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Σάββας Μιχαηλίδης
Λειτουργούμε με τακτικές που θα 
ζήλευαν και άλλες πρωτεύουσες 

Νομών

Καβάλα 
Στα χέρια της αστυνομίας 
ο δράστης δολοφονίας 

στην Κάριανη

Περιφέρεια ΑΜ-Θ 
Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση σε 12.288 

επιπλέον επιχειρήσεις

ΔΙΠΑΕ
Ανήσυχος ο σύλλογος 

καθηγητών για το άνοιγμα του 
ιδρύματος

Σελ. 7

Μητσοτάκης 
Είμαι υπερήφανος 
για την ηγεσία των 
Υπουργείων Αμύνης 

και Εξωτερικών

Λ. Κυριακίδης 
Καλύτερη από την 

αναμενόμενη η φετινή 
τουριστική σεζόν
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΟΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ 

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΗΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ
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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

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

Η νυχτερινή ξενάγηση 
του Εμανουέλ Μακρόν 
από τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη στη φωτισμένη 
Ακρόπολη, την Παρα-
σκευή 17 Σεπτεμβρίου, 
ήταν ατμοσφαιρική. Μα-
γεύτηκε ο Γάλλος Πρόε-
δρος καθώς άκουσε τις 
υπέροχες μελωδίες του 
Σταμάτη Σπανουδάκη, 
που έβγαιναν από τη συ-
ναυλία του στο Ηρώδειο. 
Οι δύο ηγέτες ήταν σε 
εξαιρετική διάθεση ώστε 
να απολαύσουν τη στιγ-
μή. Λίγο νωρίτερα, στο 
δείπνο στον «Διόνυσο», 
είχε επισημοποιηθεί η 
συμφωνία για την αγορά 
των φρεγατών και την 
ενιαία αμυντική ασπίδα 
των δύο χωρών.

Τελικά, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης είναι ένας τυ-
χερός πρωθυπουργός. 
Γιατί, πέραν των χειρι-
σμών της ελληνικής κυ-
βέρνησης, θέλει τύχη για 
να αγοράσεις φρεγάτες 
από τους Γάλλους με την 
ευλογία των Αμερικα-
νών, καθώς οι δύο χώρες 
διαγκωνίζονταν μέχρι 
πριν από ένα μήνα για το 
ποιος θα μας πουλήσει 
πρώτος. Η συγκυρία έλυ-

σε τα χέρια της Ελλάδας, 
με αποτέλεσμα να επι-
τευχθεί το πρωτοφανές. 
Να έχουμε και την πίτα 
ολόκληρη και τον σκύλο 
χορτάτο.

Και εξηγούμαι: η μεγάλη 
κρίση στις ελληνοαμερι-
κανικές σχέσεις τελικά 
βοήθησε την Ελλάδα. 
Μετά την ακύρωση της 
μεγάλης παραγγελίας 
υποβρυχίων της Αυστρα-
λίας στη Γαλλία, που 
έφτανε το μυθικό ποσό 
των 90 δισ., ο Λευκός 
Οίκος κάνει ό,τι μπορεί 
προκειμένου να κατευ-
νάσει την οργή των Γάλ-
λων. Αναζητά τρόπους 
να διατηρήσει τη συνοχή 
των χωρών του ΝΑΤΟ 
και η Ελλάδα έδωσε την 
πρώτη από τις ευκαιρί-
ες που αναζητούσαν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες σε 
αυτή την κατεύθυνση. 
Ετσι, λοιπόν, τέσσερις 
ημέρες μετά τις πανη-
γυρικές δηλώσεις Μη-
τσοτάκη - Μακρόν στο 
Παρίσι για την αμυντι-
κή συνεργασία των δύο 
χωρών, ήρθε το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ να ευλογή-
σει αυτή τη συμφωνία, 
παρότι η Αμερική έχασε 
χρήματα με την αγορά 
των γαλλικών φρεγατών 
από την Αθήνα.

Είναι μια εξαιρετική στιγ-
μή για τις διεθνείς σχέ-
σεις της χώρας. Η Ελ-
λάδα, μετά από πολλά 
χρόνια διαρκούς φόβου 
από τις τουρκικές απει-
λές στο Αιγαίο, ξαφνικά 
βρίσκεται στην αγκαλιά 
των ΗΠΑ και της μεγαλύ-
τερης ευρωπαϊκής στρα-
τιωτικής δύναμης που 
είναι η Γαλλία. Το «Ελ-
λάς - Γαλλία συμμαχία», 
που ξεκίνησε ως σύνθη-
μα από τον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή κατά τη Με-
ταπολίτευση, τώρα παίρ-
νει σάρκα και οστά. Η μι-
κρή Ελλάδα δεν θα έχει 
στο εξής μόνο ένα καλά 
εξοπλισμένο και σύγχρο-
νο Πολεμικό Ναυτικό, 
αλλά και την ομπρέλα 
της προστάτιδας δύνα-
μης Γαλλίας. Από το Λού-
βρο, όμως, στο Παρίσι, 
εκεί που γιορτάστηκαν 
τα 200 χρόνια της Ελλη-
νικής Επανάστασης, ξε-
κίνησε και κάτι καινούρ-
γιο στην Ευρώπη. Οπως 
υποστηρίζουν διάσημοι 
καθηγητές της πολιτικής 
επιστήμης, που παρα-
κολουθούν χρόνια την 
εξέλιξη της ευρωπαϊκής 
αρχιτεκτονικής, η συμ-
φωνία Γαλλίας - Ελλά-
δας αποτελεί το πρόπλα-
σμα για τη δημιουργία 

ευρωπαϊκού στρατού.

Προσοχή! Μην φαντα-
στεί κανείς ότι τα επό-
μενα πέντε χρόνια θα 
έχουμε ένα ισχυρό «ευ-
ρωπαϊκό ΝΑΤΟ». Ολο 
αυτό για να συμβεί χρει-
άζονται πολλά χρόνια 
και πάρα πολλά χρήματα. 
Και κυρίως χρειάζεται το 
μεγάλο θησαυροφυλά-
κιο της Γερμανίας για να 
επιτευχθεί ένας τέτοιος 
μεγάλος στόχος. Φαίνε-
ται, όμως, ότι πλέον δεν 
είναι ανέφικτο. Θα απαι-
τηθούν χιλιάδες ώρες 
διαβουλεύσεων μεταξύ 
των ισχυρών της Ευρώ-
πης για να φτάσουμε 
στο τελικό αποτέλεσμα. 
Σημασία έχει ότι έγινε η 
αρχή. Η Ελλάδα πλέον, 
μετά την ελληνογαλλική 
συμφωνία, δεν αποκτά 
μόνο αμυντική αυτοπε-
ποίθηση, αλλά εδραιώνει 
και την πολιτική της θέση 
στην Ευρώπη.

Είναι βέβαιο ότι στο ορα-
τό μέλλον δεν θα ζήσου-
με στιγμές σαν εκείνες 
του καλοκαιριού του 
2015, που η Γερμανία και 
οι δορυφόροι της ήθελαν 
να μας πετάξουν από το 
ευρώ και μας έσωσαν 
οι Γάλλοι με τη βοήθεια 
των Αμερικανών, καθώς 

τότε ευτυχώς δεν είχε 
εμφανιστεί ακόμη στον 
Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ 
Τραμπ που αδιαφορού-
σε για τα εσωτερικά της 
Ευρώπης, πολύ περισ-
σότερο για την τύχη της 
ευρωζώνης. Τότε είχαμε 
την τύχη να είναι πλα-
νητάρχης ο Ομπάμα με 
υπουργό Εξωτερικών τη 
Χίλαρι Κλίντον. Οπως και 
σήμερα έχουμε την τύχη 
να είναι Πρόεδρος των 
ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν, που 

αγαπά την Ελλάδα και 
δεν αντέχει στην ακτί-
να του ό,τι εκπροσωπεί 
στον δημόσιο βίο ο Ταγίπ 
Ερντογάν.

Και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο

Γράφει ο Μάξιμος Χα-
ρακόπουλος 
"πρόεδρος της Διαρ-
κούς Επιτροπής Δημόσι-
ας Διοίκησης, Δημόσιας 
Τάξης και Δικαιοσύνης 
της Βουλής, βουλευτής 
Λαρίσης της ΝΔ, πρώην 
υπουργός"

Δεν υπάρχει καμία αμ-
φιβολία ότι η συμφωνία 
Ελλάδος - Γαλλίας της 
28ης Σεπτεμβρίου έχει 
εξέχουσα ιστορική ση-
μασία. Πρόκειται για ένα 
από αυτά τα γεγονότα 
στη ζωή ενός κράτους 
που καθορίζουν τις μελ-
λοντικές του εξελίξεις σε 
βάθος πολλών χρόνων, 
ίσως και δεκαετιών. Η ευ-
όδωση της προσπάθειας 
συνιστά, οπωσδήποτε, 
μια μεγάλη επιτυχία της 
ελληνικής κυβέρνησης 
και προσωπικά του πρω-
θυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, γιατί χωρίς 
την αποφασιστικότητα 
που επιδείχθηκε δεν θα 
ήταν δυνατόν να επω-
φεληθεί η χώρα από την 
απρόσμενα ευνοϊκή για 

την πλευρά μας διεθνή 
συγκυρία. Διότι, πανθο-
μολογουμένως, η συμ-
φωνία AUKUS μεταξύ 
ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας και 
Αυστραλίας, που στρέ-
φει το κύριο βάρος της 
αγγλοσαξονικού κόσμου 
προς τον Ειρηνικό, με 
την ταυτόχρονη ακύρω-
ση της κολοσσιαίας πα-
ραγγελίας υποβρυχίων 
εκ μέρους της Αυστραλί-
ας από την Γαλλία, αλλά 
και το νέο πολιτικό τοπίο 
στη Γερμανία άνοιξαν 
τον δρόμο για την ελλη-
νογαλλική συμφωνία.

Το σπουδαίο σε αυτήν 
δεν είναι μόνον η από-
κτηση των τελευταίας 
τεχνολογίας φρεγατών, 
που αποκαθιστά με το 
παραπάνω την ισορρο-
πία ισχύος στο Αιγαίο 
αλλά και στην Ανατο-
λική Μεσόγειο έναντι 
της Τουρκίας, αλλά και 
η ρήτρα της αμοιβαίας 
στρατιωτικής συνδρομής 
σε περίπτωση απειλής 
της εδαφικής κυριαρχί-
ας. Η Ελλάδα δικαιούται 

πλέον να μην αισθάνε-
ται μόνη απέναντι στην 
επιθετικότητα και στον 
αναθεωρητισμό της γεί-
τονος. 
Η ταχεία διαδικασία ανα-
βάθμισης των αμυντικών 
ικανοτήτων που ενισχύ-
ουν την αποτρεπτική 
μας ισχύ και η εντατική 
και δημιουργική διπλω-
ματική αντεπίθεση της 
Αθήνας ήδη έφεραν την 
Ελλάδα στο προσκήνιο 
των εξελίξεων στην Ευ-
ρώπη και στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Ο άξονας 
Γαλλίας-Ελλάδας, στις 
νέες συνθήκες που δι-
αμορφώνουν οι προ-
τεραιότητες των ΗΠΑ, 
συνιστούν το απτό πρό-
πλασμα μιας νέας ευ-
ρωπαϊκής αμυντικής και 
εξωτερικής πολιτικής, 
ενός ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ 
εντός του ΝΑΤΟ, όπως 
ευφυώς ελέχθη. Είναι 
πράγματι εκπληκτικό το 
ότι η χώρα μας, από ένα 
είδος προβληματικού 
εταίρου εντός της Ε.Ε. 
πριν μερικά χρόνια, κερ-
δίζει σήμερα με το σπα-

θί της έναν προνομιακό 
ρόλο στην διαμόρφωση 
του κοινού ευρωπαϊκού 
αύριο. Κι αυτό αποδει-
κνύει ότι όταν υπάρχει 
σχέδιο, αποφασιστικότη-
τα, επιμονή και υπομονή 
μπορούν να συμβούν οι 
μεγαλύτερες ανατροπές. 

Ωστόσο, η νέα ελληνο-
γαλλική συμμαχία δεν 
είναι κεραυνός εν αιθρία. 
Δεν είναι ούτε συγκυρι-
ακή ούτε καιροσκοπική. 
Βασίζεται σε γερά θεμέ-
λια που έχουν τεθεί πριν 
από δεκαετίες, επί ενός 
ολοκληρωμένου οράμα-
τος για μια Ευρώπη ενω-
μένη και ισχυρή, φορέα 
των παραδοσιακών αξι-
ών του κοινού ευρωπα-
ϊκού μας πολιτισμού. 
Είναι το όραμα που υπη-
ρέτησε πιστά ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής, 
και το προώθησε μέσω 
της φιλίας του με τον 
στρατηγό Ντε Γκωλ 
-που έφτασε μέχρι το 
σημείο να ονειρευτεί 
ακόμη και μια Ευρώπη 
από τον Ατλαντικό μέ-

χρι τα Ουράλια- και στη 
συνέχεια με τον Ζισκάρ 
Ντ’ Εσταίν, του ανθρώ-
που που περισσότερο 
απ’ όλους τους φίλους 
μας εργάστηκε για να γί-
νει η Ελλάδα μέλος της 
τότε ΕΟΚ. Το νήμα των 
στενών ελληνογαλλικών 
σχέσεων στην πραγματι-
κότητα δεν χάθηκε ποτέ, 
ούτε, για παράδειγμα, 
από τον Ανδρέα Παπαν-
δρέου, που τόλμησε και 
αγόρασε με την “αγορά 
του αιώνα” τα Μιράζ, 
ούτε από τον Κώστα 
Καραμανλή, που δρο-
μολόγησε με τον τότε 
πρόεδρο Σαρκοζί μια 
ανάλογη με την σημερι-
νή συμφωνία το 2008. 
Κι αυτή η σχέση σήμερα 
μπορεί, χωρίς να έρχε-
ται σε αντίθεση με τον 
ατλαντικό σχεδιασμό, να 
μετεξελιχθεί σε όχημα 
επιρροής στην ανατολική 
Μεσόγειο, συμπεριλαμ-
βανομένης της Κύπρου, 
αλλά, γιατί όχι, και στην 
βαλκανική ενδοχώρα.

Στον ευρύτερο δηλα-

δή χώρο που επιδιώκει 
η Άγκυρα να προωθή-
σει τις νεοοθωμανικές 
της εμμονές. Βεβαίως, 
δεν πρέπει να υπάρχουν 
ψευδαισθήσεις ότι η 
Τουρκία θα αναδιπλωθεί 
και θα περιορίσει τις δι-
εκδικήσεις της. 
Η μέχρι σήμερα πολι-
τεία του Ερντογάν δεν 
μας αφήνει περιθώρια 
αισιοδοξίας. Σ’ αυτό 
συνηγορούν η ευθεία 
αγνόηση των αμερικανι-
κών προτροπών για συμ-
μόρφωση στις αρχές της 
συμμαχίας και η χωρίς 
αναστολές ετοιμότητά 
του να χρησιμοποιήσει 
ακόμη και βία για την 
επίτευξη των στόχων του 
-όπως έκανε και κάνει 
στη Συρία, στο Ιράκ, στη 
Λιβύη, στο Ναγκόρνο 
Καραμπάχ. Μόνον που 
απέναντί του αντιλαμβά-
νεται και ο ίδιος ότι έχει 
μια Ελλάδα που μπορεί 
αποτελεσματικά να αντι-
μετωπίσει οποιαδήποτε 
απειλή ενάντια στην κυ-
ριαρχία και στα κυριαρχι-
κά της δικαιώματα.

Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία!
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Καβάλα
Ανακαινίζεται το αμφιθέατρο “Γεώργιος Παυλίδης”

Μέσα σε όλες τις πα-
ρεμβάσεις που πραγ-
ματοποιεί το τελευταία 
χρονικό διάστημα η 
Π.Ε ανήκει και η ανα-
καινίσει στο αμφιθέ-
ατρο “Γεώργιος Παυ-
λίδης” στο κτίριο της 
νομαρχίας. Ένα εργο 

που αφορά αρκετό κό-
σμο και αρκετούς πο-
λιτιστικού συλλόγους 
που πραγματοποιούν 
τις εκδηλώσεις τους σε 
αυτόν τον χορό.
Μιλωντας στην κάμε-
ρα του ENA CHANNEL, 
ο αντιπεριφερειάρχης 

Καβάλας, κ. Κώστας 
Αντωνιάδης, δηλώνει 
ότι το εργο αυτό βρί-
σκεται ακόμα στο στά-
διο μελέτης και αναμέ-
νετε να ολοκληρωθεί 
σύντομα.

Καβάλα
Στις 31 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει ο Πυθαγορας
Το απόγευμα της Τρί-
της 5 Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση μεταξύ των 
εκπροσώπων των πο-
λιτιστικών Συλλόγως, 
των όποιον η έδρα εί-
ναι το πολιτιστικό κέ-
ντρο του Πυθαγόρα. 

Μέσα από αυτή την 
συνάντηση επανεξε-
τάστηκε η λειτουργείς 
του πολιτιστικού κέ-

ντρου του Πυθαγόρα 
όπου συμφωνα με τις 
οδηγίες που υπάρχουν 
στην ΚΥΑ για τις πολι-
τιστικές δραστηριότη-
τες, κρίθηκε ότι αυτό 
προς το παρόν, και υπό 
τις παρούσες συνθή-
κες, είναι αδύνατον, 
ενώ παρθηκε απόφα-
ση ότι ο Πυθαγορας 
δεν θα λειτουργήσει 
έως 31 Δεκεμβρίου.

Καβάλα
41 θέματα σε αναμονή στην Επιτροπή Κυκλοφορίας!

Ούτε ένα, ούτε δύο 
αλλά συνολικά 41 
θέματα ήρθαν προς 
ψήφιση στο προχθε-
σινό δημοτικό συμ-
βούλιο της Καβάλας 
από την Επιτροπή 
Κυκλοφορίας Καβά-
λας.

Τα θέματα αφορούν 
την καθημερινότη-
τα των πολιτών αλλά 
και σημαντικές πα-
ρεμβάσεις που πρέπει 
να γίνουν για θέσεις 
στάθμευσης ΑμεΑ οι 
οποίες εκκρεμούν και 

δημιουργούν πρόβλη-
μα στην καθημερινό-
τητων των δημοτών.

Αξίζει να σημειωθεί 
ότι τα 41 αυτά θέμα-
τα ήρθαν ως ένα στην 
προχθεσινή συνεδρί-
αση με αποτέλεσμα 
η αντιπολίτευση μην 
γνωρίζοντας τι προ-
κειται να ψηφίσει κα-
θώς δεν είχε μελετήσει 
καν ούτε ένα από τα 
θέματα έτσι όπως ήρ-
θαν έτσι ώστε να μην 
περάσει το θέμα και να 
παραμένουν στάσιμα 
και πάλι.
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Υπογράφτηκε στο 
γραφείου του Δημάρ-
χου Παγγαίου, Φίλιπ-
που Αναστασιάδη η 
σύμβαση του έργου 
για την «Κατασκευή 
φρεατίων σύνδεσης 
και ελέγχου παρόχων 
αποχέτευσης Δημοτι-
κής Ενότητας Ορφα-

νού»

Υπογράφτηκε την Τρίτη 
5 Οκτωβρίου 2021 στο 
γραφείου του Δημάρ-
χου Παγγαίου, Φίλιππου 
Αναστασιάδη η σύμβα-
ση του έργου για την 
«Κατασκευή φρεατίων 
σύνδεσης και ελέγχου 

παρόχων αποχέτευσης 
Δημοτικής Ενότητας Ορ-
φανού», ενώ ξεκινά άμε-
σα η εκτέλεση του έργου.

Αυτό είναι και το πρώτο 
βήμα «ώστε επιτέλους 
να λειτουργήσει ο βιο-
λογικός καθαρισμός της 
παραλίας Οφρυνίου και 

του οικισμού Οφρυνίου. 
Ένα σημαντικό έργο που 
θα ελαφρύνει οικονομι-
κά τα νοικοκυριά της πα-
ραλίας και θα συμβάλει 
καθοριστικά στο περι-
βαλλοντικό ισοζύγιο της 
περιοχής», αναφέρει ο 
Δήμαρχος Παγγαίου σε 
ανακοίνωσή του.

Βιολογικός καθαρισμός Οφρυνίου: 
Το πρώτο βήμα έγινε…

Η χρήση των ειδι-
κών ραμπών για την 
πρόσβαση των ΑμεΑ 
στη θάλασσα σε τέσ-
σερις παραλίες του 
Δήμου και η πρόθεση 
για ακόμη πιο φιλικό 
περιβάλλον για τους 
ανθρώπους με ειδικές 
ικανότητες

Η βελτίωση της καθημε-
ρινότητας των δημοτών 
και των επισκεπτών και 
τουριστών και δη των 
ανθρώπων με αναπηρίες 
και κινητικά προβλήματα 
αποτελεί βασική προ-
τεραιότητα του Δήμου 
Παγγαίου και αυτό απο-
τυπώνεται σε αριθμούς, 
ήτοι στις χρήσεις των 
ειδικών ραμπών για την 
πρόσβαση των ΑμεΑ σε 
τέσσερις παραλίες του 
Δήμου, ενώ στόχος της 

Δημοτικής Αρχής είναι 
αντίστοιχες ράμπες να 
τοποθετηθούν και σε άλ-
λες παραλίες.

Η ανακοίνωση του 
Δήμου Παγγαίου

Είμαστε απόλυτα ικα-
νοποιημένοι από τη δυ-
νατότητα που κάθε κα-
λοκαίρι παρέχουμε στα 
άτομα με κινητικά προ-
βλήματα να μπορούν να 
επισκέπτονται απρόσκο-
πτα τις παραλίες μας και 
να απολαμβάνουν τις 
θάλασσες μας χρησιμο-
ποιώντας τις 4 ειδικές 
ράμπες που έχουμε το-
ποθετήσει ως Δήμος.

Τα άτομα με κινητικά 
προβλήματα προτιμούν 
τις παραλίες μας για το 
μπάνιο τους και αυτό 

φαίνεται από τα αποτε-
λέσματα χρήσης των ρα-
μπών αυτών, για το δι-
άστημα από 15 Ιουλίου 
2021 έως 15 Αυγούστου 
2021 και πιο συγκεκρι-
μένα:

Νέα Ηρακλίτσα: 187 
χρήσεις
Νέα Πέραμος: 135 χρή-
σεις
Παραλία Οφρυνίου: 134 
χρήσεις
Αμμόλοφοι: 215 χρήσεις
Είμαστε πεπεισμένοι ότι 
τα επόμενα χρόνια οι 
αριθμοί αυτοί θα αυξη-
θούν και όλο και περισ-
σότεροι συνάνθρωποί 
μας με κινητικά προβλή-
ματα θα απολαμβάνουν 
τις παραλίες του Δήμου 
μας με τη χρήση αυτών 
των μηχανισμών.

Παραλίες Δήμου Παγγαίου: 
Η «φιλοξενία» των ατόμων με κινητικά προβλήματα σε αριθμούς

Δήμος Παγγαίου:
Απορρόφησε το 1/3 του τρέχοντος ποσού για την αγροτική οδοποιία από το «Αντώνης Τρίτσης»

Συνολικά εντάχθηκαν 
προς χρηματοδότηση 
στο αναπτυξιακό πρό-
γραμμα 36 έργα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, συνολικού ύψους 
130.609.751 ευρώ, 
με τον Δήμο Παγγαί-
ου να μην αφήνει την 
«ευκαιρία» να πέσει 
κάτω

Άλλα 36 έργα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, συνολι-
κού ύψους 130.609.751 

ευρώ εντάχθηκαν προς 
χρηματοδότηση στο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης», με 
απόφαση που έλαβε ο 
αναπληρωτής υπουργός 
Εσωτερικών, Στέλιος Πέ-
τσας.

Ειδικότερα, κατόπιν ει-
σήγησης της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, στο ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα 
εντάσσονται μεταξύ άλ-
λων:

9 έργα στον άξονα προ-
τεραιότητας «Ποιότητα 
ζωής και εύρυθμη λει-
τουργία των πόλεων, 
της υπαίθρου και των 
οικισμών» συνολικού 
προϋπολογισμού 67,4 
εκ. ευρώ, όπως το έργο 
του Δήμου Ηρακλείου 
για δράσεις αστικής ανα-
ζωογόνησης ύψους 12,9 
εκ. ευρώ
έργα που αφορούν την 
αγροτική οδοποιία, συ-
νολικού προϋπολογι-
σμού 26,5 εκ. ευρώ
7 έργα συνολικού προϋ-
πολογισμού 1,5 εκ. ευρώ 
εντάχθηκαν προς χρη-
ματοδότηση στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης «Ελλά-
δα 1821-Ελλάδα 2021»
«Με τις βελτιωτικές ρυθ-
μίσεις που δρομολογού-
με στο αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα, όλοι 
οι Δήμοι της χώρας θα 
επωφεληθούν της ανα-
πτυξιακής δυναμικής του 
προγράμματος, εντάσ-
σοντας έργα προτεραιό-

τητάς τους προς όφελος 
των τοπικών κοινωνιών 
και της βελτίωσης της 
καθημερινής ζωής των 
πολιτών», ανέφερε ο κ. 
Πέτσας.

Έγκαιρα και… έγκυρα 
η πρόταση του Δήμου 
Παγγαίου
Σε αυτό το πλαίσιο ο 
Δήμος Παγγαίου, δεί-
χνοντας τη δέουσα 
ετοιμότητα, κατέθε-
σε έγκαιρα πρόταση η 
οποία τελικά εγκρίθηκε 
για έργα αγροτικής οδο-
ποιίας προϋπολογισμού 
9.200.000 ευρώ, το με-
γαλύτερο ποσό το οποίο 
έχει διατεθεί στον Δήμο 
για ασφαλτοστρώσεις 
σε αγροτικούς δρόμους 
[διαβάστε εδώ το σχετι-
κό ρεπορτάζ], ενώ το εν 
λόγω ποσό αντιστοιχεί 
στο 1/3 του συνολικού 
ποσού το οποίο εγκρί-
θηκε σε αυτήν τη φάση 
του αναπτυξιακού προ-
γράμματος «Αντώνης 

Τρίτσης» για όλους τους 
Δήμους της χώρας για 

έργα αγροτικής οδοποι-
ίας.

 *Πειραματιζόμαστε με τον πόνο μας καλοί 
μου φίλοι …. Πας για έναν άμοιρο καφεδά-
κι η  ποτάκι  που έχεις να πιεις από τον και-
ρό του Νώε Π.Κ (Προ κορωνοϊού εποχή) και 
φοβάσαι περισσότερο το κράξιμο και το μά-
τιασμα που θα φας, παρά το γράψιμο κλή-
σης για μη σωστή τήρηση πρωτοκόλλων.   

**Ανέβηκε το ψωμί λέει, το πετρέλαιο, το ρεύμα 
και το αέριο … Και έχεις μείνει στήλη άλατος 
καμιά ώρα και οραματίζεσαι ποιο απο αυτά θα 
πρέπει να αποχωριστείς πρώτο από την καθημε-
ρινότητα  σου…. Να πας παγωμένος από το κρύο 
αλλά χορτάτος στον άλλο κόσμο ή το ανάποδο;

Μικρογραφίες



Σε μια αποκλειστι-
κή συνέντευξη στο 
ENACHANNEL προχώ-
ρησε ο Δήμαρχος Νέ-
στου Σάββας Μιχαηλίδης  
ο οποίος αναφέρθηκε 
στις τακτικές με τις οποί-
ες λειτουργεί ο δήμος 
θέτοντας για το άμεσο 
μέλλον νέα αναπτυξια-

κά έργα με έμφαση στον 
τουρισμό τον πολιτισμό 
στην γεωθερμία, στον 
αθλητισμό τονίζοντας 
πως η χρήση της γεω-
θερμίας εκτός του αγρο-
κτήματος γεωθερμικών 
εφαρμογών γενικότερα 
θα φέρει καινούργια 
έργα στον δήμο. Ανα-

φερόμενος σε έργα που 
αναμένεται να ανακοι-
νωθούν το επόμενο χρο-
νικό διάστημα ο κ. Μιχα-
ηλίδης αναφέρθηκε στο 
νέο έργο κόσμημα του 
δήμου Νέστου, το νέο 
ανοιχτό κολυμβητήριο.
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Σάββας Μιχαηλίδης 
Λειτουργούμε με τακτικές που θα ζήλευαν και άλλες πρωτεύουσες Νομών

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

Από τον Νοέμβριο 2021 
ξεκινούν στον Δήμο Νέ-
στου σε συνεργασία με 
το «Κοινωνικό Πανεπι-
στήμιο Ενεργών Πολι-
τών» (Κ.Π.Ε.Π.) προγράμ-
ματα επιμορφωτικού 
χαρακτήρα. Τα προγράμ-
ματα αυτά θα υποστηρί-
ξουν τους δημότες και 
θα αποτελέσουν έρεισμα 
στις ειδικές συνθήκες 
που διαμορφώθηκαν με 
την πανδημία και τα ιδι-
αίτερα προβλήματα που 
ο εγκλεισμός προκάλεσε 
στους ανθρώπους. 

Στις νέες συνθήκες της 
πρωτόγνωρης αυτής κα-
νονικότητας η γνώση, η 
δημιουργία και η αλλη-
λεπίδραση με το συνάν-
θρωπο θα αποτελέσουν 
το αντίβαρο προσφέρο-
ντας δημιουργική πρό-
κληση, εσωτερική ανα-
σκόπηση και ψυχολογική 
υποστήριξη.

Ο Δήμος Νέστου ανα-
γνωρίζοντας τη δύναμη 
της γνώσης και το δι-
καίωμα όλων στη Διά 
Βίου Μάθηση ιδιαίτερα 
σε περιόδους κρίσης 
όπως αυτή που διανύ-
ουμε σε συνεργασία με 
το Κ.Π.Ε.Π. με το οποίο 
συνεργάζεται ήδη 3χρό-
νια, θα υλοποιήσει το 
ετήσιο επιμορφωτικό 
πρωτότυπο πρόγραμμα 
της Τέχνης της Διαπραγ-
μάτευσης. Ένα πρόγραμ-
μα απαραίτητο σε όποιον 
επιθυμεί να πετύχει προ-
σωπικούς στόχους σε 
οποιοδήποτε επίπεδο. 
Και αυτό γιατί αποτελεί 
βασικό εργαλείο που χα-
ρακτηρίζει όλες τις μορ-
φές ανθρώπινων σχέ-
σεων και χρήσιμο μέσο 
εξέλιξης και βελτίωσης 
αυτών.

Η συνολική παρακολού-
θηση του προγράμματος 

παρέχεται από το Δήμο 
Νέστου εντελώς ΔΩΡΕ-
ΑΝ στους 50 πρώτους 
που θα δηλώσουν συμ-
μετοχή. Για την υποβο-
λή της αίτησης πατήστε 
εδώ: https://forms.gle/
vrfhZnmA9pVN4nnV6
(Σημ.: ο κάθε ενδιαφερό-
μενος δύναται να υποβά-
λει μία μόνο αίτηση στο 
όνομά του.)

Τα μαθήματα θα πραγ-
ματοποιούνται σε 15 
τρίωρες εκπαιδευτικές 
συναντήσεις ανά δεκα-
πενθήμερο, από το Νο-
έμβριο 2021 έως τον 
Ιούνιο του 2022. Συνο-
δεύονται από εποπτικό 
υλικό (διαφάνειες, ακου-
στικό υλικό κλπ.) και θα 
έχουν τη μορφή παρου-
σιάσεων, βιωματικών ερ-
γαστηρίων και αλληλεπι-
δραστικών συζητήσεων 
με τηλεδιάσκεψη μέσω 
της πλατφόρμας zoom. 
Στο κλείσιμο του προ-
γράμματος θα απονεμη-
θούν Βεβαιώσεις Ετήσι-
ας Επιμόρφωσης.

Παράλληλα, παρέχεται 
δωρεάν καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της χρονιάς συμ-
βουλευτική υποστήριξη 
από ειδικούς επιστήμο-

νες για τους σπουδαστές 
που θα παρακολουθή-
σουν το πρόγραμμα για 
τη διαχείριση των καθη-
μερινών θεμάτων τους 
σε προσωπικό αλλά και 
οικογενειακό / κοινωνικό 
επίπεδο.

-Προϋποθέσεις:

Οι σπουδαστές μπορούν 
να πραγματοποιήσουν 
έως και 4 απουσίες για 
τη χορήγηση
της Βεβαίωσης Ετήσιας 
Επιμόρφωσης.
Τηρείται αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας με βάση 
την ημερομηνία-ώρα εγ-
γραφής έως
50 άτομα.

Δεν υπάρχει εκπαιδευτι-
κή προϋπόθεση εγγρα-
φής παρά μόνο άνω των 
18 ετών.
Στη σελίδα του Κοι-
νωνικού Πανεπιστη-
μίου http://www.
koinonikopanep.com 
μπορείτε να ενημερωθεί-
τε για όλα τα προγράμ-
ματα που λειτουργούν 
φέτος στο Κ.Π.Ε.Π.

Επιπρόσθετα, παρακάτω 
σας ενημερώνουμε για 
τη φιλοσοφία και τους 

στόχους του Προγράμ-
ματος του Κ.Π.Ε.Π. που 
αφορούν τις θεματικές 
ενότητες που θα λει-
τουργήσουν για τη φε-
τινή χρονιά κοντά σας εξ 
αποστάσεως.

Τι είναι το Κοινωνικό Πα-
νεπιστήμιο Ενεργών Πο-
λιτών (Κ.Π.Ε.Π.) και πώς 
δραστηριοποιείται;

Το Κ.Π.Ε.Π. είναι ένας εκ-
παιδευτικός φορέας που 
συστάθηκε στην Καβάλα 
με τη μορφή Μη Κερδο-
σκοπικού Σωματείου και 
υλοποιεί επιμορφωτικά 
προγράμματα. Σκοπός 
του φορέα είναι να δώ-
σει την ευκαιρία σε κάθε 
ενδιαφερόμενο πέρα 
από ηλικία, μορφωτικό 
επίπεδο και επαγγελμα-
τική ενασχόληση, να δι-
ευρύνει τους ορίζοντες 
της σκέψης και δράσης 
του αλλά και τα πνευ-
ματικά του ενδιαφέρο-
ντα, μέσα από σειρές-
κύκλους μορφωτικών 
μαθημάτων, προγραμ-
μάτων συμβουλευτικής 
υποστήριξης, ημερίδων, 
διαλέξεων και συνεδρί-
ων με επίκαιρα αλλά και 
διαχρονικά θέματα και 
ζητήματα.

Το Κ.Π.Ε.Π. λειτουργεί 
με επιτυχία εδώ και 8 
χρόνια στις πόλεις Κα-
βάλα, Χρυσούπολη Κα-
βάλας, Θάσο, Κρηνίδες 
Καβάλας, Ξάνθη, Δοξάτο 
Δράμας, Δράμα, Βέροια, 
Αλεξάνδρεια, Θεσσαλο-
νίκη, Ωραιόκαστρο Θεσ-
σαλονίκης, Κοζάνη, Μα-
ραθώνα Αττικής, Ν.

Σμύρνη & Ηλιούπολη & 
Μαρούσι Αθηνών, Μύκο-
νο Κυκλάδων

Ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022

Το πρόγραμμα του 
Κ.Π.Ε.Π. κατά το ακαδη-
μαϊκό έτος 2020-2021 
περιλαμβάνει θέματα 
από το ευρύ επιστημονι-
κό πεδίο διαφόρων ενο-
τήτων. Διαπρεπείς στον 
χώρο τους επιστήμονες 
κλήθηκαν, μέσα από συ-
στηματικά οργανωμένες 
σειρές διαδραστικών 
μαθημάτων, να προσφέ-
ρουν στα μέλη του φο-
ρέα Κ.Π.Ε.Π. έγκυρες, 
κατασταλαγμένες γνώ-
σεις αλλά και προβλη-
ματισμούς και τεχνικές 
αντιμετώπισης.

Επιμορφωτικά προγράμματα στον δήμο Νέστου
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Γεγονότα που ..έγραψαν ιστορία
Αυτή η πόλη σε ..συναρπάζει
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Αυτή η πόλη κάθε μέρα 
μας συναρπάζει .. με το 
εντυπωσιακό παρελ-
θόν της αλλά και την 
προσμονή ενός ελπι-
δοφόρου μέλλοντος . 
Η Καβάλα Η πόλη της 
θάλασσας και της ιστο-
ρίας . Η  Καβάλα (Νε-
άπολις) των Θασίων , 
του Απόστολου Παύλου 
(Φίλιπποι) η Καβάλα 
των Βυζαντινών χρόνων 
(Χριστούπολις) η Καβά-
λα της Οθωμανικής πε-
ριόδου . Η  Καβάλα του 
καπνού , του εμπορίου 
της καπνεργασίας και 
των αγώνων για ένα κα-
λύτερο αύριο . Η Καβά-
λα των προγόνων μας, 
προσφύγων από την 
Ανατολή, που μετέφε-
ραν εδώ το "άρωμα" της 
προόδου της γνώσης και 
της δημιουργικότητας.
Οι παλιές φωτογραφί-
ες μας  οδηγούν .. σε 
έρευνα και εκεί ανακα-
λύπτουμε  πολλά . Δε-
καετία του 1930 σιγά 
- σιγά οι προσχώσεις 
ξεκινούν μπροστά από 
τον Δημοτικό Κήπο . 
Το κοσμικό κέντρο των 
Αδελφών Καρασμάνη 
που συνάμα έχουν και 
το "Φάληρο" φιλοξενεί 
τα μεγαλύτερα καλλιτε-
χνικά ονόματα της επο-
χής. "Δημοτικός Κήπος" 
και " Φάληρο" έχουν 
δική τους τηλεφωνική 
γραμμή που ..εγκρίνεται 
με ειδική απόφαση του 
Υπουργού της Συγκοι-
νωνίας  που θα δημο-
σιευτεί στο φύλλο της  
εφημερίδας της Κυβέρ-
νησης. Ψηφίδα τοπικής 
ιστορίας, από φωτογρα-
φία της εποχής εκείνης 
που εικονίζει το παράλιο 
μέτωπο της πόλης.

Ο ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 
ΚΑΙ Η ΚΑΒΑΛΑ 
Το Μάιο του 1895 συ-

ντάραξε την Καβάλα ο 
θάνατος του Αλέξαν-
δρου Μαυροκορδάτου, 
γιου του Νικόλαου και 
εγγόνου του γνωστού 
πρωθυπουργού της 
οθωνικής περιόδου. Ο 
Αλέξανδρος Μαυροκορ-
δάτος ήταν μηχανικός 
και επιστατούσε στις 
σιδηροδρομικές γραμ-
μές που τοποθετούσαν 
στα Βούκια (Παρανέστι), 
όπου και πέθανε. 
Η ελληνορθόδοξη κοι-
νότητα θρήνησε τον 
Αλέξανδρο Μαυροκορ-
δάτο και τον έθαψε στο 
προαύλιο της εκκλησίας 
του Αι – Γιάννη, όπου 
υπάρχει έως σήμερα το 
μνήμα του. Η Καβάλα 
έτρεφε μεγάλη ευγνω-
μοσύνη στο Νικόλαο 
Μαυροκορδάτο, που, 
όταν ήταν ο πρόεδρος 
του συλλόγου προς δι-
άδοσιν  των ελληνικών 
γραμμάτων και είχε βοή-
θησε στην εκπαιδευτική 
αναβάθμιση της πόλης, 
αποστέλλοντας το Ν. 
Φιλιππίδη για την οργά-
νωση της παιδείας στη 
βορειοανατολική Μα-
κεδονία με κέντρο την 
Καβάλα.
 Έκτοτε οι σχέσεις του Ν. 
Μαυροκορδάτου με την 
Καβάλα διατηρήθηκαν 
στενές. Ο Ποιητής Ιωάν-
νης Κωνσταντινίδης στις 
12 Μαΐου1895 απήγγει-
λε στην εκκλησία του  Αι 
– Γιάννη ένα ποίημά του, 
που έχει ως τίτλο: « Σπα-
ραγμός καρδίας διά τον 
χαροκαμένο πατέρα Ν. 
Μαυροκορδάτον. Εθνική 
ευγνωμοσύνη εκδήλω-
σις», ενώ στις 27 Ιουνίου 
1895 απήγγειλε και ένα 
άλλο ποίημά του, όταν 
η ελληνορθόδοξη κοι-
νότητα Καβάλας τέλεσε 
αρχιερατικό μνημόσυνό 
του στην ίδια εκκλησία.

“Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΣ ..Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ.. ”
Your Story Our Story 
ονομάζεται η εφαρμο-
γή του Ινστιτούτου Τέ-
χνης της Μινεάπολης 
στις Ηνωμένες Πολι-
τείες.  “Η ιστορία σας.. 
Η ιστορία μας”, είναι 
ένα εθνικό πρόγραμμα 
που διερευνά την αμε-
ρικανική μετανάστευση 
και τη μετανάστευση 
μέσω ιστοριών των αν-
θρώπων. Αφηγούνται 
προσωπικές ιστορίες 
για την μετανάστευση 
στις Η.Π.Α. Η  Κρίστα 
Στάρκ δημοσιεύει αυτή 
την φωτογραφία (από 
την Καβάλα ) όπου εμ-
φανίζει την εικόνα της 
γιαγιάς της , αριστερά 
και της αδερφής της. Η 
φωτογραφία τραβήχτη-
κε ακριβώς τη στιγμή 
που η οικογένειά της 
μετανάστευσε στη Νέα 
Υόρκη. Η Κρίστα Στάρκ 
γράφει: “Η γιαγιά μου, 
μαζί με τον πατέρα, τη 
μητέρα, την αδερφή και 
τα δύο αδέλφια της, με-
τανάστευσαν από την 
Καβάλα το 1912. Ήταν 
μόλις τέσσερα χρονών. 
Φεύγοντας από την Ελ-
λάδα, ο παππούς μου 
ήταν σχετικά πλούσιος, 
έχοντας συμμετάσχει 
στην καπνοβιομηχανία 
στην Ελλάδα. Ωστόσο, 
ήθελε να επεκτείνει την 
περιουσία του στην Αμε-
ρική, ιδιαίτερα στη Νέα 
Υόρκη. Χωρίς αμφιβο-
λία, αυτό απεικονίζει το 
αμερικανικό όνειρο που 
προσέλκυσε όχι μόνο τις 
φτωχές, συσσωρευμέ-
νες μάζες στη χώρα μας, 
αλλά και όσους ανα-
ζητούσαν ευημερία και 
πρόοδο . Αρχικά, ο παπ-
πούς μου κατάφερε να 
συνεχίσει την καριέρα 
του στη Νέα Υόρκη, και 
είχε ακόμη και υπηρέτες 

στο σπίτι του. 
Ωστόσο, όταν χτύπησε η 
Μεγάλη Ύφεση, απολύ-
θηκε ως εισαγωγέας κα-
πνού στην εταιρεία στην 
οποία εργάστηκε και η 
οικογένεια αντιμετώπι-
σε προβλήματα . Όπως 
έγινε  σε πολλές αμερι-
κανικές οικογένειες. Η 
μεγάλη ύφεση συνέθλι-
ψε την ευημερία και τις 
φιλοδοξίες της οικογέ-
νειάς μου”.

Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑ-
ΝΩΛΗΣ
Δύο αποκόμματα (δελ-
τία κίνησης πολιτών ) 
, το ένα της φωτογρα-
φίας που δημοσιεύου-
με μας οδήγησαν στη 
συγγραφή αυτή της 
σημείωσης , ιδιαίτερα 
επίκαιρης στις ημέρες 
μας.  Πριν εκατό χρόνια 
.. μια επιδημία χτυπούσε 
την Καβάλα , την Δράμα 
την Βόρεια Ελλάδα γε-
νικότερα,  ήταν τρομερή 
αρρώστια της πανώλης. 
Η πανούκλα , για τον 
κόσμο , υπήρξε μάστιγα 
της ανθρωπότητας από 
την αρχαιότητα. Είναι 
ίσως το λοιμώδες νό-
σημα που είχε προκαλέ-
σει τους περισσότερους 
θανάτους στην ιστορία 
της ανθρωπότητας. Το 
βακτήριο της πανώλης, 
ανακαλύφθηκε το 1894 
από τον Γαλλοελβετό 
γιατρό Alexandre Yersin 
(1863-1943). Η κίνη-
ση του πληθυσμού από 
περιοχή σε περιοχή γί-
νονταν με ειδικά δελτία 
που εκδίδονταν από τα 
Αντιπανολικά συνεργεία 
που είχαν στηθεί στις ει-
σόδους των πόλεων και 
των Σταθμών.
Η πανώλη μεταδίδονταν 
στον άνθρωπο από τον 
ψύλλο του αρουραίου. 
Στην περίπτωση πνευ-
μονικής μορφής της νό-
σου, μπορούσε να μετα-
δοθεί και από άνθρωπο 
σε άνθρωπο. Γενικότερα, 
η ονομασία «πανώλης» 
είχε δοθεί στο παρελ-
θόν σε διάφορα λοιμώ-
δη επιδημικά νοσήματα 
με κοινό χαρακτηριστικό 
την πρόκληση μεγάλου 
αριθμού θανάτων.
Ο εξαίρετος Καβαλιώ-
της Ιστορικός και π. προ-
ϊστάμενος των Γενικών 

Αρχείων του Κράτους 
– Αρχεία Ν. Καβάλας κ. 
Κυριάκος Λυκουρίνος 
έχει γράψει στην προ-
σωπική σελίδα σε μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης, 
για την πανώλη της επο-
χής εκείνη:
“Για να αποφευχθεί η 
εξάπλωση της νόσου 
δημιουργήθηκε υγειο-
νομικός σταθμός στη 
διασταύρωση της σι-
δηροδρομικής γραμμής 
και της οδού Καβάλας – 
Δράμας, όπου εξετάζο-
νται και εμβολιάζονται 
υποχρεωτικά όσοι κι-
νούνται από τη μία πόλη 
στην άλλη. Παρόμοια 
συνεργεία στήθηκαν και 
στους δρόμους προς το 
Πράβι και το Σαρή Σα-
μπάν (Χρυσούπολη). Εν 
τούτοις σε λίγες μέρες 
εμφανίστηκαν κρούσμα-
τα και στη Χρυσούπολη, 
ενώ στη Θεσσαλονίκη 
εντοπίστηκε «πανώβλη-
τος δραπετεύσας εκ Κα-
βάλλας».
 Οι υπεύθυνοι δε θε-
ωρούσαν ακόμη ανα-
γκαίο τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό όλων των 
Καβαλιωτών. Προλη-
πτικά όμως ζήτησαν 
από την Αθήνα μεγάλη 
ποσότητα αντιπανωλι-
κού ορού και εμβολίων 
και διαίρεσαν την πόλη 
σε τριάντα τμήματα, με 
ισάριθμους υπεύθυ-
νους γιατρούς, ώστε να 
πραγματοποιηθεί γενι-
κός εμβολιασμός, όταν 
χρειαστεί. Την ευθύνη 
του εμβολιασμού των 
καπνεργατών την ανέ-
θεσαν στους ιδιοκτήτες 
των καπναποθηκών. Μέ-
χρι το τέλος Αυγούστου 
είχαν εμβολιαστεί στην 
Καβάλα 15.000 άνθρω-
ποι και όλοι οι κάτοικοι 
του Σαρή Σαμπάν.
Τέλος δημιουργήθηκαν 
απομονωτήρια για τα 
ύποπτα κρούσματα και 

λοιμοκαθαρτήρια στην 
περιοχή της Καλαμίτσας 
και έξω από τη Χρυσού-
πολη, όπου παρέμεναν 
απομονωμένοι οι ασθε-
νείς μέχρι την αποθερα-
πεία τους”.

*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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«Δώσαμε μεγά-
λη βαρύτητα στην 
τουριστική προ-
βολή του νησιού» 

Ικανοποιημένος εμφα-
νίστηκε ο δήμαρχος 
Θάσου κ. Λευτέρης Κυ-
ριακίδης σε ό,τι αφορά 
την τουριστική κίνηση 
του καλοκαιριού. Πα-
ράλληλα σημείωσε πως 
έχουν δώσει μεγάλη 
βαρύτητα στην τουριστι-
κή προβολή του νησιού.

Συγκεκριμένα δήλωσε 
ότι «είναι πλέον αποδε-
δειγμένο ότι η φετινή 
χρονιά ήταν πολύ καλύ-
τερη από το αναμενόμε-
νο. Σε κάποια διαστήμα-
τα άγγιξε τα επίπεδα του 
2019. Στο συγκεντρωτι-
κό της αποτέλεσμα, επει-
δή ο μισός Ιούνιος και ο 
Μάιος ήταν εκτός του-
ριστικής περιόδου, αυτό 
έχει σαν συνέπεια να 
πέσει λίγο το ποσοστό. 

Αλλά σε ουσιαστικό επί-
πεδο ήταν μια πάρα πολύ 
καλή χρονιά με πάρα 
πολύ κόσμο. Νομίζω ότι 

οι περισσότεροι επαγ-
γελματίες, αν όχι όλοι, 
είναι ευχαριστημένοι.

Εμείς προβάλλαμε και 
συνεχίζουμε να προβάλ-
λουμε το νησί. Κατά τη 
διάρκεια της καλοκαιρι-
νής περιόδου το προβάλ-
λουμε και στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, σε 
εφημερίδες και κανάλια, 
στις κυρίως χώρες απ’ 
όπου προέρχεται η πλει-
οψηφία των τουριστών 
που έρχονται στο νησί. 
Μέσα στον Οκτώβριο θα 
καλέσω πάλι τους φο-
ρείς του τουρισμού για 
να σχεδιάσουμε και να 
προγραμματίσουμε τις 
κινήσεις μας μέσα στο 
χειμώνα για την επόμε-
νη τουριστική περίοδο. 

Ας κλείσει με το καλό η 
σεζόν τέλη Σεπτέμβρη 
και αρχές Οκτώβρη και 
μετά θα συγκεντρωθού-
με, να πει ο καθένας την 
άποψή του και να σχεδι-
άσουμε το καλύτερο δυ-
νατόν για τον τόπο μας. 
Στην πορθμειακή γραμμή 
Καβάλας- Πρίνου γίνο-

νται περισσότερα δρο-
μολόγια κι ευχόμαστε 
αυτό να συνεχιστεί και 
τους χειμερινούς μήνες».

Για το γεγονός ότι επι-
δημιολογικά η Θάσος 
δεν είναι στο «κόκκινο» 
όπως η Καβάλα είπε ότι 
«ίσως να προσέχουμε 

πιο πολύ, ίσως να είμα-
στε πιο τυχεροί τουλά-
χιστον μέχρι στιγμής. Η 
κατάσταση είναι ρευστή. 
Από άποψη κορωνοϊού 
πήγαμε πάρα πολύ καλά. 

Τις τελευταίες δύο μέρες 
έχουν εντοπιστεί λίγο 
περισσότερα κρούσματα. 

Ελπίζω να συνεχίσου-
με να πηγαίνουμε καλά. 
Αυτό, όμως, μπορεί να 
αλλάξει και πρέπει να 
εξακολουθούμε να προ-
σέχουμε όλοι. Το εμβό-
λιο είναι το μεγαλύτερο 
όπλο μας απέναντι στον 
ιό κι από ‘κει και πέρα 
υπάρχουν τα μέτρα ατο-

μικής προστασίας που 
πρέπει να λαμβάνει ο κα-
θένας. Όλα μπορούν να 
ανατραπούν από τη μία 
μέρα στην άλλη κι αυτό 
το έχουν ζήσει πολλές 
περιοχές της χώρας και 
δεν αποκλείεται να γίνει 
και σε μας. Οπότε όλοι 
μας να προσέχουμε».

Λευτέρης Κυριακίδης:
Καλύτερη από την αναμενόμενη η φετινή τουριστική σεζόν

Ο Δήμος Θάσου και η 
ΔΗ.ΚΕ.Θ. γνωρίζοντας τα 
πολλαπλά οφέλη του Θε-
ατρικού Παιχνιδιού και της 
Θεατρικής Πράξης, καθώς 
και το γεγονός ότι η ενα-
σχόληση των παιδιών με τη 
μουσική συμβάλλει κατα-
λυτικά στην ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξή τους, συνεχίζουν 
και τη φετινή χρονιά τις Παι-
δικές Θεατρικές Σκηνές και 
την Παιδική-Νεανική Χο-
ρωδία στο νησί της Θάσου.

Τα παιδαγωγικά οφέλη, που 
απορρέουν από την ενα-
σχόληση με το χορωδιακό 
τραγούδι εντοπίζονται τόσο 
σε ατομικό όσο και σε συλ-

λογικό επίπεδο. Ασκώντας 
ηθικοπλαστική επίδραση 
στο κάθε άτομο ξεχωριστά 
το καθιστούν ως ένα συ-
νειδητοποιημένο και υπεύ-
θυνο μέλος της κοινωνίας , 
ενώ σε συλλογικό επίπεδο 
η χορωδία αποτελεί την 
κοιτίδα ανάπτυξης- καλλι-
έργειας της συνεργατικό-
τητας, της αλληλεγγύης και 
του ομαδικού πνεύματος 
, μεταξύ των μελών της.

Ακόμη τα παιδιά μέσα από 
την Θεατρική Πράξη έρ-
χονται σε επαφή με τον 
«αλλιώτικο» κόσμο του 
Θεάτρου που τους βοηθάει 
να βρουν και να εδραιώ-

σουν την θέση τους μέσα 
στον πραγματικό κόσμο.

Το Θέατρο για τα παιδιά 
αποτελεί μέσο επικοινωνί-
ας, ψυχαγωγίας, έκφρασης 
και έκφρασης συναισθη-
μάτων. Τα παιδιά χρησιμο-
ποιώντας το σώμα, το νου, 
τη φαντασία αλλά και την 
σκέψη, νιώθουν ευχαρίστη-
ση ενώ παράλληλα μαθαί-
νουν, κοινωνικοποιούνται, 
δουλεύουν ομαδικάαλλά 
και προβληματίζονται, δί-
νοντας έτσι τις δικές τους 
ιδέες, σκέψεις και λύσεις.

Τα μαθήματα θεά-
τρου θα πραγματοποι-
ούνται κάθε Κυριακή
11.00-12.15 στο Καλο-
γερικό για την ομάδα 
του Λιμένα και της ευ-
ρύτερης περιοχής και
13.00-14.15 στις Αποθή-
κες Μεταλλείων για τα 
παιδιά των Λιμεναρίων και 
της ευρύτερης περιοχής.
Τα μαθήματα της Παιδι-
κής-Νεανικής Χορωδίας 
θα πραγματοποιούνται

κάθε Σάββατο

5:00-6:30 μ.μ. στο Κα-
λογερικό του Λιμένα και

κάθε Κυριακή

5:00-6:30 μ.μ. στο Δημο-
τικό Σχολείο Λιμεναρίων.

Για οποιαδήποτε πληρο-
φορία απευθυνθείτε για το 
Θέατρο στην Καλλιτεχνική 
Διευθύντρια της ΔΗ.ΚΕ.Θ. 

κ. Στέλλα Φουρναρά-
κη, τηλ.6932412039 και

Για την Παιδική-Νεανική 
Χορωδία στην καθηγήτρια 
μουσικής της ΔΗ.ΚΕ.Θ. 
κ. Πελαγία Αναγνωστά-

κη, τηλ.6977859358.

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΕ.Θ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

Συνεχίζουν και φέτος τα τμήματα χορωδίας και θεάτρου 
της ΔΗ.ΚΕ.Θ του δήμου Θάσου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τρία (3) έτη η 
παραχώρηση χρήσης υπαίθριου χώρου εμβαδού 20 τ.μ. για την λειτουργία επιχείρησης στάσιμου 
υπαίθριου εμπορίου (καντίνα) στη ΧΖΛ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.
  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27/10/2021, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του 
Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. ενώπιον τριμελούς επιτροπής.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης στα γραφεία 
της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ( Αβέρωφ 1 – 1ος όροφος) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Δρ. ΑΝΝΑ Α. ΘΥΣΙΑΔΟΥ
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Στις επισημάνσεις του 
ο Πρωθυπουργός, κατά 
τη δευτερολογία του 
στη Βουλή, για την ελ-
ληνογαλλική αμυντική 
συμφωνία ο Πρωθυ-
πουργός  σχολίασε επί-
σης δηκτικά προς τον 
Πρόεδρο της Αξιωμτα-
τικής Αντιπολίτευσης κ. 
Αλέξη Τσίπρα ότι «Αν 
το δόγμα μας ήταν να 
έχουμε υπουργό Άμυ-
νας τον κ. Καμμένο που 
ήταν συνδυασμός κιτς 
και γελοιότητας, ε, τότε 
το αλλάζουμε το δόγμα 
αυτό και είμαι υπερή-
φανος για την ηγεσία 
που έχουμε σήμερα στο 
ΥΠΕΘΑ και ΥΠΕΞ», εκ-
θειάζοντας δημόσια για 
ακόμη μια φορά συνο-
λικά το έργο του Νίκου 
Παναγιωτόπουλου και 
του Νίκου Δένδια.

Μητσοτάκης 
Είμαι υπερήφανος για την ηγεσία των Υπουργείων Αμύνης και Εξωτερικών

Με μια ρήση του Να-
πολέοντα Βοναπάρτη 
ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας ζήτησε από 
όλους να ομονοούν 
στα εθνικά ζητήματα 
πέρα από τις πολιτικές 
διαφωνίες-Αναλυτι-
κά η ομιλία του στην 
Ολομέλεια της Βουλής

ΟΥπουργός Εθνικής 
Άμυνας, Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος απηύθυνε 
την Πέμπτη 7 Οκτωβρί-
ου 2021 την ακόλουθη 
ομιλία κατά τη συζήτηση 
η οποία διεξήχθη στην 
Ολομέλεια της Βουλής 
για την «Κύρωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Γαλλι-
κής Δημοκρατίας για την 
εγκαθίδρυση Στρατηγι-
κής Εταιρικής Σχέσης για 
τη συνεργασία στην Άμυ-
να και την Ασφάλεια».

Αναλυτικά η ομιλία 
του Νίκου Παναγιω-
τόπουλου

Κυρίες και Κύριοι Συ-
νάδελφοι, δεν θα προ-
σπαθήσω να αναπρο-
σαρμόσω στη σημερινή 
συζήτηση την ιστορικό-
τητα της ημέρας, αυτό 
άλλωστε το έκαναν με 
τον καλύτερο τρόπο προ 
ολίγων ωρών ο Πρωθυ-
πουργός και προ ολίγου 
ο προλαλήσας Υπουργός 

Εξωτερικών. Θα μου επι-
τρέψετε να κάνω τρία – 
τέσσερα σχόλια και μία 
παραίνεση.

Το σύνθημα «Ελλάς- 
Γαλλία- Συμμαχία» δεν 
είναι χθεσινό. Το είχε 
φωνάξει δυνατά ο Ελλη-
νικός Λαός όταν ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής 
είχε αποβιβαστεί από το 
αεροπλάνο που τού είχε 
διαθέσει τότε, ο φίλος 
της Ελλάδας και προσω-
πικός φίλος του, ο Γάλ-
λος Πρόεδρος Βαλερύ 
Ζισκάρ Ντ’  Εσταίν, προ-
κειμένου να έρθει και να 
αποκαταστήσει τη Δημο-
κρατία στη χώρα.

Ανέκαθεν -όπως ανέλυσε 
ο προλαλήσας Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Εξωτε-
ρικών κ. Βαρβιτσιώτης- 
οι σχέσεις μεταξύ των 
Ελλήνων και των Γάλ-
λων Ηγετών ήταν καλές, 
η επικοινωνία υπήρχε 
πάντα. Το σύνθημα αυτό 
όμως κι οι σχέσεις μετα-
ξύ των Ηγετών, θεωρώ 
ότι πλέον αποκτούν νέα 
διάσταση, απογειώνο-
νται σήμερα, χάρη στην 
ευχερέστερη συνεννόη-
ση με όρους προσωπικής 
«χημείας» αλλά και στη 
συναντίληψη στα βασικά 
θέματα, τα γεωπολιτικά 
κι αυτά που έχουν να κά-
νουν με τις προκλήσεις 
και απειλές ασφαλείας, 
στην ευρύτερη περιοχή 

μας, ανάμεσα στον Πρω-
θυπουργό της Ελλάδας 
Κυριάκο Μητσοτάκη και 
το Γάλλο Πρόεδρο Εμ-
μανουέλ Μακρόν. Αυτή 
η συναντίληψη, αυτή η 
συνεννόηση, αυτή η χη-
μεία, οδήγησαν σε αυτήν 
τη Συμφωνία.

Και προσπαθώ να κατα-
λάβω σήμερα εδώ: Έρ-
χεται η Κυβέρνηση να 
κυρώσει μια Αμυντική 
Συμφωνία με τη μεγαλύ-
τερη Στρατιωτική Δύνα-
μη της Ευρώπης, που θέ-
λει να δεθεί περισσότερο 
μαζί μας. Η Συμφωνία 
αυτή περιλαμβάνει την 
πολυπόθητη Ρήτρα Αμοι-
βαίας Αμυντικής Συν-
δρομής για την οποία η 
Αντιπολίτευση μάς εγκα-
λούσε επειδή δεν την 
είχαμε συμφωνήσει σε 
παλαιότερες Συμφωνίες 
Αμυντικής Συνεργασίας 
με τους Γάλλους, όπως 
αυτή της πρόσκτησης 
των δεκαοκτώ “Rafale”. 
Μας εγκαλούσατε τότε: 
«Δεν φέρατε ρήτρα Αμυ-
ντικής Συνδρομής», «ελ-
λιπέστατη προσπάθεια»…

Σήμερα θα έπρεπε να 
επιχαίρουμε κι όχι να 
μεμψιμοιρούμε. Θα 
έπρεπε όλοι να βλέπαμε 
πώς μπορούμε να στη-
ρίξουμε το εθνικό συμ-
φέρον κι όχι να κάνουμε 
αντιπολίτευση στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, με μέ-

νος μάλιστα. Θα έπρεπε 
να βρούμε κάτι να πούμε 
για τη Συμφωνία ή ακό-
μα να αναλύσουμε ζητή-
ματα σχετικά με τη ρήτρα 
αμυντικής συνδρομής, 
η οποία είναι μια γενι-
κή ρήτρα πολιτικής και 
διπλωματική υφής, όχι 
όρος σε ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο για να ανα-
καλύπτουμε τον υποόρο 
της υποπαραγράφου, 
τρέχοντα σενάρια. Αυτό 
θα έπρεπε να κάνουμε κι 
όχι να συζητούμε για τα
Εξοπλιστικά, τα φυσίγγια 
των ΕΑΣ, την Καλαμάτα 
και τα υπόλοιπα.

Θυμάμαι και το είπα, 
αλλά επιμένετε να σας 
το επαναλαμβάνω. Λίγες 
ημέρες μετά την ανάλη-
ψη των καθηκόντων μου 
στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας προσπαθούσα 
να βρω φακέλους να 
υπογράψω για κάποια 
προκαταβολή ή κάποια 
καταβολή πληρωμών 
τμηματικώς στα ΕΑΣ, για 
να βγάλω μισθοδοσία 
τον Αύγουστο του 2019 
και προσπαθούσα να μην 
βρω φακέλους -να υπο-
γράψω, να τους στείλω 
πίσω- μέσω των οποίων 
κατέπιπταν ποινικές ρή-
τρες για καθυστερημέ-
νη καταβολή Αμυντικού 
Υλικού. Αυτά έκανα τον 
Αύγουστο του 2019, για 
να θυμόμαστε πώς ήταν 
η κατάσταση πριν, γι’ 

αυτά που μάς εγκαλείτε 
σήμερα.

Να κάνω λοιπόν και δυο 
σχόλια σχετικά με το εξο-
πλιστικό κομμάτι, αφού 
όπως σας είπα για τη 
Συμφωνία έχουν ειπωθεί 
πολλά. Η απόφαση για 
τα “Rafale” όπως και η 
απόφαση για τις Φρεγά-
τες -ένα ακόμα στοιχείο 
αυτής της γενικότερης 
σύγκλισης Ελλάδας και 
Γαλλίας, η πρόσκτηση 
αυτών των τριών Φρε-
γατών- δεν ήρθε από το 
πουθενά ή χωρίς κανένα 
σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τη νέα 
Δομή Δυνάμεων 2020-

2025 την οποία συζη-
τήσαμε στο τέλος του 
περασμένου έτους, κατά 
τις εισηγήσεις των Γενι-
κών Επιτελείων και σύμ-
φωνα με το Εθνικό Με-
σοπρόθεσμο Πρόγραμμα 
Αμυντικών Εξοπλισμών 
της τρέχουσας περιό-
δου, όσον αφορά στο 
οικονομικό κομμάτι και 
αυτό του οικονομικού 
σχεδιασμού, η απαίτηση 
των Επιτελείων για να 
καλύπτονται επαρκώς οι 
Αμυντικές ανάγκες της 
χώρας είναι για 48 αε-
ροσκάφη νέας γενιάς, 
καθώς και για 12 ως 13 
Κύριες Μονάδες Κρού-
σεως (Φρεγάτες, ίσως 
και Κορβέτες)...

Νίκος Παναγιωτόπουλος:
Ας εκνευρίζονται έξω απ’ αυτήν τη χώρα για τη συμφωνία με τη Γαλλία…
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Περιφέρεια ΑΜ-Θ 
Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση σε 12.288 επιπλέον επιχειρήσεις

Επιπλέον 12.288 επι-
χειρήσεις της Ανατο-
λικής Μακεδονίας και 
Θράκης θα λάβουν Μη 
Επιστρεπτέα Ενίσχυ-
ση, συνολικού ύψους 
32 εκατ. ευρώ, από το 
ΕΣΠΑ και ειδικότερα 
το ΠΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, 
μετά την απόφαση 
που υπέγραψε σήμε-
ρα ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης Χρή-

στος Μέτιος και ενώ 
είχε προηγηθεί συ-
νεργασία του με τον 
Υπουργό Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων Άδωνι 
Γεωργιάδη.

Η χρηματοδότηση αυ-
τών των επιχειρήσεων 
κατέστη εφικτή μετά 
την απόφαση του κ. Γε-
ωργιάδη να συσταθεί 
παράρτημα του Ενδιά-
μεσου Φορέα Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ» (ΕΦΕΠΑΕ) στην 
Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 
(στην Κομοτηνή) και να 
αναλάβει όλα τα προ-
γράμματα.

Συνεπώς, με τη σημερινή 
υπογραφή του κ. Μέτιου, 
ο αριθμός των επιχει-
ρήσεων της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, 
των οποίων η ενίσχυση 
έχει εγκριθεί από την 
Περιφέρεια, φτάνει τις 
21.188, και οι αντίστοι-
χοι πόροι του ΕΣΠΑ τα 
54,5 εκατ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν 
να ενταχθούν επιπλέον 
2.000 επιχειρήσεις από 
τις συνολικά 3.000 των 
οποίων η αίτηση απορ-
ρίφθηκε αρχικά, οι οποί-
ες έχουν τη δυνατότητα 
να διορθώσουν και να 

επανυποβάλουν την αί-
τησή τους μέχρι την 1η 
Νοεμβρίου ώστε αυτή 
τη φορά να εγκριθεί, με 
εκτιμώμενο προϋπολο-
γισμό 6 εκατ. ευρώ, τα 
οποία έχουν επίσης δε-
σμευθεί.

Έτσι, ο συνολικός αριθ-
μός των επιχειρήσεων 
που θα ωφεληθεί από το 
Πρόγραμμα Μη Επιστρε-
πτέας Ενίσχυσης της Πε-
ριφέρειας ΑΜ-Θ, μπορεί 
να ανέλθει στις 23.000 
και η συνολική χρημα-
τοδότηση στα 60 εκατ. 
ευρώ, καλύπτοντας το 
σύνολο σχεδόν των επι-
χειρήσεων της περιοχής, 
όπως είχε ανακοινώσει 
ο κ. Μέτιος κατά την πα-
ρουσίαση του προγράμ-
ματος τον Οκτώβριο του 
2020.

Με αφορμή τη σημερινή 
απόφαση, οι κ. κ. Άδωνις 

Γεωργιάδης και Χρήστος 
Μέτιος δήλωσαν:

Άδωνις Γεωργιάδης: «Με 
τη συνεργασία του ΕΦΕ-
ΠΑΕ και του Προέδρου 
του κ. Πλάτωνα Μαρλα-
φέκα, αλλά και του Πε-
ριφερειάρχη κ. Χρήστου 
Μέτιου, λύσαμε ευτυχώς 
ένα φλέγον πρόβλημα 
για την απορρόφηση 
των ευρωπαϊκών κον-
δυλίων στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη. 
Οι πληρωμές έχουν ήδη 
ξεκινήσει και οι επιχει-
ρήσεις λαμβάνουν τα 
χρήματά τους με μεγάλη 
ταχύτητα. Είμαι εξαιρετι-
κά υπερήφανος και ευ-
τυχής που συνέβαλα για 
να συμβεί αυτό».

Χρήστος Μέτιος: «Το 
Πρόγραμμα Μη Επι-
στρεπτέας Ενίσχυσης 
των Επιχειρήσεων της 
Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης ενάντια στις 
επιπτώσεις της πανδημί-
ας COVID-19 το οποίο 
σχεδιάσαμε και παρουσι-
άσαμε στην κοινωνία της 
Περιφέρειάς μας, προ-
χωρά. Βασικός στόχος 
μας, όπως είχα δηλώσει 
από την πρώτη στιγμή, 
είναι να ενισχυθεί το σύ-
νολο σχεδόν των επιχει-
ρήσεων της Περιφέρειάς 
μας. Για αυτό δεσμεύσα-
με πόρους που φτάνουν 
τελικά τα 60 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Θέλω να ευ-
χαριστήσω θερμά τον 
Υπουργό Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη για τον χει-
ρισμό και τη λύση που 
έδωσε, καθώς και τον 
ΕΦΕΠΑΕ, ώστε το Πρό-
γραμμά μας να υλοποι-
είται και οι επιχειρήσεις 
μας να ωφελούνται και 
να στηρίζονται σε αυτήν 
την τόσο δύσκολη συ-
γκυρία».

Στην εκπομπή Αναλυτής 
του ENA Channel μίλησε 
το μεσημέρι της Τρίτης ο 
Πρόεδρος της Ένωσης 
Βενζινοπωλών Καβάλας 
Φώτης Πούλος.

Όπως χαρακτηριστικά 
τόνισε ο ίδιος η τιμή του 
πετρελαίου θέρμανσης 
έχει λάβει μία ανοδική 
πορεία και ο φετινός χει-
μώνας θα είναι αρκετά 
δύσκολος οικονομικά για 
τα νοικοκυριά.

Πιο συγκεκριμένα τόνισε 
ότι μπορεί η τιμή του να 
ξεπεράσει ακόμα και το 
1,30 ευρώ το λίτρο φτά-
νοντας μέχρι και το 1,40 
σε κάποιες περιοχές!

Παράλληλα όσον αφο-
ρά το επίδομα θέρμαν-
σης οι πρατηριούχοι για 
μία ακόμα χρονιά κι-
νούνται σε “θολά νερά” 
καθώς μπορεί να υπήρ-
χαν εξαγγελίες από την 
Δ.Ε.Θ αλλά και πρόσφα-
τα μέσω δηλώσεων του 

Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταικούρα για 
περισσότερους δικαιού-
χους αλλά μέχρι στιγμής 
δεν έχει ανακοινωθεί τί-
ποτα επίσημο.

“Καλώς εχόντων των 
πραγμάτων Δεκέμβριο-
Ιανουάριο θα έχουμε 
πάλι το επίδομα” τόνισε 
μάλιστα στο τέλος των 
δηλώσεων του ο κ. Πού-
λος.

Πούλος
Την ανιούσα πήρε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης – Σε “θολά νερά” το επίδομα θέρμανσης



ΣΗΜΑΔΙΑΚΌΣ

Ο Καποδίστριας συνήθιζε να λέει ότι οι ‘επιτροπές’ και η ΄προσωρινότητα’ καταστρέφουν την Ελ-
λάδα.  Για τους πολιτικούς έλεγε ότι είναι καλοί μόνο για να μουτζουρώνουν  τα χαρτιά. Ωστόσο 
του είπαν κάποιοι πως οι περισσότεροι από αυτούς που τον περιτριγυρίζουν είναι ανίκανοι και 
επιδιώκουν μόνο αξιώματα.

‘’Δε πειράζει ’’απάντησε ‘’από το χώμα που έχουμε θα φτιάξουμε τα τσουκάλια μας΄’

Και απευθυνόμενος στους ίδιους αναφώνησε:

‘’Α! Πόσα πλούτη έχει η Ελλάδα μας’’

Έκπληκτοι αυτοί τον ρώτησαν ‘’που είναι;’’

‘’Στα σπλάχνα της γης μας είναι’’ απάντησε.

Καθημερινά ερχόμα-
στε σε επαφή με γο-
νείς που προβληματί-

ζονται έντονα για το πως 
θα μπορέσουν να πείσουν 
αλλά και να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους να διαβάζουν 
σωστά και ισορροπημένα. 
Αυτός είναι ένας αρκετά 
σοβαρός προβληματισμός 
που θα πρέπει να προβλη-
ματίζει όχι μόνο γονείς 
και παιδιά αλλά και εκ-
παιδευτικούς. Άλλωστε ο 
ρόλος των εκπαιδευτικών 
είναι απόλυτα συμπλη-
ρωματικός με αυτόν της 
οικογένειας, είναι αρκετά 
υπεύθυνος και πολύ πιο 
σημαντικός από όσο πολ-
λοί μπορεί να θεωρούν.

 Για να μπορέσουμε 
να προσεγγίσουμε το θέμα 
κατάλληλα, θα πρέπει να 
ξαναγίνουμε παιδιά και να 
καταλάβουμε τις ανάγκες 
μας και τι θα μπορούσε να 
μας ενεργοποιήσει να αγα-
πήσουμε τη μελέτη και να 
τη βάλουμε ουσιαστικά και 
αποτελεσματικά στη ζωή 
μας.

 Κάνοντας έναν τέ-
τοιο συλλογισμό σε συν-
δυασμό με ενημέρωση για 
αντίστοιχα εκπαιδευτικά 
ζητήματα, ένα από τα συ-
μπεράσματα που θα μπο-
ρούσαμε να καταλήξουμε 
είναι το εξής:

 Το ουσιαστικό διά-
βασμα διαφέρει κατα πολύ 
απο μία απλή εικόνα ενός 
παιδιού να μελετά στο 
γραφείο του, δίπλα σε ένα 
βουνό βιβλίων. Οι ατελεί-
ωτες ώρες μελέτης ενός 
μαθήματος, δεν αποδει-
κνύουν οτι ο μαθητής δια-

βάζει ουσιαστικά και απο-
δοτικά. Έχει παρατηρηθεί 
οτι πολλές είναι οι περι-
πτώσεις τέτοιων παιδιών 
που μαθαίνουν τη γνώση 
επιφανειακά και δεν μπο-
ρούν να κάνουν αναδρο-
μή σε αυτήν την επόμενη 
φορά που θα χρειαστεί να 
την επικαλεστούν. Άρα, συ-
νειδητοποιούμε οτι πολλά 
παιδιά δεν αντιλαμβάνο-
νται την ουσία του διαβά-
σματος και δεν κατακτούν 
τη γνώση είτε γιατί διαβά-
ζουν μεν αλλα με λάθος 
κουλτούρα και οι αποδό-
σεις τους τους απογοητεύ-
ουν, είτε γιατί δεν διαβά-
ζουν επειδή δεν βρίσκουν 
νόημα σε αυτό.

 Είτε ως γονείς, είτε 
ως εκπαιδευτικοί, οφεί-
λουμε να μάθουμε στο παι-
δί να μαθαίνει με τον τρό-
πο που του ταιριάζει, να 
του εξηγήσουμε το λόγο 
που πρέπει να το κάνει, να 
σεβόμαστε τις δυσκολίες 
και την ιδιοσυγκρασία του 
και να είμαστε ευρηματικοί 
σε τεχνικές ανακάλυψης 
των δεξιοτήτων του.

Μας ρωτάτε, απαντού-
με..

 Η κυρία Κ.Δ ρωτάει: ‘Ο 
γιός μου είναι μαθητής Δη-
μοτικού και ‘’μισεί’’ το διά-
βασμα. Θεωρεί οτι δεν του 
προσφέρει τίποτα και τσα-
κωνόμαστε συνεχώς. Το 
σχολείο είναι μια αγγαρεία 
για αυτόν και η ενασχόλη-
σή του στο σπίτι με τα μα-
θήματά του είναι μηδαμινή. 
Πως μπορώ να το διαχειρι-
στώ;’

Αγαπητή Κυρία, 

 Στους περισσότε-
ρους ανήλικους είτε ενήλι-
κους δεν αρέσει να ασχο-
λούνται με πράγματα που 
δεν καταλαβαίνουν. Συ-
γκεκριμένα, το παιδί δεν 
πρόκειται να ασχοληθεί με 
το διάβασμα αν δεν συνει-
δητοποιήσει το λόγο που 
πρέπει να το κάνει. 

 Βασικός στόχος μας 
λοιπόν είναι να πείσουμε 
το παιδί να διαβάσει για 
να καλυτερεύσει τον εαυ-
τό του και όχι για να ικα-
νοποιήσει τους γονείς και 
καθηγητές του για να απο-
φύγουμε την αντιδραστική 
αυτή συμπεριφορά. 

 Η διαδικασία αυτή 
απαιτεί υπομονή, ενασχό-
ληση, συζήτηση. Πρέπει 
να γίνει εμβάθυνση στη 
ψυχοσύνθεση του παιδιού, 
να ανακαλύψουμε τι το εκ-
φράζει, να το στοχοθετή-
σουμε, ωστε απο μόνο του 
να καταλάβει οτι το διά-
βασμα είναι η πιο εύκολη, 
τελικά, μέθοδος να πετύχει 
τα δικά του ‘ΘΕΛΩ΄.

Ευχές για επιτυχία.

ΙΣΌΚΡΑΤΗΣ
Μια μέρα παρουσιάστηκε στον περίφημο ρήτορα ένας επι-
πόλαιος και φλύαρος νέος, ο οποίος ήθελε να γίνει μαθη-
τής του.

Ο Ισοκράτης έμεινε για λίγο σκεπτικός και στη συνέχεια 
ζήτησε από τον νέο διπλή αμοιβή.

Ο νέος παραξενεύτηκε και ζήτησε το λόγο.

Ο ρήτορας απάντησε:

‘Τον ένα μισθό τον ζητώ για να σου μάθω να μιλάς και τον 
άλλο για να μάθεις να σωπαίνεις’

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

‘’…Όφείλου-
με να μάθου-
με στο παιδί 
να μαθαίνει 
με τον τρό-
πο που του 
ταιριάζει..’’ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

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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Οι σκέψεις του κ. Κώ-
στα Π. Παπακοσμά 
στον “ΑΝΑΛΥΤΗ ” 

Η πανδημία και τα μέτρα 
που είχαν παρθεί με τον 
περιορισμό των μετα-
κινήσεων των πολιτών 
“ωφέλησαν” κάποιες 
δραστηριότητες όπως 
η ταξινόμηση αρχείων 
αλλά και η ευρεία επικοι-
νωνία των πολιτών μέσα 
από το διαδίκτυο. 

Ο κ. Κώστας Παπακο-
σμάς, που εδώ και δε-
καετίες καταγράφει και 
συλλέγει στοιχεία της 
νεότερης ιστορίας τη 
πόλης μας καταθέτει τις 
σκέψεις του, στην εφημε-
ρίδα μας επισημαίνοντας 
: “ πραγματικά για τους 
λάτρεις της ιστορίας  η 
παραμονή στο σπίτι, πριν 
μερικούς μήνες .. πολύ 
περισσότερες ώρες από 

τα μέχρι τώρα δεδομένα 
“βοήθησε” την έρευνα 
και την συλλογή στοιχεί-
ων . Πολλά μεγάλα Πα-
νεπιστήμια και ιδρύματα 
ιστορίας και Πολιτισμού 
“άνοιξαν” τα αρχεία τους 
, τα έκαναν προσιτά στο 
ευρύ κοινό, ψηφιοποί-
ησαν και παρουσίασαν 
αρχεία , άγνωστα μέ-
χρι σήμερα. Προσωπικά 
εντόπισα και κατέγραψα 
πολλά και ενδιαφέροντα 

που αφορούν την Κα-
βάλα σε βιβλιοθήκες και 
Πανεπιστήμια της Ελλά-
δας , κυρίως όμως σε 
αυτά του εξωτερικού”.

ΕΡ. Πως αυτά όμως 
..φτάνουν στον πολί-
τη ; 

“Πολύ σωστή ερώτηση, 
επισήμανση, τα στοιχεία 
οι μαρτυρίες ακόμα και 

οι φωτογραφίες δεν εί-
ναι για τα ..”σεντούκια” 
πρέπει να γίνονται γνω-
στά με κάθε πρόσφορο 
μέσω στους πολίτες. Κα-
θημερινά στην προσωπι-
κή μου σελίδα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
παρουσιάζω τα  ιστο-
ρικά αυτά τεκμήρια της 
πόλης, που ανακαλύπτω,  
μέσα από κείμενα και με 
την συνοδεία σπάνιων  
φωτογραφιών. 

Θα ήθελα στο σημείο 
αυτό να πω ότι  αυτό 
είναι  η συνέχεια μια με-
γάλης προσπάθειας επα-
νάκτησης της ιστορικής 
μνήμης της πόλης που 
έχει ξεκινήσει από την 
εποχή του αειμνήστου 
Δημάρχου Λευτέρη 
Αθανασιάδη.

Ο αείμνηστος Λευτέρης 
, τουλάχιστον εμένα, με 

ενέπνευσε με την δρα-
στηριότητα αυτή. Ο ίδιος 
ήταν που αγαπούσε την 
ιστορία , δημιούργησε το 
Δημοτικό Μουσείο το 
Ιστορικό αρχείο , αξι-
οποίησε το κτίριο στην 
οδό Φιλίππου , λειτούρ-
γησε εκεί το Λαογραφικό 
τμήμα και εκτέθηκαν για 
πρώτη φορά τα γλυπτά 
της πολύτιμης συλλογής 
του Θάσιου Πολύγνω-
του Βαγή , που είχε στην 
κατοχή του μετά από 
δωρεά του φημισμένου 
γλύπτη,  ο Δήμος Κα-
βάλας. 

Ο αείμνηστος Δήμαρχος 

έκανε μεγάλη προσπά-
θεια τα χρόνια εκείνα  να 
..ανακτήσουμε, ως πόλη 
και ως ιστορικό αρχείο, 
στοιχεία της  ιστορίας 
της πόλης της περιόδου 
από τις Απελευθερώ-

σεως το 1913 μέχρι και 
τα πρώτα μεταπολεμικά 
χρόνια.

 Είμαστε από τις λίγες 
πόλεις της Ελλάδος που 
στερούμαστε αρχειακών 
στοιχείων προπολεμικά. 
Ο λόγος; οι Βουλγαρικές 
κατοχές, δυο περιόδων 
1916 -1918 και 1941 
-1944. Κάθε τι που είχε 
σχέση με την ..διοίκηση, 
την Ελλάδα.. καταστρά-
φηκε ή κλάπηκε από 
τους «γείτονες» μας.  Σή-
μερα με την τεχνολογία 
, συνεχίζω την προσπά-
θεια εκείνη του Λευτέρη.
Υπάρχουν  πολλά ιστο-
ρικά ντοκουμέντα σε 
..ηλεκτρονικά αρχεία, βι-
βλιοθήκες ακόμα και στα 
..σκουπίδια . Πολύτιμος 
οδηγός στην προσπά-
θεια  αυτή (που αφορά 
στοιχεία της κοινωνικής, 
πολιτικής , οικονομικής 
αλλά και διοικητικής 
δράσης των  διοικήσεων 
του Δήμου μας διαχρο-
νικά είναι το πολύτιμο 
αρχείο, μέρους τοπικών 
εφημερίδων που κυκλο-
φορούσαν στην Καβάλα 
, τις εποχές εκείνες και 
βρίσκεται τόσο στην Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη όσο 
και στο αρχείο της Βου-
λής των Ελλήνων). 
Έτσι λοιπόν ότι έχει σχέ-
ση με την Καβάλα τον 
Δήμο μας,  ακόμα  και 
μικρές  διοικητικές πρά-
ξεις είναι πολύτιμο και 
το αναδεικνύω, όταν το 
εντοπίζω”. 

ΕΡ.  Με την έρευνα 

συνδυάζει  κανείς  πε-
ρισσότερα  γεγονότα 
και ημερομηνίες και 
από άλλες πηγές ή 
μαρτυρίες; .
 
“Φυσικά ναι, προσωπικά 

η προσπάθεια  μου αυτή 
αναδείχθηκε και ανα-
δεικνύεται μέσω,  των 
μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης στο facebook 
και βρίσκει  χιλιάδες έν-
θερμους υποστηρικτές 
αλλά και “βοηθούς” στην 
έρευνα. Πληροφορίες 
και φωτογραφίες συγκε-
ντρώνονται , γεγονότα 
ξεχασμένα αναδεικνύο-
νται , προτάσεις κατατί-
θενται ”.

Καθημερινά ο κ. Κώστας 
Παπακοσμάς αναρτά 
..ψηφίδες πολύτιμες για 
την ιστορία της πόλης. 
Ο ίδιος καταλήγει λέγο-
ντας: “ Ευχαριστώ θερ-
μά όλους όσους στηρί-
ζουν την προσπάθεια 
αυτή, συνεχίζουμε 
δυνατά, όλοι μαζί  με 
στόχο να φτιάξουμε 
το ..πάζλ της ιστορί-
ας της πόλης μας.. Να  
γνωρίσουν οι  παλαιό-
τεροι αλλά και οι νεό-
τεροι περισσότερο την 
Καβάλα, μέσα από την 
ιστορία της”. 

Στις φωτογραφίες 
που δημοσιεύουμε:  Ο 
κ. Κώστας Παπακο-
σμάς, με την αυτοδιοί-
κητή του  ιδιότητα , το 
2012, ως Αντιπεριφε-
ρειάρχης Πολιτισμού 
– Τουρισμού στην Πε-
ριφέρεια Α.Μ.Θ., μιλά-
ει για την ιστορία της 
πόλης στον τηλεοπτι-
κό σταθμό MEGA. Η 
πόλη της Καβάλας στα 

δυτικά, τον Οκτώβριο 
του 1961 και τα έργα 
επέκτασης της παρα-
λίας (αρχείο Ο.Λ.Κ.). 
Το κέντρο της πόλης 
με την πλατεία πριν 
τον πόλεμο.
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Ο Ενιαίος Σύλλογος Δι-
δακτικού και Ερευνη-
τικού Προσωπικού του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδας (ΕΣΔΕΠ 
ΔΙΠΑΕ), μερίδα Καθηγη-
τών του ΔΙΠΑΕ Καβάλας 
εξέφρασε τις έντονες 
επιφυλάξεις του για το 
«άνοιγμα» του Ιδρύμα-
τος και καταγγέλλοντας 
Κυβέρνηση και Διοίκηση 
ότι «ουδέν μέτρο έλα-
βαν» για την ασφαλή 
επιστροφή στις αίθου-
σες εκπαιδευτικών και 
φοιτητών. Στο χώρο του 
ΔΙΠΑΕ Καβάλας πραγμα-
τοποιήθηκε το πρωί της 
Τετάρτης 6 Οκτωβρίου 
συνέντευξη τύπου από 
τον από τον σύλλογο 
διδακτικού και ερμηνευ-
τικού προσωπικού του 
διεθνές πανεπιστημίου 
Ελλάδος. Στην συνέ-
ντευξη αυτή τον λόγο 
είχε ο καθηγητής του ΔΙ-
ΠΑΕ Καβάλας κ. Τάσος 
Καρασαββόγλου και η κ. 
Αντωνία Δελησταύρου, 
αντιπρόεδρος του διοι-
κητικού συμβουλίου του 
συλλόγου καθηγητών 
στο ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονί-
κης, οι οποίοι μίλησαν 
για την κατάσταση που 
επικρατεί αυτή την στιγ-
μή στο ίδρυμα της Καβά-
λας, για την έλλειψη των 
καθαριστριών και για το 
γεγονός ότι τα προβλή-
ματα αυτά καθιστούν 
αδύνατη την δια ζώσης 
διαδικασία των μαθημά-
των.

Ο κ. Καρασσαβόγλου 

επεσήμανε πως υπάρ-
χουν πολλά θέματα και 
ζητήματα που καθιστούν  
αδύνατη την διάσωσης 
εκπαιδευτική διαδικασία 
ενώ τον  λόγο  αμέσως 
μετά πήρε η κ. Αντωνία 
Δελησταύρου, αντιπρό-
εδρος του διοικητικού 
συμβουλίου του συλ-
λόγου καθηγητών στο 
ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης 
η οποία και επεσήμανε 
και αυτή με την σειρά 
της, το γεγονός πως ο 
Ενιαίος Σύλλογος Διδα-
κτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού έχει τοπο-
θετηθεί  ρητά υπέρ της 
ανάγκης για επιστροφή 
στη δια ζώσης εκπαι-
δευτική λειτουργία του 
Πανεπιστημίου καθώς 
εδώ και ενάμιση χρόνο 
η πραγματοποίηση των 
μαθημάτων μόνο εξ απο-
στάσεως είναι αδύνατον 
να συνεχιστεί και η μόνη 
ακαδημαϊκά σωστή λύση 
είναι η επιστροφή του 
εκπαιδευτικού προσωπι-
κού και των φοιτητών σε 
ένα ανοιχτό και λειτουρ-
γικό πανεπιστήμιο. «Η 
έναρξη όμως της δια ζώ-
σης εκπαίδευσης πρέπει 
να γίνει με συστηματικό 
τρόπο, με υγειονομικά 
μέτρα και πρωτόκολλα 
που δεν θα θέτουν σε 
κίνδυνο την υγεία και 
τη ζωή των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Δυστυχώς, αυτό δεν δι-
ασφαλίζεται ούτε από 
πλευράς Υπουργείου 
Παιδείας, ούτε από την 
πλευρά της Διοίκησης 

του ΔΙΠΑΕ, καθώς όλο 
το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα ουδέν μέτρο 
έλαβαν για την ασφαλή 
επιστροφή στις αίθουσες 
διδασκαλίας, τα αμφιθέ-
ατρα και τα εργαστήρια, 
τονίζοντας, παράλληλα, 
το γεγονός πως, στο ΔΙ-
ΠΑΕ προστίθεται, μεταξύ 
άλλων, το σοβαρότατο 
χρόνιο ζήτημα της πα-
ντελούς έλλειψης προ-
σωπικού καθαριότητας, 
ακόμη και  λίγες μέρες 
πριν την έναρξη της εκ-
παιδευτικής διαδικασί-
ας» τονίζει.

Οι καθηγητές υπερ-
βάλλουν , η καθαριό-
τητα υπάρχει στο ΔΙ-
ΠΑΕ

Απάντηση στις καταγγε-
λίες που διατυπώθηκαν 
δημοσίως από καθη-
γητές και φοιτητές των 
τμημάτων του ΔΙΠΑΕ 
στην Καβάλα, σχετικά με 
την εικόνα εγκατάλειψης 
της πανεπιστημιούπολης 
λόγω έλλειψης προσω-
πικού καθαριότητας, δί-
νει ο αντιπρύτανης του 
ΔΙΠΑΕ Καβάλας, κ. Δη-
μήτρης Μπατέκας, λέγο-
ντας χαρακτηριστικά ότι 
οι καθηγητές υπερβάλ-
λουν καθώς η καθαριό-
τητα υπάρχει εντός του 
ιδρύματος. Την ίδια ώρα 
ο κ. Μπαντέκας τονίζει 
ότι γνωρίζει το πρόβλη-
μα με την έλλειψη καθα-
ριστριών και έχει σταλεί 
έγκυρα από την διοίκηση 
αίτημα για καθαρίστρι-

ες αλλά αυτή δεν έγινε 
άμεσα δεκτή, όσον αφο-
ρά τους υπαλλήλους 
για τον έλεγχο των πι-
στοποιητικών που θα 
γίνει πρόσληψη από το 
Υπουργείο Παιδείας, ο κ. 
Μπαντέκας διευκρινίζει 
ότι η πρόσληψη αυτών 
δεν έχει ξεκινήσει για κα-
νένα ίδρυμα στην χώρα 
αλλά θα γίνει σύντομα. 
Παράλληλα, επισημαίνει, 
πως στα μέσα του Οκτώ-
βριου θα μπει συνεργείο 
καθαριότητας σε όλο το 
ΔΙΠΑΕ ώστε να καθαρι-
στεί μέχρι να έρθουν οι 
καθαρίστριες. Τέλος, ο κ. 
Μαντέκας κάνει λόγο για 
την μεγάλη πιθανότητα 
οι φοιτητές να επιστρέ-
ψουν στις αίθουσες του 
ΔΙΠΑΕ την Δευτέρα 18 
Οκτωβρίου.

Τ. Ελευθεριάδου | Ει-
κόνα εγκατάλειψης 
της Πανεπιστημιούπο-
λης ΔΙΠΑΕ στην Κα-
βάλα

Τις σοβαρότατες καταγ-
γελίες που διατυπώθη-
καν δημοσίως από καθη-
γητές και φοιτητές των 
τμημάτων του ΔΙΠΑΕ 
στην Καβάλα, σχετικά με 
την εικόνα εγκατάλειψης 
της πανεπιστημιούπολης 
λόγω έλλειψης προσω-
πικού καθαριότητας, κα-
τέθεσε σε ερώτησή της η 
βουλεύτρια Καβάλας του 
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Τάνια Ελευ-
θεριάδου.
Όπως σημείωσε, όλοι 
συνηγορούν στη δια-

τύπωση του Ενιαίου 
Συλλόγου Διδακτικού 
και Ερευνητικού Προ-
σωπικού του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελ-
λάδας (ΕΣΔΕΠ ΔΙΠΑΕ), 
ο οποίος σε ανακοίνωσή 
του αναφέρει ότι «εδώ 
και ενάμιση χρόνο, με 
την πραγματοποίηση 
των μαθημάτων να γί-
νεται μόνο εξ αποστά-
σεως, είναι αδύνατον 
να συνεχιστεί και η μόνη 
ακαδημαϊκά σωστή λύση 
ανακοίνωσή του αναφέ-
ρει ότι «εδώ και ενάμιση 
χρόνο, με την πραγματο-
ποίηση των μαθημάτων 
να γίνεται μόνο εξ απο-
στάσεως, είναι αδύνατον 
να συνεχιστεί και η μόνη 
ακαδημαϊκά σωστή λύση 
ασφαλή επιστροφή στην 
ακαδημαϊκή κανονικό-
τητα, καθώς, αν και το 
πρόβλημα της μη κάλυ-
ψης των απαραίτητων 
για τη δημόσια υγεία 
θέσεων διατυπώθηκε ως 
αίτημα προς το Υπουρ-
γείο Παιδείας πριν από 
σχεδόν ένα χρόνο, δεν 
υπήρξε καμία ανταπό-
κριση. Όπως τονίζει η 
βουλεύτρια, είναι τέτοιο 
το μέγεθος της εγκατά-
λειψης που οι καθηγητές 
του Ιδρύματος πλήρω-
σαν από την τσέπη τους 
για την καθαριότητα 
των χώρων. Η κατάστα-
ση δεν συνάδει με την 
σοβαρότητα που απαι-
τείται για την αντιμετώ-
πιση της εξάπλωσης του 
COVID-19, θέτοντας σε 
άμεσο κίνδυνο φοιτητές, 

καθηγητές και λοιπόν 
προσωπικό.

Η κ. Ελευθεριάδου ση-
μειώνει ότι εντοπίζονται 
κενά και προβλήματα 
στην ΚΥΑ που αφορά 
την έναρξη της δια ζώ-
σης λειτουργίας των 
Πανεπιστημιακών σχο-
λών, καθώς, πέραν της 
γενικόλογης αναφοράς 
στη χρήση μάσκας και 
στο πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού, δεν υπάρχουν 
εκπαιδευτικά πρωτό-
κολλα, δεν ορίζεται ποιο 
προσωπικό θα ελέγχει τα 
πιστοποιητικά εμβολια-
σμού και των τεστ και με 
την πληρότητα στο 100% 
σε διαδικασίες που αφο-
ρούν στη διδασκαλία μα-
θημάτων υποχρεωτικών, 
υποχρεωτικής επιλογής 
ή ελεύθερης επιλογής), 
σεμιναρίων εργαστηρίων 
και κλινικών ή πρακτικών 
ασκήσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων σπου-
δών κάθε κύκλου.

Αξίζει, τέλος, να τονι-
στεί η σοβαρότατη κα-
ταγγελία της αντιπρο-
έδρου ΕΣΔΕΠ μελών 
του ΔΙΠΑΕ Αντωνίας 
Δελησταύρου, η οποία 
δήλωσε ότι «τα μέτρα 
τα οποία λαμβάνονται 
είναι αποκλειστικά για 
τα Σαββατοκύριακα που 
γίνονται τα μαθήματα 
των μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων που έχουν 
δίδακτρα, όπου η καθα-
ριότητα θα ανατεθεί σε 
εργολάβο».
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Στο επίκεντρο η Καθαριότητα του ΔΙΠΑΕ
Ανήσυχος ο σύλλογος καθηγητών για το άνοιγμα του ιδρύματος



Βασικά αγαθά διατρο-
φής διατίθενται πλέ-

ον στην κατανάλωση με 
σημαντικές ανατιμήσεις 
«ροκανίζοντας» το εισό-
δημα των νοικοκυριών 
και ασκώντας έντονες 
πιέσεις στους οικογε-
νειακούς προϋπολογι-
σμούς.

Από τον αναλυτικό πί-
νακα της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής όπου 
αποτυπώνονται οι μετα-
βολές των τιμών από το 
περσινό έως το φετινό 
Σεπτέμβριο σε 34 βασικά 
προϊόντα και υπηρεσίες 
προκύπτει ότι σε 9 τρό-
φιμα οι ανατιμήσεις ξε-
περνούν το 21%.

Πρωταθλητές στην ακρί-
βεια αναδεικνύονται 
τα νωπά λαχανικά, που 
μέσα σε ένα χρόνο έγι-
ναν ακριβότερα κατά 
21,1% και μέσα σε ένα 
μήνα- το Σεπτέμβριο σε 
σχέση με τον Αύγουστο- 
κατά 6,9%. Στη δεύτερη 
θέση βρίσκεται το ελαι-
όλαδο, με άλμα τιμών 
18,4% σε ετήσια βάση 
και 11,8% μέσα στο Σε-
πτέμβριο.

Μεγάλες αυξήσεις της 
τάξης του 17,5% κατα-
γράφονται στο αρνί και 
το κατσίκι με τη μέση 
τιμή τους το Σεπτέμβριο 
να ανεβαίνει κατά 7,3%.

Ακολουθούν τα βρώσιμα 
έλαια με αύξηση 14%, τα 
νωπά ψάρια με 7,9% και 
2,1% σε μηνιαία βάση, οι 
σοκολάτες με 4,4%, τα 
αυγά με 3,5%, το ψωμί 
με 2,6% ενώ τη χαμη-

λότερη αύξηση εμφανί-
ζουν τα νωπά φρούτα με 
1,2% τα οποία ανατιμή-
θηκαν κατά 2,2% μέσα 
στο Σεπτέμβριο.

Στα υπόλοιπα αγαθά 
και υπηρεσίες, εκτός 
από τη ραγδαία άνοδο 
των τιμών στο φυσι-
κό αέριο (108,5%), το 
πετρέλαιο θέρμανσης 
(28,9%) και τα καύσιμα 
και λιπαντικά (18,1%) οι 
υψηλότερες συγκριτικά 
αυξήσεις εντοπίζονται 
στη μεταφορά επιβατών 
με αεροπλάνο (20,9%), 
στα ξενοδοχεία (9,5%), 
στις οικιακές υπηρεσίες 
(2,8%), στα καινούργια 
αυτοκίνητα (2,4%), στις 
ιατρικές και οδοντιατρι-
κές υπηρεσίες (0,8%) και 
στη νοσοκομειακή περί-
θαλψη (0,6%).

Αντίθετα οι τιμές μειώ-
θηκαν κατά 4,5% στα 
δημητριακά για πρωινό, 
κατά 3,9% στα αλλα-
ντικά, κατά 2,6% στο 
χοιρινό, κατά 2,7% στο 
γιαούρτι και κατά 2,9% 
στα γλυκά κουταλιού και 
τη μαρμελάδα. Επίσης 
φθηνότερα έγιναν τα 
είδη ένδυσης και υπό-
δησης με πτώση τιμών 
κατά 0,5%, οι τηλεφω-
νικές υπηρεσίες με 2,5%, 
οι οικιακές συσκευές με 
1,6%, τα ασφάλιστρα 
αυτοκινήτου με 1,9%, τα 
φαρμακευτικά προϊόντα 
με 1,1% και τα διαρ-
κή αγαθά αναψυχής με 
1,3%.

Μερική απορρόφηση

Επισημαίνεται ότι οι 

εν λόγω αυξήσεις δεν 
έχουν μετακυλίσει ακόμα 
στις τελικές τιμές κατα-
ναλωτή ή γίνεται σταδι-
ακή ανατίμηση, καθώς 
στην παρούσα χρονική 
περίοδο γίνεται μια προ-
σπάθεια μερικής απορ-
ρόφησης των αυξήσεων, 
ή δεν έχει ακόμα ενεργο-
ποιηθεί η νέα τιμολόγη-
ση, με τους προμηθευτές 
να δίνουν παράταση στη 
λιανική. Εξίσου σημαντι-
κό σημείο που πρέπει να 
προσμετρηθεί αφορά τα 
αποθέματα που υπάρ-
χουν. Σε γενικές γραμμές 
οι αλυσίδες είθισται να 
έχουν αποθέματα περί-
που δύο μηνών, αλλά για 
ορισμένες μόνο κατηγο-
ρίες προϊόντων. 

Υπολογισμοί της αγο-
ράς

Με βάση πάντα τους 
μέχρι στιγμής υπολογι-
σμούς της αγοράς, από 
την ενδεκάδα των συ-
σκευασμένων κωδικών 
που παρουσιάζεται, τα 
ποσοστά των ανατιμή-
σεων κυμαίνονται από 
1,9 έως 15%, ενώ ει-
δικά στα κατεψυγμένα 
φρούτα το ποσοστό της 
αύξησης δύναται να αγ-
γίξει το 40%.  Ειδικότε-
ρα, αναμένεται ανατίμη-
ση της τάξεως του 15% 
στα ζυμαρικά ιδιωτικής 
ετικέτας και σε κάποιους 
κωδικούς κατεψυγμένων 
λαχανικών, όπως π.χ. 
μπάμιες. 

Περί το 8% είναι η μέση 
ανατίμηση που αναμένε-
ται στα μαγειρικά λίπη, 
ενώ 4% στον ελληνικό 

καφέ. Η τιμή στη ζάχαρη 
αναμένεται να αυξηθεί 
κατά 5% και κατά 6,5% 
ακριβότερα αναμένεται 
να είναι τα σπορέλαια/
ηλιέλαια.  Στα κατεψυγ-
μένα φρούτα το ποσοστό 
αύξησης υπολογίζεται 
από 6% έως και 40%.

Στα τυροκομικά η μέση 
ανατίμηση υπολογίζε-
ται ότι θα κυμανθεί από 
2,5% έως και 4%, ενώ 
ηπιότερο ποσοστό αύ-
ξηση τιμής περί το 2,8% 

αναμένεται να σημειω-
θεί στα βούτυρα και τις 
μαργαρίνες. Στα άλευρα 
η μέση ανατίμηση κυμαί-
νεται στο 5,3%, ενώ σε 
είδη ζαχαροπλαστικής, 
όπως η κουβερτούρα, η 
ανατίμηση εκτιμάται στο 
1,9%. 

Η εν λόγω λίστα περι-

λαμβάνει ενδεικτικές 
κατηγορίες με τους υπο-
λογισμούς να βασίζονται 
στα μέχρι τώρα δεδομέ-
να της λιανικής, ωστόσο 
μπορούν να δώσουν ένα 
πρώτο στίγμα για το πού 
οδηγούνται οι τιμές. 

Σταδιακές αυξήσεις

«Αρχικά θα πρέπει να το-
νιστεί ότι η διάρκεια των 
ανατιμήσεων στα βασικά 
λειτουργικά κόστη και τις 
πρώτες ύλες είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας 
που θα ορίσει το πόσο θα 
ανατιμηθούν τα είδη στο 
ράφι. Η προσπάθεια που 
γίνεται από την αγορά 
είναι οι όποιες αυξήσεις 
στις τιμές καταναλωτή 
να γίνουν σταδιακά έως 
το τέλος τους έτους. Μια 
τέτοια εξέλιξη, ωστόσο, 
δεν είναι ούτε απλή δι-
αδικασία ούτε μπορεί να 
εφαρμοστεί για όλα τα 
προϊόντα. Σαφώς και τα 
περιθώρια στα φρέσκα, 
νωπά προϊόντα και οπω-
ροκηπευτικά είναι στενό-
τερα, καθώς θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι, ανε-
ξάρτητα από το επιπλέον 
κόστος λόγω της συγκυ-
ρίας των ανατιμήσεων 
σε πρώτες ύλες ενέργεια 
κ.λπ., πολλές καλλιέργει-

ες φέτος επλήγησαν από 
τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα που επικράτησαν 
με αποτέλεσμα οι όγκοι 
παραγωγής σε ορισμέ-
να φρούτα-λαχανικά να 
είναι σημαντικά μειωμέ-
νοι» σημειώνουν τα ίδια 
στελέχη. Για την αγορά η 
εξισορρόπηση των τιμών 
είναι ιδιαίτερα σημαντική 

υπόθεση, καθώς κανέ-
νας κρίκος της αλυσίδας 
δεν θα μείνει αλώβητος 
από τη μείωση της κα-
τανάλωσης που θα επι-
φέρουν ανατιμήσεις στο 
ράφι. 

Γεωργιάδης για ανα-
τιμήσεις: Δεν υπάρχει 
ζημιά στο καλάθι της 
νοικοκυράς

Για τις ανατιμήσεις σε 
προϊόντα και υπηρεσίες 
μίλησε ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης λέ-
γοντας πως μέχρι στιγ-
μής δεν υπάρχει ζημιά 
στο καλάθι της νοικοκυ-
ράς.

Για το θέμα της ακρί-
βειας και των ανατι-
μήσεων:

«Αυτά τα φαινόμενα τα 
ζουν όλοι οι κάτοικοι 
του πλανήτη καθόσον 
έχουμε μεγάλες διεθνείς 
αυξήσεις. Στην Ελλάδα 
εξακολουθούμε να τα 
βιώνουμε πολύ ηπιότερα 
σε σχέση με άλλους. Μέ-
χρι στιγμής δεν υπάρχει 
ζημιά στο καλάθι της νοι-
κοκυράς. Αν χρειαστούν 
παραπάνω παρεμβάσεις, 
εφόσον η οικονομία μας 

αναπτύσσεται ακόμα με 
υψηλότερους ρυθμούς, 
θα υπάρχει το δημοσι-
ονομικό περιθώριο να 
παρέμβει εκ νέου η Κυ-
βέρνηση αν ο Πρωθυ-
πουργός το κρίνει σκόπι-
μο. Δεν υπάρχει ζήτημα 
πανικού. Η κατάσταση 
στην Ελλάδα παραμένει 
εξαιρετικά ελεγχόμενη».
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ



ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ
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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 11 Οκτωβρίου 2021

Τα Νέα των… Media!
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Αυτό υποστήριξε ο πρό-
εδρος της Διεπαγγελμα-
τικής Πυρηνόκαρπων 

Χρήστος Γιαννακάκης 
σε ενημέρωση συνε-
ταιριστών στα τέλη Σε-

πτεμβρίου στη Βέροια, 
αναφερόμενος στις δρά-
σεις του Ταμείου Ανά-
καμψης. Όπως είπε η 
επιδότηση θα αγγίζει το 
80% της εκτιμώμενης 
δαπάνης, από τον Έβρο 
μέχρι την Κρήτη, ωστό-
σο τόνισε πως «πρέπει 
να συζητήσουμε με την 
κυβέρνηση πώς θα γίνει 
η κατανομή των κονδυ-
λίων».

Τα στρέμματα είναι πολ-
λά και τα χρήματα λίγα, 
είπε ο πρόεδρος, που 
προσδιόρισε την ολο-
κλήρωση της κυβερνη-
τικής πρότασης για τα 
τέλη Μαρτίου του 2022. 

«Πρέπει να δούμε τις 
προτάσεις μας για την 
αναδιάρθρωση των ποι-
κιλιών σε πυρηνόκαρπα 
και ακτινίδια, σε συνερ-
γασία με το «Ινστιτού-
το» της Νάουσας, ώστε 
να πετύχουμε ιδιαίτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά. Ελπίζω ότι δεν θα 
παρθούν αποφάσεις εν 
αγνοία μας», κατέληξε ο 
κ. Γιαννακάκης.

Πρόσφατα πάντως, ο 
βουλευτής Λάρισας του 
ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Βασίλης 
Κόκκαλης ζήτησε την 
ένταξη στην αναδιάρ-
θρωση καλλιεργειών και 
της αμυγδαλιάς στην Πε-

ριφερειακή Ενότητα Λά-
ρισας, με ερώτησή του 
προς τους υπουργούς 
Οικονομικών και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης.

   Υπενθυμίζεται πως 
μέχρι σήμερα, πρόκριμα 
στον σχεδιασμό του 
μέτρου αναδιάρθρω-
σης δείχνουν να έχουν 
καλλιέργειες όπως το 
επιτραπέζιο σταφύλι, η 
κορινθιακή σταφίδα, το 
ροδάκινο, το σύκο (για 
αποξήρανση) και το πορ-
τοκάλι.

Μάλιστα από την Περι-
φέρεια Ηπείρου με πρω-
τοβουλία του περιφερει-

άρχη Αλέκου Καχριμάνη 
έχει υπάρξει συγκεκριμέ-
νη πρόταση,  που αφο-
ρούσε τις πορτοκαλιές 
και κατά δεύτερο λόγο 
τις ελιές στην Άρτα, στην 
Π.Ε. Θεσπρωτίας τις πα-
ραδοσιακές δενδρώδεις 
καλλιέργειες ελιάς και 
εσπεριδοειδών, στην Π.Ε. 
Ιωαννίνων τις καλλιέρ-
γειες ροδακίνων Κόνι-
τσας, καρυδιάς, αμυγδα-
λιάς, κερασιάς, μηλιάς, 
αχλαδιάς και ελιάς και 
στην Π.Ε. Πρέβεζας τους 
ελαιώνες και τα οπωρο-
κηπευτικά και ειδικά την 
τομάτα παράλληλα με 
συνοδά έργα.

Μέλη συνεταιρισμών παίρνουν τα 170 εκατ. για τις 
καλλιέργειες
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Κι αυτό γιατί η σύγκλιση 
100% αγγίζει μόνο τη 
βασική ενίσχυση η οποία, 
σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες, θα μειω-
θεί έτι περαιτέρω από τα 
860 εκατ. ευρώ ετησίως 
-όπως είχε ανακοινωθεί 
από την αρμόδια διεύ-
θυνση του ΥΠΑΑΤ- και 
θα φτάσει κοντά στα 830 
εκατ. ευρώ λόγω της αύ-
ξησης των κονδυλίων 
που θα πορευθούν προς 
την εξισωτική (8,5% του 
εθνικού φακέλου). Έτσι η 
μέση αξία δικαιωμάτων 
θα πέσει συνολικά κατά 
περίπου 25%, με αφετη-
ρία το 2023, σε σχέση με 
τη σημερινή τους αξία.

Εφόσον τώρα το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης θέλει να περιορίσει 
τη μείωση στη βασική 
ενίσχυση (το πρασίνισμα 
των 500 εκατ. ευρώ κα-
ταργείται ούτως ή άλ-
λως), μόνο ένας τρόπος 
υπάρχει και αυτός είναι 
ο περιορισμός των συν-
δεδεμένων ενισχύσεων. 
Πηγή που εμπλέκεται 
ενεργά στις διαπραγμα-
τεύσεις για το στρατηγι-
κό σχέδιο της ΚΑΠ, εξη-
γεί στην Agrenda πως ο 
ευρωπαϊκός κανονισμός 
μπορεί να δίνει το δι-
καίωμα να προσφέρει 
η χώρα μας 250 εκατ. 
ευρώ μέσω συνδεδεμέ-
νων, αλλά «όταν δίνεις 
τόσα για συνδεδεμένες 
έχεις κόψει λεφτά από 
τη βασική ενίσχυση». Ως 
εκ τούτου, το ΥΠΑΑΤ έχει 
την ευχέρεια να «παίξει» 
με τον προϋπολογισμό 
των συνδεδεμένων, 

ώστε να δώσει κάτι πα-
ραπάνω στα δικαιώμα-
τα. Το ερώτημα όπως 
λέει είναι, «εφόσον στις 
συνδεδεμένες ενισχύσεις 
δεν απορροφηθούν τελι-
κά κατά την υλοποίηση 
όλα τα χρήματα, όσα πε-
ρισσεύουν θα περάσουν 
στη βασική ενίσχυση;». 
Αυτό δεν ξεκαθαρίζεται 

στη νέα ΚΑΠ και ως εκ 
τούτου είναι ένα ρίσκο.

Κλιμακωτά όλο και πε-
ρισσότερα στρέμματα 
στο νέο πρασίνισμα

Αναφορικά με το νέο 
πρασίνισμα (οικολογικά 
σχήματα) οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν πως η 

πρόταση που επεξεργά-
ζεται το ΥΠΑΑΤ για το 
πρώτο έτος εφαρμογής 
της ΚΑΠ (2023) μπο-
ρεί να μην εξαντλήσει 
τα 430 εκατ. ευρώ που 
είναι διαθέσιμα, τουλά-
χιστον τον 1ο χρόνο, με 
τα κονδύλια που θα πε-
ρισσέψουν να πηγαίνουν 
στη βασική ενίσχυση, 

περιορίζοντας σε κάποιο 
βαθμό την πτώση στην 
αξία των δικαιωμάτων. 
«Από τον 2ο όμως χρό-
νο θα θέλουν να μπουν 
κι άλλοι αγρότες και 
από τον 3ο ακόμα πε-
ρισσότεροι. Θα γίνεται 
κλιμακωτά και δεν θα 
έχουμε τις ίδιες εκτά-
σεις». Αυτό σημαίνει ότι 

ο περιορισμός της μείω-
σης στα δικαιώματα θα 
είναι παροδικός και δεν 
θα ισχύσει μετά την πε-
ρίοδο 2023-2024. Όσον 
αφορά τις δράσεις που 
θα εντάσσονται οι αγρό-
τες στα πλαίσια του νέου 
πρασινίσματος αυτές, 
δεν θα είναι δύσκολες 
στην εφαρμογή τους. 

«Τώρα το θέμα είναι πως 
την πράσινη ενίσχυση 
την έπαιρναν όλοι, είτε 
ήταν βοσκοτόπια είτε 
στη φυτική παραγωγή. 
Τώρα, θα τα παίρνουν 
συγκεκριμένοι για μια 
συγκεκριμένη δράση. 
Όσοι για παράδειγμα 
έχουν αγροτεμάχιο 5 μέ-
τρα από το ρυάκι να μην 

ρίχνουν εκεί λίπασμα, 
θα μπορούσε να είναι 
μία δράση. Και φυσικά 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει 
να μπορεί να τα ελέγξει 
αυτά.», σημειώνούν οι 
ίδιες πηγές.

Η κατανομή της αναδι-
εμητικής

Την ίδια κατανομή ανά 
αγρονομική περιφέρεια 
με τη βασική ενίσχυση θα 
ακολουθήσει ο προϋπο-
λογισμός στο καθεστώς 
της αναδιανεμητικής, 
σύμφωνα με το κείμενο 
Διαβούλευσης του Στρα-
τηγικού Σχεδίου (ΣΣ) για 
την Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική (ΚΑΠ) 2023-2027. 
Αυτό σημαίνει ότι για τα 
βοσκοτόπια θα είναι δια-
θέσιμα περί τα 43 εκατ. 
ευρώ, για τις αροτραίες 
εκτάσεις 80 εκατ. ευρώ 
και για τις δενδρώδεις 
καλλιέργειες και τα 
αμπέλια 48 εκατ. ευρώ.

Τα χρήματα αυτά θα κα-
τανέμονται με τη μορφή 
αναδιανεμητικής πλη-
ρωμής ετησίως, σε μι-
κρομεσαίες εκμεταλλεύ-
σεις που θα είναι περί 
τα 120 στρέμματα όσον 
αφορά τα βοσκοτόπια, 
90 στρέμματα για τις 
αροτραίες εκτάσεις και 
30 στρέμματα για τις 
δενδρώδεις.

Αλλαγές ετησίως στον 
ενεργό αγρότη

O ορισμός για τον ενερ-
γό αγρότη στη νέα ΚΑΠ 
σχεδιάζεται με γνώμο-
να να έχει δυναμικό χα-

ρακτήρα στην Ελλάδα. 
Οι αρμόδιες αρχές θα 
έχουν τη δυνατότητα να 
τροποποιούν ετησίως 
τους όρους εγγραφής 
στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλ-
λεύσεων που θα είναι 
προαπαιτούμενο για τις 
πληρωμές των άμεσων 
ενισχύσεων, διαμορφώ-
νοντας ανάλογα με τις 
ανάγκες την αξία των 
παραστατικών που απαι-
τούνται για την εγγραφή 
των δικαιούχων. «Η ΕΕ 
ζήτησε να καθοριστεί ο 
ενεργός αγρότης είτε με 
βάση το εισόδημα, είτε 
με βάση τις ώρες εργασί-
ας (ΜΑΕ) είτε βάσει ενός 
Μητρώου. 

Δεν πρέπει όμως να 
αποκλείσεις τους ετε-
ροεπαγγελματίες. Αν το 
δίναμε στους κατά κύριο 
επάγγελμα, από 600.000 
δικαιούχους θα πηγαίνα-
με στους 230.000 και θα 
χάναμε 800 εκατ. ευρώ 
το χρόνο. Το ίδιο γίνεται 
και με τις ώρες απασχό-
λησης. Οπότε καταλή-
ξαμε στο να φτιάξουμε 
ένα Μητρώο Αγροτών, 
όπου όλοι οι δικαιούχοι 
θα γραφτούν αυτόμα-
τα και εμείς μετά θα το 
εξειδικεύουμε. Εκεί θα 
λέμε για να είναι κάποιος 
στο Μητρώο χρειάζονται 
παραστατικά εφοδίων 
έως 3.000 ευρώ, ή θέλω 
μία αντίστοιχη παραγω-
γή. Αυτό μπορεί να εξει-
δικεύεται διαφορετικά 
κάθε χρόνο», εξηγεί στην 
Agrenda πρόσωπο που 
έχει γνώση της διαβού-
λευσης για τη νέα ΚΑΠ.

Αυξάνεται το μερίδιο της εξισωτικής που αντλεί από τη 
μειωμένη βασική
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Ποια είναι η θέση του 
Digital Marketing, 
στην λειτουργία 
μιας επιχείρησης;
Βασικά θα πρέπει 
να επικεντρωθούμε 
στα εξής ερωτήματα;

• Ποιοι είναι οι 
εταιρικοί στόχοι 
μιας επιχείρησης;

• Τι προσπαθεί να πε-
τύχει η επιχείρηση;

• Πώς μια εταιρεία 
μετατρέπει τους 
στόχους της σε στο-
χευόμενη δράση; 

• Ποιες από αυτές τις 
δράσεις αφορούν τις 
Online επικοινωνίες;

• Πως τα Social Media 
συμμετέχουν στην 
Online επικοινωνία;

Ας απαντήσουμε 
ένα – ένα τα ανω-
τέρω ερωτήματα….

1) Ποιοι εί-
ναι οι εταιρικοί στό-
χοι μιας επιχείρησης;

Οι επιχειρήσεις στο-
χεύουν και σε Online, 
αλλά και σε Offline πε-
λάτες.  Άρα οι επιχει-
ρήσεις, πρέπει να κά-
νουν αυτές τις κινήσεις:

a. Αύξηση της κί-
νησης της ιστοσελίδας, 
από στοχευόμενο κοινό,
b. Online πω-
λήσεις, που θα γί-
νουν μέσα από το e-
shop της εταιρείας,
c. Εγγραφές στο 

Newsletter, με σκοπό 
την συλλογή υποψη-
φίων πελατών, που θα 
χρησιμοποιηθούν μελ-
λοντικά για πωλήσεις,
d. Τ η λ ε φ ω -
νικές κλήσεις,
e. Ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς 
στο φυσικό κατά-
στημα της εταιρείας,
f. Offline Events

2) Ποια είναι 
όμως τα εργαλεία για 
το Digital Marketing;

a. Το πρωτεύ-
ον εργαλείο, είναι 
βασικά η ιστοσελί-
δα της εταιρείας,
b. Το ηλεκτρονικό 
κατάστημα ( e-shop ), 
όπου είναι ο πιο άμε-
σος τρόπος πληρωμών,
c. Τα Newsletter, 
όπου κρατούν «ζωντα-
νή» την εικόνα της επι-
χείρησης, στο πελάτη, 
και την διατηρούν στην 
μνήμη του καταναλωτή.
d. Αποστολή μη-
νυμάτων, μέσω  SMS & 
VIBER, όπου είναι τα πιο 
ευρέως  με το μεγαλύ-
τερο ποσοστό αναγνω-
σιμότητας μηνύματα,  
e. Social Media ( 
Instagram & Facebook )
f. Μία εφαρμογή 
«τσέπης», όπου η επιχεί-
ρηση  είναι πάντα κοντά 
στον καταναλωτή, όπως 
είναι το Mobile Apps

3) Τη περι-
λαμβάνει το πλάνο 
των διαφημίσεων;

Θα μπορούσαμε να 
χωρίσουμε τις διαφη-
μίσεις – δημοσιεύσεις, 
που θα καταχωρίσουμε 
στα Social Media,  ανά-
λογα με το ποσοστό 
συμμετοχής που έχουν 
στις εξής κατηγορίες:

a. Δημοσ ι εύσε ις 
προϊόντων: Ποσοστό 
50% των διαφημίσεων 
μας, θα πρέπει να κα-
τέχουν οι διαφημίσεις 
προϊόντων, π.χ. φωτο-
γραφία των προϊόντων, 
χαρακτηριστικά τους 
πλεονεκτήματα, τιμή κ.α.
b. Εταιρικές δημο-
σιεύσεις:  Καλό θα είναι, 
να είναι ποσοστό περί-
που 20% των διαφημί-
σεων, αυτές θα περιλαμ-
βάνουν δημοσιεύσεις, 
όπως: ιστορία εταιρεί-
ας,  φωτογραφίες από 
τον χώρο της εταιρείας, 
πλεονεκτήματα έναντι 
του ανταγωνισμού, δι-
αφοροποίηση έναντι 
του ανταγωνισμού κ.α.
c. Κλαδικές δημο-
σιεύσεις: Ποσοστό 15% 
των δημοσιεύσεων, 
πρέπει να είναι δημοσι-
εύσεις από τον χώρο του 
κλάδου που ανήκει η 
επιχείρηση, π.χ.  ενημε-
ρώσεις, διάφορα άρθρα 
και νέα του κλάδου κ.α.
d. Άλλες δημοσι-
εύσεις: Ποσοστό 15% 
των δημοσιεύσεων θα 
πρέπει να περιλαμ-
βάνει διάφορες δη-
μοσιεύσεις, όπως π.χ. 
σχολιασμός της επικαιρό-

τητας, «Καλό Μήνα» κ.α. 

4) Δράσεις για 
προσέγγιση πελατών
Θα μπορούσαμε άρα-
γε να προσεγγίσουμε 
κοινό (επισκέπτες ή πε-
λάτες) ώστε να προτι-
μήσουν «εμάς» έναντι 
του «ανταγωνισμού»; 
Ποιοι θα είναι εκείνοι οι 
τρόποι που θα κάνου-
με έναν επισκέπτη, να 
εξακολουθήσει να εί-
ναι πελάτης ή πολύ πε-
ρισσότερο να γίνει για 
πρώτη φορά πελάτης; 
Ας δούμε ορισμένους 
από αυτούς τους τρό-
πους προσέγγισης…..
 
a. Δ ι α γω ν ι σ μ ο ί : 
Μια εταιρική σελίδα 
στο Facebook, είναι το 
μέρος εκείνο όπου διά-
φορα άτομα, έχουν δεί-
ξει ενδιαφέρον, γι’ αυτό 
που «πουλάει» μια εται-
ρεία ( προϊόν ή υπηρε-
σία ), όπου μαζεύονται 
για να «συζητήσουν» ή 
για να πάρουν διάφορες 
πληροφορίες. Έτσι οι 
επιχειρήσεις  μπορούν 
να προβούν σε διάφο-
ρες ενέργειες ή δρά-
σεις, οι οποίες μπορούν 
να περιλαμβάνουν: προ-
σφορές για τα μελή, 
νέα που θα μαθαίνουν 
πρώτοι,  εκπτωτικά 
κουπόνια αλλά και διε-
νέργεια διαγωνισμών.
b. Δώρα: Το δώρο 
θα πρέπει να είναι σχε-
τικό με το είδος  που 
εμπορεύεται η επιχείρη-

ση, και με το ποιο είδος 
«ακολουθεί» το κοινό.  
Ο διαγωνισμός πρέπει 
να προωθείται σε στο-
χευόμενο κοινό, ώστε 
να έχει περισσότερη 
συμμετοχή. Επίσης θα 
πρέπει να έχουμε προ-
βλέψει, δώρα μικρό-
τερης αξίας για όλους 
όσους συμμετέχουν.

5) Δ η μ ι ο υ ρ -
γία Διαφήμισης
Ο κυριότερος και –
ίσως-  καθοριστικό-
τερος παράγοντας σε 
μία διαφήμιση, απο-
τελεί το δημιουργικό. 
Αυτό μπορούμε να το 
χωρίσουμε σε τέσ-
σερις (4) κατηγορίες:

a. Η διάσταση 
μιας διαφήμισης εί-
ναι σημαντικός πα-
ράγοντας, αφού 
εξαρτάται  από την κα-
μπάνια που ετοιμάζουμε.
b. Η ποικιλία, εί-
ναι επίσης σημαντικός 
παράγοντας, αφού μια 
καμπάνια, πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλά-
χιστον τρία (3) διαφο-
ρετικά δημιουργικά.
c. Σε μία διαφή-
μιση, το κείμενο που 
θα βρίσκεται μέσα 
στην εικόνα δεν θα 
πρέπει να καταλαμβά-
νει χώρο μεγαλύτερο 
του 20% της εικόνας.
d. Τα σχέδια, τα 
γραφικά και οι εικό-
νες θα πρέπει να εί-
ναι τέτοιας μορφής, 
ώστε, να τραβούν την 
προσοχή του πελάτη 
– αγοραστή, σε χρόνο 
λιγότερο από ένα (1) 
δευτερόλεπτο, αφού 
είναι ο κρίσιμος χρό-
νος για να κεντρίσου-
με το ενδιαφέρον του!!!    

6) SOCIAL MEDIA 
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όλες οι επιχειρήσεις, 
έχουν στο «μυαλό» τους, 
ότι αναφέροντας την 
έννοια marketing, εννο-
ούν την προώθηση, με 
στόχο την πώληση των 
προϊόντων – υπηρεσιών.
  
Ποιά είναι όμως η δι-
αφορά όμως ανάμε-
σα στο παραδοσια-
κό Marketing και στο 
ψηφιακό Marketing;
Στα παραδοσιακά 
Media, σημαντικό ρόλο 
παίζουν οι χρηματικοί 
πόροι, που η κάθε εται-
ρεία διαθέτει για να βρει 
τους καταναλωτές και 
να τους κάνει πελάτες. 
Επίσης η κάθε εταιρεία 

θα πρέπει να ακολουθεί 
διαφορετικό marketing 
plan για τους πελάτες 
που ήδη έχει και για τους 
δυνητικούς πελάτες. 

Στο παραδοσιακό 
marketing, οι επιχει-
ρήσεις πιστεύουν, ότι, 
οι πελάτες μέσα από 
την καταναλωτική τους 
εμπειρία θα παραμεί-
νουν πελάτες και εν-
δεχομένως θα προτεί-
νουν την επιχείρηση 
και σε άλλους κατα-
ναλωτές – πελάτες.     

Στο social media 
marketing, θα πρέπει 
οι επιχειρήσεις να κα-
τανοήσουν ότι, το περι-
ουσιακό τους  στοιχείο, 
είναι το υπάρχον πελα-
τολόγιο. Η τεχνολογία 
σε αυτό το σημείο μας 
επιτρέπει να επηρεά-
σουμε το πελατολόγιο  
μας, αλλά και την συ-
μπεριφορά του κατα-
ναλωτή, τόσο πριν όσο 
και μετά την πώληση.

Στο social media 
marketing  λοιπόν, οι 
επιχειρήσεις, ακολου-
θούν αντίστροφη πο-
ρεία σε σχέση με την 
παραδοσιακή διαφήμι-
ση. Έτσι λοιπόν οι επι-
χειρήσεις, μέσα από 
τα κανάλια κοινωνικής 
δικτύωσης, έχουν την 
δυνατότητα να υπεν-
θυμίσουν στους  πε-
λάτες τους, της δυνα-
τότητες της εταιρείας, 
τα ανταγωνιστικά της 
πλεονεκτήματα,  νέα 
της προϊόντα κ.α.  

Σημαντικό επίσης εί-
ναι, ότι οι εταιρείες θα 
πρέπει να κατανοή-
σουν ότι το marketing 
δεν τελειώνει με την 
πώληση, αλλά συνεχί-
ζει και μετά από αυτήν

Το social media 
marketing, δεν είναι δι-
αφήμιση με την παρα-
δοσιακή μορφή, όπως 
γνωρίζουμε μέσα από 
την τηλεόραση και το ρα-
διόφωνο. Είναι μια νέα 
πραγματικότητα στην 
επικοινωνία και στην κα-
θημερινότητα, η οποία 
εκφράζεται μέσα από 
τα κανάλια κοινωνικής 
δικτύωσης, όπως π.χ. 
Instagram, Facebook

 Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός  Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ. 
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής

DIGITAL MARKETING, SOCIAL MEDIA & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Πράσινο φως για την πρόσληψη 100 συνοριοφυλάκων

Καβάλα 
Στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης δολοφονίας στην Κάριανη

Κορονοϊός, Περιφέρεια ΑΜ-Θ:
Εντατικοί οι έλεγχοι στα καταστήματα εστίασης, πολλά τα πρόστιμα σε ιδιοκτήτες αλλά και πελάτες
Πολλές οι «καμπάνες» 
αλλά και τα «λουκέτα» 
για έλλειψη πιστοποι-
ητικών σε εσωτερι-
κούς χώρους - Ανα-
λυτικά οι παραβάσεις 
που βεβαιώθηκαν το 
τελευταίο 24ωρο στην 
περιοχή μας

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 κορονοϊού. 
Στο πλαίσιο αυτό, την 
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 
2021 πραγματοποιήθη-
καν σε όλη την επικρά-
τεια 86.193 έλεγχοι, από 
τους οποίους οι 47.607 
στο Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολι-
κά 338 παραβάσεις και 
πραγματοποιήθηκε 1 
σύλληψη, ως ακολού-
θως:

107 παραβάσεις για μη 
χρήση μάσκας κ.λπ. συ-
ναφείς παραβάσεις και 
επιβλήθηκαν 93 πρόστι-
μα των 300 ευρώ και 14 
των 150 ευρώ, ως ακο-
λούθως:
21 στην Ήπειρο,
16 στη Θεσσαλία,
15 στη Θεσσαλονίκη,
13 στα Ιόνια Νησιά,
11 στη Δυτική Ελλάδα,
9 στην Κεντρική Μακε-
δονία,
9 στην Πελοπόννησο,
6 στο Βόρειο Αιγαίο,
6 στη Δυτική Μακεδονία 
και
1 στην Κρήτη.
Από την έναρξη εφαρμο-
γής των νέων μέτρων (7 
Νοεμβρίου 2020), έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά 
70.338 ομοειδείς παρα-
βάσεις και επιβλήθηκαν 
67.277 διοικητικά πρό-
στιμα των 300 ευρώ και 
3.061 των 150 ευρώ.

43 παραβάσεις για 
περιορισμό μετακίνησης 
με επιβολή ισάριθμων 
προστίμων των 300 ευρώ, 

ως ακολούθως:
24 στη Θεσσαλονίκη,
6 στο Βόρειο Αιγαίο,
6 στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη,
3 στην Κεντρική 
Μακεδονία,
2 στη Στερεά Ελλάδα,
1 στη Δυτική Μακεδονία 
και
1 στη Θεσσαλία.
Από την έναρξη 
εφαρμογής του μέτρου (7 
Νοεμβρίου 2020) έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά 
195.770 ομοειδείς 
παραβάσεις.

186 παραβάσεις 
και 1 σύλληψη, για 
κανόνες λειτουργίας 
καταστημάτων, ιδιωτικών 
επιχειρήσεων κ.λπ. 
παραβάσεις της σχετικής 
νομοθεσίας (απαγόρευση 
λειτουργίας, μη χρήση 
μάσκας, ποσοστό τ.μ. 
επιφανείας ανά άτομο 
κ.α.).
Στις παραπάνω 
περιπτώσεις επιβλήθηκαν 
οι ακόλουθες κυρώσεις 
για παραβίαση αναστολής 
λειτουργίας κ.λπ. 

συναφείς παραβάσεις 
των σχετικών διατάξεων 
και συγκεκριμένα:

Στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη,

2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 
ιδιοκτήτη καταστήματος, 
με επιβολή 7ήμερης 
αναστολής λειτουργίας, 
για εξυπηρέτηση 
3 πελατών χωρίς 
τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά και από 
300 ευρώ σε κάθε πελάτη,
3 παραβάσεις, σε 
άτομα, για έλλειψη 
των απαραίτητων 
πιστοποιητικών, σε 
εσωτερικούς χώρους,
9 παραβάσεις των 300 
ευρώ, για μη χρήση 
μάσκας, από ιδιοκτήτη, 
εργαζόμενους και 
πελάτες, καταστημάτων.
Από την έναρξη 
εφαρμογής των νέων 
μέτρων (7 Νοεμβρίου 
2020) έχουν βεβαιωθεί 
συνολικά 15.693 
ομοειδείς παραβάσεις και 
έχουν συλληφθεί 2.525 
άτομα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 
2 παραβάσεις για 
μη συμπλήρωση της 
ηλεκτρονικής φόρμας 
PLF (Passenger Locator 
Form) από ταξιδιώτη. 
Από την έναρξη 
εφαρμογής των νέων 

μέτρων (7 Νοεμβρίου 
2020) έχουν βεβαιωθεί 
συνολικά 390 ομοειδείς 
παραβάσεις.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται 
με αμείωτη ένταση 
για την προστασία της 
δημόσιας υγείας.

Από την Ομάδα Δημό-
σιας Ασφάλειας του 
Τμήματος Ασφάλειας 
Καβάλας σε συνεργασία 
με την Υποδιεύθυνση Δί-
ωξης Εγκλημάτων κατά 
Ζωής και Ιδιοκτησίας 
Θεσσαλονίκης, εξιχνιά-
στηκε ανθρωποκτονία σε 
βάρος αλλοδαπού, πρά-
ξη που έλαβε χώρα στις 
23 Αυγούστου 2020, σε 
αγροτική περιοχή της 
Καβάλας.

Ως προς το χρονικό της 
υπόθεσης, υπενθυμί-
ζεται ότι το πρωί της 
24ης Αυγούστου 2020, 
εντοπίστηκε 58χρονος 
αλλοδαπός σε αγροτι-
κή περιοχή του οικισμού 
Κάριανης Καβάλας, θα-
νάσιμα τραυματισμένος 
στο κεφάλι, από πυροβό-
λο όπλο.

Έπειτα από εξειδικευμέ-
νη έρευνα, στο πλαίσιο 
της οποίας αξιοποιή-

θηκαν στοιχεία και ερ-
γαστηριακά δεδομένα 
που προέκυψαν από την 
ανάλυση ευρημάτων, δι-
απιστώθηκε ότι δράστης 
της ανθρωποκτονίας εί-
ναι ένας ημεδαπός, σε 
βάρος του οποίου σχη-
ματίσθηκε δικογραφία 
για ανθρωποκτονία από 
πρόθεση και παράβαση 
του νόμου περί όπλων.

Ο δράστης εντοπίστηκε 
πρωινές ώρες χθες, στη 

Θεσσαλονίκη και προ-
σήχθη στο Αστυνομικό 
Μέγαρο Θεσσαλονίκης, 
όπου ομολόγησε την 
πράξη του και συνελή-
φθη κατόπιν έκδοσης 
σχετικού Εντάλματος 
Σύλληψης από τις Ελλη-
νικές Δικαστικές Αρχές.

Ο συλληφθείς οδηγή-
θηκε αρμοδίως, ενώ την 
προανάκριση ενήργησε 
το Τμήμα Ασφάλειας Κα-
βάλας.

Αυξήθηκαν κατά 950 
οι οργανικές θέσεις 
συνοριακών φυλάκων 
στη χώρα

Μετά από ενάμιση χρόνο 
αναμονής η κυβερνητική 
εξαγγελία για πρόσληψη 
100 συνοριοφυλάκων 
στη Ροδόπη (για τα Τμή-
ματα Συνοριακής Φύλα-
ξης Σαπών και Ιάσμου) 
γίνεται πράξη.ω
Πιο συγκεκριμένα, εκδό-
θηκε Προεδρικό Διάταγ-
μα και δημοσιεύτηκε η 
απόφαση στην Εφημε-

ρίδα της Κυβερνήσεως 
για την αύξηση κατά 950 
των θέσεων συνορια-
κών φυλάκων ορισμένου 
χρόνου στη χώρα. Η θη-
τεία των προς πρόσληψη 
συνοριοφυλάκων είναι 
ετήσια με δυνατότητα 
ανανέωσης.

Αναμένεται η επίσημη 
προκήρυξη των θέσεων, 
προκειμένου να γίνουν 
γνωστά τα προσόντα 
που πρέπει να έχει κά-
ποιος ενδιαφερόμενος 
για να προσληφθεί.



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 23ΑΘΛΗΤΙΚΑinfo@enachannel.gr

Ολοκληρώθηκε πριν 
λίγη ώρα η 3η αγωνι-
στική της Α’ Κατηγορί-
ας της ΕΠΣ Καβάλας.
Χωρίς τέρματα ολο-
κληρώθηκε το ντέρμπι 
ανάμεσα σε Αναγέννη-
ση Λιμεναρίων και Βύ-
ρωνα Καβάλας.

Ισόπαλοι 1-1 αναδεί-
χθηκαν στις Πηγές, 
Άρης και Αετός Οφρυ-
νίου στο ντέρμπι του 
Σαββάτου για την με-
γάλη κατηγορία της 
ΕΠΣ Καβάλας.

Άνετη εντός έδρας επι-
κράτηση με 5-1 για 
τον Ορφέα Ελευθε-
ρούπολης κόντρα στον 
Άρη Πρίνου.

«Σεφτέ» για την Δόξα 
Θεολόγου που επικρά-
τησε με 4-1 του Άρη 
Ζυγού.

Πρώτη νίκη και για 
το Βυζάντιο Κοκκινο-
χώματος που «πέρα-
σε» νικηφόρα από την 
έδρα της Ένωσης Παγ-
γαιϊκού Δρυάδας με 
2-0.

Σπουδαία επικράτηση 
με 3-0 για τον Κεραυ-
νό Ελευθερών επί της 
Δόξας Αμυγδαλεώνα.

Ρεπό είχε ο Βρασίδας 
Νέας Περάμου

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 3Η 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αναγέννηση Λιμεναρί-
ων-Βύρωνας Καβάλας 
0-0

Άρης Πηγών-Αετός 
Οφρυνίου 1-1

Ορφέας Ελευθερού-
πολης-Άρης Πρίνου 
5-1

Δόξα Θεολόγου-Άρης 
Ζυγού 4-1

Ένωση Παγγαϊικού 
Δρυάδας-Βυζάντ ιο 
Κοκκινοχώματος 0-2

Κεραυνός Ελευθερών-
Δόξα Αμυγδαλεώνα 
3-0

Ρεπό: Βρασίδας Ν. Πε-
ράμου

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓΙΑ

Αναγέννηση Λιμεναρί-
ων 7 (6-0)
Ορφέας Ελευθερού-
πολης* 6 (8-3)

Κεραυνός Ελευθερών 
6 (7-2)
Αετός Οφρυνίου 5 (4-
3)
Άρης Πηγών* 4 (6-2)
Βύρωνας Καβάλας* 4 
(4-0)
Δόξα Αμυγδαλεώνα 4 
(4-5)
Βρασίδας Ν. Περάμου* 
3 (5-4)

Βυζάντιο Κοκκινοχώ-
ματος 3 (6-8)
Δόξα Θεολόγου 3 (5-
7)
Άρης Πρίνου* 3 (3-6)
Άρης Ζυγού 0 (2-10)
Ένωση Παγγαιϊκού 
Δρυάδας 0 (1-11)
(*) Έχουν παιχνίδι λιγό-
τερο

Ισοπαλία σε Πηγές και Λιμενάρια – Τα αποτελέσματα της 3ης 
αγωνιστικής της Α’ Κατηγορίας

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

Ολοκληρώθηκε πριν 
λίγη ώρα η 3η αγωνι-
στική στους δυο Ομί-
λους της Β’ Κατηγορί-
ας της ΕΠΣ Καβάλας.
 
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Α’ 
ΟΜΙΛΟΣ – 3Η ΑΓΩΝΙ-

ΣΤΙΚΗ

Μακεδονικός Αμισια-
νών-Κεραυνός Κρηνί-
δων 2-4

ΠΑΟΚ Αγ. Ανδρέα-ΑΕΚ 
Καβάλας 3-2

Ατρόμητος Ακροβουνί-
ου-Ασπίς Πολυστύλου 
6-2

Ηρακλής Καβάλας-Κα-
βάλα 2004 0-0

Ελπίδες Καβάλας-Μ.Α 
Φιλίππων 2-5

Άγιος Λουκάς-ΑΣ Παγ-
γαίο 1-4

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Α’ 
ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

Κεραυνός Κρηνίδων 9 
(13-4)
ΑΕΚ Καβάλας 6 (13-6)
Ατρόμητος Ακροβουνί-
ου 6 (8-4)
ΑΣ Παγγαίο 6 (6-3)
ΠΑΟΚ Αγ. Ανδρέα* 6 
(4-2)
Καβάλα 2004 5 (6-1)
Μ.Α Φιλίππων 3 (9-12)
Μακεδονικός Αμισια-
νών 3 (7-10)
Ασπίδα Πολυστύλου* 
1 (2-6)
Ηρακλής Καβάλας* 1 
(0-1)
Άγιος Λουκάς* 0 (2-8)
Ελπίδες Καβάλας 0 (3-
16)
(*) Έχουν αγώνα λιγό-
τερο

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Β’ 
ΟΜΙΛΟΣ – 3Η ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΗ

Ατρόμητος Χαλκερού-
Ναζιανζός 3-1

Πανιώνιος Ξεριά-ΠΑ-
ΟΚ Καβάλας 0-2

Κεραυνός Καλλιράχης-

Μακεδονικός Αγιά-
σματος 0-0

Αίας Παναγίας-Θεαγέ-
νης 3-0

Α.Ο Ποταμιάς-Απόλ-
λων Χρυσοσχωρίου 
ΑΝΑΒΟΛΗ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Β’ 
ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος Χαλκερού 
9 (8-4)
ΠΑΟΚ Καβάλας 5 (4-2)
Κεραυνός Καλλιράχης 
5 (3-1)
Αίας Παναγίας* 3 (4-2)
Πανιώνιος Ξεριά* 3 (3-
4)
Ναζιανζός 3 (4-6)
Μακεδονικός Αγιά-
σματος 2 (1-2)
Θεαγένης 1 (3-7)
Απόλλων Χρυσοχωρί-
ου* 1 (2-3)
Α.Ο Ποταμιάς** 0 (0-0)
 (*) Έχουν αγώνα λιγό-
τερο

(**) Έχει τρεις αγώνες 
λιγότερους

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στους δυο Ομίλους της 
Β’ Κατηγορίας



ΗΕΕ της ΕΠΟ δεν έλυσε 
το πρόβλημα που υπάρχει 

στο θέμα των μεταγρα-
φών και με το χρονόμε-

τρο να «τρέχει» εις βάρος 
του ΑΟΚ, ο Alexander 

Haditaghi αναμένεται να 
στραφεί στην Παγκόσμια 

Ποδοσφαιρική Ομοσπον-
δία (FIFA).

Η μοναδική απόφαση 
που πάρθηκε, ήταν η 
αδειοδότηση των 9 ομά-
δων μετά από εισήγηση 
της νομικής υπηρεσίας 
της Ομοσπονδίας καθώς 
είχαν την πρόθεση να 
βοηθήσουν τους ποδο-
σφαιριστές που θα έμε-
ναν άνεργοι.

Όσον αφορά το ζήτημα 
των 3+1 ομάδων που ζη-
τούν μεταγραφικό «πα-
ράθυρο» ειδικών συνθη-
κών, δεν πάρθηκε καμία 
απόφαση.

Τέλος, η ΕΠΟ ανακοί-
νωσε πως η αυριανή 
κλήρωση της Γ’ Εθνικής 
αναβάλλεται για την 
προσεχή Τρίτη (12/10) 
με την ελπίδα ότι όλα τα 
προβλήματα που έχει η 
Superleague 2 θα έχουν 
διευθετηθεί.
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Καμία αναφορά από ΕΠΟ – Νέα καθυστέρηση στην Γ’ Εθνική – 
Λύση μέσω της FIFA για τον ΑΟΚ

Στην Ζυρίχη ο Alexander Haditaghi
Oνέος ιδιοκτήτης της 
ΠΑΕ Α.Ο Καβάλα 1965, 
Alexander Haditaghi, 
βρίσκεται στην Ζυρίχη 
της Ελβετίας με σκοπό 
να συναντήθει με αν-
θρώπους της FIFA για το 
πρόβλημα που αντιμε-

τωπίζει ο Καβαλιωτικος 
σύλλογος με την μη δυ-
νατότητα μεταγραφών.
Θυμίζουμε πως η ΠΑΕ 
Α.Ο Καβάλα 1965 πρέπει 
να παρουσιάσει 9 δελτία 

επαγγελματιών ποδο-
σφαιριστών στην διορ-
γανώτρια αρχή μέχρι τις 
12/10 ώστε να συμμετά-
σχει στο νέο πρωτάθλη-
μα της Superleague 2.

Επιστολή προς την 
Παγκόσμια Ομοσπον-
δία Ποδοσφαίρου (στο 
contact@fifa.org) απέ-
στειλαν αρκετοί φίλοι 
της ομάδας του Α.Ο Κα-
βάλα για την αδικία που 
έχει επιβληθεί στην αγα-
πημένη τους ομάδα.
Πλέον Alexander 
Haditaghi και φίλαθλος 
κόσμος της ομάδας προ-
σπαθούν με κάθε τρόπο 
να ασκήσουν πίεση στην 
FIFA να δώσει κάποια 
λύση στο θέμα των μετα-
γραφών καθώς τα χρονι-
κα περιθώρια έχουν στε-

νέψει αρκετά.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑ-
ΘΛΩΝ ΤΟΥ ΑΟΚ ΣΤΗΝ 
FIFA

“Dear sir/madam

Our team Kavala 
FC(Greece) was rejected 
from Superleague 2 
in 2th of August(!!) by 
the commitee of the 
Ministry of Sports. So, 
our team could not sign 
any players, and before 
6 days the Ministry 
changed its decision 
and approved us to play. 

BUT, now the players’ 
transfer period expired, 
and we can not sign 
players and play in 
Superleague 2!!!

This is not fair play, and 
FIFA must help our team, 
since Greek Football 
Federation do not care 
for this problem!

We hope to FIFA to give 
a fair solution! Thank 
you in advance

With regards,
Kavala Fans!”

Επιστολή των φιλάθλων του Α.Ο Καβάλα προς την FIFA


