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Παναγιωτόπουλος για γαλλικές 
φρεγάτες

Πήραμε αποφάσεις που άλλοι δεν 
τολμούσαν

Καβάλα 
Ανήλικο παιδί αρνητών 

διακομίστηκε με κορωνοϊό 
σε Νοσοκομείο της 

Θεσσαλονίκης

Δήμος Νέστου 
Συναντήσεις του Δημάρχου με 

Υπουργούς στην Αθήνα

Στουρνάρας 
Προβλέπεται ισχυρή ανάκαμψη για 
την ελληνική οικονομία τα επόμενα 

τρίμηνα
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Θάσος
Η Θάσος στο 

“πορτοκαλί” – Η 
Καβάλα παραμένει 

στο “κόκκινο”

Καβάλα 
Απολογισμός του 

Δήμου Καβάλας για την 
τουριστική σεζόν
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ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΔΑ 

ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ 
ΑΕΡΙΟ!
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Γράφει 
ο Κωνσταντίνος Φίλης*

*Αναπληρωτής κα-
θηγητής του Αμερι-
κανικού Κολλεγίου 
Ελλάδας & αναλυτής 
διεθνών θεμάτων του 
ANT1

Κατά την ομιλία του στη 
Γενική Συνέλευση του 
Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, ο Τούρκος Πρό-
εδρος, αναφερόμενος 
στο Αιγαίο, μίλησε για 
διαφορές που πρέπει να 
λυθούν μέσω του διμε-
ρούς διαλόγου. Και είναι 
αλήθεια ότι -για τα στά-
νταρντ του- ο Ερντογάν 
έχει χαμηλώσει τους τό-
νους έναντι της Ελλάδας 
τους τελευταίους μήνες. 
Προφανώς η ανάκτηση 
των διαύλων επικοινωνί-
ας με τον Ελληνα πρω-
θυπουργό, μετά από ένα 
μεγάλο διάστημα που οι 
σχέσεις τους βρέθηκαν 
στον πάγο, έχει συμβάλει 
σε αυτό. Οπως κυρίως 
και η ανάγκη της τουρ-
κικής ηγεσίας να δείξει 
στη διεθνή κοινότητα 
και ιδίως στις ΗΠΑ (από 
την ηγεσία των οποίων 
πιέζεται) ότι επανέρχεται 
σε μία σχετική κανονικό-
τητα και επιδιώκει την 
αποκατάσταση των σχέ-

σεών της με ορισμένους 
από τους γείτονές της. 
Προς τούτο έχει κάνει 
συγκεκριμένες ενέργειες 
προς τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα, με τα οποία 
μάλιστα συζητά επενδύ-
σεις στον ενεργειακό της 
κλάδο, αλλά και προς την 
Αίγυπτο, στην οποία, ως 
κίνηση καλής θέλησης, 
προτίθεται να επιστρέ-
ψει κάποιους Αδελφούς 
Μουσουλμάνους. Ταυτό-
χρονα, ο Ερντογάν έχει 
σταματήσει στις δημόσι-
ες παρουσίες/ομιλίες του 
τον χαιρετισμό «ραμπιά», 
που παρέπεμπε στη 
Μουσουλμανική Αδελ-
φότητα. Με το Ισραήλ 
η κατάσταση είναι πιο 
σύνθετη, αλλά και εδώ 
γίνονται προσπάθειες 
διόρθωσης. Ο Ερντογάν 
έφτασε στο σημείο να 
προσεγγίσει προφορικά 
τουλάχιστον ακόμη και 
την Αρμενία, ένα χρόνο 
μετά τα γεγονότα στο 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 
όπου τα τουρκικά drones 
έδωσαν συντριπτική 
υπεροχή στις δυνάμεις 
του Αζερμπαϊτζάν, για 
να εξουδετερώσουν τις 
αντίστοιχες αρμενικές.

Απέναντι στην Κύπρο, η 
Αγκυρα παραμένει προ-
κλητικά ανυποχώρητη, 

όμως έχει καταφέρει 
μέρος της διεθνούς κοι-
νότητας αλλά και αξιω-
ματούχων του ΟΗΕ, που 
εμπλέκονται στις δια-
πραγματεύσεις, να απο-
δίδουν αυτή τη συμπερι-
φορά στην περιφρόνηση 
των Τουρκοκυπρίων από 
τους Ελληνοκύπριους. 
Ως προς την Ελλάδα, 
πέρα από τις φανφάρες, 
τα επικοινωνιακά τε-
χνάσματα και την προ-
παγάνδα, που κινούνται 
στο δίπολο «επιθυμία για 
διάλογο και αλλοίωση 
της εικόνας της Ελλάδας 
διεθνώς», στην ουσία η 
Τουρκία προωθεί ευλα-
βικά το δόγμα της «Γα-
λάζιας Πατρίδας». Το-
νίζεται ότι προκειμένου 
να αποστεί των ευθυνών 
της για τη συνειδητή διο-
χέτευση προσφύγων και 
μεταναστών στην ευρω-
παϊκή επικράτεια και τον 
κίνδυνο στον οποίο θέτει 
τις ζωές τους, αντιστρέ-
φει την πραγματικότητα 
και κατηγορεί την Αθήνα 
για απάνθρωπη μεταχεί-
ριση. Αδυνατεί, βέβαια, 
να ξεχάσει το στραπάτσο 
της στον Εβρο, όμως και 
εμείς οφείλουμε να ανα-
δεικνύουμε πιο εμφατικά 
τις αντιφάσεις της και 
ασφαλώς την απροθυμία 
της να τηρήσει τα συμ-
φωνηθέντα της Κοινής 

Δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκί-
ας του 2016, όπως το 
να δεχθεί την επιστροφή 
όσων δεν λαμβάνουν 
άσυλο στην Ελλάδα.

Την ώρα λοιπόν που ο 
Ερντογάν ζητούσε από 
το βήμα του ΟΗΕ διμε-
ρή διάλογο για τα προ-
βλήματα του Αιγαίου, 
το τουρκικό πολεμικό 
ναυτικό επιχειρούσε να 
παρεμποδίσει τη διέλευ-
ση ενός σκάφους που 
διεξάγει έρευνες εντο-
πισμού του σημείου που 
θα ποντιστεί ο αγωγός 
EastMed - αν και εφό-
σον τελικά κατασκευα-
στεί. Γνωρίζουν, βέβαια, 
στην Αγκυρα ότι αυτή η 
ενέργεια αφορά δικαίω-
μα της ανοιχτής θάλασ-
σας, συνεπώς η επίκληση 
του παράνομου τουρκο-
λιβυκού συμφώνου, άρα 
και της τουρκικής υφα-
λοκρηπίδας είναι έωλη. 
Αντιθέτως, οι σεισμικές 
έρευνες που διεξήγαγε 
πέρυσι το «Oruc Reis» 
για 82 ημέρες σε ανορι-
οθέτητη και αμφισβητού-
μενη περιοχή ανάμεσα σε 
Καστελλόριζο και Ρόδο 
ήταν παράνομη βάσει 
του Δικαίου της Θάλασ-
σας. Οπως με το δίκαιο 
του ισχυρού προσπαθεί 
να επιβληθεί η γειτονική 

χώρα και στα ζητήματα 
έρευνας και διάσωσης, 
νομοθετώντας μάλιστα 
τον Οκτώβριο του 2020 
για να κατοχυρώσει την 
παρανομία της. Παράλ-
ληλα, ενώ διατείνεται 
-για λόγους εικόνας- ότι 
επιθυμεί να διαβουλεύ-
εται με την Αθήνα, στην 
πράξη τορπιλίζει ακόμη 
και τις διερευνητικές: 
πρώτα τις βαφτίζει μο-
νομερώς συμβουλευτι-
κές συνομιλίες και στους 
δύο πρώτους γύρους 
δεν επιτρέπει κανένα πε-
ριθώριο προόδου. Ετσι, 
κερδίζει χρόνο και ανο-
χή έναντι του διεθνούς 
παράγοντα που μοιάζει 
-κακώς- να ικανοποιείται 
στην ιδέα και μόνο ότι 
δεν υπάρχουν εντάσεις 
στην περιοχή ανάλογες 
του διμήνου Αυγού-
στου-Σεπτεμβρίου 2020, 
κρατάει τις συζητήσεις 
καθηλωμένες ώστε να 
μη χρειαστεί να συμβι-
βαστεί (επισημαίνεται 
ότι οι διερευνητικές δεν 
συνιστούν διάλογο) και 
ταυτόχρονα εξελίσσει 
και διευρύνει τις διεκδι-
κήσεις της - βλ. επιστολή 
Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ 
τον περασμένο Ιούλιο.

Πέραν της διεθνοποί-
ησης της παραβατικής 

συμπεριφοράς της γεί-
τονος, που πρέπει να 
γίνεται μεθοδικότερα 
και συστηματικότερα, τις 
συμπράξεις μας με χώ-
ρες της περιοχής, αλλά 
και με τις ΗΠΑ - Γαλλία, 
τον εξοπλισμό μας, ώστε 
η Τουρκία να γνωρί-
ζει τις συνέπειες τυχόν 
επιθετικών κινήσεων, 
πρέπει να ανεβάσουμε 
το διπλωματικό κόστος 
για τις ενέργειές της και 
αξιοποιώντας εγκαίρως 
τα παράθυρα ευκαιρίας 
να εξαντλήσουμε τα πε-
ριθώρια εκλογίκευσης 
της αναθεωρητικής της 
πολιτικής μέσω ενός 
συγκεκριμένου πλαισί-
ου διαλόγου με καθορι-
σμένο χρονοδιάγραμμα. 

Η Τουρκία δεν θέλει τον 
διάλογο, περιφρονεί το 
Διεθνές Δίκαιο, προ-
σπαθεί να δημιουργήσει 
μία ασφυκτική κατάστα-
ση για την Αθήνα, ώστε 
αυτή να συνθηκολογή-
σει και ενόψει του 2023 
φλερτάρει με ιδέες για 
υποχρεωτική αναθε-
ώρηση προνοιών της 
Λωζάννης (ακόμη και 
μέσα από ένοπλη αντι-
παράθεση). Το στοίχημα 
και συνάμα ζητούμενο 
για εμάς είναι να αντι-
στρέψουμε αυτή την πο-
ρεία πριν να είναι αργά.

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
Κίνδυνοι και στοιχήματα ενόψει του 2023

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 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Αν ρωτήσουμε τους πε-
ρισσότερους τι τους 
έμεινε από τη συνέντευ-
ξη του Αλέξη Τσίπρα στη 
Θεσσαλονίκη, όλοι θα 
πουν το ίδιο: αύξηση του 
κατώτατου μισθού στα 
800 ευρώ. Καλή πρότα-
ση, αλλά τρέχω να πω 
ότι αυτό μέσα στον επό-
μενο ένα χρόνο θα γίνει 
εκ των πραγμάτων. Είτε 
το νομοθετήσει είτε όχι 
το υπουργείο Εργασίας.

Συνάντησα πριν από λί-
γες ημέρες ένα μεγάλο 
ξενοδόχο της Κρήτης. 
Τον ρώτησα πώς πήγε η 
σεζόν και μου απάντη-
σε: «Εξαιρετικά. Πέραν 
πάσης προσδοκίας. Οχι 
απλώς γεμίσαμε αυτό 
το τρίμηνο, αλλά είχαμε 
πληρότητα 101% τον 
Ιούλιο, Αύγουστο και Σε-

πτέμβριο». Το πρόβλημα 
για τις μικρές και μεγά-
λες επιχειρήσεις στην 
Κρήτη, αλλά και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα ήταν 
ότι δεν έβρισκαν προσω-
πικό για να τις λειτουρ-
γήσουν. Ο συνομιλητής 
μου μού είπε ότι δεινο-
πάθησε, καθώς υπολει-
τούργησε με το 60% του 
προσωπικού.

Ιδια είναι η εικόνα σε όλη 
την Ελλάδα. Για Αιγαίο 
και Ιόνιο οι ξενοδόχοι και 
οι εστιάτορες έχουν να 
σου αφηγηθούν παρό-
μοιες ιστορίες. Και επει-
δή η φύση καλύπτει πά-
ντα τα κενά, το επόμενο 
καλοκαίρι, που ο τουρι-
σμός θα σημειώσει έκρη-
ξη, θα αρχίσει ο πλειστη-
ριασμός στα μεροκάματα 
από τον Μάρτιο. Αρα, τα 
800 ευρώ που ζήτησε ο 
αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης θα είναι 

ένα μηνιάτικο το οποίο 
εκ των ων ουκ άνευ θα 
πάρουν οι καμαριέρες 
και οι σερβιτόροι. Τώρα, 
αν αυτό το κόστος θα το 
επιβαρυνθεί ο εργοδό-
της ή ο καταναλωτής, θα 
φανεί στην πράξη.

Κατά τα άλλα, ο πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ έχασε 
στη Θεσσαλονίκη μια 
μεγάλη ευκαιρία. Η σκη-
νική του παρουσία ήταν, 
όπως πάντα, καλή. Αυτή 
η ικανότητά του άλλω-
στε τον οδήγησε το 2015 
στην κορυφή. Μόνο που 
έχασαν την ικανότητα 
ο ίδιος και το επιτελείο 
του να ανακαλύπτουν 
νέες ιδέες. Αναμασούν 
τις παλιές. Είχε πεδίον 
δόξης λαμπρόν από το 
βήμα της ΔΕΘ να αγκα-
λιάσει τους νέους που 
βρίσκονται σε αμηχανία. 
Να δώσει όραμα στους 
εικοσάρηδες που μετά 

από δύο χρόνια πανδη-
μίας, κλεισμένοι στα δω-
μάτια του πατρικού τους 
σπιτιού, βρίσκονται σε 
σύγχυση.

Οσο για το άνοιγμα που 
έκανε στο Κίνημα Αλ-
λαγής για τη λεγόμενη 
προοδευτική διακυβέρ-
νηση, ήταν κι αυτό θολό 
και μπερδεμένο. Γιατί να 
σπεύσει η Φώφη Γεν-
νηματά ή ο διάδοχός 
της, εφόσον υπάρξει, να 
ανταποκριθεί στο κά-
λεσμα του ΣΥΡΙΖΑ; Για 
να αφομοιωθεί και να 
εξαφανιστεί; Ασε που η 
μεγάλη πλειοψηφία των 
λίγων ψηφοφόρων της 
Χαριλάου Τρικούπη, που 
είναι μεταξύ 6% και 7%, 
είναι αντι-ΣΥΡΙΖΑ. Αρα, 
και να ήθελε η ηγεσία 
αυτού του μικρού πλέον 
κόμματος να ανοίξει διά-
λογο για συγκυβέρνηση 
με την Κουμουνδούρου, 
θα ήταν κενό γράμμα. 

Κάποια μεσαία στελέχη 
του παραδοσιακού ΠΑ-
ΣΟΚ θα ήταν ανοιχτά σε 
κάτι τέτοιο, αλλά αυτό 
δεν είναι αρκετό.

«Κούρσα» παροχών μέχρι τις εκλογές
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Καβάλα
Ασφαλτοστρώσεις στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Καβάλας

Με εντατικούς ρυθμούς 
συνεχίζεται το πρόγραμ-
μα ασφαλτοστρώσεων 
στα χωριά του Δήμου 
Καβάλας. Υπό την επί-
βλεψη των στελεχών της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Καβάλας και των 
Αντιδημάρχων, Γιάννη 
Ιακωβίδη και Θόδωρου 
Παπαδόπουλου, ολο-
κληρώθηκε το μεγαλύ-
τερο μέρος των εν λόγω 
εργασιών, οι οποίες ξε-
κίνησαν την Άνοιξη του 

2021, και βελτιώθηκε η 
εικόνα του εσωτερικού 
οδικού δικτύου στις το-
πικές κοινότητες Κρηνί-
δων, Σταυρού, Λυδίας, 
Ζυγού, Φιλίππων, Κρυ-
ονερίου, Δάτου, Βουνο-
χωρίου, Λυκόστομου και 
Νέας Καρβάλης.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις 
θα πραγματοποιηθούν 
το επόμενο χρονικό δι-
άστημα και στις υπόλοι-
πες κοινότητες με βάση 

τον προγραμματισμό 
της αρμόδιας υπηρεσίας 
και μετά την κατασκευή 
ορισμένων έργων υπο-
δομής.

Καβάλα
Σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο το 12ο Δημοτικό σχολείο Καβάλας
Όπως έκανε γνωστό μι-
λωντας στο radio ena 
στους 90,5, π διευθυντής 
της τεχνικής υπηρεσίας 
Καβάλας, κ. Μάκης Χα-
ραλαμπιδης σε περίπου 
ένα χρόνο θα έχουν ολο-
κληρωθεί τα έργα που 
πραγματοποιούνται στο 
12ο Δημοτικό σχολείο 
Καβάλας, έτσι ώστε με 
την έναρξη της νέας σχο-
λικής χρονιάς τα παιδιά 
να επιστρέψουν και πάλι 

στο σχολείο τους.

Συνεχίζοντας, ο κ. Χα-
ραλαμπιδης έκανε λόγο 
για την υποστελέχωση 
των υπηρεσιών του δή-
μου Καβάλας, λέγοντας 
οστοσο ότι η υποστε-
λέχωση των τμημάτων 
είναι και ένας από τους 
παράγοντες που κάποια 
έργα καθυστερούν να 
ολοκληρωθούν.

Καβάλα
Συνάντηση αντιπεριφερειάρχη Καβάλας με σχολικές επιτροπές

Το πρωί της Δευτέρας 
27 Σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε συνά-
ντηση στο γραφείο του 
αντιπεριφερειάρχη Κα-
βάλας, κ. Κώστα Αντω-
νιαδη με τους φορείς 
των σχολικών επιτρο-
πών της Π. Ε Καβάλας, 
παρουσια του νομία-
τρου Καβάλας, κ. Χρή-
στου Παπαδόπουλου, 
για την έξαρση των 
κρουσμάτων κορονοϊ-
ού στις σχολικέ μονά-
δες της Π.Ε Καβάλας.
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Μεγάλες καταστροφές 
άφησε η κακοκαιΟ Φί-
λιππος Αναστασιάδης 
θα συνεχίσει με τους 
ίδιους συνεργάτες στη 
διοίκηση του Δήμου 
μέχρι και το τέλος του 
έτους

ΣΜάλιστα μεγάλο πρό-

βλημα παρουσιάστηκε 
στις καλλιέργειες του 
Δήμου και πιο συγκεκρι-
μένα στους αμπελώνες.

Αύριο πρόκειται να επι-
σκεφτεί τις πληγείσες 
καλλιέργειες ο ΕΛΓΑ.

Η σχετική ανακοίνωση 

του Δήμου Παγγαίου 
αναφέρει: «Σας γνωστο-
ποιούμε ότι μετά από 
την απόφαση του Δη-
μάρχου Παγγαίου Φί-
λιππου Αναστασιάδη με 
αριθ. 1132/15399/29-
09-2021 παρατείνεται η 
θητεία όλων των Αντι-
δημάρχων, έμμισθων 

και άμισθων, έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021 
εντός της τρέχουσας 
δημοτικής περιόδου 
από 01.09.2019 έως 
31.12.2023.  Κατά τα λοι-
πά ισχύει ως έχει η αριθ. 
772/15440/29.09.2020 
Απόφαση Δημάρχου».

Δήμος Παγγαίου: 
Παραμένουν στις θέσεις τους όλοι οι Αντιδήμαρχοι

Η μελέτη προβλέπει τη 
βελτίωση αγροτικών 
οδών συνολικού μή-
κους 59 χιλιομέτρων 
στα αγροκτήματα του 
Δήμου Παγγαίου, κα-
θώς και την κατα-
σκευή μικρών γεφυ-
ρών στα Τενάγη των 
Φιλίππων

Εγκρίθηκε η πρόταση 
του Δήμου Παγγαίου στο 
νέο Πρόγραμμα Ανάπτυ-
ξης και Αλληλεγγύης για 
την Αυτοδιοίκηση για 
την περίοδο 2020-2023 
«Αντώνης Τρίτσης» για 
έργα αγροτικής οδο-
ποιίας προϋπολογισμού 
9.200.000 ευρώ. Πρό-
κειται για το μεγαλύτε-
ρο ποσό το οποίο έχει 
διατεθεί στον Δήμο για 
ασφαλτοστρώσεις σε 
αγροτικούς δρόμους, 
ενώ άπτεται και παρεμ-
βάσεων στα Τενάγη των 

Φιλίππων.

Η ανακοίνωση του Δή-
μου Παγγαίου

Με την έγκριση της ως 
άνω χρηματοδότησης 
δηλώνουμε έμπρακτα 
τη στήριξή μας στους 
αγρότες της περιοχής 
μας, καθώς είναι το με-
γαλύτερο ποσό που έχει 
διατεθεί στον Δήμο μας 
για ασφαλτοστρώσεις 
σε αγροτικούς δρόμους, 
στηρίζοντας έτσι την 
αγροτική οικονομία.

Με την παρούσα μελέ-
τη προβλέπεται να γίνει 
η βελτίωση αγροτικών 
οδών συνολικού μή-
κους 59 χιλιομέτρων στα 
αγροκτήματα του Δήμου 
Παγγαίου, καθώς και κα-
τασκευή μικρών κιβωτο-
ειδών οχετών (γέφυρες) 
στα Τενάγη Φιλίππων.

Πιο συγκεκριμένα, οι 
παρεμβάσεις αφορούν 
οδούς στις Δημοτικές 
Ενότητες Ελευθερού-
πολης, Ελευθερών, Ορ-
φανού, Πιερρέων και 
Παγγαίου και στις οποίες 
πρόκειται να γίνει βελ-
τίωση γεωμετρικών χα-
ρακτηριστικών της οδού, 
οδοστρωσία με θραυστό 
υλικό, ασφαλτόστρωση 
και κατασκευή μικρών 
τεχνικών όπως στερεά 
εγκιβωτισμού και ιρλαν-
δικές και τριγωνικές τά-
φρους για την απορροή 
των ομβρίων υδάτων και 
την προστασία της οδού.

Στα Τενάγη Φιλίππων 
πρόκειται να κατασκευ-
αστούν έξι κιβωτοειδής 
οχετοί οι οποίοι θα εξυ-
πηρετήσουν την πρό-
σβαση σε αγρούς, καθώς 
στην περιοχή υπάρχει δί-

κτυο αποστραγγιστικών 
καναλιών.

Επίσης θα γίνει αποκα-
τάσταση Αγροτικής οδο-
ποιίας σε συνολική έκτα-
ση 28 χιλιομέτρων με 
χωματουργικές εργασίες 
και επίστρωση αμμοχά-

λικων και 3Α.

Ευχαριστούμε τις υπη-
ρεσίες του δήμου μας, 
κυρίως τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών 
και την Διεύθυνση Προ-
γραμματισμού, για την 
καθοριστική συμβολή 

τους στον σχεδιασμό και 
μελέτη ενός ακόμη μεγά-
λου έργου.

Στηρίζουμε τους αγρότες 
μας!!!

Δημιουργούμε το μέλλον 
μας.

Δήμος Παγγαίου: 
«Στρώνεται» το έδαφος για την αγροτική ανάπτυξη με 9,2 εκ. ευρώ για έργα οδοποιίας

Εκτός γηπέδων του Δήμου Παγγαίου οι ανεμβολίαστοι φίλαθλοι

Μόνο όσοι έχουν πι-
στοποιητικό εμβολι-
ασμού ή νόσησης θα 
μπορούν να εισέρ-
χονται στους αγωνι-
στικούς χώρους – Τι 
ισχύει για τα παιδιά 
13-17 ετών αλλά και 
γι’ αυτά που είναι 
κάτω από 12 ετών

Μόνον όσοι φίλαθλοι 
έχουν πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού ή βεβαίωση 
νόσησης θα έχουν το 
δικαίωμα να εισέρχο-
νται στους αγωνιστικούς 
χώρους των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του 
Δήμου Παγγαίου. Αυτό 
αναφέρει η σχετική ανα-

κοίνωση που εκδόθηκε 
από τον Αντιδήμαρχο, 
Χρήστο Μποσμπότη και 
αναφέρει ότι για τους 
ενήλικες δεν θα γίνονται 
αποδεκτά τα αποτελέ-
σματα των rapid ή self 
tests, ούτε καν τα (μορι-
ακά) PCR!

Για τους ανήλικους ηλι-
κίες 13 έως 17 ετών η 
είσοδος θα επιτρέπεται 
με βεβαίωση PCR (72 
ωρών), ή rapid test (48 
ωρών) πριν την έναρξη 
των αγώνων, ενώ για 
τα παιδιά κάτω των 12 
ετών θα γίνεται δεκτό 

και το self test που θα 
έχει διενεργηθεί την ημέ-
ρα του αγώνα.

Εννοείται φυσικά ότι η 
χρήση μάσκας είναι υπο-
χρεωτική για όλους τους 
θεατές στις κερκίδες.

Η ανακοίνωση του Δή-
μου Παγγαίου αναφέρει:

Ενόψει της έναρξης των 
τοπικών πρωταθλημά-
των ποδοσφαίρου της 
ΕΠΣΚ και αφού ευχη-
θούμε στις ομάδες και 
στους αθλητές καλή 
αθλητική χρονιά  θα θέ-
λαμε να σας τονίσουμε 
ότι για την είσοδο στους 
αγωνιστικούς χώρους 
ισχύουν τα παρακάτω:

Η είσοδος των ενήλικων 
φιλάθλων στις εγκατα-
στάσεις που φιλοξενούν 
αγώνες του Ερασιτεχνι-
κού Πρωταθλήματος, 
επιτρέπεται μόνον με 
πιστοποιητικό πλήρους 
εμβολιασμού ή βεβαίω-

ση νόσησης το τελευταίο 
εξάμηνο

Η βεβαίωση αρνητικού 
ελέγχου με αρνητικό 
αποτέλεσμα εργαστηρι-
ακού ελέγχου rapid test, 
PCR ή αυτοδιαγνωστι-
κού ελέγχου (self-test) 
στους ενήλικες δε θα γί-
νεται αποδεκτή
Αναφορικά με την είσοδο 
των ανήλικων φιλάθλων, 
για όσους ανήκουν στο 
ηλικιακό όριο 13-17 
ετών, η είσοδος θα επι-
τρέπεται με τη βεβαίωση 
αρνητικού ελέγχου με 
PCR τεστ εντός εβδο-
μήντα δύο (72) ωρών 
ή rapid test εντός σα-
ράντα οκτώ (48) ωρών 
προ της διεξαγωγής του 
αγώνα, ενώ για τους 12 
ετών και κάτω, επιτρέπε-
ται να εισέρχονται και με 
αρνητικό self-test που 
έχει διενεργηθεί την ημέ-
ρα του αγώνα
Η χρήση προστατευτικής 
μάσκας είναι υποχρε-
ωτική από όλους τους 

θεατές κατά την παρα-
μονή τους στις κερκίδες, 
στους προαύλιους χώ-

ρους καθώς και κατά την 
προσέλευση ή αποχώρη-
σή τους

 *Και αν μου πείτε να σας κάνω απολογι-
σμό για την «πόρτα» που έφαγε η ομάδα 
στην  sl2, ένα θα σας πω, και βάλτε το καλά 
στην γκλάβα σας …Σαν τον ΑΟ Καβάλας δεν 
θα βρει κανείς και πουθενά στον κόσμο…. Η 
Καβάλα δεν μασάει σε  υποβιβάσεις δήθεν, 
τάχα μου, πληγωμένων εγωισμών όπως λέ-
γεται, αλλά πάει μπροστά και μόνο μπροστά!

 

**Στα του κορωνοϊού τώρα, εκεί να δεις προ-
φητείες που λέγονται για το βαθύ κόκκινο της 
φωτιάς και του καρότου…..Μα πόσο κόκκινο 
πια να αντέξει ξανά αυτή η χώρα …. Και αν 
κάνουμε flash back στο 2020 και ρίξουμε και 
λίγο drama μουσική για το σήμερα, εκεί να 
δείτε θρήνος και οδυρμός για τα μελλούμενα …

Μικρογραφίες



Μία σειρά συναντή-
σεων είχε στην Αθήνα 
ο Δήμαρχος Νέστου 
Σάββας Μιχαηλίδης με 
Υπουργούς για πολλά 

θέματα που αφορούν 
τον Δήμο Νέστου.

Αρχικά επισκέφτηκε τον 
Υπουργό Άμυνας Νίκο 

και βουλευτή Καβάλας 
της Ν.Δ Νίκο Παναγιω-
τόπουλο όπου και συζή-
τησαν σημαντικά θέματα 
που αφορούν και την 

Π.Ε Καβάλας αλλά και 
ειδικότερα τον Δήμο Νέ-
στου όπου ο κ. Παναγιω-
τόπουλος γνωρίζει πολύ 
καλά και ενημερώνεται 

πάντα για αυτά.

Στη συνέχεια βρέθηκε 
στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης όπου συνομίλησε 
με τον Υπουργό Άδωνι 
Γεωργιάδη για μία σει-
ρά θεμάτων όπως τις 
μεγάλες επενδύσεις που 
ετοιμάζονται στον Δήμο 
Νέστου και δεν αφορούν 
μόνο τουριστικές μονά-
δες αλλά και επιχειρημα-
τικές.

Σειρά μετέπειτα είχε το 
Υπουργείο Ενέργειας 
όπου μαζί με τον Υπουρ-
γό Κώστα Σκρέκα τέθηκε 
επί τάπητος το γεωθερ-
μικό πεδίο και οι προο-
πτικές ανάπτυξης του και 

με άλλους τρόπους.

Τέλος ο Δήμαρχος Νέ-
στου βρέθηκε και στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής 
όπου μαζί με τον Υπουρ-
γό Γιάννη Πλακιωτάκη 
συζήτησε την σημαντικό-
τητα δημιουργίας δημο-
τικού λιμενικού γραφεί-
ου στην Κεραμωτή αλλά 
και για όλες τις επιλογές 
ανάδειξης του Λιμανιού 
και φυσικά την διευκό-
λυνση των οχημάτων 
καθώς το Λιμάνι μπορεί 
να αποτελέσει μαζί με 
τα άλλα δύο Λιμάνια της 
Π.Ε Καβάλας σημαντι-
κό πυλώνα οικονομικής 
ανάπτυξης.
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Το πρόγραμμα επι-
σκευών και συντηρή-
σεων περιελάμβανε 
βάψιμο εσωτερικών 
και εξωτερικών χώ-
ρων και στεγανοποίη-
ση σε αρκετά κτίρια

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
καλοκαιριού τα τεχνικά 
συνεργεία του Δήμου 
Νέστου βρίσκονταν σε 
πλήρη διάταξη, κάνοντας 
παρεμβάσεις σχεδόν σε 
όλα τα σχολεία της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
υλοποιώντας τεχνικές 
παρεμβάσεις όπου ήταν 
αναγκαίο.

Το πρόγραμμα επισκευ-
ών και συντηρήσεων 
περιελάμβανε ένα ευρύ 
φάσμα εργασιών από 
βάψιμο εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων, μέ-
χρι και στεγανοποίηση σε 
αρκετά κτίρια.
Στόχος της Δημοτικής 
Αρχής και του Δημάρχου 
Σάββα Μιχαηλίδη είναι 
να διασφαλίσει τους αυ-
στηρότερους και καλύτε-
ρους όρους ασφάλειας, 
αλλά και αισθητικής για 
τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς, ενόψει 
της έναρξης των μαθη-
τών

Δήμος Νέστου 
Σε πλήρη διάταξη τα τεχνικά συνεργεία για παρεμβάσεις στα σχολεία



info@enachannel.gr6 ΑΝΑΛΥΤΗΣΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

Η επίσκεψη του Γεωργίου του Β΄ στην Καβάλα
Ιστορικές αναζητήσεις στην “Μεγάλη Λέσχη”
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Αφορμή της ιστορικής 
αυτής ..περιήγησης 

οι δραστηριότητες που 
ξεκινούν στον εμβλημα-
τικό χώρο της “Μεγά-
λης Λέσχης” και συγκε-
κριμένα στην αίθουσα 
των εκδηλώσεων στον 
όροφο αυτής. Πρωτά-
θλημα του αθλήματος 
μπρίζ από τους συλλό-
γους Καβάλας και Δρά-
μας αλλά και μουσικές 
συναντήσεις στο άμεσο 
μέλλον στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ cosmopolis . 
ήδη το καλοκαίρι η αί-
θουσα χρησιμοποιήθηκε 
για έκθεση ζωγραφικής 
και ..ουσιαστικά “εγκαι-
νιάσθηκε” στη νέα της 
εποχή με την ανακήρυ-
ξη της Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου , ώς 
επιτίμου δημότη Καβά-
λας. 

Στο χώρο αυτό , στα 
100 και πλέον χρόνια 
λειτουργίας του έχουν 
πραγματοποιηθεί εκα-
τοντάδες εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες. Μια 
από αυτές και το γεύμα 
που δόθηκε προς τιμή 
του Βασιλιά Γεωργίου 
το 1936.

Την χρονιά εκείνη, το 
1936, επισκέφθηκε για 
πρώτη φορά την Καβά-
λα ο Γεώργιος, δεν εί-
χαν περάσει λίγοι μήνες 
από την παλινόρθωση 
της Βασιλείας στην Ελ-
λάδα. Ο Γεώργιος ήρθε 
στην Καβάλα από την 
Ξάνθη και ο λαός της 
πόλης, κατόπιν και της 
προτροπής τόσο του 
Νομάρχη όσο και του 
Δημαρχεύοντος , τον 

υποδέχθηκε στην αρχή 
της οδού Σαππαίων. Ο 
Βασιλιάς επισκέφτηκε 
την συνοικία της Πανα-
γίας  και ειδικά το σπίτι 
του Μεχμέτ Αλή όπου 
υπήρχε Αιγυπτιακή πα-
ρουσία από τους διαχει-
ριστές του Βακουφίου. 
Ο ανδριάντας του Μεχ-
μέτ Αλή ήταν τοποθετη-
μένος αλλά καλυμμένος 
με λινάτσα αφού αναμέ-
νονταν ο βασιλιάς της 
Αιγύπτου για τα επίσημα 
εγκαίνια ( .. αυτά τελικά 
έγιναν μετά 13 χρόνια).

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ 
ΑΡΧΩΝ

Ο Γεώργιος δέχθηκε τις 
αρχές της πόλης στο 
στρατηγείο του 4ου 
Σώματος Στρατού στην 
σημερινή οδό Κωνστα-
ντινίδη Ποιητή.  Είναι 
χαρακτηριστικές οι πε-
ριγραφές του τοπικού 
τύπου για την επίσκε-
ψη του Γεωργίου αλλά 
και τις ενδυματολογικές 
αποχρώσεις των κυρι-
ών αλλά και κυρίων που 
είδαν τον ….εξοχότατο. 
Όμως εμείς θα σταθού-
με στην γλαφυρή πε-
ριγραφή του συντάκτη 
του κειμένου για την 
παρουσία των καπνερ-
γατών του σωματείου 
Ανεξαρτησία. Παρά την 
αποτροπή της επίσκε-
ψης που επιχείρησε ο 
Νομάρχης Κοσμόπου-
λος , τον χαρακτηρίζει 
η εφημερίδα «εργατο-
φάγο» , οι καπνεργάτες 
, όπως λέει η εφημερίδα 
..τον μιλούν σταράτα και 
τον κοιτάζουν αγέρωχα. 

Ο Γεώργιος επισκέφθη-

κε το κτίριο των αδελ-
φών Γρηγοριάδη , σήμε-
ρα στεγάζεται το Ωδείο 
Καβάλας αλλά και την 
Μεγάλη Λέσχη όπου οι 
τοπικές αρχές των παρέ-
θεσαν γεύμα.

ΤΟ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Το κτίριο του σημερινού 
Δημοτικού Ωδείου (μαζί 
με το διπλανό κτίριο 
που ήταν ιδιοκτησία του 
Κλέωνος Κραντονέλλη), 
αποτελούσαν  και τότε 
τα αρχαιότερο από τα 
σπίτια που χτίστηκαν 
πριν το 1864 στην Κα-
βάλα μετά την έξοδο 
του Ελληνικού πληθυ-
σμού από την χερσόνη-
σο της Παναγίας. Εκεί 
όπου κατέλυσε ο Γε-
ώργιος ήταν ιδιοκτησία  
των αδελφών Ν. και Ε. 
Γρηγοριάδη, από τους 
πρώτους καπνεμπόρους. 
Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο χρησιμοποιήθη-
κε ως Τράπεζα ενώ από 
το 1987 (εγκαινιάστηκε 
στην παρούσα μορφή 
του το 1990) ανήκει 
στο Δήμο Καβάλας και 
στεγάζει το Δημοτικό 
Ωδείο. Ο έντονος νεο-
κλασικός του χαρακτή-
ρας, με τα εντυπωσιακά 
αετώματα στη στέγη, 
τους κίονες και το γλυ-
πτό διάκοσμο υποδηλώ-
νει την προσπάθεια του 
αρχιτέκτονα να τονίσει 
τη δύναμη, τον πλούτο 
και την εθνική υπερηφά-
νεια για την αρχαιοελ-
ληνική παράδοση.

Επιστρέφοντας στην 
Μεγάλη Λέσχη, στο γεύ-
μα προς τιμή του Βασι-
λιά (φωτογραφία που 

δημοσιεύουμε)  εικονί-
ζονται οι τοπικές αρχές , 
ο Γεώργιος και η συνο-
δεία του στην αίθουσα 
της Μεγάλης Λέσχης. Ο 
καθρέπτης και η μεγάλη 
ξυλόσομπα , σώζονται 
και σήμερα. Ο Γεώργιος 
επισκέφθηκε μια ακόμα 
φορά την Καβάλα, ήταν 
το καλοκαίρι του 1939, 
λίγο πριν ξεσπάσει ο 
δεύτερος Παγκόσμιος 
πόλεμος. Για την επίσκε-
ψη αυτή θα αναφερθώ 
σε επόμενο σημείωμα. 
Στις άλλες φωτογραφί-
ες που δημοσιεύουμε ο 
Γεώργιος στο μπαλκόνι 
του πανέμορφου και για 
την εποχή του και σή-
μερα κτιρίου του Δημο-
τικού Ωδείου. Η αποβί-
βαση από το αυτοκίνητο 
που τον μεταφέρει στην 
συνοικία της Παναγίας, 
μπροστά από το καλυμ-
μένο άγαλμα του Μεχ-
μέτ Αλή. Το κτίριο της 
διοίκησης του τετάρτου 
σώματος στρατού στην 
οδό Κωνσταντινίδη Ποι-
ητή όπου ο Γεώργιος 
δέχθηκε τους εκπροσώ-
πους των Καβαλιωτών.  
(Οι φωτογραφίες είναι 
από ψηφιακό αρχείο 
του ιστοτόπου του ΕΛΙΑ 
στην Γενάδειο Βιβλιοθή-
κη).

Ο Γεώργιος Β΄, βασίλευ-
σε κατά τα διαστήματα 
1922-24, 1935-1941 
και 1946-1947 , ενώ 
ήταν και πρωθυπουρ-
γός από τις 19 Απριλίου 
1941 μέχρι τις 22 Απρι-
λίου 1941.
ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ;

Είχε γεννηθεί στη Δεκέ-
λεια, βασιλική έπαυλη 
Τατοΐου το 1890. Ήταν 
πρωτότοκος γιος του 
τότε πρίγκιπα  διαδόχου 
και μετέπειτα Βασιλέως 
Κωνσταντίνου Α’ (1868-
1923) και της πριγκίπισ-
σας Διαδόχου Σοφίας 
της Πρωσίας και Ελλά-
δας (1870-1932), αδελ-
φής του Κάιζερ (Αυτο-
κράτορα) Γουλιέλμου Β΄ 
της Γερμανίας.

Ο Γεώργιος Β΄ υπήρξε 
από τις πιο δραματικές 
φυσιογνωμίες της νεώ-
τερης ελληνικής ιστορί-

ας. Σε γενικές γραμμές 
ακολούθησε τον πατέ-
ρα του, κατά τη διάρ-
κεια της ζωής του. Έτσι 
υπηρέτησε στο στρατό 
ως υπασπιστής του, πα-
ρέμεινε στο πλευρό του 
κατά τη διάρκεια της 
σύγκρουσής του με το 
Βενιζέλο και τον ακο-
λούθησε το 1917 στην 
εξορία, παραμερίστηκε 
στη σειρά διαδοχής από 
το μικρότερο αδελφό 
του Αλέξανδρο, κατόπιν 
απαιτήσεως της Αντάντ 
και του Βενιζέλου. Επέ-
στρεψε από την εξορία 
το 1920, μετά την εκλο-
γική ήττα του Βενιζέλου 
και την παλινόρθωση 
της Βασιλείας.

Μετά την Μικρασιατική 
Καταστροφή, το Κίνημα 
της 11ης Σεπτεμβρίου 
1922 και την παραίτηση 
του Κωνσταντίνου τον 
διαδέχτηκε στο θρόνο 
ως Βασιλεύς των Ελλή-
νων στις 27 Σεπτεμβρί-
ου 1922. Μετά από ένα 
χρόνο αναγκάστηκε από 
την Επαναστατική Κυ-

βέρνηση να εγκαταλεί-
ψει την Ελλάδα. Λίγους 
μήνες αργότερα με από-
φαση της εθνοσυνέλευ-
σης κηρύχθηκαν αυτός 
και ολόκληρη η δυνα-
στεία έκπτωτοι. 

Στις 27 Φεβρουαρίου 
1921 τελέστηκαν οι δι-
πλοί γάμοι του Γεωργί-
ου με την πριγκίπισσα 
της Ρουμανίας Ελισάβετ 

(1894-1956) και του 
πρίγκιπα διαδόχου της 
Ρουμανίας Καρόλου με 
την αδελφή του Γεωρ-
γίου, πριγκίπισσα Ελένη. 
Το ζευγάρι δεν απέκτησε 
παιδιά και χώρισαν στις 
6 Ιουλίου 1935 στην 
εξορία.

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

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

αποτελούν δε το περιεχόμενο μια μεγάλης εργασίας που σύντομα θα εκδοθεί. Η εφημερίδα μας ευχαριστεί τον κ. Κώστα 
Π. Παπακοσμά για την ευγενική παραχώρηση των κειμένων αυτών για τους αναγνώστες του ΑΝΑΛΥΤΗ.
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Στο «κόκκινο» παραμέ-
νει ο Νομός Καβάλας, 
αναφορικά με το επίπε-
δο στον επιδημιολογι-
κό χάρτη, ενώ ανέβηκε 
κλίμακα και η Θάσος η 
οποία είναι πλέον στο 
«πορτοκαλί» επίπεδο.

Για την Καβάλα λοι-
πόν υπάρχει παράτα-
ση των μέτρων για 
ακόμη μια εβδομάδα.

Θάσος
Η Θάσος στο “πορτοκαλί” – Η Καβάλα παραμένει στο “κόκκινο”

Υπο κατάληψη τελή από 
τα μεσάνυχτα της  Τε-
τάρτης 29 Σεπτεμβρίου 
το Γυμνάσιο και Λύκειο 
Λιμένα, καθώς τα δυο 
σχολεία συστεγάζονται 
στο ιδιο κτήριο.  Τα αιτή-
ματα τον μαθητών είναι 
η κατάργηση της βάσης 
εισαγωγής, η απαλλαγή 
από την χρήση μάσκας 
στους ανοιχτούς χώρους 
, η κατάργηση τράπεζας 
θεμάτων και η παραίτη-
ση της υπουργού Παι-
δείας Νίκης Κεραμεως. 
Τα μαθήματα θα συνε-
χιστουν για οσο διαρ-
κέσει η κατάληψη μέσω 
της πλατφόρμας webex.

Όπως τόνισε η διευθύ-
ντρια του γενικού λυ-
κείου Λιμένα στο ήδη 
τεταμένο κλίμα που επι-
κρατεί στην εκπαίδευ-
ση λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού, έρχεται 

να προστεθεί και ενας 
ακόμα μεγαλύτερος κίν-
δυνος με την διασπορά 
του ιου στο σχολείο που 

τελεί υπο κατάληψη ενώ 
αμέσως μετα θα πρέ-
πει να γίνουν γρήγορες 
διαδικασίες ώστε στο 

σχολείο να γινει απολύ-
μανση προς αποφύγει 
της διασποράς του ιού 
στην σχολική μονάδα.

Θάσος
Κατάληψη στο Γυμνάσιο – Λύκειο Λιμένα

Η τουριστική σεζόν 2021 
για τον νησί της θασου 
έφτασε στο τέλος αλλά 
αφήνει πίσω χαμόγελα 
και ικανοποίησης στους 
επιχειρηματίες και τους 
φορείς της Θασου, κα-
θώς η επισκεψιμότητα 
των τουριστών στο νησί 
σε μεγαλύτερα ποσοστά 
από αυτά που αναμενό-
ταν λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού. Την ίδια 
ώρα όμως αυτή η τουρι-
στική σεζόν που πέρασε 

φέρνει και αισιοδοξία για 
το καλοκαίρι του 2022.

Στο radio ena στους 90,5 
ο δήμαρχος της Θασου, 
κ. Λευτέρης Κυριακιδης 
κάνει τον απολογισμό 
για αυτό το καλοκαίρι, 
τονίζοντας πως ο του-
ρισμός είναι υπόθεση 
όλων των φορέων και με 
συντονισμένη ομαδική 
προσπάθεια όλων των 
φορέων του νησιού, όλοι 
μαζί τα καταφέραμε.

Θάσος
Ικανοποιημένοι δηλώνουν φορείς και επιχειρηματίες για την τουριστική σεζόν 
2021 στην Θάσο



ΗΠεριφερειακή Σύν-
θεση ανακοινώνει την 
απόφαση διαγραφής 
από την παράταξη μας 
της Περιφερειακής 
Συμβούλου Θάσου Μα-
ρίας Πολυμέρου, από 
την οποία ζητούμε να 
παραδώσει την έδρα 
της λόγω του ότι εδώ 

και καιρό η στάση της 
δεν συνάδει με τις αρ-
χές της παράταξής μας 
καθώς πληροφορού-
μαστε ότι συμμετέχει 
σε διαπραγματεύσεις 
χωρίς ίχνος πολιτικής 
ηθικής.

Η Μαρία Πολυμέρου εί-

ναι μία επιχειρηματίας 
που στηρίζει τον τόπο 
της με την επιχειρημα-
τική της δράση, αλλά 
πλέον δεν κάνει το ίδιο 
και με την πολιτική της 
στάση.

Έχει παρέλθει πολύς 
χρόνος από όταν η Μα-

ρία Πολυμέρου έπα-
ψε να συμμετέχει στις 
εσωτερικές διαδικασίες 
της παράταξης, στις δι-
αδικασίες λήψης συλ-
λογικών αποφάσεων 
και στην εν γένει λει-
τουργία της.

Η πολιτική στάση της 
Μαρίας Πολυμέρου 
έχει διαφοροποιηθεί 
ακόμη περισσότερο 
τον τελευταίο μήνα και 
είναι τέτοια που δεν 
συνάδει με αυτήν της 
Περιφερειακής Σύνθε-
σης που την ανέδειξε 
Περιφερειακή Σύμβου-
λο Θάσου στις εκλογές 
του 2019.

Συνεπώς, επειδή θε-
ωρούμε ότι η αυτή η 
στάση -της αδιαφορί-
ας και της απραξίας- 
προσβάλλει τους ψη-
φοφόρους της Θάσου, 
αποφασίζουμε την δια-

γραφή της από την πα-
ράταξή μας, αναλαμβά-
νοντας φυσικά και την 
ευθύνη της απόφασης 
μας.

Το μείζον ερώτημα εί-
ναι αν η Μαρία Πολυ-
μέρου θα αναλάβει τις 
δικές της ευθύνες όχι 
μόνο στα λόγια, αλλά 
και έμπρακτα, παραι-
τούμενη και παραδί-
δοντας την έδρα στην 
παράταξη με την οποία 
εξελέγη.

Άλλωστε, οι πράξεις 
μας είναι αυτές που 
μας καθορίζουν, όπως 
και η απραξία μας. Η 
μεταβολή της συμπε-
ριφοράς της Μαρίας 
Πολυμέρου, προφανώς 
έχει αιτίες τις οποίες 
την καλούμε να απο-
καλύψει στους πολίτες 
της Θάσου και της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης 
γενικά, χωρίς βέβαια να 
«ξεχάσει» όσα έλεγε η 
ίδια αντιπολιτευόμενη 
στην διοίκηση της Πε-
ριφέρειας.

Δεν ήταν λίγες οι φο-
ρές, που η Μαρία Πο-
λυμέρου συγκρούστηκε 
με την διοίκηση της Πε-
ριφέρειας για τα προ-
βλήματα της Θάσου, 
ακόμη και προσωπικά 
είτε με τον Χρήστο Μέ-
τιο, είτε με χωρικούς 
και θεματικούς αντι-
περιφερειάρχες, έχο-
ντας φυσικά την πλήρη 
στήριξη και υποστήρι-
ξη της Περιφερειακής 
Σύνθεσης. Ας εξηγήσει: 
Τι άλλαξε;

Στο τέλος της ημέρας, 
άλλωστε, τίποτα δεν 
μένει κρυφό και όλοι 
κρινόμαστε από τις επι-
λογές μας».
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Διαγραφή Μαρίας Πολυμέρου απο τον Χριστόδουλο Τοψίδη

Δύο χρόνια από την 
τιμή που μου έκαναν οι 
συντοπίτες μου να με 
επιλέξουν ως μοναδικό 
εκπρόσωπο της ΠΕ Θά-
σου στο περιφερειακό 
συμβούλιο ΑΜΘ, είναι οι 
μόνοι που μπορούν να 
με κρίνουν για την έως 
σήμερα πορεία μου. Δεν 
θα μπω καν στην διαδι-
κασία να απαντήσω στη 
λασπολογία και τα ψέ-
ματα που ειπώθηκαν εις 
βάρος μου. Η μοναδική 
έδρα της Θάσου ανήκει 
στους κατοίκους της οι 
οποίοι μου την εμπιστεύ-
τηκαν.

Από την πλευρά μου το 
μόνο που μπορώ να πω 
είναι ότι με αίσθημα ευ-
θύνης απέναντι τους 
προσπάθησα να αναδεί-
ξω ζητήματα που μας 
απασχολούν στο νησί 
και να προτείνω λύσεις. 
Για το σκοπό αυτό ζήτη-
σα και απαίτησα, με δυ-
νατή φωνή και πάντοτε 
στα πλαίσια των πολιτι-
κών ορίων. Σε αυτή τη 
πορεία θα συνεχίσω με 
μόνο γνώμονα την ανά-
πτυξη και την πρόοδο 
του νησιού μου και των 
συμπολιτών μου. Αυτό 
και μόνο αξίζει ώστε να 
προσπαθώ να εκπροσω-

πώ το νησί μου με όλες 
τις δυνάμεις μου.

Εχθές το πρωί μίλησα με 
τον επικεφαλής της Πε-
ριφερειακής Σύνθεσης 
κο Χριστόδουλο Τοψίδη 
και του ανέλυσα τις σκέ-
ψεις μου, τους λόγους 
και την απόφαση μου 
να ανεξαρτητοποιηθώ. 
Μου ζήτησε χρόνο πριν 
στείλω οποιαδήποτε δη-
μόσια δήλωση. Ενώ το 
σεβάστηκα, αυτός έστει-
λε δελτίο τύπου όπου 
ανακοίνωνε τη διαγρα-
φή μου, χωρίς φυσικά 
να τηρεί τα απαιτούμενα 
εκ του κανονισμού στοι-

χεία όπως τις υπογραφές 
τουλάχιστον 8 συμβού-
λων από τους 12 της Πε-
ριφερειακής Σύνθεσης. 
Ακολούθως απέστειλα 
στον πρόεδρο του περι-
φερειακού συμβουλίου 
τη δήλωση Ανεξαρτητο-
ποίησης μου, όπως την 
είχα ετοιμάσει.

Η συμπεριφορά αυτή 
επιβεβαιώνει το ορθό 
της απόφασης μου. Ο 
κόσμος δεν ενδιαφέ-
ρεται για προσωπικές 
διαφωνίες αλλά για 
διεκδικήσεις,έργα και 
αποτελέσματα. Το μόνο 
χρέος που έχω, η μόνη 

υπόσχεση που δίνω, στο 
κόσμο της Θάσου είναι 
ότι θα είμαι παρούσα 
στα ζητήματα που μας 
απασχολούν και θα δου-
λέψω με όλες τις δυνά-

μεις μου ώστε να έχου-
με πρακτικά μετρήσιμα 
αποτελέσματα στους 
τομείς που αφορούν την 
κοινωνία.

Μαρία Πολυμέρου
Η μοναδική έδρα της Θάσου ανήκει στους κατοίκους της οι οποίοι μου την εμπιστεύτηκαν

Σε αποκλειστική δήλωσή 
του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας κ. Νικόλαου Πα-
ναγιωτόπουλου στο ΕΝΑ 
CHANNEL σχολιάστηκε 
η αγορά των γαλλικών 
φραγατών αλλά και η 
ισχυρή και ηχηρή συμ-
φωνία ΕΛΛΑΣ – ΓΑΛΛΙΑ. 

Ο κ. Υπουργός τόνισε 
ότι  με μελέτη όλων των 

προτάσεων, εμπιστοσύνη 
στο Πολεμικό Ναυτικό 
και με σύνεση πήραμε 
αποφάσεις που άλλοι 
δεν τολμούσαν επί δεκα-
ετίες. Μετά την Πολεμική 
Αεροπορία και τα Rafale 
και το Πολεμικό Ναυτικό 
θωρακίζεται με Belharra. 
Ελλάς– Γαλλία – Συμμα-
χία. Reloaded

Παναγιωτόπουλος για γαλλικές φρεγάτες
Πήραμε αποφάσεις που άλλοι δεν τολμούσαν
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Απολογισμός του Δήμου Καβάλας για την τουριστική σεζόν

Ο Δήμαρχος Καβάλας, 
Θόδωρος Μουριάδης, 
ο Πρόεδρος της Δη-
μωφέλειας, Παναγιώ-
της Αγγελίδης και ο 
Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Τουριστικής Προ-
βολής, Κώστας Πε-
φάνης, παρουσία του 
Προέδρου της Ένω-
σης Ξενοδόχων Καβά-
λας, Αντώνη Μιτζάλη 
και των παραγόντων 
της τοπικής αγοράς, 
Μάρκου Δέμπα (Πρό-
εδρος Επιμελητηρί-
ου Καβάλας), Βασίλη 

Λεμονίδη (Πρόεδρος 
Εμπορικού Συλλόγου 
Καβάλας) και Γιώργου 
Βαφείδη (Πρόεδρος 
Καφεζυθοπωλών Κα-
βάλας), παραχώρησαν 
συνέντευξη τύπου την 
Τρίτη 28 Σεπτεμβρί-
ου 2021, προκειμένου 
να αναφερθούν στην 
τουριστική κίνηση που 
παρουσίασε η περιοχή 
μας, κατά τη διάρκεια 
της φετινής καλοκαιρι-
νής περιόδου.

Ο κ. Μουριάδης, μετα-

ξύ άλλων, επισήμανε 
ότι “η Καβάλα, λόγω 
της στοχευμένης προ-
βολής στα έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα ενη-
μέρωσης της Ελλάδας 
και του εξωτερικού, 
έγινε σημείο αναφο-
ράς της τουριστικής 
κίνησης στην ΑΜ-Θ, 
αξιοποιώντας αφενός 
μεν την ιστορία και τη 
θρησκευτική της πα-
ράδοση και αφετέρου 
την ιδιαίτερη φυσι-
κή ομορφιά της” και 
πρόσθεσε “οι χιλιάδες 
επισκέπτες του Δήμου 
Καβάλας είχαν την 
ευκαιρία να δουν από 
κοντά το φρούριο της 
πόλης, τον αρχαιολο-
γικό χώρο των Φιλίπ-
πων και τα σημεία που 
κύρηξε το λόγο του 
Θεού ο Απόστολος των 
Εθνών Παύλος. Πα-
ράλληλα, επισκέφθη-

καν τις εγκαταστάσεις 
των Λασπολούτρων 
στις Κρηνίδες, αυξά-
νοντας κατακόρυφα το 
συνολικό ποσοστό του 
ιαματικού τουρισμού, 
σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 
2020.

Ο Δήμος Καβάλας”, 
όπως υπογράμμισε ο κ. 
Μουριάδης “πρωταγωνί-
στησε για μια ακόμη χρο-
νιά και στον Πολιτιστικό 
Τουρισμό, με τη ριζική 
ανανέωση του φεστιβάλ 
Cosmopolis, το οποίο 
αγκάλιασε περισσότερες 
γειτονιές της πόλης και 
απέσπασε κολακευτικά 
σχόλια από θεατές και 
κριτικούς για την εξω-
στρέφεια και την ποιότη-
τα του.

Τη φετινή τουριστική 
περιόδο” είπε κλείνο-
ντας τη σύντομη τοπο-
θέτηση του ο Δήμαρχος 

Καβάλας “δοκιμάσαμε 
τις αντοχές μας και βρε-
θήκαμε αντιμέτωποι με 
πρωτόγνωρες συνθήκες, 
ωστόσο χάρη στον επαγ-
γελματισμό των στελε-
χών της “Δημωφέλεια” 
και την άψογη συνερ-
γασία των εκπροσώπων 
της τοπικής αγοράς, κα-
ταφέραμε από τη μια να 
φανούμε συνεπείς απέ-
ναντι σ’ αυτούς που επέ-
λεξαν την πιο όμορφη 
πόλη της Ελλάδας για τις 
διακοπές τους και από 
την άλλη να τονώσουμε, 

στο μέτρο του δυνατού, 
την οικονομία της Καβά-
λας. Ευελπιστώ ότι την 
επόμενη χρονιά θα μας 
δοθεί η δυνατότητα να 
αναπτύξουμε πλήρως 
τον σχεδιασμό μας για 
τον Τουρισμό και χωρίς 
τους περιορισμούς της 
παρελθούσας διετίας, 
να μεγιστοποιήσουμε έτι 
περαιτέρω τα οφέλη που 
μπορεί να μας προσφέ-
ρει η περίοπτη θέση μας 
στον τουριστικό χάρτη 
της βόρειας Ελλάδας”.

Στην υπογραφή μιας 
νέας συμφωνίας μί-
σθωσης ακινήτου προ-
χώρησε η διοίκηση της 
ΒΙΟ.ΠΑ. Καβάλας ΑΕ 
με επιχείρηση που θα 
υλοποιήσει επένδυση 
εντός των οργανωμέ-
νων υποδομών της.

Το μισθωτήριο μεταξύ 
των δύο μερών έλυσε 
επίσης και ένα χρόνιο 
πρόβλημα, αξιοποιώντας 
το συγκεκριμένο ακίνητο 

που είχε μισθωθεί από 
επιχειρηματία ο οποίος 
δεν ενδιαφέρεται πλέον 
για την ανάπτυξή του, 
λόγω αλλαγής των επι-
χειρηματικών του πλά-
νων.
Το Διοικητικό συμβούλιο 
έχει πάντα ως προτεραι-
ότητα τη στήριξη των 
επιχειρήσεων. Λειτουρ-
γώντας από την ανάλη-
ψη των καθηκόντων του 
έως σήμερα συλλογικά 
και μεθοδικά, κατάφερε 
να εξυγιάνει την επιχεί-

ρηση, να την καταστή-
σει οικονομικά βιώσιμη 
και να αποκαταστήσει τη 
φήμη της.
Έχοντας τη στήριξη των 
μέτοχων του το Βιοτε-
χνικό Πάρκο καβάλας 
είναι σε θέση πλέον να 
επιβεβαιώσει την ανα-
πτυξιακή του δυναμική, 
προσελκύοντας νέους 
επενδυτές ακόμα και υπό 
τις παρούσες ιδιαίτερες 
συνθήκες που έχει προ-
καλέσει η πανδημία του 
Covid-19.v

ΒΙΟ.ΠΑ Καβάλας
Υπογραφή μιας νέας συμφωνίας μίσθωσης ακινήτου



ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΡΩΝΙΑ

Ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Α’ στις 5 Μαρτίου του 1913 γευμάτιζε στη Θες/νικη και συνομιλούσε 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 καθώς έκανε 
τον απογευματινό του περίπατο.

<< Είδες τη ζωγραφιά 
του μωρού μας; Δεν 
είναι ό,τι πιο όμορφο 
έχεις δει;>> λέει η μη-
τέρα με καμάρι στο μεγα-
λύτερο 5χρονο παιδί της 
όταν αντικρίζει τη πρώτη 
ζωγραφιά του μικρότερου 
νέου μέλους της οικογέ-
νειας. Και ναι, το λέει στο 
άλλο της παιδί!

<<Ευτυχώς που υπάρχει 
ο Γιώργος σε αυτή τη 
τάξη και έχω ελπίδες ότι 
θα παραδειγματιστεί-
τε…>> λέει ο καθηγητής 
στην υπόλοιπη τάξη κα-
θιστώντας της σαφές ότι 
όλοι οι υπόλοιποι μαθητές 
υστερούν σε σχέση με το 
Γιώργο.

Αρχικά, ας αντιμετωπίσου-
με τη ζήλεια ως ένα φυσι-
ολογικό συναίσθημα. Άλ-
λωστε, υπάρχει ενήλικας 
που δεν έχει ζηλέψει ποτέ 
στη ζωή του; Ας μη λέμε 
ψέματα, έστω και λίγο 
όλοι έχουμε ζηλέψει κάτι!

Η ζήλεια είναι ένα τόσο 
αποδεκτό συναίσθημα δε, 
αν αναλογιστούμε ότι εμ-
φανίζεται περίπου στους 8 
πρώτους μήνες ζωής ενός 
ανθρώπου. Άρα, το μόνο 
που διαφέρει από άν-
θρωπο σε άνθρωπο είναι 
ο τρόπος έκφρασης και η 
δυναμική αυτού του συ-
ναισθήματος που διαφο-
ροποιείται ανάλογα με την 
ιδιοσυγκρασία του κάθε 
ατόμου.

Tί κάνουμε όταν το παι-
δί μας-μαθητής μας ζη-
λεύει;

<< Τα καλά παιδιά δε 
ζηλεύουν>> είναι μια 
απόλυτα λανθασμένη 
φράση για να αποτρέψου-
με ένα παιδί να ζηλεύει. 
Δηλαδή αυτό είναι ένα 
κακό παιδί; Αφου ζηλέυει! 
Είναι δεδομένο…δεν θα 
το απαξιώσουμε ούτε θα 
το μηδενίσουμε ως συναί-
σθημα. 

Η ανάγκη για υπεύθυνη 
αντιμετώπιση της ζήλειας 
των παιδιών-μαθητών από 
γονείς και εκπαιδευτικούς 
είναι επιβεβλημένη καθώς 
λανθασμένοι χειρισμοί 
μπορεί να αποβούν μοιραί-
οι και το συναίσθημα αυτό 
να ριζώσει αλλα και να 
διογκωθεί σε καταστρο-
φικό βαθμό στη ζωή των 
παιδιών και να τα συντρο-
φεύει στις οικογενειακές 
και διαπροσωπικές τους 
σχέσεις.
• Αρχικά ωθούμε ένα 
παιδί-μαθητή να μας εμπι-
στευτεί και να εξωτερι-

κεύσει το συναίσθημα της 
ζήλειας που νιώθει απενο-
χοποιημένα και συνειδη-
τοποιημένα. Όσο λιγότερο 
ένοχα αισθάνονται για τα 
συναισθήματά τους, τόσο 
πιο εύκολα θα μπορέσουν 
να τα αποδεχτούν και να 
τα αποβάλλουν σε ικανο-
ποιητικό βαθμό.
• Επιπρόσθετα, μπαί-
νουμε στη θέση του παι-
διού που ζηλευει! Μήπως 
έχει δίκιο τελικά; Μήπως 
δεν ήταν καλό να το συ-
γκρίνουμε με το αδερφάκι 
του, μήπως στο αδερφάκι 
πήραμε καινούρια κασετί-
να ενώ αυτό έχει την ίδια 
δύο χρόνια, μήπως συνέ-
χεια κάνουμε πικρόχολα 
σχόλια σε συγκεκριμένους 
μαθητές ενώ αποθεώνου-
με συστηματικά άλλους; 
Μήπως εμείς πυροδοτού-
με τη ζήλεια του και δημι-
ουργούμε ανασφάλειες;
• Τέλος, ενισχύουμε 
την αυτοπεποίθηση ενός 
παιδιού με κάθε δυνατό 
τρόπο. Υποδεικνύουμε τα 
ισχυρά στοιχεία της προ-
σωπικότητάς του, ζητάμε 
τη βοήθειά του, ενισχύου-
με τις δεξιότητές του και 
το βοηθάμε να αγαπήσει 
τον εαυτό του και να απο-
φεύγει τις συγκρίσεις με 
τους υπόλοιπους. 

Όλοι έχουν ξεχωριστή 
και δυνατή προσωπι-
κότητα. Ας <<ακούσου-
με>> τη κραυγή ζήλειας 
των παιδιών ώστε να 
μπορούμε να τη διαχει-
ριστούμε δυναμικά και 
αποτελεσματικά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ρώτησαν κάποτε τον Αλέξανδρο ποιος είναι κατα τη γνώμη του ο 
καλύτερος Βασιλιάς και εκείνος απάντησε:
‘’Εκείνος που διατηρεί τους φίλους του προσφέροντάς τους δώρα 
και κάνει φίλους τους εχθρούς του με ευεγερσίες’’.
Κάποτε ο Αλέξανδρος στα νιάτα του αφοσιώθηκε στη γοητεία 
μιας ωραίας παλλακίδας και απομακρύνθηκε απο τα καθήκοντά 
του. Ο μέγας δάσκαλός του ο Αριστοτέλης τον παρατήρησε αυ-
στηρά και του υπενθύμησε οτι ο προορισμός του ήταν να φωτίσει 
με τη λάμψη του όλους τους λαούς που θα κατακτήσει και να 
μείνει αθάνατο το όνομά του στις μέλλουσες γενιές που θα θαυ-
μάσουν τα κατορθώματά του. Πράγματι ο Αλέξανδρος άκουσε 
τον δάσκαλο και αφοσιώθηκε στα σχέδιά του. 
Η ευφυέστατη παλλακίδα όμως, κατάλαβε οτι αιτία ήταν ο Αρι-
στοτέλης και βάλθηκε να τον εκδικηθεί....
(Συνεχίζεται)

12.10.1944 Αρχίζει η αποχώρηση των Γερμανικών δυνάμεων από 
την Αθήνα.

13.10.1904 Ο Μακεδονομάχος Παύλος Μελάς κατόπιν προδοσί-
ας των κομιτατζήδων κυκλώνεται από Τουρκικό απόσπασμα στο 
χωριό Σιάτιστα και τραυματίζεται θανάσιμα.

15.10.1867 Ο βασιλιάς των Ελλήνων Γεώργιος Α’ νυμφεύεται 
στην Πετρούπολη της Ρωσίας την πριγκίπισσα Όλγα. 

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

Α ν τ ι μ ε τ ω π ί -
ζοντας τα συ-
ν α ι σ θ ή μ α τ α 
ζήλειας των 
παιδιών και 
εφήβων ήρεμα 
και αποτελε-
σματικά

ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΗΛΕΙΑ:
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

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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«Η ηπιότερη του ανα-
μενόμενου ύφεση το 
α΄ τρίμηνο του 2021 
και τα εισερχόμενα 
στοιχεία για το β΄ τρί-
μηνο μας κάνουν ακό-
μη πιο αισιόδοξους σε 
σχέση με τις προηγού-
μενες προβλέψεις» 
σημειώνει ο διοικη-
τής της ΤτΕ σε συνέ-
ντευξή του στο Global 
Finance Magazine

Η ηπιότερη του αναμε-
νομένου ύφεση το α΄ 
τρίμηνο του 2021 και 
τα εισερχόμενα στοιχεία 
για το β΄ τρίμηνο μας 
κάνουν ακόμη πιο αι-
σιόδοξους σε σχέση με 
τις προηγούμενες προ-
βλέψεις, υπογραμμίζει ο 
διοικητής της ΤτΕ, Γιάν-
νης Στουρνάρας σε συ-
νέντευξή του στο Global 
Finance Magazine και 
την Tiziana Barghini

Ακολουθεί ολόκληρη η 
συνέντευξη:

1) Ποιες είναι οι προ-
οπτικές της ελληνι-
κής οικονομίας για το 
προσεχές δωδεκάμη-
νο; Ποιος είναι ο κυρι-
ότερος κίνδυνος;
Η οικονομική δραστη-
ριότητα στην Ελλάδα 
προβλέπεται να ανακάμ-
ψει έντονα τα επόμενα 
τρίμηνα. Η ηπιότερη του 
αναμενομένου ύφεση το 
α΄ τρίμηνο του 2021 και 
τα εισερχόμενα στοιχεία 
για το β΄ τρίμηνο μας 
κάνουν ακόμη πιο αισι-
όδοξους σε σχέση με τις 
προηγούμενες προβλέ-
ψεις. Η ανάκαμψη στηρί-
ζεται κυρίως στη ζήτηση 
που έχει συσσωρευθεί 
λόγω της αναβολής δα-
πανών κατά την πανδη-

μία (pent-up demand), 
στην έναρξη της υλο-
ποίησης επενδυτικών 
σχεδίων στο πλαίσιο του 
Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικό-
τητας και στη σημαντική 
αύξηση των τουριστικών 
εισπράξεων σε σύγκριση 
με το 2020. Όσον αφορά 
τα δημόσια οικονομικά, 
για το 2021 αναμένεται 
σημαντικό πρωτογενές 
έλλειμμα, το οποίο θα 
αντιστραφεί το επόμενο 
έτος, όταν θα έχουν απο-
συρθεί τα περισσότερα 
από τα δημοσιονομικά 
μέτρα στήριξης της οικο-
νομίας. Ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος για τα επόμενα 
τρίμηνα εξακολουθεί να 
είναι η εξέλιξη της παν-
δημίας σε εθνικό και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Αν 
και η πρόοδος του προ-
γράμματος εμβολιασμού 
είναι ικανοποιητική, η 
εξάπλωση μεταλλάξεων 
του ιού αποτελεί πηγή 
αβεβαιότητας.

2) Πόσο ισχυρός είναι 
ο τραπεζικός τομέας 
και πώς εξελίσσεται 
η χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων;
Τα τελευταία χρόνια τα 
βασικά χρηματοοικονο-
μικά μεγέθη των ελλη-
νικών τραπεζών βελτι-
ώθηκαν σημαντικά. Σε 
σύγκριση με το Μάρτιο 
του 2016, το απόθεμα 
των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων (ΜΕΔ) 
έχει μειωθεί κατά 50% 
και πλέον, κυρίως μέσω 
τιτλοποιήσεων με αξι-
οποίηση του Προγράμ-
ματος Προστασίας 
Στοιχείων Ενεργητικού 
(«Ηρακλής»). Οι τράπε-
ζες κατόρθωσαν να μη-
δενίσουν την εξάρτησή 

τους από το μηχανισμό 
έκτακτης ενίσχυσης σε 
ρευστότητα (ELA) και 
ανέκτησαν την πρόσβα-
ση στις αγορές χονδρι-
κής χρηματοδότησης, 
εκδίδοντας μη καλυμμέ-
νες ομολογίες υψηλής 
εξοφλητικής προτεραι-
ότητας και κεφαλαιακά 
μέσα. Δύο συστημικές 
τράπεζες επίσης προσέ-
φυγαν στις αγορές κεφα-
λαίων και πραγματοποίη-
σαν με επιτυχία αυξήσεις 
μετοχικού κεφαλαίου το 
2021. Επί του παρόντος, 
οι τράπεζες διαθέτουν 
επαρκή ρευστότητα και 
κεφαλαιακά αποθέματα 
ασφαλείας που τους επι-
τρέπουν να χορηγήσουν 
δάνεια στην πραγματική 
οικονομία. Όμως, το πο-
σοστό των ΜΕΔ στο σύ-
νολο των δανείων παρα-
μένει το υψηλότερο στη 
ζώνη του ευρώ και απο-
τελεί ανασταλτικό παρά-
γοντα για την πιστωτική 
επέκταση, ιδίως προς τις 
μικρές επιχειρήσεις, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται 
από υψηλότερο πιστωτι-
κό κίνδυνο. Σύμφωνα με 
τα επιχειρηματικά σχέδια 
των τραπεζών, οι θετι-
κές μακροοικονομικές 
προοπτικές και οι χρημα-
τοδοτικές ευκαιρίες τις 
οποίες προσφέρει ο Μη-
χανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας μπορούν 
να ενισχύσουν σημαντι-
κά την πιστωτική επέκτα-
ση τα επόμενα χρόνια.

3) Η υγειονομική κρί-
ση έχει επιφέρει μό-
νιμες αλλαγές στην 
οικονομία; Υπάρχει 
κάποιο δεδομένο που 
θα ωθούσε τις κεντρι-
κές τράπεζες να μετα-
βάλουν την πολιτική 

τους;
Η πανδημία προκάλεσε 
παροδική επιβράδυνση 
του δυνητικού ρυθμού 
ανάπτυξης της οικονομί-
ας, όμως τα μέτρα στήρι-
ξης που έλαβαν τόσο οι 
δημοσιονομικές όσο και 
οι νομισματικές αρχές 
εκτιμάται ότι θα αμβλύ-
νουν τις μακροπρόθε-
σμες αρνητικές επιπτώ-
σεις στην οικονομία. 
Ειδικότερα, το ευρω-
παϊκό μέσο ανάκαμψης 
NGEU, που στοχεύει στη 
χρηματοδότηση επενδυ-
τικών σχεδίων μεγάλης 
κλίμακας σε τομείς όπως 
η πράσινη οικονομία και 
ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός, αναμένεται να 
βελτιώσει το μακροπρό-
θεσμο αναπτυξιακό δυ-
ναμικό της οικονομίας.

Όσον αφορά τη νομι-
σματική πολιτική, κατά 
τη γνώμη μου η κατεύ-
θυνση της νομισματικής 
πολιτικής της ΕΚΤ παρα-
μένει ενδεδειγμένη. 

Η πείρα μάς διδάσκει 
ότι χρειάζεται υπομονή 
και πρέπει να αποφεύ-
γονται οι πρόωρες προ-
σαρμογές της πολιτικής. 
Υπό τις τρέχουσες περι-
στάσεις, είναι αναγκαίο 
η νομισματική πολιτική 
να διατηρήσει μια διευ-
κολυντική κατεύθυνση 
προκειμένου να επιτύ-
χουμε το μεσοπρόθεσμο 
στόχο μας για τον πλη-
θωρισμό (2%). Μάλιστα, 
στο πλαίσιο της νέας 
στρατηγικής μας για τη 
νομισματική πολιτική και 
των αναθεωρημένων εν-
δείξεων που παρέχουμε 
για τη μελλοντική κα-
τεύθυνση της πολιτικής 
μας (forward guidance), 
καταστήσαμε σαφές ότι 
η δέσμευσή μας να απο-
φύγουμε μια πρόωρη 
αυστηροποίηση της νο-
μισματικής πολιτικής εν-
δεχομένως συνεπάγεται 
πρόσκαιρες περιόδους 
διαμόρφωσης του πλη-
θωρισμού πάνω από το 
στόχο. 
Μόλις η οικονομία επα-
νέλθει σε τροχιά στα-
θερής ανάκαμψης και 
υπάρχουν σαφείς ενδεί-
ξεις σύγκλισης του πλη-
θωρισμού προς το στό-
χο του σε διαρκή βάση, 
τότε θα πρέπει να προ-
χωρήσουμε σε σταδιακή 
προσαρμογή, χρησιμο-
ποιώντας με ευελιξία τα 

εργαλεία που έχουμε στη 
διάθεσή μας.

4) Ποιες είναι οι προ-
οπτικές για την ευρω-
παϊκή οικονομία συ-
νολικά;
Η ανάκαμψη της οικονο-
μίας στην ΕΕ και τη ζώνη 
του ευρώ αναμένεται 
να είναι ισχυρή το 2021 
και το 2022, χάρη στη 
ζήτηση που έχει συσσω-
ρευθεί λόγω της αναβο-
λής δαπανών κατά την 
πανδημία, στη σημαντική 
πρόσθετη δημοσιονομι-
κή στήριξη που θα διο-
χετευθεί εν μέρει μέσω 
του NGEU και στην αυ-
ξημένη εξωτερική ζήτη-
ση που θα ενισχυθεί από 
τις πρόσφατες δέσμες 
δημοσιονομικών μέτρων 
στις ΗΠΑ. Το ΑΕΠ προ-
βλέπεται να επανέλθει 
στα προ της κρίσης επί-
πεδα στο τέλος του 2021 
τόσο στην ΕΕ όσο και τη 
ζώνη του ευρώ συνολι-
κά, παρότι θα υπάρχουν 
σημαντικές αποκλίσεις 
των ρυθμών ανάκαμψης 
μεταξύ των επιμέρους 
κρατών-μελών. Η άνο-
δος του πληθωρισμού 
εφέτος αναμένεται να 
είναι εν πολλοίς παρο-
δική, καθώς οφείλεται 
σε φαινόμενα συμφό-
ρησης στην πλευρά της 
προσφοράς λόγω της 
πανδημίας, και οι κεντρι-
κές τράπεζες θα πρέπει 
να δουν πέρα από αυτή 
την προσωρινή άνοδο 
του πληθωρισμού. Η 
σαφής επικοινωνία σε 
σχέση με τις προοπτικές 
της νομισματικής πο-
λιτικής θα έχει κρίσιμη 
σημασία για τη διαμόρ-
φωση των προσδοκιών 
για τον πληθωρισμό και 
την αποφυγή μιας πρό-
ωρης αυστηροποίησης 
των χρηματοπιστωτικών 
συνθηκών. Η αβεβαιότη-
τα εξακολουθεί να είναι 
αυξημένη και οι κίνδυ-
νοι που περιβάλλουν 
τις προοπτικές για την 
ανάπτυξη παραμένουν 
υψηλοί, αλλά συνολικά 
ισορροπημένοι. Η επιδη-
μιολογική κατάσταση, οι 
γεωπολιτικές εντάσεις 
που ενδεχομένως θα 
οδηγήσουν σε έξαρση 
των μεταναστευτικών 
ροών, οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και η 
δυναμική του ιδιωτικού 
και του δημόσιου χρέους 
δημιουργούν ανησυχίες 
και επιβάλλουν διαρκή 

επαγρύπνηση.

5) Τι σας ανησυχεί πε-
ρισσότερο;
Η παρούσα κρίση δι-
αφέρει από την προη-
γούμενη που ξεκίνησε 
πριν από σχεδόν 13 
χρόνια, ως προς το ότι 
η κατεύθυνση της νο-
μισματικής και ιδίως 
της δημοσιονομικής 
πολιτικής είναι πιο 
σωστή.

Παράλληλα, η Ελλάδα 
έχει ξεπεράσει πολλά 
από τα προβλήματα που 
την είχαν οδηγήσει στην 
κρίση δημόσιου χρέους 
το 2010. Εντούτοις, δύο 
ζητήματα ενδεχομένως 
αποτελούν πηγή ανη-
συχίας. Το πρώτο είναι 
η τελική επίπτωση της 
πανδημίας στο τραπεζι-
κό σύστημα. Οι δανειο-
λήπτες από ευάλωτους 
τομείς της οικονομίας 
μπορεί να αντιμετωπί-
σουν σοβαρά προβλήμα-
τα μετά την πλήρη άρση 
των μέτρων στήριξης, 
ενώ η αυξανόμενη δι-
ασύνδεση μεταξύ του 
δημόσιου τομέα και των 
τραπεζών είναι ανησυ-
χητική. Αυτοί οι κίνδυνοι 
για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα έρχονται 
να προστεθούν σε ήδη 
υπάρχοντες, όπως η επί-
δραση του περιβάλλο-
ντος χαμηλών επιτοκίων 
στις τράπεζες, αλλά και 
σε άλλους που αποκτούν 
αυξανόμενη σπουδαι-
ότητα στον παγκόσμιο 
χάρτη κινδύνων, π.χ. οι 
κίνδυνοι που συνδέονται 
με την κλιματική αλλαγή.

Δεύτερον, η έντονη άνο-
δος του λόγου του δημό-
σιου χρέους καθιστά την 
οικονομία ευάλωτη σε 
νέες αρνητικές εξωτερι-
κές διαταραχές. Τα προ-
σωρινά μέτρα θα πρέπει 
να παραταθούν για όσο 
χρόνο είναι αναγκαίο 
προκειμένου να αποφευ-
χθούν οι επιπτώσεις της 
απότομης απόσυρσής 
τους. Ωστόσο, δεν υπάρ-
χει κανένα περιθώριο για 
χαλάρωση των πιο μα-
κροπρόθεσμων στόχων 
όσον αφορά τα πρωτο-
γενή πλεονάσματα, τα 
οποία αποτελούν προϋ-
πόθεση ώστε οι χρημα-
τοδοτικές ανάγκες για 
την επόμενη δεκαετία να 
παραμείνουν διαχειρίσι-
μες.
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Στουρνάρας: Προβλέπεται ισχυρή ανάκαμψη για την 
ελληνική οικονομία τα επόμενα τρίμηνα



Ένα ανήλικο κορι-
τσάκι νοσηλεύτηκε με 
κορωνοϊό τις προη-
γούμενες ημέρες στο 
Γενικό Νοσοκομείο 
Καβάλας.

Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες οι γονείς του είναι 
αρνητές με αποτέλεσμα 
να κάνουν δυσκολότερη 
την διαδικασία νοσηλεί-
ας του παιδιού.

Μετά από αρκετή συζή-
τηση το παιδί νοσηλεύ-
τηκε ωστόσο αλλά χρει-
άστηκε να διακομιστεί σε 
Νοσοκομείο της Θεσσα-
λονίκης.
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Καβάλα 
Ανήλικο παιδί αρνητών διακομίστηκε με κορωνοϊό σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Τον Αύγουστο είχαμε 
τρεις χιλιάδες περισσό-
τερα κρούσματα κορω-
νοϊού σε παιδιά ηλικίας 
4 έως 17 ετών σε σχέση 
με τον Σεπτέμβριο, οπό-
τε άνοιξαν και τα σχο-
λεία τόνισε στον ΣΚΑΪ 
η υπουργός Παιδείας 
Νίκη Κεραμέως. Όπως 
ανέφερε τον Αύγουστο 
καταγράφηκαν 17 χιλιά-
δες κρούσματα σε παι-
διά ενώ το Σεπτέμβριο 
14 χιλιάδες κρούσματα. 
«Λειτούργησαν τα πρω-
τόκολλα» δήλωσε η κ. 
Κεραμέως.

Η υπουργός αποκάλυψε 
ότι πάνω από 90% των 
επιβεβαιωμένων κρου-

σμάτων στα σχολεία 
προέρχονται από τα self 
test, λέγοντας πως είναι 
ένα πολύτιμο εργαλείο 
εντοπισμού των ασυ-
μπτωματικών για να πε-
ριορίσουμε τη διαφθορά.

«Πάνω από το 91% των 
καθηγητών των ΑΕΙ έχει 
εμβολιαστεί με δύο δό-
σεις. Πάνω από 87% του 
προσωπικού επίσης με 
δύο δόσεις. Οι φοιτητές 
έχουν ανοδική πορεία, 
έχουμε ξεπεράσει το 
77% των φοιτητών που 
έχουν εμβολιαστεί του-
λάχιστον με μια δόση ή 
έχουν νοσήσει» διευκρί-
νισε.

Ελλάδα 
Κεραμέως | Μειώθηκαν τα κρούσματα σε παιδιά τον Σεπτέμβριο με τα 
σχολεία ανοιχτά

Ξεκάθαρη ότι όλος ο 
κόσμος θα κάνει την 
τρίτη δόση του εμβο-
λίου κατά του κορο-
νοϊού εμφανίστηκε η 
Καθηγήτρια Επιδημιο-
λογίας και Προληπτι-
κής Ιατρικής, Θεοδώ-
ρα Ψαλτοπούλου.

Μάλιστα, μιλώντας στον 
ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι «το 
95% όσων πεθαίνουν 
καθημερινά δεν έχουν 
κάνει ούτε μια δόση».

«Ειδικά όσοι έχουν ανα-
πνευστικά έχουν μεγάλο 
πρόβλημα να πεθάνουν 
ή να κολλήσουν, και τα 

άτομα που έχουν καρ-
διολογικό πρόβλημα θα 
νοσήσουν βαρύτερα και 
έχουν μεγάλο πρόβλη-
μα να πεθάνουν από τον 
κορονοϊό», εξήγησε η κ. 
Ψαλτοπούλου αναφορι-
κά με την τρίτη δόση.

Παράλληλα, είπε ότι δεν 
υπάρχει πρόβλημα 
κάποιος να κάνει την 
τρίτη δόση και το εμ-
βόλιο της γρίπης, ακό-
μα και την ίδια ημέ-
ρα, προσθέτοντας ότι οι 
ανοσοκατεσταλμένοι και 
τα ηλικιωμένα άτομα θα 
έχουν πολύ μεγαλύτερη 
προστασία από τον κο-
ρονοϊό με την αναμνη-

στική δόση.
Για όσους έκαναν τα δυο 
εμβόλια και μετά νόση-
σαν η επιδημιολόγος 
σημείωσε ότι το πιθανό-
τερο είναι πως δεν χρει-
άζεται τρίτη δόση, γιατί η 
νόσος βοηθάει πολύ να 
αυξήσεις την αντισωμα-
τική σου απάντηση.

«Τουλάχιστον ας πε-
ράσουν 6 μήνες από 
τη νόσηση για να δού-
με τα αντισώματα αν 
χρειάζεται. Δεν μπο-
ρεί να σου κάνει κάτι 
κακό, αλλά μπορεί 
να μην είναι ακριβώς 
χρήσιμο», σημείωσε.

Ελλάδα 
Κορονοϊός – Ψαλτοπούλου | Στο τέλος όλοι θα κάνουμε τρίτη δόση



«Το φυσικό αέριο ήρθε 
για να κάνει ευκολότε-
ρη την ζωή νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων είπε 
την Παρασκευή από την 
Καβάλα ο διευθύνων 
σύμβουλος της Δημόσι-
ας Επιχείρησης Δικτύων 
Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) 
Μάριος Τσάκας, κατά τη 
διάρκεια ενημερωτικής 
εκδήλωσης για το «μεγα-
λύτερο έργο υποδομής, 
μετά τον ηλεκτρισμό», 
όπως χαρακτήρισε το 
έργο ανάπτυξης δικτύ-
ων διανομής φυσικού 
αερίου για νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις, η πρώ-
τη φάση του οποίου ξε-
κινά τις επόμενες μέρες 
στην Καβάλα, ενώ στο 
σύνολο της Περιφέ-
ρειας ΑΜ-Θ έχουν ήδη 
ξεκινήσει οι εργασίες.

Στην εκδήλωση που δι-
οργάνωση η ΔΕΔΑ και 
το Επιμελητήριο Καβά-
λας, έγινε εκτενής ενη-
μέρωση γύρω από τα 
οφέλη, τις διαδικασίες 
και τα κόστη της χρήσης 
φυσικού αερίου τόσο 
σε οικιακούς, όσο και 
εμπορικούς και βιομη-
χανικούς καταναλωτές.

Ο κ. Τσάκας αναφέρθηκε 
στην σημασία της μεγά-
λης αυτής επένδυσης 
για την περιφέρεια ΑΜΘ. 
Τόνισε ότι θα αποτελεί 
μοχλό ανάπτυξης. Συ-

γκεκριμένα υπογράμμισε 
την δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας με τη  δη-
μιουργία νέων επαγγελ-
μάτων σχετικών με την 
παροχή του αερίου και 
τη συντήρηση του δικτύ-
ου. Θα συμμετέχουν επί-
σης τοπικοί μηχανικοί και 
κατασκευαστές. Μεγάλο 
όφελος θα έχουν οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις 
οι οποίες θα ωφεληθούν 
από το χαμηλό κόστος 
της ενέργειας που είναι 
και φιλική προς το περι-
βάλλον στη πορεία προς 
την απολιγνιτοποίηση.  
Για τις βιομηχανίες το 
όφελος θα είναι μεγα-
λύτερο λόγο της σημα-
ντικής συμμετοχής του 
ενεργειακού κόστους 
στην λειτουργία τους.

Σε πρώτη φάση θα κα-
τασκευασθούν οι περι-
μετρικοί αγωγοί και στη 
συνέχεια οι αγωγοί που 
θα φτάνουν από το Χαλ-
κερό μέχρι και σε σπίτια 
στο κέντρο της πόλης.

Ο κ. Τσάκας έκανε λόγο 
για μία υποδειγματική 
συνεργασία μεταξύ της 
ΔΕΔΑ και της Περιφέρει-
ας ΑΜΘ, η οποία, όπως 
είπε, ήταν η πρώτη Πε-
ριφέρεια που ξεπέρασε 
επιτυχώς έναν κυκεώνα 
εμποδίων, προκειμένου 
να δημοπρατηθούν τα 
έργα σωστά και να τα 
αναλάβουν εταιρείες με 

μεγάλη εμπειρία. «Τα 
έργα που εγκρίθηκαν 
στην ΑΜΘ αποτέλεσαν 
‘πιλότο’ για όλη την Ελ-
λάδα», σημείωσε ο κ. 
Τσάκας, χαρακτηρίζοντας 
την ανάπτυξη των δικτύ-
ων διανομής ως το μεγα-
λύτερο έργο στην ελλη-
νική περιφέρεια, μετά το 
έργο του ηλεκτρισμού.

Αναφέρθηκε ακόμη στις 
πολλές πτυχές της κα-
θημερινότητας και της 
επιχειρηματικότητας που 
επηρεάζονται από το φυ-
σικό αέριο, στις έμμεσες 

επενδύσεις πολλών εκα-
τομμυρίων που προσελ-
κύει ένα δίκτυο φυσικού 
αερίου, στις εκατοντάδες 
θέσεις εργασίας, όχι μόνο 
για τα έργα της ΔΕΔΑ, 
αλλά και για μία σειρά 
από άλλους κλάδους.

Αναφορικά με την πρό-
σφατη άνοδο της τιμής 
των καυσίμων, από την 
οποία δεν έχει ξεφύγει το 
φυσικό αέριο, ο κ. Τσάκας 
σημείωσε πως «όποια 
ανατίμηση και αν γίνει, 
το φυσικό αέριο θα είναι 
μακράν φθηνότερο από 

τα υπόλοιπα καύσιμα…. 
Είναι ένα χρηματιστηρι-
ακό προϊόν, με τα πάνω 
και τα κάτω του. Είναι 
μία παροδική αύξηση».

Για τους βιομηχανικούς 
πελάτες, σημείωσε πως 
η ΔΕΔΑ μπορεί να πα-
ρέχει συνδέσεις τόσο 
εντός ΒΙΠΕ, όσο και σε 
μεμονωμένες επιχει-
ρήσεις, παρέχοντας τη 
δυνατότητα εκπόνησης 
μελέτης κόστους-οφέ-
λους για την κάθε ενδι-
αφερόμενη επιχείρηση.

Στο σύνολο Περιφέ-
ρειας αναφορικά με τα 
έργα που ξεκινούν αρ-
χές Οκτώβρη στην Αλε-
ξανδρούπολη, τα οποία 
αποτελούν την α’ φάση, 
τετράμηνης διάρκει-
ας,  ο κ. Τσάκας τόνισε 
πως το κύριο στοίχημα 
για την επιχείρηση είναι 
να  υπάρξει   η μικρότε-
ρη δυνατή όχληση στις 
τοπικές κοινωνίες, η 
οποία είναι ως ένα βαθ-
μό δεδομένη, καθώς θα 
πρέπει να σκαφτούν οι 
δρόμοι προκειμένου να 
δημιουργηθεί το δίκτυο.

Ένας ακόμη στόχος της 
ΔΕΔΑ είναι να υλοποι-
ηθούν τα έργα από το-
πικούς επιχειρηματίες, 
μηχανικούς και εργολά-
βους. Κάλεσε τον τοπικό 
τεχνικό κόσμο να προ-
ετοιμαστεί για να υπο-
δεχθεί το έργο, που θα 
φέρει, όπως είπε, μεγάλο 
τζίρο στην τοπική οικο-
νομία και ιδιαίτερα στον 

συγκεκριμένο κλάδο.

Από την πλευρά του, ο 
Συντονιστής Διευθυ-
ντής Εμπορικών Δρα-
στηριοτήτων της ΔΕΔΑ, 
Δημήτρης Αυλωνίτης 
σημείωσε πως με τα 40 
χιλιόμετρα δικτύου χα-
μηλής πίεσης, στόχος της 
επιχείρησης είναι να κα-
λυφθεί σε όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερη έκταση 
η πόλη της Καβάλας. Ση-
μείωσε πως υπάρχει σι-
γουριά για τη μεγάλη ζή-
τηση που θα υπάρξει και 
βασικός στόχος είναι να 
γίνουν συνολικά 4.000 
συνδέσεις. Σε πρώ-
τη φάση, ο σχεδιασμός 
προβλέπει και τη σύν-
δεση 500 επιχειρήσεων 
της περιοχής, ο οποίος 
εκφράστηκε η αισιο-
δοξία ότι θα καλυφθεί.

Για τη διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθήσουν 
οι ενδιαφερόμενοι, είναι 
εξαιρετικά απλή. Μέσα 
από το site της ΔΕΔΑ 
deda.gr, υποβάλλεται μία 
αίτηση, ακολουθεί συνά-
ντηση με τον μηχανικό 
της ΔΕΔΑ για τη θέση 
του μετρητή και κάποιες 
άλλες λεπτομέρειες κι 
αφού υπάρξει μία μελέτη 
από έναν μηχανικό που 
θα επιλέξει ο πολίτης, 
σε 60 ημέρες, μπορεί να 
γίνει η σύνδεση, με τη 
συνδρομή θερμουδραυ-
λικού, που επίσης θα επι-
λέξει ο ενδιαφερόμενος.

Δείτε χάρτη για την Κα-
βάλα
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ
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ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

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

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

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

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

COFFEE BAR - CATERING
ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙ



ΜΑΡΜΑΡΑ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ
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ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΡΑΝΟΙ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



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	 Μουσικό	πρόγραμμα
08:00-10:00	 Πρωινός	Καφές	
	 	 με	τον	Απόστολο	Ατζεμιδάκη
10:00-11:00	 Νίκος	Χατζηνικολάου
11:00-12:00	 Νίκος	Χατζηνικολάου	και	
	 	 Νίκος	Δελλατόλας
12:00-12:05	 Πεντάλεπτο	Δελτίο	Ειδήσεων
12:00-13:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
13:00-13:05	 Πεντάλεπτο	Δελτίο	Ειδήσεων
13:05-14:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
14:00-15:00	 Μαγκαζίνο
	 	 Γιάννης	Παπαδόπουλος
15:00-15:05	 Πεντάλεπτο	Δελτίο	Ειδήσεων
15:00-16:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
16:30-18:00	 Γιώργος	Γεωργίου
18:00-18:05	 Πεντάλεπτο	Δελτίο	Ειδήσεων
18:00-19:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
19:00-19:05	 Πεντάλεπτο	Δελτίο	Ειδήσεων
19:05-20:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
20:00-20:05	 Πεντάλεπτο	Δελτίο	Ειδήσεων
20:05-06:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ	–	ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00-10:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
10:00-12:00	 Πάνος	Αμυράς
12:00-15:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
15:00-16:00	 Δημήτρης	Μάρκου
16:00-19:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
19:00-22:00 Real Sports
22:00-06:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα

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 4 Οκτωβρίου 2021

Τα Νέα των… Media!
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Με ιδιαίτερη προ-
σοχή ως προς τις 
οικογενειακές εκμε-
ταλλεύσεις πρέπει 
να προχωρήσουν 
οι υποψήφιοι νέοι 
αγρότες, καθώς 
σύμφωνα με την 
πρόσκληση, ισχύουν 
επιπλέον προϋποθέ-
σεις επιλεξιμότητας 
εφόσον ο/η σύζυγος 
απασχολείται στη 

γεωργία.

Αναλυτικά, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για φυσι-
κά και νομικά πρόσωπα 
και για τις εκμεταλλεύ-
σεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 5 Κριτήρια Επιλε-
ξιμότητας Υποψηφίων

Δικαίωμα υποβολής αί-
τησης στήριξης έχουν 
φυσικά και νομικά πρό-
σωπα για τα οποία 

κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης 
στήριξης, πληρούνται 
αθροιστικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Οι υποψήφιοι φυσι-
κά πρόσωπα: i) Έχουν 
συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους 
και δεν έχουν υπερβεί 
το 41ο έτος της ηλικίας 
τους. ii) Είναι μόνιμοι 
κάτοικοι των περιοχών 
εφαρμογής του υπομέ-
τρου 6.1.
2.Οι υποψήφιοι νομικά 
πρόσωπα: i) Έχουν ως 
αρχηγό – νόμιμο εκπρό-
σωπο τους νέο γεωργό 
που πληροί της προϋ-
ποθέσεις του σημείου 
(1.i). ii) Έχουν ως αρχη-
γό – νόμιμο εκπρόσωπο 
νέο γεωργό, σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις των 
παρ. 5 και 7 του άρθρου 
4, ο οποίος μετέχει στο 
κεφάλαιο του νομικού 
προσώπου σε ποσοστό 
τουλάχιστον 51%. iii) 
Έχουν έδρα στην ευρύ-

τερη περιοχή του τόπου 
της μόνιμης κατοικίας 
του αρχηγού – νόμιμου 
εκπροσώπου τους και 
εντός της ίδιας Περιφέ-
ρειας.  iv) Έχουν κύρια 
δραστηριότητα στον 
πρωτογενή τομέα (Ομά-
δα ΚΑΔ 01 εκτός των 
ΚΑΔ 01.6 και ΚΑΔ 01.7) 
τη γεωργική παραγωγή.

Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί 
των γεωργικών εκμεταλ-
λεύσεων έχουν εγκατα-
σταθεί για πρώτη φορά, 
σύμφωνα με την παρ. 7 
του άρθρου 4, κατά το 
δεκαοκτάμηνο που προ-
ηγείται της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης 
στήριξης.
Eίναι εγγεγραμμένοι στο 
ΟΣΔΕ και έχουν υποβάλ-
λει ενιαία αίτηση στήρι-
ξης κατά το έτος αναφο-
ράς της αίτησης στήριξης 
στο υπομέτρο 6.1.
Είναι εγγεγραμμένοι στο 
ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες 
αγρότες νεοεισερχόμε-
νοι στον αγροτικό τομέα 

για τα φυσικά πρόσωπα 
ή ως κάτοχοι εκμετάλ-
λευσης για τα νομικά 
πρόσωπα. Για τα νομικά 
πρόσωπα, οι αρχηγοί / 
διαχειριστές αυτών πρέ-
πει να έχουν οριστεί ως 
νόμιμοι εκπρόσωποι αυ-
τών.
Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί 
των γεωργικών εκμεταλ-
λεύσεων δεν πρέπει να 
έχουν ασκήσει γεωργι-
κή επαγγελματική δρα-
στηριότητα τουλάχιστον 
κατά τα τελευταία 5 έτη 
πριν την ημερομηνία 
πρώτης εγκατάστασης.
Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί 
των γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων διαθέτουν 
επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα ή αναλαμβά-
νουν τη δέσμευση να τα 
αποκτήσουν μέσω του 
υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 
2014 – 2020 εντός 36 
μηνών από την ημερομη-
νία της απόφασης έγκρι-
σής τους.
8.Υποβάλλουν επι-
χειρηματικό σχέδιο, 

σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στο άρθρο 8, με ελά-
χιστη διάρκεια υλοποί-
ησης τα τρία (3) έτη και 
μέγιστη τα τέσσερα (4) 
έτη με δεσμευτικό ποσο-
τικό στόχο και χρονικές 
προθεσμίες, όπως ανα-
λυτικότερα προσδιορί-
ζονται στο άρθρο 9, για 
την ανάπτυξη των γεωρ-
γικών δραστηριοτήτων 
τους και αναλαμβάνουν 
τις σχετικές υποχρεώσεις 
και δεσμεύσεις, όπως 
αναλυτικότερα προσ-
διορίζονται στο άρθρο 
10, συμπεριλαμβανομέ-
νης της απόκτησης ή 
συμπλήρωσης επαρκούς 
επαγγελματικής ικανότη-
τας, εφόσον απαιτείται.

Εμπίπτουν στον ορισμό 
των μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων 
(σύσταση Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ).
Δεν εμπίπτουν στις κα-
τηγορίες μη επιλέξιμων 
υποψηφίων, σύμφωνα 
με το άρθρο 7.

Τα 10 κριτήρια που κρίνουν την επιλογή στο πρόγραμμα 
Νέων Αγροτών και η σημασία της φετινής δήλωσης
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Τους παλιούς αλλά 
και τους νέους βιο-
καλλιεργητές θα συ-
μπεριλάβει τελικά το 
Μέτρο 11 «Βιολογι-
κή Γεωργία» του ΠΑΑ 
που θα ανοίξει εντός 
του έτους, σύμφωνα 
με την προϊστάμενη 
της Μονάδα Περιβάλ-
λοντος της Ειδικής 
Υπηρεσίας ΠΑΑ, Πα-
παλουκοπούλου Πα-
ναγιώτα.

Συγκεκριμένα, αναμένο-
νται να προκηρυχθούν τα 
Υπομέτρα 11.1 Νέοι Βιο-
καλλιεργητές και 11.2 
για παλιούς βιοκαλλιερ-
γητές στα τέλη του 2021 
με την αίτηση στήριξης 
να γίνεται με βάση τις 
δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021. 
Η αίτηση θα υποβληθεί 
ηλεκτρονικά με μηχανο-
γραφική αξιολόγηση με 
τη διάρκεια των δεσμεύ-
σεων να είναι 3 έτη (1ο 
έτος το 2022), σύμφωνα 
με την παρουσίαση της 
κας.  Παπαλουκοπούλου 
που έδωσε τα βασικά ση-
μεία των προκηρύξεων 
κατά τη διάρκεια ειδικής 
ημερίδας στο Αγρίνιο για 
το μεταβατικό ΠΑΑ, το 
περασμένο Σάββατο 25 
Σεπτεμβρίου.

Αυτό σημαίνει, ότι ακό-
μα και όσοι έχουν σή-
μερα δηλωμένες στο 
ΟΣΔΕ συμβατικές καλ-
λιέργειες θα μπορούν 
να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα «μετάβασης στις 
βιολογικές πρακτικές», 
κάτι που δεν προέβλεπε 
η προδημοσίευση που 
είχε βγει στον αέρα την 

περασμένη άνοιξη.

Σύμφωνα με την παρου-
σίαση, για πρώτη φορά 
εντάσσονται στο Μέ-
τρο καλλιέργειες όπως 
κηπευτικά (60 ευρώ το 
στρέμμα πριμ), συκιές, 
μικρόκαρπες δάσους, 
ροδιές, ροδακινιές κ.α, 
όπως και η μελισσοκο-

μία (πριμ 26,39 ανά κυ-
ψέλη). Αναλυτικότερα τα 
βασικά σημεία του Μέ-
τρου έχουν ως εξής:

Δικαιούχοι

Φυσικά και νομικά πρό-
σωπα τα οποία είναι 
ενεργοί γεωργοί. Για το 
υπομέτρο 11.2 (ήδη βιο-

καλλιεργητές) απαιτείται 
σύμβαση με πιστοποιη-
τικό οργανισμό και αυτή 
να έχει συναφθεί μέχρι 
31/12/2020.

Κριτήρια επιλεξιμότητας 
εκμεταλλεύσεων:

Ετήσιες καλλιέργειες 
δηλωμένες στο ΟΣΔΕ 

2021 (δεν παίζει ρόλο 
η καλλιέργεια) και για 
τις μόνιμες φυτείες (δέ-
ντρα, αμπέλια) να είναι 
δηλωμένα στο ΟΣΔΕ με 
τις συγκεκριμένες καλλι-
έργειες. Βοσκοτόπια και 
ζωικό κεφάλαιο επίσης 
πρέπει να έχουν δηλωθεί 
στο ΟΣΔΕ 2021. Επιλέ-
ξιμα θα είναι βοοειδή 
άνω των 6 μηνών και αι-
γοπρόβατα άνω των 12 
μηνών, τα οποία έχουν 
σημανθεί.

Βαθμολογία

Υπομέτρο 11.1 Νέοι βιο-
καλλιεργητές: Προτεραι-
ότητα σε γεωργούς νε-
αρούς ηλικίας, μεγάλες 
εκτάσεις και σε όσους 
παράγουν βιολογικές 
ζωοτροφές και διατη-
ρούν ζωικό κεφάλαιο.

Υπομέτρο 11.2 (ήδη βι-
οκαλλιεργητές): Προτε-
ραιότητα σε κατ' επάγ-
γελμα αγρότες, σε όσους 
διαθέτουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα ενερ-
γές συμβάσεις με πι-
στοποιητές, σε μεγάλες 
εκτάσεις και στη βιολο-
γική παραγωγή ζωοτρο-
φών που συνδυάζεται με 
ζωικό κεφάλαιο.

Διέυρυνση δικαιούχων στα Βιολογικά, μέσα και οι 
νεοεισερχόμενοι
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Το Tik Tok ήρθε και 
έχει χαρακτηρι-
στεί ως το ταχύ-

τερα αναπτυσσόμενο 
κοινωνικό δίκτυο όλων 
των εποχών, απαριθ-
μώντας 800 εκατομ-
μύρια ενεργά μηνιαία 
profile. Αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος του 
social media marketing, 
καθώς οι χρήστες του 
είναι ταυτόχρονα και 
καταναλωτές, ενώ δε 
λείπουν οι celebrities, 
οι influencers, τα brands 
και οι επιχειρήσεις!

Tik Tok: ο κυρίαρχος 
στα κοινωνικά δίκτυα;

Το Tik Tok είναι ο 
νέος… βασιλιάς των 
social, καθώς κατάφε-
ρε μέσα σε 3 χρόνια 
αυτό που το Facebook 
πραγματοποίησε σε 4 
και το Instagram σε 6. 
Παράλληλα, το Tik Tok 
αποτελεί ένα εξαιρετι-
κό μέσο προώθησης για 
brands, μεγάλα ή μη, με 
πιο creative χαρακτήρα. 
Ο ανταγωνισμός στο 
συγκεκριμένο μέσο είναι 
πολύ μικρός, με τις πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις 
να διστάζουν να εντα-
χθούν στην πλατφόρμα.

Πώς λειτουργεί ο αλ-
γόριθμος του Tik Tok;

Τα Tik Tok videos είναι 

άμεσα συνδεδεμένα με 
τη διασκέδαση, την κί-
νηση και τη μουσική. 
Η μουσική υπόκρου-
ση είναι, και το κύριο 
χαρακτηριστικό της 
εφαρμογής. Πώς λει-
τουργεί ο αλγόριθμος;

1. Η απόδοση βίντεο
Είστε ενεργοί στο Tik 
Tok; Εάν ναι, το content 
που δημοσιεύετε δέχε-
ται πολύ περισσότερες 
προβολές συγκριτικά με 
τους followers που δια-
θέτετε. Γιατί συμβαίνει 
αυτό; Ο αλγόριθμος του 
Tik Tok λαμβάνει υπό-
ψη τις αλληλεπιδράσεις 
σε κάθε δημοσιευμένο 
βίντεο. Οπότε, εάν το 
video σας έχει συγκε-
ντρώσει σχόλια, απα-
ντήσεις, κοινοποιήσεις 
και likes, έχει και περισ-
σότερες πιθανότητες 
να είναι επιτυχημένο!

2. Η γεωγραφική 
θέση
Η τοποθεσία είναι ένας 
βασικός παράγοντας 
για τα βίντεο που προ-
τείνονται στους χρή-
στες,  δίνοντας πολλές 
δυνατότητες στις μι-
κρές επιχειρήσεις να 
επωφεληθούν και να 
αυξήσουν το τοπικό 
brand awareness τους.
Οπότε, εάν το video ση-
μειώνει υψηλή απόδοση 
σε συσκευές κοντά στη 

γεωγραφική σας θέση, 
τότε θα κυκλοφορήσει 
πιο μακριά από αυτήν. 

3. Τα δημοφιλή 
hashtags και η μου-
σική υπόκρουση
Τα hashtags και η μου-
σική είναι οι καλύτεροι 
τρόποι να ενισχύσουμε 
το περιεχόμενο. Η προ-
σθήκη hashtags στις 
λεζάντες, συμβάλλει 
στον εντοπισμό  από 
άλλους χρήστες και  βο-
ηθάει τον αλγόριθμο να 
κατανοήσει το content  
και, το κοινό που θα εν-
διαφέρεται για αυτό.
Μεγάλο πλεονέκτη-
μα προσφέρουν  τα 
trending sounds ή τα 
τραγούδια, που συ-
ντελούν στην ενί-
σχυση της προβολής 
του περιεχομένου.  .

4. Τα «ατελείωτα» 
βίντεο
Τα videos, μπορεί να 
έχουν πολύ μεγαλύ-
τερη «διάρκεια ζωής».
Αυτό συμβαίνει, γιατί 
το app «παρακολουθεί» 
την απόδοση όλων των 
videos, ακόμη και των 
παλαιότερων. Εάν, λοι-
πόν, ένα βίντεο προβάλ-
λεται σε νέες ομάδες 
χρηστών, είναι πολύ 
πιθανό να γίνει viral.
Οι επαναλήψεις, οι 
ολοκληρωμένες προ-
βολές των βίντεο και 

η συνολική αλληλεπί-
δραση των χρηστών 
παίζουν μεγάλο ρόλο.

Οι κορυφαίες Tik Tok 
Marketing στρατηγι-
κές

Σύμφωνα με τον τρόπο 
λειτουργίας του αλγό-
ριθμου, βλέπουμε πως 
το Tik Tok προσφέρει 
μία τεράστια ευκαιρία 
στις επιχειρήσεις να 
προσεγγίσουν νεότερα 
target group, μέρος του 
λεγόμενου «δυναμικού 
κοινού», μέσα από ένα 
εξαιρετικά δημιουργικό 
και εύθυμο περιβάλλον.

1. Tik Tok Ads
Oι διαφημίσεις είναι ο 
πιο αποδοτικός τρό-
πος να αναπτύξουμε 
την εμπορική μας φίρ-
μα. Το Tik Tok είναι ένα 
νέο κοινωνικό μέσο που 
ακόμη δεν έχει κορεστεί 
ως προς τις διαφημί-
σεις και τις προωθητι-
κές ενέργειες, σε αντί-
θεση με το Instagram 
και το Facebook. 
Τα Tik Tok Ads μπο-
ρούν να λάβουν 
τις εξής μορφές:

• In-Feed Ads: Τα In-
Feed Ads είναι videos 
που εμφανίζονται στη 
ροή του Tik Tok, και 
διαρκούν έως 60 δευ-
τερόλεπτα, έχουν αυ-

τόματη αναπαραγωγή 
εικόνας και ήχου και το 
κοινό μπορεί να αλλη-
λεπιδράσει με αυτά.
• Top View Ads: 
Πρόκειται για videos 
πλήρους οθόνης, που 
παρουσιάζουν την 
εμπορική μας φίρμα, 
προσελκύοντας από-
λυτα την προσοχή 
των χρηστών με τη 
δυναμική της εικό-
νας, του ήχου και του 
storytelling. Τα videos, 
διαρκούν έως 60 δευ-
τερόλεπτα και έχουν 
αυτόματη οπτικοακου-
στική αναπαραγωγή.

• Brand Takeover 
Ads: 

Το Brand Takeover 
προσφέρει πολλαπλές 
επιλογές περιεχομένου 
(αρχεία JPG και βίντεο 
3-5 δευτερολέπτων) με 
στατική ή δυναμική ει-
κόνα πλήρους οθόνης. 

• Branded Effects 
Ads:
  Τα branded effects 
δίνο
υν τη δυνατότητα να 
κάνουμε την επιχείρη-
σή δημοφιλή στο Tik 
Tok μέσω των προσαρ-
μοσμένων stickers, των 
φίλτρων και των ειδι-
κών εφέ. 

• Branded Hashtag 
Ads: 
Πρόκειται για 
Challenges, τα οποία 
εμφανίζονται στο 
discovery page και είναι 
ικανά να προσφέρουν 
στην εταιρεία  σπουδαίο 
loyalty. 
Ακόμη ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα των Tik 
Tok Ads είναι ότι δεν 
χρειάζεται να ξοδέψετε 
πολύτιμο χρόνο, δημι-
ουργώντας από το μη-
δέν το target group σας. 
Το μόνο που καλείστε 
να κάνετε είναι να ρυθ-
μίσετε μία στοχευόμενη 
διαφημιστική καμπάνια. 

• Στόχευση ενδιαφέ-
ροντος: 
Αυτή η μέθοδος σχετίζε-
ται με συγκεκριμένα δη-
μογραφικά χαρακτηρι-
στικά και ενδιαφέροντα 
του κοινού-στόχου σας.

• Στόχευση συμπερι-
φοράς: 
Στοχεύουμε σε άτομα 
με βάση τη συμπερι-
φορά τους στο Tik Tok.

2. Influencer 
Marketing

Στο Tik Tok Marketing 
μπορούμε να αξιοποι-
ήσουμε το  Influencer 
Marketing, προσεγγί-
ζοντας πολύ περισσό-
τερους χρήστες! Είναι 
γνωστό, ότι οι κοινότη-
τες των Influencers επη-
ρεάζουν αρκετά τους 
καταναλωτές, χρησιμο-
ποιώντας άριστα τα τε-
χνολογικά μέσα και τις 
τάσεις προς όφελός τους.

3. Hashtags 
Challenges

Οι χρήστες του Tik Tok 
λατρεύουν τις νέες προ-
κλήσεις, ανεβάζοντας 
αντίστοιχα βίντεο με 
#hashtags, ώστε να εί-
ναι εύκολα στην εύρεση.
Η δημιουργία ενός 
branded challenge εί-
ναι μία άκρως «πονηρή» 
και  αποδοτική μέθοδος 
για μία επιχείρηση, κα-
θώς εκτοξεύει την ανα-
γνωρισιμότητας της και 
ταυτόχρονα,  προκαλεί 
χιλιάδες θεατές να δη-
μιουργήσουν το δικό 
τους content (UGC) για 
την καμπάνια της, γεν-
νώντας οικειότητα και 
εμπλέκοντας συναισθη-
ματικά το κοινό μαζί της.

4. User-Generated 
Content (UGC)

Αξιοποιώντας τη δυνα-
μική του User-Generated 
Content, ενθαρρύνετε 
το κοινό σας να μοιρα-
στεί περιεχόμενο για 
το brand σας, γεγονός 
που, αναμφίβολα, οδη-
γεί σε υψηλότερο buy-
in για την εταιρεία μας.

Επίλογος
Είστε έτοιμοι να ξεκι-
νήσετε την πρώτη σας 
Tik Tok Marketing κα-
μπάνια; Με τις παρα-
πάνω μεθόδους, θα 
προσεγγίσουμε μεγάλο 
αριθμό ατόμων στο Tik 
Tok και θα ξεπεράσου-
με τον ανταγωνισμό 
στον κλάδο που δρα-
στηριοποιείται η επι-
χείρησή μας. Δημιουρ-
γήστε fun βίντεο και 
αναδείξτε τη χιουμορι-
στική πλευρά του brand 
σας. Έτσι, θα βελτιστο-
ποιήσουμε το digital 
marketing πλάνο σας!

 Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός  Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ. 
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής

TikTok Marketing
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Καβάλα
Στο στόχαστρο της κυβέρνησης και των Αρχών οι αρνητές των εμβολίων

Καβάλα 
Μυστήριος Άντρας προχωρά σε άσεμνες πράξεις στον Αμυγδαλεώνα

Σέρρες
23χρονη γυναίκα τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον σύντροφό της
Με τραύμα στην κοιλι-
ακή χώρα νοσηλεύεται 
στο Γενικό Νοσοκομείο 
Σερρών ένας 47χρονος 
άντρας. Συγκεκριμένα τα 
ξημερώματα ο 47άχρο-
νος είχε έναν έντονο 
λεκτικό καβγά με την 
23χρονη σύντροφό του, 
με την οποία μένουν 
μαζί, στην πόλη των Σερ-
ρών.

Για ασήμαντη αφορμή, 
για θέμα της καθημερινό-
τητας, διαπληκτίστηκαν 
με αποτέλεσμα η 23χρο-
νη να τον τραυματίσει με 
αιχμηρό αντικείμενο στην 
κοιλιακή χώρα( Οι πρώ-
τες πληροφορίες μιλούν 
για πιρούνι). Ο 47χρονος 
μεταφέρθηκε με ασθενο-

φόρο του ΕΚΑΒ στο Γενι-
κό Νοσοκομείο Σερρών 
και άμεσα υποβλήθηκε 
σε χειρουργείο καθώς 
έφερε ανοιχτό τραύμα με 
συνοδό εκσπλάχνωση.

Η νεαρή γυναίκα συνε-
λήφθη καθώς σε βάρος 
της σχηματίστηκε δικο-
γραφία για επικίνδυνη 
σωματική βλάβη και εν-
δοοικογενειακή βία ενώ 
ο 47άχρονος μετά το 
χειρουργείο νοσηλεύεται 
σε καλή κατάσταση στο 
Γενικό Νοσοκομείο Σερ-
ρών και αναμένεται να 
πάρει εξιτήριο την ερχό-
μενη εβδομάδα.

Πηγη: epiloges.tv

Πολλές είναι οι καταγ-
γελίες που έρχονται 
από κατοίκους του Αμυ-
γδαλεώνα Καβάλας για 
έναν άντρα ο οποίος τις 
νυχτερινές ώρες κυκλο-
φορεί σε αυλές σπιτιών 
καλεί τους πολίτες να 
βγουν απο τα σπιτια τους 
και στην συνέχεια κατε-
βάζει το παντελόνι του!

Όπως μετέφερε στο 
Radio ENA 90,5 ο Πρό-
εδρος της Τοπικής Κοι-
νότητας Αμυγδαλεώνα 
Δημήτρης Πουρσαϊτίδης 
οι καταγγελίες των πο-
λιτών είναι πολλές και οι 
κάτοικοι είναι ανήσυχοι 
με αυτή την συμπεριφο-
ρά.

Μάλιστα κάτοικος της 

περιοχής μετέφερε στο 
enanews.gr ότι κυνήγη-
σε μετά από συγκεκριμέ-
νο περιστατικό αυτόν τον 
άντρα ωστόσο χάθηκε 
μέσα στο δάσος.

Η Ελληνική Αστυνομία 
έχει ήδη ξεκινήσει έρευ-
να για τον εντοπισμό του 
άντρα.

Φουντώνει το «κίνημα 
των αρνητών» πάσης 
φύσεως, τόσο στο Δι-
αδίκτυο όσο και στις 
σχολικές, στις νοσο-
κομειακές αλλά και τις 
δικαστικές αίθουσες.

H παράνοια των αρνη-
τών, που φτάνουν να 
απειλούν γιατρούς μέσα 
στις Εντατικές προκειμέ-
νου να επιβάλουν τους 
δικούς τους όρους νο-
σηλείας -αρνούμενοι τη 
διασωλήνωση ακόμα και 
σε οριακές καταστάσεις-, 
αλλά και τα τελευταία 
κρούσματα με μηνύσεις 
εναντίον εκπαιδευτικών 
με την επίκληση προ-
κάτ εξωδίκων και δήθεν 
«συμβάσεων», εντείνουν 
την ανησυχία μεταξύ για-

τρών και εκπαιδευτικών.

Μάλιστα, η ανησυχία 
εντείνεται από το γεγο-
νός ότι οι αρνητές εξα-
ντλούν κάθε νομική δυ-
νατότητα στο όριο της 
νομιμότητας, προκαλώ-
ντας ακόμα και εκταφές 
με εισαγγελική εντολή 
προκειμένου να αποδεί-
ξουν -για παράδειγμα- 
ότι ο νεκρός συγγενής 
τους δεν πέθανε από 
κορωνοϊό, αλλά από τη 
νοσηλεία που έλαβε για 
την αντιμετώπισή του. 

Την ίδια στιγμή, το «κί-
νημα των ψεκασμένων» 
συνεχίζει να αναπτύσ-
σεται στο Διαδίκτυο, με 
προκάτ κείμενα μηνύσε-
ων και «κλειστές» ομά-

δες, που αριθμούν πολ-
λές χιλιάδες μέλη, παρά 
το «κυνήγι» από την 
Υπηρεσία Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος. 
Από την εμφάνιση κιό-
λας του διαδικτυακού 
φαινομένου, εκατοντά-
δες είναι οι σελίδες που 
έχουν μπλοκαριστεί από 
τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., 
με τους διαχειριστές να 
εφευρίσκουν συνεχώς 
καινούριους τρόπους, 
προκειμένου να συνε-
χίσουν την παραπληρο-
φόρηση του κοινού μέσα 
από κακόβουλα σχόλια 
και fake news. 
Μάλιστα, οι διαχειρι-
στές των σελίδων αυτών 
έφτασαν στο σημείο να 
δημιουργήσουν μια νέα 
ορολογία για να μη γί-

νονται άμεσα αντιληπτοί 
από τα «ψαχτήρια» της 
Δίωξης. Λέξεις όπως 
«εμβόλιο» και «μάσκα» 

έχουν αντικατασταθεί 
με τους όρους «μπόλι» 
και «φίμωτρο», ενώ σε 
άλλες περιπτώσεις, σε-

λίδες που ήταν δημόσιες 
έγιναν ξαφνικά ιδιωτικές 
ή άλλαξαν την ονομασία 
τους.
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Σε ένα παιχνίδι για 
γερά νεύρα, οι Πάνθη-

ρες Καβάλας γνώρισαν 
την ήττα στις λεπτο-

μέρειες με 59-56 από 
τον Άρη Θεσσαλονίκης 

και αποκλείστηκαν από 
την συνέχεια του Κυ-
πέλλου Ελλάδας.
Οι δυο ομάδες πήγαν 
μαζί στο σκορ σε όλο 
το α’ ημίχρονο, όμως 
από τα μέσα της γ’ 
περιόδου μέχρι και 
τα μέσα της δ’ περι-
όδου οι φιλοξενού-
μενες έδειξαν μεγα-
λύτερη συγκέντρωση 
και έφτασαν να έχουν 
προβάδισμα σε διψή-
φιο αριθμό πόντων, οι 
Καβαλιώτισσες όμως 
έβγαλαν αντίδραση 
και πραγματοποίησαν 

σπουδαία επιστροφή 
στο σκορ χωρίς όμως 
δυστυχώς να καταφέ-
ρουν να πετύχουν την 
ολική ανατροπή.

Τα Δεκάλεπτα: 17-17, 
11-13 (28-30), 12-18 
(40-48), 16-11 (56-
59)

ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ

Πάνθηρες Καβάλας 
(Καρατσομπάνης): Ιω-
ακειμίδου, Φραγκάκη, 
Κεσσεσίδου 8, Τζια-

μπάζη 9(3), Μουταφί-
δου, Απούλτση, Αργυ-
ρού, Κελεμένη 17(2), 
Γιαχολάρι, Σπανίδου 
2, Παναγιωτίδου 11, 
Τουρετζόγλου 9.

Αρης (Συρόπουλος): 
Ατζέμη, Παρακέντε 2, 
Κυρπιζλίδου 2, Τζημο-
ρώτα 8, Τσιαρσιώτη 
3(1),Τσαμπούρη 15(4), 
Κουμαντσιώτου 4, 
Παπαιωάννου 8, Πα-
παχρήστου, Ευφραιμί-
δου, Μιχαηλίδου 12, 
Βλάχου 5.

Ήττα-αποκλεισμός στις λεπτομέρειες για τους Πάνθηρες 
Καβάλας
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ΑΟΑ Πρωταθλητών Καβάλας-Karaproimos Coaching Team: 
«Άσοι» στις διακρίσεις και στις πρωτιές
Εξαιρετική η παρου-
σία των αθλητών 
στο Ενωσιακό Πρω-
τάθλημα Τένις στις 
μικρές ηλικίες στον 
χώρο του Venus 
Tennis Club στη 
Δράμα-Συνεχίζεται 
η εξαιρετική αγω-
νιστική κατάσταση 
του Νικόλαου Χα-
τζηαβραάμ και της 
Αφροδίτης Ζώτου

Πολύ καλή παρου-
σία για τους αθλη-

τές του ΑΟΑ Πρωτα-
θλητών Καβάλας και 
του “Karaproimos 
Coaching Team” η 
οποία συνοδεύτηκε με 
πρωτιές και διακρίσεις 
στο Ενωσιακό Πρωτά-
θλημα Τένις Ε3 για Α 
και Κ12 & under και 
Α16 & under, στον 
όμορφο χώρο του 
“Venus Tennis Club” 
στη Δράμα.

Συγκεκριμένα:

στα αγόρια U16 την 1η 
θέση κατέκτησε ο Νι-
κόλαος Χατζηαβραάμ
στα κορίτσια U12 τη 
2η θέση κατέκτησε η 
Αφροδίτη Ζώτου
Ο Όμιλος της Καβάλας 
είχε και άλλες παρου-
σίες αθλητών οι οποίες 
συνοδεύτηκαν και αυ-
τές από διακρίσεις:

στα Κ12 η Ειρήνη Λυ-
μπέρη έφτασε στα ημι-
τελικά

στα Α16 στους καλύτε-
ρους 8 έφτασε ο Σταύ-
ρος Μήτρογλου

στα Α12 και στους κα-
λύτερους 8 οι Μανώ-
λης Νεοχωρίτης και 
Γιάννης Μπερμπερίδης
στους 16 ο Κωνσταντί-
νος Δαμπαλάς και Ιω-
άννης Ανανιάδης
Αξιοσημείωτη η πα-
ρουσία της 10χρονης 
Εβίνας Ζώτου που την 
έφερε στις καλύτερες 
8 της διοργάνωσης 
στα Κ12.

Το «παρών» στον 
αγώνα έδωσε και ο 
βουλευτής Καβάλας 
της ΝΔ Μακάριος Λα-
ζαρίδης ο οποίος και 
αποδείχτηκε... «γουρ-
λής» για την ομάδα!

ΟΝΟΚ «Αργοναύτες» 
κέρδισε στη Χαλκίδα τον 
ΑΟ Καστέλλας στην τελι-
κή φάση της Γ’ Εθνικής 
Κατηγορίας του πόλο 
ανδρών, εξασφαλίζοντας 
με αυτόν τον τρόπο πα-
νηγυρικά την άνοδο στη 
Β’ Εθνική Κατηγορία.

Το «παρών» στον αγώνα 
έδωσε και ο βουλευτής 

Καβάλας με τη Νέα Δη-
μοκρατία Μακάριος Λα-
ζαρίδης ο οποίος συνε-
χάρη τους παίκτες και το 

προπονητικό team για τη 
μεγάλη νίκη-άνοδο στην 
επόμενη κατηγορία.

ΝΟΚ «Αργοναύτες»: 
Πανηγυρική νίκη επί της Καστέλλας στην τελική φάση της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας



Ολοκληρώθηκε πριν λίγη 
ώρα η 2η αγωνιστική 
στους δυο Ομίλους της 
Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣ 
Καβάλας με τρεις ανα-
βολές.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Α’ ΟΜΙ-
ΛΟΣ – 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ Καβάλας-Μακεδονι-
κός Αμισιανών 5-1

Κεραυνός Κρηνίδων-Μ.Α 
Φιλίππων 4-2

Καβάλα 2004-Ελπίδες 
Καβάλας 6-1
ΑΣ Παγγαίο-Ατρόμητος 

Ακροβουνίου 1-2

Ασπίδα Πολυστύλου-
Ηρακλής Καβάλας ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ

ΠΑΟΚ Αγ. Ανδρέα-Άγιος 
Λουκάς ΑΝΑΒΟΛΗ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Α’ ΟΜΙ-
ΛΟΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ Καβάλας 6 (11-3)
Κεραυνός Κρηνίδων 6 
(9-2)
Καβάλα 2004 4 (6-1)
Μακεδονικός Αμισιανών 
3 (5-6)
ΠΑΟΚ Αγ. Ανδρέα* 3 (1-
0)
Ατρόμητος Ακροβουνίου 
3 (2-2)
ΑΣ Παγγαίο 3 (2-2)
Ασπίδα Πολυστύλου* 1 
(0-0)
Ηρακλής Καβάλας* 0 (0-
1)

Άγιος Λουκάς* 0 (1-4)
Μ.Α Φιλίππων 0 (4-10)
Ελπίδες Καβάλας 0 (1-
11)
(*) Έχουν αγώνα λιγότε-
ρο

 
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Β’ ΟΜΙ-
ΛΟΣ – 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Απόλλων Χρυσοχωρί-
ου-Ατρόμητος Χαλκερού 
2-3

ΠΑΟΚ Καβάλας-Κεραυ-
νός Καλλιράχης 1-1

Ναζιανζός-Μακεδονικός 
Αγιάσματος 2-1

Θεαγένης-Πανιώνιος Ξε-
ριά 2-3

Α.Ο Ποταμιάς-Αίας Πα-
ναγίας ΑΝΑΒΟΛΗ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Β’ ΟΜΙ-
ΛΟΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος Χαλκερού 6 
(5-3)
Κεραυνός Καλλιράχης 4 
(3-1)
Πανιώνιος Ξεριά* 3 (3-2)
Ναζιανζός 3 (2-3)
ΠΑΟΚ Καβάλας 2 (2-2)
Θεαγένης 1 (3-4)
Απόλλων Χρυσοχωρίου 
1 (2-3)
Μακεδονικός Αγιάσμα-
τος 1 (1-2)
Α.Ο Ποταμιάς** 0 (0-0)
Αίας Παναγίας* 0 (1-2)

(*) Έχουν αγώνα λιγότε-
ρο

(**) Έχουν δυο αγώνες 
λιγότερους
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Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στους δυο Ομίλους της Β’ 
Κατηγορίας – Τρεις αναβολές στο πρόγραμμα

Σπουδαίες νίκες για Αετό και Βρασίδα – Τα αποτελέσματα της 2ης 
αγωνιστικής της Α’ Κατηγορίας
Ολοκληρώθηκε πριν λίγη 
ώρα η 2η αγωνιστική της 
Α’ Κατηγορίας της ΕΠΣ 
Καβάλας.
Μεγάλη νίκη πέτυχε ο 
Βρασίδας Ν. Περάμου 
στο Κοκκινόχωμα, καθώς 
επικράτησε με 5-2 του 
Βυζαντίου,

Ο Αετός ήταν ο νικητής 
της αναμέτρησης κόντρα 
στην Δόξα Θεολόγου με 
2-1.

Άνετη επικράτηση για 
την Αναγέννηση Λιμενα-
ρίων η οποία επικράτη-
σε εντός έδρας με 4-0 
της Ένωσης Παγγαιϊκού 
Δρυάδας.

Η Δόξα Αμυγδαλεώνα 
επικράτησε με 3-1 στην 
έδρα του Άρη Ζυγού.

Νίκη για τον Άρη Πρίνου 
στην πρεμιέρα του στο 
νέο πρωτάθλημα, οι Θά-
σιοι επικράτησαν με 2-1 

του Κεραυνού Ελευθε-
ρών.

Αναβλήθηκε το παιχνίδι 
Βύρωνας Καβάλας-Άρης 
Πηγών, καθώς η Κα-
βαλιώτικη ομάδα τηρεί 
στάση αναμονής για το 
θέμα της Γ’ Εθνικής.

Ρεπό είχε ο Ορφέας 
Ελευθερούπολης.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2Η 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αναγέννηση Λιμεναρίων-
Ένωση Παγγαιϊκού Δρυ-
άδας 4-0

Άρης Ζυγού-Δόξα Αμυ-
γδαλεώνα 1-3

Αετός Οφρυνίου-Δόξα 
Θεολόγου 2-1

Βυζάντιο Κοκκινοχώμα-
τος-Βρασίδας Ν. Περά-
μου 2-5

Άρης Πρίνου-Κεραυνός 
Ελευθερών 2-1

Βύρωνας Καβάλας-Άρης 
Πηγών ΑΝΑΒΟΛΗ

Ρεπό: Ορφέας Ελευθε-
ρούπολης

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓΙΑ

Αναγέννηση Λιμεναρίων 
6 (6-0)
Δόξα Αμυγδαλεώνα 4 
(4-2)
Αετός Οφρυνίου 4 (3-2)
Άρης Πηγών* 3 (5-1)
Κεραυνός Ελευθερών 3 
(4-2)
Βρασίδας Ν. Περάμου 3 
(5-4)
Ορφέας Ελευθερούπο-
λης* 3 (3-2)
Άρης Πρίνου* 3 (2-1)
Βύρωνας Καβάλας** 0 
(0-0)
Δόξα Θεολόγου* 0 (1-2)
Βυζάντιο Κοκκινοχώμα-
τος 0 (4-8)

Άρης Ζυγού 0 (1-6)
Ένωση Παγγαιϊκού Δρυ-
άδας 0 (1-9)

(*) Έχουν παιχνίδι λιγό-
τερο

(**) Έχει δυο παιχνίδια 
λιγότερα


