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Άλεξ Χαντιτάτζι
Η επένδυση στην Αλάνα της 

Ηρακλίτσας θα είναι η μεγαλύτερη 
στην επιχειρηματική μου καριέρα

 
12 μήνες φυλάκιση 

γιατί έδειρε τη μητέρα 
του και την κλείδωσε 

στο σπίτι

Αλέξης Πολίτης 
Άνοιξε ο Κόμβος του Αγίου Ανδρέα 

– Αισιοδοξία για τον Τουρισμό

Κρεσέντο προκλήσεων στο Αιγαίο
Φραγκούλης και Φίλης εξηγούν αν 

είμαστε κοντά σε 
«θερμό επεισόδιο»

Σελ. 4

Καβάλα
Μεγάλη επιτυχία 

και πολλές 
συμμετοχές στο 1ο 

Blue City Multisport 
Event

Ο Δήμος Παγγαίου 
αποκτάει σύγχρονο 

καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς
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Σελ. 23

ΕΤΑΔ-ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ

ΠΡΟΧΩΡΑ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Σελ. 13



ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλ. 2510 231 033 
Fax: 2510 230 377  

e-mail: info@enachannel.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο. Ε. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Απόστολος Ατζεμιδάκης 

 
ΓΡΑΦΟΥΝ

Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
Παπάζογλου, Χριστίνα Νεφραίμ, 

Τζούλια Βασιλείου, Γιαννης 
Χ’εμμανουήλ, Κώστας Παπακοσμάς,  
Παναγιώτης Πυλιώτης, Δημήτρης 

Καστώρης

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών                       60€ + ΦΠΑ
Ε.Π.Ε. & Α.Ε. - Τράπεζες      90€ + ΦΠΑ
Σωματείων- Συλλόγων      150€ + ΦΠΑ
Ενώσεων & Οργανισμών  5 00€ + ΦΠΑ
Δήμων-Κοινοτήτων          1200€ + ΦΠΑ
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Η ΑΠΟΨΗ

Η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται 
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού 

Επικρατείας, 
η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” 

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών 
εφημερίδων 

που έχουν την 
δυνατότητα 

καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.
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God Bless America
Του Αλέξη Γούλα

Το Καρτέλ των όπλων 
χτύπησε για μια ακόμη 
φορά κι όμως μια ολό-
κληρη χώρα το ανέχε-
ται και δεν ξεσηκώνε-
ται...

Kαρτέλ. Λέξη που στην 
πραγματικότητα παρα-
πέμπει σε παράνομη 
δράση κάποιων ομάδων 
ανθρώπων και εταιριών. 
Εναρμονισμένη πρακτική 
με βάση τα λεξικά.

Ποια καρτέλ ξέρουμε;

Καρτέλ πετρελαίου, ναρ-
κωτικών, όπλων. Όλα πα-

νίσχυρα και αδίστακτα. 
Μπροστά στο κέρδος  
δεν λογαριάζουν τίπο-
τα. Ειδικά τις απώλειες. 
Φτάνει να πουλήσουν 
την πραμάτεια τους. 
Έτσι λαδώνουν,  περνά-
νε νόμους, κυβερνούν 
παρασκηνιακά κι έχουν 
στις μαύρες μισθοδοσί-
ας τους, ισχυρούς που 
κυβερνούν αυτόν τον 
κόσμο.

Ο πρόλογος έχει σχέση 
με το περιστατικό στην 
Αμερική. Το Καρτέλ των 
όπλων χτύπησε για μια 
ακόμη φορά κι όμως μια 
ολόκληρη χώρα το ανέ-
χεται και δεν ξεσηκώνε-

ται.

Η ευκολία να βρει κά-
ποιος ανήλικος όπλο 
εκεί, είναι τόσο μεγάλη 
που σε συνδυασμό με τη 
διαδικτυακή παράνοια 
και έκθεση των νέων σε 
βίαιες σκηνές και κατα-
στάσεις, μετατρέπει πολ-
λούς ασταθείς ανήλικους 
σε Ράμπο.

Σου αρέσει ένα πολεμικό 
όπλο, ένα αυτόματο, ένα 
πιστόλι, πας στο κατά-
στημα και το αγοράζεις. 
Ειδικά σε κάποιες πο-
λιτείες ο έλεγχος είναι 
ανύπαρκτος.

Κάποιες φωνές προσπα-
θούν εδώ και χρόνια να 
πετύχουν την απαγόρευ-
ση και τον περιορισμό 
της πώλησης όπλων, 
αλλά πάντα πέφτουν 
πάνω στο αδίστακτο 
“καρτέλ” των 50 γερου-
σιαστών που στηρίζει 
και στηρίζεται από τους 
οπλάδες στην Αμερική.

Για να δώσουμε μια τάξη 
μεγέθους και δύναμης 
του συγκεκριμένου καρ-
τέλ, μπορούμε να δούμε 
τι συμβαίνει στην πε-
ρίπτωση της δικής μας 
χρεωκοπημένης χώρας.

Μόλις πρόσφατα η οικο-

νομική κρίση έκοψε μι-
σθούς, συντάξεις, έφερε 
απολύσεις, κλεισίματα 
σχολείων, νοσοκομείων, 
περιορισμούς στα πάντα 
και ξαφνικά όλα πήγαν 
στην άκρη και βρέθη-
κε η  φτωχή Ελλάδα να 
ψωνίζει εξοπλισμούς απ’ 
όλους τους ισχυρούς. 
Κάποιοι έπεισαν τους 
μηχανισμούς ελέγχου να 
μην κάνουν παρεμβάσεις 
κι έτσι η Ελλαδίτσα του 
χρέους των 350+ δισε-
κατομμυρίων, (με 180 
δις μπήκαμε στα μνημό-
νια), έγινε το καλύτερο 
πελατάκι των καρτέλ. Σί-
γουρα ο κακός γείτονας, 
η ασφάλεια, οι τιμημένοι 

πρόγονοι, είναι όμορφο 
αφήγημα,  η ουσία όμως 
είναι πως οι ισχυροί επέ-
βαλαν τις πωλήσεις κι 
εμείς δεν μπορούσαμε ν’ 
αρνηθούμε.

19 νεκροί στην Αμερική. 
Τα περισσότερα πιτσιρί-
κια. Χιλιάδες νεκροί στον 
πόλεμο της Ουκρανίας. 
Κι εκεί παρά πολλά τα 
παιδάκια. Παντού πό-
λεμοι. Παντού θάνατος 
απλά και μόνο για να 
πλουτίζουν υπέρμετρα 
κάποιοι παρανοϊκοί αδί-
στακτοι έμποροι κι εται-
ρίες όπλων. God bless 
America.

Να βγάλουν από την πολιτική αντιπαράθεση τα εθνικά θέματα
γράφει
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Οι αντιδράσεις της 
Τουρκίας για το ταξίδι 
του πρωθυπουργού στις 
ΗΠΑ, που δεν λένε να 
κοπάσουν και εκδηλώ-
νονται με έντονο τρόπο 
από τον ίδιο τον Ερντο-
γάν και τους κορυφαίους 
υπουργούς του, δείχνουν 
το μέγεθος της επιτυχί-
ας, για την πατρίδα μας, 
από την επίσκεψη αυτή.

Βέβαια, «ταμείο» θα κά-
νουμε στο προσεχές μέλ-
λον…

Εκεί θα δούμε, για παρά-
δειγμα, αν τα πολλά και 
παρατεταμένα χειροκρο-
τήματα στο Κογκρέσο, 
την κορυφαία στιγμή του 
Κυριάκου Μητσοτάκη 
στο ταξίδι αυτό, θα τα 
εισπράξουμε σε στήριξη 
όταν -για παράδειγμα- 
έρθει η ώρα οι εκπρό-
σωποι του αμερικανικού 
έθνους να κληθούν να 
ψηφίσουν για το αν θα 
δώσουν ή όχι στον «τα-
ραξία» Ερντογάν, τελευ-
ταίας γενιάς F-16 ή θα 
εγκρίνουν την αναβάθ-
μιση των υπαρχόντων 
τουρκικών μαχητικών.

Και επειδή το θέμα αυτό 
θα είναι -για την εσω-
τερική πολιτική σκηνή- 
το πρώτο… crash test 
μετά το ταξίδι του πρω-
θυπουργού στην Ουά-
σιγκτον, καλό είναι να 

γνωρίζουμε από πριν κά-
ποια δεδομένα.

Κατ’ αρχάς, οι όποιες 
επιθυμίες της αμερικανι-
κής διοίκησης πρέπει να 
τυγχάνουν της σύμφω-
νης γνώμης του Κογκρέ-
σου. Το ότι ο -κατά τα 
άλλα- πανίσχυρος Αμε-
ρικανός Πρόεδρος θέ-
λει κάτι δεν σημαίνει ότι 
αυτό θα γίνει και πράξη 
αν δεν περάσει από τους 
Αμερικανούς βουλευτές 
και γερουσιαστές.

Δεύτερον, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι η παρουσία 
του γερουσιαστή Μπομπ 
Μενέντεζ στην προε-
δρία της πανίσχυρης 
επιτροπής Εξωτερικών 
διασφαλίζει ότι η έγκρι-
ση της πώλησης ή ο εκ-
συγχρονισμός των F-16 
στην Τουρκία θα είναι 
μια εξαιρετικά δύσκολη 
υπόθεση για την Ερντο-
γάν.

Στο σημείο αυτό θα πρέ-
πει να τονίσουμε ότι στο 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπάρ-
χει μια ισχυρή τάση που 
«χαϊδεύει» την Αγκυρα, 
θεωρώντας ότι είναι 
ένας σύμμαχος που δεν 
πρέπει να χαθεί για τη 
Δύση, με αποτέλεσμα να 
κάνει τα «στραβά μάτια» 
στον τουρκικό αναθεω-
ρητισμό. 

Και η τάση αυτή δεν εί-
ναι απρόσωπη… Εχει 
ονοματεπώνυμο: Λέγε-

ται Ναζ Ντουράκογλου, 
Αμερικανίδα, υψηλόβαθ-
μη διπλωμάτης στο Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, τουρκικής 
καταγωγής.

Είναι αυτή που με την 
επιστολή της προς το 
Κογκρέσο ζητούσε να 
ικανοποιήσει το αίτημα 
της Τουρκίας για πώλη-
ση μαχητικών F-16 τε-
λευταίας γενιάς και την 
αναβάθμιση των υπαρ-
χόντων.

Είναι αυτή που περιέ-
γραφε στην επιστολή 
της προς το Κογκρέσο 
τη σχέση της Αγκυρας με 
την Ουκρανία ως «σημα-
ντικό αποτρεπτικό μέσο» 
για την «κακόβουλη ρω-
σική επιρροή στην περι-
οχή»! 

Είναι αυτή που προσπά-
θησε να πείσει το Κο-
γκρέσο ότι η Αγκυρα έχει 
πληρώσει «ένα σημαντι-
κό τίμημα» από τις κυ-
ρώσεις που της έχει επι-
βάλει η Ουάσιγκτον για 
την αγορά του ρωσικού 
αντιαεροπορικού συστή-
ματος S-400 και -λόγω 
Ουκρανίας- πρέπει να 
σταματήσει το εμπάργκο 
όπλων!

Είναι αυτή που εργάζε-
ται εδώ και καιρό για 
να μπλοκάρει τις όποιες 
προσπάθειες για τη δη-
μιουργία του αγωγού 
EastMed, που δεν θέλει 
με τίποτα ο Ερντογάν!

Και ο ρόλος της έχει 
αποκαλυφθεί από την 
επιστολή-κόλαφο, για 
την Αμερικανοτουρκάλα 
διπλωμάτη, δύο Ελληνο-
αμερικανών βουλευτών, 
του Γκαζ Μπιλιράκη και 
της Νικόλ Μαλλιωτάκη, 
που στοχοποιούν ευθέως 
τη Ναζ Ντουράκογλου 
για τον σκοτεινό ρόλο 
της πίσω από την από-
συρση της αμερικανικής 
στήριξης στον αγωγό.

Δεν πρέπει όμως να 
ξεχνάμε ότι η επίμαχη 
επιστολή της Ντουρά-
κογλου για τα F-16 στο 
Κογκρέσο στάλθηκε ως 
απάντηση σε επιστολή 
50 Δημοκρατικών, αλλά 
και Ρεμπουμπλικανών 
βουλευτών στο Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, οι οποίοι 
ζητούσαν να απορριφθεί 
το αίτημα της Τουρκίας 
για αγορά νέων F-16 
και εκσυγχρονισμό των 
υπαρχόντων!

Ομως, είναι γεγονός ότι, 
ακόμα και η Ντουρά-
κογλου να μην υπήρχε, 
η τάση στήριξης στην 
Τουρκία από κομμάτι της 
γραφειοκρατίας στο Στέ-
ιτ Ντιπάρτμεντ θα ήταν 
γεγονός, καθώς κανείς 
στη Δύση δεν θέλει να 
δει τη χώρα αυτή να γί-
νεται Ιράν! Μια ακόμα 
φονταμενταλιστική δύ-
ναμη 80 εκατ. με έναν 
στρατό που, αριθμητικά 
τουλάχιστον, είναι ο δεύ-

τερος στο ΝΑΤΟ σε μια 
ευαίσθητη γεωπολιτικά 
γωνιά του πλανήτη.

Και αυτό δεν πρέπει να 
το θέλει κανείς! Ούτε 
στην πατρίδα μας! Κυρί-
ως, όμως, πρέπει τα πο-
λιτικά κόμματα να βγά-
λουν από την πολιτική 
αντιπαράθεση τα εθνικά 
θέματα…

Δεν υπάρχει δεξιός ή 
αριστερός τρόπος στην 
αντιμετώπιση του τουρ-
κικού αναθεωρητισμού! 
Ούτε δεξιός ή αριστερός 
τρόπος για την ενίσχυση 
των Ενόπλων Δυνάμε-
ων της πατρίδας! Κρι-
τική και έλεγχος για τα 
κυβερνητικά πεπραγμέ-

να ναι! Μικροκομματική 
εκμετάλλευση όχι! Και 
είναι αδήριτη ανάγκη 
να υπάρξει ένα πολιτικό 
consensus, τουλάχιστον 
στα θέματα αυτά! Ειδικά 
αυτήν την περίοδο, που 
ο Ερντογάν, για διάφο-
ρους λόγους, πιθανόν, να 
αναζητούσε μια διέξοδο 
με ένα θερμό επεισόδιο!
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Σύσκεψη με τους Προξένους Ρουμανίας και Βουλγαρίας για 
τον συντονισμό της έλευσης τουριστών

Η ενθάρρυνση των 
Ρουμάνων και των 
Βουλγάρων να επι-
σκεφθούν την Ελ-
λάδα και ιδιαίτερα 
της περιοχές της Κα-
βάλας και της Θά-
σου καθώς και τα 
διάφορα ζητήματα 
που αντιμετωπίζουν 
κατά το ερχομό τους 
στη χώρα μας και 
κατά την παραμονή 
τους αναλύθηκαν σε 
ευρεία σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε 
στο Δημαρχείο της 
Καβάλας.

Η σύσκεψη προκλή-
θηκε μετά από σχετικό 
έγγραφο του Γενικού 

Διευθυντή του Προ-
ξενικού Τμήματος του 
υπουργείου Εξωτε-
ρικών της Ρουμανίας 
προς το Δήμο Καβά-
λας.

Παρόντες στη σύσκε-
ψη ήταν από Ελληνι-
κής Πλευράς ο αντι-
δήμαρχος Καβάλας 
Απόστολος Μουμτσά-
κης, ο δήμαρχος Θά-
σου Λευτέρης Κυρια-
κίδης εκπρόσωποι της 
Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Καβάλας και του 
Λιμενικού Σώματος και 
ο πρόεδρος της Εργο-
ανάπτυξης Αρχέλαος 
Γρανάς εκπροσωπώ-
ντας τον εντεταλμένο 

σύμβουλο Τουρισμού 
της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονί-
ας Θράκης και του δι-
οικητή του Γενικού Νο-
σοκομείου Καβάλας.

Αξίζει να σημειωθεί 
πως πέρα από την 
ρουμανική αντιπροσω-
πεία και τον ίδιο τον 
πρόξενο της Ρουμανί-
ας στη Θεσσαλονίκη, 
παρόν ήταν και ο πρό-
ξενος της Βουλγαρίας.
Σύμφωνα με τη Ρουμα-
νική πλευρά ο αριθμός 
των Ρουμάνων που 
αναμένεται να αφι-
χθούν φέτος στη χώρα 
μας θα ξεπεράσει το 
1,5 εκατομμύριο.

ΟΕΒΕ Καβάλας
Ξεπέρασε το 85% η συμμετοχή στις εκλογές
Πραγματοποιήθηκαν 
την Τετάρτη 25 Μαΐου, 
οι εκλογές της Ομο-
σπονδίας Επαγγελ-
ματιών Βιοτεχνών και 
Εμπόρων Ν. Καβάλας 
για την ανάδειξη νέου 

Διοικητικού Συμβου-
λίου, Εξελεγκτικής 
Επιτροπής αλλά και 
αντιπροσώπων στη 
ΓΣΕΒΕΕ.

Στον “αέρα” παραμένει η λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην 
Καλαμίτσα

Σύμφωνα με Υπουργι-
κή απόφαση παύουν 
να λειτουργούν πλέον 
οι παράλληλες λαϊκές 
αγορές οι οποίες δημι-
ουργήθηκαν κατά την 
περίοδο του κορονο-
ϊού για την αποφυγεί 
του συνοστισμού.

Η απόφαση αυτή που 
έφτασε στον Δήμο 
Καβάλας προ λίγων 
ημερών βρίσκει φα-
νερά αντίθετους τους 
έμπορους και παραγω-
γούς που δραστηριο-
ποιούνται στην λαϊκή 
αγορά της Καλαμίτσας, 
και ζητούν να παραμεί-
νουν στην περιοχή.

Μιλώντας στην κάμε-
ρα του ENA CHANNEL, 
ο δήμαρχος Καβάλας, 
κ. Θόδωρος Μουριά-
δης, δηλώνει πως το 
ερχόμενο Σάββατο, 28 
Μαΐου η λαϊκή αγορά 
της καλαμίτσας λόγω 
αθλητικών  εκδηλώσε-
ων θα πραγματοποιη-
θεί στην περιοχή αλλα 
σε άλλο σημείο, ενώ 
όσον αφορά τις επόμε-
νες εβδομάδες ο Δή-
μος αναζητά μια λύση 
η οποία θα ικανοποιεί 
τους επαγγελματίες 
αλλα και τους κατοί-
κους της περιοχής.



Υπογράφηκε η σύμβα-
ση για τη δημιουργία 
του χώρου «με αγάπη 
προς τα αδεσποτάκια, 
αλλά και με σεβασμό 
στους συμπολίτες μας 
που δεν είναι εξοι-
κειωμένοι μαζί τους», 
όπως αναφέρει ο Δή-
μαρχος Παγγαίου, Φί-
λιππος Αναστασιάδης

Υπογράφηκε η σύμβα-
ση του έργου «Ίδρυση 
καταφυγίου αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς» στον 
Δήμο Παγγαίου, προ-
ϋπολογισμού 466.888 
ευρώ το οποίο θα απο-
τελεί χώρο προσωρινής 
παραμονής και περίθαλ-
ψης των εχόντων την 
ανάγκη φροντίδας άρ-
ρωστων, κακοποιημένων, 
αλλά και επιθετικών τε-

τράποδων.

«Πέρα από τις στειρώ-
σεις που γίνονται σε συ-
νεργασία με κτηνιάτρους 
της περιοχής μας, την 
αγαστή συνεργασία με 
τις φιλοζωικές οργανώ-
σεις της περιοχής και τη 
συνεχή και απαράμιλλη 
προσπάθεια των υπηρε-
σιών του Δήμου μας, δυ-
στυχώς τα αδέσποτα και 

εγκαταλελειμμένα ζώα 
πληθαίνουν. Έχουμε την 
υποχρέωση να συνεργα-
στούμε όλοι οι αρμόδιοι 
φορείς με αγάπη προς 
τα αδεσποτάκια, αλλά 
και με σεβασμό στους 
συμπολίτες μας που δεν 
είναι εξοικειωμένοι μαζί 
τους», αναφέρει στο 
μήνυμά του ο Δήμαρ-
χος Παγγαίου, Φίλιππος 
Αναστασιάδης.
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Ο Δήμος Παγγαίου αποκτάει σύγχρονο καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς

Αρχικος στόχος η αύξη-
ση του αγοραστικού εν-
διαφέροντος αλλά και 
η ενίσχυση της τοπικής 
αγοράς

Μεγάλη είναι η ανταπό-
κριση του κόσμου για την 
διοργάνωση της «Λευκής 

Νύχτας» μετα από δυο 
χρόνια λόγω της πανδη-
μίας στην Ελευθερούπολη 
υπό την αιγίδα του Δήμου 
Παγγαίου, της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης  και του 
Εμπορικού Συλλόγου Ελευ-
θερούπολης.

Χιλιάδες επισκέπτες, όχι 
μόνο από τον Δήμο Παγ-
γαίου, αλλά και την ευρύ-
τερη περιοχή και τους όμο-
ρους νομούς και Δήμους, 
θα περπατήσουν και φέτος 
στην λεωφόρο Φρίξου Πα-
παχρηστίδη και τους γύρω 
δρόμους, είτε για να κά-

νουν τα ψώνια τους είτε για 
να απολαύσουν την βόλτα 
τους υπό τους ήχους της 
μουσικής. Ο δήμος Παγγαί-
ου στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε αναφέρει τα εξής:

Σας προσκαλούμε όλους 
σε ένα μεγάλο ‘πάρτι’ την 

Παρασκευή 10 Ιουνίου στη 
ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2022, με τη 
συμμετοχή Πολιτιστικών 
και Αθλητικών Συλλόγων 
του Δήμου μας, δράσεις για 
τους μικρούς μας φίλους 

από το Πολυθέαμα Κρόκο 
& Λίνο και πολλή μουσική 
από το αγαπημένο μας συ-
γκρότημα STAVENTO!

Η αθλητική διοργάνωση Blue city multisport 
τράβηξε πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας 
για ένα τριήμερο στην πόλη της Καβάλας.

 
Οι διοργανωτές ικανοποιημένοι μεν αλλά δε, 
σκέφτονται πλέον την επόμενη διοργάνωση 
καθώς οι συμμετοχές φέτος ξεπέρασαν κάθε 
προσδοκία.

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από τα 
δημοσιεύματα που ήθελαν νέα «αμερικανική 
απόβαση» στην Καβάλα και το ωκεανογρα-
φικό ΝΑΥΤΙΛΟΣ του Πολεμικού Ναυτικού 
έκανε την εμφάνιση του στα ανοιχτά του 
κόλπου της Καβάλας…

Μικρογραφίες

Παραδόθηκε ένας απινι-
δωτής στο Αγροτικό Ια-
τρείο Κοκκινοχώματος, 
ο 30ος στον Δήμο Παγ-
γαίου

Ένας ακόμη απινιδωτής 
βρίσκεται στη διάθεση των 
πολιτών και των επισκε-
πτών του Δήμου Παγγαίου, 
αυτήν τη φορά στο Αγρο-
τικό Ιατρείο του Κοκκινο-
χώματος, με την παράδοση 
να γίνεται παρουσία του 
Δημάρχου, Φίλιππου Ανα-
στασιάδη.

Με την παράδοση του συ-
γκεκριμένου απινιδωτή ο 
συνολικός αριθμός τους 
στον Δήμο Παγγαίου ανέρ-
χεται στους 30.

Δήμος Παγγαίου
Ένα ακόμη δώρο ζωής, αυτήν τη φορά στο Κοκκινόχωμα

Ελευθερούπολη
Φορά τα «λευκά» της στις 10 Ιουνίου



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 5 ΝΕΣΤΟΣinfo@enachannel.gr
Δευτέρα 30 Μαίου 2022

Άμεση λύση για τα δημόσια κτήματα ζήτησε 
ο Σάββας Μιχαηλίδης

Συνάντησή με τον 
Υπουργό Οικονομικών κ. 
Χρήστο Σταϊκούρα είχε 
το απόγευμα της Δευτέ-
ρας 16 Μαΐου για θέμα-
τα του Δήμου Νέστου ο 

Δήμαρχος Νέστου Σάβ-
βας Μιχαηλίδης και οι 
συνεργάτες του.

Η προσπάθεια αφορά 
θέματα που συνδέονται 

άμεσα με τα δημόσια 
κτήματα και την ΕΤ.Α.Α.Δ. 
Η ατζέντα περιελάμβανε 
όλα όσα χρονίζουν και 
αποτελούν τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη του τό-

που ζητώντας άμεσα να 
δρομολογηθεί η καλύτε-
ρη δυνατή λύση.

Στην συνάντηση που έγι-
νε με την αμέριστη συ-
μπαράσταση και στήριξη 
του Υπουργού κ. Νίκου 
Παναγιωτόπουλου τέθη-
καν όλα τα θέματα και το 
χρονοδιάγραμμα της επί-
λυσης τους.

Στην συνέχεια την ίδια 
ημέρα έγινε και η συνά-
ντηση με τον πρώην ειδι-
κό σύμβουλο του Υπουρ-
γού και νυν εντεταλμένο 
σύμβουλο της ΕΤ.Α.Α.Δ 
κ. Πάνο Μπαλωμένο.

Συνάντηση με τον Γ. Στύ-
λιο

Με τον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 
Γεώργιο Στύλιο επισκέ-
φθηκαν την Τετάρτη 18 
Μαΐου ο Δήμαρχος Νέ-
στου και οι συνεργάτες 
του μαζί με τον βουλευτή 
Καβάλας κ. Γιάννη Πα-
σχαλίδη.

Τα θέματα που τέθηκαν 
ήταν η δημιουργία τεχνι-
κής πρότασης του Δήμου 
σχετικά με τον εκσυγ-
χρονισμό και την ανακα-
τασκευή του γερασμέ-
νου αρδευτικού δικτύου 
ώστε να περιοριστούν 
οι μεγάλες απώλειες του 
και η δυνατότητα έντα-
ξης στο ΣΔΥΤ της πρό-
τασης για την κατασκευή 

του έργου άρδευσης της 
Πεδιάδος της Ξάνθης 
ως παράλληλη πρόταση 
αυτοχηματοδοτούμενη 
μέσω ΑΠΕ.

Επίσης επιβεβαίωσε την 
νομοθετική ρύθμιση για 
υποχρέωση της παρα-
χώρησης των αγροτικών 
δρόμων από την Περιφέ-
ρεια στους Δήμους σύμ-
φωνα με της διάταξης 
της παρ.8 του άρθρου.22 
του Ν.4061/2012. Τέλος 
θα ολοκληρωθεί άμεσα 
η παραχώρηση έκτασης 
που προορίζεται για την 
δημιουργία πράσινου 
σημείου, αίτημα που εκ-
κρεμεί απο τον Νοέμβριο 
του 2019.

Η παράσταση “Νόστος ρίζα μ’ και κλαδί μ´” στη Χρυσούπολη

Μια χαρακτηριστική 
αλλά άγνωστη στους 
πολλούς πτυχή του δρά-
ματος του ελληνισμού 
του Πόντου: οι μέρες στο 
Βατούμ, όταν χιλιάδες 
Πόντιοι τόσο από τον 
ίδιο τον ιστορικό Πόντο 

όσο και από τις ακμά-
ζουσες άλλοτε κοινότη-
τες της καταρρέουσας 
τσαρικής Ρωσίας συνω-
στίζονται αναμένοντας 
το καράβι που θα τους 
φέρει στην Ελλάδα.

Οι συντελεστές της πα-
ράστασης, ο Δημήτρης 
Πιπερίδης που έγραψε 
τα κείμενα, ο σκηνοθέ-
της και ηθοποιός Τάκης 
Βαμβακίδης, ο ηθοποιός 
Αλέξης Παρχαρίδης, ο 
επιμελητής των χτενι-
σμάτων Νίκος Σούρας, 
μιλήσανε για τη σύλληψη 
της ιδέας για τις δυσκο-
λίες που αντιμετώπισαν 
κατά την υλοποίησή της 
και αφιέρωσαν την πα-
ράσταση σε όλους τους 
ξεριζωμένους λαούς.

Υπόθεση:
Μια οικογένεια ευκα-
τάστατων εμπόρων της 
Τραπεζούντας, στοιβαγ-
μένη σε ένα φτωχικό δι-
αμέρισμα στο λιμάνι του 
Βατούμ. Τι τους ξημερώ-
νει; Ποιο μπορεί να είναι 
το μέλλον τους σε μια 
πόλη τόσο κοντινή, αλλά 

και τόσο διαφορετική 
από τη δική τους;

Στο αποκορύφωμα της 
ιστορικής του περιπέ-
τειας, ένας λαός που 
σύντομα δεν θα έχει πα-
τρίδα, αναζητά ένα αύ-
ριο. Μπορεί να το βρει 
στην Ελλάδα, τη χώρα 
που έμαθαν να αγαπούν, 
αλλά δεν την είδαν ποτέ;

Όσο η αβεβαιότητα με-
γαλώνει, παλιά μυστικά 
έρχονται στην επιφάνεια. 
Ίσως είναι καλύτερο να 
κλείσουν οριστικά τις 
πληγές του παρελθό-
ντος, πριν πάρουν στο 
δρόμο για την Ελλάδα. 
Γιατί ο χρόνος τρέχει εις 
βάρος τους και το ξέ-
ρουν…

Μια χαρακτηριστική 
αλλά άγνωστη στους 

πολλούς πτυχή του δρά-
ματος του ελληνισμού 
του Πόντου: οι μέρες στο 
Βατούμ, όταν χιλιάδες 
Πόντιοι τόσο από τον 
ίδιο τον ιστορικό Πόντο 
όσο και από τις ακμά-
ζουσες άλλοτε κοινότη-
τες της καταρρέουσας 
τσαρικής Ρωσίας συνω-
στίζονται αναμένοντας 
το καράβι που θα τους 
φέρει στην Ελλάδα.
Αυτό είναι το βασικό 
θέμα του ιστορικού δρά-
ματος «Νόστος, Ρίζα μ’ 
και κλαδί μ’» του Δημή-
τρη Πιπερίδη, που ξεκινά 
το ταξίδι του την 1 η Ιου-
λίου από την προσφυγο-
μάννα Καλαμαριά και 
από εκεί σε ολόκληρη 
την Ελλάδα και το εξω-
τερικό.

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Τάκης 

Βαμβακίδης Σενάριο: 
Δημήτρης Πιπερίδης, 
Μουσική: Χρήστος Πα-
παδόπουλος, Σκηνικά: 
Νίκος Κασαπάκης, Ήχος-
Φωτισμός: Γιάννης Κα-
πράκης, Προβολή-Επι-
κοινωνία: Ντόρα Χάλαρη

Ιστορικός σύμβουλος: 
Κώστας Φωτιάδης, Τρα-
γούδι έναρξης: Σταύρος 
Παζαρέντζης (μουσική), 
Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου 
(στίχοι), Κωσταντίνος 
Τσαχουρίδης (ερμηνεία), 
Κοστούμια: Μαρία Μαγ-
γίρα, Creative director: 
Μιχάλης Μηνακούλης, 
Καλλιτεχνική επιμέλεια: 
Τάκης Βαμβακίδης,

Ηθοποιοί: Τάκης Βαμβα-
κίδης, Αλέξης Παρχαρί-
δης, Μάγδα Πένσου και 
Έλενα Νεανίδη
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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.

Είχα την τιμή να μιλήσω 
στην έναρξη του 38ου  Πα-
νελληνίου Συνεδρίου της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνο-
μικών την Πέμπτη 26 Μα-
ΐου. Προσκεκλημένος των 
διοργανωτών αναφέρθηκα 

στην ιστορική, αναπτυξια-
κή  και πολιτιστική διαδρο-
μή του τόπου μας. Τόπος 
μεταποίησης, εμπορίου 
και στη συνέχεια σημείο  
παροχής υπηρεσιών, εδώ 

και χρόνια, έχει συγκριτικό 
πλεονέκτημα το ανθρώπι-
νο δυναμικό της.

“Η αξιοποίηση της γεω-
πολιτικής θέσης ήταν, ανά 
το διάβα  των αιώνων,  το 
στρατηγικό πλεονέκτημα 
της Καβάλας . Ο δρόμος 
της θάλασσας ήταν αυτός 
που την έκανε γνωστή και 
κυρίως κόμβο ανάπτυξης 
αλλά και τόπο επενδυ-
τικών πρωτοβουλιών. Η 
θέση της , ήταν το κριτήριο 
και για χιλιάδες πρόσφυ-
γες να την “επιλέξουν”  για 
να ξεκινήσουν μια νέα ζωή 
μετά την μικρασιατική κα-

ταστροφή, “μπολιάζοντας” 
ουσιαστικά με την παρου-
σία τους τον παραγωγικό 
ιστό της περιοχής”,  είπα 
στην αρχή της ομιλίας μου 
και συνέχισα με την πα-
ράθεση της ιστορικής πο-

λιτιστικής και κοινωνικής 
διαδρομής της Καβάλας . 
Κατέληξα αναφέροντας τα 
εξής: “Στην αρχή του 21ου 
αιώνα η Καβάλα αναζητά 
τον ρόλο της σε μια περιο-

χή που αλλάζει ραγδαία σε 
ένα περιβάλλον που δέχε-
ται διάφορες επιδράσεις. 
Γνωρίζοντας την γενέθλια 
πόλη μου σας προσκαλώ 
να περπατήσετε τα …σοκά-
κια της ..ειδικά της Παλιάς 
Πόλης αλλά και των προ-
σφυγικών συνοικιών της, 
όπου   “μαρτυρούν” την 
πλούσια ιστορία της. Θα 
την αισθανθείτε στην αρ-
χιτεκτονική της και θα την 
ζήσετε  στον τρόπο που θα 
σας υποδεχθεί αυτή η αυ-
θεντικά πολυπολιτισμική 
πόλη. Θα το γευτείτε ακό-
μα στην τοπική κουζίνα με 
τις γλυκιές και πικάντικες 

επιρροές που έφεραν οι 
πρόσφυγες πρόγονοι μας 
από τις αλησμόνητες Πα-
τρίδες της Ανατολής”.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Εκατοντάδες σύνεδροι 

από την Ελλάδα αλλά και 
από το εξωτερικό βρέθη-
καν αυτές τη ημέρες στην 
Καβάλα μετέχοντας στις 
εργασίες του συνεδρίου 
αλλά και γνωρίζοντας τις 
ομορφιές της περιοχής μας, 
με τις εκδρομές που πραγ-
ματοποιούν. Ευχαριστώ 
θερμά τόσο το προεδρείο 
του Ελληνικού τμήματος 
της  διεθνούς ένωσης  όσο 
και το τοπικό παράρτημα 
και τον πρόεδρο του Θέμη 

Ιωαννίδη για την τιμή που 
μου έκανε να είμαι αυτός 
που καλωσόρισε με ..ιστο-
ρία τους προσκεκλημένους 
τους. Η έναρξη του συνε-
δρίου έγινε στον μαγευτι-
κό χώρο των τουριστικών 
εγκαταστάσεων της ΤΟ-
ΣΚΑ και παρευρέθηκαν οι 
τοπικές αρχές αλλά και 
η Περιφερειακή και τοπι-
κή ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Εργασίες του 
συνεδρίου έγιναν και στο 
ξενοδοχείο ΛΟΥΣΗ. Το 
συνέδριο ολοκληρώθηκε 
στις 29 Μαΐου και το προ-
ηγούμενο είχε γίνει στο 
Ναύπλιο. Η Τοπική Διοίκη-
ση Καβάλας, της Διεθνούς 
Ενώσεως Αστυνομικών και 
στο παρελθόν (2-6 Μαΐου 
το 2007), πραγματοποίησε 

πανελλήνιο συνέδριο στο 
ξενοδοχείο ALEXANDRA 
στον Ποτό της Θάσου.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙ-
ΚΩΝ;

Η Διεθνής Ένωση Αστυ-
νομικών (Ιnternational 
Police Association), με 
περισσότερα από 300.000 
μέλη σε 62 χώρες του κό-
σμου, ιδρύθηκε το 1950 
στην Αγγλία, από τον Άγ-
γλο αρχιφύλακα, ΑRTHUR  
TROOP. Αφοσιωμένη στις 
αρχές που καθορίζονται 
από την διεθνή διακήρυξη 
των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, όπως αυτά υιοθε-
τήθηκαν από τον Ο.Η.Ε. 

το 1948. Η μοναδική Πα-
γκόσμια Οργάνωση Αστυ-
νομικών, χωρίς διακρίσεις 
βαθμού, γλώσσας, φυλής, 
θρησκείας και χωρίς συν-
δικαλιστικές, ή πολιτικές 
επιδιώξεις. Είναι ο συν-
δετικός κρίκος όλων των 
Οργανώσεων της Αστυνο-
μίας και η γέφυρα με τον 
πολίτη. Ο χώρος όπου, ο 
αστυνομικός αισθάνθηκε 
την ανάγκη να αναζητήσει 
την ειλικρινή, ανιδιοτελή, 
την πραγματική φιλία και 
πέρα από τα εθνικά σύ-
νορα. Η Διεθνής Ένωση 
Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) έχει 
σαν σκοπό την ανάπτυξη 
δεσμών φιλίας και συνερ-
γασίας μεταξύ των αστυ-
νομικών όλου του κόσμου, 
την άνοδο του πολιτιστι-

κού επιπέδου, την 
ανταλλαγή εμπειριών και 
την προβολή του έργου 
της Αστυνομίας.
Επιδιώκει την δημιουργία 
πνεύματος αλληλεγγύης, 
φιλαλληλίας, αμοιβαίας 
κατανόησης, φιλίας και 
αδελφοσύνης, μεταξύ των 
αστυνομικών και των οικο-
γενειών τους σε εθνική και 
παγκόσμια κλίμακα, έχου-
σα ως έμβλημα την φράση: 
«SERVO PER AMIKECO», 
που στην εσπεράντο ση-
μαίνει: «ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ 
ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ». Επίσης, 
επιδιώκει την ανταλλαγή 
επαγγελματικών γνώσε-
ων και πείρας στον χώρο 
της Αστυνομίας, με σκοπό 
την διευκόλυνση της δι-
εθνούς συνεργασίας. Να 
επηρεάσει θετικά, με την 
βοήθεια της δημοσιότητας, 
την εικόνα της Αστυνομίας 
και τις σχέσεις Αστυνομίας 
πολίτη. Την διοργάνωση 
φιλικών συναντήσεων με 
πολιτιστικές και ψυχαγω-
γικές εκδηλώσεις, για να 
διευρύνει τις γνώσεις και 
να δώσει την ευκαιρία στα 
μέλη της, να αντιληφθούν 
τα προβλήματα των άλλων. 
Την ενεργό συμμετοχή σε 
κοινωνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, καθώς και την 
προσφορά πολύπλευρης 
συνδρομής στο κοινωνικό 
σύνολο. Την συμβολή στην 
αποκατάσταση αμοιβαίας 
υποχωρητικότητας και αλ-
ληλοκατανόησης μεταξύ 
των ανθρώπων, για την 
παγίωση της παγκόσμι-
ας ειρήνης. Την ανάπτυξη 

και καλλιέργεια αθλητικού 
πνεύματος και την ίδρυση 
και λειτουργία αθλητικών 
χώρων.
Προσφέρει δυνατότητες 
ανταλλαγής επισκέψε-
ων μεμονωμένων μελών 
της Ένωσης σε διάφορες 
χώρες και την φιλοξενία 
αυτών, ή μελών των οικο-
γενειών τους, σε κατοικίες 
συναδέλφων. Εξυπηρετή-
σεις, οικονομικές προς τα 
μέλη της, τα οποία περι-
ήλθαν σε δυσχερείς κα-
ταστάσεις, ιδιαίτερα από 
πλευράς υγείας.

ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Το 38ο συνέδριο στην Κα-
βάλα φιλοξένησε πάνω 
από 250 συνέδρους από 
την Ελλάδα, καθώς και 
αντιπροσωπίες από ξένες 
χώρες. Επιπλέον, πραγμα-
τοποιήθηκαν επισκέψεις 
στην πόλη της Καβάλας 
καθώς και στους σημαί-
νουσας πολιτιστικής αξίας, 
αρχαιολογικούς, θρησκευ-
τικούς, πολιτιστικούς και 
Μουσειακούς  χώρους της 
περιοχής μας. Το Εθνικό 
Τμήμα της Ένωσης και οι 
Τοπικές Διοικήσεις εξέ-
φρασαν για μια ακόμα 
φορά την βούληση τους 
ότι λειτουργούν με γνώμο-
να τον αλτρουϊσμό και την 
προσφορά στο συνάνθρω-
πο.

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

Το συνέδριο των Αστυνομικών στην Καβάλα
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Με την συμμετοχή συνέδρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
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Ο Δήμαρχος Θάσου 
Λευτέρης Κυριακίδης 
σχετικά δήλωσε:

«Η τελευταία χρόνια 
που είχε βραβευτεί η 
ακτή “Χρυσή Αμμου-
διά/Golden Beach 
Camping” με “Γαλάζια 
Σημαία” ήταν το 2017!

Με στενή συνεργα-
σία και συντονισμένες 
προσπάθειες προσπα-
θούμε έγκαιρα και 
καθ’ όλη την διάρκεια 
του έτους να εκπλη-
ρώνουμε τις αυστηρές 

προϋποθέσεις για την 
βράβευση με “Γαλάζια 
Σημαία” όλο και πε-
ρισσότερων ακτών της 
Θάσου.

Πέρυσι καταφέρα-
με την βράβευση της 
ακτής “Λιμανάκι Θά-
σου” για πρώτη φορά 
από το 2014. Φέ-
τος προσθέσαμε στις 
βραβευμένες ακτές 
με “Γαλάζια Σημαία” 
την ακτή “Χρυσή Αμ-
μουδιά/Golden Beach 
Camping”, η οποία την 
τελευταία φορά που 

είχε βραβευτεί ήταν 
το 2017 και ο αριθ-
μός των βραβευμένων 
ακτών (5) είναι ο μεγα-
λύτερος την τελευταία 
5ετία.

Παρά τη δύσκολη συ-
γκυρία και τα προβλή-
ματα, η προσπάθεια 
συνεχίζεται με μονα-
δικό στόχο την παροχή 
των καλύτερων δυνα-
τών και πιστοποιημέ-
νων υπηρεσιών στους 
λουόμενους που χρη-
σιμοποιούν τις ακτές 
του τόπου μας».

Η τελευταία χρονιά που είχε βραβευτεί η Χρυσή Αμμουδιά με 
“Γαλάζια Σημαία” ήταν το 2017!

Τετάρτη 25 Μαΐου 
2022, πραγματο-
ποιήθηκε στο κτήριο 
του Καλογερικού στη 
Θάσο εκδήλωση με 
θέμα: «Ανάδειξη αρ-
χαιολογικών χώρων 
στο Λιμένα Θάσου και 
της ιστορικής κληρο-
νομιάς» .

Η εκδήλωση διοργα-
νώθηκε από την Έδρα 
Θάσου της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής 
Αθηνών και αφορούσε 
την παρουσίαση των 
ολοκληρωμένων μελε-
τών των φοιτητών του 
Master 2 Architecture 
Archeologie του Πα-
νεπιστημίου του Στρα-
σβούργου.

Οι μελέτες που παρου-
σιάστηκαν αφορούσαν 

την δημιουργία τριών 
(3) σεναρίων για την 
ανάδειξη των αρχαι-
ολογικών χώρων στο 
Λιμένα Θάσου και την 
σύνδεσή του με τον οι-
κισμό.

Στην παρουσίαση πέ-
ραν των φοιτητών, των 
καθηγητών του και 
των εκπροσώπων της 
Γαλλικής Αρχαιολογι-
κής Σχολής Αθηνών, 
παρευρέθηκε η Προϊ-
σταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Καβάλας 
κα. Σταυρούλα Δα-
δάκη και ο Δήμαρχος 
Θάσου κ. Ελευθέριος 
Κυριακίδης.

Μετά το πέρας της εκ-
δήλωσης ο Δήμαρχος 
Θάσου κ. Ελευθέριος 
Κυριακίδης δήλωσε τα 

εξής:

«Συγχαίρω την Γαλλική 
Αρχαιολογική Σχολή 
Αθηνών και την έδρα 
της στη Θάσο για την 
πρωτοβουλία της και 
για την πραγματοποί-
ηση της σημερινής εκ-
δήλωσης.

Η ανάδειξη, των αρ-
χαιολογικών χώρων 
αποτελεί υποχρέωση 
όλων μας απέναντι στο 
μέλλον του τόπου μας 
μέσω όμως μιας λογι-
κής διαχείρισης αλλά 
και μιας ουσιαστικής 
προστασίας.

Η ιστορική κληρονομιά 
του τόπου μας πρέπει 
να αναδειχθεί, να συν-
δεθεί αρμονικά με τις 
ανάγκες της σύγχρο-

νης τοπικής κοινωνίας 
και των οικισμών και 
να αποτελέσει ένα ση-
μαντικό πυλώνα ανά-
πτυξης του τόπου μας.

Προς αυτήν την κατεύ-
θυνση οφείλουμε να 
συνδράμουμε ενεργά 
και με αγαστή συνερ-

γασία όλοι οι εμπλεκό-
μενοι φορείς».

Γραφείο Δημάρχου

Ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων στον Λιμένα Θάσου και 
της ιστορικής κληρονομιάς
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Ψύχραιμα μεν, αποφασι-
στικά δε, αντιμετωπίζει η 
Αθήνα και προσωπικά ο 
πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, τις κλι-
μακούμενες απειλές και 
προκλήσεις της Άγκυρας. 
Το μήνυμα που έστειλε 
ο πρωθυπουργός από το 
Νταβός ήταν ξεκάθαρο: 
«Εάν ο πρόεδρος Ερντογάν 
πιστεύει ότι δεν θα υπερα-
σπιστώ την κυριαρχία και 
τα κυριαρχικά δικαιώματα 
της Ελλάδας και δεν θα 
επισημαίνω στο διεθνές 
ακροατήριο ότι η Τουρκία 
συμπεριφέρεται ως αναθε-
ωρητική δύναμη, τότε κάνει 
λάθος».

Όπως προκύπτει από την 
ανεπίσημη μετάφραση των 
όσων ειπώθηκαν ανάμεσα 
στον κ. Μητσοτάκη και τον 
πρόεδρο του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ, στο 
Νταβός, ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός άφησε «παράθυ-
ρο» ανοιχτό στον διάλογο 
της Ελλάδας με την Τουρ-
κία. «Πρέπει πάντοτε να μι-
λάμε και θέλουμε πάντα να 
κρατάμε ανοιχτούς τους δι-
αύλους επικοινωνίας. Δεν 
πρόκειται ποτέ να είμαστε 
εμείς αυτοί που δεν θα μι-
λάμε στους γείτονές μας. 
Από την άλλη, εάν ο πρόε-
δρος Ερντογάν πιστεύει ότι 
δεν θα υπερασπιστώ την 
κυριαρχία και τα κυριαρχι-
κά δικαιώματα της Ελλά-
δας και δεν θα επισημαίνω 
στο διεθνές ακροατήριο ότι 
η Τουρκία συμπεριφέρεται 
ως αναθεωρητική δύναμη, 
τότε κάνει λάθος» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο 
υπουργός Επικρατείας, 
Γιώργος Γεραπετρίτης, βλέ-
ποντας τις δυσκολίες στον 
διάλογο με την Τουρκία, 
εξαιτίας της συνεχιζόμενης 
«εμπρηστικής» στάσης των 
γειτόνων, υπογράμμισε σε 
δηλώσεις του ότι, υπό τις 
παρούσες συνθήκες, δεν 
μπορεί να υπάρξει παρα-
γωγικός και ουσιαστικός 
διάλογος με την Τουρκία. 
«Υπό τις συνθήκες αυτές 
δεν μπορεί να υπάρξει πα-
ραγωγικός διάλογος με την 
Τουρκία. Είναι αυτονόη-
το ότι την ίδια στιγμή που 
έχουμε βεβήλωση μνημεί-
ων, που έχουμε υπερπτή-
σεις πάνω από τον ελληνι-

κό χώρο κυριαρχίας, όταν 
έχουμε τέτοιοι τύπου επι-
θετικές δηλώσεις, διάλογος 
ο οποίος θα φέρει αποτελέ-
σματα, δεν μπορεί να υπάρ-
ξει» επισήμανε, μιλώντας 
στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Είμαστε δεδομένα, στα-
θερά, πάγια υπέρ του δια-
λόγου, το έχουμε αποδεί-
ξει και στη διαδικασία των 
συζητήσεων που υπήρξαν 
σε τεχνικό επίπεδο, και για 
τα Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης και κατά την 
πρόσφατη συνάντηση των 
δυο ηγετών, όπου είχαμε 
μια εξαιρετικά παραγωγική 
στάση» ανέφερε.

«Είναι ολοφάνερο ότι, για 
να υπάρξει διάλογος με 
αποτέλεσμα και όχι μόνο 
για θεαθήναι, θα πρέπει να 
στηρίζεται σε δυο παραδο-
χές. Να μην υπάρχει εμπρη-
στική ρητορική ή επιθετικές 
ενέργειες και να υπάρχει 
μια κοινή βάση διεθνούς 
δικαίου πάνω στην οποία 
στηριζόμαστε. Όσο δεν 
πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις αυτές, είναι αυτονόητο 
ότι διάλογος ουσιαστικός 
δεν μπορεί να υπάρξει» 
εξήγησε, λέγοντας πως «θα 
συνεχίσουμε να επιδιώκου-
με τους ανοικτούς διαλό-
γους επικοινωνίας», αλλά 
«θα πρέπει να υπάρξει μια 
αμοιβαία κατανόηση, δεν 
μπορούμε να πορευόμαστε 
μόνοι μας με τα αυτονόη-
τα».

Παράλληλα, την παρέμβα-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προκάλεσαν οι παραβιάσεις 
τουρκικών μαχητικών, που 
πέταξαν 2,5 ναυτικά μίλια 
από την Αλεξανδρούπο-
λη. Ο γενικός γραμματέας 
της Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης της ΕΕ, Στέφανο 
Σανίνο, ανακοίνωσε στο 
Twitter ότι πραγματοποίη-
σε διαμαρτυρία στη Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία της Τουρκί-
ας στην ΕΕ για τις προκλή-
σεις της Άγκυρας, εκφράζο-
ντας τη «σοβαρή ανησυχία» 
των Βρυξελλών για τις 
τουρκικές παραβιάσεις. Στο 
μήνυμά του, ο αξιωματού-
χος τόνισε ότι «ο σεβασμός 
του διεθνούς δικαίου και η 
αποχή από ενέργειες που 
υπονομεύουν τη συνοχή 
μεταξύ των συμμάχων εί-
ναι, σε αυτήν την κρίσιμη 

καμπή, πιο σημαντικά από 
ποτέ».

Αναλυτικά η ανεπίσημη 
μετάφραση της συζήτησης 
του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη με τον 
πρόεδρο του Παγκόσμι-
ου Οικονομικού Φόρουμ, 
Børge Brende, στο Νταβός 
της Ελβετίας:

Børge Brende: Καλημέρα. 
Καλωσορίζουμε τον Πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη. Ήταν στις ΗΠΑ δύο 
φορές τις τελευταίες εβδο-
μάδες αφού στο ενδιάμεσο 
επέστρεψε στην Ελλάδα. 
Είναι μεγάλη μας χαρά να 
σας έχουμε μαζί μας στο 
Νταβός. Σας ευχαριστώ για 
την ηγετική σας παρουσία, 
εκπροσωπώντας τη χώρα 
σας. Ο μετασχηματισμός 
της ελληνικής οικονομίας 
είναι ένα κομβικό ζήτημα, 
και γνωρίζω ότι η εμπιστο-
σύνη στην οικονομία της 
χώρας σας, επέστρεψε. Και 
αυτό δεν είναι μια εύκολη 
υπόθεση. Κάποιος έπρεπε 
να κάνει αυτή τη δουλειά. 
Και επίσης στην ΕΕ, γνωρί-
ζουμε ότι εσείς προσωπικά 
και η Ελλάδα ακούγεται 
και πάλι θετικά και αντιμε-
τωπίζεται ως πολύ σημα-
ντικός εταίρος στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Και γνωρίζω 
επίσης ότι οι πρόσφατες 
επισκέψεις σας στις ΗΠΑ 
δείχνουν μια πολύ ουσια-
στική συνεργασία μεταξύ 
εσάς προσωπικά, του Έλ-
ληνα πρωθυπουργού και 
του προέδρου Μπάιντεν, 
και δείχνουν την ηγετική 
σας παρουσία μετά τον 
πόλεμο στην Ουκρανία. ας 
πούμε πρώτα δύο λόγια για 
τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία. Πόσο ιστορική αλλαγή 
είναι αυτή για την Ευρώπη 
και την ΕΕ; Η συνάντησή 
μας πραγματοποιείται σε 
μια κρίσιμη ιστορική καμπή. 
Μπορεί αυτό να αλλάξει 
για πάντα την Ευρώπη;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εί-
ναι πράγματι, μια ιστορική 
καμπή και νομίζω ότι μια 
ολόκληρη περίοδος, που 
ουσιαστικά ξεκίνησε το 
1990 με την κατάρρευση 
του κομμουνισμού, πλησι-
άζει σαφώς στο τέλος της. 
Έχει ήδη αλλάξει την Ευ-
ρώπη. Η Ευρώπη έχει απο-
δειχθεί εξαιρετικά ενωμένη 

και έχει επιβάλει πολύ γρή-
γορα κυρώσεις χωρίς προ-
ηγούμενο στη Ρωσία. Έχει 
αναθερμάνει τις διατλαντι-
κές σχέσεις. Έχει δώσει στο 
ΝΑΤΟ έναν νέο σκοπό. Και 
ωθεί επίσης την Ευρώπη να 
σκεφτεί πολύ πιο στρατηγι-
κά την έννοια της στρατηγι-
κής αυτονομίας, της οποίας 
ήμουν μεγάλος υποστηρι-
κτής πριν από τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία. Αν 
κοιτάξετε στον τομέα της 
ενέργειας, για παράδειγμα, 
ήμασταν ήδη η πιο φιλό-
δοξη ήπειρος όσον αφορά 
τον στόχο για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050. Τώρα έχου-
με έναν επιπλέον λόγο να 
το κάνουμε, και αυτός είναι 
να μειώσουμε την εξάρτη-
σή μας από τους ρωσικούς 
υδρογονάνθρακες όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα. 
Πρέπει λοιπόν να εστιά-
σουμε περισσότερο στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. Βραχυπρόθεσμα, 
πρέπει να διαφοροποιή-
σουμε τις πηγές προμήθει-
ας υδρογονανθράκων. Και 
η Ελλάδα έχει έναν πολύ 
σημαντικό ρόλο να παίξει 
σε αυτή τη διαδικασία, δε-
δομένου του γεγονότος ότι 
είμαστε βασικός εταίρος 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Kαι η Ανατολική Μεσόγειος 
είναι μια περιοχή στρατη-
γικού ενδιαφέροντος τόσο 
για την Ευρώπη, όσο και 
για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Børge Brende: Οπότε, κύριε 
Πρωθυπουργέ, η παρουσία 
σας στην Ουάσινγκτον ήταν 
ιστορική. Δεν γνωρίζω πότε 
ήταν η τελευταία φορά που 
Έλληνας Πρωθυπουργός 
μίλησε σε κοινή σύνοδο του 
Αμερικανικού Κογκρέσου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: 
Ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά 
και σίγουρα ήταν τιμή για 
μένα, τιμή για τη χώρα μου. 
Όπως γνωρίζετε, τέτοιες 
ομιλίες, ενώπιον κοινής 
Συνόδου του Κογκρέσου, 
δεν γίνονται πολύ συχνά. 
Ήταν όμως μια ευκαιρία για 
μένα, πρώτα απ’ όλα, να τι-
μήσω τις πορείες των δύο 
Δημοκρατιών μας, να μι-
λήσω για το παρελθόν, για 
την επιρροή της Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας στους ιδρυτές 
– πατέρες της Αμερικανικής 
Επανάστασης αλλά και για 
την επιρροή που είχε η Αμε-
ρική στον δικό μας Αγώνα 
Ανεξαρτησίας. Φυσικά, 
μιλήσαμε πολύ και για το 
παρόν και για το μέλλον. 
Έχουμε μια πολύ ισχυρή 
στρατηγική εταιρική σχέση 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
η οποία δεν επικεντρώνεται 
μόνο στον αμυντικό τομέα. 
Επεκτείνεται και στην ενέρ-
γεια. Για παράδειγμα, το Λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης 
στη βορειοανατολική Ελλά-

δα αποκτά μια πολύ ισχυρή 
στρατηγική σημασία για τη 
διαφοροποίηση του ενερ-
γειακού εφοδιασμού, όχι 
μόνο της Ελλάδας, αλλά 
και των Βαλκανίων. Αν θέ-
λουμε να αντικαταστήσου-
με το ρωσικό αέριο στα 
Βαλκάνια, ο ευκολότερος 
τρόπος να το κάνουμε είναι 
να φέρουμε υγροποιημένο 
φυσικό αέριο (LNG) στη 
Βόρεια Ελλάδα και μετά να 
το διοχετεύσουμε στις αγο-
ρές των Βαλκανίων. Και, 
φυσικά, το ταξίδι στις ΗΠΑ 
αφορούσε και στην διμερή 
οικονομική συνεργασία των 
χωρών μας.
Ήταν μια ευκαιρία για 
μένα να εξηγήσω πόσο 
έχει αλλάξει η Ελλάδα τα 
τελευταία τρία χρόνια, να 
υποστηρίξω ότι η Ελλάδα 
όπως πολλοί την θυμού-
νταν, η Ελλάδα των «με-
γάλων ελλειμμάτων», η 
Ελλάδα που στην ουσία 
τελούσε υπό κάποιο είδος 
μνημονιακού ελέγχου, δεν 
υπάρχει πλέον. Και ήταν 
αστείο γιατί όταν πήγα 
στην Ουάσιγκτον για να 
συναντήσω τον Πρόεδρο 
Trump, τον Ιανουάριο του 
2020, συζητούσαμε ακόμα 
πότε και πώς θα έπρεπε να 
επισκεφτώ το ΔΝΤ. Τώρα, 
δεν υπήρξε καμία συζήτη-
ση για επίσκεψή μου στο 
ΔΝΤ. Ήταν περιττό διότι η 
Ελλάδα έχει αποπληρώσει 
τα δάνειά της στο ΔΝΤ δύο 
χρόνια νωρίτερα από το 
χρονοδιάγραμμα. Ίσως λοι-
πόν αυτή είναι η καλύτερη 
ένδειξη για το πόσο πραγ-
ματικά άλλαξε η χώρα τα 
τελευταία χρόνια.

Børge Brende: Πώς επετεύ-
χθη τόσο γρήγορα αυτό το 
οικονομικό θαύμα; Λεγόταν 
ότι θα χρειάζονταν δεκαετί-
ες προτού η ελληνική οικο-
νομία πραγματικά ανακάμ-
ψει. Ποια μέτρα ελήφθησαν 
και πώς η επαναφορά αυτή 
επιταχύνθηκε τόσο πολύ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: 
Πρώτα απ ‘όλα, προχωρή-
σαμε σε δραστική αλλαγή 
πολιτικής. Πάντοτε υποστη-
ρίζαμε ότι η προηγούμενη 
κυβέρνηση είχε υπερφο-
ρολογήσει την πραγματική 
οικονομία. Και όσο περισ-
σότερο φορολογείς την 
πραγματική οικονομία, 
τόσο περισσότερο μειώνεις 
την ανάπτυξη. Η δουλειά 
μας ήταν να βάλουμε την 
Ελλάδα σε τροχιά υψηλής 
ανάπτυξης και να το κά-
νουμε αυτό κυρίως μέσω 
επενδύσεων – εγχώριων 
και ξένων. Και σε αυτό το 
μέτωπο τα καταφέραμε. 
Κοίταζα τα πρόσφατα στοι-
χεία του ΟΟΣΑ, τα οποία 
δείχνουν ότι η Ελλάδα 
είχε τη μεγαλύτερη μείωση 
όσον αφορά τη φορολογι-
κή επιβάρυνση των μισθών 

στις χώρες του Οργανισμού 
τα τελευταία χρόνια. Αλλά 
το πετύχαμε αυτό χωρίς να 
διακινδυνεύουμε την βιω-
σιμότητα της δημοσιονο-
μικής μας πορείας καθώς 
η οικονομία αναπτύσσεται 
πολύ πιο γρήγορα από ό,τι 
περιμέναμε. Αυτό φέρνει 
περισσότερα έσοδα στον 
κρατικό προϋπολογισμό. 
Ταυτόχρονα, μεταρρυθμί-
σαμε πλήρως το ρυθμιστι-
κό πλαίσιο στην Ελλάδα και 
ψηφιοποιήσαμε το κράτος. 
Έτσι μειώσαμε τη γραφει-
οκρατία. Οι Έλληνες χαί-
ρονται που μπορούν πλέον 
να εξυπηρετούνται από το 
ελληνικό κράτος μέσω του 
κινητού τους τηλεφώνου ή 
μέσω του υπολογιστή τους, 
αντί να στέκονται σε ουρές 
και να ταλαιπωρούνται από 
την ελληνική γραφειοκρα-
τία. Η S&P αναβάθμισε την 
ελληνική οικονομία πριν 
από ένα μήνα, και μάλιστα 
μετά την εισβολή στην Ου-
κρανία. Και τον Αύγουστο 
τελειώνουμε με την ενισχυ-
μένη εποπτεία. Είναι ένα 
πολύ σημαντικό ορόσημο. 
Η απόφαση έχει ληφθεί.

Και ελπίζουμε ότι η Ελλά-
δα θα αποκτήσει επενδυτι-
κή βαθμίδα κάποια στιγμή 
μέσα το 2023. Και αυτό 
είναι το τελευταίο εμπόδιο 
που πρέπει να ξεπεράσου-
με! Κανείς δεν ανησυχεί 
τώρα για την Ελλάδα. Αν 
συγκρίνετε την Ελλάδα πριν 
από δέκα χρόνια, το 2012, 
με την Ελλάδα του 2022, 
σήμερα είμαστε μια χώρα 
με αυτοπεποίθηση, μια αν-
θεκτική χώρα. Πολεμήσαμε 
τον λαϊκισμό, νικήσαμε τη 
λαϊκιστική ρητορική γιατί 
αποδείξαμε ότι μπορούμε 
να κάνουμε τα πράγματα 
πολύ καλύτερα.

Και καθώς πλησιάζουμε 
το 2023, -έτος στο οποίο 
έχουμε εκλογές- αυτό θα 
πούμε και στον ελληνικό 
λαό. Ότι τα καταφέραμε. 
Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις 
μας. Δημιουργήσαμε θέ-
σεις εργασίας. Αυξήσαμε 
το διαθέσιμο εισόδημα. 
Αυξήσαμε τον κατώτατο 
μισθό κατά 10%. Αναγνω-
ρίζουμε ότι οι μισθοί είναι 
ακόμη χαμηλοί στην Ελλά-
δα. Θέλουμε να διασφαλί-
σουμε ότι η ανάπτυξη που 
δημιουργούμε είναι μια 
ανάπτυξη που μειώνει τις 
εισοδηματικές ανισότητες. 
Με απασχολεί πάρα πολύ 
αυτό το θέμα. Δεν μπο-
ρούμε να συνεχίσουμε να 
λέμε στους νέους μας ότι 
θα ζήσουν χειρότερη ζωή 
από τους γονείς τους. Και 
αν δεν προσφέρουμε στους 
νέους την ευκαιρία να συμ-
μετάσχουν σε αυτή την 
ανάπτυξη, θα καταλήξουμε 
να επαναλάβουμε τα λάθη 
του παρελθόντος.

Μητσοτάκης στο Νταβός
Ο Ερντογάν έλεγε και τον Μάρτιο του 2020 ότι δεν θέλει 
να μου μιλήσει
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Οι ανατιμήσεις οι οποίες 
γίνονται πλέον σε καθη-
μερινή βάση προκαλούν 
σοκ στους οδηγούς και δεν 
αφήνουν μεγάλα περιθώ-
ρια για προγραμματισμό 
είτε σε επίπεδο νοικοκυ-
ριών είτε σε επίπεδο ελεύ-
θερων επαγγελματιών και 
επιχειρήσεων.

Ιδιώτες και επαγγελματίες 
που αγοράζουν αμόλυβδη 
και πετρέλαιο κίνησης για 
να κάνουν τη δουλειά τους 
βλέπουν τις τσέπες τους 
να αδειάζουν βάζοντας 
στα ρεζερβουάρ ακόμη 
και μικρές ποσότητες, κα-
θιστώντας πανάκριβες τις 
μετακινήσεις σε δρόμους οι 
οποίοι μάλιστα συχνά είναι 

γεμάτοι και από κίνηση.

Πλέον η μέση τιμή της 
αμόλυβδης έχει αγγίξει 
σε πανελλήνια βάση τα 
2,26 ευρώ, η αμόλυβδη 
100 οκτανίων περνά τα 
2,4 ευρώ και το πετρέλαιο 
κίνησης πλησιάζει τα 1,9 
ευρώ το λίτρο.

Στο πετρέλαιο κίνησης δι-
αφαίνονται κάποιες πολύ 
μικρές υποχωρήσεις στις 
τιμές, σε αντίθεση με την 
αμόλυβδη όπου έχουν 
«σπάσει τα φρένα».

Στην περιφέρεια μάλι-
στα και ειδικά σε περιοχές 
όπως οι Κυκλάδες, η Λευ-
κάδα, αλλά και η Ευρυτανία 

οι τιμές της απλής αμόλυ-
βδης έχουν περάσει τα 2,43 
ευρώ, της αμόλυβδης 100 
οκτανίων τα 2,55 ευρώ και 
του πετρελαίου κίνησης τα 
2,08 ευρώ το λίτρο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
για να βάλει κανείς 40 λί-
τρα απλής αμόλυβδης με τη 
μέση πανελλήνια τιμή θέλει 
πλέον σχεδόν 90 ευρώ. Για 
το ντίζελ το ποσό αυτό δι-
αμορφώνεται στα 76 ευρώ, 
εξανεμίζοντας ουσιαστικά 
με τη μια το επίδομα που 
έχει δώσει η κυβέρνηση για 
να τονώσει τους οδηγούς.

Προς νέα μέτρα στήρι-
ξης

Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, η κυβέρνηση εξετάζει 
μία σειρά από μέτρα για 
να μειώσει τις επιβαρύν-
σεις στους πολίτες από την 
αύξηση στην τιμή της βεν-
ζίνης.

Μεταξύ άλλων, σχεδιάζεται 
να δοθεί νέο Fuel Pass για 
την αγορά καυσίμων που 
ενδεχομένως να έχει μεγα-
λύτερη επιδότηση από την 
προηγούμενη.

Είναι επίσης πιθανόν να 
υπάρξουν στοχευμένες επι-
δοτήσεις σε κατοίκους των 
νησιών, όπου οι ανατιμή-
σεις είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρες.

Ίλιγγος από το ξέφρενο ράλι στις τιμές των καυσίμων

«Εκτιμούμε ότι ο μεγά-
λος όγκος των υπόλοι-
πων κύριων εκκρεμών 
συντάξεων θα εκκαθα-
ριστεί μέσα στο καλο-
καίρι»

Για την αύξηση των συντά-
ξεων μέσα στο 2023 μίλη-
σε ο υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Πάνος Τσακλόγλου, τονίζο-
ντας ότι είναι κάτι που γίνε-
ται «για πρώτη φορά, μετά 
από 12 χρόνια» και πώς η 
κυβέρνηση έχει στηρίξει το 
εισόδημα των συνταξιού-
χων ποικιλοτρόπως.

Όπως επισημαίνει σε συ-
νέντευξή του στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, «αύξησε τα ποσοστά 
αναπλήρωσης όσων έχουν 
άνω των 30 ετών ασφαλι-
στέα εργασία, προχώρησε 
στην άρση περικοπών επι-
κουρικών συντάξεων όσων 
είχαν άθροισμα κύριας και 
επικουρικής άνω των 1.300 
ευρώ, κατέβαλε αναδρομι-

κά ύψους 1,2 δισ. ευρώ, 
στήριξε τους χαμηλοσυντα-
ξιούχους με την καταβολή 
δύο βοηθημάτων, συνολι-
κού ύψους 450 ευρώ (τον 
Δεκέμβριο 2021 και τον 
Απρίλιο 2022). Επιπρόσθε-
τα, υπήρξε αύξηση του δια-
θέσιμου εισοδήματός τους, 
μέσω της μείωσης του 
πρώτου φορολογικού συ-
ντελεστή από 22% σε 9%, 
αλλά και μέσω της μείω-
σης του ΕΝΦΙΑ. Επιπλέον, 
ωφελούμενοι από τα μέτρα 
επιδότησης λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος και 
βενζίνης είναι και οι συ-
νταξιούχοι, ενώ το 2023 
είναι έτος αύξησης των συ-
ντάξεων για πρώτη φορά, 
μετά από 12 χρόνια. Και 
όλα αυτά παράλληλα με τη 
μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών κατά 3,9%, που 
μειώνει το μισθολογικό κό-
στος και αυξάνει την απα-
σχόληση και το διαθέσιμο 
εισόδημα των εργαζομέ-
νων».

Παράλληλα, μιλώντας 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τσα-
κλόγλου αναφέρεται και 
στις προκλήσεις που κλή-
θηκε να αντιμετωπίσει, 
όταν ανέλαβε τη θέση του 
υφυπουργού Εργασίας και 
επικεντρώνεται στην εμ-
βληματική, όπως την χα-
ρακτηρίζει, μεταρρύθμιση 
στην αρχιτεκτονική του 
δημόσιου ασφαλιστικού 
συστήματος με την εισαγω-
γή της κεφαλαιοποιητικής 
επικουρικής ασφάλισης, «η 
οποία στοχεύει στη μείω-
ση της έκθεσης του ασφα-
λιστικού συστήματος στη 
δημογραφική γήρανση του 
πληθυσμού, στην αύξη-
ση των αποταμιεύσεων, οι 
οποίες θα επενδυθούν σε 
σημαντικό βαθμό στην ελ-
ληνική οικονομία, ενισχύ-
οντας την ανάπτυξη, στην 
παροχή αντικινήτρων για 
ανασφάλιστη εργασία και 
στην παροχή υψηλότερων 
συντάξεων στις επόμενες 

γενιές».

Μεταξύ άλλων, ο υφυ-
πουργός Εργασίας απαντά 
και για τις εκκρεμείς συντά-
ξεις, υπογραμμίζοντας ότι 
σχεδόν τρία χρόνια τώρα 
καταβάλλεται μια ασταμά-
τητη προσπάθεια για την 
απομείωση του αριθμού 
των εκκρεμών συντάξεων 
και, μάλιστα, εν μέσω παν-
δημίας. Όπως τονίζει, οι 

αριθμοί είναι αδιάψευστοι 
μάρτυρες της αλλαγής που 
έχει συντελεστεί.

«Από 123.000 αποφά-
σεις για κύριες συντάξεις 
το 2019, φτάσαμε στις 
224.000 αποφάσεις το 
2021 – αύξηση 83%. Επι-
πλέον, έχει εκκαθαριστεί 
το σύνολο σχεδόν των προ 
του 2020 εκκρεμοτήτων. 
Χρησιμοποιώντας όλα τα 

διαθέσιμα εργαλεία και, 
ιδίως, τις πρόσφατα ψη-
φισθείσες διατάξεις για 
“συντάξεις fast tack” και 
“συντάξεις εμπιστοσύνης”, 
εκτιμούμε ότι ο μεγάλος 
όγκος των υπόλοιπων κύ-
ριων εκκρεμών συντάξεων 
θα εκκαθαριστεί μέσα στο 
καλοκαίρι» σημειώνει ο κ. 
Τσακλόγλου.

Τσακλόγλου
Το 2023 θα αυξηθούν οι συντάξεις για πρώτη φορά, 
μετά από 12 χρόνια
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Με τη στήλη αυτή είμαι στη διάθεσή σας να 
απαντήσω με υπευθυνότητα σε ερωτήσεις 
που  αφορούν προβληματισμούς σας σχετικά 
με τα παιδιά και την εκπαιδευτική τους πορεία. 
Στείλτε μου τις ερωτήσεις σας στο vvasiliad@
outlook.com ή τηλεφωνείστε στο 2510220201

Από τη

Βασιλειάδου Βασιλική

• Mαθηματικός

• Κάτοχος Master in Education-Roehampton University

• Τ.β.  Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

• Διευθύντρια σπουδών στα φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ Καβάλας

• Μέλος του Δ.Σ. Μαθηματικής εταιρίας

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

18. 5. 1790 Ο Λάμπρος Κατσώνης με τον στολί-
σκο του δέχεται ισχυρή επίθεση κοντά στην Άνδρο 
από το Τουρκικό Ναυτικό και αναγκάζεται να κα-
ταφύγει στη Μήλο.

20. 5. 1825 Η Μάχη στο Μανιάκι και ο ηρωικός 
θάνατος του Παπαφλέσσα που σκοπό είχε να ενώ-
σει τους Έλληνες κατά της απειλής του Ιμπραήμ 
που κόντεψε να καταπνίξει την Ελληνική επανά-
σταση.

‣ Μνήμες

ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Ο μέγας φιλόσοφος Αριστοτέλης είχε δώσει τον εξής ορι-
σμό: ‘’Ο άνθρωπος είναι ζώον άπτερον’’
Ο Διογένης στηριζόμενος στον ορισμό αυτό που προφανώς 
δεν συμφωνούσε, έκανε το παρακάτω:
Παρουσιάστηκε μια μέρα στην Ακαδημία και απευθυνόμε-
νος στην ομήγυρη των σοφών τους είπε:
‘’Άνδρες Αθηναίοι σας φέρνω έναν άνθρωπο να τον ψήσετε 
να τον φάτε’’
‘’Τι έπαθες Διογένη; Τρελάθηκες; ‘’ τον ρώτησαν
‘’Ιδού συμπολίτες ο άνθρωπος του Αριστοτέλη’’ απάντησε 
ο Διογένης βγάζοντας από τα ρούχα του έναν πετεινό με 
κομμένα τα φτερά.

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν….. 

Τα λέγανε….δεν τα κάνανε
Ο Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός  το 1415 καταθέτει στον αυτοκράτορα Μανουήλ Β με δική του 
πρωτοβουλία προτάσεις οικονομικής ανασυγκρότησης της αυτοκρατορίας (ότι έχει απομείνει).
Ο μέγιστος Έλληνας φιλόσοφος πρότεινε μεταξύ άλλων 
1) Όλοι οι φόροι να αντικατασταθούν με ένα ίσο με το 1/3 των εσόδων του κάθε φορο-
λογούμενου (υπήρχαν δεκάδες φόροι).
2) Τα ακαλλιέργητα κτήματα θα παραχωρούνται σε όσους μπορούσαν να τα καλλιεργή-
σουν.
3) Περιορισμό της σπατάλης αρχόντων και κρατικού μηχανισμού.
4) Κατάργηση φοροαπαλλαγών ειδικών προνομιούχων ομάδων όπως αρχόντων κλπ.
5) Κατάργηση μισθοφορικού στρατού.
6) Τα έσοδα από μεταρρυθμίσεις να διατίθενται για δημόσια έργα και άμυνα όχι για θεά-
ματα.
Απλά στη σκέψη, αδύνατα στην εφαρμογή. Τότε οι προτάσεις του πετάχτηκαν στη φωτιά και 
οι Τούρκοι έφθασαν στη Βασιλεύουσα. Τώρα;

Η αποτυχία είναι ο πιο 
συνηθισμένος φόβος 
πολλών ανηλίκων και 

ενηλίκων σε οποιοδήποτε 
τομέα. Φοβούνται μήπως 
απογοητευτούν, μήπως απο-
γοητεύσουν αγαπημένα τους 
πρόσωπα και δεν τους είναι 
εύκολο να τη διαχειριστούν.

Η αποτυχία όμως δεν είναι 
το τέλος του κόσμου και η 
εκπαίδευση στη διαχείρισή 
της πρέπει να ξεκινήσει ήδη 
από μικρή ηλικία και να τε-
λειοποιηθεί στην ενήλικη 
ζωή. Έτσι θα μπορέσουμε να 
διαχειριστούμε πιο εύκολα, 
τα λάθη μας τα προβλήμα-
τα στη δουλειά μας,  να κα-
τευνάσουμε την εμμονή μας 
με την τελειότητα, και να 
απολαμβάνουμε περισσότε-
ρο τη καθημερινότητά μας, 
δημιουργικά. Με αυτό τον 
τρόπο επίσης, εκπαιδεύουμε 
τα παιδιά μας να διαχειρί-
ζονται ακόμα και τις κακές 
τους επιδόσεις στο σχολείο 
και να μην βάζουν ταμπέλα 
στον εαυτό τους ως  ‘’κακοί 
μαθητές’’ αλλά να βλέπουν 
την αποτυχία ως τύχη για 
να προβληματιστούν και να 
δουν τι πρέπει να αλλάξουν.

Μήπως  η αποτυχία έχει τελι-
κά και τη θετική της όψη;

Μελέτες δείχνουν ότι η εμπει-
ρία της αποτυχίας βοηθά να 
συνειδητοποιήσουμε πιο εύ-
κολα τη πραγματικότητα από 
ότι τη συνειδητοποιούμε σε 
μέτριες καταστάσεις καθώς 
μας δίνεται η δυνατότητα να 
εξετάσουμε διάφορες οπτι-
κές. Ως προέκταση αυτής της 
άποψης, απόλυτα άριστοι 
μαθητές που δεν έχουν μά-

θει να ‘’σκοντάφτουν’’ και να 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή 
αποτυχίες είναι πιο ευάλωτοι 
στην είσοδό τους στην αγο-
ρά εργασίας καθώς δεν είναι 
εξοικειωμένοι στο να ανακά-
μπτουν και να αποδέχονται 
τις ελλείψεις τους.

Αυτό φυσικά δε σημαίνει 
ότι πρέπει να επιδιώκουμε 
και να ενισχύουμε ένα παιδί 
να αποτυγχάνει, αλλά πρέ-
πει να το εκπαιδεύσουμε 
στην έννοια της αποτυχίας 
και της ανάκαμψης και στην 
ευκαιρία που μπορεί να του 
δώσει στο να καταλάβει εύ-
κολα τα λάθη του για να μη 
τα ξανακάνει και να επιτύχει. 
Με αυτό τον τρόπο θα σέβε-
ται πιο πολύ συμμαθητές και 
αργότερα συναδέλφους με 
λιγότερες δυνατότητες και 
να τους εμψυχώνει να μη τα 
παρατάνε και να συνεχίζουν 
τη προσπάθεια και τον αγώ-
να για την ικανοποίηση των 

στόχων τους.

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

Η κυρία Ε.Χ. ρωτάει: ‘’Η κόρη 
μου είναι Β Λυκείου και είναι 
μια αρκετά καλή μαθήτρια. 
Το πρόβλημά μου είναι ότι 
όταν κάποιος την ξεπερνά-
ει συστηματικά, σταματά τη 
προσπάθεια και νιώθει απο-
τυχημένη. Ξεκινάει ακόμα 
και hobbies που όταν βλέπει 
ότι δεν είναι στους πρώτους, 
σταματά ξαφνικά. Είναι καλή 
αυτή η τελειομανία της ή να 
ανησυχήσω;

Αγαπητή κυρία,

Η τελειομανία είναι ένα προ-
σόν με την έννοια ότι το παιδί 
βάζει στόχους και να δραστη-
ριοποιWWείται, όμως μπορεί 
να αποδειχθεί καταστροφική 
όταν γίνεται σε υπερβολικό 
βαθμό. Όλοι μας βιώνουμε 
αποτυχίες που πρέπει να μας 
δυναμώνουν και όχι να μας 
κάνουν να το ‘’βάζουμε στα 
πόδια΄΄΄. Πολλές φορές η 
υπερβολική τελειομανία είναι 
ένδειξη ότι δεν αγαπάμε τον 
εαυτό μας και είμαστε πολύ 
αυστηροί με αυτόν καθώς 
θεωρούμε ότι η αξία μας βα-
σίζεται μόνο στις διακρίσεις. 
Βοηθήστε το παιδί σας να 
αγαπήσει τον εαυτό του, να 
επαινείται τη προσπάθεια και 
όχι το αποτέλεσμα. Ο ευτυ-
χισμένος άνθρωπος δεν είναι 
ο τέλειος άνθρωπος και αυτό 
χρειάζεται δουλειά και πολύ 
καθημερινή συζήτηση.

Ευχές για επιτυχία

‘’.. δε πρέπει να 
ενισχύουμε ένα 
παιδί να απο-
τυγχάνει, αλλά 
πρέπει να το 
εκπαιδεύσου-
με στην έννοια 
της αποτυχίας 
και της ανάκαμ-
ψης..’’

‣ Διαβάσαμε και αυτά...
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Έρχεται θερμό επεισό-
διο;

Να έχουν εμπιστοσύνη 
στις ένοπλες δυνάμεις 
και να μην ανησυχούν 
προέτρεψε τους Έλληνες 
ο πρώην υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας και επίτιμος 
αρχηγός του ΓΕΣ Φρά-
γκος Φραγκούλης από 
την Κομοτηνή όπου βρέ-
θηκε στο πλαίσιο ημερί-
δας για το νέο γεωπολι-
τικό ρόλο της Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης.
Ταυτόχρονα σημείωσε 
πως ο αναθεωρητισμός 
της Τουρκίας θα πρέπει 
να απαντηθεί με την ισχύ 
και τη δύναμη του λό-
γου. Μάλιστα εξήρε την 
τακτική της κυβέρνησης 
για την αποστολή σχετι-
κών στοιχείων στον ΟΗΕ 
για τις τουρκικές προ-
κλήσεις και παρατήρησε 
ότι η τουρκική εξωτερική 
πολιτική βρίσκεται σε πε-
ριδίνηση.

Η Άγκυρα συνεχίζει να 
ανεβάζει το θερμόμετρο 
στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις αμφισβητώντας 
ελληνικά κυριαρχικά δι-
καιώματα, στέλνοντας 
με παράνομη NAVTEX το 

υδρογραφικό «Τσεσμέ» 
στην «καρδιά» του Αιγαί-
ου.

Η Τουρκία, εκτός από τις 
παράνομες δεσμεύσεις 
περιοχών στο κεντρικό 
Αιγαίο, φαίνεται ότι το 
τελευταίο διάστημα προ-
σπαθεί να ενεργοποιήσει 
τις μεταναστευτικές και 
προσφυγικές ροές προς 
τα ελληνικά νησιά, με τις 
ελληνικές δυνάμεις να 
βρίσκονται σε πλήρη επι-
φυλακή.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν τις δύο τελευταίες 
εβδομάδες απασχολεί 
τους υπόλοιπους ηγέτες 
του κόσμου, το ΝΑΤΟ και 
τον διεθνή Τύπο τόσο με 
τη στάση του απέναντι 
σε Φινλανδία και Σουη-
δία για την ένταξή τους 
στο ΝΑΤΟ, όσο και για 
το ξέσπασμά του κατά 
του Κυριάκου Μητσο-
τάκη μετά την ομιλία 
στο Κογκρέσο. Την ίδια 
ώρα, όπως σημειώνει 
το Associated Press, ο 
Τούρκος πρόεδρος ανα-
κοίνωσε ότι σχεδιάζεται 
μια νέα επιχείρηση στη 
Συρία.

Το κρεσέντο προκλή-
σεων από την Άγκυρα 
και οι φόβοι για «θερ-
μό» επεισόδιο

Κατακόρυφα έχει αυ-
ξήσει την ένταση πάνω 
από το Αιγαίο η Τουρ-
κία, η οποία καθημερι-
νά και μετά τα γεγονό-
τα της προηγούμενης 
εβδομάδας κοντά στην 
Αλεξανδρούπολη, όπου 
τουρκικά μαχητικά πέ-
ταξαν 2,5 μίλια από την 
πόλη, προβαίνει σε νέες 
παραβιάσεις πάνω από 
τον ελληνικό εναέριο 
χώρο, δημιουργώντας 
περαιτέρω εντάσεις. Την 
ίδια ώρα, βασικό θέμα 
συζήτησης στη διεθνή 
ατζέντα αποτελούν οι 
προκλητικές δηλώσεις 
του Τούρκου προέδρου, 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
εναντίον του Έλληνα 
πρωθυπουργού.

Για το ενδεχόμενο θερ-
μού επεισοδίου με την 
Τουρκία το καλοκαί-
ρι μίλησε στην εκπο-
μπή «Αναλυτής» του 
ENACHANNEL, και τον 
Απόστολο Ατζεμιδάκη, ο 
γνωστός Διδάκτωρ Γε-
ωπολιτικής, αναλυτής 

Ευρωπαϊκών θεμάτων 
και ειδικός στα Ελληνο-
τουρκικά, Κωνσταντίνος  
Φίλης, ο οποίος έδωσε 
μέσω της εκπομπής μία 
σαφή και λεπτομερή ει-
κόνα για το τι ακριβώς 
συμβαίνει στο Αιγαίο 
αυτή τη στιγμή.

Ο κ. Φίλης δήλωσε ότι 
“αν υπάρχει λόγος ανη-
συχίας και κίνδυνος να 
επιστρέψει η κατάσταση 
στην εποχή του 2020, σε 
αυτό συντείνει η στοχο-
ποίηση του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτά-
κη, μετά την επίσκεψή 
του στις ΗΠΑ”, εξήγησε ο 
κ. Φίλης και συνέχισε: “Η 
γραμμή Ερντογάν στους 
υπουργούς του, μετά 
την έκθεση του χάρτη 
της τουρκικής “Γαλάζιας 
Πατρίδας” στην Ουάσιν-
γκτον, είναι να πάψουν 
να συνομιλούν με τους 
Έλληνες.

 Οπότε αυτό είναι κρίσι-
μο για το κατά πόσο θα 
επηρεάσει και τις εμπο-
ρικές επαφές, οι οποί-
ες βρίσκονται σε καλό 
σημείο και των οποίων 
ηγείται από ελληνικής 
πλευράς ο κ. Φραγκο-

γιάννης”, είπε ο κ. Φίλης.
Ερωτηθείς για τη στάση 
“ποντίου Πιλάτου” της 
εκπροσώπου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ο κ. Φί-
λης επισήμανε ότι “δεί-
χνει μία ενεργό ανοχή 
των Ευρωπαίων απένα-
ντι στην Τουρκία, στάση 
που καταλήγει να εξισώ-
νει το θύτη με το θύμα, 
τον επιτιθέμενο με τον 
αμυνόμενο.”

Ο κ. Φίλης επισήμανε την 
πολιτική δύο μέτρων και 
δύο σταθμών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης απέναντι 
στη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία και την τουρκι-
κή εισβολή στην Κύπρο, 
σχολιάζοντας ότι “όποιος 
ακολουθεί αυτή την πο-
λιτική και αυτές τις αντι-
φάσεις, αργά η γρήγορα 
τις βρίσκει μπροστά του.”
Παράλληλα, τόνισε πως 
δεν είναι προς συμφέρον 
της Τουρκίας να κάνει 
κάτι τέτοιο. Ξέρει ότι η 
Ελλάδα έχει μία ισχυρή 
αμυντική η οποία μάλι-
στα είναι γίνεται ολοένα 
και πιο αποτελεσματικό-
τερη όσο περνάει ο και-
ρός, οπότε δεν υπάρχει 
τέτοιο ζήτημα.

 «Θεωρώ ότι είναι ένα 
σενάριο πολύ μακρινό» 
εξήγησε ο κ. Φίλης και 
συνέχισε: «Βέβαια τίποτα 
δεν μπορεί να αποκλείσει 
κάνεις  με τον Ερντογάν,  
αλλά θεωρώ ότι δεν εί-
ναι το πιθανότερο σε-
νάριο.  Όσον αφορά το 
προσφυγικό, ο Ερντογάν  
πιέζεται στο εσωτερικό 
λόγω ότι αυτή τη στιγ-
μή έχει 4 εκατομμύρια 
Σύριους και 1,5 εκατομ-
μύριο από αυτούς εντός 
και εκτός εισαγωγικών 
θα ήθελε να το ξεφορ-
τωθεί». 

Όσο αυτό δεν συμβαίνει 
ο ίδιος βρίσκεται σε με-
γάλη πίεση. Ο κ. Φίλης 
επεσήμανε, πως, «Δεν 
ξέρω κατά πόσο θα επι-
λέξει να κάνει μία τέτοια 
κίνηση, είναι λογικό πά-
ντως να θέλει ο ίδιος 
να βγάλει από πάνω του 
αυτό το βάρος είτε προς 
τη Συρία, είτε προς την 
Ελλάδα, και από εκεί 
στην Ευρώπη. Είναι ένα 
σενάριο το οποίο συ-
γκεντρώνει πιθανότητες, 
όπως και να το δούμε, 
κακά τα ψέματα» είπε ο 
κ. Φίλης.

Κρεσέντο προκλήσεων στο Αιγαίο
Φραγκούλης και Φίλης εξηγούν αν είμαστε κοντά σε 
«θερμό επεισόδιο»
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Σε μια αναλυτική συ-
νέντευξη στο Ena 
Channel, προχώρησε 
την Πέμπτη 26 Μαΐου 
ο Αντιπεριφερειάρχης 
Καβάλας, Αλέξης Πο-
λίτης, ο οποίος ανάμε-
σά σε αρκετά θέματα 
έκανε γνωστό ότι την 
Παρασκευή 27 Μαΐου 
ανοίγει ο κόμβος του 
Αγίου Ανδρέα.

Ας μιλήσουμε για τον 
κόμβο του Αγίου Αν-
δρέα. Εμείς το τελευταίο 
χρονικό διάστημα και μι-
λάμε για ένα διάστημα 
αρκετών μηνών γίναμε 
δεκτές παρά πολλών, δι-
καίων παραπόνων, από 
Καβαλιώτες και μη Κα-
βαλιώτες, και από αν-
θρώπους που ήθελαν 
απλά να έρθουν στα 
μέρη τα δικά μας να πα-
ραθερίσουν ώστε να μας 
επισκεφτούν και υπήρξε 
αλλά και υπάρχει ακόμα 
ένα τεράστιο προβλημα 
εκει λόγω των εργασιών 
που έκανε και συνεχίσει 

να κάνει η Εγνατία Οδός 
στον κόμβο του Αγίου 
Ανδρέα. Είναι η έξοδος 
από Καβάλα, προς Άγιο 
Ανδρέα, η οποία είναι 
κλειστή λόγω των εργα-
σιών και φυσικά είναι η 
έξοδος από Άγιο Ανδρέα 
προς Θεσσαλονίκη. Αυ-
τές οι δυο έξοδοι είναι 
κλειστές λόγω των εργα-
σιών εδώ και παρά πολύ 
καιρό. Η κατάσταση είχε 
φτάσει στο απροχώρητο. 
Αν θυμάστε καλά είχα 
στείλει και μια επιστολή 
τότε, με την διαδικασία 
του κατεπείγοντος στην 
Εγνατία Οδό και επι της 
ουσίας τους φέραμε προ 
των ευθυνών τους. 

Φέτος περιμένουμε  μετά 
από τόσος καιρό, μετά 
από δυο χρόνια, ένα 
λαμπρό καλοκαίρι, διό-
τι εκτιμώ πως θα είναι 
λαμπρό το καλοκαίρι και 
εννοώ τουριστικά. Είναι 
αδιανόητο στα μάτια τα 
δικά μου και στα μάτια 
όλου του κόσμου αυτές 

οι δυο έξοδοι να είναι 
κλειστές σε ένα κομβικό 
τουριστικό σημείο της 
περιοχής και αυτή η πε-
ριοχή να μην είναι βατή 
για όλους τους πολίτες,, 
είτε αυτοί είναι συμπολί-
τες μας από την Καβαλα, 
από τον Νόμο μας, είτε 
είναι από κάποιον άλλον 
Νόμο ο οποίος απλά ως 
πολίτης θέλει να παρα-
θερίσει στα μέρη μας και 
να μας επισκεφτεί.

 Η Εγνατία Οδός οφεί-
λω να πω πως απέδωσε 
άμεσα αντανακλαστικά, 
διότι οι άνθρωποι της 
Εγνατίας Οδού, ήρθαν 
στο γραφείο μου αρκε-
τές φορές, συνομιλήσα-
με. Εμείς από πλευράς 
μας τους πιέσαμε όσο 
δεν πάει και αυτό πι-
στέψτε με είναι πολύ ση-
μαντικό καθώς τα χρονο-
διάγραμματα που είχαν 
θέσει πέρασαν και δεν 
θα μπορούσα να αφήσω 
να φτάσει μέσα καλοκαι-
ριού με αυτούς τους κόμ-

βους, με αυτά τα κομβικά 
σημεία να είναι κλειστά. 
Όποτε μέσα από δια-
πραγματεύσεις και μέσα 
από πολλές συναντήσεις 
καταφέραμε να πιέσουμε 
και να πείσουμε εν τέλει 
την Εγνατία Οδό, να επι-
σπεύσει τις εργασίες και 
μέσω των εργολαβιών 
που τρέχει προκειμένου 
αυτοί οι δυο κόμβοι  να 
ανοίξουν άμεσα. 

Έβγαλε μια ανακοίνωση 
η Εγνατία Οδός, προ λί-
γων εβδομάδων, όπου 
έλεγε στην ανακοίνω-
ση αυτή ότι 27 Μαΐου 
θα ανοίξει η έξοδος 
προς Άγιο Ανδρέα και 
την άλλη εβδομάδα θα 
ανοίξει και η άλλη έξο-
δος.  Γνωρίζεται ότι με 
τις εργολαβίες υπάρχουν 
πάντα προβλήματα, το 
οποίο είναι μείζον θέμα, 
συνεχώς επικοινωνούσα 
μαζί τους, προκειμένου 
να δω αν θα υπάρξει 
κάποιο πρόβλημα και αν 
θα βγούμε εκτός χρονο-

διαγράμματος και μετά 
βγούμε εκτός και από 
αυτά που μας είχαν υπο-
σχεθεί. 

Οφείλω να πω και το 
λέω και πρώτη φορά ότι 
από το απόγευμα της 
Παρασκευής 27 Μαΐου 
είναι ανοιχτός, επιτέ-
λους, ο κόμβος του Αγί-
ου Ανδρέα από Καβάλα. 
Και ένα άλλο σημαντικό 
που αφορά τους πολί-
τες είναι ότι οι άνθρω-
ποι της Εγνατίας Οδού, 
μου μετέφεραν ότι δεν 
θα υπάρχουν τέλη, δεν 
θα πληρώνουν δηλαδή 
διόδια και αυτό θα διαρ-
κέσει και αρκετούς μήνες 
από ότι καταλαβαίνω, 
δεν μπορώ βέβαια αυτό 
να το πω και να το απο-
φασίσω εγώ διότι δεν 
είμαι και ο αρμόδιος να 
το πω απλά από τις κου-
βέντες και τις συζητή-
σεις καταλαβαίνω ότι η 
έλευση των διοδίων και 
αυτό το επιπλέον βάρος 
που θα επωμιστούν οι 

συμπολίτες μας και όλοι 
εμείς θα αργήσει να γίνει 
πράξη. 

Είναι κάτι καλό, τουλά-
χιστον μέσα καλοκαιριού 
αν μπορούμε  να αποφύ-
γουμε τα διόδια, στο κομ-
μάτι αυτό, το κομμάτι το 
τουριστικό της περιοχής 
μας θα είναι καλό. Και 
επίσης με ενημέρωσαν 
πως την άλλη εβδομάδα 
την άλλη Παρασκευή θα 
ανοίξει και η άλλη η έξο-
δος προς Θεσσαλονίκη 
αν όλα πάνε καλά. 

Να πούμε ότι και αυτή η 
κλειστή έξοδος δημιουρ-
γεί προβλήματα και ένας 
άνθρωπος που θέλει να 
ταξιδέψει προς Θεσσα-
λονίκη και γενικότερα 
δυτικά του Νόμου μας, 
δεν μπορεί και πρέπει να 
κάνει πολλούς κύκλους 
και να βρει άλλες λύσεις 
προκειμένου να φτάσει 
στον προορισμό του.

Αλέξης Πολίτης 
Άνοιξε ο Κόμβος του Αγίου Ανδρέα – Αισιοδοξία για τον Τουρισμό
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Μάλιστα όπως μετέφε-
ρε ο Δήμαρχος Καβάλας 
Θόδωρος Μουριάδης στο 
enanews.gr πρόκειται να 
περάσει νέα απόφαση στην 
επόμενη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής 
στην οποία θα συμπεριλαμ-
βάνεται και το τοπογραφι-
κό της ΕΤΑΔ για την Ακτή 
Καλαμίτσας έτσι ώστε αυτή 
την φορά να μην υπάρξει 
ακύρωση της από την Απο-
κεντρωμένη.
Να θυμίσουμε ότι η από-
φαση της Αποκεντρωμένης 
ήρθε μετά από σχετική προ-
σφυγή την οποία κατέθεσε 
η δημοτική σύμβουλος Κα-
βάλας Αναστασία Ιωσηφί-
δου ενώ όπως πρόσθεσε η 
ίδια στο enanews.gr εκτός 
από την αόριστη έκταση 
στην απόφαση υπάρχει 
και σοβαρό πρόβλημα με 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
καθώς στο Κτηματολόγιο 
φαίνεται ότι η Ακτή Καλαμί-
τσας ανήκει στην κυριότητα 
του Δήμου Καβάλας!
Κληθείς να σχολιάσει και 
αυτή την τοποθέτηση ο 
Δήμαρχος Καβάλας τόνισε 
ότι πρόκειται για λάθος και 
πως θα ήταν τουλάχιστον 
ανόητος ο Δήμος εάν επι-
χειρούσε να πάρει κάτι το 
οποίο ήδη του ανήκει!
Ακολουθεί η ανακοίνωση 
του πρώην Δημάρχου Κω-
στή Σιμιτσή για το θέμα :
1. Δεν εξαντλήθηκε το 
θέμα;
Δυστυχώς όχι. Ακούγονται 
τερατολογίες, που ξεπερ-
νούν κατά πολύ τα συνή-
θως ακραία όρια του αντι-
πολιτευτικού λόγου στην 
πόλη μας. Εφόσον το θέμα 
ανάγεται ιστορικά και στην 
εποχή της δικής μου θητεί-
ας ως δημάρχου Καβάλας, 

οφείλω να μοιραστώ με 
τους δημότες όσα γνωρίζω 
για αυτό.
2. Ποιος έχτισε τις κτιρι-
ακές εγκαταστάσεις στην 
ακτή Καλαμίτσας;
Ο ιδιοκτήτης φυσικά, γύρω 
στο 1970. Ήταν ο Ελλη-
νικός Οργανισμός Τουρι-
σμού (ΕΟΤ) και τα κτίρια 
αντανακλούν το όραμα 
της τουριστικής ανάπτυξης 
που είχε η χώρα μας την 
εποχή εκείνη. Ούτε ο τότε 
δήμαρχος Ε. Ευαγγελίου 
ούτε όσοι τον διαδέχτηκαν 
ισχυρίστηκαν ποτέ πως οι 
εγκαταστάσεις χτίστηκαν 
σε δημοτικό ακίνητο.
3. Πώς έγινε ιδιοκτήτης 
ο Ελληνικός Οργανισμός 
Τουρισμού;
Αρχικά το ακίνητο ανή-
κε στο Ελληνικό Δημόσιο. 
Με τα ΝΔ 180/1946 και 
4109/1960 η διαχείριση 
όλων των τουριστικών ακι-
νήτων του Δημοσίου είχε 
ανατεθεί στον ΕΟΤ. Με το 
ΒΔ 677/1969 η παραλία 
Καλαμίτσας χαρακτηρί-
στηκε Τουριστικό Δημόσιο 
Κτήμα, οπότε η διαχείρισή 
της ανατέθηκε στον ΕΟΤ 
με την ΚΥΑ 88920/1969 
(Υπουργών Συντονισμού 
και Οικονομικών). Τέλος, με 
τη ρητή διάταξη του άρθ. 
22 § 2 του Ν. 2819/2000 
όλα τα Τουριστικά Δημόσια 
Κτήματα, άρα και η Καλαμί-
τσα, «εκτός από τον αιγια-
λό» παραχωρήθηκαν κατά 
πλήρη κυριότητα στον ΕΟΤ.
4. Και η ΕΤΑΔ ΑΕ πού 
εμπλέκεται;
Η «Εταιρεία Ακινήτων Δη-
μοσίου ΑΕ» ανήκει στο Ελ-
ληνικό Δημόσιο, έχει όλα 
τα
προνόμια του Δημοσίου και 
λειτουργεί χάριν του δημο-

σίου συμφέροντος. Δυνά-
μει του άρθ. 196 § 4 του Ν. 
4389/2016 απέκτησε την 
κυριότητα όλων των ακι-
νήτων του ΕΟΤ (μέχρι τότε 
είχε μόνο τη διαχείρισή 
τους, σύμφωνα με τον Ν. 
2636/1998). Γι&#39; αυτό 
και όλες οι διαπραγματεύ-
σεις των δημάρχων αυτής 
της περιόδου, της κ. Τσα-
νάκα και του κ. Μουριάδη, 
γίνονται με την ΕΤΑΔ. Για 
αυτό και στην κτηματολο-
γική διαφορά με τον Δήμο 
Καβάλας ενάγουσα είναι η 
ΕΤΑΔ.
5. Για ποια κτηματολογική 
διαφορά μιλάμε;
Το Κτηματολογικό Γραφείο 
της Καβάλας άρχισε να λει-
τουργεί το 2005.
Η δημοτική αρχή εκείνης 
της εποχής δήλωσε την 
Καλαμίτσα ως δημοτικό 
ακίνητο χωρίς ποτέ να ενη-
μερώσει για την πρωτο-
βουλία αυτή. Πρόκειται για 
εσφαλμένη εγγραφή, σκό-
πιμη ή κατά λάθος. Όμως 
δεν είναι η μοναδική. Ούτε 
είναι παράξενη. Χιλιάδες 
υποθέσεις που αφορούν 
λάθη στο Κτηματολόγιο δι-
κάζονται σε όλη τη χώρα. 
Είναι τόσο πολλές, ώστε 
η κυβέρνηση εισήγαγε τον 
θεσμό του Κτηματολογικού 
Διαμεσολαβητή για να πε-
ριοριστεί η υπερφόρτωση 
των δικαστηρίων με παρό-
μοιες αγωγές. Συνεπώς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΤΑΔ, σύμφωνα με το άρθ. 
196 § 8 του Ν. 4389/2016, 
ήταν υποχρεωμένο να 
ασκήσει αγωγή εναντίον 
του Δήμου για να διαφυ-
λάξει τα συμφέροντα του 
Δημοσίου.
6. Ποια ήταν η έκβαση της 
δίκης για την Καλαμίτσα;

Η αγωγή δικάστηκε και το 
αποτέλεσμά της ήταν αυτο-
νόητο: αναγνωρίστηκε πως 
η κυριότητα ανήκει στην 
εταιρία του Δημοσίου και 
όχι στον Δήμο (Πολυμε-
λές Πρωτοδικείο Καβάλας 
48/2021). Ο Δήμος δεν 
είχε και δεν μπορούσε να 
έχει κάποιο επιχείρημα ότι 
τάχα απέκτησε την κυριό-
τητα με άλλους τρόπους. 
Υπό αυτή την έννοια, αν 
ο Δήμος ασκήσει έφεση, 
απλώς θα επιβαρυνθεί με 
πρόσθετα
δικαστικά έξοδα ενώ δεν 
θα μπορεί να διενεργήσει 
οποιαδήποτε ανάπλαση και 
ανάδειξη της ακτής για πε-
ρισσότερα από δύο χρόνια. 
Κινδυνεύει και με πρόστιμο 
από το δικαστήριο, λόγω 
άσκησης προφανώς αβά-
σιμου ένδικου μέσου (άρθ. 
205 Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονομίας).
7. Κάτι ειπώθηκε για «χρη-
σικτησία».
Όσοι μίλησαν για χρησι-
κτησία μάλλον πρέπει να 
ξαναδιαβάσουν νομικά. Η 
χρησικτησία δεν επιτρέπε-
ται σε βάρος ακινήτων του 
Δημοσίου. Υπάρχει βέβαια 
η εξαίρεση του άρθ. 4 του 
Ν. 3127/2003, όμως αυτή 
επιτρέπει τη χρησικτησία 
υπό ορισμένες αυστηρές 
προϋποθέσεις. Εν προ-
κειμένω, θα έπρεπε στο 
επίδικο ακίνητο, που έχει 
έκταση περίπου 13 στρέμ-
ματα, «να υφίσταται κατά 
την 31.12.2002 κτίσμα που 
καλύπτει ποσοστό τουλά-
χιστον τριάντα τοις εκατό 
(30%) του ισχύοντος συ-
ντελεστή δόμησης στην πε-
ριοχή». Τα ισόγεια κτίσματα 
της ακτής δεν καλύπτουν 
αυτό το ποσοστό.

8. Ναι, αλλά ο Δήμος Κα-
βάλας κατείχε για πολλά 
χρόνια την ακτή.
Κατείχε λόγω παραχώρη-
σης κατά χρήση από το Δη-
μόσιο. Δεν κατείχε «διανοία 
κυρίου», όπως απαιτεί ο 
Αστικός Κώδικας για τη θε-
μελίωση της χρησικτησίας.
Την παραχώρηση είχε ζη-
τήσει από τον ΕΟΤ το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Καβάλας 
με την ομόφωνη απόφαση 
260/1985, όπου αναφέρε-
ται πως οι τότε σύμβουλοι 
αποδέχθηκαν το αποτέ-
λεσμα των προφορικών 
συνεννοήσεων του δη-
μάρχου Ε. Αθανασιάδη με 
τη διοίκηση του ΕΟΤ. Το 
αίτημα έγινε δεκτό πρώτα 
με την ΚΥΑ 533074/1985 
(Υπουργών Οικονομίας, 
Οικονομικών, Εσωτερικών) 
και στη συνέχεια με την 
απόφαση 535504/1985 
του ΓΓ του ΕΟΤ, «με σκοπό 
την καλύτερη αξιοποίηση 
της ακτής». Η παραχώρηση 
ίσχυσε για 30 έτη και έληξε 
τον Οκτώβρη του 2015.
9. Άρα εξαρχής ο Δήμος 
Καβάλας αναγνώρισε την 
κυριότητα του Δημοσίου 
και του ΕΟΤ. 
Όχι μόνον εξαρχής αλλά 
και αργότερα, με ενέργειες 
που διερμήνευαν τη θέλη-
ση των Καβαλιωτών για 
παράταση της παραχώρη-
σης. Έτσι, με τα έγγραφα 
11032/2013, που υπέγρα-
ψα εγώ ως δήμαρχος, και 
14584/2013, που υπέγρα-
ψε ο τότε αντιδήμαρχος Θ. 
Μουριάδης, ενημερώσαμε 
την ΕΤΑΔ, ως διαχειρί-
στρια της περιουσίας του 
ΕΟΤ, σχετικά με την προ-
τεινόμενη νέα χάραξη του 
αιγιαλού για τις δικές της 
ενέργειες. Με το έγγραφο 
24882/23.10.2014 ο τότε 
αντιδήμαρχος Φ. Φιλιππί-
δης με εντολή της δημάρ-
χου κ. Τσανάκα ενημέρωσε 
εκ νέου την ΕΤΑΔ και υπέ-
βαλε αίτημα παράτασης 
της παραχώρησης. Με το 
έγγραφο 28778/1.9.2015 
η δήμαρχος κ. Τσανάκα 
επανέλαβε το αίτημα για 
την παράταση της παραχώ-
ρησης. Τέλος, το Δημοτικό 
Συμβούλιο υιοθέτησε την 
εισήγηση της κ. Τσανάκα με 
τη σχεδόν παμψηφεί από-
φαση 261/2016 για την 
παραχώρηση.
Υπερθεμάτισαν οι κ.κ. Βέρ-
ρος και Παπαδόπουλος λέ-
γοντας «καλή η λαϊκή πλαζ, 
ναι στην παραχώρηση κλπ» 
και μειοψήφησε ο κ. Ποτό-
λιας. 
Άρα δεν υφίσταται θέμα 
νομής «διανοία κυρίου».

10. Καλά λοιπόν. Έκανε 
αγωγή η ΕΤΑΔ, κέρδισε τη 

δίκη αλλά το
δικαστήριο αναγνώρισε τον 
ΕΟΤ ως ιδιοκτήτη. Τι μπέρ-
δεμα! Μα πόσο
άχρηστοι είναι όλοι αυτοί οι 
νομικοί...
Όλοι οι νομικοί στη συγκε-
κριμένη δίκη, δικαστές και 
δικηγόροι, έκαναν πολύ 
καλά τη δουλειά τους. 
Αντικείμενο της δίκης ήταν 
ποιος είχε δικαίωμα να εγ-
γραφεί ως ιδιοκτήτης το 
2005, όταν ξεκίνησε η λει-
τουργία του Κτηματολογι-
κού Γραφείου της Καβάλας. 
Άρα σωστά διατάχθηκε η 
εγγραφή του ΕΟΤ στο Κτη-
ματολόγιο, αφού
αυτός ήταν ιδιοκτήτης το 
2005. Η ΕΤΑΔ θα εγγραφεί 
στη συνέχεια αυτοδίκαια 
λόγω της διαδοχής εκ του 
νόμου, με χρόνο εγγραφής 
το 2016.
11. Η νέα χάραξη του αι-
γιαλού για ποιο λόγο έγι-
νε τελικά; Μήπως ήταν πιο 
συμφέρον για τον Δήμο 
Καβάλας να παραμείνει η 
παλιά γραμμή του αιγιαλού;
Ενώ για το ζήτημα αυτό 
δόθηκαν πριν από καιρό οι 
δέουσες απαντήσεις, επα-
νήλθε λόγω του ιδιοκτησι-
ακού της Καλαμίτσας αλλά 
με διαστροφικό τρόπο. 
Ας το ξαναδούμε λοιπόν. Η 
παλιά γραμμή του αιγιαλού 
είχε δύο σφάλματα:
έφτανε μέχρι τη βόρεια 
πλευρά του δρόμου σχεδόν 
σε όλο το μήκος του και δεν 
έπαιρνε υπόψη την ύπαρξη 
του λιμενίσκου στο ξενοδο-
χείο Lucy. Συνεπώς όλα τα 
κτίρια και οι εγκαταστάσεις 
της ακτής ήταν αυθαίρετα 
και παράνομα. Όχι μονάχα 
δεν μπορούσαν να νομι-
μοποιηθούν αλλά έπρεπε 
κιόλας να κατεδαφιστούν, 
όπως συνέβη με το κτίριο 
του «Αχιλλέα» στο Περι-
γιάλι. Με την καινούργια 
χάραξη σώθηκαν τα κτίρια 
και παρέμεινε ζωντανή η 
ελπίδα της αξιοποίησης της 
ακτής και της τουριστικής 
ανάπτυξης με ποιότητα και 
προς όφελος των Καβα-
λιωτών.

12. Τελικά γιατί αυτός ο με-
γάλος πόνος;
Ο Θόδωρος Μουριάδης 
σήμερα, η Δήμητρα Τσα-
νάκα πριν από αυτόν και 
όλοι εμείς οι παλιότεροι 
γνωρίζουμε πολύ καλά 
πόσο αγαπητή είναι αυτή η 
παραλία σε όλους τους Κα-
βαλιώτες. Η αξιοποίησή της 
είναι αυτονόητη για τους
περισσότερους από εμάς. 
Κάποιοι, πολύ λίγοι ευτυ-
χώς, δεν επιθυμούν αυτή 
την εξέλιξη. Οι λόγοι είναι 
προφανείς!

Επιμένει όπως όλα δείχνουν ο Δήμος Καβάλας στην συμφωνία
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΠΛΑΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
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ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΓΕΡΑΝΟΙ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

SECURITY

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙΚΕΡΑΜΙΚΑ

BEACH BAR
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  FOOD SHOP ΕΣΤΙΑΣΗ

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:

χοιρινό με πράσα

Συνταγή για χοιρινό με πράσα

Διάρκεια συνταγής: 60'
Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια 

Υλικά 

• Χοιρινό κρέας: 1 κιλό
• 8 πράσα
• Άνιθο: 10 κλωνάρια (μόνο τα φύλλα)
• 1 κρεμμύδι ξερό
• 2 κρεμμυδάκια φρέσκα
• 2 κόκκινες πιπεριές
• 2 πράσινες πιπεριές
• 2 καρότα
• Αλάτι – πιπέρι – κύμινο – μοσχοκάρυδο
• 150 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
• 3 αβγά
• Χυμό από 2 λεμόνια
• Χυμό από ½ λάιμ
• Ελαιόλαδο – νερό – ζωμός από το φαγητό 

Εκτέλεση

Βήμα 1
Σε ένα βαθύ τηγάνι με ελαιόλαδο ροδίζουμε καλά το κρέας από όλες τις 
πλευρές και κόβουμε τα λαχανικά.
Βήμα 2 

Προσθέτουμε το κρεμμύδι για ένα λεπτό, μετά αφήνουμε το κρέας σε μια 
πιατέλα να ξεκουραστεί. 
Βήμα 3

Στο ίδιο τηγάνι σοτάρουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά μας καλά, ώσπου να 
μαραθούν. Ξαναβάζουμε στο τηγάνι το κρέας και προσθέτουμε τα μπαχαρικά, 
το νερό και λίγο από τον ζωμό του φαγητού χαμηλώνοντας τη φωτιά.
Βήμα 4

Τέλος, συμπληρώνουμε και το αβγολέμονο εκτός φωτιάς και ανακατεύουμε 
ελαφρώς, ώσπου να δέσει το φαγητό μας.
Βήμα 5

Σερβίρουμε σε βαθιά πιάτα.            

με τον Χρήστο Δελή

ΓΥΝ.  ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΡΟΥΧΑ



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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00-10:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
10:00-12:00	 Πάνος	Αμυράς
12:00-15:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
15:00-16:00	 Δημήτρης	Μάρκου
16:00-19:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
19:00-22:00	 Real	Sports
22:00-06:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα

www.enachannel.gr  |  2510 231033 www.enaradio.gr
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4 συχνά προβλήματα στο email marketing και πώς να τα λύσετε! (Μέρος 2ο)
1ο πρόβλημα: Θέμα 
email: 

Ένας πρώτος σημαντικός 
δείκτης για την επιτυχία 
της καμπάνιας σας το Open 
Rate (ποσοστό ανοίγματος) 
ο οποίος δείχνει το ποσο-
στό των παραληπτών που 
άνοιξαν το email σας. Θα 
λέγαμε πως ένα ποσοστό 
ανοίγματος κοντά στο 25% 
θεωρείται ικανοποιητικό 
και είναι ένας δείκτης πως 
η καμπάνια σας τράβηξε 
την προσοχή των συνδρο-
μητών σας και τελικά την 
άνοιξαν. 
Αν παρόλα αυτά, βλέπετε 
το ποσοστό αυτό να μειώ-
νεται δραματικά ανά email 
καμπάνια, τότε σίγουρα 
υπάρχουν πράγματα που 
θα πρέπει να διορθώσετε ή 
να βελτιώσετε αναφορικά 
με τη στρατηγική που ακο-
λουθείτε. 
1η λύση: Δώστε προσοχή 
στο θέμα του email σας!!!
Το θέμα είναι το πρώτο 
πράγμα που βλέπει ο παρα-
λήπτης όταν λαμβάνει ένα 
email. Όταν καθημερινά 
δέχεστε 40-50 διαφορε-
τικά email, η επιλογή που 
κάνει κάποιος να διαβά-
σει το email επηρεάζεται 
πάρα πολύ από το θέμα 
του email.  Στο θέμα του 
email πρέπει να δίνετε έμ-
φαση στο επείγον του μη-
νύματος σας, στην ευκαι-
ρία, στην προσφορά, για 
να το κάνετε πιο ελκυστικό. 
Ακόμα, συμπεριλάβετε συ-

γκεκριμένες λεπτομέρειες 
που να περιγράφουν τι θα 
βρουν οι παραλήπτες στο 
newsletter σας. Στόχος 
είναι να ξεφύγετε από τα 
συνηθισμένα και να πείσετε 
τους παραλήπτες σας ότι 
το περιεχόμενο σας αξίζει 
να διαβαστεί και να μοιρα-
στεί στα social media για 
παράδειγμα. 
2η λύση: Ταξινομήστε σω-
στά τη λίστα σας!!!
Μην έχετε “χύμα” όλα τα 
email σας! Προσπαθήστε να 
ταξινομήσετε τα email σας 
με βάση κάποιο χαρακτηρι-
στικό στην λίστα. Σκεφτεί-
τε να στέλνετε newsletter, 
τα οποία ταιριάζουν με τα 
ενδιαφέροντα του κοινού 
σας.  Για παράδειγμα, αν 
έχετε μεσιτικό γραφείο, 
έχει νόημα να χωρίσετε 
τους συνδρομητές σας σε 
αγοραστές και ενοικιαστές. 
Αν έχετε ηλεκτρονικό κατά-
στημα ή δραστηριοποιείστε 
στο ecommerce, μπορείτε 
να χωρίσετε τους συνδρο-
μητές σας σε αυτούς που 
έχουν αγοράσει, σ’ αυτούς 
που έχουν δείξει κάποιο 
ενδιαφέρον και στους υπό-
λοιπους.
3η λύση: Μην χρησιμοποι-
είτε λέξεις που ενεργοποι-
ούν τα φίλτρα spam!!!
Ειδικά στο θέμα του email!! 
Επειδή στις μέρες μας 
πολλά email προωθούν 
ύποπτες δραστηριότητες 
ή περιέχουν κάποιον ιό, τα 
προγράμματα επεξεργα-
σίας ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου (GMail, Yahoo!, 
Hotmail) αυτόματα φιλτρά-
ρουν τα εισερχόμενα μηνύ-
ματα ώστε να αποκλείσουν 
κακόβουλα email.  Η ευαι-
σθησία στις αγγλικές λέξεις 
είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ 
ότι στις ελληνικές, ωστόσο 
προτείνουμε να αποφεύ-
γετε λέξεις όπως «δωρεάν 
προσφορά» ή «εγγύηση». 

2ο πρόβλημα: Δεν μπο-
ρώ να μεγαλώσω τη λί-
στα των συνδρομητών 
μου
Η εύρεση νέων επαφών για 
να μεγαλώσουμε τις λίστες 
μας είναι αρκετά δύσκολη. 
Ωστόσο, είναι πολύ σημα-
ντικό να μην μένουμε στά-
σιμοι, να εμπλουτίζουμε τις 
λίστες μας με σχετικές, ποι-
οτικές διευθύνσεις email.
Η αύξηση της λίστας με 
emails είναι ένα από τα 
πιο σπουδαία κομμάτια 
για μια επιτυχημένη Email 
Marketing στρατηγική 
αλλά ταυτόχρονα και μία 
πρόκληση. 
1η λύση: Προσθέστε μια 
φόρμα εγγραφής μέλους 
σε εμφανές σημείο στη σε-
λίδα σας!!!
Δεν είναι μυστικό να κά-
νει εγγραφή κάποιος στο 
newsletter σας! Ένα τυπικό 
πρόβλημα στις περισσότε-
ρες ιστοσελίδες είναι ότι η 
φόρμα εγγραφής δεν είναι 
ορατή ή ακόμα χειρότερα 
δεν υπάρχει καθόλου.  Θα 
πρέπει οπωσδήποτε να 
προσθέσετε – αν δεν το 

έχετε κάνει ήδη –  την αντί-
στοιχη φόρμα εγγραφής 
στο κατάλληλο σημείο που 
θα τραβήξει αμέσως την 
προσοχή των επισκεπτών 
σας.
Υπάρχουν πολλά σημεία 
που μπορείτε να την το-
ποθετήσετε, πέρα από την 
αρχική σας σελίδα, όπως 
στην κορυφή κάθε σελίδας 
σας, σαν μπάρα ή banner 
στο footer της σελίδας σας 
ή σαν pop-up box (αναδυό-
μενο παράθυρο).
 2η λύση: Εκμεταλλευτείτε 
τη δύναμη του Facebook!!!
 Τα social media μπο-
ρούν να σας βοηθήσουν 
και στο κομμάτι του email 
marketing, αρκεί να φερ-
θείτε έξυπνα και να δι-
αμορφώσετε τη σελίδα 
σας κατάλληλα. Συνεπώς, 
δοκιμάστε να προσθέσετε 
το αντίστοιχο κουμπί προ-
τροπής και στο Facebook, 
ώστε όσοι σας ακολουθούν 
εκεί να γίνουν και συνδρο-
μητές σας. Είναι κρίμα να 
μην εκμεταλλευτείτε τη δύ-
ναμη που έχουν τα social 
media προς όφελος σας!
3η λύση: Μοιράστε δώρα 
με την εγγραφή!!!
Ανάλογα με το είδος της 
επιχείρησης μπορείτε να 
δημιουργήσετε σε ψηφιακή 
μορφή για να κατεβάσουν 
οι συνδρομητές έναν οδη-
γό εκμάθησης σε pdf ή γε-
νικότερα ένα ψηφιακό προ-
ϊόν χρήσιμο στον χρήστη.  
Δείτε το σαν ένα ανταπο-
δοτικό ευχαριστώ στους 

υποψήφιους πελάτες σας. 
Έτσι τους δίνετε κίνητρο να 
εγγραφούν με αποτέλεσμα 
να αυξάνετε την λίστα των 
emails. 

3ο  πρόβλημα: Έχω πάρα 
πολλές διαγραφές
To λεγόμενο Unsubscribe 
rate δηλαδή το ποσοστό 
διαγραφών είναι το στατι-
στικό στοιχείο που δείχνει 
πόσοι από τους συνδρο-
μητές διαγράφτηκαν από 
τις λίστες σας είτε επειδή 
δεν ενδιαφέρονται πια, είτε 
γιατί τους στέλνετε πολλά 
email, είτε γιατί τα emails 
σας δεν έχουν πρωτότυπο 
περιεχόμενο. Οι διαγραφές 
για κάθε email καμπάνια 
που στέλνετε καλό είναι 
να μην υπερβαίνουν κατά 
πολύ το 0,7%.
θα έχετε διαπιστώσει ότι 
όταν κάποιος πατήσει τον 
σύνδεσμο διαγραφής, το 
σύστημα τον ρωτάει προαι-
ρετικά να δηλώσει το λόγο 
για τον οποίο αποφάσισε 
να διαγραφεί από τη λίστα 
σας. 
1η λύση: Δώστε προσω-
πικό χαρακτήρα στα email 
σας!!!
Αυτό δε σημαίνει ότι θα 
πρέπει να στέλνετε ένα 
ξεχωριστό email σε κάθε 
πελάτη σας! Θα ήταν όμως 
σκόπιμο να δίνετε στα 
email σας προσωπικό χα-
ρακτήρα, κάνοντας τους 
πολύ μικρές αλλαγές και 
όταν αυτό ενδείκνυται.
2η λύση: Δώστε έμφαση 

στη σωστή εμφάνιση των 
email σας και σε κινητές 
συσκευές!!!
Τα email που στέλνετε θα 
πρέπει οπωσδήποτε να εί-
ναι φιλικά προς τις φορητές 
συσκευές, προκειμένου οι 
χρήστες να μπορούν να τα 
ανοίξουν χωρίς να αντιμε-
τωπίζουν κανένα πρόβλη-
μα. Σε κινητές συσκευές, οι 
σύνδεσμοι πολλές φορές 
μπορεί να μην λειτουργούν 
σωστά, οι εικόνες να μην 
φορτώνουν ή το κείμενο να 
είναι δυσανάγνωστο. Επί-
σης, υπάρχει πιθανότητα να 
μη «κλικάρονται» τα κου-
μπιά προτροπής (contact 
button).

Μπορείτε να μας στέλνετε 
τις απορίες αλλά και τις 
ερωτήσεις σας ή προβλη-
ματισμούς που έχετε, κα-
θώς και προβλήματα που 
αντιμετωπίζετε σχετικά με 
πωλήσεις ή τεχνολογία στο 
email: 
piliotis@enachannel.gr

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

Οικονομία ->Τεχνολογία.

Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ.
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής
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Με 62 ευρώ συνδεδεμένη ενίσχυση το καλαμπόκι, εκτός 
οι δενδρώδεις

Agronews

Στην επικαιροποιημένη 
λίστα που βρίσκεται στα 
χέρια του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
σχετικά με τις συνδε-

δεμένες ενισχύσεις, βρί-
σκεται το καλαμπόκι με 
την ενίσχυση να ορίζεται 
πάνω από τα 60 ευρώ το 
στρέμμα, όπως έχει γρά-
ψει έγκαιρα η Agrenda.

Με 62 ευρώ ενίσχυση στο 
καλαμπόκι θέλει τις συνδε-
δεμένες το αναθεωρημένο 
σχέδιο της ΚΑΠ που αφήνει  
εκτός τις δενδρώδεις   

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
η συνδεδεμένη αυτή δεν 
θα αφορά όλες τις καλ-
λιεργητικές εκτάσεις που 
δηλώνονται στο ΟΣΔΕ με 
καλαμπόκι, ώστε να μπο-
ρέσει να περάσει από τον 
έλεγχο της Κομισιόν και 
θα δίνεται με ποιοτικά κρι-
τήρια όσον αφορά κυρίως 
την κατάσταση του εδά-
φους, τα νερά που κατανα-
λώνονται κ.λπ. Εκτιμήσεις 
ανεβάζουν τα στρέμματα 

προς ενίσχυση κοντά στα 
750.000-800.000 σε σχέ-
ση με τα 1 εκατ. στρέμμα-
τα που καλλιεργούνται στη 
χώρα. Το «μπαλάκι» πλέον 
βρίσκεται στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης που 
καλείται να λάβει τις τελι-
κές αποφάσεις για τη λίστα 
των συνδεδεμένων ενι-
σχύσεων. Μάλιστα, οι τε-
λευταίες πληροφορίες επι-
βεβαιώνουν το πρόσφατο 
ρεπορτάζ της Agrenda για 
την απένταξη από τη λίστα 
της βιομηχανικής ντομάτας, 
των πορτοκαλιών, των ρο-
δάκινων προς χυμοποίηση, 
των σπαραγγιών, των ζα-
χαρότευτλων, της κορινθι-

ακής σταφίδας, των μήλων 
και των καρπών με κέλυ-
φος. Το «στίγμα» για τη 
συγκεκριμένη εξέλιξη είχε 
δώσει ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Γιώργος 
Γεωργαντάς σε πρόσφα-
τη συνέλευση της ΕΘΕΑΣ, 
αφήνοντας να εννοηθεί 
πως τα περισσότερα προϊ-
όντα της παραπάνω λίστας 
θα λάβουν στήριξη από 
τα τομεακά προγράμματα 
της χώρας. Μάλιστα, είχε 
ζητήσει τη συνδρομή των 
συνεταιριστών ώστε να γί-
νει αποδεκτή η πρόταση και 
από τη βάση των αγροτών.

Ως εκ τούτου, η νέα λίστα 

των συνδεδεμένων μαζί 
με τα στρεμματικά ποσά 
που επεξεργάζεται αυτήν 
την περίοδο το ΥΠΑΑΤ (σ.σ 
επαναλαμβάνεται δεν έχει 
ληφθεί τελική απόφαση) 
έχει ως εξής: Σκληρό σιτά-
ρι, μαλακό σιτάρι, κριθά-
ρι (10 ευρώ το στρέμμα), 
πρωτεϊνούχα ψυχανθή 
(19,2 ευρώ), πρωτεϊνού-
χα σανοδοτικά ψυχανθή 
(8,3 ευρώ), ρύζι (30 ευρώ), 
όσπρια για ανθρώπινη κα-
τανάλωση (28,5 ευρώ), 
σπόροι σποράς (43,2 
ευρώ), καλαμπόκι (άνω των 
60 ευρώ), αιγοπρόβατα (12 
ευρώ), βοοειδή (145-250 
ευρώ)

Αδύναμο το σενάριο για διόρθωση στις τιμές των 
λιπασμάτων

Πέτρος Γκόγκος
Agronews

Μια μικρή αποκλιμά-
κωση των τιμών σε βα-
σικές πρώτες ύλες που 
αξιοποιούνται από την 
βιομηχανία λιπασμάτων 
σημειώθηκε τις προη-
γούμενες ημέρες, χωρίς 
ωστόσο η κίνηση αυτή 
να διευκολύνει στην 
υπόθεση των υψηλών 
εισροών, αφού ο ορί-
ζοντας στην εν λόγω 
αγορά είναι γεμάτος με 
παράγοντες που υπαγο-
ρεύουν την παραμονή 
της στην άνω πλευρά 
του εύρους.

Αν και η ουρία υποχώ-
ρησε από το υψηλό των 
περίπου 1.100 δολαρί-
ων ο τόνος, η μέση τιμή 
της στις διεθνείς αγορές 

εξακολουθεί να αποτυ-
πώνεται με τετραψήφιο 
νούμερο (1.000 δολάρια 
την 4η εβδομάδα του 
Μαΐου), οι υπόλοιποι βα-
σικοί κωδικοί του δείκτη 
(DAP, MAP, UAN28 και 
UAN32) σημείωσαν νέα 
υψηλά. Ειδικοί αναλυτές 
της αγοράς αγροτικών 
πρώτων υλών, εκτιμούν 
ότι η μικρή διόρθωση 
στην τιμή της ουρίας δεν 
μπορεί να σηματοδοτή-
σει ακόμα ένα γύρισμα 
της αγοράς και την είσο-
δό της σε πτωτικό κανά-
λι.

Άλλωστε, για όσο οι 
τιμές των αγροτικών 
εμπορευμάτων παραμέ-
νουν και αυτές σε εν-
διαφέροντα επίπεδα, 
η ζήτηση για προϊόντα 

θρέψης θα διατηρείται 
κοντά στο δυναμικό που 
μπορεί να εξυπηρετήσει 
η προσφορά.

Η μέση τιμή για τον δι-
αμμωνιακό φώσφορο 
(DAP) ήταν τα 1.059 
δολάρια ο τόνος, νέο 
ιστορικό υψηλό. Σε νέο 
ιστορικό υψηλό βρέθηκε 
και η τιμή για τον μονο-
αμμωνιακό φώσφορο 
(ΜΑP) στα 1.083 δο-
λάρια ο τόνος. Σε νέες 
κορυφές βρέθηκε και η 
τιμή για τους τύπους λι-
πασμάτων αζώτου, UAN 
28 και UAN32, στα 624 
και 730 δολάρια ο τό-
νος αντίστοιχα, ενώ στα 
υψηλά του εύρους δια-
τηρήθηκε και το χλωρι-
ούχο κάλιο (ποτάσα) με 
881 δολάρια ο τόνος. 

Από την άλλη, η άνυδρη 
αμμωνία υποχώρησε σε 
ποσοστό μικρότερο του 
5%, στα 1.529 δολάρια 
ο τόνος.

Θέλει προγραμματισμό 
με ορίζοντα

Η εμπειρία των τελευ-
ταίων μηνών στις διε-
θνείς αγορές αγροτικών 
εμπορευμάτων, ήρθε 
να εδραιώσει μια συνή-
θεια που τηρούσαν ορ-
γανωμένοι παραγωγοί 
στη Βόρεια Αμερική και 
την Κεντρική Ευρώπη, η 
οποία θέλει προγραμμα-
τισμό καλλιεργειών, πω-
λήσεων και αγοράς εισ-
ροών σε βάθος έτους. 
Στο πρώτο TimaCulture 
Forum που έγινε την 
περασμένη Τρίτη 24 

Μαΐου, ο Γενικός Διευ-
θυντής της Timac Agro 
| ΛΥΔΑ Μπρούνο Κα-
χρίλας, ανέφερε ότι στη 
Γαλλία οι αγρότες έχουν 
ήδη πουλήσει από τώρα 
τα αλώνια του 2023. 
Υπό αυτήν την έννοια 
και προκειμένου να μην 
βρεθούν αντιμέτωποι με 
ελλείψεις, προχώρησαν 
και στην εξασφάλιση 
των απαιτούμενων εισ-
ροών που θα χρειαστούν 
στις σπορές το προσεχές 
φθινόπωρο. Με δεδομέ-
νο ότι αντίστοιχες κινή-
σεις γίνονται και στην 
Αμερική, φαίνεται ότι και 
για την επόμενη χρονιά η 
προσφορά εφοδίων θα 
βρεθεί σε οριακό σημείο, 
αφού ήδη έχει διαμορ-
φωθεί ζήτηση, όσο πα-
ράλληλα επιμένει ο γε-
ωπολιτικός παράγοντας 
που κόβει σημαντικό το-
νάζ πρώτων υλών, όπως 
το ποτάσιο (βασικός 
εξαγωγέας Λευκορωσία 
και Ρωσία), ενώ η ενερ-
γειακή κρίση διατηρεί 
στα ύψη το κόστος του 
φυσικού αερίου, βασι-
κής πρώτης ύλης για την 
παρασκευή λιπασμάτων 
αλλά και «καυσίμου» για 
τη λειτουργία των βιομη-
χανικών μονάδων.

Καναδάς και ΗΠΑ βάζουν 
μπρος για αύξηση της 
παραγωγής λιπασμάτων

Με τη Ρωσία και τη Λευ-
κορωσία να εξάγουν 
πάνω από το 40% της 
ποτάσας που κυκλο-
φορεί στην παγκόσμια 
αγορά, ορισμένοι τύποι 
λιπασμάτων δύσκολα 
θα μπορούσαν να δουν 

αποσυμπίεση των τιμών 
τους, για όσο καιρό συ-
ντηρείται η γεωπολιτι-
κή ένταση. Ήδη πάντως 
χώρες όπως οι ΗΠΑ και 
ο Καναδάς, εξετάζουν 
σοβαρά το ενδεχόμενο 
αύξησης της παραγωγής 
λιπασμάτων.

Στο πακέτο μέτρων που 
ανακοίνωσε πρόσφατα 
ο Αμερικανός πρόεδρος 
Τζο Μπάιντεν, περι-
λαμβάνεται  και σχέδιο 
αύξησης της παραγω-
γής λιπασμάτων των 
ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή,  
η καναδική εταιρεία λι-
πασμάτων Nutrien, η 
μεγαλύτερη στον κόσμο, 
εξετάζει να αυξήσει πε-
ραιτέρω την παραγωγή 
ποτάσας.

Τον Μάρτιο, η Nutrien 
είχε ανακοινώσει ότι 
σχεδίαζε να αυξήσει την 
παραγωγή της κατά σχε-
δόν 1 εκατ. τόνους  σε 
περίπου 15 εκατ. τόνους 
φέτος, ενώ θα μπορούσε 
να αυξήσει περαιτέρω 
σε 18 εκατ. τόνους την 
παραγωγή χωρίς κάποια 
μεγάλη επένδυση.
Η εκτίμηση της καναδι-
κής εταιρείας είναι ότι 
η ρωσική παραγωγή θα 
μειωθεί κατά 2 έως 6 
εκατ. τόνους φέτος  σε 
σχέση με την παραγωγι-
κή δυναμικότητά της που 
ανέρχεται σε 15 εκατ. 
τόνους. Η παραγωγή της 
Λευκορωσίας εκτιμάται 
ότι θα μειωθεί κατά 6 
έως 8 εκατ. τόνους ένα-
ντι 13 εκατ. τόνων που 
είναι η λειτουργική δυ-
ναμικότητά της.



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
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Οι παραπάνω καταχωρήσεις δεν αποτελούν διαφημιστικό προϊόν αλλά ενημέρωση των αναγνωστών
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  Πληροφορίες
Το γραφείο και οι συνεργάτες της Bee Project, δραστηριοποιούνται στον χώρο του real estate στην πόλη και στον νομό Καβάλας. Αποτελεί νέο μέλος της μεγάλης αλυσίδας της 
Bee Real Estate κι έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ακινήτων προς διάθεση.

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

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

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

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

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

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

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

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

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

Κωδικός: 351001-28
___________________

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

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

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

Κωδικός: 351001-11
___________________

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

Κωδικός: 351001-2038
___________________

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

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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

Κωδικός: 351001-14
___________________

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

Κωδικός: 351001-10
___________________

Γκαρσονιέρα, Αμυγδαλεώνας 
(Φίλιπποι), 33.000€ 971€/τ.μ..
Χαρακτηριστικά: 34τ.μ., 1 
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 0, WC: 1,  Θέρμανση: 
Κλιματισμός,  Έτος Κατασκευής: 
2021.

Κωδικός: 351001-9
___________________

Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλί-
τσα (Ελευθερές), 110.000€ 
2.037€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 54 τ.μ.,  1 
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: Όρο-
φος: 3, WC: 1,
Θέρμανση: Αυτόνομη Πετρέλαιο, 
Έτος Κατασκευής: 2019.

Κωδικός: 351001-34
___________________

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

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

___________________

Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλί-
τσα (Ελευθερές), 145.000€ 
2.132€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 68 τ.μ.,  2 
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Όροφος: 3, WC: 1, Θέρμανση: 
Αυτόνομη Πετρέλαιο,  Έτος Κα-
τασκευής : 2019.

Κωδικός:  351001-35
 ____________________

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

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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12 μήνες φυλάκιση γιατί έδειρε τη μητέρα του και την κλείδωσε στο σπίτι
Σε ποινή φυλάκισης 12 μη-
νών με αναστολή καταδικά-
στηκε χθες (26-05-2022) 
στο Τριμελές ένας κάτοικος 
από την Καβάλα, ο οποίος το 
2018 ξυλοκόπησε άγρια τη 
μητέρα του, μετά από καυγά.

Στη συνέχεια όπως έγινε 
γνωστό, την εγκατέλειψε 
κλειδωμένη στο διαμέρι-
σμα στο κέντρο της πόλης. 
Αφορμή για τον εφιάλτη της 
μητέρας, ήταν η διαμάχη με 
τον γιο της, για ένα σπίτι που 
ήταν στο όνομά της.

Όπως έγινε γνωστό, ο κατη-

γορούμενος το νοίκιαζε και 
έπαιρνε το ενοίκιο. Όταν το 
διαμέρισμα άδειασε η μη-
τέρα πήγε να το αναλάβει 
και κάλεσε τεχνικούς για 
να αποκαταστήσουν τις ζη-
μιές. Αντί για τους τεχνικούς 
όμως, είδε μπροστά της, τον 
γιο της, που μπήκε στο σπίτι 
με άγριες διαθέσεις.

Όπως είπε η άτυχη γυναίκα, 
πρώτα την κλώτσησε, την 
χαστούκισε και στη συνέχεια 
την έβρισε. Σύμφωνα με την 
εφημερίδα Πρωινή, η ηλικι-
ωμένη που βρέθηκε κλειδω-
μένη στο διαμέρισμα, τηλε-

φώνησε στον άλλο γιο της, 
που έφτασε λίγο αργότερα 
με αστυνομικούς. Την απε-
λευθέρωσαν με τη βοήθεια 
κλειδαρά.

Η άτυχη γυναίκα χρειάστη-
κε να νοσηλευτεί δύο ημέ-
ρες σε νοσοκομείο, από τα 
χτυπήματα που είχε δεχτεί. 
Κατά τη διάρκεια της δίκης, 
αναφέρθηκε ότι ο δράστης 
όλα αυτά τα χρόνια δεν της 
έχει ζητήσει ούτε μία συγ-
γνώμη.

Πηγη: Πρωινή

Άννα Κορακάκη
Παλεύω με μετατραυματικό στρες και ψυχοσωματικά νοσήματα

Η συγκλονιστική 
ανάρτηση της Ελληνίδας 
πρωταθλήτριας από τη 
Δράμα, για τον εφιάλτη 
που έζησε από το stalk-
ing ενός εμμονικού και 
επικίνδυνου «θαυμαστή» 
της που καταδικάστηκε 
σε 5 χρόνια φυλάκιση 
από το Μικτό Ορκωτό 
Δικαστήριο Καβάλας

Τ Τον εφιάλτη που έζησε 
όλα αυτά τα χρόνια, από 
έναν εμμονικό και δυνητικά 
επικίνδυνο άνθρωπο, 
όπως τον χαρακτήρισε, 
που εμφανιζόταν ως 
«θαυμαστής» της 
αλλά στην ουσία τις 
δημιούργησε τεράστια 
προβλήματα όπως αϋπνίες, 
κόπωση, καταθλιπτικά 
επεισόδια, έντονο αίσθημα 
ανασφάλειας, αγωνίας 
και γενικευμένο άγχος, 
περιγράφει με ανάρτηση 
της στον προσωπικό της 
λογαριασμό στο fb η Άννα 
Κορακάκη.

Η περιπέτεια της Ελληνίδας 
Ολυμπιονίκη από τη Δράμα, 
που ήταν θύμα stalk-

ing, έγινε γνωστή από την 
εκδίκαση της υπόθεσης 
της στο Μικτό Ορκωτό 
Δικαστήριο Καβάλας πριν 
από λίγες ημέρες, όπου 
ο Γεωργιανής καταγωγής 
«stalker» καταδικάστηκε σε 
5 χρόνια φυλάκιση.

Με αφορμή την τελεσίδικη 
απόφαση της δικαιοσύνης 
η Άννα Κορακάκη θέλησε 
να μοιραστεί με όλους τους 
φίλους της τις τραγικές 
επιπτώσεις που είχε για την 
ίδια όλο αυτό που έζησε, 
τόσο ως προσωπικότητα 
όσο και ως αθλήτρια. 
Μάλιστα το αποκορύφωμα 
των επιθέσεων του 
συγκεκριμένου ανθρώπου 
ήρθε μόλις λίγες ημέρες 
πριν αναχωρήσει για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο, γεγονός που σαφώς 
επηρέασε την απόδοση της.

Η Κορακάκη κάνει λόγο 
για έναν άνθρωπο που 
είχε γίνει σκιά της, άφηνε 
παντού ανθοδέσμες και 
στην κυριολεξία ήταν 
διαρκώς γύρω, παρά τις 
συστάσεις που δεχόταν 

απ’ όλους όσους γνώριζαν 
την κατάσταση, τον πατέρα 
της ακόμα και από την 
Αστυνομία.

Η συγκλονιστική κατάθεση 
ψυχής της πρωταθλήτριας 
σκοποβολής καταλήγει 
με ευχαριστίες προς το 
δικαστήριο της Καβάλας 
που καταδίκασε τον 
«stalker» στην ανώτατη 
δυνατή ποινή αλλά και την 
επισήμανση ότι ο άνθρωπος 
αυτός θα εκτίσει μικρότερή 
ποινή στις φυλακές.

«Υποφέρω από αϋπνίες, 
κόπωση, καταθλιπτικά 
επεισόδια, έντονο 
αίσθημα ανασφάλειας, 
αγωνίας και γενικευμένο 
άγχος»

«Δεν είναι θαυμαστής. 
Προσβάλλονται όσοι 
πραγματικά θαυμάζουν και 
σέβονται την αθλητική μου 
πορεία και τις προσπάθειές 
μου. Δεν είναι ερωτευμένος· 
προσβάλλεται ο έρωτας, 
που είναι τόσο όμορφος. 
Είναι εμμονικός και 
δυνητικά επικίνδυνος. 

Παρακολουθούσε κάθε 
μου κίνηση, τους φίλους 
και τον σύντροφό μου· είχε 
γίνει η σκιά μου. Έβρισκα 
παντού ανθοδέσμες. Ήταν 
διαρκώς γύρω μου. Παρά 
τις συστάσεις όλων μας, 
ακόμη και του πατέρα μου, 
αλλά και της αστυνομίας, 
να σταματήσει κάθε του 
ενέργεια, εκείνος συνέχιζε.

Ώσπου, επιχείρησε με 
φίλο του να μπουν στο 
διαμέρισμά μου, όταν 
ήμουν μόνη. Παλεύω με 
μετατραυματικό στρες και 
ψυχοσωματικά νοσήματα. 
Υποφέρω από αϋπνίες, 
κόπωση, καταθλιπτικά 
επεισόδια, έντονο αίσθημα 
ανασφάλειας, αγωνίας 
και γενικευμένο άγχος. 
Αυτά προκαλεί το “stalk-
ing”. Η προσπάθεια να 
παραμείνω παραγωγική 
και σε άριστο επίπεδο 
αθλητικά, με εξουθένωνε. 

Οι φοβίες μου εντάθηκαν, 
όταν πληροφορήθηκα, ότι 
ασκούσε στο παρελθόν 
σωματική βία στην πρώην 
σύζυγό του. Ξημερώματα 13 
Ιουλίου 2021· η κορύφωση. 
Βάζει φωτιά και καίει 
ολοσχερώς το αυτοκίνητο 
του συντρόφου μου. Όλα 
αυτά, πέντε ημέρες πριν 
μπω στο αεροπλάνο για το 
Τόκιο. Ενόψει Ολυμπιακών 
Αγώνων, είχα «παραλύσει» 
ψυχικά. Βλέποντας το 
αυτοκίνητο στάχτη, έτρεμα 
στη σκέψη ότι μπορεί να 
βλάψει τους δικούς μου. 
Έτσι, ενώ βρισκόμουν στην 
Ιαπωνία, πνευματικά ήμουν 
στην Ελλάδα. Αγωνίστηκα 
με κάκιστη ψυχολογία κι 
ελάχιστη συγκέντρωση. Το 
ότι μπήκα σε δύο τελικούς 
Ολυμπιακών και τερμάτισα 
με δύο 6ες θέσεις, για 
‘μένα ήταν άθλος. Πολλοί 
ίσως καταλάβετε τώρα, 
γιατί μετά τους αγώνες 

δήλωσα στα μέσα: «Καλό 
είναι ο κόσμος να μην είναι 
αυστηρός με τους αθλητές». 
Γενικώς μην (κατά-)κρίνετε. 
Δεν ξέρεις ποτέ τί περνάει 
ο άλλος.

Υ.Γ 1): Το Μικτό Ορκωτό 
Δικαστήριο Καβάλας 
τον καταδίκασε σε ποινή 
φυλάκισης 5 ετών. Τους 
ευχαριστώ θερμά, διότι 
δεν αναγνώρισαν κανένα 
ελαφρυντικό και δεν 
χορήγησαν ανασταλτικό 
αποτέλεσμα στην έφεση. 
Έκαναν από μεριάς τους 
το καλύτερο δυνατό· 
δυστυχώς όμως, βάσει 
νομοθετικού πλαισίου, ο 
πραγματικός χρόνος που 
θα εκτίσει, είναι τρομακτικά 
μικρότερος των 5 χρόνων.

Υ.Γ 2): Οι φωτογραφίες 
είναι ό,τι πιο «ωμό» έχω 
αναρτήσει. Κάπως έτσι 
βίωσα το “stalking”».
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Η ανάρτηση του ιδιοκτή-
τη της ΠΑΕ ΑOΚ στον 
προσωπικό του λογα-
ριασμό στο fb με την 

οποία επισημοποιείται η 
συνεργασία του με τον 
Δημήτρη Μελισσανίδη

Ως την μεγαλύτερη επένδυ-
ση στην επιχειρηματική του 
καριέρα χαρακτηρίζει το 
project της Νέας Ηρακλί-
τσας ο Άλεξ Χαντιτάτζι. Με 
ανάρτηση του στον προσω-
πικό του λογαριασμό στο fb 
ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΟΚ 
επισημοποιεί τη συνεργα-
σία του με τον ιδιοκτήτη 
της ΑΕΚ Δημήτρη Μελισ-
σανίδη για την υλοποίηση 
της επένδυσης η οποία θα 
φτάσει στα 480 εκατ.

Σύμφωνα με το πλάνο που 
υπάρχει στο χώρο θα δη-

μιουργηθούν βίλες που 
θα κοστίζουν από 600 χιλ. 
ευρώ έως 1.880.000 κα-
θώς και ένας πεντάστερο 
ξενοδοχείο και θα απευθύ-
νεται σε επενδυτές που θα 
θελήσουν να αποκτήσουν 
τη «χρυσή βίζα» που στην 
ουσία αποτελεί διαβατήριο 
για την ΕΕ.

Η ανάρτηση του Άλεξ Χα-
ντιτάτζι αναφέρει σχετι-
κά: «Μετά από 2,5 χρόνια 
σκληρής δουλειάς και σχε-
διασμού, είμαι πέρα για 
πέρα ενθουσιασμένος που 

αγόρασα αυτό το εξαιρε-
τικό ακίνητο στη Βόρεια 
Ελλάδα και συνεργάστηκα 
με κάποιους από τους κο-
ρυφαίους επιχειρηματίες 
της Ελλάδας τον Δημήτρη 
Μελισσανίδη και τον Γιώρ-
γο Μελισσανίδη για να το 
αναπτύξω.

Πρόκειται για ένα έργο 480 
εκατομμυρίων ευρώ ($655 
εκατομμύρια CAD), από το 
οποίο θα δημιουργηθούν 
όμορφες πολυτελείς βί-
λες και ένα ξενοδοχείο 5 
αστέρων και θέρετρο! Οι 

βίλες μας θα κοστίζουν από 
€599.000- €1.880.000, γε-
γονός που θα δώσει επίσης 
τη δυνατότητα στους αγο-
ραστές μας να αποκτήσουν 
ένα πολύτιμο διαβατήριο 
ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αυτό το έργο θα δημιουρ-
γήσει επίσης πάνω από 250 
θέσεις εργασίας στη βόρεια 
Ελλάδα και θα σηματοδο-
τήσει και τη μεγαλύτερη 
επένδυση μου στην επιχει-
ρηματική μου καριέρα»!

Άλεξ Χαντιτάτζι
Η επένδυση στην Αλάνα της Ηρακλίτσας θα είναι η 
μεγαλύτερη στην επιχειρηματική μου καριέρα
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Ο 26χρονος μεσοαμυντι-
κός ξετύλιξε το κουβάρι 
των τελευταίων μηνών 
και δήλωσε περήφανος 
για τη μεγάλη προσπά-
θεια που έγινε

Στον “City of Primo 106.1” 
μίλησε ο αρχηγός της Κα-
βάλας, Γιάννης Καζαντζί-
δης. 

Ο 26χρονος μεσοαμυντι-
κός, που έδωσε λύσεις ως 
δεξιός μπακ και αμυντικός 
χαφ, επέστρεψε το χειμώ-
να στον ΑΟΚ για ακόμα μια 
θητεία, μετά από ένα σύ-
ντομο πέρασμα μισού χρό-
νου από τον Πανδραμαϊκό, 
λόγω των γνωστών δυσμε-
νών συνθηκών στην εκκίνη-
ση των “γαλάζιων”.

Ο έμπειρος Καβαλιώτης ξε-
τύλιξε το κουβάρι των τε-
λευταίων μηνών, εξήρε τη 
συμπαράσταση του κόσμου 
και δήλωσε περήφανος για 
τη μεγάλη προσπάθεια που 
έγινε, σε αυτό το όμορφο 
ταξίδι, που μόνο για 2 πό-
ντους δεν έφερε σωτηρία, 
παρά το μεγάλο μειονέκτη-
μα, όχι μόνο στα 7 πρώτα 
ματς, όπως ξεκαθάρισε ο 
ίδιος.

 Ο Καζαντζίδης στάθηκε 
στην προσπάθεια “αναγέν-
νησης” της ιστορικής ομά-
δας με μπροστάρη τον Άλεξ 
Χαντιτάγκι και δηλώνει 
αφενός οτι θέλει να μείνει 

και αφετέρου οτι υπάρχουν 
τα εφόδια για πρωταθλητι-
σμό και καλύτερες μέρες.

Αναλυτικά οι τοποθετή-
σεις του:

Για το αν αυτή τη φορά 
το “ταξίδι” είχε σημασία 
βάσει δυσκολιών κυρίως 
ως προς τη διαδρομή και 
όχι τόσο ως τον τελικό 
προορισμό, δεδομένου 
οτι το πάλεψαν, ως μα-
χητές που δε κατέθεσαν 
ποτέ τα όπλα: 

”Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο 
ταξίδι για την ομάδα και 
την πόλη της Καβάλας. Είχε 
πάρα πολλές αντιξοότητες. 
Την προηγούμενη σεζόν η 
ομάδα τερμάτισε δεύτερη, 
ανέβηκε στη Σούπερ Λιγκ 
2. Η Καβάλα ουσιαστικά για 
6 μήνες δεν υπήρχε. Γιατί 
πρέπει να βάλουμε καλά 
στο μυαλό μας, οτι Νοέμ-
βριο και Δεκέμβριο, για 
δυο μήνες που ξεκίνησε η 
Σούπερ Λιγκ 2, η Καβάλα 
αγωνιζόταν με παιδιά που 
δεν είχαν καμία σχέση με 
το ποδόσφαιρο. Ήταν μια 
κίνηση της διοίκησης για να 
μπορέσει η ομάδα να πάρει 
μέρος στο πρωτάθλημα. 
Έπειτα ήρθαν πάρα πολλά 
παιδιά, από διάφορα μέρη 
του κόσμου, για να μπορέ-
σουμε να κάνουμε ένα καλό 
σύνολο και να ανταπεξέλ-
θουμε στις δυσκολίες του 
πρωταθλήματος, για το δύ-
σκολο στόχο που είχαμε, για 
την παραμονή. Ήρθε ένας 
προπονητής από τη Γερμα-
νία, ο Αλεξάντερ Νούρι, με 
πολύ μεγάλες παραστάσεις 
και πολύ μεγάλη εμπειρία. 
Έπρεπε να προσαρμοστεί 
στα ελληνικά δεδομένα και 
στο ελληνικό ποδοσφαιρικό 
επίπεδο. Η ομάδα μονταρί-
στηκε ουσιαστικά μέσα σε 
ένα μήνα. Πρέπει να βάλου-
με κάτω σε τι επίπεδα προ-
πόνησης βρισκόταν ο κάθε 
παίκτης, τι προετοιμασία 
είχε κάνει, που αγωνιζόταν, 
σε ποια χώρα, σε τι επίπε-

δο. Όλα αυτά τα κομμάτια 
έπρεπε να τα ενώσουμε για 
να παρουσιαστούμε στους 
αγώνες όσο πιο δυνατοί και 
καλοί μπορούμε”.

Για το πώς βίωσε ο ίδιος, 
ως Καβαλιώτης, αρχη-
γός και παίκτης που έχει 
θητεύσει ξανά, σε μεγά-
λο φάσμα κατηγοριών, 
αυτή την πορεία: 

“Η ομάδα ήταν πάρα πολύ 
κοντά στο να πιει νερό, 
αλλά δεν έφτασε, μόνο για 
δυο βαθμούς. Για μένα προ-
σωπικά ήταν πολύ όμορφο 
ταξίδι. Είδαμε επιτέλους 
στο γήπεδο πάρα πολύ κό-
σμο. Εγώ προσωπικά είχα 
να δω τέτοιες εικόνες από 
τότε που ήμουν μικρό παι-
δί, που πήγαινα στο γήπεδο 
στην Α΄ Εθνική. Ο κόσμος 
στήριξε την προσπάθεια 
της Καβάλας. Στο τέλος, 
μπορούμε να πούμε… μόνο 
περηφάνια για την Καβάλα. 
Σε πάρα πολλά παιχνίδια ο 
κόσμος της Καβάλας έδωσε 
βροντερό παρών. Είδε την 
προσπάθεια της διοίκησης 
από το καλοκαίρι μέχρι το 
χειμώνα και τους παίκτες 
ειδικά, όταν σε κάθε αγώνα 
έβλεπαν οτι μπαίναμε μέσα 
για να πάρουμε το τρίπο-
ντο, για να μπορέσουμε να 
επιβιώσουμε”.

Για τις συγκεκριμένες δυ-
σκολίες, λόγω έλλειψης 
προετοιμασίας τον Γενά-
ρη, της πίστωσης χρόνου 
που ήταν μια πολυτέλεια 
που δεν υπήρξε, και του 
μεγάλου “μείον” της 
εκκίνησης και ενώ δεν 
υπήρχε “κορμός” αλλά 
30 νέα αποκτήματα: 

“Εμείς είμαστε επαγγελ-
ματίες ποδοσφαιριστές, το 
μόνο που κοιτάξαμε τα προ-
ηγούμενα παιχνίδια ήταν να 
παίρνουμε τους τρεις βαθ-
μούς για να σωθεί η ομά-
δα. Το εξωαγωνιστικό δε 
μας αφορά, εμείς πρέπει να 
κάνουμε σωστά τη δουλειά 

μας. Το οτι η ομάδα έφτασε 
σε τόσο κοντινό σημείο για 
να σωθεί η παρτίδα είναι 
πάρα πολύ σημαντικό. Δεν 
είναι μόνο 7 παιχνίδια μεί-
ον, είναι ίσως 7-8 παιχνίδια 
ακόμα μέχρι να μονταριστεί 
η ομάδα. Ακόμα καλά καλά 
δεν γνωρίζαμε τα ονόμα-
τα των συμπαικτών μας. Ο 
μόνος κορμός ήταν ο Κυρί-
τσης, ο Θωμαϊδης, ο Στίκας 
και εγώ γνωριζόμασταν”.

Για το αν μπορούσαν πα-
ρόλα τα εμπόδια να φτά-
σουν στο μεγάλο θαύμα 
και τον τεράστιο άθλο, 
ακόμα και με αυτές τις 
γνωστές συνθήκες της 
εκκίνησης: 

“Σίγουρα τις ευθύνες πρέ-
πει να τις πάρουμε εμείς και 
τις παίρνουμε εμείς, 100%. 
Πιστεύω οτι φέτος έπαιξε 
πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οτι 
χάσαμε αρκετούς βαθμούς 
εντός έδρας. Μπήκε το… 
πρέπει και εφόσον μπαίνει 
το πρέπει, δημιουργείται 
άγχος και πίεση. Τα δίνα-
με όλα για τη νίκη, κάποια 
πράγματα δε μας έβγαιναν. 
Πιστεύω οτι χάθηκε η πα-
ραμονή στα εντός έδρας 
ματς”.

Για το αν υπάρχει ελπι-
δοφόρα συνέχεια και 
“αύριο” υψηλών προσ-
δοκιών, παρόντος ξανά 
του Άλεξ Χαντιτάγκι, σε 
συνεργασία με τον Ερα-
σιτέχνη αν η ομάδα δεν 
είναι στη Σούπερ Λιγκ 2, 
όπως και το μήνυμα για 
πρωταγωνιστικό ρόλο, 
άσχετα με την κατηγορία 
συμμετοχής: 

“Φυσικά, οι άνθρωποι της 
ομάδας και το προπονη-
τικό τιμ μόλις τελείωσε το 
τελευταίο ματς με τη Βέ-
ροια, ήδη από την επόμενη 
μέρα σχεδιάζουν το αύριο 
της ομάδας. Έχουν γίνει 
κάποιες επαφές, θέλουν οι 
άνθρωποι, ο ιδιοκτήτης, σε 
συνεργασία με τον Ερασι-

τέχνη, να κρατήσουν σίγου-
ρα το βασικό κορμό. Έχου-
με απόλυτη εμπιστοσύνη 
στη διοίκηση, όπως έδειξε 
και τους προηγούμενους 
μήνες, τα έβαλε με όλους 
και με όλα για να κατέβει η 
ομάδα στη Σούπερ Λιγκ 2. 
Εμείς όμως πρέπει να κοι-
τάμε μόνο το αγωνιστικό 
και το ποδοσφαιρικό κομ-
μάτι. Και οι ποδοσφαιριστές 
αυτή τη στιγμή ακολουθούν 
το κομμάτι της μεταβατικής 
περιόδου και ευχόμαστε 
ο,τι καλύτερο για την ομά-
δα, στο τέλος, μόλις παρ-
θούν οι αποφάσεις”.

Για τα κέρδη μιας χρο-
νιάς που δεν έφερε αγω-
νιστικά τη σωτηρία, και 
τα μηνύματα που προ-
έκυψαν, εκτός από το 
γεμάτο γήπεδο και την 
τιτάνια προσπάθεια, για 
ένα ρόστερ που σε νορ-
μάλ συνθήκες λογικά θα 
πετύχαινε εύκολα τη σω-
τηρία: 

“Για μένα έπαιξε πολύ με-
γάλο ρόλο η έλλειψη προ-
ετοιμασίας, είναι το βασι-
κό στάδιο όταν μια ομάδα 
κατεβαίνει σε ένα πρωτά-
θλημα. Αλλά η σύμπλευση 
του κοινού, που ήρθε στο 

γήπεδο, με την προσπά-
θεια που κάναμε όλοι οι 
ποδοσφαιριστές, με το ότι 
σε κάθε αγώνα πρέπει να 
παίρνουμε κάτι, έτσι ώστε 
να μπορούμε να κοιτάμε με 
αισιοδοξία το μέλλον και 
η ομάδα μας να μείνει στη 
Σούπερ Λιγκ 2, ήταν ένα 
πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. 
Οι εικόνες που ζήσαμε στο 
Ανθή Καραγιάννη θύμισαν 
κάτι από παλιά, από Α΄ 
Εθνική. Οτι υπάρχει αντί-
κτυπος από τον κόσμο, όχι 
μόνο της Καβάλας, αλλά 
από όλη την Ελλάδα, ότι η 
ομάδα κατέβηκε και έκανε 
έναν άθλο, για να μπορέσει 
να σώσει την παρτίδα, φυ-
σικά, εκτιμάμε το γεγονός 
οτι η ομάδα προσπάθησε, 
πάλεψε. Έτσι είναι το ποδό-
σφαιρο, δεν είναι πάντα χα-
ρές, οι περισσότερες είναι 
λύπες. Καλό είναι από αυτό 
να βγούμε πιο αγωνιστικοί, 
πιο δυνατοί, με περισσότε-
ρο πάθος για τη νέα χρονιά, 
είτε η ομάδα αγωνιστεί στη 
Γ΄ Εθνική, είτε στη Β΄. Με 
βάση το οτι παίζουμε στην 
Καβάλα, μια ιστορική ομά-
δα και οτι η ομάδα πρέπει 
να επιστρέψει επιτέλους 
εκεί που ανήκει, στην Α΄ 
Εθνική”.

Καζαντζίδης
Η Καβάλα έφτασε πολύ κοντά να πιεί νερό…



Μ’ ένα εκπληκτικό αθλη-
τικό event “κλείνει” ο 
Μάϊος στον δήμο Καβά-
λας, όπου διοργανώθηκε 
για πρώτη φορά αγώνας 
τριάθλου Sprint και Ολυ-
μπιακής απόστασης, ενώ 
κύριος πρωταγωνιστής 
εκτός από τους αθλητές 
ήταν και τα παιδιά για 
να γνωρίσουν αθλήματα, 
όπως η κολύμβηση, το 
τρέξιμο και το ποδήλατο.
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Καβάλα
Μεγάλη επιτυχία και πολλές συμμετοχές στο 1ο Blue City Multi-
sport Event

Γέμισε χαμόγελα η 
Παραλιακή Ζώνη της 
Καβάλας για την διε-
ξαγωγή μετά από δύο 
χρόνια του Kavala 
Night City Run!

Με την τελετή της απο-
νομής μεταλλίων από 
τους Αντιδημάρχους Οι-
κονομικών, Γιάννη Προ-
μούσα και Παιδείας και 
Πολιτισμού, Απόστολο 

Μουμτσάκη και την Πρό-
εδρο της Δευτεροβάθμι-
ας Σχολικής Επιτροπής 
του Δήμου Καβάλας, 
Ανθή Χατζηφραντζή, 
έκλεισε το βράδυ του 
Σαββάτου ο κύκλος των 
αγωνισμάτων της δεύτε-
ρης μέρας του Blue City 
Multisport Event (Open 
Water Swimming – 
Kavala Night City Run)!

Επέστρεψε το Kavala Night City Run στην Καβάλα

Ημέρα αθλοπαιδείας με 
αγώνες στίβου για μά-
θητες πραγματοποίηθηκε 
το πρωί της Πέμπτης 26 
Μαΐου στο γήπεδο Ανθή 
Καραγιάννη. Στα αθλή-
ματα αυτά συμμετείχαν 
μαθητές της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης από 
όλα τα σχολεία της Π.Ε 

Καβάλας. Ενώ φέτος η 
ημέρα αυτή ήταν ξεχωρι-
στή, όπως τονίζουν οι δι-
οργανωτές της δράσης, 
καθώς στην Καβάλα, 
βρέθηκε ο πρώην Παγκό-
σμιος πρωταθλητής στο 
ακόντισμα, Κώστας Κα-
τσούλης, ο οποίος έλαβε 
και τιμητική πλακέτα.

Καβάλα
Επέστρεψε η ημέρα αθλοπαιδείας μετά απο δύο χρόνια


