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Η
ΑΠΟΨΗ
Τότε ήταν ο άνθρακας, σήμερα το φυσικό αέριο
γράφει
ο Παναγιώτης Λιαργκόβας*
*Πρόεδρος του ΚΕΠΕ και
του Εθνικού Συμβουλίου
Παραγωγικότητας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Στις 30-31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, όπου οι
ηγέτες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης θα συναντηθούν
για να συζητήσουν για τον
πόλεμο στην Ουκρανία και
την ενεργειακή κατάσταση
της Ευρώπης.
Η σύνοδος αυτή θα είναι
ίσως μία από τις σημαντικότερες Συνόδους Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα κάνει το μεγάλο
βήμα για την ανάληψη μιας
κοινής, γενναίας ενεργεια-

κής δράσης η Ευρωπαϊκή
Ενωση ή θα αφήσει την
κάθε χώρα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μόνη της;
Θα σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων; Οπως είχε,
άλλωστε, κάνει μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο; Τι είχε
συμβεί τότε;
Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου βρήκε τις χώρες
της Ευρώπης κατεστραμμένες, τις εθνικές αντιπαλότητες οξυμένες και τις
προοπτικές
οικονομικής
ανάκαμψης
μειωμένες
λόγω της επανεμφάνισης
των εθνικών οικονομικών
αντιπαλοτήτων που προέρχονταν από το παρελθόν.
Ωστόσο, ένα λαμπρό μυαλό, αυτό του Γάλλου δι-

πλωμάτη Ρομπέρ Σουμάν,
σκέφτηκε τα βήματα της
ενοποίησης της Ευρώπης.
Το Σχέδιο Σουμάν έλαβε
υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες, μαζί φυσικά με τη σοβιετική απειλή και τον ηγετικό ρόλο
των Ηνωμένων Πολιτειών,
ενώ παράλληλα έθεσε μια
σειρά από υποθέσεις που
καταδείκνυαν πως η ειρήνη στην Ευρώπη θα ήταν
βραχύβια, αν δεν επιτυγχάνονταν συγκεκριμένοι οικονομικοί στόχοι.
Η προαιώνια αντιπαλότητα μεταξύ Γαλλίας και
Γερμανίας, μαζί με πολλές
άλλες διαφορές μεταξύ
των εθνών, έπρεπε να διευθετηθεί, ξεκινώντας με

άμεση δράση σε ένα πολύ
συγκεκριμένο, αλλά πολύ
σημαντικό μέτωπο: την
υπαγωγή της παραγωγής
άνθρακα και χάλυβα σε μια
ενιαία ανώτερη Αρχή. Αυτή
η συγχώνευση οικονομικών
συμφερόντων θα συνέβαλλε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη δημιουργία
μιας οικονομικής κοινότητας και θα βοηθούσε κάθε
χώρα να αναπτυχθεί ξεχωριστά.
Οι πολιτικοί ηγέτες της
εποχής έλαβαν αποφάσεις
που θα αποδεικνύονταν
καθοριστικές για το μέλλον
των χωρών τους. Η απειλή
του πολέμου ξεχάστηκε, οι
οικονομίες των χωρών αυτών απογειώθηκαν -με τη
βοήθεια και του αμερικανι-

κού σχεδίου Μάρσαλ- και η
Ευρώπη ανέκαμψε σχεδόν
σε χρόνο μηδέν. Ο ρόλος
των Ηνωμένων Πολιτειών
αποδείχθηκε καθοριστικός,
όχι μόνο λόγω του τεράστιου ποσού οικονομικής
βοήθειας που παρείχαν,
αλλά κυρίως επειδή ενώθηκαν με τους Ευρωπαίους
πολιτικούς στην αναζήτηση
μηχανισμών πολυμερούς
συνεργασίας.
Αυτή η πολυμερής και πολύπλευρη συνεργασία μετά
τον πόλεμο όχι μόνο βοήθησε στην ανοικοδόμηση
των χωρών της Ευρώπης,
αλλά έθεσε και τα θεμέλια
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των
διαδόχων της, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της

Ευρωπαϊκής Νομισματικής
Ενωσης. Και όλοι κέρδισαν.
Ο χάλυβας και ο άνθρακας
δεν παίζουν πλέον τον ρόλο
που έπαιζαν κάποτε, αλλά ο
τρόπος με τον οποίο έγινε η
διαχείρισή τους άλλαξε την
πορεία της Ιστορίας.
Η αιματοβαμμένη γαλλογερμανική
αντιπαλότητα
μετατράπηκε στη «γαλλογερμανική μηχανή» που
οδηγεί την Ε.Ε. προς τα
εμπρός. Τότε ήταν ο άνθρακας και ο χάλυβας, σήμερα
είναι το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο, που θα είναι
απαραίτητα για τα επόμενα
20-30 χρόνια τουλάχιστον,
μέχρι να αντικατασταθούν
από νέες τεχνολογίες και
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ακολουθία των γεγονότων
γράφει
ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΑΝΗΣ
Η υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης περί παρενόχλησης και η διεύρυνση του
νομικού πεδίου που αφορά
την αντιμετώπιση κακοποιητικών συμπεριφορών είναι για τους ειδικούς δύο
σημαντικές προϋποθέσεις
για να ενισχυθεί η πρόλη-

ψη απέναντι σε όλες τις
μορφές της ανομολόγητης
βίας.
Μέχρι να εμφανιστεί το κίνημα #MeToo, στην Ελλάδα
υπήρχαν προφανώς εκατοντάδες (αν όχι χιλιάδες)
περιπτώσεις περιστατικών
παρενόχλησης που παρέμειναν στη σιωπή. Ωστόσο,
ο αντίκτυπος των υποθέ-

σεων, όταν αυτές γίνονταν
δημόσιες, ήταν τεράστιος.
Χαρακτηριστικά, στις ΗΠΑ
στα τέλη του 2018, περισσότεροι από διακόσιοι διάσημοι και ισχυροί άντρες
υπέστησαν ανεπανόρθωτο
πλήγμα στο γόητρο και την
επαγγελματική τους πορεία, επειδή συσχετίστηκαν,
με οποιονδήποτε τρόπο, με
τα θύματα του Χάρβεϊ Γου-

άινστιν, στην την πολύκροτη υπόθεση. Στην ελληνική
εκδοχή του #MeToo υπήρξαν δεκάδες καταγγελίες
για κακοποίηση, κυρίως σεξουαλικού χαρακτήρα.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου καταγγέλθηκαν
μορφές της επονομαζόμενης «αόρατης βίας» αρχικά
η κοινή γνώμη αντέδρασε

με το ίδιο μούδιασμα και
σταδιακά το σοκ της υποχώρησε.
Το κύμα των αποκαλύψεων συνεχίζει να σαρώνει τη
χώρα και είναι μοναδική ευκαιρία να ενισχυθούν έτσι
οι θεσμοί, ώστε σταδιακά
να αλλάξει η συλλογική συμπεριφορά του κόσμου και
να μη δείχνει καμία ανοχή

στη σιωπή. Αρκεί βεβαίως
να υπάρχει ηθική και στην
καταγγελία, καθώς σε μια
από τις πιο διάσημες συγκρούσεις του Χόλιγουντ,
ανάμεσα στον σταρ Τζόνι
Ντεπ και την πρώην σύζυγό
του Αμπερ Χερτ προκύπτει
μέσα στο δικαστήριο ότι
τελικά δεν ήταν ξεκάθαρο
στη σχέση τους ποιος ήταν
το θύμα και ποιος ο θύτης.

«Ομπρέλα» πάνω από τη Θράκη
γράφει
η ΚΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ
Αν η ελληνική αποστολή
καλάσνικοφ στην Ουκρανία
θεωρήθηκε από τη Μόσχα
ως εχθρική ενέργεια, τα
εγκαίνια της κατασκευής
του πλωτού τερματικού
σταθμού στην Αλεξανδρούπολη ισοδυναμούν με
την κήρυξη διπλωματικού
και οικονομικού πολέμου
στο Κρεμλίνο.
Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξεσήκωσε τον κόσμο για την
αποστολή αμυντικού υλι-

κού στο Κίεβο, για τον πλωτό τερματικό σταθμό δεν
είπε τίποτα, πλην του ότι
έχει και τη δική του «σφραγίδα». Γιατί η Κουμουνδούρου με τον Μητσοτάκη τα
βάζει εύκολα. Με τους Αμερικανούς όχι.
Με περίπλοκους αγωγούς,
πλωτές εξέδρες και μονάδες παραλαβής από τα αμερικανικά πλοία, οι ΗΠΑ θα
πωλούν αέριο στην Ελλάδα
και μέσω ημών στη Βουλγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία, στη Ρουμανία, ακόμη και στην Τουρκία. Στην

Αλεξανδρούπολη μπορούν
να αποθηκεύονται 5,5 δισ.
κυβικά μέτρα αερίου, με τις
συνολικές ετήσιες ανάγκες
της Ελλάδας να είναι 7 δισ.
κυβικά.

Ρώσους από το παιγνίδι του
αερίου στην περιοχή και οι
απειλές επιστρέφουν ως
μπούμερανγκ στον Πούτιν.
Ο πολεμοχαρής «τσάρος»
χάνει δύναμη και πελάτες.

Μαζί με την Κόρινθο, τη
Ρεβυθούσα, αλλά και τη
μελλοντική επέκταση του
FSRU του Εβρου, η Ελλάδα
θα μπορεί να καλύπτει από
τα τέλη του 2023 τις ενεργειακές ανάγκες της και να
προμηθεύει και τους Βαλκάνιους γείτονές της.

Οι ΗΠΑ κερδίζουν χρήματα και ισχύ. Κι εμείς, εκτός
από το αέριο, αποκτάμε μια
ομπρέλα ασφαλείας πάνω
από τη Θράκη βαμμένη στα
χρώματα της αστερόεσσας.
Η πενταετής ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία
καθιστά την Αλεξανδρούπολη το ίδιο σημαντική για
την Ουάσιγκτον όσο είναι η

Η εξέλιξη αυτή βγάζει τους

Σούδα.
Ο Ερντογάν θα το σκεφθεί
πλέον δύο και τρεις φορές
πριν απειλήσει με «ψευτομαγκιές» ξανά τη Θράκη.
Κι αυτό είναι ένα μεγάλο
όφελος. Εξίσου μεγάλο με
το ενεργειακό.
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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Μεγάλη συμμετοχή στην διαμαρτυρία των αλιέων
στην Καβάλα
Με αρκετά μεγάλη
συμμετοχή
πραγματοποιείται μέχρι το
απόγευμα της Παρασκευής 13 Μαϊου στο
Λιμάνι της Καβάλας
συγκέντρωση-διαμαρτυρία αλιέων.

σαλονίκης έτσι ώστε να
διαμαρτυρηθούν για τα
μεγάλα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Έχουν έρθει μάλιστα αλιευτικά σκάφη ακόμα και
από το Λιμάνι της Θεσ-

Διαμαρτύρονται (και με το δίκιο τους) οι κάτοικοι στο Παληό!
Πριν καν καλά καλά
πούμε “καλό καλοκαίρι” άρχισαν τα όργανα
στο Παληό.
Τα συγκεκριμένα περιστατικά πρέπει κάποια
στιγμή να σταματήσουν.
Οι κάτοικοι είναι εμφανώς
δυσαρεστημένοι
καθώς κάθε καλοκαίρι
βλέπουν να συμβαίνει το

ίδιο ακριβώς πράγμα, οι
ίδιοι να είναι “θεατές” σε
καθημερινά, αν όχι καθημερινά μέρα παρά μέρα,
τροχαία ατυχήματα που
ΕΥΤΥΧΩΣ δεν θρηνούμε
θύματα!
Σε
επικοινωνία
του
enanews.gr με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Γ. Ιακωβίδη ο ίδιος
μας μετέφερε ότι η κυ-

κλοφοριακή μελέτη του
Παληού προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς
αλλά για να προχωρήσει
μέχρι την υλοποίηση της
θέλει κάποιο χρονικό διάστημα κάτι που σημαίνει ότι εάν δεν γίνουν
κάποιες μικροπαρεμβάσεις ακόμα ένα καλοκαίρι οι κάτοικοι στο Παληό
θα είναι “θεατές στο ίδιο
έργο”.

Καβάλα

Πότε θα επαναλειτουργήσει τελικά το πάρκινγκ στην
Καπνεργάτη;
Οι εργασίες στην οδό
Κασσάνδρου
έχουν
φέρει σε δύσκολη
θέση τους οδηγούς
στο κέντρο της Καβάλας.

Και αυτό όχι γιατί δημιουργείται κυκλοφοριακό
πρόβλημα, αυτό μέχρι
στιγμής πάει καλά, αλλά
επειδή το έργο διαπλά-

τυνσης του πεζοδρομίου
στο σημείο έχει φέρει και
το κλείσιμο του πάρκινγκ
πλησίον την Πλατείας
Καπνεργάτη.

Όπως μετέφερε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Ιακωβίδης
στο enanews.gr ο εργολάβος καθυστέρησε με
αποτέλεσμα το πάρκινγκ

να παραμείνει για ακόμα
κάποιο χρονικό διάστημα
κλειστό.
Άλλες
πληροφορίες
ωστόσο κάνουν λόγο
ότι από την Δευτέρα δεν
αποκλείεται το πάρκινγκ
να επαναλειτουργήσει.
Είδωμεν…

Εθελοντική αιμοδοσία απο τον Σύλλογο αιμοδοτών του
Επιμελητηρίου Καβάλας
Με κυρίαρχο μήνυμα
δωσέ αίμα, δώσε ζωή
,ο Σύλλογος Αιμοδοτών
του Επιμελητηρίου Καβάλας,
πραγματοιήσε
εθελοντική αιμοδοσία το
Σάββατου 14 Μαΐου, στο
2ο όροφο του επιμελήτηριου Καβάλας.
Οπως δηλώνουν μέλη

του συλλόγου στην κάμερα του Ena Channel,
η προσέλευση των πολιτων ήταν αρκετα ικανοποιητική, ενώ προσκαλούν τους πολίτες να
συμμετέχουν σε τέτοιες
σηματικές δράσεις και
στο μέλλον.

Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας.
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33
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Εκπαιδευτική ψυχαγωγική δράση «Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης»
Ο Δήμος Παγγαίου
σε συνεργασία με τη
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε.
και την Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης
Α.Ε.
πραγματοποίησε την
εκπαιδευτική ψυχαγωγική δράση «Λούνα
Παρκ Ανακύκλωσης»,
στον αύλειο χώρο του
1ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης.
Στη δράση συμμετείχαν
οι μαθητές των τριών
δημοτικών σχολείων της

Ελευθερούπολης (1 ο ,
2 ο και 3 ο ), υπό τη
συνοδεία δασκάλων και
διευθυντών. Παρόντες
στην εκδήλωση ήταν ο
Γεν. Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Καλλινικίδης Γεώργιος καθώς
και ο Διευθυντής Καθαριότητας Περιβάλλοντος
&
Ηλεκτροφωτισμού
του Δήμου Παγγαίου, κ.
Κων/νος Τσιρικτσής.
Σκοπός της δράσης ήταν
να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ιδέα της Ανακύκλωσης μέσα από το

παιχνίδι, να γνωρίσουν
ποια υλικά ανακυκλώνονται και να παροτρύνουν
τους μεγαλύτερους για
ενεργό και συνειδητή
συμμετοχή με στόχο την
υιοθέτηση μιας υγιούς
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, καθώς και να
ενισχύσουν την προσπάθεια για μια καθαρή και
περιβαλλοντικά φιλική
πόλη, που θα συμβάλλει
σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

εκπαιδευτικής ψυχαγωγικής δράσης, αρμόδια
ήταν εξειδικευμένη εταιρεία προωθήσεων, με
εμψυχωτές, που χώρισαν τα παιδιά σε ομάδες,
όπου η κάθε ομάδα συμμετείχε σε ένα «γνώριμο» παιχνίδι, ειδικά προσαρμοσμένο στο θέμα
της Ανακύκλωσης. Στο
τέλος μοιράστηκαν σε
κάθε μαθητή και συνοδό
αναμνηστικά δώρα σχετικά με την Ανακύκλωση.

Για τη λειτουργία και τη
σωστή διεξαγωγή της

«Στου Σαρρή»

Το ωραιότερο «μπαλκόνι» της Νέας Ηρακλείτσας ανακαινίστηκε
Η κάβα κρασιών «Στου
Σαρρή» έχει επίσης αναβαθμιστεί. Στο «οπλοστάσιο» του μαγαζιού
υπάρχει πλέον ένας νέος
συντηρητής που «υπόσχεται» ότι η πλούσια λίστα ελληνικών οίνων θα
σερβίρεται πάντοτε στη
σωστή θερμοκρασία.
Επίσης, ενώ τα μέτρα για
τον κορονοϊό χαλαρώνουν, ο Γιάννης επέλεξε
να… αραιώσει ακόμη περισσότερο τις αποστάσεις των τραπεζιών του
μαγαζιού! «Θέλουμε όλοι
να αισθάνονται άνετα
όταν έρχονται σε εμάς»,
μας λέει. Εννοείται πως
το προσωπικό του καταστήματος τηρεί πάντα
ευλαβικά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και
με το… παραπάνω!
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 ελληνικής κουζίνας, άψογο
σέρβις, λογικές τιμές και,
φυσικά, την πλέον προνομιακή θέα στο γραφικό λιμανάκι του χωριού.
Φέτος, το «σήμα» για την
έναρξη του καλοκαιριού
δίνεται νωρίτερα από
ποτέ! Από το Σάββατο
30 Απριλίου 2022, ο

Γιάννης Σαρρής μάς υποδέχεται στο αγαπημένο
καλοκαιρινό στέκι, το
οποίο έχει ντυθεί… «αλλιώς»!
Ο χώρος έχει ανακαινιστεί ριζικά, με σκοπό να
υπηρετήσει το όραμα
του Καβαλιώτη επιχειρηματία για ένα «υβριδικό»
μαγαζί που θα είναι ανοιχτά καθημερινά από το
πρωί, με εκλεκτό, φρεσκοαλεσμένο καφέ, αναψυκτικά και ροφήματα,
ενώ στον χώρο δεσπόζει
πλέον ένα μεγάλο μπαρ
όπου θα σερβίρονται
δροσερά κοκτέιλ, εκλεκτά ποτά [όπως μας λέει
ο Γιάννης θα υπάρχει μεγάλη ποικιλία από Single
Malt Whiskeys αλλά και
ρούμια και βότκες και
τζιν] αλλά και φαγητό!

Τα φρέσκα ψάρια ημέρας, τα πιάτα με θαλασσινά 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 συνεργασία με τους Φούρνους
Φελλαχίδη, ο Γιάννης
Σαρρής θα παρουσιάσει μία σειρά από ολόφρεσκα γλυκά που θα
φέρουν την υπογραφή
«Στου Σαρρή».
Σπουδαία
καινοτομία
αποτελεί και η αλλαγή
στη μουσική. Τα βράδια
«Στου Σαρρή», τις μελωδίες θα «σερβίρει» DJ ο

οποίος θα «βουτάει» στα
βαθιά του ξένου αλλά
και του ελληνικού ρεπερτορίου και θα «αλιεύει»
τα καλύτερα τραγούδια
για τις παρέες που θα
επιλέξουν το μαγαζί του
Γιάννη Σαρρή για τη νυχτερινή τους έξοδο.
Τέλος, οι θεματικές βραδιές στις οποίες μας έχει
συνηθίσει ο Γιάννης θα
«επιστρέψουν» και αυτό
το καλοκαίρι, πάντα σε
συνεργασία με παραγωγούς της περιοχής
μας, συνεχίζοντας την
προσπάθεια ενίσχυσης
των τοπικών προϊόντων.
Αλλά για όλα αυτά, θα
πρέπει να περιμένουμε
λιγάκι…
Πηγη: Kavalapost.gr

Μικρογραφίες

Και με αυτά και μ΄εκείνα ξαφνικά το ενδιαφέρον των αμερικανών άρχισε να εμφανίζεται
(λέει) και για το λιμάνι της Καβάλας…
Μνήμες παλιές ξυπνούν κάτι τέτοια σενάρια…
τότε που στη Νέα Πέραμο κάποιοι ήθελαν δημιουργηθεί βάση του ΝΑΤΟ… και είχαν ξεκινήσει αντιδράσεις και μία σειρά από κινήσεις.
Τότε ήταν πιο ξεκάθαρο. Βάση του ΝΑΤΟ =
στρατιωτική βάση.
Τώρα όμως; Τα ενεργειακά είναι τέτοια θέματα
που μπορούν να καλύψουν πολλά…
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Αγροτικός Σύλλογος Νέστου

Οικονομική ζημιά στους σπαραγγοπαραγωγούς
παϊκές αγορές, κάνοντας
τους ευρωπαίους καταναλωτές να μην αγοράζουν προϊόντα όπως
συνήθιζαν τόσα χρόνια,
λόγω της ανασφάλειας και του φόβου. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα την
κάθετη πτώση των τιμών
πώλησης, κάνοντας απαγορευτική τη συνέχιση
της συγκομιδής από τους
παραγωγούς.
Όπως
καταλαβαίνετε
αυτό που συνέβη είναι
καταστροφικό για τους
σπαραγγοπαραγωγούς
αλλά και το μέλλον της
ίδιας της καλλιέργειας.

Ζητάμε τη μέριμνα του
ΥΠΑΑΤ ώστε να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, για την απώλεια εισοδήματος που
υπέστησαν
Οι κακοί οιωνοί που
φάνηκαν κατά τις πρώτες ημέρες συγκομιδής
σπαραγγιών, με τις πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες
στα μέσα Φεβρουαρίου,

αλλά και οι ασυνήθιστες
κακές καιρικές συνθήκες
κατά τον μήνα Μάρτιο
που ακολούθησαν, μας
έκαναν να αντιληφθούμε
ότι η φετινή χρονιά θα
είναι μια δύσκολη χρονιά
για το σπαράγγι.
Στην περιοχή του Δήμου
Νέστου Καβάλας καλλιεργούμε σπαράγγια από
τα τέλη του `80 και τις

δεκαετίες που ακολούθησαν μέχρι σήμερα,
έχουνε γίνει σημαντικές
επενδύσεις από Συνεταιρισμούς,
Ομάδες
Παραγωγών
αλλά και Ιδιώτες που
δραστηριοποιούνται με
τη καλλιέργεια σπαραγγιού,
προσφέροντας
εκατοντάδες θέσεις εργασίας στα συσκευαστή-

ρια, σε ανθρώπους της
τοπικής κοινωνίας και
παράλληλα ενισχύουν
την τοπική οικονομία και
τη χώρα από τις εξαγωγές του προϊόντος.
Κατά τη διάρκεια της
συγκομιδής έγιναν αντιληπτά και τα προβλήματα που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, εκτοξεύοντας

τα καλλιεργητικά έξοδα,
μιας ήδη κοστοβόρας και
απαιτητικής καλλιέργειας όπως το σπαράγγι.
Η αύξηση του κόστους
επήλθε και στα υλικά
συσκευασίας, τα μεταφορικά, της ηλεκτρικής
ενέργειας κ.α.
Ο πόλεμος όμως προκάλεσε και μεγάλη αποδιοργάνωση στις ευρω-

Για τους λόγους που
αναφέραμε ζητάμε τη
μέριμνα του ΥΠΑΑΤ
ώστε να αποζημιωθούν
οι παραγωγοί, για την
απώλεια
εισοδήματος
που υπέστησαν. Ειδικά
να στηριχθεί η
σπαραγγοκαλλιέργεια
ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας, να συνεχίσουμε ως παραγωγοί να
εισπράττουμε την υπεραξία του προϊόντος από
τις εξαγωγές και να μην
δούμε τα συσκευαστήρια
μας κουφάρια. Ευελπιστούμε ότι το αίτημά μας
θα εισακουστεί και ότι
θα πράξετε τα δέοντα.

Χρυσούπολη

Δεντροφύτευση από το Δήμο Νέστου με τη συμμετοχή
μαθητών
Στη δενδροφύτευση
150 δέντρων προχώρησε ο δήμος νέστου στην περιοχή
της οδού Καραϊσκάκη στην πόλη της
Χρυσούπολης με τη
συμβολή των μαθητών του 2ου Γυμνασίου της πόλης.

δίκτυο άρδευσης των
δέντρων.

Όπως
υπογράμμισε
ο δήμαρχος νέστου
Σάββας
Μιχαηλίδης
σκοπός της συμμετοχής των μαθητών του
2ου Γυμνασίου, ήταν η
ευαισθητοποίηση των
μαθητών σε θέματα
περιβάλλοντος και κλιΤα δέντρα τα οποία ματικής αλλαγής.
φυτεύτηκαν ήταν πλάτανομουριες, σε σημεία τα οποία είχαν Ανάλογες δράσεις θα
ήδη επιλεχθεί κατά την συνεχιστούν σε διάφοαναβάθμιση των πεζο- ρα σημεία της Χρυσούδρομίων που είχε γίνει πολης και κυρίως σε
και αξίζει να σημειω- αυτά τα οποία έχουν
θεί ότι είχε ήδη κατα- ήδη ενταχθεί σε προσκευαστεί το υπόγειο γράμματα ανάπλασης.
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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.

Ιστορίες στο διάβα του χρόνου…

Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*
Είναι πολύ ευχάριστο
και ελπιδοφόρο, νέοι
άνθρωποι να ασχολούνται και να καταγράφουν την ιστορία του
τόπου μας . Ιδιαίτερη
τιμή και για μένα , η
παράδοση της εργασίας του Κωνσταντίνου
Πεσυρίδη,
Καβαλιώτη φοιτητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης της Σχολής

Καβάλας αλλά και τους
λόγους που πλατεία
άλλαξε τέσσερεις φορές ..ονομασία. Η εργασία έγινε στο μάθημα:
“Προφορική Ιστορία ,
Μνήμη και Τοπικότητα” (φωτογραφία -1).
Θα γυρίσω το χρόνο
πίσω μια δεκαετία τότε
που δεχόμουνα στο γραφείο μου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβά-

εξαιρετικού εκείνου βιβλίου που υπάρχει στην
συλλογή της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Καβάλας
(Φωτογραφία – 2).

Ιωακείμ Σγούρος αλλά
και ο Σπυρίδων Βλάχος
ήταν οι πρωτεργάτες για
την δημιουργία του Ιερού Ναού. Από την Κωνσταντινούπολη κλήθηκε

2
Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Η 26 Μαΐου του 1926
ήταν μια ιστορική μέρα
για την Καβάλα, έγιναν
τα εγκαίνια του Ιερού
Καθεδρικού Ναού του
Αποστόλου
Παύλου
στην Καβάλα. Ο Μητροπολίτης
Καβάλας,

ο φημισμένος μηχανικός του Πατριαρχείου
Περικλής Φωτιάδης
που σχεδίασε την λαμπρή Εκκλησία . Η Ελληνορθόδοξη κοινότητα
επέλεξε ένα από τα τρία
σχέδια που εκπόνησε ο
σπουδαίος Μηχανικός.
Αγοράσθηκαν μια σειρά
οικοπέδων ώστε να οικοδομηθεί η εκκλησία.

4
εκείνη είχε βοηθήσει τα
μέγιστα στην πόλη και
το είχε ανακηρύξει επίτιμο δημότη, ο Νομάρχης Λουλακάκης όλοι
οι πρόξενοι των χωρών
που είχαν προξενεία
στην Καβάλα και χιλιάδες Καβαλιώτες. (Περισσότερα για την ιστορική διαδρομή του Ιερού
Ναού του Αποστόλου
Παύλου σε επόμενα σημειώματα – φωτογραφία -3).
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
"ΠΑΤΡΙΣ" ονομάζονταν
εφημερίδα της Καβάλας
που κυκλοφορούσε πριν
107 χρόνια .Στη φωτογραφία το 4ο φύλλο
της, την 25 Φεβρουαρί-

ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, χάρτες και χειρόγραφα στις συλλογές
της . Ανάμεσα σε όλα
και φωτογραφίες από
την Καβάλα, του περασμένου αιώνα , όπως
αυτή (φωτογραφία -5)
μεταξύ των ετών 1915
-1920 , στην παραλία.
*Το σωτήριο έτος 1959
και στις 14 Ιανουαρίου
το κοινοτικό συμβούλιο Θάσου αποφασίζει
ομόφωνα να τιμήσει
τον Παγκοσμίου φήμης
γνωστό, Θάσιο γλύπτη Πολύγνωτο Βαγή
που διαπρέπει την εποχή εκείνη στην Αμερική. Εκδίδει ψήφισμα
και ονομάζει τη νησίδα
απέναντι από την ακτή
της Μακριάμμου σε

1

Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του
τμήματος Ιστορίας και
Εθνολογίας με θέμα:
“Μνημεία και Δημόσιος
χώρος στην Καβάλα: Το
παράδειγμα της πλατείας και των μνημείων
της από το 1920 μέχρι
το 1967”. Ο Κ. Πεσυρίδης μετά από ενδελεχή
έρευνα κατέγραψε τα
μνημεία στην πόλη και
ειδικά στην πλατεία και
διερευνά τον τρόπο με
τον οποίο παρεμβαίνει
η πολιτική εξουσία στην
δημόσια μνήμη μελετώντας το παράδειγμα
των μνημείων που βρίσκονται στην σημερινή
πλατεία Ελευθερίας της

λας την επίσκεψη ενός
εκλεκτού φίλου και “δασκάλου” στην δημοσιογραφία του αειμνήστου
πια Ζήση Μπρουκάκη.
Ο πολυγραφέστατος
Ζ. Μπρουκάκης είχε
εκδώσει, τότε, ένα μοναδικό πόνημα για την
Καβάλα και την γενιά
της ..κατοχής. Μεγάλη
τιμή για μένα η αφιέρωση του βιβλίου: "Παιδιά της κατοχής και της
προσφυγιάς" του Ζήση
Μπρουκάκη. Ήταν έκδοση του Ιστορικού και
Λογοτεχνικού
Αρχείου Καβάλας . Σήμερα
αντλώ και ταυτίζω γεγονότα και πρόσωπα μέσα
από το περιεχόμενο του

3
5
τότε και αργότερα Φιλίππων Χρυσόστομος
τέλεσε τα θυρανοίξια
του Ναού. Ο επιβλητικός ναός , στο κέντρο
της πόλης είχε ξεκινήσει
να γίνεται από τα τέλει
του 18ου αιώνα σε μια
εποχή που το Ελληνικό
στοιχείο άρχισε να κυριαρχεί στην πόλη. Ήδη
την εποχή εκείνη υπήρχαν τρεις άλλοι ναοί
αυτός της Παναγίας,
ο Μητροπολιτικός ναός
του Τιμίου Προδρόμου
και ο Ναός του Αγίου
Αθανασίου. Φωτισμένοι ιεράρχες όπως ο

Η κοινότητα αγόρασε
το οικόπεδο της οικογένειας Βεμβενίστε σε
πολύ χαμηλή τιμή και
αξίζει να αναφερθεί ότι
οι σχέσεις με την μεγάλη αυτή Ισραηλιτική οικογένεια ήταν άριστες.
Επίσης αγοράσθηκαν η
οικία του Περιντσή Χασάν και το οικόπεδο του
Μεσίδη.
Η ημέρα των εγκαινίων
του Ναού ήταν το μεγάλο γεγονός για την πόλη
στο οποίο παρέστησαν
ο Στρατηγός Τσιρογιάννης που την εποχή

ου 1915 με εκδότες τον
Αντώνη Χαμουδόπουλο και τον Αχιλλέα Πετρόπουλο τα γραφεία
στην οδό Ρωμανού έναντι καλογριών, κόστιζε 5
λεπτά..της δραχμής.
ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ…
*Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Η.Π.Α.
(Washington,
DC
http://www.loc.gov)
είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στον κόσμο,
με εκατομμύρια βιβλία,

"νησίδα
Πολύγνωτου
Βαγη " αναφέροντας
μάλιστα ότι θα χαράξει
σε βράχο το όνομα του
τιμηθέντος. Πάνω στην
βραχονησίδα
υπάρχει
η ονοματοδοσία, όπως
μας έχει πληροφορήσει
από την Γερμανία , ο
Σωτήρης Ξώγνος.

*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπακοσμάς καταγράφει τη
νεότερη ιστορία της πόλης μας.
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The Times

Η Θάσος στα 25 προτεινόμενα ελληνικά νησιά για το 2022!
«κατακτά» η Αλόννησος
με το πρώτο υποβρύχιο
μουσείο της Ελλάδας
και το μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της
Ευρώπης. Ακολουθούν η
Σάμος, τα Κύθηρα, η Αίγινα, η Ικαρία, το Μεγανήσι, οι Σπέτσες, η Ιθάκη,
η Θάσος, η Ίος κτλ.
Την καθιερωμένη λίστα
με τα 25 καλύτερα ελληνικά νησιά δημοσίευσαν

οι Times του Λονδίνου,
περιλαμβάνοντας πολλές νέες προσθήκες και

«εκπλήξεις».
Την κορυφή της λίστας

Η δημοσιογράφος των
Times σημειώνει για τη
Θάσο τα εξής:

«Το άρωμα των ηλιόλουστων πεύκων είναι μεθυστικό στο βορειότερο
ελληνικό νησί, ένα καταπράσινο βουνό στη θάλασσα που περιβάλλεται
από χρυσαφένιες αμμουδιές. Στην αρχαιότητα
η Θάσος φημιζόταν για
τον πραγματικό της χρυσό. Τα ερείπια της πλούσιας αρχαίας πόλης -με
την ακρόπολη, το θέατρο
και τους λεπτοκομμένους πέτρινους τοίχους

και τις πύλες της- νάνος
ο Λιμένας, η σύγχρονη
πρωτεύουσα του νησιού. Υπάρχουν όμορφα ορεινά χωριά για να
επισκεφτείτε, αλλά κατά
τα άλλα αυτό είναι ένα
τέλειο νησί για τεμπέληδες. Η μπουτίκ A for Art
Hotel στον Λιμένα είναι
μια παιχνιδιάρικη μετατροπή μιας καπναποθήκης με πισίνα, έντονους
πίνακες ζωγραφικής και
vintage κρεβάτια».

Παράδοση αυτόματων απινιδωτών στα σχολεια της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022,
ξεκίνησε η παράδοση
αυτόματων απινιδωτών
στα Σχολικά Συγκροτήματά Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Θάσου
από την Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου
Θάσου.
.Σήμερα παραδόθηκε από
ένας αυτόματος απινιδωτής στο 1 ο και 2 ο Δημοτικό Σχολείο Λιμένα Θάσου,
ενώ τις επόμενες ημέρες

θα συνεχιστούν οι παραδόσεις, ώστε κάθε Σχολικό
Συγκρότημα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θάσου
να διαθέτει
από έναν αυτόματο απινιδωτή.
Σχετικά ο Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου. κ. Στυλιανός Καραβούζης δήλωσε:
«Αναγνωρίζοντας ότι οι αυ-

τόματοι απινιδωτές σε δημόσιους χώρους μπορούν
να σώζουν ζωές ανθρώπων
που έχουν υποστεί καρδιακή ανακοπή, προχωρήσαμε
στην προμήθεια αυτόματων
απινιδωτών ύψιστης τεχνολογίας για όλα τα Σχολικά
Συγκροτήματά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θάσου, τα οποία πλέον
παραδίδονται στα σχολεία,
προκειμένου να είναι στην
διάθεση τόσο των εκπαιδευτικών αλλά και των
κατοίκων πλησίον αυτών.

Άμεσα θα διεξαχθούν και
σεμινάρια για την ασφαλή
και ουσιαστική χρησιμοποίησή τους».
Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου. κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:
«Συγχαίρω την Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου
Θάσου και τον Πρόεδρό
της κ. Στυλιανό Καραβούζη
για την πρωτοβουλία.
Η Σχολική Επιτροπή Πρω-

τοβάθμιας
Εκπαίδευσης
του Δήμου Θάσου με συνεχείς προσπάθειες βελτιώνει έμπρακτα τόσο τους
σχολικούς χώρους όσο και
τον σχολικό εξοπλισμό. Η

συγκεκριμένη παρέμβαση
είναι εξόχως σημαντική και
ουσιαστική γιατην προστασία της υγείας στις σχολικές μονάδες».

Ο Idealtours πρόσθεσε την Θάσο στα προγράμματα διακοπών
για τους Αυστριακούς
Την Θάσο ως νέο προορισμό εισάγει στα προγράμματα διακοπών του ο αυστριακός τουρ οπερέιτορ
Idealtours για το 2022.
Ο τουρ οπερέιτορ που δραστηριοποιείται στο Τίρολο
της Αυστρίας, προσφέρει
φέτος διακοπές στην Χαλκιδική, την Ήπειρο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και
την Καλαμάτα.
Ο τουρ οπερέιτορ καταγράφει αυξημένη ζήτηση

για τους Μεσογειακούς
προορισμούς, και συστήνει
στους ταξιδιώτες να προβούν άμεσα σε κρατήσεις
καθώς οι χωρητικότητες
για την ερχόμενη σεζόν είναι περιορισμένες.
Ο Idealtours καταγράφει
για τη σεζόν του 2022 ξεκάθαρη τάση για διακοπές
σε χώρες με λίγους ή καθόλου περιορισμούς εισόδου
όσον αφορά τον κορωνοϊό, με κορυφαίες επιλογές

την Ελλάδα, την Κροατία,
την Ιταλία και την Ισπανία.
Ισχυρή ζήτηση παρουσιάζει
και η Αίγυπτος.
Οι κρατήσεις για ομαδικά
ταξίδια είναι κυρίως τελευταίας στιγμής, περίπου 2
εβδομάδες πριν την αναχώρηση για το ταξίδι, έναντι του «παραθύρου» τριών
μηνών που παρατηρούνταν
προ πανδημίας.

By
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ
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Μακάριος Λαζαρίδης

Το στοίχημα του αγροτουρισμού κερδίζεται
κοινωνίας και της οικονομίας.
Αφετέρου γιατί η συγκεκριμένη ιδέα προέρχεται
από μια δραστήρια εκπαιδευτική κοινότητα και
αποτυπώνει τις ανησυχίες,
την αναζήτηση, τις έξυπνες
προτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε
τοπικό επίπεδο από τη νέα
γενιά της Π.Ε. Καβάλας και
συγκεκριμένα του Δήμου
Παγγαίου».
Σε εκδήλωση του 1ου
ΕΠΑΛ
Ελευθερούπολης
με θέμα «Αγροτουρισμός
και Κοινωνική Οικονομία –
Τάσεις και προοπτικές στο
Δήμο Παγγαίου», παρέστη
ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

της Νέας Δημοκρατίας, κ.
Μακάριος Λαζαρίδης. Κατά
το χαιρετισμό του, δήλωσε
«διπλά χαρούμενος, ευρισκόμενος εδώ, κοντά σας.
Αφενός γιατί το αντικείμε-

νο συζήτησης είναι άκρως
σημαντικό, δεδομένου ότι
η ανάπτυξη του αγροτουρισμού θα μπορούσε να
συνδράμει στην συνολική
πρόοδο και βελτίωση της
ποιότητας ζωής της τοπικής

Ο κ. Λαζαρίδης υπενθύμισε ότι το στοίχημα του
αγροτουρισμού ήταν από
τις προτεραιότητες που
είχε θέσει και προεκλογικά,
μέσα από το αναπτυξιακό
του πρόγραμμα ‘’Καβάλα

2020-2050’’, ενώ υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες
της Κυβέρνησης, εν μέσω
των κρίσεων και των τόσων δυσκολιών, να προωθήσει τη συγκεκριμένη
προσπάθεια.
Έτσι, όπως είπε, «ο νέος
Αναπτυξιακός νόμος, στον
οποίον εισάγονται ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων,
προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες
χρηματοδότησης
στον εν λόγω τομέα.
Την ίδια στιγμή ήδη, από
τις 31 Μαρτίου, ‘’τρέχει’’
η δράση επιδότησης έως
50% μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επενδυτικών σχεδίων

στον τομέα του πράσινου
αγροτουρισμού. Στόχος η
σύνδεση του πρωτογενούς
και δευτερογενούς τομέα
με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό
προϊόν το οποίο θα αναδεικνύει και θα προωθεί τα
τοπικά προϊόντα».
Ο κ. Λαζαρίδης εξέφρασε
τη διαπίστωση ότι «η βούληση υπάρχει, όπως επίσης
και η διάθεση και οι ιδέες
-εξ όσων βλέπω σήμερα
εδώ. Ας το τολμήσουμε και
να κάνουμε τα βήματα προς
τα εμπρός που δεν είχαν
γίνει όλα τα προηγούμενα
χρόνια. Όλοι μαζί θα καταφέρουμε να πάμε τον τόπο
μας μπροστά», τόνισε.

Πρ. Εμφιετζόγλου

Γιατί αποφάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική. Ανακοίνωση υποψηφίων βουλευτών από την Πανελλήνια Πατριωτική Κίνηση
Στην πρωινή εκπομπή του Ena Channel
“Πρώτο Θέμα” και
στον Άγγελο Τσέλιο
μίλησε ο πρόεδρος
του κόμματος Πανελλήνιας Πατριωτικής
Ένωσης
Πρόδρομος
Εμφιετζόγλου, αναφερόμενος
αρχικά
για την απόφαση που
πήρε να ασχοληθεί με
την πολιτική, αποκαλύπτοντας πως κάποια
στιγμή του προσέφε-

ραν και υπουργική
θέση την οποία και
αρνήθηκε.
Ο κύριος Εμφιετζόγλου
υπογράμμισε τους τομείς
στους οποίους έχουν
εντοπιστεί οι παρεμβάσεις που σύμφωνα με
την Πανελλήνια Πατριωτική Κίνηση θα πρέπει να
υπάρξει άμεση παρέμβαση.
Αναφερόμενος

πολεμική
σύγκρουση
μεταξύ της Ρωσίας και
της Ουκρανίας ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου
υπογράμμισε πως στην
ουσία πρόκειται για έναν
ύπουλο πόλεμο μεταξύ
Ρωσίας και ΗΠΑ που διεξάγεται στην ουκρανία
και καταστρέφει τη χώρα
αυτή.

στην

Σύμφωνα τώρα με σχετικά δελτία τύπου της Πατριωτικής Ένωσης

“Υποψήφιος με την Πατριωτική Ένωση στην Κρήτη ο Θρασύβουλος Τσουχλαράκης
Με χαρά και τιμή ανακοινώνουμε την υποψηφιότητα του Θρασύβουλου
Τσουχλαράκη στην εκλογική περιφέρεια Χανίων Κρήτης.
Ο Θρασύβουλος Τσουχλαράκης γεννήθηκε και κατοικεί μόνιμα στο Αρώνι Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.
Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ
Ιστορικο-πολιτισμολογικών
& Εθνολογικών Επιστημών,
του Τμήματος Φιλοσοφι-

κών Κοινωνικών Σπουδών,
της Φιλοσοφικής Σχολής
των Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου
Κρήτης. Είναι κάτοχος δύο
μεταπτυχιακών διπλωμάτων. Τις προπτυχιακές του
σπουδές τις ολοκλήρωσε
στο Τμήμα Πολιτισμολογίας στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και στον
Τομέα Οικονομίας- Οργάνωσης- Διοίκησης & Πλη-

ροφορικής του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου
NCR/ACE.
Υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος στην Ελληνορωμαϊκή πάλη και διατέλεσε
πρόεδρος του πολιτισμολογικού, μη κερδοσκοπικού
οργανισμού «ΚΥΔΩΝΕΣ»
Χανίων και πρόεδρος της
οργανωτικής, συντονιστικής επιτροπής της θεσμικής
σύστασης του Ανωτάτου

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ.
‘Έχει
συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και ημερίδες ιστορικού και πολιτισμολογικού
περιεχομένου, καθώς και
σε θεματικού περιεχομένου
ζητήματα που άπτονται της
πολιτιστικής διπλωματίας,
στο πλαίσιο της Ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής.
Είναι έγγαμος με τρία τέκνα.

Υποψήφιος με την Πατριωτική Ένωση στην Α’ Θεσσαλονίκης ο Θεοχάρης Ταντανάσης
Με χαρά και τιμή ανακοινώνουμε την υποψηφιότητα του Θεοχάρη Ταντανάση
στην Α’ Θεσσαλονίκης.

έλαβε υποειδικότητα στην
Ουρογυναικολογία
και
ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή.

Ο Θεοχάρης Ταντανάσης
γεννήθηκε και μεγάλωσε
στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Ιατρική και έλαβε την ειδικότητά του στη Μαιευτική
– Γυναικολογία στη Γερμάνια στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Bietigheim –
Bissinger. Στο ίδιο ίδρυμα

Συμμετείχε ενεργά ως επιστημονικός συνεργάτης σε
όλες τις Πανεπιστημιακές
Κλινικές του Α.Π.Θ., ως
ακαδημαϊκός λέκτορας και
ως τακτικός Καθηγητής της
Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Ουρογυναικολογίας
του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης.
Είναι εκλεκτός συνεργάτης
κλινικών της Θεσσαλονίκης, μέλος Ιατρικών Εταιριών σε Ελλάδα και αλλοδαπή καθώς και κοινωνικών
φορέων.
Έχει συγγράψει πλήθος
εργασιών, δημοσιευμάτων,
συγγραμμάτων στο εξωτερικό, έχει συμμετοχή σε
πολλά Ιατρικά Συνέδρια
ελληνικά και διεθνή.

Έχει ευρύ κοινωνικό έργο
και προσφορά, με συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις και συλλόγους, με
παρουσιάσεις σε τηλεοπτικά μέσα. Πρόσφατη συμμετοχή με παρουσίαση εργασίας του, ήταν διαδικτυακά
στο Παγκόσμιο Συνέδριο
«Gynecology and Women’s
Health Summit» στη Σιγκαπούρη. Ομιλεί άπταιστα
γερμανικά και αγγλικά
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Επιδότηση καυσίμων

Στο τραπέζι η παράτασή της – Πότε θα παρθούν οι αποφάσεις

Ποια νέα μέτρα συζητά η
κυβέρνηση – Τον Ιούνιο οι
αποφάσεις
Δεν προλαβαίνει να τρέχει
να σβήνει φωτιές που άναψε στη διεθνή οικονομία
η ενεργειακή κρίση ακρίβειας.
Τον Ιούνιο, μετά τις τελικές ρυθμίσεις για το «ψαλίδι» στους λογαριασμούς
ρεύματος και την τύχη της
ρήτρας αναπροσαρμογής,
το οικονομικό επιτελείο θα
κληθεί να λάβει μέτρα και
για την τεράστια αύξηση
στα υγρά καύσιμα.

Και αναλόγως και της πορείας του πολέμου ή του
εμπάργκο στη Ρωσία, εξετάζεται και νέα επιδότηση
ή προσωρινή μείωση των
έμμεσων φόρων στα ενεργειακά προϊόντα.
Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πετάει ήδη στα
2,18 ευρώ το λίτρο (ή και
πάνω από 2,50 ευρώ στα
νησιά), οι πιέσεις για νέα
παρέμβαση
αυξάνονται
ακόμα περισσότερο.
Τα δύο στοιχεία που θα
καθορίσουν τα επόμενα
νέα μέτρα είναι:

■ Ο απολογισμός του
σχεδίου «fuel pass» και
της επιδότησης καυσίμων «στην αντλία», από
το οποίο φαίνεται ότι θα
περισσέψουν και χρήματα
για το Δημόσιο. Το μέτρο
δεν θα συνεχιστεί ως έχει,
καθώς πολλοί πήραν τα λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό για να καλύψουν άλλους σκοπούς και ανάγκες
πληρωμών, αλλά όχι αγορές καυσίμων. Η επιδότηση
μπορεί να συνεχιστεί, αλλά
με διαφορετικά κριτήρια,
προκειμένου να στηριχθούν
μόνο οι πιο ευάλωτοι.
■ Η επιτυχία του μέτρου
της άμεσης επιδότησης του
πετρελαίου κίνησης «στην
πηγή». Το μέτρο λειτούργησε χωρίς σοβαρά προβλήματα. Γενικά θεωρείται
ότι η μείωση έφτασε στον
καταναλωτή και δεν «χάθηκε μέσα στην εφοδιαστική
αλυσίδα». Ενώ κρούσματα
κερδοσκοπίας από πρατήρια εντοπίστηκαν τις πρώτες ημέρες, θα αντιμετωπιστούν με το «πλαφόν»
αυξήσεων του υπουργείου

Ανάπτυξης και μέσω του
συστήματος «εισροών –
εκροών».
Σύμφωνα με πληροφορίες
του «business stories», τα
νέα μέτρα που εξετάζονται
για τα καύσιμα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τα
εξής:
■ Παράταση για τον Ιούνιο της επιδότησης «στην
πηγή» κατά 14,5 λεπτά το
λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.
■ Επέκταση της επιδότησης και σε άλλα υγρά ή και
αέρια καύσιμα για τον Ιούλιο. Σε αυτή την περίπτωση
εξετάζεται να υπάρξουν
επιδοτήσεις πολλών ταχυτήτων: άλλη για το πετρέλαιο, άλλη για τα λοιπά
καύσιμα. Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι υψηλότερη από όποια τυχόν
δοθεί στα λοιπά καύσιμα,
επειδή επηρεάζει ευθέως
το μεταφορικό κόστος και
τις τιμές σε όλο το φάσμα
της παραγωγής και μεταφοράς αγαθών.
■ Αύξηση της επιδότησης

για το πετρέλαιο κίνησης
πάνω και από τα 15 λεπτά
το λίτρο, αν συνεχιστεί και
τον Ιούνιο το ράλι αυξήσεων για το αργό πετρέλαιο
στα διεθνή χρηματιστήρια.
Στόχος είναι να μη φτάσουν
ξανά πετρέλαιο και βενζίνη
να έχουν σχεδόν ίδια τιμή.
Το παράδειγμα της Ιταλίας
Το μόνο σίγουρο είναι πάντως ότι οι κυβερνήσεις
δεν θα μένουν πλέον με
σταυρωμένα τα χέρια να
βλέπουν την κούρσα ανόδου στη βενζίνη και όλα τα
καύσιμα, ιδιαίτερα μετά και
τις ανακοινώσεις για την
επέκταση των οικονομικών
κυρώσεων και στο ρωσικό
πετρέλαιο.
Στη γειτονική Ιταλία, για
παράδειγμα, ανακοινώθηκαν επείγοντα μέτρα όπως
η μείωση ειδικού φόρου
κατανάλωσης στα καύσιμα
για δύο μήνες (από 3 Μαΐου έως 8 Ιουλίου 2022),
καθώς και μείωση ΦΠΑ

στο 5% για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται
στις μεταφορές. Στην Ελλάδα, όμως, φυσικό αέριο
και ρεύμα γενικά είναι ήδη
και σήμερα στον υπερμειωμένο συντελεστή 4,5% ή
6% ΦΠΑ.
Εκτακτα μέτρα ανακοινώθηκαν επίσης για τις
επιχειρήσεις, όπως:
■ Εκπτωση φόρου ίση
με το 28% των δαπανών
που πραγματοποιήθηκαν
το α’ τρίμηνο του 2022 για
την αγορά ντίζελ από εταιρείες οδικών μεταφορών.
■ Εκπτωση φόρου ίση
με το 15% της αυξημένης δαπάνης που είχαν
στο α’ τρίμηνο του 2022
για ηλεκτρική ενέργεια.
■ Εκπτωση φόρου ίση
με το 1/10 της δαπάνης
που είχαν για φυσικό αέριο εταιρείες με υψηλή κατανάλωση στο α’ τρίμηνο
του 2022.
Πηγή : newmoney.gr

«Κλείδωσε» για όλο το 2022 ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση,
τουρισμό και μεταφορές
Με απόφαση Σταϊκούρα
θα παραταθεί στο ευνοϊκό καθεστώς -Σκέψεις
για μονιμοποίηση του
μέτρου
Στον κυβερνητικό σχεδιασμό εντάθηκε και η παράταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ που ισχύσει
σήμερα στην εστίαση, στον
τουρισμό και στις μεταφορές σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ανάκαμψης και
ευρύτερα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Αρχικά θα προχωρήσει η
την παράταση ισχύος του
μειωμένου
συντελεστή

ΦΠΑ 13% (ο οποίος ισχύει έως τις 30 Ιουνίου του
2022) σε ορισμένα αγαθά
και υπηρεσίες στους συγκεκριμένους κλάδους και
σε δεύτερο χρόνο, από το
2023, θα εξεταστεί και μονιμοποίηση του μέτρου αυτού. Η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ
μέχρι το τέλος του 2022
αφορά τους εξής κλάδους:
1. Μεταφορές: Η μείωση
του ΦΠΑ στο 13% από
24% καλύπτει: εισιτήρια των δρομολογίων με
τρένο, μετρό και τραμ, με
αστικά και υπεραστικά λε-

ωφορεία, αεροπορικά και
επιβατικών πλοίων και τις
μεταφορές με συνδυασμό
οδικών, εναέριων και θαλάσσιων μέσων.
2. Εστίαση: Η μείωση του
ΦΠΑ στο 13% από 24%
αφορά τον καφέ, τα ροφήματα (τσάι, σοκολάτα κ.λπ.)
και τα μη αλκοολούχα ποτά
που σερβίρονται από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Και το μέτρο αυτό θα
εφαρμόζεται έως τις 30
Ιουνίου 2022.
3. Τουρισμός: Το τουριστικό
πακέτο όπου στο τιμολόγιο

διαμονής µε πρωινό ή με
ημιδιατροφή επιβάλλεται
ΦΠΑ 13%, στη διαμονή µε
πλήρη διατροφή μόνο το
5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% και το
υπόλοιπο 95% επιβαρύνεται με 13% και στη διαμονή
µε το σύστημα all inclusive
στο 90% της ενιαίας τιμής
επιβάλλεται ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή 13%.
Αρμόδιοι παράγοντες επισημαίνουν ότι ανάλογα με
τις δημοσιονομικές αντοχές
εξετάζεται και η διατήρηση
του μειωμένου 13% ΦΠΑ

για τα εισιτήρια των κινηματογράφων, τα γυμναστήρια και τις σχολές χορού.
Το κόστος της διατήρησης
των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ υπολογίζεται σε
περίπου 250 εκατ. ευρώ.
Η παράταση των μειωμένων συντελεστών και μετά
τον Ιούνιο του 2022 αναμένεται να δώσει ανάσα σε
εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις του τουρισμού,
της εστίασης και των μεταφορών που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία και
την ενεργειακή κρίση.

Επιπλέον, η διατήρηση του
χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ
εκτιμάται ότι θα δώσει πλεονέκτημα στις ελληνικές
τουριστικές επιχειρήσεις,
αφού θα μπορέσουν να
διεκδικήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο, καθώς θα καταστήσει πιο ανταγωνιστικό το ελληνικό τουριστικό
προϊόν στις διεθνείς αγορές, με δεδομένο ότι στις
υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου ο ΦΠΑ κυμαίνεται
μεταξύ 9% και 10%.

Πηγη: protothema.gr
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Τ

α τελευταία χρόνια, όλο
και περισσότεροι εκπαιδευτικοί εξειδικεύονται
στο πώς να αναγνωρίζουν
και να βοηθούν παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες. Πολλά κέντρα παρέχουν τεστ
στα παιδιά όπου αξιολογούν
τις μαθησιακές τους ικανότητες ώστε να βοηθήσουν τους
γονείς να γνωρίσουν τα παιδιά τους και τους καθηγητές
να διαμορφώσουν κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον
που θα ευνοήσει τη πρόοδο
των μαθητών τους.

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

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

Εκτός από τις πρακτικές και
τις μεθόδους που πρέπει να
γνωρίζει ένας καθηγητής ή
γονέας ώστε να βοηθήσει
τη μάθηση ενός παιδιού, είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε για τα συναισθήματα
των παιδιών που έχουν τις
δυσκολίες αυτές ώστε να
μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε με τρόπο που θα τα
εμψυχώνουμε να συνεχίζουν
τον καθημερινό αγώνα απόκτησης εφοδίων για την ενήλικη ζωή τους.
Ποια συναισθήματα λοιπόν
συνήθως προκαλούνται στα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες;

•
Απογοήτευση:
Κανένα παιδί δεν νοιώθει
καλά όταν βλέπει ότι απογοητεύει το οικείο του περιβάλλον. Οπότε τα παιδιά αυτά
νιώθουν μεγάλη απογοήτευση όταν ακόμα και όταν
καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, δεν φτάνουν στο
επιθυμητό αποτέλεσμα λόγω
των μαθησιακών δυνατοτήτων τους. Για αυτό το λόγο
18.5.1790 Ο Λάμπρος Κατσώνης με τον στολίσκο έχουν ανάγκη από ενθάρρυντου δέχεται ισχυρή επίθεση κοντά στην Άνδρο από ση και από επιβράβευση των
το Τουρκικό Ναυτικό και αναγκάζεται να καταφύ- προσπαθειών τους.

‣ Μνήμες
γει στη Μήλο.

‘’..είναι σημαντικό
να αναρωτηθούμε
για τα συναισθήματα των παιδιών που
έχουν μαθησιακές
δυσκολίες αυτές
ώστε να μπορέσουμε
να τα διαχειριστούμε
με τρόπο που θα τα
εμψυχώσουμε..’’
•
Κατάθλιψη:
Ένας κακός χειρισμός σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να το οδηγήσει σε
συμπτώματα κατάθλιψης. Ο
λόγος που συνήθως συμβαίνει αυτό είναι διότι τα παιδιά
αυτά συνηθίζουν να έχουν
αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους. Το πρόβλημα μεγαλώνει όταν τα αρνητικά τους
αυτά συναισθήματα επιβεβαιώνονται από τους συμμαθητές τους που εντοπίζουν
τις δυσκολίες τους και τους
τις επιδεικνύουν είτε για
πλάκα είτε για να τους πειράξουν.
•
Άγχος: Τα παιδιά αγχώνονται για να προσπαθήσουν να φτάσουν τις
επιδόσεις των υπόλοιπων
συμμαθητών τους και να μην
αποκαλυφθούν οι δυσκολίες
τους. Επίσης, το άγχος τους
έχει να κάνει και με το να
αποδείξουν και στους γονείς
τους ότι δεν έχουν ανάγκη
από ειδική βοήθεια και να
μην τους φέρονται σαν να
έχουν ‘’πρόβλημα’’.
Σε κάθε περίπτωση, είναι
σημαντικό να βοηθήσουμε
τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να αποδεχθούν τις
δυσκολίες τους, να καταλάβουν ότι είμαστε σύμμαχοί

τους και ότι επιβραβεύουμε
συνεχώς τη προσπάθειά τους
καθώς και να τους δίνουμε
καθημερινά κίνητρα για να
συνεχίσουν.
Μας ρωτάτε, απαντούμε…
Η κυρία Ξ.Λ ρωτάει: ‘’ Η κόρη
μου πηγαίνει Δ Δημοτικού.
Έχει δυσλεξία. Συγκεκριμένα
έχουμε δυσκολία στην ανάγνωση και τη γραφή σε βαθμό που το καταλαβαίνουν και
οι συμμαθητές της και την
πειράζουν. Η ίδια δείχνει να
το δέχεται ψύχραιμα. Πως
θα μπορούσα να τη βοηθήσω
ψυχολογικά;’’
Αγαπητή κυρία,
Είναι πολύ σημαντικό να
παίρνουμε στα σοβαρά την
ψυχολογική κατάσταση κυρίως ενός τόσο μικρού παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες. Χρειάζεται σίγουρα να
κάνετε μια συνάντηση με τη
δασκάλα/δάσκαλο του παιδιού σας και να έχετε ένα
κοινό τρόπο συμπεριφοράς.
Το παιδί έχει ανάγκη από ενθάρρυνση και επιβράβευση
των προσπαθειών της καθώς
αν συνεχώς απογοητεύεται,
θα απελπιστεί και θα πάψει
απλά να προσπαθεί. Επίσης,
χρειάζεται ένα θετικό και ευχάριστο κλίμα στο σχολείο
και στο σπίτι ώστε να βλέπει θετικά τη διαδικασία της
μάθησης. Τέλος, καλό είναι
να καλλιεργήσετε την μεταξύ σας επικοινωνία ώστε να
μάθει να εκφράζει ό,τι συναίσθημα της καλλιεργείται και
να θέτετε ρεαλιστικούς στόχους ώστε να μπορεί εύκολα
να τους πετύχει και να δυναμώνει ψυχολογικά.
Ευχές για επιτυχία

20.5.1825 Η Μάχη στο Μανιάκι και ο ηρωικός θάνατος του Παπαφλέσσα που σκοπό είχε να ενώσει
τους Έλληνες κατά της απειλής του Ιμπραήμ που
κόντεψε να καταπνίξει την Ελληνική επανάσταση.

‣ Διαβάσαμε και αυτά....

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…..

Ο Καποδίστριας συνήθιζε να λέει ότι οι ‘επιτροπές’ και η ΄προσωρινότητα’ καταστρέφουν
την Ελλάδα. Για τους πολιτικούς έλεγε ότι είναι καλοί μόνο για να μουτζουρώνουν τα
χαρτιά. Ωστόσο του είπαν κάποιοι πως οι περισσότεροι από αυτούς που τον περιτριγυρίζουν είναι ανίκανοι και επιδιώκουν μόνο αξιώματα.

ΘΑΛΗΣ
Ερώτησαν κάποτε το Θαλή.
‘’Τι είναι το αραιότατον;’’ Και εκείνος απάντησε:
‘’ Ο Θεός διότι είναι αγέννητος, δεν έχει αρχή’’
Στην ερώτηση:
‘’ Τι είναι το μέγιστον;’’, απάντησε:

Σημαδιακός

‘’Δε πειράζει ’’απάντησε ‘’από το χώμα που έχουμε θα φτιάξουμε τα τσουκάλια μας΄’
Και απευθυνόμενος στους ίδιους αναφώνησε:
‘’Α! Πόσα πλούτη έχει η Ελλάδα μας’’
Έκπληκτοι αυτοί τον ρώτησαν ‘’που είναι;’’

‘’ Ο χώρος, διότι όλα τα άλλα περιέχει ο κόσμος. Ο χώρος ‘’Στα σπλάχνα της γης μας είναι’’ απάντησε.
όμως περιέχει τον κόσμο’’
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Σημαντική η μείωση των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Καβάλα

Τα δυο χρόνια που πέρασαν ήταν δυο πολύ δύσκολα χρόνια αλλά συνεχίζουμε, τουλάχιστον
εμείς που είμαστε στον
τομέα της δημόσιας υγείας να μην εφησυχάζουμε
και να κρατάμε κάποιες
επιφυλάξεις, παρότι το
γενικότερο κλίμα, όσων
αφορά την πανδημία είναι ότι όλα τελείωσαν
και έχουμε ξεπεράσει την
πανδημία.
Βρισκόμαστε στην άνοιξη και οδεύομε προς το
καλοκαίρι. Πάντα αυτήν
την περίοδο είχαμε ύφεση. Στην χώρα μας γενικότερα έχουμε 3 με 4 κύματα. Το χειρότερο κύμα
ήταν αυτό που περάσαμε
τώρα, τον χειμώνα που
μας πέρασε. Το οποίο
πλέον είναι σε υφεση,
σε πολύ αργή υφεση.
Υπάρχουν πολλά μοντέλα που διαφέρουν από
χώρα σε χώρα. Η χώρα
μας για παράδειγμα έχει
την τάση να κάνει εξάρσεις και η υφεση της να
μην είναι τόσο γρήγορη,
όπως και τώρα. Για αυτό

και βλέπουμε να έχουμε
μερικές χιλιάδες κρούσματα ακόμα που αργούν. Τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά
όπως έχουμε δει τα δυο
τελευταία χρόνια, από
περίοδο σε περίοδο, από
κύμα σε κύμα. Μάλιστα
και η αντίληψη του κόσμου, η αίσθηση του για
την πανδημία άλλαζε. Για
παράδειγμα, θυμάμαι τον
Σεπτέμβριο του 2020,
που όταν φτάσαμε τα
500 κρούσματα είχε γίνει
«σεισμος»,θεωρούνταν
ανήκουστο, η χωρα μας
να έχει 500 κρούσματα
ημερησίως.
Προσέξτε, τώρα είμαστε
στα 25 χιλιάδες ημερησίως και λέμε πως πάμε
καλά και είμαστε παρά
πολύ καλά. Άρα το θέμα
της αντίληψης του κόσμου μπορεί να διαφέρει γιατί συνήθιζει στην
εικόνα των κρουσμάτων
ή και των θανάτων. Αυτό
όμως
επιδημιολογικά,
δεν μπορεί να επηρεάσει
τους επιστήμονες.
Οι επιστήμονες δεν βα-

σίζουν με τα κτήρια το
πως θεωρούμε εμείς αν
έχει περάσει ή αν δεν
έχει περάσει η πανδημία ή αν θεωρούμε φυσιολογικό έναν αριθμό
των 500, των 5.000 ή
των 15.000 κρουσμάτων. Αυτό που ισχύει,
που υπάρχει τώρα και
αυτή η υφεση που βλέπουμε. Υφεση με αυτά τα
κρούσματα και αυτούς
τους θανάτους, αυτούς
τους 20,25,30 που βλέπουμε ημερήσιος, που
μειώνονται βέβαια, είναι
αδικαιολόγητοι για έναν
αναπνευστικό ιό. Παράδειγμα, δεν έχουμε σχεδόν μηδέν θανάτους από
γρίπη το καλοκαίρι. Γιατί;
Γιατί οι αναπνευστικού
ιοί δεν μεταδίδονται.
Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι εξακολουθούμε
να έχουμε πανδημία. Για
αυτό και ο παγκόσμιος
οργανισμός υγείας δεν
έχειάρει την λήξη της
πανδημίας. Γιατί; Γιατί
ακριβώς αυτό, επικρατεί ένας ιός ακόμα και
τώρα, υπάρχουν χώρες

που τώρα έχουμε έξαρση, οι οποίες σχεδόν είχαν μηδενικά κρούσματα. Άρα λοιπόν, πάντοτε
ελλοχεύει ο κίνδυνος να
έχουμε κάποιες εξάρσεις.
Σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα,
αυτή την στιγμή οι θάνατοι είναι περισσότεροι.
Δηλαδή το αντίστοιχο
διάστημα το 2020 και
το 2021, είχαμε πολύ
λιγότερα κρούσματα και
θανάτους. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ότι ενώ
λέμε αυτήν την στιγμή
ότι έχουμε ξεπεράσει τα
πάντα, και ανοίγουν όλα.
Παρόλα αυτά απλώς σε
απλούς αριθμούς είμαστε χειρότερα από όσο
είμασταν τις αντίστοιχες
περιόδους των προηγούμενων συο ετών.
Αν είχαμε την μετάλλαξη «Α» ή την μετάλλαξη
«Δ», την βρετανική μ την
μετάλλαξη «Δ»,τώρα θα
είχαμε πολύ περισσότερα
θύματα, δυστυχώς. Άρα
λοιπόν, θέλει ακόμα προσοχή. Και αυτό είναι που
πρέπει εμείς οι ειδικοί να

περάσουμε στον κόσμο.
Ότι, παρότι στρώνεται τα
μέτρα, τα οποία δεν είναι
μόνο συνάθροιση υγειονομικών παραγόντων
αλλά είναι συνάθροιση
και οικονομικών παραγόντων και κοινωνικών παραγόντων που παίζουν
ρόλο, όποτε αν κάποιος
θέλει να προφυλαχτεί
ακόμα και τώρα, θα πρέπει να προσέχει ειδικά σε
χώρους που βρίσκονται
πολλά ατομα, δηλαδή να
υπάρχει συγκροτισμος,
θα πρέπει να φοράει μια
μάσκα.
Η μάσκα βοηθάει πολύ,
ειδικά η μάσκα υψηλής
προστασίας. Ανεξάρτητης λοιπόν αν έχουμε ή
όχι απαγορεύσεις, εγώ
συνιστώ στους πολίτες,
όσοι θέλουν να προσέξουν και να αποφύγουν
την μόλυνση, η οποία
μπορεί ακόμα να συμβεί,
να φοράνε τουλάχιστον
μια μάσκα οταν βρίσκονται σε χώρα με πολλά
αλλά ατομα.
Υπάρχουν να πούμε και
πολλές επαναλοιμωξει

και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του κορονοϊού που έχει πολλές
μεταλλάξεις. Και η κάθε
μετάλλαξη καλύπτει τις
άλλες μεταλλάξεις σε
ένα ποσοστό. Κυρίως,
αυτό που έχει φανεί
από τις μελέτες είναι
ότι οποίος είχε κολλήσει
την «ΟΜΙΚΡΟΝ», προστατεύεται από τις άλλες μεταλλάξεις, οποίος
όμως είχε κολλήσει την
«Δ» ή την «Α» ή τις άλλες
παραλλαγές, δεν προστατεύεται τόσο πολύ
από την «ΟΜΙΚΡΟΝ»,
δηλαδή μπορεί ξανά να
νοσήσει. Πάντως στην
συντριπτική πλειοψηφία,
και όχι πάντα, οι επαναλοιμωξεις είναι πιο ελαφριές και αυτό γιατί ο
οργανισμός θυμάσαι και
το ίδιο γίνεται και με το
εμβόλιο. Παρότι περνάνε
μήνες μπορεί να ξανακολλησεις και εμβολιασμένος αλλά θα το περάσει πιο ελαφριά γιατί
ο οργανισμός θυμάται
την ανοσία που έχει.
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Ο Τζέφρι Πάιατ

Βοηθήσαμε να μην ξεφύγουν τα πράγματα στο Αιγαίο
της Ελλάδας, για την οποία
τονίζει ότι «βρίσκεται στον
πυρήνα της Δύσης».

Το καλοκαίρι του 2020
η Ελλάδα και η Τουρκία
έφθασαν στα πρόθυρα
σύρραξης και χρειάσθηκε να «ενεργοποιηθούμε
έντονα για να βοηθήσουμε ώστε να αποτρέψουμε να ξεφύγουν τα
πράγματα εκτός ελέγχου», τονίζει στην «Κ»
ο απερχόμενος πρέσβης
των ΗΠΑ στην Αθήνα,
Τζέφρι Πάιατ, σημειώνοντας ότι το σκηνικό ήταν
πιο δραματικό απ’ ό,τι
προβλήθηκε στα ΜΜΕ
Ο απερχόμενος Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα,
Τζέφρι Πάιατ, αναμένεται
να αναλάβει βοηθός υπ.
Εξωτερικών αρμόδιος για
την Ενέργεια, ένα από τα
πιο σημαντικά χαρτοφυλάκια αυτή την περίοδο στο
Στέιτ Ντιπάρτμεντ και μέσω
του οποίου θα συνεχίσει να
ασχολείται με τη χώρα μας.
Φωτ. INTIME NEWS
Αθανάσιος Έλλις
Το καλοκαίρι του 2020
η Ελλάδα και η Τουρκία
έφθασαν στα πρόθυρα
σύρραξης και χρειάσθηκε να «ενεργοποιηθούμε
έντονα για να βοηθήσουμε ώστε να αποτρέψουμε
να ξεφύγουν τα πράγματα εκτός ελέγχου», τονίζει
στην «Κ» ο απερχόμενος
πρέσβης των ΗΠΑ στην
Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, σημειώνοντας ότι το σκηνικό
ήταν πιο δραματικό απ’ ό,τι
προβλήθηκε στα ΜΜΕ.
Κάνει λόγο για απαράδεκτες
δραστηριότητες,
ρητορικές υπερβολές και
ανόητες δηλώσεις περί αμφισβήτησης της κυριαρχίας
των νησιών από την πλευρά της Τουρκίας, ενώ σε
ό,τι αφορά τις εγγυήσεις
των ΗΠΑ για την ασφάλεια
της Ελλάδας υποστηρίζει
ότι αυτές απορρέουν από
το άρθρο 5 της συνθήκης
του ΝΑΤΟ.
Ο κ. Πάιατ μιλάει για την
εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στη
διάρκεια των 5,5 ετών που
βρίσκεται στην Αθήνα, εξέλιξη που έλαβε χώρα υπό
τρεις αμερικανικές και δύο
ελληνικές
κυβερνήσεις,
κάτι που αντανακλά το εύρος και την εκατέρωθεν
διακομματική στήριξη, και
στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει τη στρατηγική αξία

Ο 58χρονος διπλωμάτης
καριέρας, που αναμένεται
να αναλάβει βοηθός υπ.
Εξωτερικών αρμόδιος για
την Ενέργεια, ένα από τα
πιο «καυτά» χαρτοφυλάκια
αυτή την περίοδο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και μέσω
του οποίου θα συνεχίσει να
ασχολείται με την Ελλάδα,
αναφέρεται επίσης στην
επικείμενη συνάντηση του
Ελληνα
πρωθυπουργού
στην Ουάσιγκτον με τον
πρόεδρο Μπάιντεν, στον
πόλεμο στην Ουκρανία
υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια «μάχη ανάμεσα
στο καλό και το κακό», ενώ
χαρακτηρίζει αδιανόητο να
βλέπει κανείς με συμπάθεια
τις ενέργειες της Ρωσίας.
Τέλος, μιλάει για προνοητική στάση της Αθήνας
στα ενεργειακά υπογραμμίζοντας ότι είναι λιγότερο
ευάλωτη σε σχέση με τη
Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
– Eίχατε μια μακρά θητεία με τρεις αμερικανικές κυβερνήσεις και δύο
ελληνικές. Τι ξεχωρίζετε σε αυτά τα πεντέμισι
χρόνια;
– Θα πω πως ό,τι συνέβη
στη σχέση μας και από τις
δύο πλευρές, με οποιαδήποτε από τις πέντε εμπλεκόμενες κυβερνήσεις, δεν
συνέβη τυχαία. Χρειάστηκε
σκληρή δουλειά και από τις
δύο πλευρές για να φτάσουμε εδώ που είμαστε.
Είχα το προνόμιο να έχω
εξαιρετικούς Eλληνες συνομιλητές και είμαι πολύ
ευγνώμων για την πρόσβαση, τον σεβασμό και τη
συλλογικότητα που επέδειξαν, καθώς είναι όλοι τους
πολύ διαφορετικοί. Είμαι
επίσης πολύ αισιόδοξος
για το τι επιφυλάσσει το
μέλλον, λόγω της αρχιτεκτονικής και των θεσμών
που έχουμε δημιουργήσει,
και αυτό είναι το απόλυτο
μέτρο της επιτυχίας και της
προόδου σε αυτές τις δουλειές.
Προσωπικά είμαι ευγνώμων για την αφοσίωση που
επέδειξε ο πρωθυπουργός,
αλλά και για την πραγματική φιλοξενία του. Είχα
πραγματικά το προνόμιο
να βρίσκομαι εδώ αυτή τη
συγκεκριμένη στιγμή και να
είμαι μέρος μιας ιστορίας
αναγέννησης. Αλλά και να
βρίσκομαι εδώ για αρκετό καιρό ώστε να μπορώ
πραγματικά να μετρήσω
με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο πόσο διαφορετικά φαίνονται τα πράγματα
σήμερα, σε σύγκριση με το
πώς φαίνονταν τον Σεπτέμβριο του 2016.
– Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις συναντήσεις
που είχαν οι Ελληνες
πρωθυπουργοί με τους

πρώην προέδρους των
ΗΠΑ;
– Πολύ διαφορετικές, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Κάτι για το οποίο είμαι
αρκετά υπερήφανος είναι
η διακομματική δέσμευση
που είδαμε στη σχέση ΗΠΑ
– Ελλάδας Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί. Ολοι
γνωρίζουν τη δέσμευση
του προέδρου Μπάιντεν
σε αυτή τη σχέση, του Τόνι
Μπλίνκεν, του Τζακ Σάλιβαν, του γερουσιαστή Μενέντεζ. Είναι επίσης πολύ
σημαντικό ότι είχαμε την
υποστήριξη του Μάικ Πομπέο, των γερουσιαστών
Ρις και Κόρκερ. Αυτό είναι
κάτι που οι Ελληνες δεν
πρέπει να θεωρούν δεδομένο. Σε μια εποχή που οι
πολιτικοί στις ΗΠΑ είναι
πολύ διχασμένοι, υπάρχουν
σχετικά λίγα θέματα που
απολαμβάνουν το είδος της
διακομματικής υποστήριξης
πάνω στην οποία βασίζεται
η σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας.
Αυτή η υποστήριξη έχει τις
ρίζες της στις κοινές μας
αξίες, αλλά επίσης στην
όλο και πιο ενεργή Διασπορά, στη σχέση Ελλάδας – Ισραήλ και ιδιαίτερα
στις συμπράξεις μεταξύ
των ελληνοαμερικανικών
οργανώσεων και της εβραιοαμερικανικής κοινότητας.
Και οι δύο συναντήσεις που
έγιναν στην Ουάσιγκτον,
και στις οποίες συμμετείχα,
βασίστηκαν στην ιδέα ότι οι
ΗΠΑ επιθυμούν μια ισχυρή,
οικονομικά υγιή, στρατιωτικά ασφαλή, κοινωνικά σταθερή Ελλάδα.
Είχα εξαιρετικούς Eλληνες
συνομιλητές και είμαι ευγνώμων για την πρόσβαση,
τον σεβασμό και τη συλλογικότητα που επέδειξαν,
καθώς είναι όλοι τους πολύ
διαφορετικοί.
– Αυτό θα μπορούσε
ίσως να θεωρείται δεδομένο με τον Ομπάμα
ή τον Μπάιντεν. Ανησυχούσατε για το τι θα
μπορούσε συμβεί με τον
Τραμπ;
– Θα πω απλώς ότι έκανα
πολλά για τη σχέση ΗΠΑ –
Ελλάδας, δουλεύοντας για
τον Μάικ Πομπέο, τον Γουίλμπουρ Ρος, τον στρατηγό Μάτις. Θα αφήσω τους
ιστορικούς να κρίνουν κατά
πόσον αυτή η πρόοδος βοηθήθηκε από τις σωστές
συμβουλές της πρεσβείας
της Αθήνας. Αλλά θα πω
επίσης ότι δεν υπάρχει κανείς που θα υπέθετε τον
Ιανουάριο του 2017 ότι τα
πράγματα θα εξελίσσονταν
τόσο δυνατά και θετικά όσο
εξελίχθηκαν τα επόμενα
τέσσερα χρόνια, και είμαι
πολύ περήφανος γι’ αυτό.
Οσον αφορά όλες αυτές
τις κυβερνήσεις, σε συναντήσεις σε αυτό το επίπεδο είσαι πάντα ανήσυχος.
Διακυβεύονται πολλά και
λόγω του τρόπου οργάνω-

σης της κυβέρνησής μας
αυτού του είδους οι συναντήσεις μπορούν να έχουν
δραματικό αντίκτυπο. Και
είμαι περήφανος που μπορώ να πω ότι σε γενικές
γραμμές ο αντίκτυπος ήταν
θετικός. Με το ταξίδι του
πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, τον
Ιανουάριο του 2020, ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί ότι
έγινε ακριβώς πριν από την
πανδημία, διότι μας έδωσε
μια τεράστια έκρηξη θετικής δυναμικής.
– Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Μάικ Πομπέο αναφέρθηκε στο
δύσκολο καλοκαίρι του
2020 και στις συνεχείς
επαφές με τους πρέσβεις
του σε Αθήνα και Αγκυρα.
– Σίγουρα αισθάνθηκα
ότι ήταν η πιο δραματική
(severe) κρίση μεταξύ των
δύο χωρών έπειτα από αυτήν των Ιμίων το 1996. Και
έχω ζήσει πολλές εντάσεις
μεταξύ των δύο χωρών.
Αλλά αυτό ήταν διαφορετικό γιατί το διακύβευμα
ήταν πολύ υψηλό, οι κίνδυνοι λανθασμένου υπολογισμού ήταν εξαιρετικά
υψηλοί και όντως υπήρξε
ένα στρατιωτικό ατύχημα
που θα μπορούσε να είχε
εξελιχθεί
καταστροφικά
υπό λίγο διαφορετικές συνθήκες. Ο υπουργός Πομπέο
σας μίλησε για το πόσο
εντατικά δουλέψαμε όλοι
πάνω σε αυτό και πόσο
τράβηξε την προσοχή στα
ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης Τραμπ.
Για να μοιραστώ μια ιστορία, όταν με πήρε τηλέφωνο ο υπουργός και μου είπε
να έρθει στην Ελλάδα, είπα
αυτό είναι υπέροχο, κύριε
υπουργέ, αλλά επιτρέψτε
μου μια ιδέα. Αντί να έρθετε στην Αθήνα, γιατί να
μην πάμε στη Θεσσαλονίκη,
κάτι που κανένας υπουργός
Εξωτερικών δεν έχει κάνει
ποτέ στο παρελθόν. Πηγαίνετε επίσης στον κόλπο
της Σούδας για να δείτε
πόσο πολλά κάνουμε μαζί
στη στρατιωτική μας σχέση. Μέρος της επιλογής
της Σούδας ήταν επίσης
να επιδείξει την αμερικανική δέσμευση και παρουσία
στην Αν. Μεσόγειο, επειδή
η Σούδα είναι πολύ πιο κοντά στο σημείο όπου η κρίση απειλούσε να ξεσπάσει.
Ηταν ένα πολύ καλό μέρος
για να μιλήσουμε για τα
συμφέροντά μας, προφανώς για τη Λιβύη, για την
ανησυχία μας για τα ζητήματα της θαλάσσιας οριοθέτησης στην Αν. Μεσόγειο
και για την επιθυμία μας να
δούμε όλα αυτά τα θέματα να επιλύονται στη βάση
του διεθνούς δικαίου και
όχι στη βάση προκλητικών,
μονομερών στρατιωτικών
ενεργειών. Τα πράγματα
έχουν βελτιωθεί αισθητά
από το καλοκαίρι του 2020

που ήταν πιο σοβαρά απ’
ό,τι μερικές φορές προβάλλεται στον Τύπο.
– Φτάσαμε κοντά στον
πόλεμο, για να το θέσω
ωμά;
– Ακούσατε από τον υπουργό Πομπέο ότι θεωρούσαμε
πως επρόκειτο για μια πολύ
σοβαρή κρίση και ενεργοποιηθήκαμε έντονα για να
βοηθήσουμε να μην ξεφύγουν τα πράγματα εκτός
ελέγχου. Οι συνθήκες σήμερα είναι πολύ βελτιωμένες, παρά τις συνεχιζόμενες
απαράδεκτες δραστηριότητες, τις υπερπτήσεις, τις
ρητορικές υπερβολές, τις
ανόητες δηλώσεις περί αμφισβήτησης της κυριαρχίας
των νησιών, η οποία από
αμερικανικής πλευράς είναι
αδιαμφισβήτητη.
Το στρατηγικό τοπίο γύρω
από το Αιγαίο, τη Μαύρη
Θάλασσα, τη Μικρά Ασία
έχει αλλάξει δραματικά
από τις 24 Φεβρουαρίου,
και νομίζω ότι οι εξελίξεις
στην Ουκρανία καθιστούν
πιο σημαντική για τις ΗΠΑ
την πρόθεσή τους να κάνουν ό,τι μπορούν για να
διασφαλίσουν ότι η Τουρκία θα συμπεριφέρεται ως
καλός σύμμαχος του ΝΑΤΟ
απέναντι σε όλους τους
γείτονές της. Δεν είναι η
στιγμή για περισπασμούς,
είτε δημιουργούνται από
την πολιτική, είτε από τη
ρητορική, είτε από στρατιωτικούς ελιγμούς.
Η χώρα σας απολαμβάνει
διακομματική υποστήριξη
στην Ουάσιγκτον
– Ποια θέματα θα βρεθούν στην κορυφή της
ατζέντας της συνάντησης Μπάιντεν – Μητσοτάκη και πώς αξιολογεί
ο Αμερικανός πρόεδρος
τον ρόλο της Ελλάδας
υπό το πρίσμα και του
πολέμου;
– Πριν από σχεδόν ένα χρόνο ο πρόεδρος Μπάιντεν
έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στον ελληνικό
λαό για να τον συγχαρεί
για τη συμπλήρωση των
200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στις
25 Μαρτίου 2021. Αυτό
το μήνυμα έδειξε ξεκάθαρα πόσο πολύ νοιάζεται
για την Ελλάδα – μάλιστα
ανέφερε ότι εύχεται ειλικρινά να μπορέσει να την
επισκεφθεί ξανά. Γνωρίζω,
λοιπόν, πόσο σημαντική
ήταν αυτή η πρόσκληση για
τον ίδιο προσωπικά, καθώς
και για το σύνολο της αμερικανικής κυβέρνησης, που
εκτιμά βαθιά τη σχέση της
με την Ελλάδα.
Θα συζητήσουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες με
τους συμμάχους και τους
εταίρους για την υποστήριξη του ουκρανικού λαού
και την επιβολή οικονομι-

κών κυρώσεων στη Ρωσία
για την απρόκλητη εισβολή
της. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού θα δώσει στους
δύο ηγέτες μας την ευκαιρία να συζητήσουν το πώς
εμείς και άλλοι σύμμαχοι
του ΝΑΤΟ συνεργαζόμαστε
για να παράσχουμε στον
ουκρανικό λαό τα αμυντικά
στρατιωτικά εργαλεία που
χρειάζεται για να αποκρούσει τη βίαιη εκστρατεία του
Πούτιν. Αυτό έρχεται να
προστεθεί σε όλο το φάσμα των διμερών θεμάτων,
συμπεριλαμβανομένης της
αξιέπαινης ανταπόκρισης
της Ελλάδας για την υποστήριξη του λαού της Ουκρανίας, καθώς και της οικονομικής συνεργασίας και
των κοινών προσπαθειών
για την καταπολέμηση των
παγκόσμιων προκλήσεων,
όπως η κλιματική αλλαγή
και η ενεργειακή ασφάλεια. Και φυσικά, θα τους
δώσει επίσης την ευκαιρία
να τιμήσουν την ιστορία και
τις δημοκρατικές αξίες που
αποτελούν το θεμέλιο της
σχέσης ΗΠΑ – Ελλάδας για
περισσότερους από δύο αιώνες τώρα.
Εκτός από τη μακροχρόνια
σχέση του προέδρου με την
Ελλάδα, είναι επίσης γνωστό ότι εδώ και πολλά χρόνια η Ελλάδα απολαμβάνει
ισχυρή διακομματική υποστήριξη στην Ουάσιγκτον.
Η ηγεσία μας αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο διαδραματίζει η Ελλάδα σε αυτή
την περιοχή. Οσον αφορά
την τρέχουσα κατάσταση,
ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει
δεσμευτεί σαφώς να συμβάλει στη διευκόλυνση της
ιδιαίτερα
ευπρόσδεκτης
προσπάθειας της Ευρώπης
να καταστεί λιγότερο ευάλωτη έναντι των ρωσικών
ενεργειακών
χειρισμών,
με τη διαφοροποίηση των
πηγών και των διαδρομών
του ενεργειακού εφοδιασμού.
Ετσι, η συνεργασία μας με
την Ελλάδα, σε έργα όπως
η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης
της
Αλεξανδρούπολης
(FSRU), η επέκταση του
τερματικού σταθμού ΥΦΑ
της Ρεβυθούσας, o διασυνδετήριος αγωγός φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βόρειας
Μακεδονίας και οι προτεινόμενες διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας της Αν.
Μεσογείου, προσφέρει την
προοπτική να αναπτύξει
τον ρόλο της ως κόμβου
για τη μεταφορά αυτών
των πηγών φυσικού αερίου
σε χώρες της Ευρώπης που
είναι πολύ πιο ευάλωτες
από εκείνη στη χειραγώγηση των ρωσικών ενεργειακών προμηθειών.
kathimerini.gr
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ΈΡΓΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
ΠΡΟΣΉΛΩΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΑ & ΜΕΛΈΤΕΣ
Την Καβάλα επισκέφτηκε
η Υπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Λίνα
Μενδώνη. Η κ. Μενδώνη
βρέθηκε στον Αρχαιολογικό Χώρο των Φιλίππων, μαζί με την Προϊσταμένης της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Καβάλας
– Θάσου κ. Σταυρούλα
Δαδάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αλέξη
Πολίτη και τον Δήμαρχο
Καβάλας Θεόδωρο Μουριαδη.
Αυτή την περίοδο στον
αρχαιολογικό χώρο των

Φιλίππων εκτελούνται
τρία σημαντικά έργα: Το
πρώτο αφορά την ενοποίηση – αποκατάσταση του αρχαιολογικού
χώρου, το δεύτερο την
αποκατάσταση – συντήρηση των ερειπίων της
παλαιοχριστιανικής βασιλικής Β’ και το τρίτο
την εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης – πυροπροστασίας. Μάλιστα,
συμπλήρωσε, πως ήδη
εγκρίθηκε η προμελέτη
από το ΚΑΣ και εντός
Ιουνίου αναμένονται τα

τεύχη
δημοπράτησης
ώστε να δημοπρατηθεί
το έργο μέσα στον Ιούλιο.

τις οποίες μπορούν να
δώσουν στον τομέα του
Πολιτισμού τα σύγχρονα
χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της υφιστάμενης
παραγωγικής και γόνιμης συνεργασίας με το
Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού, έγιναν
και νέες προτάσεις για
παρεμβάσεις στο μνημείο και συζητήθηκαν οι
δυνατότητες υλοποίησης
των προτάσεων αυτών,
μέσα από τις ευκαιρίες

Παράλληλα, η Υπουργός
Πολιτισμού έδωσε αποκλειστική
συνέντευξη
στον τηλεοπτικό σταθμό ENAchannel και τον
Απόστολο Ατζεμιδάκη,
για το θέμα των καπναποθηκών, του κάστρου
της Καβάλας αλλά και
για την πορεία των έργων στον τύμβο Καστά.

Έργο πυροπροστασίας και πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων
Oι Φίλιπποι είναι ένας
από τους σημαντικότερους
αρχαιολογικούς
χώρους της Ελλάδας.
Η παρουσία μου στην
Καβάλα έχει να κάνει με
το να δούμε την εξέλιξη των έργων τα οποία
εκτελούνται στον αρχαιολογικό χώρο των
Φιλίππων και όχι μόνο,
αλλά και να δούμε πώς
θα
δρομολογήσουμε
με τον καλύτερο δυνα-

τό τρόπο τα καινούργια
έργα τα οποία το υπουργείου πολιτισμού έχει
αποφασίσει να χρηματοδοτήσει από το ταμείο
ανάκαμψης ενώ ένα από
αυτά είναι η πυρόσβεση
στον αρχαιολογικό χώρο
των Φιλίππων, ένα έργο
προϋπολογισμού περίπου τριών εκατομμυρίων ευρώ και το οποίο
έχουμε εντάξει μέσα στο
εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της κλιματικής κρί-

σης και των επιπτώσεων της στην πολιτιστική
κληρονομιά.
Κάνουμε μέσω της χρηματοδότησης του ταμείου ανάκαμψης το εθνικό
σχέδιο και ταυτόχρονα
έχουμε εντάξει σημαντικές παρεμβάσεις σε εξέχοντες αρχαιολογικούς
χώρους σε ολόκληρη την
Ελλάδα ένας από αυτούς
είναι και ο αρχαιολογικός
χώρος των Φιλίππων.

Η υπό-μελέτη πέρασε
πριν από 15 μέρες από
το Γενικό αρχαιολογικό
συμβούλιο εγκρίθηκε και
σήμερα είμαστε εδώ μαζί
με τους αρμόδιους διευθυντές και μελετητές
αλλά και με την εφορεία
αρχαιοτήτων και ήδη κάναμε τον προγραμματισμό για την ολοκλήρωση
της μελέτης εφαρμογής.

Οι καπναποθήκες έχουν ένα σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς
Το θέμα τον καπναποθηκών δεν περιορίζεται
μόνο στην Καβάλα αλλά
και σε ολόκληρη τη χώρα
ιδιαίτερα στις περιοχές
της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Οι καπναποθήκες έχουν
ένα σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς, υπάρχουν καπναποθήκες που
ανήκουν στο δημόσιο,
στο κράτος, υπάρχουν

καπναποθήκες που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως στη δημοτική αυτοδιοίκηση, και
υπάρχουν καπναποθήκες
που ανήκουν σε ιδιώτες.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς επηρεάζει σε κάθε
περίπτωση τη διαχείριση
του. Το κράτος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να προστατεύσει το πολιτιστικό

απόθεμα. Κάναμε λοιπόν
μία εκτεταμένη συζήτηση
μέσα στην σύσκεψη αυτή
όπου με ενημέρωσαν
και εμένα ότι υπάρχουν
πρωτοβουλίες πανεπιστημίων ώστε να οργανώσουν ένα συνολικό
σχέδιο για τη διαχείριση
των καπναποθηκών.
Η προστασία την οποία
θέλουμε να εξασφαλίσουμε δεν πρέπει να δη-

μιουργεί πρόβλημα στη
μελλοντική αξιοποίηση
αυτών των κτιρίων και τι
εννοώ, αν θέλουμε να τα
προστατέψουμε πρέπει
να εφαρμοστεί ο αρχαιολογικός νόμος όμως
θα πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί ώστε να τα
προστατέψουμε με την
καινούργια χρήση που
θα τους αποδώσουμε.

Εχει δρομολογηθεί η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υπαίθριου
θεάτρου στο Κάστρο
Το κάστρο μας ενδιαφέρει, πολύ θεωρούμε ότι
είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει να αξιοποιείται και να αποδίδεται
στους πολίτες και στους
επισκέπτες για αυτό και

ήδη προχωρήσαμε τη
χρηματοδότηση για την
αποκατάσταση, τη λειτουργική και αισθητική
του θεάτρου το οποίο
υπάρχει στον εξωτερικό
περίβολο του Κάστρου.

Είναι ένα έργο με χρηματοδότηση περίπου 200
χιλιάδων ευρώ που θα
το καλύψει το υπουργείο πολιτισμού. Όλα
αυτά πλύθηκαν κι έχουνε γίνει τηλεδιασκέψεις

και με το δήμο οπότε
μέχρι τέλος Ιουνίου θα
έχουμε και τις μελέτες
αυτές ώστε να προχωρήσει αυτό το μέρος και
συγχρόνως μιας που μιλάμε για το πολιτιστικό

απόθεμα της Καβάλας
στο ταμείο ανάκαμψης
εντάσσεται πλέον πάλι
από το υπουργείο πολιτισμού μέσω προγραμματικής σύμβασης σύμβαση
με το δήμο Καβάλας για

την αποκατάσταση της
δημοτικής πινακοθήκης
αλλά και την συντήρηση
των έργων, ένα έργο της
τάξεως των 700 χιλιάδων ευρώ.

Ο Τύμβος Καστά στην Αμφίπολη θα ανοίξει για το κοινό
Το έργο της Αμφίπολης
προχώρα πρέπει να γίνει
ένα πολύ μεγάλο έργο
εμφανές το οποίο χρειάστηκε να γίνουν τεράστι-

ες απόχωματωσεις προκειμένου να ελαφρύνει
ο τύμβος ώστε να αποκατασταθεί η μορφή του
τύμβου η οποία είχε στην

αρχαιότητα χωρίς όμως
να υπάρχουν τα φορτία.
Όπως είχαμε πει εντός
του 2022, υπολογίζω

πως ο τύμβος θα μπορεί να είναι ανοιχτός και
θα μπορεί να δέχεται
επισκέψεις από ειδικές
ομάδες κοινού. Θέλουμε

να το κάνουμε αυτό για
να δούμε και εμείς την
αντίδραση ειδικών ώστε
να μπορέσουν να το λάβουμε υπόψη μας στην

επόμενη φάση του έργου
που θα είναι πλέον η ευρύτερη ανάδειξη του.
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ
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AUTO - MOTO

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΠΙΠΛΑ
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΕΡΑΝΟΊ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΛΕΥΚΆ ΕΊΔΗ – ΧΑΛΙΆ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΜΕΣΙΤΙΚΆ ΓΡΑΦΕΊΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΊΔΗ ΟΙΚΙΑΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ

SECURITY

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
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ΕΣΤΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

FOOD SHOP

ΕΣΤΊΑΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
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ΓΕΩΠΌΝΟΙ

Συνταγή για
χυλοπιτάκια με πανσέτα και
σάλτσα ντομάτας/ πέστο γιαουρτιού
Διάρκεια συνταγής: 45'
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη

με τον Χρήστο Δελή
Ο Χρήστος Δελής μπαίνει καθημερινά στην κουζίνα του ΕΝΑ Channel
παρουσιάζοντας την πιο νόστιμη εκπομπή μαγειρικής.
Μας ταξιδεύει στην Ελληνική κουζίνα, στις πιο γευστικές γωνιές της πόλης
μας γνωρίζοντάς μας τους chef και τα εστιατόρια που θα μας εκπλήξουν
γαστρονομικά.
Ανακαλύπτει μοναδικά τοπικά προϊόντα, γεύσεις και αρώματα μαγειρεύοντας
απλές, αλλά νόστιμες και υγιεινές συνταγές.
Ο αγαπημένος μας chef για αυτήν την εβδομάδα προτείνει:

χυλοπιτάκια με πανσέτα και σάλτσα ντομάτας/ πέστο γιαουρτιού

Υλικά
• Πανσέτα κομμένη σε μπαστουνάκια 500gr
•
3 κρεμμύδια κομμένα σε καρέ
•
2 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε καρέ
•
1 πράσινη πιπεριά κομμένη σε μπαστουνάκια
•
1 πράσο ψιλοκομμένο
•
4 ντομάτες τριμμένες
•
1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας
•
2-3 κουταλιές της σούπας σάλτσα μελιτζάνας/ πιπεριάς οικ.
Δεληγιάννη
•
Αλάτι – πιπέρι – κύμινο – κόκκινη πάπρικα – σουμάκ
•
Ελαιόλαδο
•
Νερό από τα χυλοπιτάκια
•
Χυλοπιτάκια
Εκτέλεση
Βράζουμε τα χυλοπιτάκια για 6-7’, τα στραγγίζουμε και λαδώνουμε για να μην
κολήσουν. Κρατάμε λίγο από το νερό, στο οποίο έχουν βράσει, για τη σάλτσα.
Σε μια ριχή κατσαρόλα, αφού σοτάρουμε την κομμένη πανσέτα, προσθέτουμε
και τα λαχανικά. Αφήνουμε να μαραθούν ανακατεύοντας συνέχεια και μετά
ρίχνουμε τον πελτέ και τη σάλτσα. Τέλος, συμπληρώνουμε την τριμμένη
ντομάτα και τα μπαχαρικά μαγειρεύοντας σε χαμηλή φωτιά.
Για το πέστο γιαουρτιού
•
Γιαούρτι στραγγιστό 200gr
•
Παρμεζάνα τριμμένη 30gr
•
2 σκελίδες σκόρδο τριμμένο
•
Δυόσμος – Άνιθος – Μαϊντανός ψιλοκομμένος (μόνο τα φύλλα)
•
Αλάτι – πιπέρι
•
Ελαιόλαδο – Μηλόξυδο
•
1 κουταλιά της σούπας βαλσάμικο με μέλι οικ. Δεληγιάννη
Εκτέλεση
Σε ένα μπολ αδειάζουμε το γιαούρτι, τα καρυκεύματα και την τριμμένη
παρμεζάνα. Έπειτα, ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το βαλσάμικο και το μηλόξυδο και
ανακατεύουμε μαζί με το σκόρδο και το αλατοπίπερο. Αφού ομογενοποιηθούν
και δέσει το μείγμα βάζουμε στο ψυγείο για 10 – 15’.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
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ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06:00-08:00
08:00-10:00
www.enachannel.gr | 2510 231033

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

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-12:05
12:00-13:00
13:00-13:05
13:05-14:00
14:00-15:00
15:00-15:05
15:00-16:00
17:00-19:00
18:00-18:05
18:00-19:00
19:00-19:05
19:05-20:00
20:00-20:05
20:05-06:00

Μουσικό πρόγραμμα
Πρωινός Καφές
με τον Απόστολο Ατζεμιδάκη
Νίκος Χατζηνικολάου
Νίκος Χατζηνικολάου και
Νίκος Δελλατόλας
Πεντάλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
Μουσικό Πρόγραμμα
Πεντάλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
Μουσικό Πρόγραμμα
Μαγκαζίνο
Γιάννης Παπαδόπουλος
Πεντάλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
Μουσικό Πρόγραμμα
Γιώργος Γεωργίου
Πεντάλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
Μουσικό Πρόγραμμα
Πεντάλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
Μουσικό Πρόγραμμα
Πεντάλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
Μουσικό Πρόγραμμα

www.enaradio.gr
2510. 832555

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ
06:00-10:00
10:00-12:00
12:00-15:00
15:00-16:00
16:00-19:00
19:00-22:00
22:00-06:00

Μουσικό Πρόγραμμα
Πάνος Αμυράς
Μουσικό Πρόγραμμα
Δημήτρης Μάρκου
Μουσικό Πρόγραμμα
Real Sports
Μουσικό Πρόγραμμα

Template ή Custom design: Το μεγάλο ερώτημα

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο οι εταιρείες
έχουν το παραδοσιακό κατάστημα και το ψηφιακό.
Με τον όρο παραδοσιακό
εννοούμε το κατάστημα
και τις εγκαταστάσεις /
αποθήκες, ενώ όταν λέμε
ψηφιακό είναι η επίσημη
ιστοσελίδα της επιχείρησης
και οι λογαριασμοί της στα
social media και τις υπόλοιπες πλατφόρμες.
Όλο και περισσότερες
εταιρείες εισχωρούν στην
ψηφιακή εποχή με την κατασκευή της ιστοσελίδας
τους. Όμως, πριν από αυτήν
πρέπει να πάρουν μια σημαντική απόφαση. Η κατασκευή να γίνει με Template
ή Custom design;
Το ερώτημα αυτό δεν έχει
συγκεκριμένη απάντηση.
Τι είναι Template και τι
Custom design
Τα Templates είναι
προκατασκευασμένες ιστοσελίδες,με έτοιμα προσχέδια και διαμορφωμένες να

δεχτούν ένα συγκεκριμένο
περιεχόμενο και εικόνες,
το οποίο μπορεί να επεκταθεί στην πορεία. Στην
αγορά υπάρχουν χιλιάδες
templates για να διαλέξεις
ποιο είναι το κατάλληλο για
εσένα. Για παράδειγμα, η
πλατφόρμα του WordPress
διαθέτει έτοιμα προσχέδια
για κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από τον κλάδο
δραστηριοποίησής της.
Το Custom design αφορά
την κατασκευή ιστοσελίδας
από την αρχή. Από μηδενική βάση. Αυτό μπορεί να
σημαίνει πως πατάμε πάνω
σε κάποια πλατφόρμα
(WordPress, Prestashop,
Magento κλπ) και δημιουργούμε custom template ή
μπορεί να σημαίνει πως θα
δημιουργήσουμε από την
αρχή και το backend, την
πλατφόρμα που θα πατήσει
δηλαδή η ιστοσελίδα μας.
Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος που έχει αναλάβει
τον σχεδιασμό μαζί με τον
πελάτη πάνε βήμα-βήμα
μέχρι το τελικό στάδιο.
Κατασκευή ιστοσελίδας
Στη διαδικασία κατασκευής
της ιστοσελίδας παίρνουν
ένα μικρό προβάδισμα τα
templates. Τα μεγαλύτερα
πλεονεκτήματα τους εμφανίζονται σε αυτή τη χρονική
στιγμή.
Το κόστος της ιστοσελίδας έχει μεγάλη διαφορά.
Μια template ιστοσελίδα

μπορεί να κατασκευαστεί
με σαφώς πολύ μικρότερο κόστος από αυτό των
Custom. Ξεκινάει με μια
χαμηλή αρχική τιμή και στη
συνέχεια ανάλογα με το
τι έχει ανάγκη η εκάστοτε
εταιρεία ανεβαίνει. Φυσικά, αν οι ανάγκες της είναι
πολλές η τιμή μιας ιστοσελίδας με Template design
μπορεί να πλησιάσει κατά
πολύ μια ιστοσελίδα που
έχει κατασκευαστεί με
Custom design.
Ο χρόνος παράδοσης έχει
και αυτός την απόκλισή του.
Η υλοποίηση μιας template
ιστοσελίδας ξεκινάει από
τις μία – δύο εβδομάδες,
ενώ στις custom ο πιο
συνηθισμένος χρόνος είναι 6-8 εβδομάδες, χωρίς
να είναι απόλυτοι αυτοί οι
χρόνοι.
Τέλος, τα templates έχουν
ένα ακόμη θετικό. Όταν γίνει το ανέβασμα της ιστοσελίδας, στο μάτι και σε
κάποιον που δε γνωρίζει
φαίνεται άκρως επαγγελματική. Μπορεί να μη χρειάστηκε το χρόνο και το
χρήμα των ιστοσελίδων με
Custom design, αλλά για
τον χρήστη που θα την επισκεφτεί θα φανεί αντάξια
με όλα τα υπόλοιπα site.
Ανακατασκευή ιστοσελίδας
Ανέβασες την ιστοσελίδα
στο διαδίκτυο. Και τώρα
τι κάνουμε; Είναι το ηλε-

κτρονικό σου κατάστημα
και αυτό θέλει τη συντήρησή του, την ασφάλειά
του, την προώθησή του και
άλλα τόσα που χρειάζεται
ένα φυσικό κατάστημα. Σε
μακροπρόθεσμο
διάστημα υπερισχύει το custom
design.
Ένας
προσαρμοσμένος
σχεδιασμός προσφέρει μια
μοναδικότητα και κάνει
αυτόματα την ιστοσελίδα
ξεχωριστή. Τα templates
είπαμε ότι μπορεί να τα
βρει ο καθένας στην αγορά.
Αυτό δε σημαίνει ότι επειδή πήρες εσύ μια προκατασκευασμένη ιστοσελίδα
δεν μπορεί να την πάρει
άλλος. Μπορεί να την πάρει και μπορεί να είναι κάποιος ανταγωνιστής σου
και να έχετε ιστοσελίδες
που μοιάζουν, με διαφορετικές εικόνες και περιγραφές. Σαν D3 Solutions
φροντίζουμε οι πελάτες
μας να μην έχουν παρόμοιες ιστοσελίδες, ακόμα και
αν έχουν επιλέξει το ίδιο
template.
Τα templates έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Για
να μην παρεξηγηθούμε,
πολλές φορές παρατηρούνται προβλήματα συμβατότητας σε βάθος χρόνου,
ειδικά στην πλατφόρμα του
WordPress όπου οι ενημερώσεις είναι πολύ συχνές.
Θα πρέπει λοιπόν να είναι
ενημερωμένα όλα τα υποσυστήματα της ιστοσελίδας
και, στην περίπτωση των

templates, αυτά είναι σαφώς περισσότερα απ’ ότι
αν ήταν custom. Αυτό δημιουργεί άμεσα προβλήματα στη λειτουργικότητα του
site και το χειρότερο, αρχίζει η φθορά μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας που
το κατασκεύασε.
Αν εφαρμόζονται όλες οι
σωστές πρακτικές ως προς
τη συντήρηση μιας ιστοσελίδας, τότε τα προαναφερθέντα προβλήματα συμβατότητας εξαλείφονται και
αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το έχουν κατά νου οι
ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων
και να το απαιτούν από τις
εταιρείες κατασκευής.
Το custom design γίνεται
κομμένο και ραμμένο στα
μέτρα της επιχείρησης.
Μπορεί το κόστος στην
κατασκευή να είναι μεγαλύτερο, αλλά στη συντήρηση και στην επέκταση είναι
πολύ μικρότερο. Όλες οι
αποφάσεις για τις λειτουργίες της ιστοσελίδας που θα
μπορούν να χρειαστούν για
το μέλλον, έχουν κριθεί από
πριν. Εφόσον υπάρχει το
κατάλληλο documentation
(ας το πούμε manual, εγχειρίδιο βρε αδερφέ) από την
εταιρεία κατασκευής, τότε
ο καθένας που θα το αναλάβει αργότερα, θα γνωρίζει ακριβώς τι να προσέξει
και πως να εξοικειωθεί πιο
γρήγορα με τον κώδικα.
Η Google προτιμάει μοναδικές ιστοσελίδες και τις
επιβραβεύει στα αποτελέ-

σματά της. Επίσης, λόγω
του πιο καθαρού και στοχευμένου κώδικα, η ταχύτητα custom ιστοσελίδας
είναι σίγουρα καλύτερη
από αυτήν που στήθηκε με
template.
Ένας χρήστης όταν επισκέπτεται μια ιστοσελίδα αποκτά μια άποψη για την εικόνα της από την εμπειρία
περιήγησης που θα έχει. Με
custom design μπορούν να
γίνουν όλες οι αναγκαστικές αλλαγές για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και
να αυξήσει τα κέρδη της
εταιρείας από τις πωλήσεις
προϊόντων ή υπηρεσιών.
Μπορείτε να μας στέλνετε
τις απορίες αλλά και τις
ερωτήσεις σας ή προβληματισμούς που έχετε, καθώς και προβλήματα που
αντιμετωπίζετε σχετικά με
πωλήσεις ή τεχνολογία στο
email:
piliotis@enachannel.gr
Επίσης μπορείτε να διαβάσετε όλα τα νέα για
την τεχνολογία αλλά και
τα άρθρα στο site: www.
enanews.gr και στην κατηγορία:
Οικονομία ->Τεχνολογία.
Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τ. Εργαστ. Συνεργ.
Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
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Eπιδότηση ασφαλίστρων από τo 2023 με αλλαγές στους
συντελεστές ΕΛΓΑ

Την ενεργοποίηση της
επιδότησης
ασφαλίστρων με κονδύλια της
νέας ΚΑΠ, μαζί με την
τροποποίηση των καλύψεων, των απαλλαγών
και των συντελεστών
ασφάλισης
αγροτών,
δρομολογεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια
υλοποίησης ενός νέου
προτύπου
διαχείρισης
κινδύνου για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της
χώρας.
Γιώργος Κοντονής
Agronews
Έρχεται
επιδότηση
ασφαλίστρων
μέσω
ΚΑΠ από του χρόνου
μαζί με αλλαγές στους
συντελεστές του ΕΛΓΑ
Οι παραπάνω ενέργειες
θα πραγματοποιηθούν στα
πλαίσια αναθεώρησης της
λειτουργίας του ΕΛΓΑ, ενώ
προβλέπεται επίσης η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών
(συνασφάλιση) βέλτιστες
πρακτικές που ακολουθούνται σε χώρες εξωτερικού
π.χ. Κύπρος και Ισπανία,
σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη μελέτη που
προκηρύχθηκε με τίτλο
«Αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) σε εναρμόνιση
με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027
και την οργανωσιακή δομή
του». Στα πλαίσια των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, πέρα από την επιδότηση ασφαλίστρου που
θα αφορά κυρίως όμως
προαιρετικές καλύψεις, θα
δρομολογηθεί και η ίδρυση
Ταμείων Αλληλασφάλισης
ανά κλάδο αγροτικής δραστηριότητας. Ένα τέτοιο
Ταμείο αναμένεται να στηθεί σύντομα πιλοτικά στον
τομέα των πυρηνόκαρπων,
το οποίο θα αποζημιώνει
τους αγρότες σε περιπτώσεις απότομης πτώσης του
εισοδήματος.
Πιο συγκεκριμένα, όσον
αφορά στην υλοποίηση
του μετασχηματισμού του
λειτουργικού μοντέλου της
γεωργικής ασφάλισης δρομολογείται:
•

Βελτιστοποίηση
της
διαδικασίας αποζημί-

•
•
•

•

ωσης.
Προσαρμογή συντελεστών ασφάλισης
Τροποποίηση καλύψεων και απαλλαγών
Ενεργοποίηση αντασφάλισης (εύρεση και
συμφωνία με αντασφαλιστή)
Συμμετοχή ιδιωτικών
εταιρειών (συνασφάλιση / επιδότηση ασφαλίστρων)

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης
Το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
προχώρησε
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
ανάθεση του έργου: «Μελέτη για την αξιοποίηση
των εργαλείων διαχείρισης
κινδύνου του Οργανισμού
Ελληνικών
Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) σε
εναρμόνιση με τη νέα ΚΑΠ
2023-2027 και την οργανωσιακή δομή του» στο
Μέτρο 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2014 – 2020»
Μέσω της μελέτης θα αναζητηθεί και θα υλοποιηθεί
ένα νέο πρότυπο συστήματος διαχείρισης κινδύνου
και γεωργικής ασφάλισης
στην Ελλάδα, σε εναρμόνιση με την νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)
2023-2027 και με στόχο
την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου που προβλέπονται σε
αυτή. Kρίνεται σκόπιμη η
διαμόρφωση μιας στρατηγικής που θα εφαρμοστεί
σε τρία στάδια και θα επιτρέψει στον ΕΛΓΑ αφενός
να ανταποκριθεί στο ρόλο
του ως σύγχρονος οργανισμός ασφαλίσεων της
αγροτικής παραγωγής διασφαλίζοντας την οικονομική του βιωσιμότητα και
αφετέρου να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες εργαλείων διαχείρισης κινδύνου
του Στρατηγικού Σχεδίου
ΚΑΠ 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ).
Τα πρώτα δύο στάδια της
στρατηγικής (στάδιο Α και
Β) περιλαμβάνουν τις άμεσες χρονικά ενέργειες που
απαιτούνται προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού του οργανισμού και η
διάρκεια υλοποίησής τους
είναι βραχυπρόθεσμη. Το
στάδιο Γ διαρκεί σημαντικά
περισσότερο και περιλαμ-

βάνει όλες τις μεσοπρόθεσμες ενέργειες για την
εφαρμογή των προτάσεων
ανασχεδιασμού και τη διαχείριση της αλλαγής, καθώς επίσης και του σχεδιασμού, έως και την έγκρισή
τους από την ΕΕ, των παρεμβάσεων των εργαλείων
διαχείρισης κινδύνου, που
θα κριθούν απαραίτητα να
εφαρμοστούν μέσω του ΣΣ
ΚΑΠ. Τα τρία στάδια του
σχεδίου στρατηγικής είναι
τα εξής:
Α' Στάδιο: Πλαίσιο αλλαγών και εξειδίκευση
προτάσεων
Σκοπός του πρώτου σταδίου είναι η διερεύνηση
περιοχών βελτίωσης του
λειτουργικού και οικονομικού μοντέλου του ΕΛΓΑ
με στόχο τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των
υπηρεσιών του και με γνώμονα την οικονομική του
βιωσιμότητα. Στο πλαίσιο
αυτό, θα πραγματοποιηθεί
καταρχάς, καταγραφή και
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον ΕΛΓΑ
και ειδικότερα:
* Καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου
λειτουργικού μοντέλου η
οποία περιλαμβάνει: o Καταγραφή και αξιολόγηση
του μοντέλου διακυβέρνησης και ανάδειξης των
στελεχών σε θέσης ευθύνης. Καταγραφή σε υψηλό
επίπεδο της γενικής οργάνωσης του Οργανισμού
(οργανόγραμμα, στελέχωση και αρμοδιότητες οργανωτικών μονάδων). Αξιολόγηση της υφιστάμενης
τεχνολογικής ετοιμότητας
και υποδομών, του επιπέδου ψηφιοποίησης και
διαλειτουργικότητας των
συστημάτων του οργανισμού. Συγκριτική ανάλυση
και αξιολόγηση σε σχέση
με τις βέλτιστες πρακτικές
(χώρες εξωτερικού π.χ.
Κύπρος και Ισπανία και
οργανισμοί ασφάλισης της
χώρας). Εξέταση των δυνατοτήτων ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς φορείς
(outsourcing)
* Αποτύπωση και αξιολόγηση της πολιτικής ασφάλισης του ΕΛΓΑ η οποία
περιλαμβάνει: o Εξέταση
του είδους και εύρους των
καλυπτόμενων κινδύνων.
Αξιολόγηση των εξαιρουμένων κινδύνων.
* Καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου οικονομικού μοντέλου η οποία
περιλαμβάνει: Μελέτη και
ανάλυση των υφιστάμενων
μελετών βιωσιμότητας. Διερεύνηση των διαθέσιμων
επιλογών για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του
Οργανισμού (π.χ. αντασφάλιση, αύξηση ασφαλίστρων

/ απαλλαγής, επιδότηση
ασφαλίστρου), λαμβάνοντας υπόψη και τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου
που προβλέπονται από τον
Καν. 2115/2021 (άρθρο
76) της Ε.Ε. στο πλαίσιο της
ΚΑΠ 2023-2027. Συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση
βέλτιστων πρακτικών.
Η αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης,
στο πλαίσιο των παραπάνω ενεργειών, θα πραγματοποιηθεί μέσω συνεντεύξεων/ συναντήσεων
εργασίας με επιλεγμένα
στελέχη του οργανισμού,
βασικούς εμπλεκόμενους
(key players) του συστήματος (στελέχη Υπουργείου,
ασφαλιστικές κ.τ.λ.), καθώς
επίσης και από δευτερογενές υλικό, αναλύσεις,
μελέτες κλπ., που έχουν
εκπονηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και από τον
ΕΛΓΑ.
Με βάση τα συμπεράσματα
από τις παραπάνω ενέργειες και λαμβάνοντας υπόψη
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
και τις δυνατότητες που
παρέχονται από τον Καν.
2115/2021 (άρθρο 76) της
Ε.Ε. σχετικά με την αξιοποίηση εργαλείων διαχείρισης
κινδύνου αλλά και με τις
λοιπές παρεμβάσεις (όπως
πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στη Γεωργία)
για την προγραμματική
περίοδο 2023-2027, θα
διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για ένα
αποδοτικό
λειτουργικό
μοντέλο που θα επιτρέψει
στον ΕΛΓΑ να ανταποκριθεί στο διττό ρόλο του ως
ασφαλιστικός φορέας στη
Γεωργία αλλά και ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης σχετικών παρεμβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ, καθώς και
για ένα βιώσιμο οικονομικό
μοντέλο με στόχο την ανάσχεση της ζημιογόνου πορείας του. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται με τον
εντοπισμό των απαιτούμενων αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον
ΕΛΓΑ (Ν.1790/1988 και
Ν. 3877/2010, καθώς και
άλλα νομοθετήματα που
είναι κρίσιμα για τη λειτουργία του οργανισμού),
προκειμένου να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις
του σχεδίου στρατηγικής
για τον λειτουργικό και οικονομικό μετασχηματισμό
του οργανισμού. Το παρόν
βήμα είναι κρίσιμο, καθώς
θα επιτρέψει τον περαιτέρω σχεδιασμό του νέου
λειτουργικού και οικονομικού μοντέλου και την έναρξη της σταδιακής υλοποίησης τα αλλαγής.
Β' Στάδιο: Θεσμικές αλλαγές

Το δεύτερο στάδιο της
στρατηγικής περιλαμβάνει
την κατάρτιση των νέων
κανονισμών που θα διέπουν τη λειτουργία του
ΕΛΓΑ, καθώς και την πολιτική των ασφαλίσεων. Ο
κανονισμός
λειτουργίας
θα αντανακλά και θα εξειδικεύει τις αλλαγές που θα
προταθούν στο πλαίσιο του
σταδίου Α και θα αφορούν
ενδεικτικά στην οργανωτική δομή και στο μοντέλο
διακυβέρνησης του οργανισμού, στη διάκριση ρόλων (επιτελικών, διαχειριστικών ελεγκτικών κλπ.),
αλλά και γενικότερα στον
ακριβή προσδιορισμό του
θεσμικού ρόλου του ΕΛΓΑ
(π.χ. σε σχέση με άλλους
οργανισμούς), σε εναρμόνιση και με τις απαιτήσεις
της νέας ΚΑΠ 2023-2027.
Ο κανονισμός για την πολιτική των ασφαλίσεων θα
αποτυπώνει τις αλλαγές
που θα προταθούν στο
πλαίσιο του σταδίου Α και
οι οποίες θα καλύπτουν
περιοχές όπως η προσαρμογή των συντελεστών
ασφάλισης, η τροποποίηση
καλύψεων και απαλλαγών,
η ενεργοποίηση αντασφάλισης (εύρεση και συμφωνία με αντασφαλιστή),
η συμμετοχή ιδιωτικών
εταιρειών (συνασφάλιση /
επιδότηση ασφαλίστρων),
η ενεργοποίηση εργαλείων
διαχείρισης κινδύνου της
νέας ΚΑΠ, κ.λπ.
Γ' Στάδιο: Εφαρμογή-λεπτομερής σχεδιασμός της
αλλαγής και των παρεμβάσεων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ
Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει όλες τις μεσοπρόθεσμες
ενέργειες για τον λεπτομερή σχεδιασμό και τον σταδιακό μετασχηματισμό του
ΕΛΓΑ, στη βάση επίτευξης
άμεσων και μετρήσιμων
αποτελεσμάτων,
καθώς
επίσης το σχεδιασμό των
απαραίτητων παρεμβάσεων των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου στη Γεωργία, που θα υλοποιηθούν
μέσω του ΣΣ ΚΑΠ.
Πιο συγκεκριμένα, όσον
αφορά στην υλοποίηση του
μετασχηματισμού του λειτουργικού μοντέλου απαιτείται (ενδεικτικά):
* Υλοποίηση των προτεινόμενων οργανωτικών αλλαγών, των αλλαγών στο
μοντέλο διακυβέρνησης και
δημιουργία σαφώς καθορισμένων ρόλων (στελέχωση
κ.λπ.)
* Λεπτομερής καταγραφή
των διαδικασιών του οργανισμού και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας τους
με γνώμονα την απλούστευση και τη μείωση της

γραφειοκρατίας.
Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτιστοποίηση της
διαδικασίας αποζημίωσης
Όσον αφορά στην υλοποίηση του μετασχηματισμού
στο οικονομικό μοντέλο
του οργανισμού απαιτούνται ενέργειες που αφορούν:
προσαρμογή συντελεστών
ασφάλισης
τροποποίηση
καλύψεων
και απαλλαγών
ενεργοποίηση αντασφάλισης (εύρεση και συμφωνία
με αντασφαλιστή)
συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών (συνασφάλιση / επιδότηση ασφαλίστρων)
Με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των
ενεργειών του μετασχηματισμού και τη διασφάλιση
επίτευξης άμεσων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων
προτείνεται η δημιουργία
Γραφείου Παρακολούθησης Μετασχηματισμού το
οποίο:
* θα καταρτίσει τον οδικό
χάρτη του μετασχηματισμού του ΕΛΓΑ, ο οποίος
θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την
επίτευξη του μετασχηματισμού, το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής τους, μετρήσιμους στόχους και σημαντικά ορόσημα
* θα προβαίνει σε περαιτέρω εξειδίκευση / σχεδιασμό των απαιτούμενων
ενεργειών
*θα παρακολουθεί την επίτευξη των χρονοδιαγραμμάτων και των οροσήμων
*θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των
αρμόδιων φορέων / διευθύνσεων για την υλοποίηση των ενεργειών μετασχηματισμού.
Όσον αφορά στην αξιοποίηση των εργαλείων
διαχείρισης κινδύνου που
προβλέπονται στη ΚΑΠ
2023-2027
απαιτούνται
ενέργειες που αφορούν σε:
* σχεδιασμό τεχνικού δελτίου παρεμβάσεων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου με
προσδιορισμό επιλεξιμοτήτων, δυνητικών δικαιούχων,
πόρων που απαιτούνται για
μια βιώσιμη εφαρμογή των
προτεινόμενων παρεμβάσεων, κινήτρων για την υιοθέτηση αλλά και συνέχιση
δράσεων πρόληψης κινδύνων, κ.λπ.
* οικονομικές μελέτες που
υποστηρίζουν τα ανωτέρω, σε συνάρτηση με τα
υπόλοιπα παραδοτέα της
στρατηγικής μελέτης.
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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.

Διαμέρισμα, Δεξαμενή (Καβάλα), 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 Κατασκευής : 2002
Κωδικός: 351001-28
___________________
Μονοκατοικία, Νέα Πέραμος (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 (Καβάλα), 70.000€ 660€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 106 τ.μ., 2
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Όροφος: 0.5, Θέρμανση: Κλιματισμός, Έτος Ανακαίνισης: 2000.
Κωδικός: 351001-2038
___________________
Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλίτσα (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 (Καβάλα), 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, Αμυγδαλεώνας (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
___________________

Μεζονέτα

Βύρωνας (Καβάλα)
250.000 € 1.420 €/τ.μ.

Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλίτσα (Ελευθερές), 110.000€
2.037€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 54 τ.μ., 1
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: Όροφος: 3, WC: 1,
Θέρμανση: Αυτόνομη Πετρέλαιο,
Έτος Κατασκευής: 2019.
Κωδικός: 351001-34
___________________
Διαμέρισμα, Ποταμούδια (Καβάλα) 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 Ηρακλίτσα (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 Κατασκευής : 2019.
Κωδικός: 351001-35
____________________
Διαμέρισμα, Πύργος (Ελευθερές), 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

Διαμέρισμα
Κωδικός: 351001-46

Δεξαμενή (Καβάλα)
135.000€ 1.552/τ.μ.

Κωδικός: 351002-29

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

Διαμέρισμα

Δεξαμενή (Καβάλα)
188.000€ 1.492/τ.μ.

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
Κωδικός: 351001-5
Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
WC: 1
Θέρμανση : Άλλο
Έτος Κατασκευής : 2022

Δεξαμενή (Καβάλα)
180.000 € 2.118 €/τ.μ.

Κωδικός: 351001-24
Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 5
WC: 1
Θέρμανση : ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Έτος Κατασκευής : 1978
Έτος Ανακαίνισης : 2021
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Προσπάθησε να πνίξει δύο φορές την πρώην του ο 55χρονος
συζυγοκτόνος
Συνεχείς είναι οι εξελίξεις
από τη βίαιη δολοφονία
της 43χρονης φαρμακοποιού από τα χέρια του ίδιου
του συζύγου της στην Καβάλα. Ο ίδιος, απολογείται
στις δικαστικές αρχές, την
ώρα που στη δημοσιότητα
βγαίνουν νέα στοιχεία για
το βίαιο παρελθόν του.
Μιλώντας στο Live news
πρώην σύντροφος του

δράστη, ανέφερε ότι είχε
αποπειραθεί να πνίξει την
ίδια δύο φορές, με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο.

Όπως λέει η γυναίκα, με
την οποία είχε δύο χρόνια
σχέση, στην αρχή ο 55χρονος δημιουργεί την τέλεια
εικόνα για τον χαρακτήρα
του, τα πράγματα όμως αλλάζουν γρήγορα και δραματικά.

Η ίδια, μετά τις δύο απόπειρες εναντίον της, δεν τον
κατήγγειλε στην αστυνομία
και αποφάσισε να απομακρυνθεί.
Μάλιστα ανέφερε πως επικοινώνησε με την 43χρονη
όταν έμαθε ότι παντρεύτηκαν με τον 55χρονο και την
προειδοποίησε για το βίαιο
παρελθόν του.

Μετά την δολοφονία της Άϊντα ο 55χρονος κάλεσε γιατρό
γιατί φοβόταν μην ανεβάσει πίεση!
Ο δράστης φέρεται να
σκότωσε την Άϊντα στις
17.00 και στις 21.00
έκανε το πρώτο τηλεφώνημα σε γιατρό
Όπως αποκάλυψε σχετικά
ο δικηγόρος Μανώλης Βονικάκης ο δράστης φέρεται
να σκότωσε την Άιντα στις
17.00 και στις 21.00 έκανε

το πρώτο τηλεφώνημα σε
γιατρό, που όμως δεν απάντησε για τυχαίο λόγο.
Στις 21.02 έγινε νέα κλήση
σε γιατρό και ζήτησε μάλιστα να του υποδείξει ποιο
χάπι να πάρει (από το φαρμακείο στο οποίο βρισκόταν), καθώς είχε ανεβάσει
πίεση και φοβόταν ότι θα

υποστεί… εγκεφαλικό επεισόδιο.
«Σήμερα λάβαμε αντίγραφα της δικογραφίας και
έχουμε μία πλήρη εικόνα,
η οποία δεν απέχει από
μαρτυρικές καταθέσεις και
στοιχεία. Πρόκειται για ένα
προμελετημένο έγκλημα»
τόνισε ακόμη ο δικηγόρος.

Παράλληλα δήλωσε πως
θα καλέσει τις δύο γιατρούς ως μάρτυρες, ενώ
για τον δράστη τόνισε πως
η μετάνοιά του είναι προσχηματική.
Εν κατακλείδι ο δράστης
φαίνεται πως είχε σχετικό
παρελθόν όπως αποκαλύφτηκε χτες.

Μαρτυρία-σοκ

Ήμουν έξω από το φαρμακείο την ώρα που τη σκότωνε, αλλά
δεν το ήξερα, με έδιωξε
Συγκλονίζει
η
μαρτυρία
για
γυναικοκτονία
Καβάλα.

νέα
τη
στην

Μιλώντας στην εκπομπή
«Live News» στο Mega, ο κ.
Χρήστος περιέγραψε το τετ
α τετ που είχε με τον καθ’
ομολογίαν δολοφόνο της
43χρονης φαρμακοποιού.
«Δεν την είδα την Αΐντα,

είδα αυτόν που ήταν
αγριεμένος», δήλωσε για
τον 55χρονο που ήταν σε
κατάσταση αμόκ και τον
έδιωξε, ενώ στη συνέχεια
κατέβασε τα στόρια.
«Ήρθα εδώ να πάρω τα
φάρμακα και με έδιωξε
(σ.σ. ο δράστης), μου έλεγε
”φύγε, φύγε, φύγε”, ήταν
άγριος».

Εισέβαλε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ και πήρε 300 ευρώ υπό την απειλή
μαχαιριού
Το βράδυ της Τρίτης 10
Μαΐου, άντρας με κρυμμένα
χαρακτηριστικά μπήκε στο
πρακτορείο του ΟΠΑΠ
στην περιοχή σίγμα στην
Καβαλα κρατώντας μαχαίρι
ενώ
απειλώντας
τον
υπάλληλο του απέσπασε
300 περίπου ευρώ. Στη
συνέχεια
ο
δράστης
έφυγε
προς
άγνωστη
κατεύθυνση.
Ερευνες
πραγματοποιούνται
από
την αστυνομική Διεύθυνση
Καβάλας.
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Super League 2

ΠΑΕ Α.Ο Καβάλα 1965 και ΠΑΕ Πιερικός ΣΦΚ προσβάλλουν
την επικύρωση της βαθμολογίας
Η ΠΑΕ Α.Ο Καβάλα 1965
κατάθεσε παρέμβαση υπέρ
της ΠΑΕ Πιερικός ΣΦΚ,
υποστηρίζοντας την ανάκληση ή την ακύρωση της
απόφασης της επικύρωσης
της βαθμολογίας.
Η παρέμβαση της Καβάλας
υπέρ του Πιερικού, στοχεύει στην ακύρωση της βαθμολογίας από την θέση του

Απόλλων Πόντου και προς
τα κάτω.
Μάλιστα θα γίνουν και
άλλες κινήσεις όπως λένε
οι πληροφορίες και για
δύο ακόμη υποθέσεις, που
αφορούν ΠΑΕ του Βόρειου
Ομίλου της Κατηγορίας.

Μαΐου στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, το οποίο
μάλιστα ζήτησε απο τις δυο
ομάδες (Πιερικό-Καβάλα)
και τον SL2, να καταθέσουν τις προτάσεις και τα
αποδεικτικά τους μέσα μέχρι το τέλος της επόμενης
εβδομάδας (20/5).

Η συγκεκριμένη υπόθεση
θα συζητηθεί την Τρίτη 31

Να θυμήσουμε ότι εκκρεμεί
και η απόφαση της προ-

σφυγής του Πιερικού κατά
του Απόλλωνα Πόντου, η
οποία αναμένεται να ανακοινωθεί αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Πηγή: Pieriasport-News

Δόξα Δράμας

Νέος προπονητής ο Κυριάκος Κετσιεμενιδης
πολης και Κ19 ΑΟΞ να κάτσει στο τιμόνι της Δόξας
Δράμας.
Από τις πρώτες του δηλώσεις ο ξανθιώτης τεχνικός
έδειξε πόσο φιλόδοξος
είναι βάζοντας ξεκάθαρο στόχο να οδηγήσει την
Δόξα ξανά σε επαγγελματικές κατηγορίες
Αναλυτικά η ανακοίνωση
της Δόξας, που εκδόθηκε
στις 12 το βράδυ όταν και
τελείωσε το συμβούλιο του
ερασιτέχνη, αναφέρει:
Το βράδυ της Δευτέρας οι
Μαυραετοί ανακοίνωσαν
πως ο Κυριάκος Κετσιεμε-

νίδης θα αναλάβει τα ηνία
του ιστορικού συλλόγου,
και πλέον ο 43χρονος τε-

χνικός έχει την ευκαιρία
μετά τον πάγκο των Άρη
Αβάτου, Νέστου Χρυσού-

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΟΞΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΗΣ

Ο ΓΣ Δόξα Δράμας, ανα-

κοινώνει την έναρξη της
συνεργασίας του με τον
προπονητή Κυριάκο Κετσιεμενίδη.
Ο νέος τεχνικός της ομάδας μας είναι 43 χρονών
(21/1/79), κατάγεται από
τη Σταυρούπολη Ξάνθης
και νωρίτερα έχει εργαστεί
σε Άρη Αβάτου, Κ19 Ξάνθης και Νέστο Χρυσούπολης.Του ευχόμαστε καλή
επιτυχία στο έργο του.
Από την πλευρά του ο Κυριάκος Κετσιεμενίδης αναφερόμενος στο γεγονός
δήλωσε: «Είμαι πραγματικά
πολύ χαρούμενος για τη
συνεργασία μου με τους

διοικούντες της Δόξας και
τους ευχαριστώ για την
προτίμηση που έδειξαν στο
πρόσωπο μου. Δεσμεύομαι ότι θα κάνω ότι μπορώ καλύτερο προκειμένου
να φανώ αντάξιος της
εμπιστοσύνης τους και να
συμβάλλω ώστε η ομάδα
να επιστρέψει εκεί που της
αρμόζει».
Συνεργάτες του νέου μας
προπονητή θα είναι ο βοηθός προπονητή – αναλυτής
Χαρίσης Μιχαλάκης και ο
γυμναστής Μιχάλης Δημητριάδης που συνεχίζουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στην ομάδα μας.

Super League 2 Κ20

Απο«Χ»αιρέτησε την σεζόν ο ΑΟΚ – Παράπονα από την
διαιτησία για τους «αργοναύτες»

Οι Νέοι του ΑΟΚ ολοκλήρωσαν πριν λίγη ώρα τις
αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα
Κ20 της Super League 2,
καθώς για την τελευταία
αγωνιστική της κανονικής
διάρκειας του ΣΤ’ Ομίλου,
αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1
με το αντίστοιχο τμήμα του
Απόλλωνα Πόντου.
Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς την μεγάλη φάση, με τον ΑΟΚ όμως
να έχει την πρωτοβουλία
των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο του «Ανθή Καραγιάννη».
Στην επανάληψη, ο ΑΟΚ

μπήκε καλύτερα σε σχέση
με το α’ μέρος και στο 51’
ο Μπογιατζόπουλος μπήκε με προϋποθέσεις στην
περιοχή, έκανε το σουτ, ο
Κολέτσας
πραγματοποίησε όμορφη απόκρουση
στέλνοντας την μπάλα στο
δοκάρι, όμως ο Γιαλαμάς
κατάφερε να πάρει το ριμπάουντ και να στείλει την
μπάλα στα δίχτυα και να
γράψει το 1-0. Στην συνέχεια ο ΑΟΚ έχασε σπουδαίες ευκαιρίες με τον Λασκαράκη ενώ οι παράλληλες
μπαλιές του Γιαννάκου και
του Αντωνίου πέρασαν
ανεκμετάλλευτες. Τελικά στην τελευταία φάση
του αγώνα και μετά από

φάση διαρκείας οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν
να ισοφαρίσουν κόντρα
στην ροή του αγώνα
με τέρμα που πέτυχε ο
Φαρμάκης καθώς κατάφερε να στείλει την
μπάλα στα δίχτυα του
εξουδετερωμένου
Καραγιαννίδη, ο οποίος
πρότινως είχε πραγματοποιήσει μια όμορφη
επέμβαση. Ο καταλογισμός του τέρματος έφερε θύελλα αντιδράσεων
στον πάγκο των «αργοναυτών» καθώς στην
συγκεκριμένη
φάση
φαίνεται πως έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ
επάνω στον Σαλίου – ο
οποίος αποχώρησε από
τον αγωνιστικό χώρο
υποβασταζόμενος – κάτι
το οποίο ο κύριος Κατσίνης δεν καταλόγισε.

Γιαννάκος, Γιαλαμάς, Λασκαράκης, Μπογιατζόπουλος, Ράπτης, Οδυσσέως.

Ηρακλής 18 (24-9)
Α.Ο Ξάνθη* 15 (20-7)
Πανσερραϊκός*
12
(10-8)
Α.Ο Καβάλα 7 (11-17)
Απόλλων Πόντου 2 (526)

Ρεπό: Ηρακλής

4.
5.

Απόλλων Πόντου: Σουλτανιάν, Σολομωνίδης, Νιάνιος, Κιζιλτζάς, Τζήκας,
Λαμπρογιωτάς,
Σύρπης,
Χατζηανδρέας, Γάτας, Ζαφειρόπουλος, Φαρμάκης.

SUPER LEAGUE 2 Κ20 –
ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(*) Έχουν αγώνα λιγότερο

Ως αλλαγές αγωνίστηκαν οι: Κολέτσας, Τάλκα.
TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Τελικές: 15-9
Τελικές στον στόχο: 8-5
Φάουλ: 12-9
Κόρνερ: 7-1

OI ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΩΝ

SUPER LEAGUE 2 Κ20 –
ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ – 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α.Ο Καβάλα: Καραγιαννίδης, Σαλίου, Συμεωνίδης,
Θαλασσινός,
Πετράκης,

1.
2.
3.

Ως αλλαγές αγωνίστηκαν οι: Σαλπιγγίδης, Κουκμάς, Αντωνίου, Βακιρτζής.

Τα γκολ: Γιαλαμάς 51’/
Φαρμάκης 90’+3’
ΤΩΝ

Α.Ο Ξάνθη-Πανσερραϊκός
(17:00)

Οφσάιντ: 5-2

Α.Ο Καβάλα-Απόλλων Πόντου 1-1

24 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 16 Μαίου 2022
info@enachannel.gr

Α2’ Ανδρών

Έκανε το «break» ο ΓΣΕ – Βήμα παραμονής για την Καβάλα BC
δρούν μόνο στο τελευταίο
διάστημα του ημιχρόνου.
Στην επανάληψη η Καβάλα
BC «κλείδωσε» άνετα την
νίκη και έκανε το 2-1 στην
σειρά.
Τα δεκάλεπτα: 31-13,1824 (49-37), 27-15 (76-52),
19-15 (95-67)
ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ
Καβάλα BC (Πενταζίδης):
Άρμστεντ 11 (3), Αμπατζάς
6 (1), Ευαγγελίδης 1, Καψαλός 21 (2), Πιεβάλιτσα 2,
Πρασίνης 3, Ζαρκαδούλας
14 (1), Ράπτης 22, Δρόσος
5, Αγγελάκος, Οκεκουόγεν
8, Μπανάσας 2.

H πρεμιέρα των PlayOffs
και των PlayOut της Α2’
Εθνικής Κατηγορίας ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα,
με τις Καβαλιώτικες ομάδες
να χαμογελούν αμφότερες.

Η Καβάλα BC «ξέσπασε»
κόντρα στον Α.Ο Παγκράτι
καθώς επικράτησε με 9567, κάνοντας ένα καθοριστικό βήμα για την παρα-

μονή στην Κατηγορία. Η
ομάδα του Νίκου Πενταζίδη είχε 14/18 δίποντα στο
πρώτο δεκάλεπτο, όταν και
προηγήθηκε με 31-13, με
τους “ροσονέρι” να αντι-

Α.Ο Παγκράτι (Γιαννόπουλος): Καριώτης, Σταυρακούκας 14 (2), Μανιάς 8
(1), Ζαραϊδώνης, Ζαρίφης
2, Γιοβάνης, Χαϊκάλης 5, Δ.
Τσουργιάννης 11 (1), Ταταράκης, Τζουγκαράκης 6, Α.

Τσουργιάννης 21 (4).
Την μεγαλύτερη της νίκη
του – μέχρι την επόμενη –
στην Α2’ πέτυχε ο ΓΣΕ, ο
οποίος κατάφερε να αναγκάσει το Ψυχικό στην δεύτερη εντός έδρας ήττα της
χρονιάς, κερδίζοντας το με
78-76 και παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στον
τελικό των πλέι οφς.
Τα δεκάλεπτα: 16-26, 2512 (41-38), 20-23 (61-61),
15-17 (76-78)
ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ
Ψυχικό
(Ρεμεντέλας):
Κουκάς 20 (4), Παπανικολάου 17 (2), Πολυτάρχου
13 (2), Μαλέλης, Μαρίνος,
Ρίκετς, Αθανασούλας 8 (1),
Ματαλιωτάκης 6, Ιορδάνου
12 (1).
ΓΣ
Ελευθερούπολης
(Παπαδόπουλος):
Του-

ντζιαράκης 13, Ναούμης 17
(3), Γοργόνης 15 (1), Στάθης 3, Δ. Ερμείδης, Σκουλίδας 12 (3), Σταμπουλής,
Π. Ερμείδης 3 (1), Πάτρας
2, Τζόρτζεβιτς-Μαρίνκοβιτς
13 (1).
Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
– PLAYOFFS – 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ψυχικό-ΓΣ Ελευθερούπολης 76-78 (1-2)
Α.Ο Τρίτων-Χαρίλαος Τρικούπης 79-58 (2-1)
A2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
– PLAYOUT – 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καβάλα BC-Α.Ο Παγκράτι
95-67 (2-1)
Α.Ο Αγρινίου-Φίλιππος Βέροιας 72-57 (2-1)

Μπάσκετ

Ξεκινά σήμερα η Β’ Φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος –
Το πρόγραμμα της Αγίας Βαρβάρας
Ξεκινά σήμερα το απόγευμα στο Κιλκίς η Β’ Φάση
του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων με την
συμμετοχή της Αγίας Βαρβάρας η οποία κατέκτησε
το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

φάση προκρίνονται οι δυο
πρώτοι από κάθε όμιλο.

Οι Καβαλιώτες συμμετέχουν στον Α’ Όμιλο της
διοργάνωσης μαζί με τους,
ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87, Ηρακλη Κοζάνης και ΕΓΣ Ζαφειράκης. Στην επόμενη

ΚΑΟΧ Ευρώπη ’87-Ηρακλής Κοζάνης (17:00)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – Β’
ΦΑΣΗ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή 13/05/2022

Αγία Βαρβάρα-ΕΓΣ Ζαφειράκης (19:00)

Σάββατο – 14/05/2022
ΕΓΣ Ζαφειράκης-ΚΑΟΧ Ευρώπη ’87 (16:00)
Ηρακλής
Κοζάνης-Αγία
Βαρβάρα (18:30)
Κυριακή – 15/05/2022
ΚΑΟΧ Ευρώπη ’87-Αγία
Βαρβάρα (13:00)
ΕΓΣ Ζαφειράκης-Ηρακλής
Κοζάνης (15:30)

1ο BLUE CITY MULTISPORT EVENT στη Καβάλα
Ανακοινώνεται ότι, η ΑΛΦΑ
Sports Management και
ο Δήμος Καβάλας, θα
συνδιοργανώσουν το 1ο
BLUECITY MULTISPORT
στις 27- 28 και 29 Μαΐου
2022.
Πρόκειται για ένα πλούσιο
και ποικίλο αθλητικό event,

που περιλαμβάνει αγώνες
τριάθλου Sprint και Ολυμπιακής απόστασης, Open
Water Swimming 1k και 3k
και νυχτερινό αγώνα δρόμου 5 και 10 χλμ., ως συνέχεια του πολύ πετυχημένου
θεσμού του Kavala Night
City Run.

Η εκδήλωση πλαισιώνεται με το Kids Running και
πολλές άλλες ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες, για μικρούς και
μεγάλους. Όλες οι δράσεις
θα λάβουν χώρα μέσα στον
αστικό ιστό της πόλης!!!

event που υποσχόμαστε,
ότι θα δημιουργήσει πρωτόγνωρα δεδομένα!!!

Θα είναι ένα μοναδικό

Kids Running και Ψυχαγω-

Πρόγραμμα
Παρασκευή 27 Μαΐου
2022

γικές κι Αθλητικές δραστηριότητες 18:00 – 23:00
Σάββατο 28 Μαΐου 2022
Open Water Swimming
12:00 – 15:00
Kavala Night City Run
20:30 – 23:00

Κυριακή 29 Μαΐου 2022
Sprint και Ολυμπιακό Τρίαθλο 09:00 – 13:00
Για την
ΑΛΦΑ SPORTS
MANAGMENT
ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

