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Πανσερραϊκός – ΑΟ Καβάλα 2-0
Νικητής ο Πανσερραϊκός στο 

Μακεδονικό Ντέρμπι

Πάσχα
Οι ανατιμήσεις 

αλλάζουν το πασχαλινό 
τραπέζι - Εως και 50% 

πάνω το αρνί

Έρχεται στην Καβάλα λόγω ΔΙΠΑΕ 
η Υπουργός Παιδείας

«Παγωμένες» οι τιμές στα 
ξενοδοχεία της Θάσου

Σελ.  22

Μ. Δευτέρα τα 50 
εκατ. ευρώ για 

ζωοτροφές, από Μ. 
Τρίτη τα ζωικά πριμ

Διέρρηξαν το σπίτι του 
Δημάρχου Δράμας – 

Ηταν μέσα μαζί με την 
οικογένειά του!

Σελ. 3

Σελ. 7 

Σελ.  23

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΑΚΤΗ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΥΘΕΙΑ

Σελ. 13



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
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Η ΑΠΟΨΗ

Η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται 
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

Με την υπ’ αρ. 
13289/2015 ΦΕΚ Β 
1716 – 17.08.2015   

απόφαση του 
Υπουργού 

Επικρατείας, 
η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” 

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών 
εφημερίδων 

που έχουν την 
δυνατότητα 

καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.
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Προς μία νέα ή μετα-ψυχροπολεμική εποχή;

Του Γιώργου Τσακίρη

Η ανάδυση της νέας Ρω-
σίας του 21ου αι. και η 
δυναμική της επανεμφά-
νιση με την επίθεση-ει-
σβολή της στην Ουκρα-
νία συνιστά μία ρήξη με 
το παρελθόν· όχι μία συ-
νέχειά του

Η επίθεση-εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία 
στα τέλη Φεβρουαρίου 
2022, άνοιξε -πέραν των 
καθαρά στρατιωτικών 
αναλύσεων- ένα αρκε-
τά αναλυτικό πεδίο συ-
ζητήσεων όσον αφορά 
τόσο στους ευρύτερους 
γεωπολιτικούς στόχους-
επιδιώξεις των επιτιθέ-
μενων και τον τρόπο ή/
και χρόνο επίτευξής τους 
(ή όχι), όσο και στις διε-
θνείς επιπτώσεις -πέραν 
των κοινωνικοοικονο-
μικών- που η ενέργεια 
αυτή της Ρωσίας θα επέ-
φερε, σχεδόν σε πρώ-
το χρόνο, όσον αφορά 
στις συσχετίσεις ισχύος 
και επιρροής των (πάλαι 
ποτέ) «μονομάχων» της 
ψυχροπολεμικής εποχής.

Προσπαθώντας κανείς 
να ιχνηλατήσει τους ευ-
ρύτερους στόχους της 
Ρωσίας, πέραν αυτών 
που μπορούν να γίνουν 
άμεσα αντιληπτοί και 
αφορούν αυτή καθεαυ-
τή την (γεω-πολιτική) 
Ουκρανία της «επόμενης 
ημέρας», θα μπορού-
σε να αναφερθεί σε μία 
σειρά επιδιώξεων, από 

τις οποίες κάποιες έχουν 
ήδη επιτευχθεί. Η κυρι-
ότερη εξ αυτών αφορά 
την επαναφορά της Ρω-
σίας ως εμφανώς υπο-
λογίσιμης και δρώσας 
(ακόμη και στρατιωτικής) 
δύναμης στο γεωπολιτι-
κό γίγνεσθαι. Κι εάν κάτι 
τέτοιο μπορεί να ειπωθεί 
ότι δεν αποτελεί έκπλη-
ξη, δεν ήταν καθόλου 
δεδομένο ως μέρος της 
(υπό διαμόρφωση μετά 
τη διάλυση της ΕΣΣΔ) 
νέας ρωσικής ταυτότη-
τας, στη συνείδηση του 
κοινωνικού, πολιτικού 
αλλά και στρατιωτικού 
δυναμικού της χώρας.

Η Ρωσία των πρώτων 
ετών της δεκαετίας του 
’90, έχοντας υποστεί ένα 
-ταυτόσημο με αυτό της 
σοβιετικής επανάστασης 
των αρχών του 20ου 
αι.- σοκ από την πτώση 
της ιδεολογικής (ως συ-
νεκτικού ιστού της κοι-
νωνίας), πολιτικής και 
στρατιωτικής της ταυτό-
τητας, παρακολουθούσε 
χωρίς καμία δυνατότητα 
αντίδρασης τους μέχρι 
πρότινος αντιπάλους να 
πλησιάζουν -και όχι μόνο 
στον αμυντικό τομέα- 
στα σύνορά της. Έχοντας 
χάσει μεγάλο μέρος (ή/
και ολοκληρωτικά) από 
τη δύναμη επιβολής-
επιρροής της στις πρώην 
σοβιετικές δημοκρατί-
ες, αλλά και στα κράτη 
«ανάσχεσης κινδύνου» 
(ή «πρώην ανατολικού 

μπλοκ», όπως τα γνωρί-
ζουμε), ένιωθε μία όλο 
και πιο αυξημένη πίεση, 
ακριβώς από την κατεύ-
θυνση που κατ’ επανά-
ληψη στο παρελθόν είχε 
δεχτεί σφοδρές στρατι-
ωτικές επιθέσεις. Τα δυ-
τικά της σύνορα.

Η ανασφάλεια που δη-
μιουργήθηκε στο πολι-
τικό (κυρίως) δυναμικό 
της χώρας, παράλληλα 
με την (υποχθόνια) ελ-
πίδα «αναβίωσης» του 
«παλαιού μεγαλείου», 
είχε ως αποτέλεσμα τη 
στροφή της πολιτικής 
έκφρασης της κοινωνίας 
στην αναζήτηση ηγέτη 
που θα εξέφραζε αυτήν 
ακριβώς την προοπτική. 
Και καθώς οι -διαχρονι-
κά- αυταρχικές μορφές 
διοίκησης δεν ήταν κάτι 
που ξένιζε το συλλογικό 
υποσυνείδητο της χώ-
ρας, ενώ ταυτόχρονα 
«απολάμβανε» τις ελευ-
θερίες του «δυτικού τρό-
που ζωής», δεν άργησε 
να «λάμψει το άστρο» 
του Βλαδίμηρου Πούτιν.

Αργά αλλά σταθερά, η 
νέα Ρωσία ξεκίνησε να 
χτίζεται πάνω στα «ερεί-
πια» της πρώην σοβιε-
τικής ένωσης, έχοντας 
ενσωματώσει (χωρίς να 
αφομοιώσει) τις δυτικές 
συνήθειες και εκμεταλ-
λευόμενη κάθε ιστορικό, 
πολιτικό και γεωγραφι-
κό της πλεονέκτημα. Με 
το βλέμμα στραμμένο 

-αρχικά- στην εδραίω-
ση (και επέκταση) της 
οικονομικής της επιρρο-
ής και χρησιμοποιώντας 
καθαρά «δυτικού τύπου» 
τακτικές, η ανάδυσή της 
στο διεθνές (και όχι απλά 
περιφερειακό) γεωπολι-
τικό στερέωμα ως σημα-
ντικής και υπολογίσιμης 
δύναμης, δεν άργησε να 
συμβεί.

Με απλά λόγια, η Ρω-
σία του 1970, σε σχέση 
με αυτή του 2000, αλλά 
και αυτή του 2022, είναι 
τρία διαφορετικά πράγ-
ματα.

Κι εάν στις αρχές του 
21ου αι. αυτό που τη 
διαφοροποιούσε από 
το ιστορικό και πολιτι-
κό παρελθόν της ήταν η 
οικονομική της ανάπτυ-
ξη και οι (εξ αυτής κυ-
ρίως  κατευθυνόμενες) 
διεθνείς της σχέσεις, εί-
κοσι χρόνια μετά είναι η 
επαναφορά της στο αμυ-
ντικό δόγμα του σοβιε-
τικού παρελθόντος της. 
Η γεωπολιτική σημασία 
της επίθεσης-εισβολής 
της Ρωσίας στη γειτονι-
κή Ουκρανία, αποτελεί 
ιστορικό ορόσημο αλλα-
γής πολιτικής, παρόμοιο 
(όχι ταυτόσημο) με αυτά 
της σοβιετικής επανά-
στασης και της μετέπειτα 
κατάρρευσης της σοβιε-
τικής ένωσης.

Αυτό όμως που πιθανόν 
να μην γίνεται άμεσα 

αντιληπτό από τη σημε-
ρινή ρωσική ηγεσία, είναι 
το αδιαμφισβήτητο γε-
γονός ότι οι γεωπολιτι-
κές διαμορφώσεις και οι 
συσχετισμοί δυνάμεων 
του σήμερα, δεν έχουν 
καμία απολύτως σχέση 
με αυτές της ψυχροπο-
λεμικής εποχής.

Ο διπολικός κόσμος των 
ετών μετά το τέλος του 
Β’ Παγκοσμίου πολέμου, 
έχει πλέον παραχωρήσει 
τη θέση του σε μία πα-
γκοσμιοποιημένη οικο-
νομία, με ανεξάρτητους 
και ημι-ανεξάρτητους 
δρώντες, οι οποίοι διεκ-
δικούν τη θέση και την 
αναγνώριση της ισχύος 
τους, σε μία νέα πολύ-
πολική εποχή. Είναι το 
ίδιο ακριβώς πλαίσιο 
εντός και στο οποίο στη-
ρίχθηκε και αναδύθηκε η 
νέα Ρωσία.

Έχοντας διδαχθεί και κα-
τανοήσει τη δύναμη της 
οικονομίας, η οποία αντι-
κατέστησε τις κανονιο-
φόρους για την επιβολή 
της αρχής της αποτελε-
σματικότητας, όπου η 
Ισχύς δημιουργεί το Δί-
καιο, προσπαθεί να κερ-
δίσει πλέον και στο πεδίο 
της αμυντικής-στρατιω-
τικής ικανότητας, μέσω 
της επέκτασης και της 
αμυντικής της επιρροής, 
διεκδικώντας δυναμικά 
την επαναδημιουργία 
μιας (ιδιότυπης πλέον) 
«ζώνη ανάσχεσης» στα 
Νότια και Δυτικά της σύ-
νορα.

Η λάθος εκτίμηση, εάν 
υπάρχει τέτοια, βρίσκεται 

στη μη σωστή ίσως εκτί-
μηση από πλευράς της 
ηγεσίας της, μίας παράλ-
ληλα και διαρκώς ανερ-
χόμενης δύναμης. Της 
Κίνας. Κι ενώ οι πολιτικές 
και οικονομικές σχέσεις 
των δύο (τεράστιων από 
κάθε άποψη) χωρών, δεί-
χνουν να βρίσκονται στο 
καλύτερό τους σημείο, 
εν τούτοις είναι η Κίνα 
αυτή που ήδη έχει και θα 
«έχει το πάνω χέρι» και 
την επόμενη ημέρα στις 
μεταξύ τους σχέσεις.

Η ανάδυση λοιπόν της 
νέας Ρωσίας του 21ου 
αι., και η δυναμική της 
επανεμφάνιση με την 
επίθεση-εισβολή της 
στην Ουκρανία, στο αμυ-
ντικό-στρατιωτικό γίγνε-
σθαι του σήμερα, ενώ 
έχει στοιχεία μιας «νέο-
ψυχροπολεμικής επο-
χής», με την έννοια μιας 
αναβίωσης-συνέχειας 
των ετών μετά το τέλος 
του Β’ΠΠ, ουσιαστικά 
σηματοδοτεί την έναρξη 
μίας μετα-ψυχροπολεμι-
κής εποχής. Μία ρήξη με 
το παρελθόν και όχι μία 
συνέχειά του.

Και αυτό, πρόκειται πλέ-
ον να επηρεάσει κάθε 
πτυχή της ζωής στον 
πλανήτη τα επόμενα 
χρόνια.
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Η Καβάλα τίμησε την μνήμη της Γενοκτονίας των Αρμενίων
Η Αρμενική Εθνική Επι-
τροπή Ελλάδος και η 
Αρμενική Κοινότητα Κα-
βάλας πραγματοποίησαν 
εκδήλωση το βράδυ της 
Παρασκευής 15 Απριλί-
ου 2022, στην κεντρική 
αίθουσα της Μεγάλης 
Λέσχης, στη μνήμη των 
θυμάτων της Γενοκτο-
νίας των Αρμενίων το 
1915.

Η εκδήλωση παρέστησαν 
εκπρόσωποι θεσμικών 

φορέων και πρόεδροι 
πολιτιστικών συλλόγων 
της πόλης, οι οποιοί τί-
μησαν με την παρουσία 
τους την 107η επέτειο 
απο την γενοκτονία των 
Αρμνενίων.

Στην εκδήλωση για τη 
Γενοκτονία των Αρμενί-
ων, πήρε μέρος το Μου-
σικό Σχολείο Καβάλας.

Πασχαλινό ωράριο λειτουργίας καταστημάτων λιανεμπορίου
Ξεκινά από το Σάββατο 
16 Απριλίου το Πασχα-
λινό ωράριο λειτουργίας 
των καταστημάτων όπου 
το ωράριο την ημέρα 
αυτή θα παραμείνουν 
ανοιχτά κατά μια ώρα 
περισσότερο, ενώ την 
Κυριακή των Βαΐων, 
τα καταστήματα θα 
παραμείνουν ανοιχτά.

Απο τη Μεγάλη 
Δευτέρα μέχρι 
Μεγάλη Πέμπτη 
η αγορά θα είναι 
ανοιχτή από τις 

8:30 έως τις 
14:00 

και 
από τις 17:30 
έως τις 21:00.

Την Μεγάλη Πα-
ρασκευή 

13:00 – 18:00.

Το Μεγάλο Σάβ-
βατο 

8:30 – 15:00.

Κυριακή και Δευ-
τέρα του Πάσχα

 κλειστά.

Έρχεται στην Καβάλα λόγω ΔΙΠΑΕ η Υπουργός Παιδείας
Στην Καβάλα πρόκειται 
να βρεθεί στις 10 Μαϊ-
ου η Υπουργός Παιδείας 
Νίκη Κεραμέως.

Η Υπουργός πρόκειται να 
συμμετάσχει σε ευρεία 
σύσκεψη παρουσία όλων 
των Αρμόδιων Φορέων 
για το μέλλον του τμήμα-
τος Φυσικής του Πανεπι-
στημίου της Καβάλας.

Είναι ενδεικτικό ότι 
υπήρξαν σωρεία αντι-
δράσεων από την το-
πική κοινωνία αλλά και 
τον εμπορικό κόσμο της 
Καβάλας μετά την εισή-
γηση της διοικούσας του 
ΔΙΠΑΕ για κατάργηση 
του συγκεκριμένου τμή-
ματος ωστόσο πηγές του 
Υπουργείου αναφέρουν 
ότι δεν πρόκειται να 
υπάρξει κανένα πρόβλη-
μα με την σχολή.



Το θέμα τέθηκε στο 
Δημοτικό Συμβού-
λιο από τον Δήμαρχο 
Παγγαίου, Φίλιππο 
Αναστασιάδη-Αναμέ-
νεται έκδοση ψηφί-
σματος

Μετά το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Καβάλας για το 
θέμα της κατάργησης 
του Τμήματος Φυσικής 
του ΔΙΠΑΕ Καβάλας 
[διαβάστε εδώ το ρεπορ-
τάζ] και ο Δήμος Παγγαί-
ου είπε «όχι» και μάλιστα 
ομόφωνα στην κατάργη-
ση του Τμήματος.

Το θέμα τέθηκε στα προ 
ημερήσιας διάταξης θέ-
ματα της συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Παγγαίου από 
τον Δήμαρχο, Φίλιππο 

Αναστασιάδη, ο οποίος 
ξεκαθάρισε, μεταξύ άλ-
λων, ότι οποιαδήποτε 
υποβάθμιση της εκπαί-
δευσης έχει άμεσες αρ-
νητικές συνέπειες στην 
τοπική κοινωνία, αλλά 
και οικονομία και ο Δή-
μος Παγγαίου δεν μπο-
ρεί να «κλείνει τα μάτια» 
μπροστά σε τέτοια μείζο-
να ζητήματα.

Το Σώμα καταδίκασε 
ομόφωνα την πρόταση 
για κατάργηση του Τμή-
ματος Φυσικής, αλλά και 
οποιαδήποτε προσπά-
θεια συρρίκνωσης του 
ΔΙΠΑΕ Καβάλας, ενώ θα 
εκδοθεί σχετικό ψήφι-
σμα, στο ίδιο ύφος με το 
ψήφισμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καβάλας.
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«Όχι» και από τον Δήμο Παγγαίου στην κατάργηση του 
Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ Καβάλας

Το 2020 το Υφυπουρ-
γείο Αθλητισμού με το 
νόμο Ν. 4714/20 (άρθρο 
142) θεσμοθέτησε και 
καθιέρωσε το Μητρώο 
Αθλητικών Σωματείων 
της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, όπου κλή-
θηκαν όλα τα σωματεία 
της χώρας να υποβάλ-
λουν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για κάθε 
άθλημα που καλλιεργούν 
και αναπτύσσουν, προ-
κειμένου να εγγραφούν 
στο Μητρώο της ΓΓΑ και 
να νομιμοποιηθούν για 
την λειτουργία τους.

Επιπρόσθετα, η ΓΓΑ ενι-

σχύοντας το αθλητικό 
νομικό πλαίσιο, με το 
νόμο Ν. 4735/20 θε-
σμοθέτησε και άλλαξε 
την διαδικασία παραχώ-
ρησης και χρήσης των 
αθλητικών εγκαταστάσε-
ων σε όλη την Ελλάδα, 
όπου ρητά το άρθρο 66 
αναφέρει ότι: «Αθλητικό 
σωματείο που δεν φέρει 
την ειδική αθλητική ανα-
γνώριση του άρθρου 8 
του Ν.2725/99 (Α’ 121) 
και δεν έχει εγγραφεί στο 
ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αθλητικών Σωματείων 
του άρθρου 142 του Ν. 
4714/20 (Α΄148), δεν 
μπορεί να χρησιμοποιεί 

αθλητικές εγκαταστάσεις 
που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθμού».

Η ρύθμιση της παρούσας 
τέθηκε σε ισχύ έξι (6) 
μήνες μετά την δημοσί-
ευσή της στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως. Το 
ΦΕΚ δημοσιεύθηκε στις 
12/10/2020, συνεπώς 
εφαρμόζεται από τις 12 
Απριλίου 2021. Λόγω 
των συνθηκών της
πανδημίας δόθηκε παρά-
ταση από την ΓΓΑ σε όλα 
τα αθλητικά σωματεία 
της χώρας να εναρμονι-
σθούν με την νομοθεσία 
και να νομιμοποιήσουν 

με τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά τα αθλήματα 
που θέλουν να καλλιερ-
γούν και να εγγραφούν 
στο Μητρώο της ΓΓΑ 
έως την 31η Αυγούστου 
αρχικά (τελευταία παρά-
ταση έως 30/9), προκει-
μένου να πάρουν μέρος 
στα πρωταθλήματα των 
αθλητικών Ομοσπονδι-
ών και να έχουν το δι-
καίωμα να κάνουν χρήση 
των αθλητικών εγκατα-
στάσεων του Δήμου.

Επίσης Αθλητικό σωμα-
τείο που δεν φέρει την 
ειδική αθλητική αναγνώ-
ριση του άρθρου 8 του 
ν. 2725/1999 (Α΄ 121) 
και δεν έχει εγγραφεί 
στο ηλεκτρονικό μητρώο 
αθλητικών σωματείων 
του άρθρου 142 του ν. 
4714/2020 (Α΄ 148), 
δεν μπορεί να επιχορη-
γηθεί από την Γ.Γ.Α και 
από τους Ο.Τ.Α. Α και Β 
βαθμού.

Με την υπ αριθμ 60330 
απόφαση της Γ.Γ.Α.
1. Η υποβολή, ο έλεγχος 
και η αξιολόγηση των 
αιτήσεων εγγραφής στο 
ηλεκτρονικό μητρώο για 
το έτος 2022 διενεργεί-
ται σε δύο (2) κύκλους.

α) Ο πρώτος κύκλος υπο-
βολής αιτήσεων εγγρα-
φής εκκινεί από τη δη-
μοσίευση της παρούσας 

στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και, ολοκλη-
ρώνεται την 15.4.2022.

β) Ο δεύτερος κύκλος 
υποβολής αιτήσεων 
εγγραφής εκκινεί την 
16.4.2022 και ολοκλη-
ρώνεται την 30.9.2022.

Σωματείο που έχει εγ-
γραφεί στο ηλεκτρο-
νικό μητρώο κατά το 
έτος 2021 υποχρεούται, 
για κάθε άθλημα για το 
οποίο έχει εγγραφεί, να 
επικαιροποιήσει τα απαι-
τούμενα στοιχεία έως 

την 31.7.2022.

Λαμβάνοντας υπ όψιν 
τα ανωτέρω, καλούνται 
τα αθλητικά σωματεία 
του Δήμου Παγγαίου να 
προχωρήσουν στην εγ-
γραφή η επικαιροποίηση, 
στο Μητρώο Αθλητικών 
Σωματείων της Γ.Γ.Α. 
προς αποφυγή πιθανής 
εμπλοκής ως προς την 
παραχώρηση των αθλη-
τικών χώρων η την επι-
χορήγηση των σωματεί-
ων από τον Δήμο.

Δήμος Παγγαίου
Εγγραφή η επικαιροποίηση στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων 
της Γ.Γ.Α.

Τρέχουν με γοργούς ρυθμούς από ότι μαθαίνω 
οι εξελίξεις στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο Καβά-
λας.

Δεν αποκλείεται να δούμε μεγάλη επιχείρηση 
εστίασης στο σημείο.

Ξεκαθαρίζει το τοπίο και με Κάτω Νοσοκομείο 
και Διόνυσο το επόμενο διάστημα, μεγαλύτερη 
αργοπορία για τα Παλιά Δικαστήρια σύμφωνα 
με τον Δήμαρχο. Είδωμεν.

Δεν φεύγει ο Αλεξ Χαντιτάτζι από τον ΑΟ Κα-
βάλα ότι και να γίνει. Το πιστεύει ο Ιρανοκα-
ναδός ακόμα και για παραμονή στην κατηγο-
ρία, αν και είναι λίγο δύσκολο μετά την ήττα 
από τον Πανσερραϊκό.

Καλή Ανάσταση σε όλους!

Μικρογραφίες
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Ένταση στη δίκη για το θάνατο 24χρονου από την Κεραμωτή
Στον διευθυντή τα “έριξε” ο δεύτερος γιατρός!

Ένταση επικράτησε 
στη δίκη για τον θά-
νατο του 24χρονου 
ασθενούς ο οποίος 
κατέληξε μετά την χει-
ρουργική επέμβαση 
για την τοποθέτηση 
γαστρικού δακτυλίου.

Στον προϊστάμενό του 
έριξε την ευθύνη για τη 
μη έγκαιρη αντιμετώπιση 
του περιστατικού, κατά 
την απολογία του, ο 
δεύτερος από τους δύο 
γιατρούς που κατηγο-
ρούνται.

Οι συγγενείς του θύ-
ματος διαμαρτυρή-
θηκαν έντονα όταν ο 
δεύτερος κατηγορού-
μενος, κατά την απο-
λογία του, είπε ότι 
τους πρότεινε να δια-
κομιστεί ο 24χρονος 
στη Θεσσαλονίκη, για 

την ιατρική αντιμετώ-
πιση του περιστατι-
κού, αλλά αυτοί αρνή-
θηκαν.

“Δεν είχα σαφή διά-
γνωση. Η άποψη όμως 
που σχημάτισα ήταν να 
χειρουργήσω τον άρ-

ρωστο, θεωρώντας ότι 
πρέπει να ψάξω. Αν 
ήταν πνευμονική εμ-
βολή έπρεπε να ήταν 
καλύτερα. Δεν είδα τη 
βελτίωση που ήθελα. 
Ακολούθησε η συνάντη-
ση με γιατρούς. Ο συ-
ντονιστής – διευθυντής 

επέμενε να μην γίνει το 
χειρουργείο στο νοσοκο-
μείο Καβάλας – σε αντί-
θεση με τους επιμελητές 
γιατρούς. Δεν μπορούσα 
να κάνω κάτι παραπάνω. 
Ενημερώσαμε τους συγ-
γενείς για την ανάγκη 
διακομιδής στο Διαβαλ-
κανικό, για χειρουργική 
διερεύνηση” ισχυρίστηκε 
ο γιατρός, κατά την απο-
λογία του.

“Δεν ξέρω αν θα ζού-
σε (ο ασθενής), αν γι-
νόταν το χειρουργείο 
στην Καβάλα. Καλό θα 
ήταν να είχε γίνει νωρί-
τερα, χωρίς να γνωρίζω 
αν θα του είχε σώσει τη 
ζωή. Τα στοιχεία έδει-
χναν ότι ήταν μια ελεγ-
χόμενη κατάσταση και 
μετά υπέστη μια ραγδαία 
επιδείνωση. Ο διευθυ-
ντής μου δεν ήθελε να 
πάρει το ρίσκο να πεθά-
νει ο ασθενής μέσα στο 
νοσοκομείο της Καβά-
λας. Τελικά το σύνολο 
της εικόνας μου έδειχνε 
ενδοκοιλιακή επιπλοκή” 
επισήμανε ο κατηγορού-
μενος , απαντώντας στις 
σχετικές ερωτήσεις της 
προέδρου και της εισαγ-
γελέως της έδρας.

Νεα έργα στο δήμο Νέστου
Επιλύονται πολλά και χρονίζοντα προβλήματα
Για το ανοιχτό κολυμβη-
τήριο με τη χρήση γεω-
θερμίας που αποκτά η 
Χρυσούπολη μίλησε 
στην εκπομπή αναλυ-
τής και στον Απόστολο 
Ατζεμιδάκη ο δήμαρ-
χος Νέστου Σάββας 
Μιχαηλίδης.  Το έργο 
είναι το πρώτο βιοκλιμα-
τικό κτηριακό αθλητικό 
κέντρο στην Ελλάδα με 
μηδενικούς ρύπους και 
μηδενικό λειτουργικό 
κόστος, ένα έργο που 
άρχισε να σχεδιάζεται 
πριν από αρκετά χρόνια 
σε ένα οικόπεδο που 
βρίσκεται απέναντι από 
το γήπεδο της Χρυσού-
πολης. Το κολυμβητήριο 
είναι ανοιχτού τύπου και 
αυτό γιατί μειώνει το κό-
στος κατασκευής και λει-
τουργίας, με τις εργασί-
ες να ξεκινούν το 2024. 
Αξίζει να σημειωθεί 
πως το έργο αγγίζει τα 
7 εκατομμύρια ευρώ 
ενώ έχει υπογραφεί η 
ένταξη και η χρηματοδό-

τηση του στο πρόγραμμα 
“Αντώνης Τρίτσης” του 
υπουργείου εσωτερικών. 
Παράλληλα, ο Δήμαρ-
χος Νέστου, αναφέρ-
θηκε στα έργα τα οποία 
θα επιλύσουν χρονίζοντα 
προβλήματα, διασφαλί-
ζοντας επάρκεια σε μία 
ραγδαία αναπτυσσόμενη 
τουριστική περιοχή.

Από την άλλη πλευρά ο 
σταθερά υψηλός αριθ-
μός κρουσμάτων σε ημε-
ρήσια βάση δεν αλλάζει 
το σχέδιο της Κυβέρνη-
σης για την αποκλιμά-
κωση των μέτρων αλλά 
και τον χρόνο αποκλιμά-
κωσης που είχε ορίζοντα 
το Πάσχα, ενώ, ανοίγει 
σταδιακά και η πλατφόρ-
μα των ραντεβού για εμ-
βολιασμό με την τέταρτη 
δόση (αποκαλείται επί-
σης δεύτερη αναμνηστι-
κή δόση) με το εμβόλιο 
κατά του Covid-19, για 
τους πολίτες άνω των 
80 ετών.
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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.

Η 18η Απριλίου είναι η 
Παγκόσμια Ημέρα Μνη-
μείων και Τοποθεσιών. 
Καθιερώθηκε από την 
UNESCO  και από το Δι-
εθνές Συμβούλιο Μνη-
μείων και Τοποθεσιών 
ICOMOS, έχοντας στόχο 
την ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης και 

της πολιτείας για τα πο-
λιτιστικά αγαθά, υλικά 
και άυλα αλλά και την 
ένταξή τους στη σύγ-
χρονη κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή. Η πολι-
τιστική μας κληρονομιά 
υλική και άυλη αποτελεί 
την  ταυτότητά μας το 
μέλλον μας.

Ταξιδεύει από γενιά σε 
γενιά  και λειτουργεί ως 
σήμαντρο της ιστορικής 

μνήμης. Έχουμε το προ-
νόμιο να ζούμε σε ένα 
τόπο που κάθε σπιθαμή 
του εδάφους του μαρ-
τυρεί ιστορία και πολι-
τισμό. Η επέτειος αυτή 
αποβλέπει στην ευαι-
σθητοποίηση του κοινού 
στο σημαντικό θέμα της 
προστασίας της Πολιτι-

στικής Κληρονομιάς, για 
τον σκοπό αυτό, διορ-
γανώνονται σ’ όλο τον 
κόσμο κάθε μορφής εκ-
δηλώσεις, με τις οποίες 
επιδιώκεται όχι μόνο να 
γίνουν γνωστά στο ευ-
ρύτερο κοινό η σημασία 
των Μνημείων κάθε χώ-
ρας και τα προβλήματά 
τους, αλλά και να προ-
ωθηθεί η υπόθεση της 
προστασίας και ένταξή 
τους στη σύγχρονη κοι-

νωνική, πολιτιστική και 
οικονομική ζωή.
Η περιοχή μας με έναν 
από τους αρχαιότερους 
πολιτισμούς, που αποτέ-
λεσε τον φωτοδότη σε 
όλη την οικουμένη, με 
την έλευση του Αποστό-
λου των Εθνών Παύλου,  
βρίθει μνημείων που 
έχουν διαδραματίσει τε-
ράστιο ρόλο στο διηνε-
κές των αιώνων. 
 
Εκτός από τον μονα-
δικό ιστορικό τόπο , 
Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς της UNESCO , τους 
Φιλίππους,  υπάρχουν 
παντού διάσπαρτοι αρ-
χαιολογικοί χώροι. Τα 
αρχαιολογικά ευρήματα 
ανεκτίμητης αξίας, φι-
λοξενούνται στα Μου-
σεία μας στην Καβάλα 
στους Φιλίππους και στο 
παλαιότερο , κτιριακά , 

αυτό της Θάσου.
Έχουμε ένα προνόμιο 
μοναδικό που επιβάλλει 
την επιτακτική υποχρέ-
ωση όλων μας, αυτό της 
προστασίας της  κληρο-
νομιάς μας.

Η αξιοποίηση αυτής της 
πολιτιστικής  κληρονο-
μιάς αποτελεί μέσο ανά-
πτυξης του τόπου μας.  
Με την ισχυρή πεποί-
θηση ότι ο Πολιτισμός 
αποτελεί θεμέλιο λίθο 
για  της βιώσιμη ανά-
πτυξη, αλλά και πάνω 
απ’ όλα για την ταυτό-
τητα του Γένους και την 
εθνική οντότητά μας, 
θεωρούμε χρέος μας να 
συνεισφέρουμε σε κάθε 
οργανωμένη προσπά-
θεια για την ανάδειξη 
του πολιτισμού μας.

 Ο εορτασμός της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Μνη-

μείων και Τοποθεσιών 
είναι μια ευκαιρία να συ-
νειδητοποιήσουμε πως η 
συνύπαρξη των πολλών 
και “διαφορετικών” εκ-
φράσεων της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς 
αλλά και η διαφύλαξη 
και φροντίδα της, απο-
τελεί συλλογική ευθύ-
νη και καθήκον όλων 
μας. Το  μήνυμα είναι 
ότι η πολιτιστική μας 
κληρονομιά παραμένει 
δάσκαλος και οδηγός,  
εσωτερική δύναμη, ευ-
συνειδησία και υπερη-
φάνεια.
Αυτό που κράτησε τον 
ελληνισμό όρθιο μέσα 
στους αιώνες είναι η 
δύναμη της παράδοσής 
μας ,  που τροφοδοτεί-
ται από την παρουσία 
των μνημείων στο πε-
ριβάλλον του καθημερι-
νού ανθρώπου.

ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝ
 
Το θέμα του φετινού 
εορτασμού αφορά στην 
κλιματική αλλαγή και 
τις επιπτώσεις της στην 
πολιτιστική κληρονομιά. 
Η συγκεκριμένη επιλογή 
αποτελεί το επιστέγα-
σμα μιας σειράς πρω-
τοβουλιών και δράσε-
ων του ICOMOS κατά 
την τελευταία δεκαετία 
γύρω από το συγκεκρι-
μένο θέμα, το οποίο συ-
νιστά βασικό άξονα και 
στόχο του Τριετούς Επι-
στημονικού Προγραμ-
ματισμού του ICOMOS 
(ICOMOS Triennial Plan 
2012-2024) .Ήδη από 
το 2017 η Γενική Συ-
νέλευση του ICOMOS 
ενέκρινε ψήφισμα με το 
οποίο δεσμεύεται ο ορ-
γανισμός να προτάξει 
και να ενισχύσει πρωτο-

βουλίες που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη μηχανι-
σμών παρακολούθησης 
των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στα 
μνημεία και στην ενημέ-
ρωση, ευαισθητοποίηση 
και κινητοποίηση της 
παγκόσμιας πολιτιστικής 
κοινότητας. Σε αυτό το 
πλαίσιο συγκροτήθηκε 
ειδική Ομάδα Εργασίας 
για ζητήματα κλιματι-
κής αλλαγής σε σχέση 
με την πολιτιστική κλη-
ρονομιά, ενώ υλοποι-
ούνται ποικίλες δράσεις 
και προγράμματα από 

τις εθνικές και επιστη-
μονικές επιτροπές του 
ICOMOS, σε συνεργασία 
με άλλους διεθνείς ορ-
γανισμούς.

Η αγάπη για αυτή την 
πόλη είναι πάθος είναι 
έρωτας.. είναι μια συνε-
χή αναζήτηση σε κάθε 

της γωνιά σε κάθε εμ-
βληματικό της σημείο. 
Είναι μια προσπάθεια 
ανάδειξης αλλά και 
προστασία της. "Είστε 
τυχεροί που ζείτε εκεί.." 
μου είπε πρόσφατα κά-
ποιος φίλος όταν ήμουν 
...αρκετά μακριά από την 
Αγαπημένη μας πόλη...
Στις φωτογραφίες , το 
σήμα του φετινού εορτα-
σμού. Ο Αρχαιολογικός 
χώρος των Φιλίππων 
, μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς της UNESCO. 
Η πόλη της Καβάλας 

..έναν αιώνα πριν . Το 
αρχαιολογικό Μουσείο 
της πόλης , έργο από 
αρχιτεκτονικής και κα-
τασκευαστικής πλευράς 
του Δ. Φατούρου.

*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπα-
κοσμάς καταγράφει τη νεό-
τερη ιστορία της πόλης μας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Η Καβάλα και η Πολιτιστική της Κληρονομιά
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Σε λειτουργία εφαρμογή 
– πλατφόρμα ευρέσεως 
εργασίας στo νησί Θάσο 
από τον Δήμο Θάσου, 
ύστερα από αίτημα των 
επιχειρήσεων για στήρι-
ξη στο πρόβλημα έλλει-
ψης προσωπικού

Σε λειτουργία εφαρμογή – 
πλατφόρμα ευρέσεως ερ-
γασίας στo νησί Θάσο από 
τον Δήμο Θάσου, ύστερα 
από αίτημα των επιχειρή-
σεων για στήριξη στο πρό-

βλημα έλλειψης προσωπι-
κού

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου 
Λευτέρης Κυριακίδης δή-
λωσε:

«Σε συνεργασία με τον αρ-
μόδιο Αντιδήμαρχο Τουρι-
σμού και τον Εντεταλμέ-
νο Σύμβουλο Τουρισμού 
στηρίζουμε έμπρακτα τις 
Τουριστικές Επιχειρήσεις 
της Θάσου. Ευχόμαστε οι 
επιχειρηματίες της Θάσου 

να αγκαλιάσουν την προ-
σπάθειά μας και να συμμε-
τέχουν ενεργά τόσο προς 
όφελός τους αλλά και προς 
όφελος των ανέργων συ-
μπολιτών μας που αναζη-
τούν εργασία».

Σχετικά ο Αντιδήμαρχος 
Τουρισμού Θάσου Δημή-
τρης Μαριός δήλωσε:

«Ο Δήμος Θάσου βρίσκεται 
δίπλα στους επαγγελματίες 
του τουρισμού προσπαθώ-

ντας να τους βοηθήσουμε 
σε κάθε τους πρόβλημα ι».

Σχετικά ο Εντεταλμένος 
Σύμβουλος Τουρισμού Θά-
σου Αλέξανδρος Γκάγκος 
δήλωσε:

«Συνεχίζουμε ενεργά την 
προσπάθειά μας να στηρί-
ζουμε τους επαγγελματίες 
του τουρισμού που αποτε-
λούν μέρος της εικόνας του 
τόπου μας ως τουριστικού 
προϊόντος».

Δουλειά στη Θάσο μέσω της εφαρμογής Thassosjobs!

Πάρης Παρασχούδης: 
Είναι αδύνατο να υπο-
βαθμίσουμε τις υπηρεσί-
ες μας, αλλά ούτε μπο-
ρούμε να αυξήσουμε τις 
τιμές / Πολύ φθηνή η 
Τουρκία, δεν μπορούμε 
να την ανταγωνιστούμε

By Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις 
στις τιμές των ξενοδοχείων 
της Θάσου στη διάρκεια 
της φετινής τουριστικής 
περιόδου, ξεκαθαρίζει με 
δηλώσεις που έκανε στον 
«Ενήμερο», ο πρόεδρος της 
Ένωσης Ξενοδόχων του 
νησιού, Πάρης Παρασχού-
δης.

Όπως επισημαίνει χαρακτη-
ριστικά, ο ανταγωνισμός 
από την γειτονική Τουρκία, 
αλλά και τα λιγότερα χρή-
ματα που έχουν πλέον στη 
διάθεση τους οι τουρίστες, 
λόγω της ακρίβειας, δεν 
επιτρέπουν στους ξενοδό-
χους της Θάσου να προ-
βούν σε αυξήσεις, παρά 
το ότι οι ίδιοι υφίστανται 
αυξήσεις περίπου στο 35% 
του λειτουργικού κόστους 
των επιχειρήσεων τους.

«Είναι αδύνατο να υπο-
βαθμίσουμε τις υπηρεσί-
ες μας, είτε όσον αφορά 
τον κλιματισμό, είτε το 
φαγητό ή άλλες κοστο-
βόρες παροχές, όπως οι 
πισίνες. Αυξήσεις τιμών 

δεν μπορούμε να κάνου-
με…»

«Κάποιος που έρχεται για 
να κάνει διακοπές θέλει 
να περάσει καλά και να μη 
σκέφτεται ότι θα έχει περι-
ορισμούς. Επομένως είναι 
αδύνατο να υποβαθμίσου-
με τις υπηρεσίες μας, είτε 
όσον αφορά τον κλιματι-
σμό, είτε το φαγητό ή άλλες 
κοστοβόρες παροχές, όπως 
οι πισίνες. Αυξήσεις τιμών 
δεν μπορούμε να κάνουμε! 
Πρώτον γιατί πωλώντας 
ακριβά σε ένα κοινό που 
δεν έχει πολλά χρήματα να 
ξοδέψει δεν έχει νόημα και 
δεύτερον γιατί υπάρχει ο 
διεθνής ανταγωνισμός, ο 
οποίος δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια για αυξήσεις. Η 
Τουρκία για παράδειγμα εί-
ναι πολύ φθηνή, οπότε δεν 
μπορούμε να την ανταγωνι-
στούμε. Στα ξενοδοχεία της 
Θάσου δεν θα δούμε φέτος 
αυξήσεις. Τα συμβόλαια 
άλλωστε είναι κλεισμένα 
από πέρυσι. Στην ουσία 
μιλάμε για τιμές του 2018 
κι ενώ το λειτουργικό μας 
κόστος έχει αυξηθεί κοντά 
στο 35%. Αυτό το ποσοστό 
απορροφά την οποιαδήπο-
τε κερδοφορία θα μπορού-
σαμε να έχουμε», σημειώνει 
σχετικά ο κ. Παρασχούδης.

«Περιμέναμε φέτος να 
μπορέσουμε να ξεπλη-
ρώσουμε μέρος των 
οφειλών μας, όμως με 

αυτή την κατάσταση που 
επικρατεί δεν θα γίνει 
κάτι τέτοιο, ίσα ίσα θα 
επιβαρυνθούμε ακόμη 
χειρότερα»

«Δυστυχώς δεν μπορεί να 
υπάρχει κέρδος για εμάς, 
καθώς οι επιχειρήσεις 
έχουν χρέη από τα δυο 
τελευταία χρόνια της παν-
δημίας. Περιμέναμε φέτος 
να μπορέσουμε να ξεπλη-
ρώσουμε ένα μέρος αυτών 
των οφειλών, όμως με αυτή 
την κατάσταση που επικρα-
τεί δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, 
αλλά ίσα ίσα θα επιβαρυν-
θούμε ακόμη χειρότερα. 
Θα είναι μια ακόμη χρονιά 
βιωσιμότητας για εμάς. Αρ-
κεί να δούμε ότι ήδη πολλά 
ξένα funds εξαγοράζουν 
ξενοδοχεία στη νότια Ελ-
λάδα», συμπληρώνει στη 
συνέχεια των δηλώσεών 
του στον «Ενήμερο» ο πρό-
εδρος της Ένωσης Ξενοδό-
χων Θάσου.

«Υπάρχουν αρκετά ξενο-
δοχεία που θα ανοίξουν, 
όπως και άλλα καταλύ-
ματα και χώροι εστίασης 
γενικότερα. Το δύσκολο 
θα είναι η περίοδος μετά 
το Πάσχα…»

Ερωτηθείς αναφορικά για 
το αν έχουν ανοίξει οι ξε-
νοδοχειακές μονάδες του 
νησιού για το Πάσχα κι αν 
φαίνεται ότι θα υπάρξει 
κίνηση, ο κ. Παρασχούδης 

απαντά: «Υπάρχουν αρκετά 
ξενοδοχεία που θα ανοί-
ξουν, όπως και άλλα κατα-
λύματα και χώροι εστίασης 
γενικότερα. Το δύσκολο θα 
είναι η περίοδος μετά το 
Πάσχα. Μέχρι την Κυριακή 
του Θωμά θα έχουμε και 
την εκδήλωση με τους πο-
δηλατικούς αγώνες, πολλοί 
επισκέπτες από τα Βαλκά-
νια που θα έρθουν στο νησί 
για Πάσχα θα συνεχίσουν 
μέχρι και τότε. Το δύσκολο 
κομμάτι είναι από την Πρω-
τομαγιά μέχρι και τις 15 με 
20 Μαΐου, οπότε και ανα-
μένεται να ξεκινήσει ουσια-
στικά η τουριστική κίνηση».

«Οι εκτιμήσεις λένε ότι 
οι Έλληνες φέτος θα 
έχουν την τιμητική τους 
στο νησί μας, το Πάσχα»

Σε ερώτηση για το αν η Θά-
σος περιμένει επισκέπτες 
από την ελληνική αγορά 
στη διάρκεια του Πάσχα, ο 
κ. Παρασχούδης επισημαί-
νει: «Οι εκτιμήσεις λένε ότι 
οι Έλληνες φέτος το Πάσχα 
θα έχουν την τιμητική τους 
στο νησί μας. Είναι πιεσμέ-
νοι, είναι κατ’ εξοχήν ελλη-
νική γιορτή, οπότε αναμέ-
νουμε αρκετούς επισκέπτες 
από όμορες περιοχές. Φυ-
σικά περιμένουμε και τους 
γείτονες από τη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία, μιας και 
είναι ορθόδοξοι λαοί. Πα-
ράλληλα πρέπει να πούμε 
ότι στο νησί υπάρχουν ήδη 

αρκετοί δυτικοευρωπαί-
οι που διαθέτουν σπίτια κι 
έχουν έρθει από τους πρώ-
τους».

«Εδώ και δυο χρόνια 
Πάσχα δεν έχουμε λει-
τουργήσει, επομένως τα 
πράγματα φέτος σίγου-
ρα θα είναι πολύ κα-
λύτερα, καθώς δεν θα 
έχουμε απαγορεύσεις 
και περιορισμούς που 
επέβαλε η πανδημία…»

Για το αν θεωρεί ότι η κί-
νηση που θα καταγραφεί 
θα είναι καλή στη διάρκεια 
της πασχαλινής περιόδου, 
ο κ. Παρασχούδης υπο-
γραμμίζει: «Εδώ και δυο 
χρόνια Πάσχα δεν έχουμε 
λειτουργήσει, επομένως 
τα πράγματα φέτος σίγου-
ρα θα είναι πολύ καλύτε-
ρα, καθώς δεν θα έχουμε 
απαγορεύσεις και περιορι-
σμούς που επέβαλε η παν-
δημία. Βέβαια μπορεί να 
αφήνουμε πίσω μας κάπως 
την πανδημία, αλλά έχουμε 
μπροστά μας άλλα αγκά-
θια, όπως είναι η συνέχι-
ση του πολέμου, ο οποίος 
προσθέτει το δικό του κομ-
μάτι στην αβεβαιότητα που 
υπάρχει στον τουρισμό, σε 
συνδυασμό με την ακρίβεια 
και το ενεργειακό κόστος. 
Προς το παρόν δεν έχουν 
επηρεαστεί πολύ οι τουρι-
στικές αγορές. Οι συνέπει-
ες του πολέμου είναι αυτές 
που μας τρομάζουν περισ-

σότερο, το διαθέσιμο εισό-
δημα των επισκεπτών μας 
και το τεράστιο λειτουργικό 
κόστος».

Συνεχίζει να υφίσταται 
το πρόβλημα της έλλει-
ψης προσωπικού

«Το ζητούμενο δεν είναι να 
έχουμε πολλούς επισκέ-
πτες, αλλά ποιοτικούς κι 
άρα πολλές εισπράξεις. Πέ-
ρυσι η χρονιά είχε ποιοτι-
κούς πελάτες, φάνηκε αυτό 
και στο νησί, αφού ανέβη-
κε το κατά κεφαλήν έσοδο 
ειδικά από τη Ρουμανία», 
συμπληρώνει ακόμη ο κ. 
Παρασχούδης.

Τέλος, σε ερώτηση για 
το αν παραμένει οξύ το 
πρόβλημα της έλλειψης 
προσωπικού τονίζει: «Το 
πρόβλημα με την έλλειψη 
προσωπικού υπάρχει τα 
τελευταία δυο χρόνια της 
πανδημίας. Δεν το έχουμε 
λύσει εξ ολοκλήρου. Ο κό-
σμος στράφηκε σε άλλες 
δουλειές κι ήταν επόμενο 
αυτό. Επίσης είναι πολύ 
μεγαλύτερο το κόστος του 
προσωπικού. Δηλαδή όταν 
υπάρχει έλλειψη για να 
προσελκύσει μια επιχείρη-
ση προσωπικό είναι διατε-
θειμένη να πληρώσει κάτι 
παραπάνω. Οπότε το προ-
σωπικό είναι λιγότερο και 
κοστίζει περισσότερο για 
φέτος».

«Παγωμένες» οι τιμές στα ξενοδοχεία της Θάσου
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H ομιλία του πρωθυπουρ-
γού και προέδρου της ΝΔ 
Κυριάκου Μητσοτάκη στο 
Προσυνέδριο της ΝΔ στο 
Ηράκλειο.

ΟΚυριάκος Μητσοτάκης μι-
λώντας στο προσυνέδριο 
της ΝΔ στο Ηράκλειο ανέφε-
ρε ότι οι εκλογές θα γίνουν 
στο τέλος της τετραετίας το 
2023 και εκτίμησε ότι στην 
Κρήτη το κυβερνών κόμμα 
θα ανεβάσει τα ποσοστά του.

   «Είμαι σίγουρος ότι μετά τις 
επόμενες εκλογές θα έχουμε 
ακόμα περισσότερους γαλά-
ζιους βουλευτές στην Κρήτη. 
Αυτό που βλέπω σε αυτό το 
εντυπωσιακό προσυνέδριο 
με κάνει πιο σίγουρο ότι στις 
εκλογές του 2023 θα πετύ-
χουμε τον στόχο μας και η 
Κρήτη θα είναι γαλάζια από 
άκρο σε άκρο», είπε. Πριν 
ολοκληρώσει την ομιλία του 
ο πρωθυπουργός σημείωσε 
πως στην Κρήτη υπήρξαν 
πολίτες στις προηγούμενες 
εκλογές που δεν στήριξαν τη 
ΝΔ και προσέθεσε: «Όταν θα 
δουν αντικειμενικά τι έχου-
με κάνει για τον τόπο, για 
την Κρήτη θα πετύχουμε τον 
στόχο μας και να κάνουμε 
γαλάζια την Κρήτη, να αλλά-
ξουμε την Ελλάδα προς το 
καλύτερο".

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμ-
μισε πως σταθερός προ-
ορισμός της κυβέρνησης 
είναι «η ισχυρή Ελλάδα της 
ανάπτυξης για όλες τις Ελ-
ληνίδες για όλους του Έλ-
ληνες» και συνέχισε:

   «Αυτή η εικόνα που εκ-
πέμπει το προσυνέδριό 
μας νομίζω πως τα λέει 
όλα, γιατί και κάποιοι άλ-
λοι κάνουν υποτίθεται συ-
νέδριο τώρα στην Αθήνα. 
Όχι ανοικτό στους πολίτες 
αλλά μεταξύ τους για να 
στηρίξουν και πάλι τον πιο 
παλιό αρχηγό που κάθεται 
στην καρέκλα του εδώ και 
15 χρόνια και όχι για να 
δουν τι έφταιξε και ο λαός 
τους καταδίκασε τρεις φο-
ρές. Για να ξαναπούν τις 
ίδιες ιδέες με τα ίδια πρό-
σωπα. Με μόνο τους όπλο 
τη χολή προς τον αντίπαλο. 
Σε αυτή την φωτογραφία 
του χθες απαντάμε από το 
Ηράκλειο με τις δικές μας 
ανοιχτές διαδικασίες».

   Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε 
πως η κυβέρνηση είναι συ-

νεπής στο πρόγραμμά της 
και πάντα έτοιμη να προ-
σαρμοστεί στις συνθήκες 
και μιλώντας για τη ΝΔ τη 
χαρακτήρισε ζωντανό κόμ-
μα που συμβαδίζει με την 
αληθινή ζωή.

   «Δεν συγκρινόμαστε με 
τους προκατόχους μας στην 
εξουσία. Αναμετριόμαστε 
κάθε μέρα με τα προβλή-
ματα των πολιτών και τα 
πολλά απρόοπτα που μας 
έτυχαν αυτά τα 3 χρόνια. 
Ποιος τελικά δικαιώθηκε 
για τις επιλογές του;», είπε 
και έκανε ξεχωριστή ανα-
φορά στα προβλήματα της 
καθημερινότητας.

   «Μια καθημερινότητα 
την οποία επιβαρύνει μια 
διεθνής έκρηξη. Αυτά τα 
προβλήματα έρχονται να 
προστεθούν και στα εμπό-
δια που μας κληρονόμησε η 
πανδημία και στα παράλλη-
λα προβλήματα, πότε στον 
Έβρο, πότε στο Αιγαίο και 
πότε απέναντι στις φυσικές 
καταστροφές», συνέχισε.

   Ο πρωθυπουργός τόνισε 
πως απέναντι στην ενερ-
γειακή αναστάτωση και τις 
πολλές ανατιμήσεις η κυ-
βέρνηση αντέταξε αμέσως 
το θώρακα της στήριξης 
από τον Σεπτέμβριο.

«Με ρωτούν αν αυτά αρ-
κούν. Πρώτος θα απαντή-
σω πως όχι γιατί όταν η 
τιμή του ρεύματος εξαρτά-
ται από την τιμή του φυσι-
κού αερίου η οποία έφτασε 
κάποιες ημέρες μέχρι και 
να διπλασιαστεί, τότε ακό-
μα και τη μισή αύξηση να 
καλύψει το κράτος πάλι 
πανάκριβος θα θεωρείται ο 
λογαριασμός. Ενώ οι ανα-
τιμήσεις μεταφέρονται σε 
όλο και περισσότερα προϊ-
όντα. Θα δείξουμε μηδενι-
κή ανοχή σε όποιον επιχει-
ρήσει να εκμεταλλευτεί την 
κρίση για να αισχροκερδί-
σει», συμπλήρωσε.

   Παράλληλα υπενθύμισε 
πως η κυβέρνηση έχει δια-
θέσει ήδη 4 δισ. ευρώ και 
ψήφισε συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό 2 δισ. ενώ 
αναφέρθηκε αναλυτικά σε 
μέτρα όπως οι εκπτώσεις 
σε λογαριασμούς ρεύματος 
και φυσικού αερίου, η ενί-
σχυση των 200 ευρώ την 
ερχόμενη Τετάρτη σε χα-
μηλοσυνταξιούχους, ανα-
σφάλιστους, υπερήλικες 
και ΑΜΕΑ, οι μέριμνες για 
αγρότες, κτηνοτρόφους και 
αλιείς.

   «Κανένα εθνικό ταμείο 
δεν μπορεί να αντισταθ-
μίσει το κόστος τής συνε-
χιζόμενης κρίσης και του 
πολέμου. Η χώρα μας πρω-
τοστατεί στη διαμόρφωση 
ευρωπαϊκής πολιτικής. Στα 
εμβόλια αγοράσαμε όλοι 

μαζί σε καλύτερες τιμές. Το 
ίδιο μπορούμε να κάνου-
με και με το φυσικό αέριο. 
Υπάρχουν και αδιάθετοι 
πόροι του Ταμείου Ανά-
καμψης. Ξέρω ότι το βάρος 
από τις αυξήσεις στις τιμές 
της ηλεκτρικής ενέργειας 
είναι για πολλούς δυσβά-
σταχτο. Δεσμεύομαι ότι αν 
δεν υπάρξει μία ευρωπαϊκή 
λύση, η χώρα μας θα εκ-
πονήσει μόνη της πρόσθε-
το και μεγαλύτερο σχέδιο 
στήριξης για τις τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος», δια-
βεβαίωσε.

   Στη συνέχεια ο πρωθυ-
πουργός αναφέρθηκε ανα-
λυτικά σε μία σειρά από πο-
λιτικές που υλοποίησε αυτά 
τα τρία χρόνια η κυβέρνηση 
λέγοντας πως «η Ελλάδα 
μεγάλωσε και δυνάμωσε».

«Υπάρχει δρόμος που φέρ-
νει στη χώρα επενδύσεις 
και στους εργαζόμενους 
δουλειές. Είχα πριν από 
λίγες ημέρες ζητήσει από 
το επιτελείο μου τις προ-
γραμματικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης. Αξίζει να κάνει 
κανείς αυτή την άσκηση για 
να διαπιστώσει πόσο συνε-
πείς είμαστε. Είχαμε πει για 
μειώσεις φόρων, το κάνα-
με. Το είπαμε, το κάναμε. 
Είχαμε πει ότι θα μειώσου-
με τις εργοδοτικές εισφο-
ρές. Το είπαμε, τα κάναμε 
σχεδόν κατά 4 ποσοστιαίες 
μονάδες. Ισχύει ακόμα μει-
ωμένος ΦΠΑ σε μία σειρά 
από αγαθά και υπηρεσίες. 
Τον Δεκέμβριο δόθηκε δι-
πλό το ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα. Δεν μπορώ να 
παραλείψω την κατάργηση 
του τέλους κινητής τηλε-
φωνίας για τους νέους ενώ 
μείωση είχαν και οι άλλες 
ηλικιακές ομάδες. Συνδυα-
σμός οικονομικής ανακού-
φισης με την αναπτυξιακή 
στόχευση της πολιτικής 
μας. Η οικονομία μας το 
2021 ξεπέρασε κάθε προσ-
δοκία με έναν από τους πιο 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης στην Ευρώπη. Πήραμε 
τη σημαντική και συμβολική 
απόφαση να ξεπληρώσου-
με δύο χρόνια νωρίτερα 
τα δάνεια του ΔΝΤ. Είχαμε 
μιλήσει προεκλογικά για 
ανάπτυξη για όλους. Δεν 
αλλάζουμε απλά, μεταμορ-
φώνουμε την εθνική μας 
οικονομία ώστε από κα-
θυστερημένος οδοιπόρος 
να είναι πρωταγωνιστής. 
Υπάρχει μια κυβέρνηση που 
ενδιαφέρεται για τη στήρι-
ξη της επιχειρηματικότητας 
και πρώτο της μέλημα είναι 
η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, κυρίως για τα 
νέα παιδιά. 250.000 νέες 
θέσεις εργασίας, αποκλίμά-
κωση της ανεργίας. Φέτος 
μόνο από τα προγράμματα 
του ΟΑΕΔ θα επιδοτήσου-
με 100.000 νέες θέσεις. 
Ξεκινά ο θεσμός του πρώ-

του ενσήμου», είπε μεταξύ 
άλλων.

   Και συνέχισε: «Από 1ης 
Ιουλίου εφαρμόζεται η 
κάρτα εργασίας. Τέλος στις 
αυθαιρεσίες του εργοδότη, 
ο εργαζόμενος θα αμεί-
βεται για τον χρόνο που 
δουλεύει. Οι εργατοτεχνί-
τες έχουν την ίδια μεταχεί-
ριση με τους υπαλλήλους 
και όσοι απασχολούνται 
σε ψηφιακές πλατφόρμες 
προστατεύονται. Τα παιδιά 
που δουλεύουν ντελίβερι, 
πρέπει ο εργοδότης να τους 
παρέχει κράνος και στολή. 
Αυτές είναι προοδευτικές 
πολιτικές που στηρίζουν 
τους πιο αδύναμους. Η πα-
ρενόχληση πια τιμωρείται 
στο χώρο εργασίας. Καθι-
ερώσαμε για πρώτη φορά 
την άδεια πατρότητας. Θα 
μπορούσα να μιλάω ώρες 
για πτυχές της κυβερνητι-
κής μας πολιτικής».

   Σχετικά με τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία ήταν 
σαφής για τη στάση της 
Ελλάδας. «Είναι ένα ζήτη-
μα στο οποίο δεν χωρούν 
ούτε ίσες αποστάσεις ούτε 
αμήχανα "ναι μεν αλλά". 
Για την Ελλάδα δεν είναι 
μόνο θέμα αρχής όταν μια 
χώρα εισβάλλει ένοπλα 
σε μια άλλη και σκοτώνει. 
Δεν είναι μόνο θέμα δη-
μοκρατικής τάξης καθώς 
ένα αυταρχικό καθεστώς 
επιχειρεί να επιβληθεί σε 
μια άλλη κυβέρνηση άλλης 
χώρας , νόμιμα εκλεγμένη. 
Στο ερώτημα τι θα έπρε-
πε να κάνει η Ελλάδα μας 
απαντούν τα λόγια του 
Εθνάρχη μας, του Ελευ-
θερίου Βενιζέλου όταν ο 
Γερμανός πρέσβης το 1915 
του ζήτησε να αποχωρή-
σει η Ελλάδα απο την τότε 
συμμαχία μας με τη Σερβία. 
"Το έθνος μου είναι μικρό 
για να διαπράξει μια τόσο 
μεγάλη ατιμία" απάντησε 
ο Ελ. Βενιζέλος"», είπε ο 
πρωθυπουργός και τόνισε:

   «Η θέση μας είναι καθα-
ρή γιατί καθαρή είναι και η 
ιδεολογία μας. Είμαστε με 
την πλευρά του αμυνόμε-
νου και της ειρήνης, είμα-
στε με την Ουκρανία γιατί 
αγαπάμε την πατρίδα μας 
και ξέρουμε να αμυνόμαστε 
για αυτήν. Ναι , είμαστε με 
τη Δύση γιατί είμαστε μέ-
ρος της και μέρος του πο-
λιτισμού της. Μην περιμέ-
νετε από εμένα μισόλογα. 
Είμαστε με την Ελευθερία, 
είμαστε με τη Δημοκρατία, 
είμαστε με την Ειρήνη».

   Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
στην ομιλία του στο προ-
συνέδριο της ΝΔ στο Ηρά-
κλειο μίλησε αναλυτικά και 
για τα έργα και τις δράσεις 
στην Κρήτη.

   «Χθες ήταν μια πολύ ξε-

χωριστή στιγμή όταν θαύ-
μασα το νέο αρχαιολογι-
κό μουσείο Χανίων που 
φιλοξενεί και τη συλλογή 
των γονιών μου. Είναι ένα 
στολίδι για το οποίο είμα-
στε πολύ περήφανοι. Ανα-
βαθμίζει την πολιτιστική 
εικόνα του τόπου, βοηθάει 
να μετατρέψουμε τα Χανιά 
σε έναν αυτόνομο πολο 
πολιτισμού", είπε και συ-
μπλήρωσε πως η Κρήτη με-
τατρέπεται σε ένα μεγάλο 
εργοτάξιο.

   «Το αεροδρόμιο στο Κα-
στέλι θα είναι έτοιμο το 
αργότερο το 2026. Όμως 
το κέρδος ειδικά για εσάς 
τους Ηρακλειώτες θα είναι 
διπλό. Οι χώροι του πα-
λιού αεροδρομίου θα ανα-
πλαστούν. Αποκλείεται με 
κυβέρνηση ΝΔ και εμένα 
πρωθυπουργό να ρημάξει 
ο παλιός χώρος. Σε εξέλιξη 
βρίσκονται και οι τρεις δι-
αγωνισμοί για τα ισάριθμα 
τμήματα του ΒΟΑΚ, έργο 
για το οποίο αγωνίστηκα 
προσωπικά. Ξεμπλέξαμε 
ένα απίστευτο κουβάρι και 
μέχρι το τέλος του '22 οι 
πρώτες μπουλντόζες θα 
έχουν ξεκινήσει τη δουλειά 
τους. Στις Γούρνες ανακη-
ρύχθηκε ήδη πλειοδότης 
ενώ προχωρά και η πώ-
ληση πλειοψηφικού πακέ-
του στο λιμένα Ηρακλείου. 
Θέλω να ξέρετε πως όταν 
ένα λιμάνι αναπτύσσεται, 
τότε προοδεύει ολόκληρη 
η πόλη που το φιλοξενεί. 
Σημαντικό έργο είναι επί-
σης η ένωση της Κρήτης 
με το εθνικό δίκτυο μετα-
φοράς ενέργειας. Θα φέρει 
στο νησί πλήρη ενεργειακή 
αυτονομία και συνολικά για 
όλους τους πολίτες φθη-
νότερους λογαριασμούς, 
περιβάλλον χωρίς ρύπους, 
καλύτερη αξιοποίηση των 
ΑΠΕ. Σημαντικά βήματα 
γίνονται και στις αθλητικές 
υποδομές ενώ πολύ σημα-
ντική ήταν η παρέμβαση 
στήριξης και αποκατάστα-
σης του Αρκαλοχωρίου που 
χτυπήθηκε από τους σει-
σμούς. Έχουν ήδη εκταμι-
εύσει 60 εκατ. ευρώ 6.300 
συμπολίτες. Ενεργοποιείται 
και η διαδικασία συνολικής 
ανασυγκρότησης της περι-
οχής», υπογράμμισε.

   Για τον πρωτογενή το-
μέα είπε ότι το νησί θα 
έχει τη μερίδα του λέοντος 
στο πρόγραμμα των νέων 
αγροτών ύψους 67 εκατ. 
ευρώ ενώ ισχύουν και οι 
γενικές ενισχύσεις αγροτών 
και κτηνοτρόφων σε όλη τη 
χώρα.

   Όσο για τα κονδύλια του 
νέου ΕΣΠΑ, είπε ότι στην 
Κρήτη φτάνουν τα 564 
εκατ. και είναι αυξημένα 
κατά 23%.

   Ολοκληρώνοντας την 

ομιλία του τόνισε πως προ-
βάλλει ως κρίσιμη προτε-
ραιότητα η συσπείρωση 
των πολιτών στη βάση της 
αλήθειας και επέκρινε το 
κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.

   «Ο ΣΥΡΙΖΑ πολιορκεί την 
κοινή γνώμη με νέα ψέματα. 
Θεωρεί εθνική μια παγκό-
σμια αναταραχή. Υπόσχε-
ται με νέο νόμο και άρθρο 
όσα θα ήθελε να ακούσει 
για να ανακουφιστεί ένας 
αγρότης, ένας εργαζόμε-
νος. Μοιράζει ξανά ακά-
λυπτες επιταγές και ανα-
ζητά το δικό του κομματικό 
φιλί της ζωής στην τεχνητή 
αναπνοή της δημαγωγίας. 
Γι' αυτό και στο σύνθημα 
"το είπαμε , το κάνουμε", 
προσθέτω "προσπαθούμε, 
ακούμε, νοιαζόμαστε και 
εξηγούμε στους πολίτες". 
Οι εκλογές θα γίνουν στην 
ώρα τους , στο τέλος της 
τετραετίας. Οφείλουμε να 
ερμηνεύουμε τις αλλαγές 
και να αμυνόμαστε στις συ-
νέπειές της. Είμαστε δίπλα 
στον καθημερινό πολίτη. 
Η πρόοδος είναι διαδικα-
σία με περιεχόμενο. Μόνη 
σταθερά ο άνθρωπος», 
υπογράμμισε ο κ. Μητσο-
τάκης ο οποίος μίλησε για 
την αύξηση του δημόσιου 
πλούτου και τόνισε πως σε 
κάθε ατυχία ο πολίτης πρέ-
πει να ξέρει ότι θα βρει την 
Πολιτεία αρωγό.

   «Αυτά πιστεύουμε, αυτές 
είναι οι αξίες της μεγάλης 
φιλελεύθερης ΝΔ. Τα χρώ-
ματα των παλιών κομμα-
τικών ορίων ξεθωριάζουν. 
Το σχήμα Αριστερά-Δεξιά 
μοιάζει να μη χωρά στην 
εποχή μας. Δίνει τη θέση 
του στο σχήμα πρόοδος ή 
οπισθοδρόμηση, αδράνεια 
ή δημιουργία.
   Εμείς οι νεοδημοκράτες 
ζούμε μέσα στην κοινωνία, 
εξελισσόμαστε μαζί της. 
Δεν έχουμε έτοιμες, ίδιες 
απαντήσεις.
   Με ένα τέτοιο στελεχιακό 
δυναμικό είναι φυσικό να 
αισιοδοξώ. Στόχος μας η 
επιστροφή στο δρόμο της 
ισχυρής Ελλάδος, της ανά-
πτυξης για όλους. Η έξο-
δος από το καθεστώς της 
αυξημένης εποπτείας τον 
Αύγουστο θα σημάνει και 
μεγαλύτερη ευχέρεια εθνι-
κών επιλογών. Η ένταξη 
της χώρας μας στην επεν-
δυτική βαθμίδα θα δώσει 
τεράστια επενδυτική ώθη-
ση», συμπλήρωσε.
   Επιπρόσθετα σημείω-
σε πως σε κανένα από τα 
δύσκολα γεγονότα «δεν 
επιτρέψαμε να αλλάξει την 
πορεία μας, όχι μόνο γιατί 
τα διαχειριστήκαμε αλλά 
γιατί δημιουργήσαμε αλλά 
πιο θετικά».

Μητσοτάκης
Μηδενική ανοχή σε όποιον επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί 
την κρίση για να αισχροκερδίσει
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Το Δώρο Πάσχα 2022 
είναι κατοχυρωμένο για 
όλους τους εργαζόμενους 
του ιδιωτικού τομέα.

Καταβάλλεται τη Μεγάλη 
Τετάρτη, που φέτος πέφτει 
στις 20 Απριλίου, ωστόσο, 
ο εργοδότης μπορεί να το 

καταβάλει και νωρίτερα 
από την παραπάνω ημερο-
μηνία.

Ποιοι δικαιούνται 
«Δώρο Πάσχα»

Δώρο Πάσχα δικαιούνται 
όλοι οι μισθωτοί που απα-

σχολούνται στον ιδιωτικό 
τομέα με σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου. Για τον 
υπολογισμό του ποσού του 
Δώρου Πάσχα λαμβάνεται 
υπόψη αν αμείβονται με 
ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που 
υπολογίζεται ξεκινά από 
την 1η Ιανουαρίου του 
έτους μέχρι την 30η Απρι-
λίου. Αν η σχέση εργασίας 
είχε διάρκεια όλο το εν 
λόγω χρονικό διάστημα δι-
καιούται να λάβει μισό μη-
νιαίο μισθό αν αμείβεται με 
μισθό και 15 ημερομίσθια 
αν αμείβεται με ημερομί-
σθιο.

Σε περίπτωση που η σχέση 
εργασίας κάποιου μισθω-
τού δεν είχε διάρκεια ολό-
κληρο το χρονικό διάστημα, 
τότε δικαιούται να λάβει 
αναλογία Δώρου. Αυτή 
υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβό-
μενο με μισθό, ποσό ίσο με 
1/15 του μισού μηνιαίου 
μισθού ή ένα ημερομίσθιο 
για τους αμειβόμενους με 
ημερομίσθιο, για κάθε 8 
(οκτώ) ημερολογιακές ημέ-
ρες, διάρκειας σχέσης ερ-
γασίας.

Σε περίπτωση που η σχέση 
εργασίας διαρκέσει λιγότε-

ρο από οκτώ ημέρες δικαι-
ούται ανάλογο κλάσμα για 
Δώρο Πάσχα.

Πότε καταβάλλεται το 
Δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα καταβάλ-
λεται τη Μεγάλη Τετάρτη, 
εννοείται βέβαια ότι ο ερ-
γοδότης μπορεί να καταβά-
λει το δώρο και νωρίτερα 
από την παραπάνω ημερο-
μηνία. Για το Δώρο Πάσχα 
παρακρατούνται εισφορές 
υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου 
Μισθωτών Υπηρεσιών. Το 
Δώρο Πάσχα σε καμία πε-
ρίπτωση δεν επιτρέπεται να 
καταβληθεί σε είδος, αλλά 
μόνο σε χρήμα.

Πώς υπολογίζεται το 
Δώρο Πάσχα 2022

Υπολογίζεται βάσει των 
αποδοχών που πραγματικά 
καταβάλλονται στους μι-
σθωτούς και γενικότερα οι 
τακτικές αποδοχές.

Σε περίπτωση που η ερ-
γασιακή σχέση έχει λυθεί 
πριν από την ημερομηνία 
καταβολής το Δώρο Πάσχα 
υπολογίζεται με βάση τις 
αποδοχές που καταβάλλο-
νταν την ημέρα που λύθηκε 
η εργασιακή σχέση.

Δώρο Πάσχα 
Πότε καταβάλλεται φέτος – Ποιοι το δικαιούνται

Οι τιμές του κρέατος 
φέτος για το πασχαλινό 
τραπέζι θα «χτυπήσουν» 
ιστορικά ρεκόρ.

Οι μεγαλύτερες σε σχέση 
με το παρελθόν εξαγωγές 

ελληνικών αρνιών και κα-
τσικιών σε Ισπανία, Ιταλία 
και Πορτογαλία για το κα-
θολικό Πάσχα έχoυν «στε-
γνώσει» την αγορά από 
αιγοπρόβατα (κυρίως κα-
τσίκια) και σε συνδυασμό 

με το κόστος παραγωγής 
που εκτινάχθηκε λόγω της 
ανόδου των ζωοτροφών 
και του ρεύματος θα έχουν 
σοβαρό αντίκτυπο στην 
τσέπη του καταναλωτή.

Δεν αποκλείεται να δούμε 
τιμές κοντά στα 15 ευρώ 
το κιλό φέτος για το αρνάκι 
και το κατσικάκι. Μάλιστα 
οι εξαγωγές προς τις τρεις 
ευρωπαϊκές χώρες αφο-
ρούσαν μικρά ζώα έως 6 
κιλά, καθώς εκεί δεν σου-
βλίζουν αλλά φουρνίζουν 
το κρέας, οπότε διαθέσιμα 
στην αγορά είναι μεγάλα 
ζώα από 8 κιλά και πάνω.

Ο κίνδυνος από τις σοβα-
ρές ανατιμήσεις δεν απειλεί 
μόνο την τσέπη των κατα-
ναλωτών αλλά και την ίδια 
την πρωτογενή παραγωγή.

«Αναγκαζόμαστε να σφά-
ξουμε ζώα παραγωγικά 
που παράγουν γάλα ώστε 

με τα χρήματα που θα ει-
σπράξουμε να αγοράσουμε 
ζωοτροφές για να ταΐσουμε 
τα υπόλοιπα», αναφέρει ο 
κ. Παναγιώτης Πεβερέτος, 
πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελληνικής Κτηνοτροφίας 
και εξηγεί: « Οι τιμές στις 
ζωοτροφές αυξήθηκαν 
πάνω από 70% και σε συν-
δυασμό με το διπλασιασμό 
στους λογαριασμούς ρεύ-
ματος και φυσικού αερίου 
το κόστος παραγωγής για 
τα αιγοπρόβατα έχει αυ-
ξηθεί πάνω από 80%. Οι 
ζωοτροφές συμμετέχουν 
στο συνολικό κόστος παρα-
γωγής ενός αρνιού ή ενός 
κατσικιού κατά 70% και 
η ενέργεια κατά 15%. Οι 
αυξήσεις στις ζωοτροφές 
ξεκίνησαν πριν τον πόλεμο. 
Απλώς τώρα έχουν εκτρο-
χιαστεί. Πολύ συνάδελφοι 
ήταν ήδη στο κόκκινο και 
πλέον έχει δημιουργηθεί 
σοβαρό πρόβλημα ρευστό-
τητας για αυτό και αναγκα-

ζόμαστε να σφάζουμε ζώα 
παραγωγικά εκτός προ-
γραμματισμού».

Ολοταχώς για 15 ευρώ 
το κιλό το αρνί

Για την πορεία των τιμών 
στο πασχαλινό τραπέζι ο 
κ. Πεβερέτος διευκρινίζει: 
«Εμείς οι παραγωγοί για 
να μη πουλάμε με ζημιές 
πρέπει να δίνουμε το αρνί 
προς 11 ευρώ το κιλό. Στο 
κατσίκι παραπάνω γιατί φέ-
τος έχει έλλειψη. Αυτό ση-
μαίνει ότι το κρέας θα φτά-
σει στον καταναλωτή στα 
15 ευρώ το κιλό επειδή πα-
ρεμβάλλεται ο έμπορος, το 
σφαγείο και ο κρεοπώλης. 
Ηδη, γίνονται προσπάθειες 
να μειώσουν όλοι οι εμπλε-
κόμενοι τα περιθώρια κέρ-
δους ώστε να φτάσει στον 
καταναλωτή σε μια τιμή 
κοντά στα 12,5-13 ευρώ. 
Είναι προς το συμφέρον 
όλων μας γιατί ο κόσμος 

ασφυκτιά με τις ανατιμή-
σεις κυρίως στην ενέργεια 
και δεν έχει την πολυτέλεια 
να αγοράσει ακριβά το κρέ-
ας έστω και για το πασχαλι-
νό τραπέζι. Φανταστείτε ότι 
για να σουβλίσει κάποιος 
ένα αρνί 10 κιλά θα χρεια-
στεί 150 ευρώ».

Αλλοι παράγοντες της αγο-
ράς πάντως εκτιμούν πως 
δύσκολα οι τιμές των αιγο-
προβάτων θα περιοριστούν 
στα 15 ευρώ το κιλό και 
αναφέρουν πως θα προ-
σεγγίσουν τα 17 ευρώ, 
καθώς όσο πλησιάζουμε 
προς το Πάσχα η τάση για 
αισχροκέρδεια ορισμένων 
επαγγελματιών δεν θα 
εκλείψει και φέτος. Πέρσυ 
το κιλό το αρνί ξεκίνησε 
από 10 ευρώ το κιλό. Εισα-
γωγές που θα καλύψουν τη 
ζήτηση και ενδεχομένως θα 
«ρίξουν» το μέσο κόστος 
θα γίνουν από Αλβανία, 
Σκόπια και Βουλγαρία.

Πάσχα
Οι ανατιμήσεις αλλάζουν το πασχαλινό τραπέζι - Εως και 
50% πάνω το αρνί
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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

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ

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

Επεμβάσεις…πολιτικών
 Ο συνταγματάρχης Καλλέργης άριστος σκοπευτής και ξιφομάχος, υπασπιστής του Βασιλιά 
Όθωνα πρόσβαλε με επιστολή του σε εφημερίδες τον στρατηγό Θοδωράκη Γρίβα. 

Ο στρατηγός αναγκάστηκε να τον καλέσει σε μονομαχία όπως τότε επέβαλαν οι κανόνες υπερά-
σπισης της τιμής. 
Όμως όταν το καλοσκέφτηκε διαπίστωσε ότι η πρόσκληση σε μονομαχία με τον Καλλέργη ήταν 
σκέτη αποτυχία. 
Πρότεινε τότε άλλους τρόπους όπως αντί ξιφομαχίας να βάλει ο ένας στο στόμα του άλλου την 
κουμπούρα του και όποιος τραβούσε πρώτος. 

Ο Καλλέργης φυσικά αρνήθηκε. 
Μπροστά στο αδιέξοδο και στον πιθανό ευτελισμό του στρατηγού επενέβη ο υπουργός στρατιω-
τικών Κίτσος Τζαβέλας. 
Παρέπεμψε το θέμα σε ειδικό συμβούλιο και βρέθηκε η λύση. 
Δώδεκα μέρες περιορισμό στο στρατηγό και δέκα πέντε μέρες στον Καλλέγη. Πολύ χρήσιμη η 
φιλία Γρίβα-Τζαβέλα!!

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Μια μέρα ο Αλέξανδρος μιλώντας με τον Διογένη του είπε:
‘Είμαι κυρίαρχος του κόσμου’
‘Είσαι όμως δούλος των δούλων μου ΄ αποκρίθηκε αυτός.
Έκπληκτος ο Αλέξανδρος ζήτησε  εξηγήσεις και ο φιλόσοφος 
απάντησε:
‘Επειδή εγώ έχω υποτάξει και δαμάσει όλα εκείνα τα ελαττώ-
ματα των οποίων εσύ είσαι δούλος’
 συνάντησε κάποτε έναν άσωτο που από τη μεγάλη του ασωτία 
είχε φθάσει να μην έχει για φαγητό τίποτε άλλο παρά μόνο 
ξερές ελιές.

Ο μέγας φιλόσοφος τον πλησίασε και του είπε:
‘Αν γευμάτιζες πάντα τόσο λιτά, σήμερα δε θα δειπνούσες τόσο 
άσχημα’.

11.4.1941 Βυθίζεται πλησίον του Καφηρέως απο Γερμανικά αε-
ροπλάνα, το πλωτό Ελληνικό νοσοκομείο ‘Αττική’΄. Οι Γερμανοί 
αδιαφόρησαν για τα εμφανή διεθνή χαρακτηριστικά νοσοκομείου 
που έφερε το πλοίο και έστειλαν στο θάνατο τους τραυματίες 
που μετέφερε.

12.4.1820 Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ορίζεται αρχηγός της Φι-
λικής Εταιρίας αποδεχόμενος με συγκίνηση τη μέγιστη αυτή ευ-
θύνη.

13.4 1822 Δεκα τρείς νέες της Νάουσας για να αποφύγουν την 
ατίμευση απο τους Τούρκους πέφτουν στο καταρράκτη της Αρα-
πίτσας. 

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

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν….. 

Ζούμε σε εποχή όπου οι 
νέοι έχουν ισχυρή άποψη 
και αμφισβητούν. Νιώ-

θουνε μετέωροι και ανησυ-
χούν για  το τι πρόκειται να 
αντιμετωπίσουν όταν ‘βουτή-
ξουν’ στην αγορά εργασίας , 
ως ενήλικοι πια.  Έτσι, ζητή-
ματα σχετικά για  το αν αξίζει 
να σπουδάσει κάποιος ή όχι 
τελικά και αν ναι στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό, αποτελούν 
θέματα αμφιλεγόμενα και πο-
λυδιάστατα.  

 Επίσης αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι η οικο-
νομική κατάσταση της χώρας 
μας, οδηγεί  πολλούς  νέους, 
να παρατήσουν τις σπουδές 
τους ή να μη σπουδάσουν κα-
θόλου προκειμένου να ξεκινή-
σουν να εργάζονται με στόχο 
τις οικονομικές απολαβές, για 
λόγους επιβίωσης. 

 Επιπλέον, είναι μεγά-
λο το ποσοστό των νέων που 
παράτησαν  τη σχολή που επέ-
λεξαν γιατί δεν ήταν αυτό που 
περίμεναν, ή ήταν απόφαση 
του οικογενειακού περιβάλλο-
ντος και όχι δική τους. 

 Αξιοπρόσεκτο φυσι-
κά είναι και το ποσοστό των 
απόφοιτων από σχολές της 
αρεσκείας τους που όμως δεν 
βρήκαν δουλειά στο αντικεί-
μενό τους και είναι άνεργοι, ή 
ασχολούνται με άλλες ευκαι-
ριακές δουλειές για βιοπορι-
στικούς λόγους.

 Μήπως κάτι πάει 
στραβά; Τι γίνεται λάθος;

 Αρχικά, είναι λάθος να 
θεωρούμε ότι τον κάθε από-
φοιτο, τον περιμένει άμεσα 
εργασία με υψηλές οικονομι-
κές αποδοχές.

 Η εισαγωγή του κάθε νέου 
ανθρώπου στη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι επένδυση 
στον εαυτό του, στην ευελιξία 
του, στις ικανότητες και στην 
πνευματική του καλλιέργεια. 
Η εμπειρία του κάθε νέου  στη 
τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 
σχολή καθαρά της επιλογής 
του, συμπληρώνει στοιχεία 
στη διαμόρφωση του χαρα-
κτήρα του και ενισχύει σημα-
ντικά την αυτοπεποίθηση του. 

 Από εκεί και πέρα ο 
ανταγωνισμός στην αγορά 
εργασίας είναι υψηλός. Επο-
μένως, ο κάθε απόφοιτος για 
να μπορέσει να ανταπεξέλθει,  
πρέπει να δραστηριοποιηθεί, 
να επιμορφώνεται συνεχώς  
ώστε να μπορεί να φέρνει 
αποτελεσματικά εις πέρας τη 
θεωρητική γνώση του αντικεί-
μενου του σε πρακτικό επίπε-
δο, που είναι και το ζητούμε-
νο σε κάθε εργασία. Για αυτό 
το λόγο χρειάζεται επιμονή, 
προσήλωση, να μην εγκατα-
λείπει το στόχο του ακόμα και 
αν χρειαστεί να κάνει προσω-
ρινές εργασίες που δεν είναι 
στο αντικείμενό του. 

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

Η κυρία Κ.Κ ρωτάει:  ‘…Ο γιος 
μου είναι Γ Γυμνασίου και θέλει 
τελειώνοντας τη τάξη να στα-
ματήσει το σχολείο. Δεν του 
αρέσει το σχολείο αλλά γενικά 
‘’πιάνουν’’ πολύ τα χέρια του, 
είναι πολύ δραστήριος και θε-
ωρεί ότι ακόμα και να σπουδά-
σει είναι ανώφελο καθώς όλοι 
είναι άνεργοι και  τελικά δου-
λεύουν σε δουλειές άσχετες με 
το αντικείμενο σπουδών τους. 
Οπότε, προτιμά να δουλέψει 
από τώρα. Τι να κάνω;…’

Αγαπητή κυρία,

 Ο γιος σας όπως και 
πολλά παιδιά στην ηλικία του 
δεν βρίσκει νόημα στο σχο-
λείο και θέλει να μεγαλώσει 
πριν την ώρα του, θέλοντας 
να μιμηθεί τους ενήλικες.  Η 
απόφασή του έχει μια μικρή 
πιθανότητα να του βγει σε 
καλό και να σταδιοδρομήσει 
λόγω των ιδιαίτερων ικανοτή-
των του. Μπορούμε όμως να 
παίξουμε με τις πιθανότητες 
και να παρθεί μία απόφαση 
που μπορεί να καταστρέψει 
το μέλλον του; Οι εμπειρίες 
του είναι λίγες και η κρίση 
του είναι παρορμητική δεδο-
μένου της ηλικίας του. Πρέ-
πει να αποφοιτήσει από το 
Λύκειο και να προσπαθήσετε 
με συζητήσεις και αναζητή-
σεις να βρει επαγγέλματα που 
τον ενδιαφέρουν σοβαρά και 
θα ήθελε να εξειδικευτεί σε 
αυτά. Χρειάζεται να νιώσει ότι 
τίποτα δεν είναι μάταιο και 
ο καλός δε χάνεται ποτέ. Το 
πείσμα και οι ικανότητές του 
θα τον αποζημιώσουν ηθικά, 
επαγγελματικά και οικονομικά 
αρκεί να επενδύσει στον εαυ-
τό του και στις δεξιότητές του.

Ευχές για επιτυχία

‘..Η εισαγωγή 
του κάθε νέου 
ανθρώπου στη 
τριτοβάθμια εκ-
παίδευση είναι 
επένδυση στον 
εαυτό του, στην 
ευελιξία του, στις 
ικανότητες και 
στην πνευματική 
του καλλιέργεια 
…’
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Ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας μιλάει 
στην «Κ» για τη ρωσική 
εισβολή, τους αμάχους 
και τις ενέργειες της Ελ-
λάδας

«Προσδοκία μας είναι η δι-
ατήρηση και ενίσχυση της 
στρατηγικής μας σχέσης με 
τις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, 
προγραμματίζεται η μετά-
βαση του πρωθυπουργού 
στην Ουάσιγκτον», λέει ο κ. 
Νίκος Δένδιας.

Βασίλης Νέδος

Επιστολή στον γενικό ει-
σαγγελέα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου 
(Χάγη) από τον οποίο ζητεί 
να διερευνήσει τη διάπραξη 
εγκλημάτων στη Μαριού-
πολη, και στα χωριά Σαρ-
τανά και Βολνοβάκα, όπου 
έχουν σκοτωθεί Eλληνες 
ομογενείς, αποκαλύπτει 
στην «Κ» ο υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Δένδιας. 
Προσθέτει ότι η Ρωσία 
θα έπρεπε να είχε αποφύ-
γει την παραβίαση αρχών 
πάνω στις οποίες στηρίζε-
ται το ευρωπαϊκό σύστημα 
ασφάλειας. Προαναγγέλλει 
επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού στην Ουάσιγκτον και 
διάσκεψη του σχήματος 
3+1 σε επίπεδο υπουργών 
Εξωτερικών και σημειώνει 
ότι η ελληνική εξωτερική 
πολιτική δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να είναι κακέκτυπο 
της τουρκικής.

– Πόσο ακόμα εκτιμάτε 
ότι θα διαρκέσει ο πό-
λεμος στην Ουκρανία; 
Υπάρχουν ενδείξεις για 
διπλωματική λύση;

– Θα μου επιτρέψετε, κύ-
ριε Νέδο, να επισημάνω 
ότι κάθε πρόβλεψη είναι 
παρακινδυνευμένη. Αυτό 
που είναι σίγουρο είναι 
ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει 
να στηρίζει, ως θεμελιώδη 
αρχή, την εδαφική ακεραι-
ότητα και την κυριαρχία της 
Ουκρανίας. Εάν βρισκόμα-
στε κοντά σε διπλωματική 
λύση ή όχι, αυτό εξαρτά-
ται από τις προθέσεις της 
Ρωσίας και τι μπορεί να 
θεωρήσει αποδεκτό η Ου-
κρανία. Βεβαίως, οι σκηνές 
φρίκης που αποκαλύφθη-
καν πρόσφατα σε προάστια 
του Κιέβου, και τις οποίες 
καταδικάσαμε απερίφρα-

στα, αναπόφευκτα επιβα-
ρύνουν το κλίμα.

– Φοβάστε διάχυση του 
πολέμου έξω από την 
Ουκρανία; Σας ανησυ-
χεί ρωσική αντίδραση 
αν Φινλανδία ή Σουηδία 
επιλέξουν το ΝΑΤΟ;

– Κανείς δεν μπορεί να 
προβλέψει τις επόμενες 
κινήσεις της ρωσικής πλευ-
ράς. Θεωρητικά, ακόμη και 
μια ενδεχόμενη επίθεση 
στην Οδησσό μπορεί να 
αποτελέσει το έναυσμα για 
την επέκταση των εχθρο-
πραξιών σε άλλες χώρες. 
Οσον αφορά το ενδεχό-
μενο αίτησης ένταξης της 
Σουηδίας και της Φινλαν-
δίας στο ΝΑΤΟ, θέλω να 
είμαι σαφής: Oποιαδήποτε 
σχετική απόφαση αποτελεί 
κυρίαρχη επιλογή των κρα-
τών αυτών. Και οι δύο χώ-
ρες είναι εταίροι μας στην 
Ε.Ε., συνεισφέρουν στην 
ευρωπαϊκή ασφάλεια και, 
βεβαίως, εφόσον επιλέξουν 
την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, 
η Ελλάδα δεν έχει επί της 
αρχής λόγο να αντιταχθεί. 
Εμείς, σε αντίθεση με την 
Τουρκία, η οποία δεν επι-
τρέπει την προσέγγιση της 
Αυστρίας και της Κύπρου 
με το ΝΑΤΟ, δεν χρησιμο-
ποιούμε τη θέση μας στο 
ΝΑΤΟ για να προωθήσουμε 
ιδιοτελή συμφέροντα.

– Ηδη το Ουκρανικό έχει 
λάβει εσωτερική πολι-
τική διάσταση. Κάποιοι 
υποστηρίζουν ότι η Ελ-
λάδα έχει συμπαραστα-
θεί επαρκώς στην Ου-
κρανία και θα έπρεπε να 
είναι πιο «προσεκτική» 
έναντι της Ρωσίας…

– Διαχρονικά η Ελλάδα 
διατηρούσε ιστορικούς δε-
σμούς με τη Ρωσία. Φρό-
ντιζε πάντα να διατηρεί 
διαύλους επικοινωνίας μαζί 
της, ακόμα και όταν ανήκα-
με σε διαφορετικά γεωπο-
λιτικά «στρατόπεδα». Τόσο 
ο πρωθυπουργός όσο και 
εγώ καταβάλλαμε προσπά-
θειες για την αποκατάστα-
ση και την ανάπτυξη των 
σχέσεων αυτών τα τελευ-
ταία χρόνια. Και σε μεγάλο 
βαθμό το είχαμε επιτύχει, 
μέσω των συχνών επαφών 
σε πολιτικό επίπεδο. Επίσης 
η ελληνική κοινωνία, όπως 
όλη η Ευρώπη, έχει στενούς 

πολιτιστικούς δεσμούς με 
την ιδιαίτερα πλούσια ρω-
σική κουλτούρα. Ο Ντο-
στογιέφσκι, ο Τολστόι, ο 
Μαγιακόφσκι, ο Τσαϊκόφ-
σκι, ο Πούσκιν, αποτελούν 
ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα 
της πολιτιστικής παράδο-
σης της Ευρώπης.

Ομως, σχετικά με το αν 
θα έπρεπε να είμαστε πιο 
«προσεκτικοί», όπως το 
θέτετε, έναντι της Ρωσίας, 
επιτρέψτε μου να αντιστρέ-
ψω την ερώτησή σας. Μή-
πως θα έπρεπε η Ρωσία να 
είχε αποφύγει την παραβία-
ση αρχών πάνω στις οποίες 
στηρίζεται το ευρωπαϊκό 
σύστημα ασφάλειας και 
τις οποίες η ίδια φέρεται 
να υποστήριζε διαχρονικά; 
Συμπερασματικά, η Ελλάδα 
δεν είχε επιλογή, ουδεμία 
επιλογή. Εκανε αυτό που 
υπαγορεύουν οι αρχές που 
υπηρετεί, οι αρχές του Δι-
εθνούς Δικαίου, του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών: Σε-
βασμός της κυριαρχίας, της 
ανεξαρτησίας και εδαφικής 
ακεραιότητας των κρατών. 
Η Ελλάδα καταδικάζει κάθε 
εισβολή ως θέση αρχής. Θα 
ήμασταν ανακόλουθοι αν, 
υπερασπιζόμενοι τις θέσεις 
μας π.χ. στο Κυπριακό, δεν 
υπερασπιζόμασταν τις ίδιες 
αρχές σε κάθε περίπτω-
ση. Με τις ενέργειές της, η 
Ρωσία, δυστυχώς, δεν μας 
επέτρεψε επιλογή. Το επί-
πεδο των ελληνορωσικών 
σχέσεων είναι το αποτέλε-
σμα των επιλογών της ρω-
σικής κυβέρνησης, όχι της 
χώρας μας.

Με την εισβολή στην 
Ουκρανία η Ρωσία δεν 
μας έδωσε επιλογή.

– Πώς θα προστατευθεί 
η ελληνική ομογένεια;

– Για την Ελλάδα η προστα-
σία των αμάχων και η παρο-
χή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στην ομογένεια της Ουκρα-
νίας αποτελεί ύψιστη προ-
τεραιότητα, ιδιαίτερα στην 
παραθαλάσσια περιοχή της 
Μαύρης Θάλασσας, σε πό-
λεις όπως η Μαριούπολη 
και η Οδησσός, όπου εδώ 
και αιώνες διαβιοί το ελλη-
νικό στοιχείο. Η πρόσφατη 
επίσκεψή μου στην Οδησ-
σό, πόλη άρρηκτα συνδε-
δεμένη με την ιστορία μας, 
αποδεικνύει έμπρακτα τη 
σημασία που αποδίδουμε 
στην περιοχή. Δυστυχώς, 
όσον αφορά τη Μαριούπο-
λη, την οποία επισκέφθηκα 
λίγες εβδομάδες πριν από 
την έναρξη των εχθροπρα-
ξιών, σύμφωνα με τις περι-
γραφές που μας μεταφέρ-
θηκαν ιδιαίτερα από τον 
γενικό μας πρόξενο, τον 
τελευταίο Ευρωπαίο δι-
πλωμάτη στην πόλη, η κα-
τάσταση είναι τραγική και η 
πόλη ουσιαστικά έχει πάψει 

να υφίσταται. Προφανώς, 
δεν μας επιτρέπεται να με-
ταβούμε εκεί, προκειμένου 
να μη διαπιστώσουμε ιδίοις 
όμμασι το μέγεθος της κα-
ταστροφής. Οπως δεν μας 
επετράπη να μεταφέρουμε 
ανθρωπιστική βοήθεια εκεί, 
όπως πράξαμε στην Οδησ-
σό.

Θα συνεχίσουμε να θέτου-
με επιτακτικά το ζήτημα της 
Μαριούπολης σε όλα τα 
φόρουμ και να υπογραμ-
μίζουμε ότι η διάπραξη 
εγκλημάτων πολέμου θα 
πρέπει να ερευνηθεί ενδε-
λεχώς. Για τον λόγο αυτό 
απέστειλα επιστολή στον 
γενικό εισαγγελέα του 
Διεθνούς Ποινικού Δικα-
στηρίου ζητώντας του να 
διερευνήσει τη διάπραξη 
εγκλημάτων τόσο στη Μα-
ριούπολη, όσο και στα χω-
ριά Σαρτανά και Βολνοβά-
κα, όπου, να υπενθυμίσω, 
στην αρχή του πολέμου εί-
χαμε θύματα ομογενείς από 
αεροπορικά πυρά. Πάντως, 
συνεχίζονται αδιάλειπτα 
οι επιχειρήσεις εκκένωσης 
από την Ουκρανία.

– Λόγω και της MDCA 
φαίνεται ήδη η χρησιμό-
τητα των εγκαταστάσε-
ων που χρησιμοποιούν 
οι αμερικανικές δυνά-
μεις. Το επόμενο χρονικό 
διάστημα η συνεργασία 
Ελλάδας – ΗΠΑ θα απο-
κτήσει πιο ουσιαστικά 
χαρακτηριστικά;

– Οπως σωστά αναφέρα-
τε, με την ταχεία μεταφο-
ρά αμερικανικών δυνάμε-
ων για την ενίσχυση της 
ανατολικής πτέρυγας του 
ΝΑΤΟ, μέσω των ελληνι-
κών εγκαταστάσεων, απο-
δεικνύεται και στην πράξη 
η ιδιαίτερη σημασία που 
είχε η υπογραφή της δεύ-
τερης τροποποίησης της 
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυ-
ντικής Συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας – ΗΠΑ (MDCA). 
Αναδεικνύεται για μία ακό-
μη φορά ο καθοριστικός 
ρόλος που διαδραματίζει η 
χώρα μας ως προς τη στα-
θερότητα της ευρύτερης 
περιοχής, σε μία τόσο κρί-
σιμη χρονική συγκυρία, κάτι 
που, εξάλλου, έχουν υπο-
γραμμίσει και Αμερικανοί 
αξιωματούχοι. Προσδοκία 
μας είναι η διατήρηση και 
ενίσχυση της στρατηγικής 
μας σχέσης με τις ΗΠΑ. 
Στο πλαίσιο αυτό προγραμ-
ματίζεται η μετάβαση του 
πρωθυπουργού στην Ουά-
σιγκτον, η οποία αναμένε-
ται να λάβει χώρα σύντομα. 
Επίσης, η συνεργασία με 
τις ΗΠΑ στο σχήμα «3+1» 
(Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος 
και ΗΠΑ), στο πλαίσιο του 
οποίου αναμένουμε να δι-
εξαχθεί συνάντηση των 
υπουργών Εξωτερικών, εν-
δεχομένως και εντός των 
επομένων εβδομάδων, θα 

συμβάλει στον σχεδιασμό 
κοινών δράσεων, οι οποίες 
αποσκοπούν στην προώθη-
ση της ασφάλειας και της 
σταθερότητας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Και, βεβαί-
ως, δεν θα πρέπει να υπο-
βαθμίζουμε τη σημασία που 
αποδίδουν οι ΗΠΑ στον 
ηγετικό, όπως τον περιγρά-
φουν, και σταθεροποιητικό 
ρόλο που διαδραματίζουμε 
στα Δυτικά Βαλκάνια.

– Είναι ρεαλιστικός ο 
στόχος πλήρους ενερ-
γειακής απεξάρτησης 
από τη Ρωσία; Πράγμα-
τι, όπως είπε στην «Κ» η 
κ. Νούλαντ, η κυρίαρχη 
επιλογή μεταφοράς φυ-
σικού αερίου από την 
Ανατολική Μεσόγειο 
προς την Ευρώπη είναι 
μέσω LNG ή το ενδεχό-
μενο κατασκευής αγω-
γών παραμένει ανοιχτό;

– Σήμερα η Ελλάδα έχει 
την ευκαιρία να διαδρα-
ματίσει σημαντικό ρόλο 
στις προσπάθειες της Ε.Ε. 
για ενεργειακή απεξάρτη-
ση από τη Ρωσία. Η χώρα 
μας μπορεί να αναδειχθεί 
σε περιφερειακό σταθμό 
διακομιδής φυσικού αε-
ρίου. Μέσω των εγκατα-
στάσεων για μετατροπή 
υγροποιημένου φυσικού 
αερίου στη Ρεβυθούσα 
και στην Αλεξανδρούπο-
λη (FSRU), αλλά και μέσω 
των αγωγών φυσικού αε-
ρίου (ΤΑΡ και ΙGΒ). Επίσης, 
εξετάζεται η δυνατότητα 
αξιοποίησης κοιτασμάτων, 
όπως ανακοίνωσε πρό-
σφατα ο πρωθυπουργός. 
Να υπενθυμίσω, όμως, ότι 
στις προτάσεις που ανακοί-
νωσε τον περασμένο μήνα 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
οι οποίες στοχεύουν στην 
απεξάρτηση από τα ρωσικά 
ορυκτά καύσιμα πριν από 
το 2030, περιλαμβάνεται η 
αύξηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Ο τομέας 
της ενεργειακής μετάβα-
σης αποτελεί βασική προ-
τεραιότητα της χώρας μας 
και της κυβέρνησης, και η 
στρατηγική αυτή δεν αλλά-
ζει. Οσον αφορά το δεύτε-
ρο ερώτημά σας, το σχέδιο 
για τον αγωγό EastMed, 
παραμένει «ζωντανό» όσο 
ποτέ άλλοτε, αλλά η τελική 
απόφαση για την υλοποίη-
σή του θα ληφθεί με οικο-
νομικά και περιβαλλοντικά 
κριτήρια. Επειδή αναφερ-
θήκατε στην κ. Νούλαντ, 
να υπογραμμίσω την αδι-
άλειπτη στήριξη των ΗΠΑ 
στην ηλεκτρική διασύνδεση 
μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου 
και Ισραήλ, τον Euro-Asia 
Interconnector, o οποίος 
έχει την ίδια ακριβώς όδευ-
ση με τον αγωγό EastMed.

– Μήπως αυτή η στάση 
του «επιτήδειου ουδετέ-
ρου» τελικά προσπορίζει 
οφέλη για την Τουρκία;

– Η ελληνική εξωτερική 
πολιτική δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να είναι κακέ-
κτυπο της τουρκικής. Εχω 
επανειλημμένα πει ότι πρέ-
πει να ξεφύγουμε από τον 
κλοιό μιας τουρκοκεντρικής 
αντίληψης της πολιτικής 
μας. Ιστορικά η Τουρκία 
προσπαθεί να παίξει ρόλο 
«ενδιάμεσης» δύναμης. Σε 
αυτό τη βοηθάει η γεωγρα-
φική της θέση. Αντιθέτως, 
η Ελλάδα έχει επιτύχει να 
είναι συστατικό μέρος ενός 
συγκεκριμένου πολιτικού, 
πολιτισμικού και αξιακού 
χώρου, πολύ πιο προοδευ-
μένου. Αυτή υπήρξε η με-
γάλη ιστορική μας επιτυχία. 
Αν επιχειρήσουμε να αντι-
γράψουμε την Τουρκία, θα 
γίνουμε κακέκτυπο και θα 
αντιμετωπίσουμε τα προ-
βλήματα της αναξιοπιστίας 
χωρίς να υπάρχουν οφέλη.

Με την ευκαιρία αυτή, θα 
ήθελα να θέσω και έναν 
ευρύτερο προβληματισμό. 
Η εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία βρήκε απέναντί 
της το σύνολο των δημο-
κρατικών χωρών που επέ-
βαλαν κυρώσεις. Οι πρα-
κτικές που ήταν αποδεκτές 
τον 19ο ή ακόμα και κατά 
ένα μέρος του 20ού αιώ-
να βρίσκουν απέναντί τους 
το συμπαγές μέτωπο των 
δημοκρατιών. Διαμορφώ-
νεται ένα πλαίσιο, όπου τα 
αναθεωρητικά αφηγήματα, 
η αμφισβήτηση των συνό-
ρων, των Διεθνών Συνθη-
κών, η απειλή ή η χρήση 
βίας είναι ηθικώς απονομι-
μοποιημένα. Δεν αντιμετω-
πίζονται, πλέον, απλώς ως 
μία ενοχλητική παραφωνία, 
αλλά ως αυτό που πραγμα-
τικά είναι: μία σοβαρή απει-
λή για τη διεθνή ειρήνη και 
ασφάλεια. Ελπίζω ότι όλες 
οι χώρες, συμπεριλαμβανο-
μένης ασφαλώς της Τουρ-
κίας, θα κατανοήσουν όσο 
το δυνατόν πιο σύντομα 
αυτή τη νέα διεθνή πραγ-
ματικότητα.

Στο ενεργειακό η Τουρ-
κία αυτοαποκλείεται 
από τα σχήματα συνερ-
γασίας

– Μπορεί να υπάρξει 
συνεργασία Ελλάδας 
με την Τουρκία στο 
ενεργειακό σκέλος;

– Eχω πει πολλές φορές ότι 
είμαστε ανοιχτοί σε συνερ-
γασίες και δεν αποκλείουμε 
κανέναν από αυτές, υπό 
τον όρο ότι αποδέχονται 
την αρχή της αμοιβαιότη-
τας και σέβονται το διεθνές 
δίκαιο και ιδιαίτερα το Διε-
θνές Δίκαιο της Θάλασσας. 
Η Τουρκία αυτοαποκλείεται 
από τα διάφορα σχήματα 
συνεργασίας εξαιτίας της 
συμπεριφοράς της και των 
συνεχών παραβιάσεων του 
διεθνούς δικαίου.

Ο Νίκος Δένδιας 
Στην Ουκρανία υπηρετούμε τις αρχές μας
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Με αφορμή την θετική 
ψήφιση της συμφωνίας 
ΕΤΑΔ-Δήμου Καβάλας 
από την Οικονομική Επι-
τροπή, ο Δήμαρχος Κα-
βάλας είδε από κοντά τις 
εγκαταστάσεις της ακτής 
Καλαμίτσας οι οποίες 
δεν είναι πλέον και στην 
καλύτερη τους κατά-
σταση. Ο ίδιος χαρακτη-
ριστικά δήλωσε πως η 
υπόθεση της καλαμίτσας 
είναι μία υπόθεση που 
ταλανίζει το Δήμο της 
Καβάλας αλλά και τους 
δημότες οι οποίοι χρησι-
μοποιούν την ακτή από 
το 2015 που είχε λήξει 
η δωρεάν παραχώρηση 
στον συγχωρεμένο τον 
δήμαρχο Λευτέρη Αθα-
νασιάδη και από το 2015 
και μετά υπάρχει αυτή η 
αντιπαλότητα της διεκ-
δίκηση μεταξύ Δήμου 
και της ΕΤΑΔ, καθώς 
αυτή παλαιότερα ανήκε 
στον ΕΟΤ, από τον ΕΟΤ 
οι εγκαταστάσεις πέρα-
σαν στην ΕΤΑΔ και έτσι 
πλέον ιδιοκτήτες και δι-
αχειριστές είναι πλέον η 
ΕΤΑΔ. «Από το καλοκαίρι 
του 2019 και έπειτα που 

ανέλαβα επίσημα τη διοί-
κηση του δήμου είχα ξε-
κινήσει τις επαφές με την 
ΕΤΑΔ έπρεπε να ισορρο-
πήσω τα πράγματα γιατί 
ήταν Πυρ και μανία με 
το δήμο Καβάλας και τον 
τρόπο που διαχειρίστηκε 
όλα αυτά τα χρόνια την 
υπόθεση της ακτής κα-
λαμίτσας» ανέφερε ο κ 
.Μουριάδης. 

«Έτσι λοιπόν φτάσαμε 
στην τελευταία πρόταση 
που έγινε από την ΕΤΑΔ 
για 50-50 στις εισπρά-
ξεις των τριών καταστη-
μάτων τα οποία υπάρ-
χουν αυτή τη στιγμή και 
μάλιστα θα μπορούμε 
να κάνουμε και άλλες 
χρήσεις στους χώρους 
και αυτό θα εξαρτάται 
αποκλειστικά από εμάς. 
Αυτό που πετύχαμε για 
τουλάχιστον τα τρία 
πρώτα χρόνια όπου θα 
γίνονται οι μελέτες γιατί 
θα πρέπει να γίνουν πολ-
λές μελέτες και έργα τα 
οποία όπως καταλαβαί-
νετε μόνο μέσω ΕΣΠΑ θα 
μπορούμε να τα βρού-
με, το μίσθωμα θα είναι 

25.000 το χρόνο. 
«Πρόκειται για μία θετι-
κή έκβαση στην υπόθεση 
της Ακτής Καλαμίτσας. 
Επειδή έχω ακούσει πολ-
λά το τελευταίο χρονικό 
διάστημα αρχικά να πω 
ότι η διοίκηση του Δή-
μου Καβάλας θέλησε να 
προχωρήσει μία υπόθε-
ση η οποία είχε παγώσει 
το τελευταίο διάστημα 
ενώ ήταν η τελευταία 
μας ευκαιρία για να μην 
περάσει η ακτή σε ιδιώ-
τη. Όλα όσα ακούγονται 
περί εισιτηρίων φυσικά 
και δεν ισχύουν. Όσο εί-
μαι Δήμαρχος τουλάχι-
στον εγώ και θα είμαι για 
άλλα τουλάχιστον πέντε 
χρόνια δεν πρόκειται να 
μπει εισιτήριο στην Κα-
λαμίτσα» τόνισε στις δη-
λώσεις του ο δήμαρχος 
Καβάλας.

«Οικονομική επιτροπή 
έχει πάρει την απόφαση 
γιατί εδώ ακούγονται 
ότι έχει πάρει μία αντι-
συνταγματική απόφαση. 
Αυτή τη στιγμή έχει βγει 
μία απόφαση από το 
ένα τμήμα του συμβου-

λίου επικρατείας το τρί-
το τμήμα το οποίο κατά 
πλειοψηφία έχει βγάλει 
ότι είναι αντισυνταγ-
ματική η παραχώρηση 
περισσότερων αρμοδιο-
τήτων στην οικονομική 
επιτροπή της οποίας την 
πλειοψηφία την έδωσαν 
στους δημάρχους. Πράγ-
ματι βγήκε αυτή απόφα-
ση η οποία όμως επειδή 
ήταν κατά πλειοψηφία 
και επειδή είναι μία από-
φαση η οποία θα κρίνει 
πάρα πολλά πράγματα 
για τη λειτουργία του 
δήμου το στείλαμε στην 
ολομέλεια του συμβου-
λίου επικρατείας οπότε 
μέχρι να βγει η απόφαση, 
ισχύει ότι ίσχυε μέχρι και 
τώρα. 

Φυσικά ρωτήσαμε τους 
δικηγόρους και δεν κά-
ναμε κάτι κεφαλιού μας 
διότι και εμείς είχαμε 
προβλήματα στην αρχή 
για το αν θα έπρεπε να 
το κάνουμε ή όχι. Ρωτή-
σαμε όμως όχι μόνο τους 
δικηγόρους  της νομικής 
υπηρεσίας του δήμου 
αλλά και άλλους πολύ 

καλούς δικηγόρους οι 
οποίοι μας είπαν αυτό, 
ότι μέχρι να βγει η τελική 
απόφαση του συμβουλί-
ου επικρατείας ισχύει ότι 
ίσχυε μέχρι σήμερα.

 Έτσι λοιπόν εκμεταλλευ-
όμενος και μία τελευταία 
ρύθμιση της κυβέρνησης 
η οποία έχει βγει με ΦΕΚ 
στην οποία λέει ότι οι 
συμβάσεις από το υπερ-
ταμείο για τα δημόσια 
κτήματα αλλά και με την 
ΕΤΑΔ εγκρίνονται από 
την οικονομική επιτροπή, 
αυτή λοιπόν τη διάταξη 
εκμεταλλεύτηκα και το 
έφερα στην επιτροπή για 
να τελειώνει το θέμα, δι-
ότι αλλιώς όπως καταλα-
βαίνετε δεν θα μπορούσε 
να περάσει στο δημοτικό 
συμβούλιο. Τώρα, για το 
εάν, θα υπογράψουμε, 
όπως ξέρετε οι αποφά-
σεις του οποιοδήποτε 
οργάνου και της οικο-
νομικής επιτροπής του 
δημοτικού συμβουλίου 
περνάνε από την αποκε-
ντρωμένη. Από τη στιγμή 
λοιπόν που εγκρίνεται 
κιόλας καταλαβαίνετε 

ότι δεν υπάρχει κάτι το 
παράνομο.

Όσον αφορά τις πρό-
σφατες δηλώσεις της 
Αναστασίας Ιωσηφίδου 
για προσφυγή της κατά 
της απόφασης της Οι-
κονομικής Επιτροπής 
και για το γεγονός ότι 
ο ίδιος προχώρησε σε 
πολιτική “κωλοτούμπα” 
ο κ. Μουριάδης απάντη-
σε πως, «Δεν συμφωνώ 
100% με την συμφωνία 
με την ΕΤΑΔ. Ωστόσο δι-
εκδικήσαμε και πετύχαμε 
μία καλύτερη συμφωνία. 
Θέλω να έχει μερίδιο ο 
Δήμος Καβάλας στην 
Ακτή. Εάν ήταν άλλος 
Δήμαρχος θα είχε ήδη 
παραχωρήσει την ακτή 
σε ιδιώτες. Ε λοιπόν 
εγώ δεν πρόκειται να το 
κάνω αυτό». Εν κατα-
κλείδι ο Δήμαρχος Κα-
βάλας αναφέρθηκε στο 
γεγονός ότι παραχωρού-
νται πλέον στον Δήμο τα 
καταστήματα που βρί-
σκονται εντός της Ακτής 
ενώ πρόσθεσε μεταξύ 
άλλων ότι θα αυξηθούν 
τα ενοίκια αυτών.

Προχωρά η συμφωνία μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΕΤΑΔ για την Ακτή Καλαμίτσας Θ. Μουριάδης
Διεκδικήσαμε και πετύχαμε μία καλύτερη συμφωνία
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Για την έκβαση της υπόθε-
σης που αφορά την Ακτή 
Καλαμίτσας αναφέρθηκε 
στην εκπομπή Αναλυτής 
του ENACHANNEL  ο δή-
μαρχος Καβάλας Θόδωρος 
Μουριαδης. Ο κ. Μουρια-
δης επεσήμανε το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα η 
διοίκηση του Δήμου Καβά-
λας θέλησε να προχωρήσει 
μία υπόθεση η οποία είχε 
παγώσει ενώ ήταν η τελευ-
ταία ευκαιρία για να μην 
περάσει η ακτή σε ιδιώτη.

“Δεν συμφωνώ 100% 

με την συμφωνία με την 
ΕΤΑΔ. Ωστόσο διεκδικήσα-
με και πετύχαμε μία καλύ-
τερη συμφωνία. Θέλω να 
έχει μερίδιο ο Δήμος Κα-
βάλας στην Ακτή. Εάν ήταν 
άλλος Δήμαρχος θα είχε 
ήδη παραχωρήσει την ακτή 
σε ιδιώτες. Ε λοιπόν εγώ 
δεν πρόκειται να το κάνω 
αυτό”.

Εν κατακλείδι ο Δήμαρχος 
Καβάλας αναφέρθηκε στο 
γεγονός ότι παραχωρού-
νται πλέον στον Δήμο τα 
καταστήματα που βρίσκο-

νται εντός της Ακτής ενώ 
πρόσθεσε μεταξύ άλλων 
ότι θα αυξηθούν τα ενοίκια 
αυτών.

Αξιζει να σημειωθεί πως 
από την πλευρά της η 
πρώην δήμαρχος Καβάλας 
Δήμητρα Τσανακα ανα-
φέρθηκε και στην αποχή 
της παράταξης «Ανάσα για 
τον Δήμο» και η οποία δεν 
συμμετείχε στην προγραμ-
ματισμένη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως 
μία πρώτη αντίδραση στην 
απόφαση του δημάρχου 

και των μελών της διοίκη-
σης που συμμετέχουν στην 
Οικονομική Επιτροπή , να 
μην παραπεμφθεί το θέμα 
της ακτής Καλαμίτσας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, παρά 
την πρόσφατη νομολογία 
του ΣΤΕ και αγνοώντας 
επιδεικτικά την κοινή επι-
στολή των δημοτικών πα-
ρατάξεων της αντιπολίτευ-
σης, οσο και την απόφαση 
του συμβουλίου της Κοινό-
τητας Καβάλας.

Στην τελική ευθεία η συμφωνία Δήμου Καβάλας με την ΕΤΑΔ για την Ακτή Καλαμίτσας

Αυτοψία στην Ακτή Κα-
λαμίτσας πραγματοποί-
ησε το πρωί της Πέμπτης 

14 Απριλίου ο Δήμαρχος 
Καβάλας Θόδωρος Μου-
ριάδης.

Με αφορμή την θετική ψή-
φιση της συμφωνίας ΕΤΑΔ-
Δήμου Καβάλας από την 
Οικονομική Επιτροπή ο Δή-
μαρχος Καβάλας είδε από 
κοντά τις εγκαταστάσεις οι 
οποίες δεν είναι και στην 
καλύτερη τους κατάσταση.

Όπως χαρακτηριστικά δή-
λωσε ο ίδιος :

“Πρόκειται για μία θετική 
έκβαση στην υπόθεση της 
Ακτής Καλαμίτσας. Επειδή 
έχω ακούσει πολλά το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα 
αρχικά να πω ότι η διοί-
κηση του Δήμου Καβάλας 
θέλησε να προχωρήσει μία 
υπόθεση η οποία είχε πα-
γώσει το τελευταίο διάστη-
μα ενώ ήταν η τελευταία 
μας ευκαιρία για να μην 
περάσει η ακτή σε ιδιώτη. 
Όλα όσα ακούγονται περί 

εισιτηρίων φυσικά και δεν 
ισχύουν. Όσο είμαι Δήμαρ-
χος τουλάχιστον εγώ και θα 
είμαι για άλλα τουλάχιστον 
πέντε χρόνια δεν πρόκειται 
να μπει εισιτήριο στην Κα-
λαμίτσα“.

Όσον αφορά τις πρόσφατες 
δηλώσεις της Αναστασίας 
Ιωσηφίδου (διαβάστε εδώ) 
για προσφυγή της κατά της 
απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και για το γεγο-
νός ότι ο ίδιος προχώρησε 

σε πολιτική “κωλοτούμπα” 
ο κ. Μουριάδης απάντησε 
τα εξής :

“Δεν συμφωνώ 100% 
με την συμφωνία με την 
ΕΤΑΔ. Ωστόσο διεκδικήσα-
με και πετύχαμε μία καλύ-
τερη συμφωνία. Θέλω να 
έχει μερίδιο ο Δήμος Κα-
βάλας στην Ακτή. Εάν ήταν 
άλλος Δήμαρχος θα είχε 
ήδη παραχωρήσει την ακτή 
σε ιδιώτες. Ε λοιπόν εγώ 
δεν πρόκειται να το κάνω 

αυτό”.

Εν κατακλείδι ο Δήμαρχος 
Καβάλας αναφέρθηκε στο 
γεγονός ότι παραχωρού-
νται πλέον στον Δήμο τα 
καταστήματα που βρίσκο-
νται εντός της Ακτής ενώ 
πρόσθεσε μεταξύ άλλων 
ότι θα αυξηθούν τα ενοίκια 
αυτών.

Μουριάδης
Κανένα εισιτήριο στην Καλαμίτσα, δεν συμφωνώ 100% με την συμφωνία της ΕΤΑΔ

Σε δηλώσεις για την 
απόφαση που πέρασε τε-
λικά από την Οικονομι-
κή Επιτροπή κατά πλει-
οψηφία για την Ακτή 
Καλαμίτσας προχώρησε 

το μεσημέρι της Τετάρ-
της στον Αναλυτή με τον 
Απόστολο Ατζεμιδάκη ο 
επικεφαλής της παράτα-
ξης “Ο Τόπος της Ζωής 
Μας” Μάκης Παπαδό-

πουλος.

Όπως τόνισε ο ίδιος η συμ-
φωνία μεταξύ Δήμου Κα-
βάλας και ΕΤΑΔ δεν συμ-
φέρει σε καμία περίπτωση 

τους δημότες της Καβάλας 
ενώ μάλιστα πρόσθεσε ότι 
ο Δήμος θα έχει και αρκετά 
έξοδα από αυτή την συμ-
φωνία.

Τέλος έκανε λόγο πως με 
Δήμαρχο Καβάλας τον Θό-
δωρο Μουριάδη οι δημότες 
θα πληρώνουν σύντομα ει-
σιτήριο στην Ακτή Καλαμί-
τσας :

Μ. Παπαδόπουλος
Με Δήμαρχο τον Μουριάδη οι δημότες θα πληρώνουν εισιτήριο στην Καλαμίτσα!

«Ο δήμαρχος μας είχε πει 
ότι θα φέρει το θέμα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και ότι 
η εισήγηση του θα ήταν αρ-
νητική γιατί επρόκειτο για 
μία κακή συμφωνία. Δεν 
θυμάμαι μεγαλύτερη πολι-
τική κολωτούμπα» δηλώ-
νει η δημοτική σύμβουλος 
μετά την απόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής για να 
περάσει η ακτή της Καλαμί-
τσας στον Δήμο Καβάλας.

Σύμφωνα με τα όσα μετέ-
φερε στην εκπομπή Αναλυ-
τής του ENA Channel και 
στον Απόστολο Ατζεμιδάκη 
η κ.α Ιωσηφίδου ετοιμά-
ζει μάλιστα και προσφυγή 
κατά της συγκεκριμένης 
απόφασης.

Ιωσηφίδου
Καταθέτω προσφυγή κατά της απόφασης για την Ακτή Καλαμίτσας
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΠΛΑΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



Δευτέρα 18 Απριλίου 2022
info@enachannel.gr16 ΑΝΑΛΥΤΗΣ      ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΙΕΙΔΗ 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

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙΚΕΡΑΜΙΚΑ



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 1717Winfo@enachannel.gr
Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

ΕΣΤΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

Οδηγός αγοράς: 12 υπέροχες πρωτότυπες λαμπάδες για το 
φετινό Πάσχα

Αν σου αρέσουν τα μο-
ναδικά και ιδιαίτερα 
πράγματα, παρακάτω 
θα βρεις τον απόλυτο 
οδηγό αγοράς με πα-
σχαλινές λαμπάδες.

Φέτος είναι το πρώτο Πά-
σχα που θα μπορέσουμε 
να κάνουμε και πάλι χω-
ρίς περιορισμούς. Με τα 
μέτρα για την πανδημία 
της Covid-19 να βρίσκο-
νται λίγες μέρες πριν την 
οριστική τους άρση, οι 
περισσότεροι από εμάς 
έχουμε ήδη προγραμματί-
σει να φύγουμε σε κάποιο 
προορισμό, είτε αυτός 
είναι ένα νησί, ένα ορει-
νό μέρος με παραδοσια-
κά έθιμα ή ακόμη και το 
χωριό μας, που βρίσκεται 
στην ύπαιθρο. Αναμένεται 
ένα τεράστιο κύμα εκ-
δρομέων από την Αθήνα 
και τα υπόλοιπα αστικά 
κέντρα, με προρισμό όλη 

την υπόλοιπη Ελλάδα.

Για να βιώσουμε, λοιπόν, 
όλο το πατροπαράδοτο 
σκηνικό του ελληνικού 
Πάσχα, υπάρχουν προ-
φανώς κάποια συστατικά 
στοιχεία, όπως τα παρα-
δοσιακό φαγητό, το βάψι-
μο των αυγών και φυσικά 
η Ανάσταση, το βράδυ 
του Σαββάτου. Και μπορεί 
σαν καλή νονά να έχεις 
ήδη φροντίσει για την λα-
μπάδα που θα κρατήσει 
το βαφτιστήρι σου στην 
Ανάσταση, αλλά το πιο 
πιθανό είναι ότι εσύ δεν 
έχεις ακόμη διαλέξει την 
δική σου.

Ακόμη και αν ανήκεις σε 
αυτές που λένε ότι οι λα-
μπάδες είναι μάλλον ένα 
παιδικό έθιμο, φέτος δνε 
μπορείς παρά να παρα-
συρθείς από τα υπέροχα 
σχέδια που θα βρεις στην 

αγορά, και να αγοράσεις 
μία μοναδική λαμπάδα 
και για σένα. Η ποικιλία 
είναι πραγματικά τερά-
στια, με χρώματα, κορδέ-
λες και περίτεχνα decos 
να έχουν την τιμητική 
τους. Μεγάλη τάση είναι 
επίσης και τα τετράγωνα 
κεριά, αλλά και οι λα-
μπάδες που είναι φτιαγ-
μένες με αρωματικά κε-
ριά και χρώματα.

Εμείς έχουμε βρει πα-
ρακάτω τις πιο ενδια-
φέρουσες λαμπάδες για 
σένα, από τα πιο ευφά-
νταστα brands που θα 
βρεις στα αγαπημένα 
μας online stores. Μια 
και μόνο ματιά θα σε 
πείσει να αποκτήσεις την 
πιο στυλάτη λαμπάδα! 
Καλό shopping και Καλό 
Πάσχα σε όλες!

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΙ



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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B2B MARKETING & SALES (Μέρος 3ο)

Οι  βασικοί δείκτες απο-
τελεσματικότητας KPΙs / 
metrics

Ο ρόλος των  KPI και των 
Metrics είναι η μέτρηση 
της αποτελεσματικότητας 
του πλάνου Μάρκετινγκ και 
Πωλήσεων. Τα KPI μετρούν 
την αποτελεσματικότητα 
στρατηγικών και τα metrics 
τακτικών μάρκετινγκ. Δι-
αχρονικά απαντούν σε 
ερωτήσεις κοινής λογικής 
όπως: Πόσοι επισκέφθη-
καν το website σας;  Από 
που έρχονται συνήθως;   Τι 
περιεχόμενο διαβάζουν;  
Πόση ώρα παραμένουν στο 
website σας;  Ποιό περιε-
χόμενο βοηθά την μετατρο-
πή σε sales leads και ποιό 
από leads σε πελάτες; Θα 
αναφερθούμε στη συνέ-
χεια στα βασικά metrics και 
ΚΡΙs ειδικά στο Business to 

Business Marketing.

Επιλεγμένοι δείκτες 
αποτελεσματικότητας 

Μηνιαίες μοναδικές επισκέ-
ψεις στο site μας (Monthly 
Unique Visitors)

Ο δείκτης αναφέρεται στο 
επάνω μέρος του Sales 
Funnel και μπορεί να προ-
έρχονται από δικά σας 
(owned), πληρωμένα (paid) 
ή κερδισμένα (earned) 
μέσα. Θυμηθείτε να χρη-
σιμοποιήσετε εργαλεία 
όπως Google και Adobe 
Analytics για την μέτρη-
ση engagement metrics 
όπως:  Χρόνος Παραμονής 
στο site (average time 
on site),   Μ.Ο. επίσκεψης 
σελίδων  (average pages 
visited),   Επαναλαμβανό-
μενες επισκέψεις (repeat 

visits),  Αριθμός σχολίων 
(number of comments),  
Περιεχόμενο downloaded 
(downloaded content),  
Εγγραφές email (email 
subscriptions) κλπ.

Μarketing & Sales Leads 
(Επαφές Μάρκετινγκ & Πω-
λήσεων)

 Α. MQL 
(Marketing Qualified 
Leads): Αυτές οι επαφές 
έχουν κάνει ενέργειες hand 
raising, όπως τη λήψη πλη-
ροφοριών σχετικά με προ-
ϊόντα/υπηρεσίες σας, επί-
σκεψη σε οδηγό σύγκρισης 
ανταγωνιστών ή ζήτησαν 
επαφή με το τμήμα πωλή-
σεων.
 Β. SAL (Sales 
Accepted Leads): Έχετε 
προχωρήσει το  MQL, και 
ήλθατε σε επαφή. Ένα ρα-
ντεβού έχει προγραμματι-
στεί επικοινωνία με εκπρό-
σωπο πωλήσεων για τα 
περαιτέρω.
 Γ. SQL (Sales 
Qualified Lead): Μετά την 
επαφή (ή μερικές φορές 
την ολοκλήρωση ενός ερω-
τηματολογίου) οι εν λόγω 
επαφές χαρακτηρίζονται 
ως ώριμες και «ευκαιρία 
πώλησης» από το υπεύθυ-
νο στέλεχος πωλήσεων.
Contacts (Επαφές): Περι-
λαμβάνει όλους όσους σας 
δίνουν το email τους για 
αποστολή του ενημερωτι-
κού δελτίου σας ή που ακο-
λουθούν το RSS Feed, το 
podcast, το κανάλι βίντεο 
κλπ.  

Conversions (Μετατροπές):  
Η ικανότητα αποτελεσμα-
τικής μετατροπής των επι-
σκεπτών του site μας σε 
hand raisers, των hand 
raisers σε ευκαιρίες πώλη-
σης και τις ευκαιρίες σε πε-
λάτες, κρίνεται τελικά από 
τους δείκτες Conversion 
(Μετατροπής):
 Α. Visitors to 
Leads (Επισκέπτες προς εν 
δυνάμει επαφές) 
 Β. Leads/MQL to 
SQL (Επαφές Marketing 
προς επαφές Πωλήσεων) 
 Γ. Leads to 
Customer Wins (Κερδισμέ-
νοι πελάτες)
Customer Chur
n (Απώλεια πελατών): Ο 
πιο σημαντικός δείκτης KPI 
από όλους, είναι η διατή-
ρηση του πελάτη. Προβλέ-
πει όχι μόνο τη μελλοντική 
σας ικανότητα να αυξάνετε 
έσοδα και  κερδοφορία, 
αλλά και αν το προϊόν σας 
έχει φθάσει στο Product 
Market Fit (PMF) ενώ 
αποτελεί καλό δείκτη ποι-
ότητας εξυπηρέτησης των 
πελατών. 

Μηνιαία επαναλαμβανό-
μενα έσοδα (MRR): Αυτά 
είναι τα συνολικά έσοδα 
που χρεώνονται κάθε μήνα. 
Μπορείτε να το υπολογί-
σετε για το σύνολο των 
πελατών ή ξεχωριστά για 
π.χ. μικρούς, μεσαίους και 
μεγάλους. 

Μέσο έσοδο ανά χρήστη 
(ARPU): Μετράται επίσης 
ως Μέσο Έσοδο ανά Πε-
λάτη / Λογαριασμό.  Για να 

υπολογίσετε το ARPU, δι-
αιρέστε τα μηνιαία επανα-
λαμβανόμενα έσοδα (MRR) 
με το σύνολο των οικονομι-
κά συνεπών πελατών.

Η ανάλυση της διαχρο-
νικής αξίας του πελάτη

Η Ανάλυση της Διαχρονι-
κής Αξίας (Life Time Value/
LTV) «εξετάζει» την αγορα-
στική συμπεριφορά πελα-
τών και την «προεκτείνει» 
στο μέλλον, υπολογίζοντας 
και προσθέτοντας κάθε 
έτος, τα κέρδη από τους 
ενεργούς πελάτες της ομά-
δας.  Η σχέση CLTV/CAC 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για όλους τους πελάτες, 
και όλη την δαπάνη επικοι-
νωνίας ή για συγκεκριμένες 
ομάδες που προκύπτουν 
από ένα μέσο προκειμένου 
να μετρήσουμε και να αξι-
ολογήσουμε το κόστος και 
την αποδοτικότητα του. 
Διαχρονική αξία του πελά-
τη (CLTV): Έχοντας υπολο-
γίσει το Average Revenue 
Per Unit (ARPU), μπορείτε 
επίσης να υπολογίσετε την 
Διαχρονική Αξία των Πελα-
τών και τον δείκτη CLTV/
CAC.
Κόστος Απόκτησης Πελα-
τών (CAC): Το CAC περι-
λαμβάνει όλο το κόστος 
πωλήσεων και μάρκετινγκ, 
συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους προσωπικού. Απλά 
διαιρέστε τις δαπάνες μάρ-
κετινγκ και πωλήσεων με 
τον συνολικό αριθμό των 
πελατών που πληρώνουν 
για ένα δεδομένο χρονικό 
διάστημα.

Η Σχέση CLTV προς CAC

Σχέση Διαχρονικής αξίας 
προς κόστος απόκτησης 
πελάτη: Αν ένας πελάτης 
κάνει ετήσιο τζίρο 1.300 €,  
συνεισφέρει στα κέρδη της 
Εταιρείας με 1.000 €  πα-
ραμένει  ενεργός πελάτης  
για 5 χρόνια και δαπανήσα-
με 1.500 € για να τον απο-
κτήσουμε τότε: Το CLTV 
είναι  5.000 €, το CAC εί-
ναι 1.500 € και ο Δείκτης 
CLTV/CAC=3,33.
Την σωστή και ισορροπημέ-
νη σχέση  της διαχρονικής 
αξίας των πελατών CLTV, 
προς το κόστος απόκτη-
σης τους CAC, μπορεί να 
επηρεαστεί από πληθώρα 
ενεργειών.

Μπορείτε να μας στέλνετε 
τις απορίες αλλά και τις 
ερωτήσεις σας ή προβλη-
ματισμούς που έχετε, κα-
θώς και προβλήματα που 
αντιμετωπίζετε σχετικά με 
πωλήσεις ή τεχνολογία 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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Μ. Δευτέρα τα 50 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές, από Μ. Τρίτη τα 
ζωικά πριμ

Τη Μεγάλη Δευτέρα 
θα καταβληθεί στους 
λογαριασμούς των 
κτηνοτρόφων η ειδική 
ενίσχυση 2% επί του 
τζίρου για την αγο-
ρά ζωοτροφών όπως 
ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Γιώργος Γεωρ-
γαντάς, μιλώντας στο 
προσυνέδριο της Ν.Δ. 
στο Ηράκλειο Κρήτης, 

το Σάββατο 16 Απρι-
λίου.

Ελένη Δούσκα
Agronews

Την καταβολή κρατι-
κών ενισχύσεων 50 
εκατομμυρίων ευρώ σε 
κτηνοτρόφους για σή-
μερα Μεγάλη Δευτέρα, 
προκειμένου να βοηθη-
θούν στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν, ανα-
κοίνωσε, μεταξύ άλλων, 
ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Γιώργος Γεωργαντάς, μι-
λώντας στο προσυνέδριο 
της Ν.Δ. στο Ηράκλειο 
Κρήτης, το Σάββατο 16 
Απριλίου.

Επίσης, ανέφερε πως 
Μεγάλη Τρίτη και Με-
γάλη Τετάρτη θα κατα-
βληθούν 101 εκατ. ευρώ 
από τις συνδεδεμένες 
ενισχύσεις που θα δίδο-
νταν στο τέλος Μαΐου 
για το γάλα και για το 
βόειο κρέας.

Μεγάλη Τετάρτη η πλη-
ρωμή συνδεδεμένων σε 
βοοειδή, αιγοπρόβειο 
γάλα και νομάτα

Την διαβεβαίωση ότι μέ-
χρι την Μ. Τετάρτη, θα 
έχει καταβληθεί η συν-
δεδεμένη ενίσχυση σε 
βοοειδή, αιγοπρόβειο 
γάλα, καθώς επίσης και 
σε τομάτα, έλαβε από 
τον Πρόεδρο του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά ο 
βουλευτής Λάρισας Χρή-

στος Κέλλας.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση 
αφορά ποσό 50 εκ. ευρώ 
περίπου για το αιγο-
πρόβειο γάλα και 33 εκ. 
ευρώ για τα βοοειδή.

Τις επόμενες ημέρες, 
μάλιστα, σύμφωνα με 

την ενημέρωση που είχε 
ο Λαρισαίος πολιτικός, 
αναμένεται να πληρωθεί 
και η Νιτρορύπανση (1η 
εκκαθάριση - 1η πρό-
σκληση) καθώς επιλύ-
εται το πρόβλημα, που 
παρουσιάστηκε στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα της 
Διαχειριστικής Αρχής.

Μεγάλη Τρίτη πληρωμές ΕΛΓΑ 30 εκατ. για ζημιές 2021 λέει ο 
Λυκουρέντζος

Πληρωμή αποζημιώ-
σεων για ζημιές του 
2021 προγραμματίζει 
ο ΕΛΓΑ την Μεγάλη 
Τρίτη, 19 Απριλίου, με 
το συνολικό ποσό να 
ανέρχεται σε 30 εκατ. 
ευρώ

Agronews

Στην εν λόγω πληρωμή 
δεν προβλέπεται κάτι για 
παραγωγούς της Δ. Μα-
κεδονίας, τα δέντρα των 
οποίων επλήγησαν κατά 
το προανθικό στάδιο με 
τον παγετό του 2021, 
ένα ζήτημα το οποίο βρί-
σκεται σε εκκρεμότητα 
και αναμένεται να διευ-
θετηθεί το επόμενο διά-
στημα. 

Για την επερχόμενη πλη-
ρωμή και την μεταφορά 
ποσού 30 εκατ. ευρώ 
στα ταμεία του ΕΛΓΑ 
«γράφει» σε ανάρτηση 
στο Facebook ο πρόε-
δρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας 
Λυκουρέντζος. «Πληρω-
μή αποζημιώσεων την 
Μεγάλη Τρίτη. Μετα-
φέρθηκαν σήμερα στους 
λογαριασμούς του ΕΛΓΑ 
30 εκ.€,το σύνολο της 
ετήσιας κρατική επιχορή-
γησης του 2022,κατόπιν 
έγκρισης του Πρωθυ-
πουργού κ.Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και των Υπουρ-
γών  κ.κ.Γ.Γεωργαντά και 
Θ.Σκυλακάκη» αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά στο 
δημοσίευμα.

Η ανακοίνωση του 

υπουργείου αναφέρει: 

30 εκατ. ευρώ κρατι-
κή επιχορήγηση στον 
ΕΛΓΑ κατόπιν έγκρι-
σης του πρωθυπουρ-
γού 

«Μεταφέρθηκαν σήμε-
ρα στους λογαριασμούς 
του ΕΛΓΑ 30 εκ. €, της 
ετήσιας κρατικής επιχο-
ρήγησης του 2022, κα-
τόπιν έγκρισης του Πρω-
θυπουργού, κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη και των 
Υπουργών,  κ.κ. Γ. Γεωρ-
γαντά και Θ. Σκυλακάκη. 

Η Κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας, είναι η 
πρώτη, η οποία από 
το 2020, καταβάλει με 
συνέπεια την νόμιμη 
κρατική επιχορήγηση 
σύμφωνα με το νόμο 
3877/2010 και επιτρέ-
πει στον Οργανισμό να 
διαθέτει το σύνολο της 
Ειδικής Ασφαλιστικής Ει-
σφοράς, μόνον για απο-
ζημιώσεις. 

Η πληρωμή των υπολοί-
πων του ΕΛΓΑ θα γίνει τη 
Μεγάλη Τρίτη».

Σε 1.164.472,86 ευρώ 
ανέρχεται το ποσό που 
θα πληρώσει ο ΕΛΓΑ 
στη Μαγνησία

Σε πληρωμές προχωρά 
ο ΕΛΓΑ μέχρι τη Μεγάλη 
Τρίτη για τις αποζημιώ-

σεις ζωικού κεφαλαίου 
και φυτικής παραγωγής 
από διάφορες ζημιές που 
προκλήθηκαν εντός του 
2021 (παγετός άνοιξης, 
καύσωνας, χαλάζι, βρο-
χοπτώσεις κ.τ.λ.), όπως 
αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του ο υφυπουργός στον 
πρωθυπουργό, αρμόδι-
ος για Θέματα Κρατικής 
Αρωγής και Αποκατά-
στασης από Φυσικές 
Καταστροφές, Χρήστος 
Τριαντόπουλος.

Οι αποζημιώσεις περι-
λαμβάνουν επίσης και 
τις ζημιές που προκλή-
θηκαν και από τον πα-
γετό του Ιανουαρίου 
της τρέχουσας χρονιάς. 
Το ποσό των αποζημιώ-
σεων για τους αγρότες 
και τους κτηνοτρόφους 
της Μαγνησίας ανέρ-
χεται συγκεκριμένα σε 
1.164.472,86 ευρώ. 

Αναφερόμενος στις απο-
ζημιώσεις του ΕΛΓΑ ο κ. 
Τριαντόπουλος, δήλωσε 
σχετικά:

«Σε συνέχεια επικοινω-
νίας και σχετικής ενημέ-
ρωσης από τον πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ, κ. Ανδρέα Λυ-
κουρέντζο, ο ΕΛΓΑ ολο-
κληρώνει, σχεδόν, την 
εξόφληση των οφειλό-
μενων αποζημιώσεων 
για ζημιές σε φυτικό και 
ζωικό κεφάλαιο εξαιτί-
ας διάφορων δυσμενών 

συμβάντων που εκδηλώ-
θηκαν το 2021, αλλά και 
του παγετού του περα-
σμένου Ιανουαρίου. Οι 
πληρωμές στους δικαι-
ούχους αγρότες και κτη-
νοτρόφους αναμένεται 
να εκτελεστούν μέχρι τη 
Μεγάλη Τρίτη. Ειδικότε-
ρα για τη Μαγνησία, το 
ποσό ανέρχεται σε 1,16 
εκατ. ευρώ και σε αυτό 
περιλαμβάνονται και οι 

ζημιές στην παραγωγή 
των κάστανων Πηλίου. 
Θερμές ευχαριστίες στον 
ΕΛΓΑ και στον πρόεδρό 
του, που χάρη στις εντα-
τικές ενέργειές του ολο-
κλήρωσε ταχύτατα το 
εκτιμητικό του έργο και 
εκπληρώνει τις υποχρε-
ώσεις του, στηρίζοντας 
έγκαιρα και δίκαια τους 
πληγέντες αγρότες και 
κτηνοτρόφους».
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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 | 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.

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 3
Επίπεδα: 2
WC: 2
Θέρμανση : Κλιματισμός
Έτος Κατασκευής : 2021

Μεζονέτα
Βύρωνας (Καβάλα)
250.000 € 1.420 €/τ.μ. Κωδικός: 351001-46

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

Διαμέρισμα
Δεξαμενή (Καβάλα)
135.000€ 1.552/τ.μ. Κωδικός: 351002-29

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

Διαμέρισμα
Δεξαμενή (Καβάλα)
188.000€ 1.492/τ.μ. Κωδικός: 351001-5

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 5
WC: 1
Θέρμανση : ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡ-
ΜΟΤΗΤΑΣ
Έτος Κατασκευής : 1978
Έτος Ανακαίνισης : 2021

Διαμέρισμα
Δεξαμενή (Καβάλα)
180.000 € 2.118 €/τ.μ. Κωδικός: 351001-24

Διαμέρισμα, Δεξαμενή (Καβά-
λα), 270.000€ 2.523€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 107 τ.μ., 3 
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking. 
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 4, WC: 1, Θέρμανση: 
Αυτόνομη Πετρέλαιο, Έτος Κατα-
σκευής : 2002

Κωδικός: 351001-28
___________________

Μονοκατοικία, Νέα Πέρα-
μος (Ελευθερές), 180.000€ 
1.314€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 137 τ.μ., 4 
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 0, Επίπεδα: 3, WC: 3, 
Θέρμανση: Κεντρική Πετρέλαιο, 
Έτος Κατασκευής: 2017.

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

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: 351001-11
___________________

Διαμέρισμα, Αγ. Ιωάννης (Καβά-
λα), 70.000€ 660€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 106 τ.μ., 2 
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 0.5, Θέρμανση: Κλιματι-
σμός, Έτος Ανακαίνισης: 2000.

Κωδικός: 351001-2038
___________________

Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλί-
τσα (Ελευθερές), 1150.000€ 
1.643€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 70 τ.μ., 1 
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 3, WC: 1, Θέρμανση: 
Αυτόνομη Πετρέλαιο, Έτος Κατα-

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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: 351001-14
___________________

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: 351001-10
___________________

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: 351001-9
___________________

Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλί-
τσα (Ελευθερές), 110.000€ 
2.037€/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: 351001-34
___________________

Διαμέρισμα, Ποταμούδια (Κα-
βάλα) 47.000€ 922€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 51 τ.μ.,1 
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 

Όροφος: 0, Θέρμανση: Αυτόνομη 
Πετρέλαιο,  Έτος Κατασκευής: 
2007, Έτος Ανακαίνισης: 2021.
Κωδικός: 351001-60

___________________

Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλί-
τσα (Ελευθερές), 145.000€ 
2.132€/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:  351001-35
 ____________________

Διαμέρισμα, Πύργος (Ελευθε-
ρές), 2.000.000€ 31.746€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 63 τ.μ., 1 
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 0, WC: 1, Θέρμανση: 
Κλιματισμός, Έτος Κατασκευής: 
2019

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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Διέρρηξαν το σπίτι του Δημάρχου Δράμας – Ηταν μέσα μαζί 
με την οικογένειά του!

Διάρρηξη στο σπίτι του 
δημάρχου Δράμας, Χρι-
στόδουλου Μακσάκου 
σημειώθηκε τα ξημερώ-
ματα της Τετάρτης

Οπως αναφέρει το ergasia-
press.gr, άγνωστοι δράστες 
διέρρηξαν το σπίτι του στη 
Χωριστή, περίπου στις 4:30 
το πρωί. Εντός της οικίας 
τόσο ο δήμαρχος όσο και 
τα υπόλοιπα μέλη της οικο-

γένειάς του κοιμόντουσαν.

Η είσοδος του διαρρήκτη 
ή των διαρρηκτών είχε ως 
αποτέλεσμα να χτυπήσει ο 
συναγερμός και ο κ. Μαμ-
σάκος έσπευσε να ελέγ-
ξει την κατάσταση, με τον 
δράστη ή τους δράστες να 
έχουν ήδη εξαφανιστεί. Ο 
Δήμαρχος βρήκε την μπαλ-
κονόπορτα ανοιχτή και τα 
ρούχα του πεταμένα.

Οι δράστες πήραν ένα μι-
κροποσό το οποίο βρισκό-
ταν στην τσέπη του παντε-
λονιού, καθώς και χρήματα 
από ένα πορτοφόλι που 
ήταν στο τραπέζι. Για το 
συμβάν ειδοποιήθηκε η 
Αστυνομία, η οποία διεξά-
γει έρευνες για τον εντο-
πισμό του δράστη ή των 
δραστών.

Νέα απόπειρα τηλεφωνικής απάτης στην Καβάλα
Θυμα τηλεφωνικής απάτης 
παρα λιγο να πέσει η κα. 
Σταυρούλα από την περιοχή 
Δέπος στην Καβάλα, όταν 
άνωστος της τηλέφώνησε 
και κλαίγοντας της είπε 
πως ήταν ο γιός της και  ότι 
χτύπησε με το αμάξι και ότι 
βρίσκεται στην αστυνομία.

Στη συνέχεια μίλησε μια 

κυρία η οποία είπε πως εία 
αστυνομικός και πως ο γιός 
της βρίσκεται στο τμήμα.

Η κ. Σταυρούλα παρά το 
γεγονός ότι τρόμαξε με 
τα όσα άκουσε πάνω στον 
πανικό της θυμήθηκε πως 
ο γιός της είχε πουλήσει 
το αμάξι του και αμέσως 
έκλεισε το τηλέφωνο και 

τηλεφώνησε στον γγιό της, 
ο οποίος της είπε πως είναι 
καλά στην υγεία του.

Η κ. Σταυρούλα μιλώστας 
στην κάμερα του Ena 
Channel λοιπόν θέλει να 
μεταφέρει το μήνυμα της 
να μη γίνοται πιστευτές 
τέτοιου είδους ιστορίες

Συνελήφθησαν 3 διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο 
εσωτερικό της χώρας, σε Μουσθένη, Κομοτήνη και Έβρο

Συνελήφθησαν χθες και 
σήμερα (15 και 16-4-2022), 
σε περιοχές της Ξάνθης, της 
Καβάλας και του Έβρου, 
από αστυνομικούς των 
Διευθύνσεων Αστυνομίας 
Ξάνθης, Καβάλας και 

Ορεστιάδας, τρεις (3) 
αλλοδαποί διακινητές, οι 
οποίοι προωθούσαν στο 
εσωτερικό της χώρας, 
σε τρεις διαφορετικές 
περιπτώσεις, μη νόμιμους 
μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην 
πρώτη περίπτωση, χτες το 
πρωί, στην Εθνική Οδό 
Κομοτηνής – Ξάνθης, 
αστυνομικοί του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης 

Ξάνθης συνέλαβαν τον 
έναν διακινητή, διότι 
τον εντόπισαν να οδηγεί 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να 
μεταφέρει παράνομα 
στην ενδοχώρα έξι (6) μη 
νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης 
δεν συμμορφώθηκε αρχικά 
σε σήμα στάσης των 
αστυνομικών και συνέχισε 
την πορεία του αυξάνοντας 
ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια 
ακινητοποίησε το όχημα 
και τράπηκε σε φυγή, πλην 
όμως εντοπίσθηκε και 
συνελήφθη.

Όπως προέκυψε για το 
όχημα μεταφοράς των 
μη νόμιμων μεταναστών 
έχει δηλωθεί κλοπή 
την 12-4-2022 σε 
αστυνομική υπηρεσία της 
Θεσσαλονίκης.

Στη δεύτερη περίπτωση, 
χτες το απόγευμα, 
σε αγροτική οδό 
πλησίον του οικισμού 
Μουσθένης Καβάλας, 
αστυνομικοί του 
Τμήματος Διαχείρισης 
Μ ε τ α ν ά σ τ ε υ σ η ς 
Καβάλας συνέλαβαν 
τον δεύτερο διακινητή, 
διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο μετέφερε 
παράνομα στην 
ενδοχώρα τρεις (3) μη 
νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης 
προηγουμένως δεν 
συμμορφώθηκε σε σήμα 
στάσης των αστυνομικών 
στο ύψος του οικισμού 
Εξοχής Καβάλας και 

συνέχισε την πορεία του 
αυξάνοντας ταχύτητα και 
οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ 
στη συνέχεια ακινητοποίησε 
το όχημα και επιχείρησε 
να διαφύγει πεζός, χωρίς 
όμως να τα καταφέρει.

Όπως διαπιστώθηκε το 
όχημα έφερε πλαστές 
πινακίδες κυκλοφορίας.

Στην τρίτη περίπτωση, 
σήμερα το πρωί, στην 
παρέβρια περιοχή 
Κισσαρίου Διδυμοτείχου, 
αστυνομικοί της 
Ειδικής Επιχειρησιακής 
Ομάδας Επέμβασης 
της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ορεστιάδας 
σε συνεργασία με 
αστυνομικούς του 
Τμήματος Συνοριακής 
Φύλαξης Διδυμοτείχου 
συνέλαβαν τον τρίτο 
διακινητή, διότι τον 
εντόπισαν να μεταφέρει 
παράνομα από την 

Τουρκία στην Ελλάδα, 
διασχίζοντας τον ποταμό 
Έβρο με πλαστική βάρκα, 
τέσσερις (4) μη νόμιμους 
μετανάστες.

Επισημαίνεται ότι και οι 
δύο οδηγοί – διακινητές 
στερούνται άδεια 
ικανότητας οδήγησης.

Κατασχέθηκαν δύο (2) Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητα, μία (1) πλαστική 
βάρκα, ένα ζεύγος πλαστών 
πινακίδων κυκλοφορίας και 
χρηματικά ποσά.

Οι συλληφθέντες θα 
οδηγηθούν στους 
αρμόδιους Εισαγγελείς, 
ενώ την προανάκριση 
για τις τρείς υποθέσεις 
ενεργούν τα Τμήματα 
Συνοριακής Φύλαξης 
Ξάνθης και Διδυμοτείχου 
και το Τμήμα Διαχείρισης 
Μ ε τ α ν ά σ τ ε υ σ η ς 
Καβάλας.
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Ο Πανσερραϊκός κέρ-
δισε στο Μακεδονικό 
ντέρμπι την Καβάλα 
με 2-0 (48' Κανίς, 90' 
Ντίαζ), στο δημοτικό 
γήπεδο Σερρών, για το 
πρωτάθλημα της SL2.

Κανίς και Ντίαζ πέτυχαν 
τα χρυσά γκολ της νίκης 
για την ομάδα των Σερ-

ρών ενώ προσπέρασε 
ξανά την Καβάλα και έχει 
βάσιμες ελπίδες παρα-
μονής, από την άλλη για 
την Καβάλα γίνεται ακό-
μα δυσκολότερο το έργο 
για την παραμονή στην 
κατηγορία.

Εντεκάδες :

Π Α Ν Σ Ε Ρ Ρ Α Ϊ Κ Ο Σ 
(Γ.Γκιοκας): Κατσίκας, 
Ζέρης, Γιανναράκης, Δη-
μητρίου (66' Κεφαλάς), 
Βάντερσον, Μαρκιόνι 
(78' Καραμπερης), Κρητι-
κός, Ανάκογλου (61' Έπ-
πας), Κανίς (67' Ντίαζ), 
Στίνα, Μέσσι (.

Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ (Π.Διλ-
μπέρης): Κυρίτσης, Κα-
ζαντζίδης, Αρμάλας, 
Στίκας, Σπάσιτς (40' Στα-
μενκοβιτς), Θωμαΐδης, 
Πανουργιάς (55' Αμούρ), 
Μαρινάκης, Σαμπανίδης 
(69' Οκαν), Καϊούμπι, 
Έμπερτ.

Πανσερραϊκός – ΑΟ Καβάλα 2-0
Νικητής ο Πανσερραϊκός στο Μακεδονικό Ντέρμπι

Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Τόσο ο ΓΣΕ όσο και η 
Καβάλα BC γνώρισαν 
την ήττα από το Αγρί-
νιο και την Καρδίτσα 
με 87-74 και 74-66 
αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτέλε-
σματα :

Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα των αγώνων της 
27ης αγωνιστικής καθώς 
και η βαθμολογία και 
η επόμενη αγωνιστική 
έχουν ως εξής:

Καρδίτσα-Καβάλα 74-66
Κόροιβος Αμαλιάδας-
Ψυχικό 73-75 (κ.α. 66-
66)
Αγρίνιο-Ελευθερούπολη 
87-74
Πανερυθραϊκός-Χαρίλα-
ος Τρικούπης 64-57
Παγκράτι-Οίαξ Ναυπλί-
ου 105-66
Φίλιππος Βέροιας-Τρί-
των 57-73
Μαρούσι-Δάφνη Δαφνί-
ου 142-80
Ρεπό ο Αμύντας

Α2 Μπάσκετ
Εκτός έδρας ήττες για ΓΣΕ και Καβάλα

Ο Βύρων Καβάλας νί-
κησε τη Δόξα Αμυγδα-
λεώνα με 2-0 και βγή-
κε πρωταθλητής ΕΠΣ 
Καβάλας.

O Αστέρας Τριποτάμου 
επικράτησε στο ντέρ-
μπι της Νίκης Αγκαθιάς 
με 4-2 και αναδείχθηκε 
πρωταθλητής ΕΠΣ Ημα-
θίας.
Ο ΑΟ Χανιώτης επικρά-

τησε του ΑΟ Σάρτης με 
4-0 και βγήκε πρωτα-
θλητής ΕΠΣ Χαλκιδικής.

Οι τρεις αυτές ομάδες 
θα διεκδικήσουν μαζί 
με πρωταθλητές άλλων 
Ενώσεων την άνοδο 
τους στη Γ Εθνική

ΕΠΣ Καβάλας
Πρωταθλητής ο Βύρωνας Καβάλας



Εντυπωσιακές εικόνες 
είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν οι 
λάτρεις του μηχανοκίνη-
του αθλητισμού το πρωί 
του Σαββάτου αλλά 
και της Κυριακής 16-
17 Απριλίου στην πίστα 
moto-cross στις Κρηνί-
δες Καβάλας.

Πρόκειται για το 1ο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα moto-
cross το οποίο μάλιστα 
διεξήχθη στις Κρηνίδες Κα-
βάλας. Μάλιστα πάνω από 
120 Έλληνες οδηγοί φαίνε-
ται πως έδωσαν το παρών 
σε μία αρκετά πετυχημένη 
διοργάνωση.
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Χαμός στις Κρηνίδες Καβάλας
Οδηγοί moto-cross εντυπωσίασαν με τις δεξιότητες τους

Ο Παναθηναϊκός υποδέ-
χθηκε τον Ολυμπιακό στο 
ντέρμπι αιωνίων με στόχο 
τη νίκη που θα τον έφερνε 
πιο κοντά στην εξασφάλιση 
της εξόδου της Ευρώπης 
και έκανε αυτό που ήθελε, 
αφού το γκολ του Αϊτόρ 
στο 42ο λεπτό ήταν αρκετό 
για να επικρατήσει με 1-0 

και να παραμείνει στην 4η 
θέση και στο -2 από τον 
Άρη. Καλύτεροι και πιο πα-
θιασμένοι οι πράσινοι, λίγα 
πράγματα και νεύρα από 
τους ερυθρόλευκους.

Το ντέρμπι θα μπορούσε 
να αρχίσει ιδανικά για τους 
Πειραιώτες, αφού στο 4' 

έφυγαν στην κόντρα και ο 
Ροντρίγκες βρήκε τον Μα-
σούρα που βρέθηκε απένα-
ντι από τον Μπρινιόλι, αλλά 
ο δεύτερος έκανε διπλή 
επέμβαση και κράτησε το 
0-0.

Φάση στην οποία απάντη-
σαν οι γηπεδούχοι δύο λε-

πτά μετά, με τον Αϊτόρ να 
πατάει στην περιοχή και να 
επιλέγει να σουτάρει, αντί 
να σπάσει για τον Ιωαννί-
δη, με τον Βατσλίκ να απο-
κρούει και να παραχωρεί 
κόρνερ.

Εύκολα αντιλαμβάνεται ο 
καθένας, με λίγα λόγια, ότι 
το παιχνίδι είχε πολύ καλό 
ρυθμό στο ξεκίνημά του 
και στο 21' είχε και γκολ 
για τον Ολυμπιακό με τον 
Μασούρα στην αντεπίθεση, 
αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ 
και σωστά δεν μέτρησε.
Όπως και να έχει, το ντέρ-
μπι συνεχίστηκε με τον Πα-
ναθηναϊκό να έχει κατοχή 
μπάλας, να ψάχνει περισ-
σότερο το γκολ και τελικά 
να το βρίσκει στο 42', όταν 
οι Κώτσιρας, Παλάσιος και 
Γκατσίνοβιτς συνεργάστη-
καν ωραία, με τον τελευ-
ταίο να κάνει το γύρισμα 
και τον Αϊτόρ να πλασάρει 
από κοντά για το 1-0.
Με την έναρξη της επανά-
ληψης ο Πέδρο Μαρτίνς 
έβγαλε τον Ελ Αραμπί και 
έβαλε τον Τικίνιο, αν και το 
πρόβλημα δεν ήταν ο Μα-
ροκινός φορ, για να ακο-
λουθήσουν άλλες τρεις στο 
58'. Και το γεγονός ότι ο 

προπονητής των Πειραιω-
τών έκανε 4 αλλαγές πριν 
συμπληρωθεί μία ώρα παι-
χνιδιού, τα έλεγε όλα για 
το πόσο… ικανοποιημένος 
ήταν με όσα έβλεπε.

Οι ερυθρόλευκοι ήθελαν 
αλλά δεν μπορούσαν να 
κάνουν κάτι καλό δημιουρ-
γικά, να φτιάξουν κάποια 
φάση, να απειλήσουν, την 
ώρα που οι πράσινοι ήλεγ-
χαν την κατάσταση, με τον 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αρχίζει 
κι αυτός σιγά-σιγά τις αλ-
λαγές, φρεσκάροντας την 
ομάδα του και γυρίζοντας 
το σύστημα σε 4-3-3 μετά 
το 70'.

Στο 76' ο Παναθηναϊκός 
ζήτησε πέναλτι για τράβηγ-
μα του Παπασταθόπουλου 
στον Αλεξανδρόπουλο, στο 
77' ο Ολυμπιακός έκανε… 
αλλαγή στην αλλαγή αφού 
ο Βαλμπουενά δεν μπο-
ρούσε να συνεχίσει μετά 
τη σύγκρουσή του με τον 
Παλάσιος αφήνοντας τη 
θέση του στον Καρβάλιο 
και το ντέρμπι μπήκε στα 

τελευταία λεπτά με το σκορ 
ρευστό.

Για να άλλαζε κάτι, όμως, 
θα έπρεπε ξαφνικά να με-
ταμορφωθεί προς το κα-
λύτερο ο Ολυμπιακός και 
κάτι τέτοιο δεν έγινε, με τον 
Παναθηναϊκό να παίρνει τη 
νίκη και να κάνει σημαντι-
κό βήμα για την έξοδο στην 
Ευρώπη.

Παναθηναϊκός: Μπρινιόλι, 
Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Βέ-
λεθ, Σάντσες, Ρούμπεν Πέ-
ρεθ, Μαουρίσιο (63' Βιγια-
φάνιες), Γκατσίνοβιτς (63' 
Βιτάλ), Αϊτόρ (72' Αλεξαν-
δρόπουλος), Παλάσιος (91' 
Χατζηγιοβάνης), Ιωαννίδης 
(72' Καρλίτος).

Ολυμπιακός: Βατσλίκ, 
Λαλά, Παπασταθόπουλος, 
Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά 
(58' Μπουχαλάκης), Κανέ 
(58' Φορτούνης), Α. Καμα-
ρά, Μασούρας (58' Βαλ-
μπουενά, 77' Καρβάλιο), 
Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί (46' 
Τικίνιο).

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-0 
Πράσινο το ντέρμπι


