε τίτλους

Τραγωδία στην Ημαθία - 14χρονη έχασε την 
ζωή της σε δυστύχημα στην Εγνατία Οδό 

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, 
στο ύψος του κόμβου Κουλούρας την Παρασκευή 
15 Απριλίου 2022 το μεσημέρι, καθώς μετά από 
τροχαίο δυστύχημα έχασε την ζωή της η 14χρονη 
μαθήρια Γυμνασίου Χριστίνα Χειμωνοπούλου, 
ενώ τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κα-
τάσταση ο πατέρας της Ελευθέριος. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.,  στο ρεύ-
μα προς Θεσσαλονίκη, Ι.Χ. όχημα που οδηγούσε 
59χρονος αλλοδαπός, συγκρούσθηκε με το  όχημα 
που οδηγούσε ο 67χρονος πατέρας της Χριστίνας, 
το οποίο στη συνέχεια συγκρούσθηκε με άλλο Ι.Χ. 
όχημα, καθώς και λεωφορείο. Αποτέλεσμα της σύ-
γκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της άτυ-
χης 14χρονης, ενώ τραυματίσθηκαν οι οδηγοί των 
δύο πρώτων οχημάτων (ο 59χρονος αλλοδαπός και 
67χρονος Ελευθέριος Χειμωνόπουλος), οι οποί-
οι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Βέροιας. 

Η κηδεία της άτυχης Χριστίνας έγινε την Κυριακή 
των Βαΐων (17/4/2022) στα Ασώματα Δ. Βέροιας, σε 
κλίμα οδύνης.

Δύο οχήματα παρέσυραν διαδοχικά 49χρονη 
στο οδικό άξονα Πατρίδας - Νάουσας 

Την Τετάρτη 13 Απρι-
λίου 2022, γύρω στις 
05.30 τα ξημερώματα, 
στο 1ο χιλιόμετρο του 
οδικού άξονα Βέροι-
ας - Σκύδρας, 49χρονη 
γυναίκα που κινούνταν 
πεζή, παρασύρθηκε 

διαδοχικά από δύο οχήματα που οδηγούσαν δύο 
άνδρες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 
της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο οδη-
γός του δεύτερου οχήματος εγκατέλειψε τοντόπο 
του δυστυχήματος, ωστόσο εντοπίστηκε αργότερα 
την ίδια ημέρα καισυνελήφθη. Προανάκριση για τα 
ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα 
Τροχαίας Βέροιας.

Τρένο παρέσυρε πεζό στο Πλατύ Ημαθίας
Θανατηφόρα παρά-
συρση πεζού από τρένο 
σημειώθηκε το μεσημέρι 
της Τετάρτης 13 Απρι-
λίου 2022 στο Πλατύ 
Ημαθίας. Η εμπορική 
αμαξοστοιχία παρέσυρε 
τον πεζό, λίγο πριν τον 

Σ.Σ. Πλατέος και η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τις 
συνθήκες του δυστυχήματος.

Συνέντευξη Τύπου της κεντρικής διοίκησης 
της ΑΔΕΔΥ στη Βέροια

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν, ο προεδρεύων 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Δη-
μήτρης Μπράτης και ο Γιάννης Πάιδας, μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την 
Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 στη Βέροια, προαναγγέ-
λοντας απεργιακές κινητοποιήσεις την Πρωτομαγιά 
σε όλη την Ελλάδα.

Υπουργό Επικρατείας Γ. Γεραπατρίτης σε 
Τ. Μπαρτζώκα για Κέντρο Ψυχικής Υγείας: 
«Δεν υπάρχει περίπτωση ναμην γίνει»

Στο πλαίσιο των 
πρωτοβουλιών του 
βουλευτή Ημαθίας 
Τάσου Μπαρτζ-
ώκα για τη δημι-
ουργία Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας 
στην Ημαθία, συ-
ναντήθηκε με τον 

Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, αρ-
μόδιο μεταξύ άλλων για την υλοποίηση του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τα ΑμΕΑ.
Στην συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου, ο 
Τάσος Μπαρτζώκας ανέλυσε το ιστορικό των ενερ-
γειών που έχουν μέχρι στιγμής, ανέφερε τις ελλεί-
ψεις σε υποδομές προσβασιμότητας σε σχολικές 
δομές, ενώ ο Υπουργός, αφού έλαβε πλήρη γνώση 
του θέματος, απάντησε στον Ημαθιώτη βουλευτή:  
«Δεν υπάρχει περίπτωση να μη γίνει!»
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 Δύσκολη και «μαύρη» 
η εβδομάδα που πέρασε, 
με αποκορύφωμα τον τόσο 
άδικο και απρόσμενο θάνα-
το της 14χρονης μαθήτριας 
Γυμνασίου Χριστίνας Χει-
μωνοπούλου, η οποία έχα-
σε την ζωή της σε τροχαίο 
δυστύχημα την Παρασκευή 
(15/4/2022) στον κόμβο Κου-
λούρας της Εγνατίας Οδού. 
 Είχε κλείσει το σχολείο για 
τις διακοπές του Πάσχα και τα-
ξίδευε με τον πατέρα της για να 
πάνε στον αδελφό της που ήταν 
φαντάρος… Αλλά η μοίρα είχε 
τα πιο άσχημα σχέδια…
 Μια ακόμη γροθιά στο στο-
μάχι, ένας ακόμη «άγγελος» 
στον ουρανό, δύο μέρες μετά την 
θλιβερή επέτειο του δυστυχήμα-
τος των Τεμπών.
 “«Φωτιές» στη Βέροια 
άναψε το ταξίδι στην Κων-
σταντινούπολη!!!” ήταν ο τίτ-
λος του άρθρου στο Verianet.
gr, το οποίο αναφέρεται στο 
ταξίδι του αντιπεριφερειάρ-
χη Ημαθίας Κώστα Καλαϊ-
τζίδη στην Κωνσταντινούπο-
λη και μπορώ να πω ότι ήταν 
απολύτως εύστοχο, «to the 
point» που λέμε στο χωριό 
μου. 
 Η ιδιωτική αυτή επίσκεψη 
έγινε αντικείμενο... σχολιασμού 
από διάφορα ψευδή δημοσιεύ-
ματα, που τελικά «κατέβηκαν», 
αφού διαπιστώθηκε από τους 
συντάκτες τους πως όσα γράφο-
νται ήταν απλώς... fake news. 
 Ούτε με χρήματα της Πε-
ριφέρειας έγινε το ταξίδι, ούτε 
προσκλήθηκαν «φίλα προσκεί-
μενα ΜΜΕ», αφού έγινε με ίδια 
χρήματα και προσκλήθηκαν τα 
περισσότερα (αν όχι όλα) ΜΜΕ. 
 Παρά ταύτα πολλοί ήταν αυ-
τοί που βρήκαν ευκαιρία να βγά-
λουν το… άχτι, την ζήλεια, το μέ-
νος ή την χολή τους, τόσο κατά 

του Καλαϊτζίδη, όσο κατά των 
συμμετεχόντων στην αποστολή. 
 Ενδεικτικό της κατάστασης 
είναι ότι διάφοροι κύκλοι ξεδί-
πλωσαν το ταλέντο τους στην… 
μυθοπλασία και έγραψαν (ή εί-
παν)… αριστουργήματα! Από το 
«σήκωμα» του Καπαλί Τσαρσί, 
μέχρι «στρατόπεδα» και αντι-
πάλους. 
 Βεβαίως, τα πράγματα είναι 
πολύ πιο απλά από όσα φαντά-
στηκαν οι… ευφάνταστοι διακι-
νητές «πληροφοριών». 
 Ο Κώστας Καλαϊτζίδης επι-
θυμούσε να επισκεφθεί την 
Πόλη και να συναντήσει τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη. Μίσθωσε 
λεωφορείο και ζήτησε καταρχάς 
από τα ΜΜΕ της Ημαθίας να 
συμμετάσχουν, προκειμένου να 
καταγράψουν το γεγονός. Επει-
δή όμως δεν τα κατάφεραν όλοι 
να στείλουν εκπροσώπους (άλ-
λοι λόγω κορωνοϊού, άλλοι λόγω 
οικογενειακών ή άλλων υπο-
χρεώσεων), υπήρξαν διαθέσιμες 
θέσεις καλύφθηκαν από άτομα 
που καλέστηκαν από τον αντι-
περιφερειάρχη. 
 Τόσο απλά και τόσο ξεκά-
θαρα ήταν τα πράγματα και, με-
ταξύ μας, οι δημοσιογράφοι που 
δήλωσαν ότι θα μεταβούν στην 
αποστολή δεν ήξεραν ότι θα 
«άνοιγε» ο κύκλος των συμμε-
τεχόντων. Βλέπετε, και τα ΜΜΕ 
δεν έχουν τους... καλύτερους 
διαύλους επικοινωνίας μεταξύ 
τους!
 Τώρα, αν νομίζει κανείς ότι 
ένα ταξίδι στην Κωνσταντινού-
πολη με λεωφορείο κοστίζει 
μια… περιουσία και αναρωτιέται 

πως διέθεσαν οι συμμετέχοντες 
«τόοοσα χρήματα», ας πάρει ένα 
τηλέφωνο στο Vergina Travel ή 
στον Ράλλη στη Νάουσα ή όπου 
αλλού νομίζει και θα διαπιστώ-
σει ότι με 100 – 150 ευρώ το 
άτομο μπορεί να πάει ένα 4ημε-
ρο στην «Βασιλεύουσα». Τόσο 
κόστισε στους συμμετέχοντες το 
ταξίδι, πέρα από τα... λουκούμια 
φυσικά. 
 Πάντως, με αφορμή τον 
όλο «ντόρο» (τρομάρα μας) 
μια καλή πρόταση θα ήταν 
να θεσπιστεί μια ειδική υπη-
ρεσία «life control»
 Με αυτή θα ελέγχεται η ιδιω-
τική ζωή, θα εξετάζεται ποιοι και 
με ποιους λένε «καλημέρα» στον 
δρόμο, ποιοι πίνουν καφέ μαζί, 
ποιοι και που πάνε διακοπές, αν 
βάζουν πάγο στο ποτό τους, αν 
και πόσες μέρες πάνε διακοπές 
και άλλες χρήσιμες πληροφορί-
ες για την μίζερη και κομπλεξική 
μερίδα της κοινωνίας μας, που 
δηλητηριάζει με την βλακεία και 
το κόμπλεξ αδιάκριτα, πρόσωπα 
και καταστάσεις. 
 Έφτασαν στα αυτιά κάτι 
περίεργα σκηνικά, με μηνύ-
ματα στα κινητά, επισκέψεις 
σε σχολεία και άλλα καμώ-
ματα που, αν τα μισά ισχύ-
ουν, θα πρέπει να πέσουν 
πολλές κλωτσιές (όχι κυριο-
λεκτικά, μόνο και μόνο επει-
δή είμαστε κατά της βίας). 
 Κρατάμε επιφυλάξεις, αλλά 
μαθαίνουμε ότι θα υπάρχει συ-
νέχεια. Ας ελπίσουμε οι άμεσα 
εμπλεκόμενοι να δείξουν την δέ-
ουσα σοβαρότητα, που συνάδει 
με τις θέσεις που κατέχουν…

Η στήλη που σπάει 
τα... δόγματα

Με την υπογραφή του 

Νίκου Βουδούρη


