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ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΜΙΝΙ LOCKDOWN

ΔΥΣΚΟΛΑ
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ



Γράφει ο Παναγιώτης Λιαρ-
γκόβας*
*Καθηγητής στην έδρα Jean 
Monnet στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου, πρώην συ-
ντονιστής του Γραφείου Προ-
ϋπολογισμού του Κράτους 
στη Βουλή των Ελλήνων

Κοιτάζοντας λίγο προς τα 
πίσω, αλλά και λίγο προς 
τα μπρος, θα διαπιστώσου-
με ότι η ζωή μας, η καθημε-
ρινότητά μας έχει αλλάξει. 
Δεν υπάρχει η σταθερότη-
τα και η κανονικότητα της 
μεταπολεμικής περιόδου. 
Για πάνω από μία δεκαετία 
είμαστε αντιμέτωποι αρχικά 
με την οικονομική κρίση και 
τα μνημόνια, στη συνέχεια 
με την πανδημία και κάθε 
καλοκαίρι με τις φωτιές. 

Δεν είναι διόλου απίθανο 
αύριο να έχουμε ακραία 
καιρικά φαινόμενα με πλη-
μύρες και άλλες φυσικές 
καταστροφές, αλλά και 
ακραίες κοινωνικές κατα-
στάσεις με λιγότερους και 
γηραιότερους κατοίκους 
στη χώρα μας.

Κοινό χαρακτηριστικό σε 
όλα αυτά τα φαινόμενα 
είναι η κρίση - οικονομική, 
κοινωνική, κλιματική. Οι 
κυβερνήσεις προσπαθούν 
-πολλές φορές μάταια- να 
αντιμετωπίσουν τις κρί-
σεις και τις φυσικές κατα-
στροφές. Κατά τη γνώμη 
αρκετών επιστημόνων, οι 
αλλαγές που έχει επιφέρει 
ο άνθρωπος στην ατμό-
σφαιρα της γης και στους 
ωκεανούς έχουν κάνει τον 
πλανήτη μας επικίνδυνο 
μέρος, καθώς συμβάλλουν 
στην αύξηση της συχνότη-
τας και της σφοδρότητας 
των φυσικών καταστρο-
φών. Εχει δημιουργηθεί 
ένας φαύλος κύκλος που 
στοιχειοθετείται από καύ-
σωνες, πυρκαγιές, πλημμύ-

ρες, κατολισθήσεις - όλα 
απόρροια της αυτοκατα-
στροφικής σχέσης του αν-
θρώπου με το περιβάλλον. 
Μπροστά σε αυτές τις εξε-
λίξεις, τι οφείλει να κάνει η 
πολιτεία; Η απάντηση είναι 
σαφής και προφανής: να 
οργανωθεί και να εφαρμό-
σει μια ενιαία στρατηγική, 
προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η πρόληψη, αλλά 
και ο συντονισμός, για τον 
περιορισμό ανθρώπινων 
απωλειών και ζημιών. Η 
πρόληψη πρέπει να ξεκινά-
ει από την εκπαίδευση.

Είναι απαραίτητο η ελλη-
νική κοινωνία να αλλάξει 
νοοτροπία και να επανε-
ξετάσει τη συλλογική και 
ατομική της συμπεριφορά 
απέναντι στο περιβάλλον 
και στον εθελοντισμό. Η 
αποφυγή συνωστισμού και 
η χρήση της μάσκας απο-
τελούν παραδείγματα ατο-
μικής και συλλογικής ευθύ-
νης για την αντιμετώπιση 
της μεταδοτικότητας του 
κορωνοϊού. Ολοι έχουμε 
δει εικόνες συνανθρώπων 

μας που ρίχνουν το απο-
τσίγαρο στο έδαφος ή που 
πετούν το άδειο μπουκάλι 
από το παράθυρο του αυ-
τοκινήτου. Τα ξερά χόρτα 
έξω από το σπίτι μας πρέ-
πει να τα καθαρίζουμε μό-
νοι μας ή μαζί με άλλους 
γείτονες. Το κράτος, από 
την πλευρά του, οφείλει να 
διατηρεί σε καλή κατάστα-
ση το περιβάλλον. Η έγκαι-
ρη απομάκρυνση ξερών 
κλαδιών από το δάσος και 
η δημιουργία αντιπυρικών 
ζωνών είναι απτά παρα-
δείγματα για το τι μπορεί 
να κάνει το κράτος ώστε 
να προλάβει την έκταση 
της καταστροφής και να 
προστατέψει ανθρώπινες 
ζωές. Ο αποτελεσματικός 
αντισεισμικός σχεδιασμός 
σε μια σεισμογενή χώρα 
σαν τη δική μα, αποτελεί 
ζωντανή πραγματικότητα 
που διαψεύδει όσους ισχυ-
ρίζονται ότι δεν υπάρχει 
τρόπος αντιμετώπισης των 
φυσικών κινδύνων.

Τέλος, όλες οι κρίσεις δεί-
χνουν πόσο απαραίτητο 

είναι να εμπλουτίσουμε το 
παραγωγικό μας μοντέλο 
με δύο στοιχεία: ανθεκτι-
κότητα και αειφορία. Η 
ανθεκτικότητα της οικονο-
μίας αναφέρεται στην ικα-
νότητα ελαχιστοποίησης 
του αντίκτυπου και της δι-
άρκειας των οικονομικών 
κρίσεων στο εισόδημα και 
στην απασχόληση. Δεν πε-
ριορίζεται μόνο στην οι-
κονομική ανθεκτικότητα, 
αλλά και στην κοινωνική, 
περιβαλλοντική και δημο-
σιονομική. Η ανθεκτικότητα 
της χώρας υπό συνθήκες 
οικονομικής, κοινωνικής, 
υγειονομικής ή κλιματικής 
κρίσης εναπόκειται σε με-
γάλο βαθμό στην επάρκεια 
και αποτελεσματικότητα 
των δομών του κοινωνι-
κού κράτους. Η ικανότητα 
αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, την ετοιμότητα του 
συστήματος Υγείας να αντι-
μετωπίσει πανδημίες ή τις 
επιπτώσεις φυσικών κατα-
στροφών, την ύπαρξη θε-
σμοθετημένων μηχανισμών 
χορήγησης αξιοπρεπούς 
εγγυημένου εισοδήματος 

ή εγγυημένης εργασίας και 
την έγκαιρη μετάβαση του 
εκπαιδευτικού συστήματος 
σε συνθήκες ποιοτικής και 
προσβάσιμης σε όλους ψη-
φιακής διδασκαλίας.

Επιπρόσθετα, η αειφορία 
συνεισφέρει στη συνολικό-
τερη κοινωνικοοικονομική 
ανθεκτικότητα και στα-
θερότητα, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στην ανάπτυξη 
βιώσιμων τοπικών παρα-
γωγικών συμπλεγμάτων 
(π.χ. σύντομες αλυσίδες 
αξίας στον αγροτικό τομέα, 
αποκεντρωμένη παραγω-
γή ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας), στη μείωση των 
αναγκών σε ενέργεια (έργα 
ενεργειακής αποδοτικό-
τητας και εξοικονόμησης 
ενέργειας στον οικιακό και 
επιχειρηματικό τομέα) και 
στη μείωση της εξάρτησης 
από την εξωτερική ζήτηση 
(π.χ. τουρισμός) μέσω της 
διαφοροποίησης της εγχώ-
ριας παραγωγικής βάσης 
και ζήτησης.

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
Οικονομικές κρίσεις, μνημόνια, πανδημίες και φωτιές

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
Καθηγητής Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών, π. αν. 
υπουργού Οικονομικών και 
υφυπουργού Εξωτερικών

Η διαφθορά θερίζει τη 
χώρα. To 2012 είχαμε 
σπάσει κάθε ρεκόρ κα-
ταλαμβάνοντας την 94η 
θέση σε σύνολο 180 χω-
ρών. Από τότε και εδώ και 
μια δεκαετία παλεύουμε 
ανάμεσα στην 57η και την 
67η θέση. Το 2020 είχαμε 
κατακτήσει την,,, τιμητική 
59η θέση σύμφωνα με τη 
Διεθνή Διαφάνεια. 

Και η διαφθορά κινείται 
σε ένα πολιτικό περιβάλ-
λον, το οποίο αποφασίζει 
να τη στιγματίσει περι-
πτωσιακά μόνο όταν ξε-
περάσει κάποια υπερβολι-
κά υψηλά όρια. Το νομικό 
μας καθεστώς, το χρονικά 
βραχύ καθεστώς των πα-
ραγραφών, το διαβόητο 
«πόθεν έσχες» υπουργών 
βουλευτών κ.λπ με τις 
ακατάλληλες διαδικασίες 
εποπτείας που το διαπερ-
νούν, δεν δίνουν πολλά 
περιθώρια αποκάλυψης 
της διαφθοράς σε αιρε-

τούς που πλούτισαν από-
τομα κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους. 

Πληρούμε όλες τις προϋ-
ποθέσεις μιας διεφθαρμέ-
νης χώρας. Κύριοι λόγοι 
διαφθοράς, σύμφωνα με 
τη διεθνή βιβλιογραφία  
θεωρούνται οι εμπορι-
κοί περιορισμοί -που λί-
γοι υπάρχουν πλέον στη 
χώρα- οι κρατικές επιδο-
τήσεις (βλ. ΚΠΣ, ΕΣΠΑ), 
οι κρατικές προμήθειες, 
η παραχώρηση με σκοπό 
τη χρήση των φυσικών 
πόρων, οι ευνοϊκοί νόμοι 
υπέρ κάποιων ομάδων 
συμφερόντων όπως επί-
σης το πολύπλοκο και 
γραφειοκρατικό νομικό 
θεσμικό καθεστώς μαζί με 
το βαρύ φορολογικό σύ-
στημα.

Και βέβαια όλα τα προ-
αναφερθέντα σε συν-
δυασμό με σωρεία υπο-
θέσεων διαφθοράς στη 
χώρα μας (και με διεθνή 
εμβέλεια, βλ. Novartis) 
ευχόμαστε μην μας ταυτί-
σουν στο ελάχιστο με την 
Τουρκία κάποια εποχή …
παρά την κακή θέση που 
κατέχουμε στο εξεταζόμε-
νο θέμα! Να σημειώσουμε 
ότι σε παλιότερο τεύχος 
του στο Foreign Αffairs 
ο καθηγητής και συγ-
γραφέας RyanGingeras, 
σημείωνε ότι η Τουρκία 
βρίσκεται στο δρόμο της 
μετατροπής της σε μαφιό-
ζικο κράτος! 

…Και υπάρχουν καθηγη-
τές πανεπιστημίου που 
δεν έχουν μάθει να κλεί-
νουν το στόμα τους… ούτε 
να εξαγοράζονται για να 
σωπαίνουν!

Η θέση μας στην κλίμακα 
της διαφθοράς, σύμφωνα 
μ τις εκτιμήσεις της Διε-
θνούς Διαφάνειας,  στοι-
χίζει σε όρους απώλειας 
Ακαθαρίστου Εγχωρίου 
Προϊόντος με ποσό που 
εκτιμάται στα 15 δις ευρώ 
ετησίως, ποσό που χά-
νεται στο βάραθρο μιας 
απερίγραπτης γραφειο-
κρατίας, αποτελώντας την 
κινητήρια δύναμη της δια-
φθοράς.

Ως προς το μαύρο χρήμα 
και την εμπλοκή πολιτι-
κών προσώπων,  ουδεμία 
σκέψη υπάρχει για αύξη-
ση του χρόνου παραγρα-
φής των εγκλημάτων που 
σχετίζονται με το μαύρο 
χρήμα έχοντας αποδέκτες 
διεφθαρμένους υπουρ-
γούς και οποιουσδήποτε 
άλλους εμπλεκόμενους.

Ουδεμία σκέψη υπήρχε 
επίσης κατά την αναθε-
ώρησή του Συντάγματος 
για αλλαγή άρθρων που 
εισάγουν τη διαπλοκή στη 
ζωή της χώρας (Άρθρο 
89 παρ. 2 περί εν δυνάμει 
σχέσεων διαπλοκής δικη-
γόρων-πανεπιστημιακών 
και δικαστικών υποψηφί-
ων καθηγητών στα ΑΕΙ). 
Ουδέποτε θυμόμαστε οι 
συνταγματολόγοι της χώ-

ρας με βαρύνουσα σημα-
σία στις αναθεωρήσεις 
του Συντάγματος (Βλ. Ε. 
Βενιζέλο) και την ποινική 
νομοθεσία γενικότερα να 
έχουν ζητήσει επιτακτικά 
τα ανωτέρω είτε κατά τις 
αναθεωρήσεις του Συ-
ντάγματος είτε του Ποινι-
κού Κώδικά. 

Από την άλλη πλευρά η 
ανεξαρτησία της Δικαιο-
σύνης όπως και η χειρα-
γώγηση του Τύπου απο-
τελούν δυο κύρια στοιχεία 
ανάπτυξης της διαπλοκής 
στη χώρα σύμφωνα με το 
Global Competitiveness 
Report). 

Και όλα τα προαναφερ-
θέντα λειτουργούν ως 
αντικίνητρα μιας αντιανα-
πτυξιακής πολιτικής διώ-
χνοντας φυσικά τους σο-
βαρούς επενδυτές.Μόνο 
τα διεφθαρμένα κράτη 
του μη αναπτυγμένου 
κόσμου με πολύ ισχυρά 
κίνητρα προσελκύουν τον 
ενδιαφέρον επενδυτών 
και ιδίως των καιροσκο-
πικών επενδύσεων. Χωρίς 
όμως την ύπαρξη ενός 
σφριγηλού νομοθετικού 
περιβάλλοντος υπέρ των 
επενδύσεων και εις βάρος 
της διαφθοράς η χώρα θα 
σέρνεται στο πλαίσιο μιας 
μίζερης ανάπτυξης.

Αυτή εξέλιξη που δεν οδη-
γεί στην θεαματική αύξη-
ση των επενδύσεων και 
της παραγωγής (του ΑΕΠ) 
πυροδοτεί τις πολλαπλα-

σιαστικές δυσμενείς επι-
πτώσεις επί του χρέους. 
Ο εφιάλτης του άδειου 
κρατικού ταμείου δεν έχει 
χαθεί στα νέφη των ελ-
λειμμάτων του κρατικού 
προϋπολογισμού και του 
δημοσίου χρέους. Το χρέ-
ος της χώρας ανέρχεται 
σε 380,79 δις ευρώ, με 
συνολική ετήσια εγχώρια 
παραγωγή (ΑΕΠ) 168 δις 
ευρώ.

Και όλα αυτά μαζί με σω-
ρεία άλλων εξελίξεων 
ίσως δευτερεύουσας ση-
μασίας θέτουν για πολ-
λοστή φορά πολλά ερω-

τήματα που αφορούν τον 
τρόπο διακυβέρνησης της 
χώρας είτε στο πλαίσιο 
ενός επιτελικού κράτους 
είτε σε συμβατικά πλαίσια 
που διακρίνουν τα ευνο-
μούμενα κράτη.

Διαφθορά, διαπλοκή και η μίζερη ανάπτυξη
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Καβάλα
Ιακωβίδης | Η πλατεία Ελευθερίας στην Καβάλα θα 
αλλάξει τελείως όψη
Συνέντευξη στην εκ-
πομπή Αναλυτής του 
ENA Channel παραχώ-
ρησε ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιων 
του Δήμου Καβάλας 
Γιάννης Ιακωβίδης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 
πρόκειται να ξεκινήσει ο 
αρχιτεκτονικός διαγωνι-
σμός για την ανάπλαση 
της Πλατείας Ελευθερί-
ας το επόμενο χρονικό 
διάστημα ο οποίος πρό-
κειται να αλλάξει τελεί-
ως την όψη της πλατείας 
όπως την ξέρουμε μέχρι 
και σήμερα.

Σκοπός της διοίκησης 
του Δήμου Καβάλας εί-
ναι η ανάπλαση της και η 

επέκταση της στον Άγιο 
Νικόλαο, εκεί όπου πρό-
κειται να υλοποιηθεί και 
το Ανοιχτό Κέντρο Εμπο-
ρίου.

Η συγκεκριμένη πλατεία 
πρόκειται να επεκταθεί 
ακόμα και μέχρι την Πλα-
τεία Καπνεργάτη ενώ η 

ενδιάμεση Πλατεία Κον-
σουλίδη πρόκειται να 
συνενωθεί με την Πλα-
τεία Ελευθερίας.

Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ            
Καβάλα  9 Αυγούστου  2021
Ταχ. Κώδικας : 65403
Τηλ.: 2510 225192           Αριθ. Πρωτ.:2333
Φαξ : 2510 220125
Πληροφορίες: Κεκρόπουλος Γρηγόρης
e-mail:info@portkavala.gr  

Θέμα: « Περίληψη διακήρυξης παραχώρησης χρήσης 
χώρου μιας αυτόματης πλήρως ηλεκτρονικής γεφυρο-
πλάστιγγας οδικού τύπου ικανότητας ζύγισης 80 τό-

νων, εγκατεστημένης  στον Κεντρικό Λιμένα  Καβάλας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

       Επανεκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με  
κλειστές προσφορές η παραχώρηση μιας αυτόματης πλήρως 
ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου ικανότητας 
80 τόνων εγκατεστημένης στον Κεντρικό  Λιμένα  Καβάλας 

για τρία χρόνια.,  όπως περιγράφεται  στην  υπ’ αριθ. 2332/9-
8-2021 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31η Αυγούστου 2021 
και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος 

Καβάλας.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της Διακήρυξης στα γραφεία του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ( Αβέρωφ 
1 – 1ος όροφος) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τρεις 
(3) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Δρ. ΑΝΝΑ ΘΥΣΙΑΔΟΥ

Καβάλα
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Φάρο Παναγίας Καβάλας
Ο Δήμος Καβάλας, στο 
πλαίσιο του σκοπούμε-
νου έργου “Διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου 
στην περιοχή του 7ου 
Δημοτικού Σχολείου στο 
Φάρο Παναγίας Καβά-
λας” ανακοινώνει την 
πρόθεση του για απαλ-
λοτρίωση για την από-
κτηση της αναγκαίας 
έκτασης.

Φέρεται σε γνώση όλων 
των κατοίκων της Καβά-
λας και της ευρύτερης 

περιοχής, πως ο Δήμος 
Καβάλας, στο πλαίσιο 
του σκοπούμενου έργου 
«Διαμόρφωση περιβάλ-
λοντος χώρου στην πε-
ριοχή του 7ου Δημοτι-
κού Σχολείου στο Φάρο 
Παναγίας Καβάλας», 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες για :

Αποκατάσταση και βελτί-
ωση του αύλειου χώρου 
του σχολείου
Δημιουργία χώρου 
άθλησης, αθλοπαιδιών 

και εκδηλώσεων

Δημιουργία σύγχρονων 
εγκαταστάσεων υγιεινής 
για σχολείο και επισκέ-
πτες

Προστασία του μεσαιω-
νικού τοίχου που περιβά-
λει την χερσόνησο
Χώρο πλατείας και άλ-
σους δυτικά του σχολεί-
ου

Χώρου επίσκεψης κοι-
νού πέριξ του φάρου

Ασφαλή και σύμφωνο με 
τις προδιαγραφές πεζό-
δρομο πρόσβασης
Αξιοποίησης των διαθέ-
σιμων ακάλυπτων χώ-
ρων

Ανακοινώνει με την πα-
ρούσα την πρόθεση του 
για κήρυξη αναγκαστι-
κής απαλλοτρίωσης για 
την απόκτηση της ανα-
γκαίας για τον ως άνω 
σχεδιασμό έκτασης.

Καβάλα
Δήμος καβάλας και Σύλλογος Βιβλιοπώλων Καβάλας “αγκαλιάζουν” 
την νέα σχολική χρονιά

Μία νέα προσπάθεια από 
τον Δήμο Καβάλας και 
του Αντιδημάρχου Πρό-
νοιας κ. Λεωνίδα Παππά 
και της συμβούλου του 
Δήμου Καβάλας κ. Στέλ-
λα Αργυρίου ενώνουν 
τις δυνάμεις τους με τον 
Σύλλογο Βιβλιοπώλων 
Καβάλας ενώνουν τις 

δυνάμεις τους για την 
νέα σχολική χρονιά σε 
συνεργασία με τον Σω-
ματείο του ΠΑΣΟΚ για 
να προσφέρουν σχολικά 
είδη στα παιδιά του Δή-
μου που χρειάζονται την 
στήριξή του Δήμου Κα-
βάλας!!



Καταλαβαίνουμε εν μέ-
ρει, τις κραυγές θρι-
άμβου του Δημάρχου 
Παγγαίου, για την  εξα-
σφάλιση της υπογραφής 
του Υφυπουργού Αθλη-
τισμού Λευτέρη Αυγενά-
κη, ώστε να ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του 2021 
του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσε-
ων το έργο «Κατασκευή 
Κλειστού Γυμναστηρίου 
στη Νέα Πέραμο», προ-
ϋπολογισμού 1.195.000 
ευρώ που θα ανεγερθεί 

στον χώρο του Γυμνασί-
ου και Λυκείου.

Η δική μας παράταξη 
«Σωστή Επιλογή» για 
τον Δήμο Παγγαίου έχει 
εισηγηθεί πολλές φορές, 
επανειλημμένα, την ανα-
γκαιότητα χρηματοδότη-
σης του έργου και χαιρό-
μαστε που έχει πάρει την 
άγουσα για την ένταξή 
του σε Πρόγραμμα. Η 
νεολαία της Δημοτικής 
Ενότητας Ελευθερών 
δικαιούνταν ένα Κλειστό 
Γυμναστήριο, εδώ και 
πολλά χρόνια. Οφείλου-
με να συγχαρούμε όσους 
συνέβαλλαν στην πολύ 
ευχάριστη αυτή εξέλιξη, 
αλλά δεν κατανοούμε 
την ακατάσχετη θριαμ-
βολογία του Δήμαρχου 
Παγγαίου, Φίλιππου 
Αναστασιάδη, ο οποίος 
με τις γνωστές του μα-

κέτες …το έχει κιόλας τε-
λειωμένο και έτοιμο στο 
να κόψει την κορδέλα 
των εγκαινίων του.
Κι ενώ ο Δήμαρχος θρι-
αμβολογεί, κάτοικοι (της 
Νέας Περάμου), μαζεύ-
ουν υπογραφές διαμαρ-
τυρόμενοι για την χα-
ρακτηριστική αναλγησία 
που επιδεικνύει η Δημο-
τική Αρχή, σχετικά με την 
ασφαλτόστρωση στην 
οδό Κωνσταντινουπό-
λεως στη Νέα Πέραμο. 
Μάλιστα στο κείμενο δι-
αμαρτυρίας τους αναφέ-
ρουν ότι, η υπομονή τους 
έχει εξαντληθεί, καθώς 
βλέπουν μια σημαντική 
δημοτική οδό, να θυμί-
ζει δρόμο τριτοκοσμικής 
χώρας, να τους πνίγει η 
σκόνη και η λάσπη, ενώ 
από πάνω η Δημοτική 
Αρχή να μην τους αφιε-
ρώνει ούτε την πολυτέ-

λεια ενός ραντεβού για 
να
ακούσει το πρόβλημά 
τους…

Την ίδια χρονική περίο-
δο, η χαοτική κατάσταση 
με βόθρους που σκάνε 
στον οικισμό στολίδι του 
Δήμου Παγγαίου, στην 
Παραλία Οφρυνίου, έχει 
φτάσει μέχρι και στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση Μακεδονίας – Θρά-
κης, ενώ η Δημοτική 
Αρχή του Φίλιππου Ανα-
στασιάδη (του δημάρχου 
των έργων!), ποιεί την 
νύσσαν και απλά ψελ-
λίζει ότι του χρόνου θα 
λειτουργήσει ο Βιολογι-
κός, ενώ γνωρίζει ότι η 
δόμηση στον οικισμό δεν 
επιτρέπει την ολοκλήρω-
ση της κατασκευής δι-
κτύων αποχέτευσης…

Εργασίες καθαρισμού 
και διαπλάτυνσης της 
κοίτης του ποταμού 
Μαρμαρά διενεργεί 
αυτές τις ημέρες η πε-
ριφερειακή ενότητα 
Καβάλας.

Οι συγκεκριμένες ερ-
γασίες είχαν να γίνουν 
εδώ και δεκαετίες με 
αποτέλεσμα δέντρα 
και αυτοφυής βλάστη-
ση να έχουν φυτρώ-
σει μέσα στον ποταμό 
Μαρμαρά και να εμπο-

δίζουν την ομαλή ροή 
των υδάτων.

«Με τον καθαρισμό και 
τη διαπλάτυνση της 
κοίτης του ποταμού 
Μαρμαρά στοχεύουμε 
να προστατεύσουμε 

την ευρύτερη περιοχή 
της Πιερίας Κοιλάδας 
από πλημμυρικά φαι-
νόμενα», είπε σχετικά 
ο αντιπεριφερειάρ-
χης Καβάλας Κώστας 
Αντωνιάδης.
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vΗ παραλία των δυο 
χωρών και των τεσ-
σάρων νομών, βρί-
σκεται μόλις 20 χλμ 
δυτικά της Καβάλας, 
μιάμιση ώρα από τη 
Θεσσαλονίκη, 40 
χλμ. από τις Σέρρες, 

30 χλμ. από τη Δρά-
μα και κάτι λιγότερο 
από τρεις ώρες από 
τη Βουλγαρία. Μια 
παραλία, την οποία 
οι Βούλγαροι του-
ρίστες προτιμούν 
πλέον φανατικά και 

συγκεντρώνει κάθε 
καλοκαίρι χιλιάδες 
επισκέπτες και λουό-
μενους καθώς θυμί-
ζει κάτι από …Καρα-
ϊβική και Κυκλάδες 
χάρη στα διαυγή, 
κρυστάλλινα και 

ρηχά νερά της.

Η παραλία αυτή βρίσκε-
ται στη Βόρεια Ελλάδα, 
σε μια γωνιά της Ανα-
τολικής Μακεδονίας και 
λόγω της άριστης ποιό-
τητας των νερών της και 
της απαράμιλλης φυσι-
κής ομορφιάς της κερδί-
ζει δικαίως τις προτιμή-
σεις μικρών και μεγάλων, 
Ελλήνων και ξένων.

Η παραλία των Αμμό-
λοφων βρίσκεται στο 
δυτικό άκρο της Νέας 
Περάμου, που τα τελευ-
ταία χρόνια παρουσιάζει 
ραγδαία οικιστική και 
τουριστική ανάπτυξη.

Τους καλοκαιρινούς μή-
νες, ο πληθυσμός της 
γραφικής παραθαλάσσι-
ας προσφυγικής κωμό-
πολης τριπλασιάζεται, με 
αποτέλεσμα οι υποδομές 

και οι χώροι στάθμευσης 
να μην επαρκούν για την 
κάλυψη όλων των ανα-
γκών τόσο για τους μόνι-
μους κατοίκους όσο και 
για τους πολυάριθμους 
επισκέπτες. 
Οι φυσικοί αμμόλοφοι 
που σχηματίζονται κατά 
μήκος της ακτής έδωσαν 
το όνομά τους στην πα-
ραλία των Αμμόλοφων, 
που έχει μήκος 15 χλμ, 
όταν όλη η ακτογραμ-
μή του Δήμου Παγγαίου 
έχει μήκος 55 χλμ. Φι-
λοξενεί σήμερα περί τα 
δέκα beach bars, το ένα 
δίπλα στο άλλο, μαζί με 
επιχειρήσεις εστίασης 
και οργανωμένους χώ-
ρους για την εξυπηρέτη-
ση των λουόμενων.

Ολόκληρη η περιοχή εί-
ναι χαρακτηρισμένη ως 
αρχαιολογική, καθώς 
βρίσκεται εντός του αρ-

χαιολογικού χώρου της 
αρχαίας Οισύμης, όπου 
μέχρι σήμερα ακόμα 
δεσπόζουν τα ερείπια 
του παλιού βυζαντινού 
κάστρου πάνω στην κα-
τάφυτη χερσόνησο του 
Βρασίδα (ανακτορούπο-
λη Νέας Περάμου). Το 
γεγονός αυτό υποχρεώ-
νει τους επιχειρηματίες 
που δραστηριοποιούντα 
στους Αμμόλοφους να 
έχουν εντός του αιγιαλού 
μόνο ξύλινες προσωρι-
νές κατασκευές. Μεγάλη 
προσοχή δίνεται πλέον 
και στη διατήρηση του 
φυσικού περιβάλλοντος 
αφού κατά το παρελθόν 
είχαν διαπιστωθεί πολ-
λές παράνομες ενέργειες 
κατά μήκος της ακτής, με 
αποτέλεσμα την αλλοί-
ωση της φυσιογνωμίας 
και της μορφολογίας της 
παραλίας.

Αμμόλοφοι 
Μια «εξωτική» παραλία στην Νέα Πέραμο

Καβάλα
Καθαρισμός της κοίτης του ποταμού Μαρμαρά για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων

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

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

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

Μικρογραφίες

Μπαταλογιάννης
Θριαμβολογίες σε ένα Δήμο Παγγαίου που οι υποδομές του είναι τριτοκοσμικές…



Στην Γενική Συνέλευση 
του ΤΟΕΒ (Τοπικός Ορ-
γανισμός Εγγείων Βελ-
τιώσεων) Χρυσοχωρίου 
παρευρέθηκε ο Δήμαρ-
χος Νέστου κ. Μιχαηλί-
δης Σάββας, όπου μετά 
την έγκριση του ισο-
λογισμού και των απο-
τελεσμάτων χρήσεως 
2020 είχε την ευκαιρία 
να ενημερώσει τα μέλη 
του οργανισμού για τις 

σημαντικές δράσεις του 
Δήμου, που έμμεσα ή 
άμεσα στηρίζουν τους 
αγρότες του Νέστου.

Ο Δήμαρχος αναφέρθη-
κε στο μεγάλο έργο των 
ασφαλτοστρώσεων (με 
προϋπολογισμό 5,9 εκ. 
ευρώ) όλων των κεντρι-
κών αγροτικών οδών 
που δημοπρατεί ο Δή-
μος από πιστωτές του 

Α. Τρίτση, αλλά και στην 
προσπάθεια για αγορά 
ενός Ισοπεδωτή Γαιών 
και ενός εκσκαφέα με 
19m βραχίονα, για τον 
καθαρισμό των τάφρων 
και της συντήρησης της 
αγροτικής οδοποιίας. 
Επίσης έδωσε έμφα-
ση στις λειτουργίες του 
Κέντρου Γεωθερμικών 
Εφαρμογών καθώς και 
στα θέματα της ορθο-

λογικής διαχείρισης των 
υδάτων άρδευσης.

Στην εκδήλωσε παρευ-
ρέθηκε ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης κ. Αντωνιάδης, 
οι Πρόεδροι των ΤΟΕΒ 
Χρυσούπολης και Πιερί-
ας Κοιλάδας, ο Δ/ντης 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
ο Πρόεδρος Αγροτικού 
Συλλόγου Δήμου Νέ-
στου.
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Νέστος 
Ο Σάββας Μιχαηλίδης στη Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Χρυσοχωρίου

Νέστος
Ατελειώτες ουρές οχημάτων στην Κεραμωτή για Θάσο 
Δημιουργια Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου η λύση από Μιχαηλίδη

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Για ακόμη μία φορά ατε-
λείωτες ουρές στο Λι-
μάνι της Κεραμωτής με 
εκατοντάδες επισκέπτες 
που θέλουν να βρεθούν 
στο νησί της Θάσου. Ατε-
λείωτες ουρές και ανα-
μονή τουλάχιστον ως και 
3 ώρες από τους οδη-
γούς δηλώνοντας ότι θα 
πρέπει άμεσα να υπάρ-
ξουν οι κατάλληλες απο-
φάσεις για να λυθεί το 
συγκεκριμένο θέμα που 
δυστυχώς αποτελεί δυ-
σφήμιση για την Θάσο.

Από κει κια πέρα ο Δήμα-

ροχος Νέστου κ. Σάββας 
Μιχαηλίδης ξεκαθαρίζει 
ότι η μοναδική λύση εί-
ναι το διαχρονικό αίτη-
μα του Δήμου για την 
δημιουργία Δημοτικού 
Λιμενικού Γραφείου, ένα 
αίτημα που θα επιλύσει 
τα σοβαρά προβλήματα 
αναμονής και δυσφήμι-
σης αλλά και φυσικά της 
ποιότητας της καθημε-
ρινότητας των δημοτών 
της Κεραμωτής που δυ-
στυχώς κάθε καλοκαίρι 
γίνονται μάρτυρες του 
ίδιου έργου….

Αεροδρόμιο Καβάλας
Όταν η γραφειοκρατία ξεπερνά τα όρια της λογικής…
Γράφει 
ο Κώστας Παπακοσμάς

Δεκαέξι χρόνια βρίσκεται 
στο χώρο στάθμευσης 
αεροσκαφών στο Αερο-
δρόμιο “Μέγας Αλέξαν-
δρος” της Καβάλας ένα 
τεράστιο αεροσκάφος. 
Κατασχεμένο για χρέη 
στάθμευσης στην Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας. Έκτοτε έγιναν πολ-
λές προσπάθειες για την 
εκποίηση του αεροσκά-
φους και την πληρωμή 
των χρεών. Όλες έπεσαν 
στο κενό. “Η υπόθεση 
αυτή αντικατοπτρίζει την 
Ελληνική γραφειοκρατία 
και το Δημόσιο. Για την 
..τύχη του αεροπλάνου 
έχουν κατατεθεί ερω-
τήσεις στην Βουλή, έχει 
επέμβει η Δικαιοσύνη, 
έχουν υποβληθεί προ-
τάσεις αξιοποίησης του, 
αλλά δυστυχώς δεκαέξι 
χρόνια μετά την προσγεί-
ωση του στο Αεροδρό-
μιο, το 2005, είναι εκεί 

αλλά και είμαστε στο 
σημείο μηδέν είτε για να 
… απογειωθεί (άπιαστο 
όνειρο πιά..) είτε για να 
αξιοποιηθεί διαφορετικά.
Το αεροπλάνο αυτό 
“πρώτο πέταξε” στις 3 
Νοεμβρίου 1980. Τα 
τεχνικά του στοιχεία 
ήταν ( Version: L1011-
385-1-15-200(F) [-200] 
Powered by: 3 x Rolls 
Royce RB211-524B02 
MTOW(lbs): 474.0000).
Πετούσε για λογαρια-
σμό της (British Airways 
(Βρετανικές Αερογραμ-
μές) που είναι η με-
γαλύτερη αεροπορική 
εταιρεία του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Είναι επίσης 
μία από τις μεγαλύτερες 
αεροπορικές εταιρίες 
στον κόσμο. Μετά από 
αρκετά χρόνια πτήσεων 
, γυρίζοντας στην κυρι-
ολεξία όλο τον κόσμο, 
πωλήθηκε στην Kuwait 
Airways κάνοντας και με 
αυτή την εταιρεία υπέρ 
ατλαντικά ταξίδια.

Η κρίση στις αεροπορι-
κές μεταφορές μετά την 
τρομοκρατική ενέργεια 
στους δίδυμους πύργους 
στην Νέα Υόρκη το 2001 
άλλαξε τα δεδομένα. Το 
αεροπλάνο αποσύρθηκε 
από τις επιβατικές με-
ταφορές, πωλήθηκε σε 
άλλη εταιρεία και μετέ-
φερε πλέον προϊόντα και 
εμπορεύματα. Για μερικά 
χρόνια χρησιμοποίησε το 
Αεροδρόμιο της Καβά-
λας , ως χώρο στάθμευ-
σης, αφού τα τέλη ήταν 
μικρά σε σχέση με άλλα 
ξένα αεροδρόμια. Από το 
2005 έπαψε να κινείται 
και να πληρώνει η Ελ-
ληνική εταιρεία που το 
είχε εκμισθώσει τα τέλη 
στάθμευσης.

Ταυτόχρονα , η συνε-
χιζόμενη παρουσία του 
Αεροπλάνου, που κατα-
λαμβάνει και πολύτιμο 
χώρο στο Αεροδρόμιο, 
προκαλεί την παρέμβα-

ση της δικαιοσύνης που 
καλεί τόσο την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας 
όσο και τις αρμόδιες φο-
ρολογικές αρχές να δώ-
σουν εξηγήσεις για την 
τύχη του Αεροπλάνου 
αυτού, που μεν χρωστά-
ει πλέον πάνω από 1,5 
εκατομμύριο ευρώ στο 
Ελληνικό δημόσιο, αλλά 
το Ελληνικό δημόσιο δεν 
το έχει στην κατοχή του 
αλλά και από τι φαίνεται 
ούτε επιζητεί να το πάρει, 
τώρα πως θα πάρει τα 
λεφτά που οφείλουν οι 
εταιρείες του αεροσκά-
φους αυτό είναι μια άλλη 
ιστορία”. (η παραπάνω 
ανάρτηση έγινε την 20η 
Αυγούστου 2015).

Πολύ πρόσφατα πληρο-
φορήθηκα ότι ιδιώτης 
ζήτησε το αεροπλάνο για 
ανακυκλώσιμα υλικά, με 
δικές του έρευνες αναζή-
τησε τους ..κληρονόμους 
των ..ιδιοκτητών του 
αεροπλάνου. Υπάρχει 

ακόμα πρόταση το αε-
ροπλάνο να .. “βυθιστεί” 
στο υπό σκέψη δημιουρ-
γία καταδυτικού πάρκου 
στο θαλάσσιο κόλπο της 
Καβάλας. Η εταιρεία που 
διαχειρίζεται πια το Αε-
ροδρόμιο η Fraport επι-
ζητεί την απομάκρυνσή 
του αεροπλάνου, που 
καταλαμβάνει πολύτιμο 
χώρο στο Αεροδρόμιο 
αλλά είναι και εστία πολ-
λαπλών κινδύνων για 
την εύρυθμη λειτουργία 

του Αερολιμένα.
*Στο διαδίκτυο υπάρχουν 
πολλά στοιχεία για την 
ιστορική διαδρομή του 
Αεροπλάνου αυτού αλλά 
και πολλές φωτογραφίες 
(αναρτώ πολλές από αυ-
τές) κατά την πολύχρονη 
παραμονή του στην Κα-
βάλα. Στα χρόνια αυτά ο 
τοπικός τύπος της πόλης 
αλλά και η τηλεόραση 
έχουν επίσης πραγματο-
ποιήσει πολλά ρεπορτάζ.
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..και μια έκθεση εν πλω 
Η καταγραφή της ιστορίας..
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Είναι γνωστό στην μικρή 
κοινωνία της όμορφης 
πόλης μας η προσπά-
θεια που κάνω εδώ και 
πολλά χρόνια για την 
καταγραφή των γεγο-
νότων και των ανθρώ-
πων του τόπου μας τις 
τελευταίες δεκαετίες. 
Πρόσφατα ανάρτησα 
και  στον προσωπικό 
μου λογαριασμό στο FB 
το παρακάτω κείμενο: “ 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
.. για την αποδοχή των 
αναρτήσεων μου και 
την συμμετοχή σας στην 
καταγραφή της τοπικής 
μας ιστορίας. Ευχαριστώ 
γιατί με εμπιστεύεστε τις 
οικογενειακές σας ιστο-
ρίες, τις φωτογραφίες 
των δικών σας αγαπημέ-
νων ανθρώπων που δεν 
είναι στην ζωή. Μακάρι 
μια μέρα όλα αυτά να 
είναι προσιτά σε όλους 
.. σε έναν δημόσιο χώρο 
, θα είναι το καλύτερο 
μνημόσυνο σε όλους 
αυτούς που μόχθησαν 
για την αγαπημένη μας 
πόλη , οι απλοί και αγνοί 

άνθρωποι του μόχθου 
, οι απόγονοι των προ-
σφύγων της Ανατολής . 
Μπορούμε όλοι να συμ-
μετάσχουμε στην κατα-
γραφή της ιστορίας του 
τόπου μας. Παρακατα-
θήκη για τις γενιές που 
έρχονται”.
Είναι χαρακτηριστικό 
ότι πολλοί συμπολί-
τες μας επικρότησαν 
την πρόταση μου και 
έγραψαν και σχετικά 
σχόλια αλλά και προ-
τάσεις όπως ο αγαπη-
τός κ. Γιάννης Τζανίδης 
που μου αναφέρει: “Θα 
μπορούσαν να φιλοξε-
νούνται οι φωτογραφί-
ες των συμπολιτών μας 
στην ηλεκτρονική σελί-
δα του Δήμου Καβάλας. 
Να στέλνουν οι πολίτες 
φωτογραφίες συγγενών 
τους με τα ονόματα των 
συμμετεχόντων στη φω-
τογραφία και μετά από 
έλεγχο να ανεβαίνουν 
σε μια θεματική ενότη-
τα που θα δημιουργηθεί 
στη σελίδα που έχει ήδη 
ο Δήμος. Με αναζήτηση 

μιας λέξης ή ονόματος 
να σε οδηγεί στις αντί-
στοιχες φωτογραφίες. Η 
τεχνολογία σήμερα πα-
ρέχει πολλές δυνατότη-
τες. Θα είναι ένα μνημό-
συνο για τους συγγενείς 
μας δημότες της πόλης”.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Πριν από μερικές ημέ-
ρες  είχα την χαρά και 
την τιμή να γνωρίσω τον 
κ. Χαράλαμπο Παπαπα-
σχάλη, εν αποστρατεία 
Αντιναύαρχο του Πο-
λεμικού Ναυτικού . Οι 
τηλεφωνικές μας , αρ-
χικά επικοινωνίες , και 
η ανταλλαγή πολύτιμων 
ιστορικών γνώσεων για 
την περιοχή , μας οδήγη-
σαν σε συνάντηση στους 
φιλόξενους χώρους του 
Ναυτικού Μουσείου Κα-
βάλας , άλλωστε μέσω 
του κ. Χρήστου Τζανά-
κου και των φίλων του 
προέδρων των Ναυτι-
κών Μουσείων ανά την 
Ελλάδα έγινε η επαφή 
αυτή. Ο επισκέπτης μας, 

που η  καταγωγή του 
από την μητέρα του,  
είναι η Καβάλα, έμεινε 
εντυπωσιασμένος από 
τους φιλόξενους και συ-
νάμα άρτια δομημένους 
σε εκθέματα χώρους 
του Ναυτικού μας Μου-
σείου. 
Ο κ. Παπαπασχάλης δώ-
ρισε  στο Λαογραφικό 
Μουσείο της πόλης μας 
μια σειρά πολύτιμων 
κειμηλίων της οικογε-
νείας του , που ήταν 
οι απόγονοι του Ήρωα 
Χατζηαποστόλου που 
το 1913 είχε συμβάλει 
στην Απελευθέρωση της 
πόλης , ειδοποιώντας 
μαζί με άλλους τρεις Κα-
βαλιώτες τον Στόλαρχο 
Κουντουριώτη για την 
ναρκοθέτηση του λιμα-
νιού της Καβάλας από 
τους Βουλγάρους. Ο κ. 
Παπαπασχάλης δώρισε 
επίσης και στο Ναυτικό 
Μουσείο Καβάλας ένα 
ναυτικό έκθεμα και μια 
συλλεκτική φωτογραφία 
της πόλης.  

ΕΝΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΓΕ-
ΜΑΤΟ ..ΙΣΤΟΡΙΑ

Μαθαίνω ότι στο  λιμά-
νι της Καβάλας θα είναι 
στα τέλη Σεπτεμβρίου 
η ειδικά σχεδιασμένη 
πλωτή έκθεση με αυθε-
ντικά αντικείμενα από 
τις συλλογές του ΕΙΜ 
(Εθνικό Ιστορικό Μου-
σείο) .
Το ιστιοφόρο «Μάνια» 
του Ιδρύματος «Μαρία 
Τσάκος» μεταφέρει την 
Πλωτή Έκθεση σε ιστο-
ρικούς τόπους που πρω-
τοστάτησαν το 1821: 
Χώρα Χίου, Καρδάμυλα, 
Οινούσσες, Ψαρά, Μυτι-
λήνη, Άγιος Ευστράτιος, 
Λήμνος (Μύρινα), Σαμο-
θράκη, Καβάλα, Άνδρος, 
Σύρος, Σπέτσες, Ύδρα, 
Αίγινα και θα επιστρέψει 
στον Πειραιά.
Η πλωτή έκθεση μετα-
φέρει το μήνυμα ότι ο 
ναυτικός αγώνας ήταν 
το κρίσιμο εκείνο στοι-
χείο που επέτρεψε την 
εδραίωση της ανεξαρ-
τησίας. Η παραγωγή και 
εγκατάσταση των εκθε-
μάτων της πλωτής έκ-
θεσης καθώς και οι πα-
ράλληλες, κατά τόπους 
εκδηλώσεις, βασίζονται 

στην υποστήριξη της 
Τράπεζας Πειραιώς.
Το ιστιοφόρο θα παρα-
μένει σε κάθε προορι-
σμό ώστε οι κάτοικοι 
και οι επισκέπτες του 
νησιού να έχουν την ευ-
καιρία να δουν την «Εν 
Πλω» έκθεση και να 
συμμετάσχουν σε επε-
τειακές καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις που θα δι-
οργανώνονται με πρω-
τοβουλία του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου, σε 
συνεργασία με την Τρά-
πεζα Πειραιώς, καθώς 
και πολιτιστικούς και εκ-
παιδευτικούς φορείς.
Το αφήγημα της πλω-
τής έκθεσης ξεκινά από 
το Αιγαίο των προεπα-
ναστατικών χρόνων και 
τα πρώτα βήματα για 
τη δημιουργία ελληνι-
κού στόλου απέναντι 

στον κυρίαρχο οθωμα-
νικό στόλο. Αναδεικνύει  
ναυτότοπους, κρίσιμα 
γεγονότα και πρόσωπα 
του ναυτικού αγώνα, 
ενώ κλείνει με αφηγή-
σεις από ιστορικές πη-
γές που ενθαρρύνουν 
τον επισκέπτη να στο-
χαστεί για τον αντίκτυπο 
του ναυτικού αγώνα και 
την τύχη των πρωτα-
γωνιστών του μετά την 
Απελευθέρωση.

Στις φωτογραφίες : 
Στιγμιότυπα από την επίσκεψη 
του Αντιναυάρχου (ε.α.) στο 
Ναυτικό Μουσείο Καβάλας , 
μαζί με τον πρόεδρο  του συλ-
λόγου φίλων Δημοτικού Ναυ-
τικού Μουσείου καπ. Χρήστο 
Τζανάκο αλλά και τον γράφο-
ντα. Εκθέματα στο Μουσείο. 
Το λιμάνι της Καβάλας το 1960 
(από το αρχείο του Ο.Λ.Κ.) Το 
ιστιοφόρο “ΜΑΝΙΑ” .

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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Με την υπ. αριθμ. 
102255/Δ3/20-08-2021 
ΚΥΑ (ΦΕΚ B 3896 – 
20.08.2021), ιδρύεται 1/θ 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
στη Θάσο.

Το Ειδικό Δημοτικό Σχο-
λείου Θάσου θα στεγα-
στεί στις εγκαταστάσεις 
του Σχολείου του Ραχω-
νίου, όπου στεγάζονταν 
παλαιότερα το Δημοτικό 

Σχολείο Ραχωνίου και 
στεγάζεται σήμερα το Νη-
πιαγωγείο Ραχωνίου.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θά-
σου κ. Ελευθέριος Κυρια-
κίδης δήλωσε: «Η ίδρυση 
Ειδικού Δημοτικού Σχο-
λείου στη Θάσο υπήρξε 
πάγιο και διαρκές αίτημα 
των γονέων και της εκ-
παιδευτικής κοινότητας 
της Θάσου. Συνεχίζουμε, 

σε συνεργασία με όλες 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
να εργαζόμαστε με όραμα 
και σχέδιο προς όφελος 
των παιδιών της Θάσου 
που αποτελούν το μέλλον
του τόπου μας. Όλα τα 
παιδιά της Θάσου αξίζουν 
τα καλύτερα και εργαζό-
μαστε καθημερινά σθενα-
ρά προς αυτήν την κατεύ-
θυνση».

Θάσος
«Γέφυρα» αλληλεγγύης της ΔΕΥΑ Θάσου στη ΔΕΥΑ Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας Άννας

Οικονομική ενίσχυση 
της ΔΕΥΑ του νησιού 
στην πυρόπληκτη και 
πολύπαθη περιοχή της 
βόρειας Εύβοιας-Το 
μήνυμα αλληλεγγύης 
του Δημάρχου Θάσου: 
«Οι φορείς της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης 
οφείλουν να αλληλο-
βοηθιούνται»

Μάθημα για το πώς 
πρέπει να λειτουργεί η 
αλληλοστήριξη των φο-
ρέων της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης δίνει η ΔΕΥΑ 

Θάσου, η οποία ενίσχυσε 
τη  ΔΕΥΑ Μαντουδίου-
Λίμνης Αγίας Άννας της 
πυρόπληκτης και πολύ-
παθης βόρειας Εύβοιας 
με 5.000 ευρώ, με τον 
Δήμαρχο Θάσου, Λευτέ-
ρη Κυριακίδη να εξαίρει 
την ομόφωνη απόφαση 
του ΔΣ της Δημοτικής 
Επιχείρησης, σχολιάζο-
ντας μεταξύ άλλων ότι 
«οι φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης οφείλουν 
να αλληλοβοηθιούνται».

Θα ήθελα να εκφράσω 
τα θερμά μου συγχαρη-
τήρια στον πρόεδρο και 
το ΔΣ της ΔΕΥΑ Θάσου, 
που αποφάσισε ΟΜΟ-
ΦΩΝΑ την οικονομική 
ενίσχυση της ΔΕΥΑ Μα-
ντουδίου-Λίμνης Αγίας 
Άννας της ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, 
με το ποσό των 5.000 
ευρώ! Οι φορείς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
οφείλουν να αλληλοβο-
ηθιούνται, καθώς η αλ-
ληλοβοήθεια αυτή στην 
ουσία αφορά στις τοπι-
κές κοινωνίες και τους 
πολίτες!

Θάσος
Μάρκος Δέμπας: Είχε χρόνια να δει τέτοιες εικόνες το νησί
Ανέλπιστα μεγάλη εί-
ναι η τουριστική κίνηση 
στην Θάσο. Ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου κ. 
Μάρκος Δέμπας έκανε 
σχετικές επιβεβαιωτικές 
δηλώσεις.

Συγκεκριμένα είπε ότι 
«είχα τη χαρά να βρί-
σκομαι για 10 μέρες στη 
Θάσο και το νησί ασφυ-
κτιούσε. Πολύς κόσμος 
και από τις γειτονικές 
βαλκανικές χώρες αλλά 
και την Ελλάδα. Με πλη-
ρότητες 100% σε κάποια 
ξενοδοχεία και πολύ κό-
σμο στα καταστήματα 
εστίασης και τις παραλί-
ες. Είχε χρόνια να δει τέ-
τοιες εικόνες το νησί, ξε-
περνώντας ακόμη και το 
2019. Ο Αύγουστος του 
2021 είναι ίσως ο καλύ-
τερος όλων των εποχών 
για τη Θάσο.

Το ίδιο ισχύει για την Κα-
βάλα, με τις πληρότητες 
να είναι υψηλές ειδικά 

στα Air Bnb, αλλά και 
στην Πέραμο, την Τούζ-
λα και την Κεραμωτή. 
Αυτό σημαίνει ότι η πε-
ριοχή μας είναι σημείο 
αναφοράς κυρίως για 
τους γείτονές μας. Αυτό 
πρέπει να το αξιολογή-
σουμε και να το σκε-
φτούμε και για την επό-
μενη χρονιά, πώς θα το 
βελτιώσουμε παραπάνω. 
Εκτιμώ ότι ένα μεγάλο 
μέρος από το χάσιμο της 
περσινής χρονιάς θα το 
καλύψουμε φέτος. Για το 
2022 πήραμε το μήνυ-
μα να είμαστε ακόμη πιο 
συνεπείς και προετοιμα-
σμένοι».

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Για τις υποδομές είπε ότι 
«η Θάσος έχει ως θετικό 
τον περιμετρικό δρόμο 
αλλά δεν πρέπει να μας 
εφησυχάζει. Όταν βλέ-
πουμε ότι θα ξεπερά-
σουν το 1 εκατομμύριο 
οι επισκέπτες, πρέπει να 

προσέξουμε τις υποδο-
μές σε νερό, ύδρευση, 
ηλεκτροφωτισμό, να 
έχουμε καθαριότητα. Να 
μπορέσουμε να ανταπο-
κριθούμε σ’ αυτήν την 
πίεση που πιστεύω ότι 
του χρόνου θα είναι ακό-
μη μεγαλύτερη. Το ίδιο 
ισχύει και για τους δρό-
μους πρόσβασης. Υπάρ-
χουν σημεία όπως για 
να πας στη Σαλιάρα, στο 
Βαθύ κ.α. που θέλουν 
υποστήριξη. Έχουμε το 
θέμα με τις Δασικές Υπη-
ρεσίες, το Δασαρχείο, 
την Αρχαιολογία που 
δυστυχώς κάποιοι έχουν 
μείνει κολλημένοι στο 
’80 και το ’70. Ο κόσμος 
αλλάζει, η προσβασιμό-
τητα βοηθάει ακόμη και 
σε κατασβέσεις πυρκα-
γιών κι αυτοί οι δρόμοι 
πρέπει να παραμένουν 
ανοιχτοί, καθαροί και 
προσβάσιμοι. Κι όχι να 
περνάνε οι τουρίστες 
από σημεία ακατάλληλα 
κι επικίνδυνα.

Σαν Επιμελητήριο προ-
σπαθούμε μαζί με τους 
τοπικούς φορείς και 
τους επαγγελματίες. Κά-
νουμε απολογισμό κάθε 
Οκτώβριο, βλέπουμε 
τι έχει συμβεί και προ-
τείνουμε βελτιωτικές 
κινήσεις. Πέρα από τις 
παρατηρήσεις και τους 

απολογισμούς, πρέπει 
να έχουμε και επόμενες 
δράσεις που θα φέρουν 
κάποιους ανθρώπους 
προ των ευθυνών τους. 
Όταν εντοπίζουμε συ-
γκεκριμένα προβλήματα 
που δεν αφορούν τον 
ιδιωτικό τομέα αλλά 
τον διευκολύνουν, αυτά 

θα πρέπει να τα λαμβά-
νουν υπ’ όψιν τους όλοι, 
να δουν και να ζήσουν 
το πρόβλημα. Θέματα 
που πρέπει να είχαν λυ-
θεί, καλούμαστε να τα 
λύσουμε. Με σεβασμό 
στο περιβάλλον και την 
αρχαιολογία, μπορεί να 
αναπτυχθεί κανείς».

Θάσος
Ίδρυση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στη Θάσο



Ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος υποδέ-
χθηκε την Παρασκευή 
27 Αυγούστου 2021 
τον πρόεδρο της Επι-
τροπής Εξωτερικών 
Σχέσεων της Γερουσίας 
των ΗΠΑ, Γερουσια-
στή Ρόμπερτ Μενέντεζ 
(Robert Menendez), 
στο πλαίσιο της επί-
σημης επίσκεψής του 
στην Ελλάδα, όπου τού 
απένειμε τη Διαμνημό-
νευση Αστέρα Αξίας και 
Τιμής.

Στο επίκεντρο των συ-
ζητήσεων βρέθηκαν οι 
σχέσεις της Ελλάδας με 

τις ΗΠΑ, καθώς και οι 
εξελίξεις στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Μέ-
σης Ανατολής.

Παρόντες στη συνάντη-
ση που πραγματοποιή-
θηκε στην Αίθουσα Συ-
νεδριάσεων «Ιωάννης 
Καποδίστριας» ήταν ο 
Υφυπουργός Εθνικής 
Αμύνης, Αλκιβιάδης Στε-
φανής, ο Αρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ Στρατηγός Κωνστα-
ντίνος Φλώρος και οι 
Αρχηγοί ΓΕΑ Αντιπτέραρ-
χος (Ι) Γεώργιος Μπλιού-
μης, ΓΕΣ Αντιστράτηγος 
Χαράλαμπος Λαλούσης, 
ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυ-

λιανός Πετράκης ΠΝ.

Ο Υπουργός Εθνικής 
Αμύνης τόνισε τα εξής:

Κύριε Γερουσιαστά, πρό-
εδρε, με μεγάλη μου 
χαρά σας καλωσορίζω 
σήμερα στο Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, όμως 
νιώθω την υποχρέωση 
να εκφράσω τα ειλικρινή 
μας συλλυπητήρια για τις 
αμερικάνικες απώλειες 
στην Καμπούλ. Στις πρό-
σφατες συζητήσεις που 
είχαμε ευχόμασταν να 
μην έχουμε τέτοιες εξε-
λίξεις αλλά παρόλα αυτά 
προβλέπαμε ότι ήταν πι-
θανές, ωστόσο όχι τόσο 
γρήγορα.

Η παρουσία σας σήμερα 
εδώ αποτελεί ιδιαίτερη 
τιμή για εμάς. Θα ήθελα 
να σας ευχαριστήσω για 
τις πρωτοβουλίες που 
αφορούν στην προώθη-
ση των αμοιβαία επω-
φελών διμερών σχέσεων 
ανάμεσα στις χώρες μας.

Η στρατηγική εταιρική 

σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ βα-
σίζεται σε ισχυρούς δε-
σμούς μεταξύ των λαών 
μας, παραπάνω από δύο 
αιώνες, αλλά επίσης και 
στις κοινές αξίες και αρ-
χές, την Ελευθερία, τη 
Δημοκρατία και τον σε-
βασμό των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Είναι οι 
αρχές που ενέπνευσαν 
την Αμερικανική Επανά-
σταση και συνεχίζουν να 
ενώνουν τις χώρες μας.

Η διακοσιοστή επέτειος 
της Εθνικής Ανεξαρτησί-
ας, η οποία τιμάται φέ-
τος, δεν αποτελεί μόνον 
υπενθύμιση της μακράς 
φιλίας μεταξύ των λαών 
μας, αλλά επίσης και του 
οράματος των Εθνών 
μας να προάγουν αυτές 
τις Αρχές. Μας τιμά βα-
θύτατα το ότι η Γερου-
σία υιοθέτησε ομόφωνα 
το Ψήφισμα στη μνήμη 
της 200ής επετείου της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας, 
στις 25 Μαρτίου 2021.

Η εγκάρδια υποστήριξή 
σας προς τη χώρα μας 

υπήρξε πάντοτε ανεκτί-
μητη στον ρουν του χρό-
νου.

Χαιρετίζουμε την πρό-
σφατη πρωτοβουλία 
σας, να καταθέσετε την 
«Αμερ ικανοελλην ική 
Αμυντική και Διακοινο-
βουλευτική Συνεργασία 
2021» στην Επιτροπή 
Εξωτερικών Σχέσεων 
της Γερουσίας των ΗΠΑ. 
Είμαστε βέβαιοι ότι θα 
προάγει περαιτέρω την 
αμυντική συνεργασία 
των ΗΠΑ με την Ελλά-
δα, μια συνεργασία που 
ανθίζει και επεκτείνεται 
συνεχώς, υποστηρίζο-
ντας τον στρατιωτικό 
εκσυγχρονισμό, διευκο-
λύνοντας τη μεταφορά 
Αμερικανικού στρατιω-
τικού εξοπλισμού στην 
Ελλάδα διευκολύνοντας 
και προωθώντας πολυ-
μερείς σχέσεις μεταξύ 
της Κύπρου, της Ελλά-
δας, του Ισραήλ και των 
ΗΠΑ, προάγοντας την 
ασφάλεια και την ευημε-
ρία στην περιοχή. Είναι 
το σχήμα «3+1». Η πρω-

τοβουλία αυτή αποτελεί 
τη συνέχεια του δικομ-
ματικού Νομοσχεδίου 
περί «Προώθησης Συ-
νεταιρισμών Ασφάλειας 
και ενέργειας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, 2019». 
Ευελπιστούμε, όπως 
αναφέρατε χθες, πως 
σύντομα θα γίνει νόμος 
των Ηνωμένων Πολιτει-
ών.

Η τρέχουσα δυναμική και 
η εξαιρετική ισχύς της 
διμερούς αμυντικής συ-
νεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ 
οφείλει πολλά στην ισχυ-
ρή υποστήριξη και την 
άοκνη προσπάθειά σας. 
Επιτρέψτε, παρακαλώ σε 
εμένα προσωπικά, αλλά 
και εκπροσωπώντας το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας (την Πολιτική και 
Στρατιωτική Ηγεσία), να 
αναγνωρίσω ειλικρινώς 
και εκ βάθους καρδίας, 
την πολύτιμη συνεισφο-
ρά σας στην περαιτέρω 
ενίσχυση των δεσμών 
Ελλάδος-ΗΠΑ, σε όλα τα 
επίπεδα.
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Νίκος Παναγιωτόπουλος 
Συνάντηση Παναγιωτόπουλου με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων ΗΠΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ Κα-
βάλας κ. Γιάννης Πασχα-
λίδης με ανακοινωσή του 
στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης  συγχαίρει 
τους επιτυχόντες  των 
Πανελλάδικών εξετάσε-
ων..

Η ανάρτηση του κ. Πα-
σχαλίδη..

”’Εχοντας βιώσει δις 
μέσω των παιδιών μου το 
άγχος και την αγωνία τις 
ημέρες πριν ανακοινω-
θούν τα αποτελέσματα, 

καθώς και τη χαρά και το 
χαμόγελο μιας ολόκλη-
ρης οικογένειας μπρος 
στην επιτυχία, γνωρίζω 
πως σήμερα είναι μια 
πολύ σημαντική ημέρα 
για τους τελειόφοιτους 
Λυκείου (Γενικού και 
Επαγγελματικού).

Θα ήθελα να συγχαρώ 
από καρδιάς και να ευ-
χηθώ σε όλες και όλους 
τους επιτυχόντες να 
απολαύσουν όσο μπο-
ρούν το ενδιαφέρον, τα 
προνόμια αλλά και τις 

ομορφιές της ακαδημαϊ-
κής πορείας που ανοίγε-
ται μπροστά τους.

Οι Πανελλαδικές είναι 
ένας σημαντικός κόμβος 
στις ζωές όλων μας, μα 
όχι ο μόνος ούτε ο τε-
λευταίος. Ένα αποτέλε-
σμα, ευκταίο ή όχι, δεν 
θα πρέπει να είναι ικανό 
για να ορίσει τις ζωές 
μας. Για όσες και όσους, 
λοιπόν, δεν κατάφεραν 
αυτό που επιθυμούσαν, 
θα ήθελα να τους πα-
ροτρύνω να συνεχίσουν 

να προσπαθούν. Αγαθά 
κόποις κτώνται, και πι-
στέψτε με, το ξέρω πολύ 
καλά αυτό.

Το χαμόγελο, η αισιοδο-
ξία και ο ρομαντισμός 
των νιάτων μακάρι να 
συντροφεύει εσάς, αλλά 
και εμάς τους μεγαλύτε-
ρους!
Πολλά συγχαρητήρια και 
σε όλους τους γονείς 
που συμπαραστάθηκαν 
στον αγώνα των παιδιών 
τους.”

Γιάννης Πασχαλίδης
Θα ήθελα να συγχαρώ από καρδιάς όλους τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών

Ο βουλευτής της ΝΔ κ. 
Μακάριος Λαζαρίδης με 
αναρτησή του στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης 
συγχαίρει τους εισακτέ-
ους στα Παναεπιστημια-
κά Ιδρύματα τονίζοντας 
ότι η επόμενη ημέρα 
αφοαρά ένα νέο κεφά-
λαιο που ξεκινάει για την 
ζωή της νέας γενιάς..
”Συγχαρητήρια στους νέ-

ους φοιτητές των Πανε-
πιστημιακών Ιδρυμάτων 
της χώρας.
Η θέληση, η υπομονή και 
ο κόπος ανταμείβονται. 
Άξιοι για την προσπά-
θειά τους και όσοι δεν τα 
κατάφεραν σε αυτή τη 
μάχη. Άλλωστε, η ζωή εί-
ναι γεμάτη εξετάσεις και 
αγώνες. Το μέλλον είναι 
μπροστά!”

Μακάριος Λαζαρίδης
Η θέληση, η υπομονή και ο κόπος ανταμείβονται,συγχαρητήρια στους νέους φοιτητές



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 9ΟΙΚΟΝΟΜΙΑinfo@enachannel.gr

Χρέη πανδημίας  
Ανοίγει εντός του Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Εντός του Σεπτεμ-
βρίου αναμένεται να 
ανοίξει η πλατφόρμα 
της ΑΑΔΕ για τη ρύθ-
μιση των χρεών της 
πανδημίας σε 36 άτο-
κες ή 72 δόσεις με επι-
τόκιο 2,5%.

Μέχρι να ανοίξουν οι πύ-
λες της πλατφόρμας, η 
ΑΑΔΕ αναζητά να δώσει 
λύση στο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν χιλιά-
δες οφειλέτες οι οποίες 
έχουν πληγεί από την 
πανδημία. Οι συγκεκρι-
μένοι φορολογούμενοι 
μέχρι να ενεργοποιηθεί 
η ρύθμιση θα πρέπει να 
πληρώνουν κανονικά τις 
τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις τους, προ-
κειμένου να μην χάσουν 
τυχόν άλλες ρυθμίσεις.

Όπως έχει δηλώσει ο 
υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας, για 
τη ρύθμιση των χρεών 
της πανδημίας «ο σκο-
πός είναι να ανοίξει το 
συντομότερο δυνατό» 
για να προσθέσει ότι «το 
τελευταίο χρονικό διά-
στημα η ΑΑΔΕ έχει επω-
μιστεί ένα επιπλέον βά-
ρος το οποίο προέκυψε 
από τις πυρκαγιές, έτσι 
ώστε να μπορέσει να 
φτιάξει τις πλατφόρμες 

για να εκταμιευθούν πό-
ροι πολύ γρήγορα στους 
πληγέντες, με αποτέ-
λεσμα να καθυστερούν 
άλλα προγράμματα».

Με το χρόνο να μετράει 
αντίστροφα για να τεθεί 
σε λειτουργία η πλατ-
φόρμα  μέσω της οποίας 
θα υποβληθούν οι αιτή-
σεις από τα φυσικά πρό-
σωπα και τις επιχειρήσεις 
που έχουν πληγεί από 
την υγειονομική κρίση οι 
πάνω από 820.000 φο-
ρολογούμενοι θα πρέπει 
να γνωρίζουν τα εξής:

1. Αίτηση: Η αίτη-
ση υποβάλλεται ηλε-
κτρονικά μέχρι και την 
31/12/2021, μέσω δι-
αδικτυακής εφαρμογής 
για όλες τις περιπτώσεις 
που αυτό υποστηρίζε-
ται τεχνικά.  Εξαιρετικά 
και σε περίπτωση που 
υφίσταται αδυναμία δι-
αδικτυακής υποστήριξης, 
η αίτηση υποβάλλεται 
στην Υπηρεσία της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
ο Προϊστάμενος της 
οποίας είναι αρμόδιος 
για την επιδίωξη της εί-
σπραξης της οφειλής. Η 
αίτηση για ρύθμιση επέ-
χει θέση υπεύθυνης δή-
λωσης του άρθρου 8 του 

ν. 1599/1986. Όταν η 
αίτηση δεν υποβάλλεται 
από τον πρωτοφειλέτη, 
η υποβολή της διενερ-
γείται μόνο στην αρμό-
δια για την επιδίωξη της 
είσπραξης των οφειλών 
Υπηρεσία.

2. Πρώτη δόση: Η υπα-
γωγή του οφειλέτη στη 
ρύθμιση συντελείται με 
την καταβολή της πρώ-
της δόσης μέχρι και την 
31η/1/2022. Η καταβο-
λή της πρώτης δόσης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερο-
μηνία αίτησης υπαγωγής 
στη ρύθμιση. Οι επόμε-
νες δόσεις της ρύθμισης 
καταβάλλονται έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέ-
ρα των επομένων μηνών.

3. Οφειλέτες που 
εντάσσονται στη ρύθ-
μιση. Οφειλές βεβαι-
ωμένες στις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτι-
κά Κέντρα που, κατά 
το χρόνο υποβολής της 
αίτησης, δεν τελούν σε 
καθεστώς άλλης ρύθμι-
σης και έχουν βεβαιωθεί 
κατά το διάστημα από 
1.3.2020 έως 31.7.2021, 
μπορούν, κατόπιν αίτη-
σης του οφειλέτη, να 
υπαχθούν σε ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής 
σε έως και 72 μηνιαίες 
δόσεις, με την επιφύλα-
ξη του ελάχιστου ποσού 
μηνιαίας δόσης, κατά 
περίπτωση, του άρθρου 
6 της παρούσας, εφόσον 
πληρούνται ένα από τα 
ακόλουθα κριτήρια:

α) εφόσον πρόκειται για 
οφειλέτες φυσικά πρό-

σωπα επιτηδευματίες, 
νομικά πρόσωπα ή νομι-
κές οντότητες, που επλή-
γησαν λόγω των μέτρων 
για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID-19.

β) εφόσον πρόκειται για 
οφειλέτες φυσικά πρό-
σωπα μη επιτηδευματίες:

– είτε η σύμβαση εργα-
σίας τους ανεστάλη για 
οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα από 1.3.2020 
έως 31.7.2021,

– είτε έλαβαν αποζημί-
ωση ειδικού σκοπού με 
μονομερή δήλωση, για 
οποιαδήποτε χρονικό 
διάστημα από 1.3.2020 
έως 31.7.2021,

– είτε εντάχθηκαν στο 
μηχανισμό ενίσχυσης 
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», για 
οποιαδήποτε χρονικό 
διάστημα από 1.3.2020 
έως 31.07.2021,

– είτε έλαβαν μειωμένο 
μίσθωμα, για οποιοδήπο-
τε χρονικό διάστημα από 
1.3.2020 έως 31.7.2021 
και έχουν αποζημιωθεί 
κατόπιν ελέγχου των δη-
λώσεων «COVID-19»,

– είτε ήταν εγγεγραμμέ-
νοι στο μητρώο ανέργων 
του ΟΑΕΔ, οποιοδήποτε 
διάστημα από 1.3.2020 
έως 31.7.2021.

4. Οφειλές που ρυθμί-
ζονται σε 36 ή 72 δό-
σεις: Στη ρύθμιση υπά-
γεται υποχρεωτικά το 
σύνολο των βεβαιωμέ-
νων και ληξιπρόθεσμων 
οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και 
τα Ελεγκτικά Κέντρα 
που, κατά τον χρόνο 

υποβολής της αίτησης, 
δεν τελούν σε καθεστώς 
άλλης ρύθμισης και 
έχουν βεβαιωθεί κατά το 
διάστημα από 1.3.2020 
έως 31.7.2021.

5. Οφειλές που εξαι-
ρούνται: Δεν υπάγονται 
στη ρύθμιση:

α) Ο φόρος εισοδήμα-
τος φορολογικού έτους 
2020,

β) οφειλές που  αφορούν 
σε ανάκτηση κρατικών 
ενισχύσεων που χορη-
γήθηκαν με τη σύσταση 
ειδικών αφορολόγητων 
αποθεματικών ή σύμφω-
να με άλλες διατάξεις 
και

γ) δόσεις ρυθμίσεων 
τμηματικής καταβολής, 
βάσει δικαστικής απόφα-
σης ή προσωρινής διατα-
γής.

6. Απώλεια ρύθμισης. 
Η ρύθμιση χάνεται με 
συνέπεια την υποχρεω-
τική άμεση καταβολή του 
υπολοίπου των οφειλών 
σύμφωνα με τα στοιχεία 
της βεβαίωσης, εάν ο 
οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει δύο 
συνεχόμενες μηνιαίες 
δόσεις της ρύθμισης ή

β) καθυστερήσει την 
καταβολή των δύο τε-
λευταίων δόσεων της 
ρύθμισης για χρονικό δι-
άστημα μεγαλύτερο των 
δύο  μηνών.

7. Ελάχιστη δόση: Το 
ελάχιστο ποσό μηνιαί-
ας δόσης ρύθμισης δεν 
μπορεί να είναι κατώ-

τερο από  30  ευρώ για 
ρυθμίσεις οφειλών συ-
νολικού ύψους, συμπε-
ριλαμβανομένων τόκων 
και προσαυξήσεων, έως 
1.000 ευρώ και δεν μπο-
ρεί να είναι κατώτερο 
από 50 ευρώ για ρυθμί-
σεις οφειλών συνολικού 
ύψους, συμπεριλαμβα-
νομένων τόκων και προ-
σαυξήσεων, άνω των 
1.000 ευρώ.  Το ελάχι-
στο ποσό μηνιαίας δόσης 
ρύθμισης δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο από 30 
ευρώ για ρυθμίσεις οφει-
λών συνολικού ύψους, 
συμπεριλαμβανομένων 
τόκων και προσαυξήσε-
ων, έως 1.000 ευρώ και 
δεν μπορεί να είναι κα-
τώτερο από 50 ευρώ για 
ρυθμίσεις οφειλών συ-
νολικού ύψους, συμπε-
ριλαμβανομένων τόκων 
και προσαυξήσεων, άνω 
των 1.000 ευρώ.

8. Τόκος: Βασικές οφει-
λές, από την ημερομη-
νία υπαγωγής τους στη 
ρύθμιση, αντί των τόκων 
και προσαυξήσεων εκ-
πρόθεσμης καταβολής, 
επιβαρύνονται με τόκο 
δυόμιση εκατοστιαίων 
μονάδων (2,5%) ετησίως 
υπολογισμένο. Κατ’ εξαί-
ρεση, βασικές οφειλές 
που υπάγονται σε πρό-
γραμμα ρύθμισης έως 
και τριάντα έξι (36) μηνι-
αίων δόσεων δεν επιβα-
ρύνονται με τόκο.

9. Καθυστέρηση δό-
σης: Η καθυστέρηση 
καταβολής δόσης συνε-
πάγεται την επιβάρυνση 
αυτής με μηνιαία προ-
σαύξηση που ανέρχεται 
σε ποσοστό 5%.
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Τραγική ειρωνία
Ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Α’ στις 5 Μαρτίου του 1913 γευμάτιζε στη Θες/νικη και συνομιλού-
σε με τους παρευρισκόμενους για τις νίκες του Ελληνικού Στόλου κατά τους Βαλκανικούς 
πολέμους. 

‘’Εγώ έπρεπε να βρίσκομαι πάνω στη γέφυρα του ΑΒΕΡΩΦ όταν επιχειρούσε κατά των 
Τούρκων’’ είπε σε κάποια στιγμή.
‘’Σας θαυμάζουμε για το θάρρος σας μεγαλειότατε’’ του απάντησαν ‘’ Αλλά σας θέλουμε 
μακριά από τους κινδύνους για το καλό της πατρίδας.’’

‘’Μη φοβάστε’’, απάντησε ο βασιλιάς. ‘’Εμένα δε με αγγίζουν σφαίρες’’. 
Αλλοίμονο!  Δυο ώρες αργότερα έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του δολοφόνου του κα-
θώς έκανε τον απογευματινό του περίπατο.

Φέτος, πολλές μανούλες 
είναι έτοιμες να πάνε για 
πρώτη φορά τα παιδάκια 
τους στο δημοτικό. Το άγ-
χος για την  ‘πρώτη’ μέρα’, 
για το πώς το παιδί θα δι-
αχειριστεί τη νέα πραγμα-
τικότητα και για το τι πρό-
κειται να επακολουθήσει 
καθώς τα δεδομένα πλέον 
είναι διαφορετικά, είναι 
απόλυτα λογικό και ανα-
πόφευκτο. Άλλωστε υπάρ-
χουν πολλά παραδείγματα 
που μας αποδεικνύουν ότι 
η μετάβαση από το νηπι-
αγωγείο στο Δημοτικό, 
μπορεί να επιφέρει αξεπέ-
ραστες δυσκολίες με ότι 
αυτό μπορεί να συνεπά-
γεται για την εκπαιδευτική 
εξέλιξη του κάθε παιδιού.
Ας πάρουμε λοιπόν τα 
πράγματα από την αρχή 
και να εξηγήσουμε ποια 
είναι πλέον αυτά τα και-
νούρια δεδομένα στη ψυ-
χοσύνθεση του παιδιού και 
τι θα πρέπει οπωσδήποτε 
να προσέξουμε:
Νέοι φίλοι, νέοι δάσκαλοι, 
νέοι στόχοι, τακτικό διάβα-
σμα είναι τα κύρια καινού-
ρια στοιχεία στη ζωή του. 
Επομένως, η ψυχολογική 
στήριξη των γονέων προς 
τα παιδιά είναι αναγκαία. 
Πρέπει να εξηγήσουν στο 
παιδί τη νέα κατάσταση, 
το τι θα συναντήσει, ότι θα 
μπουν νέοι άνθρωποι στη 
ζωή του, να του εξηγή-
σουν το νέο του ρόλο  και 
να του λύσουν κάθε απο-
ρία που του προκύπτει. 
Δεν πρέπει να αγνοήσου-
με το γεγονός ότι οι κοι-
νωνικές και ακαδημαϊκές 
δεξιότητες των παιδιών 
αυτά τα πρώτα χρόνια στο 
σχολείο είναι πολύ συχνά 

μεταβαλλόμενες και θα 
μπορούσαμε μάλιστα να 
τις χαρακτηρίσουμε σχετι-
κά ‘εύπλαστες’. Με άλλα 
λόγια είναι ένα κρίσιμο 
σημείο στο οποίο χτίζονται 
γερές βάσεις για να ανα-
πτυχθεί σωστά το μαθησι-
ακό του επίπεδο και να του 
ανοιχτούν οι ορίζοντες. 
Επίσης είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό να υπάρχει μια 
μεγάλη σταθερότητα σχέ-
σεων μεταξύ σχολείου και 
οικογένειας. Το παιδί δεν 
πρέπει να λαμβάνει διφο-
ρούμενα μηνύματα. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι πρέπει 
να τηρεί σαφείς κανό-
νες  για να μπορέσει να 
αισθανθεί ασφάλεια, να 
αισθανθεί αυτοπεποίθηση 
αλλά και να του καλλιερ-
γηθεί η αίσθηση του σω-
στού και του λάθος για 
τον τρόπο που πράττει και 
σκέφτεται. Άλλωστε ένας 
από τους κύριους στόχους 
μας είναι να μην καλλιερ-
γηθεί άγχος στο παιδί που 
θα του παρεμποδίσει κοι-
νωνικές δεξιότητες και θα 
επιβραδύνει τους ρυθμούς 

της μαθησιακής του ανά-
πτυξης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Η κυρία Ρ.Τ ρωτάει: ‘’ Το 
παιδί μου φέτος ξεκινάει 
το Δημοτικό. Θεωρώ ότι 
είναι αρκετά δυναμική και 
φοβάμαι μήπως δεν μπο-
ρέσει εύκολα να κάνει φι-
λίες όπως επίσης μήπως 
δυσκολευτώ να τη πείσω 
να διαβάζει. Δεν έχω άλλο 
παιδί οπότε είναι η πρώτη 
μου εμπειρία. Τι να προσέ-
ξω; ΄΄

Αγαπητή κυρία,
Τα δυναμικά παιδιά είναι 
αυτά που τις περισσότερες 
φορές μας εκπλήσσουν 
πολύ ευχάριστα. Ο λόγος 
είναι ότι τα δυναμικά παι-
διά έχουν έντονη προσω-
πικότητα, πείσμα και διεκ-
δικούν αυτό που θέλουν. 
Όλα αυτά είναι θεμιτά, αρ-
κεί να εκπαιδευτούν να δι-
εκδικούν πράγματα που θα 
τους ωφελούν και να ην 
επηρεάζονται από πράγ-
ματα που τους αποπροσα-
νατολίζουν από την επιτυ-
χία. Επειδή λοιπόν η νέα 
πραγματικότητα θα την 
επηρεάσει σίγουρα, χρει-
άζεται η συμβολή σας στη 
διακριτική αλλά και σαφή 
οριοθέτηση της. Πρέπει 
να της εξηγήσετε απόλυτα 
τι θα συναντήσει και για 
πιο λόγο και από κοινού 
να βγάλετε κανόνες που 
θα πρέπει να τηρούνται 
οπωσδήποτε. Η επιμονή 
και η υπομονή είναι οι κα-
λύτεροι φίλοι και  σύμμα-
χοί σας.

Ευχές για επιτυχία 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ

Όταν κατέλαβε την Αθήνα, ύστερα από μεγάλη αντίστα-
ση, οι Αθηναίοι φοβήθηκαν ότι θα τιμωρηθούν. Αυτός 
όμως του μίλησε ειρηνικά, τους συγχώρησε και τους 
πρόσφερε επι πλέον για να μην πεινάσουν 10000 μέτρα 
σίτου. 

Όμως ο λαμπρός αυτός βασιλιάς, κατά την ομιλία του 
έκανε ένα γραμματικό λάθος. Τότε κάποιος από τους συ-
γκεντρωμένους του, το επιδιόρθωσε.  

Ο Δημήτριος δεν προσβλήθηκε ούτε θύμωσε αντίθετα.  
Απευθύνθηκε ήρεμα και αποφασιστικά στους συγκε-
ντρωμένους και είπε: 

‘’Δια το λάθος μου σας χαρίζω και άλλα 5.000 μέτρα 
σίτου’’ . Έτσι, απέδειξε ότι η αναγνώριση της διόρθωσης 
λαθών είναι απαραίτητη και αμοίβεται.

31-8-1788. 

Ο Λάμπρος Κατσώνης καταναυμαχεί και τρέπει σε φυγή τον 
Τούρκικο στόλο κοντά στη Κάρπαθο.
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‣ Διαβάσαμε και αυτά....

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν….. 

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

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

ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ;
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Από τη

Βασιλειάδου Βασιλική

• Mαθηματικός

• Κάτοχος Master in Education-Roehampton University

• Τ.β.  Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

• Διευθύντρια σπουδών στα φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ Καβάλας

• Μέλος του Δ.Σ. Μαθηματικής εταιρίας
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Ηάνοδος των βάσε-
ων στις ιατρικές και 
πολυτεχνικές σχολές 
καθώς και η αδυναμία 
αρκετών σχολών να 
καλύψουν τις θέσεις 
τους ήταν τα δύο βα-
σικά χαρακτηριστικά 
των φετινών πανελ-
λαδικών εξετάσεων.

Άνοδος της βάσης, 
κατά 100 και πλέον, 
μόρια καταγράφηκε 
και στη Νομική Αθη-
νών αντίθετα από τις 
νομικές σχολές της 
Περιφέρειας όπου ση-
μειώθηκε πτώση. Αυ-
ξημένες, ακόμη, ήταν 

οι βάσεις στα οικονο-
μικά τμήματα με την 
άνοδο να αγγίζει ως 
και τα 700 μόρια.

Γενικά, σε όλα τα πεδία 
καταγράφηκε άνοδος 
πλην του 1ου όπου πα-
ρατηρήθηκαν αυξομει-
ώσεις. Ωστόσο, και σε 
αυτό το πεδίο καταγρά-
φηκε άνοδος των βά-
σεων στις χαμηλότερες 
σχολές λόγω της καθι-
έρωσης της Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής.

Μεγάλη ήταν η άνοδος 
στο 2ο πεδίο τόσο στις 
υψηλότερες όσο και στις 
χαμηλότερες σχολές, 
ενώ σημαντική ήταν η 
άνοδος και στο 3ο επι-
στημονικό πεδίο και ειδι-
κότερα στις περιζήτητες 
σχολές με χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα την Ιατρι-
κή Αθήνας όπου η βάση 
εισαγωγής ανέβηκε στα 
18.826 από τα 18.250 
μόρια.

Διακριτή ήταν η άνοδος 
και στο 4ο πεδίο όπου 
οι οικονομικές σχολές 
συγκεντρώνουν μεγάλο 
αριθμό υποψηφίων. Άνο-
δο σε αυτό το πεδίο κα-
τέγραψαν και οι μικρότε-
ρες σχολές.

Προβληματισμό προκα-
λεί το γεγονός ότι περί 
τις 50 σχολές δεν κα-
τάφεραν να καλύψουν 
τις θέσεις (είχαν έως 30 
εισακτέους), ενώ 16 τμή-
ματα δεν είχαν καθόλου 
εισακτέους, μεταξύ των 
οποίων το Τμήμα Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών της 

Ξάνθης. Στο τμήμα αυτό 
οι θέσεις ήταν 108, αλλά 
κανένας από τους υπο-
ψήφιους δεν έπιασε την 
Ελάχιστη Βάση Εισαγω-
γής, η οποία είχε οριστεί 
από τις αρχές του τμήμα-
τος στο 14,45.

Μιλώντας το πρωί της 
Παρασκευής στη δη-
μόσια τηλεόραση, η 
υπουργός Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως ανέφερε ότι, 
εφόσον το επιθυμούν, τα 
ιδρύματα μπορούν την 
επόμενη χρονιά να ανα-
προσαρμόσουν την Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής.

Οι περισσότερες από τις 
σχολές με μηδέν εισα-
κτέους είναι ιερατικές. 
Χωρίς νέους φοιτητές 
έμεινε και η σχολή Δα-

σολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος που 
εδρεύει στη Δράμα. Από 
το πανεπιστήμιο Αθηνών 
η μοναδική σχολή που 
δεν κάλυψε τις θέσεις 
της (81 θέσεις, 26 επι-
τυχόντες) είναι η σχολή 
Αεροδιαστημικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας 
που εδρεύει στα Ψαχνά 
Ευβοίας. Τέσσερις, αντι-
στοίχως, είναι οι σχο-
λές στο ΑΠΘ: Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας 
(105 θέσεις, 17 εισα-
κτέοι), Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος 
(80 θέσεις, 21 εισακτέ-
οι), Θεολογίας – Μου-
σουλμανικών Σπουδών 
(97 θέσεις, 13 εισακτέοι) 
και Ιταλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας (94 θέσεις, 
20 εισακτέοι).
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Πανελλήνιες 2021
Η άνοδος σε όλα τα πεδία και οι σχολές που δεν κάλυψαν τις θέσεις τους

Ξάνθη
Μηδέν (!) επιτυχόντες στην Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τις βάσεις εισαγωγής 
στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση και τα Δη-
μόσια ΙΕΚ ανακοίνω-
σε σήμερα το πρωί το 
Υπουργείο Παιδείας .

Στους πίνακες που ακο-
λουθούν μπορείτε να 
δείτε τις βάσεις μόνο για 
τα Τμήματα του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

Θυμίζουμε πως φέτος για 
πρώτη χρονιά εφαρμό-

στηκε η Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής τόσο στα μα-
θήματα «κορμού» όσο 
και στα ειδικά μαθήματα. 
Η ΕΒΕ φαίνεται πως έχει 
αφήσει τα αποτυπώμα-
τά της και σε Τμήματα 
του ΔΠΘ, με πιο χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα 
το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Ξάνθης, που 
έχει μηδέν (!) εισακτέ-
ους, ως απόρροια της 
υψηλής ΕΒΕ στο ειδικό 
μάθημα «σχέδιο». Μειω-
μένοι είναι οι εισακτέοι 

και σε άλλα πολυτεχνικά 
Τμήματα της Ξάνθης. 

Μεγάλη μείωση επιτυ-
χόντων παρατηρείται και 
στα Τμήματα της Ορε-
στιάδας. Αντιθέτως, στα 
Τμήματα Κομοτηνής και 
Αλεξανδρούπολης του 
ΔΠΘ φαίνεται πως κα-
λύφθηκαν όλες οι διαθέ-
σιμες θέσεις πρωτοετών 
εισακτέων, εκτός από 
τα Τμήμα Παρευξεινίων 
και Ιστορίας-Εθνολογί-
ας Κομοτηνής που έχουν 

αρκετά μειωμένους επι-
τυχόντες σε σχέση με 
τις διαθέσιμες θέσεις 
πρωτοετών.

Ακολουθούν οι πίνακες 
για τις βάσεις εισακτέ-
ων ΔΠΘ μέσω Ημερή-
σιων ΓΕΛ, Ημερήσιων 
ΕΠΑΛ, Εσπερινών ΓΕΛ 
και Εσπερινών ΕΠΑΛ. 
Όλες οι βάσεις είναι 
διαθέσιμες στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου 
Παιδείας.

Καβάλα
Σε απόλυτη ετοιμότητα η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας για την νέα σχολική χρονιά

Σε φάση προετοιμασίας 
η Διεύθυνση Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Κα-
βάλας. Ο Διευθυντής κ. 
Αλέξανδρος Ιωσηφίδης 
εξήγησε σε δηλώσεις 
του ότι φέτος ξεκίνησαν 
πιο νωρίς τις προετοιμα-
σίες.

Όπως ανέφερε αρχικά 
“Καθόλη τη διάρκεια του 
καλοκαιριού η Διεύθυν-
ση Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Καβάλας για 
να υποδεχθεί τους μαθη-
τές κανονικά εργάσθηκε 
κανονικά επίσης και πλή-
ρως.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 
ανοίγουν τα σχολεία και 
το στοίχημα του υπουρ-
γείου Παιδείας είναι να 
είναι όλα έτοιμα και αυτό 
το στοίχημα ακολουθού-
με και εμείς οπότε την 1η 
Σεπτεμβρίου πρέπει όλοι 
οι εκπαιδευτικοί να είναι 
στις θέσεις τους.

Έτσι ξεκίνησε μια δια-

δικασία πολύ νωρίτερα 
από πέρσι. Οι εγγρα-
φές των παιδιών έγιναν 
ένα μήνα νωρίτερα ενώ 
έχουν γίνει και οι μετα-
θέσεις των εκπαιδευ-
τικών και επίκεινται οι 
αναπληρωτές να ανα-
λάβουν δράση μετά και 
την τοποθέτηση και των 
11.500 εκπαιδευτικών 
που ανέλαβαν υπηρεσία.

Ήδη 102 νεοδιόριστοι 
ήρθαν στην Περιφέρεια 
μας. Υποδεχτήκαμε τους 
νέους εκπαιδευτικούς με 
χαρά και αγάπη καθ θα 
στηρίξουμε το έργο τους 
τόσο στη διεύθυνση όσο 
και μέσα στα σχολεία».

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗ-
ΤΑ

Και πρόσθεσε πως «Επί-
σης είμαστε έτοιμοι και 
τα κενά έχουν δοθεί 
οπότε 26 Αυγούστου θα 
κληθούν οι αναπληρω-
τές. Άρα 1η Σεπτεμβρίου 
όλοι θα είναι στην θέση 
τους. Τα σχολεία ξεκι-
νούν 1η Σεπτεμβρίου. Οι 
εκπαιδευτικοί συνεδριά-
ζουν, προγραμματίζουν 
σχέδια δράση για το 
έτος, ετοιμάζουν τα σχέ-
δια δράσης για το έτος. 
Το στοίχημα αυτό μπήκε 
από το υπουργείο Παι-
δείας και το ίδιο θα γίνει 
και φέτος”.

Ο ίδιος έκανε λόγο για 
μια δύσκολη χρονιά που 
πέρασε ωστόσο όλα πή-
γαν καλά με την στήριξη 
της πολιτείας. “Άμεσα 
ήρθαν εκπαιδευτικοί και 
λειτουργήσαμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Είχαμε την εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση και νομί-
ζω ότι τα πήγαμε πολύ 
καλά».

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗ-
ΤΩΝ

Τέλος ανέφερε ότι «Και 
οι μετακινήσεις των μα-
θητών ρυθμίσθηκαν 
από τον Ιούνιο μια και 
φροντίσαμε για τον με-
τακινούμενο αριθμό 

των μαθητών και με τον 
σωστό προγραμματισμό 
δώσαμε στην Αντιπερι-
φέρεια στοιχεία για αυτά 
που χρειαζόμαστε και 
είμαστε έτοιμοι. Δεν θα 
έχουμε κανένα πρόβλη-
μα και όλα θα πάνε καλά 
αν βέβαια γίνει κανονικά 
μάλιστα και το μάθημα 
της κολύμβησης θα με-
τακινούνται δωρεάν και 
τα παιδιά της Γραβούνας 
και Καρβάλης αλλά και 
από την άλλη πλευρά θα 
έχουμε μετακίνηση από 
Κρηνίδες και Αμυγδαλε-
ώνα.

Όσο για τα βιβλία από 
τον Ιούνιο είναι έτοιμα».



Αναταράξεις και έντονες 
αντιδράσεις προκάλεσαν 
στον κλάδο της εστίασης 
τα νέα μέτρα που τίθε-
νται σε ισχύ από 13 Σε-
πτεμβρίου, καθώς σύμ-
φωνα με τα περιοριστικά 
μέτρα που ανακοινώθη-
καν από την κυβέρνηση 
και θα ισχύσουν μέχρι 
τον Μάρτιο του 2022 σε 
καφετέριες, εστιατόρια 
και μπαρ, θα εισέρχο-
νται μόνο εμβολιασμένοι 
και νοσήσαντες πολίτες, 
ενώ πονοκέφαλο στους 
επαγγελματίες προκα-
λεί ο αποκλεισμός των 
ανεμβολίαστων πολιτών 
από τους κλειστούς χώ-
ρους αφού με μόλις το 
55% του πληθυσμού να 
έχει πρόσβαση στις επι-
χειρήσεις τους, αυτές θα 
βρεθούν αντιμέτωπες με 
οικονομικές ζημιές.
Η δεξαμενή των πελα-
τών μειώνεται υποστή-
ριξε ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΒΕ και της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδί-

ας Εστιατόρων και Συ-
ναφών Επαγγελμάτων 
(ΠΟΕΣΕ), Γιώργος Καβ-
βαθάς στο κεντρικό δελ-
τίο του ENACHANNEL 
και στον δημοσιογράφο 
Απόστολο Ατζεμιδάκη. Ο 
κ.Καββαθάς δήλωσε ότι 
τα μέτρα είναι ένα «Mini 
lockdown για την εστία-
ση μέχρι το Μάρτη» και 
ζήτησε μέτρα στήριξης 
σε επίπεδο ενοικίων και 
ρευστότητας, ενώ τόνισε 
πως το να διαχωρίζεις 
και διχάζεις τους πολίτες 
είναι ότι χειρότερο μπο-
ρείς να κάνεις ως επι-
λογή ώστε να λύσεις τα 
προβλήματα της χώρας 
σου. 
Παράλληλα, ο πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΒΕ επεσήμα-
νε πως ο κλάδος της 
εστίασης δεν μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως κλά-
δος πίεσης, ιδιαίτερα το 
τελευταίο δεκαοκτάμηνο 
που ο ίδιος έχει υποστεί 
καθίζηση του κύκλου ερ-
γασιών του. «Δεν μπο-

ρεί να χρησιμοποιείται 
ο κλάδος ως μοχλός πί-
εσης της κοινωνίας για 
μέτρα που η πολιτεία δεν 
μπορεί να επιβάλει» ανέ-
φερε, τονίζοντας πως, ο 
κλάδος της εστίασης είχε 
ζητήσει να εξεταστεί η 
δυνατότητα επιδότησης 
μηχανημάτων καθαρι-
σμού αέρα. 
«Έχουμε προτείνει στο 
υπουργείο ανάπτυξης 
εδώ και έξι μήνες την 
επιδότηση των μηχα-
νημάτων καθαρισμού 
του αέρα και αναφέρο-
μαι σε μηχανήματα που 
χρησιμοποιούνται στα 
χειρουργεία των νοσο-
κομείων, στις ΜΕΘ και 
συμφώνα με τα πιστο-
ποιητικά που διαθέτουν 
καταστρέφουν το 99,9% 
των ιών και κυρίως του 
κορωνοϊου. Είναι μια 
ασφαλή λύση που πα-
ρέχει ένα ασφαλές περι-
βάλλον ενώ ταυτόχρονα 
δίνει την δυνατότητα 
στους πολίτες να μπουν 

σε χώρους εστίασης χω-
ρίς να χρειάζεται να τους 
διαχωρίζεις σε εμβολια-
σμένους και μη.
Φραγμούς και εμπόδια 
για τους ανεμβολίαστους 
με χρονικό ορίζοντα επτά 
μηνών περιλαμβάνει το 
νέο πλαίσιο μέτρων δη-
μόσιας υγείας που πα-
ρουσίασε, εκ μέρους της 
κυβέρνησης, ο υπουργός 
Υγείας Βασίλης Κικίλιας 
προκειμένου να ανασχε-
θεί η ορμητικότητα του 
τέταρτου κύματος της 
πανδημίας.
Η νέα δέσμη περιορι-
σμών, η οποία τίθεται σε 
εφαρμογή στις 13 Σε-
πτεμβρίου (παράλληλα 
με την επάνοδο στα θρα-
νία για την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς) 
με διάρκεια έως τις 31 
Μαρτίου 2022, αποσκο-
πεί στην άσκηση περαι-
τέρω πίεσης προς τους 
ανεμβολίαστους, καθώς 
ακουμπά σχεδόν στο 
σύνολο της ελληνικής 
καθημερινότητας, ευελ-
πιστώντας οι τρέχουσες 
κοινωνικές ανάγκες να 
συναντηθούν με το εμ-
βολιαστικό πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση, για 
την κυβέρνηση το τέ-
ταρτο πανδημικό κύμα 
εξελίσσεται σε «πανδη-
μία για τους ανεμβολία-
στους» (καθώς πάνω από 
το 90% των ασθενών 
που νοσηλεύονται στις 
ΜΕΘ δεν είναι εμβολι-
ασμένοι), έχοντας εκπο-
νήσει έναν οδικό χάρτη 
σε διαφορετικά «επίπεδα 
εφαρμογής» μέχρι την 
ερχόμενη άνοιξη.
Την ίδια ώρα, ο στενός 
κλοιός προς τους μη 
εμβολιασμένους πολί-
τες συνοδεύεται με επι-
μέρους χαλάρωση στο 

λιανεμπόριο, σε μια προ-
σπάθεια να ισορροπή-
σουν δημόσια υγεία και 
αγορά τη νέα σεζόν. Η 
κίνηση, άλλωστε, της κυ-
βέρνησης να οριοθετή-
σει χρονικά την ισχύ του 
νέου πλέγματος περιορι-
σμών επιτρέπει μια πιο 
ευέλικτη στάση απέναντι 
στις εμπορικές επιχειρή-
σεις, η οποία αναμένεται 
να γίνει απτή τις επόμε-
νες ημέρες.
Μέτρα μόνο για ανεμβο-
λίαστους
Μάσκα παντού
Η χρήση μάσκας είναι 
υποχρεωτική στο εξής σε 
όλους τους εξωτερικούς 
χώρους όπου υπάρχει 
συνάθροιση, αλλά και σε 
όλους τους εσωτερικούς 
χώρους.
Αναστολή εργασίας
Από την 1η Σεπτεμβρί-
ου τίθενται σε αναστολή 
-χωρίς την παραμικρή 
παράταση- υγειονομι-
κοί και εργαζόμενοι σε 
νοσοκομεία και δομές 
πρωτοβάθμιας υγείας 
που δεν έχουν εμβολια-
στεί τουλάχιστον με την 
πρώτη δόση ή δεν έχουν 
πιστοποιητικό νόσησης 
των τελευταίων έξι μη-
νών. Στο μέτρο υπάγεται, 
με βάση το άρθρο 206 
παρ. 2 του ν. 4820/2021, 
όλο το προσωπικό των:
■ Ιδιωτικών, δημόσιων 
και δημοτικών δομών 
υγείας,
■ Διαγνωστικών κέ-
ντρων
■ Κέντρων αποκατάστα-
σης
■ Κλινικών
■ Νοσοκομείων και Κέ-
ντρων Υγείας
■ ΕΚΑΒ και ΕΟΔΥ.
Εξαιρούνται όσοι έχουν 
νοσήσει και για διάστημα 
έξι μηνών από τη νόση-

σή τους καθώς και όσοι 
έχουν αποδεδειγμένους 
λόγους υγείας που εμπο-
δίζουν τη διενέργεια του 
εμβολιασμού τους και θα 
κριθούν από υγειονομι-
κές επιτροπές.
Μέτρα μόνο για εμβολι-
ασμένους
Δωρεάν τεστ
Από τις 13 Σεπτεμβρί-
ου στις δημόσιες δομές 
διάγνωσης COVID-19 
θα μπορούν να πραγμα-
τοποιούν δωρεάν τεστ 
μόνο εμβολιασμένοι και 
συμπτωματικοί πολίτες, 
ενώ θα πραγματοποιεί-
ται έλεγχος ταυτοπρο-
σωπίας.
Εστίαση και διασκέδαση
Σε κλειστούς χώρους 
εστίασης (καφέ, μπαρ, 
εστιατόρια, ταβέρνες, 
κλαμπ, κέντρα διασκέ-
δασης) θα μπορούν να 
εισέρχονται μόνο:
■ εμβολιασμένοι και
■ νοσήσαντες (έως 6 
μήνες από τη διάγνωση).
Θα γίνεται έλεγχος βε-
βαίωσης εμβολιασμού 
ή νόσησης και έλεγχος 
ταυτοπροσωπίας στην 
είσοδο της επιχείρησης 
με την εφαρμογή COVID 
free app.
Γήπεδα
Τόσο στους κλειστούς 
όσο και στους ανοιχτούς 
χώρους γηπέδων θα επι-
τρέπεται η είσοδος μόνο 
σε:
■ εμβολιασμένους και
■ νοσήσαντες (έως 6 
μήνες από τη νόσηση).
Ο έλεγχος βεβαίωσης 
εμβολιασμού ή νόσησης 
και ο έλεγχος ταυτο-
προσωπίας στην είσοδο 
της επιχείρησης με την 
εφαρμογή COVID free 
app.
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Σε μίνι lockdown η εστίαση με τα νέα μέτρα
Για εργαλειοποίηση του κλάδου της εστίασης κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΒΕ 



Συνέντευξη για την 
αυξητική τάση των 
κρουσμάτων στην Κα-
βάλα παραχώρησε 
στον ΑΝΑΛΥΤΗ ο κα-
θηγητής Υγειονομικής 
και Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής Δημοσθέ-
νης Σαρηγιάννης.

Που οφείλετε η αύ-
ξηση κρουσμάτων 
Καβάλα

Η αύξηση των κρου-
σμάτων έγινε αρκετά 
απότομα, συνδέεται 
στοσο και με το του-
ριστικό κύμα, διότι μια 
αντίστοιχη πορεία έχει 
και η Θασος η οποία 
συνδέεται και με την 
Καβάλα.
Η Θάσος δεν έχει παρά 
πολλά, αλλά είχε λίγα, 
αναπτύχθηκε στην 
Καβάλα και στην Κα-
βάλα συνεχίζει να 
αναπτύσσεται. Αυτά 
τα επωμιζόμαστε από 
την τουριστική κίνηση 
στο αστικό κέντρο της 
περιοχής η οποία συ-
νεχίζει να έχει μεγάλη 
διασπορά, ακριβώς 
διότι διατηρεί την χα-
λάρωση των μέτρων, η 
οποία χαρακτηρίζει την 
περίοδο του παραθερι-

σμού.
 Πρέπει να διατηρού-
με μέτρα προστασίας 
ατομικής, να κάνουμε 
τεστ, να μειώνουμε τις 
επαφές με ευπαθεις 
στην οικογένεια μας 
και από εκεί και πέρα 
το σημαντικότερο 
όλων που έχω να πω 
είναι ο εμβολιασμός, 
είναι το μεγαλύτερο 
εχέγγυος ασφαλεί-
ας υγειονομικής για 
όλους.
Είμαστε τώρα στην 
φάση που βλέπουμε 
σιγά σιγά, και ίσως 
στην περίπτωση της 
Καβάλας και της Θα-
σου ακομα πιο γρήγο-
ρα, την μεταφορά του 
κύματος πανδημίας 
από την περιφέρεια 
και από τα τουριστικά 
κέντρα στα αντίστοι-
χα αστικά κέντρα. Θα 
δούμε σιγά σιγά να 
αναπτύσσεται και η 
Θεσσαλονίκη, να ανα-
πτύσσεται και η Αθήνα 
και στις αντίστοιχες 
πόλεις όλης της Ελλά-
δας. 
Και γιατί αναπτύσσε-
ται ο ιός σε αυτές τις 
περιοχές; Γιατί ακρι-
βώς έχει την μεταφο-
ρά του κόσμου, του 

πληθυσμού στα αστικά 
κέντρα και αυτό επει-
δή έχουμε την αίσθη-
ση χαλάρωσης των 
διακοπών. Αυτό είναι 
που θελουμε να απο-
φύγουμε, όχι να μειω-
θούνε με το συστατικό 
της διακοπής των δι-
ακοπών, λέω να έχου-
με την συναίσθηση να 
προσέξουμε και τον 
εαυτό μας αλλά και 
τους συμπολίτες μας 
και τους ανθρώπους 
που συναντάμε στις 
πόλεις

Υπάρχει φόβος mini 
lockdown;

Κοιτάξετε νομίζω η 
Καβάλα και η Αλεξαν-
δρούπολη ίσως δεν 
είναι οι πρώτες  περι-
οχές που θα μπούμε 
σεlockdown, θεωρώ 
ότι αν μπορέσουμε να 
κρατήσουμε τα μέτρα 
προστασίας, τα ατο-
μικά μέτρα θα είναι 
εφικτό να αποφευχθεί 
αυτή η περίπτωση του 
τοπικού lockdown. 
Αν όχι, ένα τοπικό 
lockdown, να πω την 
αλήθεια, όπου εφαρ-
μόστηκε, από την Μύ-

κονο μέχρι την Ζάκυν-
θο μέχρι τώρα πια και 
την Κρήτη, βλέπουμε 
καθαρά με απόλυτη 
βεβαιότητα, των δε-
δομένων της κυβέρνη-
σης, ότι λειτούργησε. 
Οπουδήποτε εφαρμό-
στηκε υπήρξε μια ανα-
στροφή της πανδημίας 
και μάλιστα έχουμε και 
την αντίστροφη από-
δειξη ότι όπου ήρθη-
σαν τα περιορίστηκα 
μέτρα, στην Μύκονο 
ας πούμε, είχαμε ξανά 
μια αναζωπύρωση. 

Στην Ζάκυνθο όπου 
αυτή την στιγμή τα μέ-
τρα έχουν αρθεί, έχου-
με ξανά μια αναζωπύ-
ρωση της πανδημίας. 
Αυτό που θέλω να πω, 
είναι ότι βλέπουμε κα-
θαρά, ότι υπάρχει μια 
σχέση ετοιμότητας. 
Όποτε τα περιορίστη-
κα μέτρα μειώνονται, 
αυξάνεται η διασπο-
ρά, όταν αυξανονται, 
μειωνεται η διασπορά. 
Άρα εδώ βλέπουμε μια 
καθαρή λειτουργικό-
τητα των μέτρων 
Καταλαβαίνω από-
λυτα την ψυχολογία 
των πολύ των και συ-
μπάσχω ότι νιώθω το 

ίδιο και εγώ και ότι η 
ανάγκη για επικοινω-
νία και για αίσθημα, να 
νιώσουμε ότι περνάμε 
καλά είναι η καλύτερη 
αίσθηση και απόλυτη 
αίσθηση του ανθρώπι-
νου όντος.  Και το αί-
σθημα της επιβίωσης 
είναι αίτημα του αν-
θρώπινου όντος αλλά 
πρέπει να βάλουμε μια 
αυτοσυγκράτηση με 
την έννοια να μπορέ-
σουμε να μειώσουμε 
την πίεση στην κοινω-
νία μας, στην δημόσια 
υγεία και στο σύστημα 
υγείας, από την άπο-
ψη της διασποράς της 
πανδημίας τον φθινό-
πωρο. 
Όλα αυτά μπορούν να 
επιτευχθούν με εμβο-
λιασμό ταχύτερο και 
άμεσα, μπορούν να 
επιτευχθούν. Αλλά μέ-
χρι να φτάσουμε σε 
ένα υψηλό ποσοστό 
εμβολιασμού, δεν εί-
μαστε ακόμα σε ικα-
νοποιητικά υψηλό 
επίπεδο θα πρέπει να 
προσέξουμε τα μέτρα 
ατομικής προστασίας 
που κάνουν την διαφο-
ρά. Για να αποφύγουμε 
την ανάγκη της προ-
σφυγής σε lockdown. 

Είναι πολύ απλό αλλά 
ταυτόχρονα και πολύ 
πολύπλοκο διότι έχου-
με να κάνουμε με αν-
θρώπινες συμπεριφο-
ρές, με συνδυασμούς 
κει με την ψυχολογία.

Έχουν γίνει λάθη 
στην διαχείριση της 
πανδημίας πιστεύε-
τε ; 

Έχουν γίνει λάθη όπως 
η λάθος μετάδοση της 
πληροφορίας στον πο-
λίτη ή ο τρόπος που 
περνάει. Είναι λάθος 
ο τρόπος διαχείρισης 
του κινδύνου που περ-
νάει στον πολίτη και 
είναι απόλυτα  λογικό. 
Διότι αν πεις ότι κά-
ποιος περπατάει μόνος 
του, για να πάει στην 
δουλειά του ή για να 
πάρει λεωφορείο, δεν 
χρειάζεται να φοράει 
μάσκα, πραγματικά οι 
πιθανότητες να κολ-
λήσει είναι μηδενικές 
και είναι παράλογο να 
πάει κανείς να φορά 
την μάσκα με όλες τις 
αρνητικές συνθήκες 
που δημιουργεί αυτό. 

Όταν όμως φτάσεις 
στην στάση του λε-
ωφορείου, εκεί που 
είναι δέκα άτομα και 
περιμένουν μαζί, εκεί 
η την στιγμή βρίσκεσαι 
σε συνθήκες συρροής. 
Αυτό  που πρέπει να 
καταλάβει κανείς με 
απλά παραδείγματα, ο 
κόσμος έλεγε «οκ δεν 
βάζω την μάσκα στο 
εξωτερικό χώρο, άρα 
δεν την φοράω στον 
δρόμο, δεν την φοράω 
και στην στάση και την 
φοράω μόνο μέσα στο 
λεωφορείο», αυτές εί-
ναι οι συστάσεις που ο 
κόσμος ακολουθεί και 
εκεί γίνεται το λάθος. 
Το ίδιο πράγμα έγινε 
και στα περίφημα σο-
κάκια της Μυκόνου, 
της Σαντορίνης και 
όλων των τουριστικών 
νησιών. Προφανέστα-
τα σε έναν στενό χώρο 
δημιουργείτε εύκολα 
συρροή.
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Οι παραπάνω καταχωρήσεις δεν αποτελούν διαφημιστικό προϊόν αλλά ενημέρωση των αναγνωστών
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ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

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

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

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

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

COFFEE BAR - CATERING
ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙ



ΜΑΡΜΑΡΑ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ
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ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

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

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

www.enachannel.gr
2510. 231033

www.enaradio.gr
2510. 832555

Πολυκοσμία από 
συναδέλφους στα 
εμβολιαστικά κέ-
ντρα της Καβάλας.

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

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

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

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

νάλι την έχει ήδη 
ξεχάσει!

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

Τα λέμε σύντομα με 
περισσότερες «πι-
κάντικες» ειδήσεις.

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Τα Νέα των… Media!
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Πιέζει η Κομισιόν για πα-
ρεμβάσεις όπως το πριμ 
εξόδου που θα λειτουρ-
γήσει συμπληρωματικά 
στο καθιερωμένο πρό-

γραμμα Νέων Αγροτών 
την ερχόμενη πενταετία.

Το πριμ εξόδου, το μέτρο 
πρώτης εγκατάστασης με 

αυξημένο όριο ενίσχυ-
σης και τη συμπληρωμα-
τική στρεμματική επιδό-
τηση για αγρότες κάτω 
των 41 ετών, προωθεί η 

Κομισιόν στα πλαίσια της 
προσπάθειας ανανέωσης 
των γενεών στην ύπαι-
θρο. Αυτό έδειξε η σειρά 
αναρτήσεων στο Twitter 
του Επιτρόπου Γεωργίας 
της ΕΕ Γιάνουζ Βοϊτσε-
χόφσκι, με αφορμή τις 
πρόσφατες στατιστικές 
που δείχνουν ότι μέσα 
στο 2019 8,6% περισσό-
τεροι νέοι αγρότες υπέ-
βαλαν αίτηση για βασική 
ενίσχυση, αγγίζοντας τον 
αριθμό των 525.000 στο 
σύνολο της ΕΕ. Ωστόσο 
ακόμα και αυτή η βελτι-
ωμένη στατιστική ένδει-
ξη, αφορά το 7,5% του 
συνόλου των δικαιούχων 
άμεσων ενισχύσεων της 
ΕΕ, με 584 εκατ. ευρώ 
να φτάνουν σε εκμεταλ-

λεύσεις νέων αγροτών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πο-
λωνός Επίτροπος, στά-
θηκε στη δυνατότητα για 
αυξημένο πριμ πρώτης 
εγκατάστασης στη νέα 
περίοδο της ΚΑΠ, που 
ξεκινά από το 2023, 
στην οποία το ποσό θα 
μπορεί να ανέρχεται 
έως και 100.000 ευρώ, 
από 70.000 που ήταν 
μέχρι σήμερα. Πρόκει-
ται για μια γραμμή που 
ήδη έχει ακολουθήσει η 
Ελλάδα, αυξάνοντας το 
πριμ πρώτης εγκατάστα-
σης στα 35.000-40.000 
ευρώ για το πρόγραμμα 
της μεταβατικής περιό-
δου από 17.000-22.000 
ευρώ που ήταν στην 

προηγούμενη προκήρυ-
ξη.

Επόμενο μέτρο, η υπο-
χρέωση των κρατών 
μελών να μοιράσουν 
συμπληρωματική ενίσχυ-
ση σε νέους αγρότες που 
θα ανέρχεται στο 3% του 
συνόλου των άμεσων 
ενισχύσεων.

Τέλος, ο Γιάνουζ Βοϊτσε-
χόφσκι φαίνεται να δίνει 
έμφαση στη δυνατότητα 
εκπόνησης του πριμ εξό-
δου αγροτών, το οποίο 
αναμένεται ότι θα δοθεί 
σε συνδυασμό με τη με-
ταβίβαση της εκμετάλ-
λευσης σε κάποιον νέο 
αγρότη.

«Δικαιολογίες» τη μία 
μετά την άλλη φαίνεται 
να επικαλούνται οι αρμό-
διοι των πληρωμών, προ-
κειμένου να καλύψουν 
την καθυστέρηση των πι-
στώσεων.

Αποζημιώσεις παγετού, 
ενισχύσεις λόγω κορω-
νοϊού και ειδικές πληρω-
μές για τους πυρόπλη-
κτους μετατίθενται για 
τον επόμενο μήνα, παρά 
τις κατά καιρούς διαβε-
βαιώσεις για τακτοποίη-
ση ακόμα και μέσα στον 
Αύγουστο. Ωστόσο, η 
κατάσταση επιβαρύνει 
σημαντικά τον αγροτικό 
κόσμο, μια περίοδο με 
αυξημένες οικονομικές 
υποχρεώσεις και συνεχή 
άνοδο των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων, 
που αναπόφευκτα αυ-
ξάνει και τα κόστη των 
αγροτικών μονάδων.

Όσον αφορά τις αποζη-
μιώσεις λόγω παγετού, 
από τον ΕΛΓΑ -με σχε-

τική ανακοίνωση- έφτα-
σαν σε σημείο να κάνουν 
λόγο για εσωτερική δυ-
σλειτουργία και γραφει-
οκρατία που συνοδεύει 
το ελεγκτικό έργο του 
οργανισμού, στις οποίες 

και αποδίδεται η μεγάλη 
καθυστέρηση στην πί-
στωση των προκαταβο-
λών για τις αποζημιώσεις 
του παγετού του Απριλί-
ου του 2021. Επί τοις 
ουσίας, η δεύτερη δόση 
των προκαταβολών του 
παγετού, με τα υπόλοι-
πα από το  εγκεκριμένο 
κονδύλι των 60 εκατ. 
ευρώ (που δόθηκε λειψό 
στην πρώτη πίστωση) να 
τοποθετείται στην κα-
λύτερη περίπτωση περί 
τα μέσα Σεπτεμβρίου, 
αναμένεται να αφορά 
υπόλοιπες δενδρώδεις 
καλλιέργειες, μεταξύ 
των οποίων μήλα, αχλά-
δια και αμύγδαλα, ενώ 
παραμένουν σε εκκρεμό-
τητα οι όψιμες ποικιλίες 
κερασιών στις ορεινές 
περιοχές, για τις οποίες 

θα πρέπει να κατατεθεί 
φάκελος για πληρωμή 
αποζημιώσεων στην 
Κομισιόν.

Φταίει η επιστρεπτέα 
λένε τώρα για τις ενισχύ-
σεις κορωνοϊού

Για τις περιβόητες τώρα 
ενισχύσεις λόγω κορω-
νοϊού, οι τελευταίες πλη-
ροφορίες «επικαλούνται» 
ένα «μπέρδεμα» του ορ-
γανισμού πληρωμών με 
το υπουργείο Οικονομι-
κών, σχετικά με τα ποσά 
της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής, τα οποία τυχόν 
έχουν λάβει ορισμένοι 
από τους αιτηθέντες 
παραγωγούς, με τους 
διασταυρωτικούς ελέγ-
χους να έχουν επιβρα-
δύνει καθ’ όλην την κα-
λοκαιρινή περίοδο ελέω 
της τετριμμένης πλέον 
επίφασης περί υπολει-
τουργίας του Δημοσίου 
Τομέα εν μέσω θέρους. 
Φυσικά κάτι τέτοιο δεν 
πείθει τους αγρότες, 
οι οποίοι άλλωστε δεν 
μπορούν να προσαρμό-
σουν την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα στη 
βάση αυτή. «Το τέλος 
του καλοκαιριού είναι 
μεθαύριο. Υποτίθεται ότι 
τα χρήματα υπάρχουν. 
Γιατί δεν τα πληρώνουν; 
Λένε για διασταυρωτι-
κούς ελέγχους, ας πλη-
ρώσουν τους πρώτους 
και μετά από 10 ημέρες 
όσους έλαβαν την επι-
στρεπτέα. Δεν μπορούν 

να κάνουν οικονομική 
πολιτική γεμάτη δικαιο-
λογίες» αναφέρει χαρα-
κτηριστικά παραγωγός 
στην Agrenda.

Και να σημειωθεί ότι 
πρόκειται για ένα κονδύ-
λι της τάξης των 40 περί-
που εκατ. ευρώ το οποίο 
αφορά παραγωγούς 
υπαίθριου καρπουζιού, 
mini και obla, καλοκαι-
ρινής και φθινοπωρινής 
πατάτας, θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών σε ντομά-
τες-αγγούρια όλης της 
χώρας πλην Κρήτης και 
βουβαλοτροφίας, συνο-
λικού ποσού 24,2 εκατ. 
ευρώ και την ενίσχυση 
253 ευρώ ανά θηλυκό 
ζώο αναπαραγωγής για 
61.000 χοιρομητέρες 
συνολικού ποσού 15,5 
εκατ. ευρώ. Σημειωτέον 
τα ποσά αυτά έχουν ήδη 
εγκριθεί, αλλά δεν έχουν 
ακόμα λάβει την απα-
ραίτητη υπογραφή του 
αναπληρωτή υπουργού 
Οικονομικών Θεόδωρου 
Σκυλακάκη στις σχετικές 
αποφάσεις έγκρισης πι-
στώσεων. Εν τω μεταξύ 
θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθούν και οι διασταυ-
ρωτικοί έλεγχοι από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και οι 
αντίστοιχοι του υπουρ-
γείου Οικονομικών.

 

Αποζημιώσεις ζωικού κε-
φαλαίου τον Σεπτέμβριο, 
φυτικού κεφαλαίου το 

Νοέμβριο στους πυρό-
πληκτους

Εν τω μεταξύ τη διαβε-
βαίωση ότι όσον αφορά 
στο ζωικό κεφάλαιο οι 
αποζημιώσεις για την 
ανανέωση και την αγορά 
νέων ζώων ή μελισσο-
σμηνών θα καταβληθούν 
μέσα στον ερχόμενο Σε-
πτέμβριο, έδωσε ο πρό-
εδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας 
Λυκουρέντζος, κατά τη 
διάρκεια διαδοχικών συ-
σκέψεων για τους πυρό-
πληκτους, σε Σπάρτη και 
Τρίπολη, στις αρχές της 
εβδομάδας.

Όσον αφορά το φυτικό 
κεφάλαιο, ο πρόεδρος 
του οργανισμού δήλωσε 
ότι ήδη ολοκληρώνονται 
τα ατομικά πορίσματα, 
με την προκαταβολή να 
καταβάλλεται μέχρι το 
Νοέμβριο. Αντίστοιχα για 
το ζωικό κεφάλαιο ανέ-
φερε ότι θα πληρωθεί 
στο 100% της αξίας τους 
οι δηλωμένες απώλειες 
ζώων και τα χρήματα θα 
καταβληθούν εντός του 
Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερα για τις ελαιο-
καλλιέργειες, σύμφωνα 
με τον ίδιο, ο ΕΛΓΑ προ-
τίθεται να προχωρήσει 
και στην αποζημίωση 
για την εκφύτευση και 
φύτευση νέων δενδρυλ-
λίων για τα οποία οι πα-
ραγωγοί θα στηριχθούν 
για την απώλεια του ει-
σοδήματός τους για τα 

προσεχή 4 χρόνια.

Στόχος του φορέα, όπως 
τονίστηκε, είναι να δο-
θούν άμεσα χρήματα 
στους δικαιούχους, να 
λάβουν μία προκαταβο-
λή μέχρι τον Νοέμβριο.

Την ίδια στιγμή, ο υφυ-
πουργός παρά τω πρω-
θυπουργώ Χρ. Τριαντό-
πουλος, για το ίδιο θέμα 
ξεκαθάρισε ότι μέσα 
στον πρώτο μήνα -μετά 
την ηλεκτρονική δήλωση 
του πληγέντα- καταβάλ-
λεται ως προκαταβολή 
το 20% της βεβαιωθεί-
σας ζημιάς σε επιχειρή-
σεις και αγροτικές εκμε-
ταλλεύσεις, ενώ μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία αποπληρώνεται το 
συνολικό ποσοστό για 
την κάλυψη μέχρι και 
του 70% της βεβαιωθεί-
σας ζημιάς, στην οποία 
πλέον συγκαταλέγονται 
-εκτός από εξοπλισμό, 
μηχανήματα, υποδομές- 
και τα δέντρα.

Σημείωσε δε, ότι αποζη-
μίωση δικαιούνται και οι 
μη κατά κύριο επάγγελ-
μα αγρότες, αρκεί -όπως 
διευκρίνισε- να είναι 
ενήμεροι στον ΕΛΓΑ και 
να είναι δηλωμένοι στο 
ΟΣΔΕ. Η αποζημίωση 
αυτή, ωστόσο, θα καλύ-
πτει το 35% της ζημιάς 
καθώς, όπως είπε, ο βι-
οπορισμός των εν λόγω 
δεν εξαρτάται από την εν 
λόγω απασχόληση.

Επιχορήγηση ως 80% για νέες επενδύσεις, εγγυήσεις για 
αγορά γης και ετήσιο εφάπαξ πριμ νέων αγροτών

Για Σεπτέμβρη οι αποζημιώσεις παγετού και οι ειδικές 
ενισχύσεις

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021
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ΚΑΒΑΛΑ - ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ
6:00 Μέσω Ελευθερούπολης (Εκτός Κυριακής) 5:45 Μέσω Νέας Περάμου
7:00 Μέσω Νέας Περάμου 8:00 Μέσω Ελευθερούπολης 
8:00 Μέσω Ελευθερούπολης 9:00 ΕΞΠΡΕΣ
9:00 ΕΞΠΡΕΣ 10:00 Μέσω Ελευθερούπολης 

10:00 Μέσω Ελευθερούπολης 11:00 Μέσω Νέας Περάμου
11:00 Μέσω Νέας Περάμου 12:00 Μέσω Ελευθερούπολης 
12:00 Μέσω Ελευθερούπολης 13:00 ΕΞΠΡΕΣ
13:00 ΕΞΠΡΕΣ 14:00 Μέσω Ελευθερούπολης 
14:00 Μέσω Ελευθερούπολης 15:00 Μέσω Νέας Περάμου
15:00 Μέσω Νέας Περάμου 16:00 Μέσω Ελευθερούπολης 
16:00 Μέσω Ελευθερούπολης 17:00 ΕΞΠΡΕΣ
17:00 ΕΞΠΡΕΣ 18:00 Μέσω Ελευθερούπολης 
18:00 Μέσω Ελευθερούπολης 19:00 Μέσω Νέας Περάμου
19:00 Μέσω Νέας Περάμου 20:00 Μέσω Ελευθερούπολης 
21:00 Μέσω Ελευθερούπολης 22:00 Μέσω Ελευθερούπολης 

ΚΑΒΑΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ
10:30 Από Δευτέρα έως Σάββατο 6:30 Από Δευτέρα έως Σάββατο 
15:00 Από Δευτέρα έως Κυριακή (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ) 18:00 Από Δευτέρα έως Κυριακή (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ)

ΚΑΒΑΛΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΒΑΛΑ

ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΜΕΝΑΣ - ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Από Δευτέρα έως Κυριακή Από Δευτέρα έως Κυριακή

8:10 - 9:10 - 10:10 - 12:10 - 14:15 - 16:55 7:30 - 9:30 - 11:30 - 12:45 - 13:45 - 16:15

Από Δευτέρα έως Κυριακή
6:10 - 9:40 - 11:00 - 14:30 - 16:20 6:20 - 10:00 - 11:30 - 14:50 -16:45

Από Δευτέρα έως Παρασκευή

ΠΟΤΟΣ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ - ΛΙΜΕΝΑΣ
Από Δευτέρα έως Κυριακή

ΛΙΜΕΝΑ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ - ΠΟΤΟΣ

Σάββατο
7:30 - 8:30 - 9:30 - 10:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 17:30 - 21:30 - 22:30 

Κυριακή
8:30 - 11:30 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 19:00 - 20:30

Σάββατο
7:00 - 8:00 - 9:00 - 10:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 17:00 19:00 - 22:00

Κυριακή
8:00 - 10:00 - 14:30 - 19:45

Κυριακή
9:00 - 11:00 - 13:00 - 17:00 - 19:00

8:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 21:30 (ΜΕΣΩ ΚΡΗΝΙΔΩΝ)

8:00 - 10:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 21:00 (ΜΕΣΩ ΚΡΗΝΙΔΩΝ)

Κυριακή
8:00 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 18:00

9:00 - 11:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 (ΜΕΣΩ ΚΡΗΝΙΔΩΝ)

ΔΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑΚΑΒΑΛΑ - ΔΡΑΜΑ

7:00-9:00-11:00-13:00-14:00-16:00-17:00-19:00-20:00-21:00 (ΜΕΣΩ ΚΡΗΝΙΔΩΝ)

Από Δευτέρα έως Παρασκευή
6:00 - 7:00 - 7:30 - 8:00 - 9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00

13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 17:00 - 19:45 - 21:00
6:30 - 7:30 - 8:00 - 8:30 - 9:30 - 10:30 - 11:30 -12:30 - 13:30

14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 17:30 - 21:30 - 22:30

Σάββατο Σάββατο

7:00 - 9:00 - 11:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00
6:00-8:00-10:00-12:00-14:00-14:30-15:00-17:00-18:00-20:00-21:30 (ΜΕΣΩ ΚΡΗΝΙΔΩΝ)

Από Δευτέρα έως Παρασκευή Από Δευτέρα έως Παρασκευή
6:00 - 8:00 - 10:00 - 12:00 - 15:00 - 18:00

8:00 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 7:00 - 9:00 - 11:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ - ΚΑΒΑΛΑ
Από Δευτέρα  έως Κυριακή Από Δευτέρα έως Κυριακή 

8:50 - 21:10 9:15 - 21:00 

7:00 - 9:00 - 11:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:30 (ΜΕΣΩ ΚΡΗΝΙΔΩΝ)

ΑΠΌ ΛΙΜΕΝΑ ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΌ ΛΙΜΕΝΑ ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΙΝΟΥ
Από Δευτέρα έως Κυριακή Από Δευτέρα έως Κυριακή

13:00 6:20
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Τα trends του ψη-
φιακού μάρκετινγκ 
2021!

Το 2020 αποτέλεσε 
για όλες τις επιχειρή-
σεις μία απρόβλεπτη 
χρονιά, με το  B2B και 
B2C εμπόριο να αλ-
λάζει δραματικά.  Έτσι 
λοιπόν  ήρθε η ώρα να 
εξετάσουμε με ακρί-
βεια τους στόχους και 
της δικής μας επιχεί-
ρησης, ενσωματώνο-
ντας τα φετινά digital 
marketing trends στη 
στρατηγική μας….

Είναι προφανές ότι, 
λόγω του lockdown, οι 
καταναλωτές δαπάνη-
σαν περισσότερο χρό-
νο από ποτέ στα social 
media και, γενικότερα, 
στο διαδίκτυο. Έτσι, 
ενθάρρυναν -πάλι πε-
ρισσότερο από ποτέ- 
τις εμπορικές φίρμες 
να αναζητήσουν πλή-
θος φρέσκων πρα-
κτικών για την online 
προώθηση των προϊό-
ντων και των υπηρεσι-
ών τους.

Όμως, αυτό που λει-
τούργησε καλά το 
προηγούμενο διάστη-
μα σημαίνει ότι μελ-
λοντικά θα φέρει το 
ίδιο αποτέλεσμα;

Άραγε πιστεύετε ότι 
το content θα συνεχί-
σει να κυριαρχεί; 

Σε ποιες digital πλατ-
φόρμες πρέπει να 
επενδύσετε; 

Πώς θα προσελκύσε-
τε δυνητικούς πελάτες 
και με ποιους τρόπους 
θα διατηρήσετε τους 
ήδη υπάρχοντες;

Οι τάσεις που ακο-
λουθούν συγκαταλέ-
γονται στο marketing 
plan των περισσότε-

ρων επιτυχημένων 
επιχειρήσεων για τη 
φετινή χρονιά, γι’ αυτό 
και μπορούν να ενδυ-
ναμώσουν σημαντικά 
τη θέση του brand σας 
στον digital κόσμο. 

Video  Marketing 

Εάν εντάξουμε στον 
ιστότοπό σας videos, 
τότε είναι 50 φορές 
πιο πιθανό να απο-
κτήσουμε οργανική 
επισκεψιμότητα συ-
γκριτικά με το απλό 
κείμενο. Αυτό συμβαί-
νει, διότι οι χρήστες 
το προτιμούν και η 
Google κατατάσσει τις 
ιστοσελίδες που πε-
ριλαμβάνουν βίντεο 
υψηλότερα.

Το Video Marketing, 
λοιπόν, κατέχει την 
1η θέση στο Digital 
Marketing 2021 και 
είναι μακράν η δη-
μοφιλέστερη τάση! 
Μην ξεχνάμε ότι το 
YouTube είναι η δεύ-
τερη μεγαλύτερη 
μηχανή αναζήτησης 
στον κόσμο. Γί  αυτό, 
σχεδιάστε ποιοτικά 
mini – clips στα social 
media κανάλια σας ή 
ξεκινήστε live συνε-
δρίες και stories, προ-
σελκύοντας χρήστες, 
αυξάνοντας το loyalty 
του κοινού και πα-
ρουσιάζοντας τα νέα 
σας προϊόντα, ακόμη 
και απλώς μέσω των 
high - quality cameras 
που διαθέτουν τα 
smartphones.

Search Engine 
Optimization

Η βελτιστοποίηση των 
ιστοσελίδων βρίσκε-
ται πάντα στη λίστα 
με τις πιο hot Digital 
Marketing τάσεις. Οι 
τοπικές και μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις 

μπορούν να επωφε-
ληθούν στο έπακρο 
από το Local SEO 
και την καταχώρησή 
τους στο Google My 
Business. Επιπρόσθε-
τα, το A/B Testing συ-
νεχίζει να εξελίσσεται, 
αναδεικνύοντας ποια 
εκδοχή της καμπάνιας 
ή του περιεχομένου 
σας αποδίδει καλύτε-
ρα.

Με τις μεθόδους που 
μόλις αναφέραμε, 
αλλά και με τα σωστά 
εργαλεία, θα έχετε μία 
εξαιρετική απόδοση 
ROI για την επιχείρη-
σή σας!

Personal izat ion : 
Αυτό που αναμέ-
νουν οι καταναλω-
τές
Ένα παράδειγμα 
personalization βρί-
σκεται στην πλατφόρ-
μα του Netflix, η οποία 
εξατομικεύει τις προ-
τάσεις της βάσει της 
πρόσφατης δραστηρι-
ότητας και των προτι-
μήσεων του χρήστη.

Marketing 
Automation: Η δυ-
ναμική της αυτομα-
τοποίησης

Το 75% των marketers 
χρησιμοποιεί εργα-
λεία αυτοματοποίη-
σης! Μέσα στο 2021, η 
συγκεκριμένη τεχνο-
λογία θα εξελιχθεί πε-
ραιτέρω, παρέχοντας 
στις εταιρείες πολλα-
πλά οφέλη. Για παρά-
δειγμα, θα συμβάλλει 
στη μετατροπή περισ-
σότερων χρηστών σε 
δυνητικούς πελάτες, 
στη δημιουργία ακό-
μη πιο εξατομικευμέ-
νου περιεχομένου και 
στην ευκολότερη ανά-
λυση των reports.

Visual & Voice  
Search: Τα οπτικά 
και φωνητικά εργα-
λεία

Η τεχνολογία έχει 
δώσει τη δυνατότη-
τα τους χρήστες να 
αναζητούν πληροφο-
ρίες στο διαδίκτυο 
χωρίς τη διαδικασία 
της πληκτρολόγησης. 

Φυσικά, το visual και 
το voice search είναι 
οι παράγοντες που το 
κατέστησαν εφικτό 
και μέσα στην επόμε-
νη δεκαετία θα έχουν 
έναν ακόμη πιο κυρί-
αρχο ρόλο στο παι-
χνίδι του SEO. Όμως, 
αυτό σημαίνει πως οι 
επιχειρηματίες οφεί-
λουν να προσαρμό-
σουν τα websites τους 
και να επικεντρωθούν 
στα οπτικά και φωνη-
τικά tools!

Visual Search

Για ένα -μη εμπορικό- 
στοιχείο τα αποτελέ-
σματα εμπεριέχουν 
δεδομένα ενημερω-
τικού ή ιστορικού χα-
ρακτήρα. Όμως, για 
ένα προϊόν οι πληρο-
φορίες είναι περισ-
σότερες και άρρηκτα 
συνδεδεμένες με τον 
καταναλωτή, μιας και 
αναφέρονται τα χα-
ρακτηριστικά του συ-
γκεκριμένου αγαθού, 
η τιμή του, καθώς και 
από πού μπορεί ο χρή-
στης να το προμηθευ-
τεί.

Όσον αφορά, τώρα, τη 
δική σας στρατηγική 
Digital Marketing, σας 
προτείνουμε να ανε-
βάζετε φωτογραφίες 
υψηλής ποιότητας με 
περιγραφικά κείμενα 
και key – words στα 
alt – texts.
Μερικά χρήσιμα ερ-
γαλεία visual search 
είναι τα εξής:

Pinterest Lens Google 
Lens Cam Find  Bing 
Visual Search

Ωστόσο, δεν είναι 
μόνο η οπτική αναζή-
τηση ένα κορυφαίο 
Digital Marketing 
trend για το 2021. Το 
Voice Search επικρα-
τεί εξίσου στο ψηφια-
κό περιβάλλον και δε 
θα μπορούσαμε να το 
παραλείψουμε σε κα-
μία περίπτωση από το 
άρθρο μας!

Voice Search

Οι mobile βοηθοί που 
έχει, πλέον, το κατα-

ναλωτικό κοινό στη 
διάθεσή του μας δεί-
χνουν ότι η φωνητική 
αναζήτηση είναι και 
θα συνεχίσει να είναι 
μία από τις top πρακτι-
κές Digital Marketing. 
Η Alexa, και η Google 
Assistant έχουν γί-
νει αρκετά έξυπνες 
χάρη στο Articial 
Intelligence (AI), πα-
ρέχοντας πολύτιμες 
πληροφορίες στους 
χρήστες σε ηχητική 
μορφή.

C o n v e r s a t i o n a l 
Marketing: Η  
«φωνή»  του  brand

Το σύγχρονο Digital 
Marketing έχει ως 
πρωταρχικό στόχο να 
βελτιστοποιήσει την 
εμπειρία του χρήστη 
-και αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί, φυσικά, 
μέσω της συνομιλίας! 

Articial Intelligence: 
Η κινητήριος δύνα-
μη του μέλλοντος

Τα εργαλεία του 
Articial Intelligence 
μπορούν να «διαβά-
σουν» τη συμπεριφο-
ρά των καταναλωτών, 
συλλέγοντας δεδομέ-
να ιδιαίτερης σημασί-
ας για τα brands.  Tα 
robots ή τα chatbots 
είναι το «μυστικό» 
κλειδί της επιτυχίας 
σε αρκετούς κλάδους, 
όπως η επικοινωνία, 
οι συναλλαγές, η δη-
μιουργία περιεχομέ-
νου, οι κατασκευές 
σπιτιών κ.ά.

Live Streaming 
& Virtual Events: 
To σύγχρονο 
“interaction”

Καθημερινά, εκατομ-
μύρια καταναλωτές 
παρακολουθούν live 
streaming και virtual 
events, όχι μόνο για 
ψυχαγωγικούς σκο-
πούς, αλλά και για να 
ενημερωθούν ή να εκ-
παιδευτούν. Γιατί, λοι-
πόν, να μην προωθή-
σετε τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες σας μέσα 
από αυτά τα διαδι-
κτυακά «υπέρ-όπλα»; 
Συνδεθείτε με το κοι-

νό σας σχεδιάζοντας 
διαδραστικά μαθήμα-
τα, εκδηλώσεις ή και 
παιχνίδια, εκμεταλ-
λευόμενοι στο έπακρο 
όλες τις εικονικές ευ-
καιρίες αλληλεπίδρα-
σης!

Micro & Nano 
Inuencers: Η «αυθε-
ντική» διαφήμιση

Oι inuencers κατέχουν 
μία σπουδαία θέση 
στο Digital Marketing. 
Στατιστικά, όπως ότι 
«το 73% των κατα-
ναλωτών εμπιστεύ-
εται τις απόψεις των 
inuencers πολύ πε-
ρισσότερο από τα λε-
γόμενα των ίδιων των 
επιχειρήσεων», μας το 
αποδεικνύουν έμπρα-
κτα!

Όμως, η νέα τάση θέ-
τει το niche targeting 
στο προσκήνιο, με 
τους MicroInuencers 
& Nano-Inuencers να 
αποδεικνύεται πως 
πετυχαίνουν υψηλό-
τερο engagement, 
διαδίδοντας τα εμπο-
ρικά μηνύματα πολύ 
πιο γρήγορα και απο-
τελεσματικά στους 
followers τους. Έτσι 
θα προσεγγίσουμε 
ένα πολύ πιο στοχευό-
μενο κοινό, και θα δη-
μιουργήσουμε ένα αί-
σθημα οικειότητας για 
το brand σας, και θα 
συνάψετε μία πιο οι-
κονομική συνεργασία 
Inuencer Marketing!

Το Digital Marketing 
θα συνεχίσει να εξε-
λίσσεται με ταχύτα-
τους ρυθμούς, ώστε 
να ταιριάζει με τις 
νέες συνήθειες και 
τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών. Εάν η 
επιχείρησή σας έχει 
την πρόθεση να παρα-
μείνει ανταγωνιστική 
στον μελλοντικό δια-
δικτυακό κόσμο, τότε 
οφείλει να (ανά)προ-
σαρμόζεται διαρκώς 
στα digital marketing 
trends! 

 Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός  Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ. 
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής

DIGITAL MARKETING
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Ένοπλη ληστεία 
σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Εθνική Οδό Δράμας-Καβάλας
Ο δράστης φορώντας 
κουκούλα απέσπασε 
χρηματικό ποσό με την 
απειλή όπλου και εξα-
φανίστηκε-Ανθρωποκυ-

νηγητό από την Αστυ-
νομία για τον εντοπισμό 
του

Ένοπλη ληστεία σε πρα-

τήριο υγρών καυσίμων 
στην Εθνική Οδό Δρά-
μας-Καβάλας έγινε αργά 
το βράδυ της Πέμπτης 
26 Αυγούστου 2021. Ο 

δράστης, έχοντας κα-
λυμμένα τα χαρακτηρι-
στικά του προσώπου του 
με κουκούλα, απέσπασε 
με την απειλή πιστολιού 

τις εισπράξεις της επιχεί-
ρησης και εξαφανίστηκε.

Η Αστυνομία έχει εξαπο-
λύσει ανθρωποκυνηγητό 

για τον εντοπισμό του 
δράστη, ενώ προανάκρι-
ση για το περιστατικό δι-
ενεργεί το Τμήμα Ασφά-
λειας Δράμας.

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Προωθούσε έξι μη 
νόμιμους μετανάστες 
- Δεν σταμάτησε στο 
σήμα των αστυνομι-
κών και πραγματο-
ποίησε επικίνδυνους 
ελιγμούς

Συνελήφθη τη Δευτέρα 
23 Αυγούστου 2021 
στον νομό Καβάλας 
από αστυνομικούς της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Καβάλας διακινητής ο 
οποίος προωθούσε στο 
εσωτερικό της χώρας μη 
νόμιμους μετανάστες.

Συγκεκριμένα, το πρωί 
της Δευτέρας, στην 
παλαιά Εθνική Οδό 
Καβάλας-Αμφίπολης, 
αστυνομικοί της 
Ειδικής Επιχειρησιακής 
Ομάδας Επέμβασης του 
Τμήματος Διαχείρισης 
Μετανάστευσης
Καβάλας  συνέλαβαν έναν 
αλλοδαπό διακινητή, 
διότι επιβαίνων σε ΙΧΕ 
αυτοκίνητο μετέφερε 
παράνομα στην 
ενδοχώρα έξι (6) μη 
νόμιμους μετανάστες.

O οδηγός-διακινητής

αρχικά δεν υπάκουσε 
σε σήμα στάσης των 
αστυνομικών στην 
Εγνατία Οδό και 
ανέπτυξε ταχύτητα, 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ώ ν τ α ς 
επικίνδυνους ελιγμούς 
ενώ στη συνέχεια 
ακινητοποίησε το όχημα 
και μαζί με τους άλλους 
δύο συνεργούς του 
επιχείρησε να διαφύγουν 
πεζοί, χωρίς όμως να τα 
καταφέρουν καθόσον 
ακινητοποιήθηκαν από 
τους αστυνομικούς και 
συνελήφθησαν.

Σημειώνεται ότι ο 
ο δ η γ ό ς - δ ι α κ ι ν η τ ή ς 
στερούνται άδειας 
ικανότητας οδήγησης.

Κατασχέθηκε το ΙΧΕ 
αυτοκίνητα και χρηματικό 
ποσό.

Ο συλληφθείς 
οδηγήθηκε στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα, ενώ την 
προανάκριση ενήργησε 
το Τμήμα Διαχείρισης 
Μετανάστευσης 
Καβάλας.

Για μη χρήση μάσκας

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-
άδοσης του κορωνοϊού. 
Την Πέμπτη 26/08 πραγ-
ματοποιήθηκαν σε όλη 

την επικράτεια 104.297 
έλεγχοι, από τους οποί-
ους οι 65.088 στο Διε-
θνή Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 
253 παραβάσεις. Οι 165 
παραβάσεις εκ των οποί-
ων 16 στην Ανατολική 
Μακεδονία και την Θρά-
κη για μη χρήση μάσκας 

και συναφείς παραβάσεις 
και επιβλήθηκαν 156 
πρόστιμα των 300 ευρώ 
και 9 των 150 ευρώ.

Ακόμη βεβαιώθηκαν 28 
παραβάσεις για περιο-
ρισμό μετακίνησης με 
επιβολή ισάριθμων προ-
στίμων των 300 ευρώ, 
εκ των οποίων 10 στο 
Βόρειο Αιγαίο, 9 στην 

Κρήτη, 6 στην Πελοπόν-
νησο και 3 στην Ήπειρο. 
Επίσης βεβαιώθηκαν 60 
παραβάσεις για κανόνες 
λειτουργίας καταστημά-
των, ιδιωτικών επιχειρή-
σεων κ.λπ. παραβάσεις 
της σχετικής νομοθεσίας 
(απαγόρευση λειτουρ-
γίας, μη χρήση μάσκας, 
ποσοστό τ.μ. επιφανείας 
ανά άτομο κ.α.).

Καβάλα
Σύλληψη παράνομου διακινητή μετά από καταδίωξη στην παλιά Εθνική Οδό

ΑΜΘ
16 οι νέες «καμπάνες»

Στο 42% το ποσοστό 
μη εμβολιασμένων 
στην ΕΛΑΣ

Σχετικά χαμηλά είναι τα 
ποσοστά εμβολιασμού 
μεταξύ των υπηρετού-
ντων στα Σώματα Ασφα-
λείας. Σε τέτοιο βαθμό 
που είναι πιθανό οι έν-
στολοι που καλούνται να 
διεξάγουν ελέγχους για 
την εφαρμογή των μέ-
τρων κατά της Covid-19 
να είναι ανεμβολίαστοι.

Οι επικεφαλής των Σω-
μάτων πάντως αισιοδο-
ξούν ότι ο ρυθμός των 
νέων εμβολιασμών του 
προσωπικού θα αυξηθεί 
το αμέσως επόμενο διά-
στημα και σίγουρα μετά 

τη λήξη των καλοκαιρι-
νών αδειών. 

Στην Ελληνική Αστυνο-
μία, που είναι κατά κύριο 
λόγο αυτή που έχει επι-
φορτιστεί με την τήρηση 
των υγειονομικών περιο-
ρισμών, το ποσοστό των 
εμβολιασμένων διαμορ-
φώνεται -σύμφωνα με 
επικαιροποιημένα στοι-
χεία που τέθηκαν υπόψη 
της «Καθημερινής»- στο 
58%.

Υψηλόβαθμος αξιωμα-
τικός εξήγησε ότι εάν 
σε εκείνους που έχουν 
ολοκληρώσει τον εμβο-
λιασμό προστεθούν όσοι 
έχουν νοσήσει και ταυ-
τόχρονα, από το σύνολο 

της δύναμης της ΕΛ.ΑΣ., 
αφαιρεθούν όσοι βρί-
σκονται σε άδεια μακράς 
διαρκείας ή υπηρετούν 
π.χ. σε διπλωματικές 
αποστολές στο εξωτερι-
κό, τότε το ποσοστό των 
μη εμβολιασμένων περι-
ορίζεται στο 32%. 

Στην Αττική πάντως, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που 
παρουσιάζει ρεπορτάζ 
της «Καθημερινής» μόλις 
το 53% του αστυνομικού 
προσωπικού έχει εμβολι-
αστεί, ενώ στη Θεσσαλο-
νίκη το αντίστοιχο ποσο-
στό φτάνει το 54%. Το 
ανησυχητικό στην υπόθε-
ση είναι ότι σε υπηρεσίες 
πρώτης γραμμής, όπως 
π.χ. η Άμεση Δράση (ΔΙ.

ΑΣ., περιπολικά κ.λπ.) το 
ποσοστό είναι ακόμα χα-
μηλότερο καθώς, όπως 
εξηγούν οι επιτελείς του 
Σώματος, εκεί υπηρε-
τούν κυρίως νεαρότε-
ρης ηλικίας άτομα, που 

θεωρούν ότι η πανδημία 
δεν συνιστά πραγματική 
απειλή γι’ αυτά.

Περισσότερο ικανοποιη-
τική είναι η πορεία των 
εμβολιασμών στο Λιμε-

νικό Σώμα. Απαντώντας 
σε σχετικό ερώτημα το 
γραφείο Τύπου του Σώ-
ματος έκανε γνωστό ότι 
το ποσοστό των εμβολι-
ασθέντων ανέρχεται στο 
64,5%. 

Χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στα Σώματα Ασφαλείας
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: 

Συγχαρητήρια δήλω-
ση του Αντιδημάρχου 
Αθλητισμού, Κώστα 
Βακιρτζή, για την κα-
τάκτηση του χάλκινου 
μεταλλίου από τον Δη-
μήτρη Μπακοχρήστο 
στους Παραολυμπια-
κούς Αγώνες του Τόκιο
Ο Δημήτρης Μπα-
κοχρήστος, ο οποίος 
πραγματοποίησε το 
βασικό στάδιο της προ-

ετοιμασίας του στην 
Καβάλα, στο “Αλεξάν-
δρα Δήμογλου”, μαζί 
με την υπόλοιπη ομά-
δα της Άρσης Βαρών, 
κατέκτησε το χάλκινο 
μετάλλιο στους Παρα-
ολυμπιακούς αγώνες 
του Τόκιο. 

Ο  Ελληνας πρωτα-
θλητής που αγωνίστη-
κε στην κατηγορία των 
-54κ., πραγματοποίησε 
σπουδαία εμφάνιση 

και ανέβηκε στο τρίτο 
σκαλί του βάθρου, κα-
θώς σήκωσε 165 κιλά.

Ακολουθεί η δήλω-
ση του Αντιδημάρχου 
Αθλητισμού, Κώστα 
Βακιρτζή:

“Ο Δημήτρης Μπα-
κοχρήστος μας έκανε 
υπερήφανους. Η κα-
τάκτηση του χάλκινου 
μεταλλίου στους Πα-
ραολυμπιακούς Αγώ-

νες του Τόκιο, ήταν η 
επιβράβευση των προ-
σπαθειών που κάνει τα 
τελευταία για να εκ-
προσωπήσει επαξίως 
τα ελληνικά χρώματα 
στην κορυφαία αθλη-
τική διοργάνωση. Αξί-
ζουν θερμά συγχαρη-
τήρια τόσο στον ίδιο, 
όσο και στον προπονη-
τή του, Δημήτρη Ιωαν-
νίδη”.

«Δημήτρη μας έκανες υπερήφανους»

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Η Ένωση ξανα… βαφτίζεται «Ένωση» και ευχαριστεί την 
Energean για την προσφορά της τα προηγούμενα χρόνια

Η Διοίκηση της ομά-
δας ανακοίνωσε την 
«επιστροφή» της 
στο παλιό όνομά της 
μετά την αποχώρηση 
του χορηγού ονομα-
τοδοσίας της

χρόνια μετά την πανη-
γυρική παρουσίασή της 
στην Καβάλα, η συνερ-
γασία της Energean 
με την Ένωση Καλα-
θοσφαίρισης Καβάλας 

ολοκληρώθηκε και, 
πλέον, η Energean 
Kavala BC αποτελεί 
παρελθόν ως… όνομα!

Την εξέλιξη γνωστο-

ποίησε η εταιρία με ένα 
λιτό e-mail της προς 
τα ΜΜΕ της Καβάλας, 
ζητώντας πλέον «να 
μη χρησιμοποιείται το 
όνομά της σε θέματα 
σχετικά με τις δραστη-
ριότητες της ομάδας».

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η Ενεργειακή 
πήρε αυτή την απόφα-
ση, εκτιμώντας ότι δεν 
υπήρξε στη διάρκεια 
αυτής της τριετίας κά-
ποια ουσιαστική αντα-
ποδοτικότητα για το 
brand της από τη συ-
γκεκριμένη συνεργα-
σία, παρά το γεγονός 
ότι η χορηγία «ήταν 
από τις μεγαλύτερες, 
αν όχι η μεγαλύτερη 
στην Α2 κατηγορία για 
ονοματοδοσία», όπως 
αναφέρουν πηγές της 
εταιρίας.

Είναι γεγονός ότι στην 
πρώτη κιόλας χρο-

νιά της συνεργασίας, 
η μπασκετική ομάδα 
υποβιβάστηκε στη Β΄ 
Εθνική. Κέρδισε την 
αμέσως επόμενη χρο-
νιά την επάνοδό της 
στην Α2 αλλά στην 
περyσινή, προβλημα-
τική λόγω κορoνοϊού 
σεζόν, απογοήτευσε 
και πάλι, πετυχαίνο-
ντας μόνο μία νίκη σε 
όλο το πρωτάθλημα, 
τερματίζοντας τελευ-
ταία (με εξαίρεση τις 
ομάδες του Αγρινίου 
και της Αμαλιάδας που 
αποχώρησαν).

Η Ένωση γλίτωσε τον 
δεύτερο υποβιβασμό 
με τα χρώματα και το 
όνομα της Ενεργειακής 
επειδή αποφασίστη-
κε να μην υποβιβαστεί 
καμία ομάδα πέρυσι, 
λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών που δημι-
ούργησε η πανδημία.
Εύλογα, βέβαια, δη-

μιουργούνται και συ-
νειρμοί για το timing 
της διακοπής της συ-
νεργασίας, καθως βρί-
σκεται σε εξέλιξη η 
κρίση στον Πρίνο με 
τον Βαγγέλη Παππά, 
Πρόεδρο της μποα-
σκετικής ομάδας και 
διευθυντικό στέλεχος 
της Ενεργειακής στην 
Καβάλα, να έχει εμφα-
νιστεί πλέον δημοσίως 
κατά των επιλογών της 
εταιρίας στο θέμα της 
αναδιοργάνωσης του 
Πρίνου και του προ-
γράμματος εθελουσίας 
εξόδου.

Σε σχετική ερώτηση, 
πηγές της Ενεργειακής 
αναφέρουν με νόημα 
ότι «συνολικά η συ-
νεργασία αυτή δεν είχε 
την ανταποδοτικότητα 
που θα έπρεπε να έχει 
και σε κάθε περίπτωση 
δεν ήταν δυνατό να 
συνεχιστεί…»!

Η αθλήτρια Μερόπη 
Μπατζή κατέκτησε 
την 1η θέση στο Ε1 
Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Τένις στην 
κατηγορία Κ14

Και οι επιτυχίες συ-
νεχίζουν για τον ΑΟΚ 
Μακεδονικού. Η αθλή-
τρια Μερόπη Μπατζή η 
οποία εδώ και χρόνια 

προπονείται στην ομά-
δα με προπονητές τον 
Χρήστο Παπαδόπουλο 
και τον Χρήστο Μούρ-
τζιο κατέκτησε την 1η 
θέση στο Ε1 Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Τένις 
στην Πτολεμαΐδα στην 
κατηγορία Κ14, απο-
δεικνύοντας για άλλη 
μια φορά την καλή της 
αγωνιστική κατάσταση.

ΑΟΚ Μακεδονικός: Επιτυχία γένους θηλυκού στα courts της 
Πτολεμαΐδας



Το προπονητικό 
team της Καβάλας 
το οποίο θα αναλά-
βει το δύσκολο έργο 
της αγωνιστικής 
αναδιάρθρωσης της 
ομάδας-Οι δηλώσεις 
του νέου ιδιοκτήτη 
της ΠΑΕ, η πικρία 
για όσους πολεμούν 
την ομάδα και ο δη-
μοτικός σύμβουλος 
που τον... έστησε

Τον νέο προπονητή του 
ΑΟ Καβάλα, Σάκη Πα-
παβασιλείου σύστησε 

στον κόσμο ο νέος ιδιο-
κτήτης της ΠΑΕ ΑΟ ΚΑ-
ΒΑΛΑ 1965, Alexander 
Haditaghi κατά τη συ-
νέντευξη Τύπου η παρα-
χωρήθηκε το πρωί της 
Τετάρτης 25 Αυγούστου 
2021 από την αίθουσα 
Τύπου του «Ανθή Καρα-
γιάννη».

Στις πρώτες του δηλώ-
σεις ο κ. Παπαβασιλείου 
τόνισε ότι όλο το πλά-
νο κινείται γύρω από τη 
συμμετοχή της ομάδας 
στη Superleague 2 την 
οποία θεωρεί βέβαιη με 

φόντο την επιστροφή της 
στα σαλόνια της πρώτης 
τη τάξει ποδοσφαιρικής 
κατηγορίας, ξεκαθαρί-
ζοντας παράλληλα ότι 
υπάρχει πολύς δρόμος 
για το στήσιμο της ομά-
δας και την επίτευξη των 
στόχων οι οποίοι έχουν 
τεθεί.

Παράλληλα, ζήτησε τη 
στήριξη του κόσμου στο 
νέο της ξεκίνημα και ει-
δικά στον νέο ιδιοκτήτη 
της ΠΑΕ, ενώ όσον αφο-
ρά την ενίσχυση του ρό-
στερ, τόνισε ότι η ομάδα 
θα ενισχυθεί με Έλληνες 
και ξένους παίκτες, κα-
θώς και με παίκτες από 
την K19 οι οποίοι έχουν 
τα φόντα να προσφέ-
ρουν στην επίτευξη των 
στόχων των «Αργοναυ-
τών».

Σχολίασε, επίσης, ότι «θα 
ήθελα να συνεχίσω πα-
τώντας πάνω στην ομά-
δα του κ. Ανυφαντάκη, 
του προκατόχου μου, 
τον οποίο ευχαριστώ 
και για τα όσα προσέφε-

ρε στην ομάδα, ωστόσο 
αυτό δεν είναι δυνατόν, 
καθώς έφυγαν πολλοί 
παίκτες», ενώ πρόσθεσε 
ότι θα γίνουν εν ευθέτω 
χρόνω και παρεμβάσεις 
σε πολλούς χώρους του 
γηπέδου, σύμφωνα με 
τα πρότυπα επαγγελμα-
τικών ομάδων μεγάλων 
κατηγοριών.

Αναλυτικά το τεχνικό 
team της Καβάλας
Προπονητής: Σάκης Πα-
παβασιλείου
Τεχνικός διευθυντής: 
Ricky Gomes
Βοηθοί προπονητή: Βα-
σίλης Αργυρίου, Γιώργος 
Αγγελίδης
Προπονητής τερματοφυ-
λάκων: Νίκος Σουμουλί-
δης
Προπονητές φυσικής κα-
τάστασης: Ιωάννης Κα-
σιαμπανιώτης, Κυριάκος 
Φουργκάλας
Αναλυτής: Τάσος Παπα-
γιάννης

Alexander Haditaghi: 
Σκληρά λόγια για τους 
«ριψάσπιδες», οι «εχθροί 

της πόλης» και ο δημοτι-
κός σύμβουλος που δεν 
ήρθε ποτέ
Αισιόδοξος, ενωτικός, 
αλλά και σκληρός στις 
δηλώσεις του ήταν ο 
νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, 
Alexander Haditaghi, ο 
οποίος δήλωσε πως όλο 
αυτό το διάστημα αντι-
μετώπισε δυσκολίες από 
ανθρώπους της πόλης 
οι οποίες έπαιξαν ρόλο 
στην καθυστέρηση της 
κατάθεσης των δικαιο-
λογητικών για τη συμ-
μετοχή της ομάδας στη 
Superleague 2.

Παράλληλα, ο Καναδοϊ-
ρανός επενδυτής χαρα-
κτήρισε «εχθρό της πό-
λης» όποιον βάλει κατά 
της ομάδας, ζητώντας 
ενότητα και στήριξη στην 
ομάδα, ενώ διερωτήθηκε 
«πού είναι τώρα όλοι αυ-
τοί οι σωτήρες, όταν εγώ 
έκανα 10.000 χιλιόμετρα 
και άφησα την οικογέ-
νειά μου για να έρθω;». 
Πρόσθεσε, δε, ότι οι 
προηγούμενοι ιδιοκτήτες 
της ομάδας άφησαν την 

ομάδα «πεθαμένη», κά-
νοντας λόγο για «πόλεμο 
και μάχη, όπου μόνον οι 
γενναίοι στρατιώτες θα 
έρθουν να σε βοηθήσουν 
και να παλέψουν μαζί 
σου και για σένα», ενώ 
υποσχέθηκε ότι οι εχθροί 
της ομάδας θα φύγουν 
«και θα παραμείνουν 
μακριά από την ομάδα», 
ζητώντας παράλληλα 
τη στήριξη του κόσμου 
για την αναγέννηση του 
ΑΟΚ.

Παράλληλα, έκανε ειδι-
κή μνεία στον Δήμαρχο 
Καβάλας, Θόδωρο Μου-
ριάδη και στον Αντιδή-
μαρχο, Απόστολο Μουμ-
τσάκη, για τη στήριξη 
που παρείχαν τόσο στον 
ίδιο όσο και στην ομάδα, 
όπως και άλλα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, 
ενώ εντύπωση προκά-
λεσε η αναφορά του σε 
έναν δημοτικό σύμβουλο 
της Καβάλας, τον οποίο 
δεν κατονόμασε, όπου 
έκλεισε ραντεβού για να 
συναντηθεί μαζί του και 
δεν πήγε ποτέ…
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ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα 1965
Νέα εποχή, νέος προπονητής για το «Καραβάκι»

Πέρασε ομόφωνα η ολιστική μελέτη στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ

Ηπερίφημη Ολιστική Με-
λέτη με τις καταστατικές 
αλλαγές που ζητούσαν 
FIFA και UEFA, πέρασε 
τελικά από τη Γενική Συ-
νέλευση της ΕΠΟ έπειτα 
από τις τροποποιήσεις 
που έγιναν.
ΠΣΑΠ και Γυναικείο πο-

δόσφαιρο θα έχουν 
τελικά από δύο εκπρο-
σώπους στη ΓΣ της 
Ομοσπονδίας, ενώ από 
έναν οι Ενώσεις Άμμου, 
Σάλας, Προπονητών και 
Διαιτητών.

Παράλληλα βρέθηκε 

τελικά λύση και με τον 
εκπρόσωπο της Ένωσης 
Διαιτητών στην Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΕΠΟ, 
καθώς θα ισχύσει από το 
2024,, ενώ μέχρι τότε θα 
έχει μόνο δικαίωμα λό-
γου και όχι ψήφου.

Σε ό,τι αφορά τον CEO 
της ΕΠΟ, οποιαδήποτε 
απόφασή του θα είναι 
υπό την έγκριση του προ-
έδρου της Ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της 
Ε.Π.Ο. Θεόδωρος Ζαγο-
ράκης κήρυξε την έναρξη 
της Έκτακτης Γενικής Συ-
νέλευσης, η οποία απο-
τελεί συνέχιση της Συνέ-
λευσης της 19ης Ιουλίου 
2021 και αφορά στην 

ψήφιση προτάσεων της 
ΕΕ/Ε.Π.Ο. για τροποποί-
ηση του Καταστατικού 
και του Κανονισμού.

Στην εισαγωγική του ομι-
λία ο κ. Ζαγοράκης τόνι-
σε τα ακόλουθα:

«Σας καλωσορίζω όλους 
στην Έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση των Ενώσεων 
Μελών της Ε.Π.Ο., η 
οποία αποτελεί συνέχεια 
της διακοπείσας Συνέ-
λευσης της 19ης Ιουλίου 
με θέμα την τροποποίη-
ση του Καταστατικού.

Πριν ξεκινήσουμε θέλω 
να δώσω τα θερμά μου 
συγχαρητήρια στις δύο 
ομάδες μας, τον Ολυ-
μπιακό και τον ΠΑΟΚ, 

για τις προκρίσεις που 
πέτυχαν στις ευρωπαϊ-
κές διοργανώσεις στις 
οποίες συμμετέχουν. Από 
την πρώτη μέρα που ανέ-
λαβα, ο στόχος ήταν να 
υλοποιηθούν με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο για 
την Ομοσπονδία όσα πε-
ριέχονται στην ολιστική 
μελέτη. Όλοι όσοι ασχο-
ληθήκαμε με το θέμα 
έχουμε καταναλώσει μέ-
ρες και ώρες και θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω και 
τους εκπροσώπους της 
FIFA και της UEFA.

Φτάσαμε σε ένα θετικό 
σημείο στις συζητήσεις 

με τις Ενώσεις και απευ-
θύνομαι σε σας, τους 
ανθρώπους των ΕΠΣ, 
για να σας πω ότι είστε 
εκείνοι που αντιλαμβά-
νεστε τα προβλήματα 
καθώς τα ζείτε και μας 
τα μεταφέρετε. Θεω-
ρώ ότι το προηγούμενο 
διάστημα κάναμε αυτά 
που ήμασταν υποχρεω-
μένοι να κάνουμε από τη 
στιγμή που μας εκλέξατε 
στην Ομοσπονδία, δη-
λαδή να υπηρετούμε και 
να υπερασπιζόμαστε τα 
δικά σας συμφέροντα, τα 
συμφέροντα του ποδο-
σφαίρου.


