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Χαντιτάτζι
Πείτε με ότι έχω παραισθήσεις ή 
πείτε με τρελό αλλά πιστεύω σε 

αυτή την ομάδα

Σύσκεψη για τον 
συντονισμό έργων 
του Δήμου και της 

ΔΕΔΑ στο κέντρο της 
Καβάλας

Μήνυμα του Μητροπολίτη 
Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου 

Στεφάνου για το Άγιον Πάσχα

Παρασχούδης
Υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία και 
χώροι εστίασης που θα ανοίξουν 

για το Πάσχα στην Θάσο

Σελ. 22

Η «διαδρομή» του 
κατώτατου μισθού 

Πότε έγινε η 
τελευταία αύξηση 

του

Ηλεκτρονικές απάτες 
σε Καβάλα, Ξάνθη και 
Θάσο με λεία 55.000 

ευρώ

Σελ. 12

Σελ. 7

Σελ. 23

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ!

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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Η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία πριν και μετά την κρίση
γράφει 
ο Παναγιώτης Ε. Πετράκης*
*Ομότιμος καθηγητής στο 
Εθνικό Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών

Διερχόμαστε την τρίτη 
οικονομική αναταραχή 
του 21ου αιώνα: μετά 
την κρίση του 2008, 
της COVID-19, σήμε-
ρα το Ουκρανικό. Κάθε 
φορά που ξεσπά μία 
κρίση το αίσθημα ανα-
σφάλειας και αβεβαι-
ότητας στους πολίτες 
εκτοξεύεται στα ύψη, 
απομειώνοντας το επί-
πεδο ποιότητας της 
ζωής τους. Είναι, μάλι-
στα, τέτοια η φύση του 
ανθρώπου, που δίνει 
μεγαλύτερη προσοχή 
στις λεγόμενες «μικρές 
αρνητικές πιθανότη-
τες», δηλαδή στις εκ-
δοχές του μέλλοντος 
που περιλαμβάνουν 
αρνητικές ή καταστρο-
φικές εκδοχές των 
γεγονότων. Αυτό συμ-
βαίνει ειδικότερα στην 
ελληνική κοινωνία 
όπου οι ορθολογιστές 
είναι ένα μικρό κλά-
σμα του πληθυσμού 
και αυτοί που αποφεύ-
γουν κάθε πιθανότητα 
πρόκλησης ζημίας η 
σχετική πλειοψηφία. 

Ετσι, κάθε αρνητι-
κό γεγονός ξεκινά με 
πολύ μεγάλα αρνητικά 
συναισθήματα. Εχει, 
όμως, ιδιαίτερη αξία 
να παρακολουθούμε 
τα πραγματικά γεγο-
νότα για να συλλαμβά-
νουμε το πραγματικό 
μέγεθός τους.

Το βασικό πρόβλη-
μα της εκτίμησης των 
επιπτώσεων από ένα 
γεγονός είναι ότι απο-
τιμώντας την αρνητική 
επίδρασή του στο άμε-
σο μέλλον δύσκολα 
μπορούμε να αποτιμή-
σουμε την επίδραση 
των ταυτόχρονων δια-
φορετικών γεγονότων 
που μπορεί να συμβαί-
νουν. Να θυμίσουμε 
ότι για την ευρωζώνη 
πάντοτε προβλέπα-
με μία εξαιρετικά χα-
μηλή πτήση ανάπτυ-
ξης για τη δεκαετία 
2020-2030, που την 
αποδίδαμε στη λεγό-
μενη «κοσμική ύφεση» 
την οποία αναμέναμε. 
Όμως, αυτό άλλαξε 
μετά την COVID-19 
που οδήγησε σε βα-
θιά ύφεση το 2020, 
σχεδόν αποκατάσταση 
των ζημιών το 2021 
και αυξητική ανανέω-

ση των ρυθμών μεγέ-
θυνσης μέχρι το 2025. 
Από τον Οκτώβριο του 
2021 έκανε την εμφά-
νισή της η ενεργειακή 
κρίση που οφειλόταν 
αρχικά στο πολύ θερ-
μό καλοκαίρι του 2021 
και στην κακή διαχείρι-
ση των αποθεμάτων 
αερίου στην Ευρώπη. 
Στη συνέχεια ήρθε 
και η ουκρανική κρί-
ση. Μετά εμφανίστη-
καν και τα φαινόμενα 
στασιμοπληθωρισμού 
παράλληλα με ανα-
μενόμενες μεταβολές 
στη δημοσιονομική και 
νομισματική πολιτική. 
Αρα, αυτό που βλέπου-
με στην ευρωπαϊκή και 
την ελληνική οικονο-
μία είναι οι επιπτώσεις 
πολλών σύνθετων με-
γάλων γεγονότων.

Τον Σεπτέμβριο, λοι-
πόν, του 2021 προβλέ-
παμε ότι η ευρωζώνη 
το 2021 θα εμφάνιζε 
έναν ρυθμό ανάπτυξης 
5,3%, το 2022 4,47%, 
το 2023 2,21% και το 
2024 με 2025 μεταξύ 
1,37% και 1,13%. Σή-
μερα (Μάρτιος 2022, 
Oxford Economics - 
ΕΚΠΑ) οι αντίστοιχες 
εκτιμήσεις είναι δια-

φορετικές: 2,92% για 
το 2022, 2,71% για 
το 2023, 2,21% για 
το 2024 και 1,38% το 
2025.

Για την ελληνική οικο-
νομία τον Σεπτέμβριο 
του 2021 η πρόβλε-
ψη για το 2021 έλεγε 
6,89%, το 2023 4,42% 
(Ταμείο Ανάκαμψης), 
το 2024 και το 2025 
1,03% και 1,56%. Σή-
μερα (Μάρτιος 2022) 
για την ελληνική οι-
κονομία εκτιμούμε μία 
ανάπτυξη 8,21% για 
το 2021, 3% για το 
2022, 5,41% για το 
2023, 1,38% για το 
2024 και 1,56% για το 
2025.

Τι σημαίνουν αυτές 
οι προβλέψεις; Οτι το 
2022 θα χάσει η ευ-
ρωζώνη περίπου το 
1,55% του ΑΕΠ της 
ή 141 δισ. ευρώ και 
η Ελλάδα επίσης το 
1,85% του ΑΕΠ της ή 
2,57 δισ. ευρώ. Οι ζη-
μιές αυτές θα αρχίσουν 
να αναπληρούνται από 
το 2023, οπότε η από-
σβεσή τους θα ολο-
κληρωθεί το 2024 υπό 
κανονικές συνθήκες.

Η επίπτωση από τον 
πληθωρισμό, με βα-
ρύτερο μέγεθος στους 
πλέον ευάλωτους, εί-
ναι πολύ πιο εμφανής, 
αφού στην ευρωζώνη 
το 2022 εκτιμούσα-
με ότι θα έφτανε στο 
1,46%, ενώ θα έχουμε 
5,19%. Επίσης, στην 
Ελλάδα το 2022 εκτι-
μούσαμε ότι θα έχουμε 
1,86%, ενώ θα έχουμε 
4,59%. Να σημειωθεί 
ότι οι επιπτώσεις στο 
χρέος ως ποσοστό του 
ΑΕΠ θα είναι θετικές 
(!) ακριβώς λόγω του 
πληθωρισμού.

Διαπιστώνουμε λοιπόν 
ότι οι επιπτώσεις των 
αρνητικών γεγονότων 
του 2022 (Ουκρανι-
κό, ενεργειακή κρίση, 
νομισματική πολιτική - 
αύξηση επιτοκίων) για 
το σύνολο της οικονο-
μίας είναι μέχρι τώρα 
σχετικά περιορισμένες 
με εμφανείς, όμως, 
επιπτώσεις αναδια-
νεμητικού χαρακτήρα 
(λόγω του πληθωρι-
σμού) σε βάρος των 
πλέον ευάλωτων ομά-
δων του πληθυσμού. Η 
οικονομική πολιτική θα 
πρέπει να εστιάσει στο 
σημείο αυτό, διότι μαζί 

με τον εθνικισμό που 
ενισχύει η ουκρανική 
κρίση πυροδοτούνται 
λαϊκιστικές υπερβο-
λές από τις οποίες έχει 
υποστεί αρκετά δεινά 
η ευρωπαϊκή και ελλη-
νική κοινωνία.

Πάντως, θα πρέπει 
να σημειώσουμε ότι 
τα παραπάνω σενά-
ρια (60% πιθανότητα 
υλοποίησης) είναι η 
κανονικά αναμενόμε-
νη εκδοχή του άμεσου 
μέλλοντος. Όμως, συσ-
σωρεύονται ενδείξεις 
για μία καινούργια συ-
γκυρία (στασιμοπλη-
θωρισμός κ.λπ.) αρ-
νητικών παραγόντων 
που μπορεί να δώσει 
μία νέα, τέταρτη αυτή 
τη φορά, σύνθετη κρί-
ση μέσα στο 2023 για 
την οποία απαιτείται 
ιδιαίτερη ανάλυση. Θα 
πρέπει, λοιπόν, να δια-
τηρηθούν αποθέματα 
δυνάμεων και πόρων, 
αφού η υψηλή αβεβαι-
ότητα είναι κύριο χα-
ρακτηριστικό των χρό-
νων που διανύουμε.

Κίνδυνος ενεργειακής πανδημίας
γράφει 
ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

H «ακρίβεια» απα-
σχολεί τους Ελληνες 
«πολύ» κατά 80%, 
ενώ η «πανδημία 
COVID-19» μόλις κατά 
27%. Τα κοινά που 
ευαισθητοποιούνται 
περισσότερο είναι άν-
δρες και άτομα ηλικί-
ας 35-54 ετών. Το ότι 
το κοινό είναι κυρίως 
«ανδρικό» και σε «πα-
ραγωγικότατες» ηλικί-
ες σημαίνει ότι δεν εί-
ναι μόνο τα έξοδα στο 
σούπερ μάρκετ που 
προβληματίζουν, αλλά 
κυρίως οι μεγάλοι πά-

γιοι «ενεργειακοί» λο-
γαριασμοί.

Από την άλλη μεριά, 
μόνο το 19,1% της κοι-
νωνίας πιστεύει στην 
αποτελεσματικότητα 
των μέτρων που έχουν 
ληφθεί μέχρι τώρα, για 
να μπορέσουν τα νοι-
κοκυριά να αντεπεξέλ-
θουν στις υποχρεώσεις 
τους.

Ταυτόχρονα 8% των 
πολιτών δηλώνει ότι 
τα μέτρα που πήρε η 
κυβέρνηση είναι πε-
ρισσότερα από ό,τι 
αντέχει η ελληνική οι-
κονομία, 24% ότι είναι 

όσα αντέχει και ένα 
σημαντικό 60% δηλώ-
νει πως τα μέτρα είναι 
«λιγότερα» από ό,τι 
αντέχει η χώρα.

Το παραπάνω ποσο-
στό (60%) Ελλήνων 
που πιστεύει ότι η οι-
κονομία αντέχει πε-
ρισσότερα μέτρα είναι 
κυρίως άτομα 35-64 
ετών, με κορύφωση 
στο ηλικιακό γκρουπ 
55-64 (74%). Είναι εν-
δεικτικό το εύρημα ότι 
το 43% ακόμα και των 
ψηφοφόρων της Ν.Δ. 
(περίπου ένας στους 
δύο) πιστεύει ότι η κυ-
βέρνηση θα μπορούσε 

να προσφέρει περισ-
σότερη ανακούφιση, 
με βάση την ελληνική 
οικονομία.

Συνεπώς, η κυβέρνηση 
της Ν.Δ. είναι πολιτικά 
και πρακτικά «υποχρε-
ωμένη» να στηρίξει 
περισσότερο τους πο-
λίτες και την αγορά, 
ακόμα και αν δεν το 
θέλουν ή κωλυσιερ-
γούν οι Βρυξέλλες. 
Διαφορετικά, υπάρχει 
κίνδυνος να δημιουρ-
γηθεί και «ενεργειακή 
πανδημία» στη χώρα.
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Σύσκεψη για τον συντονισμό έργων του Δήμου και της ΔΕΔΑ 
στο κέντρο της Καβάλας

Σύσκεψη στο γραφείο 
του αντιδημάρχου Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, κ. Γιάννη 
Ιακωβίδη, , πραγματο-
ποιήθηκε την Μεγάλη 
Τετάρτη 20 Απριλίου,για 
τον προγραμματισμό 
εκτέλεσης έργων στην 
πόλη της Καβάλας, ώστε 
να προκληθεί η μικρότε-
ρη δυνατή όχληση στους 
κατοίκους και τους επι-
σκέπτες.

Στη συνάντηση συμμετεί-

χαν ο Δήμαρχος Καβά-
λας, κ. Θεόδωρος Μου-
ριάδης, ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, 
κ.Γιάννης Ιακωβίδης, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Πε-
ριβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, κ. Χρήστος Γάκης 
και ο εκπρόσωπος στην 
Περιφέρεια Αν. Μακε-
δονίας-Θράκης της Δη-
μόσιας Επιχείρησης Φυ-
σικού Αερίου (ΔΕΔΑ), κ. 
Γιώργος Τελκιρίδης.

Μ.Παπαδόπουλος
Να ανακαλέσει ο Δήμαρχος την απόφαση για κλείσιμο του 
παιδικού στον Αγ. Λουκά
Είμαστε κάθετα αντί-
θετοι στην απόφαση 
του Δημάρχου Καβά-
λας Θ. Μουριάδη και 
της διοίκησης του νο-
μικού προσώπου της 
“Δημοτικής Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης” να 
κλείσουν τον παιδικό 
σταθμό του Αγ. Λου-
κά, που βρίσκεται στο 
συγκρότημα της πρώην 
Παιδόπολης.

Γι’ αυτό και καταψηφί-
σαμε την απόφαση αυτή, 
που λήφθηκε τη Μεγάλη 

Τρίτη 19 Απριλίου 2022 
στο ΔΣ της “Αλληλεγγύ-
ης”.

Μας προκαλεί έκπληξη 
αυτή η απόφαση, γιατί ο 
συγκεκριμένος παιδικός 
σταθμός ανακαινίστηκε 
πολύ πρόσφατα με έξο-
δα του Δήμου, είναι μέσα 
σε ένα μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον για τα παιδιά 
και διαθέτει και πυρα-
σφάλεια.

Επιτέλους, ο Δήμαρχος 
Καβάλας πρέπει να κα-

ταλάβει ότι η κοινωνική 
φροντίδα και στήριξη 
προς τους νέους γονείς 
και η προσχολική αγω-
γή των παιδιών μας δεν 
μπαίνουν στη λογική της 
“οικονομικής βιωσιμότη-
τας” και του “κόστους” 
με κανέναν τρόπο.

Είναι κεντρική αρμοδι-
ότητα και υποχρέωση 
του Δήμου μας, που την 
ανέλαβε από το Κράτος, 
η οποία πρέπει να εξυπη-
ρετείται με κάθε τρόπο 
και κάθε κόστος από τον 

Δήμο, και φυσικά με ποι-
ότητα και ασφάλεια για 
γονείς και παιδιά.

Καλούμε τον Δήμαρ-
χο Καβάλας και τη 
διοίκηση του νομικού 
προσώπου της “Αλ-
ληλεγγύης” να ανα-
καλέσουν αμέσως 
την απαράδεκτη αυτή 
απόφαση, που θα δη-
μιουργήσει σοβαρό 
πρόβλημα σε γονείς 
και παιδιά.

Καβάλα
Μια κίνηση προσφοράς και αγάπης απο τον σύλλογο 
Προυσαλιωτών

Σε μία κίνηση προσφο-
ράς, αγάπης και αλλη-
λεγγύης, προχώρησε ο 
σύλλογος Προυσαλιω-
τών Καβάλας τις άγιες 
αυτές ημέρες του Πά-
σχα. Η Πρόεδρος και 
τα μέλη του συλλόγου 
Προυσαλιωτών Καβά-
λας, επισκέφθηκαν τη Μ. 
Τετάρτη  20/4/2022, 
το Κέντρο Κοινωνικής 
Πρόνοιας παράρτημα 
Προστασίας Παιδιού, 
προσφέροντας ρούχα 
για τα κορίτσια και τα 
αγόρια τα οποία συγκέ-
ντρωσαν από εθελοντές 
του συλλόγου, για τα 
παιδιά που βρίσκονται 
«στην αγκαλιά» αυτών 
των οργανισμών.



Στη Νικήσιανη, κάθε 
Μεγάλη Παρασκευή 
επί σειρά ετών και στο 
μοναστήρι του Αγίου 
Δημητρίου στη θέση 
Γολγοθάς, τελείται  η 
ακολουθία της Αποκαθή-
λωσης από τον  Μητρο-
πολίτη με τη συμμετοχή 
ιερέων και ιεροψαλτών 

της περιοχής. 

Η φωτογραφική κάλυψη 
γίνεται από τον φωτο-
γράφο Βασίλη Μπάμπα.

Λόγω των μέτρων που 
επέβαλε η κατάσταση, 
για δύο χρόνια η  εν 
λόγω τελετή δεν έγινε.

Φέτος όμως είσαστε 
όλοι καλεσμένοι στις 
15:00 σήμερα Μεγάλη 
Παρασκευή στο Μονα-
στήρι μας διότι θα ζή-
σουμε με τη χάρη του 
Θεού και πάλι τις όμορ-

φες στιγμές!!!

Μας το ανακοινώνει η 
Εύη Μανώλη…..

Πηγή: paggaiorama.gr
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Μ. Παρασκευή στον Γολγοθά της Νικήσιανης

Κατάνυξη, συγκίνηση, 
κάθαρση, ενθουσιασμός. 
Αμέτρητα συναισθήματα 
διαδέχονται το ένα το 
άλλο κατά τη διάρκεια 
της Μεγάλης Εβδομά-
δας για τον λογο αυτο 
την Μεγάλη Παρασκευή 
μετά την Ακολουθία των 
Μεγάλων Ωρών, στο 
προαύλιο της Βασιλι-
κής του Αγίου Νικολάου 

στην Ελευθερούπολη, η 
φιλαρμονική της Ελευ-
θερούπολης παιανίσε τα 
πένθιμα εμβατήρια της 
Μεγάλης Παρασκευής, 
συμβάλλοντας στην κα-
τάνυξη της Ημέρας. Ο 
Γλυκή μου Έαρ,Dolores, 
Adagio ύμνοι και συνθέ-
σεις απόλυτα συνυφα-
σμένες με το Θείο Πά-
θος.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Ελευθερούπολης παιάνισε πένθιμα εμβατήρια

Την Τέταρτη 27 Απριλίου 
2022 ο Δήμος Παγγαίου 
σε συνεργασία με την 
Ένωση Αξιωματικών Ελ-

ληνικής Αστυνομίας και 
τους σκοπευτικούς ομί-
λους Καβάλας και Δρά-
μας, διοργανώνουν το 

1ο πρωτάθλημα πρακτι-
κής σκοποβολής αστυνο-
μικών Βορείου Ελλάδος. 
Οι αγώνες θα πραγμα-

τοποιηθούν στο Ανοικτό 
Σκοπευτήριο της Φωλιάς 
για την διαμόρφωση του 
οποίου συνέβαλλε κατά 

πολύ ο συνδημότης μας 
Μπάμπης Χρυσανιδης 
του Σταύρου. Αυτοί οι 
αγώνες είναι μια πρώτης 
τάξης ευκαιρία για την 
ανάδειξη του φράγματος 
της Φωλιάς ως προορι-
σμό για απόδραση στην 

φύση καθως εκεί θα γίνει 
η απονομή των μεταλλί-
ων και θα ακολουθήσει 
μια δεξίωση για τους 
συμμετέχοντες….

1ο πρωτάθλημα πρακτικής σκοποβολής αστυνομικών Βορείου Ελλάδος

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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Ο ποταμός σε σχήμα φιδιού με τις απίστευτες εικόνες

Ένας από τους μεγα-
λύτερους της χώρας - 
Φυσικό σύνορο μεταξύ 
Μακεδονίας και Θρά-
κης- Δείτε τις φωτογρα-
φίες

Ο Νέστος συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στα πέντε μεγα-
λύτερα ποτάμια της χώρας. 
Με το συνολικό του μήκος 
να αγγίζει τα 243 χλμ., 
αποτελεί κατά κάποιον 
τρόπο το φυσικό σύνορο 
μεταξύ Μακεδονίας και 
Θράκης, με τις πηγές του 
να εντοπίζονται στη Βουλ-
γαρία και να καταλήγουν 
στο Θρακικό Πέλαγος, μετά 
από ένα ταξίδι μέσα από 
τους ορεινούς όγκους της 
Δυτικής Ροδόπης και του 
όρους Φαλακρού.

Κατά την αρχαιότητα, ο 
ποταμός που θεωρείται το 
φυσικό σύνορο Καβάλας 
και Ξάνθης, λατρεύτηκε 
σαν θεός, ενώ σύμφωνα 
με τη μυθολογία γεννήθηκε 
πριν ακόμα γεννηθούν οι 
άνθρωποι, μαζί με 12.456 
ποταμούς και 3000 νύμ-
φες.

Νέστος: Ο ποταμός σε 
σχήμα φιδιού που χαρί-
ζει απίστευτες εικόνες

Στο 243 χλμ. ταξίδι του, 
λοιπόν, ο ποταμός Νέστος 
δημιουργεί υπέροχες εικό-
νες, ενώ προσφέρει απλό-
χερα την ευεργεσία του 
υδάτινου στοιχείου στις 
γύρω περιοχές, κάνοντας 
τους επισκέπτες να απο-
λαμβάνουν εικόνες απί-
στευτου φυσικού κάλλους. 
Πυκνά δάση και σπάνιοι 
υδροβιότοποι αποτελούν 
και ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του, σε 
συνδυασμό με τους περί-
φημους μαιάνδρους που 
σχηματίζει στην περιοχή 
μεταξύ της Σταυρούπολης 
και των Τοξοτών στην Ξάν-

θη, οι οποίοι θυμίζουν πολύ 
έντονα την εικόνα ενός φι-
διού που ελίσσεται.

Φιδάκια Νέστου: Το χα-
ρακτηριστικότερο ση-
μείο του ποταμού

Ένα τοπίο απίστευτου φυ-
σικού κάλλους, λοιπόν, 
αντικρίζει ο επισκέπτης 
στην περιοχή των Στενών 
του Νέστου, εκεί όπου ο 
ποταμός- φυσικό σύνορο 
μεταξύ των νομών Καβά-
λας και Ξάνθης σχηματίζει 
τους περίφημους μαιάν-
δρους του.

Αποκαλούμενα και ως 
«Θρακικά Τέμπη», τα Στε-
νά του Νέστου αποτελούν 
ένα από τα ομορφότερα 
τοπία στη Βόρεια Ελλάδα. 
Ο καλύτερος τρόπος για να 
γνωρίσει κανείς την κοιλά-
δα του Νέστου είναι να τη 
διασχίσει με το τρένο, με 
μια διαδρομή που περνάει 
δίπλα από όλη την περιοχή 
των Στενών του ποταμού, 
με αφετηρία τους Τοξότες 
και κατεύθυνση προς Σταυ-
ρούπολη. Ένα ταξίδι που 
μένει για πάντα χαραγμένο 
στη μνήμη.

Εναλλακτικά, παράλληλα 
σχεδόν με την σιδηρο-
δρομική γραμμή υπάρχει 
καλοχαραγμένο μονοπάτι 
-κατασκευάστηκε στα τέλη 
του 19ου αιώνα για την 
εξυπηρέτηση των εργατών 
που κατασκεύαζαν την σι-
δηροδρομική γραμμή- για 
πολλούς μία από τις καλύ-
τερες πεζοπορικές διαδρο-
μές στη Θράκη.

Για να απολαύσει κανείς 
πανοραμική θέα των μαιάν-
δρων του ποταμού υπάρχει 
το γνωστό «σημείο θέας», 
σε υψόμετρο 891 μέτρων 
ανάμεσα στους Τοξότες και 
τα Ίμερα, ανηφορίζοντας 
από το χωριό Γαλήνη.



info@enachannel.gr6 ΑΝΑΛΥΤΗΣΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

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.

Έχουν περάσει 24 χρόνια 
από τον θάνατο του Κων-
σταντίνου Καραμανλή τον 
Απρίλιο του 1998. Ιστορι-
κά σκιαγραφώ τις επισκέ-
ψεις του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή στην Καβάλα** 
, επισκέψεις που αφορούν 
μείζονος σημασίας θέμα-
τα Ξεκινώντας από τον 
Φεβρουάριο του 1958, η 
χώρα αντιμετωπίζει, τότε,  
μια κρίση που έχει σχέση 
με την υπερπαραγωγή κα-
πνού. Τόνοι του προϊόντος 
παραμένουν στις αποθήκες 
και στα σπίτια των καπνο-
παραγωγών. Οι τιμές είναι 
εξευτελιστικές τόσο για 
τους αγρότες όσο και στα 
μεροκάματα των καπνερ-
γατών. 

Η περιοχή που πλήττετε 
από το γεγονός αυτό έντο-
να είναι η Ανατολική Μα-
κεδονία και ειδικά η Καβά-

λα. Την χώρα κυβερνά η 
Ε.Ρ.Ε. και πρωθυπουργός 
είναι ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής. Στις 26 Φε-
βρουαρίου ο Καραμανλής 
βλέποντας το μέγεθος της 
κρίσης , που ταράζει την 
εύθραυστη Ελληνική οι-
κονομία συγκαλεί σύσκε-
ψη με την συμμετοχή των 
Υπουργών Συντονισμού, 
Εμπορίου , Οικονομικών, 
και Γεωργίας, του Καβα-
λιώτη Υφυπουργού Εμπο-
ρίου Νικολάου Μάρτη του 
διοικητή και υποδιοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος 
και του Εθνικού Οργανι-
σμού Καπνού.

Ο ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΗΡΙ-
ΞΗ

Ο Καραμανλής ανακοινώ-
νει σειρά μέτρων που θα 
στηρίξουν την καπνοπαρα-
γωγή τους εργαζόμενους 

και φυσικά το κράτος δε-
σμεύεται για την απορρό-
φηση και επεξεργασία των 
καπνών.

Ο Καραμανλής αποφασίζει 
ακόμα την αποστολή στην 
Ανατολική Μακεδονία του 
Υφυπουργού Νικολάου 
Μάρτη και της ηγεσίας του 
Καπνικού Οργανισμού για 
να παρακολουθήσουν από 
κοντά τις εξελίξεις ενώ 
ο ίδιος καλεί την Καπνε-
μπορική  Ομοσπονδία να 
συμβάλει με τον δικό της 
τρόπο στην ομαλή εξέλιξη 
των αγορών των χωρικών 
καπνών.

Ο Νικόλαος  Μάρτης επι-
βλέπει τις αγορές και προ-
σπαθεί να δώσει λύσεις. 
Μερικούς μήνες μετά τον 
Απρίλιο του 1958 ο Κ. Κα-
ραμανλής, στη διάρκεια 
της προεκλογικής περιό-
δου έρχεται στην Καβά-
λα και ανακοινώνει μέτρα 
στήριξης των καπνεργα-
τών των καπνοπαραγωγών 

και εξαγγέλλει πίστωση 10 
εκατομμύρια δραχμών για 
έργα στον Δήμο της Καβά-
λας.

Στις εκλογές της 11ης 
Μάιου η Ε.Ρ.Ε. εξασφαλί-
ζει άνετη πλειοψηφία με 
ποσοστό 41,16% και 171 
βουλευτές σε σύνολο 300 
βουλευτών. Η Ενιαία Δη-
μοκρατική Αριστερά κα-
ταλαμβάνει την δεύτερη 
θέση με  ποσοστό 24,42% 
ενώ οι Φιλελεύθεροι περι-
ορίζονται στην τρίτη θέση 
με ποσοστό 20,67%. Στις 
17 Μαΐου ορκίζεται η νέα 
κυβέρνηση και σε αυτήν 
μετέχουν οι Καβαλιώτες 
Ν. Μάρτης που αναβαθμί-
ζεται στο Υπουργείο Βιο-
μηχανίας και ο Αύγουστος 
Θεολογίτης στο Υπουργείο 
Βορείου Ελλάδος. Τα επό-
μενα χρόνια ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής φροντίζει 
για την κατασκευή του με-
γάλου αρδευτικού έργου 
στη πεδιάδα του Νέστου 
και αρνείται να προχωρή-

σει με τους Ρώσσους στην 
εκμετάλλευση της τύρφης 
στη πεδιάδα των Φιλίππων 
. 
Το 1962 βάζει τον θεμέλιο 
λίθο για την κατασκευή 
του εργοστασίου της Βιο-
μηχανίας Φωσφορικών Λι-
πασμάτων στη περιοχή της 
Νέας Καρβάλης. 

Ο Κ. Καραμανλής είχε συν-
δέσει το όνομα του και 
με τα κοιτάσματα, αρχικά 
αλλά και την εκμετάλλευ-
ση των Πετρελαίων στον 
κόλπο της Καβάλας και 
φυσικά με  με την κατα-
σκευή του Αεροδρομίου 
στην Χρυσούπολη.

Ο Καραμανλής θα επι-
σκεφθεί την Καβάλα δυο 
φορές στη διάρκεια της 
πρώτης κυβερνητικής του 
θητείας, μετά από το 1974 
. Στη μία μάλιστα επίσκεψη 
ο Δήμαρχος της πόλης Κώ-
στας Τσολάκης, μετά από 
ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού συμβουλίου, θα  

του απονέμει το “χρυσό” 
κλειδί της πόλης.

Το 1981 τον Μάϊο, ως 
Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, θα εγκαινιάσει  την 
λειτουργία των εγκατα-
στάσεων των Πετρελαίων 
στη Νέα Καρβάλη .

**Το κείμενο αυτό το έχω 
γράψει και το έχω αναρ-
τήσει στην ηλεκτρονική 
μου σελίδα στο facebook 
πέρυσι, συγκέντρωσε μια 
σειρά σχολίων και τοπο-
θετήσεων τις οποίες παρα-
θέτω και έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον .  
Ο Μπάμπης Δρά
κος  πρόεδρος του κόμ-
ματος της Ν.Δ. στο Νομό 
Καβάλας έγραψε: Κατά την 
ταπεινή μου γνώμη η Κα-
βάλα πρέπει να στοχεύσει 
στον πρωτογενή τομέα 
και στις υπηρεσίες. Αυτή 
είναι η δίκη μου άποψη”. 
Καταθέτοντας την άποψη 
μου στα γραφόμενα του 
Μπάμπη Δράκου έγραψα: 

“ειδικά το πρώτο έχει μέλ-
λον αρκεί να το πιστέψουν 
πρώτα οι της ...γης . Αγρό-
τες επαγγελματίες - επι-
χειρηματίες με προϊόντα η 
τιμή τους, ειδικά αυτά της 
εξαγωγής , θα είναι μεγάλη 
. (μεγάλη συζήτηση.... ) ελ-
πίζω οι νεότεροι από εμάς 
.. να την έχουν ξεκινήσει 
..Είναι όμως και η ώρα για 
έναν απολογισμό .. αλλά 
και νέους στόχους για 
την πόλη ... Σίγουρα όμως 
μπορούν να γίνουν πολλά 
αλλά και να αξιοποιηθούν 
αυτά που υπάρχουν ...(οι 
δυνατότητες) φυσικά πέ-
ραν των εργοστασίων και 
αλλού μπορεί να είναι η 
ανάπτυξη”.

Ο κ. Αχιλλέας Μερσίνο-
γλου έγραψε: “Τα πράγμα-
τα με τους καπνοπαραγω-
γούς προ του 1959 ήταν 
τραγικά. Οι καπνέμποροι 
όχι μόνο εκμεταλλευό-
ταν αλλά και εκβίαζαν 
τους καπνοπαραγωγούς 
όλης της χώρας. Οι έμπο-
ροι ήξεραν πολύ καλά όχι 
μόνο την ποιότητα καπνού 
που είχε το "μαξούλι" του 
παραγωγού, αλλά και το 
κάθε δέμα του. Έτσι λοι-
πόν ο μεσίτης του από τα 
100 ας πούμε δέματα διά-
λεγε τα 30 πιο ποιοτικά ( 
1η 2η 3η ποιότητα) και τα 
πλήρωνε αν θυμάμαι καλά 
προς 17 μέχρι και 30 δρχ, 
το κιλό, τα υπόλοιπα 10 
προς 10 δρχ, και μετά τον 
"τρύγο" από τους άλλους 
με κανα 4-5 δρχ του έμει-
ναν του φουκαρά και μερι-
κά τα οποία έπρεπε να τα 
κάψει. Έτσι λοιπόν κάποια 
μέρα ο Καραμανλής φώ-
ναξε του καπνεμπόρους 
όλης της χώρας και τους 
υποχρέωσε να δεχτούν μια 
τιμή ασφαλείας για τα κα-
πνά 25 δρχ το κιλό. Αν δεν 
σας συμφέρει μπορώ να τα 
αγοράζω εγώ τους είπε και 
τότε ίδρυσε τον Εθνικό ορ-
γανισμό καπνού. Έτσι λοι-
πόν εκεί στην Πτολεμαΐδα 
τα λεγόμενα Καιλάρια, σε 
Καρδίτσα Τρίκαλα και σε 

όλον τον κάμπο της Λά-
ρισας οι καπνοπαραγωγοί 
που επιτέλους είδαν τον 
κόπο τους να αμείβεται, 
στο κάθε σπίτι υπήρχε και 
η φωτογραφία του Καρα-
μανλή. Από το 1957 ως 
και το 1967 εργαζόμουν 
σε μια Ολλανδική πολυε-
θνική καπνεμπορική εται-
ρεία εδώ στην Καβάλα. και 
από Πτολεμαΐδα Φλώρινα 
ως την Ελασσόνα Τίρναβο 
και τα λοιπά χωριά του κά-
μπου της Λαρίσης έχω μπει 
σε κάθε σπίτι τους. Ως επί 
το πλείστων σπιτάκια πα-
ράγκες, για πάτωμα χώμα 
στρωμένο με ψάθες εκτός 
ορισμένων. Μετά που τε-
λείωσα την θητεία μου 
στον στρατό και ξαναπή-
γα εκεί και μετά την τιμή 
ασφαλείας στα καπνά, η 
εικόνα εντελώς διαφορε-
τική στην καθημερινότητα, 
τον τρόπο ζωής, και την 
όψη όλων των παραπάνω 
χωριών με τα καινούργια 
σπίτια. Ειδικά στην Περι-
οχή της Πτολεμαΐδας που 
την ίδια εποχή ήταν σε 
εξέλιξη τα εργοστάσια των 
λιπασμάτων και της ΔΕΗ”.
Στις φωτογραφίες : Η 
έναρξη λειτουργίας χερ-
σαίων εγκαταστάσεων 
πετρελαίων στη Νέα Καρ-
βάλη . Μάιος 1981. Στην 
Καβάλα ο Κ. Καραμανλής 
με τους Γιώργο Παναγιω-
τόπουλο και Ευάγγελο 
Καρφαρίδη που ήταν Τα-
μίας του Δήμου Καβάλας 
και Περιφερειακός Έφο-
ρος Προσκόπων και εκ των 
ιδρυτών Παύλειου Εται-
ρείας Ιστορικών Μελετών. 
Ο Κ. Καραμανλής και ο Σ. 
Ανδρεάδης τότε ιδιοκτήτης 
της Εμπορικής Τράπεζας 
και της Βιομηχανίας Λιπα-
σμάτων. Στη “Μεγάλη Λέ-
σχη” Καβάλας , γεύμα προς 
τιμή του Στρατή Ανδρεάδη,  
μετά την θεμελίωση της 
Β.Φ.Λ.

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

Ο Κ. Καραμανλής και η Καβάλα
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Μια ιστορική αναδρομή
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Το Πάσχα είναι η μεγα-
λύτερη γιορτή της ορθο-
δοξίας, όπου γιορτάζεται 
η ανάσταση του Χριστού. 
Με ιδιαίτερη κατάνυξη 
με πολλά έθιμα γιορτά-
ζεται το Πάσχα και στη 
Θάσο. 

Ο συμβολισμός της θυ-
σίας του Θεανθρώπου 
Κυρίου είναι πολλαπλός. 
Κάθε γωνιά της Ελλά-

δας γιορτάζει το Πάσχα 
με μεγαλοπρέπεια και 
κατάνυξη, δεν υπάρχει 
εκκλησία που νιώσει κα-
νείς αυτή τη μοναδική 
μυσταγωγία που μόνο οι 
λειτουργίες του Πάσχα 
μπορούν να προσφέ-
ρουν….

Ο απόλυτος Πασχαλινός προορισμός

Ξεκίνησαν οι προετοιμα-
σίες για τα ενοικιαζόμε-
να δωμάτια στη Θάσο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, 
Γιάννης Μαρκιανός σημεί-
ωσε, ότι κάποια δωμάτια 
θα λειτουργήσουν την πε-
ρίοδο του Πάσχα. Χαρα-
κτηριστικά ανέφερε, ότι 
είναι η εποχή, που όλοι οι 

ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων 
δωματίων έχουν ξεκινήσει 
τις ετοιμασίες τους για την 
ερχόμενη σεζόν.

Ο κ. Μαρκιανός υπογράμ-
μισε, ότι οι καιρικές συνθή-
κες έχουν βοηθήσει το τε-
λευταίο 10ήμερο ώστε να 
προχωρήσουν, ακόμη πιο 
έντονα όλες οι εργασίες 

και πολύ σύντομα οι επαγ-
γελματίες θα είναι έτοιμοι 
να υποδεχθούν τους επι-
σκέπτες.
Για το Πάσχα υπάρχουν επι-
χειρήσεις, που έχουν πρό-
θεση να ανοίξουν και πε-
ριμένουν, ειδικά οι μικρές, 
που έχουν την ευελιξία, να 
το κάνουν πάρα πολύ γρή-
γορα.

Προετοιμασίες για την υποδοχή τουριστών λόγω του Πάσχα 
στην Θάσο

«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 κί-
νηση ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Ξενοδόχων Θάσου Πά-
ρης Παρασχούδης τόνισε 
μεταξύ άλλων τα εξής:

«Υπάρχουν αρκετά ξενοδο-
χεία που θα ανοίξουν, όπως 
και άλλα καταλύματα και 

χώροι εστίασης γενικότερα. 
Το δύσκολο θα είναι η περί-
οδος μετά το Πάσχα. Μέχρι 
την Κυριακή του Θωμά θα 
έχουμε και την εκδήλω-
ση με τους ποδηλατικούς 
αγώνες, πολλοί επισκέπτες 
από τα Βαλκάνια που θα 
έρθουν στο νησί για Πάσχα 
θα συνεχίσουν μέχρι και 
τότε. Το δύσκολο κομμάτι 
είναι από την Πρωτομαγιά 
μέχρι και τις 15 με 20 Μα-
ΐου, οπότε και αναμένεται 
να ξεκινήσει ουσιαστικά η 
τουριστική κίνηση».

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».

Παρασχούδης
Υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία και χώροι εστίασης που θα 
ανοίξουν για το Πάσχα στην Θάσο
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Μήνυμα γιορτής και 
ενότητας έστειλε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης 
λίγο πριν την Ανάστα-
ση του Κυρίου, προσδο-
κώντας την «άνοιξη της 
πατρίδας και κάθε ελ-
ληνικής οικογένειας».

Μήνυμα γιορτής και ενό-
τητας έστειλε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης λίγο πριν 
την Ανάσταση του Κυρί-
ου, προσδοκώντας την 

«άνοιξη της πατρίδας 
και κάθε ελληνικής οικο-
γένειας». «Γιορτάζουμε 
ενωμένοι τις άγιες ημέ-
ρες της πίστης και της 
ελπίδας. Για την άνοιξη 
της πατρίδας και κάθε 
ελληνικής οικογένειας», 
έγραψε στο Twitter ο 
πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, για το 
Πάσχα.

Πηγή: reader.gr

Μητσοτάκης για Πάσχα
Γιορτάζουμε ενωμένοι τις άγιες ημέρες της πίστης και της ελπίδας

Ευχές ΥΠΕΘΑ Ν. Πα-
ναγιωτόπουλου για 
τον εορτασμό του Πά-
σχα

Στην Καβάλα βρίσκεται ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας, Νίκος Παναγιωτό-
πουλος για το Πάσχα, 
όπου θα κάνει Ανάσταση 
στην ιδιαίτερη πατρί-
δα του, πριν επιστρέ-
ψει στα καθήκοντά του 
στην Αθήνα. Ο υπουργός 
έδωσε τις δικές του ευ-
χές μέσα από την κάμερα 
του ΕΝΑchannel για τον 
εορτασμό του Πάσχα

. “Για πρώτη φορά μετά 
από τρία χρόνια είχαμε 
τη χαρά να ακολουθή-
σουμε στην περιφορά 
του επιταφίου. “Καλή 
Ανάσταση όλο τον κόσμο 
και να μην ξεχνάμε πως 
μετά τη σταύρωση έρχε-
ται πάντα η Ανάσταση” 
ανέφερε ο ΥΠΕΘΑ.

Ευχές ΥΠΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλου για τον εορτασμό του Πάσχα

Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβά-
λας της Νέας Δημοκρα-
τίας, κ. Μακάριος Λαζα-
ρίδης, για τη νέα αύξηση 
του κατώτατου μισθού 
έκανε την εξής δήλωση: 
«Με τη δεύτερη, μέσα σε 
λίγους μήνες, σημαντική 
αύξηση του κατώτατου 
μισθού που ανακοίνωσε 
ο Πρωθυπουργός, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, μία 
ακόμα κυβερνητική
δέσμευση παίρνει “σάρ-
κα και οστά”. Από την 
Πρωτομαγιά, ο βασικός 
μισθός αυξάνεται κατά 
50 ευρώ το μήνα.

Έτσι, από τα 663 ευρώ 
αυτός ανεβαίνει στα 713 
ευρώ. Δηλαδή, προκύ-
πτει συνολική αύξηση 

9.7% εντός του τρέχο-
ντος έτους. Ταυτόχρο-
να, το επίδομα ανεργί-
ας αυξάνεται κατά 31 
ευρώ κάθε μήνα. Είναι οι 
απαντήσεις της Κυβέρ-
νησης στην αγωνία των 
πολιτών και κυρίως των 
χαμηλόμισθων και των 
ανέργων, πάντα στο όριο 
των δημοσιονομικών 
αντοχών. Και η ενίσχυση 
της κοινωνίας δεν στα-
ματά εδώ. Θα συνεχιστεί 
και το επόμενο διάστημα 
με σύνεση, υπευθυνότη-
τα και σχεδιασμό. Παρά 
τα συνεχή εμπόδια και τις 
αλλεπάλληλες κρίσεις, 
παραμένουμε πιστοί στο 
προεκλογικό πρόγραμμά 
μας και σταθερά δίπλα 
στον πολίτη.

Μ. Λαζαρίδης
Η νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού απάντηση στην 
αγωνία των πολιτών
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Το όχι και τόσο μακρινό 
1998 οι κοινωνικοί εταί-
ροι μετά από επίπονες δι-
απραγματεύσεις συμφω-
νούσαν κάθε χρόνο για την 
αύξηση του κατώτατου μι-
σθού μέσω της υπογραφής 
της Εθνικής Γενικής Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας. 
Τίποτα τότε δεν προμήνυε 
αυτό που θα ακολουθούσε 
και πως η Ελλάδα θα γινό-
ταν η πρώτη χώρα-μέλος 
της ΕΕ, η οποία όχι μόνο 
δεν θα αύξανε, αλλά θα 
τον μείωνε κατά πολύ.

Η τελευταία αύξηση του 
κατώτατου μισθού έγι-
νε την 1η Ιουλίου του 
2011. Τότε, είχε φτάσει 
στα 751,39 ευρώ για 12 
πληρωμές ετησίως και 
876,62 ευρώ για 14.

Λιγότερο από έναν χρόνο 
αργότερα, στις 14 Φεβρου-
αρίου 2012 σε μια Ελλάδα 
που είναι βουτηγμένη στην 
κρίση χρέους η κυβέρνη-
ση του Αντώνη Σαμαρά 
αποφασίζει ο κατώτατος 
μισθός να καθορίζεται με 
νομοθεσία από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο. Με πιο απλά 

λόγια στο πλαίσιο των μέ-
τρων λιτότητας που επέβα-
λε η κυβέρνηση την χρονιά 
αυτή ανεστάλη στην Ελλά-
δα η εθνική συλλογική σύμ-
βαση, και οι εθνικοί κατώ-
τατοι μισθοί αποφασίστηκε 
να καθορίζονται πλέον με 
κυβερνητική απόφαση.

Τότε, ο κατώτατος μι-
σθός μειώθηκε κατά 
22% για τους εργαζόμε-
νους άνω των 25 ετών 
και κατά 32% για τους 
εργαζόμενους από 18 
εώς 25 ετών (δημιουργία 
υποκατώτατου μισθού) και 
διαμορφώθηκε ως εξής:

-Για τους άνω των 25 ετών 
μειώθηκε κατά 165,31 
ευρώ για 12 πληρωμές 
ετησίως (και κατά 192,86 
ευρώ για 14 πληρωμές) και 
διαμορφώθηκε στα 586,08 
ευρώ για 12 πληρωμές 
ετησίως (και στα 683,76 
ευρώ για 14 πληρωμές).

-Για τους εργαζόμενους 
από 18 έως 25 ετών μει-
ώθηκε κατά 240,44 ευρώ 
για 12 πληρωμές ετησίως 
(και κατά 280,52 ευρώ για 

14 πληρωμές) και διαμορ-
φώθηκε στα 510,95 ευρώ 
για 12 πληρωμές ετησίως 
(και στα 596,10 ευρώ για 
14 πληρωμές).

Πέρασαν επτά ολόκληρα 
χρόνια και την 1η Φε-
βρουαρίου 2019, ο κα-
τώτατος μισθός αυξήθη-
κε κατά 10,91% για τους 
εργαζόμενους άνω των 
25 ετών και κατά 27,22% 
για τους εργαζόμενους από 
18 έως 25 ετών (κατάργη-
ση υποκατώτατου μισθού) 
και διαμορφώθηκε ως εξής:

-Για τους άνω των 25 ετών 
αυξήθηκε κατά 63,92 ευρώ 
για 12 πληρωμές ετησίως 
(και κατά 74,57 ευρώ για 
14 πληρωμές).

-Για τους εργαζόμενους 
από 18 εώς 25 ετών 
αυξήθηκε κατά 139,05 
ευρώ για 12 πληρωμές 
ετησίως (και κατά 162,23 
ευρώ για 14 πληρωμές).

-Διαμορφώθηκε, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας, στα 
650 ευρώ για 12 πλη-
ρωμές ετησίως (και στα 

758,33 ευρώ για 14 πλη-
ρωμές ετησίως).

Τρία χρόνια αργότερα, την 
1η Ιανουαρίου 2022 
έγινε μια πρώτη αύξηση 
στον κατώτατο μισθό και 
στις 20 Απριλίου η δεύτε-
ρη.

Ετσι, ο νέος κατώτατος 
μισθός αυξάνεται από 1η 
Μαΐου κατά 7,5%, ή 50 
ευρώ τον μήνα και διαμορ-
φώνεται σε 713 ευρώ από 
663 ευρώ προηγουμένως. 
Δεδομένου ότι καταβάλ-
λονται 14 μισθοί τον χρό-
νο, το ετήσιο όφελος για 
τους εργαζομένους από 
την αύξηση ισούται με έναν 
επιπλέον μισθό (50 ευρώ 
η μηνιαία αύξηση επί 14 
μισθούς ισούται με 700 
ευρώ).

Οι μηνιαίες αποδοχές σε 
12μηνη βάση –όπως δη-
λαδή υπολογίζονται στην 
υπόλοιπη Ε.Ε.–, αν συνυ-
πολογισθεί η καταβολή 
δώρων και επιδομάτων 
διαμορφώνονται σε 831,8 
ευρώ από 773,5 ευρώ σή-
μερα. Εκτιμάται δηλαδή 

πως ένας 15ος μισθός προ-
στίθεται στο εξής στο εισό-
δημα όσων σήμερα λαμβά-
νουν 663 ευρώ μεικτά.

Αν συνυπολογιστεί και 
η προηγούμενη αύξηση 
του κατώτατου μισθού 
που έγινε την 1η Ια-
νουαρίου 2022, προκύ-
πτει αύξηση κατά 9,7%, 
ή 63 ευρώ τον μήνα (από 
650 ευρώ στα 713 ευρώ). 
Σε αυτή την περίπτωση το 
όφελος σωρευτικά οδηγεί 
σε επιπλέον 882 ευρώ τον 
χρόνο.

Η ιστορία και η αναγκαι-
ότητα του κατώτατου μι-
σθού

Ο κατώτατος μισθός, θε-
σπίστηκε πρώτη φορά με 
δικαστική απόφαση το 
1894 στη Νέα Ζηλανδία 
και το 1932 σε ομοσπονδι-
ακό επίπεδο στις ΗΠΑ.

Σήμερα, τυγχάνει αποδοχής 
και υποστήριξης από ένα 
ευρύ φάσμα ηγετών, οικο-
νομολόγων, οργανισμών, 
φορέων και κοινωνικών 
εταίρων.

Αν και οι πολέμιοί του δεν 
έχουν εκλείψει ακόμα και 
σήμερα, η δημόσια συζήτη-
ση γύρω από τον κατώτατο 
μισθό περιορίζεται κυρίως 
στον τρόπο προσδιορισμού 
και το βέλτιστο επίπεδό 
του, και λιγότερο στην ανα-
γκαιότητα ύπαρξής του.

Ακόμα και οργανισμοί όπως 
το ΔΝΤ αλλά και ο ΟΟΣΑ 
θεωρούν ότι ο κατώτατος 
μισθός, όπως άλλωστε και 
η νομοθεσία για την προ-
στασία της απασχόλησης 
και οι συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις, βοηθούν στην 
επίτευξη χαμηλής ανεργίας 
και στην ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς.

Βέβαια ειδικά το ΔΝΤ, θε-
ωρεί ότι ένα υπερβολικό 

επίπεδο προστασίας μπορεί 
να οδηγήσει σε στρεβλώ-
σεις της αγοράς εργασίας 
με αποτέλεσμα ορισμένες 
ομάδες, όπως οι νέοι, να 
βρίσκονται αντιμέτωποι με 
υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Από την άλλη ο Οργα-
νισμός Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) τάσσεται υπέρ του 
θεσμού του κατώτατου μι-
σθού, συστήνοντας, ωστό-
σο, ο κατώτατος μισθός 
να αυξάνεται λιγότερο από 
τον μέσο όρο των μισθών 
για να αυξηθούν οι ευκαι-
ρίες απασχόλησης για τους 
χαμηλόμισθους.

Τα υπέρ και τα κατά

Γενικότερα πάντως, οι υπο-
στηρικτές του κατώτατου 
μισθού ισχυρίζονται ότι 
βελτιώνει το βιοτικό επί-
πεδο, μειώνει τη φτώχεια, 
εξαλείφει την ανισότητα 
μεταξύ των εργαζομένων, 
αυξάνει την αποδοτικότη-
τά τους και υποχρεώνει τις 
επιχειρήσεις να είναι πιο 
αποτελεσματικές, βελτιώ-
νοντας την τεχνολογία.

Επίσης αναπτύσσεται η 
οικονομία, εφ’ όσον αυ-
ξάνεται η κυκλοφορία του 
χρήματος, δημιουργούνται 
νέες θέσεις εργασίας, μει-
ώνονται τα έξοδα του κρά-
τους για επιδόματα, ενισχύ-
ονται οι μικρές βιομηχανίες 
και επιχειρήσεις.

Οι επικριτές του κατώτα-
του μισθού ισχυρίζονται 
ότι αυξάνει τις τιμές των 
προϊόντων καθώς είναι επι-
ζήμιο μέτρο για τις μεγάλες 
εταιρίες, και επιπλέον οδη-
γεί σε μείωση προσωπικού, 
αυξάνοντας την ανεργία σε 
ανειδίκευτους ή χωρίς προ-
ϋπηρεσία εργαζομένους.

Πηγή : newsbeast.gr

Η «διαδρομή» του κατώτατου μισθού – Πότε έγινε η τελευταία 
αύξηση του
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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

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

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

Εντυπωσιακό, αλλά Γαλλικό
Για την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων εν μία νυκτί βρέθηκαν χορηγίες 1 δις 
ευρώ από επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Όμως η χορηγία εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις μείωση φόρου 60% και 66% για φυσικά 
πρόσωπα. ( αυτά ισχύουν στη Γαλλία)

Άρα ο δημόσιος τομέας θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους ανοικοδόμησης 
του ναού.

Όμως στην Αρχαία Ελλάδα είχαν καθιερωθεί οι ‘’λειτουργίες’’ που επιβάρυναν τους πλου-
σιότερους. Στις ‘’λειτουργίες’’ περιλαμβανόταν οι χορηγίες και τα λεφτά ήταν πολλά χωρίς 
συμμετοχή (καμίας μορφής) από το κράτος πχ στους Διονυσιακούς αγώνες έπαιρναν μέ-
ρος, 700-800 χορευτές, 30-50 ηθοποιοί, 20-40 μουσικοί κλπ. 

Άλλες εποχές για τη πατρίδα μας.

Η εξέλιξη την σημε-
ρινής κοινωνίας σε 
συνδιασμό με την 

αναμφισβήτητη συσχέτιση 
της Παιδαγωγικής με τη 
Ψυχολογία απαιτεί καινο-
τομίες στις μεθόδους δι-
δασκαλίας. 

 Ο ρ α μ α τ ι ζ ό μ α σ τ ε 
τους σύγχρονους μαθητές 
να έχουν άποψη και κρίση 
και να πάψουν να ‘παπα-
γαλίζουν’ έννοιες που της 
συγκρατούν για λίγο. 

  Ένας απο τους πιο 
σύγχρονους και αποτελε-
σματικότερους τρόπους 
εκμάθησης είναι η βιωμα-
τική μάθηση.

  Τι εννοούμε με τον 
όρο βιωματική μάθηση; Η 
βιωματική μάθηση έχει να 
κάνει με την ενεργό συμ-
μετοχή του μαθητή στην 
εκμάθηση των καινούριων 
εννοιών. Θα μπορούσαμε 
να το χαρακτηρίσουμε οτι 
είναι ένα ‘ταξίδι ανακάλυ-
ψη νέας γνώσης΄ το οποίο 
διευκολύνει τον μαθητή να 
ψάξει, να νιώσει, να κατα-
λάβει και να εμπεδώσει τη 
γνώση. 

 H βιωματική μάθη-
ση μπορεί να επιτευχθεί, 
παρακινόντας τον μαθητή  
να παρατηρήσει ,να ερευ-
νήσει, να γίνει μέλος σε 
ομάδα έρευνσς, να ασκή-
σει κριτική και να αποκτή-
σει ενα δικό του προσωπι-
κό νόημα στο κάθε τι που 
διδάσκεται. Αυτό και απο 
μόνο του αρκεί στο να κά-
νει τη γνώση δική του και 
να ενστερνιστεί καινούρια 

πράγματα που μπορεί να 
εντάξει στη ζωή του.

 Τα πιο σημαντικά 
οφέλη της βιωματικής μά-
θησης είναι τα εξής:

 1) Ο μαθητής παύει 
να κρατά παθητική στάση 
στη διαδικασία της μά-
θησης. Εν αντιθέσει, εν-
θαρρύνεται να συμμετέχει 
ενεργά σε αυτή

 2) Επιτυγχάνεται 
η εξικοίωση του μαθητή 
με κοινωνικοπολιτικούς 
όρους και η κατανόησή 
τους

 3) Ενισχύεται η αυ-
τογνωσία και η εξέλιξη της 
κριτικής σκέψης του μαθη-
τη. Άλλωστε, αυτός δεν 
είναι ο κύριος στόχος της 
εκπαίδευσης;

Μας ρωτάτε. απαντού-
με...

 Η κυρία Π.Σ. ρωτά: 
‘.....Ο γιος μου είναι 6η 
δημοτικού και διαβάζου-
με κάθε μέρα μαζί τα μα-

θήματα. Μου κάνει πολπύ 
εντύπωση το πόσο δυσκο-
λεύεται στα προβλήματα 
στα μαθηματικά ενώ είναι 
ευστροφο παιδί και διαχει-
ρίζεται κξαταπληκτικά τα 
χρήματα, τους αριθμούς και 
τις πράξεις. Τι φταίει; ‘

Αγαπητή κυρία,

 Αντιμετωπίζετε ένα 
πολύ συνηθισμένο πρό-
βλημα που μου το έχουν 
εκμυστηρευτεί πάρα πολ-
λοί γονείς. Δεν υπάρχει 
κανένας λόγος ανησυχίας. 
Τα παιδιά αυτής της τάξης, 
στην αριθμητική  καλού-
νται να λύσουν προβλή-
ματα που αναφέρονται σε 
ποσοστά, Φ.Π.Α , εκπτώ-
σεις και άλλους τέτοιους 
όρους, τους οποίους το 
παιδί δυσκολεύεται να 
τους επεξεργαστεί διοτι 
δεν τους βλέπει πουθενά 
στη καθημερινότητά του. 
Δοκιμάστε να δείξετε στο 
δικά σας παιδί εκπτώσεις 
σε ένα διαφημιστικό π.χ. 
πίτσας, ένα λογαριασμό 
κινητού με τέλη και Φ.Π.Α, 
μια απόδειξη αγοράς του 
αγαπημένου του παγωτού 
και ζητείστε του σιγά σιγά 
να κάνει υπολογισμούς. 
Όσες περισσότερες αι-
σθήσεις χρησιμοποιεί του 
παιδί, τόσο πιο εύκολα θα 
καταλάβει νέους όρους. 
Εφόσον η κατανόηση επι-
τευχθεί μέσω της βιωμα-
τικής αυτής μάθησης, θα 
είναι πολύ πιο εύκολο να 
επεξεργαστεί δεδομένα 
που αφορούν αυτές τις έν-
νοιες.

Ευχές για επιτυχία

ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Μια μέρα ο Μέγας Αλέξανδρος μιλώντας στον Διογένη 
του είπε:
‘’Είμαι κυρίαρχος του κόσμου!’’
‘’Είσαι όμως δούλος των δούλων σου’’ του απάντησε ο 
Διογένης.
Απορημένος ο Αλέξανδρος του ζήτησε να μάθει την αι-
τία. Τότε ο κυνικός φιλόσοφος του απάντησε: ‘’Διότι δεν 
έχεις δαμάσει όλα εκείνα τα ελαττώματα των οποίων 
είσαι δούλος αφού τα υπηρετείς!’’.

26.4.1828 Μετά την καταστροφή στη Σφακτηρία 
το Ελληνικό πολεμικό Άρης με κυβερνήτη τον Σα-
χτούρη εξέρχεται από το λιμάνι της Πύλου παρά 
το ότι είναι περικυκλωμένο από τον Τουρκοαιγυ-
πτιακό στόλο και από συνεχή κανονιοβολισμό. 

Πρόκειται περί ανεπανάληπτου άθλου. Δυστυχώς 
το πλοίο αυτό για οικονομικούς λόγους οδηγήθη-
κε το 1922 σε τιμητική αυτοβυθίση.

‣ Διαβάσαμε και αυτά....

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν….. 

‘ ‘Ταξίδι ανακά-
λυψη νέας γνώ-
σης΄ το οποίο 
διευκολύνει τον 
μαθητή να ψά-
ξει, να νιώσει, 
να καταλάβει και 
να εμπεδώσει τη 
γνώση’
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Αμφιβολίες αναφορικά 
με τη μεσομακροπρόθε-
σμη αποτελεσματικότη-
τα των κυρώσεων που 
έχουν επιβληθεί στη Ρω-
σία για τον πόλεμο στην 
Ουκρανία εκφράζουν οι 
New York Times, υπο-
γραμμίζοντας, ως εναλ-
λακτική επιλογή, την 
ανάγκη να στηριχθεί 
περισσότερο η ίδια η 
Ουκρανία και να κατα-
στούν σαφείς οι προϋ-
ποθέσεις που θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν 
στην άρση αυτών των 
κυρώσεων.

Newsroom

Αμφιβολίες αναφορικά 
με την από εδώ και πέρα 
αποτελεσματικότητα των 
κυρώσεων που έχουν 
επιβληθεί στη Ρωσία για 
τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία εκφράζουν οι New 
York Times, υπογραμμί-
ζοντας, ως εναλλακτική 
επιλογή, δύο πράγματα: 
την ανάγκη να στηρι-
χθεί περισσότερο η ίδια 
η Ουκρανία στρατιωτικά 
και οικονομικά, και την 
ανάγκη να καταστούν 
σαφείς προς τη ρωσική 
πλευρά οι προϋποθέσεις 
εκείνες που θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν στην 
άρση των κυρώσεων.   

Το editorial board των 
New York Times προ-
ειδοποιεί για κάποιους 
από τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν πίσω από τη 
στρατηγική της Δύσης, 
στο πλαίσιο άρθρου που 
δημοσίευσε με τον τίτλο 
«Μπορούν οι κυρώσεις 
πραγματικά να σταματή-
σουν τον Πούτιν;»   

Πιο συγκεκριμένα, όπως 
σημειώνεται: οι κυρώσεις 
δεν αποτελούν συνταγή 
εγγυημένης επιτυχίας. 
Αντιθέτως, συνοδεύο-
νται από κινδύνους και 
αδυναμίες, ενώ θα μπο-
ρούσαν να έχουν ακόμη 
και τα αντίθετα από το 
προσδοκώμενα αποτελέ-
σματα σε κάποιες περι-
πτώσεις έναντι μιας χώ-
ρας όπως είναι η Ρωσία 

του Πούτιν που ακόμη 
απέχει από το να μπορεί 
να θεωρηθεί απομονω-
μένη στη διεθνή σκηνή.

Ως εκ τούτου, αυτό που 
απαιτείται είναι να δια-
μορφωθεί παράλληλα 
μια στρατηγική στήριξης 
της Ουκρανίας αλλά και 
μια στρατηγική εξόδου 
από την κρίση που θα 
κάνει σαφείς τις προϋπο-
θέσεις που θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν στην 
άρση αυτών των κυρώ-
σεων.   

Όταν ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντιμίρ Πούτιν εισέ-
βαλε στην Ουκρανία τον 
περασμένο Φεβρουάριο, 
οι διεθνείς κυρώσεις 
ήταν όντως η ενδεδειγ-
μένη επιλογή ως απά-
ντηση για τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και τους συμ-
μάχους τους. Μέχρι στιγ-
μής, έπειτα από σχεδόν 
οχτώ εβδομάδες πολέ-
μου, οι κυρώσεις αυτές 
έχουν πλήξει την οικονο-
μία της Ρωσίας ενώ πα-
ράλληλα έχουν επηρεά-
σει και την ικανότητά της 
να διεξάγει πόλεμο στην 
Ουκρανία.

Τα «όρια» των κυρώ-
σεων 

Ωστόσο, καθώς η διοί-
κηση Μπάιντεν σταθμίζει 
πλέον την επόμενη φάση 
αυτής της εν εξελίξει 
σύγκρουσης, θα πρέπει 
να έχουμε μια πιο ξεκά-
θαρη εικόνα των ορίων 
όσων θα μπορούσαν να 
επιτευχθούν μέσω των 
κυρώσεων, όπως σημει-
ώνουν στο άρθρο τους 
οι New York Times.

Πλέον, υπάρχουν πολλές 
ενδείξεις ότι ο πόλεμος 
– και οι κυρώσεις που 
εκείνος προκάλεσε – θα 
μπορούσαν να έχουν με-
γάλη χρονική διάρκεια. 
Και όπως στις στρατιω-
τικές συγκρούσεις, έτσι 
και στην περίπτωση του 
οικονομικού πολέμου θα 
πρέπει να υπάρχουν όχι 
μόνο συγκεκριμένοι στό-
χοι αλλά και μια στρατη-
γική εξόδου.

Η Δύση αξιοποιεί τις κυ-
ρώσεις με αυξανόμενη 
συχνότητα μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο – σε 
μέρη διαφορετικά όπως 
είναι η Νότια Αφρική, η 
Σοβιετική Ένωση, η Κού-
βα, η Βενεζουέλα, η Βό-

ρεια Κορέα και το Ιράν. Ο 
λόγος για μια σειρά από 
κυρώσεις που είναι συ-
νήθως «σχετικά εύκολο» 
να επιβληθούν κυρώσεις 
και που σχεδόν πάντοτε 
ικανοποιούν την εσωτε-
ρική πολιτική ανάγκη να 
«κάνουμε κάτι» εκτός του 
να εμπλακούμε στρατιω-
τικά.

Αμφίβολη αποτελε-
σματικότητα

Οι New York Times υπο-
γραμμίζουν ωστόσο πως 
πέρα από την όποια «ευ-
κολία» τους, οι κυρώσεις 
δεν έχουν μέχρι στιγμής 
αποδειχθεί ιδιαίτερα 
αποτελεσματικές ούτε 
στο να αλλάζουν καθε-
στώτα ούτε στο να επι-
φέρουν αλλαγές στη συ-
μπεριφορά δικτατόρων.

Για του λόγου το αληθές: 
Η Κούβα, η Βενεζουέλα 
και η Βόρεια Κορέα ου-
δέποτε υπέκυψαν στις 
αμερικανικές απαιτήσεις, 
παρά τις κυρώσεις που 
τους έχουν επιβληθεί. 

Το Ιράν από την πλευρά 
του αναγκάστηκε μεν να 
κάτσει στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων για 
το πυρηνικό του πρό-
γραμμα, χωρίς όμως να 
έχει εγκαταλείψει τις πυ-
ρηνικές του φιλοδοξίες. 

Ενώ και στη Νότια Αφρι-
κή το απαρτχάιντ μπορεί 
να έλαβε τέλος πλην 
όμως για μια σειρά από 
λόγους που δεν σχετί-
ζονταν αποκλειστικά και 
μόνο με το κόστος των 
κυρώσεων.

Αλλά και από τη μεριά 
των ΗΠΑ, όταν οι Άρα-
βες επέβαλαν πετρελα-
ϊκό εμπάργκο κατά των 
Ηνωμένων Πολιτειών 
τη δεκαετία του 1970, η 
αμερικανική πλευρά υπέ-
στη μεν κόστος ωστόσο 
συνέχισε να υποστηρίζει 
το Ισραήλ.  

Η κυβέρνηση Μπάιντεν 
αξίζει τα εύσημα, σύμ-
φωνα με τους New York 
Times, επειδή έθεσε τις 
βάσεις για την επιβολή 
πολυμερών κυρώσεων 
οι οποίες είναι και οι μό-
νες που – ως πολυμερείς 
– έχουν μεγαλύτερες 
προοπτικές επιτυχίας.

Κυρώσεις που επιβλή-
θηκαν κατά της Ρωσίας 

το τελευταίο διάστημα, 
όπως για παράδειγμα ο 
αποκλεισμός κάποιων 
ρωσικών χρηματοπιστω-
τικών ιδρυμάτων από το 
σύστημα διατραπεζικών 
συναλλαγών SWIFT, θα 
ήταν αδιανόητες πριν 
από μερικούς μήνες. Πα-
ράλληλα, δε, μέσα από 
την επιβολή αυτών των 
κυρώσεων παρουσιά-
στηκε να αποκτά μια νέα, 
ενισχυμένη και αναζωο-
γονημένη πνοή συνεργα-
σίας και η ομάδα των G7.

Ακόμη και ο ίδιος ο Ρώ-
σος πρόεδρος Βλαντιμίρ 
Πούτιν αναγκάστηκε, 
μέσα σε ένα τέτοιο πλαί-
σιο, να αποδεχθεί πως 
οι κυρώσεις «έχουν επι-
τύχει ορισμένα αποτελέ-
σματα».

Εναλλακτικές επιλο-
γές 

Ωστόσο, οι New York 
Times υπογραμμίζουν 
πως το να δοθεί τώρα 
μεγαλύτερη βάρος στην 
οικονομική και στρατι-
ωτική βοήθεια της ίδιας 
της Ουκρανίας μπορεί να 
αποδειχθεί πιο παραγω-
γικό από τις όποιες νέες 
κυρώσεις κατά της Μό-
σχας.

Οι κυρώσεις από μόνες 
τους – ή τουλάχιστον 
εκείνες οι κυρώσεις τις 
οποίες θα ήταν πρόθυμες 
να εξετάσουν τώρα οι 
ευρωπαϊκές χώρες – δεν 
πρόκειται να γονατίσουν 
τη Ρωσία σύντομα. Όσο 
οι Ευρωπαίοι εξακολου-
θούν να εξαρτώνται από 
το ρωσικό πετρέλαιο και 
το ρωσικό φυσικό αέριο, 
η Μόσχα θα μπορεί να 
αντλεί σημαντικά έσοδα 
από αυτήν την σχέση.

Οι ολιγάρχες, που τώρα 
χάνουν τα γιοτ τους, και 
οι απλοί πολίτες, που δυ-
σκολεύονται να τα βγά-
λουν πέρα, έχουν μικρή 
επιρροή πάνω στο Κρεμ-
λίνο, ενώ και ο Πούτιν 
έχει από την πλευρά του 
πια μια εύκολη απάντηση 
τύπου «σας τα είχα πει» 
για τους Δυτικούς που 
«θέλουν το κακό της Ρω-
σίας».

Μπορούν οι κυρώσεις 
που έχει επιβάλει η 
ομάδα των G7 να οδη-
γήσουν παράλληλα και 
στην πραγματική διεθνή 
απομόνωση της Ρωσίας; 

Η απάντηση των New 
York Times είναι πως 
«όχι». Κι αυτό διότι υπάρ-
χουν χώρες όπως είναι 
το Μεξικό, η Σαουδική 
Αραβία, η Νότια Αφρική 
και, κυρίως, η Κίνα, που 
εξακολουθούν να διατη-
ρούν στενούς «φιλικούς» 
δεσμούς με τη Μόσχα.

Μεταξύ αυτών των χω-
ρών συμπεριλαμβάνο-
νται μάλιστα και δυνά-
μεις εχθρικές μεταξύ 
τους, το Πακιστάν και η 
Ινδία, το Ιράν και το Ισ-
ραήλ, γεγονός το οποίο 
όμως καταδεικνύει και 
την επιρροή που συνεχί-
ζει να ασκεί ο Πούτιν σε 
περιοχές της Ασίας και 
της Μέσης Ανατολής.

Ανεπιθύμητες συνέ-
πειες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες 
θα μπορούσαν να εντεί-
νουν την οικονομική 
τους πίεση στη Ρωσία 
επιβάλλοντας δευτερο-
γενείς (secondary) κυ-
ρώσεις. Aμερικανοί αξι-
ωματούχοι εμφανίζονται 
ήδη να απειλούν με ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο αξιω-
ματούχους της Ινδίας και 
της Κίνας. 

Οι δευτερογενείς κυ-
ρώσεις είναι όντως ένα 
ισχυρό εργαλείο πίεσης, 
προκειμένου και άλλες 
χώρες να αναγκαστούν 
να ευθυγραμμιστούν με 
την αμερικανική πολιτι-
κή. 

Όμως τα όποια πιθα-
νά οφέλη από μια τέ-
τοια κίνηση θα πρέπει 
να σταθμιστούν έναντι 
των κινδύνων και του 
ενδεχόμενου κόστους. Η 
εξωεδαφική εφαρμογή 
των αμερικανικών νό-
μων μπορεί να προκαλέ-
σει βαθιά δυσαρέσκεια 
στις τάξεις των συμμά-
χων των ΗΠΑ. 

Ως εκ τούτου, όπως ση-
μειώνεται στο δημοσίευ-
μα των New York Times, 
οι δευτερογενείς κυρώ-
σεις θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται με φειδώ 
και μόνο έπειτα από δι-
αβούλευση με τους εταί-
ρους.

Οι κυρώσεις είναι πιθανό 
όμως να έχουν και άλλες 
ανεπιθύμητες συνέπειες. 

Μπορεί για παράδειγμα 
να καταλήξουν να ενι-
σχύουν την εξουσία ενός 
δικτάτορα επιτρέποντάς 
του να ασκήσει ακόμη 
μεγαλύτερο έλεγχο στην 
εγχώρια οικονομία. 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
ίσως να δυσκολευτούν 
να αντιμετωπίσουν έναν 
καταιγισμό κυρώσεων, 
αλλά τα αυταρχικά κα-
θεστώτα και οι κρατικές 
επιχειρήσεις βρίσκουν 
συχνά τρόπους να τις 
παρακάμψουν.

Οι κυρώσεις παρέχουν, 
επίσης, στους δικτάτορες 
έναν αξιόπιστο εξωτερι-
κό εχθρό τον οποίο εκεί-
νοι μπορούν εν συνεχεία 
να κατηγορούν για όλα 
τα δεινά του λαού. Αντί 
να πιέσουν τους πολίτες 
ώστε να ξεσηκωθούν 
ενάντια στις αυταρχικές 
ηγεσίες, οι κυρώσεις συ-
χνά εμπνέουν ένα φαινό-
μενο συσπείρωσης γύρω 
από τον δικτάτορα.

Κατά τα λοιπά, οι κυρώ-
σεις παρουσιάζονται μεν 
ως εναλλακτική λύση 
στον πόλεμο. Αλλά μπο-
ρούν επίσης να αποτε-
λέσουν και προάγγελο 
πολέμου, όπως για πα-
ράδειγμα στην περίπτω-
ση της ιαπωνικής επίθε-
σης στο Περλ Χάρμπορ 
ολίγους μήνες πριν από 
την οποία οι Αμερικανοί 
είχαν επιβάλει εμπάργκο 
πετρελαίου κατά της Ια-
πωνίας προχωρώντας 
παράλληλα και στο πά-
γωμα ιαπωνικών περιου-
σιακών στοιχείων.

Στρατηγική εξόδου 

Για να μπορέσει να 
υπάρξει αλλαγή όταν 
επιβάλλονται κυρώσεις, 
θα πρέπει, σύμφωνα με 
τους New York Times, 
να κοινοποιούνται πα-
ράλληλα και τα βήματα 
που θα πρέπει να γίνουν 
ή που θα μπορούσαν να 
γίνουν για την άρση αυ-
τών των κυρώσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες 
θα πρέπει να έχουν ένα 
σαφές σχέδιο για το πώς 
και το υπό ποιες συνθή-
κες θα ήταν σκόπιμο να 
αρθούν αυτές τις κυρώ-
σεις.

Πηγή: the New York 
Times

New York Times 
Μπορούν οι κυρώσεις της Δύσης πραγματικά να σταματήσουν 
τον Πούτιν;
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«Ελάτε, φανερωθήτε, σείς 
οι μυροφόρες γυναίκες πού 
μεταφέρετε το χαρμόσυ-
νο μήνυμα και πείτε στον 
λόφο της Σιών: να δεχθής 
από εμάς τα ευαγγέλια της 
χαράς και τα μηνύματα για 
την Ανάσταση του Χριστού. 
να γεμίσης από χαρά και 
αγαλλίαση, να χορέψης Ιε-
ρουσαλήμ τώρα πού είδες 
τον Χριστό να εξέρχεται 
από το μνήμα, σαν νυμφίος 
που προχωρεί μέ ομορφιά 
και μεγαλοπρέπεια».

Συγκλονιστικά, μοναδικά, 
ουράνια, χαρούμενα και 
αιώνια μηνύματα, μάς χα-
ρίζει, σήμερα, Κυριακή του 
Πάσχα του 2022, η αγία 
μας Εκκλησία, αγαπητοί 
αδελφοί. Μηνύματα αγά-
πης και λόγια φωτισμένα 
από το φώς της Αναστάσε-
ως του Σωτήρος Χριστού. 
Πνευματική αγαλλίαση 
καλύπτει το στερέωμα της 
ανθρωπότητος, της πλη-
γωμένης από τον θάνατο. 
Σήμερα αναστήθηκε ο Χρι-
στός από τους νεκρούς.

Και καθώς η σκέψη μας 
κατευθύνεται εκεί στα πα-
νάγια προσκυνήματα των 
Ιεροσολύμων, εκεί πού έζη-
σε ο Χριστός, εκεί πού στά-
θηκαν τα πόδια του (Ψαλμ. 
131, 7), εκεί πού οι άνθρω-
ποι γεύθηκαν και είδαν με 
τα μάτια τους, και έζησαν 
για πρώτη φορά ότι ο Κύ-
ριος είναι χρηστός, είναι 
καλός, είναι αγαθός, όπως 
αναφέρει ο άγιος προφή-
της και βασιλέας Δαβίδ 
(Ψαλμ. 33, 9), εκεί πού συ-
νέβησαν τα κοσμοσωτήρια 
γεγονότα για την σωτηρία 
μας, συγχρόνως μπροστά 
μας βαδίζουν τα δύο χιλιά-
δες χρόνια της παρουσίας 

και της ζωής του Χριστια-
νισμού στον κόσμο. Νοερά 
μάς κατευθύνουν στα όσα 
μαρτυρικά, αποστολικά, 
θαυμαστά, ματωμένα, και 
ένδοξα συνέβησαν, όπως 
επίσης και στα όσα προ-
δοτικά, αμαρτωλά και επι-
κίνδυνα παρουσίασαν οι 
άνθρωποι στην κοινωνία. 
Περίτρανα αποδείχθηκε, 
αλλά και πραγματοποι-
είται μέχρι και σήμερα η 
προφητεία του αγίου και 
θεοδόχου Συμεών: «αυτός 
θα γίνη αιτία να καταστρα-
φούν ή να σωθούν πολλοί 
Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο 
αντιλεγόμενο, για να φα-
νερωθούν οι πραγματικές 
διαθέσεις πολλών. Όσο για 
σένα, ο πόνος για το παιδί 
σου θα διαπεράση την καρ-
διά σου σαν δίκοπο μαχαί-
ρι» (Λκ. 2, 34-35).

Δυστυχώς οι άνθρωποι, 
οι προηγούμενοι, εμείς, οι 
επόμενοι, δεν έχομε αντι-
ληφθή στο διάβα των εί-
κοσι περίπου αιώνων του 
Χριστιανισμού ότι χωρίς 
τον Χριστό στην ζωή μας 
δεν μπορούμε να πράξω-
με κάτι. Το είπε και ο ίδιος 
«εγώ είμαι το κλήμα, σείς 
οι κληματόβεργες. Εκείνος 
πού μένει ενωμένος μαζύ 
μου και εγώ μαζύ του, αυ-
τός δίνει άφθονο καρπό, 
επειδή χωρίς εμένα δεν 
μπορείτε να κάνετε τίποτε» 
(Ιω. 15, 5).

Παρ’όλα αυτά, το Φώς του 
αναστάντος Χριστού που 
ευρίσκεται μεσα στην αγία 
μας Εκκλησία, μάς χαρίζει 
πάλι, και σήμερα και συνε-
χώς τους εργάτες του αγί-
ου Ευαγγελίου, τού καλού 
μηνύματος της χαράς και 
της αγαλλιάσεως, μπροστά 

στην αιωνιότητα και στην 
σωτηρία μας. Είναι αδιαμ-
φισβήτητο γεγονός, ότι ο 
Χριστός με την ανάστασή 
του μάς εχάρισε την ανα-
στημένη εν Χριστώ ζωή μας. 
Γι’αυτό το ουράνιο φώς της 
εκ νεκρών αναστάσεως του 
Σωτήρος γράφει τον 4 ο 
μ.Χ. αιώνα ο άγιος Γρηγόρι-
ος ο Θεολόγος, αρχιεπίσκο-
πος Κωνσταντινουπόλεως: 
«Πάσχα του Κυρίου, Πάσχα, 
και πάλι θα πώ Πάσχα προς 
τιμή τής αγίας Τριάδος. 
Αυτή είναι για εμάς η εορ-
τή των εορτών και η πανή-
γυρη των πανηγύρεων, η 
οποία τόσο πολύ ξεπερνά 
όχι μόνο τις ανθρώπινες 
εορτές και αυτές πού προ-
έρχονται από την γή, αλλά 
ακόμη και εκείνες τού ιδίου 
του Χριστού και όσες τε-
λούνται προς τιμή του, όσο 
ξεπερνά ο ήλιος τα αστέ-
ρια. Είναι μεν καλή και η 
χθεσινή μας λαμπροφορία 
και η φωταψία, την οποία 
εκάναμε, και ο καθένας μό-
νος του και όλοι μαζύ από 
κοινού, και κατά την οποία 
κάθε άνθρωπος και σχε-
δόν κάθε τι το οποίο έχει 
αξία, το κατεφωτίσαμε με 
πλήθος πυρσών την νύχτα, 
πράγμα το οποίο αποτελεί 
σύμβολο του μεγάλου φω-
τός, όπως και ο ουρανός 
φωτίζει από επάνω, καταυ-
γάζοντας όλο τον κόσμο με 
την ωραιότητά του, όπως οι 
υπερουράνιες φύσεις και οι 
άγγελοι… αλλά είναι ακόμη 
ωραιότερη και πιο επίσημη 
η σημερινή». Ο ίδιος πάλι 
άγιος ιεράρχης και οικου-
μενικός διδάσκαλος σε ένα 
θαυμάσιο ύμνο του ‘στον 
Χριστό, μετά από την σι-
ωπή, στο Πάσχα’, γράφει: 
«Σήμερα ο μέγας Χριστός 
από τους νεκρούς πού 

έσμιξε, σηκώθηκε, και τού 
θανάτου έσπασε το κεντρί, 
και συνέτριψε τις σκοτεινές 
πόρτες του αγέλαστου άδη, 
και έδωσε ελευθερία στις 
ψυχές. Σήμερα, αναπηδώ-
ντας από το μνήμα, φάνηκε 
στους θνητούς, πού γι΄ αυ-
τούς γεννήθηκε, πέθανε και 
αναστήθηκε από τους νε-
κρούς, ώστε ξαναγεννημέ-
νοι, και τον θάνατο ξεφεύ-
γοντας, να ανεβούμε μαζύ 
του καθώς φεύγει από εδώ. 
Σήμερα ο ολόφωτος μέγας 
χορός των αγγέλων σὲ πε-
ριβάλλει ολόχαρος, μέλπο-
ντας τον επινίκιο ύμνο.

Σήμερα η φωνή μου αντή-
χησε, τα κλεισμένα από 
την σιωπή χείλη ελευθε-
ρώνοντας, και με έχεις πιά 
υμνητική κιθάρα. Μέσα 
μου θυσίασα τον δικό μου 
νού στον αιώνιο Νού, στον 
Λόγο του Θεού τον δικό 
μου λόγο, και έπειτα θα θυ-
σιάσω και στο μεγάλο άγιο 
Πνεύμα, εάν το θέλη».

Είναι γεγονός ότι η Ανά-
σταση από τους νεκρούς, 
του Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού τού Υιού και Λόγου 
του Θεού, δημιούργησε την 
επαναφορά, προσέφερε 
την ισορροπία, εχάρισε την 
αγαλλίαση, συνένωσε τα 
αρχαία δώρα του παρα-
δείσου επί της γής, με τα 
άκτιστα, τα αιώνια και τα 
φωτισμένα της ουρανίου 
βασιλείας, επανέφερε τον 
άνθρωπο στην μακαριότη-
τα της αιωνίου αγάπης και 
ζωής, πού είναι ο ίδιος, ο 
άγιος τριαδικός Θεός μας. 
Αυτήν την ευλογημένη 
χαρά πού μάς εχάρισε μέσα 
από την ανάστασή του ο 
Χριστός ψάλλει σήμερα η 
αγία μας Εκκλησία με συ-

γκλονιστικούς και μονα-
δικούς ύμνους, με πρώτο 
το αρχαιότατο γνωστό σε 
όλους απολυτίκιο τού Πά-
σχα: «Ο Χριστός ανεστήθη 
από τούς νεκρούς, αφού 
με τον θάνατό του συνέ-
τριψε τον θάνατο και εχά-
ρισε ζωή στους νεκρούς 
πού ευρίσκονται μέσα στα 
μνήματα». Ο Χριστός με την 
ανάστασή σου μάς εχάρισε 
την ζωντανή ελπίδα, πού 
είναι ο ίδιος. Γράφει ο άγι-
ος απόστολος Πέτρος: «Ευ-
λογημένος νά είναι ο Θεός, 
ο Πατέρας του Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού, πού από με-
γάλη ευσπλαγχνία μάς ξα-
ναγέννησε σε μία καινούρ-
για ζωή με την ανάσταση 
του Ιησού Χριστού. Έτσι 
τώρα μπορείτε να ελπίζετε 
πραγματικά σε μία κληρο-
νομία φυλαγμένη για σάς 
στους ουρανούς, πού δεν 
φθείρεται, δεν έχει κάτι το 
βέβηλο και δεν μαραίνε-
ται ποτέ. Με την πίστη θα 
σάς περιφρουρή η δύναμη 
τού Θεού έως ότου έλθει η 
σωτηρία, πού είναι κιόλας 
έτοιμη να φανερωθή κατά 
τους εσχάτους χρόνους. Με 
την σκέψη αυτή να αισθά-
νεσθε αγαλλίαση, έστω και 
εάν χρειασθή προς το πα-
ρόν να στενοχωρηθήτε για 
λίγο από ποικίλες δοκιμασί-
ες» (Α’ Πέτρ. 1, 3-6).

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυ-
σόστομος, αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως στα 
τέλη του 4 ου μ.Χ. αιώνος 
στον περίφημο λόγο του 
στο άγιο Πάσχα, μεταφέ-
ροντας αυτήν την αιωνία 
χαρά της αναστάσεως του 
Χριστού γράφει: «Είναι κα-
τάλληλη στιγμή σήμερα να 
αναφωνήσωμε όλοι εμείς 
εκείνο πού είπε ο μακάριος 
Δαβίδ. ‘ποιός μπορεί να δι-
ηγηθή την δύναμη του Κυ-
ρίου, να εξυμνήση όλες τίς 
δόξες του; (Ψαλμ. 105, 2). 
Νά λοιπόν, έφθασε η πο-
θητή για εμάς και σωτήρια 
εορτή, η αναστάσιμη ημέ-
ρα του Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού, η προϋπόθεση 
της ειρήνης, η αφορμή τής 
συμφιλιώσεως, η εξαφάνι-
ση των πολέμων, η κατάρ-
γηση τού θανάτου, η ήττα 
τού διαβόλου. Σήμερα οι 
άνθρωποι αναμείχθηκαν 
με τούς αγγέλους και αυτοί 
πού έχουν σώμα προσφέ-
ρουν την δοξολογία τους 
μαζύ με τίς ασώματες δυ-
νάμεις. Σήμερα καταργείται 
η εξουσία τού διαβόλου, 
σήμερα λύθηκαν τά δεσμά 
του θανάτου, εξαφανίσθη-
κε η νίκη του άδη. Σήμερα 
είναι ευκαιρία να πούμε 
τά προφητικά εκείνα λόγια 
‘πού είναι, θάνατε το κε-
ντρί σου; Πού είναι, άδη, η 
νίκη σου; (Α’ Κορ. 15, 55- 
57) Σήμερα ο Κύριός μας, 
ο Χριστός, συνέτριψε τίς 
χάλκινες πύλες και εξαφά-
νισε τον ίδιο τον θάνατο. 

Και γιατί λέγω τον ίδιο τον 
θάνατο; Άλλαξε το όνομά 
του, επειδή δεν λέγεται πια 
θάνατος, αλλά κοίμηση και 
ύπνος. Επειδή πριν από τον 
ερχομό του Χριστού και την
φροντίδα του για τον άν-
θρωπο με την σταύρωσή 
του, ήταν φοβερό και το 
ίδιο το όνομα τού θανάτου. 
Επειδή ο πρώτος άνθρω-
πος, αφού δημιουργήθηκε, 
καταδικαζόταν να ακούη 
αυτό, σαν μία κάποια με-
γάλη τιμωρία. ‘την ημέρα 
πού θα φάγης, θα πεθάνης 
οπωσδήποτε (Γεν. 3, 17). 
Και ο μακάριος Ιώβ με αυτό 
το όνομα τον ωνόμασε λέ-
γοντας. ‘ο θάνατος είναι 
ανάπαυση στον άνθρωπο’ 
(Ιώβ 3,23). Και ο προφή-
της Δαβίδ έλεγε.‘ο θάνα-
τος των αμαρτωλών είναι 
κακός’ (Ψαλμ. 33, 22). Και 
ωνομαζόταν όχι μόνο θά-
νατος ο χωρισμός τής ψυ-
χής από το σώμα αλλά και 
ο άδης… Αφ΄ ότου όμως ο 
Χριστός, ο Θεός μας, προ-
σφέρθηκε θυσία και ανα-
στήθηκε, εβγαλε από την 
μέση και αυτές τίς ονομα-
σίες ο φιλάνθρωπος Κύρι-
ος και έφερε καινούργια 
και παράξενη συμπεριφορά 
στη ζωή μας. Επειδή αντί 
για θανατος λέγεται στο 
εξής κοίμηση και ύπνος η 
αναχώρηση από την πα-
ρούσα ζωή».

Αγαπητοί μου,

Μέσα στον βασανισμένο 
κόσμο μας, όπου, τελευ-
ταία, ο θάνατος, ο πόλεμος, 
η αρρώστεια, η απελπισία, 
η δολοφονία, η μοναξιά, 
η φτώχεια, η ανέχεια, η 
αμαρτία, η ασυδοσία, η εκ-
μετάλλευση, τα πρόσκαιρα 
αγαθά, η κούφια δόξα, η 
ανοησία, η υποκρισία και η 
εγωϊστική κραιπάλη βασι-
λεύουν, μέσα σε αυτόν τον 
κόσμο αναστήθηκε ο Χρι-
στός μας. Αυτός είναι η σω-
τηρία και το αιώνιο Φώς. 
Εάν δεν είμεθα μαζύ του, 
τότε θα διαλυθούμε και θα 
καταστραφούμε.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, αδελ-
φοί,

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ, αδελ-
φοί,

για όλους τους ανθρώπους,

για ολόκληρο τον κόσμο, 
για τα παιδιά μας,

για σένα και για μένα. Αμήν.

Με εγκάρδιες πατρικές ευ-
χές και πασχαλινές ευλογί-
ες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕ-
ΩΣ &amp; ΘΑΣΟΥ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ

Μήνυμα του Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στε-
φάνου για το Άγιον Πάσχα
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΑΦΙΟ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

Ημέρα πένθους είναι η 
σημερινή, Μεγάλη Πα-
ρασκευή, για τη Χριστια-
νοσύνη, καθώς κορυφώ-
νεται το Θείο Δράμα των 
Παθών του Χριστού.

Οι πιστοί συνηθίζεται να 
προσκυνούν τον Επιτάφιο 
όλο το απόγευμα της Μ. 
Παρασκευής μέχρι την τέ-
λεση του όρθρου του Μ. 
Σαββάτου. Πολλοί περνούν 
και κάτω από το κουβού-
κλιο του Επιταφίου. Ο Επι-
τάφιος περιφέρεται σε κε-

ντρικά σημεία της ενορίας.

Η πομπή σταματά σε διά-
φορα σημεία και αναπέμπε-
ται δέηση. Όπου υπάρχουν 
περισσότερες από μία ενο-
ρίες οι πομπές των επιταφί-
ων συναντώνται και συνα-
γωνίζονται στον στολισμό. 
Όσοι πιστοί μένουν στα 
σπίτια τους βγαίνουν έξω 
με αναμμένα κεριά, όταν 
περνάει ο Επιτάφιος.

Η περιφορά του Επιταφίου στους Ιερούς Ναούς του Ν. Καβάλας

Ιερός ναός Αγίου Ιωάννη Καβάλα         Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Χρυσούπολης

Στολίστηκαν οι Επιτάφι-
οι στο Νομό Καβάλας

Μαγεύουν και φέτος οι 
στολισμένοι επιτάφιοι του 
Ν. Καβάλας. Ενορίτες υπό 
την πνευματική καθοδήγη-
ση των ιερέων κάθε ναού 
στόλισαν τους Επιταφίους,  
οι οποίοι περιμένουν τους 
πιστούς για προσκύνηση 
εντός των εκκλησιών. Οι 
καμπάνες χτυπούν πένθιμα 
ολημερίς σήμερα Μεγάλη 
Παρασκευή, αφού κορυ-
φώνεται το Θείο Δράμα.

Ανθοστολίστηκαν και φέτος οι επιτάφιοι του Ν. Καβάλας

Πλήθος πιστών μετα από 
δυο χρόνια πανδημί-
ας, παρακολούθησε την 
περιφορά του Επιταφί-
ου του ιερού ναού των 
Αγίων Θεοδώρων στα 
Δημοτικά Κοιμητήρια 
της Καβάλας, τη Μεγάλη 
Παρασκευή 22 Απριλίου 
2022.

Η ιερά Ακολουθία ξεκίνησε 
στις 16:30 χοροστατούντος 
του Σεβασμιώτατου Μη-
τροπολίτη ΦΝΘ κ.κ Στέφα-
νου, ενώ στις 17:00 πραγ-
ματοποιήθηκε η περιφορά, 
υπό τους πένθιμους ήχους 
της Φιλαρμονικής του δή-
μου Καβάλας.

Δημοτικά Κοιμητήρια Καβάλας | Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου
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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
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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
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

Πόσα χρήματα μπορεί να γλιτώσει ο Έλληνας οδηγός αν 
κινείται με ηλεκτρικό; 

Μία έρευνα που μόλις 
δημοσιεύτηκε έκατσε 
και μέτρησε πόσα χρή-
ματα εξοικονομού-
νται ετησίως οδηγώ-
ντας EV στην Ευρώπη 
Πηγή: Protagon.gr.

Γιάννης Κωνσταντόπου-
λος Πηγή: Protagon.gr

Το 2021, παρά κορονο-
ϊούς και καθυστερήσεις 
στις παραδόσεις και-
νούργιων αυτοκινήτων 
ελέω τσιπ, ήταν μια καλή 
χρονιά για τα ηλεκτρικά 
οχήματα (EV). Συγκεκρι-
μένα, οι πωλήσεις των 
Plug-in, αυτών, δηλαδή, 
που μπαίνουν στην πρί-
ζα, έφτασαν τις 2,27 εκ. 
μονάδες. Δε χρειάζονται 
υψηλά μαθηματικά για 
να δει κανείς ότι προς 
τα ΄κει πάει το πράμα. 
Αργά ή γρήγορα φαίνε-
ται πως όλο και μεγαλύ-

τερο θα είναι το μερίδιο 
που θα καταλαμβάνουν 
στην «πίτα» της αγοράς 
ενώ οι περισσότεροι κα-
τασκευαστές ενισχύουν 
τη γκάμα τους με μο-
ντέλα και εκδόσεις. Για 
να έχουμε, ωστόσο, την 
πλήρη εικόνα, μόλις χθες 
ο CEO της BMW δήλω-
σε πως «αν για οποιο-
δήποτε λόγο κάποιος 
δεν θέλει να αγοράσει 
ηλεκτρικό, πρέπει να 
έχουμε να του δώσουμε 
κάποιο με κινητήρα εσω-
τερικής καύσης. Αλλιώς 
θα πάει να το ψωνίσει 
από αλλού». Δήλωση 
που αποτυπώνει ότι το 
πιο φυσιολογικό για μια 
ελεύθερη αγορά είναι να 
συνυπάρχουν και οι δύο 
φιλοσοφίες αυτοκίνησης 
για όσο, τουλάχιστον, οι 
Βρυξέλλες δεν αποκλεί-
ουν τελειωτικά τη δεύτε-
ρη, αυτή της βενζίνης και 

ντίζελ. Ωστόσο, τα δύο 
τελευταία, τα υγρά καύ-
σιμα, βρίσκονται σε πίε-
ση. Οι τιμές ανεβαίνουν 
και, αν συνεχίσουν να 
παραμένουν ψηλά (και) 
με έναν πόλεμο που δε 
λέει να τελειώσει, ίσως 
τα ηλεκτρικά δουν ακό-
μα περισσότερη διείσδυ-
ση στην αγορά. Για την 
ώρα, πάντως, μία νέα 
έρευνα από τη Βρετανία 
υπολόγισε πόσα χρήματα 
μπορεί να εξοικονομήσει 
ο οδηγός μιας ευρωπαϊ-
κής χώρας επιλέγοντας 
ηλεκτρικό. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματά της, η 
Ελλάδα βρίσκεται στην 
έβδομη θέση.

Η εταιρεία που διεξήγε 
την έρευνα προσμέτρησε 
πόσο κοστίζει η μετάβα-
ση από βενζίνη σε πρίζα 
συγκρίνοντας το πρώτο 
έτος κόστους αγοράς και 

οδήγησης ενός αυτοκι-
νήτου με τον αντίστοιχο 
μέσο όρο χιλιομέτρων 
ετησίως, δηλαδή, για 
16.000 χλμ. Τα ηλεκτρι-
κά παραμένουν ακριβά, 
ωστόσο χρησιμοποιήθη-
καν ως μέτρο σύγκρισης 
ένα Nissan Leaf και ένα 
βενζινοκίνητο VW Golf. 
Τέθηκαν «αντιμέτωπα»  
χωρίς καν να συμπερι-
ληφθούν η ασφάλιση, 
τα τέλη κυκλοφορίας και 
η κάλυψη βλαβών. Στη 
συνέχεια υπολογίστηκαν 
οι τιμές βενζίνης ανά λί-
τρο και χώρα, οι κυβερ-
νητικές επιδοτήσεις για 
ηλεκτρικά, όπως και οι 
τιμές ανά kWh μέσω των 
στοιχείων της Eurostat. 
Μετά από μερικούς επι-
πλέον παράγοντες, τα 
ποσοστά ταξινομήθη-
καν για να δείξουν ποια 
χώρα θα μπορούσε, ανα-
λογικά, να εξοικονομήσει 

περισσότερα ευρώ. Στην 
πρώτη θέση προκύπτει η 
Δανία η οποία εμφανίζει 
να έχει ένα όφελος της 
τάξης των €26.816 ανά 
οδηγό από τη μετάβαση 
σε EV. Για την ιστορία, 
σύμφωνα με το γενι-
κώς έγκυρο Automotive 
News Europe, η συγκε-
κριμένη χώρα εκτιμάται 
πως μέχρι το 2030 θα 
έχει 775.000 ηλεκτρι-
κά. Στη δεύτερη θέση η 
Νορβηγία που είναι δυ-
νατό χαρτί στην αγορά 
των ηλεκτρικών και στην 
τρίτη η Γαλλία. 

Η Ελλάδα τοποθετείται, 
όπως προαναφέρθηκε, 
τέσσερις θέσεις παρακά-
τω. Συγκεκριμένα, βάσει 
της έρευνας, οι Έλλη-
νες οδηγοί θα μπορού-
σαν να εξοικονομήσουν 
€4.022 σε ετήσια βάση. 
Remaining Time-0:00 

Fullscreen Mute Η όλη 
ανάλυση δείχνει εμπερι-
στατωμένη και συνυπο-
λογίζει, έστω με πιο ψιλά 
γράμματα, όλα αυτά που 
λίγο-πολύ γνωρίζουμε. 
Ότι, δηλαδή, τα πλεονε-
κτήματα ενός EV είναι η 
ευνοϊκότερη φορολογι-
κή αντιμετώπιση, οι πιο 
καθαρές πόλεις και η 
απαλλαγή από ένα μεγά-
λο μέρος των σέρβις και 
ανταλλακτικών. Μαζί, θα 
πρόσθετα, και από μία 
αίσθηση τρεντ, ειδικά σε 
νεότερες ηλικίες. Απ΄την 
άλλη, ακόμα και σε χώ-
ρες με πιο εξελιγμένες 
υποδομές απ’ ό,τι η χώρα 
μας, η έρευνα σημειώνει 
το θέμα των πραγματικά 
γρήγορων ταχυφορτι-
στών, την αυτονομία των 
αυτοκινήτων σε πραγ-
ματικές συνθήκες, όπως, 
φυσικά, και τις τιμές που 
παραμένουν σε πολλές 
χώρες υψηλές. Όπως 
έχουμε ξαναγράψει, αν 
το κόστος αγοράς δεν 
έρθει «μία η άλλη» με 
τους κινητήρες βενζίνης 
και αν δεν μπορείς να 
φορτίσεις γρήγορα και 
εύκολα στο σπίτι ή το 
γραφείο, τις ώρες δη-
λαδή που δεν το χρησι-
μοποιείς και κάθεται, το 
στοίχημα των ηλεκτρι-
κών έχει δρόμο ακόμη. 
Έχει, όμως, πάρει γερή 
φόρα προς το μέλλον.

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

www.enachannel.gr  |  2510 231033 www.enaradio.gr
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B2B MARKETING & SALES (Μέρος 4ο)

Την σωστή και ισορ-
ροπημένη σχέση  της 
διαχρονικής αξίας 

των πελατών CLTV, προς 
το κόστος απόκτησης τους 
CAC, μπορεί να επηρεαστεί 
από πληθώρα ενεργειών. 
Ένα σωστό Business Model 
απαιτεί το κόστος απόκτη-
σης πελατών να είναι ση-
μαντικά χαμηλότερο από 
την διαχρονική αξία τους. 
Εταιρείες με υψηλό δείκτη 
CLTV/CAC έχουν συνήθως 
υψηλότερη αποτίμηση και 
τους είναι πιο εύκολο να 
βρουν επενδυτές.

Η Βασική Προσέγγιση 
Μάρκετινγκ βήμα προς 
βήμα

Επιλέξτε και σκιαγραφείστε 
τις πρωταρχικές ομάδες πε-
λατών σας, σε μορφή αρ-
χετύπων  (customer/user 
personas), σε επίπεδο B2C 
ή και B2B

 Κάνετε έρευνα αγοράς 
προκειμένου να εντοπί-
σετε, να αναλύσετε, ή να 
επιβεβαιώσετε τα προβλή-
ματα, τους στόχους τις επι-
λογές και τις προσδοκίες 
των  δυνητικών πελατών 
σας (Customer Discovery/
Validation).

Επιβεβαιώστε την βασική 
τοποθέτηση (positioning) 
της προτεινόμενης αξίας 
του προϊόντος ή υπηρεσίας 
σας, ως λύση (solution) στο 
πρόβλημα ή τις προσδοκίες 
των personas σε λογικό ή 
συναισθηματικό επίπεδο.
Εξασκηθείτε στην κατανό-

ηση της διαδικασίας χαρ-
τογράφησης (Touch point 
Mapping), δημιουργώντας 
ένα προσωπικό σας Touch 
point Map για κάποια δική 
σας πρόσφατη αγοραστική 
εμπειρία, για την οποία εί-
χατε εναλλακτικές επιλογές 
ποιότητας, τιμής, προσφο-
ρών κλπ.
Χαρτογραφήστε την ροή 
της απόκτησης πελα-
τών στο Sales Funnel 
και το Αγοραστικό Ταξίδι 
(Customer Journey) των 
δυνητικών και υπαρχό-
ντων πελατών σας για 
όλες τις φάσεις του Κύκλου 
ζωής τους (Customer Life 
Cycle) και για συγκεκριμέ-
νες αγοραστικές εμπειρίες, 
χρησιμοποιώντας έρευνες 
ικανοποίησης πελατών, 
μέσα από Reviews, Forums 
και Communities, Social 
Media content, Online 
Mobile Research κλπ.

Εντοπίστε με ανάλυση 
SWOT τα δυνατά και αδύ-
νατα σημεία, ευκαιρίες και 
απειλές κατά κανάλι και 
σημείο επαφής, και αποτυ-
πώστε τα στην σχετική ενό-
τητα του Business Model 
Canvas.

Αξιολογείστε και αποφασί-
στε την σειρά προτεραιό-
τητας για την βελτίωση της 
κάθε ενότητας του Καμβά, 
με βάση το κόστος, την 
εφικτότητα, την αλληλε-
πίδραση με τις υπόλοιπες 
ενότητες του Επιχειρηματι-
κού Μοντέλου που θα προ-
κύψει, και επιβεβαιώστε το 
ταίριασμα Product-Market 

Fit και μετά το λανσάρισμα 
(Launch). 

Αξιοποιείστε την φιλοσο-
φία, προσέγγιση και στρα-
τηγικές κατευθύνσεις που 
παρέχει το Sales Funnel. 
Επιλέξτε και εφαρμόστε τις 
πλέον αποτελεσματικές πα-
ραδοσιακές και ψηφιακές 
στρατηγικές εξειδικεύσεις, 
όπως Content Marketing, 
Search Engine Marketing 
( S E O / S E M ) , V i r a l 
Marketing, Social Media 
Marketing, Inbound & 
Outbound Marketing,Sales 
Lead Generation κλπ

Περιεχόμενο ενός Στρα-
τηγικού Σχεδίου Μάρκε-
τινγκ

Ι. Ορίστε την θέση του 
Brand σας στην αγορά: 
Σε ποια αγορά απευθύνε-
στε;  Ποιο είναι το όραμά 
σας; Ποια είναι η βασική 
σας τοποθέτηση (Brand 
Positioning);  Ποια είναι η 
προτεινόμενη αξία (Value 
Proposition), και τι πρό-
βλημα λύνει; 

ΙΙ. Προσδιορίστε τους δυνη-
τικούς πελάτες σας: Τα τρία 
πιο σημαντικά “Personas” 
(αρχέτυπα τυπικών πελα-
τών σας). 

ΙΙI. Μελετήστε την διεθνή 
αγορά και τον ανταγωνισμό 
σας: Διεθνείς τάσεις, εξελί-
ξεις, προοπτικές, μεγάλοι 
παίκτες, καλές πρακτικές 
(Διαδίκτυο  search US/UK/
AU/NZ…) κλπ. Ποιοι είναι οι 
κύριοι ανταγωνιστές σας.

IV. Αναλύστε βάσει SWOT 
την αγορά σας: Δυνατά ση-
μεία,  Αδυναμίες,  Ευκαιρί-
ες, Απειλές 
V. Εντοπίστε κύρια θέματα 
και στρατηγικές κατευθύν-
σεις: Επιβεβαιώσετε τις 
στρατηγικές επιλογές σας 
μέσω έρευνας αγοράς.

VI. Αποτυπώστε το Επιχει-
ρηματικό Μοντέλο σας:  
Χρησιμοποιείστε τον Καμβά 
Επιχειρηματικού Μοντέλου,  
Βεβαιωθείτε για την ύπαρ-
ξη Product – Market Fit
VIΙ. Ορίστε την διαφορετι-
κότητά σας: Ποιο είναι το 
ανταγωνιστικό σας πλεονέ-
κτημα; Ποιο είναι το «αφή-
γημα» και το «Elevator 
Pitch» σας; 

VIIΙ. Χαρτογραφείστε το 
αγοραστικό “ταξίδι” του 
τυπικού πελάτη σας:  Τα 
σημεία επαφής στο “ταξίδι” 
του πριν, κατά, και μετά την 
πώληση. 

IΧ. Δημιουργείστε το στρα-
τηγικό σχέδιο Μάρκετινγκ: 
Ποια είναι η στρατηγική 
προσέλκυσης, διατήρησης, 
και αύξησης των πελατών 
σας με βάση την Φιλοσο-
φία και στρατηγική του 
Sales Funnel;

IΧ. Δημιουργείστε το στρα-
τηγικό σχέδιο Μάρκετινγκ: 
Ποιος είναι ο προϋπολο-
γισμός σας;  Ποιος είναι 
στην ομάδα μάρκετινγκ; 
Ποιος είναι υπεύθυνος για 
τί; Ποια είναι η στρατηγι-
κή προώθησης πωλήσεων 
σας;  Ποια είναι η στρατη-

γική τιμολόγησης σας; Πώς 
θα διανείμετε τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες σας; Πώς θα 
δημιουργήσετε και θα να 
ενημερώνετε τον ιστότοπο 
σας;  Πως θα εντοπίζετε 
και θα «χειρίζεστε» τους 
επισκέπτες του ιστότοπου 
σας;  Ποια είναι η στρατηγι-
κή των κοινωνικών μέσων 
ενημέρωσης;  Ποια είναι η 
στρατηγική email σας;

IΧ. Δημιουργείστε το στρα-
τηγικό σχέδιο Μάρκετινγκ: 
Ποια είναι η επικοινωνια-
κή και διαφημιστική στρα-
τηγική σας;  Τι θέλετε να 
σκεφθεί, να αισθανθεί και 
να πράξει ο εν δυνάμει πε-
λάτης σας, ως αποτέλεσμα 
της επικοινωνίας σας;  Ποια 
είναι η στρατηγική σας για 
τις δημόσιες σχέσεις και 
εταιρική υπευθυνότητα;  
Ποια είναι η στρατηγική 
σας «μετά την πώληση»;  
Πως θα μετράτε την ικανο-
ποίηση των πελατών σας;
Χ. Χρονοδιάγραμμα ενερ-
γειών και προϋπολογισμού 
κόστους: Προγράμματα, 
κοστολόγηση, εγκρίσεις, 
έρευνες αγοράς κλπ.  
    
XΙ. Υλοποίηση παρακολού-
θηση, μέτρηση και βελτίω-
ση: Πώς θα μετρήσετε την 
αποτελεσματικότητα των 
δραστηριοτήτων μάρκε-
τινγκ; Πώς θα τις προσαρ-
μόσετε/βελτιώσετε;

Συμπεράσματα:

Η επιτυχία σχετίζεται με 
τον «τρόπο» με τον οποίο 
μια επιχείρηση, αξιοποιώ-

ντας τα δεδομένα που σχε-
τίζονται με τον πελάτη της, 
παράγει «γνώση» η οποία 
μετατρέπεται σε πωλήσεις:
Κάθε φορά που ένας μεμο-
νωμένος πελάτης έρχεται 
σε επαφή μαζί της, οπο-
τεδήποτε, οπουδήποτε, με 
οποιονδήποτε τρόπο, με 
οποιονδήποτε συνεργάτη.

Όταν η επιχείρηση προσεγ-
γίζει συγκεκριμένες ομά-
δες πελατών υλοποιώντας 
ενέργειες πωλήσεων και 
marketing με στόχο την 
αποτελεσματική προσέλκυ-
ση απόκτηση διατήρηση και 
αύξηση τους.

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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Με βήμα σημειωτόν η ενίσχυση στο λίπασμα, ισχύει το πλάνο 
για 12 ευρώ το στρέμμα στα αροτραία, 18 σε δένδρα 
και κηπευτικά

Με αργούς ρυθμούς κι-
νούνται οι ιθύνοντες σε 
Βάθη και υπουργείο Οι-
κονομικών αναφορικά 
με την ενίσχυση των πα-
ραγωγών για την αγορά 
λιπασμάτων, αν και εν 
πολλοίς το πλάνο επιδό-
τησης είναι σχεδόν ολο-
κληρωμένο.

Πέτρος Γκόγκος
Agronews

Η βασική αιτία καθυστέρη-
σης της εν λόγω ενίσχυ-
σης, που σύμφωνα με καλά 
πληροφορημένες πηγές της 
Agrenda θα διαμορφωθεί 
στα 18 ευρώ για τα δέντρα 
και τα 12 για τις αροτραίες 

καλλιέργειες, αποδίδεται 
στις Βρυξέλλες.Η ενημέ-
ρωση δείχνει την Κομισιόν, 
η οποία πέρα από τις εξαγ-
γελίες που έγιναν πριν από 
μερικές εβδομάδες, δεν 
έχει θεσμοθετήσει το πλαί-
σιο μεταφοράς των πόρων 
από το αποθεματικό κρί-
σης, κάτι που αναμένεται 
να συμβεί το προσεχές δι-
άστημα.

Υπενθυμίζεται ότι στην 
περίπτωση της Ελλάδας, 
πρόκειται για ένα ποσό 26 
εκατ. ευρώ, το οποίο στη 
συνέχεια μπορεί να προ-
σαυξηθεί έως 200% εθνι-
κούς πόρους. Εδώ έγκειται 
και ο δεύτερος παράγοντας 
που καθυστερεί την ενίσχυ-
ση, η οποία την δεδομένη 
περίοδο θα διευκόλυνε 
σημαντικά τις εργασίες των 
παραγωγών καθώς ολο-
κληρώνονται οι εαρινές 
σπορές και ξεκινά η προε-
τοιμασία για τη διαφυλλική 
λίπανση στις μεγάλες καλ-
λιέργειες. Εν προκειμένο, η 
εικόνα της αγοράς δείχνει 
ότι η συνθήκη είναι πιο δύ-
σκολη στην περίπτωση των 
δενδρωδών καλλιεργειών, 
αφού η αγορά δεν ακολού-
θησε την ανοδική πορεία 

που έγραψαν οι τιμές στις 
βασικές εκτατικές καλλιέρ-
γειες.

Όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα 
θα κινηθεί σε μια επιδότη-
ση συνολικού ύψους 52 
εκατ. ευρώ, με τη Βάθη να 
αναμένει στο μεταξύ μια 
έγκριση από το υπουργείο 
Οικονομικών ύψους 26 
εκατ. ευρώ. Φαίνεται πως 
η χώρα δεν θα εξαντλήσει 
τα περιθώρια χρηματοδό-
τησης που επιτρέπουν οι 
Βρυξέλλες (δηλαδή ένα 
συνολικό κονδύλι 78 εκατ. 
ευρώ) αν κρίνει κανείς από 
την μέχρι σήμερα στάση 
των ιθυνόντων που επι-
καλούνται στενά δημοσιο-
νομικά περιθώρια.

Μεγαλύτερα ποσά θα 
μπορούσε να εξασφαλίσει 
εύκολα η Βάθη, μόνο σε 
περίπτωση έγκρισης του 
αιτήματος για μόχλευση 
πόρων του ΠΑΑ, ωστόσο 
κάτι τέτοιο δεν έχει ορι-
στικοποιηθεί από την Κομι-
σιόν, η οποία δηλώνει μεν 
θετική, ωστόσο επικαλείται 
γραφειοκρατικές διεργα-
σίες προκειμένου να αξιο-
λογηθεί η πρόταση και να 
προχωρήσει στην έγκριση 

ή την απόρριψη της. Ακόμα 
και με το πράσινο φως της 
Ευρώπης πάντως, μια τέ-
τοια ρύθμιση, αν και με 
μεγαλύτερο μπάτζετ, θα 
τοποθετούσε στο τελευταίο 
τρίμηνο του έτους την πί-
στωση της ενίσχυσης, οπό-
τε δεν θα «κούμπωνε καλά» 
στις σημερινές ανάγκες του 
κλάδου οι οποίες τρέχουν.

Πίστωση για την ενίσχυση 
ζωοτρόφων με γκρίνια

Εν τω μεταξύ, την Μεγάλη 
Τρίτη πιστώθηκε η ενίσχυ-
ση των κτηνοτρόφων για 
την αγορά ζωοτροφών, για 
την οποία είχε δεσμευτεί 
η ηγεσία του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης 
ότι θα καταβληθεί πριν το 
Πάσχα. Παρά τις γραφειο-
κρατικές επιπλοκές, τελικά 
κατέστη δυνατή η έγκαι-
ρη σύνταξη των λιστών 
με τους δικαιούχους και η 
καταβολή της επιδότησης 
που αντιστοιχεί στο 2% του 
τζίρου των μονάδων κατά 
το 2021. Ωστόσο, ωστόσο 
δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι 
οποίοι αποκλείστηκαν από 
την ενίσχυση. Το ΦΕΚ με 
το εφαρμοστικό πλαίσιο 
της ενίσχυσης, ξεκαθαρίζει 

ότι για τα φυσικά πρόσω-
πα απαιτείται η παρουσία 
τους στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλ-
λεύσεων, ενώ δικαιούχοι 
τις ενίσχυσης είναι και οι 
επιχειρήσεις με τους ΚΑΔ 
που αφορούν σε όλες τις 
βασικές εκτροφές παραγω-
γικών ζώων.

Η υποχρέωση για παρουσί-
αση στο ΜΑΑΕ όμως, απέ-
κλεισε κόσμο, ο οποίος είτε 
δεν έχει επικαιροποιήσει τα 
στοιχεία του, είτε ετεροε-
παγγελματίες, που δεν πε-
ριλαμβάνονται στο εν λόγω 
μέτρο. Από την άλλη, κατέ-
στη δυνατή η ενίσχυση επι-
χειρήσεων, που διατηρούν 
τον κωδικό ΚΑΔ ο οποίος 
ξεκλειδώνει τη δυνατότη-
τα επιδότησης, ακόμα και 
αν η ουσία ορισμένων επι-
χειρήσεων γέρνει προς την 
πλευρά της μεταποίησης.

Για φιλοδώρημα μιλούν σε 
Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη

Με σκληρή γλώσσα υπο-
δέχτηκαν την πίστωση της 
ενίσχυσης τοι κτηνοτρόφοι 
Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, οι οποίοι μι-

λούν για «ελεημοσύνη» και 
«ψίχουλα» όσο αναδεικνύ-
ουν την ανάγκη ενίσχυσης 
των παραγωγών στη βάση 
πρότασης που έχουν κα-
ταθέσει και προκρίνει επι-
δότηση με 200 ευρώ ανά 
ζωική μονάδα.

Με επιστολή που απευ-
θύνεται στην ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, στην Περιφέ-
ρεια και στους τοπικούς 
κυβερνητικούς βουλευτές, 
οι κτηνοτρόφοι ΑΜΘ σχο-
λιάζουν στο υστερόγραφο: 
«Θα θέλαμε χρηστικά να 
εφιστήσουμε την προσοχή 
στους συναδέλφους κτηνο-
τρόφους, να υπολογίσουν 
το ποσό που τους αντιστοι-
χεί με το 2% επί του τζίρου 
του 2021, γιατί ελλοχεύει 
ο κίνδυνος το ποσό αυτό, 
να είναι μικρότερο από τα 
έξοδα μετακίνησης από το 
χωριό τους, μέχρι την τρά-
πεζα ή το ΑΤΜ. Συμβουλή: 
Συνδυάστε την είσπραξη 
αυτή με άλλες δουλειές ή 
με την είσπραξη της συν-
δεδεμένης. Δεν είναι εποχή 
για σπατάλες!».

Για τα 60 λεπτά το κιλό διαπραγματεύονται στον Έβρο φέτος 
τον ηλίανθο

Στα «τυφλά» εξακολου-
θούν και κινούνται οι 
καλλιεργητές ηλίανθου, 
σε σχέση με την τελική 
τιμή του προϊόντος και 
η ρευστότητα αυτή που 
δρα αποτρεπτικά, όπως 
όλα δείχνουν, θα συνεχί-
σει να τους ταλαιπωρεί 
για άλλες τουλάχιστον 

δύο – τρεις εβδομάδες, 
οπότε κι αναμένεται να 
βγει επιτέλους η πρό-
σκληση κατανομής, που 
έχει σπάσει κάθε προη-
γούμενο ρεκόρ καθυστέ-
ρησης.

Λεωνίδας Λιάμης 
Agronews

Προς το παρόν κι ενώ 
απομένουν λίγες μέρες 
πριν την ολοκλήρωση της 
σποράς το μόνο που είναι 
γνωστό για τις νέες συμβά-
σεις είναι μια διαρροή από 
τους μεταποιητές για τιμή 
στα 50 λεπτά, ως βάση 
διαπραγμάτευσης. Πρόκει-
ται, ωστόσο, για επίπεδο 

που δεν ικανοποιεί τους 
παραγωγούς, οι οποίοι με 
προσμετρώντας τα αυξημέ-
να κόστη παραγωγής, κά-
νουν λόγο για «ψίχουλα» 
και ζητούν 60+ λεπτά το 
κιλό.

Το χάσμα αυτό, όμως, 
προκαλεί αβεβαιότητα και 
εκνευρισμό σε όσους έχουν, 
ήδη, σπείρει, καθώς φοβού-
νται πως μπορεί να μπουν 
και μέσα αν δεν βάλουν πιο 
«βαθιά το χέρι στην τσέπη» 
οι βιοντιζελάδες, ενώ πα-
ράλληλα «σπρώχνονται» 
εκτάσεις από τα εναπομεί-
ναντα διαθέσιμα στρέμμα-
τα, σε άλλες ανταγωνιστι-
κές καλλιέργειες.

Το τοπίο θεωρητικά θα 
ξεκαθάριζε στη συνάντη-
ση που οργανώθηκε το 
απόγευμα της Μεγάλης 
Δευτέρας, μεταξύ των 
συναρμόδιων υπουργών 
Ενέργειας και Περιβάλλο-
ντος και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, με εκπροσώπους των 
παραγωγών και των μετα-
ποιητών, αλλά τελικώς δεν 
βγήκε «λευκός καπνός».

«Δεν ακούσαμε τίποτε για 
συνδεδεμένη στον ηλίαν-
θο, που θα μπορούσε να 
καλύψει τη διαφορά που 
υπάρχει σε σχέση με την 
τιμή που προσφέρει η με-
ταποίηση και αυτά που 

ζητάμε. Ενώ ακόμη και για 
την πρόσκληση κατανομής, 
το μόνο νέο που μας είπαν 
είναι πως θα έχει δημοσι-
ευτεί το αργότερο μέχρι τις 
6 Μαΐου», ανέφερε στην 
Agrenda ο πρόεδρος της 
ΕΑΣ Ορεστιάδας, Λάμπρος 
Κουμπρίδης.

Ο έμπειρος συνεταιριστής 
δήλωσε ότι «τα κόζια δεν 
βγαίνουν με τις συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί. 
Τα 50 λεπτά το κιλό είναι 
ψίχουλα. ΥΜε μέσο όρο πα-
ραγωγής στα 225 κιλά το 
στρέμμα, το προσδοκώμε-
νο έσοδο είναι στα 112,5 
ευρώ το στρέμμα για τον 
παραγωγό όταν το μέσο 

κόστος παραγωγής φτάνει 
τα 105 ευρώ το στρέμμα».

Ο ίδιος είπε πως η οργά-
νωση που εκπροσωπεί θα 
επιμείνει να ζητά πάνω από 
60 λεπτά το κιλό, ώστε να 
αξίζει τον κόπο για τον πα-
ραγωγό.

Οι μεταποιητές, πάντως, 
επιμένουν πως με τις τιμές 
που πληρώνονται το βιο-
ντίζελ από τα διυλιστήρια 
σήμερα, δεν μπορούν να 
φύγουν πάνω από το ποσό 
που έχουν ήδη ανακοινώ-
σει.

Ούτε για δείγμα αρνί στο τσιγκέλι φέτος, έπιασαν και 10 
ευρώ οι παραγωγοί
Με πράξεις που έγιναν 
στην επάνω πλευρά του 
εύρους τιμών που επέ-
τρεψε η αγορά, κλείνει 
τη Μεγάλη Πέμπτη η 
εμπορική περίοδος στα 
αμνοερίφια, με τις τιμές 
για το αρνί και το κα-
τσίκι να συναντιούνται 
στην κορυφή των 10 
ευρώ σε μεμονωμένες 
πράξεις.

Agronews

Η μέση τιμή που διαμόρ-
φωσε η αγορά τις τελευ-
ταίες ημέρες προσέγγισε τα 
8 με 8,5 ευρώ για το αρνί 
και συν 50 λεπτά για το 
κατσίκι. Όπως μεταφέρουν 
στην Agrenda άνθρωποι 
της αγοράς, το εμπόριο κι-
νήθηκε συντονισμένα ώστε 

να συγκρατήσει τις τιμές 
παραγωγού.

Ο απολογισμός θέλει τους 
κτηνοτρόφους μερικώς 
ικανοποιημένους από τη 
συνθήκη της αγοράς, αφού 
αν και οι τιμές ήταν ομολο-
γουμένως ενδιαφέρουσες, 
τα υψηλά κόστη στις ζω-
οτροφές και την ενέργεια 
έσβησαν την κερδοφορία 

των μονάδων. 

Μεγάλος χαμένος, οι πιο 
αδύναμες κτηνοτροφικές 
μονάδες, οι οποίες τόσο 
σε επίπεδο παραγωγικού 
τονάζ όσο και οικονομικού 
προγραμματισμού δεν κα-
τάφεραν να ελιχθούν στην 
πρωτόγνωρη συνθήκη της 
αγοράς.
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Οι παραπάνω καταχωρήσεις δεν αποτελούν διαφημιστικό προϊόν αλλά ενημέρωση των αναγνωστών
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  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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Ηλεκτρονικές απάτες σε Καβάλα, Ξάνθη και Θάσο με λεία 
55.000 ευρώ

Σε όλες τις περιπτώσεις 
οι δράστες κατάφεραν 
και πήραν τραπεζικούς 
κωδικούς από τα θύματα

Τέσσερις πολίτες στην 

Καβάλα, την Ξάνθη και 
τη Θάσο έπεσαν θύματα 
αγνώστων μέχρι στιγμής 
απατεώνων, οι οποίοι έβα-
λαν «χέρι» στους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς τους με 

διάφορες προφάσεις, μέσα 
στην τελευταία εβδομάδα, 
αποκομίζοντας συνολικά 
πάνω από 55.000 ευρώ!

Στην περίπτωση της Κα-

βάλας, έπεσαν θύματα 
δύο ιδιοκτήτες μιας επι-
χείρησης, με τους οποίους 
επικοινώνησε τηλεφωνι-
κά την περασμένη Παρα-
σκευή ένας άγνωστος που 
παρίστανε τον πελάτη και 
δήλωσε ότι ήθελε να αγο-
ράσει τα προϊόντα τους. 
Ο δράστης κατάφερε να 
πείσει τους επιχειρηματίες 
να του δώσουν τους τρα-
πεζικούς τους κωδικούς, 
δήθεν για να καταβάλλει 
το αντίτιμο, αλλά μετέφε-
ρε από τον λογαριασμό της 
εταιρείας σε άλλον το ποσό 
των 45.330 ευρώ!

Στην δεύτερη περίπτωση, 

μια άγνωστη γυναίκα επι-
κοινώνησε τηλεφωνικά τη 
Μ. Τρίτη με έναν κάτοικο 
οικισμού της Ξάνθης με 
το πρόσχημα ότι ήθελε να 
αγοράσει παιδικά είδη για 
την πώληση των οποίων η 
σύζυγός του είχε αναρτήσει 
αγγελία σε μέσο κοινωνι-
κής δικτύωσης. Το θύμα 
δεν υποψιάστηκε κάτι, 
όταν δέχθηκε στο κινητό 
του μήνυμα δήθεν από την 
τράπεζα το οποίο περιείχε 
ένα link που ζητούσε τους 
προσωπικούς τραπεζικούς 
κωδικούς του. Μόλις τους 
πληκτρολόγησε, η δράστι-
δα κατάφερε να αποσπά-
σει από τον τραπεζικό του 

λογαριασμό το ποσό των 
5.000 ευρώ.

Στην Θάσο, ένας κάτοικος 
του νησιού έκανε τη Μ. 
Τρίτη αναζήτηση για τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
τράπεζας σε μηχανή του δι-
αδικτύου, αλλά «έπεσε» σε 
έναν παραπλανητικό σύν-
δεσμο που τον οδήγησε σε 
περιβάλλον το οποίο έμοια-
ζε με αυτό της τράπεζας. 
Όταν πληκτρολόγησε τους 
προσωπικούς τραπεζικούς 
του κωδικούς, άγνωστοι 
απέκτησαν πρόσβαση στον 
λογαριασμό του και μετέ-
φεραν από αυτόν το ποσό 
των 5.100 ευρώ.

Επιστολή Κούγια για την Υπόθεση Τοπαλούδη

Με πρόδηλη οργή ο 
γνωστός ποινικολόγος 
Αλέξης Κούγιας εξέδωσε 
ανακοίνωση σχετικά 
με τη διεξαγωγή στο 
Μικτό Ορκωτό Εφετείο 
Αθηνών της δίκης 
για τη δολοφονία της 
Ελένης Τοπαλούδη, 
αναφερόμενος στις 
διαδικασίες και τον 
τρόπο αναπαραγωγής 
τους.

Όπως σημειώνει, 
«στο δικαστήριο είναι 
μόνοι τους πλέον και 
εγκαταλελειμμένοι οι 
τραγικοί γονείς της 
αείμνηστης Ελένης 
Τοπαλούδη κι εμείς 
οι δικηγόροι, που 
προσπαθούμε να 
βοηθήσουμε τους έντιμους 
δικαστές που κοπιάζουν 
μ ε γα λ ο β δ ο μ α δ ι ά τ ι κ α , 
μακριά από τις οικογένειές 
τους, μακριά από τους 
τόπους καταγωγής τους 
για να εκδοθεί μια δίκαιη 
απόφαση με όλες τις 
συνθήκες μιας δίκαιης 
δίκης».

Και εξαπολύει τα πυρά 
του, υποστηρίζοντας πως 
«οι συνθήκες διεξαγωγής 
αυτής της εμβληματικής 
δίκης για την προστασία 
κάθε γυναίκας από τα 
κακουργήματα βιασμών, τα 
οποία είναι καθημερινότητα, 
επιβεβαιώνουν ότι στην 
Ελλάδα του 2022, εν 
αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει 
στον πολιτισμένο κόσμο, 
αυτού του είδους τα 
αντικοινωνικά γεγονότα 
αντιμετωπίζονται είτε από 
τα ΜΜΕ, είτε από τους 
επαγγελματίες ακτιβιστές 
μόνο σε επικοινωνιακό 
επίπεδο».

Κούγιας για υπόθεση 
Τοπαλούδη: Αναλυτικά 
η ανακοίνωση του 
ποινικολόγου

Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, 
διεξάγεται στο Μικτό 
Ορκωτό Εφετείο Αθηνών 
η δίκη σε δεύτερο βαθμό 
για την άγρια δολοφονία 
και τον ομαδικό βιασμό 
της αείμνηστης Ελένης 
Τοπαλούδη, που έλαβαν 
χώρα στα τέλη Νοέμβριου 

του 2018 στη Ρόδο.

Δυστυχώς, οι συνθήκες 
διεξαγωγής αυτής της 
εμβληματικής δίκης για την 
προστασία κάθε γυναίκας 
από τα κακουργήματα 
βιασμών, τα οποία 
είναι καθημερινότητα, 
επιβεβαιώνουν ότι στην 
Ελλάδα του 2022, εν 
αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει 
στον πολιτισμένο κόσμο, 
αυτού του είδους τα 
αντικοινωνικά γεγονότα 
αντιμετωπίζονται είτε 
από τα ΜΜΕ, είτε από 
τους επαγγελματίες 
ακτιβιστές μόνο σε 
επικοινωνιακό επίπεδο 
και μόνο για να γεμίζουν 
τα δελτία ειδήσεων οι 
πρωινές και μεσημεριανές 
εκπομπές lifestyle, με τους 
αγράμματους παρουσιαστές 
και οι εκπομπές του 
σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο υ , 
χωρίς καμία κοινωνική 
και κοινωνιολογική 
προσέγγιση, αφού το μόνο 
που ενδιαφέρει είναι η 
εικόνα, οι εντυπώσεις και οι 
μεγάλες κουβέντες.

Στο δικαστήριο είναι 
μόνοι τους πλέον και 
εγκαταλελειμμένοι οι 
τραγικοί γονείς της 
αείμνηστης Ελένης 
Τοπαλούδη κι εμείς 
οι δικηγόροι, που 
προσπαθούμε να 
βοηθήσουμε τους έντιμους 
δικαστές που κοπιάζουν 
μ ε γα λ ο β δ ο μ α δ ι ά τ ι κ α , 
μακριά από τις οικογένειές 
τους, μακριά από τους 
τόπους καταγωγής τους 
για να εκδοθεί μια δίκαιη 
απόφαση με όλες τις 
συνθήκες μιας δίκαιης 
δίκης.

Ένιωσα την ανάγκη, 
όντας σχεδόν μόνος μαζί 

με το συνάδελφό μου 
κο Βαγγέλη Γκιουγκή, 
που εκπροσωπούμε την 
οικογένεια της αείμνηστης 
Ελένης Τοπαλούδη, να 
αναδείξω αυτό το κορυφαίο 
αντικοινωνικό γεγονός που 
προσβάλλει την κοινωνία 
μας, όντας μόνοι σε ένα 
ερημικό τεράστιο κτίριο, 
μήπως κι όταν επιστρέψουν 
από τη Μύκονο ή το 
Ντουμπάι αυτοί οι κήνσορες 
της καθημερινότητας, 
που εκδίδουν δικαστικές 
αποφάσεις, χωρίς να έχουν 
ιδέα είτε από ποινικό 
δίκαιο, είτε από την ηθική 
της απονομής του δικαίου, 
ασχοληθούν με αυτή την 
δικαστική τραγωδία με 

σωστό τρόπο, σεβόμενοι 
το τεκμήριο αθωότητας 
των κατηγορουμένων, για 
να νιώσουν τουλάχιστον 
οι γονείς της αείμνηστης 
Ελένης Τοπαλούδη ότι σε 
αυτόν τον Γολγοθά της 
υπόλοιπης ζωής τους δεν 
είναι μόνοι.

Καλή Ανάσταση και καλό 
Πάσχα.

Αθήνα, 19.04.2022

Με εκτίμηση και σεβασμό

Αλέξιος Κούγιας

dikastiko.gr

                              
               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
Αρ. μελ. 1013/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6252

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου  προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  για την επιλογή 
αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει   
τιμής , για την εκτέλεση της Προμήθειας:  «Αντικατάσταση φθαρμένων φωτιστικών σωμά-
των στο Δήμο Παγγαίου»  εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 51.187,20€. 

2. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :http://www.
promitheus.gov.gr,  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα 
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό  Αύξον Αριθμό 159690. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25923 50057, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Στάγκος Ευ-
άγγελος

3. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/05/2022 και ώρα 10:00.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν επαγ-
γελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας όπως αναφέρεται αναλυτικά 
στη διακήρυξη.

5. Πίστωση 2022: 51.187,20 (ΑΑΥ: 66/2022, ΚΑΕ: 30/7326.026)

6. Χρηματοδότηση: ΤΑΠ

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς ,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των 825,60 € ή 613,20€ για το τμήμα 1 και 212,40€ για το τμήμα 2.

8. Λόγοι αποκλεισμού/αποκλεισμός οικονομικού φορέα: άρθρο 73-74 του Ν.4412/2016

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγ-
γαίου.

Ελευθερούπολη, 19/04/2022 
                   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
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O AOK διέλυσε με σκορ 
3-1 την Αναγέννηση 
Καρδίτσας και πήρε μια 
σημαντική νίκη σημαντι-
κή για την παραμονή της.

Ο Σαμπανίδης μόλις στο 
6’ άνοιξε το σκορ, με τον 
Μάνιο στο 21’ να φέρνει 
το ματς στα ίσα. Ο Στα-
μένκοβιτς «χτύπησε» στο 

31’ και στο 64’ για να 
διαμορφώσει το τελικό 
σκορ.

Οι Συνθέσεις

Καβάλα (Διλμπέρης): 
Κυρίτσης, Καζαντζίδης, 
Αρμάλας, Στίκας, Καρα-
γιάννης (46’ Μαρινά-
κης), Θωμαΐδης, Αμούρ, 

Έμπερτ, Σαμπανίδης (75’ 
Ρέτσος), Καϊούμπι, Στα-
μένκοβιτς (65’ Μπελε-
βώνης).

Αναγέννηση Καρδί-
τσας (Αμανατίδης): 
Γκέκας, Καρρίκι, Κο-
τσώνης, Γκίνη, Δημού-
τσος (67’ Πολίτης), 
Λαγός, Μπάλλας, Οικο-

νόμου, Αθανασιάδης (67’ 
Μπιανκόνι), Μάνιος (79’ 
Πλέγας), Μπαντιμπανγκά 
(90’ Ζάγγος), Μπενγκόα 
(90’ Θεολόγης).

ΑΟ Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας 3-1
Μεγάλη νίκη για την Καβάλα και ελπίζει!
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Παρελθόν από τον 
πάγκο του Πανσερρα-
ϊκού αποτελεί ο Άγγε-
λος Διγκόζης, με την 

ΠΑΕ, πάντως, να μην 
μπαίνει καν στη διαδι-
κασία να ανακοινώσει 
τη λύση της συνεργα-

σίας.

Ο Έλληνας τεχνικός, 
μετά τη βαριά ήττα (3-

0) από τον Θεσπρωτό 
αποχωρεί από τον πάγκο 
των «λιονταριών», μετά 
από 21 ματς και ρεκόρ 

4-8-9. Την Κυριακή, μά-
λιστα, παρακολούθησε 
το παιχνίδι με την Καβά-
λα από την εξέδρα, ενώ 
χρέη υπηρεσιακού τεχνι-
κού εκτέλεση ο Γιάννης 
Γκιόκας.

Η ΠΑΕ, πάντως, δεν έκρι-
νε σκόπιμο να βγάλει μια 
σχετική ανακοίνωση για 

τη λύση της συνεργασί-
ας με τον Διγκόζη. Στην 
ανάλυση του αγώνα, 
μάλιστα, με την Καβάλα 
ανέφερε κανονικά τον 
προπονητή του ΑΟΚ, Πα-
ναγιώτη Διλμπέρη, ενώ 
στη σύνθεση του Παν-
σερραϊκού δεν υπήρχε 
κανένα όνομα προπονη-
τή…

Απολύθηκε στα… βουβά ο Άγγελος Διγκόζης από τον 
Πανσερραϊκό!

Το δικό του μήνυμα 
στέλνει μέσα από τα 
μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης στέλνει ο 
ιδιοκτήτης τγς ΠΑΕ 
Α.Ο Καβάλα 1965 
Alexander Haditaghi 
όσον αφορά τον αγώ-
να για την παραμο-
νή της ομάδας στην 
Super League 2.

Το μήνυμα του αναφέρει 
τα εξής:

«Πολλές από τις επιτυ-
χίες της ζωής και της 
επιχείρησής μου έχουν 
έρθει όταν άλλοι πίστευ-
αν ότι ήταν αδύνατο ή 
θα έπρεπε να παραιτηθώ 

και να κάνω κάτι διαφο-
ρετικό

Πείτε με ότι έχω παραι-
σθήσεις ή πείτε με τρελό 
αλλά πιστεύω σε αυτή 
την ομάδα. Πιστεύω στο 
πεπρωμένο, πιστεύω ότι 
όλα συμβαίνουν για κά-
ποιο λόγο και γιατί κά-
νουμε κάποιο ταξίδι ή 
γιατί συμβαίνουν ορισμέ-
να πράγματα. Πιστεύω 
ότι οι νικητές δεν τα πα-
ρατάνε ποτέ, και αυτοί 
που τα παρατάνε ποτέ 
δεν κερδίζουν!

Όταν χανόμαστε περισ-
σότερο βρίσκουμε με-
ρικές φορές τους πιο 

αληθινούς φίλους και 
θαυμαστές μας. Οπότε 
για τα επόμενα 3 παιχνί-
δια γίνε φίλος, υποστηρι-
κτής μας και ίσως κατα-
φέρουμε το αδύνατο.

«Νομίζω ότι μπορούμε. 
Νομίζω ότι μπορούμε. 
Νομίζω ότι μπορούμε. 
Ξέρω ότι μπορούμε. ”

Αυτή την Τετάρτη ας 
έχουμε 10.000 κόσμο 
στο γήπεδο, ας μιλήσου-
με για την Ελλάδα και ας 
συνεχίσουμε τον αγώνα 
μας για το όνειρό μας».

Χαντιτάτζι
Πείτε με ότι έχω παραισθήσεις ή πείτε με τρελό αλλά πιστεύω 
σε αυτή την ομάδα



Η Καβάλα BC επικράτησε με 
75-58 του Α.Ο Αγρινίου στο 
«Αλεξάνδρα Δήμογλου» και 
σκαρφάλωσε εκτός της ζώ-
νης που οδηγεί στα PlayOut 
της κατηγορίας.

Από την άλλη πλευρά ο 
Γ.Σ.Ε παρέμεινε σε τροχιά 
PlayOffs διατηρώντας το 
αήττητο στην έδρα του, κα-
θώς επικράτησε του Πανε-
ρυθραϊκού με 80-65.

Καβάλα BC (Πενταζί-
δης): Άρμστεντ 10, Αμπα-
τζάς 19 (2), Καψαλός 3 (1), 
Πιεβάλιτσα 3 (1), Πρασίνης, 
Ζαρκαδούλας 2, Ράπτης 
11, Δρόσος 13, Αγγελάκος, 
Οκεκουόγεν 14, Μπανάσας.

Α.Ο Αγρινίου (Παπα-
δόπουλος): Μπαζίνας 6, 
Τσούκας 11 (2), Μήτσου 
5, Κυριλής 10 (1), Κόκκιος, 

Κουρουπάκης 9, Μπαλός 6 
(1), Νικολαΐδης 9, Γκάτζιος 
2.

 

ΓΣ Ελευθερούπολης 
(Παπαδόπουλος): Του-
ντζιαράκης 18, Γοργόνης 
21 (4), Στάθης, Δ. Ερμείδης 
2, Σκουλίδας 18 (2), Καρα-
κεχαγιάς, Σταμπουλής 3 (1), 
Π. Ερμείδης 8 (2), Πάτρας, 

Τζόρτζεβιτς-Μαρίνκοβιτς 
10 (1).

Πανερυθραϊκός (Χου-
χουλής): Κοντούδης, Μω-
ραΐτης 8 (1), Καλλιανιώτης, 
Ντουζίδης 3 (1), Σκάνδαλος 
6 (1), Γιαουρτόγλου 13 (3), 
Καμπουρίδης 16 (2), Τσά-
μης 6, Σταματογιάννης 7 
(1), Ευστρατίου 6.
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Α2 Μπάσκετ
Σπουδαίες νίκες για Ελευθερούπολη και Καβάλα

Το Δ.Σ. και ο πρόεδρος του 
Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑ συγχαίρουν 
θερμά την γυναικεία ομά-
δα πετοσφαίρισης που για 
άλλη μια χρονιά μας έκανε 
περήφανους στο πρωτά-
θλημα της Α2 Εθνικής κα-
τηγορίας. Παρά τα προβλή-
ματα λόγω της πανδημίας, 
τις σημαντικές οικονομικές 

απαιτήσεις και τις αμφιβο-
λίες το περασμένο καλοκαί-
ρι για την συμμετοχή στο 
δύσκολο αυτό πρωτάθλη-
μα, η ναυαρχίδα του ΑΟΚ 
στάθηκε για άλλη μια φορά 
στο ύψος των περιστάσεων 
και του ονόματος που φέ-
ρει. Πολλά συγχαρητήρια 
αξίζουν στον προπονητή 

Δημήτρη Μπαλασά που 
έχει συνδέσει το όνομα 
του με όλες τις τελευταί-
ες μεγάλες διακρίσεις, τον 
συνεργάτη του Τάσο Παπα-
δόπουλο και την ψυχή της 
ομάδας τον Γενικό αρχηγό 
Μιχάλη Πυριλίδη.

Όλοι τους άλλωστε μαζί 

με το τμήμα Κορασίδων 
μας κατέκτησαν πριν 2 μέ-
ρες το πρωτάθλημα της 
Περιφέρειας, και είμαστε 
πεπεισμένοι ότι σύντομα θα 
έχουμε ακόμα περισσότερα 
εύσημα να αποδώσουμε 
για την καλύτερη ομάδα 
της Περιφέρειας μας, που 
συνεχίζει να διακρίνεται 

χάρη και στην πολύ καλή 
δουλειά που γίνεται και από 
τους προπονητές των τμη-
μάτων υποδομής μας.

Επίσης, οφείλουμε να ευ-
χαριστήσουμε θερμά τους 
επαγγελματίες της πόλης 
μας για την αξιέπαινη στή-
ριξη τους και συγκεκρι-
μένα τον διαχρονικό και 
μεγάλο χορηγό μας την 
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, τον 
εργολάβο Χαράλαμπο Πα-
σχαλίδη, τα ορθοπεδικά 
είδη Π.Βρεττός, το Εurotaxi 
Καβάλας, τον εργολάβο 
Λεωνίδα Δήμου, το Επιμε-
λητήριο Καβάλας, το ΚΤΕΛ 
Ν.Καβάλας Tours, καθώς 
επίσης και τον Δήμο Καβά-
λας, τον Δήμαρχο κ.Μου-
ριάδη και τον αντιδήμαρχο 
κ.Προμούσα.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ μέσα από την καρδιά 
μας, στον άνθρωπο-φίλα-
θλο-βουλευτή κ.Μακάριο 
Λαζαρίδη γιατί όταν ενημε-

ρώθηκε πριν 10 μήνες πως 
είναι πολύ πιθανό η ομάδα 
μας να μην κατέβει στην 
Α2 λόγω των οικονομικών 
δυσκολιών, μας κάλεσε με 
δική του πρωτοβουλία και 
εξέφρασε την αμέριστη 
συμπαράσταση και στήριξη 
του, συνέπεια της οποίας 
ήταν η φετινή συμμετοχή 
μας στο πρωτάθλημα.

Χωρίς την βοήθεια του δεν 
θα τα είχαμε καταφέρει, και 
μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι 
τέτοιοι αρωγοί που θα προ-
σφέρουν ακόμα πιο δυνατό 
άνεμο στα πανιά μας, ακό-
μα μεγαλύτερη ώθηση συ-
νολικά στο γυναικείο τμήμα 
πετοσφαίρισης του ΑΟΚ 
που έχει παράδοση στον 
πρωταθλητισμό και τις δια-
κρίσεις, και είναι
κύτταρο πολιτισμού και 
άθλησης υψηλού επιπέδου 
για τη νεολαία της πόλης 
μας.

Α.Ο.Καβαλας για γυναικεία ομάδα πετοσφαίρισης 
Η ναυαρχίδα του ΑΟΚ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων

Οι οπαδοί των ερυθρο-
λεύκων χειροκρότησαν 
την ομάδα παρά την συ-
ντριβή

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφε-
ρε να διπλασιάσει τις νίκες 
του στην προημιτελική σει-
ρά με τη Μονακό που έκανε 
break στο ΣΕΦ, επικρατώ-
ντας με 72-96 και κάνοντας 

το 1-1 απέναντι στους Πει-
ραιώτες.

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν κομβι-
κός, σημειώνοντας 16 πό-
ντους στην τρίτη περίοδο 
και τελειώνοντας το ματς 
με 23 πόντους (2/2 βολ., 
3/7 δίπ., 5/8 τρίπ.) για την 
ομάδα του Σάσα Ομπρά-
ντοβιτς που πλέον θα υπο-

δεχθεί τον Ολυμπιακό στην 
έδρα της για τα επόμενα 
δυο ματς, αρχής γενομένης 
από εκείνο της Τετάρτης 
του Πάσχα.

Η Μονακό διατηρούσε 
σταθερά διψήφια διαφορά 
στην τρίτη περίοδο, προ-
ηγήθηκε ακόμη και με 25 
πόντους (69-94) όμως οι 

φίλαθλοι του Ολυμπιακού 
που βρέθηκαν στο ΣΕΦ 
χειροκρότησαν μαζικά τον 
Γιώργο Μπαρτζώκα και 
τους παίκτες του, εκφρά-
ζοντας τη στήριξή τους 
ενόψει της συνέχειας της 
σειράς.

πηγή: gazzetta.gr

Η Μονακό κέρδισε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και ισοφάρισε σε 
1-1 παίρνοντας το πλεονέκτημα έδρας


