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Διάσταση Ο.Ε. 
ΕΚΔΟΤΗΣ

Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Ελευθέριος Κουκουτίνης 

 
ΓΡΑΦΟΥΝ

Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
Παπάζογλου, Χριστίνα Νεφραίμ, 

Τζούλια Βασιλείου, Γιαννης 
Χ’εμμανουήλ, Κώστας Παπακοσμάς,  

Παναγιώτης Πυλιώτης, Τάσος 
Μπερμπατάκης

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών       60€ + 
ΦΠΑ
Ε.Π.Ε. & Α.Ε. - Τράπεζες    90€ + ΦΠΑ
Σωματείων- Συλλόγων       150€ + ΦΠΑ
Ενώσεων & Οργανισμών   500€ + ΦΠΑ
Δήμων-Κοινοτήτων            1200€ + ΦΠΑ

info@enachannel.gr2 ΑΝΑΛΥΤΗΣΑΠΟΨΗ

Η ΑΠΟΨΗ

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.

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Γράφει 
ο Γιώργος Τσακίρης

Kάθε προσπάθεια 
απόλυτου μηδενισμού 
των αποφάσεων αυ-
τών που κλήθηκαν-
επιλέχθηκαν από εμάς 
για να υπηρετήσουν 
το δημόσιο (τοπικό ή 
άλλο) συμφέρον, όχι 
απλά δεν βοηθά, αλλά 
γεννά βάσιμες υποψί-
ες για τον ρόλο όσων 
επιλέγουν αυτήν την 
πολιτική πρακτική...

Κάποια στιγμή, έστω 
και περιγραφικά, μερι-
κά πράγματα πρέπει να 
ειπωθούν με το όνομά 
τους. Είναι καιρός τώρα 
που ξεκίνησε να με προ-
βληματίζει το ερώτημα 
για το ποια θα πρέπει να 
είναι η στάση ενός συνει-
δητά ενεργού πολίτη στα 
πολιτικά (γενικότερα) και 
κοινωνικά (ειδικότερα) 
δρώμενα, τόσο της περι-
οχής στην οποία ζει και 
δραστηριοποιείται, όσο 
και ευρύτερα.

Θα ήταν παράλειψη βέ-
βαια να μην επισημανθεί 
ότι, τόσο ο χρόνος, όσο 

και ο τόπος (αλλά και ο 
τρόπος) που επιλέγει κα-
νείς για να δημοσιοποιή-
σει την «παρουσία» του, 
έχουν τη σημασία τους.

Εν μέσω -λοιπόν- εξαι-
ρετικά σημαντικών γε-
γονότων, κυρίως στη 
γεωπολιτική «σκακιέρα». 
η εξέλιξη των οποίων 
επηρεάζει άμεσα την 
περιοχή μας, η κατάθε-
ση άποψης, όσο υπο-
κειμενική κι αν είναι, θα 
πρέπει να προσθέτει και 
όχι να αφαιρεί από τη 
γενική προσπάθεια ανα-
βάθμισης, τόσο της γε-
ωγραφικής, όσο και της 
κοινωνικής συνιστώσας 
των ζητημάτων που μας 
απασχολούν.

Στο πνεύμα αυτό, κάθε 
προσπάθεια, όχι μιας 
αποδεκτά έντονης κριτι-
κής αλλά του απόλυτου 
μηδενισμού των αποφά-
σεων αυτών που κλή-
θηκαν-επιλέχθηκαν από 
εμάς για να υπηρετή-
σουν το δημόσιο (τοπικό 
ή άλλο) συμφέρον, όχι 
απλά δεν βοηθά, αλλά 
γεννά βάσιμες υποψίες 
για τον ρόλο όσων επι-

λέγουν αυτήν την πολιτι-
κή πρακτική.

Κι εάν στην κεντρική πο-
λιτική σκηνή, όπου τα 
συμφέροντα είναι τερά-
στια και (στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων) 
απρόσωπα, επηρεάζουν 
δε και επηρεάζονται από 
τις παγκόσμιες εξελίξεις, 
στις μικρές, τοπικές κοι-
νωνίες όπου οι άνθρωποι 
γνωρίζονται καλά μεταξύ 
τους, κάθε προσπάθεια 
απόλυτου μηδενισμού 
και όχι (επαναλαμβάνω) 
έστω έντονης, αλλά σε 
καμία περίπτωση εποικο-
δομητικής κριτικής, γίνε-
ται άμεσα αντιληπτή από 
τους εκλογείς, μιας και 
-όπως προείπα- γνωρί-
ζουν καλά πρόσωπα και 
καταστάσεις.

Το αποτέλεσμα δε της 
πρόσληψης των πολύ 
δυσάρεστων αυτών κα-
ταστάσεων από τους πο-
λίτες, κι εάν κανείς δεν 
έχει άμεσο ενδιαφέρον-
συμφέρον από αυτές, 
είναι μία παντελής απα-
ξίωση των πάντων, μία 
αίσθηση αποστροφής. 
Όχι απλά για τις κατα-

στάσεις, αλλά και για τα 
ίδια τα πρόσωπα που τις 
προκαλούν.

Εντοπίζεται λοιπόν ένα 
σχήμα οξύμωρο. Εκείνοι 
που με τις δημόσιες το-
ποθετήσεις ή και ενέρ-
γειές τους, μηδενίζουν ή 
προκαλούν δυσεπίλυτα 
προβλήματα στον πολιτι-
κό τους αντίπαλο, κατα-
λήγουν όχι μόνο να μην 
κερδίζουν τίποτε από την 
πολιτική τους αυτή συ-
μπεριφορά, αλλά αντίθε-
τα να απομακρύνουν τις 
όποιες πιθανότητες είχαν 
για να τον πλήξουν πο-
λιτικά.

Εάν δε αυτό ήταν το κύ-
ριο ζήτημα, ίσως και να 
γινόταν αποδεκτό, μιας 
και -όχι άδικα- η πολιτική 
έχει λάβει χαρακτηριστι-
κά «αρένας».

Το κύριο όμως κατά τη 
γνώμη μου ζήτημα, εί-
ναι οι επιπτώσεις μιας 
τέτοιας πολιτικής επιλο-
γής-συμπεριφοράς, τόσο 
στο γενικό, όσο και στο 
τοπικό (εάν μπορεί να τα 
ξεχωρίσει κανείς) δημό-
σιο συμφέρον.

Γιατί, τι έχει να κερδίσει 
μια τοπική κοινωνία από 
την καθυστέρηση λόγω 
γραφειοκρατίας μιας 
αθλητικής δραστηριότη-
τας ή της πολεοδομικής 
αναβάθμισης μιας πε-
ριοχής; Πώς ωφελείται 
κανείς από την αναστο-
λή έναρξης επενδυτικών 
δραστηριοτήτων; Ποιος 
μπορεί να είναι ικανοποι-
ημένος από την άναρχη 

εικόνα μιας πόλης γεμά-
της από παράνομα παρ-
καρισμένα οχήματα;

Μηδενιστικοί διαξιφισμοί

Του Μακάριου Β. Λαζα-
ρίδη

Βουλευτή Π.Ε. Καβάλας 
Νέας Δημοκρατίας

Ιστορική μέρα για τη 
χώρα η 5η Οκτωβρίου 
του 2021. Με την ψή-

φιση από τη Βουλή της 
συμφωνίας – είχα την 
τιμή και το βάρος να την 
εισηγηθώ εκ μέρους της 
Νέας Δημοκρατίας – με 
τη Γαλλία για την άμυνα 
και την ασφάλεια, η Ελ-
λάδα έκανε ένα μεγάλο 
άλμα σε διπλωματικό και 

στρατιωτικό επίπεδο, με 
φόντο τη νέα γεωπολι-
τική στρατηγική της Ευ-
ρώπης.

Με τη συγκεκριμένη 
εξέλιξη διασφαλίζονται 
οι ελληνικές προτεραι-
ότητες ασφαλείας και 
δικαιώνεται η επιμονή 
της Κυβέρνησης και του 
Πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη για επέν-
δυση στη διπλωματία με 
ταυτόχρονη ενδυνάμω-
ση της αποτρεπτικής ικα-
νότητας των ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόκειται για μία ακό-
μα εθνική επιτυχία, που 
οφείλει να μας κάνει 
όλους περήφανους για 
πολλούς λόγους: Γιατί 
είναι κάτι περισσότερο 
από μια απλή αμυντική 
συμφωνία, καθώς θα 
λειτουργήσει ως πολλα-
πλασιαστής των ελληνι-
κών συμφερόντων. Βάζει 
τη χώρα μας στο επίκε-
ντρο των εξελίξεων στον 
τομέα της ευρωπαϊκής 

ασφάλειας και αγγίζει 
τα όρια του ενιαίου αμυ-
ντικού δόγματος με τη 
Γαλλία, την ισχυρότερη 
ευρωπαϊκή στρατιωτική 
δύναμη. Είναι τελικά μια 
συμφωνία που συμβάλει 
στην αποκατάσταση εκ 
μέρους της χώρας μας 
του γεωπολιτικού της 
αποτυπώματος μεθοδικά 
και με συγκεκριμένο σχε-
διασμό.

Κομβικό σημείο της συμ-
φωνίας είναι η πολύ 
ισχυρή ρήτρα αμοιβαίας 
αμυντικής συνδρομής, 
που παραπέμπει πέρα και 
πάνω από τις δεσμεύσεις 
συλλογικής υποστήριξης 
που υπάρχουν τόσο στο 
ΝΑΤΟ όσο και στις Συν-
θήκες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στην πράξη, τις 
συμπληρώνει και τις ενι-
σχύει, ενώ ταυτόχρονα, 
δημιουργεί γόνιμο έδα-
φος για θετικές εξελίξεις, 
κυρίως στο πλαίσιο της 
συλλογικής ευρωπαϊκής 
άμυνας και ασφάλειας.

Με τα νέα δεδομένα, η 
Ελλάδα αναβαθμίζεται 
από παρατηρητής σε 
ισχυρό αμυντικό και δι-
πλωματικό παράγοντα. 
Κίνηση ματ που αφορά 
τους συσχετισμούς με 
την Τουρκία στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, το Αιγαίο 
και το θέατρο κρίσεων 
της Μαύρης Θάλασσας, 
του Καυκάσου, του υπο-
γαστρίου της Ρωσίας και 
της υποσαχάριας Αφρι-
κής.

Την ίδια ώρα, η συμ-
φωνία ανοίγει το δρόμο 
για να αποκτήσουμε τις 
υπερσύγχρονες φρεγά-
τες Belharra, τα καλύ-
τερα πλοία (κατόπιν ει-
σήγησης του Πολεμικού 
Ναυτικού) στην καλύτε-
ρη δυνατή τιμή.

Καθόλου, εξάλλου, δεν 
θα πρέπει να παραβλε-
φθεί το γεγονός ότι Ελ-
λάδα και Γαλλία, με αυτή 
τη συμφωνία, συμβάλ-
λουν στην ενδυνάμωση 
της ίδιας της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, αφού κτίζο-
νται οι βάσεις για μια πιο 
συστηματική συνεργασία 
στον τομέα της άμυνας 
και της ασφάλειας ανά-
μεσα στα ευρωπαϊκά 
κράτη. Η Ελλάδα θα μπο-
ρεί πλέον να συνδιαμορ-
φώσει το ζητούμενο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής 
αυτονομίας σε μία επο-
χή που η Ευρώπη πρέπει 
επιτέλους να ευθυγραμ-
μίσει τη γεωπολιτική της 
ισχύ με την οικονομική 
της δύναμη.

Σήμερα το πεδίο των δι-
εθνών σχέσεων γίνεται 
όλο και πιο περίπλοκο 
και οι αλλαγές στο το-
πίο της ασφάλειας σε 
παγκόσμιο επίπεδο είναι 
ραγδαίες. Στο πλαίσιο 
αυτό, όσο πιο γρήγορα 
προσαρμοστεί κανείς, 
τόσο πιο ισχυρή και τόσο 
πιο προβεβλημένη θέση 
θα έχει την επόμενη ημέ-
ρα. Και η χώρα μας, με τη 
συγκεκριμένη συμφωνία 
με τη Γαλλία, το πετυχαί-
νει σε απόλυτο βαθμό.

Συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Το μεγάλο διπλωματικό και στρατιωτικό άλμα της χώρας μας
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Καβάλα
Ξεκινούν τα δια ζώσης μαθήματα στο ΔΙΠΑΕ την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Λύθηκαν τα όποια προ-
βλήματα είχαν παρου-
σιαστεί και το ΔΙΠΑΕ 
Καβάλας είναι έτοιμο να 
ξεκινήσει τα δια ζώσης 
μαθήματα του από το 
πρωί της Δευτέρας 18 
Οκτωβρίου.

Όπως τόνισε στο Radio 
ENA 90,5 και στον Από-

στολο Ατζεμιδάκη ο 
Αντιπρύτανης του ΔΙΠΑΕ 
Καβάλας Θανάσης Μη-
τρόπουλος σήμερα ξε-
κινούν εργασία οι εργα-
ζόμενοι του εργολάβου 
για την καθαριότητα στο 
Ίδρυμα και από την Δευ-
τέρα θα είναι όλα έτοιμα 
για να υποδεχτεί το ΔΙ-
ΠΑΕ τους φοιτητές στις 

αίθουσες.
Μάλιστα προχώρησαν 
και οι προσλήψεις ελε-
γκτών οι οποίοι θα σκα-
νάρουν τα πιστοποιητικά 
εμβολιασμού και νόση-
σης σε φοιτητές και κα-
θηγητές όπως τόνισε ο κ. 
Μητρόπουλος.
Τέλος ο ίδιος πρόσθεσε 
ότι συνολικά το 85% των 

φοιτητών στο ΔΙΠΑΕ 
Καβάλας έχει εμβολια-
στεί ή έχει νοσήσει, ένα 
ποσοστό ιδιαίτερα ικα-
νοποιητικό ενώ σχολία-
σε ότι δεν θα δούμε με 
τίποτα εικόνες από άλλα 
Πανεπιστήμια της χώρας 
όπου υπάρχει φανερός 
συνωστισμός φοιτητών 
σε μία αίθουσα.

Καβάλα
Ικανοποίηση από την απεργία των Εκπαιδευτικών | Θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις
Με νέες κινητοποιήσεις 
προειδοποιούν οι εκπαι-
δευτικοί για το θέμα της 
αξιολόγησης.

Χθες, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ κα-
τήλθαν σε 24ωρη απερ-
γιακή κινητοποίηση με 
τη συμμετοχή των εκπαι-
δευτικών σε αυτή να κρί-
νεται ως αρκετά μεγάλη, 
γεγονός που αιτιολογεί-
ται από το αίτημα για την 
μη εφαρμογή του νόμου 
για την αξιολόγηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 
σύμφωνα με τη ΔΟΕ 
η συμμετοχή των δα-
σκάλων στην απεργία 
ανήλθε στο 70% ενώ 
το υπουργείο Παιδείας 

«κατεβάζει» το ποσοστό 
συμμετοχής των εκπαι-
δευτικών στο 45%.

Παράλληλα την ικανο-
ποίηση του εξέφρασε 
μέσα από το Radio ENA 
90,5 ο Πρόεδρος των 
Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας Π.Ε Καβάλας 
Τάσος Ιωαννίδης καθώς 
όπως ο ίδιος τόνισε είχε 
πολύ καιρό να υπάρξει 
τόσο μαζική συγκέντρω-
ση εκπαιδευτικών στην 
Καβάλα.

“Οι κινητοποιήσεις θα 
συνεχιστούν, δεν σταμα-
τάμε εδώ” κατέληξε στις 
δηλώσεις του ο κ. Ιωαν-
νίδης.

Καβάλα
Μάκης Παπαδόπουλος | Να παρέμβει ΑΜΕΣΑ η διοίκηση του Δήμου για την 
απαράδεκτη κατάσταση στην οδό Νοταρά

Μετά από 10 μήνες περί-
που, η διοίκηση της ΔΕΥ-
ΑΚ έχει αφήσει σκαμμέ-
να τα σκαλάκια στην οδό 
Νοταρά, στα Πεντακόσια, 
γεμάτα χώματα, λόγω 
ενός τεχνικού έργου και 
τώρα έχουν μετατρα-
πεί σε… “αστικό δάσος”! 
Αυτή είναι “η φροντίδα” 
στις γειτονιές που υπο-
σχόταν ο Δήμαρχος Κα-
βάλας;

Να αφήνει τεχνικές ερ-
γασίες μισοτελειωμένες 
και να ταλαιπωρεί τόσον 
καιρό δεκάδες συνδη-
μότες μας, που δεν μπο-
ρούν να μπουν στα σπίτια 

τους; Τώρα μάλιστα που 
άρχισαν οι βροχές για τα 
καλά, η κατάσταση θα 
χειροτερεύει. Η διοίκηση 
του Δήμου οφείλει να 
καταλάβει ότι ΟΙ ΔΗΜΟ-
ΤΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΕΛΗ 
και στην ΔΕΥΑΚ και στον 
Δήμο για να έχουν καλές 
και γρήγορες υπηρεσίες.

Όχι για να περιμένουν 
10 μήνες. Η διοίκηση του 
Δήμου οφείλει λοιπόν να 
παρέμβει ΑΜΕΣΑ και να 
αποκαταστήσει τα σκα-
λάκια. Μετά από 10 μή-
νες, δεν υπάρχει καμία 
δικαιολογία!
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Υπογράφηκε η σύμβα-
ση και ξεκινάει άμεσα 
η εκτέλεση του έργου 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙ-
ΟΥ» προϋπολογισμού 
309.270 € που απο-
σκοπεί στην πραγματο-
ποίηση εργασιών για τη 
βελτίωση των χαρακτη-
ριστικών και της βατότη-
τας δημοτικών οδών των 
οικισμών Γεωργιανής, 
Νικήσιανης, Παλαιοχω-
ρίου, Μουσθένης, Σιδη-
ροχωρίου, Καραβαγγέλη, 
Μεσότοπου, Δημαρά και 
Μυρτοφύτου.
Περιγραφή των έργων
Οι εργασίες που προ-
βλέπεται να εκτελεστούν 
ανά οικισμό είναι:

1. Οικισμός Γεωργιανής.
Στον οικισμό Γεωργιανής 

προβλέπεται να πραγ-
ματοποιηθούν εργασί-
ες ασφαλτόστρωσης σε 
δύο δημοτικές οδούς και 
σε μήκος περίπου 150 
μ.. Στους υφιστάμενους 
δρόμους θα γίνει ασφαλ-
τικός τάπητας κυκλοφο-
ρίας πάχους 5 εκ. με την 
απαραίτητη συναρμογή 
του ασφαλτικού τάπητα 
στους εκατέρωθεν υφι-
στάμενους δρόμους του 
οικισμού.

2. Οικισμός Νικήσιανης.
Στον οικισμό Νικήσιανης 
προβλέπεται να πραγ-
ματοποιηθούν εργασίες 
σε οκτώ υφιστάμενες 
δημοτικές οδούς και σε 
μήκος περίπου 600 μ.. 
Στις ως άνω υφιστά-
μενες οδούς, θα κατα-
σκευαστεί ασφαλτικός 

τάπητας κυκλοφορίας 
πάχους 5 εκ., με την 
απαραίτητη συναρμογή 
του ασφαλτικού τάπη-
τα στους εκατέρωθεν 
υφιστάμενους δρόμους. 
Επίσης προβλέπεται να 
γίνουν μικρής κλίμακας 
χωματουργικές εργασίες 
για τη διαμόρφωση της 
σκάφης και κατόπιν ερ-
γασίες οδοστρωσίας και 
σκυροδέτησης, σε δύο 
δημοτικές οδούς και σε 
μήκος περίπου 250 μ..

3. Οικισμός Παλαιοχω-
ρίου
Στον οικισμό Παλαιο-
χωρίου προβλέπεται 
να εργασίες σε τρεις 
υφιστάμενες δημοτικές 
οδούς και σε μήκος περί-
που 600 μ.. Στις ως άνω 
υφιστάμενες οδούς, θα 
κατασκευαστεί ασφαλτι-
κός τάπητας κυκλοφορί-
ας πάχους 5 εκ., με την 
απαραίτητη συναρμογή 
του ασφαλτικού τάπη-
τα στους εκατέρωθεν 
υφιστάμενους δρόμους. 
Επίσης προβλέπεται να 
γίνουν μικρής κλίμακας 
χωματουργικές εργασί-
ες σε ένα δρόμο και σε 
μήκος περίπου 130 μ. 
για τη διαμόρφωση της 
σκάφης, κατόπιν εργα-

σίες οδοστρωσίας και 
τέλος θα κατασκευαστεί 
ασφαλτικός τάπητας κυ-
κλοφορίας πάχους 5 εκ.

4. Οικισμός Μουσθένης
Στον οικισμό Μουσθένης 
προβλέπεται να πραγ-
ματοποιηθούν εργασίες 
σε μία δημοτική οδό και 
σε μήκος περίπου 400 μ. 
Στην υφιστάμενη οδό θα 
γίνει ασφαλτικός τάπη-
τας κυκλοφορίας πάχους 
5 εκ. με την απαραίτητη 
συναρμογή του ασφαλ-
τικού τάπητα στους εκα-
τέρωθεν υφιστάμενους 
δρόμους του οικισμού. 
Επίσης προβλέπεται να 
γίνουν μικρής κλίμακας 
χωματουργικές εργασίες 
και σε μήκος περίπου 50 
μ., σε μη διανοιγμένη οδό 
για τη διαμόρφωση της 
σκάφης, την τοποθέτη-
ση κρασπεδορείθρων και 
κατόπιν εργασίες οδο-
στρωσίας και ασφαλτό-
στρωσης, με βάση οδο-
στρωοίας πάχους 10 εκ. 
και ασφαλτικός τάπητας 
κυκλοφορίας πάχους 5 
εκ..

5. Οικισμός Σιδηροχωρί-
ου, Καραβαγγέλη, Μεσό-
τοπου, Δημαρά
Στον οικισμό Σιδηρο-

χωρίου, Καραβαγγέλη, 
Μεσότοπου, Δημαρά 
προβλέπεται να πραγ-
ματοποιηθούν εργασίες 
σε έξη δημοτικές οδούς 
και σε μήκος περίπου 
770 μ. Στις υφιστάμενες 
οδούς, θα γίνει ασφαλ-
τικός τάπητας κυκλοφο-
ρίας πάχους 5 εκ. με την 
απαραίτητη συναρμογή 
του ασφαλτικού τάπη-
τα στους εκατέρωθεν 
υφιστάμενους δρόμους 
του οικισμού. Επίσης 
προβλέπεται να γίνουν 
μικρής κλίμακας χωμα-
τουργικές εργασίες και 
σε μήκος περίπου 330 
μ., σε δύο διανοιγμένες 
οδούς, για τη διαμόρ-
φωση της σκάφης και 
κατόπιν εργασίες οδο-
στρωσίας και ασφαλτό-
στρωσης, με βάση οδο-
στρωσίας πάχους 10 εκ. 
και ασφαλτικός τάπητας 
κυκλοφορίας πάχους 5 
εκ..

6. Οικισμός Μυρτοφύτου
Στον οικισμό Μυρτο-
φύτου, προβλέπεται να 
πραγματοποιηθούν ερ-
γασίες στον κεντρικό 
δρόμο και έως το κατά-
στημα της Κοινότητος, 
επάνω στον υφιστάμενο 
τσιμεντόδρομο θα γίνει 

η καθαίρεση των υπαρ-
χόντων πλακοστρώσε-
ων δαπέδων, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραί-
ων πλακών και μετά θα 
κατασκευαστεί ασφαλτι-
κός τάπητας κυκλοφορί-
ας πάχους 5 εκ., με την 
απαραίτητη συναρμογή 
του ασφαλτικού τάπητα 
στους εκατέρωθεν υφι-
στάμενους δρόμους του 
οικισμού.
Ο προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται στο 
ποσό των 309.270,00 
ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24%
Σίγουρα δεν μας διαφεύ-
γει το μεγάλο πρόβλημα 
της δημοτικής οδοποιίας 
και της οδικής ασφάλει-
ας σε πολλούς οικισμούς 
του δήμου μας . Ωστό-
σο σας βεβαιώνω ότι η 
προσπάθεια είναι μεγάλη 
, οι πόροι λίγοι , οι χρη-
ματοδοτήσεις μηδενικές 
. Προσπαθούμε να ιε-
ραρχήσουμε τις ανάγκες 
μας και ήδη πέρα του συ-
γκεκριμένου έργου που 
ξεκινάει άμεσα η κατα-
σκευή του , προχωρούμε 
στην μελέτη ενός νέου 
έργου προϋπολογισμού 
600.000 €

Νέες ασφαλτοστρώσεις προϋπολογισμού 309.270 €

Νέα Ηρακλείτσα
Ολοκληρώθηκε το έργο σύνδεσης του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ηρακλείτσας με 
το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο

Το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο του Ιερού Ναού 
Παναγίας Φανερωμένης 
και Αγίου Γεωργίου Νέας 
Ηρακλείτσας ευχαριστεί 
θερμά όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ”και εκ 
βάθους καρδίας τον αξι-
ότιμο Δήμαρχο Παγγαίου 
κ. Φίλιππο Αναστασιάδη, 
τον αξιότιμο Πρόεδρο 
της ΔΕΥΑΑΠ κ. Πάρη 

Γρηγοριάδη καθώς και 
τον αξιότιμο Πρόεδρο 
του Τοπικού Συμβουλί-
ου κ. Αθανάσιο Παπα-
δόπουλο για τη στήριξή 
τους στο έργο σύνδεσης 
του Ιερού Ναού Παναγί-

ας Φανερωμένης Νέας 
Ηρακλείτσας με το κε-
ντρικό αποχετευτικό δί-
κτυο, επιλύοντας έτσι 
ένα σοβαρό θέμα που 
έχει σχέση με την υγιει-
νή και την ασφάλεια των 

κατοίκων. 

Η συνδρομή όλων των 
υπηρεσιακών φορέων 
της ευθύνης τους υπήρ-
ξε καθοριστική και τους 
ευχαριστούμε για ακόμη 

μια φορά που ανταποκρί-
νονται στο αίτημά μας, 
αποδεικνύοντας έμπρα-
κτα πως βρίσκονται δι-
αρκώς στην υπηρεσία 
πολιτών και φορέων.”.

   *Ανέβηκε το ψωμί λέει, το πετρέλαιο, το ρεύ-
μα 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;

 **Και κόψαμε την μουσική σε ταβέρνες και 
καφέ μήπως και κόψουμε την φόρα στον ιο 
που γυρνά από ταβέρνα σε ταβέρνα  και από 
καφετερία σε καφετέρια και χορεύει δήθεν 
τσιφτετέλια και τραπ … Δεν σοβαρευόμαστε 
λιγουλάκι λέω εγώ!!!! Γιατί οπως του φερο-
μαστε, ο ιος όχι μόνο μας κοροϊδεύει, αλλά 
κάνει και κορωνοπάρτυ στις ψυχές μας!!!

Μικρογραφίες



Συνεχίζονται οι παρεμ-
βάσεις που ξεκίνησαν 
από τα μέσα Σεπτεμβρί-
ου με αμείωτο ρυθμό, 
ώστε να ολοκληρωθούν 
οι καθαρισμοί των αγω-
γών παροχέτευσης των 
ομβρίων υδάτων από 
τις Υπηρεσίες του Δήμου 
Νέστου.

Πρόκειται για προετοι-
μασία εν όψει του ανα-
μενόμενου σφοδρού 
χειμώνα, όπως τόνισε 
ο Δήμαρχος Νέστου κ. 
Σάββας Μιχαηλίδης, 
ώστε να παροχετεύονται 
τα όμβρια ύδατα χωρίς 
προβλήματα για τις οικί-
ες και τις καλλιέργειες.

Επίσης,εστάλει νέο έγ-
γραφο υπενθύμισης του 
απο 10/12/2020 σχε-
τικού στις 11/10/2021 
προς την Αντιπεριφέρεια 
Καβάλας που κοινοποιή-
θηκε στον Περιφερειάρ-
χη (λόγω αρμοδιότητας), 
όπου ζητείται η άμεση 
παρέμβαση καθαρισμού 

της κεντρικής τάφρου 
Τ1, η οποία από το ύψος 
της Τ.Κ Πέρνης μέχρι την 
Τ.Κ Ξεριά συνεχίζει να 
αποτελεί τον κύριο πα-
ράγοντα πλημμυρικού 
κινδύνου της Χρυσού-
πολης και των οικισμών 
του κάμπου του Νέστου.
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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
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, η ένταξη στον Εθνικό κορμό
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Σωτήριο έτος 1912  εί-
ναι η 18η  Οκτωβρίου 
και ώρα 6 το πρωί ο 
Ελληνικός Στόλος του 
Αιγαίου αποπλέει από 
το Λιμάνι του Μούδρο 
… “σε σχηματισμό τρι-
ών μοιρών: 1η Μοίρα 
ΑΒΕΡΩΦ ΨΑΡΑ ΝΑΥ-
ΚΡΑΤΟΥΣΑ και ΛΕΩΝ 
για κατάληψη των  
νήσων Ίμβρου και Σα-
μοθράκης, 2η Μοίρα 
ΣΠΕΤΣΑΙ ΥΔΡΑ ΘΥ-
ΕΛΛΑ και ΛΟΓΧΗ για 
κατάληψη της  νήσου 
Θάσου και 3η Μοί-
ρα ΚΑΝΑΡΗΣ με Τ/Π 
14 για κατάληψη της 
νήσου Αγ. Ευστράτι-
ος. Τη μεσημβρία της 
αυτής ημέρας το θρυ-
λικό θωρηκτό «ΑΒΕ-
ΡΩΦ» πραγματοποιεί 
απόβαση 150 ανδρών 
και καταλαμβάνει την  
Ίμβρο. Συνεχίζονται 
περιπολίες προ των 
Στενών”...απόσπασμα 
από τον τύπο της επο-
χής.

Στο φύλο της 20ης 
Οκτωβρίου της εφη-
μερίδος ΣΚΡΙΠ που κυ-
κλοφορούσε τότε στην 
Αθήνα , δημοσιεύεται 
η σχετική ανακοίνωση 
(στη φωτογραφία).

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟ-
ΛΕΜΟΙ

Ο Α' Βαλκανικός Πόλε-
μος άρχισε τον Οκτώ-
βριο του 1912. Οι 
πρέσβεις των τριών 
συμμαχικών βαλκανι-
κών χωρών, της Ελλά-
δας, της Σερβίας και της 
Βουλγαρίας στις 30 Σε-
πτεμβρίου/13 Οκτωβρί-
ου 1912 επέδωσαν ένα 

τελεσίγραφο στην κυ-
βέρνηση του σουλτάνου 
με απαιτήσεις που αφο-
ρούσαν τα δικαιώματα 
των χριστιανικών κοινο-
τήτων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Το τελε-
σίγραφο δεν έγινε δεκτό 
και αμέσως άρχισαν οι 
πολεμικές επιχειρήσεις.
Παράλληλα με τις επι-
χειρήσεις στην ξηρά 
σημαντική δράση είχε 
το Ελληνικό Ναυτικό 
στο Αιγαίο. H Ελλάδα 
ήταν η μόνη χώρα που 
διέθετε αξιόλογη ναυ-
τική δύναμη. Ανέλαβε 
την ευθύνη της αντιμε-
τώπισης του τουρκικού 
στόλου. Με ναυαρχίδα 
το θωρηκτό "Αβέρωφ" 
και επικεφαλής το ναύ-
αρχο Π. Kουντουριώτη 
ο ελληνικός στόλος κα-
τάφερε να εγκλωβίσει 
τον αντίπαλο μέσα στα 
στενά του Eλλήσπο-
ντου και της Προποντί-
δας. Αυτό κατορθώθηκε 
με τις νίκες του σε δύο 
ναυμαχίες: της "Έλλης" 
στις 3 Δεκεμβρίου 1912 
και της Λήμνου στις 5 
Ιανουαρίου του 1913. 
H κυριαρχία του ελλη-
νικού στόλου στο Αιγαίο 
απέτρεψε την όποια ενί-
σχυση των τουρκικών 
στρατευμάτων στα μέ-
τωπα της Μακεδονίας 
και της Ηπείρου και επέ-
τρεψε την ασφαλή με-
ταφορά των ελληνικών 
και άλλων συμμαχικών 
στρατευμάτων με πλοία. 
Ακόμα επέτρεψε την 
απελευθέρωση των νη-
σιών του Αρχιπελάγους. 
H Λήμνος, η Θάσος, η 
Σαμοθράκη, ο Άγιος 
Ευστράτιος, τα Ψαρά, 
η Ίμβρος και η Τένεδος, 

που είχαν μεγάλη σημα-
σία για την εξέλιξη των 
ναυτικών επιχειρήσεων, 
απελευθερώθηκαν μέσα 
στον Οκτώβριο του 
1912 από δυνάμεις του 
Πολεμικού Ναυτικού. 
Αργότερα καταλήφθη-
καν η Mυτιλήνη και η 
Χίος με απόβαση στρα-
τιωτικών δυνάμεων. Τέ-
λος, η Σάμος, που ήταν 
ήδη αυτόνομη ηγεμονία, 
κήρυξε από τον Οκτώ-
βριο την Ένωσή της με 
την Ελλάδα.

ΕΠΙΣΤΟΦΗ ΣΤΗΝ 
..ΘΑΣΟ

Ο λόχος του Λοχαγού 
Δημητρίου Κονταρά-
του αποβιβάστηκε  το 
πρωί της ημέρας εκείνης 
(18ης Οκτωβρίου 1912) 
στην περιοχή του Λιμέ-
να , τότε ο θαλάσσιος 
κόλπος ονομάζονταν «ο 
κόλπος της Παναγιάς». 
Αναγνώσθηκε το μήνυμα 
του Στολάρχου Παύλου 
Κουντουριώτη , όπου 
ενέτασσε την Θάσο στον 
εθνικό κορμό. 

Στο νησί διορίζεται προ-
σωρινός διοικητής ο 
Κωνσταντίνος Μελάς, 
αδερφός του Μακεδο-
νομάχου Παύλου Μελά. 
Μάλιστα σε ένα γράμμα 
του προς την Πηνελόπη 
Δέλτα, αναφέρει πως η 
Θάσος είναι το ωραιότε-
ρο ελληνικό νησί, ένας 
παράδεισος με γνήσιους 
Έλληνες, αταλάντευτα 
πατριώτες κι ευαίσθη-
τους ανθρώπους.

Διοικητικά όμως χρει-
άστηκαν να περάσουν 
τρία χρόνια για ενταχθεί 

το νησί οριστικά  , όπως 
και το χερσαίο τμήμα 
της περιοχής, στον Νομό 
Δράμας . Ο  Νομός της 
Δράμας- Καβάλας συ-
στήθηκε με το Βασιλι-
κό Διάταγμα της 31-3-
1915 (Φ.Ε.Κ. 120/1915 
τ.Α') «περί διοικητικής 
διαιρέσεως των νέων 
χωρών», με έδρα την 
πόλη της Δράμας. Αυτό 
το  Β.Δ. εκδόθηκε με 
εξουσιοδότηση του Νό-
μου 524 της 24 Δεκ. 
1914 (Φ.Ε.Κ. 404/1914 
τ.Α') «περί διοικητικής 
διαιρέσεως και διοική-
σεως των νέων χωρών». 
Ο Νομός περιλάμβανε 
την ίδια περιφέρεια που 
είχε μέχρι τότε, Νόμος 
ΔΡΠΔ’/1913 (Φ.Ε.Κ. 
41/1913 τ.Α'). Με αυτό 
το Βασιλικό Διάταγμα το 
Β.Δ. , ο Νομός Δράμας 
διαιρέθηκε στις επαρχίες 
(τότε Υποδιοικήσεις): 1). 
Δράμας, 2). Καβάλας, 
στην οποίαν υπήχθη η 
τέως Υποδιοίκηση Θά-
σου, 3). Πραβίου (μετά 
το 1927 μετονομάσθηκε 
σε επαρχία Ελευθερού-
πολης) και 4). Νέστου 
(Σαρή Σαμπάν). Ο διχα-
σμός όμως του 1916 και 
ο χωρισμός της  Ελλά-
δας σε  δυο κράτη και 
δυο κυβερνήσεις προκά-
λεσε αλλαγές και στην 
δομή του Νομού. 

Η Θάσος αποτέλεσε 
ελεύθερο μέρος της Ελ-
λάδος, αφού η περιοχή 
μας παραδόθηκε στα 
Γερμανικά και Βουλγα-
ρικά στρατεύματα, τότε 
με το Διάταγμα  της 3ης  
Οκτωβρίου 1916 της 
Προσωρινής Κυβερνή-
σεως (Φ.Ε.Κ. Πρ. Κυβ. 9), 
που είχε έδρα την Θεσ-
σαλονίκη, ανασυστάθη-
κε η Επαρχία Θάσου, με 
το διορισμό Υποδιοικητή 
στο νησί.

Η ομαλότητα, στην τα-
ραγμένη περιοχή μας 
επέστρεψε δυο χρόνια 
αργότερα έτσι με το Β.Δ. 
της 23ης Οκτωβρίου 
1918 (Φ.Ε.Κ. 225/1918 
τ.Α'), αποσπάστηκε η 
Υποδιοίκηση της Θάσου 
από τη Γενική Διοίκηση 
της Θεσσαλονίκης και 
προσαρτήθηκε ξανά  στο 
Νομό Δράμας- Καβά-

λας. Ο Ν. Καβάλας δημι-
ουργήθηκε με το Νομο-
θέτημα 3191 της 11 ης 
Αυγούστου 1924 (δημο-
σίευση Φ.Ε.Κ. 193/1924 
τ.Α') «περί συστάσεως 
του Νομού Καβάλας»,  
τότε οι επαρχίες Καβά-
λας, Νέστου, Πραβίου 
και Θάσου αποσπάστη-
καν από το Νομό Δρά-
μας και αποτέλεσαν το 
Νομό Καβάλας.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΤΗΝ ΘΑΣΟ

Τον Ιούνιο του 1913  το 
Θωρηκτό (Θ/Κ)  “Γ.Α-
ΒΕΡΩΦ” αγκυροβόλησε 
αρόδο στον όρμο του 
Λιμένα της Θάσου – τότε 
Σκάλα της Παναγίας – 
δύο φορές, 22 και 25 
Ιουνίου του 1913. Στην 
φωτογραφία  διακρίνου-
με το παλιό πλωριό άλ-
μπουρο της ναυαρχίδας 
του Ελληνικού Στόλου, 
που αντικαταστάθηκε με 
το σημερινό στο πλαίσιο 
αναβάθμισης της πολε-
μικής ισχύος του πλοίου 
το 1926, σε ναυπηγείο 

της Τουλώνης-Γαλλία. 
Ο φωτογράφος βρίσκε-
ται μάλλον σε “κόφα” 
ιστού κάποιου πλοίου 
του Στόλου και απα-
θανατίζει από ψηλά το 
θωρηκτό Αβέρωφ, τον 
μύθο του Πολεμικού 
Ναυτικού. Πίσω από 
το σκίαστρο-τέντα της 
πλώρης διακρίνεται το 
μακρόστενο βακούφικο 
“καλογερικό” του Λιμέ-
να, που σήμερα είναι 
άριστα αναπαλαιωμένο. 
Ο Προσφυγικός Συνοικι-
σμός δεν υπάρχει, αφού 
αυτός χτίζεται στη δεκα-
ετία του 1920. Αριστερά 
ο κάβος Εβραιόκαστρο 
ή Αβριόκαστρο, όπως το  
‘λεγαν οι παλιοί Θασίτες 
και ψηλά στην κορυφο-
γραμμή η Ακρόπολη με 
το αρχαίο θέατρο. Κάτω 
σχεδόν απ’ το Αβριόκα-
στρο, στο κυμοθάλασσό 
του, ο παλιός ταρσανάς 
ξυλοκάϊκων του Λιμένα.

*Ο Κωνσταντίνος Π. 
Παπακοσμάς καταγράφει 
την νεότερη ιστορία της 
πόλης.

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

αποτελούν δε το περιεχόμενο μια μεγάλης εργασίας που σύντομα θα εκδοθεί. Η εφημερίδα μας ευχαριστεί τον κ. Κώστα 
Π. Παπακοσμά για την ευγενική παραχώρηση των κειμένων αυτών για τους αναγνώστες του ΑΝΑΛΥΤΗ.
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«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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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ»

O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 418/2021 (ΑΔΑ:ΨΞ8ΝΩΕ6-Ζ42) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του 
διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ», με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμη-
λότερη τιμή) ανά τμήμα. 

        Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 171.037,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (212.086,50 
ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσε-
ως), 31430000-9 (Ηλεκτρικοί συσσωρευτές), 42913000-9 (Φίλτρα λαδιού, βενζίνης 
και αέρα), 34322000-0 (Φρένα και μέρη τους), 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά), 
34312200-9 (Σπινθηριστές), 50112300-6 (Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπη-
ρεσίες).

       Χρόνος διάρκειας υλοποίησης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφω-
νητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης. Τόπος εκτέλεσης της 
σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515).
      Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί 
με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες 
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 27987/12-10-2021 Διακήρυξης.
      Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προ-
σφορών είναι η Ελληνική.
      Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 
4497/2017, του Ν. 4270/2014 του Ν. 4250/2014 και Ν. 4782/2021. Για την έγκυρη συμμε-
τοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,, που θα καλύπτει το δύο 
(2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου 
Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει 
κάθε οικονομικός φορέας.
      Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 29/10/2021 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00 π.μ.

 
O Δήμαρχος Καβάλας 

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ
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Ο Βουλευτής Π.Ε Κα-
βάλας και Θάσου Γιάν-
νης Πασχαλίδης θα 
ήθελε να ενημερώσει 
τους πολίτες σχετικά με 
το νέο πακέτο  μέτρων 
που εξήγγειλε η Κυβέρ-
νηση για την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής 
κρίσης, που προκαλεί, 
δυστυχώς, σημαντικό 
και αυξανόμενο βάρος 
στα νοικοκυριά .

Ειδικότερα:
1) Διπλασιάζεται η επι-
δότηση στην έκπτωση 

του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος έως το τέλος του 
έτους, με ειδική μέρι-
μνα για τα ευάλωτα 
νοικοκυριά, με το συνο-
λικό κόστος να ανέρχε-
ται σε 326 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Η επιδότηση στους λο-
γαριασμούς ηλεκτρικής 
ενέργειας για το τε-
τράμηνο Σεπτεμβρίου 
– Δεκεμβρίου αυξά-
νεται από τα 30 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα σε 60 

ευρώ ανά μεγαβατώρα 
για κατανάλωση έως 
300 κιλοβατώρες το 
μήνα. Πρακτικά η επι-
δότηση ανεβαίνει από 
τα 9 στα 18 ευρώ το 
μήνα.
Επιπλέον η ΔΕΗ θα 
προχωρήσει σε πρό-
σθετες εκπτώσεις για 
τις καταναλώσεις από 
300 – 600 κιλοβατώ-
ρες το μήνα, πάνω από 
την έκπτωση 30% που 
χορηγεί από τον Αύγου-
στο και απευθύνεται 
σύσταση στους εναλ-

λακτικούς προμηθευτές 
να προχωρήσουν σε 
ανάλογες κινήσεις.
Για τους δικαιούχους 
Κοινωνικού Οικιακού 
Τιμολογίου η επιδότη-
ση διαμορφώνεται στα 
80 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα ή 24 ευρώ το 
μήνα ώστε, να μη δουν 
καμία αύξηση στους 
λογαριασμούς.
Στο φυσικό αέριο η 
ΔΕΠΑ Εμπορίας θα 
προχωρήσει σε έκπτω-
ση 15% προς τους προ-
μηθευτές προκειμένου 
εκείνοι να την μετακυ-
λίσουν στους οικιακούς 
καταναλωτές.
Να σημειωθεί ότι επει-
δή η εξέλιξη της κρί-
σης έχει υπερβεί κάθε 
πρόβλεψη, εφόσον 
χρειαστεί, το ύψος των 
ενισχύσεων θα επανε-
κτιμηθεί μετά από 1-2 
μήνες ώστε να γίνουν 
οι απαιτούμενες προ-
σαρμογές.

2) Διευρύνονται τα ει-
σοδηματικά και περι-
ουσιακά κριτήρια για 
το επίδομα θέρμανσης. 
Οι δικαιούχοι αναμέ-
νεται να ξεπεράσουν 
το ένα εκατομμύριο 
με το συνολικό κόστος 
να ανέρχεται στα 168 
εκατ. ευρώ. Έτσι, τα  
ανώτατα όρια ετησίου 
εισοδήματος μέχρι τα 

οποία θα εγκρίνεται η 
χορήγηση του επιδόμα-
τος θέρμανσης διαμορ-
φώνονται σε :

14.000 ευρώ από 
12.000 ευρώ για τον 
άγαμο.
 26.000 ευρώ από  
24.000 ευρώ για μια 
οικογένεια με δύο παι-
διά
 29.000 ευρώ από 
26.000 ευρώ για μια  
οικογένεια με τρία παι-
διά
Παράλληλα, αλλάζουν 
και τα περιουσιακά κρι-
τήρια καθώς :

Για τον άγαμο η αξία 
της ακίνητης περιου-
σίας αυξάνεται στα 
180.000 ευρώ από 
130.000

Για τους έγγαμους σε 
300.000 ευρώ από 
250.000 ευρώ που 
ίσχυε έως τώρα. Έτσι, 
με τα νέα δεδομένα:

Το ελάχιστο επίδομα 
αυξάνεται από 80 ευρώ 
σε 100 ευρώ.

Το μέγιστο επίδομα αυ-
ξάνεται στα 750 ευρώ, 
από 650 ευρώ.

Το επίδομα θα χορη-
γείται στα φυσικά πρό-
σωπα, εφόσον κατα-

ναλώνουν πετρέλαιο 
θέρμανσης ή φυσικό 
αέριο ή υγραέριο ή 
καυσόξυλα ή βιομάζα 
(πέλετ) για τις ανάγκες 
θέρμανσης των ακι-
νήτων τα οποία χρη-
σιμοποιούν ως κύρια 
κατοικία κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης, 
είτε αυτά μισθώνονται 
είτε είναι δωρεάν πα-
ραχωρούμενα ή ιδιοκα-
τοικούνται.

Ο Γιάννης Πασχαλί-
δης δήλωσε σχετικά: 
« Η Κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, 
παραμένοντας για μία 
ακόμη φορά συνεπής 
στις δεσμεύσεις της, 
προχώρησε στη δημι-
ουργία «ασπίδας» των 
νοικοκυριών στις ανα-
τιμήσεις στην ενέργεια 
με μία δέσμη μέτρων 
500 εκατ.ευρώ. Ευ-
χαριστώ θερμά τον 
Πρωθυπουργό και τον 
Υπουργό Οικονομικών 
για τα γρήγορα αντα-
νακλαστικά που επιδει-
κνύουν κάθε φορά με 
στόχο την ανακούφιση 
των συμπολιτών μας.»

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβά-
λας

Ενημέρωση Γ.Πασχαλίδη για πακέτο μέτρων 500 εκατ.ευρώ για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Η απόφαση του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου Καβάλας 
να προσλάβει προσωπι-
κό μέσω εργολάβου για 
τις ειδικότητες υδραυλι-
κού, ηλεκτρολόγου και 
διοικητικού προσωπικού, 
με σκοπό να καλυφθούν 
οι θέσεις που έμειναν 
κενές λόγω αποχώρη-
σης μη εμβολιασμένου 
προσωπικού αποτελεί το 
έναυσμα για την εισχώ-
ρηση ιδιωτών σε υπηρε-
σίες του ιδρύματος. 

Όπως έχουμε σημειώσει, 
το μέτρο της αναστο-
λής εργασίας με πλή-
ρη στέρηση μισθού για 
τους ανεμβολίαστους 
υγειονομικούς είναι δυ-
σανάλογα σκληρό και 
κοινωνικά επαχθές, ενώ 
ταυτόχρονα στερεί από 
τα νοσοκομεία και τα Κέ-
ντρα Υγείας σημαντικό 
μέρος του προσωπικού 

τους, προκαλώντας ση-
μαντική δυσλειτουργία.

Είναι πλέον ξεκάθαρο 
ότι το μέτρο της αναστο-
λής λήφθηκε, όχι για την 
προστασία της υγείας 
των πολιτών, όπως ισχυ-
ρίζονται τα κυβερνητικά 
στελέχη, αλλά για να δο-
θεί το απαραίτητο βήμα 
στους εργολάβους να ει-
σβάλουν στα νοσοκομεία 
και στα κέντρα υγείας. Η 
αρχή για το Νοσοκομείο 
Καβάλας έγινε. 

Θα ακολουθήσουν κι άλ-
λοι εργολάβοι. Άλλωστε, 
είναι γνωστή η πρόθεση 
της διοίκησης του Νοσο-
κομείου να προχωρήσει 
σε διαγωνισμό για να 
δοθεί η υπηρεσία κα-
θαριότητας σε ιδιώτη, 
γεγονός που εκτός των 
άλλων θα επιβαρύνει 
τον προϋπολογισμό του 

Νοσοκομείου, καθώς και 
η διάθεση της διοίκησης 
να «νοικιάσει» νοσηλευ-
τές από ιδιωτική κλινική 
ώστε να καλυφθούν τα 
κενά που δημιουργήθη-
καν από τις πρόσφατες 
αποχωρήσεις. 

Επειδή δεν περισσεύει 
κανένας εργαζόμενος 
στο ΕΣΥ, η μόνη λύση 
είναι η αναστολή εφαρ-
μογής του νόμου και 
η διασφάλιση του κα-
θολικού εμβολιασμού 
του προσωπικού των 
δομών υγείας με πειθώ 
και συναίνεση, για να 
αποτραπεί η συνειδητή 
απαξίωση του δημόσιου 
συστήματος υγείας, προ-
κειμένου να προετοιμα-
στεί το έδαφος για την 
άλωση του από ιδιωτικά 
συμφέροντα.

Τ. Ελευθεριάδου
Η εισχώρηση των ιδιωτών στο Νοσοκομείο Καβάλας προχωρά με μαθηματική ακρίβεια
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Αυξήσεις ανακοινώνουν τα Ψητοπωλεία 
Πόσο θα πληρώνουμε μία πίτα με γύρο

υξήθηκε κατά 20% η 
τιμή στο σουβλάκι, το 
πιο διαδεδομένο φα-
γητό των Ελλήνων, 
σύμφωνα με εστιάτο-
ρες του χώρου.

Σημειώνεται ότι για το 
«πιτόγυρο», η τιμή από 
τα 2,30 έχει σκαρφαλώ-
σει στα 2,90 ευρώ, ενώ 
το καλαμάκι από 1,60 
ευρώ κοστίζει 1,90».
Όπως επισημαίνει σε 
ανακοίνωση της η 
Ομοσπονδία Επαγ-

γελματιών Βιοτεχνών 
κλάδου Ψητοπωλείων

Ευχαριστούμε τους πε-
λάτες μας για την προτί-
μηση που δείχνουν τόσα 
χρόνια στα καταστήματα 
εστίασης και θέλουμε να 
τους ενημερώσουμε ότι 
από τις 15 Οκτωβρίου 
είμαστε αναγκασμένοι να 
αυξήσουμε τις τιμές πα-
ρότι προσπαθήσαμε να 
το αποφύγουμε καθώς 
και το ότι η υπηρεσία δι-
ανομής που παρέχουμε 

στο εξής θα χρεώνεται 
με ελάχιστο ποσό.
Μετά τη συνέλευση 
που έγινε τη Δευτέρα 4 
Οκτωβρίου στην αίθου-
σα της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτε-
χνών Καβάλας οι επαγ-
γελματίες ιδιοκτήτες ψη-
τοπωλειων μετά τις αξίες 
που έχουν γίνει σε όλα 
τα προϊόντα καθώς και 
στην ενέργεια αποφάσι-
σαν ομόφωνα τα εξής

Την αναγκαία αύξηση 

των τιμών στα προϊόντα 
τους

Την επιβεβλημένη χρέ-
ωση της υπηρεσίας δια-
νομής που προσφέρουν 
στους πελάτες τους.

Να σημειωθεί ότι και οι 
δύο αυξήσεις είναι μι-
κρότερες από αυτές που 
δεχτήκαμε.

Τα δύο νέα μέτρα θα 
ισχύσουν από τις 15 
Οκτωβρίου.

Σε δηλώσεις σχετικά 
με το θέμα των ανα-
τιμήσεων προϊόντων 
προχώρησαν στο 
enanews.gr φορείς 
της Καβάλας : 

Μάκης Κωνσταντινί-
δης (Πρόεδρος Εστια-
τόρων Καβάλας) : 

“Κανεις δεν θελει να 
ανεβαζει τιμες, οι επαγ-
γελματιες εχουν φτασει 
σε οριακο σημειο. Σε 
ενα οριακο σημειο οταν 
δεν υπαρχει βιωσιμο-
τητα τοτε κατι πρεπει 
να κανεις αλλο κατι δεν 
μπορεί να γίνει. Μεγά-
λο κόστος αποτελεί και 
το delivery, σε όμορους 
νομούς παρά το γεγο-
νός ότι χρεωνόταν εδώ 
δεν γινόταν αυτό οπό-
τε και ξεκίνησαν πλέον 
οι επαγγελματίες να το 
χρεώνουν.”

Μάρκος Δέμπας (Πρό-
εδρος Επιμελητηρίου 

Καβάλας) : 

“Σίγουρα επηρεάζει 
πάρα πολύ. Δυστυχώς το 
είχαμε δει ότι θα ερχόταν 
αυτό το κύμα ανατιμήσε-
ων. Το μεταφορικό αλλά 
και ενεργειακό κόστος 
συμπαρασύρει σε ανατι-
μήσεις πολλά προϊόντα. 
Δυστυχώς οι επιχειρή-
σεις έχουν να αντιμετω-
πίσουν αρχικά αυτό το 
“κοκτέιλ” ανατιμήσεων 
με αποτέλεσμα αυτό να 
μεταφερθεί σε κάποιο 
μέγεθος στους κατανα-
λωτές. Και εδώ ζητάμε 
την παρέμβαση της Πο-
λιτείας και σίγουρα θα 
πρέπει να υπάρχουν ακό-
μα πιο γενναίες αποφά-
σεις. Υπάρχουν και άλλες 
κινήσεις που μπορούν να 
γίνουν εκτός από αυτές 
που ήδη έχει ανακοινώ-
σει για την ελάφρυση 
των νοικοκυριών.

Βασίλης Λεμονίδης 
(Πρόεδρος Εμπορικού 

Συλλόγου Καβάλας) : 

“Ο Επαγγελματίας κα-
λείται να απορροφήσει 
όλες αυτές τις ανατιμή-
σεις. Δυστυχώς η επιχει-
ρηματικότητα βάλλεται 
όλα αυτά τα χρόνια. Οι 
συνάδελφοι έχουν με-
γάλο πρόβλημα και το 
βλέπουμε αυτό. Από εκεί 
και μετά ευελπιστούμε 
να υπάρξει η βοήθεια για 
χρηματοδοτικά εργαλεία 
για να ανταπεξέλθουμε 
ειδάλλως θα είναι ακό-
μα ένα δύσκολο 2022. 
Η Μείωση κίνησης είναι 
πολύ μεγάλη λόγω ανα-
τιμήσεων. Έγινε μεγάλη 
προσπάθεια για να μην 
ανέβουν τιμές λόγω 
ανατιμήσεων αλλά έχου-
με φτάσει πραγματικά 
σε οριακό σημείο.  Δεν 
υπάρχει δυνατότητα 
στους επαγγελματίες να 
απορροφήσουν τις ανα-
τιμήσεις.”

Σχολιασμός φορέων της Καβάλας για τις ανατιμήσεις προϊόντων



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ…ΜΎΘΟΣ;

Κάποτε οι άνθρωποι δεν ήταν χωρισμένοι σε γένη. Στο ίδιο σώμα υπήρχε και το αρσενικό 
και το θηλυκό. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολύ δυνατοί και κάποια στιγμή συγκρούστηκαν με 
τους Θεούς του Ολύμπου. Οι Θεοί δυσκολεύτηκαν πολύ να τους νικήσουν. Όμως ο κίνδυ-
νος να ξανασυγκρουστούν υπήρχε. Έτσι, οι Θεοί του Ολύμπου για να ησυχάσουν αποφά-
σισαν να τους κόψουν στη μέση και να χωρίσουν τα 2 φύλα-γένη που τους αποτελούσαν.

Έτσι και έγινε. Έκτοτε οι άνθρωποι αγωνίζονται να ενωθούν και πάλι. Έτσι δημιουργήθηκε 
το ερωτικό πάθος που βασανίζει τόσο τους ανθρώπους. Αλλά υπήρχε και ένα καλό. Οι 
άνθρωποι βασανιζόμενοι από το πάθος αυτό άφησαν ήσυχους τους Θεούς του Ολύμπου.

Η λέξη ‘’αντιπαρά-
θεση’’ συνήθως  
μας παραπέμπει 

σε αρνητικές καταστά-
σεις, καυγάδες, τσα-
κωμούς, έντονες λο-
γομαχίες, ακόμα και 
άσκηση βίας στις πιο 
ακραίες καταστάσεις. 
Η αλήθεια είναι πως το 
να διαφωνούν δύο άν-
θρωποι είτε είναι δυο 
ενήλικες είτε δύο ανήλι-
κοι είτε ένας ενήλικας με 
έναν ανήλικο είναι ένα 
φαινόμενο συχνό και 
λογικό που αν γίνει με 
σωστό τρόπο μπορεί να 
προσφέρει πολλά οφέ-
λη σε όλες τις πλευρές.
Μήπως δεν έχουμε εκπαι-
δευτεί να διαφωνούμε; 
Μήπως έχουμε πετύχει 
πολλές φορές τον εαυτό 
μας να χάνει τον έλεγχο 
και να φτάνει σε ακρό-
τητες κατά τη διάρκεια 
μιας διαφωνίας μας με 
το παιδί/ μαθητή μας; 
 Εδώ το πρόβλημα με-
γαλώνει καθώς όταν 
πρόκειται για αντιπαρα-
θέσεις μεταξύ γονέων ή 
καθηγητών με ένα παιδί, 
τα πράγματα δεν πρέ-
πει να αφήνονται καθό-
λου στη τύχη τους. Του 
εναντίον, όταν μάθουμε 
ως ενήλικες να διαφω-
νούμε, σεβόμενοι την 
άποψη του συνομιλητή 
μας  και εξασκηθούμε σε 
τεχνικές συμβιβασμού 
και διαχείρισης κρίσε-
ων, τότε θα γίνουμε είτε 
ως γονείς, είτε ως εκ-
παιδευτικοί σπουδαία 
πρότυπα για τα παιδιά 

μας και θα συμβάλλου-
με καθοριστικά το να 
βελτιωθούν οι σχέσεις 
των παιδιών με τόσο με 
τους καθηγητές τους, 
όσο και με τους φίλους 
και συμμαθητές τους.
Την επόμενη φορά λοι-
πόν που θα βρεθούμε 
σε μια αντιπαράθεση 
με ένα παιδί/ μαθητή 
μας θα είναι χρήσιμο 
να προσέχουμε τα εξής:

•  Να διατηρούμε τη 
ψυχραιμία μας και 
τον τόνο της φωνής 
μας σε χαμηλά επίπε-
δα.  Η δυνατή φωνή 
και οι λεκτικές ακρό-
τητες δεν υποδει-
κνύουν το ποιος έχει 
δίκιο και σε καμία 
περίπτωση δεν μας 
δίνουν την ευκαιρία 
να το αποδείξουμε.

•  Να έχουμε επιχειρή-
ματα λογικά και εύ-
στοχα. Το να έχουμε 
άποψη είναι θεμιτό. 
Το να έχουμε όμως 
τεκμηριωμένη και 
εύστοχη άποψη μας 
δίνει την ευκαιρία να 

πείσουμε τον συνομι-
λητή μας και να τον 
προβληματίσουμε για 
τη δική του. 

•  Υπάρχει και η μέση 
λύση. Σε μία αντιπα-
ράθεση δε σημαίνει 
ότι πάντα κάποιος 
έχει δίκιο και κάποιος 
άδικο. Ο σωστός δι-
άλογος με σεβασμό 
στο συνομιλητή μας 
ακόμα και αν είναι 
πολλά χρόνια νεό-
τερός μας, μας επι-
τρέπει να εξελίξουμε 
και εμείς οι  ίδιοι τη 
σκέψη μας. Επίσης 
υπάρχει και η εναλ-
λακτική της μέσης 
λύσης, Θεωρείται ιδι-
αίτερα εκπαιδευτική 
η προσπάθεια ευελι-
ξίας και η ανεύρεση  
μέσης λύσης και συμ-
βιβασμού ώστε και 
οι δυο πλευρές να 
είναι ευχαριστημένες.

Το ζήτημα της εύστοχης 
και παραγωγικής αντι-
παράθεσης μπορεί να 
επιφέρει ουσιαστικά και 
ευεργετικά αποτελέσμα-
τα όχι μόνο στις σχεσεις 
εκπαιδευτικών-μαθητών 
αλλα και μεταξύ ενηλί-
κων. Ας αναλογιστούμε 
πόσο εύκολα μπορούμε 
να επικοινωνήσουμε με 
τον μαθητή μια εκπαι-
δευτική πολιτική ακόμα 
και στο θέμα της αντιπα-
ράθεσης όταν είναι μια 
βιωματική κατάσταση 
για εμάς και συμβάλλει 
καθοριστικά στις  σχέσεις 
μας με τους υπόλοιπους.

ΘΑΛΗΣ
Ερώτησαν κάποτε το Θαλή. 

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

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

Στην ερώτηση:

‘’ Τι είναι το μέγιστον;’’, απάντησε:

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

18.10.1912 Το τορπιλοβόλο 11 με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο 
τότε Νικόλαο Βότση τορπιλίζει και βυθίζει στο λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης το τουρκικό θωρηκτό ¨Φετκή Μπουλέν¨ 

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

info@enachannel.gr10 ΑΝΑΛΥΤΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

‣ 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

‘’… πολλά παι-
διά δεν αντι-
λαμβάνονται 
την ουσία του 
διαβάσματος 
…’’

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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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Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας 
μιλάει στην «Κ» για τη 
νέα Συμφωνία Αμοι-
βαίας Αμυντικής Συ-
νεργασίας

«Αμφότερες οι συμφω-
νίες (Ελλάδας - ΗΠΑ και 
Ελλάδας - Γαλλίας) δεν 
στρέφονται κατά οιουδή-
ποτε τρίτου, πόσο μάλλον 
της Τουρκίας, εκτός αν η 
Τουρκία προσλαμβάνει 
τον εαυτό της ως επιτιθέ-
μενο». Φωτ. Ν. ΚΟΜΙΝΗΣ

Βασίλης Νέδος
17.10.2021 • 14:02

Τις λεπτομέρειες και 
το παρασκήνιο από την 
υπογραφή της νέας 
Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αμυντικής Συνεργασί-
ας (MDCA) ανάμεσα σε 
Ελλάδα και ΗΠΑ απο-
καλύπτει στην πρώτη 
συνέντευξη μετά την 
επιστροφή του από την 
Ουάσιγκτον ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος 
Δένδιας. Οι αναφορές 
σε κυριαρχικά δικαιώ-
ματα, λέει ο κ. Δένδιας, 
δείχνουν κοινή αντίλη-
ψη της πραγματικότητας 
με τις ΗΠΑ. Ενώ απο-
καλύπτει ότι η Σκύρος 
μπήκε στο τραπέζι των 
συζητήσεων από την Ου-
άσιγκτον, σημειώνοντας, 
παράλληλα, ότι υπάρχει 
πλέον σαφές ενδεχό-
μενο χρήσης νησιών τα 
επόμενα χρόνια.
  
 – Μόλις την Πέμπτη 
υπογράψατε τη νέα 
Συμφωνία Αμοιβαίας 
Αμυντικής Συνεργασίας 
(MDCA) ανάμεσα στην 
Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Τι 
νέο κομίζει στις ελληνο-
αμερικανικές σχέσεις;

– Η συμφωνία αυτή ανα-
βαθμίζει τις σχέσεις με τις 

ΗΠΑ σε ένα νέο επίπεδο. 
Ενα επίπεδο στο οποίο 
δεν είχαν βρεθεί ποτέ 
στο παρελθόν. Οι σχέσεις 
αυτές είχαν περάσει από 
διάφορες φάσεις μέ-
χρι τη δεκαετία του ’90, 
όταν και υπογράφηκε 
η Συμφωνία Αμοιβαίας 
Αμυντικής Συνεργασί-
ας. Οι σχέσεις αυτές δεν 
έχουν απλώς διευρυνθεί. 
Εχουν βελτιωθεί κατά 
τρόπο εντυπωσιακό, 
χωρίς προηγούμενο, και 
έχουν πλέον αποκτήσει 
στρατηγικό χαρακτήρα. 
Η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη επένδυσε στην προ-
σπάθεια αυτή. Δεν είναι 
καθόλου τυχαίο ότι και 
οι δύο τροποποιήσεις 
της συμφωνίας έγιναν 
από την παρούσα κυβέρ-
νηση. Ούτε είναι προϊόν 
σύμπτωσης ότι οι δύο 
από τους συνολικά τρεις 
γύρους του στρατηγικού 
διαλόγου έλαβαν χώρα 
την τελευταία διετία. 
Μάλιστα θα είχε πραγ-
ματοποιηθεί και άλλος 
εάν δεν είχε παρεμβλη-
θεί η πανδημία.
  
 – Η πολυετής ανανέωση 
σε τι ακριβώς εξυπηρετεί 
τα ελληνικά συμφέρο-
ντα;

– Η πενταετής ανανέωση 
έχει θετικό πολιτικό και 
αμυντικό αντίκτυπο για 
την Ελλάδα. Πρώτον, οι 
ΗΠΑ, τη στιγμή που έχουν 
το βλέμμα στραμμένο 
στην Ασία και αποχω-
ρούν από το Αφγανιστάν 
και το Ιράκ, δεσμεύονται 
να σταθμεύουν και να 
αναπτύσσουν δυνάμεις 
τους στο ελληνικό έδα-
φος, για τουλάχιστον 
την επόμενη πενταετία 
και πιθανότατα για πολύ 
μακρύτερο χρονικό διά-
στημα. Η παρουσία αυτή 
θωρακίζει περαιτέρω τη 

χώρα μας από εξωτερι-
κές απειλές. Αν μια χώρα 
σχεδιάζει το «απονενο-
ημένο διάβημα», να μας 
επιτεθεί, θα πρέπει να 
λάβει σοβαρά υπόψη της 
ότι σταθμεύουν αμερι-
κανικά στρατεύματα στη 
χώρα μας. Να σας υπεν-
θυμίσω ότι μία από τις 
μεγαλύτερες στρατιωτι-
κές ασκήσεις των ΗΠΑ 
στην Ευρώπη φέτος έλα-
βε χώρα στη Θράκη τον 
περασμένο Μάιο. Να σας 
υπενθυμίσω, επίσης, ότι 
άλλες ευρωπαϊκές αλλά 
και ασιατικές χώρες είναι 
διατεθειμένες να πλη-
ρώσουν προκειμένου να 
σταθμεύσουν αμερικα-
νικές δυνάμεις στο έδα-
φός τους. 

Δεύτερον, η πενταετία 
σημαίνει ότι δεσμεύεται 
τόσο η παρούσα αμερι-
κανική κυβέρνηση όσο 
και η επόμενη, ανεξαρ-
τήτως της προσέγγισης 
που αυτή θα έχει στην 
εξωτερική πολιτική. Αρα 
παρέχει ένα πλαίσιο στα-
θερότητας τόσο για τις 
ΗΠΑ όσο και για εμάς. 
Τρίτον, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί μια 
επένδυση και να αποδώ-
σει, ο επενδυτής επιθυ-
μεί να υπάρχει προοπτική 
σε βάθος χρόνου. Η πε-
νταετής αρχική διάρκεια 
θα επιτρέψει τη δέσμευ-
ση των σχετικών κον-
δυλίων και την έγκρισή 
τους από το Κογκρέσο 
για τον εκσυγχρονισμό 
των εγκαταστάσεων στις 
επιλεγμένες τοποθεσί-
ες, κάτι που βέβαια δεν 
επέτρεπε η ετήσια ανα-
νέωση. Οι εγκαταστάσεις 
αυτές θα χρησιμοποιού-
νται και από τις ελληνι-
κές Ενοπλες Δυνάμεις. 
Αρα οι επενδύσεις που 
θα γίνουν ωφελούν κατά 
βάση την ελληνική πλευ-
ρά.
  
 – Για ποιο λόγο επιμη-
κύνθηκε τόσο πολύ, ασυ-
νήθιστα σε σύγκριση με 
το παρελθόν, η διαπραγ-
μάτευση για το περιεχό-
μενο;

– Η διαπραγμάτευση, η 
οποία διεξήχθη από ελ-
ληνικής πλευράς σε αγα-
στή συνεργασία με τον 
υπουργό Εθνικής Αμύ-
νης κ. Νίκο Παναγιωτό-
πουλο, άρχισε το 2020, 
δηλαδή με την προηγού-
μενη αμερικανική κυβέρ-
νηση. Οπως γνωρίζετε, η 
εκλογή νέου προέδρου 

και η τοποθέτηση νέων 
στελεχών σε καίριες θέ-
σεις σε υπουργεία όπως 
Εξωτερικών και Αμυ-
νας παίρνει χρόνο, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει 
μια αρκετά μακρά με-
ταβατική περίοδος κατά 
την οποία είναι δύσκο-
λο να ληφθούν αποφά-
σεις. Στην προκειμένη 
περίπτωση, για καθαρά 
εσωτερικούς λόγους 
των ΗΠΑ, καθυστέρησε 
ιδιαίτερα η τοποθέτηση 
«ανθρώπων-κλειδιών» 
στα δύο υπουργεία που 
είχαν την επίβλεψη των 
διαπραγματεύσεων. Ανα-
πόφευκτα υπήρξε μια έλ-
λειψη ευελιξίας που δεν 
διευκόλυνε τη διαπραγ-
μάτευση, παρά τη θετι-
κή βούληση και των δύο 
πλευρών για μια κατάλη-
ξη των διαπραγματεύσε-
ων σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. 
  
 – Γιατί οι Αμερικανοί 
τελικά δίστασαν να προ-
χωρήσουν στη στάθμευ-
ση σε κάποια νησιωτική 
περιοχή, όπως η Σκύρος, 
ενώ αρχικά υπήρχε πιο 
θετική στάση;

– Στις διαπραγματεύσεις 
τίποτα δεν έχει συμ-
φωνηθεί εάν δεν συμ-
φωνηθούν όλα. Η αμε-
ρικανική πλευρά ήρθε 
στη διαπραγμάτευση με 
μια αρχική πρόταση, η 
οποία περιελάμβανε και 
άλλες τοποθεσίες, μαζί 
και τη Σκύρο. Επιτρέψτε 
μου να διευκρινίσω ότι 
η ελληνική πλευρά δεν 
υπέβαλε πρόταση για τη 
Σκύρο. Πάντως, δεν είναι 
πρωτοφανές σε μια δια-
πραγμάτευση μια πλευρά 
να ζητάει κάτι και μετά 
να το αποσύρει. Αλλά 
δεν θα μπω σε θεωρίες 
συνωμοσίας. Οπως ότι 
«οι Αμερικανοί φοβήθη-
καν την αντίδραση της 
Τουρκίας». Αν η τουρκι-
κή αντίδραση ήταν τόσο 
σημαντική, δεν θα είχαν 
επιλέξει στρατόπεδο 
στην Αλεξανδρούπολη, 
λίγα χιλιόμετρα από τον 
Εβρο, ούτε τον ναύσταθ-
μο στη Σούδα, σε ένα 
νησί στην καρδιά της 
Ανατολικής Μεσογείου. 
Η συμφωνία επιτρέπει 
την επιλογή και άλλων 
τοποθεσιών στο μέλλον. 
Αρα η παρούσα επιλογή 
δεν είναι κατ’ ανάγκην 
τελική. Εξάλλου, η επι-
στολή του Αμερικανού 
ομολόγου μου αναφέρε-
ται ρητά στο ενδεχόμενο 

οι αμερικανικές δυνάμεις 
να χρησιμοποιούν ελλη-
νικά νησιά, για εκπαίδευ-
ση ή επιχειρήσεις.
  
 – Στις επαφές που εί-
χατε τις προηγούμενες 
ημέρες στην Ουάσιγκτον, 
τι συμπεράσματα βγάλα-
τε για την ελληνοαμερι-
κανική σχέση;

– Θα μου επιτρέψετε να 
κάνω ένα βήμα πίσω. Το 
βασικό συμπέρασμα από 
τις επαφές μου ήταν ότι 
η πρώτη προτεραιότητα 
της αμερικανικής εξωτε-
ρικής πολιτικής σήμερα 
είναι η περιοχή του Ιν-
δο-Ειρηνικού και έπεται 
η Μέση Ανατολή. Στη 
σειρά ενδιαφέροντος 
η Ευρώπη ακολουθεί. 
Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
εξαιρετικά θετικό για τα 
εθνικά μας συμφέροντα 
ότι οι ΗΠΑ αποδίδουν 
ιδιαίτερη σημασία στη 
χώρα μας. Βλέπουν την 
Ελλάδα ως μια χώρα που 
μπορεί να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλο στην περιο-
χή των Δυτικών Βαλκανί-
ων και στην ένταξή τους 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Επίσης μας αντιμετωπί-
ζουν ως γέφυρα μεταξύ 
της Μέσης Ανατολής και 
του Κόλπου με την Ευ-
ρώπη. Οι ιδιαίτερα αγα-
στές σχέσεις που έχουμε 
αναπτύξει τα τελευταία 
χρόνια με το Ισραήλ και 
τις σημαντικότερες αρα-
βικές χώρες παίζουν 
καθοριστικό ρόλο. Και 
βεβαίως για τους λόγους 
αυτούς, στην επιστολή 
του Αμερικανού ΥΠΕΞ 
υπάρχει αναφορά στην 
προστασία της κυριαρ-
χίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας. Γίνεται 
ειδική μνεία, για πρώτη 
φορά, στην ανάγκη σε-
βασμού των κυριαρχι-
κών μας δικαιωμάτων, 
στη βάση του Διεθνούς 
Δικαίου της Θάλασσας, 
το οποίο αναγνωρίζεται 
ως εθιμικό δίκαιο που 
δεσμεύει όλα τα κράτη. 
Η αναφορά αυτή απο-
τελεί σημαντική επιτυχία 
για τη χώρα μας. Αποδει-
κνύει ότι οι δύο χώρες 
έχουν κοινή ανάγνωση 
της πραγματικότητας.
  
 – Θεωρείτε ότι υπάρχει 
κάποιου είδους μετα-
στροφή στη στάση της 
Ουάσιγκτον έναντι της 
Αγκυρας;

– Το Κογκρέσο, και ιδι-
αίτερα η Επιτροπή Εξω-

τερικών Σχέσεων της 
Γερουσίας υπό την προ-
εδρία του γερουσιαστή 
Μενέντεζ, έχει πάρει 
σαφή θέση όσον αφορά 
την Τουρκία και ιδιαίτερα 
τη διολίσθησή της προς 
μια αντιδημοκρατική και 
αντιδυτική κατεύθυνση, 
η οποία δεν συμβαδίζει 
με τη βούληση μεγάλου 
μέρους της τουρκικής 
κοινωνίας. Να υπενθυ-
μίσω τον νόμο για την 
Ανατολική Μεσόγειο του 
2019, καθώς και το νο-
μοσχέδιο για την αμυντι-
κή και διακοινοβουλευτι-
κή συνεργασία Ελλάδας 
– ΗΠΑ, το οποίο, σημει-
ωτέον, αφορά ως επί το 
πλείστον τη χώρα μας. 
Το νομοσχέδιο αυτό πε-
ριλαμβάνει σημαντικές 
διατάξεις, όπως μεταξύ 
άλλων τη σαφή ενίσχυση 
της διμερούς αμυντικής 
συνεργασίας, τη δυνατό-
τητα πώλησης των F-35 
στην Ελλάδα, αλλά και 
την ενίσχυση της συνερ-
γασίας 3+1 (Ελλάδα, Κύ-
προς, Ισραήλ και ΗΠΑ). 
Συγκρατώ, επίσης, τα 
ιδιαίτερα εγκωμιαστικά 
σχόλια του Αμερικανού 
ομολόγου μου, ο οποίος 
αναφέρθηκε στον «ηγε-
τικό ρόλο της Ελλάδας» 
στην περιοχή. 
 Από την άλλη πλευ-
ρά υπάρχουν υπη-
ρεσιακά στελέχη της 
«Administration» που 
διακατέχονται ακόμα 
από μια περισσότερο συ-
ντηρητική προσέγγιση, η 
οποία έχει ως πρωταρ-
χικό στόχο «να μην απο-
λεσθεί η Τουρκία» για τη 
Δύση, έχοντας στον νου 
τη μετά Ερντογάν εποχή. 
Η προσέγγιση αυτή είναι 
μάλλον ξεπερασμένη. Η 
Τουρκία αγοράζει μη να-
τοϊκά όπλα τελευταίας 
τεχνολογίας, κατασκευ-
άζει μη δυτικό πυρηνικό 
αντιδραστήρα και έχει 
βρει ένα modus vivendi 
με μη συμμαχικές δυνά-
μεις στη Συρία και τη Λι-
βύη. Η σημερινή Τουρκία 
δεν έχει καμία σχέση με 
τη χώρα που ήταν πριν 
από δύο δεκαετίες και 
ακόμα περισσότερο με 
τη χώρα που εντάχθη-
κε στο ΝΑΤΟ το 1952. 
Αυτό μένει να το αφο-
μοιώσει η γραφειοκρατία 
στην Ουάσιγκτον και στο 
ΝΑΤΟ. Και βεβαίως, μαζί 
με φίλους και συμμάχους 
μας, καταβάλλουμε προ-
σπάθειες προς την κα-
τεύθυνση αυτή.
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N. Δένδιας στην «Κ»: 
Οι ΗΠΑ δεν έλαβαν υπ’ όψιν την Τουρκία



Μικρής έκτασης προβλή-
ματα προκλήθηκαν την 
Παρασκευή το βράδυ 
στην Ξάνθη μετά και την 
επιδείνωση των καιρι-
κών φαινομένων και την 
επέλαση της κακοκαιρίας 
«Μπάλλος» από την πε-
ριοχή.
Η ισχυρή βροχόπτωση 
που διήρκησε αρκετή 
ώρα προκάλεσε περι-
ορισμένα προβλήματα, 
όπως την εμφάνιση τρυ-
πών σε ορισμένα σημεία 
του οδικού δικτύου, κυ-
ρίως σε περιοχές όπου 
είχαν γίνει πρόσφατα 
παρεμβάσεις και δεν είχε 

τοποθετηθεί άσφαλτος 
(όπως στη Τσιμισκή αλλά 
και στη δυτική είσοδο 
της Πλατείας Εμπορίου).

Τμήμα ενός εξωτερικού 
τοίχου σε ένα παλιό κτί-
ριο επί της οδού Στο-
γιαννίδη, κατέρρευσε 
λόγω της ισχυρής βρο-
χόπτωσης, με αποτέλε-
σμα αρχικά να διακοπεί 
η κυκλοφορία των οχη-
μάτων.

Τοποθετήθηκαν προστα-
τευτικά κιγκλιδώματα 
ενώ ο δρόμος δόθηκε εκ 
νέου σε χρήση το Σάβ-

βατο, ωστόσο εφιστάται 
η προσοχή των διερχό-
μενων οδηγών από το 
σημείο.

Μικρής έκτασης πλημ-
μυρικά φαινόμενα πα-
ρατηρήθηκαν σε αγρό-
κτημα στη Γενισέα, χωρίς 
ωστόσο να προκαλούν 
ανησυχία ενώ αξίζει να 
σημειωθεί πως παρά τη 
σφοδρότητα της βροχό-
πτωσης δεν παρατηρή-
θηκαν προβλήματα στην 
ομαλή κυκλοφορία των 
οχημάτων στην Ξάνθη.
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Κακοκαιρία «Μπάλλος» στην Ξάνθη
Τρύπες στους δρόμους – Κατέρρευσε τοίχος

Πολλά προβλήματα προ-
κάλεσε το πέρασμα της 
κακοκαιρίας Μπάλλος 
από τη Βόρεια Ελλάδα, 
με τη Θεσσαλονίκη και 
τη Χαλκιδική να έχουν 
μία δύσκολη νύχτα.

Όλο το βράδυ είχαμε 
έντονα καιρικά φαινόμε-
να με ισχυρές βροχοπτώ-
σεις, με αποτέλεσμα να 
πλημμυρίσουν σπίτια, να 
κλείσουν δρόμοι και να 
γίνουν αρκετές επιχειρή-
σεις απεγκλωβισμού από 
την Πυροσβεστική.

Διεκόπη η κυκλοφορία 
στην Εγνατία Οδό κοντά 
στη Θεσσαλονίκη

Προβλήματα στον οδι-
κό άξονα προκάλεσε η 
κακοκαιρία. Λόγω του 
μεγάλου όγκου των υδά-
των η Τροχαία και η Πο-
λιτική Προστασία ήταν 
επί ποδός για ν’ αντιμε-
τωπίσει τις προκλήσεις.

Μεταξύ αυτών και το ότι 
κατακλύστηκε από νερό 
– και διάφορα υλικά που 
παρέσυρε μαζί του – η 
Εγνατία Οδός.

Έτσι, οι αρχές αποφά-
σισαν να κλείσουν το 
δρόμο στο ύψος της Ρε-
ντίνας. Αντίστοιχο πρό-
βλημα υπάρχει και στο 
δρόμο Θεσσαλονίκης 
– Μηχανιώνας. Η αδιά-

κοπη βροχόπτωση τις 
τελευταίες ώρες προ-
κάλεσε υπερχείλιση των 
υδάτων τα οποία έφτα-
σαν μέχρι το δρόμο Θεσ-
σαλονικής – Καβάλας.

Με δεδομένο πως η δι-
αδρομή ήταν απροσπέ-
λαστη, οι υπεύθυνοι της 
Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, της 
Αστυνομίας και της Πυ-
ροσβεστικής που έφτα-
σαν στο σημείο, έβαλαν 
«στοπ» στην κυκλοφο-
ρία. Το αποτέλεσμα ήταν 
οι οδηγοί να εγκλωβι-
στούν και να περιμένουν 
για περισσότερες από 
δύο ώρες.

Κακοκαιρία Μπάλλος
Δύσκολη νύχτα για Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική με απεγκλωβισμούς και κλειστούς δρόμους

Τον τρόμο έζησαν ερ-
γαζόμενοι σήμερα το 
πρωί στην Θεσσαλο-
νίκη. Tο λεωφορείο 
στο οποίο επέβαιναν… 
βούλιαξε όταν το οδό-
στρωμα σκίσθηκε σχη-
ματίζοντας έναν κρα-
τήρα βάθους 5 μέτρων.

Το τουριστικό λεωφο-
ρείο χρησιμοποιείται 
από την «Ελληνικά Πε-
τρέλαια» για τη μετα-
φορά εργαζομένων και 
είχε σταματήσει επί της 

Εθνικής Αντιστάσεως 
προκειμένου να επιβι-
βαστούν εργαζόμενοι, 
όταν… άνοιξε ο δρόμος 
και το «κατάπιε».

Στο λεωφορείο επέ-
βαιναν, περίπου 20 
εργαζόμενοι οι οποί-
οι τρομοκρατήθηκαν 
όταν κατάλαβαν τι είχε 
συμβεί αλλά δεν γνώ-
ριζαν την έκταση της 
λακκούβας η οποία 
δημιουργήθηκε στο 
σημείο.

Θεσσαλονίκη
Λεωφορείο εν κινήσει έπεσε σε κρατήρα βάθους πέντε μέτρων!
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ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 
ΕΦΕΡΕ Ο "ΜΠΑΛΛΟΣ"
ΣΤΗΝ Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ
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Η  επέλαση της κακο-
καιρίας «Μπάλλος», που 
προκάλεσε εκτεταμένες 
ζημιές τις προηγούμε-
νες ώρες, κυκλοφορια-
κό χάος, πλημμύρες και 
διακοπές ρεύματος σε 
πολλά σημεία της χώρας, 
είχε ως επίκεντρο για την 
Π.Ε. Καβάλας κυρίως το 
παραλιακό μέτωπο του 
Δήμου Παγγαίου και πιο 
συγκεκριμένα της Νέας 
Περάμου.

Η  σφοδρή βροχόπτω-
ση στον Δήμο Παγγαίου 
είχε ως αποτέλεσμα το 
γνωστό ρέμα στην Νέα 

Πέραμο να υπερχειλίσει 
και να πλημμυρίσουν 
συγκεκριμένες κατοικίες 
που βρίσκονται κοντά 
στο συγκεκριμένο ρέμα. 
Ωστόσο με την παρέμ-
βαση της Δημοτικής 
Αρχής και του Δημάρ-
χου Παγγαίου, Φίλιπππα 
Αναστασιάδη μαζί με τον 
Αντιδήμαρχο Ελευθερών 
κ. Χρίστο Πριονίδη κατά-
φεραν να διατηρήσουν 
την κατάσταση σταθερή 
και να μην επεκταθούν 
τα πλημμυρικά φαινόμε-
να.

Κακοκαιρία ”Μπάλλος”
Στο επίκεντρο η Νέα Πέραμος – Οδοιπορικό του ΕΝΑ

Σοβαρά προβλήματα δη-
μιουργήθηκαν κατά την 
διάρκεια της νύκτας στην 
περιοχή της Νέας Περά-
μου κοντά στο γνωστό 
ρέμα που δημιουργού-
νται συχνά προβλήματα.

Αρκετές ήταν οι μόνιμες 
κατοικίες στις οποίες δη-
μιουργήθηκαν σοβαρά 
προβλήματα από την με-
γάλη ποσότητα του νε-
ρού αλλά και την υπερ-
χείλιση των υδάτων.

Άντληση υδάτων σε κατοικίες της Νέας Περάμου

Σε επιφυλακή είναι από 
νωρίς το απόγευμα της 
Παρασκευής 15 Οκτω-
βρίου ο Δήμος Παγγαίου 
επειδή “φούσκωσε” το 
ρέμα της Αγίας Παρα-
σκευής.

Όπως τόνισαν μάλιστα 
στην κάμερα του ENA 
Channel οι Αντιδήμαρχοι 
Χρήστος Μποσμπότης 
και Ανδρέας Καλλινικί-
δης όλο το βράδυ οι φο-
ρείς θα είναι σε επιφυλα-
κή για να ελέγχουν την 
κατάσταση ενώ μάλιστα 
ήδη αντιμετωπίστηκαν 
κάποια μικροπροβλήμα-
τα.

Ελευθερούπολη
“Φούσκωσε” το ρέμα της Αγίας Παρασκευής – Σε επιφυλακή ο Δήμος
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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
17:00-19:00	 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.
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Τα Νέα των… Media!
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Την αδυναμία εξασφάλι-
σης βεβαίωση εγγραφής 
ως νεοεισερχομένου στο 

Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύ-
σεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ, 
λόγω γραφειοκρατικών 
κολλημάτων με αποτέ-
λεσμα να μην μπορούν 
να κάνουν αίτηση στο 
Μέτρο Νέων Αγροτών, 
αντιμετωπίζει μερίδα 
αγροτών.

Μία τέτοια περίπτωση, 
γνωστοποίησε στη Βου-
λή, ο πρώην υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
βουλευτής της ΝΔ, Γιώρ-
γος Καρασμάνης, δημο-
σιεύοντας επιστολή μίας 
νεαρής αγρότισσας, που 
συναντά αυτή τη δυσκο-
λία, ζητώντας από τους 

αρμόδιους να δρομο-
λογήσουν κάποια λύση. 
Αναλυτικότερα, μεταξύ 
άλλων η επιστολή ανα-
φέρει:

Την άνοιξη του 2020 
υπέβαλα για πρώτη 
φορά δήλωση καλλι-
έργειας (ΟΣΔΕ). Έκανα 
έναρξη επιτηδεύματος 
στην ΔΟΥ στις 01/05/20 
και τον Αύγουστο της 
ίδιας χρονιάς, υπέβαλα 
την αίτηση εγγραφής 
μου στον ΕΦΚΑ (πρώην 
ΟΓΑ). Υπέβαλα αίτηση 
στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλ-
λεύσεων (ΜΑΑΕ) ώστε 
να μου βεβαιώσουν την 

ιδιότητα του νεοεισερ-
χόμενου επαγγελματία 
αγρότη.

Από το ΜΑΑΕ μου απα-
ντούν ότι δεν μπορούν 
να μου βεβαιώσουν την 
ιδιότητα του νεοεισερ-
χόμενου διότι έχουν 
συμπληρωθεί 12 μήνες 
από την εγγραφή μου 
στον ΕΦΚΑ. Τους έδει-
ξα την αίτηση εγγραφής 
στον ΕΦΚΑ, ότι έγινε 
τον Αύγουστο του 2020, 
αλλά μου απάντησαν 
ότι η ημερομηνία ασφά-
λισης στον ΕΦΚΑ έγινε 
από την αρμόδια υπη-
ρεσία αναδρομικά από 
την 1η Μαΐου 2020 και 

για αυτό το λόγο, το 
σύστημα δεν με βγάζει 
νεοεισερχόμενη μετά 
την 01/05/2021 ενώ με 
έβγαζε νεοεισερχόμε-
νη έως τις 30/04/2021. 
Τους ρωτώ λοιπόν: Εάν 
δεν είχαν κάνει αίτηση 
εγγραφής στον ΕΦΚΑ, 
θα με βεβαιώνατε σήμε-
ρα ως νεοεισερχόμενη; 
Μου απαντούν «Ναι». 

Και αφού μου δίνατε τη 
βεβαίωση του νεοεισερ-
χόμενου και εγώ μετά 
προχωρούσα σε αίτηση 
εγγραφής στον ΕΦΚΑ, ο 
ΕΦΚΑ που θα με ασφά-
λιζε αναδρομικά από την 
01/05/20, θα συνέχιζε 

να έχει ισχύ αυτή η βε-
βαίωση που μου δώσα-
τε; Μου απαντούν «Ναι».  
Επομένως, όπως φαίνε-
ται:
 Ένα πολίτης, «τιμωρεί-
ται» μη μπορώντας να 
συμμετέχει στο πρό-
γραμμα, λόγω αδυναμί-
ας έκδοσης βεβαίωσης 
νεοεισερχόμενου, που 
στην ουσία όμως είναι 
νεοεισερχόμενος μιας 
και η ιδιότητα αυτή ισχύ-
ει για 2 χρόνια, ενώ ένας 
άλλος που έκανε την εγ-
γραφή καθυστερημένα 
(μετά από 1 ή 1,5 χρόνο), 
«δικαιώνεται», μπορεί 
να συμμετέχει στο πρό-
γραμμα.

Πώς η εγγραφή ΕΦΚΑ δυσκολεύει νέους αγρότες να μπουν 
στο Πρόγραμμα
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Στις 24.12.20 δημοσιεύ-
θηκε η απόφαση Α.1488, 
σύμφωνα με την οποία 
αποφασίστηκε ότι:

«1. Το έτος 2021 θα δι-
ενεργηθούν είκοσι τρεις 
χιλιάδες (23.000) πλή-
ρεις και μερικοί φορο-
λογικοί έλεγχοι από τις 
ελεγκτικές Υπηρεσίες 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης 
(Γ.Δ.Φ.Δ.).

Από το σύνολο των υπο-
θέσεων που θα ελεγ-
χθούν, τουλάχιστον το 
70% θα αφορά φο-
ρολογικά έτη, χρήσεις, 
υποθέσεις, περιόδους ή 
υποχρεώσεις της τελευ-
ταίας πενταετίας. Ποσο-
στό τουλάχιστον 75% 
των ελέγχων του προ-
ηγούμενου εδαφίου, θα 
αφορούν καταρχήν σε 
ελέγχους της τελευταίας 
τριετίας για τις οποίες 
έχει λήξει η προθεσμία 
υποβολής δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήματος.
Πέραν του αριθμού των 
φορολογικών ελέγχων, 
το έτος 2021 θα διε-
νεργηθούν από τις ως 
άνω ελεγκτικές υπηρεσί-
ες 2.500 έλεγχοι για τη 
διαπίστωση της ορθής 
εκπλήρωσης των μη ετή-
σιων υποχρεώσεων των 
φορολογιών κεφαλαί-
ου….».
Οι υποθέσεις της πα-
ραγράφου 1 που ελέγ-
χονται κατά προτεραιό-
τητα, επιλέγονται βάσει 
κριτηρίων ανάλυσης κιν-
δύνου χρησιμοποιώντας 
δεδομένα από εσωτερι-
κές και εξωτερικές πηγές 

πληροφόρησης που είναι 
διαθέσιμα ηλεκτρονικά 
στην ΑΑΔΕ. Οι αξιολο-
γημένες-προτεραιοποι-
ημένες προς έλεγχο υπο-
θέσεις κατατάσσονται 
ανά ελεγκτική υπηρεσία 
σε φθίνουσα σειρά ταξι-
νόμησης με βάση την τε-
λική μοριοδότησή τους, 
βάσει αυτοματοποιημέ-
νου μοντέλου αντικειμε-
νικής αξιολόγησης υπο-
θέσεων ως Παράρτημα 
Ι της παρούσας, κατόπιν 
εφαρμογής κριτηρίων 
ανάλυσης κινδύνων, 
τα οποία δεν δημοσιο-
ποιούνται. Έλεγχοι που 
διενεργήθηκαν μέχρι 
τη δημοσίευση της πα-
ρούσας, μειώνουν τον 
αριθμό των υπολοίπων 
υποθέσεων που πρέπει 
να ολοκληρωθούν μέχρι 
την 31/12/2021. Από το 
σύνολο των υποθέσεων 
εκάστης ελεγκτικής υπη-
ρεσίας ελέγχονται, κατά 
προτεραιότητα, οι υποθέ-
σεις που συγκεντρώνουν 
την υψηλότερη μοριοδό-
τηση και εκπληρώνουν 
τους επιμέρους τιθέμε-
νους στόχους, ακολου-
θώντας φθίνουσα σειρά 
ταξινόμησης μέχρι την 
επίτευξη της ετήσιας 
στοχοθεσίας εκάστης 
ελεγκτικής υπηρεσίας 
βάσει του Επιχειρησια-
κού Σχεδίου έτους 2021, 
ως προς τον αριθμό των 
υποθέσεων που πρέπει 
να ολοκληρωθούν μέχρι 
31/12/2021.
Έλεγχοι που εντάσσο-
νται στο προβλεπόμενο 
στις διατάξεις της περ. 
β’ της παρ. 2 του άρθρου 
26 του ν. 4174/2013 

(Κ.Φ.Δ.) ποσοστό 75%, 
του 70% του δεύτερου 
εδαφίου της περ. α’ της 
παρ. 2 του ως άνω άρ-
θρου, δύνανται να επε-
κτείνονται στα δύο προ-
ηγούμενα της τελευταίας 
τριετίας φορολογικά έτη 
ή χρήσεις, βάσει των ει-
δικότερα οριζομένων 
στο Παράρτημα ΙΙ (Γ.3) 
της παρούσας, συνε-
κτιμώντας εν συνεχεία 
και τα οριζόμενα στο τρί-
το εδάφιο της παρ. 5 της 
παρούσας.

Σε περίπτωση κάλυψης 
των στόχων του Επι-
χειρησιακού Σχεδίου 
έτους 2021, διενεργού-
νται έλεγχοι υποθέσεων 
επιπλέον των στόχων 
σύμφωνα με τη φθίνου-
σα σειρά ταξινόμησης.

Το αρχείο των αξιολο-
γημένων προτεραιο-
ποιημένων υποθέσεων 
2021 αναρτάται στην 
εφαρμογή «Discoverer 
Viewer» του Ολοκλη-
ρωμένου Πληροφορια-
κού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) 
Elenxis της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων, ανά ελεγκτική υπη-
ρεσία...».

Τα παραπάνω είναι 
μία συνήθης διαδικα-
σία προσδιορισμού των 
ελέγχων κάθε χρόνο και 
αφορά όλους όσοι έχουν 
βιβλία (είτε αγρότες, είτε 
κοινές επιχειρήσεις).

Υπάρχουν όμως και επι-
πλέον κριτήρια, τα οποία 
ενεργοποιούνται κάθε 
φορά. Ποια είναι αυτά; 

Βλέπουμε μερικά από 
αυτά στην §6:

γ) Υποθέσεις που αφο-
ρούν επιστροφές φόρων.

δ) Υποθέσεις που αφο-
ρούν έλεγχο βάσει 
δείγματος, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα 
σε διατάξεις και απο-
φάσεις όπως ενδεικτικά 
δικαιούχων που έτυχαν 
επιστροφής ΦΠΑ,... χω-
ρίς έλεγχο.

Ενώ τέλος, πέραν όλων 
των ανωτέρω, οι προϊ-
στάμενοι των Ελεγκτι-
κών Υπηρεσιών, εφόσον 
διαπιστώσουν από πλη-
ροφορίες ή στοιχεία που 
έχουν ή θα τεθούν στη 
διάθεση τους ότι συντρέ-
χει βάσιμος λόγος, μπο-
ρούν να επιλέξουν κατά 
προτεραιότητα και να 
προχωρήσουν στη δια-
δικασία έναρξης ελέγχου 
της επιχείρησης αυτής.

Συμπέρασμα: Πολύ με-
γάλη προσοχή σε κάθε 

σας κίνηση. Να λειτουρ-
γείτε και να κινείστε σκε-
πτόμενοι ότι ανά πάσα 
στιγμή μπορεί να προκύ-
ψει έλεγχος. Τι σημαίνει 
αυτό; Την κάθε δαπάνη, 
το κάθε έξοδο, όσο μι-
κρό κι αν είναι, φροντί-
στε να είναι τεκμηριωμέ-
νο όσο καλύτερα γίνεται. 
Διαφορετικά θα είναι 
δύσκολο να θυμάστε τι 
αφορά το κάθε ένα  από 
αυτά, όταν ενδεχομένως 
εμφανιστεί ο έλεγχος 2, 
3 ή 5 χρόνια αργότερα.

..Θα αγοράσω ένα ψυ-
γείο, μπορώ να το βάλω 
στα βιβλία;

Συνηθισμένη η ερώτηση, 
όχι ειδικά για τα ψυγεία, 
αλλά για οτιδήποτε απο-
φασίζει ένας αγρότης να 
αγοράσει. Ρωτώ εύλογα: 
για την αγορά ενός ρου-
λεμάν, λαδιών, λιπασμά-
των, ελαστικών κλπ, δεν 
με έχει ρωτήσει ποτέ κα-
νείς αγρότης αν μπορεί 
να πάρει τιμολόγιο. Γιατί 
με ρωτά για ένα ψυγείο, 

καναπέ, τηλεόραση κλπ.; 
Διότι ακόμη και ο ίδιος 
ξέρει ότι εδώ κάτι δεν 
κολλάει. Συνεπώς ενημε-
ρώνω: μπορείτε να πά-
ρετε τιμολόγιο για οτι-
δήποτε θέλετε, το σωστό 
όμως είναι να σκέφτε-
στε πώς η αγορά αυτή 
«κολλάει» στην αγροτική 
δραστηριότητα.

Μεταβιβάσεις δικαιωμά-
των

Ο χρόνος μεταβίβασης 
συνήθως ξεκινά το Φε-
βρουάριο κάθε έτους 
και ολοκληρώνεται κατά 
τη διάρκεια. Συνεπώς 
ένας αγρότης κανονικού 
καθεστώτος το 2021, ο 
οποίος έχει αποφασίσει 
το 2022 να μεταβιβάσει 
τα δικαιώματά του, μέ-
χρι την ημέρα της μετα-
βίβασης παραμένει στο 
κανονικό και μετά τη 
μεταβίβαση, μπορεί να 
προχωρήσει στη διακοπή 
των εργασιών, αλλά όχι 
νωρίτερα.

Τα κρίσιμα στοιχεία τεκμηρίωσης αγροτών σε τυχόν 
φορολογικό έλεγχο
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Η υψηλή τέχνη της δι-
απραγμάτευσης και της 
πειθούς έχει απασχο-
λήσει τους ανθρώπους 
εδώ και εκατοντάδες 
χρόνια. Από την Αρχαία 
Ελλάδα ακόμη, με τους 
ρήτορες και τους σοφι-
στές, μέχρι τους σύγ-
χρονους πολιτικούς και 
τα στελέχη επιχειρή-
σεων, η ικανότητα της 
πειθούς και οι τεχνικές 
επίτευξής της έχει ανα-
πτυχθεί ιδιαίτερα. Ερευ-
νητές έχουν μελετήσει 
διάφορες τεχνικές που 
έχουν προταθεί σαν μέ-
θοδοι επιρροής. Ποία εί-
ναι τα  ψυχολογικά τρικ 
που μπορούμε να κάνου-
με για να επηρεάσουμε 
άλλους ανθρώπους.
  
Ζητήστε χάρες 

Την τεχνική να ζητά-
με χάρες προκειμένου 
να γίνουμε συμπαθής,  
χρησιμοποιούσε ο Βενι-
αμίν Φραγκλίνος.  Ακό-
μη κι αν η θεωρία ακού-
γεται παράλογη, στην 
πραγματικότητα υπο-
κρύπτει την εξής λογική: 
εάν κάνεις μια χάρη σε 
κάποιον, τότε λογικά θα 
συμπεράνεις πως κάτι 
αξίζει ώστε να τους έχεις 
κάνει την εκδούλευση 
και έτσι είναι πιθανόν 
να τον συμπαθήσεις. 

Στοχεύστε ψηλά 

Ζητάμε πολλά περισ-
σότερα απ’ αυτά που 
κανονικά θέλουμε και 

υποχωρούμε αργότερα. 
Το κόλπο προϋποθέτει 
να ξεκινήσουμε με ένα 
πραγματικά παράλογο 
αίτημα που πιθανότατα 
θα απορριφθεί. Κατό-
πιν, πρέπει να επιστρέ-
ψουμε και να ζητήσου-
με κάτι πιο λογικό, το 
οποίο θα είναι κι αυτό 
που θέλουμε εξαρχής.
Η ιδέα πίσω από το συ-
γκεκριμένο κόλπο είναι 
ότι το πρόσωπο στο 
οποίο απευθυνόμαστε, 
πιθανότατα θα αισθαν-
θεί άσχημα που απέρρι-
ψε το πρώτο μας αίτημα, 
και θα νιώσει υποχρεω-
μένος να μας βοηθή-
σει τη δεύτερη φορά. 

Εκμεταλλευτείτε την 
κούραση του άλλου 

Το συγκεκριμένο κόλπο 
είναι άσχημο, αλλά πα-
ραμένει αποτελεσματι-
κό: ζητάμε από κάποιον 
μια χάρη όταν είναι κου-
ρασμένος. Κι αυτό γιατί 
όσο πιο κουρασμένος 
είναι κάποιος, τόσο πιο 
επιρρεπής είναι στο οτι-
δήποτε πει κάποιος, είτε 
πρόκειται για δήλωση, 
είτε για παράκληση. 
Αυτό οφείλεται στο ότι 
δεν κουράζεται μόνο 
το σώμα, αλλά την ίδια 
στιγμή πέφτει και η 
πνευματική εγρήγορση. 
Έτσι, ζητώντας μια χάρη 
από κάποιον που είναι 
κουρασμένος, πιθανό-
τατα δεν θα λάβουμε 
μια οριστική απάντηση. 

Ζητήστε κάτι που δεν 
μπορούν να σας αρ-
νηθούν 

Η συγκεκριμένη τεχνι-
κή είναι η αντίθετη με 
την προαναφερθείσα 
που πρότεινε να ξεκι-
νήσουμε με ένα παρά-
λογο αίτημα. Αντίθετα, 
σύμφωνα με αυτή πρέ-
πει να ζητήσουμε κάτι 
που δεν θα μπορούν να 
αρνηθούν. Έτσι, αντί να 
ξεκινήσουμε με μια ση-
μαντική απαίτηση, πρέ-
πει να ξεκινήσουμε με 
κάτι πραγματικά ασή-
μαντο. Από τη στιγμή 
που κάποιος δεσμευτεί 
να σας βοηθήσει ή συμ-
φωνήσει σε κάτι, αυ-
ξάνονται κατά πολύ οι 
πιθανότητες να δεχτεί 
να ικανοποιήσει και μια 
μεγαλύτερη απαίτηση. 
Οι επιστήμονες έλεγ-
ξαν το φαινόμενο αυτό, 
όπως εφαρμόζεται στο 
μάρκετινγκ. Ξεκίνησαν, 
επιδιώκοντας να βρουν 
υποστήριξη για τα δάση 
και το περιβάλλον, κάτι 
που αποτελεί ένα μικρό 
αίτημα. Κατόπιν ανακά-
λυψαν πως από τη στιγ-
μή που κατάφεραν να 
αποσπάσουν τη συμφω-
νία για την υποστήρι-
ξη στην προστασία του 
περιβάλλοντος, ήταν 
απείρως ευκολότερο να 
πείσουν τους ίδιους να 
αγοράσουν ένα προϊ-
όν που θα υποστήριζε 
επίσης το περιβάλλον. 
Οι ψυχολόγοι, μάλιστα, 
συμπέραναν ότι η τε-

χνική αυτή είναι ακόμη 
πιο αποτελεσματική εάν 
περιμένουμε 1-2 μέ-
ρες πριν προχωρήσου-
με στο δεύτερο αίτημα. 

Μη διορθώνετε τους 
άλλους όταν κάνουν 
λάθη

Ο Dale Carnegie, εξηγεί 
πως όταν λέτε σε κά-
ποιον ότι κάνει λάθος, 
είναι συνήθως άσκοπο 
και απομακρύνει τους 
ανθρώπους. Στην πραγ-
ματικότητα, υπάρχει 
ένας άλλος τρόπος για 
να δείξετε τη δυσαρέ-
σκειά σας και να συνε-
χίσετε με μια πολιτισμέ-
νη συζήτηση χωρίς να 
πείτε στον άλλο πως 
κάνει λάθος, πληγώνο-
ντας έτσι το «εγώ» του. 
Η τεχνική διαλόγου, 
ονομάζεται Ransberger 
Pivot και αναπτύ-
χθηκε από τους Ray 
Ransberger και Marshall 
Fritz. Η βασικά ιδέα πίσω 
από τη συγκεκριμένη τε-
χνική είναι η εξής: Αντί 
να διαφωνούμε με το 
συνομιλητή μας, ακούμε 
τι μας λέει και κατόπιν 
προσπαθούμε να κατα-
λάβουμε πώς νιώθει και 
γιατί. Έπειτα, εξηγούμε 
το κοινό έδαφος που 
υπάρχει μεταξύ μας και 
το χρησιμοποιούμε σαν 
σημείο εκκίνησης ώστε 
να εξηγήσουμε  τη δική 
μας θέση. Η τεχνική θα 
μας βοηθήσει ώστε ο 
συνομιλητής μας να μας 
ακούσει, ενώ εμάς θα 

μας επιτρέψει να τον 
διορθώσουμε, χωρίς να 
το πάρει προσβλητικά. 

Χρησιμοποιούμε το 
όνομα ή τον τίτλο του 
συνομιλητή μας 

Σύμφωνα με τον Dale 
Carnegie, η χρήση των 
ονομάτων είναι άκρως 
σημαντική στην προ-
σπάθεια να πείσουμε 
κάποιον. Το όνομα ενός 
προσώπου, είναι ο κα-
λύτερος ήχος σε κάθε 
γλώσσα για τον άνθρω-
πο αυτό. Το όνομα απο-
τελεί δομικό στοιχείο 
της ταυτότητάς μας και 
στο άκουσμά του, επι-
κυρώνουμε την ύπαρξή 
μας,  κάτι που μας κα-
θιστά πολύ πιο επιρρε-
πείς στο να αισθανθού-
με θετικά για το άτομο 
που μας επιβεβαιώνει. 
Επιπλέον, εξαιρετικά 
σημαντικά είναι τα απο-
τελέσματα που έχει η 
χρήση ενός τίτλου και 
ο τρόπος που απευθυ-
νόμαστε προς τον άλλο. 
Η βασική ιδέα είναι πως 
ενεργώντας σαν ένα 
συγκεκριμένο είδος 
ανθρώπου, εν τέλει γι-
νόμαστε αυτός ο άν-
θρωπος. Για να κάνουμε 
χρήση της τεχνικής αυ-
τής, μπορούμε να απο-
καλέσουμε τους άλλους 
όπως θέλουμε να είναι, 
ώστε να αρχίσουν να 
σκέφτονται έτσι για τον 
εαυτό τους. Η συγκε-
κριμένη τεχνική απαι-
τεί αυτοσυγκράτηση. 

  
Επαναλαμβάνουμε 
ότι μας λένε, παρα-
φράζοντας το λόγο 
τους 

Ένας από τους πιο απο-
τελεσματικούς τρόπους 
για να πείσουμε άλλους 
είναι να τους δείξουμε 
ότι αντιλαμβανόμαστε 
το πώς νιώθουν, ότι 
πράγματι τους κατανο-
ούμε. Για να το δείξουμε 
αυτό,  παραβράζουμε 
αυτό που λένε και να 
το επαναλαμβάνουμε. 
Έρευνες έχουν δείξει 
ότι οι όταν οι ψυχοθε-
ραπευτές εφάρμοζαν 
την τεχνική, οι ασθε-
νείς ήταν πιο πιθανό να 
αποκαλύψουν περισσό-
τερα συναισθήματα και 
να έχουν μια καλύτερη 
σχέση με το θεραπευ-
τή τους. Στην πράξη, 
η τεχνική μπορεί να 
εφαρμοστεί με φίλους, 
ακούγοντας προσεκτι-
κά τι λένε και αναδια-
τυπώνοντάς το με τη 
μορφή ερώτησης, σαν 
επιβεβαίωση ότι κατα-
λάβαμε τι μας είπαν. Οι 
συνομιλητές θα αισθαν-
θούν πιο άνετα, ενώ θα 
έρθουν και πιο κοντά 
μας, αυξάνοντας τις πι-
θανότητες να ακούσουν 
αυτό που τους λέμε 
και να ενδιαφερθούν.  

Χρησιμοποιούμε νεύ-
ματα, ειδικά όταν ζη-
τάμε μια χάρη 

Οι επιστήμονες έχουν 
βρει πως όταν οι άν-
θρωποι κάνουν νεύματα 
όταν ακούν κάτι, έχουν 
περισσότερες πιθανό-
τητες να συμφωνήσουν 
με αυτό. Επιπλέον όταν 
κάποιος κάνει νεύματα 
μπροστά σε άλλους, οι 
συνομιλητές πιθανότα-
τα να υιοθετήσουν το 
ίδιο στυλ. Αυτό οφείλε-
ται στη μιμητική συμπε-
ριφορά που παρουσιά-
ζουν οι άνθρωποι κι έχει 
επαρκώς αναλυθεί από 
επιστήμονες. Έτσι, όταν 
θέλετε να γίνεται πειστι-
κοί, κάντε αρκετά νεύ-
ματα κατά τη διάρκεια 
της κουβέντας. Οι συνο-
μιλητές σας, θα τείνουν 
να κάνουν το ίδιο και θα 
αρχίσουν να αισθάνο-
νται σύμφωνοι με αυτό 
που λέτε, χωρίς καν να 
το συνειδητοποιούν

 Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός  Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ. 
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
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Ζυγός 
Εντοπίστηκε ο οδηγός που χτύπησε ηλικιωμένη και την εγκατάλειψε

Καβάλα 
Προσωρινά ελεύθερος ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στην Κάριανη!

Καβάλα
Εκτροπή φορτηγού στον Άγιο Σίλα
Εκτροπή φορτηγού 
στον Άγιο Σίλα

Σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες πληροφορίες ο 
οδηγός είναι καλά στην 
υγεία του και μεταφέρ-
θηκε προληπτικά στο 
Νοσοκομείο Καβάλας.

Προσωρινά ελεύθερος 
κρίθηκε ενώπιον ανα-
κριτή και εισαγγελέα ο 
40χρονος καθ’ομολο-
γίαν δράστης της δο-
λοφονίας ενός 58χρο-

νου στην Κάριανη του 
Δήμου Παγγαίου τον 
Αύγουστο του 2020.

Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του enanews.

gr υπήρξε διχογνωμία 
μεταξύ ανακριτή 
και εισαγγελέα με 
αποτέλεσμα ο 40χρονος 
να αφεθεί προσωρινά 
ελεύθερος μέχρι την 

τελική απόφαση σε πέντε 
ημέρες καθώς η υπόθεση 
θα πάει στο Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών.

Από το απόγευμα της 
Πέμπτης 14 Οκτω-
βρίου 2021 η Αστυ-
νομία της Καβάλας 
αναζητά οδηγό οχή-
ματος που ενεπλάκη 
σε τροχαίο ατύχημα 
με εγκατάλειψη πε-
ζού που σημειώθηκε 
στο χωριό του Ζυ-
γού.

Πιο συγκεκριμένα 
όπως αποκαλύπτει στο 
enanews. gr ο γιός της 

ηλικιωμένης οι αστυ-
νομικές αρχές εντό-
πισαν τον άνδρα που 
χτύπησε και εγκατέλει-
ψε την ηλικιωμένη. Ο 
συγκεκριμένος άντρας 
είναι ηλικιωμένος πε-
ρίπου 70 ετών και 
μόνιμος κάτοικος του 
χωριού.

Η οικογένεια της ηλικι-
ωμένης ωστόσο πρό-
κειται να κινηθεί νομι-
κά.

Καβάλα 
Τροχαίο με εγκατάλειψη στον Ζυγό
Την Πέμπτη 14 Οκτω-
βρίου 2021, περίπου 
στις 19:30, άγνωστο 
όχημα το οποίο αναζη-
τά η αστυνομία, παρέ-
συρε και χτύπησε μία 
ηλικιωμένη γυναίκα 
η οποία επιχείρησε να 
διασχίσει τον δρόμο.

Κάποιοι από τους κα-
τοίκους που βρίσκονταν 
κοντά, άκουσαν τον θό-
ρυβο, βγήκαν έξω αλλά 
το αυτοκίνητο είχε ήδη 

απομακρυνθεί.
Η ηλικιωμένη, η οποία 
μένει πολύ κοντά από 
το σημείο που έγινε το 
ατύχημα, είναι ένα άτο-
μο με ιδιαίτερες ανάγκες 
το οποίο πολύ συχνά κι-
νείται στους δρόμους. 
Ωστόσο, η εγκατάλειψη 
της γυναίκας από τον 
οδηγό κινητοποίησε την 
αστυνομία η οποία τον 
αναζητά.

Αποτέλεσμα του τροχαί-
ου ήταν ο τραυματισμός 
της ηλικιωμένης η οποία 
έχει κατάγματα στη λε-
κάνη και νοσηλεύεται 
στο Γενικό Νοσοκομείο 
Καβάλας. Σύμφωνα με 
τις πρώτες πληροφορίες 
έχει διαφύγει τον κίνδυ-
νο και σήμερα θα χει-
ρουργηθεί.

kavalapoint.gr
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Σε ένα πολύ όμορφο παι-
χνίδι που διεξήχθη το με-
σημέρι της Κυριακής στο 
“Αλεξάνδρα Δήμογλου” 
η ομάδα των Πανθήρων 
επικράτησε με 56-52 του 
Ηρακλή για την πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος της 
Α2' Εθνικής Κατηγορίας.

Η Καβαλιώτικη ομάδα 
παρουσιάστηκε με 4 ση-
μαντικές απουσίες λόγω 
τραυματισμών, απέδωσε 
τα μέγιστα και έφτασε σε 
μια σπουδαία και ιστο-
ρική νίκη απέναντι στον 
Ηρακλή, παίζοντας εξαι-
ρετικό μπάσκετ κατά πε-
ριόδους και καταφέρνο-
ντας να εξασφαλίσει  το 
ροζ φύλλο αγώνος από 
τα μέσα της τελευταίας 

περιόδου όταν και έφτα-
σε στο +13 (56-43), με 
την ομάδα του Ηρακλή 
να βγαίνει στην αντεπί-
θεση στα τελευταία λε-
πτά όμως το μόνο που 
κατάφερε ήταν να μειώ-
σει την τελική διαφορά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:
 17-13, 13-12 (30-25), 
14-15 (44-40), 12-12 
(56-52)

ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ
Πάνθηρες Καβάλας (Κα-
ρατσομπάνης-Δασκα-
λάρας): Κελεμένη 16, 
Παναγιωτίδου 10(2), 
Σπανίδου 3, Τουρετζό-
γλου 10, Τζιαμπάζη 8(2), 
Φραγκάκη 6(1), Δημη-

τρακούδη 2, Μαραγκου 
1, Συροπούλου, Ζέκιου, 
Αργυρού, Απούλτση.

Ηρακλής (Αστεριάδης): 
Γιαννούδη 17(1), Παπα-
ροϊδάμη 9(1), Αναγνω-
στοπούλου 2, Πετρίδου 
Π. 5, Παππά 5(1), Λογδα-
νίδου 5, Πετρίδου Ε. 3, 
Ουζούνη 6, Μελενικιώ-
του, Γιαννουσίου, Νικο-
δήμου.

Α2' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑ – 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάνθηρες Καβάλας-
Ηρακλής 56-52
ΜΕΝΤ-ΑΣ Πανόραμα  
67-55

Απόλλων Καλαμαριάς-
Παναθλητικός Συκεών  
43-62

ΑΕ Πυλαίας-Ασπίδα Ξάν-
θης 63-34
Αρης-Πανσερρα ϊκός 

ΑΝΑΒΟΛΗ
Ρεπό: Ιερισσός

Ιστορική νίκη για τους Πάνθηρες Καβάλας επί του Ηρακλή 
στην πρεμιέρα της Α2’ Γυναικών
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εκίνησε σήμερα το πρω-
τάθλημα της Α2’ με την 
2η αγωνιστική να διεξά-
γεται εξ’ ολοκλήρου το 
απόγευμα του Σαββάτου.

Η ομάδα του Νίκου Πε-
νταζίδη κατάφερε να 

πάρει ένα σπουδαίο 
«διπλό» στην έδρα της 
Δάφνης Δαφνίου με 89-
67, πραγματοποιόντας 
ένα πολύ καλό β’ ημίχρο-
νο. Κορυφαίος σκόρερ 
των Καβαλιωτών και του 
παρκέ ήταν ο Δρόσος με 

19 πόντους.

ΤA ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-
23, 26-20 (46-43), 16-
26 (62-69), 5-20 (67-
89)
TO ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ

Δάφνη Δαφνίου (Μα-
ρίνος): Τσορμπατζόγλου 
17 (2), Βλαδίτσης 8 (1), 
Μπήλιος 5 (1), Κεχρής 7, 
Μαραγκίδης 7 (1), Γιαν-
νόπουλος 2, Καμπού-
ρης, Στανόγεβιτς 16 (1), 
Μούσα 5.

Καβάλα BC (Πενταζί-
δης): Άρμστεντ 16 (3), 
Μπρουκς, Αμπατζάς 12 
(2), Καραγιάννης, Κα-
ψαλός 15, Πρασίνης 2, 
Ζαρκαδούλας 14 (2), Ρά-
πτης 6, Δρόσος 19, Αγ-

γελάκος 2, Οκεκουόγεν 
3, Μπανάσας.
 
Σε ένα παιχνίδι όπου οι 
δυο ομάδες πήγαιναν 
μαζί στο σκορ για το με-
γαλύτερο μέρος του παι-
χνιδιού, ο ΓΣΕ δεν κα-
τάφερε να φύγει από το 
κλειστό του Αγίου Θωμά 
με το «ροζ φύλλο αγώ-
να» καθώς ο ΓΣ Αμαρου-
σίου πραγματοποιόντας 
μια πολύ καλή δ’ περίοδο 
κατάφερε και επικράτησε 
με 88-73.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-
22, 19-18 (42-40), 21-
20 (63-60), 25-13 (88-
73)

ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ

ΓΣ Αμαρουσίου (Σκα-
ραφίγκας): Στασινός 
26 (6), Παπαγιάννης 
2, Ξυδάς 3 (1), Ξύδης, 
Προίσκος 3 (1), Σιδέρης 
3, Μαργέλης 3, Παπαγε-
ωργόπουλος 7 (1), Αρ-
νόκουρος 19 (2), Κων-
σταντακόπουλος 9 (1), 
Γκαγκαλούδης 13 (1).

ΓΣ Ελευθερούπολης 
(Παπαδόπουλος): Του-
ντζιαράκης 18, Ναού-
μης 4 (1), Γοργόνης 13 
(2), Παπαδόπουλος 8, 
Σκουλίδας 17 (4), Καρα-
κεχαγιάς 3, Ερμείδης 2, 
Πάτρας, Κάδρας 3, Τζόρ-
τζεβιτς 5 (1).

Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
– 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α.Ο Αγρινίου-ΑΣ Καρδί-
τσα 61-78

Πανερυθραϊκός-Κόροι-
βος Αμαλιάδας 82-58

Φίλιππος Βέροιας-Ψυχι-
κό 50-69

Δάφνη Δαφνίου-Καβάλα 
BC 67-89

ΓΣ Αμαρουσίου-ΓΣ Ελευ-
θερούπολης 88-73

Α.Ο Αμύντα-Α.Ο Πα-
γκρατίου ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Α.Ο Τρίτωνας-Χαρίλαος 
Τρικούπης ΑΝΑΒΟΛΗ

Ρεπό: Οίακας Ναυπλίου

«Διπλό» για την Καβάλα BC στην έδρα της Δάφνης – Ήττα 
στο Μαρούσι για τον ΓΣΕ

Το ενδιαφέρον της πα-
γκόσμιας Ολυμπιακής 
και αθλητικής οικογένει-
ας θα είναι συγκεντρω-
μένο τις επόμενες ημέρες 
στην Ελλάδα, λόγω της 
διεξαγωγής σπουδαίων 

Ολυμπιακών εκδηλώσε-
ων που θα προβάλλουν 
τη χώρα διεθνώς.

Η αρχή θα γίνει με τη 
συνεδρίαση του Εκτελε-
στικού Συμβουλίου της 

Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής, το Σάββατο 
το απόγευμα στην Αθή-
να, όπου θα ληφθούν 
σημαντικές αποφάσεις 
για το μέλλον του Ολυ-
μπιακού κινήματος.

Την επομένη, τα μέλη 
του Εκτελεστικού Συμ-
βουλίου θα ταξιδέψουν 
στην Αρχαία Ολυμπία και 
με μία λιτή τελετή στο 
Μνημείο του Πιερ ντε 
Κουμπερτέν, θα γιορτά-
σουν τα 100 χρόνια από 
την ίδρυση του Συμβου-
λίου.

Στις 16.30 της ίδιας 

ημέρας, o πρόεδρος της 
Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής Tόμας Μπαχ 
θα κάνει τα εγκαίνια των 
ανακαινισμένων εγκατα-
στάσεων της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Ακαδημίας. 
Την εκδήλωση θα τιμήσει 
με την παρουσία της η 
Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου.

Την Δευτέρα στις 11.30 
θα γίνει η Τελετή Αφής 
της Ολυμπιακής Φλό-
γας για τους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες 
«Πεκίνο 2022», παρου-

σία της Προέδρου της 
Δημοκρατίας Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου και 
του Προέδρου της ΔΟΕ 
Τόμας Μπαχ.

Η Τελετή θα γίνει χωρίς 
την παρουσία κοινού για 
λόγους προστασίας από 
τον Covid-19 και Πρω-
θιέρεια θα είναι η Ξανθή 
Γεωργίου και Χορογρά-
φος της Τελετής η Αρ-
τεμις Ιγνατίου. Πρώτος 
Λαμπαδηδρόμος θα είναι 
ο χιονοδρόμος Γιάννης 
Αντωνίου και τη Φλόγα 
μετά θα πάρουν μόνο 
άλλοι δύο Λαμπαδη-

δρόμοι, ένας Κινέζος και 
ένας Έλληνας.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα 
ταξιδέψει στην Αθήνα 
για να διανυκτερεύσει 
το βράδυ της Δευτέρας 
στην Ακρόπολη και την 
επομένη, στις 12.00 στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο θα 
παραδοθεί στην αντι-
προσωπεία της Οργανω-
τικής Επιτροπής «Πεκίνο 
2022».

Οι δύο Τελετές της Ολυ-
μπιακής Φλόγας θα με-
ταδοθούν ζωντανά από 
την ΕΡΤ και το Olympic 
Channel.

ΕΟΕ: H καρδιά του Ολυμπισμού χτυπά στην Ελλάδα



Η4η αγωνιστική είναι 
προγραμματισμένη αυτό 
το Σαββατοκύριακο στην 
Α’ Κατηγορία της ΕΠΣ 
Καβάλας.
Στο πρόγραμμα ξεχω-
ρίζει το ντέρμπι του Αε-
τού Οφρυνίου με την 
Αναγέννηση Λιμεναρίων 
αλλά και η αναμέτρηση 
του Βυζαντίου Κοκκινο-
χώματος με τον Βύρωνα 
Καβάλας.

Σύμφωνα με την τελευ-
ταία ενημέρωση από 
την διοργανώτρια αρχή, 
η αγωνιστική παραμένει 
σε ισχύ μέχρι νεοτέρας 
εξέλιξεις για τις καιρικές 
συνθήκες ενώ υπάρχει 
κίνδυνος μεμονομένων 
αναβολών.

 Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 4Η 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ – 16/10/2021 
(16:00)

Άρης Ζυγού-Άρης Πηγών

Βυζάντιο Κοκκινοχώμα-
τος-Βύρωνας Καβάλας

ΚΥΡΙΑΚΗ – 17/10/2021 
(16:00)

Αετός Οφρυνίου-Ανα-
γέννηση Λιμεναρίων 
(15:00)

Ορφέας Ελευθερούπο-
λης-Κεραυνός Ελευθε-
ρών

Δόξα Αμυγδαλεώνα-Δό-
ξα Θεολόγου (14:00)

Άρης Πρίνου-Βρασίδας 
Ν. Περάμου

Ρεπό: Ένωση Παγγαιϊκού 
Δρυάδας
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Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στην Α’ Κατηγορία της 
ΕΠΣ Καβάλας

To πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στους δυο Ομίλους της Β’ 
Κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας

Η4η αγωνιστική είναι 
προγραμματισμένη αυτό 
το Σαββατοκύριακο στα 
γήπεδα της Β’ Κατηγορί-

ας της ΕΠΣ Καβάλας.

Σύμφωνα με την τελευ-

ταία ενημέρωση από 
την διοργανώτρια αρχή, 
η αγωνιστική παραμένει 
σε ισχύ μέχρι νεοτέρας 

εξέλιξεις για τις καιρικές 
συνθήκες ενώ υπάρχει 
κίνδυνος μεμονομένων 
αναβολών.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Α’ ΟΜΙ-
ΛΟΣ – 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ – 16/10/2021 
(16:00)

ΑΣ Παγγαίο-ΑΕΚ Καβά-
λας

ΚΥΡΙΑΚΗ – 17/10/2021 
(16:00)

Καβάλα 2004-Ατρόμη-
τος Ακροβουνίου (11:00)

Ασπίδα Πολυστύλου-
Άγιος Λουκάς (11:00)

Ηρακλής Καβάλας-Ελπί-
δες Καβάλας

Μ.Α Φιλίππων-Μακεδο-
νικός Αμισιανών

Κεραυνός Κρηνίδων-ΠΑ-
ΟΚ Αγ. Ανδρέα
 
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Β’ ΟΜΙ-
ΛΟΣ – 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ – 17/10/2021 
(15:15)

Μακεδονικός Αγιάσμα-
τος-Ατρόμητος Χαλκε-
ρού (11:00)

Θ ε αγ έ ν η ς - Α π ό λ λ ω ν 
Χρυσοχωρίου (11:00)

Ναζιανζός-Α.Ο Ποταμιάς

ΠΑΟΚ Καβάλας-Αίας 
Παναγίας (15:00)

Πανιώνιος Ξεριά-Κεραυ-
νός Καλλιράχης


