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Προέδροι των Επιμελητηρίων 
 μετέφεραν το πρόβλημα των 

ανατιμήσεων στον Αλέξη Τσίπρα

Καβάλα
“Άρχισαν τα όργανα” 

στην Καβάλα | Κατάστημα 
δεν ανοίγει συμβολικά 
λόγω απαγόρευσης της 

μουσικής!

Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ 
Δεσμεύομαι για προοδευτική 

διακυβέρνηση, ...

Μανώλης Κουτουλάκης
Σύντομα θετικές ειδήσεις για 

επιδότηση ακτοπλοϊκής γραμμής

Σελ. 4

Θάσος
Νεκρός 22χρονος σε 

εγκαταλελειμμένο 
ξενοδοχείο

Ο Δήμος Παγγαίου
“εγκαινιάζει” τους 

πρώτους σταθμούς 
φόρτισης ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων
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ΕΚΠΛΗΚΤΟΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
Η ΚΑΒΑΛΑ
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Γράφει 
ο Κώστας Υφαντής*

*Καθηγητής Διεθνών 
Σχέσεων στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο και ερευ-
νητικός εταίρος στο ΙΔΙΣ

Τελικά, το καλοκαίρι 
ήταν ήρεμο στο πεδίο… 
Παρά τις συνηθισμένες 
ρητορικές εξάρσεις, η 
Αγκυρα σεβάστηκε το 
άτυπο moratorium του 
καλοκαιριού. Οχι χωρίς 
σημαντικές εξαιρέσεις, 
βεβαίως. Το άνοιγμα της 
Αμμοχώστου δημιουργεί 
νέα τετελεσμένα, που έρ-
χονται να επιβεβαιώσουν 
ότι η επιμονή της Τουρκί-
ας στη νομιμοποίηση της 
διχοτόμησης ίσως δεν 
είναι μια αρχική, μαξιμα-
λιστική διαπραγματευτι-
κή θέση. Στο Κυπριακό, 
το καλοκαίρι δεν ήταν 
καθόλου ήρεμο. Στο μέ-
τωπο των ελληνοτουρ-
κικών σχέσεων, η ακτι-
νογραφία της στιγμής 
είναι εξαιρετικά θολή.

Ποια είναι, όμως, 
τα δεδομένα;

Πρώτον, παραμένου-
με σε κατάσταση απο-
κλιμάκωσης που επι-

βεβαιώθηκε από τη 
συνάντηση του Ελληνα 
πρωθυπουργού και του 
Τούρκου Προέδρου στις 
14 Ιουνίου 2021. Είναι 
πιθανή μια νέα συνά-
ντηση στο περιθώριο 
της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη 
στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Δεύτερον, η Τουρκία δεν 
έχει ακόμη προτείνει ημε-
ρομηνία για τον επόμενο 
γύρο των διερευνητικών 
επαφών. Είναι προφανές 
ότι είναι μία διαδικασία 
που δεν την επιθυμεί, 
έχει συρθεί σε αυτήν 
και θα συνεχίσει να την 
απαξιώνει, επιδιώκοντας 
μία πολιτική διαπραγμά-
τευση σε υψηλό επίπεδο.

Τρίτον, στην κορυφή της 
τουρκικής ατζέντας και 
για λόγους ουσίας, αλλά 
και εντυπώσεων είναι η 
Θράκη και το καθεστώς 
αποστρατιωτικοποίησης 
των ελληνικών νησιών 
του ανατολικού Αιγαίου. 
Και στις δύο περιπτώ-
σεις, η τουρκική ηγεσία 
θεωρεί ότι απολαμβάνει 
ενός νομικού πλεονε-
κτήματος αλλά και ενός 
«ηθικού» πλεονεκτήμα-

τος στα μάτια της διε-
θνούς κοινότητας. Για 
τον Πρόεδρο Ερντογάν, η 
επιμονή με τη Θράκη εί-
ναι όχι μόνο συμβολικού 
χαρακτήρα. Εντάσσεται 
οργανικά στο αφήγημα 
που έχει οικοδομήσει 
για τον εαυτό του ως 
πρωταθλητή των δικαι-
ωμάτων των απανταχού 
Τούρκων, αλλά και σου-
νιτών μουσουλμάνων. 
Η πολιτική πίεση θα συ-
νεχιστεί. Το ζήτημα της 
αποστρατιωτικοποίησης 
των ελληνικών νησιών 
είναι κρίσιμο. Η Αγκυρα 
θεωρεί ότι μπορεί εμμέ-
σως να αμφισβητεί την 
ελληνική κυριαρχία ανα-
φερόμενη στη Συνθήκη 
της Λωζάννης και έτσι να 
ενισχύσει τη θέση της ότι 
πριν από τη διαπραγμά-
τευση για την οριοθέτη-
ση της υφαλοκρηπίδας 
και της ΑΟΖ θα πρέπει 
να λάβει χώρα μια δια-
πραγμάτευση για το κα-
θεστώς κάποιων νησιών. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η 
Τουρκία θα συνεχίσει να 
επιδιώκει μια περιφερει-
ακή πολυμερή διάσκεψη 
κορυφής και καλό θα εί-
ναι η Αθήνα (και η Λευ-
κωσία) να είναι έτοιμη 

με δικές της προτάσεις.

Την ίδια στιγμή, η Τουρ-
κία κινείται για να ενι-
σχύσει τη θέση της στην 
περιοχή. Η τουρκική δι-
πλωματία έχει αποδυθεί 
σε μια μεγάλη προσπά-
θεια να βελτιώσει τις 
διμερείς σχέσεις με κρί-
σιμους γεωπολιτικούς 
παίκτες στην ανατολική 
Μεσόγειο και την ευ-
ρύτερη Μέση Ανατολή. 
Είναι σε εξέλιξη μια επι-
χείρηση γοητείας στην 
Αίγυπτο, στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, σε 
πρωτεύουσες της Ε.Ε. και 
φυσικά στην Ουάσιγκτον. 
Προφανώς και αυτή η 
επιχείρηση διπλωματικής 
επαναφοράς θα συνε-
χιστεί με αμείωτη έντα-
ση. Αλλωστε, δεν είναι 
η πρώτη φορά. Αν δεν 
αλλάξει κάτι δραματικά, 
η σταδιακή επαναπρο-
σέγγιση της Αγκυρας με 
περιφερειακούς παράγο-
ντες θα εξελιχθεί ομαλά.

Αυτό δεν χρειάζεται να 
προκαλεί ανησυχία στην 
Αθήνα. Το πλέγμα των 
στρατηγικών σχέσεων 
που οικοδόμησε η ελ-
ληνική εξωτερική πολι-

τική δεν είναι συγκυρι-
ακού χαρακτήρα, έστω 
και αν τις υπαγόρευσε 
η τουρκική επιθετικότη-
τα. Η Ελλάδα έχει κατα-
φέρει να αναδειχθεί σε 
σημαντικό παίκτη στην 
περιοχή, ανακαλύπτο-
ντας συμπτώσεις συμ-
φερόντων και χτίζοντας 
συνεργασίες στο πε-
δίο της ασφάλειας που 
υπερβαίνουν την όποια 
στιγμιαία -στον ιστορι-
κό χρόνο- αντιτουρκική 
συσπείρωση. Οι διμερείς 
σχέσεις με τους πιο επι-
δραστικούς περιφερεια-
κούς παίκτες έχουν ήδη 
βελτιώσει τους συσχετι-
σμούς ισχύος υπέρ της 
Αθήνας και αυτό θα πα-
ραμείνει ένα στοιχείο της 
ελληνικής στρατηγικής.

Το φθινόπωρο και ο χει-
μώνας θα είναι μια περίο-
δος γεμάτη από εξελίξεις 
σε πολλά μέτωπα. Στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, οι 
γερμανικές εκλογές και 
το αποτέλεσμά τους θα 
διαμορφώσουν ένα νέο 
τοπίο, αφού μετά από 
δύο σχεδόν δεκαετίες η 
Αγκελα Μέρκελ δεν θα 
αποτελεί μέρος της δια-
πραγμάτευσης. Μία νίκη 

των Σοσιαλδημοκρατών 
θα είναι σημαντική, αλλά 
δύσκολα θα δούμε μεί-
ζονες αλλαγές στη γερ-
μανική εξωτερική πολιτι-
κή. Στις ΗΠΑ, οι εικόνες 
της αποχώρησης των τε-
λευταίων στελεχών των 
αμερικανικών ενόπλων 
δυνάμεων θα ξεχαστούν 
και οι προτεραιότητες 
της διοίκησης Μπάιντεν 
στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό θα επανέλ-
θουν στην επικαιρότητα. 
Οι αμερικανοτουρκικές 
σχέσεις θα συνεχίσουν 
να διαμορφώνονται πε-
ρισσότερο από το ζήτη-
μα των S-400 και των 
σχέσεων της Αγκυρας 
με την Μόσχα και λι-
γότερο από τη δραστη-
ριοποίηση της Τουρ-
κίας στο Αφγανιστάν.

Ισως το πιο σημαντικό 
μέτωπο για την ελληνι-
κή εξωτερική πολιτική 
βρίσκεται στην έρημο 
της Λιβύης. Η Αγκυρα 
θα συνεχίσει να διεκδικεί 
τον ρόλο που της επε-
φύλαξε ο Σαράτζ και η 
Αθήνα θα συνεχίσει να 
αναδεικνύει τον τουρ-
κικό τυχοδιωκτισμό. Οι 
εκλογές είναι ορόσημο.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

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

e-mail: info@enachannel.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Διάσταση Ο.Ε. 
ΕΚΔΟΤΗΣ

Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Ελευθέριος Κουκουτίνης 

 
ΓΡΑΦΟΥΝ

Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
Παπάζογλου, Χριστίνα Νεφραίμ, 

Τζούλια Βασιλείου, Γιαννης 
Χ’εμμανουήλ, Κώστας Παπακοσμάς,  

Παναγιώτης Πυλιώτης, Τάσος 
Μπερμπατάκης

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών       60€ + 
ΦΠΑ
Ε.Π.Ε. & Α.Ε. - Τράπεζες    90€ + ΦΠΑ
Σωματείων- Συλλόγων       150€ + ΦΠΑ
Ενώσεων & Οργανισμών   500€ + ΦΠΑ
Δήμων-Κοινοτήτων            1200€ + ΦΠΑ
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Η ΑΠΟΨΗ
Τα ανοιχτά μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής

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  Δημήτρης Μάρδας

Στη Σερβία οι ξένοι 
επενδυτές περιμένουν 
στην ουρά! Η Αλβα-
νία μετατρέπεται σε 
τουριστικό παράδεισο 
προσελκύοντας διε-
θνή κεφάλαια. Οι οι-
κονομίες χωρών της 
πρώην Ανατολικής 
Ευρώπης τρέχουν, 
ενώ εμείς βλέπου-
με την πλάτη και από 
απόσταση μάλιστα, 
της Πορτογαλίας και 
Ισπανίας.

Ακόμη, από την Τεχε-
ράνη, την Μπανκ Κονγκ 
ως την Δαμασκό, το 
Τελ Αβίβ, τη Σεούλ και 
την Κωνσταντινούπολη 
όπως κι άλλου οι πόλεις 
αλλάζουν. Μοντέρνα 
σύγχρονα υψηλά κτήρια 
αντικαταστούν τις παλιές 
δομές των πόλεων ενώ 
θεαματικές αλλαγές στο 
χώρο της παραγωγής 
γεμίζουν τον πλανήτη. 
Αντίθετα, εμείς συνεχί-
ζουμε να αναπαράγουμε 
το μικρό και το μέτριο σε 
πόλεις και στην οικονο-
μία αφού μας τρομάζει 
το μεγάλο, το σύγχρονο 
και το επιβλητικό.

Στις ΗΠΑ γίνεται μάχη 
κινήτρων ανάμεσα στους 
κυβερνήτες των πολιτει-
ών για την προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων. Στην 
Τουρκία τον υποψήφιο 
μεγάλο επενδυτή τον 
περιμένουν στο αερο-
δρόμιο ο δήμαρχός της 

πόλης με τον αντίστοιχο 
περιφερειάρχη και κά-
ποιο ανώτατο κυβερνητι-
κό στέλεχος, παρέχοντας 
πλήθος διευκολύνσεων 
ο καθένας από την πλευ-
ρά του.

Η προσφορά, λόγου χά-
ριν, δωρεάν ή φθηνής 
γης είναι ένα από τα 
πολλά τους κίνητρα. Επί-
σης, αλλάζουν χαράξεις 
δρόμων ή καταργούν 
δρόμους δίχως χρήση 
για να ολοκληρωθεί μια 
επένδυση χωρίς κωλύ-
ματα. Εδώ συμβαίνει το 
ακριβώς αντίθετο. Χα-
ράσσονται δρόμοι με 
ελάχιστη χρησιμότητα, 
απλά και μόνο γιατί αυτό 
προβλέπεται, προκαλώ-
ντας προβλήματα είτε σε 
παραγωγικές μονάδες 
είτε σε τουριστικές εγκα-
ταστάσεις πεντάστερων 
ξενοδοχείων.

Κι εμείς περιμένουμε 

επενδύσεις βιώνοντας 
την αυταπάτη σύμφωνα 
με την οποία η μείωση 
των φορολογικών συ-
ντελεστών και μόνο θα 
φέρει τσουνάμι ξένων 
επιχειρηματιών. Ακόμη 
και αν οι φορολογικοί 
συντελεστές μειωθούν 
στο 5% δεν πρόκειται 
να γίνουν σοβαρές επεν-
δύσεις στη χώρα, αν δε 
διορθωθούν κάποιοι άλ-
λοι σημαντικότεροι ανα-
σταλτικοί παράγοντες 
που προκαλούν εύλο-
γο φόβο και αποτροπή 
στους επενδυτές.

To αναποτελεσματικό 
νομικό πλαίσιο της δια-
δικασίας αδειοδότησης 
μιας επένδυσης, τα προ-
βλήματα της χρήσης της 
γης και η χρονοβόρα δι-
καστική εμπλοκή σε πε-
ριπτώσεις διενέξεων με 
οικονομικό περιεχόμενο 
είναι τρεις κύριοι παρά-
γοντες αποτροπής των 

επενδύσεων. Ουδείς έχει 
τον χρόνο και την υπο-
μονή να περιμένει πέντε 
ως δεκαπέντε χρόνια 
(βλ Costa Navarino) μια 
απόφαση δικαστηρίου.

Τι κρατά τις επενδύσεις μακριά από την Ελλάδα
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Καβάλα
“Άρχισαν τα όργανα” στην Καβάλα | Κατάστημα δεν ανοίγει συμβολικά λόγω 
απαγόρευσης της μουσικής!

Όπως χαρακτηριστι-
κά αναφέρει σε ανα-
κοίνωση του στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης:

Βρισκόμαστε στη δυ-

σάρεστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε πως 
από σήμερα Παρασκευή 

17/09 έως Παρασκευή 
24/09, το κατάστημα θα 
παραμείνει κλειστό.

Δυστυχώς, είναι ήδη 
αδύνατο να μπορέσουμε 
να δουλέψουμε σε εσω-
τερικό χώρο: Κάνοντας 
τον μπαμπούλα (Έλεγχος 
Εμβολιασμού), αποστά-
σεις τραπεζοκαθισμά-
των, φορώντας μάσκες, 
τήρηση 80% πληρότητας 
του χώρου.

Σα να μην έφτανε αυτό, 
τώρα απαγορεύεται η 
μουσική όλο το εικοσι-
τετράωρο καθώς και η 

κυκλοφορία από 01:00 
– 06:00.

Αποφασίσαμε λοιπόν να 
κλείσουμε για αυτήν την 
εβδομάδα που θα δι-
αρκούν τα μέτρα αυτά, 
κρατώντας πολύ μικρό 
καλάθι ότι δεν θα πά-
ρουν παράταση. Η από-
φαση αυτή έλαβε χώρα 
για αρκετούς λόγους 
αλλά κυρίως για λόγους 
συμβολικού χαρακτήρα.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας 
λοιπόν ως προς τα αβά-
σταχτα μέτρα για τις επι-
χειρήσεις, αλλά και γε-

νικότερα, αναστέλλουμε 
την λειτουργία του κα-
ταστήματός μας για την 
εβδομάδα αυτή. Σε πε-
ρίπτωση παράτασης των 
μέτρων θα ακολουθήσει 
σχετική ενημέρωση για 
το πότε θα λειτουργή-
σουμε ξανά!

Ζητούμε συγγνώμη για 
την οποιαδήποτε ανα-
στάτωση!

Σας ευχαριστούμε μιας 
και είμαστε σίγουροι 
πως στηρίζετε την από-
φασή μας!

Καβάλα
Εκκενώθηκε το Δικαστικό Μέγαρο της Καβάλας μετά από τηλεφώνημα για βόμβα
Εκκενώθηκε το Δικαστι-
κό Μέγαρο της καβάλας 
το πρώι της Παρασκευής 
17 Σεπτεμβρίου 2021, 
έπειτα από τηλεφώνη-
μα αγνώστου ο οποίος 
προειδοποιούσε για το-
ποθέτηση εκρηκτικού 
μηχανισμού εντός του 
κτιρίου. Ύστερα από το 
τηλεφώνημα, αποφασί-
στηκε προληπτικά η εκ-
κένωση του Δικαστικού 

Μεγάρου. Στο σημείο 
έσπευσαν αστυνομικοί 
του τμήματος εξουδε-
τέρωσης εκρηκτικών 
μηχανισμών, οι οποίοι 
ερεύνησαν τους χώρους 
με ειδικά εκπαιδευμένο 
σκυλί. Τελικά στις 12:15 
και μετά από την ολο-
κλήρωση του ελέγχου 
συνεχίστηκε κανονικά η 
λειτουργία του δικαστι-
κού Μεγάρου.

Καβάλα
Ξεκίνησε η δίκη για την πεσμένη γέφυρα

Ξεκίνησε το μεση-
μέρι της Πέμπτης 16 
Σεπτεμβρίου όπως 
αρχικά είχε οριστεί 
η δίκη για την πε-
σμένη γέφυρα στην 
Καβάλα.

Στα δικαστήρια Καβά-
λας βρέθηκαν οι κα-
τηγορούμενοι για την 
υπόθεση τότε Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών  Έρ-
γων Ευαγγελία Δρα-
κονάκη αλλά και ο 
διευθυντής της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας του Δή-

μου Καβάλας Μάκης 
Χαραλαμπίδης.

Μάρτυρες υπεράσπι-
σης θα καταθέσουν ο 
Δήμαρχος Καβάλας 
Θόδωρος Μουριάδης, 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
ΑΜ Απόστολος Παυλί-
δης κτλ ενώ κατέθεσε 
κατά την διάρκεια της 
χθεσινής δικαστικής 
διαδικασίας ο οδηγός 
του γερανού που περ-
νούσε από την γέφυρα 
όταν αυτή έπεσε.
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Οι πρώτοι σταθμοί φόρ-
τισης ηλεκτρικών οχη-
μάτων τοποθετήθηκαν 
στην Ελευθερούπολη και 
τη Νέα Πέραμο του δή-
μου Παγγαίου στην Κα-
βάλα.

Ο Δήμος Παγγαίου ακο-
λουθώντας την πράσινη 
πολιτική και την μεγάλη 

προσπάθεια να ακολου-
θήσουν δημότες και όχι 
μόνο τα νέα δεδομένα 
στην ηλεκτρική ενέργεια 
δίνει το σημαντικότερο 
μήνυμα για την επόμενη 
ημέρα.

Μπροστά από τους 
σταθμούς φόρτισης λοι-
πόν δημιουργήθηκαν και 

θέσεις στάθμευσης απο-
κλειστικά για τα ηλεκτρι-
κά οχήματα έτσι ώστε ο 
καταναλωτής να μπορεί 
να φορτίσει… ανενόχλη-
τος το «πράσινο» όχημά 
του.

Αξίζει να σημειωθεί 
ότι έχουν τοποθετηθεί 
σταθμοί στάθμευσης από 
στην Ελευθερούπολη, 
Νέα Πέραμο αλλά και τις 
επόμενες μέρες στην πα-
ραλία Οφρυνίου.

Οι πολίτες που ενδιαφέ-
ρονται να χρησιμοποιούν 
το σημείο φόρτισης θα 
μπορούν να αποκτήσουν 
προπληρωμένες κάρτες 
από τον δήμο Παγγαίου 
ενώ η χρεώση θα πραγ-
ματοποιείται αναλόγως 
την κιλοβατώρα που κα-
ταναλώνεται.

 «Θα συμβληθούμε το 
επόμενο χρονικό δι-
άστημα με εταιρείες 
ώστε να δημιουργηθεί 
application για να μπο-
ρεί εύκολα ο χρήστης 
να προγραμματίσει το 
ραντεβού για τη φόρτι-
ση, ενώ και η πληρωμή 
θα μπορεί να γίνει μέσω 
αυτού», σημείωσε στη 
Voria.gr ο αντιδήμαρχος 

Οικονομικών και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών του δή-
μου Παγγαίου Χρήστος 
Μποσμπότης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο Δήμος Παγγαίου συ-

νεργάστηκε με ελληνική 
εταιρεία που πλέον έχει 
ανοίξει τα φτερά της και 
δίνει το δυναμικό παρών 
στην ηλεκτρική ενέρ-
γεια.Πιο συγκεκριμένα η 
εταιρεία MC CHARGERS 

πλέον “ταξιδεύει” την 
πράσινη πολιτική και 
εκτός συνόρων και η 
ελληνική επιχειρηματι-
κότητα αποκτά μία νέα 
δυναμική σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο!

Ο Δήμος Παγγαίου “εγκαινιάζει” τους πρώτους σταθμούς 
φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Ελευθερούπολη
Μια γωνιά που χωράει τη σχολική ιστορία ενός αιώνα

Η «ζωντανή» εξέλι-
ξη του σχολείου στο 
πέρασμα των ετών: 
Ο Βασίλης Βεργό-
πουλος μεταμόρφωσε 
τον ισόγειο χώρο της 
κατοικίας του σε ένα 
ιδιότυπο μουσείο στο 
οποίο φιλοξενείται 
μια εντυπωσιακή συλ-
λογή με περισσότερα 
από 6.000 εκθέματα

Τα τελευταία χρόνια, 
ένας μικρός χώρος στο 
κέντρο της παλιάς πόλης 
της Ελευθερούπολης του 

Δήμου Παγγαίου στην 
Καβάλα, έχει χωρέσει 
τη σχολική ιστορία ενός 
αιώνα χάρη σε έναν δά-
σκαλο που έβαλε στόχο 
και σκοπό της ζωή του 
να διατηρήσει ζωντανές 
σχολικές μνήμες και ει-
κόνες που συνοδεύουν 
τις αναμνήσεις χιλιάδων 
μαθητών.

Ο Βασίλης Βεργόπου-
λος, χάρη στην επιμονή, 
την υπομονή, αλλά κυρί-
ως χάρη στο μεράκι και 
την αγάπη που τον δια-

κρίνει, κατάφερε να με-
ταμορφώσει κυριολεκτι-
κά τον ισόγειο χώρο της 
κατοικίας του σε ένα ιδι-
ότυπο μουσείο. Ένα μι-
κρό μουσείο που φιλοξε-
νεί μια μεγάλη συλλογή 
σχολικών αντικειμένων, 
την οποία συγκέντρω-
σε ο ίδιος με κόπο και 
προσπάθεια τα τελευ-
ταία 25 και πλέον χρόνια 
είτε αγοράζοντάς τα είτε 
μέσα από δωρεές, είτε 
μέσα από τα… σκουπίδια, 
όταν δημοτικά σχολεία 
έκλειναν γιατί δεν είχαν 
άλλους μαθητές.

Πρόκειται για μια εντυ-
πωσιακή συλλογή με 
περισσότερα από 6.000 
εκθέματα, αποτελούμε-
να από κάθε τι μικρό ή 
μεγάλο που συνέθετε τη 
σχολική ζωή του μαθητή 
και της μαθήτριας τα τε-
λευταία 100 χρόνια.

Σχολικές τσάντες, τετρά-
δια και πλάκες, ένας πολύ 

μεγάλος αριθμός σχολι-
κών βιβλίων με ορισμένα 
να χρονολογούνται από 
τον 19ο αιώνα, μελανο-
δοχεία, κονδυλοφόροι, 
χάρτες, ξύλινα θρανία, 
φωτογραφίες, απολυ-
τήρια, πτυχία, διορισμοί 
δασκάλων, εγκυκλίους 
του υπουργείου Παιδεί-
ας, όργανα φυσικής, χη-
μείας και μαθηματικών, 
χειροποίητες εικονογρα-
φημένες πινακίδες για 
την καλύτερη κατανόηση 
των μαθημάτων, σχολι-
κές ποδιές, εγκυκλοπαί-

δειες, πολύγραφοι, κα-
ζάνια για την παρασκευή 
του συσσιτίου την περί-
οδο της κατοχής και του 
εμφυλίου, ακόμη και λα-

γοπόδαρα που τα παλιά 
χρόνια οι μαθητές χρησι-
μοποιούσαν για να σβή-
νουν τις πλάκες, όταν 
δεν υπήρχαν τετράδια.

*Σε γεφύρι αναστεναγμών αλλά και επικίνδυνο ση-
μείο για τις ζωές των ανθρώπων, έχει αναχθεί η 
γέφυρα στο Παλιό Νοσοκομείο της Καβάλας..Δύο 
χρόνια και επιπλέον πέρασαν από την ιστορική 
πτώση και ακόμη αναζητούνται υπεύθυνοι για την 
αναστήλωσή της

**Πάσχα το Ελληνικό, με σούβλες χορούς, οικογέ-
νεια και φίλους υπόσχονται οι λοιμωξιολόγοι για 
φέτος. Τα κρούσματα μειώνονται, οι εμβολιασμοί 
αυξάνονται και η αγωνία για την μεγάλη επιστρο-
φή στην κανονικότητα μεγενθύνεται….και δωρεάν 
self τεστ στα φαρμακεία μην  ξεχνιόμαστε

***Ανοίξτε την Νυμφαία φωνάζουν φορείς και κά-
τοικοι της Περιφέρειας μας! Και φαίνεται ότι εισα-
κούγονται οι φωνές και η Νυμφαία θα ανοίξει και 
ο κορωνοϊος θα φύγει..Άντε να διαφημίσουμε τα 
κάλη του τόπου μας τώρα στο εξωτερικό 

Μικρογραφίες
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Ολοκλήρωση του Έργου DACIAT από την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης  

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) ολοκλήρωσε επιτυχώς τις 

δράσεις του έργου «Improving the existing competences and developing new ones in 

the aquaculture and fish products trade sector/ Βελτίωση των υφιστάµενων 

ικανοτήτων και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας και 

της εµπορίας των αλιευτικών προϊόντων» και ακρωνύµιο “DACIAT” και συµµετείχε στο 

συνέδριο λήξης που πραγµατοποιήθηκε στη Ρουµανία στις 17 Σεπτεµβρίου 2021. 

Στο Εταιρικό Σχήµα συµµετείχαν και συνεργάστηκαν οι φορείς: 

1. Danube Delta National Institute for Research and Development (Ρουµανία)  

2. Fishing Areas Federation (Ρουµανία) 

3. Association of Cross-border Cooperation “Lower Danube Euroregion” (Ρουµανία) 

4. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ελλάδα) 

5. Karadeniz Technical University Faculty of Marine Sciences (Τουρκία) 

6. Agency of Sustainable Development and European Integration “Lower Danube 

Euroregion” (Ουκρανία)  

Κατά την υλοποίηση του έργου, οι επιχειρηµατίες του τοµέα της υδατοκαλλιέργειας είχαν την 

ευκαιρία, µέσω εργαστηρίων και  επιτόπιων επισκέψεων που πραγµατοποιήθηκαν σε 

εγκαταστάσεις επιχειρήσεων του τοµέα, τόσο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  

όσο και στις χώρες  των εταίρων του προγράµµατος, να ανταλλάξουν ιδέες και καλές  πρακτικές 

ενθαρρύνοντας  τη δηµιουργία νέων συνεργασιών στον εν λόγω τοµέα.  Επίσης δηµιουργήθηκε 

ένα Εικονικό Κέντρο Δεξιοτήτων Ιχθυοκαλλιέργειας, το οποίο αποτελεί µια διαδικτυακή 

πλατφόρµα ελεύθερης πρόσβασης, όπου  επιχειρηµατίες του κλάδου µπορούν να την 

επισκεφθούν και να  αντλήσουν χρήσιµες πληροφορίες, πρότυπα, συνδέσµους, ειδήσεις και 

καλές πρακτικές στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών ή να αναπτύξουν νέες δεξιότητες.  

Το Έργο χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα “Cross-Border Cooperation Black Sea 

Basin Program 2014-2020”. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα 

http://daciat.ro/ . 
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Η προσπάθεια συνεχίζεται … 
Φάληρο : Η ..φύση, η ιστορία και το .. μέλλον 
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Στην πανέμορφη πόλη 
που ζούμε η φύση έρ-
χεται και προσθέτει κα-
θημερινά τις δικιές τις 
πινελιές ομορφιάς και 
αισιοδοξίας. Στην περιο-
χή “ Φαλήρου” πριν 15 
..περίπου χρόνια ένας 
μεγάλος νοτιάς δημι-
ούργησε ένα μεγάλο 
..κενό κάτω από τις επι-
χωματώσεις και το τεί-
χος που είχε κατασκευ-
αστεί στη δεκαετία του 
1960 . Το γεγονός αυτό 
εντόπισε ένας ερασιτέ-
χνης ψαράς ο οποίος 
ενημέρωσε άμεσα, τον 
τότε Νομάρχη,  αείμνη-
στο Θεόδωρο Καλλιο-
ντζή. 
Η αντίδραση του τελευ-
ταίου ήταν άμεση και 
αποτελεσματική. Ένα 
μεγάλο έργο θωράκισης 
του σημείου ξεκίνησε και 
ολοκληρώθηκε αρκετά 
σύντομα   με αποτέλε-
σμα να μην ..κινδυνεύει 
το σημείο να .. καταρ-
ρεύσει. Οφείλουμε την 
απόδοση τιμής και τα 
εύσημα στον αείμνηστο 
Θόδωρο για την άμεση 

αντιμετώπιση του προ-
βλήματος. 
Σήμερα η έκταση που 
θωρακίστηκε έχει γίνει 
ένα φυσικό δάσος από 
κάθε λογής .. δένδρα 
και μάλιστα κάποια από 
αυτά καρποφόρα . Η δύ-
ναμη της φύσης επικρα-
τεί και παρά την αλμύρα 
και τους αέρηδες του 
χειμώνα, έχει πρασινίσει 
ο τόπος.  Μια όμορφη 
εικόνα που αποτυπώνε-
ται και στις φωτογραφί-
ες και μια .. ανέλπιστη 
όαση πρασίνου .. δίπλα 
στην θάλασσα. 
Άραγε πόσο όμορφο θα 
ήταν τα .. δένδρα αυτά 
να φωτίζονταν τις νυ-
χτερινές ώρες; Τι όμορ-
φη εικόνα για την πόλη; . 
Πεδίο δόξης λαμπρό για 
τους .. αιρετούς μας στο 
Δήμο στην Περιφέρεια 
αλλά και για τον Οργα-
νισμό Λιμένα . Τέτοιου 
είδους παρεμβάσεις .. 
όσο και μικρές να φαί-
νονται αλλάζουν την 
εικόνα μιας περιοχής 
άλλωστε  λέμε οι ..λε-
πτομέρειες κάνουν τον .. 

πρωταθλητή. 
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ
Ιστορικά η περιοχή απο-
τέλεσε σημείο αναφο-
ράς για τους Καβαλιώ-
τες από την αρχή του 
περασμένου αιώνα, δι-
αμορφώθηκαν επιβλη-
τικά κτίρια στην “από-
ληξη” του Φαλήρου με 
πιο χαρακτηριστικό αυτό 
του ..κοσμικού κέντρου 
“Φάληρο”  που διαχει-
ρίζονταν για δεκαετίες 
οι αδελφοί Καρασμάνη 
, ήταν δημοτική ιδιο-
κτησία , το “καμάρι” της 
Καβάλας και το σημείο 
συνάντησης . Από τα 
πρώτα κτίρια που από-
κτησαν  τηλέφωνο στη 
δεκαετία του 1920.  Το 
έτος 1937 στεγάσθηκε 
εκεί το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Καβάλας.
Μετά από επίπονες προ-
σπάθειες του πρώτου 
επιμελητή αρχαιοτήτων 
στην περιοχής μας, από 
το 1934, του Γεωργίου 
Μπακαλάκη τον οποίο 
διαδέχθηκε το 1946 ο 
Καβαλιώτης Δ. Λαζα-
ρίδης, που μετατέθηκε 
αργότερα το 1965 στην 
Αθήνα. Οι Βούλγαροι 
την περίοδο 1941-44 
λεηλάτησαν το Μουσείο 
, βανδάλισαν και πέτα-
ξαν στην θάλασσα πολ-
λές αρχαιολογικά ευρή-
ματα. 
Με πολλούς κόπους το 
Μουσείο ξαναστήθηκε 
(για ένα μικρό χρονικό 
διάστημα το 1945 “φι-
λοξένησε” μια Αγγλική 
στρατιωτική μονάδα..) 
. Όλα αυτά μέχρι την 
αρχή της δεκαετίας του 

1960 όπου αποφασί-
στηκε η ανάπλαση της 
περιοχής με την .. κατε-
δάφιση του κτιρίου και 
την υπέρ ύψωση του ση-
μείου με την διαμόρφω-
ση του γνωστού Κόμβου 
Φαλήρου. Τα έργα εκεί-
να κράτησαν χρόνια και 
απασχολήθηκαν δεκά-
δες άνεργοι Καπνεργά-
τες .. που ήταν άνεργοι 
, μια και το τέλος της 
επεξεργασίας του Κα-
πνού στην Καβάλα ήταν 
ορατό.
ΤΟ ..ΜΕΛΛΟΝ
Να θυμίσω ότι πριν από 
13 χρόνια  πραγματο-
ποιήθηκε αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός ιδεών με 
αντικείμενο την ανάπλα-
ση της περιοχής “Φαλή-
ρου” αλλά  και της πλα-
τείας “Νικοτσάρα” στην 
Καβάλα. Ο διαγωνισμός 
ανέδειξε τις καλύτερες 
προτάσεις για δύο από 
τους σημαντικότερους 
αστικούς υπαίθριους 
χώρους της πόλης. 
Πριν 13 χρόνια , στις 5 
Σεπτεμβρίου του 2008, 
πραγματοποιήθηκε και 
έκθεση με τις προτάσεις 
του διαγωνισμού αυτού 
όπου παρουσιάστηκαν 
δημόσια οι βραβευμένες 
μελέτες. Όλες οι μελέ-
τες που συμμετείχαν στο 
διαγωνισμό εκείνο είχαν 
εκτεθεί στη δημοτική 
Καπναποθήκη της Καβά-
λας .
Το πρώτο βραβείο για 
την περιοχή του Φαλή-
ρου και το δεύτερο για 
την πλατεία Νικοτσά-
ρα (πρώτο βραβείο δε 
δόθηκε) δόθηκαν στην 
ομάδα μελέτης που 
αποτελούνταν από τους 
Κωνσταντίνο Λολίδη, 
Παναγιώτα Χαλάζη με 
ειδικούς συνεργάτες 
τους,  Η. Λολίδη, "ΣΤΑ-
ΤΟΡΑΣ" Ο.Ε. στατικές 
μελέτες, "ΕΥΔΟΞΟΣ 
ΑΤΜΕ”  A.Ε., μελέτες 
συγκοινωνιακών έρ-
γων,  "CONCEPT-i",3D 
Animators και βοηθούς 
τους : Σ. Παπασπύρου, 
αρχιτέκτων μηχανικός, 
Τ. Τσομπανίδου, σχεδιά-
στρια, Ε. Καρυπίδη, αρ-
χιτέκτων μηχανικός.
Η ..ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗ-
ΡΟ
Η περιοχή του Φαλήρου 
αντιμετωπίστηκε από 

την ομάδα αυτή σαν μια 
φυσική προεξοχή της 
ξηράς στο παραλιακό 
μέτωπο της Καβάλας, η 
οποία κατά τη δεκαετία 
του ’60 αμβλύνθηκε ση-
μαντικά με διαδοχικές 
αποξηράνσεις παραλια-
κών εκτάσεων, προκει-
μένου να εξασφαλιστεί 
περισσότερος χώρος για 
δόμηση. Έτσι, κεντρική 
ιδέα της πρότασης απο-
τελεί η αναδημιουργία 
του «βράχου του Φαλή-
ρου» και η δημιουργία 
ενός νέου πολυεπίπε-
δου αστικού υπαίθριου 
χώρου με χαρακτήρα 
κόμβου σε ένα ευρύτερο 
δίκτυο.
Μια υπόγεια σήραγγα 
μήκους 300 μέτρων πα-
ραλαμβάνει μέρος της 
όχλησης των διερχόμε-
νων οχημάτων και εξα-
σφαλίζει αρκετό χώρο 
για την άνετη κίνηση 
των πεζών και μια πολυ-
λειτουργική πλατεία στο 
ανώτερο επίπεδο.
Πράσινοι χώροι με καθι-
στικά και στοιχεία νερού 
διαμορφώνουν στάσεις 
για ξεκούραση και κοι-
νωνικής συναναστρο-
φής για τους επισκέπτες.

Χώροι στάθμευσης και 
πολιτιστικές δραστηριό-
τητες με άμεση πρόσβα-
ση στον παραλιακό πε-
ρίπατο στεγάζονται στο 
υπόγειο επίπεδο κίνησης 
των οχημάτων, ενώ ένα 
γυάλινο γλυπτό με νερό 
δεσπόζει στο κέντρο της 
σύνθεσης ενοποιώντας 
τα δύο επίπεδα.
Μια εντυπωσιακή σπον-
δυλωτή κατασκευή με 
διαδοχικά τόξα ανα-
πτύσσεται δυτικά της 
πλατείας, διαμορφώνο-
ντας μια δροσερή στοά 
για τη διέλευση πεζών 
και ποδηλάτων. Το νερό 
σε κίνηση με τη μορφή 
καταρρακτών συμπλη-
ρώνει την εμπειρία του 
επισκέπτη στη διαδρομή 
του δίπλα στη θάλασσα. 
( Στο διαδίκτυο, βρίσκο-
νται όλες αυτές οι επε-
ξηγήσεις όπως υπάρ-
χουν αναρτημένα τα 
σχέδια και οι προτάσεις 
για την ανάπλαση της 
περιοχής).

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

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

αποτελούν δε το περιεχόμενο μια μεγάλης εργασίας που σύντομα θα εκδοθεί. Η εφημερίδα μας ευχαριστεί τον κ. Κώστα 
Π. Παπακοσμά για την ευγενική παραχώρηση των κειμένων αυτών για τους αναγνώστες του ΑΝΑΛΥΤΗ.
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Ένας 22χρονος άν-
δρας εντοπίστηκε 
νεκρός το μεσημέρι 
της Παρασκευής 17 
Σεπτεμβρίου 2021 
στο, εγκαταλελειμ-
μένο εδώ και χρό-
νια, ξενοδοχείο Ξε-
νία στον Λιμένα.

Ο νεαρός είχε γερμανική 
υπηκοότητα και βρισκόταν 
εδώ και χρόνια στη Θάσο 
στο πλαίσιο ειδικών προ-
γραμμάτων που επιδοτεί 
το γερμανικό κράτος για 
φιλοξενία σε δομές απο-
μακρυσμένων περιοχών.

Σύμφωνα με πληρο-

φορίες, ήταν κατ΄ε-
πιλογήν άστεγος και 
είχε επιλέξει να μείνει 
μέσα στο παλιό «Ξενία».

Από την πρώτη αυτοψία 
στο χώρο, η εγκλημα-
τική ενέργεια έχει απο-
κλειστεί ως ενδεχόμενο.

Θάσος
Νεκρός 22χρονος σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο

Θάσος
Δωρεά σχολικών ειδών από την Energean σε μαθητές της Θάσου

Η δράση πραγματο-
ποιείται στα πλαίσια 
της δράσης του Κέ-
ντρου Κοινότητας Δή-
μου Θάσου και του 
Δήμου Θάσου «Κανέ-
νας μαθητής χωρίς 
σχολικά

Στα πλαίσια της δράσης 
του Κέντρου Κοινότητας 
Δήμου Θάσου και του 
Δήμου Θάσου «Κανένας 
μαθητής χωρίς σχολικά», 
επισκέφθηκε την Πέμπτη 
9 Σεπτεμβρίου 2021 τον 
Δήμαρχο Θάσου Λευτέ-

ρη Κυριακίδη ο Ευάγγε-
λος Λεώβαρις, εκ μέρους 
του τμήματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της 
Energean, ανακοινώ-
νοντάς του τη δωρεά 
σχολικών ειδών από την 
Energean σε μαθητές 
της

H δωρεά πραγματοποι-
είται προς τους μαθητές 
της Θάσου, στα πλαί-
σια της Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης της 
Energean και σε συνερ-
γασία με την ΜΚΟ «Μαζί 

για το Παιδί», με την 
οποία η Energean έχει 
στρατηγική συνεργασία, 
ώστε να μην υπάρχει μα-
θητής στην έναρξη της 
τρέχουσας σχολικής χρο-
νιάς χωρίς τα απαραίτη-
τα σχολικά είδη.

Ο Δήμαρχος Θάσου Λευ-
τέρης Κυριακίδης ευχα-
ριστεί θερμά την εται-
ρεία Energean και την 
Διοίκησή της για την ευ-
γενική δωρεά προς τους 
μαθητές της Θάσου.

Ένας 22χρονος βρέ-
θηκε νεκρός το πρωί 
της Παρασκευής 
σε εγκαταλελειμ-
μένο ξενοδοχείο 
στον Λιμένα Θάσου

Ο 22χρονος φαίνεται πως 
είχε απασχολήσει και στο 
παρελθόν τις Αρχές με την 
παραβατική του συμπε-
ριφορά και για την απο-
φυγή υποψίας εγκλημα-
τικής ενέργειας μετά από 

νεκροψία-νεκροτομή από 
τον Ιατροδικαστή στην 
Κομοτηνή Νικόλαο Κιφ-
νίδη λύθηκε το μυστήριο.

Όπως δήλωσε ο ίδιος 
στο enanews.gr ο θάνα-
τος του 22χρονου άντρα 
ήρθε μετά από υπερβολι-
κή δόση ουσιών καθώς ο 
ίδιος φαίνεται πως ήταν 
χρήστης ενώ μάλιστα 
στο σημείο θανάτου του 
βρέθηκαν αρκετά χάπια.

Θάσος
Νεκρός 22χρονος σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο



«Η ανασφάλεια είναι 
το συναίσθημα που 
πλημμυρίζει τη συ-
ντριπτική πλειοψη-
φία των Ελλήνων», 
τόνισε το Σάββατο 
ο Αλέξης Τσίπρας, 
στη διάρκεια της συ-
νάντησής του με τη 
διοίκηση της ΔΕΘ-
Helexpo, στη Θεσσα-
λονίκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ – Προοδευτική Συμ-
μαχία θα πραγματοποι-
ήσει απόψε ομιλία στο 
Βελλίδειο Συνεδριακό 
Κέντρο, ενώ την Κυρια-
κή το μεσημέρι θα δώ-
σει την καθιερωμένη 
συνέντευξη Τύπου, στο 
πλαίσιο της 85ης Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσα-
λονίκης.

Μιλώντας με τη διοί-
κηση της ΔΕΘ, ο κ. Τσί-
πρας κατηγόρησε την 
κυβέρνηση ότι τα δύο 
τελευταία χρόνια έχει 
αφήσει πίσω τη Θεσ-
σαλονίκη και ζήτησε 
η ανάπλαση της ΔΕΘ 
να γίνει με τη βέλτιστη 
απόδοση ελεύθερων 
δημόσιων χώρων και 
χώρων πρασίνου.

Επισήμανε ότι οι συν-
θήκες στην πραγματική 
οικονομία είναι εξαιρε-
τικά δύσκολες και ση-
μείωσε:

«Δεν είναι μόνο οι επι-
πτώσεις από την παν-
δημία. Είναι και ένα 
πρωτόγνωρο κύμα 
ακρίβειας το οποίο σα-
ρώνει την αγοραστική 
δύναμη νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων και 
δημιουργεί ένα γενι-
κευμένο κλίμα ανασφά-
λειας. Ίσως αυτή είναι η 
κατάλληλη λέξη για το 
συναίσθημα που σήμε-
ρα πλημμυρίζει τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία 
των συμπολιτών μας. 
Ανασφάλεια σε σχέση 
με την εξέλιξη της παν-
δημίας και την υγεία, 
αγωνία για το εθνικό 
σύστημα υγείας και τις 
αντοχές του, ανασφά-
λεια για το μισθό, για 
το εισόδημα, ανασφά-
λεια για το επιχειρείν, 
ανασφάλεια και για το 

μέλλον, για το αύριο, 
κυρίως των νέων αν-
θρώπων».

Τι θα πει ο Αλέξης Τσί-
πρας στη ΔΕΘ
Το κυβερνητικό πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με 
προτάσεις για την ανά-
καμψη της χώρας από 
την ανεργία, την ακρί-
βεια και την πανδημία, 
καθώς και για την απο-
κατάσταση του αισθή-
ματος ασφάλειας των 
πολιτών, θα ξεδιπλώσει 
κατά τη διήμερη πα-
ρουσία του στην 85η 
Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης, ο πρόεδρος 
του κόμματος, Αλέξης 
Τσίπρας.

Οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ θα σηκώσει 
το γάντι που του έριξε 
πριν από μία εβδομά-
δα ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, 
και θα απαντήσει στο 
ίδιο ύφος.

Ο Αλέξης Τσίπρας, τόσο 
κατά την ομιλία του 
απόψε το βράδυ στο 
Βελλίδειο Συνεδριακό 
Κέντρο, όπου θα απευ-
θυνθεί στους παραγω-
γικούς φορείς της Βο-
ρείου Ελλάδας, όσο και 
κατά την καθιερωμένη 
συνέντευξη Τύπου την 
Κυριακή, αναμένεται να 
αναφερθεί στον τρόπο 
αξιοποίησης των πό-
ρων του Ταμείου Ανά-
καμψης, στην ενίσχυση 
του ΕΣΥ, ενώ θα προ-
σπαθήσει να αποδομή-
σει το αφήγημα του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη για 
τη στήριξη των νέων.

Παράλληλα, εκτιμάται 
ότι θα αναφερθεί και 
στα ζητήματα δημοκρα-
τίας, διαφάνειας στην 
ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων και θα επα-
νέλθει στην κριτική του 
για χειραγώγηση των 
μέσων ενημέρωσης.
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Αλέξης Τσίπρας από Δ.Ε.Θ
Η ανασφάλεια είναι το συναίσθημα που πλημμυρίζει τους Έλληνες

ΗΕπιτροπή Υπουργών 
του Συμβουλίου της 
Ευρώπης διέταξε την 
Παρασκευή 17 Σε-
πτεμβρίου 2021 την 
Τουρκία να αποφυλα-
κίσει τον αντιπολιτευ-
όμενο Οσμάν Καβαλά 
μέχρι τα τέλη Νοεμ-
βρίου, απειλώντας ότι 

σε διαφορετική περί-
πτωση θα ξεκινήσει τη 
διαδικασία κυρώσεων.

Ο 63χρονος επιχειρη-
ματίας και ακτιβιστής, 
μαικήνας και προσω-
πικότητα της κοινωνί-
ας των πολιτών στην 
Τουρκία, συνελήφθη 
τον Οκτώβριο του 2017 
με διάφορες κατηγορί-
ες, σχετιζόμενες με τις 
αντικυβερνητικές διαδη-
λώσεις του 2013 και το 
αποτυχημένο πραξικόπη-
μα του 2016. Παραμένει 
προφυλακισμένος εδώ 
και πάνω από τρία χρό-

νια, χωρίς να έχει κατα-
δικαστεί.

Ο Καβαλά αρνείται όλες 
τις κατηγορίες, αλλά 
δεν έχει αποφυλακιστεί, 
παρά την καταδίκη της 
Άγκυρας από το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων 
τον Δεκέμβριο του 2019.

Το γεγονός ότι ο Καβαλά 
παραμένει στη φυλακή 
«υποδηλώνει την άρνη-
ση των (τουρκικών) αρ-
χών να υπακούσουν σε 
αυτήν την εντολή του Δι-
καστηρίου», αναφέρει η 

Επιτροπή των Υπουργών.

Το όργανο αυτό, στο 
οποίο μετέχουν οι 
υπουργοί Εξωτερικών 
των 47 χωρών μελών 
του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης ή οι εκπρόσωποί 
τους συνεδρίαζε από την 
Τρίτη 14 μέχρι και την 
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 
2021 για να εξετάσει αν 
έχουν εκτελεστεί οι απο-
φάσεις του ΕΔΑΔ.

Καθώς η Τουρκία δεν 
εφάρμοσε την απόφαση 
του 2019, η Επιτροπή 
«εξέφρασε τη βούλησή 

της να γνωστοποιήσει 
επισήμως στην Τουρκία 
την πρόθεσή της να ξε-
κινήσει τη διαδικασία» σε 
βάρος της στην επόμενη 
συνεδρίασή της (30 Νο-
εμβρίου-2 Δεκεμβρίου 
2021), εφόσον ο Καβαλά 
δεν έχει αποφυλακιστεί 
μέχρι τότε.

Η διαδικασία αυτή, για 
την έγκριση της οποίας 
απαιτείται πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των χω-
ρών μελών (δηλαδή 32 
σε σύνολο 47), ώστε να 
επικυρωθούν οι τυχόν 

κυρώσεις, έχει χρησιμο-
ποιηθεί μόνον μία φορά 
στο παρελθόν, εναντί-
ον του Αζερμπαϊτζάν, το 
2017. Και σε εκείνη την 
περίπτωση το Μπακού 
δεν αποφυλάκιζε έναν 
ηγέτη της αντιπολίτευ-
σης, τον Ιλγκάρ Μα-
μάντοφ. Απέναντι στην 
απειλή των κυρώσεων ο 
Μαμάντοφ αποφυλακί-
στηκε τελικά τον Αύγου-
στο του 2018.

Η Επιτροπή δε διευκρί-
νισε ποιες κυρώσεις θα 
μπορούσε να επιβάλει 
στην Τουρκία.

Συμβούλιο της Ευρώπης
Η Τουρκία να αποφυλακίσει άμεσα τον Οσμάν Καβάλα

Ο Σημαντικό ψαλί-
δισμα της διαφοράς 
ανάμεσα σε Νέα Δη-
μοκρατία και ΣΥ-
ΡΙΖΑ καταγράφει η 
δημοσκόπηση της 
εταιρίας ALCO που 
έγινε για λογαρια-
σμό του OPEN TV 
και παρουσιάστηκε 
στο κεντρικό δελτίο 

ειδήσεων του 
Ανοιχτού Καναλιού.

Συγκεκριμένα η Νέα 
Δημοκρατία, στην πρό-
βλεψη ψήφου, διατηρεί 
σημαντικό προβάδισμα 
της τάξης του 10% όμως 
η διαφορά έχει μειωθεί 
σχεδόν 3 μονάδες από 

την προηγούμενη μέτρη-
ση καθώς η κυβέρνηση 
καταγράφει φθορά. Από 
την άλλη, η αξιωματική 
αντιπολίτευση φαίνε-
ται να μην καταφέρνει 
να αξιοποιήσει αυτή τη 
φθορά καθώς παραμένει 
καθηλωμένη σε ποσοστό 
γύρω στο 24%.

Δημοσκόπηση Alco
Διψήφια η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ – Αρνητικό το κλίμα για οικονομία και ανασχηματισμό
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Προέδροι των Επιμελητηρίων μετέφεραν το πρόβλημα των 
ανατιμήσεων στον Αλέξη Τσίπρα

Το μεγάλο πρόβλημα 
των ημερών που δεν 
είναι άλλο από τις 
απότομες ανατιμήσεις 
βασικών προϊόντων, 
ειδών πρώτης ανά-
γκης και ενέργειας 
μετέφεραν στον Πρόε-
δρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη 
Τσίπρα Προέδροι των 

Επιμελητηρίων της 
χώρας.

Πιο συγκεκριμένα σε 
συζήτηση με τον κ. Τσί-
πρα τόσο ο Πρόεδρος 
της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 
όσο και ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καβ-

βαθάς μετέφεραν από 
την πλευρά τους όλα τα 
προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η επιχειρηματι-
κότητα και ζήτησαν ανά-
γκη για στήριξη από την 
αντιπολίτευση για μέτρα 
λόγω πανδημίας ενώ 
μετέφεραν το σημαντικό 
πρόβλημα στο θέμα των 
ανατιμήσεων.

Σιδηροδρομική σύνδεση έξι λιμανιών
Μεταξύ τους Αλεξανδρούπολη και Καβάλα
O υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών 
Κώστας Καραμανλής 
μίλησε στην εκδήλω-
ση του ΟΣΕ για το 
Ευρωπαϊκό Έτος Σιδη-
ροδρόμων και δήλωσε 
ότι προχωράει η σύν-
δεση του σιδηροδρο-
μικού δικτύου με έξι 
μεγάλα λιμάνια και 
μέσα σε αυτά ανέφερε 
την Αλεξανδρούπολη 
και την Καβάλα.

Στην ομιλία του ο υπουρ-
γός έκανε λόγο «για το 
μεγαλύτερο πρόγραμμα 
σιδηροδρομικών έργων, 
που έχει γίνει ποτέ στη 
χώρα, ύψους 3,3 δισ. 
ευρώ, που θα αλλάξει το 
χάρτη των μεταφορών». 
Μάλιστα, ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφο-
ρών χαρακτήρισε την 
ύπαρξη ενός σοβαρού 
και αξιόπιστου σιδηρο-
δρομικού δικτύου ανα-
γκαία για να κερδίσει η 
Ελλάδα τον διεθνή ρόλο 
που της αξίζει.

Ανέφερε ότι ο σχεδια-
σμός του Υπουργείου 

δίνει έμφαση ιδίως στην 
εμπορική μεταφορά, με 
συνδέσεις σε λιμάνια 
και αεροδρόμια και στην 
ολοκλήρωση του κορμού 
του σιδηροδρομικού δι-
κτύου της χώρας στον 
άξονα της ΠΑΘΕ. «Πιο 
συγκεκριμένα, προχω-
ράμε στη σύνδεση του 
σιδηροδρομικού δικτύ-
ου με τα 6 μεγάλα μας 
λιμάνια: Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Λαύριο, Ραφήνα, 
Καβάλα, Αλεξανδρούπο-
λη. Αλλά αναβαθμίζουμε 
και το υφιστάμενο δί-
κτυο και εγκαθιστούμε 
συστήματα ηλεκτροκίνη-
σης», επεσήμανε ο κος 
Καραμανλής.

Στον επίλογο του εξήγη-
σε ότι πολλά σιδηροδρο-
μικά έργα στη χώρα μας 
ήταν παρατημένα επί 
χρόνια, κυρίως επειδή η 
αρχιτεκτονική τους και οι 
διαδικασίες δημοπράτη-
σής τους ήταν προβλη-
ματικές και συμπλήρωσε 
ότι «βρίσκουμε λύση σε 
αυτό το μεγάλο πρόβλη-
μα για να γίνουν αυτή τη 
φορά πραγματικότητα τα 

σιδηροδρομικά έργα που 
έχει ανάγκη ο τόπος με 
ταχύτητα και διαφάνεια».

Διαφορετική η πραγματι-
κότητα στην Θράκη

Μπορεί ο υπουργός να 
ισχυρίζεται ότι γίνονται 
τα σιδηροδρομικά έργα 
που έχει ανάγκη ο τόπος, 
αλλά η πραγματικότητα 
στη Θράκη είναι διαφο-
ρετική εδώ και δύο χρό-
νια. Τα επιβατικά δρομο-
λόγια έχουν σταματήσει 
και από ό, τι φαίνεται 
δεν θα αρχίσουν ξανά 
σύντομα (ενώ αναπλη-
ρώνονται με λεωφορεία 
από Δράμα ως Αλεξαν-
δρούπολη).

Να θυμίσουμε ότι η 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις αρχές 
του Ιουνίου του ’21 εξέ-
δωσε δελτίο Τύπου με 
τον εξής τίτλο: «Επανα-
φορά δρομολογίων στις 
διαδρομές Θεσσαλονίκη 
– Αλεξανδρούπολη & 
Διακοπτό – Καλάβρυτα». 
Επίσης να υπενθυμίσου-
με ότι η τότε απόφαση 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να δια-

κοπούν τα δρομολόγια 
στον θρακιώτικο σιδηρό-
δρομο, λόγω συντήρη-
σης, ήρθε στις 31 Ιουλί-
ου 2019 και είχε αρχικό 
χρονοδιάγραμμα έως τις 
30 Σεπτεμβρίου 2019 
και είχε διαφημιστεί ως 
«προσωρινή».

Το περιεχόμενο της ανα-
κοίνωσης μεταξύ άλλων 
τον περασμένο Ιούνιου 

ανέφερε τα εξής:

«Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ανα-
κοινώνει την επαναφορά 
των αμαξοστοιχιών 600 
Α και 91 στη διαδρομή 
Θεσσαλονίκη – Αλεξαν-
δρούπολη από την Τε-
τάρτη 02.06.2021 […]».

Αυτό βέβαια δεν έγινε 
ποτέ και αντί για τρέ-
να ήρθαν λεωφορεία 

στη Θράκη. Μπορεί να 
εξαγγέλλονται σιδηρο-
δρομικές συνδέσεις που 
αφορούν το εμπόριο, 
ωστόσο η πραγματικό-
τητα στην Θράκη είναι 
ότι επιβατικά τρένα δεν 
έχουν σφυρίξει εδώ και 
δύο χρόνια και τα δρο-
μολόγια μεταξύ Αλε-
ξανδρούπολης-Δράμας 
αναπληρώθηκαν μέσω 
λεωφορείων.



ΕΝΕΤΊΑ ΚΑΊ ΟΎΝΟΊ

Η Ενετία δημιουργήθηκε το 500 μ.χ. απο τον φόβο του Αττίλα και σώθηκε εξ αιτίας των τελμάτων 
που βρισκόταν γύρω της τα οποία εμπόδισαν το ιππικό των Ούνων να τη πλησιάσει.

Η πόλη αυτή για πολλά χρόνια ζούσε μόνο από την αλιεία.

Όμως οι κάτοικοι της Ιταλίας κυνηγημένοι από τις ορδές του Αττίλα,  μετέφεραν τον πλούτο και 
την δραστηριότητά τους στα νησιά αυτά και έτσι διαμορφώθηκε η όμορφη πόλη, με τα πολυάριθμα 
κανάλια και τις πολύμορφες γέφυρες. 

Ανέπτυξε το εμπόριο και το ναυτικό και το 1204 κατόρθωσε με τον πολυάριθμο στόλο της, να 
καταλάβει το 1204 κατόρθωσε με τον πολυάριθμο στόλο της, να καταλάβει  την Κων/νούπολη (4η 
Σταυροφορία) και να την λεηλατήσει άγρια.

Η λέξη ‘’αντιπαράθε-
ση’’ συνήθως  μας 
παραπέμπει σε αρ-

νητικές καταστάσεις, καυ-
γάδες, τσακωμούς, έντο-
νες λογομαχίες, ακόμα 
και άσκηση βίας στις πιο 
ακραίες καταστάσεις.

 Η αλήθεια είναι 
πως το να διαφωνούν δύο 
άνθρωποι είτε είναι δυο 
ενήλικες είτε δύο ανήλικοι 
είτε ένας ενήλικας με έναν 
ανήλικο είναι ένα φαινό-
μενο συχνό και λογικό που 
αν γίνει με σωστό τρό-
πο μπορεί να προσφέρει 
πολλά οφέλη σε όλες τις 
πλευρές.

 Μήπως δεν έχουμε 
εκπαιδευτεί να διαφωνού-
με; Μήπως έχουμε πετύχει 
πολλές φορές τον εαυτό 
μας να χάνει τον έλεγχο 
και να φτάνει σε ακρότη-
τες κατά τη διάρκεια μιας 
διαφωνίας μας με το παι-
δί/ μαθητή μας;

 Εδώ το πρόβλημα 
μεγαλώνει καθώς όταν 
πρόκειται για αντιπαραθέ-
σεις μεταξύ γονέων ή κα-
θηγητών με ένα παιδί, τα 
πράγματα δεν πρέπει να 
αφήνονται καθόλου στη 
τύχη τους.

 Την επόμενη φορά 
λοιπόν που θα βρεθούμε 
σε μια αντιπαράθεση με 
ένα παιδί/ μαθητή μας θα 
είναι χρήσιμο να προσέ-
χουμε τα εξής:

• Να διατηρούμε τη 
ψυχραιμία μας και τον 
τόνο της φωνής μας σε 
χαμηλά επίπεδα.  Η δυνα-
τή φωνή και οι λεκτικές 

ακρότητες δεν υποδεικνύ-
ουν το ποιος έχει δίκιο και 
σε καμία περίπτωση δεν 
μας δίνουν την ευκαιρία 
να το αποδείξουμε.
• Να έχουμε επιχει-
ρήματα λογικά και εύστο-
χα. Το να έχουμε άποψη 
είναι θεμιτό. Το να έχουμε 
όμως τεκμηριωμένη και 
εύστοχη άποψη μας δίνει 
την ευκαιρία να πείσουμε 
τον συνομιλητή μας και να 
τον προβληματίσουμε για 
τη δική του.

• Υπάρχει και η μέση 
λύση. Σε μία αντιπαράθε-
ση δε σημαίνει ότι πάντα 
κάποιος έχει δίκιο και κά-
ποιος άδικο. Ο σωστός 
διάλογος με σεβασμό στο 
συνομιλητή μας ακόμα και 
αν είναι πολλά χρόνια νε-
ότερός μας, μας επιτρέπει 
να εξελίξουμε και εμείς οι  
ίδιοι τη σκέψη μας. Επίσης 
υπάρχει και η εναλλακτική 
της μέσης λύσης, Θεωρεί-
ται ιδιαίτερα εκπαιδευτική 
η προσπάθεια ευελιξίας 
και η ανεύρεση  μέσης λύ-
σης και συμβιβασμού ώστε 
και οι δυο πλευρές να εί-
ναι ευχαριστημένες.

Μας ρωτάτε, απαντού-
με…

 Η κυρία Β.Κ. ρωτά-
ει:  ‘’ Παραδέχομαι ότι είμαι 
αρκετά νευρικός άνθρω-
πος. Είμαι χωρισμένη με μια 
κόρη 14 ετών.  Όταν αγχώ-
νομαι ή όταν την ακούω να 
λέει πράγματα με τα οποία 
δε συμφωνώ καθόλου, της 
μιλάω απότομα και καταλή-
γουμε σε έντονους καυγά-
δες. Φταίω και εγώ αλλά 
θεωρώ ότι μερικές φορές 
το κάνει επίτηδες. Πως θα 
μπορούσα να το διαχειρι-
στώ;

Αγαπητή κυρία,

 Καταλαβαίνω ότι 
βιώνετε μία κατάσταση 
που είναι πολύ δυσάρε-
στη και για εσάς και για 
τη κόρη σας. Δεν έχετε μια 
καλή επικοινωνία και σας 
λείπει ο σωστός διάλογος. 
Σε περίπτωση που το κά-
νει επίτηδες το παιδί σας, 
αυτό συμβαίνει γιατί βγά-
ζει την δυσαρέσκειά της 
για τον τρόπο που αντι-
δράτε. Θεωρώ ότι πρέπει 
να υπερβείτε τον εαυτό 
σας και να κάνετε μια ει-
λικρινή συζήτηση μαζί της, 
να παραδεχτείτε τη λάθος 
συμπεριφορά σας, τι σας 
ενοχλεί στη δική της και 
ότι θέλετε να συνεργαστεί 
μαζί σας για μια ομαλή 
επικοινωνία. Θα φανεί ότι 
σας ενδιαφέρει να φτιά-
ξουν οι σχέσεις σας και 
ότι τελικά  υπολογίζετε τη 
γνώμη της,

Ευχές για επιτυχία.

ΘΑΛΗΣ
Ερώτησαν κάποτε το Θαλή. 

‘’Τι είναι το αραιότατον;’’ Και εκείνος απάντησε:

‘’ Ο Θεός διότι είναι αγέννητος, δεν έχει αρχή’’

Στην ερώτηση:

‘’ Τι είναι το μέγιστον;’’, απάντησε:

‘’ Ο χώρος, διότι όλα τα άλλα περιέχει ο κόσμος. Ο χώρος 
όμως περιέχει τον κόσμο’’

20.10.1827 Η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ο συμμαχικός στόλος 
υπό τους ναυάρχους Κόρδικτον, Δεριγνύ και Χέυδεν καταναυμα-
χούν τον Τουρκοαιγυπτιακό στόλο και τον καταστρέφουν ολο-
σχερώς. Έτσι, στερεώθηκε η Ελληνική ελευθερία. Όμως ο θρι-
αμβευτής αρχηγός του στόλου Κόδρικτον αποστρατεύτηκε διότι 
με την ενέργειά του αυτή δυσαρέστησε την Αγγλία. Αντίθετα οι 
άλλοι ναύαρχοι τιμήθηκαν από τις χώρες τους.

23.10.1942 Η μάχη του ΕΛ Αλαμέιν. Η 8η Αγγλική στρατιά υπο 
τον Μοντγκόμερυ νικά το Άφρικα Κορπ του στρατάρχη Ρόμελ. 
Στη μάχη συμμετείχε και η 1η Ελληνική ορεινή Ταξιαρχία.

.......................................................................................................................
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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

‘’..όταν πρόκει-
ται για αντιπα-
ραθέσεις με-
ταξύ γονέων ή 
καθηγητών με 
ένα παιδί τα 
πράγματα δεν 
πρέπει να αφή-
νονται καθό-
λου στη τύχη 
τους..’’

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΥΓΙΟΥΣ 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ

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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«Καταρχήν είναι ιδιαί-
τερη τιμή και χαρά που 
σήμερα βρίσκεται εδώ 
στην Περιφερειακή 
Ενότητα Καβάλας ο γε-
νικός γραμματέας του 
υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας και νησιωτι-
κής πολιτικής, ο κύριος 
Κουτουλάκης. Καταρ-
χήν να πω ότι έχω μία 
άψογη συνεργασία και 
με τον Υπουργό αλλά 
και με τους γενικούς 
γραμματείς. 

Όπως έχουμε πει κάτ 
επανάληψη το λιμάνι 
της Καβάλας, το λιμά-
νι Απόστολος Παύλος 
αποτελεί το βασικό πυ-
λώνα ανάπτυξης της 
περιοχής μας, για αυτό 
το λόγο και σε συνερ-
γασία με τον Οργανι-
σμό Λιμένος Καβάλας 
η περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και 
Θράκης χρηματοδοτεί 
σημαντικές παρεμβά-
σεις στο λιμάνι της 
Καβάλας. Ήδη όπως 
γνωρίζετε έχουν ολο-
κληρωθεί οι εργασί-
ες της επέκτασης του 
προσήνεμου μόλου 
αλλά και οι θέσεις ελ-
λιμενισμού με τις πλώ-
τες εξέδρες, τα πιο 
σημαντικά έργα που 
αναβάθμισαν το λιμάνι 
της Καβάλας αλλά και 
αυτή τη στιγμή χρη-
ματοδοτούμε με ένα 
ποσό της τάξεως του 

1.250.000 ευρώ για 
τις εργασίες επέκτασης 
ηλεκτροφωτισμού του 
προσήνεμου μόλου. 

Τέλος να πούμε ότι 
ήδη υπάρχει μία προ-
γραμματική σύμβαση 
μεταξύ της περιφέρει-
ας ΑΜΘ και του Ορ-
γανισμού Λιμένος Κα-
βάλας που αφορά την 
εκπόνηση των μελε-
τών, η μία μελέτη αφο-
ρά την επέκταση του 
υπήνεμου μώλου προ-
ϋπολογισμού 300.000 
ευρώ ώστε να προστα-
τεύσουν το λιμάνι της 
Καβάλας από τους νο-
τιάδες και το δεύτερο 
η δεύτερη μελέτη προ-
ϋπολογισμού 450.000  
ευρώ αφορά την δημι-
ουργία κρηπιδωμάτων 
για την επέκταση του 
προσήνεμου μόλου 
στην ιχθυόσκαλα. 

Επομένως με αυτές τις 
δύο μελέτες και εφό-
σον ολοκληρωθούν 
αυτές οι δύο με πα-
ρεμβάσεις , το λιμάνι 
Απόστολος Παύλος 
θα αποκτήσει άλλη 
φυσιογνωμία θα γίνει 
ένα ισχυρό μήνυμα και 
για την περιοχή μας 
αλλά γενικότερα για 
την περιφέρεια ανα-
τολικής Μακεδονίας 
και Θράκης και να εί-
σαστε σίγουροι θα γί-
νουν κόμβος για την 
Βαλκανική ενδοχώρα.  
Έχουμε χώρες των 
Βαλκανίων έχουμε ένα 
πληθυσμό περίπου 60 
εκατομμυρίων Βαλκα-
νίων οι οποίοι θέλουν 
να επενδύσουν στην 
περιοχή μας, θέλουν 
να χρησιμοποιήσουν 
το λιμάνι της Καβάλας 
και για μαρίνα και επο-
μένως αυτές οι παρεμ-
βάσεις έχουν απώτερο 

στόχο. 

Τέλος το λιμάνι της 
Καβάλας και αυτό το 
γνωρίζει ο γενικός 
γραμματέας τα τελευ-
ταία χρόνια αποτελεί 
και συγκοινωνιακό 
κόμβο για τα νησιά 
του βορειοανατολικού 
Αιγαίου, η συχνή πια 
ακτοπλοϊκή σύνδεση 
αλλά και η θέληση και 
η προθυμία των επι-
βατών το λιμάνι της 
Καβάλας σε αντίθεση 
με το λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης έχει σαν 
αποτέλεσμα να απο-
γειωθούν οι κρατήσεις 
και η επικοινωνία με 
συγκεκριμένα νησία. 
Με αυτές τις σκέψεις 
έχουμε και φυσικά 
και άλλες σκέψεις και 
πρωτοβουλίες για την 
ανάπτυξη του λιμα-
νιού της Καβάλας,Θα 
τα πούμε κατ' ιδίαν με 

τον γενικό γραμματέα. 
Γιατί δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι πέρα από 
το λιμάνι της Καβά-
λας υπάρχουν κι άλλα 
τέσσερα λιμάνια, αυτό 
της Κεραμωτής που 
και εκεί η περιφέρεια 
εκπονεί ένα σημαντικό 
έργο μια μελέτη ώστε 
να υπάρξει σύνδεση 
του λιμανιού της Κε-
ραμωτής με το οδικό 
δίκτυο αλλά έχουμε 
και το λιμάνι της Νέας 
Περάμου, καθώς επί-
σης και κάποια αλι-
ευτικά με καταφύγια. 
Επομένως έχουμε 
πάρα πολύ δουλειά με 
το Υπουργείο Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας και 
όπως είπα ότι μέχρι 
και σήμερα έχουμε μία 
άψογη συνεργασία την 
οποία ευελπιστώ να 
την συνεχίσουμε και 
στην συνέχεια».
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Κώστας Αντωνιαδης 
Τα λιμάνια της Καβάλας αναβαθμίζονται

«Όπως είπε και ο κύρι-
ος αντιπεριφερειάρχης 
με τον οποίον έχουμε 
στενότατη συνεργασία 
να ευχαριστήσω στο 
πρόσωπο του το σύνο-
λο της περιφερειακής 
αρχής της Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, 
όπου εδώ και δύο χρό-
νια με τρόπο συστημα-
τικό, οργανωμένο και 
ολοκληρωμένο έχουμε 
μία συνεργασία σε όλα 
τα επίπεδα. 
Στο πλαίσιο μάλιστα 
χάραξης της ολοκλη-

ρωμένης θαλάσσιας 
πολιτικής της νέας 
Εθνικής Λιμενικής Πο-
λιτικής αλλά και της 
νέας πολιτικής θα-
λάσσιων συγκοινω-
νιών, η Καβάλα και η 
περιφερειακή ενότητα 
της Καβάλας και της 
Θάσου αποτελεί ένα 
βασικό πυλώνα,ένα 
βασικό κρίκο της αλυ-
σίδας αυτής. Ο κύριος 
Αντιπεριφερειάρχης 
ανέλυσε το σκέλος 
της συνεργασίας που 
έχουν μέχρι σήμερα 

αντιλαμβάνεται ότι ιδί-
ως η Καβάλα, η πόλη 
της Καβάλας για μας 
είναι μία πύλη εξυπη-
ρέτησης του Βόρει-
ου Αιγαίου αλλά μία 
πύλη διαμετακομιστι-
κού δυνητικά εμπορί-
ου. Θεωρούμε ότι έχει 
προοπτικές εξέλιξης. 
Βρισκόμαστε εδώ για 
να συζητήσουμε όλοι 
αυτα τα θεματα που 
αφορούν τις χρημα-
τοδοτήσεις, τα νέα 
εργαλεία τα οποία ως 
Υπουργείο Ναυτιλίας 
έχουμε πλέον θεσμο-
θετήσει μέσα και την 
πρόσφατη νομοθεσία 
για την ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική και 
να επισημάνουμε την 
στενότατη συνεργασία 
με τις ελληνικές αρχές 
οι οποίες όπως ξέρετε 
το λιμενικό σώμα είναι 
ένα σώμα ασφαλείας 
αλλά με αναπτυξιακή 
διάσταση παρα πολυ 
σημαντικό, στα θέματα 
της αλιείας, θαλάσσι-
ου τουρισμού και νομί-
ζω ότι θα έχουμε ένα 

πολύ γόνιμο διάλογο 
με το σύνολο των φο-
ρέων το Επιμελητήριο 
τους Δήμους. 
Να πω εδώ ότι οι προο-
πτικές για το λιμανι της 
Καβάλας και της Κε-
ραμωτής για το ακτο-
πλοϊκό κομμάτι είναι 
εξαιρετικά σημαντικές 
και νομίζω ότι όπως 
ήμασταν όλοι σήμερα 
αρωγοι Θα συνεχίσου-
με και θα δούμε και 
μελέτες ωρίμανσης για 
την επέκταση του ρό-
λου αυτού και θα έλε-
γα εδώ ότι επειδή είναι 
μία αγαπημένη πόλη η 
Καβάλα ένας ευλογη-
μένος τόπος νομίζουμε 
ότι ως Υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής μπορεί να 
παίξει και ένα πολύ ιδι-
αίτερο ρόλο στα θέμα-
τα της γαλάζιας οικο-
νομίας και στα θέματα 
των επαγγελματών της 
θάλασσας, επομένως 
εδώ οι συνέργειες με 
το Επιμελητήριο, το 
πανεπιστήμιο και τους 
τοπικούς φορείς μπο-

ρούν να αποδώσουν 
καρπούς για αυτά 
τα θέματα και πολλά 
άλλα θα έχουμε την 
ευκαιρία σήμερα στις 
επισκέψεις που έχου-
με κανονίσει να δούμε 
όλους τους φορείς και 
κυρίως εδώ στην αντι-
περιφέρεια, να έχουμε 
ένα γόνιμο διάλογο και 
ένα αποτέλεσμα όπως 
είχαμε αυτά τα δύο 
χρόνια της στενής συ-
νεργασίας.
Είμαστε Εδώ για να 
συζητήσουμε ακρι-
βώς τις προϋποθέσεις 
εκείνες που πρέπει 
να υπάρχουν ώστε να 
μην χάνουμε δρομο-
λόγια αλλά να είμαστε 
απόλυτα συγκεκριμέ-
νοι στο νέο ακτοπλο-
ϊκό χάρτη. Βρίσκεται 
σε εξέλιξη μία μελέ-
τη στην οποία έχουμε 
αναθέσει στο Ινστι-
τούτο Μεταφορών στο 
οποίο μάλιστα είχαμε 
πρόσφατα μία σύσκε-
ψη στο πλαίσιο της 
επίσκεψής του κυρίου 
Υπουργού στην Διε-

θνή Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης, αναμένουμε τα 
αποτελέσματα διότι 
όπως ξέρετε η έννοια 
της ακτοπλοϊκής σύν-
δεσης, πρέπει να τεκ-
μηριώνεται, πρέπει να 
δίδουμε και τα κίνητρα 
εκείνα εφόσον χρειά-
ζονται ιδίως στις άγο-
νες γραμμές και όπως 
ξέρετε τα λιμάνια από 
μόνα τους δεν αρκούν 
προϋποθέτουν να λει-
τουργούν και να έχουν 
παρεχόμενες υπηρε-
σίες. Είμαστε αισιόδο-
ξοι θεωρούμε ότι το 
λιμάνι Θεσσαλονίκης 
και το λιμάνι Καβάλας 
μπορεί να είναι απολύ-
τως συμπληρωματικά 
και όχι ανταγωνιστικά. 
Επομένως υπό αυτή 
την έννοια θεωρώ ότι 
οι προοπτικές ακτο-
πλοϊκών συνδέσεων 
της Καβάλας, εφόσον 
γίνουν και κατάλληλες 
κινήσεις και από τους 
τοπικούς φορείς, μπο-
ρούν να παίξουν πολύ 
σημαντικό ρόλο.

Μανώλης Κουτουλάκης 
Σύντομα θετικές ειδήσεις για επιδότηση ακτοπλοϊκής γραμμής



Το πρόγραμμά του για 
την επόμενη μέρα πα-
ρουσίασε ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ και αρχη-
γός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, Αλέξης 
Τσίπρας στο περιθώριο 
της 85ης Διεθνούς Εκ-
θεσης Θεσσαλονίκης.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυ-
χής που βρίσκομαι κάθε 
φορά εδώ μαζί σας. Είναι 
η δεύτερη Διεθνής Έκθε-
ση χωρίς τη μαζική συμ-
μετοχή θεατών. Φέτος 
επιλέξαμε να δώσουμε 
τις πρώτες θέσεις τιμής 
ένεκεν σε ανθρώπους 
της κοινωνίας. Σε για-
τρούς, νοσηλευτές και 
εκπροσώπους όλων των 
παραγωγικών φορέων. 
Είναι διαφορετική και 
αυτή η έκθεση. Πολλά 
δεν είναι όπως πριν. Εδώ 
και 1,5 χρόνο η ζωή μας 
άλλαξε πραγματικά. Δεν 
είναι υπερβολή να ειπω-
θεί ότι το βασικό συναί-
σθημα που νιώθουν οι 
Ελληνίδες και οι Έλληνες 
είναι το συναίσθημα της 
ανασφάλειας. Την ανα-
σφάλεια αυτή η κυβέρ-
νηση την μετατρέπει σε 
φόβο εφαρμόζοντας τις 
πολιτικές της, διευρύνο-
ντας ραγδαία τις κοινω-
νικές ανισότητες», τόνι-
σε στην εισαγωγική του 
τοποθέτηση ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ.

«Χρειάζεται η επιστροφή 
της πολιτικής έναντι της 
επικοινωνίας και τόλμη 
για μεγάλες παρεμβά-
σεις που έχει ανάγκη ο 
τόπος. Στη νέα εποχή 
των πολλαπλών κρίσε-
ων δεν μπορούμε να εί-
μαστε όπως πριν. Ήρθε 
η ώρα να αλλάξουμε, 
να βάλουμε την ελπίδα 
στη θέση του φόβου, την 

ασφάλεια στην θέση της 
ανασφάλειας. Σήμερα η 
πατρίδα μας έχει ανάγκη 
από μια νέα αρχή με την 
κοινωνία στην πρώτη 
γραμμή», συνέχισε.

Τα βασικά σημεία της 
ομιλίας του Αλέξη Τσί-
πρα:
-Οι νέοι δεν χρειάζονται 
megabytes και χαρτζι-
λίκια. Χρειάζονται μια 
χώρα που θα τους στη-
ρίξει
-Χρειαζόμαστε μια προ-
οδευτική κυβέρνηση που 
θα κλείσει τις πληγές που 
άνοιξε στον τόπο μας η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη
-Κινητήρια δύναμη για 
μια νέα αρχή με μια οι-
κονομία που θα στηρίζει 
την κοινωνία
-Η κλιματική κρίση έρχε-
ται σαν γραμμάτιο που 
θα πρέπει να ξεχρεώ-
σουμε απέναντι σ’ αυτές 
και τις μελλοντικές γε-
νιές
-Κάποιοι γεννήθηκαν 
πορφυρογέννητοι και 
δεν προσπάθησαν ποτέ.
-Η μεσαία τάξη στη χώρα 
μας είναι μια τάξη αυτο-
δημιούργητη. Αυτό είναι 
το βασικό χαρακτηριστι-
κό που τους διαχωρίζει 
και όχι το εάν φορούν 
γραβάτα
-Η Ελλάδα δεν χτίστηκε 
από τους νεόπλουτους. 
Η Ελλάδα φτιάχτηκε 
από αυτούς που με τον 
ιδρώτα τους βγάζουν το 
μεροκάματο. Από τους 
εργαζόμενους και τη με-
σαία τάξη. Οι άνθρωποι 
του μόχθου και της πα-
ραγωγής. Μεσαία τάξη 
είναι αυτοί που ζουν από 
τον κόπο τους. Αυτούς 
τους ανθρώπους εξαπά-
τησε ο κ. Μητσοτάκης 
το 2019. Η μεσαία τάξη 
δεν είναι οι συνδαιτυμό-

νες του κ. Μητσοτάκη. Οι 
λιγότεροι φόροι έγιναν 
λιγότερα χρήματα. Οι κα-
λύτερες δουλειές έγιναν 
κακοπληρωμένες δου-
λειές, η ασφάλεια έγινε 
γενικευμένη ανασφάλεια

-Ο κ. Μητσοτάκης δεν 
κυβερνά για την πλειο-
ψηφία των Ελλήνων. Κυ-
βερνά για μια ελίτ λίγων 
και ισχυρών.
-Σημασία έχει όμως και 
το πώς κυβερνά ο κ. 
Μητσοτάκης. Κυβερνά 
μόνος ως άλλος Καίσα-
ρας. Με υπουργούς δι-
ακοσμητικούς. Η χώρα 
κυβερνάται με το ψέμα 
και την προπαγάνδα. 
Κυβερνά με το δόγμα 
του νόμου και τις τά-
ξεις. Κυβερνά με τον δι-
χασμό. Οι πολιτικοί του 
αντίπαλοι διαβάλλονται 
συνεχώς. Τέλος κυβερνά 
έχοντας χάσει το πιο κρί-
σιμο στοιχείο της σχέσης 
του με τους πολίτες. Την 
εμπιστοσύνη.
-O κ. Μητσοτάκης κάθε 
μέρα που κυβερνά κά-
νει δυσκολότερη τη ζωή 
ολοένα και περισσότε-
ρων Ελλήνων. Πλέον ο 
μόνος άνεμος που φυσά 
είναι ο άνεμος της κοι-
νωνικής αποδοκιμασίας 
και της οργής
-Στη θέση του δήθεν 
επιτελικού αυταρχικού 
κράτους να δημιουργή-
σουμε το αποτελεσματι-
κό δημοκρατικό κράτος, 
μακριά από τις ελίτ.
-Δεσμεύομαι ότι η προ-
οδευτική κυβέρνηση που 
θα προκύψει από τη νίκη 
του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμε-
νες εκλογές δεν θα είναι 
κυβέρνηση ενός κόμ-
ματος. Σε κυβερνητικές 
θέσεις θα τοποθετηθούν 
και άτομα από διάφορες 
κοινωνικές ομάδες που 

κρατούν όρθια την οικο-
νομία. Την επόμενη μέρα 
των εκλογών καταργού-
με το επιτελικό κράτος 
του κ. Μητσοτάκη. Κα-
ταργούμε τις στρατιές 
των μετακλητών στο 
δημόσιο τομέα. Είναι 
ανάγκη να αποκτήσουμε 
μια σύγχρονη δημόσια 
διοίκηση.
-Δημιουργούμε Συμβού-
λιο Εθνικής Ασφαλείας 
για τον συντονισμό των 
δράσεων των υπουργεί-
ων Εξωτερικών και Άμυ-
νας
-Όλες οι προσλήψεις 
στα Σώματα Ασφαλείας 
θα γίνονται μόνο μέσω 
ΑΣΕΠ και Πανελλαδικών 
Εξετάσεων
-Δεσμεύομαι ότι θα κό-
ψουμε τον ομφάλιο 
λώρο ανάμεσα στο κόμ-
μα και στο κράτος.
-Καταργούμε τις υπέ-
ρογκες και σκανδαλώ-
δεις αμοιβές των golden 
boys.
-Δημιουργούμε Συμβού-
λιο Εθνικής Ασφάλειας.
-Ενισχύουμε το ΑΣΕΠ, 
όλες οι προσλήψεις θα 
γίνονται μέσω ΑΣΕΠ.
-Η διοίκηση της ΕΡΤ και 
του ΑΠΕ θα διορίζονται 
από την διάσκεψη των 
προέδρων της Βουλής 
και η αρμοδιότητα θα 
επιστρέψει στα υπουρ-
γεία.

Για το νέο ΕΣΥ

«Το σχέδιο μας για το 
νέο ΕΣΥ θα αντιμετωπί-
ζει κάθε ασθενή ανάλο-
γα με τις ανάγκες του και 
όχι ανάλογα με το πορ-
τοφόλι του. Ενίσχυση με 
2 δις από κρατικό προϋ-
πολογισμό και 1δις από 
τους φόρους του ταμεί-
ου ανάκαμψης.

-2.000 ευρώ για τους 
νέους γιατρούς
-άμεση πρόσληψη 5.500 
υγειονομικών
-πρόσληψη 10.000 υγει-
ονομικών σε βάθος τριε-
τίας
-μονιμοποίηση προσωπι-
κού που έδωσε τη μάχη 
κατά της πανδημίας
-ένταξη των υγειονομι-
κών στο καθεστώς των 
βαρέων και τον ανθυγι-
εινών

Μετά την πανδημία το 
νέο ΕΣΥ αποτελεί εθνική 
επιταγή».

-Είδαμε την ελπιδοφόρο 
αντίσταση της ελληνι-
κής κοινωνίας για τους 
ταχυμεταφορείς. Δεν 
θα αφήσουμε σε χλωρό 
κλαρί εργοδότες που θέ-
λουν να εκμεταλλευτούν 
τους εργαζόμενους
-Την επόμενη των εκλο-
γών, αύξηση του κατώ-
τατου μισθού στα 800 
ευρώ που έχουμε εξαγ-
γείλει. Δεν είμαι υπερ-
βολικός, δεν είμαστε 
υπερβολικοί όταν λέμε 
ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν 
κυβερνά για την μεγάλη 
κοινωνική πλειοψηφία
-Θα καταργήσουμε το 
νόμο Χατζηδάκη και θα 
δημιουργήσουμε ισχυ-
ρό σύστημα συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων. 
Θα αποκαταστήσουμε 
το ιερό δικαίωμα στην 
απεργία και θα εφαρ-
μόσουμε πιλοτικά το 
35ωρο

Για την παιδεία

«Εμείς θέλουμε ο κάθε 
νέος και η κάθε νέα 
να έχει το δικαίωμα να 
σπουδάσει. Το κριτήριο 
για τις σπουδές δεν είναι 
το πορτοφόλι της οικο-
γένειας».

Ο Αλέξης Τσίπρας, συ-
νέχισε αναφέροντας 
τις μεταρρυθμίσεις που 
προβλέπει για πρόγραμ-
μα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για 
την παιδεία :

-Διπλασιασμός σε βάθος 
τετραετίας της χρηματο-
δότησης των Πανεπιστη-
μίων.
-Αυξάνουμε τις προσλή-
ψεις καθηγητών στα πα-
νεπιστήμια και όχι αστυ-
νομικών.
-Καταργούμε την Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής 
και την πανεπιστημιακή 
αστυνομία που έχει γίνει 
ανέκδοτο. Την θεσμο-
θετήσαν δίχως να την 
εφαρμόσουν

Αναφερόμενος στα θέ-
ματα της ελληνικής οι-
κονομίας ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης χαρακτήρισε 
«εγκληματικές τις ευ-
θύνες της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη που δεν 
παρεμβαίνει για την συ-
γκράτηση της ακρίβειας».

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ θα προχωρήσει σε 

ανασχεδιασμό της κα-
τεύθυνσης των πόρων 
του Ταμείου Ανάκαμψης 
«ώστε να μην κατευθύ-
νεται σε λίγους αλλά 
να ενισχύει την εγχώρια 
προστιθέμενη αξία».

Προσέθεσε επίσης ότι 
«Οι τράπεζες στην χώρα 
μας δεν δανείζουν εκεί-
νους που έχουν ανάγκη, 
γι αυτό προχωρούμε σε 
αναδιάταξη του τραπεζι-
κού συστήματος». «Προ-
χωρούμε σε διαγραφή 
μέρους του χρέους που 
δημιουργήθηκε στην δι-
άρκεια της πανδημίας. 
Καταργούμε τον πτωχευ-
τικό νόμο Μητσοτάκη».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανα-
φερόμενος για τις πα-
ρεμβάσεις για την αντι-
μετώπιση της ακρίβειας, 
είπε πως θα υπάρξει μεί-
ωση των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης στα κατώ-
τατα όρια της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης σε πετρέ-
λαιο κίνησης, βενζίνη και 
πετρέλαιο θέρμανσης 
και προσέθεσε:

-Καταργούμε την εισφο-
ρά αλληλεγγύης για ει-
σοδήματα μέχρι 40.000 
ευρώ.
-Μειώνουμε προοδευτι-
κά τον συντελεστή για ει-
σοδήματα μέχρι 65.000.
-Καταργούμε το τέλος 
επιτηδεύματος.
-Ρυθμίζουμε τα χρέη που 
δημιουργήθηκαν μέσα 
στην κρίση ειδικά στις 
πυρόπληκτες περιοχές

Τέλος, ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε 
στη Θεσσαλονίκη επικρί-
νοντας την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη ότι «αγνοεί 
την Βόρεια Ελλάδα και 
την Θεσσαλονίκη» και 
τόνισε: «Η Θεσσαλονίκη 
και η Βόρεια Ελλάδα θα 
ξαναμπούν στον χάρτη 
της παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης της χώρας».

«Σήμερα είμαστε πιο 
ώριμοι πιο έμπειροι και 
μια πιο φρέσκια μα-
τιά. Για την πλειοψηφία 
των συμπολιτών μας ο 
κ. Μητσοτάκης είναι το 
χάος. Να είστε βέβαιοι 
ότι είμαστε έτοιμοι και 
αποφασισμένοι να ση-
κώσουμε ξανά τον ήλιο 
πάνω από την Ελλάδα», 
κατέληξε.
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Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ:
Δεσμεύομαι για προοδευτική διακυβέρνηση, νέα αρχή για την κοινωνία, το 
κράτος, την οικονομία



Προάγγελος μιας 
νέας έξαρσης της 
επιδημίας όσο 

προχωράμε προς τον 
χειμώνα είναι η εικόνα 
που παρατηρείται την 
τελευταία εβδομάδα στη 
βόρεια Ελλάδα. Μπορεί 
σε γενικές γραμμές η 
πορεία των κρουσμάτων 
στη χώρα να βρίσκεται 
σε ύφεση, βαδίζει, όμως, 
σε τεντωμένο σκοινί 
που ανά πάσα στιγμή 
είναι πιθανό να σπάσει.

Προς το παρόν η δια-
σπορά έχει περιοριστεί 
σημαντικά, μέσα στις 
επόμενες 15 ημέρες, 
όμως, θα φανεί το απο-
τύπωμα από το άνοιγμα 
των σχολείων, τη στιγμή 
που η αλλαγή του καιρού 
θα έχει ήδη αρχίσει να 
μάς κρατά περισσότερο 
σε εσωτερικούς χώρους.

Σημαντικό ρόλο στη δι-
ατήρηση της καλής επι-
δημιολογικής εικόνας 
που έχουμε μέχρι τώρα 
θα παίξει, σύμφωνα με 
τους ειδικούς, η τήρηση 
των μέτρων και η αύξη-
ση της εμβολιαστικής κά-
λυψης του πληθυσμού, 
ειδικότερα σε περιοχές 
όπου παρατηρούνται 
πολύ χαμηλά ποσοστά. 

Πάντως, το τείχος ανοσί-
ας αυτή τη στιγμή κινεί-
ται γύρω στο 60%, με τις 
προβλέψεις βάσει των 
τωρινών δεδομένων να 
εκτιμούν πως δύσκολα 

θα ξεπεράσουμε το 65%.

Σύσκεψη πραγματοποι-
ήθηκε σήμερα το πρωί 
στην Αντιπεριφέρεια ΠΕ 
Καβάλας, με θέμα την 
αυστηρή τήρηση των 
μέτρων που θα ισχύουν 
στην ΠΕ Καβάλας από 
σήμερα και μέχρι τις 
24 Σεπτεμβρίου, μετά 
και από την επιβολή 
του τοπικού lockdown. 

Στην σύσκεψη ήταν πα-
ρόντες ο κ. Πασχάλης 
Συριτούδης, Γενικός 
Περιφερειακός Αστυνο-
μικός Διευθυντής Ανα-
τολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, ο κ. Ιωάννης 
Καραμανλής, Αστυνο-
μικός Διευθυντής Κα-
βάλας, ο δήμαρχος 
Καβάλας κ. Θόδωρος 
Μουριάδης, ο δήμαρχος 
Παγγαίου κ. Φίλιππος 
Αναστασιάδης, ο αντι-
περιφερειάρχης ΠΕ Κα-
βάλας κ. Κωνσταντίνος 
Αντωνιάδης και ο πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου 
Καβάλας κ. Μάρκος Δέ-
μπας. Στην σύσκεψη επι-
σημάνθηκε ότι πρέπει να 
υπάρξει αυστηρή τήρηση 
των μέτρων που ισχύ-
ουν, σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 4297/16.09.2021, 
και τονίστηκε ιδιαίτε-
ρα ότι σε τυχόν πα-
ραβάσεις θα υπάρξει 
επιβολή προστίμων.

Ειδικότερα τα μέτρα 
που ισχύουν από σή-
μερα είναι τα εξής:

-Απαγόρευση κυκλο-
φορίας από 01:00 το 
βράδυ έως 06:00 το 
πρωί, με εξαίρεση λό-
γους εργασίας και σο-
βαρούς λόγους υγείας.
-Απαγόρευση μουσικής 
καθ’ όλο το εικοσιτε-
τράωρο σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος και ψυχαγωγίας.

Τα μέτρα ισχύουν από 
σήμερα, Παρασκευή 17 
Σεπτεμβρίου και ώρα 
06.00 έως την Παρα-
σκευή 24 Σεπτεμβρίου 
και ώρα 6:00. Καλού-
με τις επιχειρήσεις μας 
αλλά και τους πολίτες 
να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί στην τήρηση 
των μέτρων και  πριν 
της  1:00 να έχουν 
κλείσει τις επιχειρήσεις 
τους και να βρίσκο-
νται στις κατοικίες τους.  

Η Πανδημία δυστυχώς 
είναι εδώ και πρέπει όλοι 
μας να τηρήσουμε τα μέ-
τρα προκειμένου να φύ-
γουμε από αυτή την δυ-
σάρεστη κατάσταση που 
έχει WWδημιουργηθεί 
το συντομότερο δυνατό.

Χρήστος Παπαδόπου-
λος | Έπρεπε να παρ-
θούν νωρίτερα μέτρα 
στην Π.Ε Καβάλας

“Θεωρώ ότι και λόγω 
της τουριστικής περιό-
δου και το γεγονός ότι 
είχαμε μεγάλη κίνηση 
φέτος δικαίως έχουμε 

ενταχθεί στο κόκκινο, 
θα μπορούσα να πω ότι 
είμαστε από τις πρώτες 
περιοχές που το περίμε-
να” τόνισε σε δηλώσεις 
του μεταξύ άλλων στην 
εκπομπή ENA Live με 
την Μαρία Παπάζογλου 
ο νομίατρος Καβάλας 
Χρήστος Παπαδόπουλος.

Τόνισε πως τα συγκεκρι-
μένα μέτρα έπρεπε να 
παρθούν νωρίτερα, ενώ 
έκανε λόγο ότι υπήρχαν 
καταστήματα που δεν 
τήρησαν τα μέτρα ούτε 
καν τα προβλεπόμενα 
για μάσκες και συνωστι-
σμό στην Π.Ε Καβάλας.

“Τα συγκεκριμένα κα-
ταστήματα και τα πάρτι 
των νέων πυροδότησαν 
τα κρούσματα και φτά-
σαμε τώρα να μιλάμε 
για το κόκκινο της Κα-
βάλας και τους νέους 
περιορισμούς, έπρεπε 
να προσέχουμε” κατέλη-
ξε ο κ. Παπαδόπουλος.

Σαρηγιάννης | Υπάρ-
χει αύξηση κρουσμά-
των στην Καβάλα, 
προληπτική η έντα-
ξη “στο κόκκινο”

Σε δηλώσεις στο 
enanews.gr προχώρησε 
ο Καθηγητής Υγειονομι-
κής και Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής Δημοσθένης 
Σαρηγιάννης σχετικά 
με την ένταξη της Π.Ε 
Καβάλας στο κόκκινο.

Όπως τόνισε ο καθη-
γητής είναι προληπτική 
η συγκεκριμένη ένταξη 
ωστόσο δεν αρνήθηκε 
το γεγονός ότι παρα-
τηρείται το τελευταίο 
χρονικό διάστημα μία 
κλιμάκωση των κρου-
σμάτων στην περιοχή.
“Η Δυναμική που πα

ρατηρείται στον αριθμό 
των κρουσμάτων πρό-
κειται να αυξηθεί το επό-
μενο χρονικό διάστημα 
σε συνδυασμό και με το 
άνοιγμα των σχολείων. 
Προληπτικά νομίζω ότι 
ήταν μία σωστή από-
φαση. Παρατηρήθηκαν 
και στο παρελθόν πε-
ρισσότερα κρούσμα-
τα στην περιοχή αλλά 
υπήρχε επιτήρηση, τώρα 
υπάρχει φόβος για το 
άνοιγμα των σχολείων”.

Έκπληκτοι οι επαγγελ-
ματίες εστίασης με την 
ένταξη της Π.Ε Κα-
βάλας “στο κόκκινο”

Σε δηλώσεις στο 
enanews.gr προχώρη-
σαν μετά την ανακοίνωση 
ότι η Π.Ε Καβάλας εντάσ-
σεται και επίσημα “στο 
κόκκινο” τρεις επαγγελ-
ματίες καφέ-εστίασης.

Γιώργος Βαφείδης 
(Σωματείο Καφεζυθο-
πωλών: 

Μείναμε έκπληκτοι με 
την συγκεκριμένη από-
φαση. Μετά τα μέτρα 

που ισχύουν από τις 13 
Σεπτεμβρίου για δεύτερη 
φορά μέσα σε λίγες μέ-
ρες οι επαγγελματίες της 
Καβάλα καλούνται να 
πληρώσουν το μάρμαρο.

Γιάννης Νεστορίδης 
(Σωματείο Εστίασης): 

Από παντού μπορεί να 
κολλήσει κάποιος τον κο-
ρωνοϊο, ότι μας πουν το 
κάνουμε. Δεν μπορώ να 
καταλάβω γιατί και πάλι 
βρισκόμαστε στο επίκε-
ντρο.  Εάν κάποιος απα-
γορεύσει την μουσική 
στο κατάστημα μου που 
με αυτό δουλεύω πως θα 
δουλέψω ; Νομίζω είμα-
στε το “μαύρο πρόβατο”. 
Πάντα εμείς πρωταγω-
νιστούμε σε κάθε μέτρο. 
Ζητούμε άμεση παρέμ-
βαση των βουλευτών 
και του Υπουργού Νί-
κου Παναγιωτόπουλου.

Μάκης Κωνστα-
ντινίδης (Σωμα-
τείο Εστίασης): 

Άσχημη εξέλιξη για την 
εστίαση, το φοβομασταν 
και δυστυχως εγινε πραγ-
ματικοτητα. Όσο δεν εμ-
βολιαζόμαστε θα είναι 
χειρότερα τα πράγμα-
τα. Η μουσική δεν ξέρω 
πως συμβάλλει στο να 
υπάρχει διασπορά. Εμείς 
δεν βάζουμε μουσική 
για να δημιουργήσουμε 
συνωστισμό. Το μέτρο 
της απαγόρευσης μου-
σικής είναι υπερβολικό.
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ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΚΑΒΑΛΑ
ΕΚΠΛΗΚΤΟΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

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

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

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

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

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

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

COFFEE BAR - CATERING
ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙ



ΜΑΡΜΑΡΑ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ
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ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

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 20 Σεπτεμβρίου 2021

Τα Νέα των… Media!
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Προς υπογραφή η ΚΥΑ για Νέους Αγρότες με πληρωμή Φλεβάρη 

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

Υπογράφεται εντός 
της εβδομάδας η κοι-
νή υπουργική απόφα-
ση για την προκήρυξη 
των Νέων Αγροτών 
ύψους 420 εκατ. ευρώ 
με τις αιτήσεις να ξε-
κινούν τέλη Σεπτεμ-
βρίου, σύμφωνα με τα 
όσα ανέφερε ο υφυ-
πουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γεώργιο 
Στύλιο στα πλαίσια της 
ΔΕΘ, σημειώνοντας 
ότι πάνω από 10.000 
φάκελοι θα εγκριθούν.

Μάλιστα, σύμφωνα με 
τον κ. Στύλιο, υπάρ-
χει στόχος οι εγκρίσεις 
στη φετινή πρόσκληση 
να έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι τον Φεβρουάριο, 
ώστε να μπει και το 70% 
του πριμ των 35.000-
40.000 ευρώ. Όπως 

τόνισε η υποβολή των 
αιτήσεων και η παρακο-
λούθησή τους θα γίνεται 
μέσω ενώς αυτοματο-
ποιημένου συστήματος 
ώστε να γίνουν όσο το 
δυνατό πιο γρήγορα οι 
αξιολογήσεις των φα-
κέλων, ενώ προειδοποι-
εί ότι η προκήρυξη θα 
θέσει αυστηρούς όρους 
και προϋποθέσεις για 
τους δικαιούχους. Το 
σύστημα αυτό άλλωστε 
επιτρέπει η διαδικασία 
υποβολής και αξιολό-
γησης των φακέλων να 
γίνεται στον μισό πε-
ρίπου χρόνο, από τους 
12 μήνες που απαιτού-
νταν, στους έξι με επτά.

Επιπλέον ο υφυπουργός 
ανέφερε στο πλαίσια της 
εκδήλωσης «Η χρήση 
των νέων τεχνολογιών 

στη σύγχρονη Γεωργία, 
Αειφορία, Γεωργία Ακρι-
βείας, Κλιματική Αλλα-
γή και οι Επιπτώσεις» 
ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο 
θα βγει και η προκήρυ-
ξη για τη Βιολογική Γε-
ωργία ύψους 450 εκατ. 
ευρώ, ενώ, έως το τέ-
λος του έτους 80 εκατ. 
ευρώ θα κατευθυνθούν 
στο Μέτρο 2.1 «Σύμβου-
λοι», 40 εκατ. ευρώ για 
έγγειες βελτιώσεις και 
40 εκατ. ευρώ για την 
αγροτική οδοποιία. Τέ-
λος, με 60 εκατ. ευρώ 
θα εξυπηρετηθούν τα 
επιχειρησιακά σχέδια 
των δικαιούχων του Μέ-
τρου 16 «Συνεργασία».

Αναφορικά με τις πλη-
ρωμές των αγροτών, ο 
υφυπουργός τόνισε ότι 
θα εξυπηρετηθούν έως 

το τέλος του έτους οι 
Νέοι Αγρότες της πρώ-
της προκήρυξης (β' δόση) 
και οι δικαιούχοι μετα-
ποίησης. Σύμφωνα με τις 
δηλώσεις του κ. Στύλιου, 
συνολικά μέχρι την εκ-
πνοή του 2021 θα έχουν 
πιστωθεί περί τα 750 με 
800 εκατ. ευρώ για την 
εξυπηρέτηση των προ-
γραμμάτων του ΠΑΑ της 
περιόδου 2014-2022.

Όροι ένταξης στους 
Νέους Αγρότες 2021
Δικαίωμα υποβολής αί-
τησης στήριξης έχουν 
α) φυσικά πρόσωπα και 
β) νομικά πρόσωπα στα 
οποία ο αρχηγός της γε-
ωργικής εκμετάλλευσης 
είναι νέος γεωργός που, 
κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης 
στήριξης, πληροί τις πα-
ρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι ενήλι-
κας έως 41 ετών.
2) Είναι μόνιμος κά-
τοικος σε κάποια από 
τις περιοχές εφαρμο-
γής του μέτρου.
3) Εγκαθίσταται για 
πρώτη φορά στην εκμε-
τάλλευση κατά το δεκαο-
κτάμηνο που προηγείται 
της ημερομηνίας υποβο-
λής της αίτησης στήριξης.
4) Υποβάλλει ΕΑΕ 
για το έτος 2021.
5) Εγγράφεται στο 
Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλ-
λεύσεων (ΜΑΑΕ) ως 
επαγγελματίας αγρό-
της νεοεισερχόμενος 
στον αγροτικό τομέα, 

για τα φυσικά πρόσω-
πα, ή ως κάτοχος αγρο-
τικής εκμετάλλευσης, 
για τα νομικά πρόσωπα.
6) Δεν έχει ασκήσει γε-
ωργική επαγγελματική 
δραστηριότητα τουλάχι-
στον κατά τα τελευταία 5 
έτη πριν την ημερομηνία 
πρώτης εγκατάστασης.
7) Κατά την τελευταία 
πενταετία δεν έχει υπο-
βάλει δήλωση ΟΣΔΕ 
με τυπική απόδοση που 
υπερβαίνει τα 12.000 
ευρώ στην ηπειρωτική 
χώρα, την Κρήτη και την 
Εύβοια και τα 10.000 
ευρώ στα νησιά πλην 
Κρήτης και Εύβοιας.
8) Δεν έχει εξωγεωρ-
γική απασχόληση, μό-
νιμη εξαρτημένη ή μη 
εξαρτημένη ή, αν έχει, 
δεσμεύεται να τη διακό-
ψει μετά την ανακοίνω-
ση των αποτελεσμάτων 
εξέτασης της αίτησής 
του (εφόσον κριθεί επι-
λέξιμος) και πριν την 
ένταξή του στο μέτρο.
9) Δεν έχει υπάρξει στο 
παρελθόν δικαιούχος μέ-
τρων νέων γεωργών του 
ΠΑΑ 2014-2020, του 
ΠΑΑ 2007-2013 και του 
ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.
10) Δεν έχει σύζυγο η 
οποία ή ο οποίος: α) 
Έχει υποβάλει δήλωση 
ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή/
και β) Τα έτη 2019 ή/
και 2020 έχει υποβάλλει 
δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική 
απόδοση που υπερβαίνει 
τα 12.000 ευρώ στην 
ηπειρωτική χώρα την 
Κρήτη και την Εύβοια 
και τα 10.000 ευρώ στα 

νησιά πλην Κρήτης και 
Εύβοιας ή/και γ) Είναι 
επαγγελματίας αγρότης / 
αγρότισσα, βάσει βεβαί-
ωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει 
τις προϋποθέσεις για να 
οριστεί ως επαγγελμα-
τίας αγρότης / αγρότισ-
σα από το ΜΑΑΕ. Εξαι-
ρούνται οι σύζυγοι των 
επαγγελματιών αγροτών 
στο τομέα της αλιείας.
11) Δεν είναι σπου-
δαστής/στρια ή φοι-
τητής/τρια που δεν 
έχει συμπληρώσει τον 
αριθμό των προβλε-
πόμενων ετών φοίτη-
σης για κάθε σχολή.
12) Τα νομικά πρόσωπα 
πρέπει να ανήκουν κατά 
κύριο λόγο σε νέο γε-
ωργό (ο νέος γεωργός 
μετέχει στο κεφάλαιο 
του νομικού προσώπου 
τουλάχιστον κατά 51%). 
Στο πρόσωπο του νέου 
γεωργού πρέπει να συ-
ντρέχουν όλες οι ανω-
τέρω προϋποθέσεις.
13) Η γεωργική εκμε-
τάλλευση πρέπει να βρί-
σκεται στην ευρύτερη 
περιοχή του τόπου της 
μόνιμης κατοικίας του/
της αρχηγού της εκμε-
τάλλευσης. Ως ευρύτερη 
περιοχή του τόπου κα-
τοικίας νοείται η περιοχή 
στην οποία ο γεωργός 
έχει τη δυνατότητα πρό-
σβασης για την εύρυθμη 
λειτουργία της εκμετάλ-
λευσης. Η περιοχή αυτή 
δεν μπορεί να υπερβεί 
τα όρια των όμορων Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων.

Προαναγγελία Λιβανού για αγροτικό πετρέλαιο και 
ελαφρύνσεις εισροών
Οικονομικές ελα-
φρύνσεις στο αγρο-
τικό πετρέλαιο προα-
νήγγειλε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιος Λιβανός, λέ-
γοντας πως βρίσκεται 
σε συνεργασία με το 
υπουργείο Οικονομι-
κών, ενώ πρόσθεσε ότι 
θα εξεταστούν και μέ-
τρα διευκόλυνσης για 
τα αγροτικά εφόδια 
εφόσον παρατηρηθεί 
πρόβλημα ανατιμήσε-
ων.

Αναφερόμενος ειδικό-
τερα στο κύμα ανατιμή-
σεων που επηρεάζει και 
την αγροτική παραγωγή 
μιλώντας σε ραδιοφωνι-
κό σταθμό της Κρήτης, ο 
κ. Λιβανός ανέφερε ειδι-

κότερα ότι «για την ώρα, 
στόχος του Υπουργείου 
είναι να υπάρξουν οι-
κονομικές ελαφρύνσεις 
στο αγροτικό πετρέλαιο 
κάτι το οποίο ο ίδιος δι-
εκδικώ σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Οικονομι-
κών.». «Το μεγαλύτερο 
κύμα αυξήσεων παρατη-
ρήθηκε στις ζωοτροφές 
και γι’ αυτό ανακοινώθη-
κε ήδη από τον Πρωθυ-
πουργό στη ΔΕΘ η μεί-
ωση του ΦΠΑ στο 6%. 
Οι ανατιμήσεις είναι κάτι 
που θα παρακολουθείται 
στενά και εφόσον παρα-
τηρηθεί πρόβλημα και σε 
άλλες δραστηριότητες, 
όπως στα αγροτικά εφό-
δια, θα γίνουν οι απα-
ραίτητες κινήσεις για να 
διευκολυνθούν οι αγρό-

τες.», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η παραπάνω δηλώσεις 
έρχονται σε συνέχεια των 
μηνυμάτων οικονομικής 
εξάντλησης που εκπέ-
μπουν το τελευταίο διά-
στημα οι αγροτικές εκμε-
ταλλεύσεις της χώρας, με 
το κόστος της ενέργειας 
να βρίσκεται σε ιστορικά 
υψηλά, συνθλίβοντας επί 
της ουσίας, το εισόδημα 
των αγροτών, κάτι που 
επαναφέρει στο προσκή-
νιο την ανάγκη θέσπισης 
μειωμένου ειδικού φό-
ρου κατανάλωσης για το 
αγροτικό πετρέλαιο ή την 
επιστροφή του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης.

Σημειώνεται πως σε αντί-
θεση, με άλλα κράτη της 

ΕΕ, στα οποία το κόστος 
των καυσίμων αποτελεί 
μόλις το 3,5% περίπου 
του συνολικού κόστους 
παραγωγής αγροτικών 

προϊόντων, σύμφωνα με 
στοιχειά της Eurostat, 
στην χώρα μας το ποσο-
στό αυτό αγγίζει περίπου 
το 10%. Η διαφορά αυτή 

οφείλεται στον αυξημέ-
νο ειδικό φόρο κατανά-
λωσης πετρελαίου που 
ισχύει στην χώρα μας.



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
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Google Post 

Μια από τις τελευταίες 
προσθήκες της Google 
είναι η δημιουργία μι-
κρών post στο προφίλ 
του Google My Business. 
Σύμφωνα με έρευνες 
που έχουν γίνει, πολύ λί-
γες τοπικές επιχειρήσεις 
έχουν εκμεταλλευτεί 
αυτή τη νέα υπηρεσία. 
Τα Google Posts μας δί-
νουν τη δυνατότητα να 
ενημερώνουμε τους πε-
λάτες μας με προσφο-
ρές, εκδηλώσεις, νέα 
και πολλά ακόμα άλλα. 

Θα το βρούμε  στην αρι-
στερή στήλη του πίνακα 
ελέγχου στην επιλογή 
“Αναρτήσεις”. Η δημι-
ουργία ενός post είναι 
μια εύκολη διαδικασία 
και χωρίζεται σε τρεις 
κατηγορίες: 

• Τι νέο υπάρχει 
• Εκδήλωση 
• Προσφορά 

Το μόνο που χρειάζε-
ται να βρούμε είναι μια 
καλή φωτογραφία υψη-
λής ανάλυσης. Η Google 
προτείνει να είναι του-
λάχιστον 720×720. 
Επίσης, μην ξεχάσουμε 
να βάλουμε το “Call to 
Action”.  Αν χρησιμο-
ποιούμαι την κατηγορία 

“Εκδήλωση” ή “Τι νέο 
υπάρχει”, θα δούμε  πέ-
ντε προεπιλεγμένα κου-
μπιά Call to Action: 

• Κράτηση 
• Παραγγελία στο δι-

αδίκτυο 
• Αγορά 
• Μάθετε περισσότε-

ρα 
• Εγγραφή

Email 

Αν μαζεύουμε  τα emails 
των πελατών, τότε ένα 
tip είναι να τους στεί-
λουμε  ένα email μέσα 
από το προφίλ του 
Google My Business, 
έτσι ώστε να μας αφή-
σουν μια αξιολόγηση. 
Με αυτό τον τρόπο, 
μπορούμε να δημιουρ-
γήσουμε  έναν σύνδε-
σμο και να τον ενσωμα-
τώσουμε  στο μηνιαίο ή 
εβδομαδιαίο newsletter.

Ραντεβού 

Μέσω του Google My 
Business μπορούμε να 
τοποθετήσουμε ένα 
κουμπί στο προφίλ μας  
και να κλείνουν απευ-
θείας ραντεβού οι πε-
λάτες μαζί μας. 

Η συγκεκριμένη δυνα-
τότητα δεν αφορά όλες 

τις κατηγορίες, αλλά 
βοηθάει πολύ επιχει-
ρήσεις όπως είναι τα 
εστιατόρια, σπα, ιατρεία 
κλπ.

Βίντεο 

Έχουμε ακούσει πολλές 
φορές ότι μια φωτογρα-
φία ισούται με χίλιες λέ-
ξεις. Τότε, με πόσες λέ-
ξεις ισούται ένα βίντεο; 

Ένα καλό έξτρα είναι η 
δημιουργία ενός βίντεο 
έως 30 δευτερολέπτων 
και λιγότερο από 100 
MB, για να κάνουμε τη 
διαφορά στον ανταγω-
νισμό.

Πώς θα εμφανί-
ζεται η επιχεί-
ρησή μου μέσω 
του Google My 
Business; 

Υπάρχουν τρεις διαφο-
ρετικοί τρόποι να εμ-
φανιστεί το προφίλ της 
επιχείρησής σου μέσω 
του Google My Business. 
Ο πρώτος τρόπος είναι 
το Google Local Pack.

 Όταν ο χρήστης ανα-
ζητεί επιχειρήσεις που 
βρίσκονται κοντά του, 
ανάλογα με το τι προ-
σφέρουν, εμφανίζονται 
στο κέντρο στο πάνω 

μέρος της οθόνης, τρία 
Google My Business 
προφίλ, με τη βαθμολο-
γία τους και τις κριτικές 
τους. Όταν ο τρόπος 
αναζήτησης είναι με την 
επωνυμία της επιχείρη-
σης, τότε το προφίλ εμ-
φανίζεται μόνο του και 
σε περίοπτη θέση, πάνω 
δεξιά της σελίδας.
 Ο δεύτερος  τρόπος εί-
ναι ο πιο γνωστός για 
τους νέους και αφο-
ρά το Google Maps. Οι 
πληροφορίες του προ-
φίλ εμφανίζονται πάνω 
στο χάρτη της Google, 
στο σημείο που έχεις 
δώσει τη διεύθυνση της 
επιχείρησής σου. 

Όσον αφορά στα κριτή-
ρια κατάταξης για την 
εμφάνιση αποτελεσμά-
των αναζήτησης, δεν 
υπάρχει κάτι επίσημο 
από την Google, όμως 
όπως όλα δείχνουν, τέσ-
σερα από αυτά επηρεά-
ζουν λίγο περισσότερο 
και είναι τα παρακάτω: 
Απόσταση: Πόσο κοντά 
είναι η επιχείρησή σου 
(γεωγραφικά) ανάλογα 
με τα κριτήρια αναζή-
τησης που έχει θέσει ο 
χρήστης. 

Σχετικότητα: Πόσο ται-
ριάζουν οι λέξεις που 
αναζητεί ο χρήστης, με 

τις πληροφορίες που 
έχεις γράψει για την 
επιχείρησή σου και τα 
προϊόντα ή υπηρεσίες 
που προσφέρεις. 

Δημοτικότητα: Η Google 
συλλέγει δεδομένα από 
κριτικές, social media, 
άλλους συνδέσμους 
κλπ. Ανάλογα με το πόσο 
γνωστή είναι η εταιρεία 
σου στο διαδίκτυο, τόσο 
υψηλότερα θα εμφανί-
ζεται στα αποτελέσματα 
αναζήτησης. 
Αξιολογήσεις: Για πολ-
λούς είναι ο νούμερο 
ένα παράγοντας για κα-
λύτερο ranking. 

Ένας συνδυασμός του 
πλήθους των αξιολο-
γήσεων και του μέσου 
όρου αστεριών.

Οι αξιολογήσεις 
είναι το μυστικό 
Κάθε πελάτης μπορεί να 
αξιολογήσει την εμπει-
ρία του με την επιχείρη-
σή σου και να τη βαθ-
μολογήσει από ένα ( 1 
) έως πέντε ( 5 ) αστέ-
ρια. Σύμφωνα με τους 
SEO experts ο ιδανικός 
αριθμός είναι μεταξύ 
4,3 έως 4,5 αστέρια. 
Το απόλυτο 5 δίνει την 
εντύπωση στους χρή-
στες ότι υπάρχουν ψεύ-
τικα σχόλια. 

Αν φυσικά μπορέσουμε  
να το πετύχουμε,  εννο-
είται πως είναι ότι καλύ-
τερο! Έχει παρατηρηθεί 
τον τελευταίο καιρό ότι 
πολλές επιχειρήσεις 
δεν απαντούν στις αξι-
ολογήσεις που δέχο-
νται, είτε είναι θετικές, 
είτε είναι αρνητικές. Το 
Google My Business 
είναι ένα από τα κο-
ρυφαία εργαλεία local 
SEO και η ανταπόκριση 
στις αξιολογήσεις είναι 
ο καλύτερος τρόπος να 
δείξεις ένα σωστό προ-
φίλ της εταιρείας σου.  

Καταλαβαίνουμε όμως 
πως δεν είναι εύκολο να 
απαντάμε σε κάθε αξι-
ολόγηση ξεχωριστά. Η 
Google δημιούργησε τη 
δική της εφαρμογή για 
το Google My Business 
και είναι διαθέσιμη στο 
Google Play και στο 
App Store. Με αυτό τον 
τρόπο θα μπορούμε  να 
απαντάμε  σε κάθε αξιο-

λόγηση είτε θετική, είτε 
αρνητική.

Αν είναι μία φορά σημα-
ντικό να απαντάμε στις 
θετικές αξιολογήσεις 
τότε είναι 100 φορές 
σημαντικότερο να απα-
ντάμε στις αρνητικές. 
Για αρχή μπορούμε να 
ρωτήσουμε  με ευγενι-
κό τρόπο τον λόγο που 
έβαλε τόση χαμηλή 
βαθμολογία. Ίσως, έγινε 
κατά λάθος και να διορ-
θώσει την αξιολόγησή 
του. Αλλά, μη γελιόμα-
στε. 

Στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις κάτι θα δυ-
σαρέστησε τον πελάτη. 
Ένας υγιής διάλογος 
μαζί του, θα μας  βοηθή-
σει να εντοπίσουμε το 
πρόβλημα και να παρέ-
χουμε τη λύση για να το 
διορθώσουμε. Στη συ-
νέχεια αν αισθανθούμε 
ότι ο πελάτης ικανοποι-
ήθηκε, μπορούμε να του 
ζητήσουμε ευγενικά να 
αλλάξει τη βαθμολογία 
της αξιολόγησης. 

Μια καλή συμβουλή εί-
ναι να θυμόμαστε πάντα 
πως σε όλες τις αξιολο-
γήσεις (θετικές – αρ-
νητικές) πρέπει πάντα 
να απαντάμε ευγενικά. 
Δηλώνει σεβασμό, εν-
διαφέρον και οι άλλοι 
χρήστες που θα διαβά-
σουν τα λόγια μας θα το 
εκτιμήσουν.   

Κάθε επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στο 
διαδίκτυο πρέπει να έχει 
έναν λογαριασμό στο 
Google My Business. 
Είναι ένα πανίσχυρο ερ-
γαλείο local SEO. 

Αφιερώνοντας λίγο 
χρόνο τακτικά, σίγου-
ρα θα αποζημιωθούμε  
στο άμεσο μέλλον. Δη-
μιούργησε το δικό σας 
προφίλ, και με αυτό τον 
τρόπο θα προσελκύ-
σουμε νέους πελάτες, 
που είναι το ζητούμενο 
για κάθε επιτυχημένη 
επιχείρηση που θέλει να 
βλέπει τις πωλήσεις της 
να αυξάνονται.  

 Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός  Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ. 
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής

Η Επιχείρηση στο Google My Business (Μέρος 2ο)
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Περιφέρεια ΑΜ-Θ
Σύλληψη, πρόστιμα και 7ήμερο «λουκέτο» για εξυπηρέτηση 4 ανεμβολίαστων πελατών σε εσωτερικό χώρο
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Ο οδηγός-διακι-
νητής αρχικά δεν 
υπάκουσε σε σήμα 
στάσης των αστυνο-
μικών και ανέπτυξε 
μεγάλη ταχύτητα, 
πραγματοποιώντας 
επικίνδυνους ελιγ-
μούς

Συνελήφθησαν την Πέ-
μπτη 16 Σεπτεμβρίου 
2021 στους Νομούς 
Έβρου και Σερρών, από 
αστυνομικούς των Δι-
ευθύνσεων Αστυνομίας 

Αλεξανδρούπολης και 
Καβάλας, 2 αλλοδα-
ποί διακινητές, οι οποίοι 
προωθούσαν στο εσωτε-
ρικό της χώρας, σε δύο 
διαφορετικές περιπτώ-
σεις, μη νόμιμους μετα-
νάστες.

Αναλυτικότερα, στην 
πρώτη περίπτωση, στην 
επαρχιακή οδό Νίψας-
Αμφιτρίτης, αστυνομικοί 
του Τμήματος Συνορια-
κής Φύλαξης Φερών της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Αλεξανδρούπολης συνέ-

λαβαν τον έναν διακινη-
τή, διότι τον εντόπισαν 
να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκί-
νητο και να μεταφέρει 
παράνομα στην ενδοχώ-
ρα 9 μη νόμιμους μετα-
νάστες.

Στη δεύτερη περίπτω-
ση, στην επαρχιακή οδό 
Καβάλας-Θεσσαλονίκης 
(κόμβος Αμφίπολης), 
αστυνομικοί της Ειδικής 
Επιχειρησιακής Ομάδας 
Επέμβασης του Τμήμα-
τος Δίωξης Μετανάστευ-
σης Καβάλας συνέλαβαν 

τον δεύτερο διακινητή, 
διότι τον εντόπισαν να 
οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 
και να μεταφέρει παρά-
νομα στην ενδοχώρα 5 
μη νόμιμους μετανάστες.
Σημειώνεται ότι ο οδη-
γός-διακινητής αρχικά 
δεν υπάκουσε σε σήμα 
στάσης των αστυνομι-
κών και ανέπτυξε μεγά-
λη ταχύτητα, πραγματο-
ποιώντας επικίνδυνους 
ελιγμούς.
Τελικά το όχημα εντοπί-
στηκε από τους αστυνο-
μικούς ακινητοποιημένο, 

έπειτα από πρόσκρουση 
σε κολόνα φωτισμού, με 
αποτέλεσμα τον τραυ-
ματισμό των επιβατών, 
οι οποίοι μεταφέρθηκαν 
στο Νοσοκομείο Σερρών 
για νοσηλεία.
 
Επιπλέον οι δύο οδηγοί-
διακινητές στερούνταν 
άδεια ικανότητας οδήγη-
σης.

Κατασχέθηκαν 2 οχήμα-
τα και χρηματικό ποσό, 
οι συλληφθέντες θα 
οδηγηθούν στους αρμό-

διους Εισαγγελείς, ενώ 
την  προανάκριση για τις 
δύο υποθέσεις ενεργούν 
το Τμήμα Συνοριακής 
Φύλαξης  Φερών και το 
Τμήμα Διαχείρισης Με-
τανάστευσης Καβάλας.

Επαρχιακή οδός Καβάλας-Θεσσαλονίκης
Σύλληψη διακινητή μεταναστών μετά από καταδίωξη

Βεβαιώθηκαν επίσης 
παραβάσεις για μη 
χρήση μάσκας από 
εργαζόμενους και πε-
λάτες σε καταστήμα-
τα και 4 από άτομα σε 
λοιπούς εσωτερικούς 
χώρους-Αναλυτικά 
τα αποτελέσματα των 
ελέγχων της Αστυνο-
μίας

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 16 Σεπτεμ-
βρίου 2021 πραγματο-
ποιήθηκαν σε όλη την 
επικράτεια 95.022 έλεγ-
χοι, από τους οποίους 
οι 54.974 στον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». 
Βεβαιώθηκαν συνολικά 
394 παραβάσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν 8 συλλή-
ψεις, ως ακολούθως:

138 παραβάσεις για μη 
χρήση μάσκας κ.λπ. συ-
ναφείς παραβάσεις και 
επιβλήθηκαν 111 πρό-
στιμα των 300 ευρώ και 
27 των 150 ευρώ, ως 
ακολούθως:

• 54 στη Θεσσαλονίκη
• 18 στη Δυτική Ελλάδα
• 16 στην Ήπειρο
• 13 στην Κρήτη
• 8 στα Ιόνια Νησιά
• 7 στο Βόρειο Αιγαίο
• 7 στη Δυτική Μακεδονία
• 5 στην Πελοπόννησο
•  4 στην Κεν. Μακεδονία
• 4 στην Ανατολική Μακε-

δονία και Θράκη
• 1 στο Νότιο Αιγαίο
• 1 στη Θεσσαλία

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

27 παραβάσεις για πε-
ριορισμό μετακίνησης με 
επιβολή ισάριθμων προ-
στίμων των 300 ευρώ, 
ως ακολούθως:

11 στο Βόρειο Αιγαίο
6 στην Κρήτη
5 στην Δυτική Ελλάδα
5 στην Πελοπόννησο

Από την έναρξη εφαρμο-
γής των νέων μέτρων (7 
Νοεμβρίου 2020) έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά 
68.558 ομοειδείς παρα-
βάσεις και επιβλήθηκαν 
65.693 διοικητικά πρό-
στιμα των 300 ευρώ και 

2.865 των 150 ευρώ.

27 παραβάσεις για πε-
ριορισμό μετακίνησης με 
επιβολή ισάριθμων προ-
στίμων των 300 ευρώ, 
ως ακολούθως:

11 στο Βόρειο Αιγαίο
6 στην Κρήτη
5 στην Δυτική Ελλάδα
5 στην Πελοπόννησο

Στη Δυτική Ελλάδα:

σύλληψη και 2.000 ευρώ 
πρόστιμο, σε ιδιοκτήτη 
καταστήματος υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος, με 
επιβολή 7ήμερης ανα-
στολής λειτουργίας, για 
παραβίαση ωραρίου και 
7 παραβάσεις σε πελά-
τες, για παραμονή στον 
εσωτερικό χώρο
σύλληψη και 2.000 ευρώ 
πρόστιμο, σε προσωρινά 
υπεύθυνη οίκου ανοχής, 
με επιβολή 7ήμερης ανα-
στολής λειτουργίας, για 
εξυπηρέτηση 2 πελατών 
και απασχόληση εργα-
ζόμενης, χωρίς τα απα-
ραίτητα πιστοποιητικά. 
Επιπλέον, 3 παραβάσεις 
στους πελάτες και στην 
εργαζόμενη
7 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας, από ιδιοκτήτες, ερ-
γαζόμενους και πελάτες, 
σε καταστήματα
2 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη ανάρτη-
ση πινακίδας μέγιστου 
επιτρεπόμενου αριθμού 
ατόμων, σε καταστήματα
Στην Ανατολική Μακεδο-
νία και Θράκη:

σύλληψη και 2.000 ευρώ 
πρόστιμο, σε προσωρινά 
υπεύθυνο καταστήματος, 
με επιβολή 7ήμερης ανα-
στολής λειτουργίας, για 
εξυπηρέτηση 4 πελατών 

στον εσωτερικό χώρο, 
χωρίς πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού ή νόσησης και 
από 300 ευρώ πρόστιμο, 
στους 4 πελάτες
10 παραβάσεις των 300 
ευρώ για μη χρήση μά-
σκας από εργαζόμενους 
και πελάτες σε καταστή-
ματα και 4 από άτομα 
σε λοιπούς εσωτερικούς 
χώρους
Στη Στερεά Ελλάδα:

σύλληψη και 300 ευρώ 
πρόστιμο, σε ιδιοκτήτη 
επιχείρησης, για μη κα-
τοχή πιστοποιητικού εμ-
βολιασμού ή νόσησης ή 
rapid test
2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 
ιδιοκτήτη καφέ- μπαρ, με 
επιβολή 7ήμερης ανα-
στολής λειτουργίας, για 
εξυπηρέτηση πελάτη, 
χωρίς πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού ή νόσησης, 
και 300 ευρώ πρόστιμο, 
στον πελάτη
27 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας, από εργαζόμενους, 
ιδιοκτήτες και πελάτες, 
σε καταστήματα
Στο Νότιο Αιγαίο:

2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 
κατάστημα, με επιβολή 
7ήμερης αναστολής λει-
τουργίας, για εξυπηρέτη-
ση όρθιων πελατών
12 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας, από εργαζόμενους, 
σε καταστήματα. Επιπλέ-
ον, μία παράβαση, για μη 
χρήση μάσκας από επι-
βάτη λεωφορείου
μία παράβαση για μη κα-
τοχή πιστοποιητικού εμ-
βολιασμού ή νόσησης ή 
rapid test, από εργαζό-
μενο Στην Κρήτη:

5.000 ευρώ πρόστιμο, 
σε άτομο, για παραβίαση 

καραντίνας
2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 
καφετέρια, με επιβολή 
7ήμερης αναστολής λει-
τουργίας, για απασχόλη-
ση εργαζομένου, χωρίς 
πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή νόσησης ή rapid 
test
13 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας, από εργαζόμενους 
και πελάτες, σε καταστή-
ματα
Στην Κεντρική Μακεδο-
νία:

΅2.000 ευρώ πρόστιμο, 
σε ιδιοκτήτη ζαχαρο-
πλαστείου, με επιβολή 
7ήμερης αναστολής λει-
τουργίας, για απασχόλη-
ση εργαζομένου, χωρίς 
πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή νόσησης ή rapid 
test και μία παράβαση 
στον εργαζόμενο
22 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας, από εργαζόμενους 
και πελάτες, σε κατα-
στήματα. Επιπλέον, 4 
παραβάσεις, για μη χρή-
ση μάσκας από επιβάτες 
οχημάτων
5 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη ανάρτη-
ση πινακίδας μέγιστου 
επιτρεπόμενου αριθμού 
ατόμων, σε καταστήματα
Στη Δυτική Μακεδονία:

9 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας, από εργαζόμενους 
και πελάτες, σε καταστή-
ματα
300 ευρώ πρόστιμο σε 
κατάστημα, για μη ανάρ-
τηση πινακίδας μέγιστου 
επιτρεπόμενου αριθμού 
ατόμων
Στη Θεσσαλία:

7 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-

σκας, από εργαζόμενους 
και πελάτες, σε καταστή-
ματα
2 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη ανάρτη-
ση πινακίδας μέγιστου 
επιτρεπόμενου αριθμού 
ατόμων, σε καταστήματα
Στα Ιόνια Νησιά:

31 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας, από ιδιοκτήτη, ερ-
γαζόμενους και πελάτες, 
σε καταστήματα
Στη Θεσσαλονίκη:

20 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας, από εργαζόμενους 
και πελάτες, σε καταστή-
ματα
Στην Ήπειρο:

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

10 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας, από εργαζόμενους, 
σε καταστήματα
Στην Πελοπόννησο:

10 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση μά-
σκας, από εργαζόμενους 
και πελάτες, σε καταστή-
ματα
Από την έναρξη εφαρμο-
γής των νέων μέτρων (7 
Νοεμβρίου 2020) έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά 
12.248 ομοειδείς παρα-
βάσεις και έχουν συλλη-
φθεί 2.442 άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται 
με αμείωτη ένταση για 
την προστασία της δημό-
σιας υγείας.
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Ο Ν.Ο Καβάλας μετά από 
5 χρόνια απουσίας από 

τις Εθνικές Κατηγορίες 
Υδατοσφαίρισης, πέτυ-

χε μια μεγάλη πρόκριση 
στην β’ φάση του πρωτα-

θλήματος της Γ’ Εθνικής.

Οι Καβαλιώτες πετυχαί-
νοντας μια νίκη και ση-
μειώνοτας μια ισοπαλία 
κατάφεραν να πάρουν 
μια ιστορική πρόκριση 
από τον Όμιλο της Αλε-
ξανδρούπολης.

Η αποστολή της ομάδας 
αποτελούνταν από τους 
Πατέρα Γεώργιο, Ανα-
νιάδη Πάρη, Παπαγιάν-
νη Κωνσταντίνο, Τζίνα 
Παναγιώτη, Τσουκαλά 
Στυλιανό, Καστρινό Ιω-
άννη, Παπαγεωργίου 
Κωνσταντίνο, Τσελεπό-
νη Αλέξανδρο, Πατέρα 
Νικόλαο, Ανδρεαδάκη 
Ιωάννη, Ευτυχίδη Κων-
σταντίνο, Κεκρίδη Ανέ-
στη, Συμιτιλιώτη Γρηγό-

ριο, Πατέρα Μιχαήλ και 
Ανανιάδη Κωνσταντίνο. 
Προπονητής της ομάδας 
είναι ο Ανανιάδης Θεό-
δωρος και έφορος της 
ομάδας είναι ο Συμιτιλι-
ώτης Βύρων.

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – Α’ ΦΑΣΗ – 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ

1η αγωνιστική

Εθνικός Αλεξανδρού-
πολης-ΣΑΠΚ Νεάπολης 
11-13

Ρεπό: Ν.Ο Καβάλας

2η αγωνιστική

Ν.Ο Καβάλας-ΣΑΠΚ Νε-

άπολης 10-10

επό: Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης

3η αγωνιστική

Ν.Ο Καβάλας-Εθνικός 
Αλεξανδρούπολης 13-
12

Ρεπό: ΣΑΠΚ Νεάπολης

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – Α’ ΦΑΣΗ – 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΑΠΚ Νεάπολης 4 (23-
21)
Ν.Ο Καβάλας 4 (23-22)
Εθνικός Αλεξανδρούπο-
λης 0 (23-26)

«Αήττητη» πρόκριση για τον ΝΟΚ στην β’ φάση της 
Γ’ Εθνικής
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Θετικό το πρώτο δείγμα των αγώνων SUP στην Καβάλα
Τους αγώνες που 
πραγματοποιήθηκαν 
στο Vranas Resort στο 
Περιγιάλι παρακολού-
θησε και ο Δήμαρχος 
Καβάλας Θόδωρος 
Μουριάδης καθώς και 
μέλη της διοίκησης και 
της αντιπολίτευσης

Με αγωνιστική και δι-
οργανωτική επιτυχία 
ολοκληρώθηκε νωρίς το 
απόγευμα της Κυριακής 
(19/9) το 1ο κύπελλο 
SUP και κανόε – καγιάκ 
που πραγματοποιήθηκε 
στο Vranas Resort στο 
Περιγιάλι. Το Stand Up 
Paddle ή επί το ελληνικό-
τερο σανιδοκωπηλασία, 

είναι ένα νέο άθλημα που 
ανήκει στην Ελληνική 
Ομοσπονδία Κανόε – Κα-
γιάκ και παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά επίσημα 
στην Καβάλα από τον ΑΣ 
Τάεκβοντό Καβάλας και 
τον δάσκαλο του Χάρη 
Παλτόγλου.

Αθλητές από όλη την 
Ελλάδα αλλά και νέοι 
αθλητές από την Καβάλα 
δοκίμασαν τις δυνάμεις 
τους σ’ αυτό το νέο σπορ, 
που συνδυάζει δύναμη, 
αντοχή και ισορροπία 
μέσα στο υγρό στοιχείο, 
που δεν είναι απαραίτητο 
να είναι θάλασσα, μιας 
και διεξάγεται και σε λί-

μνες και ποτάμια.

Ακριβώς επειδή το 1ο 
κύπελλο SUP της Καβά-
λας ήταν η πρώτη από-
πειρα διεξαγωγής επίση-
μου αγώνα στην περιοχή, 
οι διοργανωτές χρειά-
στηκαν τη βοήθεια και 
τη στήριξη πολλών τοπι-
κών φορέων, την οποία 
και βρήκαν γι’ αυτό και 
σε γενικές γραμμές όλα 
κύλησαν ομαλά, ενώ 
αντιμετωπίστηκαν και 
τα όποια προβλήματα 
παρουσιάστηκαν στην 
πορεία ορισμένα από τα 
οποία είχαν να κάνουν 
και με τις καιρικές συν-
θήκες του απογεύματος 

του Σαββάτου.

Τους αγώνες παρακο-
λούθησε αρκετός κόσμος 
που βρέθηκε στο Vranas 

Resort, ανάμεσα τους 
και ο Δήμαρχος Καβάλας 
Θόδωρος Μουριάδης, ο 
πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κώστας Πε-

φάνης, οι Αντιδήμαρχοι  
Απόστολος Μουμτσάκης 
και Γιάννης Προμούσας 
καθώς και πολλοί δημο-
τικοί σύμβουλοι.

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Πρώτος ο Παναθηναϊκός, 
νίκησε στον τελικό 80-74 την Αναντολού Εφές

Την πρώτη θέση κατέ-
κτησε ο Παναθηναϊκός 
στο διεθνές τουρνουά 
«Παύλος Γιαννακόπου-
λος», το οποίο διοργά-
νωσαν οι πρωταθλητές 
Ελλάδας στο ΟΑΚΑ, 
αφού επικράτησε 80-
74 της Αναντολού Εφές 
στον τελικό της διοργά-
νωσης. Υπενθυμίζεται ότι 
την τρίτη θέση στο τουρ-
νουά κατέκτησε η Ουλμ 
του Γιάκα Λάκοβιτς που 
νίκησε νωρίτερα στον 
«μικρό τελικό» την Παρ-
τιζάν του 
Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 
94-84.

Η Αναντολού Εφές ξεκί-
νησε καλύτερα στο παι-
χνίδι, με τον Μπομπουά 
να ευστοχεί σε τρία τρί-
ποντα στο πρώτο δεκά-
λεπτο, ωστόσο ο Πανα-
θηναϊκός ανέβασε την 
απόδοσή του και πέρασε 
για πρώτη φορά μπρο-
στά στο σκορ με 

24-22. Στο 12΄ 

το «τριφύλλι» έφτασε 
σε διψήφιο προβάδισμα 
(33-23), ενώ με τρίποντο 
του Μέικον στη λήξη του 
α΄ μέρους οι γηπεδούχοι 
πήγαν στα αποδυτήρια 

για την ανάπαυλα προη-
γούμενοι με 
47-34. 

Στη διάρκεια του τρίτου 
δεκαλέπτου οι «πράσι-
νοι» έφτασαν με καλά-
θι του Έβανς στο +16, 
ωστόσο η Αναντολού 
Εφές κατάφερε με τρία 
εύστοχα τρίποντα να μει-
ώσει σε 59-54 λίγο πριν 
την ολοκλήρωση της πε-
ριόδου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο 
η τουρκική ομάδα μεί-
ωσε σε 64-60, αλλά ο 
Παναθηναϊκός δεν της... 

επέτρεψε να πλησιάσει 
περισσότερο. Αντίθετα, 
οι «πράσινοι» έφτασαν 
εκ νέου σε διψήφιο προ-
βάδισμα, αφού ο Μέικον 
με τρίποντο «έγραψε» το 

78-68, 75 δευτερόλεπτα 
πριν τη λήξη, «κλειδώ-
νοντας» τη νίκη και την 
πρώτη θέση στο τουρ-
νουά.

Αξίζει να σημειωθεί 
ότι δεν αγωνίστηκε για 
προληπτικούς λόγους ο 
Ιωάννης Παπαπέτρου, 
λόγω ενόχλησης στο 
ισχίο.



Δεν χορήγησε άδεια η 
ΕΕΑ στην Δόξα Δράμας 
σύμφωνα με επίσημη 
ανακοίνωση, αναλυτικά:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 
όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(17.09.21 ώρα 14:15)
Η Επιτροπή χορήγησε πι-
στοποιητικό στις κάτωθι 
ΠΑΕ της SUPER LEAGUE 2:
ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟ-
ΝΤΟΥ
ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟ-
ΛΟΥ
ΠΑΕ ΤΡΙΓΛΙΑ

Η Επιτροπή δεν χορή-
γησε πιστοποιητικό στις 
κάτωθι ΠΑΕ της SUPER 
LEAGUE 2:
ΠΑΕ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

Αναφορικά για την ΠΑΕ 
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ η αίτηση 
για τη χορήγηση πιστο-

ποιητικού έχει υποβληθεί 
από άτομο που δεν έχει 
την ιδιότητα του Προ-
έδρου ή Διευθύνοντος 
Συμβούλου, ούτε καν 
μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Επιπλέον 
δεν προκύπτει συμμόρ-
φωση της ΠΑΕ με την υπ 
*αριθμ. Α855/2021 από-
φαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Τζουλάκης
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Δεν χορήγησε η ΕΕΑ πιστοποιητικό συμμετοχής στην Δόξα Δράμας

Ελεύθερο δικαίωμα μεταγραφών στις περισσότερες ομάδες της 
περσινής Football League

ΗΕπιτροπή Εκτάκτων 
Θεμάτων της ΕΠΟ απο-
φάσισε εχθές (14/09) να 

μην ισχύσει η διαδικασία 
αδειοδότησης για τις 
ΠΑΕ που προβιβάστηκαν 

χωρίς αγωνιστικά κρι-
τήρια από την περσινή 
Football League.

Τη στιγμή που οι πε-
ρισσότερες ομάδες της 
Superleague 2 έχουν 
κλείσει το ρόστερ τους 
ενόψει της νέας σεζόν, η 
Επιτροπή Εκτάκτων Θε-
μάτων της ΕΠΟ επιτρέπει 
στις περισσότερες ΠΑΕ 
του νέου πρωταθλήμα-
τος να αποκτήσουν πο-
δοσφαιριστές ανεξαρ-
τήτου ηλικίας μετά την 
δικαίωση του Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα, αποφα-
σίστηκε να μην ισχύσει 

η διαδικασία αδειοδό-
τησης για όλες τις ΠΑΕ 
που ήταν πέρυσι στη 
Football League, πλην 
αυτών που προβιβάστη-
καν αγωνιστικά (Α.Ο Κα-
βάλα, Βέροια, Καλαμάτα 
και Ρόδος) και πλέον θα 
έχουν δικαίωμα να απο-
κτήσουν οποιονδήποτε 
ποδοσφαιριστή επιθυ-
μούν χωρίς ηλικιακούς 
περιορισμούς μέχρι τις 

27 Σεπτεμβρίου.

Θυμίζουμε πως δεν 
έχουν λάβει άδεια οι πα-
ρακάτω ΠΑΕ: Πανσερρα-
ϊκός, Ολυμπιακός Βόλου, 
Πιερικός, Θεσπρωτός, 
Π.Ο Τρίγλιας, Αλμω-
πός Αριδαίας, Απόλλων 
Πόντου, Α.Ο Επισκοπή, 
Καλλιθέα, Αιγάλεω και 
Αστέρας Βλαχιώτη.

Ολοκληρώθηκε πριν 
λίγη ώρα η 2η αγωνι-
στικής της φάσης των 
Ομίλων του Κυπέλ-
λου της ΕΠΣ Καβάλας.

Νίκες-εκπλήξεις ση-
μείωσαν ο Κεραυνός 
Κρηνίδων και ο Ατρό-
μητος Ακροβουνίου, 
κερδίζοντας ομάδα με-
γαλύτερης κατηγορίας 
ενώ η Αναγέννηση Λι-

μεναρίων πήρε το ντέρ-
μπι της Νότιας Θάσου.
Τέλος, την πρόκριση 
στην επόμενη φάση του 
θεσμού, έχουν εξασφα-
λίσει οι: Άρης Πρίνου, 
Αναγέννηση Λιμεναρίων, 
Απόλλων Χρυσοχωρί-
ου, Βύρωνας Καβάλας, 
Δόξα Αμυγδαλεώνα, Αε-
τός Οφρυνίου, Ορφέας 
Ελευθερούπολης, Βυζά-
ντιο Κοκκινοχώματος και 
Βρασίδας Νέας Περάμου.

Tα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της φάσης των Ομίλων του 
Κυπέλλου ΕΠΣ Καβάλας


