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Θράκη
Ο Τουρκικός αναθεωρητισμός 

αγγίζει τη μειονότητα

Σταϊκούρας
Από τον Ιούλιο νέα 

ενίσχυση για τα καύσιμα, 
με ορίζοντα τριμήνου

Υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας ο 
Ντίνος Κλειτσιώτης

Απολογισμός 1000 ημέρων 
Δημαρχου Νεστου
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Καβάλα
Σύντομα ξεκινούν 

οι εργασίες για 
την Ανάπλαση 
της Πλατείας 
Καπνεργάτη

Alex Haditaghi
Δεν είμαι ο επενδυτικός 
Όμιλος που αναφέρει ο 

κύριος Μπέος
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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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Θράκη
Ο Τουρκικός αναθεωρητισμός αγγίζει τη μειονότητα

Νέο μέτωπο στη Θρά-
κη;  
Θέτουν την Τουρκία 
ως εγγυητή της «μει-
ονότητας»

Παράλληλα με την προ-
κλητική (και επικίνδυνη) 
ρητορική, από πλευράς 
Τουρκίας για το καθε-
στώς και την «αποστρα-
τικοποίηση» των νησιών, 
στη Θράκη συμβαίνουν 
μία σειρά από γεγονό-
τα τα οποία είναι ισάξια 
και ίσως έχουν μεγαλύ-
τερη βαρύτητα από τις 
απειλές της γειτονικής 
χώρας. Και αυτό διό-
τι στη Θράκη υπάρχει η 
άποψη από την πλευρά 
της Άγκυρας πως υπάρ-
χει «Τουρκική μειονότη-
τα». Η κεφαλαιοποίηση 
αυτής της «ύπαρξης» 
λοιπόν δίνει στην άλλη 
πλευρά του Αιγαίου – 
κατά την άποψη της – 
νέο έδαφος για επιπλέ-
ον λεονταρισμούς.

Οι κινήσεις αυτές γίνονται 
μάλιστα στον απόηχο των 
δηλώσεων του βουλευτή 
Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙ-
ΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ, που για 

πρώτη φορά τόνισε πως 
«Δεν είναι αποστολή των 
προξένων τα εσωτερικά ζη-
τήματα της μειονότητας»

Στη συνέχεια ήρθαν οι απει-
λές κατά του συγκεκριμένο 
βουλευτή… Διαβάζοντας 
τη μειονοτική εφημερίδα 
Βirlik στην ηλεκτρονική της 
έκδοση, μαθαίνουμε πως 
τόσο ο Ιλχάν Αχμέτ, όσο και 
ο Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ 
Μουμίν διαγράφηκαν από 
τη λεγόμενη «Συμβουλευτι-
κή Επιτροπή της Τουρκικής 
Μειονότητας της Δυτικής 
Θράκης». Η συγκεκριμένη 
επιτροπή συνεδρίασε την 
Κυριακή 12 Ιουνίου 2022.
Στην ανακοίνωση που εξέ-
δωσε μετά τη συνεδρίαση 
πέρα από την παύση των 
Ιλχάν Αχμέτ και Οντέρ 
Μουμίν διαβάζουμε πως:

«Κανείς μειονοτικός μέ-
χρι τώρα δεν έκανε το 
μεγάλο λάθος να δημι-
ουργήσει πολιτικό ζή-
τημα φθείροντας μει-
ονοτικά ιδρύματα και 
οργανισμούς»

«Εγγυητής της μειονότητάς 
μας, που εμπιστεύτηκε στην 
Ελλάδα είναι η μητέρα πα-

τρίδα Τουρκία, με όλα τα δι-
καιώματά της που προστα-
τεύονται από τη Συνθήκη 
Ειρήνης της Λωζάνης που 
υπογράφηκε στις 24 Ιου-
λίου 1923, είναι φυσικά η 
Δημοκρατία της Τουρκίας. 
Γι’ αυτό λέγεται «Μητέρα 
Πατρίδα». Κατά καιρούς γί-
νονται επισκέψεις υψηλού 
επιπέδου στη μειονότητά 
μας από την πατρίδα και 
οι αδικίες που έχουμε υπο-
στεί εκφράζονται και από 
αυτούς τους επισκέπτες. 
Παρακολουθούν ακόμη και 
τα παράπονα που βιώνουμε 
μέσω της εκπροσώπησής 
τους στη χώρα που έχουν 
εμπιστευτεί. Πώς και γιατί 
ενοχλεί αυτή η κατάσταση 
κάποιον που είναι βουλευ-
τής μειονότητας και δήμαρ-
χος;»

Δηλαδή βλέπουμε πως η 
συγκεκριμένη επιτρο-
πή θεωρεί πως υπάρχει 
«τουρκική μειονότητα» 
την οποία με τη συνθήκη 
της Λωζάνης η «Μητέ-
ρα Πατρίδα», η Τουρκία 
δηλαδή την έχει εμπι-
στευτεί στην Ελλάδα με 
τη Συνθήκη της Λωζά-
νης. Κάτι ως εγγυήτρια 
δύναμη σύμφωνα με το 

συμβούλιο (θυμίζει Κύ-
προ…).

Σε άλλο σημείο της παρα-
πάνω παραγράφου διαπι-
στώνουμε πως στις όποιες 
ιδιωτικές επισκέψεις Τούρ-
κων αξιωματούχων στην 
περιοχή (έτσι περιγράφο-
νται και όχι ως επίσημες) 
οι της «τουρκικής μειονό-
τητας» εκφράζουν τα πα-
ράπονα και τις αδικίες που 
έχουν βιώσει από την Ελ-
λάδα!

Η έμμεση όμως πλην σαφή 
αναφορά στην ανακοίνωση 
πως η Τουρκία αποτελεί 
εγγυητή της «μειονότητας» 
θα πρέπει να προβληματί-
σει τα μέγιστα την Ελληνι-
κή πλευρά. Παράλληλα θα 
πρέπει να μπει κάτω από 
διαφορετικό πρίσμα το κα-
θεστώς των επισκέψεων 
Τούρκων αξιωματούχων 
στην περιοχή της Θράκης.
Και εδώ πλέον μιλάμε 
για ανθρώπους και όχι 
για έδαφος. Με σχεδόν 
ίδιες αφορμές έγινε η 
εισβολή στην Κύπρο 
και για να γίνουμε πιο 
επίκαιροι η εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία.

Να θυμίσουμε πως στα 
τέλη Μαρτίου του 2021 τη 
Θράκη επισκέφτηκε «ιδιω-
τικά» ο τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου με τον Πανελ-
λήνιο Σύλλογο Πομάκων 
να τονίζει πως είναι ανεπι-
θύμητος στα Πομακοχώρια 
της Θράκης.

Το πλήρες κείμενο της 
ανακοίνωσης της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής 
της Τουρκικής Μειονό-
τητας της Δυτικής Θρά-
κης

«Ως Τουρκική Μειονότητα 
Δυτικής Θράκης, πρόκειται 
να συμπληρώσουμε τον 
πρώτο αιώνα της ανάθεσής 
μας στην Ελλάδα. Μέχρι 

σήμερα κανένας βουλευτής 
και δήμαρχος της μειοψη-
φίας δεν έχει κάνει τόσο 
μεγάλο λάθος ώστε να 
φθείρουν και να προσβάλ-
λουν μειονοτικά ιδρύματα 
και οργανισμούς και να δη-
μιουργούν πολιτικό υλικό. 
Εν ολίγοις, δεν εμπλέκεται 
σε στάσεις και συμπεριφο-
ρές που θα έβλαπταν την 
αιωνόβια στάση και γραμμή 
δράσης της μειονότητας.

Κάνοντας δηλώσεις που 
θα ταπεινώνουν ανοιχτά 
τις οργανώσεις και τους 
διαχειριστές εκείνων των 
οργανώσεων, που αποτε-
λούν τα δομικά στοιχεία 
της μειονότητας για να επι-
τύχουν τις δικές τους πολι-
τικές φιλοδοξίες στο τέλος 
ενός αιώνα, αδιαφορώντας 
για τις αρχές και τις αρχές 
της τουρκικής μειονότη-
τας της Δυτικής Θράκης 
Συμβουλευτική Επιτροπή, 
της οποίας είναι μέλη, και 
αγνοώντας τις προειδο-
ποιήσεις μας προς αυτούς, 
εκφράζουμε με ξεκάθαρη 
γλώσσα ότι οι δρόμοι μας 
δεν διασταυρώνονται πλέ-
ον με τον Αναπληρωτή Ρο-
δόπης İlhan Ahmet και τον 
δήμαρχο Yassıköy Önder 
Mümin, που θέλουν να 
περπατήσουν το μονοπάτι 
στη γραμμή με τις προτιμή-
σεις τους.

Εγγυητής της μειονότητάς 
μας, που εμπιστεύτηκε στην 
Ελλάδα η μητέρα πατρίδα 
Τουρκία, με όλα τα δικαι-
ώματά της που προστα-
τεύονται από τη Συνθήκη 
Ειρήνης της Λωζάνης που 
υπογράφηκε στις 24 Ιου-
λίου 1923, είναι φυσικά η 
Δημοκρατία της Τουρκίας. 
Γι’ αυτό λέγεται «Μητέρα 
Πατρίδα». Κατά καιρούς γί-
νονται επισκέψεις υψηλού 

επιπέδου στη μειονότητά 
μας από την πατρίδα και 
οι αδικίες που έχουμε υπο-
στεί εκφράζονται και από 
αυτούς τους επισκέπτες. 
Παρακολουθούν ακόμη και 
τα παράπονα που βιώνουμε 
μέσω της εκπροσώπησής 
τους στη χώρα που έχουν 
εμπιστευτεί. Πώς και γιατί 
ενοχλεί αυτή η κατάσταση 
κάποιον που είναι βουλευ-
τής μειοψηφίας και δήμαρ-
χος;

Με λύπη είμαστε μάρτυ-
ρες ότι αυτά τα δύο άτο-
μα έχουν χάσει κάθε συ-
ναισθηματικό δεσμό με τη 
μειονότητα και ότι η ταυ-
τότητα, η παρουσία και το 
μέλλον μας δεν σημαίνουν 
πλέον τίποτα για αυτά. Για 
το λόγο αυτό, τα μέλη της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Τουρκικής Μειονότητας 
Δυτικής Θράκης αποφά-
σισαν ότι υπήρχε αναντι-
στοιχία μεταξύ των στόχων 
του βουλευτή İlhan Ahmet 
και του δημάρχου Önder 
Mümin και των στόχων της 
οργάνωσής μας στη συνά-
ντηση που έγινε την Κυρια-
κή 12 Ιουνίου και απέλυσαν 
και τους δύο. εξ αυτών από 
τα μέλη του Συμβουλευτι-
κού Συμβουλίου της Τουρ-
κικής Μειονότητας Δυτικής 
Θράκης. Ανακοινώνει με 
σεβασμό στα μέλη του και 
στο κοινό».

Δημήτρης Καστώρης
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Καβάλα
Σύντομα ξεκινούν οι εργασίες για την Ανάπλαση της 
Πλατείας Καπνεργάτη

Η πλατεία καπνεργάτη 
και η ευρύτερη περιοχή 
κοντά της έχουν μετα-
τραπεί ήδη σε ένα μεγά-
λο εργοτάξιο.
Aυτή η κατάσταση δημι-
ουργήθηκε όχι εξαιτίας 
των έργων ανάπλασης 
στο σημείο αλλά εξαιτίας 
των έργων που αφορούν 

όλα τα υπόλοιπα δίκτυα

Όπως επισήμανε ο προ-
ϊστάμενος Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου 
Καβάλας Μάκης Χα-
ραλαμπίδης στο ENA 
Channel τοο έργο φαίνε-
ται πως έχει αργήσει να 
ξεκινήσει.

Αυξητική τάση κρουσμάτων κορονοϊού στο Ν. Καβάλας
Λίγες μόνο μέρες μετά 
την άρση των περιορι-
στικών μέτρων στον Ν. 
Καβάλας τα κρούσματα 
κορονοϊού εμφανίζουν 
αυξητική τάση, γεγονός 
που ήταν αναμενόμενο 
καθώς οι πολίτες δεν 
τηρούν πλέον τα μέτρα 
προστασίας και ούτε φο-
ρούν και μάσκα με ατομι-
κή ευθύνη, όπως δηλώ-
νουν οι ειδικοί.

Σύμφωνα ωστόσο με τον 

Νομίατρο Καβάλας, κ. 
Χρήστο Παπαδόπουλο 
αλλά και τον πνευμονο-
λόγο του ΓΝΚ, κ. Χάρη 
Τριανταφυλλίδη, παρολό 
την αύξηση των κρου-
σμάτων κορονοϊού μέσα 
στο καλοκαίρι δεν θα 
υπάρξει η επιστροφή των 
περιοριστικών μέτρων, 
όμως οι περιορισμοί και 
υποχρεωτικοί εμβολια-
σμοί  δεν αποκλείεται να 
εφαρμοστούν και πάλι 
από τον φθινόπωρο.

Κινητοποίηση των φοιτητών του ΔΙΠΑΕ Καβάλας στην 
διοίκηση της πρυτανείας για τον νέο νομοσχέδιο

Οι φοιτητητές του ΔΙΠΑΕ 
Καβάλας πραγματοποι-
ήσαν συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας και συνάντη-
ση με τον αντιπρύτανη 
του ΔΙΠΑΕ, κ. Δημήτρη 
Μπανέκα, όπου του εξέ-
φρασαν τους προβλημα-
τισμούς τους γύρω από 
το νέο νομοσχέδιο.

Με την σειρά του, ο αντι-
πρύτανης τους μετέφε-
ρε ότι θα είναι στο πλάι 
τους και θα τους βοηθή-
σει, ενώ τους ζήτησε να 
στείλουν γραπτός όλα 
τα αιτήματα τους για να 
σταλούν προς την σύνο-
δο των πρυτάνων.



Το μέτρο θα έχει διάρ-
κεια για έξι μήνες-Τι 
σημαίνει αυτή η εξέλι-
ξη για τον Δήμο

Σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για 6 μήνες κή-
ρυξε η Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστα-
σίας τον Δήμο Παγγαίου, 

μετά τις καταστροφές 
τις οποίες προξένησε το 
πέρασμα της κακοκαιρί-
ας Genesis στις Δημοτι-
κές Ενότητες Παγγαίου, 
Ελευθερούπολης και Πι-
ερέων.

Τι σημαίνει η κήρυξη 
έκτακτης ανάγκης σε 
μια περιοχή

Η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προ-
στασίας συντρέχει σε πε-
ρίπτωση συντελεσθείσας 
φυσικής και τεχνολογι-
κής καταστροφής ευρεί-
ας κλίμακας στον πληθυ-

σμό και στις υποδομές, 
για την αντιμετώπιση της 
οποίας δεν επαρκούν οι 
άμεσα διαθέσιμοι πό-
ροι, μέσα και υλικά των 
Φορέων διαχείρισης σε 
τοπικό, περιφερειακό, ή 
εθνικό επίπεδο και απαι-
τείται η λήψη έκτακτων 
μέτρων αποκατάστα-
σης ορισμένης χρονικής 
διάρκειας, έτσι όπως 
ορίζεται στο κείμενο θε-
σμικό πλαίσιο, από τις 
κατευθυντήριες οδηγίες, 
τις εγκυκλίους και τις 
κανονιστικές πράξεις της 
διοίκησης, αναφορικά 
με την κήρυξη περιοχών 

σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προ-
στασίας.

Τυχόν ειδικότερα ζητή-
ματα που δεν συμπερι-
λαμβάνονται στα ανωτέ-
ρω, ρυθμίζονται με κοινή 
απόφαση του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη 
και του εκάστοτε συναρ-
μόδιου Υπουργού.

Η κήρυξη μιας περιοχής 
σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προ-
στασίας από φυσικές, 
τεχνολογικές και λοιπές 
καταστροφές αίρεται 

αυτοδικαίως με την πά-
ροδο εξαμήνου, δύναται 
δε να ανανεώνεται με 
απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, ύστερα από 
βεβαίωση των κατά πε-
ρίπτωση αρμόδιων απο-
κεντρωμένων οργάνων 
πολιτικής προστασίας 
ότι εξακολουθούν να 
υφίστανται οι λόγοι κή-
ρυξης, καθώς και με ει-
δική αιτιολογία για τους 
λόγους για τους οποίους 
οι επιπτώσεις από τις 
καταστροφές δεν έχουν 
ακόμη αντιμετωπιστεί.
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Παγγαίου μετά τα 
πλημμυρικά φαινόμενα

«Η ανανέωση, η φρε-
σκάδα, οι νέες ιδέες, 
ακόμη και η αμφισβή-
τηση είναι οξυγόνο 
για τις τοπικές κοι-
νωνίες»: Ο Δήμαρχος 
Παγγαίου συστήνει τα 
νέα μέλη της παράτα-
ξης

Με μια ανανεωμένη φω-
τογραφία σε πρόσωπα 

και… ηλικίες, ο Δήμαρ-
χος Παγγαίου, Φίλιππος 
Αναστασιάδης, δέχτηκε 
στο γραφείο του τα νέα 
μέλη της δημοτικής πα-
ράταξης «ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ», ξεκαθαρίζοντας, 
πάντως ότι… «ο νεαρός 
στο κέντρο είμαι εγώ».

Ποιο ήταν το κριτήριο για 
την επιλογή αυτών των 

προσώπων, τα οποία, 
όπως είπε ο Δήμαρχος, 
είναι ένα μέρος μόνο 
όσων θα ακολουθήσουν; 
Σίγουρα όχι το κομματι-
κό κριτήριο, αλλά σίγου-
ρα ναι «η αγάπη για τον 
τόπο» και τα χαρακτηρι-
στικά που διέπουν τη νέα 
γενιά «η οποία θα έχει 
τον πρώτο λόγο».

«Η νέα γενιά μπροστά 
για τον τόπο μας. Με 
σπιρτάδα, όρεξη, με 
γνώσεις και ευαισθησίες, 
αλλά και τη γλυκιά τρέλα 
της νιότης. Αν με ρωτή-
σετε για τις κομματικές 
τους πεποιθήσεις πραγ-
ματικά δεν τις γνωρίζω, 
δε με ενδιαφέρει άλλω-
στε. Αν με ρωτήσετε τι 
ήταν αυτό που τους έχει 
επηρεάσει, θα σας έλεγα 
να ρωτήσετε τους ίδιους, 
αν και η αγάπη για τον 
τόπο είναι δεδομένη. Για 
ένα όμως είμαι σίγουρος, 
ότι θα δώσουμε μαζί τις 
μάχες του μέλλοντος, θα 
ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας και θα τα καταφέ-
ρουμε. Γιατί η ανανέω-
ση, η φρεσκάδα, οι νέες 
ιδέες, ακόμη και η αμφι-
σβήτηση είναι οξυγόνο 
για τις τοπικές κοινωνί-
ες. Στις επόμενες αυτο-
διοικητικές εκλογές οι 

νέοι θα έχουν τον πρώ-
το λόγο», αναφέρει ο κ. 

Αναστασιάδης.

 Αυτό το μία κρύο, μία ζέστη με τους 
γείτονες πάντως έχει αρχίσει να γίνεται 
βαρετό, τουλάχιστον από την πλευρά της 
Ελλάδας. Και όπως είπε και ο Ναύαρ-
χος Εγκολφόπουλος θα είναι λάθος από 
πλευράς των γειτόνων να κάνουν κίνη-
ση… Κάτι ξέρει ο Ναύαρχος

 Και στα καλά νέα των ημερών! Η 
επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στην οποία 
επεβλήθη ο μικρός Πολυχρόνης στη Βο-
στώνη πήγε τέλεια! Η μετεγχειρητική του 
πορεία πάει άριστα και σε ένα μήνα θα 
βρίσκεται στην πατρίδα το μικρό λιοντα-
ράκι! 

Μικρογραφίες

Δημαρχείο Παγγαίου
Ακόμη πιο «φιλικό» στα Άτομα με Αναπηρία
Μπήκε σε λειτουργία 
ανελκυστήρας με προ-
διαγραφές εξυπηρέτη-
σης όλων ανθρώπων 
με κινητικά προβλή-
ματα

Μπήκε στο Δημαρχείο 
Παγγαίου σε λειτουργία 
ανελκυστήρας με προδι-
αγραφές εξυπηρέτησης 
Ατόμων με Αναπηρίες, με 
τον Δήμο Παγγαίου να 
κάνει ένα ακόμη βήμα για 
τη βελτίωση της καθημε-

ρινότητας των πολιτών 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
κινητικά προβλήματα.

«Δίπλα στους συναν-
θρώπους μας με ανα-
πηρίες με πράξεις. Η 
προσβασιμότητα στα δη-
μόσια κτίρια για τα άτομα 
με αναπηρίες, πέρα από 
δείγμα πολιτισμού, είναι 
καθήκον μας. Δυστυχώς 
πολλοί χώροι και δημό-
σια κτίρια δεν είναι προ-
σβάσιμα σε όλη τη χώρα 

και αυτό πρέπει να αλ-
λάξει. Μικρές, αλλά ση-
μαντικές βελτιώσεις πα-
ντού, συμβολικές αλλά 
και ουσιαστικές. Βήμα 
βήμα για μια καθημερι-
νότητα χωρίς αποκλει-
σμούς, με ισότητα και 
αξιοπρέπεια», αναφέρει 
ο Δήμαρχος Παγγαίου, 
Φίλιππος Αναστασιάδης.

Φίλιππος Αναστασιάδης
Βάζουμε μπροστά τη νέα γενιά. Τα νέα ονόματα της 
παράταξης «ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
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Απολογισμός 1000 ημέρων Δημαρχου Νεστου
Στην εκπομπή «εξελί-
ξεις» και τον Γιάννη 
Χατζηεμμανουήλ, φιλο-
ξενήθηκε ο δήμαρχος 
Νέστου Σάββας Μιχα-
ηλίδης, ο οποίος έκανε 
απολογισμό 1000 ημέ-
ρων, παρουσιάζοντας, το 
έργο και τις δράσεις που 
ανέλαβε στο πλαίσιο του 
ετήσιου ολοκληρωμένου 
προγράμματος δράσης.

Ο δήμαρχος Νέστου ανα-
φέρθηκε στην σημαντική 
συνδρομή του παγκο-
σμίου φήμης Ζωγράφου 

Δημήτρη Ναλμπάντη για 
την εξαιρετική πλατεία 
των Ποντίων που φιλο-
τέχνησε στην Χρυσού-
πολη δημιουργώντας 
την πρώτη αίθουσα στην 
Ελλάδα, αφιερωμένη 
στην Παγκόσμια Ειρήνη. 
Παράλληλα αναφέρθηκε 
και στην επίσκεψη του 
οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου αλλά και 
στην ολοκλήρωση του 
Λευκώματος «50 χρόνια 
η σιωπηλή σχολή της 
Χάλκης».

Μιχαηλίδης-Σκορδάς στην Αθήνα για προκήρυξη νέων έργων 
στο Δήμο Νέστου και όχι μόνο

Συνάντηση εργασίας με 
τον Δήμαρχο Νέστου ΠΕ 
Καβάλας κ Σάββα Μιχα-
ηλίδη. Στην τεχνική σύ-
σκεψη που ακολούθησε 

συμμετείχαν οι κκ Νίκος 
Μανέτας, Εφη Κυρίτση, 
συζητήσαμε για την πο-
ρεία υλοποίησης των 
προκηρύξεων του Προ-

γράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2021-2022.

Ο Δήμαρχος ζήτησε την 
έγκριση των δυο προ-

τάσεων του Δήμου Νέ-
στου, για την κατασκευή 
και βελτίωση αγροτικής 
οδοποιίας. Ο Νεστος 
που αποτελεί όριο του 
δήμου, ποταμός με με-
γάλη σπουδαίοτητα από 
την αρχαιότητα πλήττε-
ται έντονα από την κλι-
ματική κρίση με πολλά 
πλημμυρικά φαινόμε-
να, οι κάτοικοι πρέπει 
να στραφούν προς τον 
αγροτικό τομέα αφού εί-
ναι ένα από πλούσιο σε 
δυνατότητες υδατικό δι-
αμέρισμα της χώρας.

Η αντιμετώπιση των άμε-
σων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι γεωρ-
γικές περιοχές είναι στις 
άμεσες προτεραιότητες 

του Πρωθυπουργού και 
του ΥΠΑΑΤ.
Συζητήσαμε για ένα σχέ-
διο δράσης με συγκεκρι-
μένα έργα, κυρίως νέα 
δημόσια έργα Αγροτικής 
Οδοποιίας με επαρκή 
τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Επίσης μεσαία έως 2,2 
εκατ. € εγγειοβελτιωτι-
κά έργα που αφορούν 
αγωγούς μεταφοράς, 
δευτερεύον και τριτεύον 
αρδευτικό δίκτυο, ομ-
βροδεξαμενές και συνο-
δά καινοτόμα έργα του 
ΠΑΑ 2023 -2027.

Στόχος η ολοκλήρω-
ση ενός αναπτυξιακού, 
βιώσιμου, ευφυούς, 
ασφαλούς, πλήρους 
και λειτουργικού Τομέα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 
προς όφελος της ελλη-
νικής οικονομίας και των 
Ελλήνων αγροτών.

Τα έκτακτα γεγονότα 
απαιτούν έκτακτα μέ-
τρα στήριξης. Ποτέ στο 
παρελθόν οι παραγωγοί 
μας δεν είχαν βρεθεί 
αντιμέτωποι με τόσους 
απρόβλεπτους δυσμε-
νείς παράγοντες. Αλλά 
και ποτέ στο παρελθόν 
δεν είχε ξεδιπλωθεί από 
την Πολιτεία ένα τόσο 
ευρύ πρόγραμμα στηρί-
ξεων και ενισχύσεων

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ
Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο ΤΟΥ Μ Ε 
ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΜΕ ΟΡΑ-
ΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος Pontos
Σημαντικά ήταν τα 
συμπεράσματα τα 
οποία εξήχθησαν από 
την υλοποίηση του 
προγράμματος Πό-
ντος για την περιο-
χή του Νέστου, κατά 
την περιβαλλοντική 
παρακολούθηση στη 
Λεκάνη της Μαύρης 
Θάλασσας με τη χρή-
ση του συστήματος 
Copernicus.

Ο καθηγητής του Τμήμα-
τος Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος (ΤΜΠ) του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης Γιώργος Συλαίος 
και ο πρόεδρος του πα-

ραρτήματος Ανατολικής 
Μακεδονίας του Γεω-
τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος Ζαφείρης Μυ-
στακίδης αναφέρθηκαν 
στα σημαντικά αποτελέ-
σματα από την εφαρμο-
γή του προγράμματος.

Στόχος της ενέργειας 
αυτής είναι η διάδοση 
της χρήσης των προ-
ηγμένων μεθόδων και 
εν γένει η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που 
παρέχει το σύστημα 
Παρατήρησης της Γης 
Copernicus της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Συγκεκρι-
μένα, οι συμμετέχοντες 

θα έχουν την ευκαιρία να 
εκπαιδευτούν σε θέματα 
που αφορούν την αξιο-
ποίηση της τεχνολογίας 
δορυφορικής παρακο-
λούθησης για
• την αποτίμηση της πα-
ράκτιας διάβρωσης κατά 
μήκος της ακτογραμμής 
του Δέλτα Νέστου και 
των λιμνοθαλασσών 
Νέστου και Βιστωνίδας 
(Δήμοι Νέστου, Τοπεί-
ρου, Αβδήρων, Μαρώ-
νειας-Σαπών),
• την συστηματική παρα-
κολούθηση και εκτίμηση 
του ευτροφισμού στις 
λιμνοθάλασσες του πο-
ταμού Νέστου και του 

συστήματος Βιστωνίδας, 
και τις δυνατότητες βελ-
τίωσης της χρήσης νε-
ρού στην γεωργία μέσω 
συστημάτων άρδευσης 
ακριβείας στις καλλιέρ-
γειες της πεδιάδας Νέ-
στου.
Τα αποτελέσματα του 
προγράμματος έχουν 
βρει σημαντική εφαρ-
μογή στον πρωτογενή 
τομέα στην περιοχή του 
Νέστου με την εγκατά-
σταση εξοπλισμού που 
αρδεύει χωράφια αυτό-
ματα αφού πρώτα έχει 
κάνει σχετικές μετρήσεις.



info@enachannel.gr6 ΑΝΑΛΥΤΗΣΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Η εφημερίδα μας φιλοξενεί  στην έκδοση της αυτή και στην συνέχεια μια σειρά κειμένων που θα αφορούν την νεότερη 
τοπική ιστορία. Είναι από την έρευνα και αναζήτηση του Ερευνητή της τοπικής ιστορίας κ. Κώστα Π. Παπακοσμά 

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

Σε λίγες ημέρες θα τι-
μήσουμε με λαμπρότητα 
μια ακόμα επέτειο, την 
109η , απελευθέρωσης 
της πόλης μας, από τον 
πρόσκαιρο Βουλγαρι-
κό ζυγό της περιόδου 

1912-13, αλλά και τον 
μακραίωνο Οθωμανικό 
ζυγό . Τιμούμε και την 
ένταξη μας στον Εθνι-
κό κορμό. Ταυτόχρονα 
γιορτάζουμε τον Πολι-
ούχο μας Άγιο, Απόστο-

λο των Εθνών Παύλο.

Φέτος οι συνθήκες από-
δοσης τιμής σαφώς θα 
είναι διαφορετικές από 
τα δυο προηγούμενα 

χρόνια της πανδημίας . 
Έχουν προγραμματιστεί 
και πολλές έχουν γίνει  
πλήθος εκδηλώσεων.
Oλα αυτά θα μας θυμί-
σουν το ιστορικό εκείνο 
γεγονός. Ενθύμηση με 
ιστορικά στοιχεία των 
ημερών εκείνων και 
μέσα από τις φιλόξενες 
στήλες του “ΑΝΑΛΥΤΗ”. 
 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Η έλευση των Βουλγά-
ρων, το φθινόπωρο του 
1912, στην Καβάλα άλ-
λαξε προς το χειρότε-
ρο τα δεδομένα, στην 

ταραγμένη περιοχή. Οι 
πρώην «σύμμαχοι» των 
Ελλήνων στους Βαλκα-
νικούς πολέμους έγιναν 
σκληροί κατακτητές και 
διώκτες του Ελληνικού 
στοιχείου. Ο στόχος 

τους γνωστός, αλλοίω-
ση των δημογραφικών 
δεδομένων στην Μα-
κεδονία. Τον Οκτώβριο 
του 1912 ένα χαρμόσυ-
νο γεγονός αναπτερώ-

νει την προσδοκία για 
Ελευθερία στην πόλη. 
Η Θάσος καταλαμβά-
νεται από τις δυνάμεις 
του Ελληνικού στόλου. 
Τα πλοία του Ελληνικού 
Ναυτικού είναι πλέον 
ορατά από την Καβάλα. 
Οι μήνες περνούν και οι 
ειδήσεις για τις ναυμα-
χίες στο Αιγαίο και την 
δράση του τρομερού 

θωρηκτού “Αβέρωφ” εί-
ναι το καθημερινό θέμα 
συζήτησης στην υπό-
δουλη πόλη από τους 
Βουλγάρους. Ήδη οι 
Καβαλιώτες ,τα προη-
γούμενα χρόνια με την 

αγορά του λαχείου του 
στόλου, που κυκλοφο-
ρούσε και στην Καβάλα 
είχαν βοηθήσει οικονο-
μικά τα μέγιστα για την 
εξέλιξη του Ναυτικού 
της ελεύθερης Ελλάδας.

Όλοι περίμεναν με αγω-
νία, ελπίδα και δέος το 
“σεΐταν παπόρ”, όπως 
αποκαλούσαν με τρόμο, 

οι Τούρκοι την Ναυαρχί-
δα του Ελληνικού στό-
λου. Άλλωστε τα τουρκι-
κά πλοία δεν τολμούσαν 
να βγουν στο Αιγαίο.

Η ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΣΤΟΛΟ

Η Καβάλα τον Ιούνιο του 
1913 είχε ξεχωριστή 
σημασία για τον ελληνι-
κό στόλο . Με την έναρ-

ξη του Β’ Βαλκανικού 
Πολέμου (16 Ιουνίου 
1913), ο ελληνικός στό-
λος απέκλεισε τις ακτές 
της Μακεδονίας και της 
Δυτικής Θράκης, από τις 
εκβολές του Στρυμόνα, 

δυτικά, έως τον Αίνο 
(περιοχή πέρα από τον 
Έβρο), ανατολικά. Στις 
18 Ιουνίου τα ελληνι-
κά πολεμικά πλοία ήταν 
αγκυροβολημένα στην 
περιοχή της Ασπροβάλ-

τας για να παρέχουν 
υποστήριξη στην 7η Με-
ραρχία, που επιχειρούσε 
στην ευρύτερη περιοχή 
των Σερρών. Η προς τα 

βορειανατολικά προέ-
λαση της 7ης Μεραρ-
χίας κατέστησε άσκοπη 
την παραμονή του στό-
λου εκεί και στις 22 Ιου-
νίου κατέπλευσε στον 
Λιμένα της Θάσου.

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Στις 23 Ιουνίου, τμήμα 
του ελληνικού στόλου 

έλαβε διαταγή να κά-
νει παραπλανητικές δι-
ελεύσεις μπροστά από 
το λιμάνι της Καβάλας. 
Το θωρηκτό “Ύδρα” και 
μεταγωγικά πλοία, τα 
οποία ήταν κενά, διέρ-
χονταν επανειλημμένα 
μπροστά από το λιμάνι 
της Καβάλας και έδιναν 
την εντύπωση στους 
Βουλγάρους ότι οι Έλ-
ληνες θα πραγματοποι-
ήσουν απόβαση στην 
Κεραμωτή, απέναντι 
από την Θάσο.

ΤΑ ΧΑΡΜΟΣΥΝΑ ΝΕΑ

Τα χρόνια εκείνα της 
..Απελευθερώσεως της 
πόλης μας, η μετάδοση 
των χαρμόσυνων νέων 
γίνονταν με ραδιοτηλε-
γραφήματα . Οι εφημε-
ρίδες των Αθηνών αλλά 
και της Ελεύθερης Ελ-
λάδας είχαν πληροφο-
ρηθεί μερικές ώρες μετά 
την ύψωση της σημαίας 
στο Διοικητήριο της πό-
λης το μεγάλο γεγονός 
της “κατάληψης της Κα-
βάλλας ..” από το Πολε-
μικό Ναυτικό. Μερικές 
ημέρες μετά κυκλοφό-
ρησαν και οι πρώτες 
καρτ- ποστάλ από την 
Καβάλα , με την έλευση 
της 7ης Μεραρχίας Πε-
ζικού αλλά και στιγμών 
στην πόλη και την γύρω 
περιοχή, όπως η εικό-
να του Αντιτορπιλικού 
«ΔΟΞΑ» αλλά η παρου-
σία στρατιωτικών δυνά-
μεων στην Ιερά Μονή 
της Εικοσιφοινίσσης. 
Δημιουργός των καρτών 
τα βιβλιοχαρτοπωλεία 
της Καβάλας “Ήλιος” 
και “Κόσμος” όπως και ο 
“Σ.Κ. Διαμαντόπουλος” 
από τους παλαιοτέρους 
βιβλιοχαρτοπώλες της 
Καβάλας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ 

Η Απελευθέρωση της 
Καβάλας το 1913 ενέ-
πνευσε τον ζωγράφο 
Βασίλειο Χατζή “Το λι-
μάνι της Καβάλας” είναι 
πίνακας ζωγραφικής του 
Β. Χατζή και βρίσκεται 
στην Εθνική Πινακοθήκη 
στην Αθήνα. Στο αριστε-
ρό τμήμα της σύνθεσης 
εικονίζονται σημαιο-
στολισμένες βάρκες γε-

μάτες κόσμο και δεξιά 
ένα πολεμικό πλοίο ενώ 
στο βάθος διαγράφεται 
η πόλη της Καβάλας. 
Το ενδιαφέρον του ζω-
γράφου εστιάζεται στην 
υποκειμενική αίσθηση 
της οπτικής πραγματι-
κότητας κι όχι σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο. Η 
άποψη της πόλης είναι 
τόσο γενικευτική ώστε 
τα περιγράμματα χαρα-
κτηριστικών μνημείων 
της είναι δυσδιάκριτα. Ο 
πίνακας είναι ελαιογρα-
φία διαστάσεων 25Χ 45 
εκ.

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στις φωτογραφίες μας,  
η Καβάλα την εποχή 
εκείνη. Το θωρηκτό “Γ. 
Αβέρωφ”. Οι κάρτες από 
τα βιβλιοχαρτοπωλεία 
της πόλης. Ο πίνακας 
ζωγραφικής του Β. Χα-
τζή στην Εθνική Πινακο-
θήκη.

 Ο συντάκτης του κει-
μένου  κ. Κωνσταντίνος 
Π. Παπακοσμάς  με τον 
Πλοίαρχο του Θωρη-
κτού "Γ. Αβερωφ" , Σω-
τήρη Χαραλαμπόπουλο 
στην έκθεση Ιστορικών 
Τεκμηρίων που έγινε 
στην Καβάλα. Για πρώτη 
φορά στην ιστορία του, 
τα κειμήλια του θωρη-
κτού “Γ. Αβέρωφ” βγήκαν 
από το πλωτό Μουσείο 
στη στεριά, στο πλαίσιο 
των  ‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ” το 
2016. Στην ξεχωριστή 
εκείνη έκθεση τιμήθηκε 
η  καθοριστική σημασία 
του Πολεμικού Ναυτι-
κού και του ναυάρχου 
Παύλου Κουντουριώτη 
στην απελευθέρωση της 
πόλης από τα βουλγαρι-
κά στρατεύματα.

Ψηφίδες τοπικής Ιστορί-
ας με αφορμή την Απε-
λευθέρωση της Καβά-
λας τον Ιούνιο του 1913 
. Μήνας της Ελευθερίας 
ο Ιούνιος . Τιμή και Δόξα 
στους ένδοξους προγό-
νους μας.

*Ο Κωνσταντίνος Π. Πα-
πακοσμάς καταγράφει τη 
νεότερη ιστορία της πό-
λης μας.

Ψηφίδες Απελευθέρωσης…
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

 Ιούνιος 1913 στην Καβάλα
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Συνάντηση του Δη-
μάρχου Θάσου με 
τον Συντονιστή Επι-
χειρήσεων Κεντρι-
κής Μακεδονίας και 
ΑΜΘ του Πυροσβε-
στικού Σώματος

Συνάντηση στο Γρα-
φείο του Δημάρχου 
Θάσου μεταξύ του 
Δημάρχου. Λευτέρη 
Κυριακίδη και του Συ-
ντονιστή Επιχειρήσεων 

Κεντρικής Μακεδονίας 
και ΑΜΘ του Πυρο-
σβεστικού Σώματος 
Υποστράτηγου Μάριου 
Αποστολίδη, πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέ-
μπτη 16 Ιουνίου 2022.

Στη συνάντηση συμμε-
τείχαν επίσης, ο Διοι-
κητής ΔΙΠΥ Ν Καβάλας 
Νικόλαος Μπαλατσού-
κας, ο Προϊστάμενος 
του Τμήματος Πολιτι-

κής Προστασίας της 
ΠΕ Καβάλας & Θάσου 
Σταύρος Κιβράκης, ο 
Αναπληρωτής Δασάρ-
χης Θάσου Γεώργιος 
Ράνης και ο Αντιδή-
μαρχος Περιβάλλοντος 
& Πολιτικής Προστα-
σίας του Δήμου Θάσου 
Ευστράτιος Πυρήνας.

Βασικό θέμα της συ-
νάντησης αποτέλεσε 
ο καλύτερος συντονι-
σμός μεταξύ των συ-
ναρμοδίων φορέων, ο 
σχεδιασμός και οι δρά-
σεις για την αντιπυρική 
θωράκιση της Θάσου 
κατά την τρέχουσα 
αντιπυρική περίοδο, με 
έμφαση σε δράσεις και 
ενέργειες πρόληψης.

Μετά το πέρας της συ-
νάντησης, ο Δήμαρχος 

Θάσου Λευτέρης Κυ-
ριακίδης δήλωσε τα 
εξής:

«Η συνεργασία του 
Δήμου Θάσου με τις 
Πυροσβεστικές Υπηρε-
σίες ήταν και παραμέ-
νει εξαιρετική.

Ευχαριστούμε θερμά 
τον Υποστράτηγο για 
το συνεχές έμπρακτο 
ενδιαφέρον του για τη 
Θάσο και ειδικότερα 
για την καλύτερη δυ-
νατή αντιπυρική θω-
ράκιση και προστασία 
του νησιού μας κατά 
την τρέχουσα περίοδο.

Όλοι εργαζόμαστε από 
κοινού για τη μέγιστη 
προστασία του πολύτι-
μου φυσικού περιβάλ-
λοντος της Θάσου».

Η Θάσος θωρακίζει την αντιπυρική της άμυνα

Πρόταση – αίτημα 
προς τη διοίκηση της 
Περιφέρειας ΑΜΘ 
από τον περιφερει-
ακό σύμβουλο της 
παράταξης Δημήτρη 
Λυμπεράκη

Πρόταση – αίτημα για 
συνεδρίαση του Περι-
φερειακού Συμβουλί-
ου στη Θάσο, κατέθεσε 
η Ανεξάρτητη Ενωτική 
Πρωτοβουλία δια του 

Περιφερειακού Συμ-
βούλου ΠΕ Καβάλας 
Δημήτρη Λυμπεράκη, 
προς τον Περιφερειάρ-
χη ΑΜΘ Χρήστο Μέτιο 
και τον Πρόεδρο του 
Περιφερειακού Συμ-

βουλίου Χρήστο Πα-
παθεοδώρου. Στην 
πρόταση τονίζεται ότι 
υπόσχεση για συνε-
δρίαση του ΠΣ στη 
Σαμοθράκη δεν υλο-
ποιήθηκε και πλέον ο 
συνδυασμός καταθέτει 
την πρόταση για συνε-
δρίαση του οργάνου 
στο νησί της Θάσου 
προκειμένου, όπως το-
νίζεται, να αποδειχτεί 
ότι το ΠΣ δεν αποτελεί 
μία κλειστή ομάδα πο-
λιτών που αποφασίζει 
ερήμην των υπολοί-
πων και ότι διαθέτει 
αλλά και επιδιώκει την 

απαιτούμενη κοινωνι-
κή και πολιτική γείωση

Η πρόταση αναφέ-
ρει σχετικά: «Παρά τις 
εξαγγελίες και τους 
πανηγυρικούς των 
υποσχέσεων ότι μία 
από τις συνεδριάσεις 
του ΠΣ θα γίνει στη 
Σαμοθράκη, τούτο δεν 
υλοποιήθηκε ποτέ με 
ευθύνη της Διοικού-
σας Παράταξης και 
των Συνεργατών της.

Κι επειδή τα προβλή-
ματα είναι πολλά και 
σημαντικά για την κα-

θημερινότητα των κα-
τοίκων, καταθέτω ως 
πρόταση η συνεδρίαση 
του Ιουλίου του ΠΣ να 
γίνει στη Θάσο, πα-
ρουσία και των ενδι-
αφερομένων φορέων 
και κατοίκων, όπου θα 
αποδείξουμε ότι δεν 
αποτελούμε μία κλει-
στή ομάδα πολιτών 
που αποφασίζει ερή-
μην των υπολοίπων 
και ότι διαθέτουμε 
αλλά και επιδιώκουμε 
την απαιτούμενη κοι-
νωνική και πολιτική 
γείωση».

Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία
Να συνεδριάσει στη Θάσο τον Ιούλιο το Περιφερειακό 
Συμβούλιο ΑΜ-Θ
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Ο Υπουργός Εσωτερικών 
συζήτησε με τον Περιφε-
ρειάρχη ΑΜ-Θ για θέμα-
τα τα οποία άπτονται της 
Περιφέρειας

Συνάντηση με τον Υπουρ-
γό Εσωτερικών, Μάκη 
Βορίδη είχε την Τετάρτη 
15 Ιουνίου 2022 στην 
Αθήνα ο Περιφερειάρχης 
ΑΜ-Θ, Χρήστος Μέτιος.

Οι δύο άντρες εξέτασαν 
μια σειρά από θέματα τα 
οποία άπτονται της Πε-
ριφέρειας και ανήκουν 
στην αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, 
με τον κ. Μέτιο να προ-
τεραιοποιεί τα ζητήματα 
τα οποία αφορούν στη 
βελτίωση της καθημερι-
νότητας των πολιτών.

Συνάντηση Βορίδη-Μέτιου στην Αθήνα

Επιστολή του επικεφα-
λής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης προς τη διοίκηση 
του Δήμου Καβάλας με 5 
ερωτήσεις αναφορικά με 
την ενεργειακή κρίση

Να μην πληρώσουν οι 
δημότες της Καβάλας 
τις ανατιμήσεις στην 
ενέργεια στις υπηρεσί-
ες του Δήμου ζητάει με 
επιστολή του στη διοίκη-
ση του Δήμου Καβάλας 
ο Χρήστος Ποτόλιας. Ο 
επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης απευθύ-
νει επίσης 5 ερωτήματα 
προς τη διοίκηση ανα-
φορικά με τους λογαρια-
σμούς που καλούνται να 
πληρώσουν οι υπηρεσίες 
του Δήμου για την ενέρ-
γεια και ποιες κινήσεις 
γίνονται για να πληρω-
θούν από το κράτος.

Η επιστολή αναφέρει 
σχετικά:

«Κύριε Πρόεδρε, σε συ-
νέχεια της επιστολής μας 
από 26-09-2021, σχε-
τικά με την ακρίβεια και 
στις επιπτώσεις της στη 
λειτουργία του δήμου, 
(Σημ.: πολύ πριν ξεσπά-
σει ο ιμπεριαλιστικός 
πόλεμος) θέτουμε για το 
ίδιο θέμα τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό η 
πολιτική των κυβερνή-
σεων ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ και 
της ΕΕ, στα πλαίσια της 
στρατηγικής της απελευ-
θέρωσης – ιδιωτικοποίη-
σης της ενέργειας, με τη 
λεγόμενη “πράσινη με-
τάβαση”, την “απολιγνι-
τοποίηση” και τη μετα-
τροπή της ενέργειας σε 
χρηματιστηριακό εμπό-
ρευμα είχε αποτέλεσμα 
την εκτίναξη του κόστους 
της. Σήμερα ο λαός πλη-
ρώνει πολύ ακριβά τον 
λογαριασμό κι αυτές τις 
εξελίξεις, ζώντας στην 

ενεργειακή φτώχεια. Η 
ρήτρα αναπροσαρμογής 
και οι υπέρογκες αυξή-
σεις στα καύσιμα, στο 
πετρέλαιο και στο φυ-
σικό αέριο έχουν γίνει 
θηλιά στον λαιμό του 
εργαζόμενου λαού, για 
να θησαυρίζουν οι μονο-
πωλιακοί όμιλοι. Ταυτό-
χρονα, οι ανταγωνισμοί 
αυτών των μονοπωλια-
κών ομίλων έφεραν τον 
πόλεμο, τις οδυνηρές 
καταστάσεις στη γειτονι-
κή Ουκρανία και τη μεγι-
στοποίηση των κινδύνων 
και για το λαό μας, από 
την εμπλοκή σ’ αυτούς 
τους ανταγωνισμούς.

Η ακρίβεια από τις ανα-
τιμήσεις στην ενέργεια, 
εκτός από τα λαϊκά νοι-
κοκυριά, απειλεί και τη 
λειτουργία των δημο-
τικών υπηρεσιών. Κατά 
γενική ομολογία οι δή-
μοι έχουν να αντιμετω-

πίσουν τον διπλασια-
σμό του κόστους στην 
ενεργειακή κατανάλω-
ση, με αποτέλεσμα τις 
μεγάλες δυσκολίες στη 
λειτουργία τους. Δημο-
τικές υπηρεσίες, Νομικά 
Πρόσωπα, σχολικές και 
αθλητικές εγκαταστάσεις 
και ΔΕΥΑΚ καλούνται να 
πληρώσουν εκατοντάδες 
χιλιάδες ευρώ παραπά-
νω σε σχέση με προη-
γούμενες χρονιές.

Ρωτάμε τη δημοτική 
αρχή:

Πόσο υπερβαίνουν τα 
φετινά κόστη κατανά-
λωσης ενέργειας σε σχέ-
ση με τις προηγούμενες 
χρονιές σε απόλυτους 
αριθμούς και σε ποσο-
στό, ανά υπηρεσία και 
νομικό πρόσωπο;
Με πόσα χρήματα επιχο-
ρηγήθηκε ο Δήμος από 
έκτακτες ενισχύσεις από 

τον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό;
Τι θα κάνει για να μην 
μεταφερθούν οι ανατι-
μήσεις μέσω των αντα-
ποδοτικών τελών στους 
δημότες, που ήδη “πλη-
ρώνουν ακριβά το μάρ-
μαρο” και να μην υπάρχει 
υστέρηση σε προγραμ-
ματισμένα έργα και υπη-
ρεσίες;
Υπάρχουν έργα που 
έχουν δημοπρατηθεί και 

ανατεθεί πριν την έκρηξη 
των τιμών που δεν υλο-
ποιούνται σήμερα λόγω 
των ανατιμήσεων σε υλι-
κά και υπηρεσίες;
Τι πρωτοβουλίες θα πά-
ρει για την πλήρη κάλυ-
ψη των υπέρογκων λει-
τουργικών δαπανών του 
δήμου λόγω των ανατι-
μήσεων στην ενέργεια 
από τον Κρατικό Προϋ-
πολογισμό»;

Χρήστος Ποτόλιας
Να μην πληρώσουν οι δημότες και τις ανατιμήσεις στην ενέργεια 
στις υπηρεσίες του δήμου

Ήταν η πρώτη συ-
νάντηση μεταξύ των 
Υπουργών Άμυνας 
Ελλάδας και Τουρκί-
ας από τότε που ξεκί-
νησε η περίοδος των 
έντονων τουρκικών 
προκλήσεων-Τι ζήτη-
σε ο Έλληνας Υπουρ-
γός Άμυνας και γιατί 
ο Ακάρ «επιδίωξε» τη 
συνάντηση

Όρθιοι και για πέντε λε-
πτά συναντήθηκαν ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας, Νίκος Παναγιωτό-
πουλος και ο Τούρκος 
ομόλογός του, Χουλουσί 
Ακάρ, στις Βρυξέλλες, 
στην πρώτη συνάντηση 
μεταξύ των Υπουργών 
Άμυνας Ελλάδας και 
Τουρκίας από τη στιγμή 
που ξεκίνησε η περίοδος 
των έντονων τουρκικών 
προκλήσεων.

Ο Νίκος Παναγιωτόπου-
λος τόνισε στον Τούρκο 
ομόλογό του πως για να 

γίνουν βήματα μπροστά 
πρέπει να σταματήσουν 
οι εντάσεις, οι προκλή-
σεις και οι λεκτικές επι-
θέσεις.

Από αυτή τη σύντομη 
συνομιλία, σύμφωνα με 
αρμόδιες πηγές, φάνη-
κε ότι ο Χουλουσί Ακάρ 
επεδίωκε τη συνάντηση 
αυτή για να διαπιστώσει 
το κλίμα που επικρατεί 
στην ελληνική πλευρά, 
εν μέσω των προκλήσε-
ων από Τούρκους αξιω-
ματούχους.

Σημειώνεται ότι και στην 
τρέχουσα συγκυρία, 
όπου οι ελληνοτουρκικές 
σχέσεις περνούν μια πε-
ρίοδο κρίσης, ο μοναδι-
κός δίαυλος επικοινωνί-
ας των δύο χωρών είναι 
οι επαφές του Έλληνα 
Υπουργού Άμυνας Νί-
κου Παναγιωτόπουλου, 
με τον Τούρκο ομόλογό 
του, Χουλουσί Ακάρ.

Ολιγόλεπτη συνάντηση Παναγιωτόπουλου με τον Τούρκο 
ομόλογό του
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Από τον Ιούλιο θα εφαρ-
μοστούν οι νέες κυβερ-
νητικές παρεμβάσεις στα 
καύσιμα και θα έχουν 
ορίζοντα τριμήνου, δή-
λωσε σε συνέντευξή του 
ο υπουργός Οικονομικός 

Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο ερώτημα εάν θα 
πρόκειται για «γενναία» 
παρέμβαση, ο κ. Σταϊκού-
ρας απάντησε στον ΣΚΑΪ 
ότι είναι σχετικό καθώς 

για το οικονομικό επιτε-
λείο μπορεί να είναι γεν-
ναία αλλά και για πολίτη 
ψίχουλα.

Σε κάθε περίπτωση τό-
νισε, ότι οι έως «τώρα 

παρεμβάσεις της κυβέρ-
νησης, είναι εξαιρετικά 
γενναίες σε σχέση με τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Σταϊκούρας
Από τον Ιούλιο νέα ενίσχυση για τα καύσιμα, με ορίζοντα 
τριμήνου

Χωρίς δικαιολογητι-
κά από τους ενδια-
φερόμενους θα υπο-
βάλλονται οι αιτήσεις 
για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα αντικατά-
στασης ηλεκτρικών 
συσκευών που θα πα-
ρέχει επιδοτήσεις 30 
έως 50 % για αγορά 

καινούργιων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλ-
λονται από την ερχόμενη 
Τρίτη 21 Ιουνίου έως τις 
5 Ιουλίου, ενώ σήμερα 
δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβέρνησης 
η Υπουργική Απόφαση με 
τον Οδηγό εφαρμογής 

του προγράμματος.

Το πρόγραμμα όπως 
έχει αναγγείλει ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας, επιδοτεί την 
αντικατάσταση κλιματι-
στικών, ψυγείων και κα-
ταψυκτών, δηλαδή των 

συσκευών που έχουν τη 
μεγαλύτερη κατανάλω-
ση ρεύματος. Το πληρο-
φοριακό σύστημα που το 
υποστηρίζει σχεδιάστη-
κε προκειμένου όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία να 
αντλούνται αυτόματα. Το 
μόνο που θα χρειάζεται 
ο ενδιαφερόμενος είναι 

οι κωδικοί του taxisnet, 
ο αριθμός παροχής ηλε-
κτρικής ενέργειας και το 
κινητό του τηλέφωνο. 
Εφόσον η αίτηση εγκρι-
θεί, ο καταναλωτής θα 
λαμβάνει ηλεκτρονικά, 
στο κινητό τηλέφωνο, 
έναν κωδικό που αντι-
στοιχεί στην επιδότηση 
που δικαιούται και θα 
αγοράζει τη συσκευή στη 
μειωμένη τιμή από το 
κατάστημα που επιθυμεί 
(εφόσον συμμετέχει στο 
πρόγραμμα). Θα είναι 
υποχρεωμένος επίσης 
να παραδώσει την παλιά 
συσκευή για ανακύκλω-
ση.

Κάθε νοικοκυριό που 
εντάσσεται στο πρόγραμ-
μα θα έχει τη δυνατότη-
τα να αντικαταστήσει 
έως και τρεις ηλεκτρικές 
συσκευές (μέχρι 2 κλι-
ματιστικά, ένα ψυγείο ή 
έναν καταψύκτη) για την 
κύρια ή την δευτερεύου-
σα κατοικία, ιδιόκτητη ή 
μισθωμένη. Τα κριτήρια 
υπαγωγής περιλαμβά-
νουν το εισόδημα και το 
πλήθος των μελών της 
οικογένειας με πρόσθετη 
μοριοδότηση για  μονο-
γονεϊκές και οικογένειες 

με ΑΜΕΑ. 

Σημαντικό στοιχείο της 
διαδικασίας είναι η δι-
ασφάλιση της ανακύ-
κλωσης, με ευθύνη του 
εμπόρου, της παλιάς 
συσκευής η οποία θα ση-
μαίνεται με ειδικό κωδι-
κό QR code όπως και η 
διασφάλιση τοποθέτη-
σης καινούργιας συσκευ-
ής υψηλής ενεργειακής 
κλάσης.

Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, από το πρό-
γραμμα θα ωφεληθούν 
200.000 νοικοκυριά και 
θα ανακυκλωθούν πε-
ρισσότερες από 380.000 
συσκευές. Η μέση εξοι-
κονόμηση ενέργειας για 
κάθε νοικοκυριό εκτι-
μάται στις 1.000 KWh 
τον χρόνο. Αυτό σημαί-
νει πως ένα νοικοκυριό 
με μεσαία κατανάλωση, 
έως και 5.000 KWh τον 
χρόνο, αναμένεται να πε-
τύχει έως και 25% εξοι-
κονόμηση ενέργειας.

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Δημοσιεύθηκε το 
ΦΕΚ - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
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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

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα περισσότερα μικρά παι-
διά νιώθουν ελεύθερα 
όταν μπορούν να κάνουν 

ότι θέλουν όποτε το θέλουν. 
Θεωρούν ότι η ελευθερία ταυ-
τίζεται με την απουσία ορίων 
και η απουσία ορίων ταυτίζε-
ται με την ικανοποίηση κάθε 
‘’θέλω’’ τους άμεσα και με τον 
τρόπο που θεωρούν αυτά σω-
στό και ιδεατό.

Μεγαλώνοντας, ως έφηβοι 
νιώθουν ελεύθεροι όταν μπο-
ρούν να πάρουν μόνοι τους 
αποφάσεις ακόμα και για σο-
βαρά ζητήματα που τους αφο-
ρούν χωρίς τη συγκατάθεση 
και τη συμβουλή των γονέων 
τους και μπορούν να ζουν τη 
ζωή ενηλίκων με τα αντίστοι-
χα επιτρεπτά ωράρια εξόδων, 
επιλογής ενδυμασίας κλπ. Στις 
πιο ακραίες περιπτώσεις, τα 
παιδιά αποκτούν έναν άναρχο 
τρόπο ζωής με απόλυτα κατα-
στρεπτικές συνέπειες στη μετέ-
πειτα προσωπική και επαγγελ-
ματική τους πορεία.

Η πραγματική ελευθερία έχει 
να κάνει με το πόσο κανείς έχει 
θέληση να είναι υπεύθυνος με 
τον εαυτό του και προϋποθέτει 
να μπορεί κάποιος να έχει εκ-
παιδευτεί να κάνει επιλογές τις 
οποίες να μπορεί να διαχειρι-
στεί και να στηρίξει επαρκώς.
Πως μπορούμε να διδάξουμε 
τα παιδιά μας τη σωστή έννοια 
της ελευθερίας;

Αρχικά είναι δύσκολο να μπο-
ρέσουμε να μεταλαμπαδεύ-
σουμε μία έννοια στα παιδιά 
που εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε 
αφομοιώσει και δεν ζούμε 
ελεύθερα, όμως σε κοινωνικά 
και προσωπικά επιτρεπτά όρια. 
Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά 

μας είναι ο καθρέφτης μας και 
δεν πρέπει να απαιτούμε από 
αυτά να πράττουν όπως εμείς 
δεν πράττουμε.

Έτσι, από μικρά πρέπει να μά-
θουν να παίρνουν αποφάσεις 
μέσα από επιλογές και όχι από 
προσταγές. Κάθε επιλογή που 
του δίνουμε πρέπει να συνο-
δεύεται από εξήγηση συνεπει-
ών και όχι απειλών, έτσι ώστε 
να μπορέσει να νιώσει και να 
αφομοιώσει την έννοια της 
ευθύνης των δικών του επιλο-
γών.

Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι ένας καλός γονέας δεν 
είναι ένας γονέας που μετα-
τρέπεται σε φίλο-γονέα , κάνει 
όλα τα χατίρια στο παιδί του 
και του επιτρέπει να τα ζήσει 
όλα και γρήγορα για να είναι 
χαρούμενο. Ένας καλός γονέ-
ας είναι αυτός που εκπαιδεύει 
το παιδί του μέσα από τη καθη-
μερινότητά του να σέβεται τον 
εαυτό του και το περιβάλλον 

του και είναι αποφασιστικό, 
υπεύθυνο και νιώθει ατρόμη-
το ότι μπορεί να καταφέρει τα 
πάντα αρκεί να το αποφασίσει.

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

Η κυρία Π.Λ ρωτάει: ‘’ Η κόρη 
μου είναι 15 ετών. Είμαστε 
πολύ κοντά ηλικιακά καθώς 
την έκανα στα 17 μου και εί-
μαστε περισσότερο φίλες παρά 
μητέρα κόρη καθώς είμαι και 
χωρισμένη εδώ και 5 χρόνια 
και αυτό μας έχει φέρει πολύ 
κοντά. Τελευταία όμως βλέπω 
να μου μιλάει πολύ άσχημα, 
δεν με ενημερώνει για τις εξό-
δους της και λέει ότι τη καταπι-
έζω. Φταίει η εφηβεία, ή κάνω 
κάτι λάθος;’’

Αγαπητή κυρία,

Η κόρη σας όντως διανύει τη 
περίοδο της εφηβείας που κά-
νει τα παιδιά να αμφισβητούν 
τα πάντα. Σε αυτή την ένταση 
πολύ πιθανό να συμβάλει η 
‘’φιλική’’ σχέση που έχετε ανα-
πτύξει που ενισχύει τη πιθανό-
τητα να μην μπορείτε εύκολα 
να επιβληθείτε σε ότι ζητάτε 
από αυτή και στην μη τήρηση 
των μεταξύ σας συμφωνιών. 
Τα παιδιά έχουν ανάγκη από 
γονείς και όχι από φίλους και 
πολλά από αυτά προκαλούν με 
τη συμπεριφορά τους ώστε να 
διεκδικήσουν και να ενεργο-
ποιήσουν  τη μητρική-πατρική 
παρουσία. Οι συχνές συζητή-
σεις, η δική σας κατανόηση και 
ο επαναπροσδιορισμός των 
ρόλων σας, όπως και η θέσπι-
ση κανόνων από κοινού είναι 
επιβεβλημένη και θα βοηθήσει 
πολύ την περίπτωσή σας.

Ευχές για επιτυχία 

…η ελευθε-
ρία έχει να 
κάνει με το 
πόσο κανείς 
έχει θέλη-
ση να είναι 
υπεύθυνος 
με τον εαυτό 
του..

Επεμβάσεις…πολιτικών

Ο συνταγματάρχης Καλλέργης άριστος σκοπευτής και ξιφομάχος, υπασπιστής του Βασιλιά Όθωνα 

πρόσβαλε με επιστολή του σε εφημερίδες τον στρατηγό Θοδωράκη Γρίβα. Ο στρατηγός αναγκά-

στηκε να τον καλέσει σε μονομαχία όπως τότε επέβαλαν οι κανόνες υπεράσπισης της τιμής. Όμως 

όταν το καλοσκέφτηκε διαπίστωσε ότι η πρόσκληση σε μονομαχία με τον Καλλέργη ήταν σκέτη 

αποτυχία. Πρότεινε τότε άλλους τρόπους όπως αντί ξιφομαχίας να βάλει ο ένας στο στόμα του 

άλλου την κουμπούρα του και όποιος τραβούσε πρώτος. Ο Καλλέργης φυσικά αρνήθηκε. Μπροστά 

στο αδιέξοδο και στον πιθανό ευτελισμό του στρατηγού επενέβη ο υπουργός στρατιωτικών Κίτσος 

Τζαβέλας. Παρέπεμψε το θέμα σε ειδικό συμβούλιο και βρέθηκε η λύση. Δώδεκα μέρες περιορισμό 

στο στρατηγό και δέκα πέντε μέρες στον Καλλέγη. Πολύ χρήσιμη η φιλία Γρίβα-Τζαβέλα!!

ΦΙΚΡΑΤΗΣ

Κάποιος ρήτορας ρώτησε τον στρατηγό Ιφικράτη 
που καταγόταν από πτωχή οικογένεια.
΄΄Ποιος επι τέλους είσαι και ζητάς την αρχηγία, 
είσαι ιππεύς, είσαι τοξότης, λογχοφόρος ή πεζός; 
‘’
‘’ Τίποτα’’ απάντησε ο στρατηγός, ‘’είμαι όμως 
εκείνος που γνωρίζει να κυβερνά όλους αυτούς 
που ανέφερες’’.

24.6.1941 Είσοδος Ιταλικών Στρατευμάτων στην Αθή-
να υπο τις αποδοκιμασίες των κατοίκων. Την στρατιω-
τική διοίκηση αναλαμβάνει ο στρατηγός Τζελόλο που 
αργότερα απολύθηκε από τον Μουσολίνι ως μαυρα-
γορίτης.

25.6.1925 Ο Πάγκαλος επιβάλλει δικτατορία στην Ελ-
λάδα με την υποστήριξη του Οθωναίου και του Χατζη-
κυριάκου.

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν….. 



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 11ΓΕΓΟΝΟΤΑinfo@enachannel.gr
Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Απόστολος Λακασάς

Η υπουργός Παιδείας 
Νίκη Κεραμέως μιλάει 
στην «Κ» για τις αλλα-
γές που φέρνει στα ΑΕΙ 
ο νέος νόμος-πλαίσιο

«Δίνεται η δυνατότητα ορ-
γάνωσης και λειτουργίας 
τμημάτων εφαρμοσμένων 
επιστημών και τεχνολογίας, 
που προσφέρουν προγράμ-
ματα σπουδών (προπτυχι-
ακά και μεταπτυχιακά) στις 
εφαρμογές των επιστημών, 
στην τεχνολογία και τις τέ-
χνες, σύμφωνα με τις ανά-
γκες της αγοράς εργασίας», 
λέει η κ. Κεραμέως. Φωτ. 
ΙΝΤΙΜΕ ΝΕWS

Πρακτική άσκηση για πε-
ρίπου 400.000 φοιτητές 
των ελληνικών ΑΕΙ προω-
θεί το υπουργείο Παιδεί-
ας. Ειδικότερα, με στόχο οι 
φοιτητές να συνδέσουν τη 
θεωρητική γνώση με την 
πρακτική εφαρμογή της 
και να αποκτήσουν πολύτι-
μη εργασιακή εμπειρία, το 
υπουργείο καθιερώνει ένα 
θεσμικό πλαίσιο που θα 
διευκολύνει τα ΑΕΙ να προ-
χωρήσουν σε συνεργασίες 
με φορείς του Δημοσίου 
και επιχειρήσεις στην Ελλά-
δα ή και το εξωτερικό. Πρό-
κειται για πρόβλεψη που 
λειτουργεί υπέρ των νέων 
και υπήρξε πάγιο αίτημα 
των πανεπιστημίων προς 
τις ηγεσίες του υπουργείου. 
Επίσης, από τον Οκτώβριο 
ο αριθμός των θέσεων για 
τα δημόσια ΙΕΚ θα ξεπε-
ράσει τις 16.000 – αύξηση 
104% σε σχέση με πέρυσι.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως μιλάει στην «Κ» 
για τις σημαντικές αλλαγές 
που προωθούνται στη λει-
τουργία των ΑΕΙ με έναν 
νόμο-πλαίσιο, ο οποίος 
ακριβώς 40 χρόνια από τον 
πρώτο νόμο της μεταπολί-
τευσης για τα ΑΕΙ, στοχεύει 
να εισαγάγει τα ιδρύματα 
στην εποχή της ψηφιακής 
εκπαίδευσης, διασφαλίζο-
ντας παράλληλα την αξι-
οκρατία, τη λογοδοσία και 
αξιοποιώντας τις πολύτιμες 
δυνάμεις των Ελλήνων πα-

νεπιστημιακών και ερευνη-
τών.

– Πώς θα λειτουργήσει η 
πρακτική άσκηση;

– Στα προπτυχιακά και τα 
μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα σπουδών η πρακτική 
άσκηση θα μπορεί να προ-
βλεφθεί ως διακριτή εκ-
παιδευτική δραστηριότητα. 
Θα μπορεί να διεξαχθεί σε 
νομικά πρόσωπα δημοσί-
ου και ιδιωτικού δικαίου, 
σε δημόσιες υπηρεσίες, σε 
ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις, αλλά 
και σε αντίστοιχους φορείς 
στο εξωτερικό, υπό προϋ-
ποθέσεις.

– Η πρακτική άσκηση θα 
είναι ενταγμένη στον 
συνολικό χρόνο διάρ-
κειας κάθε σχολής; Θα 
δίνει πιστωτικές μονά-
δες ώστε να μπορεί να 
αναγνωριστεί στο εξω-
τερικό;

– Ως μέρος της εκπαιδευ-
τικής δραστηριότητας, η 
πρακτική άσκηση εντάσ-
σεται κανονικά μέσα στον 
χρόνο διάρκειας του προ-
γράμματος σπουδών, ενώ η 
ακριβής χρονική της διάρ-
κεια (συνήθως από 3 έως 
6 μήνες) θα καθορίζεται 
από τα ιδρύματα, καθώς σε 
κάθε πρόγραμμα σπουδών 
η σημασία της πρακτικής 
άσκησης διαφέρει. Ανάλο-
γα με τη διάρκειά της κα-
τανέμεται και ο αντίστοιχος 
αριθμός των πιστωτικών 
μονάδων.

– Πώς θα οργανώνεται; 
Θα υπάρχει συνεργασία 
των ΑΕΙ με τους εκπρο-
σώπους των επιχειρήσε-
ων;

– Για την αποτελεσματική 
διασύνδεση των ΑΕΙ με τις 
επιχειρήσεις στο πεδίο της 
πρακτικής, λειτουργεί η 
διαδικτυακή υπηρεσία ΑΤ-
ΛΑΣ, η οποία αποτελεί μία 
ενιαία βάση καταγραφής 
της προσφοράς και της ζή-
τησης των φοιτητών για τη 
διεξαγωγή πρακτικής άσκη-
σης.

– Δηλαδή, για παράδειγ-
μα, ένα τμήμα Φαρμα-
κευτικής θα μπορεί να 
συνάψει σύμβαση με μια 
διεθνή φαρμακοβιομη-
χανία και ο φοιτητής να 
κάνει την πρακτική του 
άσκηση στα κεντρικά της 
εταιρείας στο εξωτερικό;

"Η μηνιαία αποζημίωση για 
την πρακτική άσκηση σε 
φορείς του Δημοσίου ή σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις θα 
είναι το 80% του κατώτατου 
βασικού μισθού."

– Βεβαίως και είναι εφικτή 
η πρακτική άσκηση σε μια 
διεθνή φαρμακοβιομηχα-
νία, ακόμη κι αν τα κεντρικά 
της βρίσκονται στο εξωτε-
ρικό, υπό την προϋπόθεση 
όμως ότι είναι δυνατή η 
παρακολούθηση της πορεί-
ας υλοποίησης πρακτικής 
άσκησης του φοιτητή καθ’ 
όλη τη διάρκειά της, καθώς 
και η επιτυχής πιστοποίησή 
της από τον επόπτη πρακτι-
κής άσκησης. Αυτό επειδή η 
πρακτική άσκηση δεν είναι 
εργασία για να ελέγχεται 
μόνο από τον φορέα υπο-
δοχής, αλλά είναι μια ακό-
μη εκπαιδευτική δραστηρι-
ότητα, που στοχεύει στην 
καλύτερη εμπέδωση της 
γνώσης του φοιτητή.

– Πώς θα αμείβονται οι 
φοιτητές;

– Το ύψος της μηνιαίας 
αποζημίωσης για τη διε-
ξαγωγή πρακτικής άσκη-
σης προβλέπεται να είναι 
τουλάχιστον το 80% του 
νομοθετημένου κατώτατου 
βασικού μισθού. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια διεξαγωγής 
της πρακτικής άσκησης οι 
φοιτητές θα ασφαλίζονται 
από τους φορείς υποδοχής 
για τον κλάδο του ατυχή-
ματος μέσω του e-ΕΦΚΑ. Η 
αποζημίωση βαρύνει κυρί-
ως τους φορείς υποδοχής, 
αλλά προβλέπονται πρό-
σθετες δυνατότητες, έτσι 
ώστε το κόστος αυτής να 
μπορεί να βαρύνει και συγ-
χρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα και προγράμματα 
χρηματοδοτούμενα από τα 
πανεπιστήμια.

– Γιατί κρίνατε ότι πρέ-
πει να οργανωθούν 
«προγράμματα εφαρ-
μοσμένων επιστημών 
και τεχνολογίας», όπως 
ονομάζονται; Εντέλει, 
πρόκειται για επιστροφή 
των ΤΕΙ που κατάργησε 
ο ΣΥΡΙΖΑ; Ποια η διαφο-
ρά τους από τα ΤΕΙ και 
σε ποιους απευθύνονται;

– Mε το σχέδιο νόμου δί-
νεται η δυνατότητα ορ-
γάνωσης και λειτουργίας 
τμημάτων εφαρμοσμένων 
επιστημών και τεχνολογίας, 
που προσφέρουν προγράμ-
ματα σπουδών (προπτυχι-

ακά και μεταπτυχιακά) στις 
εφαρμογές των επιστημών, 
στην τεχνολογία και τις τέ-
χνες, σύμφωνα με τις ανά-
γκες της αγοράς εργασίας 
για την κάλυψη απαιτήσε-
ων συγκεκριμένων επαγ-
γελμάτων ή ομάδων επαγ-
γελμάτων. Η δυνατότητα 
αυτή έλειπε μετά την κα-
τάργηση των ΤΕΙ από την 
προηγούμενη κυβέρνηση.

– Πώς θα λειτουργούν 
τα προγράμματα σπου-
δών δευτερεύουσας κα-
τεύθυνσης;

– Τα προγράμματα σπου-
δών δευτερεύουσας κατεύ-
θυνσης είναι μια πρόσθετη 
επιλογή που παρέχει το σχέ-
διο νόμου προς τα ΑΕΙ να 
οργανώσουν προγράμματα 
σπουδών σύντομης διάρ-
κειας, τουλάχιστον ενός 
έτους, για τους φοιτητές 
άλλων προπτυχιακών προ-
γραμμάτων σπουδών του 
ίδιου ΑΕΙ που επιθυμούν 
να ενισχύσουν τις γνώσεις 
τους σε ένα άλλο επιστημο-
νικό πεδίο, προάγοντας τη 
διεπιστημονικότητα. Είναι 
αυτά που στο εξωτερικό τα 
συναντάμε καμιά φορά ως 
«minor degrees».

– Λόγω της ΕΒΕ έχετε 
στοιχεία για αύξηση των 
εγγραφών στα κολέγια 
ή τα ΙΕΚ;

– Γνωρίζω για την αύξηση 
της ζήτησης, αλλά –όπως 
είχαμε δεσμευθεί– και της 
προσφοράς θέσεων στα 
δημόσια Ινστιτούτα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης. 
Πέρυσι, πρώτη χρονιά λει-
τουργίας του παράλληλου 
μηχανογραφικού δελτίου 
για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, ο 
αριθμός των 18χρονων που 
εγγράφηκε σε αυτά σχεδόν 
διπλασιάστηκε σε σχέση 
με το 2020 –από 6.715 σε 
12.078–, ενώ ο συνολικός 
αριθμός των υποψηφί-
ων ήταν πολύ υψηλός και 
ανήλθε σε 22.790, εκ των 
οποίων το 26% υπέβαλε 
αίτηση ΔΙΕΚ σε παραπά-
νω από μια περιφέρεια. Ο 
αριθμός των προσφερόμε-
νων θέσεων για καταρτιζό-
μενους στα ΔΙΕΚ μέσω πα-
ράλληλου μηχανογραφικού 
για το 2022-23 θα ξεπερά-
σει τις 16.000 – πρόκειται 
για αύξηση 104% σε σχέση 
με πέρυσι. Ο αριθμός των 
προσφερόμενων τμημά-
των μέσω μηχανογραφικού 
αυξάνεται κατά 60% και 
ανέρχεται στα 829 τμή-
ματα. Στόχος μας είναι να 
προσφέρουμε στους νέους 
μας περισσότερες, πιο ποι-
οτικές επιλογές εκπαίδευ-
σης, κατάρτισης και σταδι-
οδρομίας σε επαγγέλματα 
με ζήτηση στην αγορά ερ-
γασίας.

Σύντομα το Προεδρικό 

Διάταγμα για την Πα-
νεπιστημιακή Αστυνο-
μία

– Ποια μέτρα λαμβά-
νετε με τον νέο νόμο 
για το brain gain;

– Μεταξύ άλλων, προ-
βλέπουμε νέες μορφές 
απασχόλησης για την 
υποστήριξη των εκπαι-
δευτικών και ερευνη-
τικών δραστηριοτήτων 
των ΑΕΙ, όπως εισαγωγή 
του θεσμού των ερευ-
νητών επί θητεία, των 
συνεργαζόμενων καθη-
γητών, των εντεταλμέ-
νων διδασκόντων, των 
επισκεπτών καθηγητών 
και ερευνητών. Επίσης, 
σημαντική είναι η απλο-
ποίηση των διαδικασιών 
αναγνώρισης ξένων πτυ-
χίων από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
που οδηγούν σε περαιτέ-
ρω προσέλκυση ερευνη-
τών και επιστημόνων.
 
– Πολλοί μιλούν για 
αναξιοκρατικές διαδι-
κασίες στην επιλογή 
των καθηγητών στα 
ΑΕΙ. Πολλοί άλλοι 
έχουν μεταναστεύσει, 
νιώθοντας αδικημένοι 
– και όχι χωρίς λόγο. 
Στο θέμα του διορι-
σμού των καθηγητών 
υπάρχουν πολλά θολά 
σημεία. Ακόμη και για 
κομματικά στελέχη 
υπάρχουν αιχμές για 
ποδηγέτηση των δια-
δικασιών. Μπορεί να 
ελεγχθεί το φαινόμε-
νο;

– Δεν είναι ο κανόνας, 
υπάρχουν όμως και αυ-
τές οι εξαιρέσεις των 
φωτογραφικών προκη-
ρύξεων και των καθο-
δηγούμενων εκλογών ή 
εξέλιξης πανεπιστημια-
κών. Ο νέος νόμος εισά-
γει φίλτρα αξιοκρατίας, 
διαφάνειας και αντικει-
μενικότητας, όπως την 
κατάρτιση μητρώου 
γνωστικών αντικειμένων 
σε ουδέτερο χρόνο χω-
ρίς στενότητα στο εύρος 
τους, την εκπόνηση ετή-
σιου προγραμματισμού 
προσλήψεων βάσει των 
αναγκών κάθε τμήματος, 
τη συγκρότηση εκλεκτο-
ρικών σωμάτων με δια-
δικασίες που ενισχύουν 
το αδιάβλητο, όπως η 
ηλεκτρονική κλήρωση 
και η αυξημένη εκπρο-
σώπηση εξωτερικών με-
λών, η αύξηση κριτηρίων 
αριστείας.

– Γιατί πρέπει να αλ-
λάξει το μοντέλο διοί-
κησης στα ΑΕΙ;

– Η άσκηση της διοίκη-
σης έχει οριζόντια ση-
μασία για κάθε πτυχή 
λειτουργίας των ΑΕΙ και 
ένα σύγχρονο μοντέλο 
διοίκησης συμβάλλει κα-
θοριστικά και στην αξιο-
ποίηση των σημαντικών 
ευκαιριών που δίνει στην 
πανεπιστημιακή κοινότη-
τα το νέο νομοσχέδιο. Το 
σύγχρονο μοντέλο προ-
ϋποθέτει φίλτρα συλλο-
γικότητας (με ανάδειξη 
καθηγητών μέσω ταξινο-
μικής ψήφου και με όρια 
εκπροσώπησης ανά 
σχολή), λογοδοσίας (με 
έλεγχο και δυνατότητα 
παύσης του πρύτανη από 
το Συμβούλιο για σπου-
δαίο λόγο), εξωστρέφει-
ας (με συμμετοχή εξω-
τερικών μελών από την 
κοινωνία και το εξωτερι-
κό, με πρόβλεψη εκτελε-
στικού διευθυντή ο οποί-
ος επιλέγεται έπειτα από 
δημόσια πρόσκληση και 
εκτός ΑΕΙ), διαφάνειας 
(με ηλεκτρονικές διαδι-
κασίες παντού).

– Τα Συμβούλια θα 
είναι 11μελή. Τα έξι 
μέλη τους θα είναι 
καθηγητές του ΑΕΙ, οι 
οποίοι θα επιλέγουν 
τα πέντε εξωτερικά 
μέλη. Ουσιαστικά, 
μία πλειοψηφία τεσ-
σάρων μελών μπορεί 
να «ποδηγετήσει» το 
Συμβούλιο. 

– Σήμερα, το μεγαλύτε-
ρο μέρος των εξουσιών 
συγκεντρώνεται εν τοις 
πράγμασι σε ένα πρό-
σωπο, τον πρύτανη. Στο 
νομοσχέδιο προβλέπου-
με τη μετάβαση σε ένα 
συλλογικό μοντέλο διοί-
κησης, στο οποίο τα μέλη 
αναδεικνύονται μέσα 
από δικλίδες πλουρα-
λισμού και αξιοκρατίας, 
όπως είναι η ταξινομική 
ψήφος, η περιορισμένη 
σταυροδοσία (μέχρι 2) 
για την επιλογή των πιο 
άξιων, οι αυξημένες πλει-
οψηφίες πέντε έκτων 
(5/6) για την επιλογή 
εξωτερικών μελών και 
η συμμετοχή των εξω-
τερικών αυτών μελών 
που προσδίδει σημαντική 
πτυχή εξωστρέφειας στο 
συλλογικό αυτό όργανο. 
Επιπλέον, καίριες απο-
φάσεις του Συμβουλί-
ου απαιτούν αυξημένες 
πλειοψηφίες.

Νίκη Κεραμέως 
Πρακτική άσκηση με αμοιβή για 400.000 φοιτητές
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Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί 
φίλοι,
Η παρουσία σας σήμερα 
εδώ αποτελεί ιδιαίτερη 
χαρά και τιμή για εμένα.
Πριν από ενάμιση περίπου 
χρόνο σε κατ  ιδίαν συζη-
τήσεις που  είχα  με φίλους 
και συντοπίτες για τα πο-
λιτικά δρώμενα της πόλης 
υπήρξε κοινή διαπίστωση 
ότι κάτι δεν πηγαίνει σω-
στά,
ότι η πόλη μας τα τελευταία 
χρόνια δεν έχει τη θέση που 
της αξίζει, δεν διαδραματί-
ζει το ρόλο που της πρέπει.
Υπήρξε έντονος προβλημα-
τισμός για το γεγονός ότι 
όλοι οι επικεφαλής του Δή-
μου, τα τελευταία χρόνια, 
ό,τι και εάν είχαν δεσμευθεί 
ότι θα υλοποιήσουν,
είτε δεν το εκπλήρωσαν, 
είτε έμεινε ανεφάρμοστο.

Σε κάθε περίπτωση όμως 
δεν βελτίωσε την καθημε-
ρινότητα και την ποιότητα 
ζωής του καθένα μας.
Υπήρξε κοινός τόπος στις 
συζητήσεις μας ότι δεν 
υπήρχε σαφής οριοθέτη-
ση των στόχων του Δήμου 
μας,
δεν υπήρχε ξεκάθαρη πρό-
ταση για το μέλλον του Δή-
μου μας,

δεν υπήρχε όραμα και προ-
οπτική για το ποια είναι η 

πόλη μας και το ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει 
ανάμεσα στους υπόλοιπους 
δήμους της Περιφέρειάς 
μας.
 
Αυτήν την πραγματικότητα 
έτσι όπως έχει διαμορφω-
θεί την αντιλαμβανόμαστε 
όλοι μας καθημερινά.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
ο Δήμος μας είναι ένας από 
τους

ομορφότερους στην Ελλά-
δα.

Έχει μιαν ομορφιά όμως 
που μας έχει εnαvαnαύσει 
εν πολλοίς.

Σε σημείο μάλιστα που δεν 
έχουν γίνει οι απαραίτητες 
ενέργειες για

να προωθήσουμε αυτήν 
μας την εικόνα σε όφελος 
όλων μας.

Αντί να διεκδικήσουμε ακό-
μη περισσότερα πράγματα 
για το Δήμο μας,
μένουμε μόνο στην πα-
ραδοχή της ομορφιάς της 
Καβάλας μας και με την 
αδράνειά μας, φτάνουμε 
στο σημείο ακόμη και να 
την υποβαθμίσου με.
Η ευθύνη όμως δεν βα-
ραίνει μόνο τις πλάτες των 
τοπικών αρχόντων. Βαραί-

νει τον καθένα και καθεμία 
από εμάς.
Είναι η ευθύνη του κάθε 
δημότη που επέλεξε να ζει 
σε αυτόν τον τόπο,
που επέλεξε να δραστηρι-
οποιείται κοινωνικά, οικο-
νομικά και επαγγελματικά 
εδώ.
Τα προβλήματα της καθη-
μερινότητας που όλοι αντι-
μετωπίζουμε είναι πολλά 
και συχνά μας καταβάλ-
λουν.
 
Όμως κάτι τέτοιο δεν μπο-
ρεί να είναι η δικαιολογία 
μας που απαξιώνουμε το 
θεσμό της τοπικής αυτοδι-
οίκησης.
Δεν μπορεί να είναι η δι-
καιολογία μας για να μην 
ασχολούμαστε με τα του 
οίκου μας.
Γιατί εγώ έτσι θέλω να βλέ-
πω το Δήμο.

Η Καβάλα είναι το σπίτι  
μας.  Είναι  το  μέρος  όπου  
θέλω  να ζήσουν τα παιδιά 
μου και να αγαπήσουν και 
να «πονέσουν» οι νέες γε-
νιές. Πρέπει να μιλήσουμε 
ανοιχτά,  χωρίς  περιστρο-
φές  και  να παραδεχτούμε 
ότι είναι άμεση ανάγκη να  
επαναπροδιορίσουμε  τη 
σχέση του δημότη με το 
Δήμο μας. Έχουμε ενάμιση 
χρόνο άλλωστε μέχρι τις 
δημοτικές εκλογές.

Πρέπει λοιπόν να βρούμε 
τον τρόπο να μετουσιώ-
σουμε την αγάπη που έχου-
με όλοι για την Καβάλα μας 
και να δημιουργήσουμε με 
ρεαλισμό, με πρόγραμμα 
και με όραμα τον τόπο που 
μας αξίζει να ζούμε.
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι 
να αντιμετωπίσουμε τις 
προκλήσεις της νέας επο-
χής.
Με τόλμη στις ιδέες μας 
και με αποφασιστικότητα 
στις πράξεις μας, να σχεδι-
άσουμε από κοινού το μέλ-
λον του Δήμου μας και να 
υλοποιήσουμε ό,τι συμφω-
νήσουμε για το κοινό καλό 
του Δήμου.
 
Πρέπει να θέσουμε ψηλά 
τον πήχη.

Να συνεργαστούμε και να 
μοιράσουμε ισομερώς τις 
δυνάμεις μας σε όλους 
τους τομείς της καθημερι-
νότητας που μας αφορούν.
Κανείς μας δεν περισσεύει.

Εάν θέλουμε να έχουμε μια 
πόλη διαρκώς αναπτυσ-
σόμενη, πρέπει να αντιλη-
φθούμε ότι είμαστε όλοι 
ένας αναπόσπαστος κρίκος 
στην αλυσίδα της ευημερί-
ας του Δή μου.

Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί 
φίλοι,
Κάποιοι ίσως αναρωτιέστε 
γιατί σήμερα αποφάσισα 
να σας ανακοινώσω την 
υποψηφιότητά μου για τη 
διεκδίκηση του Δήμου. Εάν 
είναι η κατάλληλη χρονική 
στιγμ ή.
Τις περισσότερες φορές 
όμως το εάν είναι η συγκυ-
ρία καλή το κρίνει το απο-
τέλεσμα.
Και το ζητούμενο για μένα 
είναι να δραστηριοποιήσω, 
όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους από εσάς να αλλάξετε 
τον τρόπο που βλέπετε την 
τοπική αυτοδιοίκηση.
 
Να συσπειρώσω όλους 
τους δημότες που δεν αρ-
κούνται στον τρόπο που 
διοικείται σήμερα ο Δήμος.
Ανθρώπους που δεν συμβι-
βάζονται  με  ημίμετρα. Που 
δε θέλουν να λέ νε: «κάθε 
πέρσι και καλύτερα».
Δημότες που δεν συμφω-
νούν με τη διαμόρφωση 
ιδεών και πρακτικών που 
εφαρμόζει ο Δήμος.
Θέλω να συσπειρώσω τους 
δημότες που είναι διατεθει-
μένοι να πολεμήσουν για 
τα ιδανικά και τα πιστεύω 
τους.
Ανθρώπους που να μην 
κοιτάζουν τη βολή τους.

Να μην εφησυχάζουν και 
να αφήνουν τους άλλους 
να παίρνουν αποφάσεις 
ερήμην τους.
Αποφάσεις που διακυβεύ-
ουν το μέλλον τους.

Όλα αυτά τα φαινόμενα 
επιτρέψαμε να συμβαίνουν.

Άλλες φορές με την ανοχή 
μας και τον ωχαδελφισμό 
μας και άλλες με την ψήφο 
μας.
Όλοι μας ευθυνόμαστε γι' 
αυτό.

Δεν μπορεί όμως ο Δήμος 
που θέλουμε να ανανεώ-
σουμε ριζικά, να είναι υπό-
θεση ενός μόνον ανθρώ-
που.

Το μέλλον του Δήμου πρέ-
πει να είναι αποτέλεσμα 
συλλογικής προσπάθει-
ας. Δημιούργημα σκλη-
ρής δουλειάς πολλών αν-
θρώπων, ελεύθερων και 
ασυμβίβαστων, που όμως 
να αγωνίζονται για σαφή, 
συγκεκριμένη και διακριτή 
πρόταση διοίκησης του Δή-
μου μας.
Η Καβάλα του αύριο και η 
Διοίκηση του Δήμου πρέπει 
να είναι επίτευγμα της σύν-
θεσης ιδεών, πολιτικών θέ-
σεων και της συνεργασίας 
των δημιουργικών δυνάμε-
ων, ανθρώπων που είναι οι 
καλύτεροι του είδους τους.
Είμαι εδώ λοιπόν μπροστά 
σας ως υποψήφιος Δήμαρ-
χος Καβάλας. Για να αγωνι-
στώ και να προσφέρω ό,τι 
καλύτερο μπορώ.
Είμαι εδώ για να διεκδική-
σω τη Διοίκηση του Δήμου 
Καβάλας. Χωρίς κομματικές 
δεσμεύσεις και χωρίς αγκυ-
λώσεις.
Προφανώς γιατί πρώτα απ' 
όλα έχω πολιτική ταυτότη-
τα, και όχι μόνο κομματική.
(και ας με κατηγορήσουν οι 
κακεντρεχείς γι' αυτό) Για 
μένα ο Δήμος είναι υπόθε-
ση ζωής.
Για να κάνουμε μαζί έργα 
ουσίας. Για να έχουμε το 
Δήμο που μας αξίζει.
 
Κυρίες και κύριοι,

γνωρίζετε ότι δειλά-δειλά 
έχουν αρχίσει οι πολιτικές 
ζυμώσεις για τις προσεχείς 
δημοτικές εκλογές.
Όμως εγώ θεωρώ ότι πρέ-
πει να αξιοποιήσουμε το 
χρόνο που έχουμε μπροστά 
μας δημιουργικά.
Να σκεφτούμε τα λάθη του 
παρελθόντος και να προ-
σπαθήσουμε να βρούμε 
τρόπο να τα αποφύγουμε 
από εδώ και στο εξής.
Να μην καλλιεργήσουμε 
κλίμα πόλωσης και ανέλε-
γκτες καταστάσεις που θα 
είναι σε βάρος όλων μας 
μα κυρίως του Δήμου μας.
Ο καθένας από σας κατα-
λαβαίνει πολύ καλά τι γίνε-
ται σήμερα . Μπορεί να αξι-
ολογήσει την κατάσταση.
Μπορεί να δει τις προθέ-
σεις και τις θέσεις μας.

Η πολυπόθητη ενότητα και 
το κλίμα συνεργασίας δεν 
θα πρέπει να είναι ευχολό-
γιο, αλλά αποτέλεσμα σύ-
γκλισης απόψεων.
Η συνεργασία δυνάμεων 
όμως δεν επέρχεται με τη 

διανομή ρόλων ανάμεσα 
σε πρωταγωνιστές.
Δεν υπάρχει πρώτος και 
δεύτερος ρόλος.

Δεν υπάρχει τάξιμο θέσης 
για να επέλθει συσπείρωση. 
Κάτι τέτοιο είναι πέρα από 
τη λογική μου.
Είναι μακρυά από τον αξια-
κό μου  κώδικα.

Απέχει πολύ από τα ιδανικά 
μου και τη νοοτροπία μου.
 

Για το μόνο πράγμα που 
μπορώ να σας διαβεβαιώ-
σω είναι, ότι στις ερχόμενες 
δημοτικές εκλογές θα είμαι 
υποψήφιος ως
υποψήφιος Δήμαρχος, έχο-
ντας στο πλάι μου ανθρώ-
πους από εσάς, ανθρώπους 
σαν και εσάς.
Ανθρώπους με εμπειρία 
ζωής, τεχνογνωσία και επ 
ιστημοσύν η. Πολύτιμα 
εφόδια για τον αγώνα που 
πρόκειται να δώσουμε.
Με ανθρώπους που έχουν 
όραμα, σχέδια και θέληση 
να εκφράσουν τις σύγχρο-
νες απαιτήσεις στην αυτοδ 
ιο ίκη ση.
Με ανθρώπους που όχι 
μόνο οραματίζονται, αλλά 
ξέρουν και να δουλεύουν.
Με ανθρώπους που είναι 
ειλικρινείς και ανιδιοτελείς.

Πρέπει να εκμεταλλευτού-
με τη συγκυρία αυτής της 
κρίσιμης περιόδου και να 
βάλουμε τα δυνατά μας 
ώστε τα χρόνια που έρχο-
νται να επιτελέσου με με-
γάλες αλλαγές και να μην 
μείνει κανείς μας στο περι-
θώριο.

Φίλες και φίλοι,

Γνωρίζετε την μέχρι τώρα 
πορεία μου.

Πάντοτε ασχολούμουν 
με την πολιτική, είτε στον 
επαγγελματικό μου στίβο, 
είτε στην κεντρική πολιτική 
σκηνή.

Ακόμη και σήμερα από τη 
θέση που κατέχω προσπα-
θώ να κάνω ό,τι καλύτερο 
μπορώ για όλους μας.
Αυτή μου η πρόθεση μαζί 
με την εμπιστοσύνη που 
έχω εισπράξει,

με ώθησε στην απόφασή 
μου να θέσω υποψηφιότη-
τα  για το Δήμο μας. Για ένα 
Δήμο με ενεργούς πολίτες. 
Για ένα Δήμο με μέλλον.
Ζητάω λοιπόν από τους 
Καβαλιώτες και τις Καβα-
λιώτισσες στον ενάμιση 
χρόνο που έχουμε μέχρι τις 
δημοτικές εκλογές
να ενωθούμε όλοι μαζί 
στον αγώνα που θα κάνει 
το Δήμο μας, τον Δήμο του 
αύριο, το Δήμο που μας 
αξίζει.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας ο Ντίνος Κλειτσιώτης
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ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ 80% ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΘΕΡΜΟ ΚΥΜΑ
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
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Σαρηγιάννης στο iatropedia.gr για κορονοϊό
Το 80% των περιοχών της Ελλάδας έχει αύξηση – Σε ποια περίπτωση θα επανέλθει η μάσκα

Θορυβημένες είναι οι 
υγειονομικές αρχές και 
οι επιστήμονες που πα-
ρακολουθούν την πο-
ρεία της πανδημίας, 
καθώς πριν καλά καλά 
προλάβει το καλοκαίρι 
να βάλει το πόδι του, τα 
κρούσματα ξεπέρασαν 
τις 10.000 μέσα σε 24 
ώρες. “Σταθερή αύξηση 
εμφανίζει το 80% των 
περιοχών της χώρας”, 
λέει ο Καθηγητής Δη-
μοσθένης Σαρηγιάννης, 
και υποστηρίζει πως 
ακόμη δεν είναι σαφές 
εάν η έξαρση οφείλεται 
στις υπο-παραλλαγές 
του κορονοϊού Όμικρον 
4 και Όμικρον 5.

Φόβους πως ενδέχεται να 
βρισκόμαστε στην αρχή 
ενός νέου κύματος του κο-
ρονοϊού, διατυπώνουν οι 
επιστήμονες -και συγκεκρι-
μένα του 6ου κατά σειρά- 
μέσα σε δυόμιση χρόνια 
πανδημίας.

Η αύξηση της θετικότητας 
στο 6,18% (+2 μονάδες 
σε σχέση με την προηγού-
μενη εβδομάδα), του δεί-
κτη μεταδοτικότητας Rt 
στο 0.97 και των ημερήσι-
ων κρουσμάτων, δείχνουν 
σαφή έξαρση την οποία οι 
επιστήμονες περίμεναν κα-
νονικά να συμβεί μετά τον 
Αύγουστο.

“Μέχρι χθες πιστεύαμε πως 
η διασπορά αυτών των 
δύο τελευταίων παραλλα-
γών της Όμικρον (ΒΑ.4 και 
ΒΑ.5) δεν θα είναι πάρα 
πολύ μεγάλη ακόμα. Ξέρα-
με ότι υπάρχουν αναπτύσ-
σονται, αλλά πιστεύαμε 
πώς δεν έχουν προλάβει 
να κάνουν μεγάλη διασπο-
ρά. Και πιστεύαμε ότι θα 
δώσουν σημαντική αύξηση 
από τον Αύγουστο και μετά. 
Φαίνεται, όμως, ότι μπορεί 
να συμβεί και νωρίτερα. Το 
μελετάμε ακόμη, δεν το ξέ-
ρουμε”, λέει μιλώντας στο 
iatropedia.gr, ο Καθηγητής 
Περιβαλλοντικής Μηχανι-

κής του ΑΠΘ, Δημοσθένης 
Σαρηγιάννης.

Θα αγγίξουν τα 7 χι-
λιάδες κρούσματα στον 
μέσο εβδομαδιαίο μέσο 
όρο

Τα περίπου 10.500 νέα 
ημερήσια κρούσματα που 
σημειώθηκαν χθες Τετάρτη 
(15/6) μέσα σε ένα 24ωρο 
-αν στις 9.288 λοιμώξεις 
που ανακοινώθηκαν από 
τον ΕΟΔΥ, προστεθούν και 
1.205 επαναμολύνσεις- εν-
δέχεται να μην είναι η κο-
ρυφή του παγόβουνου.

Αν η αύξηση οφείλεται στις 
νέες παραλλαγές του κο-
ρονοϊού, τότε αυτή θα είναι 
μεγάλη, λέει ο κ. Σαρηγιάν-
νης.

Από τα περίπου 6 χιλιά-
δες κρούσματα κατά μέσο 
εβδομαδιαίο όρο, τα οποία 
καταγράφονται σήμερα, 
πολύ γρήγορα θα ξεπερά-
σουμε μάλλον τα 7 χιλιά-

δες, σημειώνει ο ίδιος:

“Μπορεί να φτάσουμε τον 
μέσο όρο των 7 χιλιάδων 
κρουσμάτων εβδομαδιαί-
ως. Χθες Τετάρτη, φτάσαμε 
τα 10.500 στην πραγμα-
τικότητα, με 9.288 κρού-
σματα και 1.205 επαναμο-
λύνσεις. Δεν καταλαβαίνω 
γιατί ο ΕΟΔΥ δεν δηλώνει 
τις επαναμολύνσεις. Προ-
φανώς για να μειώσει τους 
αριθμούς. Γιατί ο επαναμο-
λυσμένος μολύνει κανονι-
κότατα. Θέλουμε, λοιπόν, 
να δούμε εάν η αύξηση 
οφείλεται στην Όμικρον 4 
και την Όμικρον 5. Αν εί-
ναι Όμικρον 2 θα έχουμε 
διακυμάνσεις, τα δεδομένα 
τα ξέρουμε. Αν είναι Όμι-
κρον 4 ή Όμικρον 5 τότε θα 
υπάρξει έντονη δυνατότητα 
αύξησης αν δεν πάρουμε 
κανένα μέτρο προστασίας, 
με τη γενική χαλάρωση που 
υπάρχει”, σημειώνει ο επι-
στήμονας.

Επαναφορά της μάσκας;

Σύμφωνα με πληροφορίες 
του iatropedia.gr, οι υγει-
ονομικές αρχές είναι σε 
αυξημένη επιφυλακή, αλλά 
προς το παρόν δεν διατυ-
πώνουν σοβαρές ανησυχί-
ες.

Οι επιστήμονες της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων 
στην τακτική συνεδρίαση 
της Τετάρτης (15/6), συζή-
τησαν τις τελευταίες εξελί-
ξεις και αποφάνθηκαν πως 
δεν αποκλείεται η αύξηση 
στα κρούσματα να μην συ-
νοδεύεται και από αύξηση 
στις εισαγωγές στα νοσο-
κομεία, δηλαδή πίεση στο 
σύστημα υγείας.

Αν ωστόσο, κάτι τέτοιο 
συμβεί δεν αποκλείεται να 
δούμε την επαναφορά κά-
ποιων μέτρων και κυρίως 
αυτό της χρήσης μάσκας, 
αφού φαίνεται πως ο κορο-
νοϊός είναι ακόμη μαζί μας 
και δεν επιτρέπει την υπερ-
βολική χαλάρωση.

“Το να φορέσει κανείς μά-
σκα σε συγχρωτισμό πρέπει 
να είναι όχι μόνο σύσταση, 
αλλά και υποχρεωτικό. Και 
πρέπει να το εφαρμόζουν 
οι επαγγελματίες, δηλαδή 
να το ζητάνε”, σημειώνει ο 
Καθηγητής Σαρηγιάννης.

Εξηγεί, ωστόσο, πως το πι-
στοποιητικό εμβολιασμού / 
νόσησης για την είσοδο σε 
χώρους ψυχαγωγίας και δι-
ασκέδασης δεν έχει ιδιαίτε-
ρο νόημα, καθώς η ανοσία 
δεν προφυλάσσει από τις 
νέες μολύνσεις, όπως λέει:

“Το να χρειάζεται πιστοποι-
ητικό ξανά για τις εξόδους 
μας, αυτό είναι σχετικό και 
συζητήσιμο. Γιατί οι δύο 
νέες παραλλαγές Όμικρον 
4 και Όμικρον 5 έχουν με-
γάλη δυνατότητα διαφυγής 
από την ανοσία, οπότε δεν 
θα μας προστατεύσει το πι-
στοποιητικό. Πρέπει να φο-
ράμε μάσκα”.

Σύμφωνα με τον ειδικό, τα 
δύο βασικά μέτρα προστα-
σίας από τη νέα έξαρση, 
είναι η χρήση της μάσκας 
και τα αυξημένα τεστ κο-
ρονοϊού. Ήδη στη Θεσσα-
λονίκη τα τεστ κορονοϊού 
στα φαρμακεία αυξήθηκαν 
κατά 50%, ενώ τα αποτε-
λέσματα στα τεστ έδειξαν 
πως τα 7 στα 10 ήταν θε-

τικά.

“Αυτό που συνέβη να έχουν 
κατεβεί σε τραγικά χαμη-
λούς αριθμούς τα τεστ 
-είτε self test, είτε rapid- 
είναι μεγάλο λάθος, εδώ 
και καιρό. Τα 7 στα 10 είναι 
θετικά, ναι αυτή είναι η θε-
τικότητα των ημερών. Αυτή 
τη στιγμή, το 80% των πε-
ριοχών της χώρας είναι σε 
σταθερή αύξηση. Από χθες 
φάνηκε και όσο περνάν οι 
μέρες θα αυξηθούν παρα-
πάνω”, λέει ο Δημοσθένης 
Σαρηγιάννης.

Εκτοξεύθηκε ο δείκτης 
θετικότητας – Στο “κόκ-
κινο” 4 νησιά και η Δυτι-
κή Αττική

Στο 36,98% εκτοξεύθη-
κε ο δείκτης θετικότητας 
στη Μύκονο, αύξηση κατά 
14,07% μέσα σε μία εβδο-
μάδα. Κάτι που σημαίνει 
πως στους 10 που κάνουν 
τεστ για τον κορονοϊό, σχε-
δόν οι 4 αποδεικνύονται 
θετικοί.

Αυξητικές τάσεις και υψηλή 
θετικότητα παρουσιάζουν 
και ακόμη τρία δημοφιλή 
νησιά. Η Σαντορίνη με θετι-
κότητα στο 25,32%, η Μή-
λος με 15,7% και η Πάρος 
με 14,77%.

Στο “κόκκινο” και η Δυτική 
Αττική με 16,33% θετικό-
τητα την ώρα που το όριο 
συναγερμού για τον συ-
γκεκριμένο δείκτη έχει πα-
ραμείνει στο 4%, παρά τη 
συλλογική ανοσία από τα 
εμβόλια και τη νόσηση του 
γενικού πληθυσμού.

Νίκος Τζανάκης
Αύξηση θανάτων χωρίς πίεση στις ΜΕΘ - Τους «στέλνει» αμέσως ο κορωνοϊός

Οι νέες υπομεταλλάξεις 
χτυπούν υπερήλικες και 
άτομα με συνοδά νο-

σήματα - Κάποιοι κατα-
λήγουν χωρίς σοβαρή 
πνευμονική νόσο - Η πί-

εση θα αφορά τις απλές 
κλίνες

Το νέο κύμα κρουσμάτων 
θα προκαλέσει αύξηση 
θανάτων, χωρίς να γίνει 
αντιληπτή μεγάλη αύξηση 
εισαγωγών σε ΜΕΘ, καθώς 
η μεγάλη μεταδοτικότητα 
των νέων υποπαραλλαγών 
του κορωνοϊού απειλεί ευ-
παθείς ομάδες που κινδυ-
νεύουν να καταλήξουν από 
άλλα προβλήματα και όχι 
σοβαρή πνευμονική νόσο, 
προειδοποίησε μιλώντας 
στο iatropedia ο καθηγη-
τής Πνευμονολογίας Νίκος 
Τζανάκης.

«Με βάση αυτά που ξέρου-
με και την εμπειρία μας από 
την Όμικρον 2, οι νέες ει-
σαγωγές και η αύξηση των 

νοσηλειών αντιστοιχούν σε 
πάνω από 15.000 κρού-
σματα ... η κοινωνία "βρά-
ζει" κι αυτό φαίνεται από 
τις εισαγωγές ... ήμασταν 
στις 70, έχουμε πάει στις 
140 ακατέβατα τώρα. Που 
σημαίνει ότι έχουμε κρού-
σματα που δεν τα κατα-
γράφουμε ... Πολλοί αυτο-
διαγιγνώσκονται στο σπίτι 
και δεν πάνε να κάνουν 
τεστ. Να πάνε να κάνουν 
rapid και να το δηλώσουν 
... Για όσους είναι άνω των 
65 ετών και έχουν συνοδά 
νοσήματα είναι απαραίτη-
τη προϋπόθεση γιατί πρέ-
πει να συνταγογραφηθούν 
τα αντιιικά φάρμακα. Και 
το δεύτερο είναι ότι πολ-
λοί από αυτούς με την πι-
στοποίηση της πρόσφατης 
νόσησης αποκτούν δικαιώ-

ματα για τα πιστοποιητικά 
κίνησης και πρόσβασης και 
εισόδου σε χώρους που θα 
χρειαστούμε το φθινόπω-
ρο. Τροποποιείται, επίσης, 
το εμβολιαστικό τους πρό-
γραμμα».

Προέβλεψε «ότι θα έχου-
με πίεση σε απλές κλίνες, 
θα έχουμε ... Με 25.000 
κρούσματα η Πορτογαλία 
... οι θάνατοι ανέβηκαν πε-
ρίπου στους 40 την ημέρα 
... Όμως χωρίς πίεση στις 
Μονάδες, αλλά με πίεση 
στα νοσοκομεία στις απλές 
κλίνες ... Αυτά τα μεταλ-
λαγμένα στελέχη “χτυπούν” 
υπερήλικες που δεν έκα-
ναν καλή ανοσία από τα 
εμβόλια και ανθρώπους με 
συνοδά νοσήματα. Και αυ-
τοί χωρίς να εκδηλώνουν 

σοβαρή πνευμονική νόσο 
που να χρειάζεται Μονάδα 
(ΜΕΘ), καταλήγουν δυστυ-
χώς στον θάνατο διότι είναι 
επιβαρυμένοι ήδη από τα 
συνοδά νοσήματα ... τους 
"στέλνει" αμέσως ο κορο-
νοϊός».

Όπως ανέφερε εξάλλου, 
«στην Κρήτη έχουμε πλέ-
ον Όμικρον 5 σχεδόν στο 
σύνολο των δειγμάτων. 
Αστραπιαία επικράτησε 
μέσα σε μία εβδομάδα με 
10 ημέρες. Έχουμε τώρα 
Όμικρον 5 στα νησιά και 
Όμικρον 4 στην Αττική. Το 
δίκτυο γονιδιωματικής θα 
καθυστερήσει να βγάλει 
αποτελέσματα. Το ακριβές 
αποτέλεσμα το επίσημο θα 
το έχουμε μετά από 2 με 3 
εβδομάδες».



info@enachannel.gr1414 ΑΝΑΛΥΤΗΣΓΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - 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 ΥΛΙΚΑΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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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:

σπετσοφάι

Συνταγή για σπετσοφάι 

Διάρκεια συνταγής: 30'
Βαθμός δυσκολίας: εύκολη  

Υλικά 

• 1 κιλό λουκάνικα
• 2 κόκκινες πιπεριές - 2 πράσινες πιπεριές
• 4 κρεμμύδια - 1 καρότο - 5 μανιτάρια - 1/4 πράσο
• 4 σκελίδες σκόρδο - 2 τομάτες - 1/4 μαϊντανό
• 1 κ.σ. πελτέ τομάτας
• Αλάτι - πιπέρι - κόκκινη πάπρικα - κόκκινο τσίλι - κύμινο - σουμάκ
• Ελαιόλαδο - νερό

Εκτέλεση

Κόβουμε τα λουκάνικα σε χοντρές φέτες διαγώνια, ενώ τα κρεμμύδια 
και τις πιπεριές σε λεπτές φέτες. 

Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι μεσαίου μεγέθους σε δυνατή φωτιά και 
ροδίζουμε τα λουκάνικα για 3΄.

Βγάζουμε τα λουκάνικα σε μπολ, προσθέτουμε το ελαιόλαδο στο τηγάνι 
και σοτάρουμε τα κρεμμύδια για 3΄. 

Προσθέτουμε τις σκελίδες σκόρδου  και σοτάρουμε για 1΄. 
Προσθέτουμε τις πιπεριές, το καρότο, το πράσο και τον μαϊντανό και 
σοτάρουμε για 3΄.Τελευταία στιγμή προσθέτουμε και τα μανιτάρια.

Ξαναβάζουμε τα λουκάνικα στο τηγάνι και σβήνουμε με νερό. 
Προσθέτουμε τις τριμμένες ή ψιλοκομμένες ντομάτες μαζί με τον πελτέ 
και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 15’.

Τέλος, αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε και τα υπόλοιπα μπαχαρικά.

με τον Χρήστο Δελή

ΓΥΝ.  ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΡΟΥΧΑ ΕΣΤΙΑΣΗ



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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00-10:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
10:00-12:00	 Πάνος	Αμυράς
12:00-15:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
15:00-16:00	 Δημήτρης	Μάρκου
16:00-19:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
19:00-22:00	 Real	Sports
22:00-06:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
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Αύξηση Επισκεψιμότητας Site (Μέρος 2ο)

Στο προηγούμενο άρθρο 
αναλύσαμε ορισμένους 
από τους τρόπους αύξησης 
της επισκεψιμότητας του 
διαδικτυακού μας τόπου, 
όπως οι μηχανές αναζήτη-
σης, το email marketing, 
δημιουργία ποιοτικού πε-
ριεχομένου, δημιουργία 
εξωτερικών & εσωτερικών 
συνδέσμων & blogging. 
Στο δεύτερο μέρος θα επι-
κεντρωθούμε σε εξίσου 
σημαντικά σημεία της αύ-
ξησης της επισκεψιμότητας 
της ιστοσελίδας μας, όπως: 
Affiliate Marketing, Πλη-
ρωμένες Διαφημίσεις, Δια-
γωνισμοί, Social Media, Βί-
ντεο Marketing, Διαφήμιση 
του site, RSS, Directory 
Submissions, Blogs & 
Guest Blogging, & Google 
Analytics.
 
Affiliate Marketing

 Με αυτήν την υπη-
ρεσία, δίνουμε την δυνατό-
τητα να προωθήσουν τα 

προϊόντα μας, τρίτοι επιχει-
ρηματίες τους οποίους ως 
αντάλλαγμα τους  αμείβου-
με με προμήθεια. Θα πρέπει 
σε όλους τους affiliate που 
συνεργαζόμαστε, να δώ-
σουμε όλα τα απαραίτητα 
εργαλεία και τις γνώσεις.
 Σ’ αυτό θα βοη-
θήσει, όταν δώσουμε κεί-
μενα προώθησης, banners, 
emails κ.τ.λ. που μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν.

Πληρωμένες Διαφημί-
σεις
 Μπορεί να μην 
έχουμε αρκετά χρήματα 
για να κάνουμε διαφήμι-
ση, υπάρχουν όμως πολλοί 
τρόποι χαμηλού κόστους 
για την αύξηση της επισκε-
ψιμότητας του site.   
 To Facebook, το 
Pinterest, το Instagram, 
και το LinkedIn, έχουν όλες 
προσιτές διαφημιστικές 
υπηρεσίες, όπου μπορούμε 
να προωθήσουμε την επι-
χείρηση, με λίγα ευρώ την 

ημέρα.
 Το όφελος από 
τις πλατφόρμες αυτές, εί-
ναι ότι μπορούμε να στο-
χεύσουμε συγκεκριμένα το 
ακροατήριο, άρα η απο-
τελεσματικότητα της δια-
φήμισης είναι μεγαλύτερη 
από ότι όταν η διαφήμιση 
γίνεται στο ευρύτερο κοινό. 
Έχουμε επίσης την δυνατό-
τητα να κάνουμε επαναλη-
πτικό marketing, σε άτομα 
που έχουν ήδη επισκεφτεί 
το site  μας.  

Διαγωνισμοί  

 Η δημιουργία 
online διαγωνισμών, γίνε-
ται με σκοπό να προσελκύ-
σουμε νέο κοινό. Έτσι λοι-
πόν εάν προσφέρουμε κάτι 
δωρεάν από την σελίδα 
μας, με την μορφή διαγω-
νισμού, μπορούμε να αυξή-
σουμε την έκθεσή μας στα 
social media και να κερδί-
σουμε νέους followers και 
περισσότερο κοινό.
 Έτσι λοιπόν με 
την δημιουργία διαγωνι-
σμού, παρακινούμε τους 
χρήστες να κάνουν share 
στο facebook ή στο twitter 
προκειμένου να συμμετά-
σχουν ή να αφήσουν το 
email τους.  

Κοινωνικά Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης

 Σημαντική επισκε-
ψιμότητα από τα κοινωνι-
κά δίκτυα μπορεί να προ-

έλθει όταν έχουμε ενεργή 
και δραστήρια παρουσία 
σε αυτά. Το κλειδί για την 
αύξηση του πελατολογίου, 
είναι να έχουμε βελτιωμένο 
προφίλ που περιλαμβάνει 
τις λέξεις – κλειδιά για την 
επιχείρησή μας και ότι το 
περιεχόμενο ξεχωρίζει του 
ανταγωνισμού.  
Είναι σημαντικό να εμφα-
νιζόμαστε συνεχώς στα 
κοινωνικά δίκτυα, σε κα-
θημερινή βάση,  για να 
δημιουργήσουμε την ανα-
γνωρισιμότητα του brand. 
Θα πρέπει να μοιράζουμε 
το περιεχόμενο του site 
στα social media, οπότε 
θα φέρουμε την πληρο-
φορία μπροστά στα μάτια 
των followers και έτσι θα 
τους οδηγήσουμε στο site. 
Πάρτε μέρος στον διάλογο, 
βρείτε ευκαιρίες για σχολι-
ασμό, και απαντήστε στους 
χρήστες, προσφέροντάς 
τους λύσεις.

Βίντεο Marketing 

To YouTube, είναι μία τε-
ράστια μηχανή αναζήτη-
σης, που μπορεί να   είναι 
πολύ αποτελεσματική, για 
να επιφέρει επισκεψιμότη-
τα στο site. Θα πρέπει να 
βελτιώσουμε τα βίντεο, με 
κατάλληλους τίτλους και 
μετα-περιγραφές,  ώστε να 
προωθηθούν καλύτερα οι 
υπηρεσίες μας.   
Επίσης μπορείτε να δημι-
ουργήσετε ένα επεξηγη-
ματικό ή promotion  βίντεο 

για το προϊόν σας ή ένα 
βίντεο – οδηγό για επίλυ-
ση συγκεκριμένου προ-
βλήματος ή προβλημάτων. 
Τα θέματα των βίντεο σί-
γουρα, θα πρέπει να έχουν 
σχέση με το target group. 
Δημοσιεύετε στο site, στο 
facebook, στο Youtube, και 
στο Instagram.
Στο βίντεο πάντα πρέπει να 
υπάρχει η διεύθυνση του 
site, και η περιγραφή θα 
πρέπει να είναι πλούσια σε 
λέξεις – κλειδιά, αλλά θα 
πρέπει να βάζετε άφθονα 
tags.

Διαφημίστε το site 

Η διαφήμιση βοηθάει πολύ 
και υπάρχουν αρκετοί τρό-
ποι για να γίνει αυτό. Μπο-
ρούμε να διαφημίσουμε την 
επιχείρησή μας στα social 
media, όπως Facebook, 
Instagram, και Google, 
όπου μπορούμε να κάνουμε 
χορηγούμενες διαφημίσεις.
Εδώ θα πρέπει να τονίσου-
με ότι δεν χρειάζεται να 
δώσουμε υπέρογκα ποσά, 
ούτε να έχουμε υψηλό 
budget. Χρειάζεται απλά να 
κάνουμε διαφημίσεις ή κα-
μπάνιες «ακριβείας», ώστε 
να φέρουν αποτελέσματα 
στην πράξη.

RSS 
‘Όταν έχουμε blog ή δυ-
ναμικό site, είναι μια καλή 
ευκαιρία να δημιουργούμε 
αυτόματα το περιεχόμενό 
μας και σε μία άλλη μορφή 

μου ονομάζεται RSS. Το 
RSS, που είναι τα αρχικά 
των λέξεων Really Simple 
Syndication, μας επιτρέ-
πει ώστε άλλοι χρήστες 
να ενημερώνονται εύκολα 
για τα τελευταία νέα μας, 
με το αγαπημένο τους RSS 
feeder. Έτσι δεν χρειάζεται 
να γραφτούν στο site μας, 
ούτε στο news letters, ούτε 
να συμπληρώσουν  κάποια 
φόρμα.
Επίσης του περιεχόμενο 
της ιστοσελίδας μας μπορεί 
να αναδημοσιευτεί σε ένα 
άλλο site, και έτσι να απο-
κτήσουμε έξτρα προβολή 
από αυτό.
    

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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Έκλεισαν πάνω από το 40% δηλώσεων ΟΣΔΕ, δουλεμένες 
οι υπόλοιπες

Οριστικοποιημένες είναι 
πάνω από το 40% των αι-
τήσεων ΟΣΔΕ 2022, δη-
λαδή περισσότερες από 
250.000 δηλώσεις, ενώ 
αρκετά προχωρημένη εί-
ναι η διαδικασία για το 
υπόλοιπο 60% των αιτή-
σεων, κάτι που επιτρέπει 
την εμπρόθεσμη υποβολή 
τους, δηλαδή πριν από 
την καταληκτική ημερο-
μηνία της 30ης Ιουνίου.

Agronews

Έκλεισαν πάνω από το 
40% των δηλώσεων 
ΟΣΔΕ, καλά δουλεμένες οι 
υπόλοιπες

Για τα παραπάνω ενημε-
ρώνει ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Γιώργος 
Γεωργαντάς, απαντώντας 
γραπτά σε σχετική ερώτη-
ση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, 
αναφορικά με την απόφα-
ση μεταφοράς της υποβο-
λής των αιτήσεων ΟΣΔΕ 
για την καταβολή των ενι-
σχύσεων στους αγρότες 
στο gov.gr.

Τα στοιχεία που παραθέ-
τει ο υπουργός στο πλαί-
σιο του Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου, δείχνουν πως ο  
ρυθμός υποβολής είναι ο 
πιο γρήγορος των τελευ-
ταίων ετών, συμπεριλαμ-
βανομένου μάλιστα και του 
χρόνου προσαρμογής και 
εξοικείωσης των χρηστών 
στη νέα εφαρμογή (ΚΥΔ και 
αγροτών).

Από τον πρώτο έλεγχο στις 
πρώτες 130.000 (20%) αι-
τήσεις προκύπτει ότι, αυτές 
υποβάλλονται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές ορθής 
και έγκυρης υποβολής δια-
σφαλίζοντας την ποιότητα 
τους μια και το 2022 απο-
τελεί έτος αναφοράς.

Ολόκληρη η απάντηση δια-
θέσιμη εδώ

Σύμφωνα με την απάντη-

ση του κ. Γεωργαντά, η νέα 
πλατφόρμα στο gοv.gr επι-
τρέπει να εργάζονται ταυ-
τόχρονα τρεις φορές πε-
ρισσότεροι χρήστες (πάνω 
από 9.000 χρήστες σε σχέ-
ση με το μέγιστο των 3.000 
χρηστών της παλαιάς) και 
ρυθμό οριστικοποιήσεων 
αιτήσεων για λήψη πρωτο-
κόλλου επίσης τουλάχιστον 
τρεις φορές μεγαλύτερο. 
Καταγράφηκαν, με βάση τις 
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
17.000 οριστικοποιήσεις 
αιτήσεων ΟΣΔΕ την ημέρα, 
ενώ με την προηγούμενη 
παλαιά εφαρμογή την αντί-
στοιχη περίοδο ήταν γύρω 
στις 5.000. Παράλληλα, 
σχεδόν 2 εκατ. έγγραφα 
και δικαιολογητικά έχουν 
ανέβει στο κυβερνητικό νέ-
φος.

 Αναλυτικά η απάντηση του 
υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Γιώργου Γεωργα-
ντά αναφέρει: 

Σχετικά με την παραπάνω 
Ερώτηση που κατέθεσαν οι 
Βουλευτές, όπως αναφέ-
ρονται στον πίνακα αποδε-
κτών, σας πληροφορούμε 
τα εξής:

 Η απόφαση μεταφοράς 
της υποβολής των αιτήσε-
ων ΟΣΔΕ για την καταβο-
λή των ενισχύσεων στους 
αγρότες στο gov.gr, αποτε-
λεί μέρος της κυβερνητικής 
πολιτικής για την μεταρ-
ρύθμιση της διαδικασίας 
και συνοδεύεται από δια-
φάνεια, αποτελεσματικότη-
τα και μικρότερο κόστος δι-
αχείρισης για τους αγρότες 
και το κράτος. Στην από-
φαση αυτή έπαιξε ρόλο, η 
έναρξη της εφαρμογής των 
αλλαγών της Νέας ΚΑΠ την 
περίοδο 2023-2027, κα-
θώς και η επαναλαμβανό-
μενη εμφάνιση προβλημά-
των λόγω και δικαστικών 
διενέξεων μεταξύ αναδό-
χων για το έργο του ΟΣΔΕ 
το 2021 και το 2022. 

Έτσι, με συνεργασία των 
υπουργείων Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και ΟΠΕΚΕΠΕ λήφθηκε 
απόφαση μεταφοράς της 
πλατφόρμας υποβολής των 
αιτήσεων στο κυβερνητι-
κό δημόσιο νέφος gov.gr. 
Η υποβολή των αιτήσεων 
ΟΣΔΕ 2022 ξεκίνησε πριν 
ένα μήνα περίπου, με πολύ 
μικρότερο κόστος από το 
παλαιό σύστημα που ήταν 
και πολύπλοκο στο συντο-
νισμό και στη διοίκηση. Σε 
αυτό συνέτεινε ότι το πα-
λαιό σύστημα ολοκλήρω-
σε τον κύκλο του, δίχως 
να μπορέσει να βελτιωθεί 
παρά τις προσπάθειες και 
τις παρατάσεις που δόθη-
καν τα δύο τελευταία έτη, 
συσσωρεύοντας μάλιστα 
προβλήματα στην καταβο-
λή των ενισχύσεων. 

Στην λήψη της κυβερνη-
τικής πολιτικής απόφασης 
συνέβαλαν πέντε λόγοι. 

Η επιτυχημένη αποτελε-
σματικότητα και προσβα-
σιμότητα των πολιτών στις 
ψηφιακές υπηρεσίες του 
gov.gr που συνοδεύτηκε 
από γρήγορη προσαρμογή 
και οικειότητα των χρη-
στών, υπηρεσίες όμως που 
ελάχιστες ως σήμερα απευ-
θύνονται στους αγρότες.
Η διαφάνεια και η δια-
σφάλιση που παρέχει το 
δημόσιο νέφος gov.gr, 
όσον αφορά τη χρήση των 
δεδομένων των αγροτών, 
ώστε να αποφευχθούν τα 
προβλήματα καταστρατή-
γησης της χρήσης τους, 
ειδικά μετά τον εντοπισμό 
μεμονωμένων φαινομένων 
στρέβλωσης στην καταβο-
λή των επιδοτήσεων που 
ερευνά η δικαιοσύνη.
Η ενοποίηση που θα ακο-
λουθήσει στο gov.gr, όλων 
των δεδομένων που αφο-
ρούν την αγροτική παρα-
γωγή, τις αγροτικές εκμε-
ταλλεύσεις, τα μητρώα, τις 
αποζημιώσεις, τους ελέγ-

χους, τις εξαγωγές και τα 
πιστοποιητικά για την διευ-
κόλυνση των αγροτών και 
την άσκηση έγκαιρα απο-
τελεσματικών πολιτικών. Η 
ενοποίηση θα συνοδευτεί 
παράλληλα με την χρήση 
ανοικτών δεδομένων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση, 
τους φορείς, τις επιχειρή-
σεις, τους ερευνητές και 
τους πολίτες.
Η μείωση του κόστους δι-
αχείρισης των εφαρμογών 
και των δεδομένων για 
το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και τους εποπτευόμενους 
Οργανισμούς και κυρίως η 
μείωση του κόστους χρή-
σης αυτών των υπηρεσιών 
από τους αγρότες στις συ-
ναλλαγές τους με το δημό-
σιο αποφεύγοντας άσκοπες 
μετακινήσεις και σπατάλη 
χρόνου.
Η συμπληρωματικότητα και 
συνέργεια με την δημόσια 
υποδομή που θα δημιουρ-
γηθεί για την χρήση της 
γεωργίας ακριβείας, ώστε 
και οι Έλληνες αγρότες, 
παρά το διαρθρωτικά μικρό 
μέγεθος των εκμεταλλεύ-
σεων τους, να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε υπη-
ρεσίες γεωργίας ακριβείας 
που μειώνουν την σπατάλη 
νερού, ενέργειας και εφο-
δίων και τελικά το κόστος.
Η μεταφορά στο gov.gr 
δικαιώνει την επιλογή μας. 
Η νέα εφαρμογή είναι πλή-
ρως λειτουργική στο gov.
gr και χάρις στην καλύτερη 
τεχνολογία έχουν υποβλη-
θεί και έχουν λάβει οριστι-
κό πρωτόκολλο αυτή την 
στιγμή πάνω από το 40% 
(~250.000) των αιτήσεων 
ΟΣΔΕ 2022, πράγμα που 
διαψεύδει όσους δεν είδαν 
με καλό μάτι την μεταφορά 
στο gov.gr. Επίσης για το 
υπόλοιπο 60% έχουν δοθεί 
ατομικοί κωδικοί και έχει 
προχωρήσει σε σημαντικό 
βαθμό η επεξεργασία τους 
για εμπρόθεσμη υποβολή. 
Με βάση την ημερομηνία 
έναρξης, ο ρυθμός υπο-
βολής είναι ο πιο γρήγο-
ρος των τελευταίων ετών, 
συμπεριλαμβανομένου 
μάλιστα και του χρόνου 
προσαρμογής και εξοικείω-
σης των χρηστών στη νέα 
εφαρμογή (ΚΥΔ και αγρο-
τών).

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, τον αποκλειστικό συ-
ντονιστή από εδώ και στο 
εξής της διαδικασίας υπο-
βολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ, 
χωρίς πλέον την συμμετο-
χή του παρόχου που λει-
τουργούσε ως ενδιάμεσος 
συντονιστής στο παλαιό 
σύστημα, στην πιο γρήγο-
ρη υποβολή των αιτήσεων 
απευθείας στο gov.gr συμ-
βάλλουν:

Οι νέες σύγχρονες τεχνο-
λογίες που επιτρέπουν η 
πλατφόρμα να αναβαθμί-

ζεται δίχως διακοπή της 
λειτουργίας της και να είναι 
φιλική με τον χρήστη (είτε 
αγρότη, είτε χειριστή του 
ΚΥΔ) έναντι των διακοπών 
που ήταν συνηθισμένο πριν 
με το παλαιό σύστημα όταν 
γινόταν αναβάθμιση.
Τα γεωχωρικά υπόβαθρα 
που έχουν εμπλουτιστεί, 
τόσο με τα στοιχεία της 
Κτηματολογίου ΑΕ, όσο και 
με εξωτερικές πηγές, επι-
τρέποντας στον τελικό χρή-
στη γρήγορα και εύκολα να 
αποτυπώνει τα απαραίτητα 
στοιχεία της επιλεξιμότητας 
που θα χρειαστούν για τις 
μετέπειτα πληρωμές των 
επιδοτήσεων των αγρο-
τών. Έτσι 6,5 εκ αγροτεμά-
χια έχουν μεταφερθεί από 
προηγουμένης τεχνολογίας 
βάση δεδομένων στο κυ-
βερνητικό νέφος.
Η ενοποιημένη εμφάνιση 
της αίτησης αλφαριθμητι-
κών και γεωχωρικών δεδο-
μένων της προηγούμενης 
χρονιάς του κάθε αγρότη 
και η ενοποιημένη δυνα-
τότητα επεξεργασίας τους 
με το νέο σύστημα πριν την 
οριστικοποίηση, που καθι-
στά δυνατή την υποβολή 
τους με μεγαλύτερη ταχύ-
τητα σε αντίθεση με την 
αποσπασματική – τμηματι-
κή επεξεργασία της παλαι-
άς εφαρμογής.
Η νέα πλατφόρμα στο gοv.
gr επιτρέπει να εργάζο-
νται ταυτόχρονα τρεις φο-
ρές περισσότεροι χρήστες 
(πάνω από 9.000 χρήστες 
σε σχέση με το μέγιστο των 
3.000 χρηστών της παλαι-
άς) και ρυθμό οριστικοποι-
ήσεων αιτήσεων για λήψη 
πρωτοκόλλου επίσης του-
λάχιστον τρεις φορές με-
γαλύτερο. Καταγράφηκαν, 
με βάση τις υπηρεσίες του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, 17.000 οριστι-
κοποιήσεις αιτήσεων ΟΣΔΕ 
την ημέρα, ενώ με την προ-
ηγούμενη παλαιά εφαρμο-
γή την αντίστοιχη περίοδο 
ήταν γύρω στις 5.000. Σχε-
δόν 2 εκ. έγγραφαδικαιο-
λογητικά έχουν ανέβει στο 
κυβερνητικό νέφος.
Η Αρχιτεκτονική που επι-
τρέπει τους διακριτούς 
ρόλους τους οποίους ορί-
ζει πλέον αποκλειστικά ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ οι υπάλληλοι 
και οι υπηρεσίες του. Απο-
τέλεσμα αυτού ανοιχτές 
υπηρεσίες σε όλους, σύμ-
φωνα με τις ανάγκες είτε 
του Οργανισμού (π.χ., δι-
ασταυρωτικοί έλεγχοι), 
είτε τρίτων μερών (πάγιες 
εντολές αγροτών σε όποια 
τράπεζα επιθυμούν) χωρίς 
αλληλεπίδραση των ανα-
γκών του κάθε χρήστη στον 
άλλο. Η αρχιτεκτονική αυτή 
επιτρέπει επίσης την υπο-
βολή δηλώσεων που δεν 
αφορούν επιδοτήσεις όλο 
το χρόνο αδιάκοπτα.

Αποτέλεσμα αυτής της δια-
δικασίας είναι: 

1) Η Αποσφαλμάτωση γίνε-
ται στο μεγαλύτερο βαθμό 
κατά την υποβολή της δή-
λωσης ΟΣΔΕ.

2) Δεν υπάρχει ενδιάμεσος 
συντονιστής και ως εκ τού-
του χρέωση υπηρεσίας συ-
ντονισμού στα ΚΥΔ που με-
ταφερόταν στους αγρότες.

3) Από τον πρώτο έλεγ-
χο στις πρώτες 130.000 
(20%) αιτήσεις προκύπτει 
ότι, αυτές υποβάλλονται 
σύμφωνα με τις προδια-
γραφές ορθής και έγκυρης 
υποβολής διασφαλίζοντας 
την ποιότητα τους μια και 
το 2022 αποτελεί έτος 
αναφοράς.

4) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι 
υπάλληλοι του αποτελούν 
πλέον στο νέο σύστημα τον 
μοναδικό συντονιστή των 
ΚΥΔ και η πορεία της υπο-
βολής δικαιολογεί αυτή την 
μεταβολή.

5) Ο έλεγχος της ποιότη-
τας υποβολής θα αφορά 
για πρώτη φορά και τα πι-
στοποιημένα ΚΥΔ, για όσα 
από τα οποία προκύψουν 
προβλήματα θα ληφθούν 
οι κατάλληλες διορθωτικές 
αποφάσεις.

6) Οι αιτήσεις του 2022 
είναι πλήρως συμβατές με 
όλα τα υπάρχοντα υποσυ-
στήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

7) Έχουν ληφθεί όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για την 
υποβολή εμπρόθεσμα των 
δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022 
και όπου χρειαστεί βοήθεια 
στους αγρότες θα ληφθούν 
συμπληρωματικά μέτρα.

8) Η νέα εφαρμογή παρέχει 
στα ΚΥΔ την δυνατότητα 
να υλοποιούν τοπικούς δι-
ασταυρωτικούς ελέγχους 
μια και τοπικά εμφανίζο-
νται τα περισσότερα προ-
βλήματα στην υποβολή των 
δηλώσεων ΟΣΔΕ.

9) Έχει ήδη ενεργοποιηθεί 
κανονικά η κάρτα αγρό-
τη και οι πάγιες εντολές 
προς οποιαδήποτε τράπε-
ζα επιλογής του αγρότη. 
10) Έχουν υπολογισθεί και 
αναρτηθεί ήδη τα προσωρι-
νά δικαιώματα βασικής ενί-
σχυσης 2022 και θα υπάρ-
ξει επαρκής χρόνος για την 
υποβολή των μεταβιβάσε-
ων δικαιωμάτων. Με βάση 
αυτά τα δεδομένα, ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ θα ανταποκριθεί στις 
ανάγκες για ορθές και αξι-
όπιστες πληρωμές για τις 
ενισχύσεις των αγροτών το 
2022 και θα υπάρξει η ανά-
λογη στήριξη, όπου χρεια-
στεί, από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και το υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
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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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Κομοτηνή
Παραμένει μυστήριο ο θάνατος της 22χρονης φοιτήτριας 
μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα

“Ανακοπή καρδιάς 
αγνώστου αιτιολογί-
ας”, αναφέρει το πόρι-
σμα του Προϊσταμένου 
της Ιατροδικαστικής 
Υπηρεσίας Θράκης, 
Νικόλαου Κηφνίδη, ο 

οποίος διενήργησε τη 
νεκροψία-νεκροτομή 
στη σορό της 22χρο-
νης φοιτήτριας του 
ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής 
που κατέρρευσε εν 
ώρα προπόνησης στα 

στάδιο της σχολής της.

Σύμφωνα με τον κ. 
Κηφνίδη αίτιο θανάτου 
δεν εντοπίστηκε από 
τη μακροσκοπική εξέ-
ταση, και πλέον αναμέ-

νονται τα αποτελέσμα-
τα των μικροσκοπικών 
(ιστολογικών και τοξι-
κολογικών) εξετάσε-
ων καθώς ελήφθησαν 
ιστοτεμάχια και βιολο-
γικά υγρά – αίμα/ούρα.

Καβάλα
«Πιάστηκε» ο ληστής με το μαχαίρι

Η Ασφάλεια ταυ-
τοποίησε ημεδαπό, 
ύστερα από εμπερι-
στατωμένες έρευ-
νες, και τον συνέλα-
βε – Με την απειλή 
μαχαιριού λήστεψε 
πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ 
και πρατήριο υγρών 
καυσίμων

Επειτα από εμπεριστα-
τωμένες έρευνες των 
αστυνομικών του Τμή-
ματος Ασφάλειας Κα-
βάλας εξιχνιάστηκαν 
δύο υποθέσεις ληστει-
ών που διαπράχθηκαν 
σε επιχειρήσεις το τε-

λευταίο δίμηνο στην 
Καβάλα.

Ταυτοποιήθηκε ως 
δράστης ημεδαπός, 
ο οποίος εντοπίστηκε 
μεσημβρινές ώρες της 
Τρίτης (14-6-2022), 
στην Καβάλα και συ-
νελήφθη δυνάμει σχε-
τικού εντάλματος. Σε 
βάρος του σχηματί-
σθηκε δικογραφία για 
τα αδικήματα της λη-
στείας και παράβασης 
του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως 
προέκυψε από την 

αστυνομική έρευνα, ο 
συλληφθείς έχοντας 
καλυμμένα τα χαρα-
κτηριστικά του προ-
σώπου του και με την 
απειλή μαχαιριού:

• Την 10-5-2022 το 
βράδυ εισήλθε σε 
επιχείρηση, όπου 
βρισκόταν ο προ-
σωρινά υπεύθυνος 
και αφαίρεσε χρη-
ματικό ποσό.

• Την 1-6-2022 το 
βράδυ εισήλθε σε 
πρατήριο υγρών 
καυσίμων στην 
Καβάλα, όπου βρι-

σκόταν τρεις υπάλ-
ληλοι και αφαίρεσε 
χρήματα.

Μετά τη διάπραξη των 
ληστειών ο δράστης 
διέφευγε πεζός προς 
άγνωστη κατεύθυνση. 
Στο πλαίσιο των ερευ-
νών βρέθηκαν και κα-
τασχέθηκαν ένα μαχαί-
ρι και είδη ρουχισμού 
και υπόδησης που χρη-
σιμοποίησε ο δράστης.

Ο συλληφθείς θα οδη-
γηθεί αρμοδίως.

Το δρομολόγιο του διακινητή σταμάτησε στο Ορφάνι

Σύλληψη αλλοδα-
πού που προωθού-
σε στο εσωτερικό 
της χώρας 2 μη νό-
μιμους μετανάστες 
– Δε σταμάτησε στο 
σήμα των αστυνο-
μικών και οδηγούσε 
το αυτοκίνητο χωρίς 
δίπλωμα

Συνελήφθη το με-
σημέρι της Τετάρτης 
(15-6-2022), κοντά 
στο Ορφάνι Καβάλας, 
από αστυνομικούς του 
Τμήματος Διαχείρισης 
Μετανάστευσης Καβά-
λας, ένας αλλοδαπός 

διακινητής, ο οποίος 
προωθούσε στο εσω-
τερικό της χώρας μη 
νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι 
αστυνομικοί συνέλα-
βαν τον δράστη, διότι 
τον εντόπισαν να οδη-
γεί ΙΧΕ αυτοκίνητο και 
να μεταφέρει παράνο-
μα στην ενδοχώρα 2 
μη νόμιμους μετανά-
στες.

Σημειώνεται ότι ο οδη-
γός – διακινητής προ-
ηγουμένως δεν συμ-
μορφώθηκε σε σήμα 

στάσης των αστυνομι-
κών και συνέχισε την 
πορεία του αναπτύσ-
σοντας ταχύτητα, ενώ 
όπως διαπιστώθηκε 
στερείται άδειας ικα-
νότητας οδήγησης.

Κατασχέθηκε το παρα-
πάνω όχημα.

Ο συλληφθείς θα οδη-
γηθεί στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Καβάλας, 
ενώ την προανάκριση 
ενεργεί το Τμήμα Δια-
χείρισης Μετανάστευ-
σης Καβάλας.
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Θέση για τις φήμες σύν-
δεσης ανάμεσα στον ίδιο 
και την ομάδα του Βόλου 
ΝΠΣ, πήρε πριν λίγη ώρα 
ο μεγαλομέτοχος της 
ΠΑΕ Α.Ο Καβάλα 1965, 
Alexander Haditaghi, 
κάνοντας ξεκάθαρο πως 
στόχος του είναι να κρα-
τηθεί ο ιστορικός ΑΟΚ 
στην Super League 2.
TO MHNYMA TOY 
ALEXANDER HADITAGHI
«Δεν είμαι «επενδυτικός 
Όμιλος» ή «Ο επενδυ-
τικός Όμιλος» για τον 
οποίον μιλά ο κύριος 
Μπέος. Είχα την ευχαρί-
στηση να γνωρίσω τον 
κύριο Μπέο. Είναι ένας 
σπουδαίος ηγέτης και 
ένα από τα καλύτερα πο-
δοσφαιρικά μυαλά της 
χώρας. Επίσης είχα την 
ευχαρίστηση να γνωρίσω 
και να περάσω χρόνο και 
με πολλούς ακόμη σπου-
δαίους ιδιοκτήτες ομά-
δων της Super League 

και της Super League 2.

Καταλαβαίνω πως κά-
ποιοι σύλλογου της 
Super League και της 
Super League 2 εί-
ναι προς πώληση και 
υπάρχουν κάποιοι ξέ-
νοι επενδυτές οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να τους 
αγοράσουν. Δεν εκπρο-
σωπώ και δεν συνεργά-
ζομαι με κανένα επενδυ-
τικό όμιλο.

Η συγκέντρωση μου, το 
πάθος και η ενέργεια μου 
είναι προσηλωμένα στο 
να κρατηθεί η ιστορική 
ομάδα του Α.Ο Καβάλα 
στην Super League 2.

Τις επόμενες ώρες θα 
μοιραστώ μαζί με όλη 
την Καβάλα το σχέδιο 
μου για την ομάδα της 
επόμενης σεζόν αλλά και 
το πως θα σώσουμε την 
αγαπημένη μας ομάδα.»

Alex Haditaghi
Δεν είμαι ο επενδυτικός Όμιλος που αναφέρει ο κύριος Μπέος
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Στο Ιράν θα συνεχίσει, 
όπως όλα δείχνουν, την 

προπονητική του καριέ-
ρα ο πρώην τεχνικός του 

Α.Ο Καβάλα, Alexander 
Nouri.

Ο Γερμανός τεχνικός – 
με Ιρανική καταγωγή 
– βρίσκεται σε προχω-
ρημένες συζητήσεις με 
την πρωταθλήτρια Ιράν 
Esteghlal με τον Γερμα-
νικό τύπο να επιβεβαιώ-
νει της φήμες ενώ δεν 
έχει υπάρξει κάποια επί-
σημη ανακοίνωση ακόμη 
από τον σύλλογο.

Θυμίζουμε πως ο Ιρα-
νικός σύλλογος είχε εκ-
δηλώσει το ενδιαφέρον 
του και τον Δεκέμβριο, 
όμως ο Nouri προτίμησε 
την Ελλάδα και τον Α.Ο 
Καβάλα.

Ποδόσφαιρο
Η νέα ομάδα του Alexander Nouri

ΗΕΕΑ έκρινε ότι ο Πι-
ερικός παρέβη τις δια-
τάξεις του άρθρου 69 
παρ.8,12,13 του νόμου 
2725/1999.
Ο Πιερικός είχε καταγ-
γείλει αρχικά τον Απόλ-
λωνα Πόντου για πα-
ράβαση του άρθρου 69 
παρ.8,12,13 του νόμου 
2725/1999 και η ΕΕΑ 
την έκρινε ως «βαρεία».

Οι Θεσσαλονικείς προ-

χώρησαν σε ανάλογη 
καταγγελία και την Πέ-
μπτη (16/06) η Επιτροπή 
Επαγγελματικού Αθλητι-
σμού πήρε ίδια απόφαση! 
Συγκεκριμένα, ομόφωνα 
έκρινε ότι η ομάδα της 
Κατερίνης έχει υποπέσει 
σε «βαρεία» παράβαση, 
γιατί ο μέτοχός της, Σω-
τήρης Ζιώγας είναι εν 
ενεργεία προπονητής!

Υπενθυμίζεται ότι η ομά-

δα της Καλαμαριάς θα 
απολογηθεί στον αθλητι-
κό δικαστή στις 23 Ιουνί-
ου (αν δεν δοθεί αναβο-
λή), ενώ το πρωτοβάθμιο 
μονομελές πειθαρχικό 
όργανο θα πρέπει να 
καλέσει σε απολογία και 
τον Πιερικό όταν λάβει 
το πόρισμα της ΕΕΑ.

Στην περίπτωση του 
Απόλλωνα η κλήση ήρθε 
με καθυστέρηση ενός 

μήνα. Εννοείται ότι και 
η ομάδα της Κατερίνης, 
η οποία υποστηρίζει ότι 
οι «κοκκινόμαυροι» πρέ-
πει να τιμωρηθούν για το 
πρωτάθλημα που ολο-
κληρώθηκε, κινδυνεύ-
ει με ποινή αφαίρεσης 
5-10 βαθμών.

Πηγή: flnews.gr

Super League 2
Στα «σχοινιά» και η ΠΑΕ Πιερικός



 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Η διοίκηση της Δόξας 
Αμυγδαλεώνα επιθυ-
μεί να ευχαριστήσει την 
εταιρία ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, 
για την προμήθεια της 
απαραίτητης ποσότητας 
λιπασμάτων, προκειμέ-
νου να βελτιωθεί η ει-
κόνα του χλοοτάπητα 
στο κεντρικό γήπεδο της 

ομάδας.

Η αναβάθμιση των υπο-
δομών που διαθέτει η 
Δόξα, αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για το 
σημερινό διοικητικό σχή-
μα του Συλλόγου και η 
προσφορά της συγκεκρι-
μένης μονάδας της πε-
ριοχής μας, θα συμβάλει 
τα μέγιστα προς αυτή την 

κατεύθυνση.

Ο τρόπος με τον οποίο 
εκδηλώνει τη στήριξη και 
τον σεβασμό της προς 
τους παίκτες και τους 
παράγοντες του ποδο-
σφαίρου η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, 
φανερώνει το μέγεθος 
του ενδιαφέροντος της 
για την πρόοδο του ερα-
σιτεχνικού αθλητισμού”.

info@enachannel.gr24 ΑΝΑΛΥΤΗΣ Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ
Ευχαριστήρια ανακοίνωση για τη στήριξη της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Πολύ κοντά σε «ανταλ-
λαγή» για την θέση της 
τεχνικής ηγεσίας βρίσκο-
νται Βύρωνας Καβάλας 
και Πανδραμαϊκός.
Θυμίζουμε πως το τελευ-
ταίο διάστημα έγινε γνω-
στό πως δεν θα υπάρξει 
ανανέωση συνεργασίας 
ανάμεσα στον Βύρωνα 
και τον Στέλιο Ιγνατιά-
δη ενώ το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση του Παν-
δραμαϊκού με τον Χαρά-

λαμπο Καζεπίδη.

Οι φήμες των τελευταίων 
ημερών αναφέρουν πως 
την θέση του τεχνικού 
στην νεοφώτιστη ομάδα 
του Βύρωνα θα καλύψει 
ο 46χρονος Δραμινός 
τεχνικός ενώ ο Στέλιος 
Ιγνατιάδης φέρεται ως το 
φαβορί για την κάλυψη 
της θέσης του προπονητή 
στην ιστορική ομάδα του 
Πανδραμαϊκού.

Γ’ Εθνική
Φήμες για «ανταλλαγή» προπονητών ανάμεσα σε Βύρωνα 
και Πανδραμαϊκό

Κοινή πορεία θα έχουν 
για ακόμη μια σεζόν, 
Απόλλων Παραλιμνίου 
και Νίκος Καραμπετάκης.
Να σημειωθεί πως ο 
έμπειρος Καβαλιώτης 
τεχνικός θα βρίσκεται 
στο τιμόνι του Σερραϊκού 
συλλόγου για Τρίτη συ-
νεχόμενη σεζόν.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΑΡΑΛΙ-
ΜΝΙΟΥ

«Ο Π.Σ. Απόλλων Παρα-
λιμνίου ανακοινώνει, την 
ανανέωση συνεργασίας 
του, με τον φίλο προπο-
νητή Νίκο Καραμπετάκη. 
Ο Νίκος θα ηγηθεί του 
αγωνιστικού τμήματος 

της ομάδας μας για τρί-
τη συνεχόμενη σεζόν. 
Ανέλαβε την ομάδα τον 
Ιούνιο του 2020 σε δύ-
σκολους καιρούς και θα 
έχει την δυνατότητα να 
συνεχίσει το έργο του σε 
γνώριμο περιβάλλον.

Ο προγραμματισμός 
κάθε χρόνο, παραμένει 
ένα μεγάλο ερωτηματι-
κό με την μεταβλητότη-
τα που παρουσιάζει η Γ 
Εθνική κάθε χρόνο. Από 
σήμερα θα ξεκινήσει ο 
σχεδιασμός για την πρό-
κληση της νέας χρονιάς. 
Νίκο σου ευχόμαστε 
υγεία και γερό στομά-
χι για να αντεπεξέλθεις 
στις δυσκολίες.»

Γ’ Εθνική
Ανανέωση συνεργασίας με τον Νίκο Καραμπετάκη 
ανακοίνωσε ο Απόλλων Παραλιμνίου


