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Ο απολογισμός του Χρήστου 
Μέτιου για το 2021

Δάνεια έως 25.000 
ευρώ χωρίς εγγυήσεις 

– Η διαδικασία, 
οι δικαιούχοι

 Έχω επισημάνει στον Χ. Σταϊκούρα 
την μείωση του Φ.Π.Α και μου 

απάντησε ότι δεν τους αφήνει η 
τρόϊκα

«Η κυβέρνηση οξύνει τη 
στεγαστική κρίση και τρέφει 

νέα φούσκα ακινήτων»

Σελ. 24

Καβάλα
Στη «φάκα» μέλος 

σπείρας απατεώνων 
με λεία πάνω από… 

120.000 ευρώ!

Α.Ο Καβάλα
Αδίκησε τον εαυτό του 

κόντρα στην Βέροια

Σελ. 12
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Σελ. 8

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ
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ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

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

e-mail: info@enachannel.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Διάσταση Ο.Ε. 
ΕΚΔΟΤΗΣ

Απόστολος Ατζεμιδάκης

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.
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Γράφει 
ο Δημήτρης; Εμμανουηλίδη

Τα παγιδευμένα αυτοκί-
νητα κάποια στιγμή θα 
απεγκλωβιστούν. Τα χιό-
νια κάποτε θα λιώσουν. 
Ωστόσο, το λιώσιμο του 
χιονιού σε καμιά περί-
πτωση δεν θα ξεπλύνει 
τον διασυρμό τους...

Οευφημισμός είναι η χρήση 
μιας λέξης στη θέση μιας 
άλλης που θεωρείται λιγό-
τερο αρνητική ή δυσοίωνη 
απ’ αυτήν που αντικαθι-
στά. Την παγανιστική αυτή 
αντίληψη έχοντας υπόψη 
η ΕΜΥ την από ημερών 
αναμενόμενη χιονοθύελλα 
σε περιοχές της χώρας μας 
–της Αττικής συμπεριλαμ-
βανομένης– την ονομάτισε 
και προς εξευμενισμό της 
«Ελπίδα».

Ο μητσοτακικός θίασος 
για άλλη μια φορά βρήκε 
την ευκαιρία να θριαμβο-
λογήσει εκ των προτέρων 
για την άρτια οργάνωση 
του «επιτελικού κράτους» 
παίρνοντας τη ρεβάνς για 
το μπάχαλο την καμένης 
γης του 1,5 εκατομμυρίου 
στρεμμάτων κατά τις πυρ-
καγιές του καλοκαιριού σε 
συνθήκες άπνοιας, για τη 
«Μήδεια» του περασμένου 
χειμώνα, καθώς και για τις 
πλημμύρες του «Μπάλλου» 
τον περσινό Οκτώβρη.

Τα δελτία ειδήσεων, όλες 
τις προηγούμενες μέρες, 

παρουσίαζαν τον αρχιστρά-
τηγο Πατούλη με εξέχοντες 
επιτελικούς να κορδώνο-
νται ως κούρκοι μπροστά 
σε παρατεταγμένα και απα-
στράπτοντα εκχιονιστικά 
μηχανήματα –μισθωμένα 
και ακριβοπληρωμένα κατά 
την προσφιλή τους συνή-
θεια από ιδιώτες– χωρίς 
δυστυχώς το λογότυπο της 
ΝΔ κατά την πρακτική των 
Rafale.

Για μια ακόμη φορά κατέ-
φυγαν στη δοκιμασμένη 
επικοινωνιακή τους τακτι-
κή να θριαμβολογούν εκ 
των προτέρων για τη νίκη 
τους σε μια μάχη που δεν 
είχε ακόμη δοθεί. Καλοπλη-
ρωμένα, και ως εκ τούτου 
πάντα πρόθυμα τα ΜΜΕ να 
δοξάσουν τον γαλαντόμο 
χορηγό τους…

Και έρχεται η ώρα της μά-
χης. Το επιτελικό κράτος 
κρυπτόμενο στα καταφύγια 
του Μαξίμου, καταλαμβα-
νόμενο από χιονοφοβία 
τελεί σε απόλυτο πανικό. 
Οι επιτελείς του δεν τολ-
μούν να ξεμυτίσουν από τα 
λαγούμια τους ελπίζοντας 
μάλλον πως θα έχουν την 
τύχη του Λωτ… Το τι δια-
δραματίστηκε από το πρω-
ϊνό της περασμένης Δευτέ-
ρας και μέχρι σήμερα, είναι 
περιττό και να το περιγρά-
ψουμε…

Ο καθένας μας, πέρα από 
κομματικές παρωπίδες, έχει 
νιώσει τη ντροπή για όσα 

τραγικά εκτυλίχθηκαν τις 
ατέλειωτες ώρες, που η 
χώρα βούλιαξε κάτω από 
το βάρος του χιονιού, που 
κατά τα άλλα εξαγνίζει τα 
ανθρώπινα.

Αρκεί να ανακαλέσουμε 
στη μνήμη μας, όσα τραγι-
κά διαδραματίστηκαν κατά 
τη διάρκεια της Δευτέρας 
και μετά, δίκην μνημοσύνου 
για τα τριήμερα της αυτο-
χειρίας του επιτελικού κρά-
τους του Μητσοτάκη.

Με το ξημέρωμα της μα-
κριάς νύχτας της Δευτέρας 
ακούγεται η φωνή του Μω-
ϋσέως. Δίνει εντολή στους 
ιθύνοντες της «Αττική Οδός 
ΑΕ» να αποζημιώσουν με 
ένα διχίλιαρο κάθε αυτο-
κίνητο που εγκλωβίστηκε 
στην «Ατυχή Οδό».

Πιστός στο οικογενειακό 
δόγμα -τα πάντα εξαγορά-
ζονται- τόσο αποτίμησε την 
εξαγορά των συνειδήσεων 
των ανθρώπων που βίωσαν 
την έλλειψη ασφάλειας, 
την ψυχική οδύνη και την 
απειλή ενδεχομένως για τη 
ζωή τους. Και μάλιστα με 
το απίθανο εφεύρημα της 
κλασματικής αποτίμησης 
της ανθρώπινης ζωής, ανά 
αυτοκίνητο. Στη λογική του 
πληρώνω και λέω, ο πρω-
θυπουργός για μια ακόμα 
φορά, καταλύοντας κάθε 
θεσμική λειτουργία, της δι-
καιοσύνης εν προκειμένω, 
προχωρά «δημοκρατικά» σε 
«τακτοποίηση» εκκρεμοτή-

των με την παραχωρησιού-
χο εταιρεία, ίσως με απώ-
τερο στόχο την προάσπιση 
των οικονομικών της.

Ρητορικό το ερώτημα: 
Ποιος θα αποζημιώσει τους 
εγκλωβισμένους οδηγούς 
στη Μεσογείων, στην Κη-
φισίας, στην Κατεχάκη, στη 
Λεωφόρο Μαραθώνος και 
σε άλλους κύριους οδικούς 
άξονες;

Δεν θα μιλήσουμε βέβαια 
για τον τραγέλαφο του 
ΔΕΔΔΗΕ που μετά από 
παρέλευση τριών ημερών 
ακόμα έχει νοικοκυριά βυ-
θισμένα στο σκότος ούτε 
για να νοσηλευτικά ιδρύ-
ματα που αφέθηκαν έρμαια 
της κυβερνητικής αδιαφο-
ρίας.

Ο κατάλογος των πλημμε-
λημάτων και κακουργημά-
των της επιτελικής συντρο-
φιάς είναι ανοικτός.

Προφανώς ο επιτελικό-
τερος των επιτελικών κ. 
Γεραπετρίτης, τις κρίσι-
μες εκείνες ώρες είχε να 
ασχοληθεί με τα SMS του 
Φουρθιώτη…

Τα παγιδευμένα αυτοκίνητα 
κάποια στιγμή θα απεγκλω-
βιστούν. Τα χιόνια κάποτε 
θα λιώσουν. Ωστόσο, το 
λιώσιμο του χιονιού σε κα-
μιά περίπτωση δεν θα ξε-
πλύνει τον διασυρμό τους.

Καταλήγοντας εκείνο που 

σκέφτεται κανείς είναι ότι 
μετά απ’ όσα συνέβησαν 
οι προστατευόμενοι προ-
στάτες του Μητσοτάκη, τα 
συστημικά ΜΜΕ, νιώθουν 
ότι είναι πολύ δύσκολο έως 
αδύνατον να τον στηρίζουν. 
Οπότε δύο τινά μπορεί να 
συμβούν. Ή το ρεγάλο για 
τα ΜΜΕ να αυξηθεί και ο 
ελληνικός λαός να πληρώ-
νει για να στηρίζεται ο Μη-
τσοτάκης ή να συνειδητο-
ποιήσουν ότι δεν μπορούν 
πλέον να συνεχίσουν να 
τον στηρίζουν…

Και επειδή η ελπίδα πεθαί-

νει τελευταία, προσμένουμε 
να συμβεί το δεύτερο…

Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης 
είναι τ. βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Καβάλας

Η χώρα δε χρειάζεται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις 
Χρειάζεται ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Γράφει ο Γιάννης Μήτσιος*

Αργά και βασανιστικά η 
ελληνική κοινωνία ζει κα 
βιώνει μια απίστευτη σήψη 
και παρακμή σε όλα τα επί-
πεδα. Μετατρέπεται στα-
διακά σε μια διαλυμένη 
χώρα (failed state) που 
κουμάντο κάνουν η βία, η 
ατιμωρησία, η ασυδοσία, η 
αδιαφορία, η ανικανότητα 
και η απληστία.

Είμαστε κάτι μεταξύ: δια-
λυμένων χωρών του πρώ-

ην σοβιετικού μπλοκ που 
ξεπουλήθηκαν όλα στους 
ολιγάρχες και στους ξένους 
και λατινοαμερικανικής 
μπανανίας που οι συμμορί-
ες, τα ναρκωτικά, ο τζόγος, 
το έγκλημα είναι στην ημε-
ρήσια διάταξη και χωρών 
της Ασίας που βασιλεύει η 
πορνεία ενηλίκων και ανη-
λίκων, η παιδεραστία κλπ.

Μια απέραντη συνωμο-
σία της σιωπής ή ο νόμος 
της σιωπής κυριαρχεί στη 
χώρα. Δημοκρατία, διαφά-

νεια, ελευθερία του τύπου, 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
προστασία της ανθρώπινης 
ζωής, της περιουσίας και 
της ασφάλειας του πολίτη 
(συνταγματικά δικαιώμα-
τα) αναζητούνται. Όπως 
επίσης αναζητούνται και οι 
παραδοσιακές αξίες και οι 
αρχές της ελληνικής κοι-
νωνίας που δόθηκαν βορά 
στους νέους ιδεολογικούς 
ταγούς (ινφλουένσερς, 
(influencers), τηλεπερσό-
νες, και πάσης φύσεως πα-
ράγοντες) που διαμορφώ-
νουν μια νέα κοινωνία στα 
μέτρα, στα πρότυπα και την 
αισθητική τους αλλά και 
στα συμφέροντά τους,

Διεφθαρμένοι πολιτικοί, δι-
καστές, ΜΜΕ, ακαδημαϊκοί 
κοινότητα (αλήθεια που εί-
ναι χαμένοι οι διανοούμενοι 
της χώρας;), εκκλησία, επι-
χειρηματίες κ.α καταρρέουν 
καθημερινά μαζί με όλους 
τους θεσμούς στα μάτια 
του λαού. Η σταδιακή φτω-

χοποίηση, η τρομολαγνεία, 
η εργαλειοποίηση της παν-
δημίας και η απουσία ορά-
ματος, ελπίδας, ισχυρής και 
αποτελεσματικής ηγεσίας 
και η απαξίωση του πολιτι-
κού συστήματος δημιουρ-
γεί αίσθημα απογοήτευσης, 
απελπισίας, κατάθλιψης και 
αγωνίας για το αύριο του 
τόπου.

Οι μισοί Έλληνες είναι με 
ψυχοφάρμακα και οι άλλοι 
μισοί στα πρόθυρα νευρι-
κού κλονισμού. Ο θεσμός 
της οικογένειας απαξιώ-
θηκε, η κοινωνική συνο-
χή διαλύεται καθημερινά, 
η παιδεία, ο σεβασμός, η 
ευθύνη, η αξιοπρέπεια, η 
αξιολόγηση, η αλληλεγ-
γύη, είναι λέξεις αλλά και 
αξίες που ηχούν άγνωστες 
και σχεδόν κανείς δεν θέ-
λει να αγωνιστεί για αυτές. 
Κυριαρχεί παντού το δόγμα 
της ατομικής επιβίωσης και 
του πρόσκαιρου βολέματος 
κυρίως, όσων έχουν θέσεις 

ευθύνης στο δημόσιο βίο, 
χωρίς να ξέρουν, όμως ότι 
μια συνολική κατάρρευση 
θα τους συμπαρασύρει και 
αυτούς μαζί. Παράλληλα, 
«οι άνεμοι της ιστορίας» 
είναι εδώ και δρομολογού-
νται τεράστιες ( επώδυνες) 
γεωπολιτικές αλλαγές που 
θα επηρεάσουν την Ευρώ-
πη, τη γειτονιά μας και τον 
κόσμο ευρύτερα και ίσως 
καθορίσουν τις διεθνείς 
σχέσεις για τις επόμενες 
δεκαετίες.

Φανταστείτε λοιπόν τι έχει 
να γίνει και πως θα διαχει-
ριστεί η ελληνική κοινωνία 
και το υπάρχον πολιτικό 
σύστημα τις εξελίξεις που 
έρχονται, τις συμμαχίες 
αλλά και τις
νέες ισορροπίες που θα 
δημιουργηθούν και που 
κανείς δεν ξέρει ποια θα 
είναι η θέση της Ελλάδας. 
Ο συνδυασμός τώρα της 
υπάρχουσας εσωτερικής 
κατάστασης της χώρας μαζί 

με τις γεωπολιτικές εξελί-
ξεις είναι πολύ πιθανό να 
οδηγήσει στην κατάρρευση 
του υπάρχοντος πολιτικού 
συστήματος και την ανά-
δειξη νέων δυνάμεων που 
θα διαχειριστούν το μέλλον 
της χώρας χωρίς μπαλώ-
ματα, αλλαγές και μεταρ-
ρυθμίσεις αλλά με μια συ-
νολική ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Η 
Ελλάδα και ο ελληνισμός 
ποτέ δε στερήθηκαν ικανών 
ανθρώπων που αναδείχθη-
καν μέσα από τις κρίσεις. 
Υπάρχει ελπίδα, θα χρεια-
στεί όμως πίστη, επιμονή 
και σκληρή δουλειά για την 
αναγέννηση της χώρας και 
του ελληνισμού.

*πολιτικός επιστήμων-διε-
θνολόγος. Συγγραφέας του 
βιβλίου: «Το στοίχημα της 
Αναγέννησης. Το μέλλον της 
Ελλάδας σε έναν μεταβαλ-
λόμενο κόσμο»

«Ζητείται ελπίς» ή Όταν οι λέξεις εκδικούνται
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Αεροδρόμιο Αμυγδαλεώνα
Ξεκινούν οι εργασίες, είναι πλέον γεγονός

Είναι πλέον γεγονός η με-
γάλη στιγμή για τον Αερο-
δρόμιο του Αμυγδαλεώνα 
έφτασε! Ένας τεράστιος 
αγώνας και μία τεράστια 
προσπάθεια που αφορά την 
αξιοποίηση του αεροδρομί-
ου του Αμυγδαλεώνα προ-
χωρά στο επόμενο βήμα.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 
πριν από ένα μήνα υπήρξε 
η έγκριση και υπογραφή 
από τον υπουργό Εθνικής 
Άμυνας Νικόλαο Πανα-
γιωτόπουλο της κατακύ-
ρωσης του διαγωνισμού 
εκμίσθωσης για 40 χρόνια 
εκτάσεων εντός του αε-

ροδρομίου Αμυγδαλεώνα 
Καβάλας στην εταιρεία 
Egnatia Aviation ΕΠΕ όπου 
και ολοκληρώθηκε η πολυ-
ετής προσπάθεια αξιοποί-
ησης του ιστορικού αερο-
δρομίου του Αμυγδαλεώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με 

τη σχετική σύμβαση με το 
Μετοχικό Ταμείο Αεροπο-
ρίας προβλέπει συγκεκρι-
μένο επενδυτικό και επιχει-
ρησιακό σχέδιο που θα το 
μετατρέψει σε σύγχρονο 
διεθνές αεροπορικό πνεύ-
μονα / κέντρο για την εκ-
παίδευση πιλότων και την 
οργάνωση – υποστήριξη 
δραστηριοτήτων διάδοσης 
του αεροπορικού πνεύμα-
τος (Γενικής Αεροπορίας, 
Αεραθλητισμού, Αερολε-
σχών κ.α.).

Η συνολική επένδυση ανέρ-
χεται κατ’ ελάχιστον στα 
4.861.000 ευρώ σύμφωνα 
με την εγκριθείσα τεχνική 
προσφορά της εταιρείας.

Η είδηση της ημέρας λοι-
πόν, ίσως και της εβδομά-
δας είναι ότι πριν από λίγη 

ώρα ήρθε η πρώτη άδεια 
για συντήρηση και ανα-
βάθμιση του διαδρόμου Α/
Προσγείωσης του αερο-
δρομίου. Την Δευτέρα λοι-
πόν 7 Φεβρουαρίου αρχί-
ζουν τα έργα.

Η υπόσχεση λοιπόν από 
τον ΥΕΘΑ αλλά και οι κινή-
σεις που έγιναν πριν από τα 
Χριστούγεννα υλοποιείται 
μέσα σε λίγες εβδομάδες 
και ένα από τα διαχρονι-
κά ζητήματα και σημαντι-
κά έργα που αφορούν την 
αναβάθμιση συνολικά του 
Αμυγδαλεώνα και η δικαί-
ωση μίας εταιρεία όπου θα 
δώσει μία νέα πνοή στην 
περιοχή είναι γεγονός!!!

Αξίζει να σημειωθεί ωστό-
σο ότι άμεσα κινηθήκε και 
ο Δήμος Καβάλας όπου 

επισπεύτηκαν αρκετες δι-
αδικασίες και με απόφαση 
του Δημάρχου Καβάλας κ. 
Θεόδωρου Μουριάδη ενώ 
άμεση ήταν και η  ανταπό-
κριση από την ΔΕΥΑΚ όπου 
υπήρξε και σημαντική συμ-
βολή τόσο από τον Πρόε-
δρο κ. Απόστολο Χρόνη και 
τις τεχνικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορί-
ες υπάρχει συνολικά ικα-
νοποίηση από τα στελέχη 
της EGNATIA AVIATION 
και αναμένουν την έναρξη 
των εργασιών, και από την 
μεριά τους έχουν ευχαρι-
στήσει ήδη τους φορείς και 
φυσικά τον ΥΕΘΑ κ. Νικό-
λαο Παναγιωτόπουλο που 
συνέβαλαν καθοριστικά 
στην υλοποίηση του συγκε-
κριμένου σχεδίου.

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Επιμελητηρίου 
Καβάλας και ΔΙΠΑΕ

Στην υπογραφή πρωτοκόλ-
λου συνεργασίας κοινών 
δράσεων προχώρησαν το 
πρωί της Τρίτης 1 Φεβρου-
αρίου, το Επιμελητήριο 
Καβάλας με το τμήμα λογι-
στικής και χρηματοοικονο-
μικής του ΔΙΠΑΕ Καβάλας.
Μέσα από αυτή την συνερ-

γασία στην συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά και ερευνητικά 
προγράμματα, ενώ θα δο-
θεί η ευκαιρία, της επαγ-
γελματικής κατάρτισης, 
στους αποφοίτους του συ-
γκεκριμένου τμήματος, με 
επιχειρήσεις του Επιμελη-
τηρίου Καβάλας.

Τρεις υποψήφιοι για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη 
– Καβάλα – Ξάνθη
Με τρία σχήματα προχω-
ρά ο διαγωνισμός για τη 
νέα σιδηροδρομική γραμ-
μή Θεσσαλονίκη-Καβάλα-
Τοξότες Ξάνθης. Σήμερα 
η ΕΡΓΟΣΕ προχώρησε στο 
άνοιγμα των φακέλων των 
τριών συμμετεχόντων προ-
κειμένου να ελέγξει την 
επάρκεια τους.

Τα σχήματα που εκδή-
λωσαν ενδιαφέρον είναι: 
ΑΚΤΩΡ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ και 
ΑΒΑΞ-ALSTOM. Μετά την 
ολοκλήρωση εξέτασης των 
φακέλων η ΕΡΓΟΣΕ θα κά-
νει γνωστό ποιοι θα περά-
σουν στη Β`φαση του δια-
γωνισμού που αφορά τον 
διάλογο που θα καθοριστεί 
το ακριβές τεχνικό αντικεί-
μενο.

Πρόκειται για το μεγαλύτε-
ρο δημόσιο έργο όλων των 
εποχών της χώρας μιας και 
ο προϋπολογισμός δημο-
πράτησης του Έργου, ανέρ-
χεται σε 1,68 δις € (χωρίς 
ΦΠΑ), ξεπερνώντας σε κό-
στος ακόμα και τη γραμμή 
4 του Μετρό της Αθήνας.

Ο Ανάδοχος που θα επιλε-
γεί θα αναλάβει την μελέτη 
και κατασκευή σιδηροδρο-
μικής γραμμής στο τμήμα 
Θεσσαλονίκη – Τοξότες, 
συνολικού μήκους 206χλμ., 
σε νέα χάραξη (νότια χάρα-
ξη) μέσω Αμφιπόλης και Ν. 
Καρβάλης, με σηματοδότη-
ση, ETCS και ηλεκτροκίνη-
ση.

Στο τμήμα Θεσσαλονίκη – 
Αμφίπολη – Νέα Καρβάλη, 

μήκους 174χλμ, η γραμμή 
σχεδιάζεται διπλή σε εντο-
πισμένα τμήματα αυτής. 
Περιλαμβάνονται δε, 8 σι-
δηροδρομικοί σταθμοί, 2 
στάσεις, σιδηροδρομικές 
γέφυρες, σήραγγες, ανι-
σόπεδες διαβάσεις, τοίχοι 
αντιστήριξης, έργα αντι-
πλημμυρικής προστασίας, 
τεχνικά προστασίας αγω-
γών ΔΕΠΑ, υδραυλικά 
έργα, κτιριακά έργα καθώς 
και έργα οδοποιίας.

Στο τμήμα Νέα Καρβά-
λη – Γραβούνα – Τοξότες, 
μήκους 32χλμ περιλαμ-
βάνονται 4 συνδέσεις, 2 
σιδηροδρομικοί σταθμοί, 
4 στάσεις, σιδηροδρομι-
κές γέφυρες, σήραγγες, 
τεχνικά C&C, ανισόπεδες 
διαβάσεις, τοίχοι αντιστή-

ριξης, τεχνικά προστασίας 
αγωγών ΔΕΠΑ, υδραυλικά 
έργα, κτιριακά έργα καθώς 
και έργα οδοποιίας. Η ηλε-
κτροκίνηση του τμήματος 
για λόγους λειτουργίας της 
γραμμής θα καλύπτει και το 
τμήμα Τοξότες – ΣΣ Ξάν-
θης.

Το έργο δημοπρατείται  με 
τη διαδικασία του Ανταγω-
νιστικού διαλόγου, όπου 
μέσα από τον διάλογο με 
τους υποψηφίους, θα προ-
κύψει και η τελική επιλε-
γείσα λύση, λαμβάνοντας 
υπόψη των υφιστάμενων 
μελετών.

Μια νέα γραμμή που θα 
ενώσει τη χώρα με τη 
Βουλγαρία
Η νέα σιδηροδρομική 

γραμμή από Θεσσαλονίκη 
έως Τοξότες, αποτελεί τμή-
μα του σχεδιαζόμενου ευ-
ρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
διαδρόμου που συνδέει τα 
λιμάνια Θεσσαλονίκης- Κα-
βάλας- Αλεξανδρούπολης 
με τα λιμάνια Μπουργκάς- 
Βάρνα – Ρούσσε σε Μαύ-
ρη Θάλασσα και Δούναβη, 
(έργο TKABVR, ή  έργο 
Sea2Sea).Το συνολικό σχε-
διαζόμενο έργο στοχεύει 
στην αύξηση ικανότητας σι-
δηροδρομικής μεταφοράς 
εμπορευματικών φορτίων 
στην Ανατολική Ευρώπη 
μέσω εναλλακτικής δια-
δρομής, η οποία αποφεύγει 
τη συμφόρηση στα στενά 
του Βοσπόρου.

Με το εν λόγω έργο παρα-
δίδονται σε λειτουργία 206 

χλμ, νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής, με σηματοδότη-
ση και ηλεκτροκίνηση, με 
τα οποία επιτυγχάνεται η 
ολοκλήρωση του σιδηρο-
δρομικού διαδρόμου που 
συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 
την Καβάλα.

Ταυτόχρονα θα συνδέει το 
υπό ανάπτυξη λιμάνι της 
Νέας Καρβάλης, διασχίζο-
ντας  το ανατολικό τμήμα 
του Nομού Καβάλας και θα 
καταλήγει στην ευρύτερη 
περιοχή Τοξοτών Ξάνθης, 
όπου θα συνδέεται με το 
υπόλοιπο δίκτυο του Ο.Σ.Ε.

Πηγη: news247.gr
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Ανακατασκευή πεζο-
δρόμων και ηλεκτρο-
φωτισμού σε καίρια 
σημεία του χωριού, 
με τις παρεμβάσεις να 
αγγίζουν τα 580.000 
ευρώ

Συνεχίζονται οι εργασίες 
του έργου «Ανάπλαση 
Κοινόχρηστων Χώρων» 
στον οικισμό της Νέας 
Περάμου του Δήμου 
Παγγαίου. Οι εργασίες 
αφορούν την ένωση του 

μεγάλου πεζοδρόμου 
από τα ΚΑΑΥ έως και το 
Δεσποτικό.

Αμέσως μετά θα γίνει η 
ανακατασκευή των πε-
ζοδρόμων και του ηλε-

κτροφωτισμού στην 
κεντρική οδό της 28ης 
Οκτωβρίου, με τις πα-
ρεμβάσεις να αγγίζουν 
τα 580.000 ευρώ.

* Θετικός στον κορονοϊό διαγνώ-
στηκε ο Δήμαρχος Καβάλας, Θεό-
δωρους Μουριάδης. Περαστικά Δή-
μαρχε!

** 8.000 ή 9.000 ή 10.000 οι νέες 
οργανικές θέσεις στην Αστυνομική 
διεύθυνση Καβάλα. Δεν ξέρουμε πό-
σες ακριβώς από τις ανακοινώσεις 
των βουλευτών της Καβάλας τις ΝΔ. 
Πάντως η αλήθεια πρέπει αν είναι 
κάπου στην μέση.

Μικρογραφίες

Οι αγρότες θα καταθέ-
σουν τις προτάσεις τους 
με σκοπό μια απόφαση 
για συνέχιση των κινη-
τοποιήσεων, αλλά και 
για τη μορφή την οποία 
θα έχουν αυτές οι κινη-
τοποιήσεις

Την Παρασκευή 4 Φεβρου-
αρίου 2022 στις 17:30 
στην κεντρική πλατεία της 
Νέας Περάμου του Δήμου 

Παγγαίου θα πραγματο-
ποιηθεί συγκέντρωση-ενη-
μέρωση των αγροτών της 
Δημοτικής Ενότητας Ελευ-
θερών.

Το κάλεσμα για τη συγκέ-
ντρωση το απευθύνει η 
Ένωση Αγροτών Γιαλοχω-
ρίων και το Συντονιστικό 
της Δημοτικής Ενότητας 
Ελευθερών με σκοπό την 
απόφαση για συνέχιση των 

κινητοποιήσεων, αλλά και 
για τη μορφή την οποία θα 
έχουν αυτές οι κινητοποιή-
σεις.

Οι συγκεντρώσεις-ενημε-
ρώσεις πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο συντονισμού 
όλου του αγροτικού κλά-
δου της περιοχής, ώστε να 
υπάρξουν πιο γενικές και 
δυναμικές κινητοποιήσεις.

Ενημερωτική συγκέντρωση αγροτών στη Νέα Πέραμο

Δήμος Παγγαίου 
Εργασίες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στη Νέα Πέραμο

Οργισμένη ανάρτηση 
από τον Δήμαρχο Παγ-
γαίου με αφορμή τη δο-
λοφονία του 19χρονου 
φίλου του Άρη στη Θεσ-
σαλονίκη

Με μια οργισμένη ανάρτη-
ση, ο Δήμαρχος Παγγαίου, 
Φίλιππος Αναστασιάδης 
εκφράζει τον αποτροπια-
σμό του για τη δολοφονική 
επίθεση με οπαδικά κίνητρα 
σε έναν 19χρονο φίλο της 
ομάδας του Άρη στη Θεσ-

σαλονίκη, ευελπιστώντας, 
παράλληλα, ότι τα φαινό-
μενα βίας με πρόσχημα τον 
αθλητισμό θα σταματήσουν 
και οι δολοφόνοι θα τιμω-
ρηθούν.

Η ανάρτηση του Δημάρχου 
Παγγαίου
Να ξέρετε πόση προσπά-
θεια κάνω ώστε να μη 
βρίσω δημόσια προκειμέ-
νου να εκφράσω τον θυμό 
μου!!!!

Η δολοφονική επίθεση 
με οπαδικά κίνητρα στη 
Θεσσαλονίκη με θύμα ένα 
19χρονο παιδί είναι αδι-
ανόητη. Δεν το χωρά αν-
θρώπινος νους. Είμαστε 
συντετριμμένοι. Εκφράζω 
τα ειλικρινή μου συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια 
του θύματος και ελπίζω να 
βρουν όση δύναμη χρειάζε-
ται για να σταθούν όρθιοι.

Εύχομαι και ελπίζω να μην 
θρηνήσουμε άλλα θύματα. 

Εύχομαι και ελπίζω ότι οι 
δράστες αυτής της αποτρό-
παιας πράξης θα συλλη-
φθούν και θα τιμωρηθούν 
από τη δικαιοσύνη χωρίς 
καθυστέρηση.

Η καταδίκη του εγκλήματος 
είναι όχι μόνο αυτονόητη, 
αλλά χρέος όλων μας. Είναι 
χρέος μας να αποτρέψουμε 
τέτοια φαινόμενα στο μέλ-
λον. Είναι χρέος μας να δι-
αφυλάξουμε με κάθε τρόπο 
την ανθρώπινη ζωή.

Ο αθλητισμός ενώνει, δεν 
έχει καμία σχέση με το 
έγκλημα. Ο αθλητισμός 
περιορίζεται στον ανταγω-
νισμό εντός αγωνιστικού 
χώρου.

Είμαι σίγουρος ότι η Πολι-
τεία, η φίλαθλη κοινότητα, 
αθλητές, ομάδες, όλη η 
κοινωνία με μια φωνή θα 
σταθεί απέναντι σε κάθε 
μορφής βία με ένα ΦΤΑΝΕΙ 
ΠΙΑ.

Φίλιππος Αναστασιάδης
 Ένας 19χρονος δολοφονημένος με οπαδικά κίνητρα. 
Δεν το χωρά ανθρώπινος νους
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Η Σταυρούπολη μέχρι το 
1920 Γενή-Κιόι είναι χω-
ριό στις όχθες του Νέ-
στου. Κατά την ανταλλαγή 
πληθυσμών του 1923, στη 
Σταυρούπολη εγκαταστά-
θηκαν πρόσφυγες από τον 
Πόντο. Πρώτος μας σταθ-
μός, η πλατεία της Σταυ-
ρούπολης, οπού κάτω από 
τον Πλάτανο επισκέπτες 
έχουν την δυνατότητα να 
απολαύσουν όλο τον χρόνο 
τον παραδοσιακό ελληνικό 
καφέ, τα υπέροχα παρα-

δοσιακά σιροπιαστά γλυκά 
της περιοχής και να ξεκου-
ραστούν στη λιθόστρωτη 
γραφική κεντρική πλατεία 
κάτω από το μεγάλο πλά-
τανο.

Επόμενος προορισμός 
μας, ένα υπέροχο ξε-
νοδοχείο – κάστρο στο 
χωριό Κομνηνά. Εκεί ο 
ταξιδιώτης, έχει την δυ-
νατότητα να μεταφερθεί 
σε μια μεσαιωνική εποχή 

με ιδιαίτερη αισθητική, 
με υπέροχο πρωινό και 
παραδοσιακή τοπική γα-
στρονομία. Οι μικροί και 
μεγάλοι φιλοξενούμενοι, 
θα έχουν την δυνατό-
τητα να έρθουν κοντά 
σε πουλιά, στρουθοκα-
μήλους και κουνελάκια, 
τα οποία βρίσκονται στο 
υπέροχο θεματικό πάρκο 
δίπλα στο ξενοδοχείο.

Ήταν τότε τον Ιούλιο του 
2010 στην πανέμορφη 
ορεινή Σταυρούπολη Ν. 
Ξάνθης, δίπλα στον Σι-
δηροδρομικό Σταθμό, το 
ταβερνάκι «Ο ΠΑΛΙΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ» άνοιξε με 
«κύριο θέμα» το ούζο 
και το μεζέ του. Αν και 
τα χρόνια που διανύου-
με είναι οικονομικά δύ-
σκολα για τον καθένα, 
παρόλα αυτά το μεράκι 
και η αγάπη για τσίπου-
ρο-κατάσταση, ούζο-με-
ζεδάκια και καλή παρέα, 
ήταν η πρόκληση για να 
φτιαχτεί το ταβερνάκι 
αλλιώτικο από τα άλλα. 
Στον ζεστό και φιλόξε-
νο χώρο της Ταβέρνας 
που είναι διακοσμημένος 
με σπάνια αντικείμενα 
που μας θυμίζουν πα-
λιές όμορφες εποχές, θα 
απολαύσετε καλό φαγη-
τό, πάντα μαγειρεμένο με 
τα καλύτερα των υλικών, 
και με την κλασική «κου-

ζίνα της μαμάς». Αυτό 
όμως που ξεχωρίζει τον 
«ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΘΜΟ» από 
τα άλλα ταβερνάκια και 

δεν το βρίσκεις εύκολα 
κάπου αλλού, είναι ότι 
παίζει το ρόλο του καλ-
λιτεχνικού καφενείου, 

μιας και πάντα θα βρεις 
έναν Πόντιο λυράρη να 
παίζει «έναν καϊτέ».

Νέστος ποταμός
Μοναδικό ταξίδι στο ποτάμι που λατρευόταν ως θεός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Θάσος  01-02-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.: 2578
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προ-
μήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», 
Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER 

ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]

Ο Δήμαρχος Θάσου, επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής, που συμφωνεί με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής Διακήρυξης και μελέτης, για την ανακήρυξη αναδό-
χων για την «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαί-
σια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προ-
τεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για 
παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10-03-2022, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , την 10-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ..

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα 161.200,00 € συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 130.000,00€  ΦΠΑ : 31.200,00€) και θα χρη-
ματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτε-
ραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις 
δημοσίου χαρακτήρα]. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, προ  ΦΠΑ. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης και τυχόν επανάληψής της θα βαρύνουν τον τελικό μειοδότη.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Παράλληλα 
θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου  www.thassos.gr.

Ο Δήμαρχος Θάσου

Ελευθέριος Κυριακίδης

Κρυμμένοι Θησαυροί
Βόλτα στα γραφικά χωριά της κοιλάδας του Νέστου

από Newsroom in Ελλά-
δα, Θράκη

Ένας παραδεισένιος 
προορισμός για τους 
λάτρεις της φύσης και 
των δραστηριοτήτων - 

Αναλυτικός οδηγός: Τι 
μπορείτε να κάνετε

Νέστος ποταμός, ο από-
λυτος προορισμός για 
τους λάτρεις της φύσης 
και της περιπέτειας. Για 

όσους έχουν επισκεφτεί 
την Ξάνθη και αναζητούν 
περαιτέρω συγκινήσεις. 
Αλλά και για όσους προ-
τίθενται να ταξιδέψουν 
πολλά χιλιόμετρα μακριά 
από την μητρόπολη για 

να βρεθούν μέσα στα πιο 
μαγευτικά τοπία της Ελ-
λάδας. Ο Νέστος αποτε-
λεί ένα από τα πιο must 
do ταξίδια!

Καβάλα
ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑ - Η ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Στο σφυρί από την ΕΤΑΔ 
παραλιακό κατάστημα 
στην Αμμόγλωσσα της 
Κεραμωτής - Τα χαρα-
κτηριστικά του τουριστι-
κού ακινήτου, τα δεδο-
μένα του διαγωνισμού

Εν όψει της καλοκαιρινής 

περιόδου, από την οποία 
μας χωρίζουν λίγοι μήνες, 
η Εταιρεία Ακινήτων Δη-
μοσίου (ΕΤΑΔ) έβγαλε στο 
σφυρί πριν λίγες ημέρες 
στο πλαίσιο διαγωνισμού, 
παραλιακό κατάστημα στην 
Αμμόγλωσσα της Κεραμω-
τής, στον νομό Καβάλας.

Πρόκειται για κατάστημα 
53,92 τμ που αναπτύσσε-
ται σε οικόπεδο 2.547 τμ, 
είναι ελεύθερο και βρίσκε-
ται εντός σχεδίου πόλεως. 
Αξίζει να σημειωθεί πως 
εκτός των κύριων χώρων 
το κατάστημα διαθέτει  ημι-
υπαίθρια έκταση εμβαδού 
170,69 τ.μ.

Πηγή: https://www.voria.
gr/article/etad-sto-sfiri-
touristiko-akinito-stin-
ammoglossa-tis-kavalas

Η παραλία, στην οποία βρί-
σκεται το τουριστικό ακίνη-
το, ξεχωρίζει για το εντυ-

πωσιακό της σχήμα που 
θυμίζει γλώσσα. Ακριβώς 
απέναντι από την Αμμό-
γλωσσα βρίσκεται η Θάσος 
και η Θασοπούλα. Η πα-
ραλία έχει μήκος 5 km και 
μόνο ένα μικρό τμήμα της, 
είναι οργανωμένο με beach 
bars, ξαπλώστρες και 
ομπρέλες.

Πηγή: https://www.voria.
gr/article/etad-sto-sfiri-
touristiko-akinito-stin-
ammoglossa-tis-kavalas

O διαγωνισμός που είναι 
ανοικτού τύπου θα έχει δι-
άρκεια μέχρι τις 3 Μαρτί-
ου, στις 14.00, ενώ η τιμή 

εκκίνησης καθορίζεται στα 
30.000 ευρώ. Η διάρκεια 
της μίσθωσης είναι 5 έτη 
με δυνατότητα παράτασης 
για άλλα 4.

Η χρήση του μισθίου όπως 
αναφέρεται στους ειδικούς 
όρους του διαγωνισμού 
προβλέπει «κάθε επιτρε-
πόμενη τουριστική χρήση, 
σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία» ενώ αναφορι-
κά με την καταβολή του μι-
σθώματος αυτή θα γίνει σε 
δυο ισόποσες εξαμηνιαίες 
δόσεις. Το βήμα ηλεκτρο-
νικής δημοπρασίας είναι 
5% επί της ανώτατης ήδη 
υφιστάμενης προσφοράς ή 

σταθερό βήμα.

Όπως αναφέρεται στους 
όρους του διαγωνισμού «το 
μίσθωμα θα αναπροσαρμό-
ζεται ετησίως κατά ποσο-
στό ίσο με το δείκτη τιμών 
καταναλωτή, όπως αυτός 
προσδιορίζεται εκάστο-
τε από την αρμόδια αρχή, 
πλέον μιας ποσοστιαίας μο-
νάδας (ΔΤΚ + 1%), σε πε-
ρίπτωση, δε, όπου το άνω 
ποσοστό είναι κατώτερο 
του 2%, η αναπροσαρμογή 
ορίζεται κατ´ ελάχιστο στο 
ποσοστό αυτό (2% επί του 
εκάστοτε καταβαλλόμενου 
μισθώματος)».
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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.

Μια .. βόλτα στην συνοικία της Παναγίας
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Νεάπολη, Χριστούπο-
λη, Καβάλα: Η ιστορία 
της πόλης και της περιο-
χής φτάνει, σύμφωνα με 
τα ευρήματα, στην προϊ-
στορική εποχή. Τον αρχι-
κό πυρήνα της αποτελεί 
η συνοικία της Πανα-
γίας που κατοικείται 
σχεδόν αδιάκοπα από 
τον 7ο π.Χ. αιώνα. Στη 

μικρή, οχυρή χερσόνη-
σο κλείστηκε η πόλη για 
2.500 χρόνια. Στις αρχές 
του 16ου αιώνα επεκτά-
θηκε έξω από αυτήν δι-
ατηρώντας τα ίδια όρια 
μέχρι το 1870. Από το 
1928 άρχισε να παίρνει 
τη σημερινή της μορφή. 
Τη στρατηγική και οικο-
νομική σημασία της στο 
πέρασμα των αιώνων 
την οφείλει κυρίως στη 
θέση της –ήταν σταθμός 
για τους θαλάσσιους 
δρόμους της περιοχής–, 
στην Εγνατία οδό που 
περνούσε και από εδώ 
συνδέοντας την Ανατο-
λή με τη Δύση, στο λι-
μάνι της και στη φυσική 
οχύρωση της χερσονή-
σου όπου ήταν κτισμένη 
η παλιά πόλη.

Είναι το πιο εμβληματικό 
σημείο της πόλης μας , 
η χερσόνησος της Πα-
ναγίας , είναι  από τις 
γραφικότερες συνοικίες 
της Καβάλας, κτισμένη 
γύρω από το κάστρο, 
από εκεί μπορεί κανείς 
να θαυμάζει την μονα-
δική θέα που ξεδιπλώ-
νετε στα πόδια του, και 

να περιπλανηθεί στα 
γραφικά σοκάκια της . 
Η εκκλησία που υπάρχει 
στην άκρη της συνοικίας 
έχει  δώσει  και το όνο-
μα της.

Για πολλούς και παλιά 
πόλη, όπως  ονομάζεται 
η “Παναγία” . Τα  ση-
μαντικότερα αξιοθέατα 
της , είναι το κάστρο και 
η ακρόπολη, το Ιμαρέτ 
και ο παλιός φάρος στο 
τέλος της οδού Θεοδώ-
ρου Πουλίδου, κάτω 
από τον οποίο υπάρχουν 
τα περιβόητα βράχια της 
Παναγίας. Τα παιδιά του 
7ου Δημοτικού σχολεί-
ου που βρίσκεται στην 
άκρη της χερσονήσου 
έχουν το προνόμιο να 
απολαμβάνουν το διά-
λειμμά τους σε ένα από 

τα ωραιότερα προαύλια 
της Ελλάδας, κομμάτι 
της οποίας αποτελούν 
το παλιό τείχος της άλ-
λοτε μικρής πόλης της 
Νεάπολης και φυσικά 
ο Φάρος.

Κομβικό σημείο στην 
παλιά πόλη είναι η πλα-
τεία του Μοχάμεντ 
Αλι, που δημιουργήθη-
κε στις αρχές του 20ού 
αιώνα με το γκρέμισμα 
των σπιτιών όπου κα-
τοικούσαν οι χριστιανοί 
κατά την τουρκοκρατία. 
Στο κέντρο υψώνεται 
το άγαλμά του, ανάμεσα 
στο κονάκι του και στην 
Εκκλησία της Παναγίας. 
Η Εκκλησία κτίστηκε 
μετά το 1965 πάνω 
στην παλιότερη μεταβυ-
ζαντινή τρίκλιτη βασιλι-
κή.

Το ορειχάλκινο άγαλμα 
του έφιππου Μοχάμεντ 
Αλι, φιλοτεχνημένο από 
τον γλύπτη Κωνστα-
ντίνο Δημητριάδη, 
έγινε κατά τη μεταφορά 
του, η αιτία να ανοίξει η 
σημερινή οδός Θ. Που-
λίδου (τότε ονομάζο-
νταν οδός Ζαλόγγου).

Η Ακρόπολη που υπάρ-
χει σήμερα κατασκευά-
στηκε από τους Οθωμα-
νούς πάνω στα ερείπια 
βυζαντινού κάστρου σε 
δύο φάσεις: το 1425 
και το 1530, όταν έγινε 
και ο εξωτερικός περί-
βολος με την προσθήκη 
του οποίου το κάστρο 
επεκτάθηκε και αύξησε 
την αμυντική του ισχύ. 
Το πιο σημαντικό τμήμα 
της ακρόπολης ήταν ο 
εσωτερικός περίβολος 
μέσα στον οποίο υπήρ-
χαν η δεξαμενή νερού 
-πάνω από την οποία 
κτίστηκε μικρό τζαμί- η 
αποθήκη πυρομαχικών 
και τροφίμων, ο κεντρι-
κός κυλινδρικός πύργος 
και τα καταλύματα της 
φρουράς.

Ο εξωτερικός περίβο-
λος, κτισμένος το δι-
άστημα 1530-1536, 
ένωνε την Ακρόπολη με 
τα περιμετρικά τείχη της 
χερσονήσου και οχύρω-
νε την πιο χαμηλή πλευ-
ρά του λόφου προς την 
πλευρά του λιμανιού. 
Σ’ αυτόν υπάρχουν οι 
δύο πύλες εισόδου στην 
ακρόπολη.

Στην Παναγία, έχουν 
βρεθεί τμήματα του 

περιβόλου και των αν-
δήρων του ιερού της 
Παρθένου, τοίχοι κτι-
ρίων από μάρμαρο, 
αγγεία, ειδώλια, ανα-
θήματα και μικρογρα-
φία ναού-αναθήματος 
(εκτίθενται στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο 
Καβάλας). Η λατρεία 
της Παρθένου συνδέεται 
με τα πρώτα χρόνια της 
ιστορίας της Νεάπολης.

Η  ..ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟ-
ΛΗ 
Θα αναφερθώ και σε 
ένα  εμβληματικό κτίριο 
που δεσπόζει πάνω από 
το  λιμάνι της πόλης. 
Ήταν όμως ο “εφιάλτης” 
για τους Καβαλιώτες τα 
χρόνια της Βουλγαρικής 
κατοχής, στα υπόγεια 
του οποίου η “ΟΧΡΑΝΑ” 
(το μισητό Βουλγαρι-
κό αστυνομικό σώμα),  
βασάνισε και σκότωσε 
πολλούς.

Το κτίριο χτίσθηκε γύρω 
στο 1905 από τον Τούρ-
κο μπέη Mehmet Ali 
Πασατζίκ, εγγονό του 
Kavalali Mehmet Ali 
Pasa. Το σπίτι είναι 
χαρακτηριστικό δείγμα 
Οθωμανικού κλασικι-
σμού με  επιδράσεις Art 
Nouveau.

 Στον Τούρκο μπέη ανή-
καν μεγάλες εκτάσεις 
γης στο Κιουτσούκ 
Ορμάν ( το οικόπεδο 
που κτίσθηκε το 16ο 
Δημοτικό όπως και η 
εκκλησία της Μεταμόρ-
φωσης ήταν δικά του). 
Ο ίδιος επίσης διετέλεσε 
δημοτικός σύμβουλος 
το 1915, επί δημαρχίας 
Κλεάνθη Τερμεντζή. 
Συνομήλικος 
, στενός φίλος και συ-
νεταίρος στα καπνά  με 
τον Αχιλλέα Βάρδα, 
εγκατέλειψε την Καβάλα 
με την ανταλλαγή των 
πληθυσμών το 1924.

Αργότερα στη Σαμ-
ψούντα, στα 1931-32 
ο Mehmet Ali, χάρισε 
ως γαμήλιο δώρο στην 
εγκατεστημένη εκεί 
πρωτότοκη θυγατέρα 
του φίλου του Αχιλλέα,  
ένα χρυσοποίκιλτο πορ-
φυρό καφτάνι του 18ου 
αιώνα, που ανήκε στη 
θεία του Yenge Hanum.

Οι πληροφορίες που 
γράφω, για τον Mehmet 
Ali Πασατζίκ, είναι από 
το εξαιρετικά εμπερι-
στατωμένο βιβλίο  της 

Χριστίνας Βάρδα :  ΣΤΑ 
ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑΣ ΒΑΡΔΑ. Το 
βιβλίο αυτό είναι μία 
ιστορική έρευνα και 
παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τα βι-
ογραφικά στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν, τις 
δραστηριότητες προσώ-
πων, την τοπική ιστορία 
της Καβάλας και της 
Θεσσαλονίκης.

Στο σημείωμα αυτό 
γνωρίζουμε την ιστο-
ρία της πόλης και  μέσα 
από φωτογραφίες στις 
γειτονιές της και συγκε-

κριμένα στην πιο παλιά 
συνοικία αυτής την Πα-
ναγία .  Φωτογραφίες 
διαφορετικών χρόνων 
. Η εκκλησία , η παλιά , 
που κατεδαφίστηκε στην 
δεκαετία του 1960. 
Πίσω της διακρίνεται το 
..νεόδμητο.. σχολείο (7ο) 
της Παναγίας . Είμαστε 
στην αρχή της δεκαε-
τίας του 1930 . Η πλα-
τεία Μεχμέτ Αλή είναι 
ακόμα αδιαμόρφωτη. Η 
άλλη φωτογραφία στην 
διασταύρωση των οδών 
Κουντουριώτου και 
Γραβιάς. Η οδός Ερμι-
όνης στην τρίτη φωτο-

γραφία  η οδός Ερμιόνης  
είναι τα σκαλάκια που 
βρίσκονται μόλις περά-
σεις το παλιό Οικονομι-
κό Γυμνάσιο (σήμερα 5ο 
)  πηγαίνοντας προς την 
Παναγία λίγο μετά στα 
αριστερά.  Η οδός Ερμι-
όνης "τα σκαλάκια" έχει 
τρεις παρόδους. Η πρώ-
τη πάροδος αρχίζει από 
εδώ που φαίνεται η φω-
τογραφία  και τελειώνει 
πάνω από τον "Πάσχο" 
στο παλιό "Aldebaran". 
Η 2η πάροδος  αρχίζει 
λίγο παραπάνω από αυ-
τήν την φωτογραφία και 
τελειώνει λίγο πριν τον 

φούρνο του "Ανδρώ-
νη" ή του "Μπάμπη" 
για τους πιο παλιούς... 
εκεί που ήταν και ο "κυρ. 
Νίκος" ο τσαγκάρης, και  
3η πάροδος  σταματάει 
κοντά στα βράχια κάτω 
από το Κάστρο. Η συνοι-
κία σε φωτογραφία από 
την άκρη του λιμενο-
βραχίονα κατά στην δι-
άρκεια κατασκευής του 
στην δεκαετία του 1930.

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



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 7ΘΑΣΟΣinfo@enachannel.gr
Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022

«Όταν το καρναβάλι 
της Ποταμιάς για ακό-
μα μια φορά αντιμετω-
πίζει συνθήκες σαμπο-
τάζ, μόνο ο Νιόνιος, η 
μασκότ του καρναβα-
λιού θα μπορέσει να 
σώσει την κατάσταση, 
με την βοήθεια πάντα 
του συλλόγου, και φέ-
τος με την δική σου 
βοήθεια!»

Η φετινή διαφημιστική 
καμπάνια του συλλόγου 
έρχεται στην μορφή ενός 
σύντομου βιντεοπαιχνι-
διού που έχει αναπτύξει 
η Creativity Films, όπου 
ο παίκτης έχει την δυνα-

τότητα να εξερευνήσει 
το χωριό της Ποταμιάς, 
έστω και εικονικά, και 
να “σώσει” το καρναβάλι 
απο το χιουμοριστικό σα-
μποτάζ που γίνεται κάθε 
χρόνο στα διαφημιστικά.

Η ιδέα του παιχνιδιού 
ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, 
όπου και ο Θωμάς Δου-
κινίτσας που κανονικά 
σκηνοθετεί τα διαφημι-
στικά ήθελε να εξερευνή-
σει τον προγραμματισμό 
ενός βιντεοπαιχνιδιού, 
και να χρησιμοποιήσει 
το τρισδιάστατο μοντέ-
λο του Διόνυσου που 
είχε δημιουργηθεί πέρυ-

σι για το online καρνα-
βάλι. Έτσι, με την πλήρη 
στήριξη του συλλόγου 
ξεκίνησε η ανάπτυξη του 
παιχνιδιού, η οποία τε-
λείωσε την υλοποίηση 
τον Δεκέμβριο.
Το παιχνίδι, το οποίο θα 
είναι διαθέσιμο για κι-
νητά στο App Store®, 
Google Play Store και 
για υπολογιστές στο 
Steam® θα έχει τις φω-
νές των μελών του συλ-
λόγου, οι οποίοι μέσω 
μιας «ομαδικής κλήσης» 
κατευθύνουν τον παίκτη 
έτσι ώστε να ανακαλύ-
ψει τι πραγματικά συνέ-
βη φέτος…

Το καρναβάλι της Ποταμιάς έγινε… videogame!

Οι αρμοδιότητες των 
νέων αντιδημάρχων 
αφορούν σε θέματα 
αθλητισμού, πολιτι-

σμού, παιδείας, νέας 
γενιάς, πολιτικών ισό-
τητας των φύλων και 
τουρισμού

Με την υπ. αριθμ. 
9/2383/31-01-2022 
(ΑΔΑ: 6ΑΞ6ΩΡΔ-4ΤΣ) 
Απόφαση του Δημάρχου 

Θάσου, Ελευθέριου Κυ-
ριακίδη, ορίζονται δύο 
νέοι αντιδήμαρχοι στον 
Δήμο Θάσου με θητεία 
από 01/02/2022 μέχρι 
31/12/2023.

Ειδικότερα:

Ορίζεται ο κ. Τσουλκάνης 
Γεώργιος του Κωνστα-
ντίνου, ως Αντιδήμαρ-
χος με αρμοδιότητες σε 
θέματα αθλητισμού, πο-
λιτισμού, παιδείας, νέας 
γενιάς και πολιτικών ισό-
τητας των φύλων
Ορίζεται ο κ. Μαριός Δη-
μήτριος του Φιλίππου, 
ως Αντιδήμαρχος με αρ-
μοδιότητες σε θέματα 
Τουρισμού
Σχετικά ο Δήμαρχος Θά-
σου, Ελευθέριος Κυρια-
κίδης δήλωσε:

«Παρά τη μεγάλη απρα-
ξία του χθες και τη δυ-
σμενή συγκυρία, η Θά-

σος συνεχίζει δυναμική 
πορεία ανάπτυξης στον 
Τομέα της Τουριστικής 
της Βιομηχανίας.

»Είναι κοινή πεποίθηση 
ότι ο Τουρισμός είναι 
κάτι παραπάνω από μία 
σημαντική οικονομική 
δραστηριότητα. Είναι βα-
σικός πυλώνας της Οικο-
νομίας μας και δυναμι-
κός μοχλός ανάπτυξης. 
Από την πρώτη στιγμή 
που αναλάβαμε τη Διοί-
κηση του Δήμου θέσαμε 
τον Τουρισμό στο κέντρο 
της Στρατηγικής μας για 
την Ανάπτυξη του τόπου 
μας.

»Στόχος μας είναι η πο-
λυμορφία του τουρι-
στικού προϊόντος και η 
στόχευση πολλών και 
διαφορετικών αγορών, 
εφαρμόζοντας σύγχρονη 
στρατηγική επικοινωνί-

ας για την προβολή του 
νησιού μας αλλά και η 
στενή και συνεχής συ-
νεργασία με τους επαγ-
γελματίες του τουρι-
σμού.

»Ο Πολιτισμός από την 
άλλη, είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι του Τουρισμού, 
ενώ ο Αθλητισμός είναι 
αδιαμφησβήτητα συνδε-
δεμένος με τον Πολιτι-
σμό. Οφείλουμε όλοι να 
κοιτάμε μπροστά και να 
συνεργαζόμαστε προς 
όφελος των παιδιών 
μας.

»Έχουμε, ωστόσο, να 
κάνουμε πολλά ακόμη. 
Η στρατηγική μας είναι 
σταθερή και αποδεσμευ-
μένη από δόγματα και 
αγκυλώσεις. Και η στρα-
τηγική αυτή δεν εγκατα-
λείπεται, δεν ανακόπτε-
ται, δεν αναστέλλεται».

Δύο νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Θάσου
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Στις 18.00 το απόγευμα 
της Δευτέρας 31 Ιανου-
αρίου ο Περιφερειάρχης 
ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος και 
οι Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας παρουσίασαν 
τον απολογισμό της διοίκη-
σης τους για το έτος 2021.

Ο κ. Περιφερειάρχης  τό-
νισε στον  πρόλογό του 
ότι τα συγκεκριμένα που 
παρουσιάστηκαν κατά την 
διάρκεια του απολογισμού 
είναι έργα που έχουν μπει 
στην τελική ευθεία και ότι 

μάλιστα αρκετά από αυτά η 
Περιφέρεια ΑΜΘ τα ”κυνη-
γούσε ” από το 2017.

Στην πρώτη εν’οτητα λοι-
πόν αναφέρθηκε στα έργα 
υποδομών ξεκινώντας με 
την κατασκευή νέου μεθο-
ριακού σταθμού στους Κή-
πους του ‘Εβρου , ένα ση-
μαντικό έργο περιφερειακή 
αλλά και εθνικής σημασί-
ας, δεύτερον η κατασκευή 
της περιφερειακής οδού 
στην Αλεξανδρούπολη 
που θα συνδέσει το λιμάνι 

της πόλης με την Εγνατία 
Οδό,τρίτον στην ηλεκτρο-
κίνηση της σιδηροδρομικής 
γραμμής Αλεξανδρούπολης 
– Ορμένιο , τέταρτον η κα-
τασκευή του μεγάλου έρ-
γου στο αρδευτικό δίκτυο 
της Ξάνθης αλλά και έργα 
που αφορούν την πεδιάδα 
του Νέστου και το οδικό δί-
κτυο της Δράμας.

Ο κ. Μέτιος αναφέρθηκε 
και στα σημαντικά σχέδια 
ανάπτυξης και αξιοποίησης 
που αφορούν τα λιμάνια 

Καβάλας και Αλεξανδρού-
πολης, ενώ παρουσίασε και 
τα ποσά που δόθηκαν για 
τον τομέα της υγείας και 
της ενίσχυσής του κατά την 
διάρκεια του κορωνοϊού.

Από την άλλη πλευρά η 
αντιπολίτευση έκρινε έντο-
να τον κ. Μέτιο τονίζοντας 
ότι παρουσίασε απλά εντυ-
πωσιακούς αριθμούς χρη-
ματικών ποσών χωρίς να 
υπάρχει κάποιο ουσιαστικό 
έργο.

Ο απολογισμός του Χρήστου Μέτιου για το 2021

Η Νέα Δημοκρατία λαμ-
βάνει 32%, ο ΣΥΡΙΖΑ 
25% και το ΠΑΣΟΚ 13%

Προβάδισμα 7 μονάδων 
έχει η Νέα Δημοκρατία 
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμ-
φωνα με δημοσκόπηση της 
Prorata. Η πανελλαδικής 
κάλυψης πολιτική έρευνα, 
που δημοσιεύτηκε στην 
ΕΦΣΥΝ, έγινε σε δείγμα 
1000 ατόμων και διεξήχθη 
κατά το διάστημα 28-31 
Ιανουαρίου 2022, περιλαμ-
βάνει δηλαδή και τα όσα 
έγιναν με τη διαχείριση της 

κακοκαιρίας Ελπίδα.

Τόσο στην πρόθεση ψήφου 
όσο και στην εκτίμηση ψή-
φου η διαφορά των δύο 
κομμάτων κινείται στα επί-
πεδα των 7 μονάδων. Κερ-
δισμένο ασφαλώς είναι το 
ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ που κινεί-
ται στο 13% στην πρόθεση 
ψήφου ενώ στην εκτίμηση 
κερδίζει 2 ποσοστιαίες μο-
νάδες από τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
την Prorata, δεν έχει μετα-
βληθεί σημαντικά η εικόνα 
του πολιτικού σκηνικού 

τους τελευταίους δύο μή-
νες.

Στο δείκτη μέτρησης της 
πρόθεσης ψήφου η Νέα 
Δημοκρατία λαμβάνει 32%, 
ο ΣΥΡΙΖΑ 25%, το ΚΚΕ 5%, 
η Ελληνική Λύση 3,5% και 
το ΜεΡΑ25  2%. Μονα-
δική εξαίρεση η εκλογική 
επιρροή του Κινήματος 
Αλλαγής / ΠΑΣΟΚ, η οποία 
διευρύνεται σταθερά, 
φθάνοντας στην παρούσα 
έρευνα το 13%.

Ως προς τον δείκτη γνώμης 
απέναντι στους πολιτικούς 
αρχηγούς, ο πρωθυπουρ-
γός συγκεντρώνει τις πε-
ρισσότερες ποσοστιαία θε-
τικές κρίσεις. Αναλυτικά, το 
36% διατηρεί θετική γνώμη 
για τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη και το 52% αρνητική, 
ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα 
το 21% θετική γνώμη και 
το 66% αρνητική, με τον 
πρώτο να υπερτερεί και 
στο σχετικό ισοζύγιο θετι-
κών – αρνητικών απόψεων. 
Τρίτος στη σχετική κατά-

ταξη αλλά με σημαντική 
δυναμική, λόγω του μεγά-
λου ποσοστού ουδέτερης 
γνώμης (49%) ανιχνεύεται 
ο Νίκος Ανδρουλάκης, για 
τον οποίο το 19% διατηρεί 
θετική άποψη, ενώ το 28% 
αρνητική.  Ακολουθούν 
κατά σειρά, ο Δημήτρης 
Κουτσούμπας, ο Γιάνης 
Βαρουφάκης και τέλος ο 
Κυριάκος Βελόπουλος, για 
τον οποίο θετική άποψη δι-
ατηρεί μόλις το 5%.

Ως προς τις στάσεις και 
τις αξιολογήσεις του πλη-
θυσμού απέναντι στη δι-
αχείριση της κακοκαιρίας 
«Ελπίδα» και τα διάφορα 
προβλήματα που αυτή δη-
μιούργησε αποτυπώνεται 
σημαντική κοινωνική δυ-
σαρέσκεια, με το βέλος της 
απόδοσης ευθυνών να έχει 
συγκεκριμένη κατεύθυνση. 
Πιο συγκεκριμένα, το 83% 
εκτιμάει ότι για τα προβλή-
ματα που δημιουργήθηκαν 
ευθύνεται σε σημαντικό 
βαθμό η ελληνική κυβέρ-
νηση, ενώ μικρή ή μηδε-

νική ευθύνη της αποδίδει 
μόλις το 16%. Ενδεικτικό 
του οριζόντιου χαρακτήρα 
της κατεύθυνσης που έχει 
η ευθύνη για τα προβλή-
ματα που δημιουργήθηκαν 
είναι το εύρημα, σύμφωνα 
με το οποίο και η πλειονό-
τητα των σημερινών ψηφο-
φόρων του κυβερνώντος 
κόμματος (περίπου 6 στους 
10) αποδίδει το μεγαλύτε-
ρο μέρος της ευθύνης στην 
κυβέρνηση.

Εν τούτοις, σε σχέση με τον 
εγκλωβισμό των οδηγών 
στην Αττική Οδό, η ευθύνη 
φαίνεται πως διαμοιράζε-
ται. Η μεγαλύτερη μερίδα 
(36%) αποδίδει την κύρια 
ευθύνη στην ελλιπή προε-
τοιμασία και χειρισμούς της 
ελληνικής κυβέρνησης, το 
32% στην ιδιωτική εταιρία 
που διαχειρίζεται τον αυτο-
κινητόδρομο, ενώ το 26% 
αποδίδει την ευθύνη στις 
χρόνιες ανεπάρκειες του 
κρατικού μηχανισμού. Πα-
ράλληλα, σύμφωνα με τα 
ευρήματα που αφορούν τη 

διαχείριση της κακοκαιρίας 
«Ελπίδα», περίπου 3 στους 
4 διατηρούν την άποψη ότι 
η προσωπική συγγνώμη 
του πρωθυπουργού «για 
τους πολίτες που ταλαι-
πωρήθηκαν, μένοντας για 
πολλές ώρες εγκλωβισμέ-
νοι στην Αττική Οδό» δεν 
ήταν ικανοποιητική και θα 
έπρεπε να υπάρξουν και 
σχετικές παραιτήσεις.

Τέλος, και παρά τη σχετική 
συζήτηση που έχει ανοίξει 
στον δημόσιο διάλογο σε 
σχέση με την αναγκαιότη-
τα ή μη της προκήρυξης 
πρόωρων εκλογών εντός 
του 2022, η πλειονότητα 
(56%) διατηρεί την άποψη 
ότι οι βουλευτικές εκλογές 
θα πρέπει να διεξαχθούν 
στο τέλος της τετραετίας, 
δηλαδή το 2023, με μια 
μικρότερη αλλά σημαντική 
μερίδα (41%) να επιθυμεί 
την διεξαγωγή πρόωρων 
εκλογών κατά τη διάρκεια 
του τρέχοντος έτους.

Πηγή : https://www.in.gr/

Δημοσκόπηση
Στις 7 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλο κερδισμένο 
το ΠΑΣΟΚ

Στην ΚΟ του Κινήματος 
Αλλαγής μίλησε ο Νίκος 
Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο 
της συζήτησης στη Βουλή 
για την πρόταση δυσπιστί-
ας που κατατέθηκε από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας μεταξύ 
άλλων ότι ο πρωθυπουρ-
γός ζήτησε μια μισή συγ-
γνώμη, σχετικά με την κα-

κοκαιρία «Ελπίδα» και ότι η 
ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ «φάσκουν 
και αντιφάσκουν».

«Η χώρα χρειάζεται όραμα 
και όχι διαχειριστές. Υπερ-
ψηφίζουμε την πρόταση 
μομφής. Χρειάζεται μια νέα 
σελίδα για τον τόπο με μια 
νέα σοσιαλδημοκρατική 
κυβέρνηση. Να απαλλα-
γεί η πατρίδα μας από τις 
παθογένειες», σημείωσε ο 
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και 
συνέχισε:

«Η πρόσφατη χιονοκαταιγί-
δα κατέδειξε για μια ακόμα 
φορά ότι ο εφησυχασμός 
και η επικοινωνιακή διαχεί-

ριση οδηγούν μόνο σε αδι-
έξοδα. Άλλο πράγμα είναι 
η ριζική μεταρρύθμιση του 
κράτους ώστε να γίνεται 
αποτελεσματικός συμπαρα-
στάτης του πολίτη κι άλλο 
να βαφτίζεις επιτελικό κρά-
τος την υπερσυγκέντρωση 
των εξουσιών στο πρόσω-
πο του πρωθυπουργού και 
μιας ομάδας στελεχών».

Παράλληλα, ο Νίκος Αν-
δρουλάκης, άσκησε δριμεία 
κριτική στη κυβέρνηση κα-
θώς ανέφερε ότι στη πρό-
σφατη κακοκαιρία φάνηκε 
η ανεπάρκεια της κυβέρνη-
σης. «Το επιτελικό κράτος 
δεν λειτούργησε. Όπως 

πέρσι με τη Μήδεια και το 
καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. 
Λάθος που επαναλαμβάνε-
ται παύει να είναι λάθος. 
Απόψε αυτοσχεδιάζουμε 
θύμιζε ο κρατικός μηχανι-
σμός», τόνισε ο πρόεδρος 
του ΚΙΝΑΛ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ση-
μείωσε ότι είναι ανεπαρκή 
τα μέτρα υποστήριξης των 
νοικοκυριών για την αντι-
μετώπιση της ακρίβειας 
ενω επεσήμανε πώς με την 
οικονομική της πολιτική 
εξυπηρετεί συγκεκριμένα 
οικονομικά συμφέροντα 
με αποτέλεσμα να διευ-
ρύνονται οι ανισότητες εις 

βάρος των ασθενέστερων 
κοινωνικών στρωμάτων.

Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ 
εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση 
στον Κυριάκο Μητσοτάκη 
και τον Αλέξη Τσίπρα λέγο-
ντας ότι «οι πολίτες έχουν 
κουραστεί από τη κοκορο-
μαχία τους», ενώ τους κα-
τηγόρησε επιδιώκουν να 
συνεχιστεί το δικομματικό 
παιχνίδι της μεταξύ τους 
αντιπαράθεσης.

«Οι πανομοιότυπες ανα-
κοινώσεις της ΝΔ και του 
ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση μας 
δείχνουν ότι ο άξονας του 
πολιτικού σκηνικού σκηνι-

κού που διαμορφώθηκε το 
2012 μετατοπίζεται πρός 
όφελος του ΚΙΝΑΛ-ΠΑ-
ΣΟΚ», τόνισε ο κ. Ανδρου-
λάκης, ενώ χαρακτήρισε 
αντικοινοβουλευτική πρα-
κτική και παλαικοκομματικό 
παιχνίδι τη χθεσινή απόφα-
ση του προέδρου της Βου-
λής να μην συνεδριάσει η 
Κ.Ο του κόμματος, καθώς 
εξελίσσεται η συζήτηση 
στην Ολομέλεια με αποτέ-
λεσμα να γίνει σήμερα το 
πρωί.

«Αυτές οι ενέργειες συ-
σπειρώνουν το κόσμο της 
Δημοκρατική παράταξης», 
τόνισε.

Ανδρουλάκης
Χρειάζεται μια νέα σελίδα για τον τόπο με μια νέα 
σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση
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Δάνεια: Δάνεια 25.000 
ευρώ χωρίς εγγυήσεις 
σε αγρότες, ποιες εί-
ναι οι προϋποθέσεις και 
ποια είναι η διαδικασία.

Οι αγρότες θα μπορούν να 
δανείζονται για τις έκτα-
κτες ανάγκες τους έως 
25.000 ευρώ, ενώ παράλ-
ληλα με το Ταμείο Μικρο-
πιστώσεων θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν μια σειρά 
χρηματοδοτικά εργαλεία 
του ΠΑΑ και φυσικά τις δυ-
νατότητες που δίνει το Τα-
μείο Εγγυοδοσίας, ύψους 
480 εκατ. ευρώ.

Εγγυητής με 20 εκατ. ευρώ 
μπαίνει το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων στο Ταμείο Μικρο-
πιστώσεων δίνοντας έτσι 
τη δυνατότητα σε αγρότες 
να μπορούν να δανείζονται, 
χωρίς ουσιαστικές εμπράγ-
ματες εγγυήσεις για να 
εξυπηρετήσουν έκτακτες 
ανάγκες τους.

Τα 20 εκατ. ευρώ προέρ-
χονται από το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
αποτελούν το «κλειδί» που 
ανοίγει την «κάνουλα» χρη-
ματοδότησης του Ταμείου 
Μικροπιστώσεων που θα 
λειτουργήσει σε συνεργα-
σία με την Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα.

Όπως δήλωσαν στο Αθη-
ναϊκό – Μακεδονικό Πρα-

κτορείο Ειδήσεων στελέχη 
του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«η λειτουργία του Ταμείου 
Μικροπιστώσεων κρίνε-
ται αναγκαία ιδιαίτερα σε 
αυτήν την περίοδο που οι 
αγρότες αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα ρευστότητας και 
η μια κρίση διαδέχεται την 
άλλη, με αποτέλεσμα να 
χρειάζονται στήριξη για να 
μπορέσουν να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα την παραγω-
γική τους δράση».

Οι αγρότες θα μπορούν να 
δανείζονται για τις έκτα-
κτες ανάγκες τους έως 
25.000 ευρώ, ενώ παράλ-
ληλα με το Ταμείο Μικρο-
πιστώσεων θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν μια σειρά 
χρηματοδοτικά εργαλεία 
του ΠΑΑ και φυσικά τις δυ-
νατότητες που δίνει το Τα-
μείο Εγγυοδοσίας, ύψους 
480 εκατ. ευρώ.

«Το Ταμείο Εγγυήσε-
ων Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόμο 
χρηματοδοτικό εργαλείο 
που αναπτύχθηκε από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-
σης του ΠΑΑ 2014 – 2020 
σε συνεργασία με το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Επενδύ-
σεων, για την πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση μέσω 
της εγγύησης δανείων σε 
γεωργούς, κτηνοτρόφους 
και μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις» δήλωσαν τα ίδια 

στελέχη.

Το ΥΠΑΑΤ, μέσω του 
ΠΑΑ 2014 – 2020, συμ-
μετέχει στο ΤΕΑΑ, με 
πόρους ύψους 80 εκατ. 
ευρώ, με σκοπό την πα-
ροχή εγγυήσεων στις 
Τράπεζες.

Το ΠΑΑ εγγυάται το 80% 
κάθε δανείου, που χορη-
γείται μέσω του ΤΕΑΑ και 
μέχρι ενός ποσοστού του 
συνολικού χαρτοφυλακίου 
κάθε Τράπεζας, το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 35%. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργείται μόχλευση 
των πόρων του ΠΑΑ, που 
οδηγεί στη δυνατότητα χο-
ρήγησης δανείων έως και 
480 εκ. ευρώ.

Το Ταμείο εφαρμόζεται 
μέσω δύο ειδικών δρά-
σεων του ΠΑΑ 2014-
2020:

Δράση 4.1.4 επενδύσεις σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
(Σχέδια Βελτίωσης)
Δράση 4.2.4 επενδύσεις 
σε μεταποίηση και εμπορία 
γεωργικών προϊόντων με 
τελικό προϊόν επίσης γε-
ωργικό, μέσω των Μέτρων 
της Μεταποίησης και του 
LEADER.
Από 10.000 ευρώ έως 5 
εκατ. ευρώ τα δάνεια από 
το ΤΕΑΑ
Οι αγρότες μπορούν να 
δανείζονται από το ΤΕΑΑ 
από 10.000 ευρώ μέχρι και 
5.000.000 ευρώ για επεν-
δύσεις στον πρωτογενή το-
μέα και στη μεταποίηση.
Οσοι αποδεδειγμένα επλή-
γησαν από την πανδημία 
του κορονοϊού το μέγιστο 
ύψος δανείων που μπο-
ρούν να λάβουν, χωρίς 
υποχρεώσεις για επενδύ-
σεις, φτάνουν τις 200.000 
ευρώ.

Η διάρκεια αποπληρωμής 
ανέρχεται από ένα έως 15 
χρόνια, όμως δε μπορεί 

να γίνει αργότερα από τις 
31/12/2035.

Στο πρόγραμμα συμμετέ-
χουν επτά τράπεζες, με το 
μέγιστο ύψος των δανείων 
σε πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες γεωργικές εκμε-
ταλλεύσεις και μεταποιη-
τικές επιχειρήσεις να έχει 
οριστεί στις 25.000 ευρώ.

Χρήση δανείων

Τα δάνεια μέσω του ΤΕΑΑ 
μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για επενδυτικές 
δαπάνες για την κάλυψη 
οποιωνδήποτε αναγκών 
του επιχειρηματικού σχε-
δίου, όπως του ΦΠΑ των 
επιλέξιμων δαπανών ή της 
απόκτησης μεταχειρισμέ-
νου εξοπλισμού, της από-
κτησης ζωικού ή/και φυτι-
κού κεφαλαίου καθώς και 
για την αγορά γης, έως το 
10% της συνολικής επέν-
δυσης.

Μπορούν επίσης να χρη-
σιμοποιηθούν ως κεφά-
λαια κίνησης ύψους έως 
200.000 ευρώ ή έως το 
30% του ύψους του δα-
νείου που αφορά σε επεν-
δύσεις (το κεφάλαιο κί-
νησης χορηγείται μόνο σε 
συνδυασμό με δάνειο που 
αφορά επενδυτικές δαπά-
νες), όποιο είναι μεγαλύτε-
ρο αλλά και για κεφάλαιο 
κίνησης λόγω Covid-19, 
το οποίο θα χορηγείται 
σε όσους αποδεδειγμένα 
έχουν πληγεί από την υγει-
ονομική κρίση.

Είδος δανείου

Τα δάνεια του ΤΕΑΑ δύνα-
ται να χορηγηθούν σε ωφε-
λούμενους οι οποίοι είτε 
έχουν ενταχθεί σε κάποιο 
Μέτρο του ΠΑΑ είτε όχι.

Σύμφωνα με τα στελέχη 
του ΥΠΑΑΤ, τα δάνεια 
αυτά μπορούν να λά-

βουν τις παρακάτω μορ-
φές:

Δάνειο μόνο για επενδύ-
σεις, οι οποίες δεν συνδυά-
ζονται με επιχορήγηση
Δάνειο μόνο για κάλυψη 
ιδιωτικής συμμετοχής σε 
επιχορηγούμενη επένδυση
Δάνειο για κεφάλαιο κίνη-
σης και επενδύσεις που δεν 
συνδυάζονται με επιχορή-
γηση

Δάνειο για κεφάλαιο κί-
νησης και κάλυψη ιδιω-
τικής συμμετοχής σε επι-
χορηγούμενη επένδυση

Δάνειο για κεφάλαιο κίνη-
σης, επενδύσεις που δεν 
συνδυάζονται με επιχορή-
γηση και κάλυψη ιδιωτικής 
συμμετοχής σε επιχορηγού-
μενη επένδυση
Δάνειο για επενδύσεις που 
δεν συνδυάζονται με επιχο-
ρήγηση και κάλυψη ιδιωτι-
κής συμμετοχής σε επιχο-
ρηγούμενη επένδυση
Δάνειο λόγω Covid-19, το 
οποίο δύναται να χορηγη-
θεί είτε αυτόνομα είτε σε 
συνδυασμό με τις ανωτέρω 
έξι περιπτώσεις.
Ωφελούμενοι από το ΤΕΑΑ 
γεωργοί, κτηνοτρόφοι και 
μεταποιητικές επιχειρήσεις
Δάνεια: Για τα Σχέδια Βελ-
τίωσης ωφελούμενοι μπο-
ρούν να είναι:
Φυσικά πρόσωπα, χαρα-
κτηρισμένα ως επαγγελ-
ματίες αγρότες με βάση 
το Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύ-
σεων του ΥΠΑΑΤ, με οικο-
νομικό μέγεθος εκμετάλ-
λευσης (σε όρους τυπικής 
απόδοσης) μεγαλύτερο ή 
ίσο των 8.000 ευρώ
Νομικά πρόσωπα, που 
έχουν ως κύρια δραστηρι-
ότητα τη γεωργία, με οικο-
νομικό μέγεθος εκμετάλ-
λευσης (σε όρους τυπικής 
απόδοσης) μεγαλύτερο ή 
ίσο των 8.000 ευρώ
Νέοι γεωργοί, ενταγμένοι 
στο Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 

2014 – 2020
ΚΟΙΝΣΕΠ με κύρια δραστη-
ριότητα τη γεωργία
Συλλογικά σχήματα αγρο-
τών

Σε ότι αφορά τη μετα-
ποίηση, ωφελούμενοι 
μπορούν να είναι επι-
χειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στη με-
ταποίηση, ανάπτυξη ή/
και εμπορία γεωργικών 
προϊόντων με τελικό 
προϊόν επίσης γεωργικό 
στους ακόλουθους το-
μείς:

Κρέας – πουλερικά – κο
υνέλια
Γάλα – Αυγά
Μέλι – Σηροτροφία – σαλι-
γκάρια
Ζωοτροφές
Δημητριακά
Ελαιούχα Προϊόντα
Οπωροκηπευτικά
Άνθη
Φαρμακευτικά και Αρωμα-
τικά Φυτά
Σπόροι & Πολλαπλασιαστι-
κό Υλικό
Ξύδι

Και για τις δύο δράσεις, 
οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
είναι εγκατεστημένοι και 
να λειτουργούν στην Ελ-
λάδα, να χαρακτηρίζονται 
ως πολύ μικρές, μικρές ή 
μεσαίες επιχειρήσεις, να εί-
ναι οικονομικά βιώσιμοι, με 
βάση τα κριτήρια της Τρά-
πεζας από την οποία δα-
νείζονται και να μην έχουν 
ενταχθεί σε διαδικασία δι-
άσωσης ή αναδιάρθρωσης.

Παράλληλα θα πρέπει να 
μην έχουν υπαχθεί σε συλ-
λογική διαδικασία αφε-
ρεγγυότητας (ή άλλη ισο-
δύναμη διαδικασία), ούτε 
να πληρούν τα κριτήρια 
υπαγωγής σε διαδικασία 
αφερεγγυότητας κατόπιν 
αιτήσεων των πιστωτών 
τους αλλά και να μη δρα-
στηριοποιούνται σε απαγο-
ρευμένους τομείς.

Δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς εγγυήσεις – Η διαδικασία, 
οι δικαιούχοι
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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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!!

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

Ελληνική… θεία αμέλεια
Στις 30-6-1911 το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών ανακοίνωσε την παρακάτω οδηγία, 
¨Είναι απολύτως αναγκαίο να γίνει καλά κατανοητό  από τους Αλβανούς ότι η Ελλάδα 
ποτέ δεν είχε μια εχθρική και απειλητική συμπεριφορά απέναντι τους. Αντιθέτως η δημι-
ουργία ενός ανεξαρτήτου Αλβανικού κράτους είναι μέσα στα συμφέροντα της Ελλάδος 
γιατί από ανάγκη θα είναι ένας πιστός φίλος και απαραίτητος σύμμαχος για εμάς.¨ Την 
οδηγία αυτή ακολουθεί η Ελλάδα και πιστά. Η πίστη αυτή δεν διαλύθηκε όταν δέχτηκε να 
αποσυρθεί από την Βόρεια  Ήπειρο ο ελληνικός στρατός που την απελευθέρωσε 2 φορές 
μεταξύ Βαλκανικών πολέμων και Α΄ Π.Π.

Η Ελλάδα εγκατέλειψε στην προστασία της Κοινωνίας των Εθνών από το 1921, συμπα-
γής ελληνικούς πληθυσμούς με ελληνικά σχολεία για το Αργυρόκαστρο από το 1633 για 
την Κορυτσά από το 1724 στην Μοσχόπολη από το 1840 κλπ. Δισεκατομμύρια δραχμών 
η δολαρίων διοχετεύθηκαν από την Ελλάδα στην Αλβανία.  Τα νοσοκομεία της Ελλάδος 
έσωσαν την ζωή χιλιάδων Αλβανών αλλά η ρητορική μίσους των αξιωματούχων της Αλ-
βανίας καλά κρατεί. Τι κάνουμε;

Η επιτυχία ενός μαθη-
τή στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις αλλά 

και στις ενδοσχολικές 
γραπτές και προφορικές 
του δοκιμασίες οφείλεται 
κατά περίπου 50% στο 
σωστό προγραμματισμό 
της μελέτης του. 

Καθημερινα συζητώ με 
μαθητές για το πώς δια-
βάζουν τα μαθήματά τους, 
τους ενθαρρύνω να ασκή-
σουν την αυτοκριτική τους 
για το τι κάνουν σωστό 
και λάθος και σχεδιάζου-
με από κοινού πώς να πε-
τύχουν το στόχο τους με 
τον ευκολότερο και απο-
τελεσματικότερο για αυτά 
τρόπο καταλήγοντας σε 
πολλά και σημαντικά πορί-
σματα…..

Ποια είναι τα πιο συχνά 
λάθη στη μελέτη των μα-
θητών;

• ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΕΛΕΥ-
ΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
• ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΜΕ ΛΑ-
ΘΟΣ ΤΡΟΠΟ
• ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟ-
ΜΗ

Δεν υπάρχει ΄΄μαγικός’’ 
αριθμός ωρών που χρει-
άζεται να μελετά ένας 
μαθητής για να πετύχει 
άριστες επιδόσεις ούτε 
συγκεκριμένες πατέντες 
και τρόποι εκμάθησης που 
βοήθησαν εμάς ως μαθη-
τές, μπορούν σίγουρα να 
βοηθήσουν και τα παιδιά 
μας. Ας χαλαρώσουμε λοι-

πόν, ας γνωριστούμε με το 
μαθητή, ας τον αφήσουμε 
να γνωρίσει τον εαυτό του 
και ας ‘’περπατήσουμε’’ 
στα 2  παρακάτω απλά και 
αλάνθαστα βήματα-κανό-
νες  που θα οδηγήσουν 
τους μαθητές να μελετούν 
αποτελεσματικά σύμφω-
να με τη δική τους προ-
σωπικότητα.

ΒΗΜΑ 1  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑ-
ΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑ-
ΘΗΤΗ

Είναι απόλυτα σημαντικό 
να γνωρίζουμε το μαθησι-
ακό προφιλ του παιδιού ή 
μαθητή μας. Υπάρχουν αξι-
όλογα ψυχοματρικά τεστ 
μαθησιακού προφίλ που 
μπορούν να μας δώσουν 
πληροφορία για τον τύπο 
του κάθε μαθητή (ακου-
στικός, λεκτικός, ενδρο-
προσωπικός, κιναισθη-
τικός, κ.ά) Έτσι εμείς, το 
ίδιο και όλοι όσοι ασχο-

λούνται με την εκπαίδευσή 
του, θα ξέρουν τι είδους 
απαιτήσεις μπορούν να 
έχουν από αυτό. 

Για παράδειγμα, ισχύει 
ότι ένας ακουστικός τύ-
πος μαθητή ενδεχομένως 
έχει μάθει το μάθημα της 
ιστορίας απλά παρακολου-
θώντας τη παράδοση στο 
σχολείο! Χρήσιμη πληρο-
φορία!!  Δεν νομίζετε;

ΒΗΜΑ 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δημιουργήστε ένα εξα-
τομικευμένο πρόγραμμα 
μελέτης με το μαθητή! Ο 
τρόπος απλός..
• Αρχικά,  καταγρά-
φουμε τις καθημερινές 
υποχρεώσεις τις εβδομά-
δας σε σχολείο και στις 
εξωσχολικές δραστηριό-
τητες. 
• Αξιοποιώντας την 
αρχή του ισόχρονου (το 
ελάχιστο που πρέπει να 
μελετάμε ένα μάθημα εί-
ναι όσες ώρες το διδασκό-
μαστε), αφήνουμε το παιδί 
από μόνο του να βρει τις 
ώρες που πρέπει να αφι-
ερώσει στη μελέτη του 
ώστε να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του.
• Επαναπροσδιορί-
ζουμε το πρόγραμμα με-
λέτης σε περίπτωση που 
χρειάζεται αλλαγές λίγες 
εβδομάδες μετά την υλο-
ποίησή του.

Καλή σας επιτυχία!

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

"Προγραμμα-
τίζοντας τη 
μελέτη του 
παιδιού μας 
εύκολα ακο-
λουθώντας 2 
απλούς κανό-
νες"

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ

Όταν ρώτησαν τον Θεμιστοκλή τι ιδέα είχε για 
τους μεγάλους άνδρες, απάντησε:

‘’Οι μεγάλοι άνδρες ομοιάζουν με τις βελανιδιές. 
Όταν βρέχει οι διαβάτες τρέχουν και ζητούν κατα-
φύγιο κάτω από τα φυλλώματά τους. Όταν όμως 
κάνει καλό καιρό, κόβουν τα κλαδιά τους και τα 
καταστρέφουν.’’

7.2.1790 Ο Λάμπρος Κατσώνης υφίσταται πανωλεθρία απο 
τον Τουρκικό στόλο στη ναυμαχία της Άνδρου.

9.2.1828 Ο Ιμπραήμ Πασάς με δύναμη 15.000 ανδρών κα-
ταλαμβάνει αμαχητί την Τρίπολη. Η επανάσταση κινδυνεύει 
σοβαρά να σβήσει.

9.2.1857 Πεθαίνει στη Κέρκυρα ο Εθνικός μας ποιητής Δι-
ονύσιος Σολωμός

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

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν….. 
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Γράφει 
ο Γιάννης Κιμπουρόπουλος

Η στεγαστική κρίση, που 
ξέσπασε πρώτη φορά στην 
Ελλάδα το 2010, επα-
νέρχεται οξύτερη με την 
πολιτική της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, λέει στην «Εφ.
Συν.» η Θεανώ Φωτίου, 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία (στη 
Β΄ Αθήνας Νότιου Τομέα), 
αναπληρώτρια τομεάρχης 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
που το πέρασμά της από 
τον αντίστοιχο υπουργικό 
θώκο την περίοδο 2015-
2019 ταυτίστηκε με τη 
διάχυση του Κοινωνικού 
Εισοδήματος Αλληλεγγύης 
(ΚΕΑ) σε ένα ευρύ τμήμα 
της καθημαγμένης από τα 
Μνημόνια κοινωνίας.
Η Θεανώ Φωτίου, προφα-
νώς με εφαλτήριο και τις 
ευαισθησίες που προκύ-
πτουν από τη μακρόχρονη 
ερευνητική και ακαδημαϊκή 
εμπειρία της ως καθηγήτρια 
Αρχιτεκτονικής, το τελευ-
ταίο διάστημα έχει εστιάσει 
τις παρεμβάσεις της στη 
νέα κρίση κατοικίας που 
βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη. Ξεκινώντας από την 
εκτόξευση των δαπανών 
στέγασης και φτάνοντας 
στο εκρηκτικό πρόβλημα 
στεγαστικού αποκλεισμού 
για εκατοντάδες χιλιάδες 
νοικοκυριά, που προκύπτει 
από τον ολέθριο συνδυα-
σμό πτωχευτικού νόμου, 
πλειστηριασμών και αύξη-
σης τιμών και ενοικίων στα 
όρια μιας νέας φούσκας, η 
αναχαίτιση αυτής της κρί-
σης, μας λέει, απαιτεί σύν-
θετα μέτρα πολιτικής και 
στην πλευρά των εισοδη-
μάτων και στην πλευρά της 
προσφοράς κατοικίας.

• Εκτιμάτε ότι το στεγαστι-
κό πρόβλημα στη χώρα μας 
μπορεί να εξελιχθεί σε στε-
γαστική κρίση; Ποιες είναι 
οι συνιστώσες της;

Το στεγαστικό πρόβλημα 
στην Ελλάδα είχε εξελι-
χθεί σε οξύτατη στεγαστική 
κρίση για πρώτη φορά το 

2010. Από το 2015 μέχρι 
το 2019 άρχισε να μετρι-
άζεται. Δυστυχώς με την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη η 
στεγαστική κρίση επιδει-
νώνεται εκ νέου δραματικά 
από το 2020 ως αποτέ-
λεσμα των πολιτικών που 
άσκησε κατά την πανδημία 
και το τελευταίο εξάμηνο, 
με την ενεργειακή κρίση 
και τον πληθωρισμό. Στε-
γαστική κρίση βιώνει ένα 
νοικοκυριό όταν εξαντλεί 
πάνω από το 40% των ει-
σοδημάτων του σε δαπά-
νες στέγης. Νοίκι ή δάνειο, 
ηλεκτρικό, νερό, κοινόχρη-
στα, θέρμανση ή ψύξη.

Στην Ευρώπη ο πληθυ-
σμός σε στεγαστική κρίση 
το 2019 ήταν 9,9% ενώ 
στην Ελλάδα 32,6%, σύμ-
φωνα με τη Eurostat, το 
υψηλότερο στην Ευρώπη. 
Σήμερα αυτό το ποσοστό 
εκτιμάται ότι έχει ανέλθει 
στο 40%. Δηλαδή σε σύ-
νολο 4,1 εκατ. νοικοκυριών 
δεν τα βγάζουν πέρα 1,7 
εκατ. νοικοκυριά. Τα πο-
σοστά επαληθεύουν αυτό 
που ξέρουμε εδώ και δύο 
χρόνια, ότι δηλαδή τα εισο-
δήματα πολλών νοικοκυ-
ριών εξαντλούνται από τη 
2η έως την 3η εβδομάδα. 
Διότι όταν οι στεγαστικές 
δαπάνες υπερβαίνουν το 
40% των δαπανών διαβίω-
σης δεν αφήνουν χώρο για 
τα έξοδα διατροφής, υγεί-
ας, παιδείας, πολιτισμού, 
μεταφοράς, επικοινωνίας, 
ένδυσης και οικιακών ει-
δών. Οσο τα εισοδήματα 
μειώνονται και οι δαπάνες 
στέγης αυξάνονται τόσο το 
πρόβλημα οξύνεται.

Το ζήσαμε την περίοδο 
2010 - 2015, όταν τα νοι-
κοκυριά έχασαν το 37% 
των εισοδημάτων τους, 
«κοκκίνισαν» τα στεγαστικά 
δάνεια, άρχισαν οι εξώσεις 
και οι θάνατοι από μαγκά-
λια και κεριά. Από το 2015 
έως το 2019 η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει τα εισοδή-
ματα κατά 20% και μειώνει 
τις στεγαστικές δαπάνες 
με ένα σύνολο μέτρων και 

νέων πολιτικών. Αυτή η 
πορεία ανετράπη από το 
2019 και μετά. Σήμερα η 
στεγαστική κρίση οξύνεται 
εκ νέου. Είναι μια αόρα-
τη βόμβα στα θεμέλια της 
κοινωνίας που φτωχοποιεί 
τα νοικοκυριά και οδηγεί 
τα πιο αδύναμα στρώματα 
σε μια νέα ανθρωπιστική 
κρίση.

• Θεωρητικά είμαστε η 
χώρα του υψηλού ποσο-
στού ιδιοκατοίκησης, πάνω 
από 70%. Σε ποιες συν-
θήκες στεγάζεται και με τι 
κόστος το υπόλοιπο 25%-
30%;

Πράγματι στην Ελλάδα 
μόνο το 25,4%, δηλαδή 
1,041 εκατομμύρια νοι-
κοκυριά νοικιάζουν σπίτι. 
Ενώ όμως, τα νοικοκυριά 
υπέστησαν την πρωτοφα-
νή μείωση των εισοδημά-
των τους κατά 37% μέχρι 
το 2015, δεν μειώθηκαν 
αντίστοιχα τα νοίκια. Αντί-
θετα, από το 2011 λόγω 
του airbnb άρχισαν να 
ανεβαίνουν κατακόρυ-
φα σε ορισμένες περιοχές 
που υπέστησαν το σοκ του 
τουριστικού εξευγενισμού. 
Ξένοι επενδυτές αγορά-
ζουν μεγάλα απαξιωμένα 
ακίνητα σε κεντρικές και 
τουριστικές περιοχές, με 
αφορμή τη χρυσή βίζα, και 
τα μετατρέπουν σε airbnb, 
ενώ πρόκειται σαφώς για 
ξενοδοχειακές μονάδες πο-
λυτελείας.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., 
αντί να βάλει κανόνες στο 
airbnb, πιστή στο δόγμα ότι 
η κατοικία είναι η ατμομη-
χανή της ανάπτυξης του 
κατασκευαστικού κλάδου, 
παίρνει μέτρα για την ανα-
θέρμανση της κατασκευ-
ής αδιαφορώντας για την 
εκτίναξη των ενοικίων. Τα 
τρία τελευταία χρόνια η αύ-
ξηση των τιμών ακινήτων 
και ενοικίων φτάνει στο 
32% μεσοσταθμικά και θα 
επιταθεί από την αύξηση 
των αντικειμενικών αξιών 
κατά 20% από την 1/1/22 
στο 55% των περιοχών της 

χώρας, ενώ από την υπο-
χρεωτική ενεργειακή ανα-
βάθμιση και τις αντίστοιχες 
επιδοτήσεις θα ωφεληθούν 
μόνο οι μεγάλες περιουσίες 
που μπορούν να επενδύ-
σουν ίδια κεφάλαια.

Είναι προφανές ότι θα αυ-
ξηθούν ο αριθμός νοικοκυ-
ριών που θα περιέλθουν σε 
κατάσταση μη αξιοπρεπούς 
διαβίωσης, οι εξώσεις, ο 
δανεισμός και ο χωρικός 
τους αποκλεισμός από πολ-
λές περιοχές της πόλης.

• Ο πτωχευτικός, οι πλει-
στηριασμοί, τράπεζες και 
εταιρείες διαχείρισης «κόκ-
κινων» δανείων δημιουρ-
γούν μια μοναδική στην 
Ευρώπη κατάσταση όπου 
συσσωρεύεται ένα μεγάλο 
άεργο στεγαστικό απόθεμα. 
Αλλά την ίδια στιγμή υπάρ-
χει τρομακτική έλλειψη οι-
κονομικά προσιτής στέγης. 
Τι μέτρα θα παίρνατε για 
να διαχειριστείτε αυτή την 
αντίφαση;

Στην πραγματικότητα δημι-
ουργείται μια νέα φούσκα 
ακινήτων. Τα μέτρα που 
θα παίρναμε αφορούν την 
ανατροπή αυτής της προ-
οπτικής. Πρώτον με την 
ακύρωση του πτωχευτικού 
νόμου και την αντικατάστα-
σή του με έναν νέο νόμο 
Κατσέλη και δεύτερον με 
τη δημιουργία αποθέματος 
κατοικιών για δωρεάν ή οι-
κονομικά προσιτή κατοικία. 
Ο στόχος είναι ρεαλιστικός 
διότι υπάρχει ένα τεράστιο 
διάσπαρτο απόθεμα στο 
υπουργείο Οικονομικών, το 
απόθεμα των ασφαλιστι-
κών ταμείων αλλά και των 
δήμων και ΝΠΔΔ.

Εχουμε την εμπειρία μετα-
τροπής ακινήτων της πρό-
νοιας για στέγαση ασυνό-
δευτων προσφυγόπουλων 
(από 580 θέσεις που παρα-
λάβαμε το 2015, φτάσαμε 
τις 2.500 το 2019) και την 
εμπειρία του σχεδιασμού 
μετεγκατάστασεων καταυ-
λισμών Ρομά σε δημοτι-
κές γαίες, καθώς και της 
μετατροπής ακινήτων του 
ΕΦΚΑ σε οικονομικά προ-
σιτή κατοικία για νοικοκυ-
ριά αδύναμων και μεσαί-
ων εισοδημάτων, που τα 
ακύρωσαν οι εκλογές του 
2019. Η δημιουργία αυτού 
του αποθέματος, πέραν της 
κοινωνικής στοχοθεσίας, 
λειτουργεί και ως μηχανι-
σμός ανάσχεσης της αύ-
ξησης ενοικίων και αξιών 
κατοικίας.

• Υπήρξε στεγαστική πολιτι-
κή στην Ελλάδα ή τη δια-
μόρφωναν οι τράπεζες, ιδι-
αίτερα μετά την κατάργηση 
του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας; Ποια είναι τα βα-
σικά στοιχεία μιας σύγχρο-
νης πολιτικής ιδιαίτερα για 
τους στεγαστικά αποκλει-

σμένους;

Οχι, στην Ελλάδα δεν 
υπήρξε ποτέ ουσιαστική 
στεγαστική πολιτική ούτε 
παράδοση κοινωνικής κα-
τοικίας όπως υπήρξε στην 
Ευρώπη. Το υψηλό ποσο-
στό ιδιόκτητης στέγης, 74,6 
%, δηλαδή 3,059 εκατ. νοι-
κοκυριά είναι αποτέλεσμα 
δυο ιστορικών παραγό-
ντων: α) της απόφασης του 
νεοσύστατου κράτους που 
προέκυψε από την Επανά-
σταση του 1821 να μοιρά-
σει τις μεγάλες ιδιοκτησίες 
γης σε μικρά οικόπεδα και 
β) της αντιπαροχής, μονα-
δικού ελληνικού μηχανι-
σμού παραγωγής κατοικίας. 
Μέχρι το 1990 τα νοικοκυ-
ριά δεν δανείζονται λόγω 
απαγορευτικών επιτοκίων 
και επενδύουν τις αποταμι-
εύσεις τους στις κατοικίες 
λόγω έλλειψης τραπεζικής 
πίστης.

Μετά το τέλος του 1990 
αρχίζει ο δανεισμός που 
απογειώνεται τις εποχές 
της πλασματικής ευμάρειας 
2000-2010. Τη συνέχεια 
τη ζήσαμε. Με τη δημοσι-
ονομική κρίση τα νοικοκυ-
ριά χάνουν μέχρι το 2015 
το 37% των εισοδημάτων 
τους και αυξάνονται οι 
στεγαστικά αποκλεισμένοι. 
Το ζήτημα των στεγαστικά 
αποκλεισμένων απαιτεί μέ-
τρα άμεσης ανακούφισης 
και σύνθετα προγράμμα-
τα στέγασης και εργασίας. 
Παράλληλα, απαιτείται η 
δημιουργία στους δήμους 
συνεργατικών και συλλο-
γικών φορέων μετατροπής 
και διαχείρισης υφιστάμε-
νου ανενεργού οικιστικού 
αποθέματος για να στεγά-
σει μακροπρόθεσμα τους 
αποκλεισμένους.

• Είστε σε προσυνεδριακή 
διαδικασία, επεξεργάζεστε 
το πρόγραμμά σας. Ποια εί-
ναι τα βασικά μέτρα πολιτι-
κής που προτείνετε εσείς να 
περιληφθούν στο κυβερνη-
τικό πρόγραμμά σας για το 
στεγαστικό ζήτημα;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. επεξεργά-
ζεται μια σειρά προτάσεων 
που αρθρώνονται σε πέντε 
δέσμες μέτρων.

Η πρώτη δέσμη αφορά την 
κατάργηση του πτωχευτι-
κού νόμου και την αντικα-
τάστασή του με έναν νέο 
«νόμο Κατσέλη»: κούρεμα 
του ιδιωτικού χρέους και 
αποπληρωμή ανάλογα με 
το εισόδημα του καθενός, 
καθώς και άμεσα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας σε 
αδύναμα νοικοκυριά, όπως 
αυτά που εφάρμοσε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ το 2015-16 για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπι-
στικής κρίσης.

Η δεύτερη δέσμη αφορά 

την ενίσχυση του εισοδή-
ματος, με αύξηση του κα-
τώτατου μισθού στα 800 
ευρώ, επιδότηση των νοι-
κοκυριών με άνεργα μέλη, 
νέα κοινωφελή εργασία 
διευρυμένης βάσης, κατάρ-
γηση του ΕΝΦΙΑ και επιβο-
λή Φόρου στη μεγάλη Ακί-
νητη Περιουσία.

Η τρίτη δέσμη αφορά την 
Κυμαινόμενη Επιδότηση 
της Στέγης, δηλαδή τη δι-
εύρυνση του επιδόματος 
ενοικίου, ώστε να καλύπτει 
ευρύτερες δαπάνες στέγα-
σης ειδικών ομάδων που 
πλήττονται ιδιαίτερα, όπως 
είναι οι νέοι, οι μονογονεϊ-
κές οικογένειες, νοικοκυριά 
στο όριο της φτώχειας και 
φοιτητές. Παράδειγμα, οι 
εξαγγελίες του προέδρου 
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την 
κατοικία των νέων, ηλικίας 
24-40 ετών.

Τέταρτη δέσμη: Αφορά την 
ενίσχυση της μακροχρόνιας 
μίσθωσης με φορολογικά 
κίνητρα για τους ιδιοκτή-
τες, όπως άμεση κατάργη-
ση του ΕΝΦΙΑ και μείωση 
του συντελεστή φορολογί-
ας ενοικίων. Περιορισμός 
του airbnb (2-3 ακίνητα 
ανά ιδιοκτήτη), μικτή μί-
σθωση στις τουριστικές 
περιοχές και επιδότηση δή-
μων τουριστικών περιοχών 
για δημιουργία αποθέματος 
κατοικιών για δημόσιους 
λειτουργούς, επαγγελματί-
ες φροντίδας και φοιτητές.

Τέλος, απαιτείται άμεση 
δρομολόγηση ενεργειών 
για τη δημιουργία ικανού 
αποθέματος κατοικιών δη-
μοτικής, δημόσιας ή συνερ-
γατικής διαχείρισης, που 
θα πιέσει προς τα κάτω τα 
ενοίκια και θα επιτρέψει τη 
διασφάλιση οικονομικής, 
αξιοπρεπούς κατοικίας για 
όλους. Αλλά και η υλοποί-
ηση σύνθετων προγραμμά-
των στέγασης και εργασίας 
για αστέγους, εξαρτημένα 
άτομα, πρώην φυλακισμέ-
νους, Ρομά, μετανάστες και 
άλλες ιδιαίτερα ευάλωτες 
κατηγορίες που είχαμε δρο-
μολογήσει και διακόπηκαν.

Κυρίως όμως, απαιτείται 
η πολιτική ανατροπή που 
θα σταματήσει αυτή την 
τεράστια καταστροφή και 
θα ανοίξει τον δρόμο για 
την εφαρμογή αυτών των 
μέτρων. Συζητάμε, λοιπόν, 
όλα αυτά τα μέτρα αυτό 
το Σαββατοκύριακο και με 
αφορμή την πρόταση μομ-
φής που κατέθεσε ο Αλέξης 
Τσίπρας καταδεικνύοντας 
ότι υπάρχει διέξοδος από 
την κοινωνική τραγωδία 
που μας επιφυλάσσει η πα-
ραμονή στην εξουσία αυ-
τής της κυβέρνησης. Πρέπει 
να επανέλθει η κοινωνική 
φροντίδα και το κοινωνικό 
κράτος που αξίζουν οι πο-
λίτες της χώρας μας.

«Η κυβέρνηση οξύνει τη στεγαστική κρίση και τρέφει 
νέα φούσκα ακινήτων»
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Συνέντευξη στον ρα-
διοφωνικό σταθμό 
του Radio ENA 90,5 
και στον Απόστολο 
Ατζεμιδάκη παραχώ-
ρησε το πρωί της Τε-
τάρτης 2 Φεβρουαρί-
ου 2022 ο γραμματέας 
του ΜεΡΑ25 Γιάνης 
Βαρουφάκης.

Όπως τόνισε ο ίδιος ο 
χιονιάς, η πανδημία και 
η ακρίβεια ανέδειξαν το 
μεγάλο ψέμα ότι δήθεν 
ο ιδιωτικός τομέας τα 
κάνει όλα καλύτερα και 
ότι το κράτος δήθεν τον 
εποπτεύει.

Σύμφωνα τον κ. Βαρου-
φάκη η συγνώμη του 
πρωθυπουργού στους 
πολίτες που ταλαιπω-
ρήθηκαν από την κακο-
καιρία είναι «κάλπικη», 
καθώς πίσω από το χάος 
κρύβεται η εύνοια σε συ-
γκεκριμένα συμφέροντα.

Γιατί ψηφίσατε κατά 
της πρότασης μομφής 
κύριε Βαρουφάκη;

Οι λόγοι που ψήφισα 
κατά τις κυβέρνησης εί-
ναι πάμπολλοι. Από που 
να ξεκινήσει κανείς; Μιας 
και μιλάω σε δημοσιο-
γράφο, από δίωξη δημο-
σιογράφων, από την δι-

ατήρηση της πανδημίας, 
που να ξεκινήσει κανείς 
και που να τελειώσει; 
Αλλά, στην συγκεκριμέ-
νη συγκυρία, με δεδο-
μένο ότι πυροδοτήθηκε 
αυτή η πρόταση μορφής 
λόγω της διαχείρισης ή 
της μη διαχείρισης της 
πανδημίας, ιδίως στην 
Αττική. Εμείς, προσπαθή-
σαμε να στοχεύσουμε σε 
αυτό που έχει πολύ με-
γάλη σημασία συνολικά 
για όλους τους Έλληνες 
κι όλες τις Ελληνίδες, 
ανεξάρτητα από το αν 
είναι αγρότες, αν είναι 
εργάτες, αν είναι μικρο-
μεσαίοι ή αν είναι φοιτη-
τες ή αν είναι οτιδήπο-
τε και αυτό είναι, όπως 
το αποκάλεσα, μεγάλο 
ψέμα, το οποίο έχει επι-
κράτηση και πολιτιστικά 
αν θέλετε στην χώρα, τα 
τελευταία 10-20 χρόνια. 
Το μεγάλο ψέμα είναι ότι 
ο ιδιωτικός τομέας ξέρει 
καλύτερα να διαχειρίζε-
ται τα μεγάλα δίκτυα της 
χώρας, είτε αυτά είναι 
αυτοκινητόδρομοι, είτε 
είναι αεροδρόμια, είτε 
είναι λιμάνια, είτε είναι 
ηλεκτρική ενέργεια, είτε 
είναι νερό. Ότι υπάρχουν 
τέσσερεις, πέντε ολιγάρ-
χες με μεγάλες  εταιρί-
ες, που είναι γνωστοί σε 
όλους μας, τους βλέπου-

με παντού και περνούν 
όλα τα έργα και όχι περ-
νούν τα έργα, αλλά περ-
νούν και την διαχείρηση 
των οργανισμών κοινής 
ωφέλειας και των υπη-
ρεσιών κοινής ωφέλειας, 
και αυτοί ξέρουν καλύ-
τερα τι γίνεται σε ένα 
κράτος. Το κράτος μετά 
τους εποπτεύει. Αυτό 
είναι το τεράστιο ψέμα. 
Και δεν ξέρουν καλύτε-
ρα οι ολιγάρχες και το 
κράτος αυτό δεν μπορεί 
να τους εποπτεύσει, για 
δυο λόγους, αυτό είπα 
στην Βουλή. Ο πρώτος 
λόγος είναι ότι η κυ-
βέρνηση ανήκει στους 
ολιγάρχες, δεν υπάρχει 
επιτελικό κράτος ή αν 
θέλετε υπάρχει επιτελικό 
κράτος αλλά το επιτελείο 
είναι τέσσερεις, πέντε ή 
έξι ολιγάρχες και η κυ-
βέρνηση μαζί με την αξι-
ωματική αντιπολίτευση 
είναι οι καθοδηγούμενες 
μαριονέτες από τους ολι-
γάρχες. Μιλάμε σταράτα 
και καθαρά, έχει μεγάλο 
κόστος για το ΜεΡΑ25 
να το λέμε αυτό. Γιατί 
ξέρετε την επόμενη μερα 
βλέπετε μια δημοσκόπη-
ση κάποιου ολιγάρχη και 
μας ρίχνει στους -2,5%.

Η δημοσκόπηση που 
βλέπουμε, μας δείχνει 

το ΜεΡΑ25 εκτός βου-
λής.

Δεν πειράζει, εμείς εί-
μαστε συνηθισμένοι σε 
αυτά. Να σας θυμίσω ότι 
μερικές εβδομάδες πριν 
τις εκλογές του Ιουλίου 
του 2019, όταν μπήκαμε 
στην Βουλή μας έδειχναν 
με 1,1%. Δεν είναι αυτό 
το ζήτημα μας, εμείς δεν 
μπήκαμε στην Βουλή 
για να μασάμε τα λόγια 
μας, εμείς μπήκαμε στην 
Βουλή για να λέμε την 
αλήθεια. Και μάλιστα, 
κατέθεσα και ένα συγκε-
κριμένο κατάλογο με ένα 
δισεκατομμύριο ευρώ, 
που θα δώσει αυτό το 
πτωχευμένο κράτος, οι 
πολίτες μας ακούνε, τα 
παιδιά τους, στους πέντε, 
έξι αυτούς ολιγάρχες και 
είπα και τα ονόματα των 
εταίρων, αν ανατρέξετε 
θα δείτε κι ποιες εταιρίες 
κατονόμασα, για έργα τα 
οποία τις επόμενες μέρες 
θα σωθούν σε αυτούς 
τους λίγους ολιγάρχες.
Όποτε δεν είναι δυνατόν 
αυτοί την στιγμή, εμείς 
σαν ΜεΡΑ25 να ανε-
χτούμε, η κορυφαία κοι-
νοβουλευτική διαδικα-
σία, που είναι η πρόταση 
μομφής μιας κυβέρνη-
σης, να μετεξελιχθεί σε 
μια κοκορομαχία, δυο 

προσώπων της ολιγαρ-
χίας. Και βλέπετε ότι ο 
ένας προσπαθεί αν πεί-
σει τον άλλον ή εμάς ότι 
είναι καλύτερος, ότι είναι 
πιο αποτελεσματικός, 
ότι ο δικός του ολιγάρ-
χης είναι καλύτερος από 
τον ολιγάρχη του άλλου. 
Εμείς βγήκαμε και είπα-
με ότι ο ελληνικός λαός 
αντιμετωπίζει μια υπαρ-
ξιακή αγωνία. Είδα αγω-
νία ύπαρξης. Εμείς πάμε 
κόντρα στην ολιγαρχία 
συνολικά, γιατί αυτή η 
ολιγαρχία, ξέρετε ξε-
ζουμίζει αυτόν τον τόπο, 
ξεζουμίζουν τώρα και το 
ταμείο ανάκαμψης. Θα 
δείτε για άλλη μια φορά 
αυτά που γινόταν την 
δεκαετία του 1990 και 
το 2000. Πέντε ολιγάρ-
χες, θα «φάνε» όλο τον 
παρά, ο οποίος θα έρθει 
από τις Βρυξέλλες και οι 
πολίτες που μας ακούνε 
αυτή την στιγμή στο ρα-
διόφωνο θα φορτωθείτε 
απλά το νέο χρέος. 

Θα το φορτωθούν 
δηλαδή οι πολίτες με 
εισφορές το χρέος οι 
πολίτες;

Προφανώς, όταν λέει ο 
κύριος Μητσοτάκης ότι 
θα πάρει 12,7 δισεκα-
τομμύρια από το ταμείο 

ανάκαμψης, για να τα 
δώσει στους «φίλους» 
του τους επιχειρηματί-
ες.. Γιατί για να πάρεις 
χρήμα, δανεικό από το 
ταμείο ανάκαμψης πρέ-
πει να το πάρεις μέσα 
από τις τράπεζες. Ξέρου-
με πολύ καλά σε ποιους 
δίνουν οι τράπεζες δά-
νεια. Για να πάει ο μι-
κρομεσαίος στην Καβά-
λα να πάρει δάνειο, δεν 
υπάρχει πιθανότητα να 
του δώσουν. Οι γνωστοί 
πτωχευμένοι τραπεζίτες 
οι οποίοι, διασύρουν την 
χώρα και ηθικά αλλά και 
ουσιαστικά καταστρέ-
φουν την οικονομία, την 
μικρομεσαία οικονομία, 
γιατί η τράπεζα δεν δίνει 
δάνειο στον μεσαίο την 
ώρα που του παίρνουν 
το μαγαζί ή το σπίτι του, 
στο πλαίσιο των πλει-
στηριασμών. 
Αυτοί πλέον διαχειρί-
ζονται τα κονδύλια που 
δανείζεται ο ελληνικός 
λαός από τις Βρυξέλλες, 
αυτά τα 12,7 δις και τα 
δίνουν σε συγκεκριμέ-
νους ολιγάρχες. 
Και αντί για αυτό στην 
Βουλή βλέπουμε μόνο 
κοκορομαχίες Τσίπρας 
με Μητσοτάκη. Για να 
μην μιλάμε για αυτό που 
πρέπει να μιλάμε.

Βαρουφάκης
 Έχω επισημάνει στον Χ. Σταϊκούρα την μείωση του Φ.Π.Α και μου 
απάντησε ότι δεν τους αφήνει η τρόϊκα
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Κινητοποιήσεις προαναγ-
γέλλει ο αγροτικός και 
κτηνοτροφικός κόσμος της 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, 
παρά τις εξαγγελίες του 
υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Σπή-
λιου Λιβανού για στήριξη 
των αγροτών με επτά νέα 
μέτρα ύψους 170 εκ. ευρώ 
με στόχο τη μείωση του κό-
στους παραγωγής. 

Έτσι την Πέμπτη 03/02 
πραγματοποιήθηκε τηλεδι-
άσκεψη των Αγροτικών και 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων 
ΑΜΘ όπου αποφασίστη-
κε ομόφωνα η κλιμάκωση 
του τρόπου διεκδίκησης 
με δυναμική κινητοποίηση  
αγροτών και Κτηνοτρόφων 
στην έδρα της Περιφέρειας 
στην Κομοτηνή  την Πέμπτη 
10/02/2022 στις 12:00 στο 
κτήριο της Περιφέρειας. 
Οι Σύλλογοι καλούν όλους 
τους αγρότες και κτηνοτρό-
φους της Περιφέρειας να 
συμμετάσχουν στη διαμαρ-
τυρία.

Λύση στα προβλήματα του 
αγροτικού κόσμου ζητάει ο 
Νίκος Κυριαζής

«Ο κόμπος έχει ξεπεράσει 
το χτένι», δηλώνει στο ENA 
Channel ο πρόεδρος του 
Αγροτικού Συλλόγου Νέ-
στου Σάββας Αργυράκης 
επιβεβαιώνοντας την πρό-
θεση αγροτών και κτηνο-
τρόφων της περιοχής μας 
να προβούν σε κινητοποι-
ήσεις. 

Τα αιτήματα των διαμαρ-
τυρόμενων αγροτών έχουν 
να κάνουν με τη μείωση 
του κόστους παραγωγής 

με άμεση κατάργηση της 
ρήτρας αναπροσαρμογής 
στο ηλεκτρικό ρεύμα, τη 
διάθεση αφορολόγητου 
πετρελαίου σε όλους τους 
αγρότες, τη μείωση των τι-
μών των αγροεφοδίων, την 
καταβολή αποζημιώσεων 
στο 100% για τις κατα-
στροφές (στο σύνολό τους 
στη ζωική και παραγωγή) 
και τέλος με τα μέτρα για 
την αναπλήρωση του αγρο-
τικού εισοδήματος από τη 
μείωση της εφαρμογής της 
νέας Κοινής Αγροτικής Πο-
λιτικής.

Ήδη κινητοποιήσεις πραγ-
ματοποιούν από χθες οι 
αγρότες της Θεσσαλίας, 
έχοντας δώσει ραντεβού με 
τα τρακτέρ και τα οχήματά 
τους στον κόμβο της Νίκαι-
ας.  Οι διαμαρτυρίες αφο-
ρούν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν και ζητούν 
από την κυβέρνηση να δο-
θούν λύσεις.

Τα αιτήματά τους είναι 
τα εξής: 

Κόστος παραγωγής:
• Θέσπιση αγροτι-
κού πετρελαίου. 
• Κατάργηση ρή-
τρας αναπροσαρμογής 
ρεύματος.
• Ενίσχυση για ζω-
οτροφές , λιπάσματα και 
αγροεφόδια. 
Νέα ΚΑΠ:
• Για τη νέα ΚΑΠ 
πάρθηκαν αποφάσεις για 
εμάς χωρίς εμάς.
• Οι ενισχύσεις να 
δίνονται σε αυτούς που 
πραγματικά δουλεύουν τη 
γη και τα ζώα. 
• Να σταματήσει η 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ να είναι 

ο φτωχός συγγενής του 
Εθνικού Αποθέματος και 
επιτέλους οι Αγρότες και 
Κτηνοτρόφοι της Α.Μ.Θ 
να εισπράττουν αυτά που 
πραγματικά δικαιούνται.

ΕΛΓΑ
• Δίκαιες και Άμεσες 
αποζημιώσεις για Αγρότες 
και Κτηνοτρόφους όποτε  
υπάρχουνε ζημίες. 
• Να εκσυγχρονιστεί 
ο αναχρονιστικός κανονι-
σμός του ΕΛΓΑ, να στελε-
χωθεί ο ΕΛΓΑ με εξειδικευ-
μένα στελέχη, να γίνονται 
οι διαδικασίες εκτίμησης 
με διαφάνεια και να υπάρ-
ξει ουσιαστική Ενεργητική 
προστασία.

ΑΤΑΚ–Ηλεκτρονικά Ενοικι-
αστήρια
• Κατάργηση του 
μέτρου αυτού, μέχρι η πολι-
τεία να ολοκληρώσει Κτη-
ματολόγιο, Αναδασμούς 
και Δασικούς χάρτες. Δεν 
είναι υποχρέωση των 
Αγροτών και Κτηνοτρόφων 
να λύσουν τα προβλήματα 
μεταξύ του κράτους και 
των ιδιοκτητών γης.

Το Αρμόδιο Υπουργείο επι-
σκέφτηκε ο περιφερειάρ-
χης Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης Χρήστος 
Μέτιος στην Αθήνα. Πιο 
αναλυτικά συναντήθηκε με 
τους υφυπουργούς Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Γιώρaγο Στύλιο και 
Σίμο Κεδίκογλου. Τους ενη-
μέρωσε για τα θέματα που 
απασχολούν τους αγρότες 
και τους κτηνοτρόφους της 
Περιφέρειάς μας, τη μείω-
ση του κόστους παραγωγής 
(λιπάσματα, φυτοφάρμακα, 
ζωοτροφές, πετρέλαιο και 

ενέργεια), τα βοσκοτόπια  
και τις διεκδικήσεις για τη 
νέα ΚΑΠ.

Λιβανός για μπλόκα | Η 
πόρτα του Υπουργείου 
είναι «ανοιχτή»

Η πόρτα του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων είναι πάντοτε 
ανοιχτή για διάλογο, τόνισε 
ο ΥπΑΑΤ, Σπήλιος Λιβανός, 
μιλώντας στα «Παραπολιτι-
κά 90,1» για τις κινητοποι-
ήσεις των αγροτών.

Σε συνέντευξη ο κ. Λιβανός 
κάλεσε σε «εξαντλητικό δι-
άλογο» τους αγρότες που 
είναι στα μπλόκα, κάτι το 
οποίο, όπως υπενθύμισε 
κάνει όπου κι αν πηγαίνει 
στην Ελλάδα και ανέφε-
ρε τα παραδείγματα αυτής 
της εβδομάδας που επισκέ-
φθηκε τον Μαραθώνα, τη 
Λακωνία και την Αργολίδα, 
περιοχές που είχαν υποστεί 
καταστροφές από τον πα-
γετό. Και τόνισε:

«Με μεγάλη χαρά θα δεχτώ 
και τα συντονιστικά όργανα 
όλων όσων διαμαρτύρο-
νται για να καθίσουμε να 
κάνουμε μια εξαντλητική 
συζήτηση και να τους εξη-
γήσουμε τις δυνατότητες 
που έχουμε ως κράτος. Δεν 
αμφισβητεί κανείς τα μεγά-
λα προβλήματα, τα οποία 
αντιμετωπίζουν σήμερα 
ούτε οι αγρότες, ούτε ο μέ-
σος Έλληνας».

Σε ερώτηση για ενδεχό-
μενο συγκρούσεων με τα 
ΜΑΤ στο μπλόκο της Νίκαι-
ας, ο ΥπΑΑΤ είπε:

«Ξέρετε τη μετριοπάθεια 

αυτής της κυβέρνησης. Εχω 
ήδη συνομιλήσει με την πο-
λιτική ηγεσία του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη. 
Είναι σαφές ότι η Αστυνο-
μία είναι εκεί ,όχι για να έρ-
θει σε ρήξη με τους παρα-
γωγούς, προς Θεού! Είναι 
εκεί για να διαφυλάξει την 
κυκλοφορία, την νομιμότη-
τα. Ο καθένας μπορεί και 
πρέπει να διαμαρτύρεται 
χωρίς να ταλαιπωρεί και 
να δημιουργεί προβλήματα 
στην υπόλοιπη κοινωνία, 
γιατί αντιλαμβάνεστε ότι 
αυτό οδηγεί σε ζούγκλα, 
όταν φυσικά ο διάλογος 
είναι συνέχεια “πάνω στο 
τραπέζι”».

Όπως είπε ο ΥπΑΑΤ η πλει-
οψηφία των αγροτών δεν 
βρίσκεται στα μπλόκα. Ανα-
γνώρισε ότι υπάρχει πραγ-
ματικό πρόβλημα στο κό-
στος παραγωγής και τόνισε 
ότι η κυβέρνηση προσπαθεί 
με κάθε τρόπο να τους στη-
ρίξει.

Εκτίμηση του κ. Λιβανού 
είναι ότι οι μαξιμαλιστικές 
διεκδικήσεις για έξοδο από 
την ΕΕ και την ΚΑΠ προέρ-
χονται από την «αγωνιστική 
διάθεση» του ΚΚΕ, ενώ σε 
ερώτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ 
είπε ότι είπε ότι επειδή ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει βεβαρημένο 
παρελθόν δεν τολμά να 
μπει σε αυτόν τον διάλογο, 
καθώς η εποχή της διακυ-
βέρνησής του ήταν πολύ 
σκληρή για τους αγρότες.

Αναφερόμενος στα μέ-
τρα που εξαγγέλθηκαν, τα 
οποία κάποιοι χαρακτήρι-
σαν «ασπιρίνες», ο ΥπΑΑΤ 
είπε ότι είναι φυσικό οι 
αγρότες να ζητούν περισ-

σότερα προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τη δίδυμη 
κρίση (κλιματική και ενερ-
γειακή) αλλά η κυβέρνη-
ση λειτουργεί μέσα σε ένα 
ασφυκτικό δημοσιονομικό 
πλαίσιο και εντός των κοι-
νοτικών κανονισμών.

Σε ερώτηση για τη ρή-
τρα αναπροσαρμογής, την 
οποία κάποιοι υποστηρί-
ζουν ότι είχε ανακοινωθεί, 
διευκρίνισε ότι συμπεριε-
λήφθη στις ανακοινώσεις 
γιατί τώρα εκδόθηκε η 
κανονιστική απόφαση και 
γιατί τώρα υπήρχε η δυνα-
τότητα δέσμευσης από την 
πλευρά της κυβέρνησης ότι 
δεν θα κοπεί κανένας λο-
γαριασμός μέχρι να γίνουν 
οι συμψηφισμοί με την 
επιδότηση κατά 80% έως 
τον Δεκέμβριο της ρήτρα 
αναπροσαρμογής και κατά 
50% για τον Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο.

Ο κ. Λιβανός αναφέρθηκε 
και στα λοιπά μέτρα, δη-
λαδή στη μείωση του ΦΠΑ 
στις ζωοτροφές από το 
13% στο 6% και στην επι-
δότηση κατά 7% επί του 
τζίρου, καθώς και στη μόνι-
μη μείωση του ΦΠΑ στα λι-
πάσματα από 13% στο 6% 
και τόνισε ότι η κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη 
προσπαθεί με σταθερότητα 
και σοβαρότητα να στηρίξει 
όσο μπορεί τους αγρότες.

Πηγή: 
h t t p s : / / w w w . v o r i a . g r /
article/livanos-gia-mploka-
a g r o t o n - i - p o r t a - t o u -
ipourgiou-ine-anichti
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ



Στις 08/12/2020, έγινε το πρώτο εμβόλιο 
παγκοσμίως για τον COVID – 19 και στις 
27/12/2020 άρχισε ο εμβολιασμός στα 
νοσοκομεία αναφοράς για την Ελλάδα. 

Μέχρι και την Κυριακή  07/02/2022, έχουν 
πραγματοποιηθεί:

• 19.378.119 εμβολιασμοί, 
• 7.794.716 εμβολιασμοί με τουλάχιστον μία (1) 
δόση,
• 7.351.928 εμβολιασμοί, έχουν ολοκληρωθεί
• 4.948.502 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης

Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ: Σε σύνολο εμβολιασμών 
138.505, έχουν εμβολιαστεί με (1) δόση 57.018, 
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 54.161, 
και έχουν πραγματοποιήσει αναμνηστική δόση 
εμβολίου 33.432

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ: Σε σύνολο εμβολιασμών 239.779, 
έχουν εμβολιαστεί με (1) δόση 96.718, έχουν 
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 92.081, και έχουν 
πραγματοποιήσει αναμνηστική δόση εμβολίου 
60.810

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ: Σε σύνολο εμβολιασμών 
202.015, έχουν εμβολιαστεί με (1) δόση 80.802, 
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 76.814, 
και έχουν πραγματοποιήσει αναμνηστική δόση 
εμβολίου 51.262

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ: Σε σύνολο εμβολιασμών 176.266, 
έχουν εμβολιαστεί με (1) δόση 73.128, έχουν 
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 69.173, και έχουν 
πραγματοποιήσει αναμνηστική δόση εμβολίου 
40.229

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ: Σε σύνολο εμβολιασμών 
182.075 έχουν εμβολιαστεί με (1) δόση 74.424, 
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 71.882, 
και έχουν πραγματοποιήσει αναμνηστική δόση 
εμβολίου 43.100

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ: Σε σύνολο εμβολιασμών 252.602, 
έχουν εμβολιαστεί με (1) δόση 98.361, έχουν 
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 92.113, και έχουν 
πραγματοποιήσει αναμνηστική δόση εμβολίου 
68.734

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται 
σε 2.047.849 και των θυμάτων σε 24.094, έχουν 
εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.088 ασθενείς, ενώ έχουν 
ελεγχθεί συνολικά 9.430.740 κλινικά δείγματα 
PCR και 49.491.673 δείγματα Rapid Ag.

Τα στοιχεία παρέχονται από την ιστοσελίδα  
https://emvolio.gov.gr

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ
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ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ &
KΡΟΥΣΜΑΤΑ 
COVID–19

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΠΛΑΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
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ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΓΕΡΑΝΟΙ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

SECURITY

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ



ΔΕΥ. – ΤΕΤ. - ΠΑΡ. 
02:00	 Αναλυτής	(Ε)
04:00	 Engine	Power	(Ε)
04:30	 Εξελίξεις	(Ε)
06:00	 Εδώ	Είμαστε	
07:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
08:30	 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
00:30	 Δελτίο	Ειδήσεων

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
01:30	 Αναλυτής	(Ε)	
03:30 Engine Power
04:00	 Εξ-Ιστορώ	(Ε)
05:00	 Κρυμμένοι		 	
	 Θησαυροί	(Ε)	
06:00	 Εδώ	Είμαστε
07:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
08:30	 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
00:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
03:30	 Ελληνική	Ταινία	
50:00	 Ιστορικά	Γεγονότα		
	 (Ε)	
06:00 Εδώ	Είμαστε 
07:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
08:30	 Τηλεπωλήσεις
10:00	 Πρώτο	Θέμα
12:00	 Τηλεπωλήσεις

 ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
01:30	 Πάμε	Τσάρκα
02:30	 Όλο	Υγεία
03:30	 Άνθρωποι	(Ε)
04:00	 Πυξίδα	
05:00	 Imam	Baildi	(Ε)
06:00	 Εξ	Ιστορώ
07:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
08:00	 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
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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
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INSTAGRAM REELS

Το Instagram Reels μας  
δίνει τη δυνατότητα να 
μοιραζόμαστε μικρά video 
(έως 15 δευτερόλεπτα) 
μέσα στο Instagram. Με 
την  προσθήκη αυτή, πα-
ρέχονται  πέντε (5) τρόποι  
κοινοποίησης περιεχομέ-
νου: τα post, τα stories, τα 
live, το IGTV και το Reels. 
Αν το ακροατήριο έχει τα 
κατάλληλα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά τότε μπο-
ρεί να μετατραπεί σε θερμό 
υποστηρικτή του Reels. Οι 
επιχειρήσεις δεν έχουν του 
πόρους (ανθρώπινους και 
οικονομικούς) για την πα-
ραγωγή επιπλέον περιεχο-
μένου και την παρακολού-
θηση ενός ακόμα μέσου, 
οπότε αν τα αποτελέσματα  
είναι θετικά, μπορείτε να 
καθυστερήσετε την είσοδο 
στο Reels μέχρι αυτό να 
καθιερωθεί αρκετά. Ωστό-
σο όσο μπαίνει κόσμος και 
ανεβαίνει το Reels θα γί-
νεται δυσκολότερο για μία 
επιχείρηση να ξεχωρίσει. 

Πλεονεκτήματα του 
Reels
Η Facebook δίνει προτεραι-
ότητα σε όσους υιοθετούν 
γρήγορα οτιδήποτε νέο 
παρουσιάζει στις πλατφόρ-
μες της.  Συνήθως το video 
απαιτεί αρκετή επένδυση 
σε χρόνο, χρήμα και παρα-
γωγή, τα Reels  είναι μικρά 
σε διάρκεια, δημιουργού-
νται εντός της πλατφόρμας 
και άρα είναι φθηνά και 
εύκολα

Το περιεχόμενο στα 
Reels είναι μόνιμο
Κάποιος να φτιάξει μικρά 
video μέσω των Stories 
αλλά τα Reels έχουν το 
πλεονέκτημα να παραμέ-
νουν, σε αντίθεση με τα 
Stories τα οποία μένουν  
για 24 ώρες, εκτός αν τα 
κάνετε highlight στο προ-
φίλ σας. Γρήγορο tip: τα 
Reels φτιάχνονται γρήγορα 
οπότε πάρτε χρόνο και δη-
μιουργήστε μαζικά, διαφο-
ρετικά reels για να τα έχετε 
στη διάθεσή σας για να τα 
ποστάρετε όποτε κρίνετε 
καλύτερο.

Τα  αρνητικά των Reels
Αν το κοινό σας είναι στο 
Instagram, τότε μπορεί να 
υποθέσετε ότι θα χρησιμο-
ποιούν ήδη τα reels, αλλά 
μπορεί να μην τα γνω-
ρίζουν.  Κρύβονται αλλά 
σύντομα θα αποκτήσουν 
δικό τους feed.  Άρα μέ-
χρι στιγμής είναι αρκετοί οι 
χρήστες που δεν τα έχουν 

ανακαλύψει.
Ένα σημαντικό μειονέκτημα 
των reels είναι ότι, προς το 
παρόν, δεν μπορείς να τα 
προγραμματίσεις. Κάτι που 
σίγουρα αποτελεί σημαντι-
κό στοιχείο της στρατηγι-
κής marketing.

Instagram: Reels vs 
Stories και IGTV
Υπό ιδανικές συνθήκες 
θα φτιάχνατε περιεχόμε-
νο για όλα τα πεδία του 
Instagram.  Ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα των Reels 
σε σχέση με τα Stories και 
την IGTV.

Τα Reels είναι εύκολα 
κοινοποιήσημα
Αν είστε tag σε ένα story 
μπορείτε με τη σειρά σας να 
το κοινοποιήσετε.  Έτσι, αν 
είστε δημιουργός έχετε πε-
ριορισμένη κάλυψη και αν 
είστε ταγκαρισμένος  δεν 
μπορείτε να εκμεταλλευτεί-
τε στο μέγιστο τη δύναμη 
του μέσου. Χάρη στα Reels, 
έχετε αυξημένη λειτουρ-
γικότητα. Ως δημιουργός 
μπορείτε να κάνετε share 
τα reels σας τόσο στο story 
σας όσο και στο grid. Οι 
θεατές μπορούν εύκολα να 
κοινοποιήσουν τα reels στα 
stories τους, επιτρέποντας 
την κάλυψη καινούριων και 
μεγαλύτερων ακροατηρίων 
πολύ πιο γρήγορα.

Τα Reels παρέχουν με-
γαλύτερη δυνητική ορα-
τότητα μέσω πολλαπλής 

ροής hashtags
Μπορείτε να χρησιμοποιή-
σετε έως 30 hashtags. Αν 
υπολογίσετε και το εύρος 
χαρακτήρων (2.000) μπο-
ρείτε να γράψετε  καλό 
κείμενο. Τα stories από 
την άλλη έχουν μόνο 10 
hashtags κάτι που περιο-
ρίζει σημαντικά το ακροα-
τήριο.

Μπορείτε να δημιουρ-
γήσετε ακροατήρια για 
retargeting μέσω των 
Reels

Όσο το Reels είναι καινού-
ριο δεν μπορεί να αξιοποιη-
θεί οικονομικά πλήρως από 
τη Facebook. Προς το πα-
ρόν δεν υπάρχουν διαφημί-
σεις. Μπορείτε να εκμεταλ-
λευτείτε τη δυναμική τους 
για να ενισχύσετε τη δια-
φήμισή σας στο Facebook 
και στο Instagram.
Σε αντίθεση με τα Stories 
ή την IGTV, τα reels μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη δημιουργία ακροα-
τηρίων για retargeting. Αν 
το ακροατήριό σας ανταπο-
κρίνεται στο περιεχόμενο 
που έχετε στα reels τότε 
μπορείτε να τους κάνετε 
retarget, αλλά  μόνο όσους 
έχουν δει μεγάλο όγκο των 
video σας.

Reels vs Tik Tok
 Το Tik Tok έχει 800 εκα-
τομμύρια χρήστες, ηλικιών 
16-24 ετών. Το Instagram 
έχει πάνω από ένα δις χρή-

στες ηλικιών από 18 έως 
24. 

Πλεονεκτήματα του 
Instagram Reels σε σχέ-
ση με το TikTok

Το Reels προσφέρει μια 
σειρά ευκαιρίες και χαρα-
κτηριστικά τα οποία δεν 
υπάρχουν στο Tik Tok μέχρι 
στιγμής.
• 14 φορές περισ-
σότερους χαρακτήρες στην 
περιγραφή
Επιτρέπει την προσθήκη 
περισσότερων χαρακτήρων 
και hashtags στην περιγρα-
φή, 2.200 σε σχέση με τους 
μόλις 150 του Tik Tok.
• Εύκολη κατανά-
λωση προϊόντος χωρίς ο 
χρήστης να φύγει από την 
πλατφόρμα
Το Tik Tok κρατάει τους 
χρήστες στην πλατφόρμα 
εμφανίζοντας video με ατε-
λείωτο ρυθμό χάρη σε έναν 
μοναδικό αλγόριθμο.
Το Instagram από την άλλη 
κρατάει το χρήστη σε μία 
ευρύτερη εφαρμογή όπου 
μπορεί να δει διαφορετικές 
μορφές περιεχομένου.

Στα Reels το στυλ του 
περιεχομένου παραμένει 
απροσδιόριστο

Στο Instagram οι δημιουρ-
γοί περιεχομένου κοινοποι-
ούν ήδη μεγάλη ποικιλία 
περιεχομένου και έτσι το 
περιβάλλον συνεχώς αλλά-
ζει. Στο Tik Tok οι χρήστες 

βλέπουν video με ήχο ενώ 
στο Instagram τα περισσό-
τερα video καταναλώνο-
νται χωρίς ήχο. Οπότε για 
να περάσουμε ένα μήνυμα, 
τότε χρησιμοποιείστε τις 
λεζάντες
.
Μειονεκτήματα του 
Instagram Reels σε σχέ-
ση με το Tik Tok

Όσον αφορά τα στατιστι-
κά τα Reels  μέχρι στιγμής 
εμφανίζει μόνο like, σχόλια 
και views, σε αντίθεση με 
το Tik Tok που έχει πλήρη 
παροχή στατιστικών. Αυτό 
σημαίνει ότι τα Reels είναι 
κατάλληλα για χτίσιμο της 
μάρκας. 

 Μπορείτε να μας στέλ-
νετε τις απορίες αλλά και 
τις ερωτήσεις σας ή προ-
βληματισμούς που έχετε, 
καθώς και προβλήματα 
που αντιμετωπίζετε σχε-
τικά με πωλήσεις ή τεχνο-
λογία στο email: piliotis@
enachannel.gr

Επίσης μπορείτε να δια-
βάσετε όλα τα νέα για 
την τεχνολογία αλλά και 
τα άρθρα στο site: www.
enanews.gr   και στην κα-
τηγορία: 
Οικονομία ->Τεχνολογία.

Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ.
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής
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Ζαφείρης Μυστακίδης
Αποζημίωση μόνο στο 20% των αμπελοκαλλιεργητών

Την ευχή να πρόκειται για 
λάθος, το οποίο το αμέσως 
επόμενο διάστημα θα δι-
ορθωθεί από την ελληνική 
πολιτεία, εξέφρασε ο πρόε-
δρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Α.Μ., 
Ζαφείρης Μυστακίδης, 
σχετικά με την ανακοίνωση 
καταβολής αποζημιώσεων 
με σκοπό την άμεση οικο-
νομική στήριξη του κλάδου 
των αμπελοκαλλιεργητών 
της Π.Ε. Καβάλας, που 
εξαιτίας της παρατεταμέ-
νης υγειονομικής κρίσης, 
έχουν υποστεί πολύ σοβα-
ρό οικονομικό πλήγμα.

Τι προβλέπει η απόφα-
ση για την αποζημίω-
ση μόνο των ποικιλιών 
Victoria και Grimson

Αξίζει να σημειωθεί ότι την 
Πέμπτη (28/1) ανακοινώ-
θηκε ότι προγραμματίζεται 
η καταβολή αποζημίωσης 
συνολικού ύψους 468.747 
ευρώ για το 2020, με σκο-
πό την άμεση οικονομική 
στήριξη του κλάδου των 
αμπελοκαλλιεργητών της 
Π.Ε. Καβάλας, οι οποίοι 
έχουν υποστεί πολύ σο-

βαρό οικονομικό πλήγμα, 
εξαιτίας της παρατεταμέ-
νης υγειονομικής κρίσης 
που βιώνει η χώρα.

Ειδικότερα, προβλέπεται 
αποζημίωση 322.866 ευρώ 
(60 ευρώ / στρέμμα) για 
την ποικιλία Victoria (αφο-
ρά το 18% των συνολικά 
καλλιεργούμενων εκτάσε-
ων αμπελιού της Π.Ε. Κα-
βάλας) και 145.881 ευρώ 
(270 ευρώ / στρέμμα) για 
την ποικιλία Grimson (αφο-
ρά το 2% των συνολικά 

καλλιεργούμενων εκτάσε-
ων αμπελιού του Π.Ε. Κα-
βάλας) σε καλλιεργητές της 
Π.Ε. Καβάλας.

«Με την απόφαση αυτή εί-
ναι σαν να λέμε ότι το 80% 
των αμπελοκαλλιεργειών 
δεν έχει υποστεί ζημιά, 
εκτός, κρατώ μια επιφύλα-
ξη και ελπίζω, τις επόμενες 
ημέρες να ακούσουμε και 
για τις υπόλοιπες ποικιλίες 
και να αλλάξει αυτή η από-
φαση…»

Πακέτο παρεμβάσεων ύψους 170 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε 
ο Λιβανός
Εσπευσμένα ανακοίνω-
σε μέτρα για την ανα-
κούφιση του κλάδου 
από τα κόστη παραγω-
γής ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σπήλιος 
Λιβανός, με τον συνο-
λικό προϋπολογισμό να 
ανέρχεται σε 170 εκατ. 
ευρώ.

Ενίσχυση κτηνοτροφίας με 
7% επί του τζίρου 3 μηνών, 
επιδότηση ζωοτροφών, έκ-
πτωση ΔΕΗ 80% και μείω-
ση ΦΠΑ λιπασμάτων

Επιδότηση των κτηνοτρό-
φων ύψους 7% του τζί-
ρου τους από τον Ιανουά-
ριο μέχρι τον Μάρτιο του 
2022, συμφηφισμός της 
έκπτωσης 80% στην ρήτρα 
αναπροσαρμογής με τον 
επόμενο λογαριασμό και 
μείωση του ΦΠΑ στα λι-
πάσματα από 13% στο 6% 
είναι οι βασικοί άξονες των 
νέων μέτρων. Το πακέτο 
παρεμβάσεων συμπληρώ-
νουν η ένταξη στο Μετα-
φορικό Ισοδύναμο της με-
ταφοράς ζωοτροφών στην 
Κρήτη για το έτος 2022 και 
η αύξηση 50% του προ-
γράμματος μεταφοράς ζω-
οτροφών στα μικρά Νησιά 
του Αιγαίου. 
Οι πρώτες αντιδράσεις των 
αγροτών που αυτές τις 
ώρες κινούνται στους ρυθ-
μούς των μπλόκων, είναι 
μάλλον αρνητικές, με αρκε-
τούς να σχολιάζουν ότι δεν 
πρόκειται για μέτρα αλλά 
για ημίμετρα. 

Τα μέτρα που ανακοίνωσε 
το πρωί της Παρασκευής 4 
Φεβρουαρίου ο Λιβανός:

Υπογραφή ΚΥΑ για την κά-
λυψη του 80% της ρήτρας 
αναπροσαρμογής στα τιμο-
λόγια ηλεκτρικού ρεύμα-
τος αγροτικής χρήσης για 
την περίοδο από Αύγου-
στο έως Δεκέμβριο 2021, 
ύψους 50 εκατομμυρίων 
ευρώ. Οι αγρότες μας θα 
δουν το ποσό αυτό να συμ-

ψηφίζεται με τον επόμενο 
λογαριασμό ηλεκτρικού 
ρεύματος. Ουδεμία διακο-
πή ρεύματος θα υπάρξει 
προτού ολοκληρωθεί αυτή 
η διαδικασία.
Για τους Ιανουάριο και Φε-
βρουάριο  κάλυψη του 50% 
της ρήτρας αναπροσαρμο-
γής για τους αγρότες και 
τις αγροτικές επιχειρήσεις. 
Το μέτρο αυτό θα εξειδι-
κευτεί με σχετική Απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας
Επιδότηση ύψους 7% επί 
του κύκλου εργασιών, δη-
λαδή επί του τζίρου  που 
θα έχουν από τον Ιανου-
άριο έως τον Μάρτιο του 
2022. Το ύψος της ενίσχυ-
σης αυτής εκτιμάται στα 30 
εκατομμύρια ευρώ.
Μείωση μόνιμα στο ΦΠΑ 
στα λιπάσματα από το 13% 

στο 6%, μια παρέμβαση 
ύψους 20.000.000 εκατομ-
μυρίων ευρώ. 
Ένταξη στο Μεταφορικό 
Ισοδύναμο τη μεταφορά 
ζωοτροφών στην Κρήτη 
για το έτος 2022, μια πα-
ρέμβαση ύψους 8.000.000 
εκατομμύριων ευρώ. Το μέ-
τρο αυτό θα εξειδικευτεί με  
Υπουργική Απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής.
Αύξηση κατά 50% το πρό-
γραμμα των μικρών νησιών 
του Αιγαίου για την μετα-
φορά ζωοτροφών, δηλα-
δή  κατά 3,5 εκατομμύρια 
ευρώ.
Ως προς την ήδη εξαγγελ-
θείσα επιστροφή του ειδι-
κού φόρου κατανάλωσης 
στο πετρέλαιο για τους 
νέους αγρότες, όσους ανή-
κουν σε συλλογικά σχήμα-
τα και όσους εντάσσονται 
σε συμβολαιακή γεωργία, 
ύψους 50 εκατομμυρίων 
ευρώ, θα εκδοθεί άμεσα 
σχετική ΚΥΑ από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών.
 

Αναλυτικά η ανακοίνω-
ση του υπουργείου ανα-
φέρει τα εξής:

Νέα μέτρα στήριξης των 
αγροτών -  Δηλώσεις ΥπΑ-
ΑΤ κ. Σπήλιου Λιβανού

Ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Σπήλιος Λιβανός εξήγγειλε 
επτά νέα μέτρα στήριξης 
των αγροτών, με στόχο τη 
μείωση του κόστους πα-

ραγωγής. Τα μέτρα είναι 
ύψους 170 εκατ. ευρώ.

Οι δηλώσεις του κ. Λιβανού 
έχουν ως εξής:

«Αυτή η κυβέρνηση, και 
προσωπικά ο Πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
έχει αποδείξει ότι θεωρεί 
τον πρωτογενή τομέα, ρα-
χοκοκαλιά ανάπτυξης της 
εθνικής μας οικονομίας.

Σήμερα, οι αγρότες μας 
βρίσκονται στο πιο κρίσιμο 
σημείο. Από την μια πλευ-
ρά,οι μεγάλες προοπτικές 
για το μέλλον, ενόψει και 
της εφαρμογής της νέας 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
των 19,3 δις ευρώ και του 
Ταμείου Ανάκαμψης.

Κι από την άλλη, αλλεπάλ-
ληλες παγκόσμιες κρίσεις 
που μας πιέζουν όλους: η 
πανδημία, οι αυξήσεις στις 
τιμές της ενέργειας, η κλι-
ματική αλλαγή και οι κατα-
στροφικές συνέπειές της.

Την δύσκολη αυτή ώρα 
των πολλαπλώνμεγάλων 
εισαγόμενων κρίσεων, στε-
κόμαστε δίπλα στους πα-
ραγωγούς με πράξεις, όχι 
με λόγια. Η κυβέρνηση το 
2021  παρά το σφικτό δη-
μοσιονομικό πλαίσιο, στή-
ριξε τους αγρότες μας με 1 
δις ευρώ.

Σήμερα, ανακοινώνουμε 7 
επιπλέον μέτρα στήριξης, 
ύψους 170 εκ ευρώ.

1)Υπογράψαμε, χθες, από 
κοινού με τους συναδέλ-
φους Υπουργούς Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, την κάλυψη 
του 80% της ρήτρας ανα-
προσαρμογής στα τιμολό-
για ηλεκτρικού ρεύματος 
αγροτικής χρήσης για την 
περίοδο από Αύγουστο έως 
Δεκέμβριο 2021, ύψους 
50 εκατομμυρίων ευρώ. 
Οι αγρότες μας θα δουν το 
ποσό αυτό να συμψηφίζε-

ται με τον επόμενο λογα-
ριασμό ηλεκτρικού ρεύμα-
τος.

Ξεκαθαρίζω ότι ουδεμία δι-
ακοπή ρεύματος θα υπάρ-
ξει προτού ολοκληρωθεί 
αυτή η διαδικασία.

2)  Για τους Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο  καλύπτουμε 
το 50% της ρήτρας ανα-
προσαρμογής για τους 
αγρότες και τις αγροτικές 
επιχειρήσεις. Το μέτρο αυτό 
θα εξειδικευτεί με σχετική 
Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας

3) Πλέον της μείωσης του 
ΦΠΑ στις ζωοτροφές από 
το 13% στο 6%, ενισχύου-
με περαιτέρω τους κτηνο-
τρόφους μας με  επιδότηση 
ύψους 7% επί του κύκλου 
εργασιών, δηλαδή επί του 
τζίρου  που θα έχουν από 
τον Ιανουάριο έως τον 
Μάρτιο του 2022. Το ύψος 
της ενίσχυσης αυτής εκτι-
μάται στα 30 εκατομμύρια 
ευρώ.

4) Μειώνουμε μόνιμα το 
ΦΠΑ στα λιπάσματα από το 
24% στο 13%, μια παρέμ-
βαση ύψους 20.000.000 
εκατομμυρίων ευρώ. (σσ. 
ενδέχεται να έχει γίνει λά-
θος από το γραφείο Τύπου 
του υπουργείου)

5) Εντάσσουμε στο Μετα-
φορικό Ισοδύναμο τη με-
ταφορά ζωοτροφών στην 
Κρήτη για το έτος 2022, 
μια παρέμβαση ύψους 
8.000.000 εκατομμύριων 
ευρώ. Το μέτρο αυτό θα 
εξειδικευτεί με  Υπουργική 
Απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.

6) Αυξάνουμε κατά 50% 
το πρόγραμμα των μικρών 
νησιών του Αιγαίου για την 
μεταφορά ζωοτροφών, δη-
λαδή  κατά 3,5 εκατομμύ-
ρια ευρώ.

Τέλος, 

7) Ως προς την ήδη εξαγ-
γελθείσα επιστροφή του 
ειδικού φόρου κατανάλω-
σης στο πετρέλαιο για τους 
νέους αγρότες, όσους ανή-
κουν σε συλλογικά σχήμα-
τα και όσους εντάσσονται 
σε συμβολαιακή γεωργία, 
ύψους 50 εκατομμυρίων 
ευρώ, θα εκδοθεί άμεσα 
σχετική ΚΥΑ από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών.

Στηρίζουμε εμπράκτως τις 
Ελληνίδες και τους  Έλλη-
νες αγρότες που υπό αντί-
ξοες συνθήκες εργάζονται 
σκληρά 365 ημέρες το χρό-
νο, παράγοντας πλούτο για 
την εθνική οικονομία, για 
όλους μας».



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
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Οι παραπάνω καταχωρήσεις δεν αποτελούν διαφημιστικό προϊόν αλλά ενημέρωση των αναγνωστών
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Φιλελλήνων 2, 65302 Καβάλα | Τηλ.: 2511 104 227, Mob.: 693 957 3595 | E-mail: info@bee-project.gr | www.bee-realestate.gr

  Πληροφορίες
Το γραφείο και οι συνεργάτες της Bee Project, δραστηριοποιούνται στον χώρο του real estate στην πόλη και στον νομό Καβάλας. Αποτελεί νέο μέλος της μεγάλης αλυσίδας της 
Bee Real Estate κι έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ακινήτων προς διάθεση.

Σήμερα το δίκτυο μας, ξεπερνά τα στενά όρια των μεσιτικών γραφείων προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών, καλύπτοντας όλες τις πιθανές ανάγκες των πελατών του σε ότι 
αφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους. Η Bee Project ,στοχεύει να κατακτήσει σύντομα μία περίοπτη θέση στην αγορά παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο 
πελατολόγιό της. Ο σεβασμός προς τους συνεργάτες και προς τους πελάτες μας, είναι μία αξία που μας διέπει.

Το όραμα της Bee Project , είναι να γίνει το αποτελεσματικότερο γραφείο, επενδύοντας σε ένα δίκαιο WIN/WIN , σύστημα κτηματομεσιτικών υπηρεσιών .

Η επαγγελματική επάρκεια των συνεργατών σε συνδυασμό με την συνέπεια και το ήθος , αποτελούν τα εχέγγυα που διαχωρίζουν το γραφείο μας από τον ανταγωνισμό.

https://bee-realestate.gr/office.php?office=35

Χαρακτηριστικά
60 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση : Κλιματισμός
Έτος Κατασκευής : 1978

Διαμέρισμα
Τίμιος Σταυρός - Σούγελο (Καβάλα)
60.000€ 1.000€/τ.μ. Κωδικός: 351004-2019

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
Μπάνια
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

Διαμέρισμα
Δεξαμενή (Καβάλα)
150.000€ 1.724€/τ.μ. Κωδικός: 351002-29

Χαρακτηριστικά
115 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
WC: 1
Θέρμανση : Άλλο
Έτος Κατασκευής : 2022

Διαμέρισμα
Δεξαμενή (Καβάλα)
188.000€ 1.635€/τ.μ. Κωδικός: 351002-5

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 5
WC: 1
Θέρμανση : Αυτόνομη Πε-
τρέλαιο
Έτος Κατασκευής : 1978
Έτος Ανακαίνισης : 2021

Διαμέρισμα
Δεξαμενή (Καβάλα)
169.000 € 1.988 €/τ.μ. Κωδικός: 351002-24

Μεζονέτα, Βύρωνας (Καβάλα),
180.000€ 1.957€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 92τ.μ., 2 
Υπνοδωμάτια, 2 Μπάνια, Parking. 
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 1, Επίπεδα: 2, WC: 2, 
Θέρμανση: Αυτόνομη Πετρέλαιο, 
Έτος Κατασκευής: 2007, Έτος 
Ανακαίνισης: 2021.

Κωδικός: 351002-25
___________________

Διαμέρισμα, Νέα Πέρα-
μος  (Ελευθερές), 95.000€ 
1.979€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 48 τ.μ., 2 
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: Όρο-
φος: 0, Θέρμανση: Άλλο, Έτος 
Κατασκευής: 2021.

Κωδικός: 351002-21
___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

250.000€ 1.773€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 141 τ.μ., 3 
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 5, Επίπεδα: 2, WC: 1, 
Θέρμανση: Κλιματισμός, Έτος 
Κατασκευής: 2021.

Κωδικός: 351002-11
___________________

Γκαρσονιέρα, Αγ. Παύλος (Κα-
βάλα), 80.000€ 2.424€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 33 τ.μ., 1 
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: Όρο-
φος: 2, WC: 1, Θέρμανση:Κεντρι-
κή Πετρέλαιο, Έτος Κατασκευής: 
2020.

Κωδικός: 351002-30
___________________

Διαμέρισμα, Δεξαμενή (Καβά-
λα), 150.000€ 1.724€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 87 τ.μ., 2 
Υπνοδωμάτια, Μπάνια, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: Όρο-
φος: 1, Θέρμανση: Έτος Κατα-
σκευής : 2022.

Κωδικός: 351002-29
___________________

Διαμέρισμα, Καλαμίτσα (Καβά-
λα), 340.000€ 2.125€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 160 τ.μ., 4 
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 4, Επίπεδα: 2, WC: 2, 
Θέρμανση: Κλιματισμός, Έτος 
Κατασκευής: 2022.

Κωδικός: 351002-14
___________________

Διαμέρισμα, Αμυγδαλεώ-
νας (Φίλιπποι), 110.000€ 
1.183€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 93 τ.μ., 3 
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 2,  WC: 1, Θέρμανση: 
Κλιματισμός, Έτος Κατασκευής: 
2021.

Κωδικός: 351002-10
___________________

Γκαρσονιέρα, Αμυγδαλεώνας 
(Φίλιπποι), 33.000€ 971€/τ.μ..

Χαρακτηριστικά: 34τ.μ., 1 
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 0, WC: 1,  Θέρμανση: 
Κλιματισμός,  Έτος Κατασκευής: 
2021.

Κωδικός: 351002-9
___________________

Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλί-
τσα (Ελευθερές), 120.000€ 
2.222€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 54 τ.μ.,  1 
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: Όρο-
φος: 3, WC: 1,
Θέρμανση: Αυτόνομη Πετρέλαιο, 
Έτος Κατασκευής: 2019.

Κωδικός: 351002-34
___________________

Διαμέρισμα, Νέα Πέρα-
μος (Ελευθερές), 75.000€ 
1.210€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 62 τ.μ., 1 
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: Όρο-
φος: 0, WC: 1

Θέρμανση: Κλιματισμός,  Έτος 
Κατασκευής: 2020.

Κωδικός: 351002-31
___________________

Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλί-
τσα (Ελευθερές), 155.000€ 
2.279€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 68 τ.μ.,  2 
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 3, WC: 1, Θέρμανση: 
Αυτόνομη Πετρέλαιο,  Έτος Κα-
τασκευής : 2019.

Κωδικός: 351002-35
____________________

Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλί-
τσα (Ελευθερές), 120.000€ 
2.222€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 54 τ.μ.,  1 
Υπνοδωμάτιο,  1 Μπάνιο, 
Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 3, WC: 1, Θέρμανση: 
Αυτόνομη Πετρέλαιο,  Έτος Κα-
τασκευής : 2019.

Κωδικός: 351002-34
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Σέρρες
Ξάφρισαν λίρες και κοσμήματα αξίας πάνω από 125 χιλ. ευρώ 
από ηλικιωμένη

Λίρες, κοσμήματα και 
μεγάλο χρηματικό ποσό 
άρπαξαν άγνωστοι από 
ηλικιωμένη γυναίκα στις 
Σέρρες.

Πρόκειται για 4 άτομα , 
τα στοιχεία των οποίων 
ταυτοποιήθηκαν από την 
Υποδιεύθυνση Ασφάλει-
ας Σερρών.

Πρόκειται για νεαρούς 
από 21 έως 28 ετών , 
δύο από τους οποίους εί-
ναι μεταξύ τους αδέλφια 
και διέρρηξαν το Δεκέμ-
βριο του 2020 την απο-
θήκη 87χρονης γιαγιάς 
που μένει στις Σέρρες.
Η γιαγιά είχε κρύψει 

στην αποθήκη χρηματι-
κό ποσό 90.000 ευρώ 
και λίρες και κοσμήματα 
αξίας 35.000 ευρώ. Οι 
δράστες με τα χρήματα 
φέρεται να αγόρασαν 
αυτοκίνητο το οποίο στη 
συνέχεια μεταβίβασαν σε 
συνεργό τους

Με αφορμή το περιστα-
τικό , ο πρόεδρος των 
αστυνομικών υπαλλή-
λων Σερρών μιλώντας 
στις ΕΠΙΛΟΓΕΣ, συμβου-
λεύει τους ηλικιωμένους 
να είναι προσεκτικοί και 
να μην έχουν στο σπίτι 
μεγάλα χρηματικά ποσά 
και αντικείμενα μεγάλης 
αξίας

Προσποιήθηκε εργαζόμενο στη Λέσχη Αξιωματικών 
Αλεξανδρούπολης και αφαίρεσε 2.200€
"Σχηματίσθηκε 
δικογραφία σε βάρος 
ημεδαπού"

Από αστυνομικούς της 
Υποδιεύθυνσης 
Α σ φ ά λ ε ι α ς 
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς 
σχηματίσθηκε 
δικογραφία σε 
βάρος ημεδαπού για 
υπόθεση απάτης σε 
βάρος ημεδαπής στην 
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η . 
Συγκεκριμένα το 
Σάββατο 29/01 το 
μεσημέρι, άγνωστος 
δράστης επικοινώνησε 
τ η λ ε φ ω ν ι κ ά 
με ιδιοκτήτρια 
κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς 
π ρ ο φ α σ ι ζ ό μ ε ν ο ς 

υπάλληλο της 
Λέσχης Αξιωματικών 
Αλεξανδρούπολης και με 
το πρόσχημα καταβολής 
χρημάτων για αγορά 
προϊόντων, κατάφερε 
κατά τη διάρκεια 
της συνδιαλλαγής 
και αποστέλλοντας 
παράλληλα μήνυμα στο 
κινητό της τηλέφωνο, που 
περιείχε σύνδεσμο (link), 
να αποκτήσει πρόσβαση 
στον λογαριασμό 
της μεταφέροντας  
το χρηματικό ποσό 
των 2.200 ευρώ 
σε λογαριασμό του 
ημεδαπού δράστη. Την 
προανάκριση ενεργεί η 
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Αλεξανδρούπολης.

Καβάλα
Στη «φάκα» μέλος σπείρας απατεώνων με λεία πάνω από… 
120.000 ευρώ!
Ο συλληφθείς 
διώκεται με ένταλμα 
σύλληψης με την 
κατηγορία της 
συγκρότησης-ένταξης 
σε εγκληματική 
οργάνωση και απάτης

Συνελήφθη το πρωί 
της Πέμπτης 3 
Φεβρουαρίου 2022, σε 
περιοχή της Καβάλας, 
από αστυνομικούς του 
Αστυνομικού Σταθμού 
Ορφανού ένας ημεδαπός, 
ο οποίος διώκεται με 
Ένταλμα Σύλληψης από 

τις Ελληνικές Δικαστικές 
Αρχές.

Ο συλληφθείς βαρύνεται 
με την κατηγορία της 
συγκρότησης-ένταξης σε 
εγκληματική οργάνωση 
και απάτη, τετελεσμένη 
και σε απόπειρα κατά 
συναυτουργία και κατ’ 
εξακολούθηση, με 
προκληθείσα ζημία άνω 
των 120.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε 
αρμοδίως.
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Δεύτερη συνεχόμενη 
επιτυχία για την Ένωση 
που αυτή τη φορά κέρδι-
σε 80-67 στο Παγκράτι, 
την ώρα που ο ΓΣΕ που 
γνώρισε τη 2η σερί ήττα 
σε εκτός έδρας παιχνίδι 
αυτή τη φορά στη Βέ-
ροια από το Φίλιππο με 
98-74

Οπως και ακριβώς και στα 
εξ αναβολής παιχνίδια της 
Τετάρτης 2 Φεβρουαρίου, 
η Καβάλα BC κέρδισε τον 
αντίπαλο της, ενώ ο ΓΣΕ 
γνώρισε την ήττα! Η Ένωση 
επικράτησε στην Αθήνα του 
Παγκρατίου με 80-67, ενώ 
η ομάδα της Ελευθερούπο-
λης ηττήθηκε από τον Φί-
λιππο στη Βέροια με 98-74 
χάνοντας έτσι έδαφος στη 
«μάχη» της ανόδου.

Καβάλα BC: Με καλή 
άμυνα και πολλές λύσεις 
στην επίθεση
Με όπλο την αποτελεσματι-
κή άμυνα αλλά και την με-
γάλη ευστοχία και από την 
περιφέρεια, όπου ευστόχη-
σε σε 12 τρίποντα, η Ένω-
ση συνέχισε στο μονοπάτι 
των επιτυχιών κερδίζοντας 
αυτή τη φορά εκτός έδρας 
το Παγκράτι με 80-67. Το 
συγκρότημα του Νίκου Πε-
νταζίδη είχε απ’ την αρχή 
του αγώνα το προβάδι-
σμα στο σκορ, έχοντας ως 
«οδηγό» τον Ζαρκαδούλα 
που πέτυχε 14 πόντους με 
4 τρίποντα. Εξαιρετικός 
ήταν και ο Οκεκουόγεν με 
12 πόντους, αλλά και ο 
Αμπατζάς με 13 πόντους με 
3 τρίποντα.

Δεκάλεπτα: 14-22, 33-40, 
47-59, 67-80
Παγκράτι (Γιαννόπου-
λος): Σταυρακούκας 11 
(3), Ζαραϊδώνης 8 (1), Γιο-
βάνης, Χαϊκάλης 6 (2), Δ. 
Τσουργιάννης 19 (1), Τζου-
γκαράκης 7, Α. Τσουργιάν-
νης 16.
Καβάλα (Πενταζίδης): 
Άρμστεντ 9 (3), Αμπατζάς 
13 (3), Καραγιάννης 3 (1), 
Καψαλός 2, Πρασίνης 2, 
Ζαρκαδούλας 14 (4), Ρά-
πτης 18, Δρόσος 4, Αγγε-
λάκος 3 (1), Οκεκουόγεν 
12, Μπανάσας.

ΓΣ Ελευθερούπολης: 
Όταν δέχεσαι σχεδόν 
100 πόντους…
Όταν σ’ ένα εκτός έδρας 
παιχνίδι δέχεσαι σχεδόν 
100 πόντους, οι ελπίδες 
για να πάρει το ροζ φύλλο 
αγώνα είναι, εκ των πραγ-
μάτων, περιορισμένες. Αυτό 
συνέβη το απόγευμα του 
Σαββάτου στον ΓΣΕ που 
γνώρισε βαριά και εν πολ-
λοίς απρόσμενη ήττα στη 
Βέροια από τον Φίλιππο με 
98-74. Έτσι μετά την ήττα 
στην Καρδίτσα, έρχεται και 
αυτή η αποτυχία με την 
οποία η ομάδα έχασε έδα-

φος στη υπόθεση της ανό-
δου. Από το ΓΣΕ ξεχώρισε 
ο Γοργόνης που πέτυχε 28 
πόντους 3 τρίποντα και ο 
Σκουλίδας με 16 και 4 τρί-
ποντα.
Δεκάλεπτα: 19-28, 42-37, 
70-57, 98-74
Φίλιππος Βέροιας (Κου-
ρουζίδης): Νικάι, Ντόβας 
16 (4), Ελευθεριάδης 5 (1), 
Πουλιανίτης 12 (1), Κοθράς 
7 (1), Παραπούρας 5 (1), 
Σουτζόπουλος 17, Ντρεκά-
λοβιτς 14 (1), Ιατρίδης 13 
(3), Πιλκούδης 2, Γαρέζος 
7 (1).
Ελευθερούπολη (Παπα-
δόπουλος): Τουντζιαράκης 
2, Ναούμης 2, Γοργόνης 
28 (3), Παπαδόπουλος 2, 
Δ. Ερμείδης 3, Σκουλίδας 
16 (4), Καρακεχαγιάς, Στα-
μπουλής 4, Π. Ερμείδης, 
Πάτρας 8, Τζόρτζεβιτς-Μα-
ρίνκοβιτς 9 (1).

Τα αποτελέσματα

Αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τα των αγώνων της 15ης 
αγωνιστικής καθώς και η 
βαθμολογία και η επόμενη 
αγωνιστική έχουν ως εξής:
Καρδίτσα-Κόροιβος Αμαλι-
άδας 83-73

Αγρίνιο-Αμύντας 61-70
Πανερυθραϊκός-Ψυχικό 
(6/2)
Παγκράτι-Καβάλα 67-80
Φίλιππος Βέροιας-Ελευθε-
ρούπολη 98-74
Δάφνη Δαφνίου-Χαρίλαος 
Τρικούπης 71-89
Μαρούσι-Οίακας Ναυπλίου 
120-68
Ρεπό: Τρίτωνας

H Βαθμολογία

1. Τρίτωνας 11-3 (1225-
1004) 25

2. Καρδίτσα 12-0 (1068-
776) 24

3. Ψυχικό 9-4 (1028-
904) 22

4. ΓΣ Ελευθερούπολης 
9-4 (1072-968) 22

5. Κόροιβος 8-6 (1078-
968) 22

6. Μαρούσι 8-6 (1156-
1039) 22

7. Καβάλα 8-5 (990-961) 
21

8. Χαρίλαος Τρικούπης 
7-6 (1021-952) 20

9. Αμύντας 7-6 (923-
915) 20

10. Φίλιππος Βέροιας 6-7 
(945-948) 19

11. Πανερυθραϊκός 6-6 
(930-855) 18

12. Αγρίνιο 4-10 (943-
1033) 18

13. Παγκράτι 4-10 (1030-
1107) 18

14. Δάφνη Δαφνίου 0-13 
(800-1222) 13

15. Οίακας 0-13 (784-
1341) 13

*** Εκκρεμούν οι (5) αγώνες 
Καβάλα – Καρδίτσα (12η 
αγωνιστική, 9/2, 17:00), 
Πανερυθραϊκός – Ελευθε-
ρούπολη (13η αγωνιστική, 
9/2, 17:00), Χαρίλαος Τρι-
κούπης – Φίλιππος Βέροι-
ας (14η αγωνιστική, 9/2, 
17:00), Αμύντας – Καρδί-
τσα (14η αγωνιστική, 16/2, 
17:00), Οίακας – Δάφνη 
Δαφνίου (14η αγωνιστική, 
16/2, 17:00).

Η Επόμενη Αγωνιστική 
(16η – 12/2, 17:00)

Αγρίνιο – Κόροιβος
Πανερυθραϊκός – Αμύντας
Παγκράτι – Ψυχικό
Φίλιππος Βέροιας -Καβάλα
Δάφνη Δαφνίου – ΓΣ Ελευ-
θερούπολης (11/2, 17:00)
Μαρούσι – Χαρίλαος Τρι-
κούπης
Τρίτωνας – Οίακας Ναυπλί-
ου

Α2’ Εθνική Μπάσκετ
Δεύτερη σερί νίκη για την Καβάλα BC, δεύτερη σερί ήττα για τον ΓΣΕ
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Οι νεαροί αθλητές και 
αθλήτριες κατέκτησαν 
τη 2η θέση στη γενική 
βαθμολογία της διοργά-
νωσης κατακτώντας 14 
χρυσά, 7 αργυρά και 6 
χάλκινα μετάλλια

Στους πρώτους αγώνες 
της χρονιάς «Φάρος Junior 
2022» που έγιναν στην 
Αλεξανδρούπολη, πήρε μέ-
ρος το Σάββατο 5/2/2022 
η προαγωνιστική ομάδα 
κολύμβησης του ΝΟΘΑ Κα-
βάλας.

Τα νεαρά παιδιά έδειξαν 
τον καλύτερο τους εαυτό 
μέσα και έξω από τον αγω-
νιστικό χώρο, κάνοντας ρε-
κόρ στα αγωνίσματα τους, 
κατακτώντας μετάλλια και 
θέσεις μέσα στους πρώ-
τους.

Οι επιδόσεις τους έχουν δι-
πλή σημασία, αφού είναι οι 
ηλικίες που δοκιμάστηκαν 
πιο πολύ από την πανδημία 
τα τελευταία δύο χρόνια. 
Παρά τις δυσκολίες κατά-
φεραν να επανακάμψουν 
και να μας χαρίσουν χαμό-
γελα επιτυχίας και ευτυχίας.

Μέρος της δικιάς τους προ-
σπάθειας, είναι και η κατά-
κτηση της Δεύτερης θέσης 
ως ομάδας στη γενική βαθ-
μολογία. Το κύπελλο τους 
αξίζει και το μόνο που μένει 
είναι η ανυπομονησία για 
το μέλλον. Στο σύνολο τα 
παιδιά κατάφεραν να κερ-
δίσουν 14 χρυσά, 7 αργυρά 
και 6 χάλκινα μετάλλια.

Οι 24 αθλητές και αθλήτρι-
ες που πήραν μέρος είναι:

Κολτσίσα Βασιλική
Σεμερτζίδου Θεοδώρα
Άλλα Τεισίντα
Ξανθοπούλου Ιωάννα
Παπαδάκη Αναστασία
Ότσου Στέλλα
Νένκογλου Ηλέκτρα
Βρύζα Ευαγγελία
Ματίδου Ευριδίκη
Ζαχαρίου Δάφνη
Κοκκινασίδου Ελπίδα
Κουμουλίδου Αναστασία
Ντουανόγλου Αργύρης
Λίτσος Στάθης
Κασιμίδης Γιάννης
Βίλγκρε Λα Μαδρίδ Φίλιπ-
πος

Γκέκας Δημήτρης
Λεβέτας Αναστάσης
Μυριανθόπουλος Θωμάς
Βρύζας Δήμος
Μασάνης Γιάννης–Οδυσ-
σέας
Κουμουλίδης Γιάννης
Κυρλής Θάνος
Φιλιππίδου Δανάη

Συγχαρητήρια στους προ-
πονητές της προαγωνιστι-
κής Ισιγόνη Βαλσαμίδου 
και Βενιαμίν Πετρίδη που 
δίνουν τον καλύτερο τους 
εαυτό για να στηρίζουν 
όλα τα παιδιά της ομάδας. 
Καθημερινά προπονούν τα 

παιδιά μέσα στην πισίνα, 
αλλά χτίζουν και σχέσεις 
ζωής, πλάθοντας χαρακτή-
ρες, διδάσκοντας ήθος και 
αξίες. Ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ και στον προπονητή 
της αγωνιστικής Νίκο Γκέκα 
που μας βοήθησε σε αυ-
τούς τους αγώνες.

Το ΔΣ θέλει επίσης να ευ-
χαριστήσει και όλους τους 
γονείς για τη συνεργασία 
και την εμπιστοσύνη και 
υποσχόμαστε να κάνουμε 
πάντα το καλύτερο και να 
είμαστε εκεί για όποιον μας 
χρειαστεί.

ΝΟΘΑ Καβάλας
Μια πόλη-μια ομάδα στους αγώνες «Φάρος Junior 2022» 
στην Αλεξανδρούπολη



Την ήττα με 2-0 γνώρισε 
ο ΑΟΚ στο «Ανθή Καρα-
γιάννη» από την Βέροια 
για την 17η αγωνιστική του 
Βόρειου Ομίλου της Super 
League 2.

Οι φιλοξενούμενοι εκμε-
ταλλεύτηκαν την νωθρότη-
τα των «αργοναυτών» στα 
πρώτα 25 λεπτά του αγώνα 
και σκόραραν σε δυο περι-
πτώσεις με τους Μούργο 
και Φοφανά. Στην συνέχεια 
οι παίκτες του Alexander 
Nouri ανέβασαν την από-
δοση τους και κατάφεραν 
να σκοράρουν στο 30’ με 

τον Στίκα, όμως ενώ στην 
αρχή ο α’ βοηθος έδειξε 
σέντρα, λίγα δευτερόλεπτα 
μετά αναίρεσε την αρχική 
του απόφαση και σήκωσε 
ετεροχρονισμένα την ση-
μαία προκαλώντας εκνευρι-
σμό στους ποδοσφαιριστές, 
το τεχνικό επιτελείο αλλά 
και τον αρκετό φίλαθλο κό-
σμο της ομάδας που έδωσε 
σήμερα το παρών στις εξέ-
δρες του «Ανθή Καραγιάν-
νη».

Στο 36’ ο Spasic θα κερ-
δίσει πέναλτι για τον ΑΟΚ, 
μετά από ανατροπή που θα 

υποστεί εντός της περιοχής, 
όμως ο Βραζιλιάνος επι-
θετικός Caiuby, ο οποίος 
έκανε το ντεμπούτο του με 
την φανέλα της Καβάλας, 
νικήθηκε από τον Βελλίδη 
ο οποίος κράτησε την εστία 
του ανέπαφη.

Στην επανάληψη οι «αργο-
ναύτες» βελτίωσαν ακόμη 
περισσότερο την απόδοση 
τους όμως δεν κατάφεραν 
να πετύχουν κάποιο τέρ-
μα. Στο 81’ ο Γροσδάνης 
σκόραρε, όμως ο διαιτη-
τής ακύρωσε το γκολ ως 
οφσάιντ ενώ στο 70’ οι 
γηπεδούχοι διαμαρτύρο-
νται – ορθώς – για πέναλτυ 
που δεν δόθηκε καθώς η 
σέντρα του Spasic, χτύπη-
σε στο απλωμένο χέρι του 
Σκόνδρα.

Τα γκολ: Μούργος 10’, 
Fofana 25’

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΟΜΑΔΩΝ

Α.Ο Καβάλα (Nouri): Κυ-
ρίτσης, Καζαντζίδης, Θω-
μαϊδης (40' Μπάουμαν), 
Στίκας, Αρμάλας, Καραγιάν-
νης (40' Μουσίγια), Σπά-
σιτς, Έμπερτ, Καϊούμπι (65' 
Γροσδάνης), Σαμπανίδης, 
Σταμένκοβιτς (85' Οκάν).

Βέροια (Δερμιτζάκης): 
Βελλίδης, Μουχάλης (81' 
Δημόπουλος), Πεταυρά-
κης, Σκόνδρας, Μαραγκός, 
Μπλέτσας, Γαβριηλίδης, 
Μούργος, Φοφανά (68' 
Πόζογλου), Γιακουμάκης 
(90' Καπνίδης), Πασάς (81' 
Παπαχρήστος).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ

Τελικές: 8-3

Τελικές στον στόχο: 5-2

Φάουλ: 11-19

Κόρνερ: 3-2

Οφσάιντ: 3-3

SUPER LEAGUE 2 – ΒΟ-
ΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – 17Η 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α.Ο Καβάλα-Βέροια 0-2

Α.Ο Τρίκαλα-ΑΕ Λάρισα 0-1

Ολυμπιακός Βόλου-Ολυ-
μπιακός Β’ 2-3

Νίκη Βόλου-Πανσερραϊκός 
1-0

Αλμωπός Αριδαίας-Ηρα-
κλής 0-2

ΠΑΟΚ Β’-Απόλλων Λάρισας 
3-0

Θεσπρωτός-Απόλλων Πό-
ντου 1-2

Α.Ο Ξάνθη-Αναγέννηση 
Καρδίτσας 5-2

Ρεπό: Πιερικός

SUPER LEAGUE 2 – ΒΟ-
ΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓΙΑ

1. Βέροια*36 (35-9)
2. ΑΕ Λάρισα 33 (21-5)
3. Α.Ο Ξάνθη** 28 (25-

11)
4. Αναγέννηση Καρδί-

τσας*** 25 (21-10)
5. Ολυμπιακός Β’ 25 (20-

17)
6. Νίκη Βόλου 23 (20-12)
7. Αλμωπός Αριδαίας 21 

(21-17)
8. Ηρακλής** 20 (15-10)
9. ΠΑΟΚ Β’*** 18 (16-12)
10. Θεσπρωτός 18 (21-20)
11. Α.Ο Τρίκαλα** 16 (12-

20)
12. Απόλλων Πόντου* 16 

(19-23)
13. Πιερικός 15 (16-20)
14. Απόλλων Λάρισας 13 

(12-23)
15. Πανσερραϊκός* 12 

(16-25)
16. Ολυμπιακός Βόλου** 

10 (16-24)
17. Α.Ο Καβάλα** 9 (7-55)

* Όσοι αστερίσκοι τόσα 
παιχνίδια λιγότερα για 
κάθε ομάδα            
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Α.Ο Καβάλα
Αδίκησε τον εαυτό του κόντρα στην Βέροια

Ο Άρης επικράτησε με 
1-0 του Βύρωνα και δεν 
του επέτρεψε να ξεφύγει 
από τον Ορφέα που είχε 
ρεπό – Όλα τα αποτελέ-
σματα και οι βαθμολογί-
ες της Α’ και Β’ κατηγο-
ρίας

Νέο ενδιαφέρον στη «μάχη» 
της κορυφής της Α’ κατηγο-
ρίας της ΕΠΣΚ έδωσε η νίκη 
των Πηγών επί του Βύρωνα 
με 1-0 στην 15η αγωνιστι-
κή του πρωταθλήματος. Οι 
«κίτρινοι» επικράτησαν με 
ένα εντυπωσιακό γυριστό 
στου του Τζιβανόπουλου 
στο 65ο λεπτό του αγώνα, 
με το οποίο ο Βύρων δεν 
κατάφερε να ξεφύγει πε-

ρισσότερο από τον Ορφέα, 
που είχε ρεπό. Οι ομάδες 
της Θάσου (Λιμενάρια και 
Θεολόγος) πήραν σπουδαί-
ες νίκες με Παλαιοχώρι 0-4 
και Αετό 3-1, ενώ ισόπαλα 
έληξαν τα ντέρμπι Ν. Πέ-
ραμος – Βυζάντιο (1-1) και 
Ελευθερές Πρίνος
Στη Β’ κατηγορία η ΑΕ Κα-
βάλας κέρδισε 3-1 τον Άγιο 
Ανδρέα και τον πλησία-
σε στους 2 βαθμούς στην 
κορυφή της βαθμολογίας 
στον 1ο όμιλο, ενώ στον 2ο 
όμιλο το Χρυσοχώρι που 
κέρδισε 3-0 στον ΠΑΟΚ ξέ-
φυγε από την Ποταμιά που 
έχασε 2-1 στο Αγίασμα.
Αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τα των αγώνων, οι βαθ-

μολογίες και οι επόμενες 
αγωνιστικές έχουν ως εξής:

Α’ Κατηγορί
Αμυγδαλεώνας – Ζυγός 1-4
Ν. Πέραμος – Βυζάντιο 1-1
Πηγές – Βύρων 1-0
Ελευθερές – Πρίνος 2-2
Θεολόγος – Αετός Οφρυνί-
ου 3-1
Παλαιοχώρι – Λιμενάρια 
0-4
Ρεπό ο Ορφέας Ελευθε-
ρούπολης

Η Βαθμολογία

1. Βύρων (43-8) 35
2. Ορφέας Ελ. (40-11) 32
3. Λιμενάρια (36-15) 32
4. Θεολόγος (26-22) 24
5. Αετός Οφρυνίου (35-

28) 20
6. Ελευθερές (21-22) 20
7. Πηγές (15-13) 20
8. Ν. Πέραμος (22-25) 16
9. Βυζάντιο (16-24) 16
10. Αμυγδαλεώνας (9-28) 

9
11. Πρίνος (16-32) 10
12. Παλαιοχώρι (11-35) 9
13. Ζυγός (18-44) 6

*** Από έναν αγώνα λιγό-
τερο έχουν Πηγές και Ορ-
φέας

Η Επόμενη Αγωνιστική
Αμυγδαλεώνας – Ελευθε-
ρές
Πρίνος – Ορφέας Ελευθ.
Ζυγός – Θεολόγος
Αετός Οφρυνίου – Πηγές
Βυζάντιο – Παλαιοχώρι
Βύρων – Λιμενάρια
Ρεπό η Ν. Πέραμος

Β’ Κατηγορία

(1ος Όμιλος)
Κρηνίδες – Αμισιανά 3-0
Φίλιπποι – Ελπίδες Καβά-
λας 4-2
Καβάλα 2004 – Ηρακλής 
Καβ. 1-2
Πολύστυλο – Ακροβούνι 
0-2
ΑΕ Καβάλας – Αγ. Ανδρέας 
3-1
Παγγαίο – Αγ. Λουκάς 4-0
Η Βαθμολογία

1. Αγ. Ανδρέας (46-14) 
37

2. ΑΕ Καβάλας (47-16) 
35

3. Ακροβούνι (38-16) 31
4. Παγγαίο (37-18) 28
5. Κρηνίδες (33-18) 27
6. Φίλιπποι (30-28) 21
7. Ηρακλής Καβ. (18-24) 

17
8. Αμισιανά (25-43) 14
9. Καβάλα 2004 (18-28) 

8
10. Πολύστυλο (12-23) 8
11. Αγ. Λουκάς (16-43) 5
12. Ελπίδες (12-61) 4

*** Από έναν αγώνα λιγό-
τερο έχουν Κρηνίδες και 
Ελπίδες
Η Επόμενη Αγωνιστική
Φίλιπποι – Ελπίδες Καβά-
λας
Καβάλα 2004 – Ηρακλής 
Καβάλας
Κρηνίδες – Αμισιανά
Πολύστυλο – Ακροβούνι
ΑΕ Καβάλας – Αγ. Ανδρέας
Παγγαίο – Αγ. Λουκάς
(2ος Όμιλος)
Χαλκερό – Καλλιράχη 3-1
Ξεριάς – Παναγία 3-0
Αγίασμα – Ποταμιά 2-1

ΠΑΟ Καβάλας – Χρυσοχώρι 
0-3
Θεαγένης – Ν. Καρβάλη 
3-3

Η Βαθμολογία

Χρυσοχώρι (50-8) 35
Ποταμιά (19-15) 30
Χαλκερό (29-19) 29
Αγίασμα (24-13) 24
ΠΑΟ Καβάλας (26-17) 21
Καλλιράχη (19-28) 16
Ξεριάς (26-32) 15
Θεαγένης (16-36) 11
Ν. Καρβάλη (19-36) 8
Παναγία (10-34) 4

*** Δύο αγώνες λιγότερους 
έχει η Παναγία και από έναν 
Θεαγένης και ΠΑΟ Καβά-
λας
Η Επόμενη Αγωνιστική
Ν. Καρβάλη – ΠΑΟ Καβά-
λας
Θεαγένης – Αγίασμα
Χρυσοχώρι – Ξεριάς
Ποταμιά – Χαλκερό
Καλλιράχη – Παναγία

ΕΠΣ Καβάλας
Οι Πηγές έβαλαν «φωτιά» στη «μάχη» της κορυφής


