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Βέροια – Καβάλα 2-1
Δεν έγινε το θαύμα, υποβιβάστηκε 

ο ΑΟΚ

Αδιάθετη μεγάλη 
ποσότητα αμνοεριφίων
Να διατεθούν άμεσα σε 

Νοσοκομεία, Στρατό, 
Πανεπιστήμια

Κ. Ιατρίδης
Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να 

ισοπεδώσει τα πάντα

Πρόεδρος Τεχνικών ΔΕΗ
 Έχουμε δεχτεί ακόμα και 

πυροβολισμούς από καταναλωτές!

Σελ. 3

 «Μαϊμού» 
γιατρός «άρπαξε» 
από ηλικιωμένο 

μετρητά, χρυσαφικά 
και… λίρες!

Ο Στρατός Ξηράς 
τίμησε τον προστάτη 

του Άγιο Γεώργιο

Σελ. 11 

Σελ. 12 

Σελ. 23

ΧΑΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 
ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ!

Σελ. 13

Αυξάνεται από 1η Μαϊου ο κατώτα-
τος μισθόςκατά 50 ευρώ. Πλέον δια-
μορφώνεται στα 713 ευρώ, από 663 
ευρώ που ήταν  τη 1η Ιανουαρίου 
2022.



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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Αβεβαιότητα χωρίς ορατό τέλος
γράφει 
ο Ναπολέων Μαραβέγιας*
*Καθηγητής Πολιτικής Οι-
κονομίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, πρώην υπουρ-
γός

Σε αυτή τη χρονική πε-
ρίοδο του Πάσχα έχουν 
συσσωρευτεί τουλά-
χιστον πέντε πηγές 
αβεβαιότητας, που δη-
μιουργούν αίσθηση ανα-
σφάλειας και αγωνίας 
όχι μόνο για την ευημε-
ρία, αλλά ακόμη και για 
την επιβίωση του συνό-
λου των κατοίκων του 
πλανήτη.

Προφανώς, η πρώτη 
πηγή αβεβαιότητας αφο-
ρά τον πόλεμο στην Ου-
κρανία, ο οποίος άρχισε 
στις 24 Φεβρουαρίου, 
αλλά κανείς δεν μπορεί 
να προβλέψει το τέλος 
του. Η δυναμική που 
έχει δημιουργηθεί ωθεί 
προς έναν μακροχρόνιο 
πόλεμο, που μόνο δει-
νά επιφέρει πρώτα στην 
αμυνόμενη Ουκρανία και 
στη συνέχεια στην επιτι-
θέμενη Ρωσία. Οι βαριές 
απώλειες των εμπολέ-
μων, οι θάνατοι και οι 
ακρωτηριασμοί των αμά-
χων, οι καταστροφές των 
υποδομών, τα κύματα 
των προσφύγων της Ου-
κρανίας αυξάνονται, κα-
θώς ο πόλεμος συνεχίζε-
ται χωρίς ορατό τέλος.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη 
υποφέρει από την αύξη-
ση του πληθωρισμού με 
τις δυσθεώρητες τιμές 
των καυσίμων και των 
αγροτικών προϊόντων 
που παράγονται στις 
εμπόλεμες χώρες, καθώς 
ο πόλεμος εμποδίζει τον 
ομαλό ανεφοδιασμό των 
ευρωπαϊκών χωρών, ενώ 
οι ηθικά επιβεβλημένες 
κυρώσεις στη Ρωσία επι-
δεινώνουν την αναστά-
τωση στις αγορές των 
προϊόντων αυτών. Οι 
κοινωνικές και πολιτικές 
συνέπειες της μεγάλης 
αύξησης του πληθωρι-
σμού λόγω του πολέμου 
ήδη φαίνονται στην Ευ-
ρώπη, αλλά κυρίως στις 
λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες του Τρίτου Κό-
σμου. Στις χώρες αυτές, 
αν ο πόλεμος συνεχισθεί, 
θα υπάρξουν κοινωνικές 
εκρήξεις από τη φτώχεια 
και βέβαια προσφυγικά 
κύματα κυρίως προς την 
Ευρώπη.

Μια δεύτερη πηγή αβε-
βαιότητας, που συνδέε-
ται άμεσα με την προη-
γούμενη, είναι η πορεία 
του πληθωρισμού και 
της ανάπτυξης σε παγκό-
σμια κλίμακα και ειδικό-
τερα στον ανεπτυγμένο 
κόσμο. Το πληθωριστι-
κό κύμα ξεκίνησε με το 
τέλος του εγκλεισμού 
λόγω της πανδημίας, 

όταν μετά από τους εμ-
βολιασμούς και τις δυνα-
τότητες θεραπείας από 
τον κορωνοϊό άνοιξε η 
οικονομία. Ετσι, η συσ-
σωρευμένη αναγκαστική 
αποταμίευση των υψη-
λότερων εισοδηματικών 
στρωμάτων στις ανε-
πτυγμένες χώρες, λόγω 
της αποφυγής τουρι-
σμού, διασκέδασης, εστί-
ασης και ταξιδιών, εκ-
δηλώθηκε απότομα ως 
αύξηση της κατανάλω-
σης. Αποτέλεσμα ήταν η 
επιστροφή της ανάπτυ-
ξης στα προ κορωνοϊού 
επίπεδα, ταυτόχρονα 
όμως με πληθωριστικά 
φαινόμενα, καθώς η ζή-
τηση δεν μπορούσε να 
ικανοποιηθεί από την πα-
ραγωγή που είχε μειωθεί 
λόγω της πανδημίας σε 
παγκόσμια κλίμακα. Οι 
αυξήσεις των τιμών στις 
πρώτες ύλες στην ενέρ-
γεια, στα αγροτικά προ-
ϊόντα και στις αγροτικές 
εισροές γρήγορα εισήλ-
θαν στην παραγωγική δι-
αδικασία και αύξησαν το 
κόστος παραγωγής πολ-
λών τελικών προϊόντων. 
Ο πληθωρισμός ζήτη-
σης έγινε πληθωρισμός 
κόστους και ο πόλεμος 
στην Ουκρανία ήρθε για 
να επιδεινώσει την κατά-
σταση, που δεν φαίνεται 
και εδώ να έχει τέλος.

Μια τρίτη πηγή αβε-
βαιότητας προέρχεται 

από την εξέλιξη του κό-
στους του χρήματος, η 
οποία συνδέεται άμεσα 
με την εξέλιξη του πλη-
θωρισμού και τον τρόπο 
αντιμετώπισής του. Είναι 
γνωστό ότι τα τελευταία 
χρόνια προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί η αναι-
μική ανάπτυξη, μετά την 
παγκόσμια οικονομική 
κρίση, οι κεντρικές τρά-
πεζες των ΗΠΑ, της ευ-
ρωζώνης και των άλλων 
ανεπτυγμένων χωρών 
προχώρησαν σε αγο-
ρές χρεογράφων από τα 
κράτη τους με άμεσο ή 
έμμεσο τρόπο και στόχο 
την παροχή νομισματικής 
ρευστότητας με μηδενι-
κά σχεδόν επιτόκια. Τα 
αποτελέσματα δεν ήταν 
θεαματικά, καθώς στην 
Ευρώπη, κυρίως, δεν 
ακολούθησε δημοσιο-
νομική χαλάρωση, λόγω 
των αυστηρών κανόνων 
του Συμφώνου Σταθερό-
τητας.

Οταν ήρθε η πανδημία, 
η πολιτική νομισματικής 
χαλάρωσης εντάθηκε 
σε όλες τις ανεπτυγμέ-
νες χώρες. Τώρα, όμως, 
συνοδεύτηκε και με δη-
μοσιονομική χαλάρωση 
και στην Ευρώπη, καθώς 
η «ρήτρα διαφυγής» της 
ευρωζώνης επέτρεψε 
στις ευρωπαϊκές χώρες 
να δημιουργήσουν δη-
μοσιονομικά ελλείμμα-
τα και να αυξήσουν τα 

χρέη τους, προκειμένου 
να αντιμετωπίσουν την 
ύφεση λόγω πανδημίας. 
Η εξέλιξη αυτή συνέβα-
λε, μαζί με τις προανα-
φερόμενες άλλες αιτίες, 
στην αύξηση του πλη-
θωρισμού και βέβαια 
πολύ γρήγορα τέθηκε το 
ερώτημα πώς θα πρέπει 
να αντιμετωπισθεί αυτή 
η αύξηση των τιμών. Με 
πληθωρισμό 7%-8% στις 
ΗΠΑ και 6%-7% στην 
ευρωζώνη, η νομισματι-
κή σύσφιξη από τις κε-
ντρικές τράπεζες αποτέ-
λεσε πλέον τη μοναδική 
διέξοδο.

Η αύξηση των επιτοκίων 
έχει αρχίσει να εφαρ-
μόζεται κυρίως από την 
αμερικανική κεντρική 
τράπεζα, ενώ ακολουθεί 
σταδιακά και η ευρωπα-
ϊκή. Δεν παραβλέπεται, 
βέβαια, ο κίνδυνος ανα-
κοπής της αναπτυξιακής 
πορείας, καθώς αυξάνε-
ται το κόστος του χρήμα-
τος και ταυτόχρονα πε-
ριορίζεται το διαθέσιμο 
εισόδημα λόγω του πλη-
θωρισμού και συνεπώς η 
κατανάλωση ευρύτερων 
κοινωνικών στρωμάτων. 
Υπάρχουν, μάλιστα, προ-
βλέψεις ακόμη και για 
«στασιμοπληθωρισμό» 
στην Ευρώπη και στις 
ΗΠΑ.

Μια τέταρτη πηγή αβε-
βαιότητας αφορά την 

εξέλιξη της πανδημίας, 
που, ενώ «κηρύσσεται» 
το τέλος της, δεν φαί-
νεται να τελειώνει. Ει-
δικότερα, η κατάσταση 
στη Σαγκάη και κυρίως 
ο τρόπος αντιμετώπισης 
της πανδημίας προκα-
λούν μεγάλη αγωνία για 
την πορεία της νόσου με 
πιθανές νέες μεταλλά-
ξεις, που ακόμη δεν ανα-
κοινώνονται και που δεν 
αποκλείεται να μεταδο-
θούν και πάλι σε παγκό-
σμια κλίμακα με τραγικές 
συνέπειες.

Σε αυτές τις πηγές αβε-
βαιότητας προστίθε-
ται και μία πέμπτη, που 
αφορά τις προεδρικές 
εκλογές στη Γαλλία, την 
Κυριακή του Πάσχα, 24 
Απριλίου. Μια πιθανή 
εκλογή της κυρίας Λε-
πέν μπορεί να ανατρέψει 
την υπάρχουσα ασταθή 
ισορροπία στην Ευρώπη 
και στον κόσμο και θα 
επιδεινώσει την αβεβαι-
ότητα σε παγκόσμια κλί-
μακα.

Ας ευχηθούμε συνεπώς 
«Καλή Ανάσταση».

Οι «φιλίες» και τα συμφέροντα
γράφει 
η ΚΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ

«Τα έθνη δεν έχουν 
σταθερούς φίλους ή 
εχθρούς. Εχουν μόνο 
σταθερά συμφέροντα». 
Το κυνικό απόφθεγμα 
του λόρδου Πάλμερστον 
επιβεβαιώνεται. Η Κύ-
προς και εξ αντανακλά-
σεως η Ελλάδα το συ-
νειδητοποιούν με πολύ 
πικρό τρόπο.

Υπήρξε, πράγματι, η Ρω-
σία η «μεγάλη φίλη» της 
Κυπριακής Δημοκρατί-
ας; Στη Μεγαλόνησο το 
είχαν πιστέψει. Προσέ-
τρεχαν στη Μόσχα κάθε 
φορά που εκτιμούσαν ότι 
οι δυτικοί προωθούν λύ-
σεις που δεν τους συμ-

φέρουν. Καθ’ υπόδειξη 
της Κύπρου, το Κρεμλί-
νο έθεσε βέτο στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας σε 
ένα αμερικανοβρετανικό 
κείμενο που προέβλε-
πε πρόσθετες εγγυήσεις 
στο σχέδιο 

Ανάν το 2004. Η Λευ-
κωσία φοβήθηκε ότι η 
ελληνοκυπριακή κοινή 
γνώμη θα επηρεαζόταν 
θετικά από το κείμενο 
και οι Ρώσοι ανέλαβαν 
να «καθαρίσουν». Στην 
πραγματικότητα, βέβαια, 
η Μόσχα έβαλε πλάτη 
γιατί είχε κάθε λόγο να 
παραμείνει άλυτο το Κυ-
πριακό. Είναι μια μόνιμη 
εστία τριβών ανάμεσα σε 
Ελλάδα και Τουρκία, άρα 
ένα «αγκάθι» εντός του 

ΝΑΤΟ.

Στην πορεία, οι ρωσο-
κυπριακές σχέσεις κα-
κοφόρμισαν. Αφετηρία 
ήταν το «κούρεμα» των 
καταθέσεων το 2013, 
που έπληξε και ρωσικά 
κεφάλαια. 

Το Κρεμλίνο ενοχλήθη-
κε και με τα κυπριακά 
«ανοίγματα» σε Γαλλία 
και ΗΠΑ. Τα «αντίποινα» 
δεν άργησαν: οι Ρώσοι 
στήριξαν την παραμονή 
της ειρηνευτικής δύνα-
μης στην Κύπρο υπό τον 
όρο ότι θα βρεθεί λύση, 
όπως ζητούσαν οι Αμερι-
κανοί. Επίσης, δεν είπαν 
κουβέντα για την τουρ-
κική «πειρατεία» στα Βα-
ρώσια.

Η εισβολή στην Ουκρανία 
και η αναγκαστική ευθυ-
γράμμιση της Λευκωσίας 
με την Ε.Ε. ανέδειξαν την 
πραγματική αντίληψη 
της Μόσχας για τους Κυ-
πρίους. Με ύφος αντιβα-
σιλέα, ο Ρώσος πρέσβης 
τούς απείλησε πως θα το 
πληρώσουν. 
Ο έμπειρος Λαβρόφ μί-
λησε για Τουρκική Δη-
μοκρατία της Βόρειας 
Κύπρου και ακολούθη-
σαν οι πληροφορίες για 
ρωσικό προξενείο στα 
Κατεχόμενα. Μπορεί τε-
λικά να μην το κάνουν οι 
Ρώσοι. Εστειλαν, όμως, 
μήνυμα στους τουρκό-
φωνους γείτονές τους 
που τους υπολογίζουν, 
πως δεν το βλέπουν και 
τόσο αρνητικά.
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Ο Στρατός Ξηράς τίμησε τον προστάτη του Άγιο Γεώργιο

Στα στρατόπεδα πεζικού 
όλης της χώρας πραγμα-
τοποιήθηκε τελετή προς 
τιμή του προστάτη αγίου 
του όπλου, Αγίου Γεωργίου 
χωρίς την παρουσία κοινό. 
Στην έδρα της ΧΧ ΤΘΜ 
στην Καβάλα, οι προσκε-
κλημένοι είχαν την ευκαιρία 
να δουν από κοντά τα οπλι-
κά συστήματα του πεζικού 
και να ενημερωθούν για 
τη λειτουργία τους από το 
προσωπικό της μεραρχίας

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕ-
ΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2022

Αξιωματικοί, Ανθυπασπι-
στές, Υπαξιωματικοί, Στρα-
τιώτες, Εθνοφύλακες,
Πολιτικό Προσωπικό, άν-
δρες και γυναίκες του 
Στρατού Ξηράς.
Όπως κάθε χρόνο, αμέσως 
μετά το χαρμόσυνο άγγελ-
μα της Αναστάσεως του
Κυρίου, έτσι και φέτος, πι-
στοί στις παραδόσεις μας, 
ευλαβικώς προσκυνούμε 
και τιμούμε τον Προστάτη 
μας Μεγαλομάρτυρα Άγιο 
Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο. 
Την ίδια ώρα ζητούμε από 
Εκείνον να συνεχίσει να 
στέκεται δίπλα μας ως φύ-
λακας, προστάτης, βοηθός 
και πρέσβης προς τον Κύρι-
ον, όπως όλα τα προηγού-
μενα χρόνια, από ιδρύσεως 
του Ελληνικού Στρατού 
έως σήμερα.
Ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος 
καθιερώθηκε ως Προστά-
της του Στρατού Ξηράς το 
1864, είναι δικαίως ένας 
από τους μεγαλύτερους 
στρατιωτικούς Αγίους της
Εκκλησίας μας. Με τη ζωή 
και το μαρτύριό του, κατέ-
στη σύμβολο ανδρείας,
γενναιότητας, θάρρους, 
αυταπάρνησης και πίστης, 
αρετές που πρέπει να διέ-
πουν και όλους εμάς που 
υπηρετούμε σήμερα τον 
ιερό σκοπό της άμυνας, της
ανεξαρτησίας, της εδαφι-
κής ακεραιότητας της Πα-
τρίδας, καθώς και της προ-
άσπισης της ελευθερίας και 
της αξιοπρέπειας του Ελλη-

νικού Λαού.
Εμπνεόμαστε και αντλούμε 
δύναμη από τον Προστά-
τη μας Άγιο. Η σεπτή του 
μορφή εμφανίστηκε θαυ-
ματουργικά πολλές φορές 
στις επάλξεις των φρουρί-
ων, στις θέσεις μάχης των 
χαρακωμάτων, στις στοές 
των οχυρών και στις κο-
ρυφές των υψωμάτων, δί-
νοντας θάρρος και δύναμη 
στον Στρατό μας.
Με την ευκαιρία της σημε-
ρινής εορτής, σε μια επετει-
ακή συγκυρία, καθώς φέ-
τος συμπληρώνονται 200 
χρόνια από τη συγκρότηση 
του 1ου Συντάγματος
Πεζικού του Τακτικού Στρα-
τού τον Απρίλιο του 1822, 
προβάλλουμε την ιστορική
μνήμη και συνάμα τιμούμε 
τον Ελληνικό Στρατό.
Τιμούμε τους αγώνες, τις 
θυσίες και τους 115.000 
νεκρούς, σε όλους τους
αγώνες του Έθνους, στους 
οποίους ο Έλληνας Μαχη-
τής όχι μόνο υπερνίκησε, 
στις περισσότερες περι-
πτώσεις, τους αριθμούς 
και την ανωτερότητα των 
μέσων του εχθρού, αλλά 
επίσης υπέμεινε με καρ-
τερία τις κακουχίες και τα 
καιρικά φαινόμενα, αποκα-
λύπτοντας κάθε φορά το 
πανάρχαιο πλεόνασμα των 
αρετών που διαθέτει.
Στους ένδοξους Βαλκανι-
κούς Πολέμους, στον Α΄ 
ΠΠ, στη Μικρασιατική
Εκστρατεία (παρά την ατυ-
χή της έκβαση) και κυρίως 
στον Β΄ ΠΠ, όπου ο ηρω-
ικός Ελληνικός Στρατός 
αντιμετώπισε ταυτόχρονα 
σε διμέτωπο αγώνα τους 
Στρατούς δύο μεγάλων 
και ισχυρών ευρωπαϊκών 
χωρών, ο Έλληνας Μαχη-
τής απέδειξε περίτρανα ότι 
τα οπλικά συστήματα, όσο 
ισχυρά και αν είναι, δεν 
μπορούν να καταβάλουν το 
φρόνημα και την αποφασι-
στικότητα των γενναίων.

Τιμούμε σήμερα τους Αξιω-
ματικούς, τους Υπαξιωματι-
κούς και τους Στρατιώτες, 
που επιτελούν μέρα και νύ-
χτα με υπέρτατη αφοσίωση 
το καθήκον τους απέναντι 

στην Πατρίδα, μη φειδό-
μενοι κόπου και θυσιών, 
συνήθως μακριά από τις οι-
κογένειές τους, και πολλές 
φορές κάτω από αντίξοες 
συνθήκες.
Προβάλλουμε την αξία και 
τη σημασία της χερσαίας 
διάστασης της στρατιωτι-
κής ισχύος της χώρας, ως 
βασικής συνιστώσας στο 
ενιαίο αποτρεπτικό μήνυμα 
που εκπέμπεται συνολικά 
από τις Ένοπλες Δυνάμεις, 
με βάση τις κατευθύνσεις 
του κ. Α/ΓΕΕΘΑ.
Ο Στρατός κατέχει, ελέγχει 
και αμύνεται του «πατρίου» 
εδάφους. Η σημασία του 
ελέγχου του χερσαίου τμή-
ματος της επικράτειας, είναι 
ζωτική, καθώς με βάση το 
έδαφος χαράσσονται όλες 
οι θαλάσσιες και εναέρι-
ες ζώνες που συγκροτούν 
τον σκληρό πυρήνα της 
κυριαρχίας και των κυρι-
αρχικών μας δικαιωμάτων. 
Η διατήρηση του εδάφους 
σημαίνει και διατήρηση της 
ελευθερίας, της ανεξαρτη-
σίας και των δικαίων της 
χώρας μας.
Τιμούμε σήμερα τον Ελλη-
νικό Στρατό, που ακόμα και 
στην περίοδο της Ειρήνης 
επιτέλεσε και επιτελεί δι-
αχρονικά ένα τεράστιο και 
πολύ σημαντικό έργο:

* Από την ίδρυση του Ελ-
ληνικού Κράτους μέχρι την 
αποφοίτηση των πρώτων
επιστημόνων από το Πο-
λυτεχνείο, οι Στρατιωτικοί 
Μηχανικοί ήταν πρωτοπό-
ροι στην κατασκευή των 
βασικότερων υποδομών 
της χώρας μας.
* Η συστηματική εκκαθά-
ριση των χιλιάδων ναρ-
κών και ναρκοπεδίων, που 
παρέμειναν σε όλη την 
επικράτεια από τους αλλε-
πάλληλους πολέμους και 
κόστισαν ζωές πολιτών, συ-
νεχίζεται μέχρι και σήμερα, 
αποτελώντας μία από τις 
μεγαλύτερες συνεισφορές 
του Στρατού Ξηράς στην 
ελληνική κοινωνία και στον 
τόπο.
* Η συνεισφορά του Στρα-
τού στην αποκατάσταση 
των κατεστραμμένων υπο-
δομών της χώρας μετά τη 
λήξη του Β΄ ΠΠ, υπήρξε 
ένα ακόμα δείγμα της τερά-
στιας προσφοράς του υπέρ 
της Πατρίδας.
* Η άμεση και αποτελεσμα-
τική αντίδραση των Ενό-
πλων Δυνάμεων και του
Στρατού ειδικότερα, σε 
κάθε επείγουσα ανάγκη, 
θεομηνία ή καταστροφή,
είναι διαχρονικά δεδομένη 
στην υπηρεσία του κράτους 
και του λαού.
* Η αδιάλειπτη κοινωνική 
προσφορά του, που εκφρά-
ζεται με την κατασκευή μι-
κρών έργων υποδομής σε 

απομακρυσμένες περιοχές, 
με την παροχή υγειονομι-
κής υποστήριξης σε ακρι-
τικά χωριά και σε μικρονή-
σους από το υγειονομικό 
μας προσωπικό, με αεροδι-
ακομιδές ασθενών υπό δύ-
σκολες καιρικές συνθήκες, 
και η σημαντική προσφορά 
αγαθών πρώτης ανάγκης 
σε απόρους συμπολίτες 
μας, παραμένουν πάντο-
τε καίριες προτεραιότητες 
στην καθημερινότητά μας.

* Η πρόσφατη πανδη-
μία αποτέλεσε μία ακόμα 
πρόκληση για τις Ένοπλες 
Δυνάμεις, οι οποίες συνέ-
βαλαν με όλες τους τις δυ-
νάμεις στην αντιμετώπισή
της. Στο σημείο αυτό αξί-
ζει μία ιδιαίτερη μνεία στο 
υγειονομικό προσωπικό 
του Στρατού, το οποίο με 
υψηλό φρόνημα και αυ-
ταπάρνηση επιτέλεσε για 
ακόμα μία φορά το καθή-
κον του, εμπνεόμενο από 
τις αρχές και τις αξίες που
το διέπουν για τον πάσχο-
ντα συνάνθρωπο. Στις γυ-
ναίκες και στους άνδρες 
του Υγειονομικού Σώματος 
αξίζουν πολλά συγχαρητή-
ρια και τους οφείλω ένα 
μεγάλο ευχαριστώ.
Σήμερα ο Στρατός δεν επα-
ναπαύεται στα όποια επι-
τεύγματά του.
Εμπνεόμενος από το ένδο-
ξο παρελθόν του, συνεχίζει 
ακούραστα να επιτελεί το
πολυμερές έργο του. Έχει 
το τιμητικό προνόμιο να εί-
ναι κατά το μεγαλύτερο μέ-
ρος του ανεπτυγμένος από 
τον καιρό της ειρήνης στις 
ακριτικές και τις παραμεθό-
ριες περιοχές. Σε κάθε νησί, 
σε κάθε βραχονησίδα, σε 
κάθε οριογραμμή, από το 
Ορμένιο μέχρι το Καστελό-
ριζο και από τη Γαύδο μέχρι 
τους Οθωνούς, αποτελεί 
νύχτα και μέρα το άγρυπνο 
μάτι της επιτήρησης των 
συνόρων και της ασφάλει-
ας της χώρας μας.
Συνεχίζουμε απτόητοι την 
επιχειρησιακή εκπαίδευση, 
που αποτελεί το κυριότε-
ρο έργο σε καιρό ειρήνης, 
εκπέμποντας παράλληλα 
μήνυμα ετοιμότητας και 
αποτροπής στο πλαίσιο 
που καθορίζει ο κ. Α/ΓΕΕ-
ΘΑ, με πλήρη και αρμονική 
συνεργασία με τους άλλους 
Κλάδους των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, δίνοντας ιδιαίτερη
βαρύτητα στη διαθεσιμότη-
τα και στη συντήρηση των 
μέσων μας και γενικότερα 
στην Διοικητική Μέριμνα.
Ενισχύουμε το έμψυχο δυ-
ναμικό μας με την αύξηση 
των μαθητών στις παραγω-
γικές Σχολές, την πρόσλη-
ψη Επαγγελματιών Οπλι-
τών και ΟΒΑ.
Συμπληρώνουμε και επαυ-
ξάνουμε τις επιχειρησιακές 

μας δυνατότητες με πλήθος
εξοπλιστικών προγραμμά-
των υψηλής τεχνολογίας, 
εξασφαλίζοντας έτσι τε-
χνολογική υπεροχή. Επι-
πρόσθετα, ενδυναμώνουμε 
τις διεθνείς μας συνεργασί-
ες και επενδύουμε στη συ-
νεκπαίδευση με τους Συμ-
μάχους και τους εταίρους 
μας, διεξάγοντας διεθνείς 
ασκήσεις και αποσπώντας 
τα ευμενέστερα σχόλια των
Συμμετεχόντων.
Στην πολύπλευρη αυτή 
προσπάθεια, τον πρώτο και 
καθοριστικό λόγο έχει το
προσωπικό μας, ο σπουδαι-
ότερος πολλαπλασιαστής 
ισχύος, χωρίς τον οποίο κα-
νένα μέσο και κανένα οπλι-
κό σύστημα δεν είναι ικανό 
να λειτουργήσει.
Στο πλαίσιο αυτό και για τη 
διατήρηση του αξιόμαχου 
πνεύματος και του ηθικού 
του προσωπικού μας στο 
υψηλότερο δυνατό επί-
πεδο, το Γενικό Επιτελείο 
Στρατού καταβάλλει συνε-
χώς άοκνες προσπάθειες 
για τη βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσής του.
Άνδρες και γυναίκες του 
Στρατού Ξηράς.
Σήμερα γιορτάζει ο Στρα-
τός μας.
Σήμερα γιορτάζετε εσείς,

Σήμερα γιορτάζουν μαζί 
σας οι οικογένειές σας, 
Γιορτάζετε Εσείς, οι πρωτα-
γωνιστές του καθήκοντος,
οι άοκνοι και ακούραστοι 
υπηρέτες της Πατρίδας,
Εσείς, που με αυταπάρνηση 
επιτελείτε το ιερό σας κα-
θήκον όπου και όποτε
διαταχθείτε.
Μαζί σας τιμούμε τα 200 
χρόνια προσφοράς του 
Ελληνικού Στρατού στην 
Πατρίδα, τα 200 Χρόνια 
προσφοράς στον Ελληνικό 
λαό.
Τη συγκινητική τούτη ημέ-
ρα δεν πρέπει να ξεχνού-
με και τους απόστρατους 
συναδέλφους, οι οποίοι 
υπήρξαν οι δάσκαλοι που 
μας δίδαξαν την έννοια του
καθήκοντος και του χρέ-
ους και που αποτέλεσαν 
τα λαμπρά παραδείγματα 
σε όλους εμάς τους νεότε-
ρους. Πήραμε τη σκυτάλη 
από αυτούς και συνεχίζου-
με το σημερινό μας αγώνα.
Χρόνια πολλά σε όλους! 
Εύχομαι ο Άγιος Γεώργιος 
να στέκεται στο πλάι μας
σε κάθε προσπάθεια, σε 
κάθε ενέργεια και σε κάθε 
δραστηριότητά μας.
Άνδρες και γυναίκες του 
Στρατού Ξηράς.
Σήμερα, έχουμε ακόμα με-
γαλύτερη ανάγκη τη στήρι-
ξη και τη βοήθεια του Αγίου
μας. Οι σύγχρονες προ-
κλήσεις, η ρευστότητα που 
χαρακτηρίζει τη διεθνή γε-
ωπολιτική σκηνή, αλλά κυ-

ρίως η συστηματική υπονό-
μευση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Πατρίδας 
μας, υποχρεώνουν τον Ελ-
ληνικό Στρατό να παραμέ-
νει σε κατάσταση διαρκούς 
επιφυλακής και ετοιμότη-
τας.
Υπό αυτές τις συνθήκες, με 
συμπαραστάτη και βοηθό 
τον Άγιο Γεώργιο, η Πολι-
τεία, η ηγεσία του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, το 
ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΣ έχουν 
επιδοθεί σε μία εργώδη, 
πολύπλευρη, ταχεία και 
πρωτοφανή προσπάθεια 
για να μεγιστοποιηθεί το 
μήνυμα της αξιόπιστης 
αποτροπής και να αντιμε-
τωπιστούν νικηφόρα, εάν 
χρειαστεί, όλες οι απειλές, 
όποτε και από οποιαδήποτε 
κατεύθυνση αυτές εμφανι-
στούν.
Με την ευκαιρία του ση-
μερινού εορτασμού και 
αντλώντας πίστη και δύνα-
μη από το παράδειγμα του 
Προστάτη μας Αγίου,, καλώ 
όλους:
Να εμπνευστούμε από το 
ένδοξο ιστορικό παρελθόν 
της πατρίδας μας και να
αναλογιστούμε το χρέος 
μας έναντι του πλήθους 
των ηρώων, που έπεσαν 
στα πεδία των μαχών υπε-
ρασπιζόμενοι τα ιδανικά 
της.
Να συνεχίσουμε τον αγώνα 
μας, στηριζόμενοι στις προ-
αιώνιες αρετές του Ελληνι-
σμού για να διατηρήσουμε 
τον Ελληνικό Στρατό ως 
την ισχυρή συνιστώσα της 
Διακλαδικής Δύναμης, στο 
παρόν και στο μέλλον, δίνο-
ντας στον Ελληνικό Λαό
υπόσχεση για νέες επιτυχί-
ες και θριάμβους σε όλα τα 
πεδία.

Κύριος στόχος είναι ο εκ-
συγχρονισμός του Στρα-
τού μας σε όλα τα επίπεδα, 
εφαρμόζοντας μια δικτυ-
οκεντρική αρχιτεκτονική, 
στηριζόμενη σε τεχνολογι-
κά εξελιγμένα συστήματα.
Προετοιμαζόμαστε καθημε-
ρινά για να αντιμετωπίσου-
με κάθε πρόκληση, καλλι-
εργώντας μαχητικό πνεύμα 
νικητή.
Έχοντας πίστη και βεβαι-
ότητα πως με τη χάρη του 
Αγίου Γεωργίου θα ανταπο-
κριθούμε με επιτυχία στην 
υψηλή αποστολή μας, σας 
καλώ να αναφωνήσουμε:

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ !
ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΣ !

Αντιστράτηγος Χαράλα-
μπος Λαλούσης
Αρχηγός



Την Τέταρτη 27 Απρι-
λίου 2022, ο Δήμος 
Παγγαίου, σε συνερ-
γασία με την Ένωση 
Αξιωματικών Ελλη-
νικής Αστυνομίας και 
τους σκοπευτικούς 
ομίλους Καβάλας και 
Δράμας, διοργάνω-
σαν το 1ο πρωτάθλη-

μα πρακτικής σκοπο-
βολής αστυνομικών 
Βορείου Ελλάδος.

Οι αγώνες πραγματο-
ποιήθηκαν στο Ανοικτό 
Σκοπευτήριο της Φω-
λιάς. Οι αγώνες  αυτοί 
ήταν μια πρώτης τάξης 
ευκαιρία για την ανά-

δειξη του φράγματος 
της Φωλιάς ως προορι-
σμό για απόδραση στην 
φύση  καθώς εκεί έγινε η 
απονομή των μεταλλίων 
και θα ακολουθήσει μια 
δεξίωση για τους συμμε-
τέχοντες….
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1ο πρωτάθλημα πρακτικής σκοποβολής αστυνομικών 
Βορείου Ελλάδος

Με καφέ από το πρωί 
και Μπαρ με κοκτέιλ 
και… DJ τα βράδια!

5 καλοκαίρια τώρα, ο 
Γιάννης Σαρρής δίνει 
χρώμα, γεύση και… θέα 
στα καλοκαίρια μας. Από 
το 2018, η ταβέρνα «Στου 
Σαρρή», στον λόφο της 
Αγίας Μαρίνας στη Νέα 
Ηρακλείτσα, είναι σημείο 
αναφοράς στην περιοχή 
μας, προσφέροντας έναν 

συνδυασμό ποιοτικής ελ-
ληνικής κουζίνας, άψογο 
σέρβις, λογικές τιμές και, 
φυσικά, την πλέον προ-
νομιακή θέα στο γραφι-
κό λιμανάκι του χωριού.

Φέτος, το «σήμα» για την 
έναρξη του καλοκαιριού 
δίνεται νωρίτερα από 
ποτέ! Από το Σάββατο 30 
Απριλίου 2022, ο Γιάν-
νης Σαρρής μάς υποδέ-
χεται στο αγαπημένο κα-

λοκαιρινό στέκι, το οποίο 
έχει ντυθεί… «αλλιώς»!

Ο χώρος έχει ανακαινι-
στεί ριζικά, με σκοπό να 
υπηρετήσει το όραμα 
του Καβαλιώτη επιχειρη-
ματία για ένα «υβριδικό» 
μαγαζί που θα είναι ανοι-
χτά καθημερινά από το 
πρωί, με εκλεκτό, φρε-
σκοαλεσμένο καφέ, ανα-
ψυκτικά και ροφήματα, 
ενώ στον χώρο δεσπόζει 

πλέον ένα μεγάλο μπαρ 
όπου θα σερβίρονται 
δροσερά κοκτέιλ, εκλε-
κτά ποτά [όπως μας λέει 
ο Γιάννης θα υπάρχει με-
γάλη ποικιλία από Single 
Malt Whiskeys αλλά και 
ρούμια και βότκες και 
τζιν] αλλά και φαγητό!

Η κάβα κρασιών «Στου 
Σαρρή» έχει επίσης ανα-
βαθμιστεί. Στο «οπλο-
στάσιο» του μαγαζιού 
υπάρχει πλέον ένας νέος 
συντηρητής που «υπό-
σχεται» ότι η πλούσια λί-
στα ελληνικών οίνων θα 
σερβίρεται πάντοτε στη 
σωστή θερμοκρασία.

Επίσης, ενώ τα μέτρα για 
τον κορονοϊό χαλαρώ-
νουν, ο Γιάννης επέλεξε 
να… αραιώσει ακόμη πε-
ρισσότερο τις αποστά-
σεις των τραπεζιών του 
μαγαζιού! «Θέλουμε όλοι 
να αισθάνονται άνετα 
όταν έρχονται σε εμάς», 

μας λέει. Εννοείται πως 
το προσωπικό του κα-
ταστήματος τηρεί πάντα 
ευλαβικά όλα τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα και 
με το… παραπάνω!

Τα φρέσκα ψάρια ημέ-
ρας, τα πιάτα με θαλασ-
σινά και κρεατικά της 
ώρας, οι εμπνευσμένες 
σαλάτες και ορεκτικά 
αλλά και τα μαγειρευτά 
φαγητά εννοείται πως 
θα συνεχίσουν να είναι 
«στάνταρ» της ποιότητας 
«Σαρρή». Επιπρόσθετα, 
μια νέα «γλυκιά» νότα 
έρχεται να δώσει έναν 
διαφορετικό τόνο στη 
γαστρονομική εμπειρία 
«Στου Σαρρή»: Σε συνερ-
γασία με τους Φούρνους 
Φελλαχίδη, ο Γιάννης 
Σαρρής θα παρουσιά-
σει μία σειρά από ολό-
φρεσκα γλυκά που θα 
φέρουν την υπογραφή 
«Στου Σαρρή».

Σπουδαία καινοτομία 
αποτελεί και η αλλαγή 
στη μουσική. Τα βράδια 
«Στου Σαρρή», τις μελω-
δίες θα «σερβίρει» DJ ο 
οποίος θα «βουτάει» στα 
βαθιά του ξένου αλλά 
και του ελληνικού ρεπερ-
τορίου και θα «αλιεύει» 
τα καλύτερα τραγούδια 
για τις παρέες που θα 
επιλέξουν το μαγαζί του 
Γιάννη Σαρρή για τη νυ-
χτερινή τους έξοδο.

Τέλος, οι θεματικές βρα-
διές στις οποίες μας έχει 
συνηθίσει ο Γιάννης θα 
«επιστρέψουν» και αυτό 
το καλοκαίρι, πάντα σε 
συνεργασία με παρα-
γωγούς της περιοχής 
μας, συνεχίζοντας την 
προσπάθεια ενίσχυσης 
των τοπικών προϊόντων. 
Αλλά για όλα αυτά, θα 
πρέπει να περιμένουμε 
λιγάκι…

Πηγη: Kavalapost.gr

«Στου Σαρρή»
Το ωραιότερο «μπαλκόνι» της Νέας Ηρακλείτσας ανακαινίστηκε

Πλήθος πιστών συμ-
μετείχε στην πομπή με 
τα εικονίσματα από τη 
βυζαντινή εκκλησία 
του Αγίου Ταξιάρχη 
και στη συνέχεια στο 
γλέντι του Πολιτιστι-

κού Συλλόγου Ελευ-
θερών «για να πάει 
καλά η καλλιεργητική 
περίοδος»-Η ιστορία 
του εθίμου

Μετά από δυο χρόνια 

και με την εύνοια των 
καιρικών συνθηκών, 
γιορτάστηκε στον Δήμο 
Παγγαίου το έθιμο «Μα-
ζίδια», παρουσία πλή-
θους πιστών κάθε ηλικί-
ας.

Οι εικόνες μεταφέρθη-
καν στον λόφο «Μαζί-
δια» απέναντι από την 
εκκλησία των Παμέγι-
στων Ταξίαρχων όπου 
τελέστηκε αγιασμός και 
στην επιστροφή ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Ελευ-
θερων υποδέχτηκε τους 
πιστούς με παραδοσιακά 
εδέσματα και γλυκίσμα-
τα.

Στη συνέχεια όλοι μαζί 
συμμετείχαν στο μεγάλο 
γλέντι και χόρεψαν τα 
παραδοσιακά τραγούδια 
«για να πάει καλά η καλ-
λιεργητική περίοδος», 
όπως επιτάσσει το έθιμο.

Ένα έθιμο που κρατάει 
αιώνες
Την τρίτη μέρα του Πά-
σχα, στην τοπική κοι-
νότητα Ελευθερών του 

Δήμου Παγγαίου αναβι-
ώνουν τα παραδοσιακά 
«Μαζίδια», ένα έθιμο που 
χρονολογείται από τα 
χρόνια της τουρκοκρατί-
ας. Οι πιστοί μεταφέρουν 
εν πομπή τα εικονίσματα 
από τη βυζαντινή εκκλη-
σία του Αγίου Ταξιάρχη, 
την παλαιότερη εκκλησία 
της περιοχής, στα «Μα-
ζίδια» όπου βρίσκεται το 
γραφικό εξωκλήσι των 
Αγίων Ραφήλ, Ειρήνης 
και Νικολάου.

Εκεί, τελούν αρτοκλασία 
και αγιασμό αναπέμπο-
ντας παρακλήσεις προς 
τον Αναστάντα Χριστό 
να ευλογήσει την καλ-
λιεργητική περίοδο που 
ξεκινάει, ώστε να είναι 
αποδοτική και εύφορη. 
Οι πιστοί προσκυνούν τα 
εικονίσματα και εν πο-

μπή επιστρέφουν στην 
εκκλησία του Αγίου Τα-
ξιάρχη. Στη συνέχεια, 
στην πλατεία του παλιού 
παραδοσιακού οικισμού 
στήνεται ένα μεγάλο 
γλέντι.

Τον χορό αρχίζει ο ιε-
ρέας και ακολουθούν οι 
κάτοικοι του χωριού που 
χορεύουν και τραγου-
δούν τρία συγκεκριμένα 
τραγούδια που διασώ-
θηκαν με το πέρασμα 
των χρόνων. Η προσφο-
ρά σπιτικών φαγητών 
και γλυκών από τις γυ-
ναίκες του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ελευθερών 
ολοκληρώνουν την πα-
ραδοσιακή γιορτή που 
έχει τις ρίζες της στην 
τουρκοκρατία και ακόμη 
παλιότερα.

Γιορτάστηκαν τα «Μαζίδια» μετά από δυο χρόνια
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Νέστος - το ποτάμι της ζωής

Ο Νέστος είναι ένα από τα 
πέντε μεγαλύτερα ποτάμια 
της Ελλάδας και αποτελεί 
τα σύνορα ανάμεσα στη 
Μακεδονία και τη Θράκη. 
Η συνολική του πορεία κα-
λύπτει 243 χλμ., τα 130 εκ 
των οποίων βρίσκονται σε 
ελληνικό έδαφος. Πηγάζει 
από τα όρη Ρίλα της Βουλ-
γαρίας, ενώ εκβάλλει στο 
Θρακικό Πέλαγος, αφού 
πρώτα έχει διασχίσει τους 
ορεινούς όγκους της Δυτι-
κής Ροδόπης και το όρος 
Φαλακρό.

Ο ποταμός Νέστος στην 
αρχαιότητα

Στη μυθολογία ο Νέστος 
ή Νέσσος γεννιέται στην 
αρχή του χρόνου πριν ακό-
μη γεννηθούν οι άνθρωποι. 
Γεννήθηκε μαζί με 12.456 
ποταμούς και 3.000 Νύμ-
φες. Πατέρας του ήταν ο 
Ωκεανός και μητέρα του 
η Τηθύς. Στην αρχαιότητα 
λατρεύτηκε ως θεός. Υπήρ-
χαν δύο, όπως και σήμερα, 
τα περάσματα του ποταμού, 
από τα οποία το βόρειο 
βρισκόταν στο μέσο και το 
νότιο στον κάτω ρου του. 
Το βόρειο πέρασμα επέτρε-
πε την επικοινωνία μεταξύ 
των κοιλάδων του Στρυμό-
να και του Έβρου. Από το 
νότιο πέρασμα διερχόταν 
ένας πανάρχαιος δρόμος, 
που εξασφάλιζε την επικοι-
νωνία μεταξύ Μακεδονίας 
και Θράκης.

Κατά την αρχαιότητα, στον 
άνω και μέσο ρου ζούσαν 
οι Δίοι, πανάρχαιο ελληνο-
πελασγικό φύλο που αργό-
τερα ταξινομήθηκε ως θρα-
κικό. Από τα Θρακικά Τέμπη 
και νοτιότερα κατοικούσαν 
οι Σάτρες.

Η σημασία της θέσης 
του Νέστου

Ο Νέστος είχε τεράστια 
σημασία για την οικιστι-
κή και οικονομική ιστο-
ρία των παρανέστιων κα-
τοίκων της περιοχής των 
εκβολών του. Συγκεκρι-
μένα, με τις προσχώσεις 
του καθιστούσε πολύ 
εύφορους τους κάμπους 
της σημερινής Χρυσού-
πολης και Ξάνθης. Κατά 
την αρχαιότητα αρκετοί 

οικισμοί, όπως ήταν τα 
Άβδηρα και η Πέρνη άκ-
μασαν στην περιοχή.
Αντίθετα, κατά την αυ-
τοκρατορική εποχή, η 
ασταθής κοίτη του και οι 
συνεχείς πλημμύρες του 
επηρέασαν αρνητικά την 
οικιστική ιστορία της πε-
ριοχής. Με την παρακμή 
των Αβδήρων μετατοπί-
στηκε το οικιστικό ενδι-
αφέρον βορειότερα από 
το δέλτα του ποταμού, 
κοντά στις παρυφές των 
βουνών. Γενικά, η μεγά-
λη επίδραση που άσκησε 
ο Νέστος στη ζωή των 
αρχαίων παρόχθιων κα-
τοίκων συμπεραίνεται 
από τη θεοποίησή του, 
καθώς κι από την απει-
κόνισή του σε νομίσμα-
τα των αυτοκρατορικών 
χρόνων.

Η χλωρίδα και πανίδα 
του ποταμού

Το δέλτα του ποταμού, 
έκτασης 550.000 στρεμ-
μάτων, αποτελεί Υδροβι-
ότοπο Διεθνούς σημασί-
ας και μέρος του Εθνικού 
Πάρκου που περιλαμβά-
νει τις λίμνες Βιστωνίδα 
και Ισμαρίδα. Εκτείνεται 
από τη Νέα Κάρβαλη 
έως τα Άβδηρα, ενώ εκεί 
βρίσκεται και το παρα-
ποτάμιο δάσος, γνωστό 
και ως Μεγάλο Δάσος 
(Κοτζά Ορμάν). Πλού-
σια βλάστηση και πολλά 
είδη ζώων είναι τα χαρα-
κτηριστικά του. Η έκτασή 
του κάποτε ξεπερνούσε 
τα 125.000 στρέμμα-
τα, τώρα καλύπτει μόλις 
4.600. Σήμερα, βρίσκουν 
καταφύγιο πάνω από 
300 είδη πουλιών, 30 
είδη αρπακτικών, 11 είδη 
αμφίβιων και 21 είδη ερ-
πετών.

Επίσης, αρκετά είναι και 
τα είδη ψαριών που ζουν 
στις λιμνοθάλασσες του 
δέλτα. Η ιχθυοπανίδα 
του Νέστου περιλαμβά-
νει 36 είδη. Από αυτά ξε-
χωρίζουν η μακεδονική 

πέστροφα, το τσιρωνάκι 
του Στρυμόνα, η μπριάνα 
του Στρυμόνα, το πετρο-
χείλι, ο βίνος, η θρακοβε-
λονίτσα και ο θρακικός 
ποταμοκέφαλος.

Σύμφωνα με τον Ηρόδο-
το, ο Νέστος αποτελού-
σε το βόρειο όριο εξά-
πλωσης των λιονταριών 
στην Ελλάδα. Σήμερα η 
περιοχή του Δέλτα είναι 
πολύ σημαντική λόγω 
της μόνιμης παρουσίας 
του τσακαλιού που έχει 
πλέον εκλείψει από πολ-
λές περιοχές της χώρας. 
Στα δάση που βρίσκονται 
στα ψηλά ζούνε αρκού-
δες, ζαρκάδια και λύκοι. 
Επίσης, σε όλο το ρου 
του ποταμού υπάρχουν 
μεγάλοι πληθυσμοί από 
βίδρες.

Πώς θα πάτε;
Καλύτερη αφετηρία για 

να επισκεφθεί κανείς όλο 
το ποτάμι είναι η Σταυ-
ρούπολη Ξάνθης. Από 
εκεί μπορείτε να κατευ-
θυνθείτε προς τα βόρεια 
μέχρι τα φράγματα, να 
περπατήσετε στα Στενά 
του ποταμού και να φτά-
σετε μέχρι το Δέλτα. Η 
Σταυρούπολη απέχει 27 
χλμ. από Ξάνθη και 218 
χλμ. από Θεσσαλονίκη. 
Η διάσχιση των Στενών 
του Νέστου από Σταυ-
ρούπολη προς Τοξότες 
είναι μια από τις ωραι-
ότερες πεζοπορικές δι-
αδρομές που υπάρχουν 
στην Ελλάδα.

Αξιοθέατα στην ευρύ-
τερη περιοχή του Νέ-
στου
• Το Δέλτα του Νέ-

στου
• Τα Στενά (ή Τέμπη) 

του Νέστου. Πρόκει-
ται για μία κοιλάδα 

με μήκος περίπου 
20χλμ πνιγμένη στη 
βλάστηση, με το με-
γάλο ποτάμι να τη 
διασχίζει δημιουρ-
γώντας μια εξω-
πραγματική εικόνα 
ηρεμίας και δέους. 
Τα Στενά του Νέστου 
περ ιλαμβάνοντα ι 
στις υγροτοπικές πε-
ριοχές Natura 2000.

•  Καταρράκτης Λει-
βαδίτη, Λεπίδα και 
Αγ.Βαρβάρας

• Όρη Χαϊντού και 
Κούλα

• Μοναστήρι Παναγί-
ας Αρχαγγελιώτισ-
σας

• Μοναστήρι Παναγί-
ας Καλαμούς

• Μοναστήρι Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών

• Μακεδονικός Τάφος 
στα Κομνηνά

• Ανάγλυφο του Μί-
θρα του ταυροκτό-

νου στις Θέρμες
• Μουσουλμανικά Τε-

μένη – Τεκέδες
• Ερείπια του Κάστρου 

της Καλύβας
• Παραδοσιακά γεφύ-

ρια στον ποταμό Κό-
συνθο και Κομψάτο 
(12 διατηρητέα γε-
φύρια)

Πηγές
Απόδραση στα στενά 
του Νέστου. Ανακτή-
θηκε από Visitgreece.
gr (τελευταία προβολή 
11/04/2021 στις 20:00).

Εκδρομή στον Νέ-
στο. Ανακτήθηκε από 
Nonstoptravellers.com 
(τελευταία προβολή 
11/04/2021 στις 20:30).

Νέστος. Ανακτήθηκε 
από En.wikipedia.org 
(τελευταία προβολή 
11/04/2021 στις 21:00).
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Η εφημερίδα μας φιλοξενεί  στην έκδοση της αυτή και στην συνέχεια μια σειρά κειμένων που θα αφορούν την νεότερη 
τοπική ιστορία. Είναι από την έρευνα και αναζήτηση του Ερευνητή της τοπικής ιστορίας κ. Κώστα Π. Παπακοσμά 

αποτελούν δε το περιεχόμενο μια μεγάλης εργασίας που σύντομα θα εκδοθεί. Η εφημερίδα μας ευχαριστεί τον κ. Κώστα 
Π. Παπακοσμά για την ευγενική παραχώρηση των κειμένων αυτών για τους αναγνώστες του ΑΝΑΛΥΤΗ.

Καλό μήνα ,τιμήσαμε 
την Εργατική Πρωτο-
μαγιά, είναι γνωστό 
ότι η Καβάλα έχει την 
δική της ξεχωριστή 
ιστορία στους εργατι-
κούς αγώνες. Ο Καπνός 
και η καπνεργασία τις 
πρώτες τρεις δεκαετίες 
του περασμένου αιώ-
να «σφράγισαν» καθο-
ριστικά την κοινωνική 
, οικονομική αλλά και 
αυτοδιοικητική πολιτική 
στην πόλη μας .
Καθόρισαν την πορεία 
αυτού του τόπου, μια 
πορεία που και σήμερα 
επηρεάζει τις ζωές των 
πολιτών. Οι αγώνες των 
εργαζομένων στην Κα-
βάλα διαμόρφωσαν το 
Εργατικό κίνημα σε όλη 
την χώρα. Τιμή και Δόξα 
στους ανθρώπους του 
μόχθου και της βιοπά-
λης.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Το έτος 1936 ήταν καθο-
ριστικό για τους καπνεργά-
τες όχι μόνο της Καβάλας 
αλλά ολόκληρης της Μα-
κεδονίας. Τα αποτελέσμα-
τα του οικονομικού «κραχ» 
ήταν εμφανή και οι κα-
πνεμπορικές επιχειρήσεις 
μείωναν ολοένα το προ-
σωπικό θέλοντας ταυτό-
χρονα να περιορίσουν και 
το κόστος επεξεργασίας 
του καπνού. Τον Απρίλιο 
του 1936 συνήλθε στην 
Θεσσαλονίκη μέσα σε ενω-
τικό κλίμα το πρώτο παν-
καπνεργατικό συνέδριο, 
από το οποίο προέκυψε 
μια νέα ομοσπονδία, Η Πα-
νελλαδική Καπνεργατική 
Ομοσπονδία η οποία ένω-
σε όλες τις παλαιότερες. 
Αποτέλεσμα του ενωτικού 
κλίματος που δημιουργή-
θηκε ήταν η μεγάλη απερ-

γία των Καπνεργατών της 
Μακεδονίας τον Μάιο του 
1936.
 Η απεργία είχε ξεκινήσει 
στα τέλη Απριλίου κορυ-
φώθηκε όμως στις 9 Μα-
ΐου όταν κηρύχθηκε γενι-
κή απεργία στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Ο απεργια-
κός εκείνος αγώνας άφη-
σε πίσω του νεκρούς και 
τραυματίες αφού οι συ-
γκρούσεις με τις δυνάμεις 
της Χωροφυλακής ακόμα 
και του Στρατού ήταν σφο-
δρές.
Στην Καβάλα η απεργία 
κηρύχθηκε στις 4 Μαΐου 
και καπνεργάτες εγκατέ-
λειψαν τα καπνεργοστά-
σια. Ο εμπορικός κόσμος 
της πόλης και οι επαγγελ-
ματίες ήταν στο πλευρό 
τους ζητώντας την ικανο-
ποίηση των αιτημάτων των 
εργατών. Ο τοπικός τύπος 
έγραφε, συμπαραστεκόμε-
νος στην απεργία: «Μυριά-
κις ετονίσθη από των στη-

λών τούτων επι πέντε και 
πλέον έτη, ότι επιβάλλεται 
η ρύθμισις των σχέσεων 
εργασίας και κεφαλαίου 
δια της επεμβάσεως του 
κράτους. Δυστυχώς όμως 
το κράτος δεν ηθέλησε να 
παρέμβη δια την επίλυσιν 
του γιαγαντιαίου τουτου 
κοινωνικού προβλήματος, 
δια της εκκρεμότητος του 
οποίου υπέθαλπετο κατα-
φόρως η εκμετάλλευσις 
του εργατικού ιδρώτος..» .
Στην Καβάλα σημειώθη-
καν επεισόδια αν και η 
Χωροφυλακή , το έφιππο 
τμήμα της αλλά και ύλη 
ιππικού είχαν «καταλάβει» 
στην κυριολεξία την πόλη , 
βρίσκονταν έξω από τα κα-
πνομάγαζα και τα δημόσια 
κτίρια.

 Η δικτατορία του Μεταξά 

«στραγγάλισε» το καπνερ-
γατικό κίνημα. Ο πόλεμος 
η κατοχή, η μεταεμφυλιακή  
Ελλάδα έδωσαν την χα-
ριστική βολή . Τα καπνερ-
γοστάσια περιόριζαν την 
δραστηριότητα τους ενώ 

κάποια άλλα μετέφεραν τις 
δραστηριότητες τους στην 
Θεσσαλονίκη. Η βελτίω-
ση των μηχανικών μέσων 
επεξεργασίας του καπνού 
οδήγησε στην συνεχή συρ-
ρίκνωση  αυτών που ασχο-
λούνταν με την καπνεργα-
σία. Από τις 48 εταιρείες 
που υπήρχαν στη δεκαετία 
του 1950 μειώθηκαν στην 
δεκαετία του 1980 στις 15.
Σήμερα το επάγγελμα του 
καπνεργάτη – καπνεργά-
τριας είναι προς ..εξαφά-
νιση και μερικές δεκάδες 
δουλεύουν λίγους μήνες 
τον χρόνο.(Φωτογραφίες 
1 και 2).
ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Αγαπημένο μου θέμα .. το 
λιμάνι της Καβάλας , μέσα 
από τις φωτογραφίες . 
Γυρίζουμε τον χρόνο στα 
τέλη της δεκαετίας του 
1920 , αρχές της επόμενης 
δεκαετίας του 1930 , τότε 
που ξεκίνησαν οι εργασί-
ες για την κατασκευή του 
προσήνεμου μόλου του 
Λιμανιού. Τα έργα άρχισαν 
από την άκρη της συνοικί-
ας της Παναγίας . Το σχο-
λείο είναι νεόδμητο , ενώ 
διακρίνεται το καμπαναριό 
της εκκλησίας όπως και τα 
σπίτια στην άκρη της χερ-
σονήσου, τα περισσότερα 
υπάρχουν και σήμερα. Αρι-
στερά το οίκημα που χρη-
σιμοποιήθηκε για Νοσοκο-
μείο αργότερα και σήμερα 
σώζονται κάποια υπολείμ-
ματα .. Οι πρώτοι ογκόλι-
θοι για την κατασκευή του 
μόλου διακρίνονται .. όπως 
και οι τεχνικοί και εργάτες 
μέσα από τις βάρκες (φω-
τογραφία 3).
Πενήντα ένα χρόνια έχουν 
περάσει από την μέρα λή-
ψης της φωτογραφίας αυ-
τής της δημοσίευσης (φω-
τογραφία -4), είναι.. στην 
παραλία της Καβάλας το 
1971 και στο λιμάνι, στην 
γωνία των οδών Αβέρωφ 
και τότε Βασιλέως Παύ-
λου όπου διακρίνεται το 
οχηματαγωγό επιβατηγό 
πλοίο “ΘΑΣΟΣ” που έκα-
νε δρομολόγια προς το 
νησί , ένα υπερσύγχρονο 

και γρήγορο για την επο-
χή πλοίο . Δεν έχει κτιστεί 
ακόμα το κτίριο του Λιμε-
νικού Ταμείου ενώ το πε-
ρίπτερο στην διασταύρωση 
των οδών είναι ακόμα και 
σήμερα εκεί, όπως και το 

μικρό “φυλάκιο” του Λιμε-
ναρχείου , που σήμερα εί-
ναι εγκαταλειμμένο (δίπλα 
ένας από τους πρώτους 
τηλεφωνικού θαλάμους 
του ΟΤΕ) . Στο βάθος της 
φωτογραφίας το παλιό Τε-
λωνείο που είχε κτιστεί επί  
Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, δεξιά οι παλιές απο-
θήκες όπως και τα πρώτα 
υπόστεγα του Τελωνείου 
(σήμερα ο Σταθμός Επιβα-
τών), στην μέση το κτίριο 
των Λιμενεργατών . Η φω-
τογραφία είναι από το αρ-
χείο του Λιμενικού Ταμείου 
Καβάλας (νυν Οργανισμός 
Λιμένος) . Το Λιμενικό Τα-
μείο , το ορθότερο Λιμενι-
κή Επιτροπή , κατασκεύασε 
το 1926,  ένα μεγαλοπρε-
πέστατο, για την εποχή 
κτίριο (τα σημερινά παλιά 
ψαράδικα) τα εγκαίνια του 
κτιρίου εκείνου είχαν γίνει 
στις 19 Ιανουαρίου 1927 
από τον τότε Μητροπολί-
τη Φιλίππων Χρυσόστομο 
Χατζησταύρου, μετέπειτα 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος. Είχε κο-
στίσει  970.000 δραχμές 
και στο ισόγειο του κτιρίου 
στεγάσθηκε και ιχθυαγορά 
της πόλης. Πρόεδρος της 
Λιμενικής Επιτροπής ήταν 
ο Θεοδόσιος Χαραλαμπί-
δης. Δυο χρόνια αργότερα, 
τον Νοέμβριο του 1929, 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 
θεμελιώνει το νέο Λιμάνι 
Καβάλας με πρόεδρο της 
Λιμενικής Επιτροπής τον 
Δημήτριο Γρηγοριάδη. 
Τα γραφεία της Λιμενικής 
Επιτροπής στεγάσθηκαν 
στο κτίριο εκείνο μέχρι το 
1973, όπου μεταφέρθη-
καν εκεί που είναι σήμερα 
το Λιμεναρχείο. Η Λιμενική 
Επιτροπή, πρόδρομος του 
Λιμενικού Ταμείου, έπαψε 
να υπάρχει από τότε που 
ιδρύθηκε η Ανώνυμη Εται-
ρεία Οργανισμός Λιμένος 
Καβάλας. 
Το Λιμάνι της Καβάλας 
είχε, μετά από αυτό του 
Πειραιά, την μεγαλύτερη 
εξαγωγική δραστηριότη-
τα, το 1928, σύμφωνα 
μετά στατιστικά στοιχεία, 

οι εξαγωγές έφτασαν το 
1.286.148.000 δραχμές. 
Κυρίαρχο προϊόν ο καπνός 
και χώρες εξαγωγής η Γερ-
μανία, η Αμερική, η Ιταλία, 
η Ολλανδία, η Αυστρία, η 
Τσεχοσλοβακία. Τα ατμό-

πλοια που κατέπλευσαν 
στο Λιμάνι της Καβάλας το 
1928 ήταν 758. 
Ακτοπλοϊκά η Καβάλα 
συνδέονταν, τότε, με την 
Θεσσαλονίκη το Άγιο Όρος 
αλλά και με την Αλεξαν-
δρούπολη το Βόλο και 
τον Πειραιά. Το 1928 οι 
εξαγωγές έφτασαν το 
1.286.148.000 δραχμές. 
Κυρίαρχο προϊόν ο καπνός 
και χώρες εξαγωγής η Γερ-
μανία, η Αμερική, η Ιταλία, 
η Ολλανδία, η Αυστρία, η 
Τσεχοσλοβακία. 
Τα ατμόπλοια που κατέ-
πλευσαν στο Λιμάνι της 
Καβάλας το 1928 ήταν 
758. Η Καβάλα σύμφω-
να με την απογραφή του 
1928 είχε 49980 κατοί-
κους από αυτούς οι 25468 
ήταν άνδρες και οι 24512 
γυναίκες. Ο καλός μου 
φίλος Γιάννης Τσούπρας 
από την Θάσο με έγραψε 
για το πλοίο “ΘΑΣΟΣ”: “Το 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΘΑΣΟΣ» , συ-
μπλοιοκτησίας των κυρίων 
Ζάχαρη, Αθανασιάδη και 
Μπογδάνη , σχεδιάσθη-
κε από Έλληνα ναυπηγό 
, τότε Πλοίαρχο του ΠΝ , 
ναυπηγήθηκε στο Πέραμα 
Αττικής με σύγχρονες προ-
διαγραφές και πήρε κλάση 
ABS (American Beraue of 
Shipping) . Εκτελούσε κα-
θημερινά δρομολόγια με-
ταξύ Καβάλας και Θάσου 
και κάθε Δευτέρα - Τετάρ-
τη - Παρασκευή επέκτεινε 
τον πλου μέχρι την Μύρινα 
της Λήμνου”.
Ο Σωτήρης Ξώγνος από 
την Γερμανία πρόσθεσε: 
“ότι οι ιδιοκτήτες ήταν, οι 
Ζάχαρης, Αθανασιάδης και 
Μπογδάνης. Οι δυο πρώ-
τοι είχαν στην Καβάλα μη-
χανουργείο. Με τους πλό-
ες του ΘΑΣΟΣ προς Λήμνο 
προγευθήκαμε και το λη-
μνιό τυρί σε καλαθάκι”.
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
 Γνωρίζουμε την πόλη μας.. 
Είναι ένα πιο εντυπωσιακά 
κτίρια της πόλης  το μέγα-
ρο Ραούλ (φωτογραφία 5) 
βρίσκεται επί της οδού Κο-
μνηνών, στην "καρδιά" της 
παλαιότερης συνοικίας της 

πόλης μας , του Αγίου Ιω-
άννου. Είναι ένα εντυπω-
σιακό αρχοντικό, ιδιαίτερα 
ψηλό για την εποχή που 
κατασκευάστηκε  , δυστυ-
χώς σήμερα είναι «πνιγμέ-
νο» μέσα σε πολυώροφες 
πολυκατοικίες και δεν μπο-
ρεί να αναδείξει τη χαμένη 
του αίγλη. Στην μεταπολε-
μική Καβάλα το αρχοντικό 
αυτό ήταν επιταγμένο από 
τον Ελληνικό Στρατό. Στο 
ισόγειο λειτουργούσαν οι 
υπηρεσίες του στρατού, 
στους επάνω ορόφους κα-
τοικούσε ο εκάστοτε ταξί-
αρχος της VII Μεραρχίας 
Πεζικού, που είχε έδρα 
τότε την Καβάλα και στον 
τελευταίο εγκαταστάθηκε 
ο Ραδιοφωνικός σταθμός, 
που αρχικά είχε δημιουρ-
γηθεί στα υπόγεια του Σώ-
ματος Στρατού στην οδό 
Κωνσταντινίδη Ποιητή. 
Από τον τρίτο όροφο του 
Μεγάρου Ραούλ πέρασαν 
όλοι οι μεγάλοι ηθοποι-
οί, που επισκέπτονταν την 
εποχή εκείνη την Καβάλα. 
Παρουσίαζαν δε θεατρικά 
έργα στο ραδιόφωνο. Επί-
σης, γνωστοί τραγουδιστές 
και συνθέτες, όταν πραγ-
ματοποιούσαν επισκέψεις 
την Καβάλα, πήγαιναν και 
στο σταθμό για συνεντεύ-
ξεις, αλλά και για να συμ-
μετάσχουν σε διάφορα ζω-
ντανά προγράμματα.
Για την καλύτερη μόνωση 
του εκφωνητηρίου είχαν 
βάλει στρατιωτικές κου-
βέρτες στους τοίχους, που 
ήταν σκεπασμένες με ένα 
πράσινο πανί για να μη 
φαίνονται. Ο Στρατιωτι-
κός Σταθμό είχε αποκτήσει 
δυο πικάπ και ένα μαγνη-
τόφωνο, ενώ από το 1958 

απέκτησε και έναν πομπό 
μεσαίας ισχύος 1KW. Στο 
Μέγαρο Ραούλ ο ραδιο-
φωνικός Σταθμός έμεινε 
μέχρι το 1958.

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

Ιστορίες στην Καβάλα του χθες…
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Οι αγώνες των Καπνεργατών, το λιμάνι της πόλης
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By Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Ο Δήμαρχος Θάσου κ. 
Ελευθέριος Κυριακίδης 
ευχαριστεί θερμά τη Θε-
ατρική Ομάδα Λιμένα 
Θάσου της ΔΗ.Κ.Ε.Θ και 
την σκηνοθέτη κα. Αμά-
ντα Καταρτζή τόσο για 
την αξιοθαύμαστη προ-
σπάθεια του συνόλου 

των συντελεστών της 
για την επιτυχία της θε-
ατρικής παράστασης «Τί-
νος είναι βρε γυναίκα τα 
παιδιά», αλλά κυρίως για 
την πρωτοβουλία τους 
να διαθέσουν τα χρήμα-
τα που συγκεντρώθηκαν 
με την ευγενική προ-
σφορά – χορηγία των 
θεατών της σε φιλαν-

θρωπικούς σκοπούς και 
ειδικότερα σε πολίτες 
της Θάσου, που την δύ-
σκολη αυτή οικονομική 
συγκυρία που βιώνουμε, 
δοκιμάζονται και έχουν 
ανάγκη βασικών αγαθών 
πρώτης ανάγκης.
Ο Δήμος της Θάσου, 
επικροτώντας την πρω-
τοβουλία της Θεατρικής 

Ομάδας Λιμένα Θάσου, 
διά της Κοινωνικής του 
Υπηρεσίας, θα συνεργα-
στεί στενά μαζί της προ-
κειμένου να διατεθούν 
τα αναγκαία αγαθά πρώ-
της ανάγκης σε πολίτες 
της Θάσου που δοκιμά-
ζονται.

Γραφείο Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Θάσου ευχαριστεί τη Θεατρική Ομάδα Λιμένα 
για την στήριξη πολιτών της Θάσου που δοκιμάζονται

Αρκετός ήταν και ο 
κόσμος που βρέθηκε 
εκεί, καθώς εδώ και 
αρκετά χρόνια η ημέ-
ρα αυτή τιμάται ιδιαί-
τερα από τους κατοί-
κους της Ποταμιάς και 
όχι μόνο.

Ο επιμορφωτικός σύλ-

λογος Πολύγνωτος Βα-
γής με τη συμμετοχή των 
τεσσάρων πολιτιστικών 
συλλόγων του νησιού, 
πραγματοποίησε για 
ακόμα μια χρονιά μετά 
από περίπου δύο χρόνια 
πανδημίας, πανήγυρη 
την ημέρα του εορτα-
σμού της Ζωοδόχου Πη-

γής.

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι 
που συμμετείχαν, ήταν ο 
Λαογραφικό σύλλογος 
«Βακχος», ο πολιτιστι-
κός σύλλογος Θάσου ο 
«Γλαύκος», και ο σύλλο-
γος Ποντίων «Διογένης 
ο Συνωπευς».

Το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στην Ποταμιά

Σε λειτουργία εφαρμογή 
– πλατφόρμα ευρέσεως 
εργασίας στo νησί Θάσο 
από τον Δήμο Θάσου, 
ύστερα από αίτημα των 
επιχειρήσεων για στήρι-

ξη στο πρόβλημα έλλει-
ψης προσωπικού

Ανταποκρινόμενος ο Δήμος 
της Θάσου σε αίτημα Επι-
χειρηματιών του Τουρισμού 

για στήριξη στο πρόβλημα 
της έλλειψης προσωπικού, 
ανακοινώνει τη λειτουργία 
εφαρμογής – πλατφόρμας, 
στην ιστοσελίδα του Δή-
μου, μέσω της οποίας θα 

δηλώνονται αγγελίες θέσε-
ων εργασίας.

Πρόκειται για την εφαρ-
μογή «THASSOS JOBS» 
(https://www.thassosjobs.
gr/ ), η οποία ήδη ξεκί-
νησε να λειτουργεί μέσω 
της ιστοσελίδας του Δή-
μου Θάσου (https://www.
thassos.gr ).

Με την εφαρμογή δίνεται η 
δυνατότητα σε όλους τους 
εργοδότες της Θάσου, κα-
τόπιν της δωρεάν εγγρα-
φής τους, να αναρτούν 
αγγελίες ευρέσεως προσω-
πικού για τις επιχειρήσεις 
τους, ενώ παράλληλα δίνε-
ται η δυνατότητα εύρεσης 
εργασίας σε ανέργους που 
επιθυμούν να εργαστούν 
σε επιχειρήσεις της Θάσου 
που τους αναζητούν και 
τους χρειάζονται.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θά-
σου Λευτέρης Κυριακί-
δης δήλωσε:

«Σε συνεργασία με τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρ-
χο Τουρισμού και τον 
Εντεταλμένο Σύμβουλο 
Τουρισμού στηρίζου-
με έμπρακτα τις Τουρι-
στικές Επιχειρήσεις της 
Θάσου. Ευχόμαστε οι 
επιχειρηματίες της Θά-
σου να αγκαλιάσουν 
την προσπάθειά μας και 
να συμμετέχουν ενεργά 
τόσο προς όφελός τους 
αλλά και προς όφελος 
των ανέργων συμπολι-
τών μας που αναζητούν 
εργασία».

Σχετικά ο Αντιδήμαρχος 
Τουρισμού Θάσου Δημή-
τρης Μαριός δήλωσε:

«Ο Δήμος Θάσου βρί-
σκεται δίπλα στους 
επαγγελματίες του του-
ρισμού προσπαθώντας 
να τους βοηθήσουμε σε 
κάθε τους πρόβλημα ι».

Σχετικά ο Εντεταλμένος 
Σύμβουλος Τουρισμού 
Θάσου Αλέξανδρος Γκά-
γκος δήλωσε:

«Συνεχίζουμε ενεργά την 
προσπάθειά μας να στη-
ρίζουμε τους επαγγελμα-
τίες του τουρισμού που 
αποτελούν μέρος της ει-
κόνας του τόπου μας ως 
τουριστικού προϊόντος».

Δουλειά στη Θάσο μέσω της εφαρμογής Thassosjobs!
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Ακολουθεί η ανακοίνωση 
της παράταξης :

Επειδή μας απάντησε ο 
Αντιδήμαρχος Καθαριό-
τητας στην ανακοίνωση 
που κάναμε για τα πε-
ταμένα στρώματα στον 
ΧΥΤΑ Καβάλας, θα ήθε-
λα να ρωτήσω και τον 

Δήμαρχο Καβάλας και 
τον κ. Σταυρίδη μερικά 
πράγματα:

• Γνωρίζει ο περι-
φερειακός φορέ-
ας διαχείρισης των 
απορριμμάτων, η 
ΔΙΑΑΜΑΘ, ότι η δι-
οίκηση του Δήμου 
Καβάλας πετάει 
ογκώδη απορρίμμα-
τα στη χωματερή;

Εγώ λέω ότι δεν το γνω-
ρίζει, γιατί απαγορεύεται 
δια ροπάλου οι Δήμοι να 
πετάνε ογκώδη απορρίμ-
ματα στους ΧΥΤΑ.

Καταλαβαίνουν ο Δή-
μαρχος Καβάλας και ο 
Αντιδήμαρχος Καθα-

ριότητας ότι ΓΙΑ ΑΚΟ-
ΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ θα είναι 
υπεύθυνοι για πρόστιμα 
σε βάρος του Δήμου, 
που θα τα πληρώσουν οι 
δημότες;

• Του φάνηκε ακρι-
βός ο ιδιώτης του 
κ. Σταυρίδη που του 
ζήτησε 100 ευρώ 
τον τόνο για τη δι-
αχείριση των ογκω-
δών;

Μήπως ο κ. Σταυρίδης 
ζήτησε να έχει διαχείριση 
επιπέδου “πέντε αστέ-
ρων”, αλλά ήθελε να 
πληρώνει για διαχείριση 
“δύο αστέρων”;

Και τελοσπάντων, ο Δή-

μαρχος λέει συνέχεια 
ότι είναι προτιμότερο να 
παίρνεις το ακριβότερο 
και το καλύτερο αντί για 
το φτηνότερο. Γιατί εδώ 
“τα άλλαξε” και του φά-
νηκε ακριβός ο ιδιώτης;

• Ο ίδιος ο κ. Σταυ-
ρίδης δεν έλεγε ότι 
πρέπει η διαχείριση 
των ογκωδών να γί-
νεται από πιστοποιη-
μένες εταιρείες;

Γιατί απέσυρε λοιπόν το 
ενδιαφέρον του, όταν 
ο ιδιώτης του απέδειξε 
ότι είναι πιστοποιημένος; 
Μήπως δεν το περίμενε 
να είναι πιστοποιημένος 
και αιφνιδιάστηκε;

Έπειτα, δεν ξέρει ο κ. 
Σταυρίδης ότι η πιστο-
ποιημένη διαχείριση έχει 
ακριβότερο κόστος;

Λέμε λοιπόν στον κ. 
Σταυρίδη το εξής: όποιος 
θέλει να πηγαίνει στη 
Θεσσαλονίκη μέσω Κρή-
της με το αεροπλάνο, θα 
πληρώνει και τις ανάλο-
γες χρεώσεις.

Εξάλλου, αυτό κάνει τρία 
χρόνια τώρα ο Δήμαρ-
χος Καβάλας: πληρώνει 
“ακριβά” εκείνους τους 
ιδιώτες που θέλει και θε-
ωρεί “καλύτερους”…

Επειδή όμως ακούμε 
τον κ. Σταυρίδη και τον 
κ. Μουριάδη να “ζορί-

ζονται” στο θέμα των 
απορριμμάτων και να 
μας λένε ότι δεν ξέρουν 
τι άλλο να κάνουν, τους 
δίνουμε εμείς τη λύση: 
μπορούν να παραιτη-
θούν και να αναλάβουν 
άλλοι που ξέρουν τι να 
κάνουν.

Απ’ το να μας χρεώνουν 
εμάς τους υπόλοιπους 
δημότες διπλά και τρι-
πλά για τη διαχείριση 
των ογκωδών, είναι προ-
τιμότερο να αφήσουν 
άλλους να κάνουν τη 
δουλειά σωστά και νοι-
κοκυρεμένα…

Μάκης Παπαδόπουλος
Αν δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν για τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων, υπάρχει και η παραίτηση…

Συνάντηση με το Προ-
εδρείο των συνεργα-
ζόμενων συνταξιουχι-
κών οργανώσεων της 
Π.Ε. Καβάλας (ΙΚΑ – 
ΟΑΕΕ – Β.Φ.Λ. – Ν.Α.Τ. 

– Δημοσίου) είχε σήμε-
ρα, Πέμπτη, 28 Απρι-
λίου 2022, ο Βουλευ-
τής Π.Ε. Καβάλας της 
Νέας Δημοκρατίας, κ. 
Μακάριος Λαζαρίδης.

Ανταλλάχθηκαν απόψεις 
για όλα τα τρέχοντα ζη-
τήματα που απασχολούν 
τους συνταξιούχους, με 
ιδιαίτερη αναφορά να γί-
νεται στη μηνιαία παρα-
κράτηση από τη συνολι-
κή σύνταξή τους, ποσού 
0,20 ευρώ, η οποία από 
το 2018 δεν επιστρέφει 
ως χρηματοδότηση για 
το λειτουργικό κόστος 
των οργανώσεών τους.

Ο κ. Λαζαρίδης δεσμεύ-
τηκε να κάνει ό,τι μπο-
ρεί για να διευθετηθεί 
η εκκρεμότητα αυτή, 
υπογραμμίζοντας πα-
ράλληλα τις μέχρι τώρα 
κυβερνητικές πρωτοβου-
λίες για την αύξηση του 
διαθέσιμου εισοδήματος 

των συνταξιούχων.

Στο πλαίσιο αυτό, διε-
μήνυσε ότι «η Κυβέρνη-
ση στηρίζει εμπράκτως 
τους συνταξιούχους» και 
υπενθύμισε:

* Τις μόνιμες αυξήσεις 
σε συνταξιούχους με 30 
χρόνια ασφάλισης και 
άνω με το N. 4670/2020. 
Έτσι, περισσότεροι από 
225.000 συνταξιούχοι 
είδαν μόνιμες αυξήσεις 
από 0,56% έως 7,21% 
(αναλόγως των χρόνων 
ασφάλισης), λόγω της 
αναπροσαρμογής των 
ποσοστών αναπλήρω-
σης.

* Τις αυξήσεις στις επι-

κουρικές συντάξεις, 
καθώς ακυρώθηκε νο-
μοθετικά η περικοπή 
όσων είχαν άθροισμα 
μηνιαίας κύριας και επι-
κουρικής άνω των 1.300 
ευρώ. Αποτέλεσμα, η 
μεσοσταθμική μηνιαία 
σύνταξη των νέων συ-
νταξιούχων επικουρικής 
γήρατος να είναι αυξη-
μένη από 196 ευρώ (τέ-
λος 2018) σε 222 ευρώ 
στο τέλος του 2021.

* Τις πρόσθετες αυξή-
σεις σε επιμέρους ομά-
δες συνταξιούχων: Στους 
συνταξιούχους που ερ-
γάζονται καθώς το «πέ-
ναλτι παράλληλης εργα-
σίας» μειώθηκε από 60% 
σε 30%, στις συντάξεις 

που καταβάλλονται στα 
ορφανά τέκνα αφού 
πλέον δικαιούνται σύ-
νταξη και από τους δύο 
γονείς σε ποσοστό 50% 
και στη σημαντική μείω-
ση της λεγόμενης «προ-
σωπικής διαφοράς» για 
550.000 συνταξιούχους 
με πάνω από 30 χρόνια 
ασφάλισης.

* Την αύξηση του εισο-
δήματος μέσω της ευνο-
ϊκότερης φορολόγησης, 
αφού μειώθηκε σε 9% 
από 22% ο φορολογικός 
συντελεστής για ετήσια 
εισοδήματα από συντά-
ξεις και μισθούς έως 
10.000 ευρώ και κατά 
1% για εισοδήματα άνω 
των 20.000 ευρώ.

Μακάριος Λαζαρίδης
Η Κυβέρνηση στηρίζει εμπράκτως τους συνταξιούχους

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
Καβάλας Αλέξης Πολίτης 
με επείγουσα επιστολή 
που απέστειλε σήμερα 
προς την εταιρεία ΕΓΝΑ-
ΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ζήτησε 
να ενημερωθεί για τη 
διακοπή της κυκλοφορί-
ας οχημάτων στον κόμβο 
Αγ. Ανδρέα, για το πότε 
θα ολοκληρωθεί το έργο 
κατασκευής πλευρικών 
διοδίων και για τρόπους 
αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων που έχουν 
προκύψει.

Επείγουσα επιστολή Αλέξη Πολίτη προς την Εγνατία Οδός Α.Ε
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Την επέκταση του Περι-
βαλλοντικού Τέλους και 
στα εισαγόμενα μετα-
χειρισμένα αυτοκίνητα 
αλλά και φορτηγά που 
πληρούν την οδηγία 
Euro 5b αποφάσισε τε-
λικά το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργει-
ας κάνοντας με αυτό τον 
τρόπο απαγορευτική την 
εισαγωγή των συγκεκρι-
μένων οχημάτων στην 
Ελλάδα.

Σύμφωνα με αποκλει-
στικές πληροφορίες του 
Newsauto.gr το Περιβαλ-
λοντικό Τέλος που θα κα-
ταβάλλουν όσοι εισάγουν 
μεταχειρισμένα αυτοκίνη-
τα και φορτηγά τα οποία 
πληρούν την οδηγία ρύ-
πων Euro 5b ανέρχεται σε 
1.000 ευρώ όπως δηλαδή 
ακριβώς ισχύει και για τα 
εισαγόμενα μεταχειρισμένα 
οχήματα που πληρούν την 
οδηγία ρύπων Euro 5a. Τα 
συγκεκριμένα αυτοκίνητα 
έχουν πρώτη Άδεια Κυκλο-
φορίας από το 2012 έως 
και το 2014 δηλαδή αφορά 
οχήματα με ηλικίες από 10 
έως και 8 έτη.

Η σχετική τροπολογία η 
οποία κατατέθηκε έχει τίτ-
λο: «Κύρωση Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου 
”Επείγουσες φορολογικές, 
τελωνειακές και συναφείς 
ρυθμίσεις, επείγουσες δι-
ατάξεις για τη διασφάλιση 
του δικαιώματος αποτελε-
σματικής δικαστικής προ-
στασίας”» το οποίο είναι 
έτοιμο για συζήτηση στη 
Βουλή και όπως αποκάλυ-

ψε το Newsauto.gr, προ-
βλέπει την καταβολή Πε-
ριβαλλοντικού Τέλους σε 
παλαιά, ρυπογόνα μεταχει-
ρισμένα οχήματα το οποίο 
υπολογίζεται σε 3.000 
ευρώ για όσα πληρούν την 
οδηγία ρύπων Euro 4 και 
1.000 ευρώ σε όσα πλη-
ρούν την οδηγία ρύπων 
Euro 5a και Euro 5b.
Από το Περιβαλλοντικό Τέ-
λος εξαιρούνται τα επιβα-
τικά αυτοκίνητα άνω των 
τριάντα (30) ετών, τα οποία 
προορίζονται να κυκλοφο-
ρήσουν αποκλειστικά ως 
αυτοκίνητα ιστορικού ενδι-
αφέροντος.

Επίσης από την καταβο-
λή του Περιβαλλοντικού 
Τέλους εξαιρούνται και 
όσα αυτοκίνητα ή φορτη-
γά Euro 5b έχουν δήλωση 
άφιξης οχήματος ή δηλω-
τικά εισαγωγής τα οποία 
έχουν καταβληθεί έως την 
ημερομηνία δημοσίευσης 
της σχετικής τροπολογίας.

Όπως χαρακτηριστικά επι-
σημαίνεται στην σχετική 
τροπολογία που θα περι-
λαμβάνεται στην Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου: «Στις υποπερ. αβ΄ των 
περ. α’ των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 5 του ν. 4710/2020 
(Α’ 142), περί επιβολής πε-
ριβαλλοντικού τέλους και 
απαγόρευσης εισαγωγής 
οχημάτων, προστίθεται νέα 
κατηγορία υπόχρεων αυτο-
κινήτων και οι παρ. 1 και 2 
διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Για τα επιβατικά αυτοκί-
νητα της παρ. 1 του άρθρου 
121 του ν. 2960/2001 (Α` 
265), ισχύουν τα εξής:
α) Επιβάλλεται, επιπλέον 
του τέλους ταξινόμησης, 
έκτακτο περιβαλλοντικό 
τέλος:

αα) ύψους τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000), εφόσον υπά-
γονται στις εκ κατασκευής 
προδιαγραφές ευρωπαϊ-

κών προτύπων εκπομπών 
καυσαερίων Euro 4, όπως 
αυτές ορίζονται στην υπ’ 
αρ. 4179/346/21.01.2000 
κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας, 
Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Δημοσίων Έργων 
και Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών (Β` 182) ή μετα-
γενέστερες τροποποιητικές 
αυτής,

αβ) ύψους χιλίων (1.000) 
ευρώ, εφόσον υπάγονται 
στις εκ κατασκευής προδι-
αγραφές ευρωπαϊκών προ-
τύπων εκπομπών καυσαε-
ρίων Euro 5a και Εuro 5b, 
όπως αυτές ορίζονται στον 
Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 
715/2007 της 20ής Ιουνί-
ου 2007 και στον Κανονι-
σμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 692/2008 
της 18ης Ιουλίου 2008.

β) Απαγορεύεται η ταξινό-
μηση, εφόσον υπάγονται 
στις εκ κατασκευής προδι-
αγραφές ευρωπαϊκών προ-
τύπων εκπομπών καυσαε-
ρίων Euro 3, 2 και 1, όπως 
αυτές ορίζονται στην υπαρ. 
28433/2448/2.7 .1992 
κοινή απόφαση των 
<strong>Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας</strong>, 
<strong>Περιβάλλοντος, 
Χωροταξ ίας</s t rong> 
και <strong>Δημοσί-
ων Έργων</strong> και 
<strong>Μεταφορών και 
Επικοινωνιών</strong> (Β 
542) και στην υπαρ. 6765/ 
511/3.3.1995 κοινή από-
φαση των <strong>Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξί-
ας και Δημοσίων Έργων και 
Μεταφορών</strong> και 
<strong>Επικοινωνιών</
strong> (Β 194) ή μετα-
γενέστερες τροποποιητικές 
αυτών, ή εφόσον δεν υπά-
γονται σε προδιαγραφές 
ευρωπαϊκού προτύπου εκ-
πομπών ρύπων (Euro) συμ-
βατικής τεχνολογίας και για 
τα οποία δεν αποδεικνύο-
νται οι εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα. Από την πα-
ρούσα εξαιρούνται τα επι-
βατικά αυτοκίνητα άνω των 
τριάντα (30) ετών, τα οποία 
προορίζονται να κυκλοφο-
ρήσουν αποκλειστικά ως 
αυτοκίνητα ιστορικού ενδι-
αφέροντος.

2.Για τα φορτηγά αυτοκί-
νητα των περ. β’, γ’, ε’ της 
παρ. 1 του άρθρου 123 του 
ν. 2960/2001 και τις μετα-
χειρισμένες βάσεις αυτών,

α) επιβάλλεται, επιπλέον 
του τέλους ταξινόμησης, 
έκτακτο περιβαλλοντικό 
τέλος:

αα) ύψους τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000), εφόσον υπά-
γονται στις εκ κατασκευής 
προδιαγραφές ευρωπαϊ-
κών προτύπων εκπομπών 
καυσαερίων Euro 4, όπως 
αυτές ορίζονται στην υπ’ 
αρ. 4179/346/21.1.2000 
κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας, 
Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Δημοσίων Έργων 
και Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών (Β΄ 182) ή μετα-
γενέστερες τροποποιητικές 
αυτής,

αβ) ύψους χιλίων (1.000) 
ευρώ, εφόσον υπάγονται 
στις εκ κατασκευής προ-
διαγραφές ευρωπαϊκών 
προτύπων εκπομπών καυ-
σαερίων Euro 5a και Εuro 
5b, όπως αυτές ορίζονται 
στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 715/2007 της 20ης 
Ιουνίου 2007 (L 171) και 
στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 692/2008 της 18ης 
Ιουλίου 2008 (L 199),

β) απαγορεύεται η ταξινό-
μηση, εφόσον υπάγονται 
εκ κατασκευής στις προδι-
αγραφές ευρωπαϊκών προ-
τύπων εκπομπών καυσαε-
ρίων Euro 3, 2 και 1, όπως 
αυτές ορίζονται στην υπαρ. 
28433/2448/2.7 .1992 
κοινή απόφαση των 

<strong>Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Περιβάλ-
λοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και Μετα-
φορών και Επικοινωνιών</
strong> (Β’ 542) και στην 
υπ αρ. 6765/511/3.3.1995 
κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας, 
Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Δημοσίων Έργων 
και Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών (Β’ 194) ή μεταγε-
νέστερες τροποποιητικές 
αυτών, ή εφόσον δεν υπά-
γονται σε προδιαγραφές 
ευρωπαϊκού προτύπου εκ-
πομπών ρύπων (Euro) συμ-
βατικής τεχνολογίας και για 
τα οποία δεν αποδεικνύο-
νται οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα.»

Μεταβατική διάταξη περι-
βαλλοντικού τέλους οχη-
μάτων

Για τα οχήματα, για τα 
οποία έχει υποβληθεί Δή-
λωση Άφιξης Οχήματος 
(Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά εισα-
γωγής , πριν την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, δεν 
υφίσταται η υποχρέωση 
καταβολής του περιβαλλο-
ντικού τέλους των υποπερ. 
αβ’ των περ. α των παρ. 1 
και παρ. 2 του άρθρου 5 
του ν. 4710/2020 (Α’ 142), 
όπως αυτή τροποποιείται 
με το άρθρο 1 του παρό-
ντος, τα οχήματα, για τα 
οποία έχουν υποβληθεί 
κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος δήλωση άφιξης 
οχήματος (Δ.Α.Ο.) ή δηλω-
τικά εισαγωγής.

Δεν καταλαμβάνονται από 
την υποχρέωση καταβο-
λής του περιβαλλοντικού 
τέλους των υποπερ. αβ’ 
των περ. α’ των παρ. 1 και 
παρ. 2 του άρθρου 5 του 
ν. 4710/2020 (Α’ 142), τα 
οχήματα τα οποία υπάγο-
νται στις εκ κατασκευής 
προδιαγραφές ευρωπαϊ-
κών προτύπων εκπομπών 
καυσαερίων Euro5b, για 

τα οποία έχουν υποβληθεί 
κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος δήλωση άφιξης 
οχήματος (Δ.Α.Ο.)  ή δηλω-
τικά εισαγωγής.»

Αντιδράσεις…

Η επιβολή Περιβαλλοντι-
κού Τέλους στα οχήματα 
που πληρούν τις οδηγίες 
ρύπων Euro 4 και Euro 5a 
είχε προκαλέσει την έντονη 
αντίδραση των εμπόρων 
μεταχειρισμένων αυτοκινή-
των οι οποίοι προσέφυγαν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καταθέτοντας και σχετική 
καταγγελία.

Να υπενθυμίσουμε πως η 
καταγγελία είχε γίνει απο-
δεκτή από την Κομισιόν και 
μάλιστα η χώρα μας έπρεπε 
να αποστείλει αιτιολογημέ-
νη απάντηση σχετικά με την 
επιβολή του Περιβαλλο-
ντικού Τέλους όσο και για 
την απαγόρευση εισαγωγής 
παλαιότερων οχημάτων.

Η απάντηση εστάλη στα 
τέλη Ιανουαρίου ωστόσο 
σύμφωνα με πληροφορί-
ες του Newsauto.gr η νέα 
εξέλιξη με την επέκταση 
της επιβολή του Περιβαλ-
λοντικού Τέλους και στα 
Euro 5b έχει ήδη προκαλέ-
σει την έκρηξη των εμπό-
ρων οι οποίοι ενημέρωσαν 
ήδη την Επιτροπή για τις 
νέες κινήσεις της Ελλάδας.

Να υπενθυμίσουμε πως αν 
η Κομισιόν αποφασίσει ότι 
η Ελλάδα παρανομεί τότε 
θα επιβάλλει απευθείας 
πρόστιμο στη χώρα μας 
καθώς υπάρχει δεδικασμέ-
νο με αντίστοιχη υπόθεση 
σε άλλο κράτος-μέλος και 
επίσης θα αναγκάζει την 
Ελλάδα να καταργήσει την 
άδικη νομοθεσία όπως και 
το Περιβαλλοντικό Τέλος 
στα μεταχειρισμένα αυτοκί-
νητα και φορτηγά!

Επίσημο
Περιβαλλοντικό χαράτσι 1.000 ευρώ στα παλιά ΙΧ
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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

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

Εκπτώσεις…
Μετά την καταδίκη του Κολοκοτρώνη και του Πλακούτα οι Βαυαροί Αντιβασιλείς αποφά-
σισαν να υποτάξουν και τους Μανιάτες. 

Έστειλαν λοιπόν 2 λόχους Βαυαρών με εντολή να γκρεμίσουν και τους Πύργους της Μά-
νης. Προφανώς υποτίμησαν τους Μανιάτες. 

Το αποτέλεσμα ήταν πλήρης αποτυχία της επιχείρησης και επιπλέον οι Μανιάτες συνέλα-
βαν 36 αξιωματικούς και στρατιώτες. 

Οι Βαυαροί ζήτησαν πίσω τους αιχμαλώτους προσφέροντας χρήματα. Όμως οι Μανιάτες 
επέλεξαν έναν πρωτότυπο τρόπο να προσβάλουν τους Βαυαρούς. 

Απαίτησαν ένα Ισπανικό τάληρο για κάθε στρατιώτη (τεράστιο ποσό) και μόνο μία δραχμή 
για κάθε αξιωματικό (ασήμαντο ποσό).

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

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ
Πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, στο πολεμικό συμβού-
λιο που βρισκόταν σε εξέλιξη με πολλές διχογνωμίες και 
ένταση, ο Κορίνθιος στρατηγός Αδείμαντας, διαφωνώντας με 
τις θέσεις του Θεμιστοκλή, του είπε περηφρονητικά:
‘’Μη λησμονείς ότι εδώ δεν εκπροσωπείς ελεύθερη πατρίδα 
(την Αθήνα είχαν καταλάβει οι Πέρσες).

‘’Ναι’’, απάντησε ο Θεμιστοκλής, εξοργισμένος όμως για τη 
βλασφημία, συνέχισε, ‘’Εν όσω οι Αθηναίοι έχουν 200 πο-
λεμικές τριήρεις μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη πατρίδα 
από τη δική σου!

1.5.1917  Το 2ο τάγμα του 1ου Συντάγματος Σερ-
ρών καταλαμβάνει την αμυντική τοποθεσία Ραβινέ 
(ανατολικά του Σκρά). Πρόκειται για λαμπρή νίκη 
του Ελληνικού Στρατού και του δίνει υψηλό γόη-
τρο.

3.5.1829 Ελληνικές Δυνάμεις υπο τον Αυγουστίνο 
Καποδίστρια πολιορκούν τους Τούρκους του Με-
σολογγίου και του Αιτωλικού και τους αναγκάζουν 
να παραδοθούν.

‣ 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’

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
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Ο αμυντικός αναλυτής, 
Επίτιμος Διοικητής Διοί-
κησης Αεροπορικής Υπο-
στήριξης (ΔΑΥ), Επίτιμος 
Πρόεδρος Ένωσης Απο-
στράτων Αξιωματικών 
Αεροπορίας και Αντιπτέ-
ραρχος ε.α., Κωνσταντί-
νος Ιατρίδης εξηγεί τα 
σημαντικά λάθη και πα-
ραλείψεις των Ρώσων 
στην επίθεση που εξα-
πέλυσαν στην Ουκρανία. 
Άριστος γνώστης των 
στρατιωτικών θεμάτων, 
έχει «οργώσει» επί δε-
καετίες τον ελληνικό 
ουρανό, αναχαιτίζοντας 
στο Αιγαίο την Τουρκι-
κή επιθετικότητα. Σε μία 
αποκλειστική του συνέ-
ντευξη στο ENAchannel, 
περιγράφει την κατάστα-
ση στα πεδία των μαχών 
της Ουκρανίας και δίνει 
τις εκτιμήσεις του για 
την εξέλιξη της ρωσικής 
εισβολής.

Ήταν αυτό τελικά το 
αρχικό σχέδιο του 
Πούτιν; Η έκανε ση-
μαντικά λάθη και πα-
ραλείψεις  ακολουθώ-
ντας πλέον ένα δικό 
του Plan B;

Ότι είναι έξυπνος είναι, 
παρόλα αυτά όμως στον 
αρχικό του σχεδιασμού 
σε ότι αφορά τον πό-

λεμο παρόλο που τον 
ονόμασε ως μία ειδική 
στρατιωτική επιχείρη-
ση που δεν είναι και το 
βλέπουμε με όλα αυτά 
που συμβαίνουν είναι 
ένας πραγματικός πόλε-
μος, έκανε λάθη. Έκανε 
λάθη τραγικά, τα οποία 
του στοίχισαν και σε οι-
κονομικό επίπεδο αλλά 
και σε έμψυχο και άψυχο 
υλικό. Είχε τεράστιες κα-
ταστροφές και βεβαίως 
ταρακουνήθηκε και το 
πολιτικό του κεφάλαιο 
στο εσωτερικό της Ρω-
σίας.

 Το ότι θα υφίσταται κυ-
ρώσεις το γνώριζε. Ότι 
θα υφίσταται αυτές τις 
μεγάλες απώλειες και 
σε έμψυχο αλλά και σε 
άψυχο δεν το περίμενε 
διότι ο σχεδιασμός του 
αρχικώς ήταν να κάνει 
μία σύντομη επιχείρηση 
όπως την ονόμασε ένα 
γρήγορο πόλεμο της 
τάξεως της μιας εβδο-
μάδας ήταν 10 ημερών 
και να τελειώνει ο σχε-
διασμός του. Δηλαδή ο 
στόχος του αρχικά ήταν 
να καταλάβει την Ου-
κρανία χωρίς να λάβει 
υπόψη του κάποιους πα-
ράγοντες, παρόλα αυτά 
απεδείχθη, ότι λόγω της 
αντίστασης των Ουκρα-

νών δεν τα κατάφερε με 
αποτέλεσμα να είμαστε 
σήμερα στους δύο μήνες 
και να μην έχει ολοκλη-
ρωθεί η πρώτη φάση του 
σχεδίου του.

Σε αυτό απέτυχε βεβαί-
ως και τώρα βλέπουμε 
να διορθώνει τα αρχικά 
λάθη του και να χρησι-
μοποιεί τα αεροσκάφη 
ως αεροπορική υποστή-
ριξη τα οποία στην αρχή 
του πολέμου δεν τα χρη-
σιμοποίησε σε χτυπήμα-
τα όπως είναι αποθήκες 
καυσίμων, πυρομαχικών, 
όπως επίσης και στρα-
τηγικούς στόχους όπως 
είναι η γέφυρα στα δυτι-
κά της Ουκρανίας κοντά 
στα σύνορα της Μολδα-
βίας από όπου εκεί προ-
ωθούνται πλέον οπλικά 
συστήματα δηλαδή η 
βοήθεια σε στρατιωτικό 
υλικό από πλευράς Δύ-
σης. Άρα λοιπόν βλέπου-
με ότι αλλάζει τακτική ο 
Πούτιν και βεβαίως σε 
ότι αφορά το Ντόνμπας 
εξυπηρετεί τη γεωγρα-
φική διαμόρφωση γιατί 
είναι πλησίον της Ρωσίας
. 
Έμμεσες απειλές Πού-
τιν για χρήση πυρηνι-
κών «αν απειληθεί η 
ασφάλεια της Ρωσί-
ας»

Ο Πούτιν προειδοποίη-
σε για τις συνέπειες της 
εξωτερικής ανάμειξης 
στη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία, αφήνοντας, 
μάλιστα, έμμεσες αιχμές 
ακόμα και για τη χρήση 
πυρηνικών. Σύμφωνα με 
τον Ρώσο πρόεδρο, εάν 
κάποιος προσπαθήσει 
να παρέμβει στα γεγο-
νότα και να δημιουργή-
σει απαράδεκτες στρα-
τηγικές απειλές για τη 
Ρωσία, τότε η απάντηση 
θα είναι «αστραπιαία και 
γρήγορη». Αυτή τη στιγ-
μή προσπαθεί να πιέσει 
τη Δύση ή αν θέλετε να 
την εξαναγκάσει ώστε η 
Δύση να την αποδεχτεί 
ως ισότιμη δύναμη. Αυ-
τός ήταν ο στόχος του 
και βεβαίως ο στόχος 
του Πούτιν δεν είναι να 
διαπραγματευτεί με τον 
Ζελενσκι. Ο κύριος στό-
χος του είναι να έρθει 
σε μία συζήτηση, σε μία 
διαπραγμάτευση με την 
Δύση και εδώ εννοούμε  
την Αμερική προκειμένου 
να υπάρξει μία γενικό-
τερη λύση, μία αν θέλε-
τε παγκόσμια ειρήνη και 
βεβαίως να καθορίζει τις 
σφαίρες επιρροής. Αυτός 
είναι ο στόχος του Πού-
τιν και εκεί αποβλέπει 
χρησιμοποιώντας ταυ-

τόχρονα και τις απειλές 
του. 

Το δεύτερο όπλο του 
είναι η πίεση της Ου-
κρανίας με τους βομ-
βαρδισμούς και τις κατα-
στροφές με τους χιλιάδες 
νεκρούς,  να εξωθήσει 
εκατομμύρια ουκρανών 
προς τη δύση προκειμέ-
νου να την πιέσει και ας 
μην κοιτάμε που είμαστε 
ακόμη τώρα στο δεύτερο 
μήνα του πολέμου αργό-
τερα αυτοί οι άνθρωποι 
περίπου 5 εκατομμύρια 
και μπορεί να αυξηθούν 
ακόμα περισσότερο δεν 
θα γυρίσουν εκεί. 

Το τρίτο όπλο που έχει 
είναι η ενέργεια και εί-
ναι κάτι το οποίο πραγ-
ματικά δημιουργεί προ-
βλήματα. Άλλωστε όλες 
αυτές οι κυρώσεις τις 
οποίες επέβαλε η Δύση 
στην Ρωσία δεν έχουν 
άμεσες επιπτώσεις μόνο 
στην πλευρά της Ρωσίας 
αλλά και στη Δύση, διό-
τι η Ευρώπη είναι κατά 
44,5% εξαρτημένη από 
το ρωσικό φυσικό αέριο 
άρα είναι ένα μεγάλο 
πρόβλημα. 

Ποιες χώρες εξαρτώ-
νται από την Ρωσία 
– Πόσο «εξαρτημένη» 

είναι η Ελλάδα;

 Η Ευρώπη χρειάζεται μία 
πενταετία για να απεξαρ-
τοποιηθεί και δεν είναι 
εύκολο, εκεί ποντάρει 
και εκεί πιέζει η Ρωσία 
όπως είδαμε τελευταία 
με το να κλείνει τη στρό-
φιγγα στη Βουλγαρία και 
στην Πολωνία. Η  Γερμα-
νία  από την άλλη πλευ-
ρά έχει μεγάλη εξάρτηση 
από τη Ρωσία για φα-
νταστείτε να κλείσει τη 
στρόφιγγα,  που θα πάει 
η βιομηχανία της Γερμα-
νίας;  Η Γερμανία όπως 
ξέρετε πρέπει να πληρώ-
σει συμβόλαιο φυσικού 
αερίου στη Gazprom. 

Το συμβόλαιο θα πληρω-
θεί σε ευρώ ή σε δολά-
ρια, και όχι σε ρούβλια 
όπως αξιώνει η Μόσχα 
και αυτό είναι παραβίαση 
των όρων των συμβολαί-
ων που έχουν υπογράψει 
οι δύο πλευρές.  Όσον 
αφορά τα συμβόλαια τα 
οποία έχουν κάνει οι ευ-
ρωπαίοι με τη Ρωσία το 
συμβόλαιο της Ελλάδας 
τελειώνει τον Μάιο, με 
την εξάρτηση των ευρω-
παϊκών κρατών από το 
ρωσικό φυσικό αέριο να 
δείχνει ότι θα χρειαστούν 
αρκετοί μήνες, για να πε-
ριοριστεί ουσιαστικά.

Η σκληρή ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία
Κ. Ιατρίδης
Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να ισοπεδώσει τα πάντα
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Είναι μία πραγματικότη-
τα γιατί το είχαμε  επι-
σημάνει εμείς εδώ και 
παρά πολύ καιρό, γιατί  
το αφήγημα του κυρίου 
Χατζηδάκη, ότι θα βγά-
λουμε το Χρηματιστήριο 
Ενέργειας και θα έχου-
με μειωμένες τιμές στην 
ενέργεια, τελικά δια-
ψεύστηκε. Και μας έλεγε 
ακόμα ότι θα φέρει τους 
καλύτερους κι πιο ειδι-
κούς. Και εμείς πέσαμε 
έξω, γιατί σαν συνδικά-
το, από τον Αύγουστο 
του 2021, λέγαμε ότι 
αυξήσαμε γύρω στα 30 
με 35% και πέσαμε έξω 
γιατί  οι αυξήσεις ήταν 
60 με 70%. Πρέπει να 
καταλάβει το αφήγημα 
της η κυβέρνηση ότι δεν 
ισχύει και πρέπει να δώ-
σει σημασία στους πολί-
τες στους καταναλωτές 
γιατί αυτοί οι καταναλω-
τές έχουν περάσει πολύ 
δύσκολα τα τελευταία 
15 χρόνια. Είχαμε την οι-
κονομική κρίση μέσα από 
τα μνημόνια, είχαμε την 
πανδημία και τελευταία 
έχουμε και την ενεργεια-
κή κρίση. Άρα πρέπει να 
δώσει ενδιαφέρον και 

να μην έχουμε διακοπές 
ρεύματος, διότι πολλά 
παιδιά δίνουν εξετάσεις, 
δίνουν πανελλαδικές, 
δίνουν εξετάσεις στα 
σχολεία και πρέπει να 
συμπαρασταθούμε ενώ 
επίσης θα πρέπει στην 
κοινωνια να είμαστε αλ-
ληλέγγυοι ο ένας με τον 
άλλον. 

Εμείς θέλουμε να ξημε-
ρώσουμε για αυτό και 
κάναμε έγκληση από την 
αρχή στην κυβέρνηση, 
γιατί οι τεχνικοί δεν είναι 
αυτοί που ευθύνονται 
και κάνουν τις διακοπές, 
ευθύνονται οι πάροχοι 
που δίνουν τις εντολές 
μαζί με την κυβέρνηση. 
Και πρέπει να είναι κα-
τανοητό απέναντι στην 
κοινωνία και στους κα-
ταναλωτές γιατί πολλές 
φορές την πληρώνουμε 
εμείς ως υπηρεσία της 
ΔΕΗ, είτε με πυροβο-
λισμούς, είτε με χτυπή-
ματα, είτε με βρίσιμο 
και όπως κατάλαβε έτσι 
πρέπει να υπερασπίσου-
με την δουλειά μας αλλά 
κυρίως την αξιοπρέπεια 
μας. Έχουμε δεχτεί και 

απειλές για την ζωή μας , 
έχουμε τραυματιστεί από 
πολίτες λόγω των διακο-
πών ηλεκτρικού ρεύμα-
τος. Είχαμε πολλά τέτοια 
γεγονότα το προηγούμε-
νο χρονικό διάστημα για 
αυτό και επισημάνουμε 
ότι δεν μπορούμε εμείς 
και δεν ευθυνόμαστε 
εμείς που είμαστε στην 
πρώτη γραμμή όποτε 
χρειάζεται ο καταναλω-
τής, είτε είναι χιόνια, είτε 
είναι φωτιές, είτε χρει-
άζεται να συμπαραστα-
θούμε και να βρεθούμε 
δίπλα. Είμαστε και εμείς 
ένα κομμάτι αυτής της 
κοινωνίας για αυτό κι 
έχουμε ανησυχήσει από 
την πρώτη στιγμή, διότι 
δεν μπορούν άλλο να γί-
νονται τέτοιες διακοπές. 
Γιατί δεν είναι η εποχή 
όπου οι λογαριασμοί 
ήταν πολλοί χαμηλοί. Οι 
λογαριασμοί πλέον ξε-
περνούν έναν μισθό ή 
μια σύνταξη. Αλλά κατα-
λαβαίνετε πως υπάρχει 
μεγάλη δυσκολία από 
πλευράς των καταναλω-
τών να ανταποκριθούν 
σε αυτές τις νέες, αυ-
ξημένες τιμές. Και όσοι 

διακανονισμοί και να 
γίνουν, πάλι διακανονι-
σμός στο διακανονισμό, 
κάποια στιγμή θα φτάσει 
να πληρώσει όλο το μη-
νιάτικο μισθό σε διακα-
νονισμό του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

Η ΔΕΗ έχει περίπου 
26,5 χιλιάδες εντολές  
διακοπές ηλεκτροδο-
τήσης 

Από 1 Απριλίου μέχρι 21 
Απριλίου έχουμε πάρει 
από την κυβέρνηση περί-
που 26,5 χιλιάδες εντο-
λές διακοπές ηλεκτρο-
δοτήσεις. Και μέχρι τώρα 
έχει εκτελεστεί το 25%, 
άρα καταλαβαίνεται έχει 
μείνει ένα πολύ μεγάλο 
κομμάτι ακόμα και δεν 
σταματάμε εδώ συνεχί-
ζουμε κανονικά και με 
άλλες διακοπές στο σύ-
στημα άρα αυξάνονται 
και πρέπει οι διακοπές 
αυτές να γίνουν όσο το 
δυνατόν γίνεται πιο σύ-
ντομα γιατί οι επιπτώσεις 
προς τους ιδιώτες παρό-
χους προς το ΔΕΔΗΕ 
είναι πολύ μεγάλες και 
πρέπει να πληρώνουν 

ρήτρα η εταιρία. Και 
έχουμε τέτοια φαινόμε-
να, η πίεση που υπάρχει 
το τελευταίο διάστημα 
ότι αν δεν γίνει τώρα η 
διακοπή τα πληρώνει η 
ΔΕΔΗΕ.
Μέσα στο Πάσχα κάναμε 
λίγες διακοπές μέχρι την 
Μεγάλη Τετάρτη, μέχρι 
δηλαδή της 21 Απριλίου. 
Ξεκινήσαμε όπως μετά 
το Πάσχα κανονικά γιατί 
γ πίεση που δεχόμαστε 
από τους παρόχους είναι 
πολύ μεγάλη. 

Ρητρα αναπροσαρμο-
γής και διακοπές ηλε-
κτροδότησης 

Οι διακοπές που κάνου-
με αφορούν και την ρή-
τρα αναπροσαρμογής, 
είναι μέσα στην τιμή. Οι 
λογαριασμοί που γίνο-
νται οι διακοπές δεν εί-
ναι λογαριασμοί με 300-
400 € αλλά ξεπερνούν 
τα 1.000 ευρώ. 

Για αυτό επισημάνουμε 
ότι αφήγημα το κυρίου 
Χατζηδάκι σε σχέση με 
την ρήτρα αναπροσαρ-
μογής, με το χρηματιστή-

ριο ενέργειας δεν ηταν 
σωστό. Θέλω να πω πως 
το προβλημα αυτό δεν 
είναι ευρωπαϊκό αλλά 
εγχώριο και πρέπει να το 
αντιμετωπίσουμε ως εγ-
χώριο. Αν υπολογισμού 
με από τον Ιανουάριο 
του 2021 με τον Ιανου-
άριο του 2022, που δεν 
είχαμε ούτε πόλεμο, η 
αύξηση περίπου τον λο-
γαριασμών ηταν κατά 
44% περισσότερο από 
τους Ευρωπαίους. Αλλά 
εκτος από αυτό το χρη-
ματιστήριο ενέργειας της 
χώρας μας υπολογίζεται 
στο 100%, στην Ευρώπη 
στο μεγαλύτερο ποσο-
στό είναι η Ελβετία με 
35%, η Γερμανία με 20% 
και η Πορτογαλία με την 
Ισπανία πήραν αποφά-
σεις τώρα και βγήκαν 
εκτος. 

Όπως με πολιτική ενέρ-
γεια έγινε το χρηματιστή-
ριο ενέργειας το 2021 με 
πολιτική απόφαση μπο-
ρεί και να σταματήσει 
γιατί δεν αντέχουν άλλο 
οι πολίτες να πληρώνει 
αυτούς τους λογαρια-
σμούς. 

Πρόεδρος Τεχνικών ΔΕΗ
 Έχουμε δεχτεί ακόμα και πυροβολισμούς από καταναλωτές!
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Λίστα με… απαγορευ-
τικά προϊόντα «δεί-
χνει» εταιρεία μετρή-
σεων

Μπροστά στη λαίλαπα 
της ακρίβειας οι κατα-
ναλωτές μειώνουν ακό-
μη και τις αγορές τους 
στα σούπερ μάρκετ, ενώ 
ταυτόχρονα αναζητούν 
φθηνότερα προϊόντα για 
να τα βγάλουν πέρα.

Το πρώτο τρίμηνο εφέ-
τος, οι πωλήσεις στην 
αγορά του οργανωμένου 
λιανεμπορίου τροφίμων 

(καταστήματα τροφίμων 
άνω των 100 τ.μ., Ηπει-
ρωτική Ελλάδα & Κρήτη, 
εξαιρούμενων των Νη-
σιών) σημείωσαν πτώση 
σε αξία κατά 1,4% σε 
σύγκριση με την αντί-
στοιχη περυσινή χρονική 
περίοδο, παρά τις αυξή-
σεις τιμών που πέρασαν 
στα ράφια των σούπερ 
μάρκετ όλο αυτό το διά-
στημα.

Η αρνητική τάση κατά 
το πρώτο τρίμηνο,  σύμ-
φωνα με την εταιρεία 
μετρήσεων NielsenIQ, 

οδηγείται από τα ταχυ-
κίνητα καταναλωτικά 
προϊόντα (FMCGs) στο 
σύνολό τους, ενώ οι με-
γάλες κατηγορίες των 
φρέσκων, αλλά και των 
bazaar προϊόντων πα-
ρουσιάζουν αρκετά πιο 
συγκρατημένες τάσεις, 
στο -0,3% και +0,8% 
αντίστοιχα.

Όσον αφορά στις επι-
μέρους κατηγορίες των 
ταχυκίνητων κατανα-
λωτικών προϊόντων 
(FMCG), τα τρόφιμα και 
ποτά σημειώνουν πιο με-
τριοπαθή αρνητική τάση, 
στο -1,2%, κυρίως λόγω 
των τροφίμων, καθώς τα 
ποτά και κυρίως τα αλ-
κοολούχα, κινούνται ση-
μαντικά πιο αρνητικά.

Επιπλέον, οι κατηγορί-
ες που αφορούν στα 
προϊόντα προσωπικής 
περιποίησης, καθώς και 
τα προϊόντα οικιακής 
χρήσης παρουσιάζουν 
μείωση στις πωλήσεις 
τους σε αξία σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίο-

δο του 2021 κατά -3,5% 
και -4,8% αντίστοιχα, 
καθώς συνεχίζεται η 
εκλογίκευση της κατανά-
λωσής τους, έπειτα από 
την εκτίναξη που είχαν 
σημειώσει, πολλές από 
αυτές, την περίοδο της 
πανδημίας.

Η ακρίβεια μικραίνει 
το καλάθι

Σύμφωνα με την 
NielsenIQ, αν αποδομη-
θεί η αρνητική τάση, που 
παρουσιάζουν τα FMCGs 
στο σύνολό τους, σε 
όγκο πωλήσεων και μέση 
μεταβολή των τιμών, δι-
απιστώνεται μια αύξηση 
των τιμών, με ταυτόχρο-
νη μείωση της ζήτησης.

Η μείωση αυτή πέρα από 
την εκλογίκευση της κα-
τανάλωσης πιθανότα-
τα οφείλεται και στην 
προσπάθεια των κατα-
ναλωτών να μειώσουν 
τις δαπάνες που πραγ-
ματοποιούν στα σούπερ 
μάρκετ, καθώς ο ευρύτε-
ρος πληθωρισμός και οι 

μεγάλες αυξήσεις τιμών, 
που έχουν σημειωθεί σε 
άλλες κατηγορίες προ-
ϊόντων και υπηρεσιών, 
όπως είναι η ενέργεια, 
τα καύσιμα κτλ., φαίνεται 
να έχουν μειώσει σε ένα 
βαθμό την αγοραστική 
δύναμη των καταναλω-
τών, ακόμη και για τις 
βασικές κατηγορίες των 
FMCGs.

9 στους 10 ανησυχούν 
για την αύξηση των 
τιμών

Την ίδια στιγμή ο κατα-
ναλωτής προβληματίζε-
ται για τις τιμές, καθώς 
νιώθει περισσότερο από 
ποτέ ότι ακολουθούν 
ανοδική πορεία, με μια 
ξεκάθαρη αύξηση στο 
ποσοστό αυτών που το 
αναφέρουν (από 72% 
στο 92%) στην ετήσια 
έρευνα των Shopper 
Trends της NielsenIQ.

Στροφή στην ιδιωτική 
ετικέτα

Ενδεικτικό του παρα-

πάνω είναι επιπλέον το 
γεγονός ότι η πορεία του 
μεριδίου των προϊόντων 
ιδιωτικής ετικέτας έχει 
πλέον αντιστραφεί φτά-
νοντας το πρώτο τρίμη-
νο του 2022 το 14,2% 
(εξαιρουμένου του 
Discount καναλιού), μια 
αυξητική τάση που ξε-
κίνησε από τα μέσα του 
2021 και έπειτα, οπότε 
και ξεκίνησαν να παρου-
σιάζονται γενικότερες 
πληθωριστικές τάσεις 
στην αγορά.

Αυτό συμβαίνει παρά το 
γεγονός ότι έχει περαι-
τέρω ενισχυθεί η προ-
ωθητική ένταση για τα 
Branded προϊόντα, η 
οποία έχει φτάσει στο 
64,6%, σε μια προσπά-
θεια συγκράτησης των 
τιμών τόσο από τους 
προμηθευτές όσο και 
από τις διαφορετικές 
λιανεμπορικές αλυσίδες, 
στο πλαίσιο του πολύ 
ανταγωνιστικού περι-
βάλλοντος, στο οποίο 
κινούνται.

Η ακρίβεια αδειάζει το καλάθι στα σούπερ μάρκετ

Αυξάνεται από σήμερα 
1η Μαϊου ο κατώτατος 
μισθόςκατά 50 ευρώ. 
Πλέον διαμορφώνεται 
στα 713 ευρώ, από 663 
ευρώ που ήταν τη 1η Ια-
νουαρίου 2022.

Μάλιστα, εάν συνυπολο-
γισθεί και η προηγούμενη 
αύξηση του κατώτατου 
μισθού (κατά 2%), προκύ-
πτει συνολική αύξηση κατά 
9,7%, ή 63 ευρώ το μήνα 
μέσα στο 2022 (από 650 
ευρώ διαμορφώθηκε στα 
713 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι την αύ-
ξηση του κατώτατου μι-
σθού είχε ανακοινώσει ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης σε τηλεοπτι-
κό του μήνυμά του. «Ένας 
15ος μισθός προστίθεται, 
στο εξής, στο εισόδημα των 
εργαζομένων», είχε τονίσει.

Η συγκεκριμένη αύξηση 
θα ισχύσει και για το κα-
θεστώς των τριετιών οι 
οποίες θα συνεχίσουν να 
καταβάλλονται σε όσους 
τις δικαιούνται. Συγκεκρι-
μένα, ο κατώτατος μισθός 
και το κατώτατο ημερομί-

σθιο προσαυξάνονται μέ-
χρι και 30% ανάλογα με 
τα έτη προϋπηρεσίας που 
έχει συμπληρώσει ο/η ερ-
γαζόμενος/η πριν τις 14 
Φεβρουαρίου του 2012. 
Συνεπώς ο μηνιαίος μικτός 
κατώτατος μισθός για τους 
εργαζόμενους με τρεις τρι-
ετίες μπορεί να είναι έως 
και 213 ευρώ υψηλότερος 
(713 ευρώ + 30%).

Η αύξηση του κατώτατου 
μισθού συμπαρασύρει και 
το επίδομα ανεργίας. Σή-
μερα το ημερήσιο επίδομα 
είναι 16,29 ευρώ και το 
μηνιαίο 407,25 ευρώ. Από 
σήμερα διαμορφώνονται 
αντίστοιχα στα 17,51 ευρώ 
το ημερήσιο και 438 ευρώ 
το μηνιαίο επίδομα (αύξηση 
κατά 31 ευρώ περίπου).

Αύξηση κατώτατου μι-
σθού: Τι ισχύει από σή-
μερα

– Υπάλληλος χωρίς τριετίες

Μισθός έως 30/4: 663 €
Μισθός από 1 η /5: 713 €

Αύξηση: 50 €

– Υπάλληλος με 1 τριετία

Μισθός έως 30/4: 729,30€
Μισθός από 1 η /5: 784,30€

Αύξηση: 55 €

– Υπάλληλος με 2 τριετίες

Μισθός έως 30/4: 795,60€
Μισθός από 1 η /5: 855,60€
Αύξηση: 60€

– Υπάλληλος με 3 τριετίες

Μισθός έως 30/4: 861,90€
Μισθός από 1 η /5: 926,90€
Αύξηση: 65 €

ΟΑΕΔ: Πόσο αυξάνονται 
τα επιδόματα από σήμε-
ρα

Όπως προαναφέρθηκε, η 
αύξηση του κατώτατου μι-
σθού που ισχύει από σήμε-
ρα επηρεάζει και τα επιδό-
ματα του ΟΑΕΔ.

Το επίδομα ανεργίας και 
το βοήθημα ανεργίας για 
τους αυτοτελώς απασχο-
λούμενους, τα προγράμμα-
τα νέων θέσεων εργασίας, 
το ειδικό βοήθημα λήξης 
ανεργίας, το βοήθημα 
λόγω επίσχεσης εργασίας, 
ειδικά εποχικά βοηθήματα 
για μισθωτούς τουριστικού 
και επισιτιστικού κλάδου, 
οικοδόμους, δασεργάτες 
κ.α., η ειδική παροχή μη-
τρότητας, το επίδομα γονι-
κής άδειας, οι ανεξόφλητες 
αποδοχές λόγω αφερεγ-

γυότητας του εργοδότη, η 
παροχή διαθεσιμότητας, η 
αποζημίωση των μαθητών 
στις Επαγγελματικές Σχο-
λές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, η αποζημίωση για 
τα προγράμματα εργασια-
κής εμπειρίας, κ.α. είναι κά-
ποια από τα επιδόματα που 
συμπαρασύρονται προς τα 
επάνω.

Συγκεκριμένα, τα επι-
δόματα που αυξάνονται 
είναι:

–Επίδομα ανεργίας: Το 
ημερήσιο επίδομα αυξάνε-
ται από τα 16,29 ευρώ στα 
17,51 ευρώ.

–Ειδικό βοήθημα λήξης 
ανεργίας το οποίο ισούται 
με 13 ημερήσια επιδόμα-
τα ανεργίας: Από 211,77 
ευρώ αυξάνεται στα 
227,65 ευρώ.

–Ειδικό βοήθημα μετά από 
τρίμηνη παραμονή στα μη-
τρώα των ανέργων, ισούται 
με 15 ημερήσια επιδόμα-
τα ανεργίας: Από 244,35 
ευρώ αυξάνεται στα 
262,67 ευρώ.

–Το ειδικό εποχικό βοήθη-
μα: Το ύψος του προκειμέ-
νου για οικοδόμους ορίζε-
ται στο 70% του 37πλασίου 

του εκάστοτε ισχύοντος 
ημερομισθίου ανειδίκευτου 
εργάτη: Από 767,1 ευρώ 
αυξάνεται στα 824,6 ευρώ.

–Το ειδικό εποχικό βοήθη-
μα για τα επαγγέλματα των 
μουσικών – τραγουδιστών, 
ηθοποιών κ.λπ. στο 70% 
του 25πλασίου του εκάστο-
τε ισχύοντος ημερομισθίου 
ανειδίκευτου εργάτη: Από 
518,35 ευρώ αυξάνεται 
στα 557,25 ευρώ.

–Βοήθημα ανεργίας αυ-
τοτελώς και ανεξαρτήτως 
απασχολουμένων – ασφα-
λισμένων: Το μηνιαίο ποσό 
της παροχής ισούται με το 
μηνιαίο επίδομα ανεργίας: 
αυξάνεται στα 438 ευρώ 
από 407,25 ευρώ που είναι 
σήμερα.

–Το ειδικό βοήθημα σε 
όσους εξέτισαν ποινή στε-
ρητική της ελευθερίας, 
ισούται με 15 ημερήσια 
επιδόματα ανεργίας: Από 
244,35 ευρώ θα πάει στα 
262,67 ευρώ.

–Το ειδικό βοήθημα λόγω 
επίσχεσης εργασίας ή δι-
ακοπής εργασιών, ισούται 
με 20 ημερήσια επιδόματα 
ανεργίας: Από 325,8 ευρώ 
θα πάει στα 350,2 ευρώ.

Κατώτατος μισθός | Ανεβαίνει στα 713 ευρώ από σήμερα
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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

Οδηγός αγοράς για action cameras και drones

Για να αρχίσεις τις εξορ-
μήσεις και τους περιπά-
τους στη φύση 

Με τον καιρό να είνα πλέον 
όπως πρέπει για την εποχή 
που διανύουμε -ανοιξιά-
τικος- είναι η κατάλληλη 
στιγμή για να αρχίσεις τις 
εξορμήσεις και τους περι-
πάτους στη φύση. Η χώρα 
μας άλλωστε κρύβει άπει-
ρες ομορφιές: βουνά, κοι-
λάδες, παραλίες σε περιμέ-
νουν να τις εξερευνήσεις. 
Θα είναι κρίμα όμως αυτές 
τις… ανοιξιάτικες περιπέτει-
ες να μην είσαι σε θέση να 
τις μοιραστείς με τα αγαπη-
μένα σου πρόσωπα και σε 
αυτό θα σε βοηθήσουν όσο 
τίποτε δύο πολύ συγκε-
κριμένα gadgets: η action 
camera και το drone.

Η action camera θα σε 
ακολουθήσει όπου κι αν 
πας, επιτρέποντάς σου να 
καταγράψεις μοναδικές 
στιγμές δράσης. Μπορείς 
να την τοποθετήσεις στο 
στήθος ή το κεφάλι σου ή 

ακόμα και να την κρατάς 
ανά χείρας. Τα νέα μοντέ-
λα είναι εξοπλισμένα με 
σύστημα σταθεροποίησης 
εικόνας, ενώ γράφουν σε 
εντυπωσιακά υψηλές ανα-
λύσεις και framerates, χα-
ρίζοντάς σου κλιπ επαγγελ-
ματικής ποιότητας. Όσο για 
τα drones, είναι κομματάκι 
πιο εξεζητημένα, αφού θα 
πρέπει να τα χρησιμοποιείς 
με σύνεση (ειδάλλως θα ξε-
μείνεις από μπαταρία). Θα 
σου χαρίσουν απίστευτα 
πλάνα ωστόσο με λήψεις 
που κόβουν την ανάσα υπό 
γωνία που θα ήταν αδύνα-
το να προσεγγίσεις αλλιώς.

Action cameras και drones 
είναι δύο κατηγορίες προ-
ϊόντων τεχνολογίας που 
αναπτύσσονται διαρκώς, 
κ  αλωσορίζοντας νέες 
προτάσεις. Το εύρος τιμών  
τους είναι πραγματικά τε-
ράστιο, κάτι που σημαίνει 
ότι -με τις απαραίτητες πα-
ραχωρήσεις φυσικά- όλοι 
θα βρουν κάτι που να ται-
ριάζει στα «θέλω» και το 

budget τους. Έλα να δού-
με ορισμένες επιλεγμένες 
προτάσεις για όλα τα γού-
στα και τις τσέπες, για να 
ξέρεις κι εσύ τι θα πρέπει 
να περιμένεις. 

Action cameras
GoPro Hero 8 Black

Μία άριστη επιλογή με 
εξαιρετικό value for 
money. Η Hero 8 Black 
είναι μία εξαιρετικά ευέ-
λικτη επιλογή με συμπαγή 
σχεδιασμό και σπουδαία 
ανθεκτικότητα. Έρχεται 
με σύστημα σταθερο-
ποίησης HyperSmooth 
2.0 και TimeWarp 2.0 
για αυτόματη ρύθμιση 
της ταχύτητας λήψης. 
Επίλεξε ποιότητα εγγρα-
φής μεταξύ 4Κ/60fps 
και 1080p/240fps και 
απόλαυσε ολοζώντανα 
χρώματα χάρη στη λει-
τουργία Improved HDR. 
Η κάμερα διαθέτει GPS 
ενώ συνδέεται μέσω Wi-

Fi και Bluetooth.
DJI Action 2 Power 
Combo

Η επιτομή της ευελιξί-
ας! Η action camera 
Action 2 Power Combo 
της DJI έχει μαγνητικό 
σχεδιασμό που επιτρέ-
πει την επέκτασή της με 
τον πιο εύκολο τρόπο. 
Έρχεται με αισθητή-
ρα 1/1,7 ιντσών CMOS 
για βίντεο 4Κ ανάλυσης 
ενώ είναι εξοπλισμένη 
και με οθόνη αφής 1,76 
ιντσών. Ο αισθητήρας 
θερμοκρασίας χρώματος 
διατηρεί την ισορροπία 
στις λήψεις σου ενώ οι 
τεχνολογίες RockSteady 
2.0 και HorizonSteady 
εξασφαλίζουν άριστο 
καδράρισμα.

Turbo-X ACT-470

Αν είσαι εντελώς αρχά-
ριος και θες να πειρα-
ματιστείς με κάτι αξιόπι-
στο μεν, οικονομικό δε, 
η ACT-470 είναι η τέ-
λεια πρόταση για ‘σένα. 
Καταγράφει βίντεο 4Κ 
ανάλυσης στα 60 fps, 
διαθέτει οθόνη 2 ιντσών 
ενώ λειτουργεί μέχρι και 
στο νερό. Ο ευρυγώνιος 
φακός 170ο δεν αφή-
νει τίποτα εκτός πλά-
νου ενώ η σύνδεση με 
το smartphone σου, για 
μεταφορά αρχείων και 
απομακρυσμένο έλεγχο, 
γίνεται μέσω Wi-Fi. 

GoPro Hero Max

Αν απλά θες ό,τι καλύ-
τερο υπάρχει σε action 
camera, τότε η Hero 
Max είναι η επιλογή σου. 
Ό,τι καλύτερο μας έχει 

χαρίσει η GoPro, διαθέ-
τει Max HyperSmooth, 
Max TimeWarp και 
MaxSuperView, ενσω-
ματώνοντας στην ουσία 
τρεις κάμερες σε μία -με 
δυνατότητα reframe. 
Γράψε βίντεο 360ο και 
«ντύσε» τα με surround 
ήχο, αφήνοντας την κά-
μερα να προσαρμόσει 
κάθε ρύθμιση βάσει τύ-
που σκηνής και φωτι-
σμού!

Drones
Turbo-X Carbon

Οικονομικό και ευέλικτο, 
το Turbo-X Carbon εί-
ναι το drone που θα σου 
χαρίσει απίστευτα εν-
σταντανέ από τις εξορ-
μήσεις σου. Το design 
του περιλαμβάνει φινί-
ρισμα από ανθρακόνημα 
και πτυσσόμενους βρα-
χίονες, συνδυάζοντας 
πρακτικότητα και ανθε-
κτικότητα. Ενσωματώ-
νει gimbal δύο αξόνων, 
γυροσκόπιο έξι αξόνων 
και λειτουργίες έξυπνης 
πλοήγησης για άνετο και 
ασφαλή έλεγχο. Η εμβέ-
λειά του αγγίζει τα 200 
μέτρα ενώ πλαισιώνεται 
και από ειδικό app για το 
smartphone σου.

YUNEEC Mantis G

Εξαιρετική από κάθε 
άποψη περίπτωση. Η 
αναδιπλούμενη σχεδίασή 
του Mantis G σε συνδυ-
ασμό με το χαμηλό του 
βάρος (βλ. 490 γραμμά-
ρια) του επιτρέπουν να 
σε ακολουθήσει κατα-
λαμβάνοντας ελάχιστο 
χώρο στις αποσκευές 
σου. Μπορεί και γράφει 

βίντεο 4Κ ενώ απαθα-
νατίζει και στατικές ει-
κόνες ανάλυσης 13 MP. 
Έρχεται με PX4-based 
χειριστήριο (ελέγχεται 
και μέσω smartphone) 
ενώ όταν η μπαταρία 
του φτάσει σε επικίνδυ-
να επίπεδα επιστρέφει 
μόνο του πίσω.

Zerotech Dobby Selfie 
Pocket Drone

Το Dobby Selfie Pocket 
είναι ένα drone τόσο δα 
που χωράει ακόμα και 
στην τσέπη σου! Είναι 
εφοδιασμένο με κάμε-
ρα 13 MP που γράφει 
βίντεο σε 4Κ/30fps και 
διαθέτει τεχνολογία ανα-
γνώρισης προσώπου. Η 
εμβέλειά του αγγίζει τα 
100 μέτρα ενώ ο χειρι-
σμός του μπορεί να γίνει 
ακόμα και με νεύματα. Η 
αεροδυναμική του σχε-
δίαση του επιτρέπει να 
πετά με ταχύτητα έως 
και 50 χλμ/ώρα.

DJI Mini 2

Το απόλυτο drone για 
να πάρεις μαζί σου σε 
κάθε εκδρομή! Το Mini 2 
αποτελεί τη βελτιωμένη 
έκδοση του πρώτου Mini 
της DJI. Διαθέτει βάρος 
μόλις 249 γραμμαρίων, 
ενσωματώνοντας κάμε-
ρα 12 MP με σταθερο-
ποιητή τριών αξόνων για 
βίντεο με ανάλυση έως 
και 4Κ. Έρχεται με προ-
ηγμένα χαρακτηριστικά 
που κάνουν τον έλεγχό 
του παιχνίδι ενώ η χω-
ρητικότητας 5200 mAh 
μπαταρία του, προσφέ-
ρει χρόνο πτήσης έως 
και 31 λεπτά.

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  FOOD SHOP



ΔΕΥ. – ΤΕΤ. - ΠΑΡ. 
02:00	 Αναλυτής	(Ε)
04:00	 Engine	Power	(Ε)
04:30	 Εξελίξεις	(Ε)
06:00	 Εδώ	Είμαστε	
07:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
08:30	 Τηλεπωλήσεις
10:00	 Πρώτο	Θέμα
12:00	 Τηλεπωλήσεις
13:00	 Ίασις
14:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
14:30	 Αναλυτής	
16:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
17:30	 Μαγειρεύοντας	
Απλά
18:30	 Μαζί
19:30 ENA Live News
20:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
22:00	 Αυτόπτης		 	
	 Μάρτυρας
23:00	 Εξελίξεις
00:30	 Δελτίο	Ειδήσεων

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
01:30	 Αναλυτής	(Ε)	
03:30 Engine Power
04:00	 Εξ-Ιστορώ	(Ε)
05:00	 Κρυμμένοι		 	
	 Θησαυροί	(Ε)	
06:00	 Εδώ	Είμαστε
07:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
08:30	 Τηλεπωλήσεις
10:00	 Πρώτο	Θέμα
12:00	 Τηλεπωλήσεις
13:00	 Ίασις
14:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
14:30	 Αναλυτής	
16:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
17:30	 Μαγειρεύοντας		 	
	 Απλά
18:30	 Μαζί
19:30 ENA Live News 
20:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
22:00	 Κρυμμένοι		 	
	 Θησαυροί	
23:00	 Εξ-Ιστορώ
00:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
03:30	 Ελληνική	Ταινία	
50:00	 Ιστορικά	Γεγονότα		
	 (Ε)	
06:00 Εδώ	Είμαστε 
07:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
08:30	 Τηλεπωλήσεις
10:00	 Πρώτο	Θέμα
12:00	 Τηλεπωλήσεις

 ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
01:30	 Πάμε	Τσάρκα
02:30	 Όλο	Υγεία
03:30	 Άνθρωποι	(Ε)
04:00	 Πυξίδα	
05:00	 Imam	Baildi	(Ε)
06:00	 Εξ	Ιστορώ
07:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
08:00	 Τηλεπωλήσεις
14:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
14:30 Engine Power
15:00	 Άνθρωποι	(Ε)
15:30	 Πάμε	Διακοπές	(Ε)	
16:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
17:30	 Meet	The	Chef	(Ε)
18:30	 Για	μια	
	 ομορφότερη	ζωή
19:30	 Κρυμμένοι		 	
	 Θησαυροί	(Ε)	
20:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
21:30	 Ένα	Τραγούδι		 	
	 Ακόμα	
23:30	 Εξ-Ιστορώ
00:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
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ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        

06:00-08:00	 Μουσικό	πρόγραμμα
08:00-10:00	 Πρωινός	Καφές	
	 	 με	τον	Απόστολο	Ατζεμιδάκη
10:00-11:00	 Νίκος	Χατζηνικολάου
11:00-12:00	 Νίκος	Χατζηνικολάου	και	
	 	 Νίκος	Δελλατόλας
12:00-12:05	 Πεντάλεπτο	Δελτίο	Ειδήσεων
12:00-13:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
13:00-13:05	 Πεντάλεπτο	Δελτίο	Ειδήσεων
13:05-14:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
14:00-15:00	 Μαγκαζίνο
	 	 Γιάννης	Παπαδόπουλος
15:00-15:05	 Πεντάλεπτο	Δελτίο	Ειδήσεων
15:00-16:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
17:00-19:00	 Γιώργος	Γεωργίου
18:00-18:05	 Πεντάλεπτο	Δελτίο	Ειδήσεων
18:00-19:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
19:00-19:05	 Πεντάλεπτο	Δελτίο	Ειδήσεων
19:05-20:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
20:00-20:05	 Πεντάλεπτο	Δελτίο	Ειδήσεων
20:05-06:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00-10:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
10:00-12:00	 Πάνος	Αμυράς
12:00-15:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
15:00-16:00	 Δημήτρης	Μάρκου
16:00-19:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
19:00-22:00	 Real	Sports
22:00-06:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
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Conversion Rate Optimization
Conversion (Μετατροπή)

Μέσα στο site σας λέμε 
πως έχουμε Μετατροπή 
κάθε φορά που ο επισκέ-
πτης κάνει την επιθυμητή 
ενέργεια. Αν υποθέσουμε 
πως η επιθυμητή ενέργεια 
είναι η συμπλήρωση της 
φόρμας επικοινωνίας, τότε 
έχουμε conversion όταν ο 
χρήστης συμπληρώνει τη 
φόρμα επικοινωνίας και 
πατάει υποβολή. Σε ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα 
Conversion είναι η ολο-
κλήρωση της παραγγελίας. 
Υπάρχουν διάφορα είδη 
conversions. Για ένα Brand 
conversion θα μπορούσε 
να οριστεί το να δει ο επι-
σκέπτης του site ένα δια-
φημιστικό spot.

Conversion Rate

Το ποσοστό των επισκε-
πτών του site που κά-
νουν convert, ονομάζεται 
Conversion Rate. Αν για 
παράδειγμα ένας στους 
100 επισκέπτες του site κά-
νει convert, το Conversion 
Rate είναι 1%.

Conversion Value

Το conversion value είναι 
η αξία ενός conversion. Σε 
ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 
το Conversion Value είναι η 
αξία της παραγγελίας, δη-
λαδή τα έσοδα - revenue. 
Οπότε κατά μέσο όρο λέμε 
πως έχουμε ένα average 
Revenue per Conversion. 
Στην περίπτωση της συ-
μπλήρωσης μιας φόρμας 

επικοινωνίας μπορούμε 
να ορίσουμε ένα value, αν 
γνωρίζουμε το Average 
lifetime value του πελά-
τη μας. Αν για παράδειγμα 
γνωρίζουμε ότι 1 στους 
10 συμπληρώνει τη φόρμα 
επικοινωνίας, και 1 στους 
2 από αυτούς θα γίνει πε-
λάτης, και κάθε πελάτης 
θα μας φέρει στο διάστη-
μα που παραμένει πελάτης 
5000 ευρώ, αυτό σημαίνει 
πως το Conversion Value 
είναι:  5000 / 2 / 10 = 250 
ευρώ

Split Testing

Το split testing είναι η μέ-
θοδος χάρη στην οποία 
μπορούμε να μοιράσου-
με (να κάνουμε split) την 
επισκεψιμότητα μιας ιστο-
σελίδας σε διαφορετικές 
εκδοχές της. Μπορύμε να 
φτιάξουμε για παράδειγμα 
την εκδοχή Α της σελίδας 
επικοινωνία και την εκδοχή 
Β όπου το κουμπί επικοι-
νωνίας έχει άλλο χρώμα, 
και χάρη στο Split Testing 
να οδηγήσουμε τους μισού 
επισκέπτες στην Α εκδοχή, 
και τους άλλους Β στην 
άλλη εκδοχή. Ακολούθως 
μετράμε τα αποτελέσματα 
και βλέπουμε ποια εκδοχή 
αποδίδει καλύτερα. Ο τρό-
πος split testing που μόλις 
περιγράψαμε ονομάζεται 
A/B spilt testing γιατί έχει 2 
μόνο εκδοχές, την Α και τη 
Β. Υπάρχουν περιπτώσεις 
που μπορούμε να έχουμε 
πολύ περισσότερες από 2 
εκδοχές. Για παράδειγμα 
στο multivariate testing 

μπορούμε να τεστάρουμε 
ταυτόχρονα 2 ή και περισ-
σότερες μεταβλητές σε μια 
σελίδα, π.χ. να έχουμε 2 εκ-
δοχές για την επικεφαλίδα 
και 2 εκδοχές για το κουμπί 
επικοινωνία (σύνολο 2*2 = 
4 εκδοχές).

Spit Testing Tools

Υπάρχουν διάφορα ερ-
γαλεία για Split Testing 
όπως το δωρεάν Google 
Analytics Experiments ή 
τα σαφώς καλύτερα και 
πληρωμένα Visual Website 
Optimizer και Optimizely.

Conversion Rate 
Optimization

Το Conversion Rate 
Optimization είναι ένα σύ-
νολο μεθόδων, ένα ολο-
κληρωμένο σύστημα, χάρη 
στο οποίο μπορούμε να 
αυξήσουμε το Conversion 
Rate ενός site, δηλαδή των 
ποσοστό των επισκεπτών 
που γίνονται πελάτες. Η 
βασική αρχή έχει να κάνει 
με τη δημιουργία μιας υπό-
θεσης, το split testing, και 
η επανάληψη.

Ας θεωρήσουμε πως έχου-
με ένα ηλεκτρονικό κα-
τάστημα και θέλουμε να 
αυξήσουμε άμεσα τις πω-
λήσεις (ποσοτικά) και τα 
έσοδα (σε ευρώ). Το site 
έχει επισκεψιμότητα, και 
ας υποθέσουμε πως είναι 
αρκετά στοχευόμενη. Το 
πρώτο βήμα (αν ακολουθή-
σουμε την πιο απλοποιημέ-
νη διαδικασία conversion 

optimization) είναι να κά-
νουμε μια υπόθεση για το 
τι επηρεάζει σημαντικά το 
Conversion Rate (βασίζε-
ται σε educated guess, και 
όχι σε usability test ή/και 
surveys που θα ήταν πιο 
σωστό).

Τι κάνουμε λοιπόν; Δημι-
ουργούμε μια υπόθεση πως 
αν αλλάξει το λεκτικό του 
κουπιού αγορά, ώστε να 
λέει προσθήκη στο καλάθι, 
θα αυξηθεί το Conversion 
Rate.

Χάρη σε ένα εργαλείο για 
Split Testing όπως το 
Visual Website Optimizer 
μπορούμε να δημιουργή-
σουμε 2 εκδοχές του eshop. 
Η μια εκδοχή θα λέει όπως 
πάντα αγορά (original 
έκδοση, γνωστή και ως 
Control) και μια εναλλακτι-
κή εκδοχή Β, όπου το κουτί 
θα λέει προσθήκη στο κα-
λάθι. Τρέχουμε λοιπόν το 
πείραμα με split testing, 
και ανακαλύπτουμε όταν 
συγκεντρωθεί αξιόπιστο 
στατιστικό δείγμα ότι η εκ-
δοχή Β είναι καλύτερη.  Τι 
κάνουμε λοιπόν: Σταματάμε 
το πείραμα, (ανακοινώνου-
με το νικητή στο Marketing 
τμήμα), εφαρμόζουμε μόνι-
μα την αλλαγή στο κώδικα 
του eshop, και ακολούθως 
Ξεκινάμε Νέο Πείραμα! 
Ο λόγος είναι πως πάντα 
υπάρχει καλύτερη εκδοχή 
εκεί έξω, και πρέπει να τη 
βρούμε. Το δεύτερο πεί-
ραμα θα μπορούσε π.χ. να 
στηρίζεται στον αν θα βά-
λουμε ένα Banner που να 

λέει δωρεάν μεταφορικά ή 
ένα πιστοποιητικό ασφα-
λείας σε περίοπτη θέση. Οι 
εκδοχές και τα πειράματα 
είναι άπειρα!
Το όμορφο της υπό-
θεσης είναι πως χάρη 
στο Conversion Rate 
Optimization, δεν χρειάζε-
ται να αυξήσετε το διαφη-
μιστικό budget. Αντιθέτως 
το εκμεταλλεύεστε πολύ 
καλύτερα! Είναι επίσης ση-
μαντικό να τονίσουμε πως 
η αύξηση κερδοφορίας εί-
ναι μεγαλύτερη από την 
αύξηση του Conversion 
Rate. Ας δούμε ένα παρά-
δειγμα:

Παρατηρούμε λοιπόν ότι 
ενώ το conversion rate 
αυξήθηκε 20%, η κερδο-
φορία αυξήθηκε κατά 30%.   
Επομένως το Conversion 
Rate Optimization είναι 
μια καταπληκτική μέθοδος 
χάρη στην οποία μπορείτε 
άμεσα να αυξήσετε τη κερ-

δοφορία της επιχείρησης 
σας χωρίς να χρειαστεί να 
κάνετε περιττές δαπάνες.

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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Αδιάθετη μεγάλη ποσότητα αμνοεριφίων
Να διατεθούν άμεσα σε Νοσοκομεία, Στρατό, Πανεπιστήμια

Απούλητα έμειναν μεγά-
λα ποσοστά των αμνοε-
ριφίων σε πολλές περι-
οχές της Ελλάδας. Στη 
Θράκη όχι τόσο, αλλά 
η Ανατολική Μακεδονία 
το ένιωσε πιο έντονα.

Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος 
του Κτηνοτροφικού Συλ-
λόγου Καβάλας και μέλος 
της πρωτοβουλία των Κτη-
νοτροφικών Συλλόγων της 
Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης, Νίκος Δημόπου-
λος.

Εξηγώντας δε τους λόγους 
των αδιάθετων αμνοεριφί-
ων, στάθηκε στο ότι εδώ 
και τρεις εβδομάδες γίνεται 
ένας επικοινωνιακός καται-
γισμός για τις τιμές τους, 
γεγονός που απέτρεψε το 
αγοραστικό να προμηθευ-
θεί αρνάκι ή και κατσικά-
κι, καθώς στην κυριολεξία 
τρόμαξε από τα 14 και 15 

ευρώ το κιλό και στράφηκε 
στο χοιρινό και το κοτόπου-
λο.

Επιπλέον ο κ. Δημόπουλος 
κάλεσε το αρμόδιο υπουρ-
γείο να βρει άμεσα τρόπο 
και να διαθέσει τις ποσότη-
τες των αμνοεριφίων, που 
δεν διατέθηκαν στην αγο-
ρά, στο Στρατό, στα Νοσο-
κομεία, στα Πανεπιστήμια, 
στους Δημόσιους φορείς.

Σε 7 ευρώ το στρέμμα η συμπληρωματική ενίσχυση των Νέων 
Αγροτών ακόμα και χωρίς δικαιώματα

Η ενοικίαση ή η αγορά 
αγροτεμαχίων για την 
κάλυψη της υποχρεωτι-
κής αύξησης 20% στην 
τυπική τους απόδοση, 
είναι κάτι που έχει ήδη 
ξεκινήσει να απασχο-
λεί τους Νέους Αγρότες 
2021, πριν καλά-καλά 

βγουν οι τελικοί εγκριτι-
κοί πίνακες.

Γιώργος Κοντονής
Agronews

Για τα νέα αυτά στρέμματα 
που θα αποκτήσουν, δεν 
πρόκειται να λάβουν νέα 

δικαιώματα, όσοι ήδη από 
πέρσι ζήτησαν και πήραν 
Εθνικό Απόθεμα, ενώ ούτε 
στο ξεκίνημα της νέας ΚΑΠ 
θα αποκτήσουν αυτόματα 
καινούργια.

Όσον αφορά τη συμπλη-
ρωματική ενίσχυση που 
δικαιούνται οι νέοι αγρό-
τες καθώς ξεκίνησαν την 
τελευταία 5ετία τη δρα-
στηριότητά τους, φέτος 
θα υπολογιστεί με βάση 
τα δικαιώματα που ήδη 
έχουν. Το πριμ υπολογίζε-
ται στο 25-50% της μέσης 
αξίας των δικαιωμάτων 
των νεαρών αγροτών, με 
όριο τα 25 δικαιώματα 
(250 στρέμματα). Δηλαδή 
ένας αγρότης με μέση μο-
ναδιαία αξία δικαιώματος 
τα 200 ευρώ (20 ευρώ το 
στρέμμα) θα λάβει από 50 
έως 100 ευρώ ανά δικαί-
ωμα (καθορίζεται ετησίως) 

για έως 25 δικαιώματα.

Για να λάβουν την αντίστοι-
χη ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ, 
θα πρέπει πριν την υπο-
βολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ 
να έχουν κάνει τη σχετική 
εκπαίδευση 150 ωρών από 
τον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Αυτό 
αφορά μόνο όσους δεν δι-
αθέτουν πτυχίο γεωτεχνι-
κής κατεύθυνσης και απο-
τελεί προαπαιτούμενο για 
το νέο καθεστώς νεαρών 
αγροτών του 2023.

Η ειδική ενίσχυση τώρα 
που θα λάβουν ορίστηκε 
στα 7 ευρώ το στρέμμα 
για όλη την επιλέξιμη έκτα-
ση που θα δηλώσουν (δεν 
απαιτείται η ύπαρξη δικαι-
ωμάτων) και μέχρι το όριο 
των 1.250 ευρώ ανά εκμε-
τάλλευση. Αναλυτικότερα, 
οι δικαιούχοι της ενίσχυσης 
θα πρέπει να διαθέτουν: 

Κατ’ ελάχιστο, είτε επίπεδο 
γνώσεων 4 (Επαγγελμα-
τική Σχολή ή Λύκειο), είτε 
εκπαίδευση γεωτεχνικής 
κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 
150 ωρών) που δεν αποτε-
λεί μέρος πιστοποιητικού 
ή διπλώματος (μη τυπικής 
εκπαίδευσης - βεβαίωση 
από την αρμόδια αρχή) και 
επίπεδο γνώσεων επιπέδου 
2 (απολυτήριο γυμνασί-
ου). Εάν δεν καλύπτονται 
τα ελάχιστα εκπαιδευτικά 
προσόντα, οι δικαιούχοι 
πρέπει να διαθέτουν επαρ-
κή επαγγελματικά προ-
σόντα. Τα προσόντα αυτά 
είναι: Άσκηση του επαγ-
γέλματος του αγρεργάτη με 
πλήρη απασχόληση επί τρία 
συναπτά έτη ή επί ισοδύ-
ναμο χρονικό διάστημα με 
μειωμένο ωράριο, κατά την 
τελευταία δεκαετία (πιστο-
ποιητικό που έχει εκδοθεί 
από αρμόδια αρχή, δελτία 

μισθοδοσίας ή εργόσημο 
ή άλλα σχετικά έγγραφα, 
εφόσον διευκρινίζουν σα-
φώς τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες) και επί-
πεδο γνώσεων επιπέδου 2 
(απολυτήριο γυμνασίου).

Χρειάζεται επίσης προσο-
χή στην απόκτηση νέων 
αγροτεμαχίων καθώς αν 
τα αυξήσουν, ενδέχεται να 
απολέσουν οι νέοι αγρότες 
την αναδιανεμητική ενί-
σχυση. Μία ενίσχυση που 
φτάνει ανά εκμετάλλευση 
τα 2.000 ευρώ για τις αρό-
σιμες εκτάσεις, τα 1.700 
ευρώ στα βοσκοτόπια και 
τα 430 ευρώ στις δενδρώ-
δεις. Υπενθυμίζεται πως 
τα μέγιστα όρια είναι 120 
στρέμματα στις αροτραίες, 
170 στρέμματα στα βοσκο-
τόπια και τα 40 στρέμματα 
στις δενδρώδεις.

Επανεξετάζεται η λίστα στις συνδεδεμένες, χωρίς τεκμηρίωση 
οι επιλογές
Κρίσιμο κεφάλαιο που 
θα χρειαστεί περαιτέρω 
τεκμηρίωση, χαρακτή-
ρισε την πρόταση για 
τις συνδεδεμένες ενι-
σχύσεις στη νέα ΚΑΠ, 
ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιώργος Γε-
ωργαντάς.

Γιώργος Κοντονής 
Agronews

Με δηλώσεις του στον ιστό-
τοπο Euractiv, ο υπουργός 
τόνισε πως οι ελληνικές 
αρχές έχουν κληθεί να 
τεκμηριώσουν τη σκοπιμό-
τητα των συνδεδεμένων 
ενισχύσεων στο πλαίσιο 
του Πυλώνα Ι, παρεμβάσεις 
που δέχονται αυστηρή κρι-
τική στο σύνολο των Κρα-
τών Μελών της Ένωσης 
ως προς την ουσιαστική 
συμβολή τους στη βελτίω-
ση της ανταγωνιστικότητας 
του πρωτογενή τομέα.

Σημειώνεται εδώ, πως, 
όπως έχει γράψει η 
Agrenda, η Ελλάδα έχει 
προσπαθήσει να δικαιο-
λογήσει τις περισσότερες 
συνδεδεμένες με βάση το 
γεγονός ότι η ακαθάριστη 
αξία παραγωγής σε σχέση 
με τις εμφανείς δαπάνες 
βγάζουν αποτέλεσμα αρ-
νητικό. Σ’ αυτόν τον δείκτη 
βασίζεται και το ποσό ενί-
σχυσης που προβλέπεται. 
Αυτό δεν ισχύει για μήλα, 
ζαχαρότευτλα, καρπούς με 
κέλυφος, κορινθιακή στα-
φίδα, συμπύρηνο ροδάκι-
νο, σπαράγγι, βιομηχανική 
ντομάτα και πορτοκάλια 
χυμοποίησης για τα οποία 
οι αρχές λένε ότι μειώνο-
νται συνεχώς τα στρέμματά 
τους και γι’ αυτό χρειάζο-
νται συνδεδεμένη. Μένει 
να φανεί αν αυτό είναι αρ-
κετό για την Κομισιόν.

Εξαίρεση από τις υποχρεώ-
σεις αγρανάπαυσης και για 
το 2023 ζητούν τα κράτη-
μέλη από την ΕΕ

Την επέκταση της δυνατό-
τητας να θέσουν σε παρα-
γωγή εκτάσεις υπό αγρα-
νάπαυση, διεκδικούν και 
για το 2023, μερίδα των 
κρατών-μελών. Σε αντίθε-
ση με το τρέχον έτος, που 
η αγρανάπαυση είναι προ-
ϋπόθεση για τη λήψη των 
ενισχύσεων στο πρασίνισμα 
σε κάποιες περιπτώσεις, 
στη νέα ΚΑΠ θα αποτε-
λεί προϋπόθεση λήψης 
της βασικής ενίσχυσης. Οι 
ανωτέρω παρεκκλίσεις δεν 
δύναται να εφαρμοστούν 
σε αγροτεμάχια που είναι 
ενταγμένα σε μέτρα της 
αγροτικής ανάπτυξης (για 
παράδειγμα απονιτροποίη-
ση) με υποχρέωση αγρανά-
παυσης.

Η πιο σημαντική ΚΑΠ από 
το 1959 που ξεκίνησαν οι 
επιδοτήσεις, εν μέσω της 
πρωτοφανούς κρίσης

Ο πρωτογενής τομέας ζει 
την πιο δύσκολη εποχή του 
τα τελευταία
100 χρόνια, εκτίμησε ο 
Ισπανός υπουργός Γεωργί-
ας Λουίς Πλάνας, χαρακτη-
ρίζοντας το πλάνο της ΚΑΠ 
για την ισπανική γεωργία 
ως «το πιο σημαντικό σχέ-
διο» από το σχέδιο σταθε-
ροποίησης του 1959, πριν 
από την ύπαρξη του προ-
γράμματος γεωργικών επι-
δοτήσεων της ΕΕ. Σημειώ-
νεται εδώ πως η Ισπανία 
έχει δημοσιεύσει τις παρα-
τηρήσεις στις οποίες προ-
χώρησε η Κομισιόν για το 
στρατηγικό της σχέδιο, και 
αναμένει στο πρώτο εξάμη-
νο του 2022 την τελική 
έγκριση από την Κομισιόν.



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΙΜΕΝΑΣ - ΚΕΡΑΜΩΤΗ

ROUTE LIMENAS  - KERAMOTI

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ www.thassoslines.gr ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗ

DEPARTURES MONDAY TUESDAY  WEDNESDAY  THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY DEPARTURES

FROM LIMENAS 2-5-2022 3-5-2022 4-5-2022 5-5-2022 6-5-2022 7-5-2022 8-5-2022 FROM KERAMOTI

THASSOSLINK 05:00

05:00 06:00

THASSOSLINK 06:45

06:00 07:15

06:30 07:45

07:00 08:15

07:45 THASSOSLINK 09:00

08:30 09:45

09:00 THASSOSLINK 10:15

09:30 THASSOSLINK 10:45

10:00 THASSOSLINK 11:15

10:45 THASSOSLINK 12:00

11:15 THASSOSLINK 12:30

11:45 13:00

12:30 THASSOSLINK 13:45

13:15 THASSOSLINK 14:30

14:00 THASSOSLINK 15:15

14:45 THASSOSLINK 16:00

15:30 16:45

16:30 17:45

17:15 18:30

18:00 19:15

18:45 20:00

19:30

20:15 THASSOSLINK 21:45

21:00

TIMETABLE TO THASSOS ISLAND (FERRY BOAT)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

THASSOS
LINK

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

THASSOS
LINK

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

THASSOS
LINK

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

THASSOS
LINK

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

THASSOS
LINK

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

THASSOS
LINK

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

THASSOS
LINK

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

Οι παραπάνω καταχωρήσεις δεν αποτελούν διαφημιστικό προϊόν αλλά ενημέρωση των αναγνωστών
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΙΝΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ

ROUTE PRINOS – KAVALA

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ www.thassoslines.gr ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ

DEPARTURES MONDAY TUESDAY  WEDNESDAY  THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY DEPARTURES

FROM PRINOS 2-5-2022 3-5-2022 4-5-2022 5-5-2022 6-5-2022 7-5-2022 8-5-2022 FROM KAVALA

07:15 THASSOSLINK 09:15

12:00 THASSOSLINK 14:00

13:30 THASSOSLINK THASSOSLINK 15:30

17:15 THASSOSLINK 19:00

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (FERRY BOAT)

PHONE NUMBERS OF SHIPPING COMPANIES (F/B)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ THASSOS FERRIES ΑΝΕΘ ANETH FERRIES ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ THASSOS LINK

ΘΑΣΟΣ      THASSOS +30 25930 24001 +30 25930 22318 +30 25930 23102

ΚΑΒΑΛΑ     KAVALA +30 2510 835977 +30 2510 834464  +30 697 340 4079

ΠΡΙΝΟΣ      PRINOS +30 25930 71160 +30 25930 71663 +30 25930 72017

+30 25930 24002 +30 25910 51142 +30 25910 51722

Cpt mobile +30 697 340 4079

TIMETABLE TO THASSOS ISLAND (FERRY BOAT)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
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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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Απάτη στην Καβάλα: 
«Μαϊμού» γιατρός «άρπαξε» από ηλικιωμένο μετρητά, 
χρυσαφικά και… λίρες!

Ο επιτήδειος έπεισε το 
θύμα να του παραδώ-
σει χρήματα και τιμαλ-
φή προφασιζόμενος ότι 
«συγγενικό του πρόσω-
πο χρειάζεται επειγό-
ντως χειρουργική επέμ-
βαση»!

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 
έρευνες των αστυνομικών 
αρχών για την ταυτοποίηση 
άγνωστων μέχρι στιγμής 
δραστών, οι οποίοι τη Με-
γάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 

2022 εξαπάτησαν ηλικιω-
μένο ημεδαπό στην Καβά-
λα.

Συγκεκριμένα, άγνωστος 
δράστης τηλεφώνησε σε 
ηλικιωμένο προσποιούμε-
νος τον γιατρό, προφασι-
ζόμενος ότι συγγενικό του 
πρόσωπο χρειάζεται επει-
γόντως χειρουργική επέμ-
βαση.

Ακολούθως, ο δράστης κα-
τάφερε να πείσει τον ηλικι-

ωμένο να συγκεντρώσει το 
χρηματικό ποσό των 500 
ευρώ, 30 χρυσές λίρες και 
χρυσαφικά μεγάλης αξίας 
τα οποία στη συνέχεια πα-
ρέδωσε σε άγνωστη συνερ-
γό του.

Ενεργείται προανάκριση 
από το Τμήμα Ασφάλειας 
Καβάλας.

Συνελήφθησαν 4 διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο 
εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθησαν την 23 
και 26-4-2022 πρωινές 
ώρες, σε περιοχές του 
Έβρου και της Ροδόπης, 
από αστυνομικούς των 
Διευθύνσεων Αστυνομίας 
Αλεξανδρούπολης και 
Ροδόπης, τέσσερις (4) 
διακινητές, ένας αλλοδαπός 
και τρεις ημεδαποί, οι 
οποίοι προωθούσαν στο 
εσωτερικό της χώρας, 
σε τρεις διαφορετικές 
περιπτώσεις, μη νόμιμους 
μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη 
περίπτωση, την 23-4-
2022, στην Παλαιά Εθνική 
Οδό Αλεξανδρούπολης – 
Κομοτηνής, αστυνομικοί 
της Ειδικής Επιχειρησιακής 
Ομάδας Επέμβασης  της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς , 
συνέλαβαν τον  αλλοδαπό 
δράστη, διότι τον εντόπισαν 
να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 
και να μεταφέρει παράνομα 
στην ενδοχώρα τρείς (3) μη 
νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης 
προηγουμένως δεν 
συμμορφώθηκε σε σήμα 
στάσης των αστυνομικών 
και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ 
στη συνέχεια οι αστυνομικοί 
εντόπισαν το όχημα 
μεταφοράς μη νόμιμων 
μεταναστών να έχει 
εκτραπεί της πορείας του 
και να έχει ακινητοποιηθεί 
σε θαμνώδη περιοχή, 
χωρίς να υπάρχει κάποιος 
τραυματισμός.

Από την αστυνομική 

έρευνα προέκυψε ότι για 
το παραπάνω όχημα έχει 
δηλωθεί κλοπή την 19-
4-2022 σε αστυνομική 
υπηρεσία της Αττικής.

Στη δεύτερη περίπτωση, 
την 23-4-2022, στην 
Εγνατία Οδό Κομοτηνής 
– Ξάνθης,  αστυνομικοί 
του Τμήματος Συνοριακής 
Φύλαξης Ιάσμου της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ροδόπης συνέλαβαν τους 
δύο ημεδαπούς – δράστες, 
διότι τους εντόπισαν 
να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε 
αυτοκίνητο, ως οδηγός 
και συνοδηγός και να 
μεταφέρουν παράνομα 
στην ενδοχώρα τέσσερις (4) 
μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, 

την 26-4-2022, στην 
Επαρχιακή Οδό Λυκείου 
-Σαπών, αστυνομικοί του 
Τμήματος Συνοριακής 
Φύλαξης Σαπών της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ροδόπης συνέλαβαν τον 
τρίτο ημεδαπό διακινητή, 
διότι τον εντόπισαν να 
οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 

και να μεταφέρει παράνομα 
στην ενδοχώρα έξι (6) μη 
νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τρία (3) Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητα και χρηματικό 
ποσό.

Οι συλληφθέντες 
οδηγήθηκαν στους 

αρμόδιους Εισαγγελείς, 
ενώ την προανάκριση 
ενήργησαν η 
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Αλεξανδρούπολης και 
τα Τμήματα Συνοριακής 
Φύλαξης Ιάσμου και Σαπών 
Ροδόπης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Δημοτική Επιχείρηση 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ύδρευσης Αποχέτευσης 

 Καβάλας 
 
Αγ. Τρύφωνα 14 
652 01  Καβάλα 
Τηλέφωνο: 2514400112 
e-mail: promithies@deyakav.gr 
Πληροφορίες: κ. Ασλανίδης Χρήστος 

 
 
 

  

                         Καβάλα, 29/04/2022 
                         Αριθ. Πρωτ.  1386 
 
  
  

   
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) 

 ΟΚΤΩ (8) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «Μακροχρόνια 
χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οκτώ (8) καινούριων οχημάτων», με κριτήριο ανάθεσης 
της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της 
τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 275.000,00 ευρώ (341.000,00 ευρώ με ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr με αύξων αριθμό συστήματος 160058 σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Ν. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)».  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 04/05/2022 και 
ώρα 10:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26/05/2022 και ώρα 
22:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 31/05/2022 και ώρα 10:00 . 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική 
μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
της Επιχείρησης: www.deyakav.gr. 

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με 
την προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας 

 
Χρόνης Απόστολος 
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H Βέροια επικράτησε 
2-1 με ανατροπή της 
Καβάλας που υποβι-
βάστηκε στο φινάλε 
της Super League 2.

Οι Αργοναύτες αποχαι-
ρέτησαν την κατηγορία, 
εμφανιζόμενοι εμφανώς 
κατώτεροι των προσ-
δοκιών στο μεγαλύτερο 
διάστημα της αναμέτρη-
σης.

Ο ΑΟΚ παρουσίασε τε-
ράστια αμυντικά κενά 
(ειδικά στο δεύτερο 
ημίχρονο) και μοιραία 
γνώρισε την ήττα-υπο-
βιβασμό. Ολοκλήρωσαν 
την παρουσία τους στο 
φετινό πρωτάθλημα με 
συγκομιδή 31 βαθμών 
και μαζί με τα Τρίκαλα, 
τον Ολυμπιακό Βόλου 
και τον Πιερικό είναι οι 4 

ομάδες που υποβιβάστη-
καν στη Γ’ Εθνική κατη-
γορία.

Βέροια (Δερμιτζάκης): 
Παπαδόπουλος, Πεταυ-
ράκης, Παπαχρήστος, 
Σκόνδρας, Μαραγκός, 
Ορφανίδης, Κάτσε (46' 
Οικονόμου), Γαβριηλί-
δης, Γιακουμάκης, Κούα-
τενγκ (35' λ.τ Πόζογλου), 
Πασάς (79''Καπνίδης).

Καβάλα (Διλμπέρης): 
Κυρίτσης, Καζαντζίδης, 
Αρμάλας, Στίκας, Θω-
μαΐδης, Μπελεβώνης 
(71'Γροσδάνης), Πα-
νουργιάς (60' Καρα-
γιάννης), Έμπερτ, Σα-
μπανίδης (79' 'Αλίμι), 
Σταμένκοβιτς, Αμούρ.

Βέροια – Καβάλα 2-1
Δεν έγινε το θαύμα, υποβιβάστηκε ο ΑΟΚ

Δευτέρα 2 Μαίου 2022

Μετά την λήξη του τε-
λευταίου αγώνα πρωτα-
θλήματος, πριν τα μπα-
ράζ ανόδου και τη νίκη 
με 2-1 επί της Καβάλας, 
ο τεχνικός της “Βασίλισ-
σας του βορρά” Παύλος 
Δερμιτζάκης μίλησε τόσο 
για την ομάδα του και τα 
άδικα μπαράζ ανόδου με 
τον Λεβαδειακό, όσο και 

για τον υποβιβασμό της 
ομάδας της ιδιαίτερης 
πατρίδας του, της Καβά-
λας.

kerkidasport.gr

Δερμιτζάκης
Τα παιδιά της Καβάλας είναι ήρωες, κάνανε τεράστια προσπάθεια!

Μετά την λήξη του αγώ-
να της ομάδας του με τη 
ΒΕΡΟΙΑ και την κατα-
δικαστική ήττα με 2-1, 
ο προπονητής του ΑΟΚ 
Παναγιώτης Διλμπέρης 
μίλησε για τον υποβιβα-
σμό και τα λάθη που έγι-
ναν στους Καβαλιώτες.

kerkidasport.gr

Διλμπέρης
Προσπαθήσαμε να κάνουμε το απίστευτο… πιστευτό



Στο τελευταίο παιχνίδι 
επικράτησε με 64-46 της 
ΕΚ Καβάλας και με 5 νί-
κες σε 6 αγώνες πήρε για 
πρώτη φορά στην ιστο-
ρία της τον τίτλο

Για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία της, η παιδική ομάδα 
της Αγίας Βαρβάρας ανα-
δείχθηκε πρωταθλήτρια της 
ΕΚΑΣΑΜΑΘ, μετά από μία 
σειρά έξι αγώνων στην τε-
λική φάση, όπου πραγματο-
ποίησε 5 νίκες και πλέον θα 
συμμετάσχει στη δεύτερή 
φάση του Πρωταθλήματος 
Παίδων, που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Κιλκίς από 13 

έως 15 Μαΐου.

Στον έκτο και τελευταίο 
αγώνα της, νίκησε το με-
σημέρι του Σαββάτου, στο 
«Αλ. Δήμογλου» την ΕΚ 
Καβάλας με σκορ 46-64, σ’ 
έναν αγώνα διαφήμιση για 
το Καβαλιώτικο μπάσκετ. 
Σε δύο εβδομάδες, στο 
Κιλκίς η Αγία Βαρβάρα θα 
τεθεί αντιμέτωπη με τους 
Πρωταθλητές Κεντρικής 
Μακεδονίας, Δυτικής Μα-
κεδονίας και Χαλκιδικής, με 
φόντο την πρόκριση στην 
τελική φάση του Πανελλή-
νιου Πρωταθλήματος Παί-
δων ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Με την ευκαιρία αυτή, η δι-
οίκηση του συλλόγου συγ-
χαίρει τον ΚΑΟΔ, την ΕΚ 
Καβάλας και την Ακαδημία 
Λευκώνα, για το πάθος και 
την αγωνιστικότητα που 
επέδειξαν οι αθλητές τους 
σε όλη αυτή την υπέροχη 
σειρά της τελικής φάσης. Η 
δική τους δυναμική προσ-
δίδει ακόμη μεγαλύτερη 
αίγλη στην κατάκτηση του 
πρωταθλήματος γιατί όπως 
είναι γνωστό «Η αξία του 
ηττημένου δίνει δόξα στο 
νικητή».

Συγχαίρει όλους τους 
αθλητές της ομάδας, που 
από τα τέλη του  Ιουνίου 
του προηγούμενου έτους 
δεν έλειψαν ούτε μία ημέ-
ρα από τις δραστηριότητες 
της ομάδας, έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους, αγω-
νιζόμενοι και στο εφηβικό 
αλλά στο ανδρικό πρω-
τάθλημα. Παιδιά που είτε 
προήλθαν από την ακαδη-
μία μας, είτε από άλλα σω-
ματεία της περιοχής, όπως 
τον Αστέρα Καβάλας, τον 

ΑΟΚ και το Παγγαίο και 
πραγματοποιώντας τη δική 
τους «συμπόρευση» έγιναν 
ομάδα, υπό τις οδηγίες του 
πρωτομάστορα προπονη-
τή  της ομάδας μας, coach 
Λεωνίδα Μαγιάννη και του 
assistant coach Χρήστου 
Μυτικόπουλου. Πολλά 
συγχαρητήρια αξίζουν σε 
όλους τους προηγούμενους 
προπονητές τους και στα 
σωματεία τους, με ξεχωρι-
στή αναφορά στους προ-
πονητές Γιάννη Ζαρωτιάδη 
και Μαντώ Παλλάδα, που 
έβαλαν τις βάσεις τα προη-
γούμενα χρόνια στην παιδι-
κή μας ομάδα.

Τίποτα όμως δεν θα ήταν 
ίδιο αν όλα αυτά δεν γι-
νόταν υπό τις οδηγίες 
ενός εξαίσιου τεχνικού 
Team, με επικεφαλής τον 
coach Λεωνίδα Μαγιάν-
νη και βοηθό τον coach 
Χρήστο Μυτικόπουλο, 
εμπνευστές και δημιουρ-
γούς της επιτυχίας αυ-
τής, με ατελείωτες ώρες 

στο γήπεδο  δίπλα στα 
παιδιά, στηρίζοντας την 
προσπάθεια τους και τα 
όνειρα τους. Πολλά συγ-
χαρητήρια αξίζουν στον 
coach Θωμά Γαζέτη, που 
με την επιστημονική του 
κατάρτιση και γνώση 
αποτέλεσε ένα σημα-
ντικότατο γρανάζι στη 
απογείωση των αθλητών 
της παιδικής μας ομά-
δας. Τέλος πολλά συγχα-
ρητήρια αξίζουν και στη 
ψυχή αυτής της ομάδας, 
τον Κωνσταντίνο Μανιό, 
που στα πρώτα του προ-
πονητικά βήματα στέκε-
ται δίπλα σε όλους τους 
αθλητές, ασπάζεται την 
ατμόσφαιρα των αποδυ-
τηρίων, αποκλιμακώνει 
και προλαβαίνει όλες τις 
εντάσεις και αποτελεί τον 
συνδετικό κρίκο, προπο-
νητών και αθλητών!!!

Η απονομή των Πρωτα-
θλητών Παίδων ΕΚΑΣΑ-
ΜΑΘ θα πραγματοποιη-

θεί στον επόμενο εντός 
έδρας αγώνα της ανδρι-
κής ομάδας, το Σάββατο 
7 Μαίου στις 17.00.

Δεκάλεπτα : 6-17, 9-12, 
11-23, 20-12.

ΕΚ Καβάλας (Ζαρζα-
βατσίδης – Λαμπρό-
πουλος): Καρακλίδης 
8 (2), Στρατηλάτης 2, 
Μπιλμπίλης, Νικολάου 4, 
Γεμεντσόπουλος 3(1), Χι-
μένα Κουλαλής, Συλαίος 
13 (3), Τσομπανικολίδης, 
Σειτανίδης, Παπουτσής 
2, Χατζηαβραάμ 15 (3).

Αγία Βαρβάρα (Μα-
γιάννης – Μυτικόπου-
λος-Μανιός): Παπα-
δόπουλος Πρ. (2007) 2, 
Χατζηαβραμίδης 7, Μα-
καρατζής 16 (2), Μάρκου 
3 (1), Παπαδόπουλος 
Πρ.(2006) 11 (1), Μόμ-
τσος, Σπυρίδης 6, Κάλ-
φας 2, Γιουρούκης 7, Χά-
ιτας 8 (2), Σιναπούδης 3.
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Πρωταθλήτρια ΕΚΑΣΑΜΑΘ η παιδική ομάδα της Αγίας 
Βαρβάρας!

Κατώτερη των περιστά-
σεων, σ’ ένα ακόμα εκτός 
έδρας παιχνίδι και δί-
καιη ήττα, με την οποία 
απομακρύνεται το πλε-
ονέκτημα της έδρας στα 

πλέι – οφ

Οχι μόνο δεν κατάφε-
ρε να πάρει τη νίκη, με 
την οποία θα έκανε ένα 
σημαντικό βήμα για την 

εξασφάλιση του πλεονε-
κτήματος έδρας στα πλέι 
οφ, αλλά δεν μπόρεσε να 
«προστατεύσει» καν τη 
διαφορά του +4 από τη 

νίκη στον 1ο γύρο. Ο λό-
γος για τον ΓΣΕ που την 
Τετάρτη (27/4) βρέθηκε 
στην Αθήνα για να δώ-
σει το εξ αναβολής παι-

χνίδι με το Ψυχικό από 
το οποίο ηττήθηκε με 18 
πόντους διαφορά (72-
55), κάνοντας ακόμα μια 
κακή εμφάνιση σε εκτός 
έδρας παιχνίδι.
Το συγκρότημα του Κυ-
ριάκου Παπαδόπουλου 
μόνο στο 1ο 10λεπτο 
κατάφερε να σταθεί όρ-
θιο απέναντι στους γηπε-
δούχους, που σε γενικές 
γραμμές ήταν ανώτεροι 
και κέρδισαν δίκαια. Στο 
1ο 10λεπτο το σκορ ήταν 
14-14 αλλά στη συνέ-
χεια το Ψυχικό πάτησε… 
γκάζι, αυξάνοντας συνε-
χώς τη διαφορά μέχρι το 
τέλος της αναμέτρησης.
Δεκάλεπτα: 14-14, 34-
24, 53-45, 72-55
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): 
Κουκάς 17 (1), Γιαννό-
πουλος, Κουφόπουλος 
6, Παπανικολάου 12 (2), 
Πολυτάρχου 9 (1), Μα-
λέλης 3 (1), Μαρίνος 3 
(1), Ρίκετς 3 (1), Αθανα-
σούλας 14 (1), Αναγνω-
στόπουλος, Ματαλιωτά-
κης 5, Ιορδάνου.
Ελευθερούπολη (Παπα-
δόπουλος): Τουντζια-
ράκης 10, Ναούμης, 
Γοργόνης 4, Στάθης, Δ. 
Ερμείδης 12, Σκουλίδας 
12 (2), Σταμπουλής 2, Π. 
Ερμείδης 10 (2), Πάτρας 
3, Τζόρτζεβιτς-Μαρίνκο-
βιτς 2.

H Βαθμολογία

1. Καρδίτσα 49 (23-3)
2. Τρίτων 44 (18-8)
3. Χαρίλαος Τρικούπης 

44 (18-8)
4. Κόροιβος Αμαλιάδας 

43 (16-11)
5. Ελευθερούπολη 43 

(17-9)
6. Ψυχικό 42 (18-6)
7. Πανερυθραϊκός 41 

(15-11)
8. Αμύντας 39 (14-11)
9. Καβάλα 39 (13-13)
10. Μαρούσι 39 (13-13)
11. Αγρίνιο 37 (11-15)
12. Φίλιππος Βέροιας 36 

(10-16)
13. Παγκράτι 33 (7-19)
14. Οίαξ Ναυπλίου 27 

(1-25)
15. Δάφνη Δαφνίου 25 

(0-25)-έχει έναν μη-
δενισμό

Η Επόμενη αγωνιστική 
(29η, 7/5)

Καρδίτσα-Αμύντας
Αγρίνιο-Ψυχικό
Πανερυθραϊκός-Καβάλα
Παγκράτι-Ελευθερούπο-
λη
Φίλιππος Βέροιας-Χαρί-
λαος Τρικούπης
Δάφνη Δαφνίου-Οίαξ 
Ναυπλίου
Μαρούσι-Τρίτων
Ρεπό ο Κόροιβος Αμαλι-
άδας

ΓΣ Ελευθερούπολης 
Διπλή ήττα (72-55) στο Ψυχικό


