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Καβάλα 
 Η Energean δωρίζει σχολικό και 
μαθητικό εξοπλισμό σε Καβάλα, 

Θάσο και Νέα Καρβάλη

Καβάλα
Βότκα και τζιν με 

οινόπνευμα από την 
Καβάλα

Συρίγος 
Πάνω από τον μέσο όρο των 
φοιτητών είναι εμβολιασμένο

λουτρά Ελευθερών
Προχωρά η έγκριση των 2,6 

εκατομμυρίων ευρώ

Σελ. 5

Περιφέρεια 
ΑΜ-Θ

2.000 ευρώ πρόστιμο 
σε κατάστημα για 

εξυπηρέτηση όρθιου 
πελάτη

Νέστος 
Καινούριο τριαξονικό 

φορτηγό προμηθεύτηκε 
ο Δήμος

Σελ. 12

Σελ.11

Σελ. 3

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΘ

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ

"Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΛΛΑΖΕΙ"

Σελ. 13



Γράφει ο Αλέξης Γούλας

Σκέψεις και προβλη-
ματισμοί με αφορμή 
την «εικόνα» του πε-
ριαστικού δάσους της 
Καβάλας

Μέχρι και το 2018 υπήρ-
χαν καμία 30αριά συμ-
βασιούχοι που καθάριζαν 
το περιαστικό μας δάσος 
από ξερά κλαδιά, δια-
τηρώντας το σε μια κα-
τάσταση καλή, σε σχέση 
με τον κίνδυνο πυρκα-
γιάς. Αυτοί η άνθρωποι 
έπαιρναν το… υπερβολι-
κό ποσό των 490€ κάθε 
μήνα!

Το πρόγραμμα που τους 
απασχολούσε έληξε το 
2019.

Τι συμβαίνει τα τελευ-
ταία χρόνια; Κάποιοι 
αποφάσισαν πως θα 
τους βγάλουν στο ταμείο 
ανεργίας με 360€, μιας 
και το δάσος δεν… χρει-
άζεται καθάρισμα και πε-
ριποίηση!

Από την άλλη τα κλαδιά 
από το κόψιμο ή το πέσι-
μο δένδρων μένουν εκεί 
περιμένοντας πότε θα… 
ανάψουν!

p e r i a s t i k o - d a s o s -
p y r o p r o s t a s i a -
skoupidia-1-1200x900 
Δυστυχώς δεν είναι τα 
μόνα μια και τα ανθρώ-
πινα σκουπίδια περισ-
σεύουν στο δάσος μας. 
Μισές δουλειές, που δυ-
στυχώς φέρνουν κατα-
στροφές…

Η παρακάτω επιστολή 
του Πανελλήνιου Συλλό-
γου αυτών των ανθρώ-
πων βρίσκεται στα χέρια 
όλων των πολιτικών μας 
από τον Φεβρουάριο του 
2021. Υπήρξαν κι άλλες 
επιστολές από το 2019 
που προειδοποιούσαν 
για τους κινδύνους που 
πιθανόν θα προκύψουν.

Καλοπροαίρετα ρωτάω:

Μήπως οι βουλευτές μας 
πρέπει να πιέσουν;
Μήπως πρέπει να προ-
λάβουμε πριν αρχίσουμε 
να τρέχουμε;
Μήπως οι παραπάνω 
φωτογραφίες από το 
δάσος μας πρέπει να μας 
ανησυχούν;
Μήπως η διαφορά των 
100€ είναι ασήμαντη 
μπροστά στο καλό που 
κάνει η προσφορά αυ-
τών των ανθρώπων;

Η επιστολή του Συλ-

λόγου ΕΛΠΥΔΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ “ΕΛ.
ΠΥ.ΔΑ”
ΦΛΩΡΙΝΑ 09/02/2021
Προς: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥ-
ΠΟΥΡΓΟΥ Κον ΚΥΡΙΑΚΟ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ Κον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΣΚΡΕΚΑ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Κον ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙ-
ΚΩΝ Κον ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΕ-
ΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κον ΝΙΚΟ-
ΛΑΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ Κον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜΥ-
ΡΑ
ΚΟ Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ 
ΟΜΑΔΕΣ
Μ.Μ.Ε.

Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΙ-
ΤΗΜΑ ΕΝ ΟΨΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ-
ΔΟΥ 2021

Μία ακόμα ΑΝΤΙΠΥΡΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝ ΟΨΗ 
και για ακόμα μια φορά 
επανερχόμαστε όπως 
και στο παρελθόν κρού-
οντας τον κώδωνα του 
κινδύνου για την ΑΜΕΣΗ 
λήψη μέτρων εν προκει-
μένω να μη γίνουμε για 
ακόμα μία φορά μάρτυ-
ρες δυσμενών καταστά-
σεων και απώλειας αν-
θρώπινων ψυχών αλλά 
και πολύτιμου Δασικού 
πλούτου της χώρας μας.

Δυστυχώς η χρονιά που 
πέρασε έκλεισε με θλι-
βερό απολογισμό κάτι το 
οποίο είχαμε επισημάνει 

με επιστολές μας προς 
τα συναρμόδια Υπουρ-
γεία με αλλεπάλληλες 
επιστολές και επισημαί-
νοντας την αναγκαιότητα 
συνέχισης ύπαρξης του 
ΚΛΑΔΟΥ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ στο πεδίο με ενερ-
γές όλες τις ειδικότητες .

Σαφώς και το ξεκίνημα 
με Κοινωφελές πρό-
γραμμα ήταν σχεδιασμέ-
νο σε λάθος βάσης αλλά 
παρόλα αυτά το έργο 
μας είναι γνωστό σε όλη 
την χώρα και αναγνω-
ρισμένο από τον Πρώ-
το και Δεύτερο Βαθμό 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
οι οποίοι με ομόφωνες 
αποφάσεις τους δηλώ-
νουν πως πρέπει να αξι-
οποιηθεί η εμπειρία μας 
αλλά και η εκπαίδευση 
την οποία έχουμε λάβει 
και μας καθιστά έναν νέο 
ΚΛΑΔΟ όπως χαρακτη-
ριστικά έχει τονίσει προς 
τον Σύλλογο ΕΛ.ΠΥ.ΔΑ 
και η Γενική Γραμματέας 
του Υπουργείου Εργα-
σίας Κα Στρατινάκη στο 
πλαισιο της συνεργασίας 
του Συλλόγου μας (Μο-
ναδικό Νομικό Πρόσωπο 
Δασοπροστασίας σε όλη 
την χώρα) με το Υπουρ-
γείο Εργασίας .

Μετα απο 30 χρόνια τα 
δάση της χώρας μας εί-
δαν εργατικό δυναμικό 
και πάλι δίνοντας τους 
την δυνατότητα να γί-
νουν και πάλι προσβάσι-
μα .

Δεν πρέπει να γυρίσουμε 
την πλάτη μας όμως στις 
εν δυνάμη απειλές .

Ένα μεγάλο βήμα ήταν η 
ψήφιση του Ν.4662/20 

και είναι το πρώτο ου-
σιαστικό βήμα για μια 
ουσιαστική προστασία 
σε οργανωμένο επίπεδο 
στην ΠΡΟΛΗΨΗ και την 
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ έτσι να λει-
τουργούν ως δύο αλλη-
λένδετοι κρίκοι προστα-
σίας Περιβάλλοντος και 
ανθρώπινης ζωής.

Στο στάδιο της εφαρμο-
γής του λοιπόν ερχόμα-
στε να συμβάλλουμε και 
εμείς με τις προτάσεις 
μας ως το μοναδικό Νο-
μικό Πρόσωπο που εκ-
προσωπεί Πανελλαδικά 
εκπαιδευμένο ανθρώπι-
νο δυναμικό και με προϋ-
πηρεσία που αποκτήθηκε 
στο πεδίο και μας καθι-
στά έτοιμους για άμεση 
παραγωγή έργου.

Οι Πυροσβεστικές Υπη-
ρεσίες δηλώνουν πως η 
εκπαίδευση που έχουμε 
λάβει είναι ο κρίκος που 
λείπει από την ολοκλη-
ρωμένη προστασία του 
Περιβάλλοντος.

Ο θεσμός του εθελοντή 
δεν πρέπει να αποτελεί 
την βάση της πρόληψης 
καθώς οι εργασίες που 
εκτελούνται έχουν μεγά-
λο βαθμό επικινδυνότη-
τας.

Αξιοποίηση όλων των 
ειδικοτήτων του κλάδου 
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και 
ειδικότερα της ειδικότη-
τας των ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ 
όχι μόνο κατα την πε-
ρίοδο του καλοκαιριού 
( αποκλαδώσεις, συλ-

λογή και απομάκρυνση 
υλικού , στελέχωση σε 
24ωρη βάση των πυρο-
φυλακίων )αλλά καθόλη 
την διάρκεια του έτους 
με εκτέλεση εργασιών 
αντιπλημμυρικών έργων 
και διασφάλιση άμεσης 
προσβασιμότητας στα 
Πυροσβεστικά οχήματα 
σε περίπτωση ανάγκης .
Αξιοποίηση των υλών 
συλλογής ως ανταπο-
δοτικό για μετατροπής 
τους σε υλικό καύσης 
καλύπτοντας ανάγκες 
ιδρυμάτων .
Αξιοποίηση των απα-
ξιωμένων ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ 
ολόκληρης της χώρας 
για τους αναδασμούς 
με γηγενή δέντρα τα 
οποία θα στηρίξουν 
την αειφόρο διαχείρι-
ση των δασών

Φυσικά είμαστε στην 
διάθεση σας με όποιον 
τρόπο κρίνετε εσείς για 
την Προστασία του Δα-
σικού μας πλούτου …..

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ 
ΑΛΛΑ ΔΑΝΕΙΚΟ ΑΠΟ 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ-
ΔΙΩΝ ΜΑΣ

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

info@enachannel.gr2 ΑΝΑΛΥΤΗΣΑΠΟΨΗ

Η ΑΠΟΨΗ
Το περιαστικό δάσος, η πυροπροστασία, η ΕΛΠΥΔΑ και η 
διαφορά των… 100 ευρώ

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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γράφει ο Παναγιώτης Ε. Πε-
τράκης*

*Καθηγητής στο Εθνικό Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Με αργά και δύσκολα 
βήματα, ο κόσμος και η 
Ελλάδα βγαίνουν από τη 
μεγαλύτερη εξωτερική 
οικονομική κρίση όλων 
των εποχών. Κρίσεις 
υπήρχαν πάντοτε. Ομως, 
τόσο μεγάλη εξωτερι-
κή κρίση στην οικονομία 
ήταν πρώτη φορά που 

συνέβη και αιφνιδίασε 
τους πάντες (επιστήμη, 
πολιτική και οικονομία) 
με τη σφοδρότητά της.

Η Ελλάδα το 2020 αγκο-
μαχούσε να βγει από τη 
λαίλαπα της κρίσης του 
2010 και τα λάθη του 
2015 και ετοιμαζόταν 
πραγματικά να μπει σε 
μια περίοδο αρκετά ισχυ-
ρής ανάκαμψης. Το ίδιο 
και η ευρωπαϊκή οικο-
νομία, η οποία δεν είχε 
και δεν έχει συνέλθει 

ακόμα από τα δομικά 
προβλήματα που της είχε 
κληροδοτήσει η κρίση 
του 2008. Η υγειονομι-
κή κρίση ήταν σφοδρή 
και η έξοδος από αυτήν 
αποδεικνύεται επίμονη 
με μεσομακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις σε όλα τα 
μέτωπα: υγειονομικό, τε-
χνολογικό, πολιτικό και 
οικονομικό.

Ομως, το γεγονός ότι 
α) η οικονομία ξεκινά 
να ανακτά το χαμένο 

έδαφος από ένα χαμη-
λό επίπεδο εκκίνησης 
που μας έριξε η κρίση το 
2020, β) η παγκόσμια και 
η ευρωπαϊκή οικονομία 
υιοθέτησαν μια έντονη 
διασωστική οικονομική 
πολιτική, γ) ο κόσμος 
δείχνει να αντιλαμβά-
νεται και εντέλει δείχνει 
να αφομοιώνει τις προ-
ηγούμενες τεχνολογικές 
εξελίξεις (επέκταση εξ 
αποστάσεως τεχνολογι-
ών, νέες καταναλωτικές 
συνήθειες κ.λπ.,

Το στοίχημα της επανεκκίνησης
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Καβάλα
Με συνεισφορά της Π.Ε Καβάλας η μεταφορά των παιδιών στα σχολεία

Συνέντευξη τύπου πα-
ραχώρησε το πρωί της 
Παρασκευής 10 Σε-
πτεμβρίου ο αντιπερι-
φερειάρχης Καβάλας, 
κ. Κώστας Αντωνιαδης, 
παρουσία του προέδρου 
του Υπεραστικού ΚΤΕΛ 
Καβάλας, κ. Κώστα Πα-
νταζή, του προέδρου του 
αστικού Αστικού ΚΤΕΛ 
Καβάλας, κ. Γιάννη Χα-
λεπιάδη, του προέδρου 
του Eurotaxi Kαβάλας, 

κ. Γεράσιμου Τερλάκη 
αλλά και του προϊσταμέ-
νου Δια Βίου Μάθησης, 
κ. Σάββα Εμινίδη.

Ο κ. Αντωνιάδης έκανε 
γνωστό ότι από την Δευ-
τέρα 13 Σεπτεμβρίου, με 
την έναρξη των σχολεί-
ων, θα πραγματοποιεί-
τε δωρεάν η μεταφορά 
των παιδιών στα σχολεία 
τους με έξοδα της Π.Ε 
Καβάλας. Ενώ ο κυριος 

Εμινίδης γνωστοποίησε 
ότι με την έναρξη των 
σχολείων οι μαθητές θα 
λάβουν βεβαίωση με την 
οποία θα εισέρχονται 
στα αστικά και υπερα-
στικά ΚΤΕΛ με μειωμέ-
νο εισιτήριο ενώ από 1 
Οκτωμβριου θα λάβουν 
και την μαθητική κάρτα 
επιβίβασης σε αστικά και 
υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Καβάλα
Η Energean δωρίζει σχολικό και μαθητικό εξοπλισμό σε Καβάλα, Θάσο και Νέα Καρβάλη
Η νέα σχολική χρονιά 
ξεκινά και η Energean 
στηρίζει την εκπαιδευ-
τική κοινότητα, τις οι-
κογένειες και τα παι-
διά στις περιοχές στις 
οποίες δραστηριοποι-
είται.

Πάνω από 500 μαθη-
τές και μαθήτριες, τρία 
σχολεία και τέσσερις 
κοινωνικές δομές στην 
Καβάλα, την Θάσο και 
τη Νέα Καρβάλη θα 
επωφεληθούν από τη 
δωρεά σχολικού εξοπλι-
σμού και σχολικών ειδών 
στην οποία προχώρησε η 
Energean, στο πλαίσιο 
της Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης της εταιρεί-
ας.

Πιο συγκεκριμένα, και σε 
συνεργασία με την ΜΚΟ 
«Μαζί για το Παιδί», με 
την οποία η Energean 
έχει στρατηγική συ-
νεργασία, η εταιρεία 

προχώρησε στη δωρεά 
δωροεπιταγών για την 
προμήθεια σχολικών ει-
δών από τοπικούς προ-
μηθευτές για παιδιά που 
υποστηρίζονται από τις 
κοινωνικές δομές Σύλ-
λογος «Πνοή για το Παι-
δί και την Οικογένεια», 
«Μέριμνα του Παιδιού 
Καβάλας» και «Κέντρο 
Προστασίας Παιδιού Κα-
βάλας» που λειτουργούν 
στην πόλη. Επιπλέον, η 
Energean προχώρησε σε 
δωρεά και για την κάλυ-
ψη αναγκών σε σχολικό 
εξοπλισμό που προάγει 
την συλλογικότητα και 
την ομαδική εργασία 
στην «Μέριμνα του Παι-
διού Καβάλας», η οποία 
υποστηρίζει παιδιά που 
οι οικογένειές τους βρί-
σκονται σε ανάγκη.

Στην Θάσο, απέναντι από 
την οποία λειτουργούν 
οι εξέδρες παραγωγής 
υδρογονανθράκων του 

Πρίνου, η Energean 
προχώρησε, μέσω του 
Κέντρου Κοινότητας Θά-
σου, σε δωρεά για την 
προμήθεια σχολικών ει-
δών για παιδιά οικογε-
νειών που βρίσκονται σε 
οικονομική ένδεια, επιλέ-
γοντας προμηθευτές από 
το νησί. Επιπλέον, στη 
Νέα Καρβάλη Καβάλας, 
περιοχή που γειτνιάζει με 
τις χερσαίες εγκαταστά-
σεις υδρογονανθράκων, 
η Energean προχώρησε 
σε δωρεές για την κάλυ-
ψη αναγκών σε σχολικό 
εξοπλισμό προς το Νη-
πιαγωγείο, το Δημοτικό 
και το Γυμνάσιο της πε-
ριοχής.

Εκ μέρους του τμήματος 
Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της Energean, 
τις δωροεπιταγές πα-
ρέδωσε ο κ. Ευάγγελος 
Λεώβαρις, ενώ η κα. 
Ίλια Ρήγα, επικεφαλής 
του Τμήματος Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης της 
Energean, δήλωσε σχε-
τικά:

«Με πολλή χαρά προ-
χωρούμε σήμερα σε αυ-
τήν την κίνηση προς τα 
σχολεία, τις κοινωνικές 
δομές και τις οικογένειες 
που βρίσκονται σε ένδεια 
στην Καβάλα, στην Θάσο 
και στη Νέα Καρβάλη, 
με στόχο να κάνουμε το 
ξεκίνημα της νέας σχο-
λικής χρονιάς καλύτερο 
για τους συμπολίτες μας 
και τα παιδιά. Προσπα-
θούμε, στο βαθμό των 
δυνατοτήτων μας, να 
ανακουφίζουμε τις ανά-
γκες που διαπιστώνουμε 
ότι υπάρχουν στις τοπι-
κές κοινωνίες όπου δρα-
στηριοποιούμαστε και 
ενθαρρύνουμε σταθερά 
τους συμπολίτες μας και, 
βεβαίως, τους εργαζό-
μενούς, μας να συμβάλ-
λουν και αυτοί ανάλογα 
με τις δυνάμεις τους σε 

παρόμοιους σκοπούς. 
Φυσικά, παράλληλα με 
τις πρωτοβουλίες εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης, 
οι οποίες υπηρετούν και 
τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ, 
παραμένουμε δεσμευμέ-
νοι στην προστασία του 
περιβάλλοντος και της 
φυσικής ομορφιάς της 
περιοχής, μέσα από την 
προσπάθεια για διατήρη-
ση των εξαιρετικών περι-
βαλλοντικών μας επιδό-
σεων, τη συνεχή μείωση 

του περιβαλλοντικού μας 
αποτυπώματος και την 
διασφάλιση συνθηκών 
απόλυτης ασφάλειας στη 
λειτουργία των εγκατα-
στάσεών μας».

Τόσο ο Δήμαρχος Θάσου 
κ. Λευτέρης Κυριακίδης 
όσο και οι εκπρόσωποι 
των σχολείων και των 
κοινωνικών δομών της 
Καβάλας και της Νέας 
Καρβάλης ευχαρίστησαν 
θερμά την Energean για 
την πρωτοβουλία της.

Καβάλα
Παληό Καβάλας | Φορτηγό “προσγειώθηκε” πάνω σε στέγη σπιτιού

Ένα απίστευτο περιστα-
τικό συνέβη το πρωί της 
Πέμπτης 9 Σεπτεμβρίου 
όταν ένα φορτηγό όχη-
μα εξετράπη της πορείας 
του για άγνωστο λόγο 
και “προσγειώθηκε” σε 
στέγη σπιτιού στο Παληό 
Καβάλας.
Δείτε φωτογραφίες
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Σε εξέλιξη οι εργασί-
ες ολοκλήρωσης της 
ανακατασκευής του 
πανέμορφου κτιρίου-
μνημείο της περιοχής-
Η ιστορία του Μετοχί-
ου: Οι Ρώσοι μοναχοί 
και τα ατμόπλοια που 
έφταναν από την 
Οδησσό στη Νέα Ηρα-
κλίτσα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 
εργασίες στον Καθολικό 
Ναό Μετοχίου του Αγί-
ου Ανδρέα στον Δήμο 
Παγγαίου, ενώ η πρώτη 
φάση του έργου ολοκλη-
ρώθηκε το 2010 από τον 
πρώην Δήμο Ελευθερών, 
όπου έγινε εκ βάθρων 
ανακατασκευή του Με-
τοχίου.
Ο δεύτερος όροφος του 
πανέμορφου ιστορικού 
κτιρίου-μνημείο της πε-
ριοχής, ο οποίος αποτε-
λεί και τον Ιερό Ναό του 
Αγίου Ανδρέα, είναι πλή-
ρως αποπερατωμένος 
και λειτουργεί κανονικά.

Ο πρώτος (μεσαίος) όρο-
φος του κτιρίου προβλέ-

πεται να χρησιμοποιηθεί 
αφενός ως αίθουσα δε-
ξιώσεων για τις ανάγκες 
του Ναού και αφετέρου 
ως αίθουσα εκδηλώσε-
ων και προβολών του 
μουσείου.

Το ισόγειο θα διαμορ-
φωθεί έτσι, ώστε να κα-
λύπτει τις ανάγκες του 
αγροτικού ιατρείου του 
οικισμού.

Το έργο χρηματοδοτεί-
ται από το INTERREG 
Ελλάδα-Βουλγαρία, με 
επικεφαλής εταίρο τον 
Δήμο Παγγαίου, ενώ τις 
εργασίες επίβλεψε και ο 
Δήμαρχος Παγγαίου, Φί-
λιππος Αναστασιάδης.

Η ιστορία του Μετοχίου
Όπως γράφει ο δικη-
γόρος και συγγραφέας, 
Θόδωρος Λυμπεράκης, 
οι Ρώσοι, από το 1834 
άρχισαν να συρρέουν 
στο Άγιο Όρος (που βρί-
σκονταν στα όρια της 
Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας), χτίζοντας το λε-
γόμενο σήμερα ρωσικό 

μοναστήρι, στόχευαν στη 
διείσδυση της Βαλκανι-
κής προς εξυπηρέτηση 
των τότε ιδιαίτερα δια-
δεδομένων πανσλαβι-
κών ιδεών. Οι έμπειροι 
διπλωμάτες του τσαρι-
κού υπουργείου Εξωτε-
ρικών πίστευαν ότι η πα-
γκόσμια ακτινοβολία του 
Ορθόδοξου μοναστικού 
κέντρου θα τους επέτρε-
πε αυτή την άνετη διείσ-
δυση και επικράτηση στις 
χώρες της Βαλκανικής 
χερσονήσου.

Κινούμενοι σε αυτό το 
πλαίσιο, οι Ρώσοι μο-
ναχοί και αφού ήδη το 
ρωσικό μοναστήρι στο 
Άγιο Όρος άρχισε να ακ-
μάζει, προχώρησαν το 
1869 στην αγορά μιας 
μεγάλης έκτασης ένα-
ντι 3.000 χρυσών λιρών 
από τον Οθωμανό μπέη 
του Νουζλά, τον Ελιά. 
Η τεράστια αυτή έκταση 
καταλάμβανε ολόκλη-
ρη τη σημερινή περιοχή 
του Αγίου Ανδρέα και 
έφτανε μέχρι το σημερι-
νό Δημοτικό Διαμέρισμα 
της Νέας Ηρακλίτσας, 
αλλά είχε εκτάσεις, με 
μια σκάλα ελλιμενισμού 
πλοίων και στη Νέα Πέ-
ραμο (έδρα του Δήμου 
Ελευθερών).

Μόλις αγοράστηκε η 
έκταση από τη Σκήτη του 
Αγίου Ανδρέα, εγκατα-
στάθηκαν στην περιοχή 
περίπου τριάντα Ρώσοι 
μοναχοί, οι οποίοι ξεκί-
νησαν να κατασκευάζουν 
ένα Μετόχι, μια κανονική 
μονή. Το καθολικό της 
μονής κατασκευάστηκε 
στα πρότυπα των ρωσι-
κών καθολικών του Αγί-

ου Όρους, τιμώντας τη 
μνήμη του Αγίου Ανδρέα, 
ενώ ο διάκοσμός του 
ήταν εικόνες της εικο-
νογραφικής σχολής του 
Νοβγκόροντ.

Μετά την ίδρυσή του, 
το Μετόχι του Αγίου 
Ανδρέα ενισχύθηκε από 
σημαντικά κτιριακά οι-
κοδομήματα, έκτασης 
πάνω από 20.000 τ.μ. Η 
επικοινωνία του Μετο-
χίου με τη Ρωσία και ο 
εφοδιασμός του γινόταν 
μέσω του λιμανιού του, 
στη Νέα Ηρακλίτσα, από 
ατμόπλοια τα οποία ερ-
χόταν απευθείας από την 
Οδησσό.

Η πολυτέλεια και η ακμή
Χαρακτηριστική είναι η 
περιγραφή του Έλληνα 
ταγματάρχη, Νικόλαου 
Σχινά για την πολυτέλεια 
του Μετοχίου, ο οποί-
ος το 1886, περνώντας 
από την περιοχή, ανα-
φέρει στις σημειώσεις 
του: «Βόρεια του λιμένος 
της Νέας Ηρακλείτσας, ο 
καλός δρόμος μέσα από 
αγρούς και δάση οδη-
γεί στο Ρωσικό Μετόχι 
του Αγίου Ανδρέα. Έχει 
πολυτελή ναό με πολ-
λά οικοδομήματα, σιδη-
ρουργείο, ξυλουργείο, 
αμαξοποιείο, δύο ιππο-
μύλους, δύο κλιβάνους, 
αποθήκες εισοδημάτων 
και στάβλους πεντακο-
σίων κτηνών. Διαμένουν 
στο Μετόχι 100 χριστια-
νοί καλλιεργητές και 80 
Ρώσοι μοναχοί, καλυμ-
μένοι με το μοναχικό 
ράσο, αξιωματικοί του 
ρωσικού Στρατού, με 
προϊστάμενο τον ραδι-
ούργο Ρώσο, Βαρνάβα, 

σε μια προσπάθεια διά-
δοσης των πανσλαβικών 
ιδεών».

Η αρχή της παρακμής και 
η εγκατάλειψη
Από το 1898 έως το 
1900, το Μετόχι διεξή-
γαγε σοβαρούς δικα-
στικούς αγώνες με την 
Οθωμανική Κυβέρνηση, 
η οποία ήθελε να το κα-
ταλάβει, χαρακτηρίζο-
ντάς το αδέσποτο κτήμα.

Γύρω στα 1900, το Με-
τόχι είχε περί τους 100 
μοναχούς. Οι σχέσεις 
τους με τους γύρω απ’ 
αυτό κατοικούντες υπό-
δουλους Έλληνες, ακό-
μη και στη διάρκεια της 
πρώτης και δεύτερης 
βουλγαρικής κατοχής 
(1913 και 1916, αντί-
στοιχα) ήταν άριστες. 
Επιπλέον, η φιλοξενία 
των Ρώσων μοναχών, 
ακόμη και κάτω από τις 
δυσκολότερες συνθήκες, 
ήταν παροιμιώδης, όπως 
αφηγούνταν οι γέροντες 
της Ελευθερούπολης και 
των Ελευθερών.

Στη διάρκεια των Βαλ-
κανικών Πολέμων, η πε-
ριοχή του Αγίου Ανδρέα 
και των Ελευθερών έγι-
νε θέατρο σκληρών επι-
χειρήσεων μεταξύ των 
Ελλήνων και των Βουλ-
γάρων.

Η παρακμή των ρωσικών 
ιδρυμάτων του Αγίου 
Όρους και, συνακόλου-
θα του Μετοχίου τους, 
στην περιοχή του Αγίου 
Ανδρέα, φάνηκε αμέσως 
μετά την πτώση της τσα-
ρικής Ρωσίας. Τα ρωσικά 
ατμόπλοια δεν ξαναφά-

νηκαν στον κόλπο της 
Νέας Ηρακλίτσας και οι 
μοναχοί περιορίστηκαν 
σε όσα παρήγαγαν τα 
κτήματά τους και η θά-
λασσα, με συνέπεια την 
παρακμή του Μετοχίου.

Το 1919 εγκαταλείφθη-
κε οριστικά, όταν οι μο-
ναχοί του εκδιώχτηκαν, 
κακήν κακώς και εξορί-
στηκαν στη Βουλγαρία.

Ο ερχομός των προσφύ-
γων
Όπως αναφέρει η Συμέ-
λα Κορδύλη-Μαργιόλα, 
το 1923, μετά τη συνθή-
κη της Λοζάνης, Έλληνες 
πρόσφυγες, κυρίως πο-
ντιακής καταγωγής, ήρ-
θαν και εγκαταστάθηκαν 
στην περιοχή όπου βρι-
σκόταν το άλλοτε ακμαίο 
ρωσικό Μετόχι.

Το κράτος έπρεπε να βρει 
τρόπους αποκατάστασης 
όλων αυτών των πονε-
μένων Ελλήνων. Έτσι, το 
1924 απαλλοτρίωσε τα 
κτήματα του Μετοχίου, 
για να τα διανείμει στη 
συνέχεια στους πρόσφυ-
γες των δύο νεοϊδρυθέ-
ντων γειτονικών χωριών 
Νέας Ηρακλίτσας και 
Νέας Περάμου.

Απέμεινε μόνον το Καθο-
λικό του Μετοχίου, του 
Αγίου Ανδρέα, από το 
οποίο πήρε το όνομά του 
το νέο προσφυγικό χω-
ριό (…). Στην εξαφάνιση 
των ιχνών του Μετοχίου 
συνέβαλε -σε μεγάλο 
βαθμό- και η ανάγκη των 
προσφύγων για οικοδο-
μικά υλικά, το οποία και 
πήραν από τα μεγάλα 
κτίριά του.

Μετόχι Αγίου Ανδρέα Δήμου Παγγαίου: Ένα μνημείο με 
μακραίωνη ιστορία λίγο πριν την πλήρη αναγέννησή του

Φίλιππος Αναστασιάδης: «Καλό ταξίδι» σε έναν 
ελεύθερο άνθρωπο, σε έναν αληθινό πατριώτη

«Παρά την παγκόσμια 
αναγνώριση και το τερά-
στιο έργο του, παρέμεινε 
για όλους μας ο Μίκης»: 
Το «αντίο» του Δημάρ-
χου Παγγαίου, Φίλιππου 
Αναστασιάδη στον Μίκη 
Θεοδωράκη

Με μια ανάρτηση λιτή, 
αλλά γεμάτη συναίσθη-

μα, ο Δήμαρχος Παγγαίου, 
Φίλιππος Αναστασιάδης 
«αποχαιρετά» τον Μίκη Θε-
οδωράκη, «Έναν άνθρωπο 
ελεύθερο, αληθινό πατρι-
ώτη, που παρά την παγκό-
σμια αναγνώριση και το τε-
ράστιο έργο του, παρέμεινε 
για όλους μας ο Μίκης».

Το «αντίο» του Δημάρχου 
Παγγαίου στον Μίκη Θεο-
δωράκη

Ένας ελεύθερος άνθρω-
πος…

«Έφυγε» από κοντά μας ο 
Μίκης Θεοδωράκης. Ένας 
άνθρωπος, που παρά την 
παγκόσμια αναγνώριση 
και το τεράστιο έργο του, 

παρέμεινε για όλους μας 
ο Μίκης. Γνήσιος και όχι 
«δήθεν» σε όλη του τη ζωή 
κατάφερε να είναι από τους 
λίγους Έλληνες που στη 
μακρά ζωή του έχαιρε εκτί-
μησης και θαυμασμού από 
εχθρούς και φίλους, από 
αντιπάλους και μη.

Ο άνθρωπος, ο πολιτικός, 
ο καλλιτέχνης, ο πατριώ-
της, που όσο λίγοι αγάπη-
σε με την ψυχή του τούτο 
τον τόπο και κατάφερε με 
τη στάση ζωής, τις απόψεις, 
τον λόγο και τη μουσική 
του να γίνει πολλές φορές 
η φωνή μας και να φέρει 
κοντά όλους τους Έλληνες. 
Η μουσική του παρηγοριά 
και έμπνευση, ειδικά σε 

ιστορικά δύσκολες εποχές, 
όπως η δικτατορία, η ζωή 
του γεμάτη αγώνες για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, γεμάτη 
διώξεις και πόνο, αλλά και 
γεμάτη τιμές και αναγνώρι-
ση.

Σημάδεψε με την πορεία 
και το έργο του την Ελλά-
δα. Ανεκτίμητη η κληρο-
νομιά του. Ένας αληθινός 
πατριώτης. «Δεν είμαι κομ-
μουνιστής ή σοσιαλδημο-
κράτης ή κάτι άλλο. Είμαι 
ένας ελεύθερος άνθρω-
πος» είχε πει κάποτε σε συ-
νέντευξή του στο Reuters. 
Ήταν ένας ελεύθερος άν-
θρωπος. Καλό σου ταξίδι.

*Τεράστια η κινητοποίηση των αρνητών του υπο-
χρεωτικού εμβολιασμού στην Καβάλα. Την άλλη 
εβδομάδα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Παλι καλά 
που έχει εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού, όπως 
λέει η κυβέρνηση! 

**Ανοίγουν τα σχολεία. Δεν αυξάνονται τα κρού-
σματα. Τα παιδιά προσέχουν λένε οι εκπαιδευτικοί, 
φοράνε μάσκα, κρατάμε ανοιχτά παράθυρα και κά-
νουμε self test. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά κρατάνε 
αποστάσεις στα διαλείμματα.

***«Καλοκαίρι δεν κινδυνεύουμε από την πανδημία 
αλλά από φθινόπωρο πάλι θα αυξηθούν τα κρού-
σματα» 
είπαν οι ειδικοί την άνοιξη. Πάλι μέσα έπεσαν. Τυ-
χαίο δεν νομίζω;

Μικρογραφίες



Οι Τεχνικές Υπηρεσί-
ες του Δήμου Νέστου 
ενισχύθηκαν την Τε-
τάρτη 8/9/2021 με 
ένα καινούργιο τρια-
ξονικό φορτηγό προ-
ϋπολογισμού 133.000 
ευρώ, το οποίο θα 
βοηθήσει στην επίλυ-

ση των ζητημάτων της 
καθημερινότητας και 
θα ενισχύσει τον στό-
λο μηχανημάτων έρ-
γου του Δήμου μας.

Η προσπάθεια βελτίω-
σης της καθημερινότη-
τας συνεχίζεται.
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Νέστος 
Καινούριο τριαξονικό φορτηγό προμηθεύτηκε ο Δήμος

Νέστος
Καλά στην υγεία του ο Δήμαρχος Σάββας Μιχαηλίδης

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η υγεία του κ. 
Σάββα Μιχαηλίδη δεν 
δημιουργεί ανησυχία. 
Ο Δήμαρχος Νέστου 
μπήκε οικειοθελώς 
σε καραντίνα, από 
την Δευτέρα 30 Αυγ. 
(όπως ορίζει το πρω-
τόκολλο του ΕΟΔΥ) 
ώστε να μην υπάρξει 
με δική του υπαιτιότη-
τα διασπορά της λοί-
μωξης, μόλις βρέθηκε 
θετικός μετά από μορι-
ακό τεστ.

Παράλληλα βέβαια 
έδωσε, ως πρώτος πο-
λίτης του Δήμου Νέ-
στου και το μήνυμα σ’ 
όσους διαπιστώνουν 
κάτι αντίστοιχο, για 

τον τρόπο που πρέπει 
να συμπεριφέρονται, 
όπως και πέρσι το κα-
λοκαίρι, όταν είχε συμ-
βεί το ίδιο.

Την στιγμή μάλιστα 
που στον Δήμο Νέ-
στου, έχουν διαπιστω-
θεί περισσότερα από 
100 κρούσματα τις 
τελευταίες ημέρες, με 
τα τεστ που πραγματο-
ποιούνται κάθε εβδο-
μάδα στο κτίριο του 
παλιού ειρηνοδικείου 
στην Χρυσούπολη.
Να σημειωθεί ότι, ο κ. 
Μιχαηλίδης είναι εμ-
βολιασμένος, από την 
πρώτη στιγμή που δια-
τέθηκε το εμβόλιο.
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Η προσπάθεια συνεχίζεται … 
Ψηφίδες γνώσης της τοπικής ιστορίας
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Στο σημείωμα αυτό θα 
κάνω αναφορές , σε θέ-
ματα – ερωτήματα που 
μου θέτουν  οι αγαπη-
τοί συμπολίτες μας . Θα 
προσθέσω αρχικά ορι-
σμένα ιστορικά στοιχεία 
για το Λιμάνι και την δι-
αχρονική του πορεία κα-
θώς και ανθρώπους που 
συνέβαλαν καθοριστικά 
στην κατασκευή και λει-
τουργία του.

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Το λιμάνι διαδραματί-
ζει, στην ιστορική πο-
ρεία της Καβάλας, ιδι-
αίτερα αξιόλογο ρόλο 
ως κέντρο αλιείας και 
εμπορίου και διακίνη-
σης επιβατών. Πρώτος 
πρόεδρος του Λιμενικού 
Ταμείου ήταν ο Θεόδω-
ρος Χαραλαμπίδης, από 
της 12 Νοεμβρίου 1922 
έως της 10 Μαΐου 1927. 
Επί των ημερών του ξε-
κίνησε η κατασκευή του 
κτιρίου Λιμενικού Ταμεί-
ου στην παραλία. Ο Δη-
μήτρης Γρηγοριάδης τον 
διαδέχθηκε και διοίκησε 
το Λιμενικό Ταμείο από 
27 Ιουνίου 1927 έως 
29 Ιανουαρίου 1934 , 
στις ημέρες του θεμελι-
ώθηκε το Λιμάνι της Κα-
βάλας από τον Ελευθέ-
ριο Βενιζέλο. Ο γιατρός 
Αστεριάδης Ιωάννης 

ήταν πρόεδρος από 15 
Φεβρουαρίου 1934 έως 
το ..1937. Το πρώτο τε-
χνητό λιμάνι με κάποια 
μικρά έργα γίνονται το 
1923 από τον εργολά-
βο Κυρτζή. Νωρίτερα, το 
1922, γίνεται η πρώτη 
μελέτη από τον Ιταλό 
Αντρούζι που ανασυντά-
χθηκε από τον καθηγητή 
του Ε.Μ.Π. Άγγελο Γκίνη. 
Τα έργα ξεκινούν όμως 
το 1929. Το 1928 μετά 
από μειοδοτικό διαγω-
νισμό τα έργα κατακυ-
ρώθηκαν στην Ανώνυμη 
Εργοληπτική Εταιρεία 
Θαλασσίων & Υδραυλι-
κών Έργων.
Τα εγκαίνια θεμελίωσης 
των πρώτων έργων στο 
Λιμάνι, έγιναν τον Νοέμ-
βριο του 1929 από τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο και 
ολοκληρώθηκε την δε-
καετία του 50.
Με την κατασκευή των 
λιμενικών έργων δημι-
ουργήθηκε με επιχωμα-
τώσεις και η νέα παρα-
λία Καβάλας.
Τα ερωτήματα αφορούν 
σημεία αλλά και ιστορι-
κά πρόσωπα της πόλης 
αλλά και της περιοχής. 
Αφορούν την ονομασία 
μνημείων δρόμων αλλά 
και τοπωνυμίων. Μερικά 
στοιχεία για τον αείμνη-
στο Χρήστο Μπάτση, ο 

γνωστός Μηχανικός είχε 
κάνει τα σχέδια του κτι-
ρίου του Νοσοκομείου 
Καβάλας , όπως και πολ-
λά άλλα έργα στην πόλη 
που έγιναν από αυτόν, 
θυμίζουμε μερικά , το 
κτίριο του Διονύσου, το 
εστιατόριο του Μπάτη 
στην πλαγιά πάνω από 
την ακτή. Το εμβληματι-
κό, πια , Εθνικό Στάδιο. 
Ο Χ. Μπάτσης  κατα-
σκεύασε και τις πρώτες 
πολυκατοικίες στην Κα-
βάλα, αυτήν στην Ραψά-
νη αλλά και αυτήν στην 
διασταύρωση των οδών 
Αβέρωφ και Βενιζέλου.  
Ο Μπάτσης σχεδίασε και 
κατασκεύασε και πολλά 
από τα κτίρια του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστή-
μιου στην Θεσσαλονίκη. 
Σύντομα θα αναφερθώ  
εκτενώς στην παρου-
σία του Χ. Μπάτση στην 
Καβάλα, αλλά και στην 
συμβολή του στην δημι-
ουργία του Α.Ο.Κ.

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
Σύντομη αναφορά, στο 
παλιό και νέο αερο-
δρόμιο της Καβάλας. Ο 
Αερολιμένας Καβάλας 
αρχικά λειτούργησε το 
1952, στις εγκαταστά-
σεις της Βασιλικής Πο-
λεμικής Αεροπορίας 
κοντά στο χωριό Αμυ-
γδαλεώνας.  Νωρίτερα 
γίνονταν από το 1946 
πτήσεις προς Αθήνα , 
Θεσσαλονίκη και αντί-
στροφα με αεροσκάφη 
ιδιωτικών εταιρειών και 
στη συνέχεια δημιουρ-
γήθηκε η «Ολυμπιακή» 
του Αριστοτέλη Ωνάση . 
Στις 12 Οκτωβρίου του  
1981, το πολιτικό Αε-
ροδρόμιο, η δραστηριό-
τητα του,  μεταφέρθηκε 
στην θέση όπου λει-
τουργεί σήμερα πλησίον 
του χωριού Αγιάσματος 
του Δήμου Νέστου Το 
Αεροδρόμιο στην αρχή 

λειτούργησε σαν Αερο-
λιμένας Εσωτερικών Συ-
γκοινωνιών.  Στις 16 Δε-
κεμβρίου 1987 με κοινή 
απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας και Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών 
εντάχθηκε στους Διε-
θνείς Αερολιμένες της 
χώρας. 
Το  1992  με απόφαση 
του  Υπουργού  Μετα-
φορών  καθορίστηκε 
η ονομασία που φέρει 
σήμερα και είναι:  “ΚΡΑ-
ΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 
Καβάλας
"ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ"..” Στην αρχή της 
λειτουργίας του η κτι-
ριακή υποδομή τον αε-
ρολιμένα περιελάμβανε 
μόνο το κτίριο του Αε-
ροσταθμού (μικρότερο 
από το σημερινό), στη 
συνέχεια έγιναν ο Πύρ-
γος Ελέγχου, ο Πυρο-
σβεστικός Σταθμός και 
οι υπόλοιπες εγκατα-
στάσεις. Το 1992 έγινε 
μια μικρή επέκταση στο 
κτίριο του Aεροσταθμού 
που, γρήγορα κρίθηκε 
ανεπαρκής. Ο διάδρο-
μος προσγείωσης αερο-
σκαφών είχε κατασκευ-
αστεί από το Γ. Ε. Α. με 
τις ίδιες διαστάσεις που 
έχει και σήμερα. 
Νέα εκτεταμένα έργα 
νέας υποδομής έγιναν 
το 1998 (κτιριακή υπο-
δομή  κλπ).Νέα έργα έγι-
ναν πριν δυο χρόνια από 
την Fraport ενώ σήμερα 
ο Αερολιμένας Καβάλας 
λειτουργεί  ως ενιαίο 
αναβαθμισμένο σύνολο 
(παλαιές και νέες εγκα-
ταστάσεις) περιέχοντας 
όλα τα σύγχρονα μέσα 
εξυπηρέτησης τόσο των 
αεροπορικών εταιρειών 
όσο του επιβατικού κοι-
νού, συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη της ευρύτερης 
περιοχής. Στον χώρο 
του παλιού Αεροσταθ-
μού λειτουργεί η σχο-
λή εκμάθησης πιλότων 
“Εγνατία”. 
Η ΟΔΟΣ Α. ΣΤΑΝΗ

Η οδός Α. Στάνη βρίσκε-
ται μεταξύ των συνοι-
κιών των Ποταμουδίων 
και του Αγίου Ιωάννη. 
Από πήρε την ονομα-
σία της; Η οδός Στάνη 
πήρε το όνομα της από 
τον καθηγητή Στάνη. 
Ο Αριστοτέλης Στάνης 
γεννήθηκε το 1868 στην 
Καβάλα και πέθανε το 

1942 κατά τη διάρκεια 
της βουλγαρικής κατο-
χής. Ήταν καθηγητής 
στο "Ημιγυμνάσιο" της 
Καβάλας. Οι χρονολο-
γίες της γέννησης και 
του θανάτου του είναι 
γραμμένες στο μαρ-
μάρινο μνήμα που του 
έφτιαξαν νεότερα οι 
μαθητές του. Το 1886 
αναφέρεται για πρώτη 
φορά ως συνδρομητής 
βιβλίου. Το 1932-33 
ήταν ο τελευταίος σχο-
λικός χρόνος της διδα-
σκαλίας του Αριστοτέλη 
Στάνη. Οι μαθητές της 
τάξης Δημήτριος Καρα-
γιαννακίδης, Αντώνης 
Δημόπουλος, Θεοφάνης 
Αναγνωστάκης, Σταύρος 
Βελισσάρης κ.α., που τον 
είχαν στο μάθημα της 
Ιστορίας, θυμούνται τον 
αποχαιρετισμό του. Λέ-
γεται ότι απέφυγε να γί-
νει γυμνασιάρχης για να 
μην απομακρυνθεί από 
την Καβάλα. Υπηρέτησε 
όμως μερικά χρόνια ως 
γυμνασιαρχεύων. Οι μα-
θητές του μιλούσαν με 
σεβασμό για το δάσκα-
λό τους. Πολλοί ομολο-
γούσαν ότι ήταν αρχαι-
ολάτρης, παραστατικός 
στη διδασκαλία και είχε 
ιδιαίτερη επίδοση στο 
μάθημα της Ιστορίας. 
Ένα χαρακτηριστικό 
επεισόδιο, που συνέβη 
τον Οκτώβριο του 1912, 
πριν κατέβουν οι Βούλ-
γαροι στην Καβάλα, 
ήταν το εξής: Από τα πα-
ράθυρα του γυμνασίου 
φάνηκαν δύο ελληνικά 
αντιτορπιλικά να περι-
φέρονται έξω από το λι-
μάνι της Καβάλας. Ήταν 

το "Δόξα" και το "Νίκη". 
Ο καθηγητής Αριστοτέ-
λης Στάνης, που τους 
δίδασκε εκείνη την ώρα, 
έκανε το σταυρό του 
και ένας μαθητής του, 
ο Πάρις Κραντωνέλης, 
νεότερος αδελφός του 
Αθανασίου, γέλασε με 
το σταυρό που είδε να 
κάνει ο καθηγητής του 
μέσα στην τάξη. Εκνευ-
ρισμένος ο Αριστοτέλης 
Στάνης χαστούκισε το 
μαθητή και του είπε: "Δε 
γελούν την ιεράν ταύτην 
στιγμήν".
Ο Αριστοτέλης Στάνης 
κράτησε άσβεστη την 
εστία του Ελληνισμού 
και των γραμμάτων 
στην πόλη μας σε πολύ 
δύσκολα χρόνια. Ευτύ-
χησε να δει την Καβάλα 
ελεύθερη και μάλιστα 
αυτός το πρωί της 26ης 
Ιουνίου 1913 υποδέχτη-
κε το ναυτικό άγημα που 
αποβιβάστηκε από το 
τορπιλοβόλο "Δόξα" με 
κυβερνήτη τον πλωτάρ-
χη Κριεζή. Οι μαθητές 
του Ημιγυμνασίου πα-
ραταγμένοι με τον κα-
θηγητή Στάνη απέδιδαν 
τιμές και συνόδευσαν το 
άγημα στο Διοικητήριο, 
στο παλιό Πρωτοδικείο, 
όπου στον εξώστη του 
υψώθηκε η Ελληνική 
σημαία στην ελεύθερη 
πια Καβάλα.

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

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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Κατόπιν της έκδοσης 
του ημερήσιου χάρτη 
πρόβλεψης κινδύνου 
πυρκαγιάς για αύριο 
Τρίτη 07-09-2021, το 
Έκτακτο Συντονιστι-
κό Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας του Δή-

μου Θάσου και λαμβά-
νοντας υπόψη:

α) την υπ. αριθμ. 
163970/1362/25-
06-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΣΘΒ7ΛΒ-ΗΜΖ) Από-
φαση του Περιφε-

ρειάρχη ΑΜΘ, περί 
απαγόρευσης κυκλο-
φορίας πολιτών και 
μέσων εντός δασικών 
εκτάσεων όταν ο δεί-
κτης επικινδυνότητας 
είναι 4 και 5 λόγω 
υψηλού κινδύνου εκ-

δήλωσης δασικής πυρ-
καγιάς,

β) την από 5.8.2021 
Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Έκτα-
κτα μέτρα για την αντι-
μετώπιση του κινδύνου 
πυρκαγιών» (Α 138), 
όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει,

γ) την εισήγηση του 
Διοικητή του Πυρο-
σβεστικού Κλιμακίου 
Θάσου.

δ) τις ιδιαίτερες καιρι-
κές συνθήκες που επι-
κρατούν στη Θάσο και 

κυρίως τους έντονους 
ανέμους που προβλέ-
πεται να ενισχυθούν,

ενημερώνουμε τους 
πολίτες ότι:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από 
00:01πμ της 7ης Σε-
πτεμβρίου 2021 η κυ-
κλοφορία πολιτών και 
οχημάτων εντός των 
κάτωθι δασικών εκτά-
σεων μέχρι νεωτέρας:

Δασικές περιοχές ευ-
θύνης του Δασαρχείου 
Θάσου
Μακρύαμμος – Παρα-
λία Παναγίας (Χρυσή 
Αμμουδιά)

Λαιμός – Αρχαίο Θέα-
τρο
Αστρίς – παραλία Σα-
λονικιού
Δρόμοι που οδηγούν 
στην ακτή Παράδεισος
Οι μόνιμοι κάτοικοι 
που δραστηριοποιού-
νται στις παραπάνω 
περιοχές, παρακαλού-
νται όπως συνεργάζο-
νται με τις υπηρεσίες 
εφαρμογής των μέ-
τρων.

Παρακαλούμε για την 
επαγρύπνηση των δυ-
νάμεών μας.

Γραφείο Δημάρχου

Θάσος
Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση της Θάσου λόγω του πολύ υψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς

Θάσος
Ομορφαίνει ο Δασικός Κήπος στον Ποτό

Υπογράφηκε η σύμβα-
ση του έργου για την 
ανάπλαση και την 
ανάδειξη του σημείου, 
με ίδιους πόρους 
ύψους 36.000 ευρώ

Υπογράφηκε την, Πέμπτη 
2 Σεπτεμβρίου 2021, 
μεταξύ του Δημάρχου 
Θάσου Λευτέρη Κυρια-
κίδη και του αναδόχου 
του έργου Κωνσταντίνου 
Γκουλούση η σύμβαση 
του έργου «Ανάπλαση 
και Ανάδειξη Δασικού 
Κήπου Ποτού», συνολι-
κής 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 μεταξύ 
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 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».



Προηγήθηκε η 1η 
Διακυβερνητική Συ-
νάντησης μεταξύ Αι-
γύπτου και Κύπρου 
η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στο Κάιρο-
Επίσημες ανακοινώ-
σεις αναμένονται τις 
επόμενες μέρες

Ένα νέο κεφάλαιο στις 
σχέσεις της Κύπρου και 
της Αιγύπτου ξεκίνησε 
με την 1η Διακυβερνη-
τική Συνάντηση η οποία 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε 
στο Κάιρο το Σάββατο 
4 Σεπτεμβρίου 2021, 

παρουσία του Κυπρί-
ου Προέδρου, Νίκου 
Αναστασιάδη και του 
Αιγυπτίου Προέδρου, 
Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι.

Το επόμενο κεφάλαιο, 
σύμφωνα με ελληνικά 
και κυπριακά δημοσι-
εύματα, αναμένεται να 
γραφτεί στην Καβάλα 
στην οποία θα διεξα-
χθεί στα μέσα Οκτω-
βρίου η 9η Τριμερής 
Σύνοδος Κορυφής των 
ηγετών της Ελλάδας, 
της Αιγύπτου και της 
Κύπρου, ήτοι του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη, του 
Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι 
και του Νίκου Αναστα-
σιάδη.

Κεντρικός άξονας και 
σε αυτήν τη συνάντη-
ση θα είναι η ενίσχυση 
του συμβατικού πλαισί-
ου συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών και για δι-
εύρυνσή του σε νέους 
τομείς, ενώ τις επόμε-
νες μέρες αναμένεται 
να υπάρξουν επίσημες 
ανακοινώσεις για την 
Τριμερή και τη φιλοξε-
νία της στην Καβάλα.
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Καβάλα 
Στην Καβάλα η 9η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου

Έντονη αντίδραση 
του Περιφερειακού 
Συμβούλου ΑΜΘ για 
δημοσίευμα τοπικής 
εφημερίδας της Καβά-
λας το οποίο χαρακτη-
ρίζει ψευδές και ανυ-
πόστατο

Στην κατηγορηματική δι-
άψευση δημοσιεύματος 
τοπικής εφημερίδας της 
Καβάλας που αναφέρει 
ότι «μεταγράφηκε» ως 
συνεργάτης στο πολιτικό 
γραφείο του βουλευτή 
Καβάλας της ΝΔ Μακά-
ριου Λαζαρίδη, προχώ-
ρησε ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος ΑΜΘ Χρή-
στος Γάκης.

Στη δήλωση του τονίζε-
ται μεταξύ των άλλων 
ότι ουδέποτε δέχτηκε 
κάποια τέτοια πρόταση 
και ότι ακόμα και να του 
γινόταν δεν θα την απο-

δεχόταν αφού δε θα εκ-
μεταλλευόταν ποτέ την 
εκλογή στην Περιφέρεια 
για να την εξαργυρώσει 
με κάποια θέση συμβού-
λου ή συνεργάτη.

Ακολουθεί η δήλωση δι-
άψευση – απάντηση του 
Περιφερειακού Συμβού-
λου ΑΜΘ

«Πολλές φορές η συκο-
φαντία πέρα από ανήθι-
κη, διώκεται και ως ποι-
νικό αδίκημα»
«Σε απάντηση δημοσιεύ-
ματος, σε τοπική εφημε-
ρίδα, στο οποίο αναγρά-
φεται ότι «μετεγράφηκα» 
ως συνεργάτης στο πο-
λιτικό γραφείο του κ. 
Μακάριου Λαζαρίδη, θα 
ήθελα να καταστήσω 
σαφές, πως ποτέ δεν μου 
προτάθηκε, ούτε αποδέ-
χθηκα κάποια θέση συ-
νεργάτη στο πλευρό του 

βουλευτή Καβάλας κ. 
Μακάριου Λαζαρίδη.

Όποιος ή οποίοι προ-
σπαθούν να δημιουργή-
σουν εντυπώσεις, χρη-
σιμοποιώντας το όνομα 
μου, θα πρέπει να είναι 
περισσότερο προσεκτι-
κοί, γιατί πολλές φορές 
η συκοφαντία πέρα από 
ανήθικη, διώκεται και ως 
ποινικό αδίκημα.

Ξεκαθαρίζω λοιπόν πως 
είμαι εκλεγμένος περι-
φερειακός σύμβουλος 
και θα συνεχίσω να εκ-
προσωπώ τους πολίτες 
της Καβάλας στο Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο 
και όχι από κάποια θέση 
συμβούλου ή συνεργάτη 
σε πολιτικά γραφεία.

Δεν θα δεχόμουν ποτέ, 
ακόμη και αν μου είχε 
προταθεί, να αναλάβω  

συνεργάτης, όχι μόνο  
στο πλευρό του κ. Μακά-
ριου Λαζαρίδη αλλά και 
σε κανέναν άλλο βου-
λευτή.

Μέχρι και σήμερα ήμουν 
ξεκάθαρος στις θέσεις 
μου, ενώ η μέχρι σήμε-
ρα σταδιοδρομία στην 
πολιτική έχει αποδείξει 
πως δεν εκμεταλλεύτη-
κα ποτέ την εκλογή μου 
στην Περιφέρεια για να 
την εξαργυρώσω με κά-
ποια θέση συμβούλου ή 
συνεργάτη.

Σημειώνω πως διατηρώ 
άριστες σχέσεις και με 
όλους τους Βουλευτές 
της  Καβάλας και επιθυ-
μώ την συνεργασία μου 
με όλους. Μόνο με κοινή 
προσπάθεια και συνερ-
γασία μπορούμε να δώ-
σουμε λύσεις στα προ-
βλήματα του Νομού μας.

Κλείνοντας θέλω να 
υπενθυμίσω πως όταν 
κάποιος δημοσιεύει ένα 
άρθρο σε εφημερίδα, 
καλό είναι να διασταυ-
ρώνει πρώτα τις πληρο-
φορίες του.

Στην δική μου περίπτω-
ση, εύκολα και με ένα 
απλό τηλεφώνημα θα 

μπορούσε ο δημοσιο-
γράφος να διασταυρώ-
σει την αλήθεια.

Δυστυχώς όμως δεν ρω-
τήθηκα ποτέ, αντιθέτως, 
δολίως χρησιμοποιήθη-
κε το όνομα μου σε μία 
ψευδή και ανυπόστατη 
είδηση».

Χρήστος Γάκης
Διαψεύδει ότι «μεταγράφηκε» στο πολιτικό γραφείο του Μακάριου Λαζαρίδη

Ο βουλευτής Καβάλας 
της ΝΔ έκανε γνωστή 
τη θετική αυτή εξέλιξη 

με ανάρτηση του στην 
προσωπική του σελίδα 
στο facebook

Με ανάρτησή του στην 
προσωπική του σελίδα 
στο Facebook, ο Βου-
λευτής Καβάλας της 
Νέας Δημοκρατίας Μα-
κάριος Λαζαρίδης κάνει 
γνωστή την προκήρυξη 
μόνιμης θέσης γιατρού 
στο Πολυδύναμο Περι-
φερειακό Ιατρείο Παρα-
λίας Οφρυνίου.

Όπως σημειώνει, «όταν 
πριν λίγο καιρό η θέση, 
που μετά από πιέσεις 
μου στην ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας, για 

την πρόσληψη μόνιμου 
γιατρού στο Πολυδύνα-
μο Περιφερειακό Ιατρείο 
Παραλίας Οφρυνίου κη-
ρύχθηκε άγονη, είχα δε-
σμευτεί ότι θα την επα-
ναπροκηρύξουμε».

Η δέσμευση αυτή, τονί-
ζει ο κ. Λαζαρίδης, «έγινε 
πράξη με την τελευταία 
προκήρυξη του Υπουρ-
γείου Υγείας. Το είπαμε! 
Το κάναμε! Συνεχίζου-
με!», καταλήγει στην 
ανάρτησή του.

Μακάριος Λαζαρίδης
Μόνιμη θέση γιατρού στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Παραλίας Οφρυνίου
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Καβάλα
Βότκα και τζιν με οινόπνευμα από την Καβάλα

*Γράφει ο Δημήτρης 
Δελεβέγκος για την 
Κυριακάτικη Καθημε-
ρινή

Ο όμιλος οινοπνευματω-
δών ποτών Alexandrion, 
με έδρα τη Ρουμανία και 
παρουσία στην Ελλάδα, 
εκτός από τον τίτλο που 
παραπέμπει στον Μέγα 
Αλέξανδρο, έχει ως λο-
γότυπο τον Μακεδόνα 
στρατηλάτη. Δεν πρόκει-
ται για τυχαία επιλογή: ο 
ιδρυτής της μεγαλύτερης 
στη Ρουμανία ποτοποιίας 
και μιας από τις μεγαλύ-
τερες της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης, ο Σύρος 
Ναουάφ Σαλάμεχ, είναι 
θαυμαστής του αρχαίου 
Ελληνικού Μακεδονι-
κού Βασιλείου, ενώ έχει 
πραγματοποιήσει, πριν 
από πολλές δεκαετίες, 
τα πρώτα του επιχειρη-
ματικά βήματα στην Ελ-
λάδα. Σήμερα, ετοιμάζει 
την επόμενη κίνησή του 
–αποτελεί, όπως διαβε-
βαιώνουν όσοι γνωρί-
ζουν τον 56χρονο επι-
χειρηματία, στρατηγικό, 
πλην ανεκπλήρωτο, στό-
χο πολλών ετών–, την 

κατασκευή ενός αποστα-
κτηρίου στην Καβάλα, 
την περιοχή της Βόρειας 
Ελλάδας που έχει συσχε-
τιστεί με τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο.

Σύμφωνα με πληροφορί-
ες της «Κ», πρόκειται για 
επένδυση που θα πραγ-
ματοποιηθεί στη βιομη-
χανική περιοχή Καβάλας, 
έχει προϋπολογισμό της 
τάξεως των 35 εκατ. 
ευρώ και περιλαμβάνει 
την κατασκευή μονάδας 
παραγωγής αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης (καθαρό 
οινόπνευμα) με ετήσια 
δυναμικότητα περίπου 
30 εκατομμύρια λίτρα. 
Αυτού του είδους η αι-
θυλική αλκοόλη λαμβά-
νεται με απόσταξη ή με 
ώσμωση ύστερα από 
αλκοολική ζύμωση ζαχα-
ρούχων και αμυλούχων 
γεωργικών προϊόντων, 
όπως τα ζαχαρότευτλα, 
η μελάσα, το καλαμπόκι 
ή το σιτάρι. Πρόκειται, 
σε αντίθεση με τη συν-
θετική αιθυλική αλκο-
όλη –κατάλληλη μόνο 
για βιομηχανικές χρήσεις 

ή ως απολυμαντικό χε-
ριών–, για ένα διαυγές 
απόσταγμα τουλάχιστον 
95% αλκοολικών βαθ-
μών, το οποίο, έχοντας 
απαλλαγεί από χημικά 
κατάλοιπα, χρησιμοποι-
είται ως συστατικό στα 
«λευκά» ποτά –τη βότκα, 
το τζιν και το ούζο– αλλά 
και από τη βιομηχανία 
φαρμάκων και καλλυντι-
κών. Η αύξηση, παγκο-
σμίως, της κατανάλωσης 
αλκοολούχων ποτών 
έχει ενισχύσει τη ζήτηση 
και για την καθαρή αι-
θυλική αλκοόλη, με την 
Ελλάδα να μην διαθέτει 
σύγχρονα αποστακτήρια 
και μονάδες παραγωγής 
της.

Με τα δεδομένα αυτά, 
ο Σύρος επιχειρηματί-
ας θα επενδύσει, εκτός 
από τα 35 εκατ. ευρώ 
που αντιστοιχούν στην 
πρώτη φάση του έργου, 
συνολικά κεφάλαια 100 
εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 
δεκαετίας. Οπως αναφέ-
ρουν οι πληροφορίες, η 
μονάδα εκτιμάται ότι θα 
μπορούσε να ξεκινήσει 
να λειτουργεί το 2023, 

ενώ κατά πάσα πιθανό-
τητα το έργο θα ενταχθεί 
στο καθεστώς των στρα-
τηγικών επενδύσεων. 
Βασική, άλλωστε, προ-
ϋπόθεση προκειμένου 
ένα καινούργιο project 
(που δεν αποτελεί επέ-
κταση υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων) να χα-
ρακτηριστεί στρατηγική 
επένδυση, βάσει του υπό 
διαβούλευση νέου κα-
θεστώτος, είναι ο προϋ-
πολογισμός του να είναι 
άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Η μονάδα της Καβάλας 
υπολογίζεται ότι θα δη-
μιουργήσει περίπου 100 
θέσεις εργασίας, με τον 
όμιλο Alexandrion να 
σχεδιάζει τη μετατροπή 
των υπολειμμάτων που 
δημιουργούνται κατά τη 
διαδικασία της απόστα-
ξης σε ζωοτροφές. Υπο-
λογίζεται πως το 1/3 της 
παραγόμενης ποσότητας 
αιθυλικής αλκοόλης γε-
ωργικής προέλευσης θα 
καλύπτει τις ανάγκες του 
ομίλου Alexandrion, που 
παράγει περίπου 42.000 
λίτρα αλκοόλ τον χρό-
νο, σημαντικό τμήμα των 
οποίων κατευθύνεται σε 
δεκάδες χώρες ανά τον 
κόσμο. Η σχεδιαζόμενη 
επένδυση του ρουμανι-
κού ομίλου έχει την υπο-
στήριξη της κυβέρνησης, 
όπως αναφέρουν οι πλη-
ροφορίες, και δεν απο-
κλείεται να ανακοινωθεί 
επισήμως στην επικείμε-
νη Διεθνή Εκθεση Θεσ-
σαλονίκης.

Σε Ευρώπη και Αμερι-
κή
Η κατασκευή του απο-
στακτηρίου στην Καβά-
λα, με χρονικό ορίζοντα 

ολοκλήρωσης το 2023, 
εντάσσεται σε ένα ευ-
ρύτερο επενδυτικό πρό-
γραμμα ύψους 600 εκατ. 
ευρώ της Alexandrion 
για την κατασκευή 
οκτώ αποστακτηρίων 
σε Ευρώπη και Αμερική. 
Μέσω των νέων αυτών 
επενδύσεων, ο Ναουάφ 
Σαλάμεχ εκτιμά ότι ο 
ρουμανικός όμιλος, που 
εμφάνισε το 2020 έσο-
δα της τάξεως των 200 
εκατ. ευρώ, θα αυξήσει 
τον ενοποιημένο κύκλο 
εργασιών στα 2 δισεκα-
τομμύρια ευρώ τα επό-
μενα πέντε χρόνια. Αυτή 
την περίοδο, στις ΗΠΑ 
και συγκεκριμένα στη 
Νέα Υόρκη η Alexandrion 
κατασκευάζει δύο μο-
νάδες απόσταξης, από 
τις οποίες η μία θα ολο-
κληρωθεί την άνοιξη του 
2022, ενώ στη Ρουμανία 
η Alexandrion κατασκευ-
άζει ένα νέο εργοστάσιο 
και δρομολογεί την υλο-
ποίηση ενός ακόμη.

Πώς τον έπεισαν οι 
Κρητικοί
O όμιλος Alexandrion, 
με διευθύνοντα σύμβου-
λο τον Στέλιο Σάββα και 
γενικό διευθυντή τον 
Αρη Γκόγκο, αποτελεί τη 
μετεξέλιξη του πιο πα-
λαιού εργοστασίου πο-
τοποιίας στη Ρουμανία 
που ιδρύθηκε το 1789 
και το αγόρασε ο Σύρος 
επιχειρηματίας το 2000. 
Μέχρι τότε η επιχειρημα-
τική δραστηριότητά του 
ανιχνεύεται ως επί το 
πλείστον στη χώρα μας. 
Ο επιχειρηματίας που 
γεννήθηκε το 1965 στη 
Μαρμαρίτα, βορειοδυτι-
κά της Συρίας, σε ηλικία 
18 ετών μετακόμισε στη 

Ρουμανία για να σπου-
δάσει Ιατρική, αν και πά-
ντοτε ήθελε να γίνει σκη-
νοθέτης. Ενα χρόνο μετά 
την ολοκλήρωση των 
σπουδών του, το 1992, 
ήρθε στην Ελλάδα, όπου 
ξεκίνησε να εργάζεται 
ως γιατρός για να μετα-
πηδήσει γρήγορα στον 
επιχειρηματικό στίβο.

Εκείνη την περίοδο ένας 
Κύπριος επιχειρηματίας 
τού πρότεινε να συνερ-
γαστούν με στόχο την 
εξαγωγή σοκολάτας 
στην Ουκρανία. Το εγ-
χείρημα είχε καλές απο-
δόσεις, καθώς ο Σύρος 
επένδυσε 12.000 ευρώ 
για την αγορά δύο φορ-
τηγών, κίνηση που του 
απέφερε κέρδος 6.000 
ευρώ. Ετσι, ο κύβος ερ-
ρίφθη και ο 28χρονος 
τότε Ναουάφ Σαλάμεχ 
αποφάσισε να γίνει επι-
χειρηματίας, παίρνοντας 
δάνειο 1 εκατ. ευρώ για 
να ενισχύσει την εξαγω-
γική δραστηριότητα της 
εταιρείας του. Εκείνο το 
διάστημα, όμως, ο Ναου-
άφ Σαλάμεχ δέχτηκε μια 
νέα επιχειρηματική πρό-
ταση, να επενδύσει στην 
κρητική ποτοποιία «Αλ-
κον», που απασχολούσε 
μόλις δύο άτομα (από 
τα οποία ο ένας ήταν ο 
ιδιοκτήτης) και παρήγαγε 
το μπράντι Alexandrion 
και τη βότκα Kreskova. 
Αφότου επισκέφθηκε το 
εργοστάσιο, το καλοκαί-
ρι του 1994, η απάντη-
σή του στην πρόταση 
ήταν εμφατικά αρνητική, 
αλλά, όπως συνηθίζει να 
λέει ο ίδιος, τον μετέπει-
σαν η οικειότητα και ο 
φιλόξενος χαρακτήρας 
των Κρητικών.



ΓΑΛΕΡΑ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΟΙ
Η Γαλέρα κυριάρχησε από τον 15ο ως τον 18ο αιώνα. Αν και ήταν ιστιοφόρο, η κίνησή της 
στηριζόταν στην μυϊκή δύναμη των κωπηλατών . Υπήρχαν πολλές παραλλαγές, τα βασι-
κά της όμως χαρακτηριστικά ήταν, μήκος 35-50 μέτρα, πλάτος 5,5-7 μέτρα, βύθισμα 3,5 
μέτρα και ύψος από την θάλασσα 3 μέτρα. Θεωρείται ότι ήταν απόγονος της Ελληνικής 
τριήρης , η οποία είχε όμως 170 κουπιά, ενώ η γαλέρα 140. Το κάθε κουπί είχε μήκος 12 
μέτρα και το χειριζόταν 3-5 κωπηλάτες- σκλάβοι ή επαγγελματίες. Πετύχαινε ταχύτητα 4-5 
κόμβους ενώ η Ελληνική τριήρης, έπλεε με ταχύτητα 9 κόμβων. Από τους επαγγελματίες 
κωπηλάτες οι καλύτεροι ήταν οι Έλληνες και ακολουθούσαν οι Οθωμανοί. Η γαλέρα λε-
γόταν και ΄΄κάτεργο΄΄ ήταν άθλια και υποχρεωνόταν να την κωπηλατούν συνεχώς 15-20 
ώρες με βασανιστικές συνθήκες, αλυσοδεμένοι.

Η επικοινωνία είναι μέσα 
στη καθημερινότητά 
μας. Επικοινωνούμε 

με την οικογένεια μας , με 
τους φίλους μας, με απλούς 
γνωστούς, με ανθρώπους 
που απλά μας εξυπηρετούν 
σε συναλλαγές μας. Το να 
επικοινωνήσουμε λοιπόν με 
κάποιον το θεωρούμε τόσο 
απλό αλλά στην πραγματι-
κότητα είναι τόσο σύνθετο 
και δύσκολο.  Από την άλλη 
η απλή επικοινωνία δεν ταυ-
τίζεται με την αποτελεσματι-
κή επικοινωνία κυρίως όταν 
πραγματοποιείται μεταξύ 
ανηλίκων με ενήλικες.

 Ας αναλογιστούμε 
απλά μόνο πόσες φορές απο-
τύχαμε να επικοινωνήσουμε 
με το παιδί μας/μαθητή μας 
και ένα απλό ζήτημα οδηγή-
θηκε σε μια λογομαχία χωρίς 
αποτέλεσμα. 

 Τι κάνουμε πια τόσο 
λάθος; Φταίμε εμείς ή φταίνε 
τα παιδιά;

 Φυσικά και φταίμε 
εμείς κυρίως! Τα παιδιά είναι 
μικροί άνθρωποι που καθη-
μερινά εκπαιδεύονται στο 
πώς να φέρονται, στο πώς 
να μιλούν και στο πώς να συ-
νυπάρχουν με το κοινωνικό, 
οικογενειακό και φιλικό τους 
περίεργο. Χρέος μας είναι να 
ενισχύσουμε την εκπαίδευσή 
τους δείχνοντας το καλύτερο 
εαυτό μας καθημερινά.

 Αξίζει λοιπόν να το-
νίσουμε τα πιο βασικά λάθη 
που όλοι μας χρησιμοποιού-
με στη καθημερινή επικοινω-
νίας μας με τα παιδιά και δη-
μιουργούν εντάσεις μεταξύ 
μας

• Δίνουμε εντολές, 

προστάζουμε.  Τα περισσότε-
ρα παιδιά αντιδρούν σε εντο-
λές και προσταγές ακόμα και 
αν συμφωνούν με αυτές. 
Πολλές φορές λοιπόν κατα-
λήγουμε να τσακωνόμαστε 
με τα παιδιά ενώ στην ουσία 
συμφωνούμε μαζί τους. 
• Απειλούμε και προ-
ειδοποιούμε. Οι απειλές και 
οι προειδοποιήσεις καλλιερ-
γούν  συναισθήματα φόβου 
και υποτέλειας στα παιδιά. 
Επομένως, η συστηματική 
επιλογή αυτού του τρόπου 
επικοινωνίας μπορεί να συμ-
βάλλει στη χαμηλή αυτοεκτί-
μηση των παιδιών.

• Υπερβολικό δασκάλε-
μα, κύρηγμα και ηθικολογία. 
Το  να μιλάμε στα παιδιά και 
τους δίνουμε μαθήματα ζωής 
με τις ιστορίες και τις από-
ψεις μας είναι θεμιτό. Όταν 
όμως γίνεται συχνά και με 
κάθε αφορμή, κουράζει τα 
παιδιά, χάνουν την ουσία και 
μεγαλώνουν το χάσμα μετα-
ξύ αυτών και των γονέων/
καθηγητών τους. Πολλές φο-
ρές θα διστάσουν να εξομο-
λογηθούν προβληματισμούς 
τους με το φόβο ενός ακόμα 
΄΄κυρήγματος΄΄.

• Χαρακτηρίζουμε και 
ντροπιάζουμε . Μία από τις 
χειρότερες επιλογές τρόπου 
επικοινωνίας μας με τα παι-
διά είναι οι χαρακτηρισμοί 
και κυρίως όταν γίνεται ενώ-
πιο τρίτων που μπορεί να 
τους ντροπιάσει. Πρέπει να 
είμαστε πολύ προσεκτικοί 
καθώς πολλά παιδιά είναι 
πολύ πιο ευαίσθητα από όσο 
θεωρούμε και ένας μας χα-
ρακτηρισμός μπορεί να επη-
ρεάσει της προσωπική τους 
εξέλιξη.

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

 Ο κύριος Σ.Τ ρωτά-
ει: ‘’ …Είμαι νέος δάσκαλος 
και μόλις ξεκίνησα τη καριέ-
ρα μου στη διδασκαλία. Τι θα 
πρέπει κατά τη γνώμη σας να 
προσέξω στην επικοινωνία 
μου με τα παιδιά;..’’

Αγαπητέ κύριε, 

 Ως εκπαιδευτικοί, 
καθημερινά παίζουμε ένα 
υπέροχο παιχνίδι επικοινω-
νίας με τους μαθητές μας. 
Στη αρχή όλοι μας έχουμε 
τις ανασφάλειές μας για το 
πόσο αυστηροί ή χαλαροί 
πρέπει να είμαστε και πως 
θα κρατήσουμε τα όρια ώστε 
να είμαστε φιλικοί μαζί τους 
αλλά όχι φίλοι.  Χρειάζεται 
να είμαστε άνετοι και να μην 
υπερβάλουμε στις κινήσεις 
και στις εκφράσεις μας. Ποτέ 
δε μιλάμε με ταραχή, αγχωτι-
κά και με αυταρχικό τρόπο σε 
παιδιά. Τα παιδιά έχουν ανά-
γκη από καθηγητές με όρια 
κατανόηση συμπόνια επιχει-
ρήματα και ειλικρινές ενδια-
φέρον για αυτά.

Ευχές για επιτυχία

ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ
Κάποτε ο μεγάλος βασιλιάς αρρώστησε βαριά και κυ-
ρίευσε να πεθάνει. Όταν ύστερα από καιρό έγινε καλά, 
είπε στους ανθρώπους που τον περιέβαλαν « Η αρρώ-
στια αντί για κακό μου έκανε καλό. Μου έδειξε ότι δεν 
πρέπει να είμαι υψηλόφρων διότι είμαι θνητός.»

……………………..

Κάποια μέρα ο Αντίγονος παρατήρησε ότι ο γιος του 
Δημήτριος κακομεταχειριζόταν έναν υπήκοό του.
Ως συνετός και πράος ηγεμόνας, απευθύνθηκε στο 
παιδί του και του είπε « Πρέπει να γνωρίζεις, παιδί 
μου, ότι η βασιλεία μας είναι ένδοξος δουλεία.»

9-9-1944. Ιδρύεται στην Αθήνα ο ΕΔΕΣ με αρχηγό τον 
στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα. Ο ΕΔΕΣ συνέβαλε απο-
φασιστικά στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Οι ισχυρές 
αντάρτικες ομάδες που συγκρούστηκαν νικηφόρα με τους 
κατακτητές στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία. Συνερ-
γάστηκε στενά με το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατο-
λής και με τον ΕΛΑΣ. Αργότερα συγκρούστηκε μαζί του για 
ιδεολογικούς λόγους.

11.9.1846 Ιδρύεται στην Αθήνα η Γαλλική Αρχαιολογική 
Σχολή.
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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

‘..είναι ευ-
θυνη μας να 
εμπνεύσουμε 
τα παιδιά μας 
και να τα πεί-
σουμε για τη 
σπουδαιοτητα 
της γνώσης...’

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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Προχώρησε η έγκρι-
ση της επένδυσης από 
τον αναπτυξιακό νόμο 
ώστε να δοθούν τα 2,6 
εκατομμύρια ευρώ για 
τα λουτρά Ελευθερών. 
Μέχρι και το τέλος 
του 2021, η μελέτη 
περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων θα έχει ολο-
κληρωθεί και εγκριθεί, 
ενώ άμεσα θα ξεκινή-
σει και το κατασκευα-
στικό κομμάτι, οπότε 
μέχρι και το τέλος του 
2024 να τεθεί σε λει-
τουργία.

Στις ευεργετικές διατά-
ξεις του Αναπτυξιακού 
νόμου εντάσσεται η 
επένδυση στα λουτρά 
των ελεύθερων. Περι-
λαμβάνει συγκεκριμέ-
νες από το υπουργείο 
Μακεδονίας-Θράκης 
επενδυτικές προτάσεις 
που ανακοινώθηκαν 
σήμερα και το ύψος 
επένδυσης φτάνει στα 
2,6 εκατομμύρια ευρώ 

Σημαντικό σημείο για 
την έναρξη της είναι 
η έγκριση περιβαλλο-
ντικών όρων η οποία 
αναμένεται στο τέλος 
του έτους.

Την επένδυση προε-
τοίμασε και υπέβαλ-
λε στον Αναπτυξιακό 
νομό η οικογένεια 
του κυρίου Κυριάκου 
Χαρακίδη όπου αρχι-
κά συμφώνησε με την 
αναπτυξιακή εταιρεία 
της περιφέρειας  Εργο-
ανάπτυξη το καλοκαίρι 
2017 και από τότε μί-
σθωσε την έκταση και 
προσπαθεί να την αξι-
οποιήσει. 

 Αρχέλαος Γρανάς 

 Η λειτουργία των 
Λουτρών Ελευθε-
ρών για μένα είναι 
ένα στοίχημα ζωής

«Προχώρησε η έγκρι-
ση» ανέφερε στις δη-

λώσεις του στην εκ-
πομπή «πρώτο θέμα» 
και τον δημοσιογράφο 
Άγγελο Τζέλιο, ο πρόε-
δρος της Εργοανάπτυ-
ξης Αρχέλαος Γρανάς, 
τονίζοντας πως αυτό 
ανοίγει τον δρόμο ως 
ένα βαθμό εφόσον 
προετοιμαστεί η με-
λέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων η οποία 
σε ένα μεγάλο βαθ-
μό γύρω στο 70% θα 
προβλέπει και τις κτι-
ριακές εγκαταστάσεις 
που θα πρέπει να κα-
τασκευαστούν και τον 
χώρο στον οποίο θα 
τοποθετηθούν, ώστε 
να διευκολύνει και την 
αδειοδότηση και των 
κτιριακών εγκαταστά-
σεων από την πολεο-
δομία. 

«Νομίζω ότι οι εξελί-
ξεις από εδώ και πέρα 
θα πρέπει να είναι ρα-
γδαίες τουλάχιστον 
μέχρι και τα τέλη του 

χρόνου που η μελέτη 
θα έχει ολοκληρωθεί 
και εγκριθεί. Από εκεί 
και πέρα αρχίζει το 
κατασκευαστικό κομ-
μάτι όπου θα πρέπει 
να γκρεμιστούν κάποια 
παλιά κτήρια και συγ-
χρόνως να κατατεθεί 
και η άδεια των κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων 
στην πολεοδομία. 

Εφόσον τον Αύγουστο 
έληξε και η σύμβαση 
των τεσσάρων ετών 
που ήταν υποχρεωμένη 
η εταιρία να λειτουρ-
γεί τα λουτρά ελευθε-
ρών της δώσαμε και 
μια παράταση όπως 
ζήτησε για όλα αυτά 
τα προβλήματα που 
έχουν δημιουργηθεί 
με τις χρονοβόρες κα-
θυστερήσεις και λόγω 
του Covid-19 αλλά και 
λόγω των διαφόρων 
προβλημάτων που πα-
ρουσιάστηκαν με τον 
αναπτυξιακό νόμο».

κλείνοντας επισημαίνει  
πως «Αυτή η τριετία θα 
είναι το σημείο μηδέν 
ώστε να αρχίσουν να 
λειτουργούν τα λου-
τρά ελευθερών. Για την 
Εργοανάπτυξη και για 
έμενα προσωπικά αυτό 
είναι ένα στοίχημα 
ζωής ώστε να αναπτυ-
χθεί και να γίνει πόλος 
έλξης για όλη την Βό-
ρεια Ελλάδα».

Κωσταντίνος Αντω-
νιάδης

Στοχευμένα και με 
μεθοδικότητα κατα-
φέραμε να ολοκλη-
ρώσουμε την συγκε-
κριμένη επένδυση 

«Μέσα στις αρμοδιό-
τητες της Εργοανάπτυ-
ξης, της Αναπτυξιακής 
εταιρείας της Περι-
φέρειας ΑΜΘ είναι η 
και η διαχείριση των 
λουτρών ελευθερών 
και επειδή κατά και-

ρούς έχουν ειπωθεί και 
έχουν γραφτεί διάφο-
ρα για την συγκεκριμέ-
νη επένδυση, μεθοδικά 
και στοχευμένα και ο 
επενδυτής αλλά και η 
εργοανάπτυξη αλλά 
και οι υπηρεσίες της 
Π.Ε Καβάλας κατάφε-
ραν να ολοκληρώσουν 
οτιδήποτε έχει σχέση 
με τις μελέτες για την 
συγκεκριμένη επέν-
δυση και γι αυτόν τον 
λόγο είχαμε το χαρού-
μενο γεγονός οπού το 
υπουργείο Μακεδονί-
ας και Θράκης ενέκρι-
νε και ενέταξε το έργο 
στο επενδυτικό νόμο» 
ανέφερε στις δηλώ-
σεις του, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Καβάλας 
Κωσταντίνος Αντωνιά-
δης. «Αυτό δείχνει ότι 
γίνεται σωστή δουλειά 
και από τον επενδυτή 
καθώς μέσα από αυτόν 
ωφελείται η Περιφέ-
ρεια αλλά και ο νομός 
καβάλας».
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Προχωρά η έγκριση των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για τα 
λουτρά Ελευθερών



Πότε θα ξεκινήσουν τα 
πανεπιστήμια Υπουργέ ; 

Η τελευταία ιλαρο-
τραγΤα πανεπιστήμια 
διευκρινίσω κάτι, δεν 
πρόκειται να αρχίσουν 
τώρα τα σχολεία αρ-
χίζουν τη Δευτέρα, τα 
πανεπιστήμια αρχίζουν 
την εβδομάδα πέριξ της 
πρώτης Οκτωβρίου, δη-
λαδή κάποια αρχίζουν 
27-28 Σεπτεμβρίου, τα 
περισσότερα αρχίζουν 
4 Οκτωβρίου. Τα μαθή-
ματα θα γίνουν όλα δια 
ζώσης, σε αυτά μπορούν 
να συμμετέχουν μόνον 
όσοι είναι εμβολιασμένοι 
όσοι έχουν πιστοποιητι-
κό νόσησης ή όσοι έχουν 
κάνει εργαστηριακό τεστ, 
οι υπόλοιποι δεν θα μπο-
ρούν να συμμετάσχουν 
στα μαθήματα. Το ίδιο 
ισχύει και για τους κα-
θηγητές, δηλαδή οι κα-
θηγητές πρέπει να είναι 
εμβολιασμένοι να έχουν 
κάνει εργαστηριακό τεστ 
ή να έχουν νοσήσει και 
να έχουν πιστοποιητι-
κό νόσησης. Επομένως 
επειδή πάρα πολλοί γο-
νείς, το τελευταίο καιρό 

ρωτάνε πώς θα λειτουρ-
γήσουν τα πανεπιστήμια, 
καταρχήν τα πανεπιστή-
μια θα λειτουργήσουν 
με αυτό τον τρόπο τώρα, 
ως προς τα υπόλοιπα 
μέτρα θα ανακοινωθούν 
μάλλον στο τέλος της 
επόμενης μεθεπόμενη 
εβδομάδα. Έχουμε επα-
φές με την επιτροπή των 
λοιμωξιολογου με την 
επιτροπή των ειδικών η 
οποία θα μας προσδιορί-
σει τους ακριβείς όρους 
με τους οποίους θα γίνει 
το μάθημα, είμαστε σε 
στενή συνεργασία με τη 
σύνοδο των πρυτάνεων 
και προχωράμε σε αυτή 
τη λογική.

Πότε θα ανακοινω-
θούνα τα μέτρα για 
τους φοιτητές;

Δεδομένου ότι έχουμε 
μπροστά μας περίπου 20 
μέρες για να ανοίξουν 
τα σχολεία και επίσης με 
δεδομένο ότι ο κορονο-
ϊός είναι μία δυναμική 
κατάσταση η οποία εξε-
λίσσεται διαρκώς ή παν-
δημία με τον κορονοϊό, 
περιμένουμε να συνεν-

νοηθούμε με την επιτρο-
πή των λοιμωξιολόγων 
όσο το δυνατόν πιο κο-
ντά σε αυτό το χρονικό 
διάστημα που θα ανοίξει 
το πανεπιστήμιο για να 
μαστε σίγουροι ότι τα μέ-
τρα τα οποία θα πάρουν, 
θα μπορούν να ισχύσουν 
για όλο το εξάμηνο, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση 
τα μαθήματα θα είναι 
δια ζώσης αυτό το λέω 
για γονείς οι οποίοι σκέ-
φτονται πρέπει να νοι-
κιάσουμε για τα παιδιά 
τουςσπίτια η απάντηση 
είναι ναι.

Έχετε στοιχεία αν οι 
φοιτητές εμβολιάζο-
νται;

Έχουμε στοιχεία και θα 
έχουμε πιο συγκεκρι-
μένα στοιχεία την επό-
μενη εβδομάδα. Εκείνο 
το οποίο βλέπουμε με 
ικανοποίηση πάντως τις 
τελευταίες μέρες, είναι 
ότι, διαφέρουν βέβαια 
από πανεπιστήμιο σε πα-
νεπιστήμιο, αλλά σε γε-
νικές γραμμές οι φοιτη-
τές κινούνται πάνω από 
το μέσο όρο της χώρας 

ως προς τους εμβολια-
σμούς. Κάποια πανεπι-
στήμια όπως το Μετσό-
βιο για παράδειγμα είναι 
πολύ πιο μπροστά, κά-
ποια αλλά υστερούν λίγο 
αλλά σε γενικές γραμμές 
όλα τα πανεπιστήμια εί-
ναι πάνω από το μέσο 
όρο της χώρας πράγμα 
το οποίο σημαίνει ότι τα 
παιδιά δεν θέλουν να χά-
σουν την φοιτητική τουε 
ζωή, δεν θέλουν να χά-
σουν το πανεπιστήμιο 
και επιλέγουν να εμβο-
λιαστούν για να συμμε-
τέχουν στο πανεπιστή-
μιο, πολύ σημαντικό και 
ενθαρρυντικό μπορώ να 
σας πω το στοιχείο αυτό.

Πραγματοποιείτε η 
εξεταστική του Σε-
πτέμβρη;

Γίνονται ήδη από την 1η 
Σεπτεμβρίου και γίνεται 
με βάση μιας υπουργικής 
αποφάσεως της 30η Ιου-
λίου ή οποία ορίζει ότι τα 
μαθήματα γίνονται είτε 
δια ζώσης είτε εξ απο-
στάσεως, τα πανεπιστη-
μιακά τμήματα αποφα-
σίζουν πως θα γίνουν, σε 
γενικές γραμμές ακολου-
θούν ότι έγινε τον Ιούνιο 
ακολουθούν και τώρα 
και επίσης για να μπο-
ρεί κάποιος να μπει μέσα 
πάει με self test,με αυτό 
διαγνωστικό τεστ όχι με 
εργαστηριακό τέστ, αν 
είναι να το δώσει δια ζώ-
σης.

Γίατι έγινε ή επιλογή 
του rapid test και όχι 
του self test για τους 
φοιτητές, όπως και 
στην εξεταστική;

Είναι διαφορετική ή φι-
λοσοφία στη μία περί-
πτωση και στην άλλη. 
Εδώ μιλάμε για απο-
σπασματικά μαθήματα 
εκεί μιλάμε για κανονική 
περίοδο μαθήσεως χρει-
άζεται πειθαρχία, χρει-
άζεται προσοχή μεγάλη. 
Δεν είναι κάτι που θα 
πάει κάποιος δύο ώρες 
και μετά θα ξαναπάει 
ύστερα από τρεις-τέσσε-
ρις μέρες να ξαναδώσει 
το μάθημα, μιλάμε για 
παιδιά τα οποία θα βρί-
σκονται μαζί από το πρωί 
ως το μεσημέρι ή από το 
μεσημέρι ώς το απόγευ-
μα και κάπως πρέπει να 
είναι προστατευμένοι και 
η επαρκής προστασία 
είναι κυρίως μέσω των 
εργαστηριακών τεστ. Βε-
βαίως το πιο απλό είναι 
ο εμβολιασμός το οποίο 
είναι και δωρεάν.
Πρέπει να καταλάβουμε 
ότι δωρεάν, αυτό που 
λέμε δωρεάν έχει κάποιο 
κόστος στην προκειμένη 
περίπτωση το κράτος, 
μπαίνει στη διαδικασία 
να προσφέρει δωρεάν τα 
εμβόλια από κει και πέρα 
είναι όπως με το ιδιωτι-
κό σχολείο εάν κάποιος 
γονιός δεν είναι ευχα-
ριστημένος και δεν τον 
ικανοποιεί η δημόσια εκ-
παίδευση μπορεί να δώ-
σει και να επιλέξει για το 
παιδί του να πάει σε ένα 
ιδιωτικό σχολείο και να 
επιβαρυνθεί το κόστος 
του ιδιωτικού σχολείου 
και αντίστοιχα αν εάν κά-
ποιος επιλέγει να μην εμ-
βολιαστεί το οποίο είναι 
δωρεάν και του προσφέ-
ρεται δωρεάν θα πρέπει 
να έχει και το κόστος αυ-
τής της επιλογής του

. 
Είναι δωρεάν η δημό-
σια εκπαίδευση;

Σας λέω ότι υπάρχει 
δυνατότητα κάποιος να 
εμβολιαστεί εντελώς 
δωρεάν, αν επιλέγει να 
μην εμβολιαστεί αυτό εί-
ναι δική του επιλογή δεν 
είναι επιλογή τουκράτος, 
το κράτος του δίνει τη 
δυνατότητα του δωρε-
άν και θεωρώ ότι είναι 
ευθέως ανάλογο με το 
ιδιωτικό σχολείο τόσο 
το κράτος είναι υποχρε-
ωμένος να είναι υποχρε-
ωμένο να προσφέρει τη 
δυνατότητα δημόσιας 
δωρεάν εκπαίδευσης 
τους, αν κάποιος γονιός 
επιλέξει ιδιωτικό σχολείο 
επιβαρύνονται και το κό-
στος των επιλογών του.

Oι εκπαιδευτικοί 
έχουν εμβολιαστοί;

Οι εκπαιδευτικοί ένα 
βήμα παραπέρα οι εκπαι-
δευτικοί έχουν σε πολύ 
υψηλά ποσοστά εμβο-
λιαστεί και πράγμα το 
οποίο είναι επίσης εξαι-
ρετικά ενθαρυντικό και 
ένα ευρύτερο μάθημα 
για την ευρύτερη κοι-
νωνία και να τους συγ-
χαρώ και από αυτή τη 
θέση ακριβώς για αυτή 
την επιλογή τους από 
κει και πέρα τα μαθήμα-
τα γίνονται από άτομα 
που είναι εμβολιασμένα 
ή έχουν νοσήσει κατά 
το τελευταίο εξάμηνο ή 
έχουν εργαστηριακό τεστ 
2 εργαστηριακά τεστ την 
εβδομάδα, σε περίπτω-
ση οι καθηγητές έχουν 
αυτα, δεν μπορούν να 
διδάξουν σε τμήματα.
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Συρίγος 
Πάνω από τον μέσο όρο των φοιτητών είναι εμβολιασμένο



Στην εξειδίκευση, αλλά και 
την σε βάθος ανάλυση του 
γενναίου πακέτου των 3,4 
δισ. μέτρων που εξήγγειλε 
θα προχωρήσει σήμερα το 
μεσημέρι ο πρωθυπουρ-
γός κατά την καθιερωμένη 
συνέντευξη Τύπου που θα 
παραχωρήσει στους δημο-
σιογράφους.

της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή

Στο επίκεντρο της κυβερ-
νητικής πολιτικής βρίσκο-
νται οι νέοι, οι εργαζόμε-
νοι, οι επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη να εξαγγέλλει 
φορολογικές ελαφρύνσεις 
με μειώσεις σε άμεσους και 
έμμεσους φόρους και να 
ανακοινώνει μέτρα για την 
στήριξη του εισοδήματος 
με επιδόματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η 
κυβέρνηση στον περιορι-
σμό της ακρίβειας και τη 
στήριξη της νέας γενιάς 
μέσω μίας δέσμης επτά 
παρεμβάσεων, ενώ σήμερα 
θα αναφερθεί διεξοδικά 
στις μεταρρυθμίσεις που 
σχεδιάζει το πρωθυπουρ-
γικό επιτελείο για το ΕΣΥ, 
την πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας, για τα αποτελέσμα-
τα της μεταναστευτικής πο-
λιτικής και τον εκσυγχρονι-
σμό της Δικαιοσύνης.

Μήνυμα προς τους νέους
«Νέες και νέοι φέτος είστε 
στην πρώτη σειρά γιατί εί-
στε προτεραιότητα για την 
πατρίδα, είστε η γενιά που 
δοκιμάστηκε πολύ το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα, 
με το άγχος ότι θα ζήσετε 
μία ζωή χειρότερη από αυ-
τήν των γονιών σας. Όμως, 
καμία χώρα δεν έχει μέλλον 
αν τα νέα παιδιά αισθάνο-
νται ότι ο δρόμος τελικά θα 
κρύβει ευκαιρίες για λίγους 
και παγίδες για πολλούς. Η 

νέα Ελλάδα χρειάζεται νέ-
ους πρωταγωνιστές και αυ-
τοί είστε εσείς» υπογράμμι-
σε o Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Μοναδικό όπλο το εμβό-
λιο»
Αναφερόμενος στην παν-
δημία, τόνισε πως ο επίλο-
γος της γράφεται με σκλη-
ρά γράμματα. «Το μοναδικό 
όπλο είναι το εμβόλιο, η 
κοινωνία και η οικονομία 
δεν πρόκειται να ξανακλεί-
σουν. Δεν πρέπει η κοινω-
νία να διχαστεί επί ενός 
επιστημονικού ζητήματος. 
Τα εμβόλια είναι ασφαλή. 
9 στους 10 διασωληνώμε-
νους είναι ανεμβολιαστοί. 
Αυτά είναι δεδομένα επι-
στημονικά που δεν μπο-
ρούν να αμφισβητηθούν. 
Η λύση είναι στο χέρι μας: 
εμβολιαζόμαστε και απε-
λευθερωνόμαστε» υπο-
γράμμισε.

Τα 24 μέτρα στήριξης που 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός
1) Επεκτείνεται για όλο το 
2022 η απαλλαγή από την 
ειδική εισφορά αλληλεγγύ-
ης και η μείωση των τριών 
μονάδων των ασφαλιστι-
κών εισφορών στον ιδιωτι-
κό τομέα. Κόστος 1,58 δις 
για το 2021 και 1,58 δις 
για το 2022.

2) Από τον Ιανουάριο του 
2022 μειώνεται ο φόρος 
επιχειρήσεων από το 24% 
στο 22%. Κόστος 183 εκατ. 
ευρώ για το 2022.

3) Μειώνεται το ποσοστό 
επιστροφής όλων των επι-
στρεπτέων προκαταβολών 
ανάλογα με την πτώση των 
ακαθάριστων εσόδων της 
επιχείρησης. Συγκεκριμένα 
εφόσον έχει τηρηθεί η ρή-
τρα διατήρησης εργαζομέ-
νων που προβλεπόταν σε 
κάθε κύκλο επιστρεπτέας, 
επιστρέφεται:

• Για επιχειρήσεις που 
έχουν κάνει έναρξη εργασι-
ών πριν την 1η Ιανουαρίου 
2019 και έχουν θετικά ακα-
θάριστα έσοδα το 2019:

 Επιστρέφεται το εν τέταρ-
το (25%) εφόσον έχουν 
πτώση ακαθάριστων εσό-
δων το 2020 σε σχέση με 
το 2019 άνω του 70% και 
καταγράφουν ζημίες προ 
φόρων.

 Επιστρέφεται το εν τρί-
το (33,3%) εφόσον έχουν 
πτώση ακαθάριστων εσό-
δων το 2020 σε σχέση με 
το 2019 μεταξύ 30% και 
70% και καταγράφουν ζη-
μίες προ φόρων.

 Για τις λοιπές επιχειρήσεις 
επιστρέφεται το 50%.

• Για νέες επιχειρήσεις που 
έχουν κάνει έναρξη εργασι-
ών μετά την 1η Ιανουαρίου 
2019 ή είχαν μηδενικά ακα-
θάριστα έσοδα το 2019:

 Επιστρέφεται το εν τέταρ-
το (25%) εφόσον έχουν 
πτώση ακαθάριστων εσό-
δων το 2020 σε σχέση με 
το 2019 (εφόσον είχαν 
καταγράψει θετικά ακαθά-
ριστα έσοδα το 2019) άνω 
του 30% και καταγράφουν 
ζημίες προ φόρων.

 Για τις λοιπές επιχειρήσεις 
επιστρέφεται το εν τρίτο 
(33,3%)

Με βάση το ανωτέρω σχή-
μα υπολογίζεται ότι:

• To 28% των επιχειρήσε-
ων θα επιστρέψουν το εν 
τέταρτο (25%),

• το 39% των επιχειρήσεων 
θα επιστρέψουν το εν τρίτο 
(33,3%),

• το 33% θα επιστρέψουν 
το 50%.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σή-
μερα στις επιστρεπτέες 1 
έως 3 επιστρεφόταν από 
50% έως και 100% ανά-
λογα με την πτώση τζίρου, 
ενώ για όλες τις επιχει-
ρήσεις στις επιστρεπτέες 
4 έως 7 επιστρεφόταν το 
50%.

Επιπροσθέτως των ανωτέ-
ρω ισχύει έκπτωση 15% σε 
περίπτωση εφάπαξ κατα-
βολής του ποσού προς επι-
στροφή έως 31 Δεκεμβρί-
ου 2021. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ποσό κατα-
βάλλεται σε 60 δόσεις από 
τον Ιανουάριο 2022.

Δημοσιονομικό κόστος που 
επιβαρύνει το 2021: 660 
εκατ. ευρώ.

4) Επεκτείνεται η εφαρμογή 

των μειωμένων συντελε-
στών ΦΠΑ στις μεταφορές, 
τον καφέ και μη αλκοολού-
χα ποτά, στους κινηματο-
γράφους και το τουριστικό 
πακέτο έως τον Ιούνιο του 
2022. Δημοσιονομικό κό-
στος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 
64 εκ. ευρώ. Δημοσιονομι-
κό κόστος για το 2022: 211 
εκ. ευρώ.

5) Μειώνεται ο συντελε-
στής ΦΠΑ στα γυμναστήρια 
και τις σχολές χορού από 
24% σε 13% από 1η Οκτω-
βρίου 2021 έως τον Ιούνιο 
του 2022. Δημοσιονομικό 
κόστος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 
1 εκ. ευρώ. Δημοσιονομικό 
κόστος για το 2022: 4 εκ. 
ευρώ.

6) Επεκτείνεται η αναστο-
λή πληρωμής του τέλους 
συνδρομητικής τηλεόρα-
σης από τον Οκτώβριο του 
2021 έως τον Ιούνιο του 
2022. Δημοσιονομικό κό-
στος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 
4,5 εκ. ευρώ. Δημοσιονο-
μικό κόστος για το 2022: 9 
εκ. ευρώ.

7) Επεκτείνεται το πρό-
γραμμα επιδότησης κενών 
θέσεων στον πολιτισμό έως 
τον Δεκέμβριο του 2021. 
Δημοσιονομικό κόστος για 
το 2021: 16 εκατ. ευρώ. 
Δημοσιονομικό κόστος για 
το 2022: 6 εκατ. ευρώ.

8) Δίνεται αποζημίωση ει-
δικού σκοπού για επιπλέον 
δύο μήνες για τους καλ-
λιτέχνες (για τους μήνες 
Ιούνιο και Ιούλιο) και τους 
ξεναγούς (για τους μήνες 
Μάιο και Ιούνιο). Δημοσιο-
νομικό κόστος για το 2021: 
30 εκατ. ευρώ.

9) Επεκτείνεται το πρό-
γραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως 
το τέλος του 2021. Δημο-
σιονομικό κόστος για το 
2021: 50 εκ. ευρώ.

10) Επεκτείνεται το πρό-
γραμμα επιδότησης δόσε-
ων δανείων νοικοκυριών 
που επλήγησαν από την 
Πανδημία «ΓΕΦΥΡΑ» για 
τρεις μήνες με κάλυψη 
40% επί των δόσεων δα-
νείων. Κόστος 48 εκ. ευρώ 
για το 2021.

11) Επεκτείνεται το πρό-
γραμμα των 100.000 νέων 
θέσεων εργασίας για άλ-
λες 50.000 θέσεις. Κόστος: 
169 εκ. στον προϋπολογι-
σμό του 2022.

12) Φορολογικά κίνητρα 
για τη χρήση των ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών: Από 
τον Ιανουάριο του 2022 
και έως το 2025, το 30% 
των δαπανών που πραγ-
ματοποιούνται με ηλεκτρο-
νικά μέσα πληρωμής προς 

συγκεκριμένους επαγγελ-
ματικούς κλάδους και μέχρι 
του ποσού των 5.000 ευρώ 
ετησίως, εκπίπτουν από το 
φορολογητέο εισόδημα 
των φυσικών προσώπων.

Ενδεικτικοί Κλάδοι:

• Eργασίες υδραυλικού, 
ηλεκτρολόγου, ελαιοχρω-
ματιστή

• Οικιακές υπηρεσίες, Υπη-
ρεσίες καθαρισμού, Υπη-
ρεσίες φροντίδας παιδιών, 
Υπηρεσίες για βοήθεια ατό-
μων στο σπίτι

• Γυμναστήρια, σχολές χο-
ρού

• Ταξί

• Νομικές υπηρεσίες

Επιπλέον, οι δαπάνες για 
ιατρικές, οδοντιατρικές και 
κτηνιατρικές υπηρεσίες με-
τρούν διπλά στο ελάχιστο 
όριο δαπανών 30% με ηλε-
κτρονικά μέσα πληρωμής.

13) Αναμορφώνεται το 
πλαίσιο της φορολοταρίας: 
Σήμερα σε κάθε φορολο-
ταρία 1.000 τυχεροί κερ-
δίζουν από 1.000 ευρώ, με 
κόστος 12 εκ. ευρώ ετησί-
ως. Τι προτείνεται:

• Θα δίνεται διαφορετική 
στάθμιση ανάλογα με το 
ποσοστό του εισοδήματος 
που καταναλώνεται.

• Πολίτες με χαμηλότερο 
οικογενειακό εισόδημα και 
με περισσότερα τέκνα θα 
έχουν προσαύξηση στον 
αριθμό των λαχνών και 
στην πιθανότητα να κερδί-
σουν.

• Τα βραβεία της λοταρίας 
κάθε μήνα θα κλιμακώνο-
νται και θα φτάνουν έως 
και τις 50.000 ευρώ. Επι-
πλέον τα Χριστούγεννα 
θα υπάρχει ιδιαίτερη λο-
ταρία με βραβεία έως και 
100.000 ευρώ.

14) Χορήγηση προσαυξη-
μένης έκπτωσης για δαπά-
νες που αφορούν σε πράσι-
νη οικονομία, ενέργεια και 
ψηφιοποίηση:

Από την 1η Ιανουαρί-
ου 2022 και για τρία έτη, 
επιλεγμένες δαπάνες που 
αφορούν σε  πράσινη οι-
κονομία, ενέργεια και ψη-
φιοποίηση εκπίπτουν από 
τα ακαθάριστα έσοδα των 
μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων κατά τον χρόνο της 
πραγματοποίησής τους, 
προσαυξημένες κατά ποσο-
στό έως εκατό τοις εκατό 
(100%).

15) Κίνητρα για συγχωνεύ-

σεις και εξαγορές:

• Από την 1η Οκτωβρίου 
2021 μειώνεται κατά 50% 
ο φόρος στην συγκέντρω-
ση κεφαλαίου. Δημοσιονο-
μικό κόστος 18 εκατ. ευρώ 
ετησίως.

• Οι ατομικές επιχειρήσεις 
δύνανται μέσω συμπράξε-
ων να δημιουργήσουν νέο 
νομικό πρόσωπο ανώτερης 
μορφής, ώστε να υπόκει-
νται στην φορολογία των 
νομικών προσώπων με ευ-
νοϊκούς όρους.

• Για τις επιχειρήσεις-νο-
μικά πρόσωπα που συγ-
χωνεύονται σε νέο νομικό 
πρόσωπο ή που συγχωνεύ-
ονται δια απορροφήσεως 
από υφιστάμενο νομικό 
πρόσωπο, δημιουργώντας 
σημαντικές οικονομίες κλί-
μακας, θα παρέχεται έκ-
πτωση 30% επί του ποσού 
του οφειλόμενου φόρου 
για τρία έτη.

• Δανεισμός: Οι εξαγορές 
και συγχωνεύσεις είναι ένα 
από τα πέντε κριτήρια επι-
λεξιμότητας για την πρό-
σβαση στα δάνεια των 12,7 
δισ. ευρώ του Ταμείου Ανά-
καμψης, με πολύ χαμηλό 
επιτόκιο.

16) Καταργείται ο φόρος 
γονικών παροχών-δωρε-
ών για συγγενείς πρώτου 
βαθμού, που αφορά γονι-
κές παροχές-δωρεές έως 
800.000 ευρώ, από 1η 
Οκτωβρίου 2021. Κόστος 
26 εκατ. ετησίως.

17) Πρώτο ένσημο: Για το 
2022 και προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία 
των νέων στα πλαίσια αντι-
μετώπισης των συνεπειών 
του κορονοϊού, όλοι οι νέοι 
από 18 έως 29 ετών που 
δεν έχουν προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία και θα 
προσληφθούν εντός του 
έτους, λαμβάνουν για 6 
μήνες προπληρωμένο χρό-
νο εργασίας που μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν για 
την πρώτη τους απασχό-
ληση. Η ενίσχυση ανέρχε-
ται σε 1200 ευρώ για τους 
πρώτους 6 μήνες πλήρους 
απασχόλησης. Από αυτό το 
ποσό τα μισά θα τα λαμβά-
νει ο εργαζόμενος (επιπλέ-
ον του μισθού του) ως κίνη-
τρο εύρεσης εργασίας και 
τα υπόλοιπα ο εργοδότης 
ως επιδότηση του μισθολο-
γικού κόστους. Για εργασία 
μερικής απασχόλησης που 
αντιστοιχεί τουλάχιστον 
στο 50% της πλήρους, θα 
δίνεται το ήμισυ του ποσού. 
Δημοσιονομικό κόστος 28 
εκατ. ευρώ για το 2021 και 
14 εκατ. ευρώ για το 2022.

....

ΑΝΑΛΥΤΗΣ 13ΓΕΓΟΝΟΤΑinfo@enachannel.gr

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
"Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ"
ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΘ

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021



info@enachannel.gr1414 ΑΝΑΛΥΤΗΣΓΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
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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.

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Τα Νέα των… Media!
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Έναρξη για το 44ο Δι-
εθνές Φεστιβάλ Ται-
νιών Μικρού Μήκους 
Δράμας 

Η μικρού μήκους ται-
νία ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ του 
βραβευμένου με Χρυ-
σό Φοίνικα Βασίλη Κε-
κάτου, είναι το trailer 
του 44ου DISFF

Το 44ο Διεθνές Φεστι-
βάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους Δράμας, ανα-
νεωμένο σε εικόνα και 
περιεχόμενο, ατενίζει 
την επόμενη μέρα με 
νέο πρόσωπο, νέα δι-
άθεση, και μία υπέρο-
χη ταινία  του Βασίλη 
Κεκάτου που θα είναι 
το trailer του φετινού  

Φεστιβάλ. 

Επίσημη προσκεκλη-
μένη της διοργάνωσης 
είναι η ελληνογαλλίδα 
σταρ Άννα Μουγκλα-
λίς η οποία θα συμ-
μετάσχει στην κριτική 
επιτροπή του Διεθνούς 
Διαγωνιστικού.

Το 44ο DISFF θα διε-
ξαχθεί στις 12-18 Σε-
πτεμβρίου 2021 στην 
Δράμα. Η νέα οπτική 
του ταυτότητα, την 
οποία επιμελήθηκε ο 
Δημήτρης Παπάζο-
γλου, έρχεται να συμ-
βαδίσει με την οπτική 
γλώσσα ενός νέου 
ψηφιακού κόσμου που 
συνέχεια αλλάζει, εκ-

φράζοντας πρωτίστως 
το βασικό μέλημα του 
φεστιβάλ: να αγκαλιά-
σει και να αναδείξει 
ανθρώπους ανεξαρτή-
τως καταγωγής, θρη-
σκείας και σεξουαλι-
κού προσανατολισμού, 
με κύριο μέσο τον κι-
νηματογράφο.

Το Εθνικό Διαγωνι-
στικό Πρόγραμμα, το 
Διεθνές Διαγωνιστι-
κό Πρόγραμμα και το 
Διεθνές Σπουδαστικό 
Πρόγραμμα πλαισιώ-
νουν τα τρία νέα τμή-
ματα του DISFF: το 
Διεθνές Πρόγραμμα 
Animation, το Short 
& Green, διαγωνιστικά 
και τα δύο, αλλά και το 

Cinematherapy που 
μετά την περσινή επι-
τυχία του, απέκτησε δι-
καιωματικά μια μόνιμη 
θέση  στο πρόγραμμα.
Φέτος δόθηκε με-
γάλη έμφαση στο 
Animation. Σε συνερ-
γασία με το Διεθνές 
Φεστιβάλ Animasyros, 
την ΑSIFA και το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Ατ-
τικής δημιουργήθηκε 
ένα νέο Διεθνές Πρό-
γραμμα Animation με 
επικεφαλής τον εξαι-
ρετικό σκηνοθέτη και 
Καθηγητή στο ΠΑΔΑ 
Σπύρο Σιάκα.

Αξίζει να σημειωθεί 
πως το φεστιβάλ έχει 
πιο δυνατό Εθνικό Δια-

γωνιστικό από τη προ-
ηγούμενη χρονιά, με 
τις γυναίκες σκηνοθέ-
τριες να είναι περισσό-
τερες από τους άνδρες 
συναδέλφους τους. 
Στο Διεθνές Διαγωνι-
στικό η νεανική ομάδα 
του πολυβραβευμένου 
σκηνοθέτη Γιώργου 
Ζώη είδαν ταινίες από 
105 χώρες. Και το Δι-
εθνές Σπουδαστικό με 
επικεφαλής για δεύ-
τερη χρονιά τον σκη-
νοθέτη/σεναριογράφο 
Θανάση Νεοφώτιστο 
δέχθηκε φέτος πάνω 
από 2000 ταινίες, και 
οδεύει στο στόχο να 
γίνει ένα από τα κο-
ρυφαία προγράμματα 
στην Ευρώπη.

Η φετινή διοργάνωση, 
η δεύτερη με καλλιτε-
χνικό διευθυντή τον 
Γιάννη Σακαρίδη, θα 
διεξαχθεί σε μια συ-
νεχιζόμενα δύσκολη 
συγκυρία παγκοσμίως, 
λόγω της πανδημίας, 
τη στιγμή που οι επιτυ-
χίες των ελλήνων μι-
κρομηκάδων, που συ-
νεχίζουν με πείσμα να 
δημιουργούν, διαδέ-
χονται η μία την άλλη 
στα μεγάλα φεστιβάλ 
του εξωτερικού. Προ-
κειμένου να διασφαλι-
στεί η δημόσια υγεία, 
το Φεστιβάλ Δράμας 
θα διεξαχθεί και φέ-
τος, ταυτόχρονα, και 
σε φυσικούς χώρους 
και online.

Έναρξη για το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους Δράμας 
Η μικρού μήκους ταινία ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ του βραβευμένου με Χρυσό 
Φοίνικα Βασίλη Κεκάτου, είναι το trailer του 44ου DISFF

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021
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Ένα πρόβλημα που 
«βασανίζει» τους επι-
χειρηματίες και κυ-
ρίως τις επιχειρήσεις 
τις εστίασης είναι η 
καταχώρηση της επι-
χείρησης στο Google 
My Business & στο 
Google Maps…
  Πόσες φορές 
μας έχει συμβεί να 
έχουμε δει ένα τέλειο 
εστιατόριο στα social 
media και με χαρά το 
πληκτρολογούμε στην 
Google, και ενώ βλέ-
πουμε  ότι είναι ανοι-
χτό,  την ώρα όμως 
που φτάνουμε, ανα-
καλύπτουμε ότι είναι 
κλειστό;   Η πρώτη 
σκέψη που θα κάνου-
με είναι να ρίξουμε  
όλο το φταίξιμο στην 
Google.  Ωστόσο, εί-
μαστε   σίγουροι  ότι 
πραγματικά η Google 
ευθύνεται για αυτό;  Ή 
απλά ο ιδιοκτήτης της 
επιχείρησης είχε ξε-
χάσει να ρυθμίσει τις 
ώρες του εστιατορίου; 
Μάλλον το δεύτερο. 
Είμαστε σίγουροι ότι 
το θέλουμε αυτό για 
την επιχείρησή μας; 
Σίγουρα όχι. Γι’ αυτό 
χρησιμοποιούμαι δυο 
εργαλεία: Το Google 
My Business και το 
Google Maps.

 Τι είναι το 
Google My Business;
 

Το Google My Business 
είναι μια πλατφόρμα η 
οποία περιέχει χρήσι-
μες πληροφορίες σχε-
τικά με την επιχείρησή 
μας. Οι πληροφορίες 
μπορεί να αφορούν 
ωράρια, τοποθεσία, 
ιστότοπο, τύπο επιχεί-
ρησης, φωτογραφίες 
ή κριτικές. Εμφανίζε-
ται όταν οι χρήστες 
αναζητούν στη μη-
χανή αναζήτηση της 
Google είτε την ίδια 
την επιχείρηση, είτε 
τις υπηρεσίες / προϊ-
όντα που παρέχει. Το 
Google My  Business  
είναι  μια online βιτρί-
να της επιχείρησής και 
ο τρόπος που θα την 
παρουσιάσεις και που 
θα κάνεις την καταχώ-
ρηση στην Google θα 
παίξει πολύ σημαντικό 
ρόλο στην αναγνωρι-
σιμότητα αλλά και την 
αξιοπιστία του brand.
 
 Τι είναι το 
Google Maps; 

Το Google Maps είναι 
μία πλατφόρμα όπου 
κάποιος πραγματοποι-
εί μια αναζήτηση για 
να βρει μια επιχείρηση 
απευθείας στους χάρ-
τες της Google. Όταν 
γίνει αυτό, θα του 
εμφανιστούν πληρο-
φορίες όπως το ωρά-
ριο, φωτογραφίες και 
αξιολογήσεις από το 

Google My Business 
της συγκεκριμένης 
εταιρείας. Γενικά το 
Google My Business 
και το Google Maps 
είναι αλληλένδετα ερ-
γαλεία. Αυτό γίνεται 
για να αποφευχθούν 
περιστατικά σύγχυσης 
ανάμεσα στους πελά-
τες και στο brand. Για 
παράδειγμα, μπορεί 
ένας ιδιοκτήτης να 
ξεχνούσε να ενημε-
ρώσει την αλλαγή το-
ποθεσίας στο νέο του 
κατάστημα στο Google 
Μaps και να ενημέρω-
νε μόνο το Google My 
Business. Προκειμέ-
νου να αποφευχθούν 
τέτοια περιστατικά, το 
Google Maps αντλεί 
πληροφορίες από το 
Google My Business.

Πώς να φτιάξουμε 
σωστά τον λογα-
ριασμό στο Google 
My Business;

 Το να φτιάξεις έναν 
λογαριασμό για την 
επιχείρησή  στο 
Google My Business 
είναι μια πολύ εύκολη 
διαδικασία και θα βο-
ηθήσει τους πελάτες 
μας να μας βρίσκουν 
ευκολότερα. Το πρώ-
το βήμα που θα χρεια-
στεί να κάνουμε είναι 
να εγγραφούμε και να 
επιβεβαιώσουμε την 
καταχώρησή  στην 

Google. Αφού κάνου-
με αυτό το βήμα, τότε 
ήρθε η ώρα να κατα-
χωρήσουμε όλες τις 
πολύτιμες πληροφο-
ρίες που χρειάζεται να 
ξέρει κάποιος για την 
επιχείρησή μας.
 Οι πληροφορίες είναι 
σημαντικό να περι-
λαμβάνουν: 
Ωράριο: Είναι πολύ 
σημαντικό να ανα-
γράφεται το ωράριο 
και οι μέρες που είναι 
ανοιχτή ή κλειστή η 
επιχείρησή, ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν 
αρνητικά περιστατικά. 
Τηλέφωνο: Το να ανα-
φέρουμε  το τηλέφω-
νο της επιχείρησής  
είναι καλό, αλλά ακό-
μη πιο καλό είναι να 
προσθέσουμε το κι-
νητό  για περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης (αν 
φυσικά ταιριάζει στον 
τύπο της επιχείρησης). 
Έτσι χτίζουμε  μια 
σχέση εμπιστοσύνης 
ανάμεσα στους πε-
λάτες και στο brand  
και, όπως έχουμε πει 
πολλές φορές, αυτή 
είναι η ουσία στο 
Marketing. 
 Φωτογραφίες: Ανε-
βάζοντας φωτογραφί-
ες από την επιχείρησή, 
οι πελάτες αρχικά θα 
ξέρουν ότι αυτή η επι-
χείρηση όντως υπάρ-
χει, αλλά τους δίνει 
και μια επιπλέον πλη-

ροφορία για πως είναι 
η επιχείρησή  εξωτε-
ρικά, αν δεν σας έχουν 
ξαναεπισκεφθεί. Επί-
σης καλό είναι να 
ανανεώνουμε  σχετικά 
συχνά τις φωτογρα-
φίες για να δείχνουμε 
την πιο πρόσφατη “ει-
κόνα” της επιχείρησής 
μας. Το μέγεθος μπο-
ρεί να είναι μεταξύ 10 
KB και 5 MB, ελάχιστη 
ανάλυση 250 pixels 
(πλάτος & μήκος) και 
οι μορφές που δέχεται 
η Google είναι JPG και 
PNG.
Διεύθυνση: Η καταχώ-
ρηση της διεύθυνσης 
χωρίζεται σε δύο στά-
δια. Στην ερώτηση: 
“Θέλετε να προσθέσε-
τε μια τοποθεσία την 
οποία οι πελάτες μπο-
ρούν να επισκεφτούν, 
όπως ένα κατάστημα 
ή ένα γραφείο;” υπάρ-
χουν δύο επιλογές. 
Στην επιλογή “όχι” 
έχεις τη δυνατότητα 
να σημειώσεις τις πε-
ριοχές που εξυπηρε-
τείς τους πελάτες σου 
και στη συνέχεια τη 
χώρα που έχει έδρα η 
επιχείρησή σου. 
Στην επιλογή “ναι” συ-
μπληρώνεις τη διεύ-
θυνση, τον ταχυδρο-
μικό κώδικα και την 
πόλη, ενώ στη συνέ-
χεια σου εμφανίζονται 
δύο επιλογές σχετικά 
με το αν πραγματο-
ποιείς παραδόσεις 
προϊόντων ή επισκέ-
ψεις υπηρεσιών στους 
πελάτες. Αν και εδώ 
επιλέξεις “ναι” απλά 
σημειώνεις ποιες εί-
ναι οι περιοχές αυτές. 
Όταν κάποιος κλικάρει 
τη διεύθυνσή μας στο 
Google My Business, 
αυτόματα θα του εμ-
φανιστεί μια πινέζα 
στο Google Maps σχε-
τικά με την τοποθεσία 
μας.  Σε αυτό πρέπει 
να είμαστε  ιδιαίτε-
ρα προσεκτική  ώστε 
η πινέζα να δείχνει 
ακριβώς τη διεύθυνση 
της επιχείρησής μας. 
Ιστοσελίδα: Μια άλλη 
δυνατότητα που μας 
δίνει το Google My 
Business είναι να κα-
ταχωρήσουμε  τον 
ιστότοπο της επιχεί-
ρησής  μας.  Αυτό θα 

βοηθήσει τους χρή-
στες μας να μάθουν 
περισσότερες λεπτο-
μέρειες για την επιχεί-
ρησή μας. 
Κατηγορίες: Για να μας 
βρίσκουν πιο εύκολα 
στις αναζητήσεις της 
Google, είναι σημαντι-
κό να έχουμε προσθέ-
σει μια κατηγορία για 
την επιχείρησή μας, 
ώστε να εμφανίζεσαι 
στις αναζητήσεις των 
πελατών μας  σχετι-
κά με τις υπηρεσίες / 
προϊόντα μας.
Ίσως το πιο σημαντι-
κό για το Google My 
Business,  είναι η δι-
αχείριση των αξιολο-
γήσεων.  Γενικά, στα 
social media καθη-
μερινά καλούμαστε 
να αντιμετωπίζουμε 
το λεγόμενο crisis 
management, που εί-
ναι μια από τις μεγα-
λύτερες προκλήσεις 
στον χώρο του Digital 
Marketing.
Τι εννοούμε με το το 
crisis management 
στην περίπτωση του 
Google My Business; 
Τον τρόπο που θα δι-
αχειριστείς τα αρνη-
τικά σχόλια, εφόσον 
σου συμβούν.  Στην 
περίπτωση των αρνη-
τικών σχολίων πάντα 
πρέπει να είσαι ευ-
γενικός και ποτέ δεν 
πρέπει να προσβάλ-
λεις τους χρήστες. 
Αυτό θα δείξει στους 
πελάτες σου ότι είσαι 
επαγγελματίας, ακόμη 
και σε μια τέτοια περί-
πτωση. Ωστόσο, αυτό 
που πραγματικά θέ-
λεις από το Google My 
Business είναι να απο-
κτήσεις θετικές κριτι-
κές, γιατί αυτό δείχνει 
ότι το brand σου είναι 
αξιόπιστο και εμπνέει 
εμπιστοσύνη. Άλλω-
στε, όσο πιο πολλές 
και καλές κριτικές πά-
ρεις τόσο η επιχείρη-
σή σου θα ανεβαίνει 
στην αναζήτηση της 
Google, άρα και η πε-
λάτες σου σίγουρα θα 
αυξηθούν.

 Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός  Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ. 
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής

Η Επιχείρηση στο Google My Business
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Περιφέρεια ΑΜ-Θ
2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα για εξυπηρέτηση όρθιου πελάτη

Πρόστιμο 300 ευρώ 
και στον πελάτη-13 τα 
πρόστιμα για μη χρή-
ση μάσκας-Αναλυτικά 
τα αποτελέσματα των 
ελέγχων της Αστυ-
νομίας για την εφαρ-
μογή των μέτρων 
αποφυγής και περιο-
ρισμού της διασποράς 
του κορονοϊού

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.

Την Πέμπτη 9 Σεπτεμ-
βρίου 2021 πραγματο-
ποιήθηκαν σε όλη την 
επικράτεια 97.593 έλεγ-
χοι, από τους οποίους 
οι 58.386 στον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». 
Βεβαιώθηκαν συνολι-
κά 329 παραβάσεις και 
πραγματοποιήθηκαν 4 
συλλήψεις, ως ακολού-
θως:

238 παραβάσεις για μη 
χρήση μάσκας κ.λπ. συ-

ναφείς παραβάσεις και 
επιβλήθηκαν 208 πρό-
στιμα των 300 ευρώ και 
30 των 150 ευρώ, ως 
ακολούθως:

80 στη Θεσσαλονίκη
38 στην Ήπειρο
21 στη Στερεά Ελλάδα
20 στην Πελοπόννησο
18 στα Ιόνια Νησιά
13 στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη
12 στο Βόρειο Αιγαίο
8 στη Θεσσαλία
7 στη Δυτική Ελλάδα
7 στη Δυτική Μακεδονία
6 στη Κεντρική Μακεδο-
νία
6 στην Κρήτη
1 στην Αττική
1 στο Νότιο Αιγαίο
Από την έναρξη εφαρμο-
γής των νέων μέτρων (7 
Νοεμβρίου 2020) έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά 
67.883 ομοειδείς παρα-
βάσεις και επιβλήθηκαν 
65.190 διοικητικά πρό-
στιμα των 300 ευρώ και 
2.693 των 150 ευρώ.

25 παραβάσεις για πε-
ριορισμό μετακίνησης 
με επιβολή ισάριθμων 
προστίμων των 300 
ευρώ, εκ των οποίων, 
8 στο Βόρειο Αιγαίο, 7 
στη Δυτική Ελλάδα, 6 

στην Κρήτη και 4 στην 
Πελοπόννησο. Από την 
έναρξη εφαρμογής του 
μέτρου (7 Νοεμβρίου 
2020) έχουν βεβαιωθεί 
συνολικά 194.887 ομο-
ειδείς παραβάσεις.

66 παραβάσεις και 4 
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 10.000 
ευρώ πρόστιμο, σε προ-
σωρινά υπεύθυνο κα-
ταστήματος υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος, 
με επιβολή 15νθήμε-
ρης αναστολής λει-

τουργίας για εξυπηρέτη-
ση όρθιων πελατών
σύλληψη και 2.000 ευρώ 
πρόστιμο, σε ιδιοκτήτρια 
επιχείρησης, με επιβολή 
7ήμερης αναστολής λει-
τουργίας για εξυπηρέτη-
ση όρθιων πελατών

Στη Δυτική Ελλάδα:

σύλληψη και 2.000 ευρώ 
πρόστιμο, σε ιδιοκτήτη 
καταστήματος υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος, με 
επιβολή 7ήμερης ανα-
στολής λειτουργίας, για 
χρήση μουσικής
σύλληψη και 2.000 ευρώ 
πρόστιμο, σε ιδιοκτήτρια 
καταστήματος υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος, με 
επιβολή 7ήμερης ανα-
στολής λειτουργίας, για 
μη υποβολή σε self test 
ή rapid test
4 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας από εργαζόμενους, 
σε καταστήματα

Στη Δυτική Μακεδο-
νία:

από 5.000 ευρώ πρόστι-
μο, σε 2 άτομα, για μη 
τήρηση των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων κατά 
την είσοδο στη χώρα
3 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας από εργαζόμενους, 
σε καταστήματα

Στη Θεσσαλονίκη:

2.000 ευρώ πρόστιμο, 
σε ταβέρνα, με επιβο-
λή 7ήμερης αναστολής 
λειτουργίας, για εξυπη-
ρέτηση 3 πελατών στον 
εσωτερικό χώρο, χωρίς 
πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή νόσησης
2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 
καφέ- μπαρ, με επιβολή 
7ήμερης αναστολής λει-
τουργίας, για εξυπηρέ-
τηση υπεράριθμων πε-
λατών στον εσωτερικό 

χώρο
300 ευρώ πρόστιμο, σε 
εστιατόριο-μπαρ, για μη 
ανάρτηση πινακίδας μέ-
γιστου επιτρεπόμενου 
αριθμού ατόμων

Στο Βόρειο Αιγαίο:

5.000 ευρώ πρόστιμο, 
σε κατάστημα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος, με 
επιβολή 7ήμερης ανα-
στολής λειτουργίας, για 
εξυπηρέτηση όρθιων πε-
λατών
2 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας από εργαζόμενο 
και ιδιοκτήτη, σε κατα-
στήματα

Στην Ήπειρο:

2.000 ευρώ πρόστιμο, 
σε αίθουσα ψυχαγωγίας, 
με επιβολή 15νθήμερης 
αναστολής λειτουργίας, 
για εξυπηρέτηση όρθιων 
πελατών
4 παραβάσεις των 300 
ευρώ, σε καταστήματα, 
για μη ανάρτηση πινακί-
δας μέγιστου επιτρεπό-
μενου αριθμού ατόμων

Στην Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη:

2.000 ευρώ πρόστιμο σε 
κατάστημα, με επιβολή 
7ήμερης αναστολής λει-
τουργίας, για εξυπηρέ-
τηση όρθιου πελάτη και 
300 ευρώ πρόστιμο στον 
πελάτη

Στην Πελοπόννησο:

2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 
κέντρο διασκέδασης, με 
επιβολή 7ήμερης ανα-
στολής λειτουργίας, για 
εξυπηρέτηση υπεράριθ-
μων και όρθιων πελατών
Στην Κεντρική Μακεδο-
νία:

7 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σ κ α ς 

από εργαζόμενους, σε 
καταστήματα
300 ευρώ πρόστιμο, σε 
καφετέρια, για μη ανάρ-
τηση πινακίδας μέγιστου 
επιτρεπόμενου αριθμού 
ατόμων

Στην Κρήτη:

12 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας από εργαζόμενους 
και πελάτες, σε καταστή-
ματα
Στο Νότιο Αιγαίο:

8 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας από εργαζόμενους, 
σε καταστήματα
Στα Ιόνια Νησιά:

5 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας από εργαζόμενους 
και ιδιοκτήτες, σε κατα-
στήματα και μία από άτο-
μο σε εσωτερικό χώρο 
δημόσιας υπηρεσίας

Στη Θεσσαλία:

από 300 ευρώ πρόστιμο, 
σε 2 ιδιοκτήτες κατα-
στημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, για μη 
ανάρτηση πινακίδας μέ-
γιστου επιτρεπόμενου 
αριθμού ατόμων

Στη Στερεά Ελλάδα:

300 ευρώ πρόστιμο, σε 
ιδιοκτήτη εστιατορίου, 
για μη ανάρτηση πινακί-
δας μέγιστου επιτρεπό-
μενου αριθμού ατόμων
Από την έναρξη εφαρμο-
γής των νέων μέτρων (7 
Νοεμβρίου 2020) έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά 
10.868 ομοειδείς παρα-
βάσεις και έχουν συλλη-
φθεί 2.418 άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται 
με αμείωτη ένταση για 
την προστασία της δημό-
σιας υγείας.

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Πως την «πάτησε» 
το θύμα, τον δράστη 
αναζητά η ΕΛΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκονται 
οι έρευνες των αστυ-
νομικών Αρχών για την 
ταυτοποίηση άγνω-
στου μέχρι στιγμής 
δράστη, ο οποίος στις 
07/09 εξαπάτησε ημε-
δαπό στο νομό Έβρου. 

Συγκεκριμένα, ο δρά-
στης εντόπισε αγγελία 
σε διαδικτυακή ιστο-
σελίδα την οποία είχε 
αναρτήσει ο παθών, 
σχετικά με πώληση 
γεωργικού ελκυστήρα 
του παθόντος. Κατά 
την επικοινωνία τους, 
ο δράστης χρησιμοποι-
ώντας διάφορα τεχνά-

σματα και προφάσεις, 
κατάφερε να αποσπά-
σει προσωπικά τραπε-
ζικά δεδομένα του πα-
θόντα και αποκτώντας 
με αυτόν τον τρόπο 
πρόσβαση στους τρα-
πεζικούς του λογα-
ριασμούς, αφαίρεσε 
το ποσό των 22.835 
ευρώ.

 Ίντερνετ
Απάτη 23.000€ εις βάρος ημεδαπού μέσω ίντερνετ
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Στην επόμενη φάση 
του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος κατά-
φεραν να προκριθούν 
οι Μίνι Παίδες του Ν.Ο 
Καβάλας, καθώς κα-
τέκτησαν την 2η θέση 
στον Α’ Όμιλο της Θεσ-
σαλονίκης πίσω από 
τον Άρη.

Οι Καβαλιώτες σε 4 
αναμετρήσεις που 
έδωσαν μέσα στο Σαβ-
βατοκύριακο, σημείω-
σαν 2 νίκες και 2 ήττες, 
κάτι το οποίο ήταν αρ-
κετό για να τους δώσει 
το εισιτήριο για την β’ 
φάση του θεσμού, η 
οποία είναι προγραμ-
ματισμένη για το τρι-
ήμερο 24-26 Σεπτεμ-
βρίου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩ-
ΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΝΙ 
ΠΑΙΔΩΝ – Α’ ΦΑΣΗ

1η αγωνιστική
Άρης-ΕΑΤΕΚ 26-0
ΠΑΣ Φοίβος-ΟΦΘ 3-6

Ρεπό: Ν.Ο Καβάλας

2η αγωνιστική
Ν.Ο Καβάλας-ΠΑΣ 
Φοίβος 8-12
ΟΦΘ-Άρης 1-30

Ρεπό: ΕΑΤΕΚ

3η αγωνιστική
Άρης-Ν.Ο Καβάλας 
29-1
ΕΑΤΕΚ-ΟΦΘ 5-0

Ρεπό: ΠΑΣ Φοίβος

4η αγωνιστική
Ν.Ο Καβάλας-ΕΑΤΕΚ 
12-6
ΠΑΣ Φοίβος-Άρης 
0-21

Ρεπό: ΟΦΘ

5η αγωνιστική
ΟΦΘ-Ν.Ο Καβάλας 
8-9
ΕΑΤΕΚ-ΠΑΣ Φοίβος 
5-4

Ρεπό: Άρης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ 
ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ

Άρης 12 (106-2)
ΝΟ Καβάλας 6 (30-51)
ΕΑΤΕΚ 6 (16-42)
ΟΦΘ 3 (15-47)
ΠΑΣ Φοίβος 3 (19-40)
 ΕτικέτεςΝΟ Καβαλας-
Πανελλην

Πρόκριση στην β’ φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 
για τους Μίνι Παίδες του ΝΟΚ

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Μεταγραφική «βόμβα» από τον ΑΟΚ – Απόκτησε την Maryna 
Deinega
Hγυναικεία ομάδα 
βόλλευ του ΑΟΚ πυ-
ροδότησε μεταγρα-
φική «βόμβα» καθώς 
απόκτησε την έμπει-
ρη 33χρονη βολλευ-
μπολίστρια Maryna 
Deinega.
H Deinega κατάγεται 
από την Ουκρανία, έχει 
ύψος 1.88 και αγωνίζε-
ται ως διαγώνιος. Στο 
παρελθόν έχει αγωνι-
στεί στα πρωταθλή-

ματα της Ουκρανίας, 
της Λευκορωσίας, του 
Καζακστάν, της Φιν-
λανδίας, της Ισπανίας 
και φυσικά της Ελλά-
δας με την φανέλα του 
Ηρακλή Κηφισιάς.

Με αυτή την προσθήκη 
ο ΑΟΚ κάνει ξεκάθαρο 
το γεγονός πως θέλει 
να πρωταγωνιστήσει 
στο φετινό πρωτάθλη-
μα της Α2’.v

Ο  Υφυπουργός Αθλη-
τισμού με μήνυμά του 
στο twitter συνεχάρη 
τον Βαγγέλη Λιόλιο 
για την επικράτησή του 
στις εκλογές της ΕΟΚ, 

τονίζοντας παράλλη-
λα ότι «έλαβε τέλος η 
διοικητική ανωμαλία 
στην ομοσπονδία».

Αναλυτικά όσα έγραψε 

στο «τιτίβισμά» του:

«Συγχαρητήρια στον 
νέο πρόεδρο της ΕΟΚ, 
Βαγγέλη Λιόλιο και 
σε όλο το νεοεκλεγέν 
ΔΣ της Ομοσπονδίας 
μπάσκετ. Η διοικητική 
ανωμαλία τόσων μη-
νών έλαβε τέλος και 
πλέον, σε συνεργασία 
με όλες οι δυνάμεις 
του αθλήματος, μπο-
ρούμε άμεσα να εργα-
στούμε για την περαι-
τέρω ανάπτυξή του».

Αυγενάκης: 
«Η διοικητική ανωμαλία στην ΕΟΚ έλαβε τέλος»



Ηπρεμιέρα της φάσης 
των Ομίλων του Κυπέλ-
λου της ΕΠΣ Καβάλας 
πραγματοποιήθηκε αυτό 
το Σαββατοκύριακο.
Τα φαβορί έκαναν το 
χρέος τους στις περισσό-
τερες περιπτώσεις ενώ 
νίκες-έκπληξη πέτυχαν 
ο Απόλλων Χρυσοχωρί-
ου, ο ΑΣ Παγγαίο και ο 
ΠΑΟΚ Αγίου Ανδρέα κό-
ντρα σε ομάδες μεγαλύ-
τερης κατηγορίας.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ ΚΑΒΑ-
ΛΑΣ – ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 1Η ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΗ
Α.Ο Ποταμιάς-Άρης Πρινου 
2-4
Θεαγενης-Αιας Παναγίας 
1-1

Α’ ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ
Άρης Πρίνου 3 (4-2)
Αίας Παναγίας 1 (1-1)
Θεαγένης 1 (1-1)
Α.Ο Ποταμιάς 0 (2-4)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 2Η ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΗ
Αναγέννηση Λιμεναριων-
Κεραυνός Καλλιράχης 1-0

Ρεπό: Δόξα Θεολόγου

Β’ ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ

Αναγέννηση Λιμεναρίων 3 
(1-0)
Δόξα Θεολόγου* 0 (0-0)
Κεραυνός Καλλιράχης 0 (0-1)
(*) Έχει κάνει το ρεπό της
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ – 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΗ

Απόλλων Χρυσοχωριου-
Αρης Πηγών 1-0
Πανιώνιος Ξερια-Μακεδο-
νικός Αγιασματος 2-3

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ
Μακεδονικός Αγιάσματος 3 
(3-2)
Απόλλων Χρυσοχωρίου 3 
(1-0)
Πανιώνιος Ξεριά 0 (2-3)
Άρης Πηγών 0 (0-1)
 

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ – 1Η ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΗ
Καβάλα 2004-Ναζιανζος 
2-0
Άγιος Λουκάς-Ατρόμητος 
Χαλκερου ΑΝΑΒΟΛΗ

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ
Καβάλα 2004 3 (2-0)
Ατρόμητος Χαλκερού* 0 (0-
0)
Άγιος Λουκάς* 0 (0-0)
Ναζιανζός 0 (0-2)
(*) Έχουν παιχνίδι λιγότερο

Ε’ ΟΜΙΛΟΣ – 1Η ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΗ
ΠΑΟΚ Καβάλας-Βύρωνας 
Καβάλας 0-5
Ηρακλής Καβάλας -ΑΕΚ 

Καβάλας 1-3

Ε’ ΟΜΙΛΟΣ – 1Η ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΗ
Βύρωνας Καβάλας 3 (5-0)
ΑΕΚ Καβάλας 3 (3-1)
Ηρακλής Καβάλας 0 (1-3)
ΠΑΟΚ Καβάλας 0 (0-5)

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ – 1Η ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΗ

Μ.Α Φιλίππων-Δόξα Αμυ-
γδαλεωνα 1-4
Άρης Ζυγού-Ασπίς Πολυ-
στύλου 1-1

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ
Δόξα Αμυγδαλεώνα 3 (4-1)
Ασπίς Πολυστύλου 1 (1-1)
Άρης Ζυγού 1 (1-1)
Μ.Α Φιλίππων 0 (1-4)

Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ – 1Η ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΗ
Κεραυνός Κρηνιδων-Αετος 
Οφρυνίου 0-3
ΑΣ Παγγαίο-Ενωση Παγ-
γαιϊκου Δρυαδας 3-2

Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ
Αετός Οφρυνίου 3 (3-0)
ΑΣ Παγγαίο 3 (3-2)
Ένωση Παγγαιϊκού Δρυά-
δας 0 (2-3)

Κεραυνός Κρηνίδων 0 (0-3)

Η’ ΟΜΙΛΟΣ – 1Η ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΗ
Ελπίδες Καβάλας-Ορφέας 
Ελευθερούπολης 0-5

Μακεδονικός Αμισιανων-
Βυζαντιο Κόκκινοχώματος 
1-2

Η’ ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ
Ορφέας Ελευθερούπολης 
3 (5-0)
Βυζάντιο Κοκκινοχώματος 
3 (2-1)
Μακεδονικός Αμισιανών 0 
(1-2)
Ελπίδες Καβάλας 0 (0-5)

Θ’ ΟΜΙΛΟΣ – 1Η ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΗ
Ατρόμητος Ακροβουνίου-
Βρασιδας Ν. Περαμου 0-3
ΠΑΟΚ Αγ. Ανδρέα-Κεραυ-
νός Ελευθερών 2-1

Θ’ ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ
Βρασίδας Ν. Περάμου 3 (3-
0)
ΠΑΟΚ Αγ. Ανδρέα 3 (2-1)
Κεραυνός Ελευθερών 0 (1-
2)
Ατρόμητος Ακροβουνίου 0 
(0-3)
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Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας των Ομίλων του Κυπέλλου της 
ΕΠΣ Καβάλας

Καμία απόφαση για κλήρωση ή σέντρα από την ΓΣ της Superleague 2 
– Ορίστηκε νέα σύσκεψη

Καμία απόφαση για την 
ημερομηνία έναρξης του 
πρωταθλήματος, αλλά 
ούτε και για το πότε θα 
πραγματοποιηθεί η κλή-
ρωση δεν πάρθηκε στην 
σημερινή Έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση της Super 
League 2.
Κεντρικό θέμα της συνέ-
λευσης ήταν η απόφα-
ση της ΕΠΟ να εγκρίνει 
το «1+1» που ζητά η 
Superleague με τις ομά-
δες και την διοργανώ-
τρια αρχή να δηλώνουν 
έντονη δυσαρέσκεια.

Όσον αφορά την έναρ-

ξη του πρωταθλήματος, 
η διοργανώτρια τηρεί 
στάση αναμονής, καθώς 
πρέπει να επιλυθούν τα 
ζητήματα αδειοδοτήσε-
ων αλλά και του τελικού 
αριθμού των ομάδων 
που θα συμμετάσχουν 
στο εν λόγω πρωτάθλη-
μα με την διοργανώτρια 
να πιστεύει πως όλα θα 
ξεκαθαρίσουν την ερχό-
μενη εβδομάδα.

Σε ό,τι αφορά τους αντι-
προέδρους της λίγκας, 

υποψήφιοι χωρίς αντίπα-
λο ήταν οι Χαράλαμπος 
Σταμούλης (ΠΑΕ Απόλ-
λων Πόντου) και Αχιλλέ-
ας Μπίκας (ΠΑΕ Βέροια), 
που με 23 ναι, 3 όχι και 
3 λευκά αναλαμβάνουν 
πόστα, Α’ και Β’ αντιπρο-
έδρου, αντίστοιχα.

Τέλος, η επόμενη σύσκε-
ψη της Superleague 2 
θα πραγματοιηθεί, εκτός 
απροόπτου, την επόμενη 
Παρασκευή (17/09).


