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Ανασχηματισμός 
 Παναγιωτόπουλος, Φραγκογιάννης 

αμετακίνητοι – Χαρδαλιάς 
Υφυπουργός Άμυνας

Νέστος
Καλά στην υγεία του 
ο Δήμαρχος Σάββας 

Μιχαηλίδης

Σταυρίδης
Εργολάβος θα απομακρύνει τα 

μπάζα και τα έπιπλα από το 
Περιγιάλι Καβάλας

Ο Έβρος δεν μπορεί να 
σφραγιστεί στο 100%
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Λήμνος
Επιβατική κίνηση 
Αυγούστου: Πολύ 

καλύτερα από το ‘20, 
ελαφρώς χαμηλότερα 

από το ‘19

Ανεμβολίαστος 
ο νέος αναισθησιολόγος 

του νοσοκομείου 
Σερρών Με το 

«καλημέρα» βγήκε σε 
αναστολή
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ΠΙΕΖΕΤΑΙ ΤΟ Ε.Σ.Υ
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Γράφει ο Κωνσταντίνος 
Φίλης*

*Αναπληρωτής καθηγη-
τής Αμερικανικού Κολλε-
γίου Ελλάδας & αναλυ-
τής διεθνών θεμάτων του 
ANT1

Ο αντίκτυπος της αφγα-
νικής κρίσης είναι παγκό-
σμιος και πολυπαραγοντι-
κός. Για την Ελλάδα, δύο 
διαστάσεις έχουν το με-
γαλύτερο ενδιαφέρον: η 
προσφυγική-μεταναστευ-
τική και η διαμόρφωση 
ενός διαφορετικού από 
τον υφιστάμενο τύπου 
λειτουργίας του διεθνούς 
και περιφερειακού συ-
στήματος ασφαλείας.

Από τα τέλη του 1970, ο 
αφγανικός λαός βρίσκε-
ται αντιμέτωπος με τον 
οικονομικό και κοινωνικό 
αντίκτυπο των επεμβά-
σεων του διεθνούς πα-

ράγοντα. Εξού και η στα-
θερότητα με την οποία 
μετακινούνται οι Αφγανοί 
προς άλλες χώρες. Στο 
γειτονικό Ιράν διαβιούν 
έως και 3 εκατομμύρια 
Αφγανοί, αντίστοιχος ή 
και μεγαλύτερος είναι 
ο αριθμός όσων Αφγα-
νών παραμένουν στο 
Πακιστάν, ενώ σχεδόν 
500.000 έχουν μετεγκα-
τασταθεί στην Τουρκία 
από το Ιράν τα τελευταία 
χρόνια. Πάντως, οι αριθ-
μοί έχουν ένα βαθμό επι-
σφάλειας, ενώ κάποιες 
φορές οι πληροφορίες εί-
ναι αντικρουόμενες, όπως 
στην περίπτωση των Πα-
κιστανών αξιωματούχων 
(διαχρονικά υποστηρικτι-
κοί στους Ταλιμπάν), που 
ισχυρίζονται ότι μετά την 
κατάληψη της Καμπούλ 
10.000 Αφγανοί έχουν 
επαναπατριστεί και συνε-
χίζουν να επιστρέφουν με 
αμείωτους ρυθμούς, όταν 
μόνο το 2020 σχεδόν 1,5 
εκατομμύριο εκτοπίστη-
καν στο Πακιστάν.

Πιο ασφαλείς εκτιμή-
σεις κάνουν λόγο ότι το 
2021 -μέχρι την κατάλη-
ψη της Καμπούλ- είχαν 

εκτοπιστεί από τις εστίες 
τους πάνω από 600.000 
Αφγανοί και ασφαλώς ο 
πολλαπλασιασμός τους 
τις τελευταίες εβδομάδες 
ασκεί πίεση στις γειτονι-
κές χώρες. Οι Ταλιμπάν, 
από την πλευρά τους, για 
να δείξουν ότι υπάρχει 
μια κανονικότητα, διατεί-
νονται ότι θα σφραγίσουν 
τα σύνορα. Αυτό αποσκο-
πεί στο να καθησυχάσουν 
και τη Δύση, η οποία φο-
βάται τυχόν ραγδαία αύ-
ξηση των ροών. Δεν είναι, 
όμως, μόνο οι Ταλιμπάν, 
αλλά και οι γειτονικές χώ-
ρες που δείχνουν αποφα-
σισμένες να αναχαιτίσουν 
τους περισσότερους από 
τους Αφγανούς, όπως το 
Πακιστάν και το Ιράν και 
εν συνεχεία η Τουρκία. 
Ως προς την τελευταία, 
αν κόντρα στις εκτιμήσεις 
την κατακλύσουν ορδές 
Αφγανών, είναι περίπου 
βέβαιο ότι θα τους διο-
χετεύσει στην Ελλάδα. 
Και αυτό γιατί δεν εμπι-
στεύεται ότι η Ε.Ε. θα την 
υποστηρίξει οικονομικά, 
αλλά, ακόμη και έτσι, το 
εγχώριο πολιτικό πρό-
βλημα για τον Ερντογάν 
θα είναι μη διαχειρίσιμο. 

Εντούτοις, αυτή τη στιγμή 
η Αγκυρα προσπαθεί να 
εμποδίσει με κάθε τρό-
πο τις ροές και, μάλιστα, 
αρνήθηκε αμερικανική 
πρόταση να δεχθεί Αφ-
γανούς στην επικράτειά 
της, ώστε να εξετάζονται 
εκεί οι αιτήσεις ασύλου 
που θα υποβάλουν. Επο-
μένως, προσώρας ο κίν-
δυνος επανάληψης του 
2015 ή μιας ανάλογα με-
γάλης πίεσης προσφυγι-
κών και μεταναστευτικών 
ρευμάτων είναι μακρινός, 
ωστόσο σωστά η ελληνι-
κή πλευρά προετοιμάζεται 
για όλα τα ενδεχόμενα.

Ελληνικού ενδιαφέρο-
ντος και η επιστροφή 
του δόγματος «Η Αμερική 
πρώτα». Ενώ οι προσ-
δοκίες για τον Πρόεδρο 
Μπάιντεν ήταν πως θα 
είναι πιο διαλλακτικός 
έναντι των εταίρων του 
και θα συνεννοείται για τα 
μεγάλα θέματα μαζί τους, 
εν τέλει είδαμε, με απο-
κορύφωμα την έκτακτη 
σύγκληση του G7, πως 
ο συμβιβασμός και ο συ-
ντονισμός ανάμεσα στους 
δυτικούς εταίρους μόνο 
δεδομένοι δεν πρέπει να 

θεωρούνται. Βρετανοί και 
Ευρωπαίοι μοιάζουν να 
θέλουν να επαναφέρουν 
την Ουάσιγκτον σε ένα 
ρόλο που δεν επιθυμεί να 
αναλάβει. Εμφανής είναι 
και ο κλονισμός της φι-
λελεύθερης τάξης πραγ-
μάτων παγκοσμίως, μιας 
και οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες δεν ενδιαφέρονται πια 
να έχουν τον ρόλο του εγ-
γυητή ενός συστήματος, 
αυτού του δημοκρατικού 
καπιταλισμού, που δημι-
ούργησαν μεταπολεμικά. 
Για αυτό αναζητούν περι-
φερειακούς τοποτηρητές 
που θα καλύψουν το κενό 
ασφαλείας που αφήνουν 
με την αποχώρηση αλλά 
και τη γενικότερη απο-
στασιοποίησή τους από 
συγκεκριμένες περιοχές. 
Και σε αυτό η Τουρκία 
προσφέρεται να δώσει τις 
υπηρεσίες της, παρά την 
κλονισμένη σχέση με τις 
ΗΠΑ, η οποία πάντως -και 
για οικονομικούς λόγους- 
δουλεύεται προκειμένου 
να μετριαστούν οι αντιπα-
ραθέσεις.

Επιπλέον προβληματισμό 
προκαλεί η διαπίστω-
ση ότι, αντιθέτως με τις 

εξαγγελίες Μπάιντεν, η 
συναλλακτική διπλωμα-
τία, δηλαδή οι διαπραγ-
ματεύσεις χωρίς αρχές 
και κανόνες, δεν ήταν η 
εξαίρεση κατά τη δια-
κυβέρνηση Τραμπ, αλλά 
αποτελεί μια ισχυρή τάση 
στο εσωτερικό των ΗΠΑ. 
Και επειδή αυτή η αντί-
ληψη κερδίζει οπαδούς 
και στο εσωτερικό της 
χώρας, λόγω της κόπω-
σης της αμερικανικής 
κοινωνίας από τις ανε-
πιτυχείς επεμβάσεις στο 
εξωτερικό, προϊόντος του 
χρόνου η Ουάσιγκτον θα 
είναι πιο κυνική στον τρό-
πο που συναλλάσσεται με 
εταίρους και αντιπάλους. 
Τέλος, η υποχώρηση της 
ισχύος του διεθνούς δι-
καίου και η εν τοις πράγ-
μασι αναίρεση της πα-
γκόσμιας δικαιοκρατικής 
τάξης θα εκληφθούν από 
επίμονες δυνάμεις όπως 
η Τουρκία -που συστήνε-
ται εκ νέου ως ο πολύτι-
μος και πρόθυμος σύμ-
μαχος που αναλαμβάνει 
δεσμεύσεις και ρίσκα- ως 
η πλέον κατάλληλη συν-
θήκη για να προωθήσουν 
την ατζέντα τους.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλ. 2510 231 033 
Fax: 2510 230 377  

e-mail: info@enachannel.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Διάσταση Ο.Ε. 
ΕΚΔΟΤΗΣ

Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Ελευθέριος Κουκουτίνης 

 
ΓΡΑΦΟΥΝ

Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
Παπάζογλου, Χριστίνα Νεφραίμ, 

Τζούλια Βασιλείου, Γιαννης 
Χ’εμμανουήλ, Κώστας Παπακοσμάς,  

Παναγιώτης Πυλιώτης, Τάσος 
Μπερμπατάκης

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών       60€ + 
ΦΠΑ
Ε.Π.Ε. & Α.Ε. - Τράπεζες    90€ + ΦΠΑ
Σωματείων- Συλλόγων       150€ + ΦΠΑ
Ενώσεων & Οργανισμών   500€ + ΦΠΑ
Δήμων-Κοινοτήτων            1200€ + ΦΠΑ
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Η ΑΠΟΨΗ
Ελλάδα και Αφγανιστάν

Η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται 
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

Με την υπ’ αρ. 
13289/2015 ΦΕΚ Β 
1716 – 17.08.2015   

απόφαση του 
Υπουργού 

Επικρατείας, 
η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” 

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών 
εφημερίδων 

που έχουν την 
δυνατότητα 

καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.
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Αλέξης Παπαχελάς

Η χρήση του όρου «τέλος 
εποχής» πρέπει να είναι 
εξαιρετικά επιλεκτική για 
να μη γίνει κλισέ. Σήμερα 
όμως νιώθουμε, βιωμα-
τικά και όχι εγκεφαλικά, 
ότι ναι, ο θάνατος του 
Μίκη είναι τέλος εποχής. 
Ισως γιατί νοσταλγούμε 
την αισιοδοξία, το ξέ-
σπασμα και τη σχετική 
αθωότητα των πρώτων 
χρόνων της μεταπολί-
τευσης, όταν οι παρέες 
τραγουδούσαν αγκαλια-
σμένες Θεοδωράκη και 
εκείνος σε ρόλο εθνικού 
μαέστρου μάς ξεσήκωνε 
και μας πάθιαζε. Υπήρ-
χε βέβαια πάντοτε κάτι 
πολύ αντιφατικό γύρω 
από τον Μίκη, καθώς 
τραγουδούσαν τα τρα-
γούδια οι ανοιχτόμυα-
λοι αστοί και οι ακραία 
ριζοσπαστικοποιημένοι 
νέοι. Ηταν σαν να έσερνε 
ο ίδιος έναν ατέλειωτο 
χορό στον οποίο έμπαι-

νε και ακολουθούσε το 
μεγαλύτερο μέρος του 
ελληνικού λαού. Με τα 
χρόνια έγινε στενάχω-
ρο να ακούς ξανά και 
ξανά μερικά εμβληματι-
κά τραγούδια-θουρίους 
που είχαν γίνει κλισέ, 
κάτι σαν προκάτ κομμά-
τι του μεταπολιτευτικού 
ντεκόρ. Φυλάγαμε όμως 
μέσα μας την ανάμνηση 
του Μίκη σαν κάτι ξε-
χωριστό. Επιμέναμε να 
ακούμε το αυθεντικό, το 
βινύλιο ή τις αγριοφωνά-
ρες μιας παρέας, όχι τον 
Θεοδωράκη που είχε γί-
νει μουσική για ασανσέρ.

Μιλώντας για αντιφά-
σεις, η πολιτική διαδρο-
μή του Μίκη έχει πολλές, 
πάρα πολλές. Η πολιτική 
του σκέψη και συμπερι-
φορά χαρακτηριζόταν 
από πάθος, ενίοτε αχαλί-
νωτο, από μεγάλη αστά-
θεια. Ηθελε πάντοτε να 
είναι πρωταγωνιστής 

και αυτό τον ωθούσε σε 
ακραίους και παράδο-
ξους ρόλους.

Το πιο δύσκολο είναι 
να ξεχωρίσεις τον Μίκη 
από τον μύθο. Φρόντιζε 
πολύ και ο ίδιος για αυτό 
με έναν τρόπο τρυφερό, 
που δεν άφηνε περιθώ-
ρια για να θυμώσεις μαζί 
του. Δεν ήταν ένα πλα-
στικό ψέμα οι ιστορίες 
του, τις πίστευε όπως 
τις είχε πλάσει στο μυα-
λό του. Κάποτε είχαμε 
κάνει μια μαραθώνια 
συνέντευξη, στην οποία 
μου είχε διηγηθεί μερι-
κές πολύ δυνατές σκη-
νές. Ηταν μια μοναδική 
εμπειρία, μια στιγμή που 
νιώθεις ότι αξίζει πολύ 
η δουλειά μας. Εκανα 
όμως από συνήθεια το… 
λάθος να υποβάλω τις 
διηγήσεις του στη βάσα-
νο της εξακρίβωσης. Τη-
λεφώνησα λοιπόν στον 
Γρηγόρη Μπιθικώτση να 

τον ρωτήσω για μια σκη-
νή που μου είχε διηγηθεί 
ο Μίκης όταν –όπως μου 
είχε πει– πρωτάκουσε τη 
φωνή του μεγάλου τρα-
γουδιστή στη Μακρόνη-
σο. «Κύριε Γρηγόρη, σας 
παίρνω για μια ιστορία 
που μου είπε ο Μίκης», 
ξεκίνησα, και εκείνος 
αφοπλιστικά με έκοψε: 
«Ποια από όλες, παιδί 
μου, γιατί έχει πολλές και 
καμιά φορά είναι από το 
κεφάλι του».

Καθώς τον αποχαιρε-
τούμε και μαζί του μια 
εποχή, δεν θέλουμε να 
ξεμπλέξουμε τον μύθο 
από τον Μίκη, θέλουμε 
να τον έχουμε στο μυα-
λό μας όπως τον νιώσα-
με, όπως μας σφράγισε. 
Και να τον ακούσουμε να 
μας αποχαιρετά:
«Δρόμοι που χάθηκα
Γωνιές που στάθηκα
Δάκρυα που πίστεψα
Πικρό το βράδυ φτάνει

 Νύχτες που έκλαψα
Γέφυρες που έκαψα
Αστρα π’ αγάπησα
Που πάω και τι θα βρω
Πικρό το βράδυ φτάνει»

Mόνος μες στα πλήθη
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Καβάλα
Φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Μαυρομιχάλη

Φωτιά σημειώθηκε στην 
οδό Μαυρομιχάλη στην 
Καβάλα σε διαμέρισμα 
1ου ορόφου.

Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες δεν διέμενε κανείς 
στο συγκεκριμένο δια-
μέρισμα ωστόσο ακρι-
βώς από πάνω ο όροφος 
ήταν κατοικίσιμος.
Η άμεση παρέμβαση 
ωστόσο της Π.Υ Καβά-
λας με δύο οχήματα 
προχώρησε στην κατά-
σβεση της πυρκαγιάς.v

Καβάλα
Μάκης Παπαδόπουλος | Παράνομος και επικίνδυνος σκουπιδότοπος και “κυνοκομείο” στο 
Περιγιάλι με ευθύνη της διοίκησης του Δήμου Καβάλας!

Ακολουθεί ανακοίνω-
ση της παράταξης “Ο 
Τόπος της Ζωής Μας”:

Η διοίκηση του Δήμου 
Καβάλας έχει μετατρέψει 
τα πρώην στρατόπεδα 
Κωτσάλου και Ασημα-
κόπουλου στο Περιγιά-
λι κυριολεκτικά σε έναν 
μεγάλο και επικίνδυνο 
σκουπιδότοπο.

Μπάζα, έπιπλα, στρώ-
ματα, σκουπίδια, ξερα-
μένα κλαδιά και χόρτα 
βρίσκονται πεταμένα 
ανεξέλεγκτα δίπλα σε 
ανθρώπους, οχήματα με 
καύσιμα και δημοτικά 
κτίρια (δημοτικά συνερ-
γεία, Κοινωνικό Παντο-
πωλείο).

Μετά από δύο χρόνια 
στη διοίκηση, η Δημοτι-

κή Αρχή αποδεικνύεται 
πως δεν έχει την ικανό-
τητα να διαχειριστεί τα 
ογκώδη και τα “πράσινα” 
απορρίμματα που μαζεύ-
ει από όλο τον Δήμο και 
τα πετάει παράνομα και 
ανεξέλεγκτα εκεί.

Επιπλέον, υπάρχει και 
ένα “κυνοκομείο” – “τσα-
ντίρι” μέσα στο οποίο 
ζουν πολλά αδέσποτα 

κάτω από εντελώς ακα-
τάλληλες συνθήκες.

Όλα αυτά δημιουργούν 
κινδύνους για τη δημό-
σια υγεία και ευνοούν 
την πρόκληση πυρκαγιάς 
σε κατοικημένη περιοχή!

Οι φωτογραφίες που πα-
ραθέτουμε “μιλούν” από 
μόνες τους…

Καβάλα
Σταυρίδης | Εργολάβος θα απομακρύνει τα μπάζα και τα έπιπλα από το 
Περιγιάλι Καβάλας

Απάντηση στην ανακοί-
νωση-καταγγελία του 
Μάκη Παπαδόπουλου 
για την δημιουργία ενός 
παράνομου σκουπιδότο-
που στο Περιγιάλι Καβά-
λας έδωσε μέσα από το 
Radio EΝΑ 90,5 ο Αντι-
δήμαρχος Καθαριότητας 
και ποιότητας ζωής Κυ-
ριάκος Σταυρίδης.

Όπως τόνισε χαρακτηρι-
στικά είναι σε εξέλιξη ο 
διαγωνισμός για εργολά-
βο ο οποίος αναμένεται 
μέσα στον Σεπτέμβριο ή 
το αργότερο τον Οκτώ-
βριο να απομακρύνει τα 
συγκεκριμένα μπάζα και 

φερτά υλικά από το ση-
μείο.

Μάλιστα έκανε γνωστό 
ότι εδώ και πάρα πολύ 
μεγάλο χρονικό διά-
στημα και πριν διοίκη-
σης Μουριάδη υπήρχε 
ο συγκεκριμένος χώρος 
ο οποίος χρησιμοποιού-
νταν ως χώρος συγκέ-
ντρωσης και μεταφοράς 
υλικών.

“Το επόμενο χρονικό δι-
άστημα θα είναι η πρώτη 
φορά που θα δούμε τον 
συγκεκριμενο χώρο χω-
ρίς όλα αυτά τα αντικεί-
μενα” πρόσθεσε τέλος ο 
κ. Σταυρίδης.
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Την σύμβαση του έργου 
«Kατασκευή δικτύων 
αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων στον Δήμο Παγ-
γαίου», προϋπολογισμού 
3.100.000 €, υπέγραψε 
ο δήμαρχος Παγγαίου 
Φίλιππος Αναστασιάδης.

Η σύμβαση αφορά την 
εκτέλεση του έργου αντι-

πλημμυρικής προστασίας 
των οικισμών:

Νέας Περάμου
Νέας Ηρακλείτσας
Ελευθερούπολης
Αναλυτικότερα, πρόκει-
ται να κατασκευαστούν 
δίκτυα αποχέτευσης ομ-
βρίων με αποκατάσταση 
της δημοτικής οδοποιίας 

στην περιοχή της Κορέλ-
κο στην Ν. Πέραμο, στην 
επέκταση του σχεδίου 
της Ν. Περάμου πέριξ 
της οδού Μπακογιάννη, 
στον οικισμό Σαράντα 
της Νέας Ηρακλείτσας 
και στην επέκταση της 
Ελευθερούπολης, συνο-
λικού προϋπολογισμού 
3.100.000 € .

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον δήμο Παγγαίου

Μπαταλογιάννης | Μια επταετία στασιμότητας στον Δήμο 
Παγγαίου η θητεία Αναστασιάδη

Ψήφισμα για τα διόδια της Νέας 
Ηρακλείτσας από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Ψήφισμα για τα πλευρι-
κά διόδια της Νέας Ηρα-
κλείτσας από την παρά-

ταξη του Χριστόδουλου 
Τοψίδη παρουσιάστηκε 
στη συνεδρίαση του Πε-

ριφερειακού Συμβουλίου 
ΑΜΘ.Πιο συγκεκριμένα 
ο Επικεφαλής της Πε-
ριφερειακής Σύνθεσης 
κατέθεσε αίτημα υιοθέ-
τησης ψηφίσματος για 
την ατελή διέλευση από 
τον σταθμό πλευρικών 
διοδίων στην Ηρακλεί-
τσα για τους κατοίκους 
των Π.Ε. Καβάλας και 
Δράμας.

Από την άλλη πλευρά 
ωστόσο ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Καβάλας κ. Κώ-
στας Αντωνιάδης τονίζει 

ότι τις προηγούμενες 
ημέρες σε επικοινωνία 
του με τον Περιφερει-
άρχη ΑΜΘ κ. Χρήστο 
Μέτιο αποφασίστηκε και 
εστάλη και επιστολή δι-
αμαρτυρίας από την Πε-
ριφερειακή Ενότητα Κα-
βάλας προς την διοίκηση 
της εταιρείας  ”Εγνατίας 
Οδός Α.Ε.” σχετικά με 
την επικινδυνότητα του 
σημείου αλλά και της 
επιλογής του σημείου, 
χωρίς ωστόσο να υπάρ-
ξει καμία απολύτως απά-
ντηση από τη διοίκηση.

Ως «επταετία στασιμό-
τητας» χαρακτηρίζει την 
θητεία του δημάρχου 
Παγγαίου, Φίλιππου 
Αναστασιάδη ο επικεφα-
λής της παράταξης «Σω-
στή Επιλογή», Δημήτρης 
Μπαταλογιάννης.

Αναλυτικά όσα λέει ο κ. 
Μπαταλογιάννης:

«Με λιτό και σεμνό τρό-
πο προσπάθησε ο Δή-
μαρχος Παγγαίου, να πε-
ράσει το μήνυμα ότι για 
7 χρόνια βρίσκεται στο 
τιμόνι του Δήμου μας και 
μάλιστα υπογραμμίζει 
ότι, σε 7 χρόνια κοινού 
αγώνα, συνεχίζει, ορα-
ματίζεται, σχεδιάζει και 
πετυχαίνει τους στόχους 
του.

Πάνω από όλα δεν υπο-
γραμμίζει, ότι σέβεται 
την εμπιστοσύνη που 
του έδειξαν οι Δημότες, 
δίνοντάς του εκείνο το 
60%, της απόλυτης σχε-
δόν πλειοψηφίας.

Η παράταξή μας «Σωστή 
Επιλογή» για τον Δήμο 
Παγγαίου, ξεκινώντας 
από το τέλος, οφείλει 
να θυμίσει στους Δη-
μότες μας, ότι πέρασαν 
δύο χρόνια από τότε που 
με νωπή την ηχηρή λαϊ-
κή εντολή, ο Δήμαρχος, 
Φίλιππος Αναστασιάδης, 
που σέβεται δήθεν την 
εμπιστοσύνη που του 
έδωσαν οι Δημότες, τους 
φιλοδώρησε με το γνω-
στό χαράτσι της αύξησης 
των Δημοτικών Τελών 
Καθαριότητας της τάξης 
του 60%, ανεβάζοντας 
τους λογαριασμούς της 
ΔΕΗ σε δυσθεώρητα 
ύψη, σε μια εποχή οικο-
νομικής στενότητας, ειδι-
κά για ηλικιωμένους συ-
νταξιούχους με πενιχρές 
συντάξεις, σε ανέργους, 
σε οικογένειες με χαμη-
λά εισοδήματα.

Δύο χρόνια τώρα η Δη-
μοτική Αρχή «αρμέγει» 

κανονικά τα πορτοφό-
λια των Δημοτών μας, 
χωρίς να δίνει ξεκάθαρη 
απάντηση, που πάνε τα 
χρήματα αυτά και αν γί-
νονται προσπάθειες για 
μείωση των τελών, με 
ανακύκλωση, αναλογική 
χρέωση κ.λ.π.

Πέρα από αυτό, γιατί 
άραγε πανηγυρίζει ο Δή-
μαρχος Παγγαίου για τα 
7 χρόνια παρουσίας του 
στην καρέκλα του Δη-
μάρχου;

Προφανώς δεν πανηγυ-
ρίζει για τα εκατομμύρια 
που διαφημίζει με τις 
γραφικές μακέτες του, 
μια και πρόκειται για παι-
χνίδι εντυπωσιασμού, με 
έργα που τα περισσότε-
ρα είναι προτάσεις προς 
χρηματοδότηση από 
ευρωπαϊκά ή άλλα προ-
γράμματα.

Και ευτυχώς που διαθέ-
τουμε ως Δήμος Παγγαί-
ου μια σοβαρή Τεχνική 
Υπηρεσία και έχουμε την 
ευχέρεια της υποβολής 
προτάσεων.

Πραγματικά θα θέλαμε 
να γνωρίζουμε για ποιο 

έργο είναι υπερήφανος 
(εκτός από τα μπαλώμα-
τα και τα πασαλείμματα) 
που έχει εκτελεστεί στα 
7 αυτά χρόνια της πα-
ρουσίας του;

Ποιο είναι εκείνο το ανα-
πτυξιακό έργο που κάνει 
την διαφορά και δίνει 
προστιθέμενη αξία στην 
δυναμική, που θα πρέπει 
να αναπτύξει ο Δήμος 
Παγγαίου για το μέλλον;

Ευτυχώς που ο κύριος 
Αναστασιάδης βρήκε 
έτοιμους φακέλους έρ-
γων και παρεμβάσεων 
στην πρώτη θητεία του, 
από την προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή και πο-
ρεύθηκε για πέντε χρό-
νια…

Είναι άραγε υπερήφανος 
για τις παράνομες χωμα-
τερές που συνεχίζουν να 
υφίστανται σε διάφορα 
σημεία του Δήμου, την 
αγροτική οδοποιία που 
είναι για κλάματα, την 
ανύπαρκτη κοινωνική 
πολιτική ανακούφισης 
των δημοτών μας, την 
απαξίωση των υποδο-
μών σε όλα σχεδόν τα 
χωριά και τους οικισμούς 

μας, την καθυστερημένη 
αντίδραση της Δημοτι-
κής Αρχής σε ότι αφορά 
τους αγρότες που πλήτ-
τονται, την Εγνατία Οδό 
η οποία κάνει ότι θέλει, 
την εγκατάλειψη σχεδίου 
ανάπτυξης του Παγγαίου 
Όρους, την αναξιοποίη-
τη παραθαλάσσια ζώνη, 
το γεωθερμικό πεδίο, τις 
υποδομές σε αναπτυσ-
σόμενους οικισμούς;

Και δεκάδες άλλες πα-
ραλείψεις, υποσχέσεις 
και μεγάλα λόγια που 
έμειναν …λόγια κενά πε-
ριεχομένου!

Αραδιάζει ο Δήμαρχος 
Φίλιππος Αναστασιά-
δης, στις θλιβερές του 
ιλουστρασιόν μακέτες 
εκατομμύρια και αυτο-
θαυμάζεται για έργα 
ανύπαρκτα, για παρεμ-
βάσεις που πραγματι-
κά θα είχε κάνει κι ένας 
πρόεδρος κοινότητας… 
τα παλιότερα χρόνια.

Όσο κι αν θέλει να κρύ-
ψει την στασιμότητα 
η οποία υπάρχει στον 
Δήμο Παγγαίου, μετά 
από 7 χρόνια δικής του 

διοίκησης, δεν μπορεί, 
γιατί η πραγματικότητα 
τον αποκαλύπτει…

Μπορεί να αυτοθαυμά-
ζεται ο κύριος Δήμαρχος 
Παγγαίου, ότι πετυχαίνει 
τους στόχους του, αλλά 
πρόκειται για στόχους – 
επιτυχίες σε ρουσφέτια 
υμετέρων, επιλογές χω-
ρίς αξιοκρατία, απευθεί-
ας αναθέσεις, έλλειψη 
στρατηγικής και προ-
γράμματος και προπά-
ντων …για μια Δημοτική 
Αρχή η οποία λειτουργεί 
με την νοοτροπία του κα-
τακτητή και τιμωρού!

Όσο για τον κοινό αγώ-
να που ευαγγελίζεται, 
πραγματικά θα θέλαμε 
να γνωρίζουμε τι ακρι-
βώς εννοεί;

Ότι συνεργάζεται με 
τους Δημότες μας σε 
κάθε απόφασή του;

Αυτό πραγματικά είναι το 
…ανέκδοτο της επταετίας 
Αναστασιάδη!», καταλή-
γει το δελτίο Τύπου του 
κ. Μπαταλογιάννη.

*Τόσο καιρό φωνάζαμε για τις κενές θέσεις για-
τρών στο Γενικό νοσοκομείο της Καβάλας, τώρα 
125 άτομα τέθηκαν σε αναστολή εργασιας. Αν αρ-
ρωστήσουμε ποιος θα μας εξετάσει άραγε;  

**Στην καφετέρια εμβολιασμένους ο πελάτης, 
ανεμβολιαστους ο σερβιτόρος. Ποιος θα κολλήσει 
ποιον περιμένουμε να δούμε! 

***Καλά τα νέα από τον εκπαιδευτικό τομέα. Το 
85% των εκπαιδευτών έχουν εμβολιαστεί
Οι μαθητές πάντων θα φοράνε μάσκες και θα κρα-
τάνε αποστάσεις όταν ανοίξουν τα σχολεία. Κυρί-
ως όμως θα κρατάνε αποστάσεις….

Μικρογραφίες



Θετικός στον κορονοϊό 
Covid-19 διαγνώστηκε ο 
Δήμαρχος Νέστου, Σάβ-
βας Μιχαηλίδης, όπως 
ανακοίνωσε ο ίδιος με 
ανάρτησή του στον προ-
σωπικό του λογαριασμό 
στο Facebook, μετά από 
μοριακό τεστ στο οποίο 
υποβλήθηκε και θα μπει 
σε καραντίνα, όπως προ-
βλέπουν τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα.

Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του enanews.gr ο κ. 
Μιχαηλίδης τις τελευταί-
ες ώρες δεν αισθανόταν 
καλά και παρουσίασε 
ήπια συμπτώματα, άμεσα 
βρέθηκε σε ειδικό εργα-
στήριο και έκανε μορια-
κό τεστ και βρέθηκε θετι-
κός στον ιό.

Ακολουθεί η ανάρτηση 
του Δημάρχου Νέστου

ΑΝΑΛΥΤΗΣ 5ΝΕΣΤΟΣinfo@enachannel.gr

Νέστος 
Θετικός στον κορονοϊο ο Δήμαρχος Νέστου , Σάββας Μιχαηλίδης

Νέστος
Καλά στην υγεία του ο Δήμαρχος Σάββας Μιχαηλίδης
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Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, η υγεία του κ. Σάββα 
Μιχαηλίδη δεν δημιουρ-
γεί ανησυχία. Ο Δήμαρ-
χος Νέστου μπήκε οικει-
οθελώς σε καραντίνα, 
από την Δευτέρα 30 Αυγ. 
(όπως ορίζει το πρωτό-

κολλο του ΕΟΔΥ) ώστε 
να μην υπάρξει με δική 
του υπαιτιότητα διασπο-
ρά της λοίμωξης, μόλις 
βρέθηκε θετικός μετά 
από μοριακό τεστ.

Παράλληλα βέβαια έδω-

σε, ως πρώτος πολίτης 
του Δήμου Νέστου και 
το μήνυμα σ’ όσους δια-
πιστώνουν κάτι αντίστοι-
χο, για τον τρόπο που 
πρέπει να συμπεριφέ-
ρονται, όπως και πέρσι 
το καλοκαίρι, όταν είχε 

συμβεί το ίδιο.
Την στιγμή μάλιστα που 
στον Δήμο Νέστου, 
έχουν διαπιστωθεί πε-
ρισσότερα από 100 
κρούσματα τις τελευταί-
ες ημέρες, με τα τεστ που 
πραγματοποιούνται κάθε 

εβδομάδα στο κτίριο του 
παλιού ειρηνοδικείου 
στην Χρυσούπολη.
Να σημειωθεί ότι, ο κ. 
Μιχαηλίδης είναι εμβολι-
ασμένος, από την πρώτη 
στιγμή που διατέθηκε το 
εμβόλιο.

Θετικός ο απολογισμός του καλοκαιριού για τον Εμπορικό 
Σύλλογο Χρυσούπολης
Θετικός ο απολογισμός 
για το καλοκαίρι του 
2021 για τον Εμπορικό 
Σύλλογο Χρυσούπολης 
σύμφωνα με τα πρώτα 
στοιχεία της διοίκησης. 
Από ότι φαίνεται σύμ-
φωνα με την Πρόεδρο 
του Εμπορικού κα. Ευαγ-
γελία Καχέλου η εμπορι-
κή κίνηση κυμάνθηκε σε 

θετικό πρόσημο, καθώς 
η τουριστική κίνηση στην 
Κεραμωτή αλλά και την 
Θάσο βοήθησε αρκετά 
στην αισιόδοξη εικόνα 
που καταγράφηκε στον 
Δήμο Νέστου.

Ταυτοχρόνως αισιόδοξη 
η κατάσταση και για το 
τέλος των θερινών εκ-

πτώσεων που σύμφωνα 
με την κα. Καχέλου η 
αγορά της Χρυσούπολης 
κατάφερε να προσελκύ-
σει πολλούς καταναλω-
τές αλλά και φυσικά να 
υπάρξει μία καλή εικόνα 
στην αγοραστική δύναμη 
στην τοπική αγορά.

Αεροδρόμιο Καβάλας | Όταν η γραφειοκρατία ξεπερνά τα όρια της 
λογικής…

Γράφει ο Κώστας Παπα-
κοσμάς

Δεκαέξι χρόνια βρίσκεται 
στο χώρο στάθμευσης 
αεροσκαφών στο Αερο-

δρόμιο “Μέγας Αλέξαν-
δρος” της Καβάλας ένα 
τεράστιο αεροσκάφος. 
Κατασχεμένο για χρέη 
στάθμευσης στην Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπο-

ρίας. Έκτοτε έγιναν πολ-
λές προσπάθειες για την 
εκποίηση του αεροσκά-
φους και την πληρωμή 
των χρεών. Όλες έπεσαν 
στο κενό. “Η υπόθεση 

αυτή αντικατοπτρίζει την 
Ελληνική γραφειοκρατία 
και το Δημόσιο. Για την 
..τύχη του αεροπλάνου 
έχουν κατατεθεί ερω-
τήσεις στην Βουλή, έχει 
επέμβει η Δικαιοσύνη, 
έχουν υποβληθεί προ-
τάσεις αξιοποίησης του, 
αλλά δυστυχώς δεκαέξι 
χρόνια μετά την προσγεί-
ωση του στο Αεροδρό-
μιο, το 2005, είναι εκεί 
αλλά και είμαστε στο 
σημείο μηδέν είτε για να 
… απογειωθεί (άπιαστο 
όνειρο πιά..) είτε για να 
αξιοποιηθεί διαφορετικά.
Το αεροπλάνο αυτό 
“πρώτο πέταξε” στις 3 
Νοεμβρίου 1980. Τα 
τεχνικά του στοιχεία 
ήταν ( Version: L1011-

385-1-15-200(F) [-200] 
Powered by: 3 x Rolls 
Royce RB211-524B02 
MTOW(lbs): 474.0000).

Πετούσε για λογαρια-
σμό της (British Airways 
(Βρετανικές Αερογραμ-
μές) που είναι η με-
γαλύτερη αεροπορική 
εταιρεία του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Είναι επίσης 
μία από τις μεγαλύτερες 
αεροπορικές εταιρίες 
στον κόσμο. Μετά από 
αρκετά χρόνια πτήσεων 
, γυρίζοντας στην κυρι-
ολεξία όλο τον κόσμο, 
πωλήθηκε στην Kuwait 
Airways κάνοντας και με 
αυτή την εταιρεία υπέρ 
ατλαντικά ταξίδια.
Η κρίση στις αεροπορι-

κές μεταφορές μετά την 
τρομοκρατική ενέργεια 
στους δίδυμους πύργους 
στην Νέα Υόρκη το 2001 
άλλαξε τα δεδομένα. 

Το αεροπλάνο αποσύρ-
θηκε από τις επιβατικές 
μεταφορές, πωλήθηκε σε 
άλλη εταιρεία και μετέ-
φερε πλέον προϊόντα και 
εμπορεύματα. Για μερικά 
χρόνια χρησιμοποίησε το 
Αεροδρόμιο της Καβά-
λας , ως χώρο στάθμευ-
σης, αφού τα τέλη ήταν 
μικρά σε σχέση με άλλα 
ξένα αεροδρόμια. Από το 
2005 έπαψε να κινείται 
και να πληρώνει η Ελ-
ληνική εταιρεία που το 
είχε εκμισθώσει τα τέλη 
στάθμευσης.
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Η προσπάθεια συνεχίζεται … 
Η ιστορική διαδρομή του τόπου μας …
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Αγαπητοί συμπολίτες 
μου , αλλά και σε όποιο 
άλλο μέρος του ..πλανή-
τη με διαβάζεται τόσο 
στον έντυπο τύπο όσο 
και στον ηλεκτρονικό.. 
Εδώ και πολλά χρόνια 
κάνουμε πολλοί φίλοι 
της ιστορίας μια μεγάλη 
προσπάθεια να ..ανα-
κτήσουμε στοιχεία της 
ιστορίας της πόλης της 
περιόδου από τις Απε-
λευθερώσεως το 1913 
μέχρι και τα πρώτα με-
ταπολεμικά χρόνια. 
Είμαστε δυστυχώς από 
τις λίγες πόλεις της Ελ-
λάδος που στερούμαστε 
αρχειακών στοιχείων 
προπολεμικά. Ο λόγος; 
οι Βουλγαρικές κατο-
χές, δυο περιόδων 1916 
-1918 και 1941 -1944. 
Κάθε τι που είχε σχέση 
με την ..διοίκηση, την 
Ελλάδα.. καταστράφη-
κε ή κλάπηκε από τους 
«γείτονες» μας. 
Σήμερα με την τεχνολο-
γία ..έχουμε βρει πολλά 

..σε ..ηλεκτρονικά αρ-
χεία, βιβλιοθήκες ακό-
μα και στα ..σκουπίδια . 
Ένας από τους πιο πο-
λύτιμος οδηγός στην 
προσπάθεια μας αυτή 
(που αφορά στοιχεία 
της καθημερινής ζωής 
της πόλης μας διαχρο-
νικά) είναι το πολύτιμο 
αρχείο, μέρους τοπικών 
εφημερίδων που κυκλο-
φορούσαν στην Καβάλα 
, τις εποχές εκείνες και 
βρίσκονται είτε στην Δη-
μοτική μας Βιβλιοθήκη 
είτε στην Βιβλιοθήκη της 
Βουλής των Ελλήνων . 
Πολύτιμη πηγή άντλισης 
στοιχείων είναι και τα 
φύλλα της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης όπου 
συναντά κανείς , ειδικά 
τα προπολεμικά χρό-
νια , πολλές σημαντικές 
ψηφίδες που συνθέτουν 
την ιστορία της Καβά-
λας.
Ψάχνουμε όλο και πε-
ρισσότερο, συνδυάζου-
με γεγονότα και ημε-

ρομηνίες και από άλλες 
πηγές ή μαρτυρίες. Τα 
προηγούμενα χρόνια η 
προσπάθεια αυτή ανα-
δείχθηκε μέσω της και 
της ηλεκτρονικής σε-
λίδας του Δήμου στο 
facebook και βρήκε χι-
λιάδες ένθερμους υπο-
στηρικτές αλλά και βοη-
θούς στην έρευνα μας . 
Πληροφορίες και φω-
τογραφίες συγκεντρώ-
θηκαν , γεγονότα ξε-
χασμένα αναδείχθηκαν, 
προτάσεις κατατέθηκαν.. 
Ευχαριστούμε και συ-
νεχίζουμε με στόχο να 
φτιάξουμε το ..πάζλ της 
ιστορίας της πόλης μας.. 
Να γνωρίσουν οι παλαι-
ότεροι αλλά και οι νεό-
τεροι περισσότερο την 
Καβάλα μέσα από την 
ιστορία της ..

ΨΗΦΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ψηφίδες ιστορίας μέσα 
από τις φωτογραφίες . 
Μια ιστορική φωτογρα-
φία, που εικονίζει το 

πρώτο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Καβάλας μετά τις 
πρώτες εκλογές που έγι-
ναν στον Δήμο. Οι εκλο-
γές αυτές έγιναν  την 
25η Οκτωβρίου 1925. 
Δήμαρχος είχε εκλεγεί ο 
Ευγένιος Ιορδάνου που 
διακρίνεται στο κέντρο 
της φωτογραφίας.
 Περίπου ένα αιώνα 
πίσω μας πάει το ηλε-
κτρονικό απόσπασμα 
από την Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης . Με Βα-
σιλικό διάταγμα εγκρί-
θηκε η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Καβάλας που επέβαλε 
φόρο...επί των σφαζό-
μενων ζώων. Τα χρήμα-
τα που εισπράττονταν 
κάλυπταν τις ανάγκες 
λειτουργίας των δημο-
τικών σχολείων. Η ...λε-
πτομέρεια στο τέλος. Ο 
Δήμος Καβάλας του Νο-
μού Δράμας. 
Πριν μία εβδομάδα είχα 
την τιμή και την χαρά  
να γνωρίσω τον Αντι-
ναύαρχο ε.α.  κ. Χα-
ραλάμπο Παπαπασχα-
λη .Μιλήσαμε για την 
ιστορία της πόλης μας 
, μάθαμε για την ιστο-
ρία του παππού του , 
Χ. Χατζηαποστολου,  εκ 
των ελευθερωτων της 
πόλης το 1913. Έλαβα 
από τον κ. Παπαπασχα-
λη, που ζει στην Αθήνα, 
την παρακάτω επιστολή 
για τον Ήρωα Χατζηα-
ποστόλου. "Αγαπητέ Κε 
Παπακοσμά  σας στέλνω 
το βιογραφικό του ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΧΑΤΖΗΑ-
ΠΟΣΤΟΛΟΥ. ( Καπετάν 
Χαράλαμπος – Μπεσλε-
μές ). Γεννήθηκε στην 
Καβάλα - με καταγωγή 
πιθανόν από την Λήμνο. 
Πατέρας του ο Γεώργιος 
Χατζηαποστόλου. Πα-
ντρεύτηκε την Ελένη  το 
γένος Αντωνίου Μαζί-
τσου ή Μπότση και απέ-
κτησε 3 κόρες (Αριστέα, 
Πιπίνα και Ισμήνη ).  Σε 
νεαρή ηλικία έφυγε για 
την Αλεξάνδρεια της Αι-
γύπτου όπου διατήρησε 
εμπορικό κατάστημα .  
Δραστηριοποιήθηκε στο 
εμπόριο κυρίως καπνών 
αλλά και βαμβακιού 
και άλλων προϊόντων 
στην Καβάλα - Σέρρες 
και ταξιδεύοντας στο 
εξωτερικό ( Αίγυπτος-
Ρωσία- Ουκρανία ) με 
ιδιόκτητο μικρό εμπορι-
κό στόλο. Καταταχθείς 

μεταξύ των αγωνιστών 
του Μακεδονικού Αγώ-
να αποσπάστηκε στο 
προξενείο Καβάλας και 
έθεσε τον εαυτό του και 
τις υπηρεσίες του στην 
Οργανωτική Αρχή Άμυ-
νας Ανατολικής Μακε-
δονίας.  Εγγεγραμμένος 
στους πίνακες αναγνω-
ριζομένων Αγωνιστών 
Μακεδονικού Αγώνα 
1903-1909 και στην κα-
τηγορία των Οργάνων 
Πρακτόρων Γ Τάξεως με 
αα 205
Κατά το 1912- 13 συ-
γκρότησε με δικά του 
έξοδα ομάδα ανταρτών 
και αναχώρησε στην 
Ήπειρο όπου και εντά-
χθηκε στο ανταρτικό 
σώμα του Αρχηγού Θε-
μιστοκλή Οικονομόπου-
λου και έλαβε μέρος σε 
όλες τις μάχες που έδω-
σε το σώμα αυτό στην 
Ήπειρο.
Αργότερα , στην Καβάλα 
οργανώθηκε στον αγώ-
να εναντίον των Βούλ-
γαρων κομιτατζήδων. 
Με εντολή των Οργα-
νωτικών Αρχών Άμυνας 
Ανατολικής Μακεδονίας 
ανέλαβε να φονεύσει 
των εκ Σερρών Βούλγα-
ρο Κόλιαν ( όργανο της 
Τουρκικής Αστυνομίας 
στην οποία κατέδιδε 
τους Έλληνες αγωνιστές 
), τον οποίο και τραυμά-
τισε.  Με νέα εντολή των 
Αρχών και με βοηθό των 
εκ Βοδενών  Άγγελον 
– γενναίο και τολμηρό 
των Βουλγάρων τιμωρό 
- φόνευσε τον διαβόη-
το Βούλγαρο κομιτατζή 
Εγιατζίν.

Καταδιωκόμενος  από 
τις Τουρκικές Αρχές και 
τους Βούλγαρους κο-
μιτατζήδες και με την 
βοήθεια του Ελληνικού 
Προξενείου Καβάλας 
φυγαδεύτηκε στην Αί-
γυπτο. Σε αντίποινα και 
αντ’ αυτού  οι  Τούρκοι  
φόνευσαν  τον  αδερφό  
του  Απόστολο  ετών 18. 
Για τις παραπάνω πρά-
ξεις του και την όλη 
δραστηριότητα του υπέρ 
της πατρίδας παραση-
μοφορήθηκε από την 
Βασίλισσα Όλγα.
Κατά τον Β΄ ΠΠ οργα-
νώθηκε στην αντίσταση 
κατά των κατακτητών. 
Μετά την κατάληψη 
της Καβάλας από τους 
Βούλγαρους  φυγαδεύ-
τηκε κατ’  αρχήν στην 
Λήμνο και από εκεί με 
την βοήθεια των Άγγλων 
– με αποστολή Βρετανι-
κού Υποβρυχίου – δια-
σώθηκε στην Αίγυπτο. ΄
Επανήλθε λαμβάνοντας 
μέρος στην απελευ-
θέρωση της Καβάλας 
όπου και έζησε μέχρι 
τον θάνατο του 1955.". 
Στη φωτογραφία είμα-
στε στους φιλόξενους 
χώρους του Ναυτικού 
Μουσείου Καβάλας με 
τον πρόεδρο του συλλό-
γου Φίλων Ν.Μ. Καβά-
λας κ. Χρήστο Τζανάκο.

*Ο Κωνσταντίνος Π. Πα-
πακοσμάς καταγράφει 
την νεότερη ιστορία της 
πόλης.

Η εφημερίδα μας φιλοξενεί  στην έκδοση της αυτή και στην συνέχεια μια σειρά κειμένων που θα αφορούν την νεότερη 
τοπική ιστορία. Είναι από την έρευνα και αναζήτηση του Ερευνητή της τοπικής ιστορίας κ. Κώστα Π. Παπακοσμά 

αποτελούν δε το περιεχόμενο μια μεγάλης εργασίας που σύντομα θα εκδοθεί. Η εφημερίδα μας ευχαριστεί τον κ. Κώστα 
Π. Παπακοσμά για την ευγενική παραχώρηση των κειμένων αυτών για τους αναγνώστες του ΑΝΑΛΥΤΗ.
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Την απόλυτη ικανοποί-
ησή του για το γεγονός 
ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου κα-
τάφερε να ανταποκριθεί 
στις μεγάλες απαιτήσεις 
της φετινής τουριστι-
κής περιόδου, εξέφρασε 
με δηλώσεις που έκανε 
στον «Ενήμερο», ο πρό-
εδρος της επιχείρησης, 
Κώστας Μανίτσας.

Όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά, η τουριστική 
περίοδος είναι αυτή που 
κάθε χρόνο τεστάρει επί 
της ουσίας τις αντοχές 
των υποδομών του νη-
σιού, οι οποίες χρόνο 
με τον χρόνο βελτιώνο-
νται, ενώ υπογράμμισε 
ότι βρίσκονται σε φάση 
ένταξης έργα ύψους 
14,5 εκατομμυρίων 
ευρώ.

«Μέχρι και τις 15 Ιουλί-
ου ήμασταν απογοητευ-
μένοι, αλλά από εκεί και 
μετά έγινε μια τεράστια 
έκρηξη επισκεπτών στο 
νησί, που είχε σαν απο-
τέλεσμα την αυξημένη 
ζήτηση σε νερό και απο-
χέτευση – Μια δύσκο-

λη εξίσωση λύθηκε και 
είμαστε ικανοποιημένοι 
και ευχαριστημένοι…»

«Η φετινή τουριστική 
περίοδος κάλυψε μέχρι 
και σήμερα, περίπου το 
80% της αντίστοιχης 
του 2019! Υπερβήκαμε 
δηλαδή κατά πολύ τον 
εθνικό στόχο του 50% 
της χρονιάς – ορόσημο 
για τον τουρισμό μας, 
που ήταν το 2019. Μέχρι 
και τις 15 Ιουλίου ήμα-
σταν απογοητευμένοι, 
αλλά από εκεί και μετά 
έγινε μια τεράστια έκρη-
ξη επισκεπτών στο νησί, 
που είχε σαν αποτέλεσμα 
την αυξημένη ζήτηση σε 
νερό και αποχέτευση! 
Δημιουργήθηκαν αυτό-
ματα πολλές ανάγκες 
και απαιτήσεις για τη 
Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, παρ’ όλα 
αυτά όμως κατορθώσα-
με να είμαστε δίπλα σε 
όλα τα προβλήματα που 
μας προέκυψαν. Μια δύ-
σκολη εξίσωση λύθηκε 
και είμαστε ικανοποιη-
μένοι και ευχαριστημέ-
νοι γι’ αυτό. Στα όποια 
μικροπροβλήματα ανέ-

κυπταν, γίνονταν καίριες 
παρεμβάσεις αυθημερόν 
δίνοντας άμεση λύση», 
τόνισε αρχικά στις δηλώ-
σεις του ο κ. Μανίτσας.

«Δεν υπήρξε γενικότερα 
κανένα πρόβλημα στο 
αποκορύφωμα της του-
ριστικής κίνησης, ειδικά 
στη διάρκεια του Δεκα-
πενταύγουστου κι όλα 
πήγαν καλά…»

«Τα περάσαμε όλα ευ-
τυχώς καλά, αλλού βέ-
βαια με λίγες δυσκολίες, 
όπως για παράδειγμα 
στα Κοίνυρα όπου είχαμε 
ένα ζήτημα περίπου δυο 
εβδομάδων με το νερό, 
γιατί εκεί υπάρχει μια ιδι-
ομορφία στην τοποθεσία 
των πηγών με εμφράξεις 
στα δίκτυα. Τα καταφέ-
ραμε όμως και το αντι-
μετωπίσαμε με υπομονή. 
Δεν υπήρξε γενικότερα 
κανένα πρόβλημα στο 
αποκορύφωμα της του-
ριστικής κίνησης, ειδικά 
στη διάρκεια του Δεκα-
πενταύγουστου κι όλα 
πήγαν καλά. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
ανταποκρίθηκε στις με-

γάλες απαιτήσεις της 
φετινής τουριστικής πε-
ριόδου κι αυτό το λέω με 
μεγάλη βεβαιότητα. Δεν 
είχαμε πολλά παράπονα 
κι όλα κύλησαν ομαλά 
θα έλεγα», συμπλήρωσε 
στη συνέχεια των δη-
λώσεων του στον «Ε» ο 
πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

«Η τουριστική περίοδος 
είναι αλήθεια ότι μας 
φτάνει στα όρια μας. Εί-
ναι πολύ δύσκολο από 
τις 15.000 μόνιμους κα-
τοίκους να χρειαστεί να 
εξυπηρετηθεί 1 εκατομ-
μύριο επισκεπτών…»

Ο Κ. Μανίτσας υπο-
γράμμισε με έμφαση ότι 
η τουριστική περίοδος 
είναι αυτή που δοκιμά-
ζει ουσιαστικά τις αντο-
χές των υποδομών του 
νησιού, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά: «Η του-
ριστική περίοδος είναι 
αλήθεια ότι μας φτάνει 
στα όρια μας. Είναι πολύ 
δύσκολο από τις 15.000 
μόνιμους κατοίκους να 
χρειαστεί να εξυπηρετη-
θεί 1 εκατομμύριο επι-
σκεπτών που περνάνε 
όλο το καλοκαίρι από το 
νησί. Είναι μια μεγάλη 
πρόκληση. Στα λόγια εί-
ναι όλα εύκολα. Η πράξη 
είναι αυτή που σε τεστά-
ρει και σου δίνει τα εχέγ-
γυα να είσαι έτοιμος και 
για τα επόμενα χρόνια. 
Προσπαθούμε διαρκώς 
με μελέτες για νέα έργα 
και παρεμβάσεις, με κα-
τάθεση νέων προτάσε-
ων».

Προ των πυλών η δημο-
πράτηση του Βιολογικού 
Καθαρισμού του Πρίνου, 
το εσωτερικό δίκτυο 
αποχέτευσης λυμάτων 
των Λιμεναρίων και του 
Πευκαρίου, το δίκτυο 
ύδρευσης οικισμού Πρί-
νου και όρμου Πρίνου 
και το δίκτυο ύδρευσης 
Σκάλας Μαριών

Μάλιστα, όπως επισή-
μανε ο πρόεδρος της 
Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου αναφε-
ρόμενος στα έργα που 
θα ακολουθήσουν το 
επόμενο διάστημα, είναι 
προ των πυλών είναι η 
δημοπράτηση του Βιο-
λογικού Καθαρισμού του 
Πρίνου, το εσωτερικό 
δίκτυο αποχέτευσης λυ-
μάτων των Λιμεναρίων 
και του Πευκαρίου, το δί-
κτυο ύδρευσης οικισμού 
Πρίνου και όρμου Πρί-
νου και το δίκτυο ύδρευ-
σης Σκάλας Μαριών. 
Όπως υπογράμμισε, το 
πολύ μέχρι το τέλος Σε-
πτεμβρίου όλα τα έργα 
θα είναι με ανάδοχο.

«Πρόκειται για τεράστι-
ες παρεμβάσεις για το 
νησί. Για παράδειγμα το 
δίκτυο ύδρευσης του 
οικισμού της Καλλιρά-
χης με την αποχέτευση 
είναι στα 7 εκ. ευρώ. Σε 
ένταξη έχουμε αυτή τη 
στιγμή περίπου 14,5 εκ. 
ευρώ έργα που έχουν 
μελετηθεί, έχουν κατατε-
θεί, έχουν λάβει κωδικό 
όλα κι είμαστε σε φάσεις 
ολοκλήρωσης», δήλωσε 

σχετικά ο πρόεδρος της 
Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.

«Η επόμενη διετία μας θα 
είναι αφιερωμένη στους 
ορεινούς οικισμούς όπου 
δεν έχουν γίνει παρεμβά-
σεις πνοής τα τελευταία 
χρόνια…»

«Ολοκληρώνουμε τα 
έργα σε όλους τους πα-
ραλιακούς οικισμούς. Με 
τις μελέτες που έχουμε 
θα έχουν νέα δίκτυα, 
αποχετεύσεις, τα πά-
ντα με γεωτρήσεις κλπ. 
Απομένουν στη συνέ-
χεια οι ορεινοί οικισμοί 
της Θάσου. Η επόμενη 
διετία μας θα είναι αφι-
ερωμένη στους ορει-
νούς οικισμούς όπου δεν 
έχουν γίνει παρεμβάσεις 
πνοής τα τελευταία χρό-
νια. Όλες οι διοικήσεις 
έριχναν το βάρος στους 
παραλιακούς οικισμούς, 
τώρα είναι η σειρά για 
τους ορεινούς.

Ολοκληρώσαμε τα αντι-
πλημμυρικά έργα που 
έπρεπε να γίνουν από 
την καταστροφή του 
2019 κι έχουμε όλο τον 
χρόνο πλέον μπροστά 
μας να μελετήσουμε, να 
σχεδιάσουμε και να τρέ-
ξουμε πράγματα που πή-
γαν πίσω λόγω της έκτα-
κτης κατάστασης που 
υπήρξε στο νησί», τόνισε 
καταληκτικά στις δηλώ-
σεις του στον «Ενήμερο» 
ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θάσου.

Θάσος
Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού»

Την Πέμπτη 02 Σεπτεμ-
βρίου 2021, μεταξύ του 
Δημάρχου Θάσου κ. 
Ελευθέριου Κυριακίδη 
και του αναδόχου του 
έργου κ. Κωνσταντίνου 
Γκουλούση, υπογράφη-
κε η σύμβαση του έργου 
“Ανάπλαση και Ανάδει-
ξη Δασικού Κήπου Πο-
τού”, συνολικής δαπάνης 
36.183,91 € με Φ.Π.Α.

Το έργο υλοποιείται από 
το Δήμο Θάσου και με 
ιδίους πόρους του Δή-
μου, κατόπιν διαγωνι-
σμού και σε συνέχεια 
σχετικής προγραμματι-
κής σύμβασης μετvαξύ 
του Δήμου Θάσου και 
της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης (αρμόδια Δασική 

Υπηρεσία).

Η υλοποίηση του έργου 
αφορά: α) στη δημιουρ-
γία χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων, β) τη δη-
μιουργία πεζόδρομων 
και μονοπατιών, γ) τη 
δημιουργία χώρων υπαί-
θριου γεύματος (Picnic), 
δ) την κατασκευή ξύ-
λινης περίφραξης στο 
χώρο του Δασονομεί-
ου, ε) την τοποθέτηση 
πινακίδων ενημέρωσης 
και κατεύθυνσης, στ) τη 
συντήρηση υπάρχουσας 
λίμνης με σιντριβάνι, ζ) 
τη συντήρηση αποχωρη-
τηρίων, η) τη συντήρη-
ση υπάρχουσας ξύλινης 
περίφραξης και θ) τον 
καθαρισμό και την περι-
ποίηση του υπάρχοντος 
χώρου πρασίνου.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θά-
σου κ. Ελευθέριος Κυ-
ριακίδης δήλωσε:

«Ακόμη μία δέσμευσή 
μας γίνεται πράξη και 
ένα χρόνιο αίτημα των 
κατοίκων της περιοχής 
ικανοποιείται.

Πρόκειται για ακόμη ένα 
σημαντικό έργο ανα-
βάθμισης της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της 
περιοχής και των επισκε-
πτών της».

Γραφείο Δημάρχου

Θάσος
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έλυσε την δύσκολη εξίσωση



Ανασχηματισμός με εκ-
πλήξεις ανακοινώθηκε 
από τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη αλλά και με-

τακινήσεις που σίγουρα 
προκάλεσαν τις πρώτες 
αντιδράσεις.

Αμετακίνητοι ωστόσο 
παραμένουν οι Καβα-
λιώτες Υπουργοί και πιο 
συγκεκριμένα ο Νικό-

λαος  Παναγιωτόπου-
λος κρατά στα χέρια 
του για ακόμη μία φορά 
το Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας, καθώς σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις 
του Πρωθυπουργού η 
πορεία του στο Υπουρ-
γείο χαρακτηρίζεται 
απολύτως πετυχημένη. 
Αμετακίνητος ωστόσο 
και ο Καβαλιώτης Υφυ-
πουργός Εξωτερικών 
στα θέματα της οικονο-
μικής διπλωματίας Κώ-
στας Φραγκογιάννης 
, καθώς οι επενδύσεις 
και το ενδιαφέρον που 

έχει υπάρξει για την 
Ελλάδα με την πρω-
τοποριακή επένδυση 
της Volkswagen  στην 
Αστυπάλαια και την 
μετατροπή του νησιού 
σε πράσινο ήταν από 
τις σημαντικές στιγμές 
του.

Η έκπληξη ωστόσο έρ-
χεται με την μετακί-
νηση του Νίκου Χαρ-
δαλιά στο Υπουργείο 
Άμυνας και πλέον στην 
θέση του Υφυπουργού 
Άμυνας. Η άλλη αλλα-
γή ήταν και αυτή στο 

Υπουργείο Τουρισμού 
όπου πλέον την σκυτά-
λη στο Υπουργείο Του-
ρισμού ως Υπουργός 
πλέον. Το Υπουργείο 
Υγείας αναλαμβάνει 
ταυτόχρονα ο Θάνος 
Πλέυρης.

Ενώ το Υπουργείο Πο-
λιτικής Προστασίας ο 
Ευάγγελος Αποσταλά-
κης όπου και επιβεβαι-
ώθηκαν οι φήμες για  
κ. Αποστολάκη πρώην 
υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας, στην κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ.
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Ανασχηματισμός 
Παναγιωτόπουλος, Φραγκογιάννης αμετακίνητοι – Χαρδαλιάς Υφυπουργός Άμυνας

Ζημιές και κέρδη με-
τρούν στην κυβέρνηση 
μετά τον ανασχηματι-
σμό που σημαδεύτηκε 
από την υπαναχώρη-
ση του απόστρατου 
ναυάρχου και πρώην 
υπουργού του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Ευάγγελου Απο-
στολάκη που αρχικά 
δέχθηκε και εν συνε-
χεία αρνήθηκε το υπό 
σύσταση αυτόνομο 
χαρτοφυλάκιο του 
υπουργού Πολιτικής 
Προστασίας.

Στελέχη του κυβερνη-
τικού επιτελείου υπο-
στηρίζουν ότι η πρότα-
ση για υπουργοποίηση 
του κ. Αποστολάκη ήταν 
πρωτοβουλία υπέρ της 
διακομματικής συνεν-
νόησης που ανέλαβε ο 
πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης και η 
οποία τορπιλίστηκε από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύ-
οντας ότι η αξιωματική 
αντιπολίτευση δεν θέλει 
την πολιτική συναίνεση 
ακόμη και όταν κάνει 

σχετικές προτάσεις όπως 
συνέβη πρόσφατα στη 
Βουλή με τον Αλέξη Τσί-
πρα που επέκρινε την κυ-
βέρνηση για τοποθέτηση 
κομματικού στελέχους 
στην ηγεσία της Πολιτι-
κής Προστασίας.

Στον αντίποδα, πάντως, 
πολιτικοί παρατηρητές 
επισημαίνουν ότι, ανε-
ξαρτήτως του ποιος έχει 
την ευθύνη, η εμπλοκή με 
τον κ. Αποστολάκη θό-
λωσε τις εξαγγελίες για 
επικείμενες θεσμικές αλ-
λαγές που θα συνόδευαν 
τον ανασχηματισμό, ο 
οποίος είχε προαναγγελ-
θεί εδώ και εβδομάδες.

Αμέσως μετά την ανα-
κοίνωση των αλλαγών, 
συνεργάτες του πρωθυ-
πουργού υποστήριζαν 
ότι πρόκειται για ανα-
σχηματισμό των «ανοι-
χτών μετώπων». Έκαναν 
λόγο «προωθητικό και 
όχι τιμωρητικό» ανασχη-
ματισμό, καθώς, κατά 
την άποψή τους, «αξι-

οποιήθηκε όχι μόνο η 
πρόσφατη εμπειρία αλλά 
και εκείνη της τελευταί-
ας διετίας συνολικά». 
Στην πραγματικότητα, 
όμως, με τις αλλαγές 
που έγιναν και ουσια-
στικά αφορούσαν μόνον 
τους τομείς της πολιτι-
κής προστασίας και της 
υγείας αναγνωρίστηκε η 
βασιμότητα της κριτικής 
που ασκούσαν τα κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης.

Οι απομακρύνσεις

Για παράδειγμα, τα δύο 
πρόσωπα που μετά τις 
πρόσφατες πυρκαγιές 
είχε ζητήσει η πρόεδρος 
του Κινήματος Αλλαγής 
Φώφη Γεννηματά να 
απομακρυνθούν από τις 
θέσεις τους, δηλαδή ο 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 
και ο Νίκος Χαρδαλιάς, 
έχασαν όντως τις καρέ-
κλες τους. Μάλιστα ο 
μεν κ. Χαρδαλιάς, αν και 
θα έλεγε κανείς είχε με-
γαλύτερη εμπλοκή στο 
θέμα των πυρκαγιών, 

μετατέθηκε σε θέση 
υφυπουργού Άμυνας, ο 
δε κ. Χρυσοχοΐδης, που 
η εμπλοκή του ήταν σί-
γουρα μικρότερη, έμεινε 
εκτός κυβέρνησης.

Η απομάκρυνση του κ. 
Χρυσοχοΐδη, για την 
οποία είχε μιλήσει με ει-
ρωνικό τρόπο στη Βουλή 
ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι σαφές ότι ικανοποιεί 
τα στελέχη της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης που 
τον καιρό τώρα το είχαν 
στοχοποιήσει με τον πλέ-
ον έντονο τρόπο αφενός 

για την πολιτική του στο 
υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και αφετέρου 
διότι υπήρξε ο επιφανέ-
στερος εκπρόσωπος του 
Πολιτικού Κέντρου που 
ανταποκρίθηκε στο κά-
λεσμα του κ. Μητσοτάκη 
να στελεχώσει ην κυβέρ-
νησή του.

Αντίστοιχο είναι και το 
μήνυμα και άρα ο αρ-
νητικός αντίκτυπος που 
εκπέμπεται με τις αλλα-
γές στο υπουργείο Υγεί-
ας. Καλώς ή κακώς, η 
μετακίνηση του Βασίλη 

Κικίλια στο υπουργείο 
Τουρισμού και η απομά-
κρυνση από την κυβέρ-
νηση του Βασίλη Κοντο-
ζαμάνη δύσκολα μπορεί 
να ισχυριστεί κανείς ότι 
δεν αποτελεί ομολογία 
προβληματικής διαχείρι-
σης της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Κι αυτό παρά 
το γεγονός ότι αντικα-
ταστάθηκαν από δύο 
πρόσωπα με ικανότητες, 
όπως είναι ο βουλευτής 
Θάνος Πλεύρης, με εξει-
δίκευση στα νομικά της 
Υγείας, και η πρόεδρος 
του ΚΕΣΥ Μίνα Γκάγκα.

Ανασχηματισμός
Κέρδη και ζημίες μετρούν στην κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ  με δελτίο 
τύπου σχολιάζει τον 
ανασχηματισμό της 
κυβέρνησης Μητσοτά-
κη και τις αλλαγές στο 
κυβερνητικό σχήμα ξε-
καθαρίζοντας πως οι 
επιλογές που έγιναν 
αφορούν αστοχίες.

Ακολουθεί το δελτίο τύ-
που του ΣΥΡΙΖΑ

" Ο πολυδιαφημισμένος 
ανασχηματισμός του κ. 
Μητσοτάκη εξελίσσεται 
τελικά σε παγκοσμίων 
διαστάσεων ιστορικό 
φιάσκο. Τελικά έμεινε με 
τους ακροδεξιούς που 
υπουργοποίησε και τις 

απαράγραπτες ευθύνες 
του για την αποτυχία του 
«επιτελικού κράτους».

Όπως προκύπτει, από τη 
δήλωση του κ. Αποστο-
λάκη, ο κ. Μητσοτάκης 
επιχείρησε να τον παγι-
δεύσει, ανακοινώνοντας 
την υπουργοποίησή του 

χωρίς τη συναίνεσή του.

Μάλλον θα συνειδητο-
ποίησε ότι δεν ενστερ-
νίζονται όλοι την οικο-
γενειακή του παράδοση. 
Υπάρχουν στο δημόσιο 
βίο και άνθρωποι έντιμοι, 
που θεωρούν την αξιο-
πρέπεια σημαντικότερη 
από τα αξιώματα. "

ΣΥΡΙΖΑ
«Ο ανασχηματισμός Μητσοτάκη εξελίσσεται σε ιστορικό φιάσκο»



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 9ΟΙΚΟΝΟΜΙΑinfo@enachannel.gr

Λήμνος  
Επιβατική κίνηση Αυγούστου: Πολύ καλύτερα από το ‘20, ελαφρώς χαμηλότερα από το ‘19

Στη δημοσιότητα δό-
θηκε ο αριθμός όσων 
αποβιβάστηκαν και επι-
βιβάστηκαν στο λιμάνι 
του Αγίου Νικολάου στη 
Μύρινα, από τη Λιμενική 
Αρχή του νησιού.
Από τα στοιχεία προ-
κύπτει πως η επιβατική 
κίνηση ήταν πολύ καλύ-
τερη από τον Αύγουστο 
του 2020 και ελαφρώς 
χαμηλότερα από το 
2019.

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Μεγάλη άνοδος παραγωγής και μεγεθών και πτώση στην 
εκπομπή ρύπων για την Energean στο α’ 6μηνο

Τα πρώτα αποτελέσματα 
6μήνου με πλήρως ενο-
ποιημένη την Edison E 
ανακοίνωσε το πρωί της 
Πέμπτης στα χρηματι-
στήρια του Λονδίνου και 
του Ισραήλ η Energean 
Plc, η οποία γνωστοποί-
ησε μεγάλη άνοδο τόσο 
της παραγωγής όσο και 
όλων των οικονομικών 
μεγεθών καθώς και ση-
μαντική πτώση στην 
εκπομπή ρύπων, με επι-
δόσεις καλύτερες από 
τις προβλέψεις που έχει 

δώσει η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, η συνολι-
κή παραγωγή του ομίλου 
για το πρώτο εξάμηνο 
του έτους διαμορφώ-
θηκε στις 44 χιλιάδες 
βαρέλια ισοδυνάμου 
πετρελαίου ημερησίως 
(72% σε αέριο), έναντι 
πρόβλεψης μεταξύ 38 
και 42 χιλιάδων για όλη 
την χρονιά και έναντι πα-
ραγωγής 2,1 χιλιάδων 
βαρελιών στο 6μηνο του 
2020, όταν η παραγωγή 

προερχόταν αποκλειστι-
κά από τον Πρίνο. Ανά-
λογα, τα συνολικά έσο-
δα αυξήθηκαν στα 206 
εκατ. δολάρια, έναντι 2 
εκατ. πέρσι, ενώ τα κέρ-
δη προ φόρων και τόκων 
και αποσβέσεων διαμορ-
φώθηκαν στα 75 εκατ. 
δολάρια, έναντι ζημιών 
προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων 8,9 εκατ. 
δολαρίων στο ίδιο διά-
στημα πέρσι. Επιπλέον, 
οι εκπεμπόμενοι ρύπου 
(Scope 1 και Scope 2) 

μειώθηκαν κατά σχεδόν 
20% και, ειδικότερα, στα 
18 κιλά ανά παραγόμε-
νο βαρέλι ισοδυνάμου 
πετρελαίου σε σχέση με 
το πρώτο εξάμηνο του 
2020 και κατά 73% σε 
σχέση με το 2019, όταν 
η Energean έγινε η πρώ-
τη ανεξάρτητη εταιρεία 
έρευνας και παραγωγής 
υδρογονανθράκων που 
δεσμεύθηκε για μηδενικό 
ισοζύγιο ρύπων θερμο-
κηπίου το 2050, σε ένα 
στόχο που καταβάλλεται 
προσπάθεια να επιτευ-
χθεί σαφώς νωρίτερα.

Σημειώνεται ότι στο τέ-
λος Αυγούστου το μεγα-
λύτερο project που έχει 
σε εξέλιξη η Energean, 
αυτό της ανάπτυξης του 
κοιτάσματος Καρίς στο 
Ισραήλ, είχε ολοκληρω-
θεί σε ποσοστό 91,5% 
με προοπτική έναρξης 
της παραγωγής αερί-
ου στο πρώτο εξάμηνο 
του 2022. Επιπλέον, στο 
πρώτο τρίμηνο της νέας 

χρονιάς, θα ξεκινήσει 
το νέο γεωτρητικό πρό-
γραμμα στο Ισραήλ που 
στοχεύει σε επιπλέον 1 
δισεκ. βαρέλια ισοδυ-
νάμου πετρελαίου τα 
οποία, εφόσον ανακαλυ-
φθούν, θα διπλασιάσουν 
τα σημερινά αποθέμα-
τα της Energean. Αξίζει 
επιπλέον να σημειωθεί 
ότι στο δεύτερο εξάμη-
νο του 2022 αναμένεται 
να τεθούν σε παραγωγή 
τα κοιτάσματα φυσικού 
αερίου Νorth El Amriya/ 
North Idku στην Αίγυπτο.

Σχολιάζοντας τις εξελί-
ξεις, ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος του ομίλου κ. 
Μαθιός Ρήγας, δήλωσε 
τα εξής:

«Στη διάρκεια του 
πρώτου εξαμήνου, η 
Energean πέτυχε εξαι-
ρετική πρόοδο σε επιχει-
ρησιακό και οικονομικό 
επίπεδο, τα οποία και 
αναδεικνύουν τον χαρα-
κτήρα της εξαγοράς της 

Edison E&amp;P, η οποία 
περνά την Energean σε 
άλλο επίπεδο. 

Με βάση την εστιασμένη 
στο φυσικό αέριο στρα-
τηγική μας, πετύχαμε 
ένα σημαντικό ορόση-
μο στην πορεία μας να 
εξελιχθούμε τα επόμενα 
χρόνια σε ένα όμιλο με 
παραγωγή 200 χιλιάδες 
βαρέλια ισοδυνάμου πε-
τρελαίου ημερησίως, με 
έσοδα 2 δισεκ. δολαρί-
ων σε ετήσια βάση και 
με διατηρήσιμη μερισμα-
τική πολιτική. Επιπλέον, 
ενισχύσαμε περαιτέρω 
και απομακρύναμε κάθε 
ρίσκο από την οικονο-
μική μας βάση με την 
επιτυχημένη έκδοση του 
μεγαλύτερου ομολόγου 
υψηλής απόδοσης στην 
ιστορία του ενεργειακού 
τομέα εκτός ΗΠΑ και με 
όλα μας τα σχέδια στις 
εννιά χώρες που δρα-
στηριοποιούμαστε να 
έχουν πλήρως εξασφα-
λισμένη χρηματοδότηση.



Για άλλους δουλεύαμε!
Ο θρυλικός πυρπολητής και το πλοίο του εντάχθηκαν στον ελληνικό στόλο ύστερα από 
την απελευθέρωση.
Κάποια μέρα το 1843, ο διοικητής του και παλιός συναγωνιστής του, Κανάρης, τον κάλεσε 
στον ναύσταθμο του Πόρου.
« Καπετάν Γιωργάκη», του είπε, «έχω άσχημα νέα». Το καράβι σου θα διαλυθεί γιατί πάλιω-
σε και εσύ τίθεσαι σε διαθεσιμότητα!»
Πικραμένος ο Πιπίνος παραιτήθηκε λέγοντας,  «Το πλοίο μου αντέχει ακόμη 10 χρόνια, για 
άλλους δουλεύαμε!» 
Συνέχισε ο πυρπολητής τα ταξίδια του με το αγαπημένο του πλοίο «Λαίδη Κοδριγκτόν» και 
κάποια μέρα το έριξε σε ξέρα και το τσάκισε. 

Ήταν η ίδια του η ψυχή!

Φπαιδική ηλικία είναι 
συνυφασμένη με τη 
χαρά, τον αυθορμη-

τισμό και την ανεμελιά. Οι 
περισσότεροι ενήλικες ανα-
πολούν αυτή τη περίοδο της 
ζωής τους καθώς θεωρείται 
η πιο αγνή και ‘καθαρή’  πε-
ρίοδος που βιώνει ο άνθρω-
πος .

 Αργότερα περνάμε 
στη φάση της εφηβείας,  που 
θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη 
αλλά και γοητευτική καθώς 
το άτομο αποκτά ταυτότη-
τα, ‘’ διψάει’’ για ζωή, κάνει 
όνειρα και δεν συμβιβάζεται.

 Μετά την ενηλικίωσή 
του, ο άνθρωπος εκπληρώνει 
τους στόχους του, προσγειώ-
νεται στην πραγματικότητα, 
του είναι πιο εύκολο να δι-
ακρίνει το σωστό από το λά-
θος, αλλά από την άλλη δυ-
ναμώνει καθώς καλείται να 
ανταπεξέλθει στα προβλήμα-
τα της ζωής.  Έτσι, μπορεί να 
προστατεύσει τα παιδιά και 
τους εφήβους, συμβουλεύο-
ντάς τους  και διδάσκοντάς 
τους μαθήματα ζωής ώστε 
να πράττουν συνετά και να 
αποφεύγουν  λάθη που έκα-
ναν και αυτοί στην ηλικία 
τους. 

 Μήπως αυτή η διδα-
σκαλία μπορεί να είναι αμ-
φίδρομη και να μην είμαστε 
μόνο δάσκαλοι αλλά και δι-
δασκόμενοι από τα παιδιά;

 Τα παιδιά και οι έφη-
βοι είναι η εξέλιξη της κοι-

νωνίας μας, την οποία πρέπει 
να παρακολουθούμε, να λαμ-
βάνουμε μηνύματα,  ώστε να 
βγάζουμε συμπεράσματα και 
να προσαρμόζουμε καινοτό-
μες εκπαιδευτικές μεθόδους.

 Επίσης, τα παιδιά και 
οι έφηβοι μας διδάσκουν 
υπενθυμίζοντάς μας να χρη-
σιμοποιούμε τη φαντασία 
μας και το πείσμα μας για να 
τους μεταφέρουμε γνώσεις 
και αξίες αποτελεσματικά. 
Επιπλέον μας διδάσκουν να 
ζούμε πιο έντονα και δημι-
ουργικά καθώς η ρουτίνα της 
καθημερινότητας των ενη-
λίκων ενισχύει την αδρανο-
ποίηση της πνευματικής τους 
καλλιέργειας.

 Επομένως, η ενασχό-
ληση με τη φροντίδα και την 
εκπαίδευση των παιδιών και 
των εφήβων, μας  διδάσκει 
ευρηματικότητα, προσαρμο-
στικότητα, μας κάνει πιο δρα-
στήριους και καλύτερους για 
εμάς αλλά και για αυτούς.

Μας ρωτάτε, απαντούμε..

 Η κυρία Μ.Λ. γρά-
φει: ‘’…Είμαι εκπαιδευτικός 
και μητέρα ενός τετράχρονου 
παιδιού. Είμαι στην ευχάρι-
στη θέση να δηλώσω ότι από 
τότε που έγινα μητέρα έχω 
γίνει και καλύτερη εκπαιδευ-
τικός. Το παιδί μου με έχει 
κάνει να σκέφτομαι πολύ πιο 
δημιουργικά και να εφευρί-
σκω τρόπους για να μαθαίνει 
πράγματα, τα οποία μεταφέρω 
και στη τάξη και λειτουργούν 
αποτελεσματικά. Εύχομαι η 
τοποθέτησή μου να εμπνεύσει 
συναδέλφους και να τους βο-
ηθήσει’’.

Αγαπητή κυρία,  

 Είναι αξιοθαύμαστο 
που η μητρότητα ενίσχυσε 
τόσο τη ψυχοσύνθεση και τη 
δημιουργικότητα σας,  Παρα-
δίδετε ένα σπουδαίο μάθη-
μα και τονίζετε ότι για έναν 
εκπαιδευτικό, οι μαθητές 
του είναι κατά κάποιο τρόπο 
παιδιά του και πρέπει να τα 
αντιμετωπίζει με ευαισθησία, 
τρυφερότητα και να νοιά-
ζεται για τις ιδιαιτερότητές 
τους, εφευρίσκοντας τρό-
πους  διδασκαλίας κατάλ-
ληλους και εύστοχους. Όσο 
περισσότερη ψυχή δίνει ένας 
εκπαιδευτικός στη δουλειά 
του, τόσο πιο αποτελεσματι-
κός, δυνατός είναι και μένει 
αξέχαστος στους μαθητές 
του. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο μεγάλος στρατηλάτης, όταν ήταν παιδί, πήγαινε τα-
κτικά στους βωμούς για να προσευχηθεί. Κάποια μέρα ο 
παιδαγωγός του τον παρατήρησε

«Περίμενε» του είπε, «Πρώτα να κυριεύσεις τη χώρα 
που το βγάζει και έπειτα το ξοδεύεις με τόση αφθονία».
Ο Αλέξανδρος δεν ξέχασε τα λόγια του παιδαγωγού του, 
Λεωνίδα, όταν θριάμβευσε στα βάθη της Ανατολής, του 
έγραψε : 

« Σου στέλνω 100 κιβώτια με αρώματα και σου συνιστώ 
να μην είσαι μικρόψυχος έναντι των θεών. Μάθε ακόμα 
ότι κυρίευσα και τη χώρα που βγάζει το λιβάνι.»

9-9-1944. 

Ιδρύεται στην Αθήνα ο ΕΔΕΣ με αρχηγό τον στρατηγό Να-
πολέοντα Ζέρβα. Ο ΕΔΕΣ συνέβαλε αποφασιστικά στην 
απελευθέρωση της Ελλάδος. Οι ισχυρές αντάρτικες ομά-
δες που συγκρούστηκαν νικηφόρα με τους κατακτητές στην 
Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία. Συνεργάστηκε στενά με 
το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής και με τον ΕΛΑΣ. 
Αργότερα συγκρούστηκε μαζί του για ιδεολογικούς λόγους.
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‣ Διαβάσαμε και αυτά....

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν….. 

Με τη στήλη αυτή είμαι στη διάθεσή σας να 
απαντήσω με υπευθυνότητα σε ερωτήσεις 
που  αφορούν προβληματισμούς σας σχετικά 
με τα παιδιά και την εκπαιδευτική τους πορεία. 
Στείλτε μου τις ερωτήσεις σας στο vvasiliad@
outlook.com ή τηλεφωνείστε στο 2510220201

‘’…η μετάβαση 
από το νηπιαγω-
γείο στο Δημο-
τικό, μπορεί να 
επιφέρει αξεπέ-
ραστες δυσκο-
λίες με ότι αυτό 
μπορεί να συνε-
πάγεται για την 
εκπαιδευτική 
εξέλιξη του κάθε 
παιδιού…’’

ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ;
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Από τη

Βασιλειάδου Βασιλική

• Mαθηματικός

• Κάτοχος Master in Education-Roehampton University

• Τ.β.  Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

• Διευθύντρια σπουδών στα φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ Καβάλας

• Μέλος του Δ.Σ. Μαθηματικής εταιρίας
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Στη συνέντευξή της στο 
ENA RADIO 90.5 και 
στον δημοσιογράφο 
Απόστολο Ατζεμιδάκη, 
έδωσε η ούσα επικεφα-
λής στη διαχείριση του 
προσφυγικού-μετανα-
στευτικού (2015-2019) 
από πλευράς Αστυνομίας 
και αντιστράτηγος  ε.α  
ΕΛ.ΑΣ κ. Ζαχαρούλα Τσι-
ριγώτη. Η κ. Τσιριγώτη 
σε ερώτηση του δημοσι-
ογράφου για το αν υπάρ-
χει ανησυχία για τις με-
γάλες προσφυγικές ροές  
λόγω της κατάστασης 
που επικρατεί στο Αφγα-
νιστάν αλλά και για την 
στάση της Τουρκίας στο 
θέμα αυτό,  τόνισε ότι 
χρειάζονται καλές σχέ-
σεις με τη γείτονα χώρα, 
εξηγώντας πως είναι 
δύσκολο να σφραγιστεί 
100% ο Έβρος, σημειώ-
νοντας παράλληλα ότι η 
Ελλάδα «είναι στη μέση», 
μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας.

Ο Έβρος μας απασχο-
λούσε πάντα και θα συ-
νεχίσει να μας απασχο-

λεί ξεκινώντας από την 
δεκαετία του 2000. Δεν 
είναι κάτι καινούργιο. 
Οι ροές πάντα υπήρχαν 
και πάντα θα υπάρχουν 
.Ο Έβρος δεν μπορεί να 
σφραγιστεί 100% .Όσον 
αφορά το Αφγανιστάν, 
αυτό που θα πρέπει να 
μας απασχολεί, είναι το 
τι, θα προέλθει από την 
χώρα αυτή. Το κύριο 
πρόβλημα βέβαια είναι 
η ίδρυση του χαλιφάτου 
των ταλιμπάν, οι οποίοι 
ήδη εφαρμόζουν βίαι-
ες συμπεριφορές έναντι 
των πολιτών. Αυτό που 
θα πρέπει να μας απα-
σχολεί είναι η ενδεχό-
μενη διασύνδεση των 
ταλιμπάν με τους τζιχάντ 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Αυτό είναι που θα πρέπει 
να μας απασχολεί πρωτί-
στως, και κατά δεύτερο  
να κοιτάξουμε τις προ-
σφυγικές ροές , γιατί αν 
υπάρχουν κύματα προ-
σφύγων από το Αφγανι-
στάν αυτό εξαρτάται από 
την συμπεριφορά των 
ταλιμπάν και από την 

στάση των δυτικών κρα-
τών, των πολιτισμένων 
δημοκρατικά κρατών, 
τι πιέσεις θα ασκήσουν 
τόσο σε διπλωματικό 
επίπεδο αλλά και σε θε-
σμικό ώστε να στριμώ-
ξουν τους ταλιμπάν για 
να σταματήσουν τις  βί-
αιες συμπεριφορές.

Είναι μια αλυσιδωτή 
αντίδραση και κανείς 
δεν μπορεί να πει τον 
αριθμό των ροών  το 
μέγεθος αλλά και την 
χρονική διάρκεια. Πρέ-
πει  να ξέρουμε όμως ότι 
ήδη στην Τουρκία  ζουν 
500.000 Αφγανοί. Υπάρ-
χουν και οι Αφγανοί στο 
Ιράν, άρα εάν υπάρξει πί-
εση Αφγανών εντός του 
προσεχούς διαστήματος 
θα είναι από τους ήδη 
υπάρχοντες στην Τουρ-
κία. Γιατί οι Αφγανοί για 
να φτάσουν στην Τουρ-
κία θα υπάρξει ένα με-
γάλο χρονικό διάστημα 
πέραν του μηνός. Δεν 
είναι εύκολο να διασχί-
σεις την χώρα αν φυσι-

κά τους αφήσουν οι τα-
λιμπάν,  να διασχίσουν 
το Ιράκ, να βρουν τους 
διακινητές μέσω Τουρ-
κίας και να έρθουν στην 
χώρα μας που αν έρθουν 
θα έρθουν τόσο από τον 
Έβρο όσο και από τα νη-
σιά μας. 
Τώρα εάν η Τουρκία 
θελήσει για ακόμα μια 
φορά να εργαλειοποίηση 
το μεταναστευτικό  και 
να ασκήσει πίεση στην 
Ευρώπη καθώς σε λίγο 
έρχονται και οι εκλογές 
στην Γερμανία στα τέλη 
Σεπτέμβρη, εκεί θα δού-
με, αν θα δούμε, τι θα 
κάνει. Βέβαια οι δηλώ-
σεις της είναι ότι εμείς 
δεν κρατάμε κανέναν και 
δεν δεχόμαστε κανέναν
Όσον αφορά τον φρά-
χτη, έχει ενισχυθεί  ήδη 
υπάρχων δηλαδή τα 
12.5 χιλιόμετρα και τμη-
ματικά αυξήθηκε στα 
40 χιλιόμετρα. Σαφώς 
και είναι θετικό, όμως 
δεν θα πρέπει να δημι-
ουργούμε λάθος προσ-
δοκίες στους εβρίτες, 

καθώς από τα περίπου 
200 χιλιόμετρα  που εί-
ναι ο Έβρος τα υπόλοιπα 
140-150 χιλιόμετρα δεν 
έχουν φράχτη. Τα νερά 
του ποταμού ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες 
ανεβαίνουν η μειώνο-
νται. Σίγουρα ο φράχτης 
θα καθυστερήσει και θα 
αποτρέψει μια μαζική εί-
σοδο, αλλά μονάχα στο 
σημείο που είναι φτιαγ-
μένος. Τα υπόλοιπα που 
είναι και τα περισσότερα 
χιλιόμετρα είναι δύσκολο 
να κρατηθούν.

Η πανδημία σύμφωνα 
με την ετήσια έκθεση 
της FRONTEX συντέ-
λεσε στην μείωση των 
προσφυγικών ροών. Οι 
εξαγγελίες όμως του 
Ερντογάν, είναι ότι μό-
λις τελειώσει η πανδη-
μία δεν θα συγκρατήσει 
τους μετανάστες και 
τους πρόσφυγες που εί-
ναι στην Τουρκία. Γνω-
ρίζοντας τις προθέσεις 
του Ερντογάν καλό θα 
ήταν να ενισχυθούν με 

ανθρώπινο δυναμικό τα 
σύνορα μας. Καλό θα 
ήταν επίσης και από την 
μεριά τους οι Βούλγαροι 
να συνεισφέρουν  στην 
αποτροπή των μαζικών 
εισόδων. Όλοι ξέρουμε 
πως με το νέο σύμφω-
νο μετανάστευσης και 
από την στιγμή που δεν 
υπάρχει υποχρεωτική 
αλληλεγγύη και κατα-
μερισμός βαρών, όσοι 
μπουν στην χώρα μας θα 
παραμείνουν στην χώρα 
μας. 
Οι βούλγαροι αν θέλουν 
να λέγονται κράτος μέ-
λος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει  να 
λάβουν και αυτοί  με την 
σειρά τους μέτρα, πάντα 
σε συνεργασία με την 
χώρα μας. Αυτό που θα 
πρέπει να ξέρουμε όλοι 
μας είναι ότι από την 
στιγμή που υπάρχει αυτή 
η κατάσταση στο Αφγα-
νιστάν και την βλέπουμε, 
την ζούμε  και την ξέ-
ρουμε, πάντα θα υπάρχει 
πίεση στην Ελλάδα από 
πλευράς της Τουρκίας.
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Ο Έβρος δεν μπορεί να σφραγιστεί στο 100%



Απίστευτα περιστατι-
κά με ανεμβολίαστους 
υγειονομικούς εξα-
κολουθούν να κατα-
γράφονται στα νοσο-
κομεία και τα κέντρα 
υγείας της χώρας.

Η τελευταία ιλαροτρα-
γωδία σημειώθηκε στο 
νοσοκομείο Σερρών, το 
οποίο εδώ και καιρό 
αντιμετωπίζει σοβαρές 
ελλείψεις σε ό,τι αφορά 
τους αναισθησιολόγους 
-καθώς και ο τελευταί-
ος συνταξιοδοτήθηκε. 
Εν τέλει, βγήκε η σχετι-

κή προκήρυξη και η θέση 
του διευθυντή του τμή-
ματος αναισθησιολογίας 
πληρώθηκε από έναν ια-
τρό από τη Δράμα.

Ο εν λόγω ιατρός, ωστό-
σο, μετά από δυο ημέρες 
εργασίας ανακοίνωσε 
στη διεύθυνση ότι είναι 
ανεμβολίαστος. Ο αναι-
σθησιολόγος, τελικά, 
τέθηκε σε αναστολή και 
αφότου τού επιδόθηκε 
το σχετικό έγγραφο πήγε 
στο… σπίτι του.

Ξάνθη: 92 ανεμβολί-
αστοι υγειονομικοί σε 
αναστολή

Την ίδια στιγμή, σύμφω-
να με τελευταίες πληρο-
φορίες, στο νοσοκομείο 
της Ξάνθης τέθηκαν σε 
αναστολή 92 εργαζό-
μενοι. Σύμφωνα με το 
OPEN, ο αριθμός αυτός 
αντιστοιχεί στο 14% του 
συνόλου του προσω-
πικού και για τον λόγο 
αυτό εκφράζονται ανη-
συχίες για τη στελέχωση 
-τουλάχιστον μέχρι να 
αντικατασταθούν.
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Ανεμβολίαστος ο νέος αναισθησιολόγος του νοσοκομείου 
Σερρών -Με το «καλημέρα» βγήκε σε αναστολή

Σάλος έχει προκληθεί 
στην κοινή γνώμη μετά 
την αποκάλυψη με την 
έκδοση πλαστών πιστο-
ποιητικών εμβολιασμού 
στον Παλαμά Καρδίτσας.

Την ίδια ώρα ωστό-
σο, η αντιπρόεδρος του 
Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου, Άννα Μαστο-
ράκου αποκαλύπτει πως 
ασκούνται πιέσεις σε 
γιατρούς για την έκδοση 
όχι μόνο πλαστών πιστο-
ποιητικών εμβολιασμού 
αλλά και ψευδών rapid 
test.

Συγκεκριμένα όπως είπε 
στο MEGA το πρωί της 
Δευτέρας, «τα κέντρα 

διενεργούν τα τεστ και 
καταγράφουν στο μη-
τρώο covid το αποτέ-
λεσμα, άρα ο ενδιαφε-
ρόμενος ανάλογα με το 
αποτέλεσμα έχει και το 
αντίστοιχο αποτέλεσμα. 
Υπάρχουν πολίτες που 
πιέζουν γιατρούς, κέντρα 
για ψευδές θετικό rapid 
test έναντι αμοιβής». 
«Έχει καταγγελθεί από 
γιατρούς», υπογράμμισε. 
Όπως είπε μιλάμε για 
100-200 ευρώ για την 
έκδοση ψευδούς θετικού 
τεστ, ώστε να βγει το πι-
στοποιητικό νόσησης και 
να αποφεύγεται ο εμβο-
λιασμός για έξι μήνες. Ο 
ιατρικός κόσμος αρνεί-
ται, αλλά η πίεση είναι 

πολύ μεγάλη και μπορεί 
κάπου κάποιος γιατρός 
να έχει ενδώσει.
«Υπάρχουν καταγγελίες 
στην Καβάλα, την Πά-
τρα και σε πάρα πολ-
λές περιοχές, Χαλκίδα, 
Δράμα. Έχει ξεκινήσει 
έρευνα. Υπάρχουν ανα-
φορές που μπαίνουν στο 
μικροσκόπιο. Υπάρχουν 
και αναφορές ότι αντιεμ-
βολιαστές έχουν παρει-
σφρήσει σε γραμμές εμ-
βολιαστικών κέντρων», 
πρόσθεσε.

«Υπάρχουν αντιμεβολια-
στές που το κάνουν για 
ιδεολογικούς λόγους κι 
άλλοι που το κάνουν με 
χρηματικά κίνητρα».

Καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, στο 
«κάδρο» και η Καβάλα

Από την Τετάρτη τέθη-
καν σε αναστολή όλοι 
οι ανεμβολίαστοι υγειο-
νομικοί στο Νοσοκομείο 
Καβάλας.

Σύμφωνα με τον Διοι-
κητή του Νοσοκομείου, 
Ντίνο Κλειτσιώτη εφαρ-
μόζοντας τον νόμο υπέ-
γραψε 125 αναστολές 
εργασίας. Όπως δήλωσε 
“δυστυχώς την Τετάρτη 
βρέθηκα στη δυσάρεστη 
θέση να υπογράψω 125 
αναστολές εργασίας ερ-
γαζομένων στο Νοσοκο-
μείο που δεν πείστηκαν 
για την αναγκαιότητα 
του εμβολίου”.

Άτομα τα οποία είναι 
άκρως απαραίτητα για 

τη λειτουργία του Νο-
σοκομείου, δυστυχώς 
έφυγαν γιατί δεν ήθελαν 
να εμβολιαστούν, όπως 
εξήγησε.

Σημείωσε δε πως του 
προξενεί μεγάλη εντύ-
πωση το γεγονός ότι 
υγειονομικοί που έζη-
σαν όλους αυτούς τους 
μήνες της πανδημίας 
βλέποντας συνανθρώ-
πους μας με συμπτώ-
ματα covid να φεύγουν 
από τη ζωή, βλέποντας 
τρεις συναδέλφους τους 
να φεύγουν από τη ζωή, 
να μην έχουν πειστεί από 
τους γιατρούς για να κά-
νουν το εμβόλιο.

πηγή:
ertnews.gr

Καβάλα
Αναστολές και ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο



Σύμφωνα με τις τε-
λευταίες πληροφορίες 
από το ΓΝΚ  συνολικά 
125 είναι οι εργαζό-
μενοι που από την Τε-
τάρτη 1η Σεπτεμβρίου 
που πλέον θα είναι σε 
αναστολή.
Από τους 125 οι 4 εί-
ναι ειδικοί γιατροί , οι 
10 είναι ειδικευόμενοι 
γιατροί, 65 νοσηλευτές 
και διασώστες αλλά 
και τραυματιοφορείς, 
22 καθαρίστριες και 
το υπόλοιπο προσωπι-
κό αφορά διοικητικούς 
υπαλλήλους.
Ταυτοχρόνως σύμφω-
να με τις τελευταίες 
πληροφορίες μέχρι 
στιγμής έχουν δοθεί 
δια ζώσης 55 αποφά-
σεις αναστολής και οι 
υπόλοιπες πρόκειται 
να δοθούν με δικαστι-
κό κλητήρα την Πέμπτη 
2 Σεπτεμβρίου. Από κει 
και πέρα οι πληροφο-
ρίες που διαρρέουν 
από την διοίκηση του 
ΓΝΚ κάνουν λόγο ότι 
ήδη έχουν ξεκινήσει 
οι διαδικασίες για την 
πρόσληψη επικουρι-
κού προσωπικού.

Ανεμβολίαστοι ερ-
γαζόμενοι πήγαν να 
εργαστούν

Το πρωί της Παρα-
σκευής 3 Σεπτεμβρίου 
εργαζόμενοι του Νο-
σοκομείου που βρίσκο-
νται σε αναστολή βρέ-
θηκαν στον χώρο του 
Νοσοκομείου και ζη-
τούσαν να εργαστούν.
Αυτή την στιγμή ο 
αριθμός των ατόμων 
σε αναστολή στο Νο-
σοκομείο Καβάλας εί-
ναι 125 ωστόσο δεν 
αποκλείεται το επόμε-
νο χρονικό διάστημα 
αυτό το νούμερο να 
αλλάξει καθώς σύμ-
φωνα με πληροφορίες 
κάποιοι από τους ερ-
γαζόμενους έχουν ήδη 
κλείσει ραντεβού για 
να κάνουν την πρώτη 
δόση.

Καταγγελία ΠΟΕ-
ΔΗΝ για αναστολή 
σε εμβολιασμένο!

Σε μία σημαντική κα-
ταγγελία προχώρησε 
το μεσημέρι της Τε-
τάρτης 1 Σεπτεμβρίου 
2021 ο Οργανωτικός 

Γραμματέας της ΠΟ-
ΕΔΗΝ Πέτρος Κετικί-
δης. Ο ίδιος τόνισε ότι 
τέθηκε σε αναστολή 
υγειονομικός πλήρως 
εμβολιασμένος από 
τον Ιανουάριο επειδή 
προχώρησε σε απεργία 
σε συμπαράσταση των 
ανεμβολίαστων συνα-
δέλφων του!
“Πρόκειται για μία απα-
ράδεκτη ενέργεια και 
αμφιβάλλω εάν γνωρί-
ζει κάποιος τι πραγμα-
τικά γίνεται πλέον στο 
Ε.Σ.Υ” σχολίασε τέλος 
ο κ. Κετικίδης.

ΣτΕ | Απορρίφθηκε η 
αίτηση για αναστο-
λή υποχρεωτικού 
εμβολιασμού στους 
νοσηλευτές σε δη-
μόσια νοσοκομεία

Ανήμερα της έναρξης 
της υποχρεωτικότη-
τας του εμβολιασμού 
στους υγειονομικούς, 
το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας απέρριψε το 
αίτημα αναστολής του 
μέτρου για το νοση-
λευτικό προσωπικό σε 
δημόσια νοσοκομεία.
Σημειώνεται ότι αρχι-

κά είχε δοθεί η εντύ-
πωση ότι απορρίφθηκε 
η αίτηση της ΠΟΕΔΗΝ 
που ζητούσε αντιστοί-
χως την αναστολή του 
μέτρου, αλλά κατόπιν 
διευκρινίστηκε από το 
ΣτΕ ότι η αίτηση ανα-
στολής που εξετάστη-
κε και απορρίφθηκε 
σήμερα αφορά στους 
νοσηλευτές σε δημό-
σια νοσοκομεία.
Ανάλογη απορριπτική 
απόφαση είχε ληφθεί 
την περασμένη Δευ-
τέρα από το Γ’ θερινό 
τμήμα του ΣτΕ. Αφο-
ρούσε παρόμοιο αίτη-
μα, για «πάγωμα» του 
υποχρεωτικού εμβολι-
ασμού στους υγειονο-
μικούς, από 115 για-
τρούς και διοικητικούς 
υπαλλήλους νοσοκο-
μείων.

Το σκεπτικό της από-
φασης του ΣτΕ

Με τις αποφάσεις 
250-252/2021 της 
Επιτροπής Αναστολών 
της Ολομέλειας απορ-
ρίφθηκαν αιτήσεις 
αναστολής ιατρικού, 
νοσηλευτικού και λοι-

πού προσωπικού των 
δομών υγείας κατά της 
υποχρέωσης εμβολι-
ασμού. Κρίθηκε ότι οι 
αιτήσεις ακυρώσεως 
δεν ήταν προδήλως 
βάσιμες, η δε βλάβη 
της οποίας γίνεται επί-
κληση δεν δικαιολογεί 
τη χορήγηση αναστο-
λής.

«Κραυγή» αγωνίας 
από τους υγειονο-
μικούς που έμειναν 
πίσω

“Οι ανεμβολίαστοι ερ-
γαζόμενοι φευγουν 
χωρις να υπάρχει κα-
μία πρόβλεψη το τι θα 
απογίνει το ΕΣΥ με την 
απουσία τους…” τόνισε 
στο Radio ENA 90,5 η 
πρόεδρος των Εργα-
ζομένων του Νοσοκο-
μείου Καβάλας Κατερί-
να Πετράκη.
Μάλιστα πρόσθεσε ότι 
υπαρχουν εργαζομενοι 
που εχουν να παρουν 
αδεια απο το 2020 και 
μετα την ανακοίνωση 
για δεύτερη αναστολή 
αδειών στους υγειο-
νομικούς η κ.α Πετρά-
κη ξεκαθαρίζει ότι δεν 
ξέρει όσοι εργαζόμενοι 
παραμείνουν εάν θα τα 
καταφέρουν διότι τα 
επίπεδα κούρασης εί-
ναι πολύ υψηλά.

Τσιτσιλικάκης | Έρ-
χεται “μαύρος” Σε-
πτέμβριος για την 
Υγεία

Σε δηλώσεις προχώ-
ρησε το πρωί της Τε-
τάρτης 1 Σεπτεμβρίου 
στο ENA Channel ο 
πρόεδρος των εργαζο-
μένων του ΕΚΑΒ Κα-
βάλας Κώστας Τσιτσι-
λικάκης.
Ο ίδιος αναφέρθηκε 
στους ανεμβολίαστους 
εργαζόμενους του 
ΕΚΑΒ που φτάνουν 
τους 10 στον αριθμό 
ότι εφόσον τεθούν σε 
αναστολή θα παρατη-
ρηθουν μεγάλα προ-
βλήματα στην ομαλή 
λειτουργία του ΕΚΑΒ. 
Σύμφωνα με πληρο-

φορίες ήδη έχουν ξεκι-
νήσει κάποιες δυσλει-
τουργίες χωρίς καν να 
υπάρξουν καλά καλά 
οι αναστολές!
Πιο συγκεκριμενα για 
το χθεσινό περιστα-
τικό πυροβολισμών 
στους Αμμολόφους 
χρειάστηκε να μετα-
βούν στο σημείο τρία 
ασθενοφόρα οχήματα 
από την Καβάλα (!) και 
αυτό διότι παρατηρή-
θηκε δυσλειτουργία με 
το ΕΚΑΒ Ελευθερού-
πολης λόγω έλλειψης 
εργαζόμενου.
Το επόμενο χρονικό 
διάστημα και πάλι το 
ΕΚΑΒ Καβάλας εάν και 
εφόσον χρειαστεί και 
πάλι θα είναι σε επι-
φυλακή ακόμα και να 
μεταβεί μέχρι την Χρυ-
σούπολη.
“Ερχεται Μαύρος Σε-
πτέμβριος στην υγεία, 
δεν ξέρω πως θα κατα-
φέρουν οι εργαζόμενοι 
που θα μείνουν πίσω 
να τα καταφέρουν” τό-
νισε μεταξύ άλλων ο κ. 
Τσιτσιλικάκης.

Καβάλα | Υψηλό το 
ποσοστό ανεμβολία-
στων στο Τμήμα Κα-
θαριότητας

Μεγαλο  φαίνεται πως 
είναι το ποσοστο ανεμ-
βολιαστων στο τμήμα 
Καθαριότητας του Δή-
μου Καβάλας.
Την είδηση έκανε γνω-
στή μέσα από το Radio 
ENA 90,5 και στον 
Απόστολο Ατζεμιδάκη 
ο Αντίδημαρχος Κα-
θαριότητας του Δήμου 
Καβάλας Κυριάκος 
Σταυρίδης.
Ο ίδιος πρόσθεσε οτι 
υπάρχουν κρούσματα 
στον τομέα καθαριό-
τητας, γίνεται αυστη-
ρός έλεγχος των rapid 
tests από την Υπη-
ρεσία ωστόσο όταν 
κάποιος εργαζόμενος 
μπει σε καραντίνα δη-
μιουργούνται σημαντι-
κά προβλήματα καθώς 
δεν μπορούν να εκτε-
λεστούν δρομολόγια 
απορριμματοφόρων.
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ΠΙΕΖΕΤΑΙ ΤΟ Ε.Σ.Υ
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
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Οι παραπάνω καταχωρήσεις δεν αποτελούν διαφημιστικό προϊόν αλλά ενημέρωση των αναγνωστών
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ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

Είναι χαρακτηριστικό ότι 39 περιοχές κατα-
γράφουν διψήφιο αριθμό κρουσμάτων.

Αιτωλοακαρνανία 12
Αργολίδα      17
Αρκαδία     13
Αχαΐα 77
Βοιωτία  22
Δράμα    15
Έβρος       29
Εύβοια     45
Ζάκυνθος  24
Ηλεία    16
Ημαθία  24
Θήρα        10
Ιωάννινα        19
Καβάλα      16
Κέρκυρα           38
Κιλκίς 10
Κοζάνη      31
Κορινθία    44
Κως     15
Λακωνία      12
Λάρισα   64
Λασίθι     19
Λευκάδα   10
Μαγνησία  14
Μεσσηνία     27
Μύκονος       27
Νάξος    14
Ξάνθη       12
Πάρος      23
Πέλλα    17
Πιερία         22
Πρέβεζα   13
Ρέθυμνο     46
Ρόδος  91
Τρίκαλα    11
Φθιώτιδα       25
Φλώρινα  19
Χαλκιδική      35
Χίος 13

Σε 39 περιοχές 
διψήφια τα 
κρούσματα 
κορωνοϊου στην 
χώρα
Ανησυχία για το 
φθινόπωρο

Στο επίκεντρο της πανδημίας του 
κορονοϊού παραμένει η Αττική, 
όπου εντοπίστηκαν 948 κρούσματα 
από τα συνολικά 2.760 που 
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.
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AUTO - MOTO

COFFEE BAR - CATERING
ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙ



ΜΑΡΜΑΡΑ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ
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ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ



ΔΕΥΤΕΡΑ	
2:00	 Αναλυτής	(Ε)
4:00	 Engine	Power	(Ε)
4:30	 Εξελίξεις	(Ε)
6:00	 Εδώ	Είμαστε	
7:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
8:30	 Τηλεπωλήσεις
10:00	 Πρώτο	Θέμα
12:00	 Τηλεπωλήσεις
13:00	 Ίασις
14:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
14:30	 Αναλυτής	
16:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
17:30	 Μαγειρεύοντας	Απλά
18:30	 Μαζί
19:30	 ENA	Live	News
20:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
22:00	 Αυτόπτης	Μάρτυρας
23:00	 Εξελίξεις
0:30	 Δελτίο	Ειδήσεων

ΤΡΙΤΗ	
1:30	 Αναλυτής	(Ε)	
3:30	 Engine	Power
4:00	 Εξ-Ιστορώ	(Ε)
5:00	 Κρυμμένοι	Θησαυροί	(Ε)	
6:00	 Εδώ	Είμαστε
7:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
8:30	 Τηλεπωλήσεις
10:00	 Πρώτο	Θέμα
12:00	 Τηλεπωλήσεις
13:00	 Ίασις
14:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
14:30	 Αναλυτής	
16:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
17:30	 Μαγειρεύοντας	Απλά
18:30	 Μαζί
19:30	 ENA	Live	News	
20:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
22:00	 Κρυμμένοι	Θησαυροί	
23:00	 Εξ-Ιστορώ
0:00	 Δελτίο	Ειδήσεων

ΤΕΤΑΡΤΗ	
2:00	 Αναλυτής	(Ε)
4:00	 Engine	Power	(Ε)
4:30	 Εξελίξεις	(Ε)
6:00	 Εδώ	Είμαστε	
7:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
8:30	 Τηλεπωλήσεις
10:00	 Πρώτο	Θέμα
12:00	 Τηλεπωλήσεις
13:00	 Ίασις
14:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
14:30	 Αναλυτής	
16:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
17:30	 Μαγειρεύοντας	Απλά
18:30	 Μαζί
19:30	 ENA	Live	News	
20:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
22:00	 Πάμε	Διακοπές
23:00	 Εξελίξεις
0:30	 Δελτίο	Ειδήσεων

ΠΕΜΠΤΗ	
1:30	 Αναλυτής	(Ε)
3:30	 Ελληνική	Ταινία	
5:00	 Ιστορικά	Γεγονότα	(Ε)	
6:00	 Εδώ	Είμαστε	
7:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
8:30	 Τηλεπωλήσεις
10:00	 Πρώτο	Θέμα
12:00	 Τηλεπωλήσεις

13:00	 Ίασις
14:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
14:30	 Αναλυτής	
16:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
17:30	 Μαγειρεύοντας	Απλά
18:30	 Μαζί
19:30	 Ena	Live	News	
20:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
22:00	 Ιστορικά	Γεγονότα	
23:00	 Για	μία	ομορφότερη	Ζωή
0:00	 Δελτίο	Ειδήσεων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	
2:00	 Αναλυτής	(Ε)
4:00	 Imam	Baildi	(Ε)
5:00	 Hellenic	Dna	(Ε)	
6:00	 Εδώ	Είμαστε	
7:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
8:30	 Τηλεπωλήσεις
10:00	 Πρώτο	Θέμα
12:00	 Τηλεπωλήσεις
13:00	 Ίασις
14:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
14:30	 Αναλυτής
16:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
17:30	 Μαγειρεύοντας	Απλά
18:30	 Μαζί
19:30	 Ena	Live	News	
20:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
22:00	 Ένα	με	τη	Γη
23:30	 Imam	Baildi
0:30	 Δελτίο	Ειδήσεων

ΣΑΒΒΑΤΟ	
1:30	 Πάμε	Τσάρκα
2:30	 Όλο	Υγεία
3:30	 Άνθρωποι	(Ε)
4:00	 Πυξίδα	
5:00	 Imam	Baildi	(Ε)
6:00	 Εξ	Ιστορώ
7:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
8:00	 Τηλεπωλήσεις
14:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
14:30	 Engine	Power
15:00	 Άνθρωποι	(Ε)
15:30	 Πάμε	Διακοπές	(Ε)	
16:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
17:30	 Meet	The	Chef	(Ε)
18:30	 Για	μια	ομορφότερη	ζωή
19:30	 Κρυμμένοι	Θησαυροί	(Ε)	
20:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
21:30	 Ένα	Τραγούδι	Ακόμα	
23:30	 Εξ-Ιστορώ
00:30	 Δελτίο	Ειδήσεων

ΚΥΡΙΑΚΗ	
0:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
1:30	 Hellenic	Dna
2:30	 Αυτόπτης	Μάρτυρας	(Ε)
4:30	 ENA	Sport	(Ε)	
6:30	 Άνθρωποι	(Ε)
7:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
8:00	 Τηλεπωλήσεις
14:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
14:30	 Engine	Power
15:00	 Ένα	με	τη	Γη
16:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
17:30	 Ένα	Τραγούδι	ακόμα
18:30	 Imam	Baildi	(Ε)
19:30	 Αυτόπτης	Μάρτυρας	(Ε)
20:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
21:30	 Ena	Sport
23:30	 Ιστορικά	Γεγονότα	(Ε)
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ΔΕΥΤΕΡΑ	–	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        

06:00-08:00 ΜΟΥΣΙΚΗ
08:00  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08:00-10:00 ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
10:00  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:00-11:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
11:00  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00-12:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
12:00  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00-13:00 ΜΟΥΣΙΚΗ
13:00  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

14:00  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00-15:00 ΜΟΥΣΙΚΗ
15:00  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00-16:00 ΜΟΥΣΙΚΗ
16:00  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 ΜΟΥΣΙΚΗ
17:00  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00-18:00 ΜΟΥΣΙΚΗ
18:00  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00-19:00 ΜΟΥΣΙΚΗ
19:00  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-20:00 ΜΟΥΣΙΚΗ
20:00  ΤΟΠΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00-06:00 ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00-10:00 ΜΟΥΣΙΚΗ
10:00-13:00 Α.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ- Μ.ΝΙΦΛΗΣ

14:00-19:00 ΜΟΥΣΙΚΗ
19:00-22:00 REAL SPORTS
22:00-06:00 ΜΟΥΣΙΚΗ

www.enachannel.gr
2510. 231033

www.enaradio.gr
2510. 832555

Πολυκοσμία από 
συναδέλφους στα 
εμβολιαστικά κέ-
ντρα της Καβάλας.

Ξεκίνησαν τα εξω-
τερικά γυρίσματα 
για τις εκπομπές 
λίγο πριν το τέλος 
της σεζόν...

Σε λίγο ξεκινούν 
και οι άδειες (αν 
και μερικών έχουν 
ξεκινήσει ήδη...)

Γεμίσαμε status 
με τις "ανωμαλί-
ες" του καιρού από 
μερικούς συναδέλ-
φους..

Είχαμε την τιμητι-
κή μας πάντως τα 
μέσα στην επίσκε-
ψη της ΠτΔ. Πάλι 
καλά που τραβήξα-
με έστω τρία πλάνα 
κατά την διάρκεια 
των εγκαινίων της 
Μεγάλης Λέσχης 
που το Κρατικό Κα-

νάλι την έχει ήδη 
ξεχάσει!

Δημοτικός σύμβου-
λος "κατακεραυ-
νώνει" συνάδελφο 
μέσω αναρτήσεων, 
αλλά και εκείνος 
δεν σταματάει να 
τον... κατηγορεί για 
τα πάντα βρε παιδί 
μου!

Τα λέμε σύντομα με 
περισσότερες «πι-
κάντικες» ειδήσεις.
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Τα Νέα των… Media!
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Με αμείωτο ρυθμό επι-
χειρούν επιστήμονες και 
αρχές να ανακόψουν την 
έντονη κυκλοφορία του 
κορωνοϊού στην επικρά-
τεια. Μικρή σταθεροποί-
ηση της επιδημίας αρχίζει 
να γίνεται ορατή, γεννώ-
ντας αισιοδοξία, ωστόσο 
υπάρχει και η αγωνία για 
τα αυξημένα κρούσματα 
που θεωρείται πολύ πι-
θανό να φέρει μαζί του ο 
Οκτώβριος. Υγειονομικά 
πρωτόκολλα (όπως για 

παράδειγμα για τη λει-
τουργία των σχολείων) 
και επιχειρησιακά σχέδια 
για τη διαχείριση της επι-
δημίας καταρτίζονται με 
βάση την εμπειρία των 
προηγούμενων μηνών 
αλλά και τα νέα δεδομέ-
να για τον ιό και τις με-
ταλλάξεις του.

Το «αγκάθι» των ανα-
στολών εργασίας που 
εκδίδονται από χθες, 
θεωρείται ότι δεν θα 

προκαλέσει βαθύ τραύ-
μα στη λειτουργία των 
νοσοκομείων, και πως 
οι περίπου 10.000 κε-
νές θέσεις στο σύστημα 
υγείας θα καλυφθούν το 
επόμενο διάστημα. Την 
ίδια στιγμή, με βάση και 
το προηγούμενο επιδη-
μικό κύμα οι αρμόδιοι 
έχουν ήδη αποφασίσει 
ποια νοσοκομεία στην 
Αττική, σε πρώτη φάση, 
θα γίνουν αποκλει-
στικά για περιστατικά 

covid-19, εφόσον χρει-
αστεί και ποια θα μπουν 
στις γενικές εφημερίες.

Σε εξέλιξη οι επιδόσεις 
αναστολών

Έως και χθες το βρά-
δυ, σύμφωνα με πηγές 
του υπουργείου Υγείας, 
είχαν εκδοθεί και επι-
δοθεί βάσει του νόμου 
περίπου 6.000 πράξεις 
αναστολής εργασίας για 
ανεμβολίαστο προσωπι-
κό των νοσοκομείων. Η 
επεξεργασία των στοι-
χείων συνεχιζόταν και 
τις δομές της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας (ΠΦΥ) όπως είναι τα 
Κέντρα υγείας, όσο και 
για άλλους φορείς του 
υπουργείου.

Στελέχη της Αριστοτέ-
λους εκτιμούσαν ότι ο 
συνολικός αριθμός των 
πράξεων αναστολής ερ-
γασίας δεν θα ξεπεράσει 
τις 10.000 σε όλο το σύ-
στημα υγείας. Κατά πλη-
ροφορίες, η εικόνα αυτή 
σχηματίστηκε μέσω της 

διασταύρωσης των στοι-
χείων των πληροφορια-
κών συστημάτων και του 
«εντοπισμού» των εμβο-
λιασμένων υγειονομικών 
εργαζομένων. Το γεγο-
νός αυτό επιτρέπει στις 
διοικήσεις των μονάδων 
υγείας να παρακάμψουν 
τη διαδικασία της επίδει-
ξης του πιστοποιητικού 
εμβολιασμού από τους 
εργαζόμενους – η προ-
σκόμιση του εγγράφου 
όπως και η υποχρεωτι-
κότητα του εμβολιασμού 
βρίσκει ενάντιους και αρ-
κετούς από τους εμβολι-
ασθέντες που τάσσονται 
υπέρ των εμβολίων.

Παράλληλα με την «απο-
μάκρυνση» των μη εμβο-
λιασμένων εργαζομένων 
στο σύστημα υγείας οι 
αρμόδιες υπηρεσίες βρί-
σκονται σε αγώνα δρό-
μου για την κάλυψη των 
περίπου 10.000 κενών 
θέσεων. Χθες το μεση-
μέρι ενεργοποιήθηκε η 
πλατφόρμα για την υπο-
βολή αιτήσεων επικου-
ρικού προσωπικού και 

θα παραμείνει ανοιχτή 
μέχρι και την Τετάρτη 8 
Σεπτεμβρίου, ώρα 15.00.

Οι προσλήψεις θα είναι 
τρίμηνης διάρκειας και 
απευθύνονται σε νο-
σηλευτικό, παραϊατρι-
κό, διοικητικό και λοιπό 
προσωπικό, πλην ιατρών, 
ανάλογα με πάντα με τις 
ανάγκες κάθε μονάδας 
και ανά Υγειονομική Πε-
ριφέρεια.

Για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που 
εκ των πραγμάτων δημι-
ουργεί η αναστολή εργα-
σίας χιλιάδων εργαζομέ-
νων έχουν προβλεφθεί 
επίσης μετακινήσεις προ-
σωπικού εντός νοσοκο-
μείου ή Κέντρου Υγείας 
αλλά κι εντός Υγειονο-
μικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) 
και σύμπτυξη κλινικών 
και τμημάτων, καθώς και 
συμβάσεις fast track με 
τον ιδιωτικό τομέα για 
την παροχή υπηρεσι-
ών εντός του ΕΣΥ όπου 
χρειαστεί.

Για την πορεία της 
πανδημίας και τις με-
ταλλάξεις μίλησε ο 

καθηγητής Παθολο-
γίας-Λοιμωξιολογί-
ας στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών και μέλος της 
Επιτροπής των Εμπει-
ρογνωμόνων, Χαρά-
λαμπος Γώγος.

Αναφορικά με την εικόνα 
της πανδημίας, ο κ. Γώ-
γος ανέφερε ότι περνάμε 
σε μια νέα φάση, όπου ο 
ιός από τα νησιά θα με-
ταφερθεί στην ηπειρωτι-
κή Ελλάδα και τα αστικά 
κέντρα, ενώ πρόκειται να 
νοσήσουν άτομα κάθε 
ηλικίας , όχι όπως προη-
γουμένως που νοσούσαν 
κυρίως νέοι.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ 
το πρωί της Παρασκευ-
ής, τα κλινικά δεδομένα 
ακόμα δεν επαρκούν, 
ωστόσο δεν αποκλείεται 
το στέλεχος «Μ» να επι-
κρατήσει έναντι του στε-
λέχους Δ. «Η μετάλλα-
ξη Μ ενδέχεται να είναι 
ακόμα πιο μεταδοτική 
και επικίνδυνη από την 
Δ», πρόσθεσε.

Μάλιστα, ο κ. Γώγος 
αποδίδει την εμφάνιση 
των μεταλλάξεων στη 
χαμηλή εμβολιαστική 

κάλυψη: «Θα είχαμε γλι-
τώσει την μετάλλαξη αν 
είχαμε εμβολιαστεί. Είναι 
προφανές πια ότι οι με-
ταλλάξεις εμφανίζονται 
όταν δίνουμε χώρο στον 
ιό να πολλαπλασιαστεί». 
Σχετικά με το ποσοστό 
εξάπλωσης της μετάλ-
λαξης Μ σε παγκόσμια 
κλίμακα, ο κ. Γώγος ανέ-
φερε ότι αυτό είναι πολύ 
χαμηλό, κάτω από 1%.

Ωστόσο όπως είπε υπάρ-
χουν δύο χώρες στις 
οποίες έχει αρχίσει να 
επικρατεί: «Στην Κολομ-

βία και το Εκουαδόρ, η 
μετάλλαξη Μ έχει επι-
κρατήσει γύρω στο 30% 
και 10%, αντίστοιχα, χώ-
ρες οι οποίες μάλιστα 
έχουν χαμηλά ποσοστά 
εμβολιασμού».

Από την άλλη πλευρά, ο 
κ. Γώγος διευκρίνισε ότι 
η μετάλλαξη Μ μπορεί να 
εξαφανιστεί όπως έγινε 
με άλλα στελέχη του ιού 
(το Νοτιοαφρικάνικο και 
το Βραζιλιάνικο), για τα 
οποία είχαν ληφθεί ειδι-
κά μέτρα κυρίως στη Βό-
ρεια Ελλάδα.

Γεμίζουν οι ΜΕΘ με ανεμβολίαστους
Αγγίζουν τις 6.000 οι αναστολές εργασίας σε υγειονομικούς

Γώγος
Αν είχαμε εμβολιαστεί θα είχαμε αποφύγει την μετάλλαξη Μ
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Οι επιστήμονες που ανέ-
πτυξαν το εμβόλιο της 
AstraZeneca για τον 
κορονοϊό χρησιμοποιούν 
την ίδια τεχνολογία για 
να δημιουργήσουν ένα 
θεραπευτικό εμβόλιο για 
τον καρκίνο, με πολλά 
υποσχόμενα αποτελέ-
σματα σε μελέτες που 
έχουν γίνει σε ζώα.

Σύμφωνα με το 
Bloomberg, οι ερευνητές 
του Ινστιτούτου Τζένερ 

της Οξφόρδης και του Ιν-
στιτούτου για την έρευνα 
του Καρκίνου Λούντβιχ 
έχουν σχεδιάσει ένα εμ-
βόλιο δύο δόσεων, με 
την τεχνολογία που χρη-
σιμοποιήθηκε στο εμβό-
λιο κατά του κορονοϊού, 
όπως υποστηρίζουν σε 
μια μελέτη που δημο-
σιεύθηκε στην Journal 
for ImmunoTherapy of 
Cancer Friday.

Οι δοκιμές προγραμμα-

τίζεται ότι θα αρχίσουν 
φέτος σε ανθρώπους, 
καθώς οι δοκιμές σε πο-
ντίκια έδειξαν μείωση 
των όγκων και βελτίω-
σαν την πιθανότητα επι-
βίωσης. Σε πρώτη φάση, 
θα συμμετάσχουν 80 
ασθενείς με μη μικρο-
κυτταρικό καρκίνο του 
πνεύμονα.

Όπως αναφέρεται στο 
δημοσίευμα, μετά το ξέ-
σπασμα της πανδημίας, 

οι έρευνες για τα εμβό-
λια έχουν προχωρήσει 
πολύ, ενώ ήδη έχουν 
αξιοποιηθεί οι τεχνολο-
γίες του mRA, αυξάνο-
ντας τις πιθανότητες για 
την αντιμετώπιση κι άλ-
λων ασθενειών όπως ο 
καρκίνος.

Εν μέσω αυτών των 
εξελίξεων οι επιστήμο-
νες ερευνούν και άλλες 
πρωτοποριακές θεραπεί-
ες για τον καρκίνο, χρη-

σιμοποιώντας το ανο-
σοποιητικό σύστημα για 
να αντιμετωπίσουν τους 
όγκους.

Το εμβόλιο της Οξφόρ-
δης, σύμφωνα με το δη-
μοσίευμα, προσπαθεί να 
αξιοποιήσει και τις δύο 
αυτές εξελίξεις, χρησι-
μοποιώντας τον φορέα 
από το εμβόλιο του κο-
ρονοϊού για μία από τις 
δόσεις για τη μεταφορά 
γενετικού κώδικα που 

αναγκάζει το σώμα να 
στοχεύσει δύο πρωτεΐνες 
που υπάρχουν στην επι-
φάνεια πολλών τύπων 
καρκινικών κυττάρων.

Η τεχνολογία του εμβο-
λίου έχει αποδειχθεί ότι 
δημιουργεί ισχυρές απο-
κρίσεις Τ κυττάρων, οι 
οποίες είναι απαραίτητες 
για την καταπολέμηση 
των όγκων.

AstraZeneca
Ετοιμάζει εμβόλιο για τον καρκίνο, θα έχει την ίδια τεχνολογία με εκείνο του κορονοϊού
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Το LinkedIn είναι ένα 
κοινωνικό μέσο δικτύ-
ωσης προσανατολι-
σμένο προς τις επιχει-
ρήσεις. Ιδρύθηκε το 
Δεκέμβριο του 2002 
και έκανε τη πρώτη 
του εμφάνιση στους 
χρήστες στις 5 Μαΐου 
2003, χρησιμοποιείται 
κυρίως για την επαγ-
γελματική δικτύωση. 
Από το 2015, το με-
γαλύτερο μέρος των 
εσόδων της σελίδας 
προέρχεται από την 
πώληση της πρόσβα-
σης στις πληροφορίες 
των χρηστών του σε 
υποψήφιους εργοδό-
τες και επαγγελματίες 
πωλητές. Το 2006, οι 
χρήστες του LinkedIn 
έφτασαν τα 20 εκατομ-
μύριο μέλη. Από τον 
Οκτώβριο του 2015, το 
LinkedIn διέθετε πε-
ρισσότερους από 400 
εκατομμύρια χρήστες 
σε περισσότερες από 
200 χώρες. Η ιστοσε-
λίδα είναι διαθέσιμη 
σε 24 γλώσσες, συμπε-
ριλαμβανομένων των 
Αραβικών, Κινέζικων, 
Αγγλικών, Γαλλικών, 
Γερμανικών, Ιταλικών, 
Πορτογαλικών, Ισπα-
νικών, Ολλανδικών, 
Σουηδικών, Δανικών, 
Ρουμάνικων, Ρωσικών, 
Τούρκικων, Ιαπωνικών, 
Τσέχικων, Κορεάτικων 
κ.ά..  Tο LinkedIn έχει 
65,6 εκατομμύρια μη-
νιαίους μοναδικούς 
επισκέπτες από την 
Αμερική και 178,4 εκα-
τομμύρια συνολικά.
Το LinkedIn παρέχει 
έναν προσιτό τρόπο 
να φτάσει το μήνυμά 
οποιουδήποτε σε ένα 
συγκεκριμένο κοινό 
χρησιμοποιώντας πολ-
λές εύχρηστες επιλο-
γές. Κάθε μια από τις 
επιλογές διαφήμισης 
στο LinkedIn επιτρέπει 

την ευελιξία και τη δυ-
νατότητα προσέγγισης 
να φθάσει στο κοινό, 
εάν κάποιος θέλει να 
επεκτείνει το δίκτυό 
του, να προσλάβει νέ-
ους υπαλλήλους, ή 
απλά να αυξήσει τους 
χρήστες της σελίδας 
της επιχείρησής του.

Υπάρχουν εννέα δι-
αφορετικές επιλο-
γές διαφήμισης στο 
LinkedIn.

1. Διαφήμιση 
Self  Service

Αυτή η λύση Self – 
Service διαφήμισης 
επιτρέπει στους δια-
φημιστές να δημιουρ-
γήσουν και να τοποθε-
τήσουν τις διαφημίσεις 
τους σε διακεκριμένες 
σελίδες και θέσεις σελί-
δων στο LinkedIn.com. 
Διευκρινίζουν ποιοι 
χρήστες του LinkedIn 
βλέπουν τις διαφημί-
σεις με την επιλογή 
ενός στοχοθετημένου 
κοινού: κατά το τίτλο 
τη λειτουργία της ερ-
γασίας, τη γεωγραφία, 
την ηλικία, το φύλο, 
το όνομα ή το μέγε-
θος της επιχείρησης ή 
την ομάδα LinkedIn. Οι 
διαφημίσεις θα εμφα-
νιστούν κυρίως στην 
κορυφή της σελίδας 
LinkedIn ως διαφήμιση 
κειμένου, και η πλήρης 
διαφήμιση με μια εικό-
να θα εμφανιστεί στη 
δεξιά πλαϊνή μπάρα.

2. Διαφημίσεις  
περιεχομένου

Οι διαφημίσεις περι-
εχομένου είναι μίνι 
- ιστοχώροι που επι-
τρέπουν στο διαφημι-
ζόμενο να επιδείξει τα 
πολλαπλάσια μηνύμα-
τα διαφημίσεων σε μια 

πλαϊνή μπάρα widget. 
Είναι παρόμοιες με 
τους περιστρεφόμε-
νους πίνακες διαφημί-
σεων που  επιδεικνύ-
ουν τρεις διαφορετικές 
διαφημίσεις καθώς  οι 
πίνακες περιστρέφο-
νται. Ο διαφημιζόμε-
νος μπορεί να προ-
βάλει μέχρι τέσσερα 
μηνύματα διαφήμισης 
σε διαφορετικές μορ-
φές μέσων. Μπορεί 
ο διαφημιζόμενος να 
ταιριάξει το περιεχό-
μενο για να κάνει δια-
δραστικές διαφημίσεις 
με την χρήση podcasts, 
μπάνερ βίντεο ή εικό-
νας, ή απλά βίντεο. Οι 
διαφημίσεις περιεχο-
μένου είναι ένας εύκο-
λος τρόπος να φτάσει 
το μήνυμα της διαφή-
μισης σε πολλά διαφο-
ρετικά κοινά με μόνο 
μια διαφήμιση.

3. Διαφημίσεις 
παρουσίασης    Slide 
Share

Οι παρουσιάσεις είναι 
ένας καλός τρόπος 
να δεσμευθούν χρή-
στες του LinkedIn. Μία 
ιστοσελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης  μπορεί ο 
χρήστης να τοποθετή-
σει τις παρουσιάσεις 
του PowerPoint, τα έγ-
γραφά του, και τα άρ-
θρα του,  μπορεί να δη-
μοσιεύσει περιεχόμενο 
στην εφαρμογή Slide 
Share και να δημοσιεύ-
σει το ίδιο περιεχόμενο 
μέσα στο λογαριασμό 
LinkedIn στα πλαίσια 
του βιογραφικού του ή 
μέσα σε κάθε εργασία 
που δημοσιεύει στο το-
μέα των εμπειριών του. 
Με τις διαφημίσεις πα-
ρουσίασης,   μπορούμε  
να προωθούμε το πε-
ριεχόμενο,  έτσι ώστε 
να μοιραστεί το καλύ-
τερο περιεχόμενό του 
με ένα συγκεκριμένο 
κοινό που ψάχνει για 
επαγγελματικές ιδέες.

4. Υποστηριζό-
μενο InMail

Το υποστηριζόμενο 
InMail επιτρέπει στο 
χρήστη να χρησιμοποι-
ήσει το LinkedIn για να 
αποστείλει προσωπικά 
μηνύματα. Τα υποστη-
ριζόμενα μηνύματα  

είναι διαφορετικά από 
το κλασσικό μήνυμα: Ο 
αποκλειστικός σκοπός 
ενός μηνύματος  είναι 
να καθιερωθεί η επαφή 
με ένα πρόσωπο, έτσι 
ο χρήστης δεν θέλει 
να περιλάβει ένα μή-
νυμα μάρκετινγκ όταν 
στέλνει ένα μήνυμα 
InMail. Αλλά τα υπο-
στηριζόμενα μηνύματα 
είναι εξατομικευμένα 
μηνύματα με διάστημα 
για εκτενές αντίγρα-
φο μάρκετινγκ σε μια 
σελίδα, μια μονάδα 
αγγελιών, και μια πρό-
σκληση στη δράση. Τα 
υποστηριζόμενα μηνύ-
ματα παραδίδονται πά-
ντα στην κορυφή των 
εισερχομένων LinkedIn 
μηνυμάτων. Όταν   κά-
ποιος στέλνει  ένα υπο-
στηριζόμενο μήνυμα, 
έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει μηνύ-
ματα εξατομικευμένα 
σε πολύ συγκεκριμέ-
να ακροατήρια επειδή 
μπορεί να στοχεύσει 
στο προφίλ των άλ-
λων χρηστών. Τα υπο-
στηριζόμενα μηνύματα  
έχουν ένα ποσοστό 
ανοίγματος 20%  και 
ένα 20%  για κλή-
ση. Αυτά τα ποσοστά 
ανοίγματος και κλήσης 
είναι αρκετά παραπά-
νω από το συνηθισμέ-
να InMail.

5. Κοινωνικές 
διαφημίσεις

Οι κοινωνικές διαφη-
μίσεις είναι πολύ απο-
τελεσματικός τρόπος 
να ενθαρρυνθούν τα 
μέλη, να μοιραστούν 
μηνύματα και να συ-
στήσουν τα προϊόντα 
κάποιου διαφημιζό-
μενου. Οι κοινωνικές 
διαφημίσεις χρησιμο-
ποιούν τις ίδιες επιλο-
γές στόχων που χρησι-
μοποιούν και οι άλλες 
τεχνικές διαφήμισης 
αλλά επιτρέπουν και 
ένα είδος κοινωνικής 
μόχλευσης μέσω της 
κοινότητας. Η εκτενής 
γκάμα των διαφημίσε-
ων είναι σχεδιασμένη 
ώστε να μοχλεύει τον 
τρόπο που τα μέλη 
χρησιμοποιούν το 
LinkedIn για να μοιρα-
στούν τις ιδέες τους ή 
άλλες πληροφορίες. Οι 

διαφημίσεις διευκολύ-
νουν τα μέλη να επιδο-
κιμάσουν μια επιχείρη-
ση και να μοιραστούν 
ιδέες σχετικά με αυτή.

6. Διαφημίσεις 
«Follow  Company»

Οι διαφημίσεις αυτές 
αποτελούν ένα μονα-
δικό σύνολο διαφη-
μίσεων που έχουν τη 
δυνατότητα να χρησι-
μοποιούν τα στοιχεία 
που υπάρχουν στο 
προφίλ ενός μέλους 
για να δημιουργήσουν 
ένα προσαρμοσμένο, 
εξατομικευμένο μήνυ-
μα για να οδηγήσουν 
το χρήστη στη δέσμευ-
ση με μία σελίδα μίας 
επιχείρησης. Δίνουν 
στις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα να στο-
χεύσουν σε συγκεκρι-
μένους επαγγελματίες, 
να ενημερώσουν τους 
χρήστες για την ύπαρ-
ξη της σελίδας τους, 
και να τους μετατρέ-
ψουν σε δεσμευμένους 
χρήστες.

7. Διαφημίσεις 
προτεινόμενης επι-
χείρησης

Οι διαφημίσεις προτει-
νόμενης επιχείρησης 
είναι παρόμοιες με τις 
διαφημίσεις «Follow 
Company». Η διαφο-
ρά είναι ότι οι πρώτες, 
σχετίζονται με τη σελί-
δα της διαφημιζόμενης 
επιχείρησης και επιτρέ-
πει να φαίνονται συν-
δέσεις με τα προϊόντα 
και τις σελίδες των ερ-
γασιών στη σελίδα της 
επιχείρησης.  Είναι  ένα 
εργαλείο που βοηθάει 
να «ακουστεί» και να 
γίνει ευρέως γνωστή 
η σελίδα μίας επιχεί-
ρησης. Προσκαλεί το 
χρήστη για απευθείας 
«δέσμευση» με τη σε-
λίδα απευθείας από τη 
διαφήμιση και χρησι-
μοποιεί τις συνδέσεις 
των μελών για να κα-
θοδηγήσει το ενδια-
φέρον ενώ η διαφήμι-
ση «Follow Company» 
αφήνει μόνο το χρήστη 
να μπει στη σύνδεση με 
τη σελίδα της διαφήμι-
σης.

8. Διαφημίσεις 
ομάδας

Οι διαφημίσεις ομάδας 
είναι στοχευόμενες, 
εξατομικευμένες, και 
δημιουργούνται για να 
βοηθήσουν στη προώ-
θηση και την καθοδή-
γηση των χρηστών σε 
συγκεκριμένες ομάδες 
- κοινότητες. Χρησι-
μοποιούν πληροφορί-
ες από το προφίλ του 
χρήστη μέσα στη δι-
αφήμιση για να δημι-
ουργήσουν ένα εξατο-
μικευμένο μήνυμα, να 
προτείνουν ομάδες, και 
να χτίσουν την εμπι-
στοσύνη.

9. Διαφημίσεις 
«επίκεντρου»

Μια τέτοια διαφήμιση 
είναι πλήρως εξατομι-
κευμένη αγγελία που 
αξιοποιεί την εικόνα 
του προφίλ ενός χρή-
στη για να τη συνδέ-
σει με τη σελίδα κά-
ποιου διαφημιζόμενου. 
Αυτές οι διαφημίσεις 
μοιάζουν με περιεχό-
μενο μιας σελίδα και 
δεν χρησιμοποιούν 
τις κλασσικές  μορφές 
διαφήμισης.  Επειδή 
αυτές οι διαφημίσεις 
ανακατεύονται με το 
περιεχόμενο, οι χρή-
στες μπαίνουν συχνά 
σε αυτές, χωρίς να συ-
νειδητοποιούν ότι είναι 
διαφημίσεις. Οι δια-
φημίσεις «επίκεντρου» 
είναι σχεδιασμένες για 
να βοηθήσουν κάποιον  
να βρει εργασία με την 
συσχέτιση της φωτο-
γραφίας του προφίλ 
του με το λογότυπο 
μίας επιχείρησης.  Αυ-
τές οι διαφημίσεις είναι 
πολύ αποτελεσματικές 
επειδή παρουσιάζουν 
η φωτογραφία ενός 
μέλους στη διαφήμι-
ση με τον τίτλο, «Φω-
τογραφία του εαυτού 
σας στην επιχείρηση» 
και τον τίτλο της θέσης 
με το όνομά τους. Αυτό 
τους αφήνει να φαντα-
στούν τους εαυτούς 
τους σε αυτήν την θέση 
της επιχείρησης.

 Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός  Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ. 
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής

Η διαφήμιση στο LinkedIn
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Έκτακτο 
Ανταλλαγή Πυροβολισμών στους Αμμολόφους Καβάλας!

Ανταλλαγή πυροβολι-
σμών φαίνεται πως ση-
μειώθηκε στην περιοχή 
των Αμμολόφων του 

Δήμου Παγγαίου. 
Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από τους πυροβολι-
σμούς φαίνεται να υπάρ-

χουν κάποιοι ελαφρά 
τραυματίες οι οποίοι με-
ταφέρθηκαν στο Γενικό 
Νοσοκομείο Καβάλας.

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Ελαφριά τραυματίστηκαν 
τρία άτομα μετά από 
συμπλοκή που κατέληξε 
σε πυροβολισμούς στην 
περιοχή των Αμμολόφων 
της Καβάλας (διαβάστε 
σχετικά εδώ).

Οι ηλικίες των 
τραυματιών είναι 45,35 
και 25 ετών ενώ φαίνεται 
πως έχουν καταγωγή 
από την Εύβοια.

Όπως υπογράμμισε 

ο υποδιοικητής του 
Νοσοκομείου Καβάλας 
και οι τρεις διέφυγαν 
τον κίνδυνο και είναι 
ελαφριά τραυματίες ενώ 
στο σημείο για να τους 
παραλάβουν βρέθηκαν 

τρία ασθενοφόρα 
οχήματα του ΕΚΑΒ από 
την Καβάλα (!) όπως 
τόνισε ο πρόεδρος των 
εργαζομένων του ΕΚΑΒ 
Κώστας Τσιτσιλικάκης 
στο www.enanews.gr.

Επιβλήθηκαν 300 
ευρώ πρόστιμο στον 
πελάτη και 2.000 ευρώ 
πρόστιμο στον κατα-
στηματάρχη, καθώς 
και 7ήμερη αναστολή 
λειτουργίας της επι-
χείρησης-Αναλυτικά 
οι έλεγχοι της Αστυ-
νομίας σε όλη την επι-
κράτεια

Εντατικοί έλεγχοι πραγ-
ματοποιούνται σε όλη τη 
χώρα από τις Υπηρεσίες 

της Ελληνικής Αστυνο-
μίας για την εφαρμογή 
των μέτρων αποφυγής 
και περιορισμού της δι-
ασποράς του κορονοϊού 
Covid-19.

Την Τετάρτη 1 Σεπτεμ-
βρίου 2021 πραγματο-
ποιήθηκαν σε όλη την 
επικράτεια 103.961 
έλεγχοι, από τους οποί-
ους οι 61.367 στον Διε-
θνή Αερολιμένα Αθηνών 

«Ελευθέριος Βενιζέλος». 
Βεβαιώθηκαν συνολι-
κά 293 παραβάσεις και 
πραγματοποιήθηκε 2 
συλλήψεις, ως ακολού-
θως:

188 παραβάσεις για μη 
χρήση μάσκας κ.λπ. συ-
ναφείς παραβάσεις και 
επιβλήθηκαν 177 πρό-
στιμα των 300 ευρώ και 
11 των 150 ευρώ, ως 
ακολούθως:

• 32 στη Στερεά Ελλά-
δα

• 28 στην Πελοπόννη-
σο

• 26 στη Θεσσαλονίκη
• 25 στην Ήπειρο
• 21 στη Θεσσαλία
• 15 στην Ανατολι-

κή Μακεδονία και 
Θράκη

• 13 στο Βόρειο Αιγαίο
• 13 στη Δυτική Ελλά-

δα
• 10 στην Κρήτη
• 3 στη Κεντρική Μα-

κεδονία

• 2 στη Δυτική Μακε-
δονία

Από την έναρξη εφαρμο-
γής των νέων μέτρων (7 
Νοεμβρίου 2020) έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά 
66.386 ομοειδείς παρα-
βάσεις και επιβλήθηκαν 
63.907 διοικητικά πρό-
στιμα των 300 ευρώ και 
2.479 των 150 ευρώ.

26 παραβάσεις για πε-
ριορισμό μετακίνησης με 
επιβολή ισάριθμων προ-
στίμων των 300 ευρώ, 
εκ των οποίων 16 στην 
Κρήτη και 10 στο Βόρειο 
Αιγαίο. Από την έναρξη 
εφαρμογής του μέτρου 
(7 Νοεμβρίου 2020) 
έχουν βεβαιωθεί συνο-
λικά 194.663 ομοειδείς 
παραβάσεις.

79 παραβάσεις και 2 
συλλήψεις για κανόνες 
λειτουργίας καταστημά-
των, ιδιωτικών επιχειρή-

σεων κ.λπ. παραβάσεις 
της σχετικής νομοθεσίας 
(απαγόρευση λειτουρ-
γίας, μη χρήση μάσκας, 
ποσοστό τ.μ. επιφανείας 
ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περι-
πτώσεις επιβλήθηκαν οι 
ακόλουθες κυρώσεις για 
παραβίαση αναστολής 
λειτουργίας κ.λπ. συνα-
φείς παραβάσεις των 
σχετικών διατάξεων και 
συγκεκριμένα:

Στην Αττική:

σύλληψη και 5.000 ευρώ 
πρόστιμο, σε προσωρινά 
υπεύθυνο αναψυκτηρί-
ου, με επιβολή 7ήμερης 
αναστολής λειτουργίας, 
για εξυπηρέτηση 3 όρθι-
ων πελατών και από 300 
ευρώ πρόστιμο στους 
πελάτες
2 παραβάσεις των 300 
ευρώ, σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, για μη ανάρτηση 

μέγιστου επιτρεπόμενου 
αριθμού πελατών
300 ευρώ πρόστιμο, για 
μη χρήση μάσκας από 
εργαζόμενο, σε κατάστη-
μα

Στην Κεντρική Μακε-
δονία:

σύλληψη και 5.000 ευρώ 
πρόστιμο, σε άτομο, για 
παραβίαση καραντίνας
2.000 ευρώ πρόστιμο, 
σε κατάστημα τυχερών 
παιχνιδιών, με επιβο-
λή 7ήμερης αναστολής 
λειτουργίας, για εξυπη-
ρέτηση 2 πελατών στον 
εσωτερικό χώρο, χωρίς 
πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού ή νόσησης και 
από 300 ευρώ πρόστιμο 
στους 2 πελάτες
11 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας από εργαζόμενους 
και πελάτες, σε καταστή-
ματα.

Γερόπουλος
Ελαφρά τραυματίες οι πολίτες που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στους Αμμολόφους

Περιφέρεια ΑΜ-Θ
Πρώτο πρόστιμο για παραμονή ανεμβολίαστου πελάτη σε εσωτερικό χώρο καταστήματος

Είχε εισέλθει παράνομα 
από την Τουρκία στην  
Ελλάδα, διασχίζοντας 
τον ποταμό Έβρο με πλα-
στική βάρκα
Το   μεσημέρι της Πέ-
μπτης 2 Σεπτεμβρίου,  σε   
παρέβρια   περιοχή   του   
βόρειου Έβρου, εντοπί-
σθηκε από περιπολού-
ντες αστυνομικούς της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας   
Ορεστιάδας   μη   νό-

μιμος   μετανάστης,   ο   
οποίος   είχε εισέλθει πα-
ράνομα από την Τουρκία 
στην  Ελλάδα, διασχίζο-
ντας τον ποταμό Έβρο με 
πλαστική βάρκα, τραυμα-
τισμένος από πυροβόλο 
όπλο στο δεξί μηρό. Ο 
τραυματίας μεταφέρθηκε 
στο νοσοκομείο Διδυμο-
τείχου. Την προανάκριση 
ενεργεί η Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Ορεστιάδας.

Έβρος
Τραυματισμένος παράτυπος μετανάστης εντοπίστηκε σε παρέβρια περιοχή
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Μια νέα σημαντική επι-
τυχία για το σκάκι της 
Καβάλας σημειώθηκε 
στα Πανελλήνια Ατο-
μικά Πρωταθλήματα 
Παίδων – Κορασίδων 
που έγιναν από 30 
Αυγούστου έως 5 Σε-
πτεμβρίου στην Πάτρα. 
Ο Διονύσης Μερκου-
ρόπουλος μετά από μια 
εξαιρετική εμφάνιση 
συγκέντρωσε 8,5 βαθ-

μούς σε 9 αγώνες (8 
νίκες, 1 ισοπαλία) και 
αναδείχθηκε Πρωτα-
θλητής Ελλάδας στην 
κατηγορία Παμπαίδων 
Κ10 (μέχρι 10 ετών).

Από την Καβάλα συμ-
μετείχε και η Γιολάντα 
Καλαμούκου στην κα-
τηγορία Κορασίδων 
Κ14 όπου με 3,5/7 κα-
τέλαβε την 4η θέση.

Ο Μερκουρόπουλος Πρωταθλητής Ελλάδας Παμπαίδων 
Κ10 στο σκάκι

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Νίκη-πρόκριση για την Καβάλα BC στην Ελευθερούπολη
Μια σπουδαία νίκη-
πρόκριση πέτυχε η Κα-
βάλα BC κόντρα στον 
ΓΣΕ στην Ελευθερού-
πολη για την 1η αγωνι-
στική της Α’ φάσης του 
Κυπέλλου Ελλάδας.
Η ομάδα του Νίκου 
Πενταζίδη επικράτησε 
με 87-81 σε ένα παι-
χνίδι για γερά νεύρα. 

Στην πρώτη περίοδο 
της αναμέτρησης, οι 
γηπεδούχοι κατάφε-
ραν να προηγηθουν 
με διψήφιο αριθμό 
πόντων όμως στην συ-
νέχεια του παιχνιδιού 
οι Καβαλιωτες βγήκαν 
στην αντεπίθεση και 
κατάφεραν να φτά-
σουν σε μια σπουδαία 

ανατροπή που τους 
έδωσε την πρόκριση 
για την επόμενη φάση 
του θεσμού.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 
30-18, 
14-25 (44-43), 
11-20 (55-63), 
26-24 (81-87)

Στις 25-26 Σεπτεμβρί-
ου θα διεξαχθεί στο 
κλειστό της Πάτρας, 
«Δημήτρης Τόφαλος», 

το 2ο Super Cup, όπως 
ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ. 

Τον πρώτο τίτλο της 

αγωνιστικής περιόδου 
2021-22 θα διεκδική-
σουν οι τέσσερις πρώ-
τες ομάδες της τελι-

κής βαθμολογίας της 
Α1 Ανδρών/Basket 
League της προηγού-
μενης σεζόν, Παναθη-

ναϊκός, Λαύριο, ΑΕΚ 
και Προμηθέας.

Αναλυτικά:

«Η διοικούσα επιτροπή 
του ΠΕΑΚ Πάτρας, με 
επικεφαλής τον πρόε-
δρο κ. Νικόλα Παπα-
δημάτο και παρόντα τα 
μέλη κ.κ. Γεώργιο Ζη-
σιμάτο και Αναστάσιο 
Χρυσανθόπουλο υπο-
δέχθηκαν τον πρόε-
δρο του Προμηθέα και 
ταμία του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΣΑ-
ΚΕ, κ. Χρήστο Μήλα 
και τον Γενικό Διευθυ-
ντή του Συνδέσμου κ. 
Γιώργο Κονδύλη, στο 
κλειστό της Πάτρας 
"Δημήτρης Τόφαλος", 
ώστε να ρυθμιστούν 
όλες οι λεπτομέρειες 
για την διεξαγωγή του 
2ου Super Cup 
το διήμερο 25-26 Σε-

πτεμβρίου.

Στο 2ο Super Cup με-
τέχουν οι τέσσερις 
πρώτες ομάδες της 
τελικής βαθμολογίας 
της Stoiximan Basket 
League της προηγού-
μενης σεζόν, οι Πανα-
θηναϊκός, Λαύριο, ΑΕΚ 
και Προμηθέας.

Το Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ ευ-
χαριστεί τη διοικούσα 
επιτροπή του ΠΕΑΚ 
Πάτρας για την άψογη 
συνεργασία και δρο-
μολογεί την προετοι-
μασία, προκειμένου το 
2ο Super Cup να στε-
φθεί με απόλυτη επι-
τυχία. Με το θεσμό του 
Super Cup γίνεται σε 
γιορτινό τόνο η έναρξη 
της αγωνιστικής περιό-
δου για το επαγγελμα-
τικό μπάσκετ».

ΕΣΑΚΕ
Στις 25-26/9 στην Πάτρα το 2ο Super Cup



Την παροχή δωρεάν 
Rapid Test στα Ερασι-
τεχνικά Σωματεία Πο-
δοσφαίρου ανακοίνω-
σε ο Δήμος Παγγαίου.
Διαβάστε παρακάτω 
την δήλωση του Δη-
μάρχου Παγγαίου, 
Φιλίππου Αναστασιαδη 
για το εν λόγω θέμα.

 

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΑΔΗ 

Αφουγκραζόμενοι τις 
ανάγκες των αθλητι-
κών σωματείων του 
Δήμου μας, που παρά 
τις δύσκολες συνθή-
κες, με τα πενιχρά τους 
μέσα , διατηρούν άσβε-
στη τη φλόγα του ερα-

σιτεχνικού ποδοσφαί-
ρου και δινουν διέξοδο 
σε πολλούς νέους, ως 
Δήμος Παγγαίου στη-
ρίζουμε την προσπά-
θειά τους καλύπτοντας 
τα έξοδα για τη διενέρ-
γεια των rapid tests 
των ποδοσφαιριστών, 
όπως ορίζουν τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα.
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Παροχή δωρεάν Rapid Test στα Ερασιτεχνικά Σωματεία 
Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε ο Δήμος Παγγαίου

Ισοφαρίστηκε στο τέλος η Εθνική, 1-1 με το Κόσοβο

Η Εθνική Ελλάδας έπαι-
ξε για πολύ ώρα με τη... 
φωτιά κι εντέλει «κάηκε» 
στο φινάλε του αγώνα 

με το Κόσοβο στην Πρί-
στινα, με τους γηπεδού-
χους να ισοφαρίζουν σε 
1-1 στο δεύτερο λεπτό 

των καθυστερήσεων, 
στον αγώνα των δύο 
ομάδων για τον 2ο όμιλο 
των προκριματικών της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
Ο Τάσος Δουβίκας με 
το παρθενικό του γκολ 
με την Εθνική Ανδρών, 
άνοιξε το σκορ στις κα-
θυστερήσεις του πρώτου 
ημιχρόνου και ο Μουρί-
τσι στο 90’+2’ έκοψε δύο 
υπερπολύτιμους βαθ-
μούς στη «γαλανόλευκη» 
ομάδα.
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Κόσοβο – Ελλάδα 1-1 
(Comsote Sport 1, ΟPEN 
TV)

Γκολ: 45'+1 Δουβίκας 
(Ελλάδα), 90'+2 Μουρίκι 

(Κόσοβο)

Κίτρινες κάρτες: Κα-
στράτι, Βοϊβόντα, Χαλίμι 
- Τζαβέλλας, Βλαχοδή-
μος

Κόκκινες κάρτες: 

Κόσοβο: Μούριτς, Βο-
ϊβόντα, Ραχμάνι, Αλί-
τι (78' Φαζλίτσι), Χα-
ντεργκιονάι, Χαλίμι (84' 
Μούσλια), Ντρέσεβιτς, 
Β. Μπερίσα (78' Λοσάι), 
Καστράτι (46' Μπιτίκι), 
Μουρίκι, Ράσιτσα.

Ελλάδα: Βλαχοδήμος, 
Μαυροπάνος, Τζαβέλ-

λας, Γιαννούλης, Αν-
δρούτσος, Τσιμίκας (88' 
Παπαδόπουλος), Σιώπης, 
Μπουχαλάκης, Μπακα-
σέτας, Δουβίκας (63' 
Μάνταλος), Παυλίδης 
(80' Φούντας).

Η βαθμολογία (Σε 5 
αγώνες)

Ισπανία 10

Σουηδία 9 -3αγ.

Κόσοβο 4 -4αγ.

Ελλάδα 3 -3αγ.

Γεωργία 1

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες των τελευταί-
ων ωρών ο Alexander 
Haditaghi έκανε γνω-
στή την διάθεση του 
να συνεχίσει την μάχη 
για δικαίωση του συλ-
λόγου στα Αστικά Δι-
καστήρια.

Την ίδια ώρα όσον 
αφορά την περίπτωση 
της Γ’ Εθνικής, ο ίδιος 
δήλωσε πως θα στα-
θεί δίπλα στην προ-
σπάθεια της ομάδας 
εάν και εφόσον κληθεί 
να αγωνιστεί στην εν 
λόγω κατηγορία.

Συνεχίζει την μάχη για δικαίωση ο Alexander Haditaghi – Δίπλα 
στην ομάδα και στην περίπτωση της Γ’ Εθνικής


