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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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Μονόδρομος οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
γράφει 
ο Κωνσταντίνος Φίλης*
*Διευθυντής Ινστιτούτου Διε-
θνών Υποθέσεων και αναπλη-
ρωτής καθηγητής του Αμερικα-
νικού Κολλεγίου Ελλάδος

Η έσχατη δαιμονοποίηση 
της Ελλάδας εξυπηρετεί, 
ανάμεσα σε άλλα, το εγχώ-
ριο αφήγημα Ερντογάν και 
ταυτόχρονα ο ίδιος εκτιμά 
πως έτσι βάζει πίεση στον 
αμερικανικό παράγοντα. Σε 
σχέση με τη θεωρία περί 
κακομεταχείρισης προσφύ-
γων και μεταναστών, η 
Αγκυρα θέλει να αποδομή-
σει το ηθικό πλεονέκτημα 
της Ελλάδας και να αποποι-
ηθεί της τεράστιας ευθύνης 
των τουρκικών Αρχών, οι 
οποίες έχουν οπλοποιήσει 
την ανθρώπινη απελπισία, 
στοχοποιώντας τη χώρα 
που υποδέχεται πρόσφυγες 
και μετανάστες, αγνοώντας 
ηθελημένα από πού αυτοί 
προέρχονται. Επιπρόσθετα, 
η παρουσία εκατομμυρίων 
Σύριων στην Τουρκία απο-
τελεί εδώ και περίπου δύο 
χρόνια πολιτικό βάρος που 
ο Ερντογάν δεν μπορεί να 
σηκώσει, πολύ περισσότε-
ρο ενόψει των εκλογών, 
και έτσι είναι υποχρεωμέ-

νος να ξανανοίξει τη δια-
πραγμάτευση για την τύχη 
τους με την Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Θα ήθελε ιδανικά 
να επέστρεφε ακόμη και 1 
εκατομμύριο στη Συρία, με 
ταυτόχρονη τουρκοποίηση 
περιοχών της βόρειας Συ-
ρίας, ωστόσο αυτή η διαδι-
κασία ενέχει μεγάλο βαθμό 
δυσκολίας, ακόμη και αν 
εξασφαλίσει την οικονο-
μική και διπλωματική υπο-
στήριξη των Βρυξελλών. 
Επομένως, η διοχέτευση 
κάποιων χιλιάδων προς την 
Ελλάδα θα βοηθούσε εκλο-
γικά τον Ερντογάν, αλλά οι 
αποτελεσματικές μέθοδοι 
ανάσχεσης των ελληνικών 
Αρχών τον πονοκεφαλιά-
ζουν.

Από εκεί και πέρα, η Τουρ-
κία εδώ και καιρό οικοδο-
μεί με τρόπο συστηματικό 
επιχειρήματα αμφισβήτη-
σης της κυριαρχίας νησιών 
και βραχονησίδων και θέ-
λει να αποστερήσει το δι-
καίωμα των νησιών μας σε 
θαλάσσιες ζώνες. Αυτός ο 
αναθεωρητισμός ξετυλί-
γεται σε δύο επίπεδα: από 
τη μία αμφισβητεί ό,τι δεν 
έχει ονοματιστεί στη Συν-
θήκη της Λωζάννης. Παλαι-

ότερα, ισχυριζόταν ότι είναι 
ακαθόριστης κυριαρχίας 
και πρέπει να διερευνήσου-
με το στάτους τους, αλλά 
τώρα η νέα θεωρία σημει-
ώνει ότι είναι τουρκικά και 
ας αναφέρει ρητά η Λωζάν-
νη πως ότι βρίσκεται πέραν 
των 3 ν.μ. από τις τουρκι-
κές ακτές δεν ανήκει στην 
Τουρκία. Σύμφωνα, λοιπόν, 
με την καινοφανή αυτή θε-
ωρία, οτιδήποτε δεν κατα-
γράφεται είναι σαν να μην 
παραχωρήθηκε ποτέ από 
την Τουρκία, άρα βρίσκεται 
σε αμφισβήτηση ή πλέον εί-
ναι τουρκικό.

Η αιχμή του δόρατος, όμως, 
είναι η αμφισβήτηση της 
κυριαρχίας των μεγάλων 
νησιών, που ναι μεν αναφέ-
ρονται στη Λωζάννη, αλλά 
πλέον η Αγκυρα εκφράζει 
τον παράλογο ισχυρισμό 
ότι όρος της κυριαρχίας 
τους είναι η τήρηση της 
αποστρατιωτικοποίησης. 
Και αναμένεται να επιση-
μοποιηθεί μέσω επιστολής, 
πιθανόν σε μορφή ρηματι-
κής διακοίνωσης, προς τον 
ΟΗΕ, στην οποία θα δούμε 
αν τελικά θα αναφέρεται σε 
απροσδιόριστη κυριαρχία ή 
σε τουρκική κυριαρχία για 

τα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου. Το κλειδί εδώ εί-
ναι πως, αμφισβητώντας 
την κυριαρχία, η τουρκική 
πλευρά το πάει ένα βήμα 
παρακάτω, ισχυριζόμενη 
πως σε αυτή την περίπτω-
ση δεν έχουν τη δυνατότη-
τα να «παράγουν» υφαλο-
κρηπίδα και Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), 
ακόμη και αιγιαλίτιδα ζώνη. 
Απώτερος στόχος είναι να 
καταστεί το ανατολικό Αι-
γαίο ανοιχτή θάλασσα σε 
θάλασσα (ναυσιπλοΐα) και 
αέρα (αεροπλοΐα), ενώ η 
αμφισβήτηση των νησιών 
αποτελεί το πρώτο βήμα 
για την αναθεώρηση της 
Λωζάννης, την οποία ο 
Τούρκος Πρόεδρος έχει ζη-
τήσει από το 2017.

Κλείνοντας, επανέρχο-
μαι στη στοχοποίηση της 
Αθήνας από την Αγκυρα, 
η οποία είναι ανησυχητική 
όσο συντηρείται και εδραι-
ώνεται κλίμα έντασης και 
αντιπάθειας. Γιατί οι θερμο-
κέφαλοι στις ένοπλες δυνά-
μεις μπορούν να ερμηνεύ-
σουν λάθος τις προθέσεις 
της ηγεσίας και να προκα-
λέσουν μια κρίση, που δεν 
θα είναι κεντρικά σχεδια-

σμένη. Και γιατί μπορεί, μεν, 
η εκκαθάριση των ενόπλων 
δυνάμεων της γείτονος να 
έχει αλλάξει τους συσχετι-
σμούς στην αναλογία κεμα-
λιστών-ισλαμιστών, όμως, 
αν κάποιοι απεργάζονται 
σχέδια για ανατροπή του 
Ερντογάν μέσω ενός επει-
σοδίου με την Ελλάδα, πι-
θανόν να κρίνουν ότι τώρα 
είναι η κατάλληλη στιγμή 
να κινηθούν. Υπάρχουν, βέ-
βαια, και οι νοήμονες στην 
άλλη πλευρά, κυρίως στρα-
τιωτικοί με εμπειρία στο 
ΝΑΤΟ, που γνωρίζουν την 
αποτρεπτική δυνατότητα 
της Ελλάδας και θεωρούν 
αυτοκτονική τόσο για επι-
χειρησιακούς όσο και για 
διπλωματικούς λόγους μια 
επιθετική ενέργεια σε βά-
ρος μας.

Δύο, λοιπόν, είναι οι κυρί-
ως λόγοι που έχουν στο-
χοποιηθεί η Ελλάδα και ο 
Ελληνας πρωθυπουργός. 
Αφενός, η ανησυχία της 
Τουρκίας για την απήχηση 
που έχει η διεθνοποίηση 
από μεριάς της Αθήνας των 
παράλογων διεκδικήσεών 
της. Σπεύδει, λοιπόν, να μας 
προειδοποιήσει, προκειμέ-
νου ο πρωθυπουργός και οι 

Ελληνες αξιωματούχοι να 
είναι προσεκτικοί στις από 
εδώ και πέρα διατυπώσεις 
τους. Αφετέρου, και χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής, στην 
Αγκυρα επικρατεί η άποψη 
ότι η ελληνική πλευρά συ-
ντηρεί εσκεμμένα την έντα-
ση, σε σύμπνοια με μέλη 
του αμερικανικού Κογκρέ-
σου και τη συνδρομή του 
ελληνοαμερικανικού λόμπι, 
ώστε να μην είναι δυνατή 
η πώληση έστω και F-16, 
πολλώ δε μάλλον F-35, 
στην Τουρκία. Και αντί να 
παραδεχθούν ότι ο κύριος 
λόγος του παγώματος της 
παροχής εξοπλισμών προς 
την Αγκυρα είναι η εξαγο-
ρά των ρωσικών S-400 και 
το έλλειμμα εμπιστοσύνης 
προς την ηγεσία της, βρί-
σκουν στην Αθήνα τον δή-
θεν υπαίτιο για όσα οι ίδιοι 
έχουν προκαλέσει. Και είναι 
πάγια τακτική των Τούρκων 
να αποδίδουν, ή καλύτερα 
να χρεώνουν, σε τρίτους 
ακόμη και τον αναθεωρη-
τισμό τους, ο οποίος δικαι-
ολογείται ως αντίδραση σε 
ενέργειες που κάνει η Ελ-
λάδα πάνω στη σκακιέρα. 

Βάστα, Τούρκε, να γεμίσω!
γράφει 
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το 
φθινόπωρο θα έχουμε πρό-
ωρες εκλογές. Είναι, επί-
σης, σχεδόν βέβαιο ότι θα 
έχουμε διπλές εκλογές, κα-
θώς το σύστημα της απλής 
αναλογικής δύσκολα θα 
δώσει βιώσιμη και σταθερή 
κυβέρνηση.

Αν, λοιπόν, ισχύσουν τα 
παραπάνω, είναι βέβαιο 
-εδώ δεν υπάρχει το «σχε-
δόν»- ότι μεταξύ των δύο 
εκλογικών αναμετρήσεων 
θα υπάρξει υπηρεσιακή κυ-
βέρνηση.

Αρα, και υπηρεσιακός 
υπουργός Αμυνας!

Με δεδομένο ότι το καθε-
στώς Ερντογάν έχει απο-
φασίσει να παίξει τα «πο-
λιτικά του ρέστα» στο χαρτί 
του εθνικισμού και του αν-
θελληνισμού, είναι μια 
χρυσή ευκαιρία για τους 
Τούρκους το διάστημα των 
σχεδόν δύο μηνών έντονης 
προεκλογικής περιόδου να 
κάνουν μια προβοκάτσια, 
στην καλύτερη περίπτωση, 
τύπου Ιμίων!

Στην ελληνοτουρκική κρί-
ση του 1996, ένα από τα 
βασικά προβλήματα που 
αντιμετωπίσαμε ήταν ότι η 

τότε κυβέρνηση ήταν νέα 
και άπειρη, με αποτέλεσμα 
να κάνει βασικά λάθη. Για 
παράδειγμα, αντί η πολιτική 
ηγεσία, υπό τον τότε πρω-
θυπουργό, να βρίσκεται 
στο Πεντάγωνο, για να έχει 
απευθείας ενημέρωση και 
να δίνει άμεσα εντολές, σε 
συνεννόηση με τη στρατιω-
τική ηγεσία, βρισκόταν στη 
Βουλή, με αποτέλεσμα να 
χάνεται πολύτιμος χρόνος, 
καθώς η επικοινωνία των 
επιτελών με την πολιτική 
ηγεσία θύμιζε… «σπασμένο 
τηλέφωνο»!

Και δεν ήταν υπηρεσιακή 
κυβέρνηση!

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι 
ο Ερντογάν μπορεί να θεω-
ρήσει ότι με την υπηρεσια-
κή κυβέρνηση στην Ελλάδα 
υπάρχει κενό εξουσίας… 
Και αυτό γιατί ο υπηρεσι-
ακός υπουργός Αμυνας, σε 
μια κρίση τύπου Ιμίων, για 
παράδειγμα, θα πρέπει να 
συνεννοηθεί με τον υπηρε-
σιακό υπουργό Εξωτερικών 
και άλλα υπηρεσιακά κυ-
βερνητικά στελέχη και όλοι 
αυτοί να πάρουν εντολές 
από τον υπηρεσιακό πρω-
θυπουργό, που με τη σειρά 
του, θα πρέπει να συνεν-
νοηθεί με τους πολιτικούς 
αρχηγούς.

Δεν μπορώ να φανταστώ 

έναν υπηρεσιακό πρωθυ-
πουργό, που μπορεί να εί-
ναι ένας συνταξιούχος δι-
καστικός για παράδειγμα, 
να θελήσει να πάρει μόνος 
του το βάρος της απόφα-
σης για στρατιωτική εμπλο-
κή με την Τουρκία.

Την ώρα, δηλαδή, που οι 
Τούρκοι θα βάζουν «φω-
τιά» στο Αιγαίο και οι στρα-
τιωτικοί μας θα ζητούν 
εντολές για να απαντήσουν, 
ο υπηρεσιακός υπουργός 
Αμυνας θα ψάχνει τον υπη-
ρεσιακό πρωθυπουργό, ο 
υπηρεσιακός πρωθυπουρ-
γός θα αναζητά τους πολι-
τικούς αρχηγούς για να μα-
ζευτούν, να το συζητήσουν, 
να συμφωνήσουν, για να 
συναποφασίσουν, εν τέλει, 
τον τρόπο αντίδρασης, για 
να το πουν στον υπηρε-
σιακό πρωθυπουργό, που 
θα το πει στον υπηρεσιακό 
υπουργό Αμυνας, για να 
δώσει, με τη σειρά του, τις 
σχετικές εντολές στη στρα-
τιωτική ηγεσία!

Η όλη κατάσταση θυμίζει 
τη λαϊκή παροιμία «βάστα, 
Τούρκε, να γεμίσω»! Μόνο 
που εδώ θα έχει γίνει «βά-
στα, Τούρκε, να μαζευτού-
με, να συνεννοηθούμε, για 
να αποφασίσουμε αν θα 
γεμίσουμε για να βαρέσου-
με και, αν βαρέσουμε, πώς 
θα βαρέσουμε»!

Θεωρείτε την παραπάνω 
υπόθεση τραβηγμένη; Νο-
μίζω πως όχι! Και απ’ όσο 
είμαι σε θέση να γνωρίζω, 
και η κυβέρνηση δεν τη θε-
ωρεί τραβηγμένη! Και μά-
λιστα είναι μια παράμετρος 
που μπορεί να βαρύνει στην 
τελική απόφαση για το αν 
θα γίνουν ή όχι πρόωρες 
εκλογές.

Βέβαια οι Ενοπλες Δυνά-
μεις έχουν κανόνες εμπλο-
κής! Και οι κανόνες αυτοί 
υπάρχουν από το 1960. 
Αρχικά με τη μορφή νατο-
ϊκών οδηγιών στο πλαίσιο 
του «ψυχρού πολέμου» 
εκείνης της εποχής.  

Το 1982 εκδόθηκαν, δο-
κιμαστικά, από το Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Αμυνας 
«Εθνικοί Κανόνες Εμπλο-
κής», οι οποίοι πήραν την 
τελική τους μορφή δύο 
χρόνια μετά, με την έγκριση 
και της τότε πολιτικής ηγε-
σίας, σε συνεδρίαση του 
ΚΥΣΕΑ. 

Οι κανόνες αυτοί καθο-
ρίζουν τον βαθμό και τον 
τρόπο αντίδρασης διοι-
κητών μονάδων πεζικού, 
κυβερνητών πολεμικών 
πλοίων και αρχηγών σχη-
ματισμών μαχητικών αερο-
πλάνων και ελικοπτέρων σε 
εχθρικές ενέργειες, με σκο-

πό η κρίση να κρατηθεί στο 
επιθυμητό επίπεδο, που θα 
αποφασίσει η πολιτική ηγε-
σία.

Για την ιστορία, στην κρίση 
του 1996, μάταια η τότε 
στρατιωτική ηγεσία προ-
σπαθούσε να εξηγήσει στον 
τότε πρωθυπουργό Κώ-
στα Σημίτη τους κανόνες 
εμπλοκής, ο οποίος τους 
αγνοούσε! Τα αποτελέ-
σματα γνωστά: Για πρώτη 

φορά, οι Τούρκοι πέτυχαν 
να «γκριζάρουν» περιοχές 
του Αιγαίου!
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Καβάλα
Με τη δέουσα λαμπρότητα ο εορτασμός του πολιούχου της, 
Αποστόλου Παύλου

Τον πολιούχο της Από-
στολο Παύλο τιμά σή-
μερα με τη δέουσα λα-
μπρότητα η Καβάλα, 
παράλληλα με τον εορ-
τασμό της απελευθέρω-
σης της πόλης από την 
βουλγαρική κατοχή

Οι λατρευτικές εκδηλώ-
σεις ξεκίνησαν το από-

γευμα της Τρίτης.

Λόγω των κακών καιρι-
κών συνθηκών, η λιτά-
νευση της εικόνας του 
Αποστόλου Παύλου με-
ταφέρθηκε για σήμερα 
στις 10 το πρωί.

Μάκης Παπαδόπουλος
«Αμέλεια της διοίκησης του Δήμου Καβάλας για την πτώση 
του τοιχίου στον Κοιτώνα Αξιωματικών στο Φρούριο»
Τα μέχρι τώρα στοιχεία 
που υπάρχουν (αφού η 
Δημοτική Αρχή αρνήθη-
κε να συγκαλέσει το Δη-
μοτικό Συμβούλιο και να 
δώσει επίσημη ενημέρω-
ση, όπως ζητήσαμε) ένα 
πράγμα δείχνουν: 
ΑΜΕΛΕΙΑ.

Η Δημοτική Αρχή:

1) γνώριζε το σοβαρό 
πρόβλημα με το ρήγμα 
στο τοιχίο του Κοιτώνα 
από το 2019. Και δυστυ-
χώς, δεν πήρε κανένα 
μέτρο για την προστασία 
και την ασφάλεια των 
δημοτών και έτσι φτάσα-
με στην πτώση του τοιχί-

ου…

2) ενώ υπήρχε στο Τεχνι-
κό Πρόγραμμα του Δή-
μου το 2020 και το 2021 
και μελέτη και έργο για 
την αποκατάσταση του 
προβλήματος, η διοίκηση 
του Δήμου ξεκίνησε και 
ολοκλήρωσε τη μελέτη 
το… 2022! Δύο χρόνια 
μετά! Για το έργο ούτε 
λόγος…

Το Φρούριο ανήκει στην 
ιδιοκτησία του Δήμου 
και στη διαχείριση της 
ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑΣ, άρα 
είμαστε υποχρεωμένοι 
να το συντηρούμε. Δεν 
μπορούμε λοιπόν να 

ακούμε συνέχεια δικαι-
ολογίες και ανακρίβει-
ες από τη διοίκηση του 
Δήμου, ότι δήθεν δεν 
υπήρχαν χρήματα για 
να φτιαχτεί εγκαίρως 
το ρήγμα στο τοιχίο. Γι’ 
αυτό υπάρχει στη ΔΗ-
ΜΩΦΕΛΕΙΑ το αποθε-
ματικό του 1.600.000 
ευρώ περίπου, για να 
αντιμετωπίζονται τέτοιες 
έκτακτες και ουσιαστι-
κές ανάγκες. Όχι μόνο 
να δαπανώνται 500.000 
ευρώ για δύο μήνες για 
τη φετινή διοργάνωση 
του COSMOPOLIS, χω-
ρίς κανένα σημαντικό 
έσοδο.

Τώρα όμως, είναι επεί-
γον να ξεκινήσει ΑΜΕ-
ΣΩΣ η αποκατάσταση 
του τοιχίου.

Όπως επίσης, είναι υπο-
χρέωση του Δήμου να 
φροντίσει για τις καθη-
μερινές ανάγκες και τη 
διαμονή της οικογένειας 
που υπέστη ζημιές σε 
άλλη κατοικία.

Ο κίνδυνος δεν έχει πε-
ράσει και ένα νέο ατύχη-
μα μπορεί να είναι χειρό-
τερο.

Δελτίο τύπου

Ξαναμπήκε στο Νοσοκομείο η Ρεγγίνα Μακέδου
Στην ανάρτησή της, η 

Ρεγγίνα Μακέδου έγρα-

ψε: «Αρχικά σας ευχα-

ριστώ από τα βάθη της 

καρδιάς μου για τις ευχές 

των γενεθλίων μου, εί-

στε υπέροχοι. Δεύτερον, 

έχω χαθεί γιατί μια μικρή 

παρενέργεια με οδήγησε 

πίσω στο νοσοκομείο. 

Σας το είπα, ο δρόμος 

της αποκατάστασης είναι 

μεγάλος και δύσκολος. 

Δεν κερδίζεις με ένα εξι-

τήριο. Θέλει πολλή υπο-

μονή, πολλή δουλειά και 

πολλή δύναμη».



Όπως συγκεκριμένα 
ανάρτησε ο Δήμαρχος 
Παγγαίου Φίλιππος Ανα-
στασιάδης :

Σήμερα στείλαμε ,με μια 
πρωτοφανή και συγκι-
νητική συνάντηση στο 
Αμφιθέατρο ΦΡΙΞΟΣ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ , ένα 
ηχηρό μήνυμα προς κάθε 
κατεύθυνση , πως ενω-
μένοι διεκδικούμε απο-
φασιστικά την δίκαιη 

αποζημίωση των αγρο-
τικών εκμεταλλεύσεων 
μας για τις ζημιές που 
προκλήθηκαν από τα τε-
λευταία ακραία καιρικά 
φαινόμενα .
Παράλληλα είχαμε την 
ευκαιρία να συζητήσου-
με και πολλά επίκαιρα 
αλλά και διαχρονικά θέ-
ματα που αφορούν την 
αγροτική κοινότητα της 
περιοχής μας.

info@enachannel.gr44 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟ Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Συνέλευση αγροτών του Δήμου Παγγαίου με τοπικούς και 
πολιτικούς φορείς της Π.Ε Καβάλας

Στο κατάμεστο κλειστό 
γυμναστήριο της Ελευ-
θερούπολης, ο Δήμος 
Παγγαίου, βράβευσε το 
απόγευμα της Τετάρτης 
29 Ιουνίου 2022 τον 
χρυσό ολυμπιονίκη στην 

ενόργανη γυμναστική 
στην Ατλάντα των Ηνω-
μένων Πολιτειών Αμε-
ρικής το 1996, Ιωάννη 
Μελισσανίδη.

Την Παρασκευή έρχεται στην Καβάλα ο Πρω-
θυπουργός. Μέχρι τότε καλό είναι να υπάρ-
ξει μια καλή ανακοίνωση από την πλευρά της 
κυβέρνησης για τους αγρότες που είδαν το 
βιός τους να χάνεται. Έστω και ο ίδιος ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης να το ανακοινώσει από 
τις περιοχές που επλήγησαν…

Και επίσης από την άλλη είναι και το θέμα 
των εκλογών που σε συνδυασμό με το κα-
λοκαίρι, τα ελληνοτουρκικά, την ακρίβεια, το 
ότι πάει καλά ο τουρισμός (;) και το ότι σε 
λίγο «τι χειμώνας βαρύς», άλλα τώρα καλο-
καίρι είναι και ας είμαστε λίγο πιο ήρεμοι… 
κάτι δεν κολλάει σε όλο αυτό. 

Μικρογραφίες

Ο Δήμος Παγγαίου τίμησε τον Ιωάννη Μελισσανίδη

Στο επίκεντρο της Ει-
δικής Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Παγγαίου βρίσκονται οι 
μεγάλες καταστροφές 
από την κακοκαιρία.

Μάλιστα αίτημα των 
αγροτών είναι η άμεση 
αντιχαλαζική προστασία 
της περιοχής, κάτι που 
πρέπει να επιτευχθει με 
συνολική συνεργασία 
φορέων.

Το συγκεκριμένο θέμα 
έθεσε ο Αντιδήμαρχος 
Ανδρέας Καλλινικίδης.

Κυρίαρχο αίτημα των αγροτών του Παγγαίου η αντιχαλαζική 
προστασία
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Ο “Αναλυτής” στην Κεραμωτή του Δήμου Νέστου
Η Εκπομπή “Αναλυτής” 
με τον Απόστολο Ατζε-
μιδάκη που προβάλ-
λεται κάθε μεσημέρι 
(Δευτέρα-Παρασκευή 
14:30-16:30) σε μία 
από τις καλοκαιρινές της 
εξορμήσεις επισκέφτηκε 
την φιλόξενη Κεραμωτή 
του Δήμου Νέστου.

Εκεί περιηγήθηκε στο 
Δημοτικό Κάμπινγκ και 
συνομίλησε τόσο με του-
ρίστες όσο και με τον 
Δήμαρχο Νέστου Σάββα 
Μιχαηλίδη ο οποίος με-
ταξύ άλλων αναφέρθη-
κε στην αναβάθμιση του 
κάμπινγκ αλλά και σε 
κάποια προβλήματα που 
απασχολούν την ευρύτε-
ρη περιοχή.

Αναβαθμίστηκε το Δημοτικό Κάμπινγκ της Κεραμωτής
Σε πλήρη αναβάθμιση 
μέσα σε δύο χρόνια 
του δημοτικού κά-
μπινγκ της Κεραμωτής 
προχώρησε ο Δήμος 
Νέστου.

Όπως τόνισε ο ο Δήμαρ-
χος Σάββας Μιχαηλίδης 
έγιναν πολλές προσπά-
θειες έτσι ώστε να ανα-
βαθμιστεί το κάμπινγκ 
και να λειτουργήσει αυτό 
το καλοκαίρι με ακόμα 
περισσότερους τουρί-
στες.
Αυτή την στιγμή υπάρ-
χουν 90 τροχόσπιτα στον 
χώρο ενώ αρκετοί είναι 
οι τουρίστες, κυρίως από 
τα Βαλκάνια, που ήδη 
έχουν κάνει την εμφάνι-
ση τους.

Άμεση λύση για τα δημόσια κτήματα ζήτησε ο Σάββας 
Μιχαηλίδης

Συνάντησή με τον 
Υπουργό Οικονομικών κ. 
Χρήστο Σταϊκούρα είχε 
το απόγευμα της Δευτέ-
ρας 16 Μαΐου για θέμα-
τα του Δήμου Νέστου ο 
Δήμαρχος Νέστου Σάβ-
βας Μιχαηλίδης και οι 
συνεργάτες του.

Η προσπάθεια αφορά 
θέματα που συνδέονται 
άμεσα με τα δημόσια 
κτήματα και την ΕΤ.Α.Α.Δ. 
Η ατζέντα περιελάμβανε 
όλα όσα χρονίζουν και 
αποτελούν τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη του τό-
που ζητώντας άμεσα να 
δρομολογηθεί η καλύτε-
ρη δυνατή λύση.

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

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

Συνάντηση με τον Γ. Στύ-
λιο

Με τον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 

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

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

ως παράλληλη πρόταση 
αυτοχηματοδοτούμενη 
μέσω ΑΠΕ.
 
Επίσης επιβεβαίωσε την 
νομοθετική ρύθμιση για 
υποχρέωση της παρα-
χώρησης των αγροτικών 
δρόμων από την Περιφέ-
ρεια στους Δήμους σύμ-
φωνα με της διάταξης 
της παρ.8 του άρθρου.22 
του Ν.4061/2012. Τέλος 
θα ολοκληρωθεί άμεσα 
η παραχώρηση έκτασης 
που προορίζεται για την 
δημιουργία πράσινου 
σημείου, αίτημα που εκ-
κρεμεί απο τον Νοέμβριο 
του 2019.
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Η εφημερίδα μας φιλοξενεί  στην έκδοση της αυτή και στην συνέχεια μια σειρά κειμένων που θα αφορούν την νεότερη 
τοπική ιστορία. Είναι από την έρευνα και αναζήτηση του Ερευνητή της τοπικής ιστορίας κ. Κώστα Π. Παπακοσμά 

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

Θα σας .. “ταξιδεύσω” 
νοερά στην Ελευθερού-
πολη Παγγαίου όπου εκεί 
τον σχολικό κόσμο και τις 
αναμνήσεις άλλων επο-
χών συγκεντρώνει στον 
ισόγειο χώρο της κατοι-

κίας του, ο εκπαιδευτικός 
Βασίλης Βεργόπουλος. Ο 
αγαπητός Βασίλης με πο-
λύπλευρη παρουσία στην 

εκπαίδευση τα περιβαλλο-
ντικά προγράμματα αλλά 
και τον αθλητισμό έχει μια 
εντυπωσιακή συλλογή που 
εμπλουτίζεται συνεχώς τα 
τελευταία 20 χρόνια και 
περιλαμβάνει περισσότερα 
από 6.000 σχολικά εκθέ-
ματα.

Η έκθεση – μουσείο σχο-
λικής ιστορίας αλλοτινών 
εποχών είναι ξεχωριστή 
και εκατοντάδες παιδιά 
και εκπαιδευτικοί την επι-
σκέπτονται κάθε χρόνο.  
“Πρόκειται για όλα όσα 
σημάδευσαν τη σχολική 

ζ ω ή 
εκατοντάδων μαθητών 
πουν κάποτε φορούσαν 
ακόμα ποδιές, μετέφεραν 
ξύλα για να ζεστάνουν τις 
τάξεις τους, προσπαθού-
σαν να κρατούν καθαρούς 

τους κονδυλοφόρους και 
να μη λερώνονται από το 
μελανοδοχείο, που έκαναν 
μάθημα καλλιγραφίας και 

διδάσκονταν ιστορία από 
χειροποίητους εικονογρα-
φημένους χάρτες” λέει με 
ξεχωριστή αγάπη για την 
συλλογή του  ο Βασίλης 
Βεργόπουλος.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Στον ισόγειο χώρο του σπι-
τιού στην γραφική Ελευθε-
ρούπολη αντικρίζει κανείς, 
σχολικές τσάντες, τετρά-
δια και πλάκες, αλλά και 
έναν πολύ μεγάλο αριθμό 
σχολικών βιβλίων με ορι-
σμένα να χρονολογούνται 
από τον 19ο αιώνα. Πιά-

νεις στα 
χέρια σου μελανοδοχεία, 
κονδυλοφόρους  χάρτες, 
ξύλινα θρανία, φωτογρα-
φίες, απολυτήρια, πτυχία.
Έγγραφα από διορισμούς 
δασκάλων, εγκυκλίους του 

υπουργείου Παιδείας, όρ-
γανα φυσικής, χημείας και 
μαθηματικών, χειροποίητες 
εικονογραφημένες πινακί-
δες για την καλύτερη κα-
τανόηση των μαθημάτων, 
σχολικές ποδιές, εγκυκλο-
παίδειες, πολύγραφοι, κα-
ζάνια για την παρασκευή 
του συσσιτίου την περίοδο 
της κατοχής και του εμφυ-
λίου, ακόμα και ..λαγοπό-
δαρα που τα παλιά χρόνια 
οι μαθητές χρησιμοποι-
ούσαν για να σβήνουν τις 
πλάκες, όταν δεν υπήρχαν 
τετράδια.

Ο Βασίλης Βεργόπουλος 
γνωρίζει και την παραμι-
κρή λεπτομέρεια για κάθε 
αντικείμενο αφού τα συ-
γκέντρωσε ο ίδιος με κόπο 
και προσπάθεια χρόνων 
…”είτε τα αγόρασα είτε με 
τα δώρισαν είτε τα βρήκα 
μέσα από τα… σκουπίδια, 
όταν δημοτικά σχολεία 
έκλειναν γιατί δεν είχαν 

άλλους μαθητές” μας είπε 
. Το βέβαιο είναι ότι δια-

θέτοντας ατέ-
λειωτες ώρες, κόπο, χρή-
μα αλλά κυρίως πάθος 
συγκέντρωσε όλα αυτά τα 
υπέροχα αντικείμενα ως 
ένα δώρο στις επόμενες 
γενιές.

Κατά την διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς το κα-
ταπληκτικό αυτό Μουσείο 
επισκέπτονται δεκάδες μι-
κροί και μεγάλοι μαθητές. 
Η πανδημία ανέκοψε τις 
πολλές επισκέψεις , όμως 
λίγο πριν το κλείσιμο της 
σχολικής χρονιάς και με 
την επιστροφή στην κα-
νονικότητα πολλά σχο-
λεία επισκέφθηκαν ξανά 
το Μουσείο. Ο μεγάλος 
στόχος του Β. Βεργόπου-
λου είναι να βρεθεί ένας 
χώρος ικανός να στεγάσει 
την ανεκτίμητη αυτή συλ-
λογή που ξυπνά μνήμες 
και αναμνήσεις.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑΔΗΣ
Χρόνια τώρα καταγράφω 
τις ψηφίδες της τοπικής 
ιστορίας , πολύτιμος οδη-
γός μου η αγάπη των Κα-
βαλιώτων για αυτήν αλλά 
και τα πρόσωπα που με 

δίνουν τις γνώσεις και το 
αρχειακό  υλικό. Πρόσωπα 

της καθημερινότη-
τας, που έζησαν τα γεγο-
νότα, έχουν αναμνήσεις 
αλλά και τεκμήρια. Μεγά-
λη τιμή για μένα που με 
εμπιστεύονται την μνήμη 
τους, τα οικογενειακά τους 
αρχεία . Ένας από αυτούς 
ο αγαπητός μου Παναγιώ-
της Αναστασιάδης, δάσκα-
λο τον ονομάζω , γιατί στα 
πρώιμα χρόνια της δημοσι-
ογραφίας τον συνάντησα 
στην ιστορική εφημερίδα 
Πρωινή όπου εργαζόμουν .

 Τεχνικός εκείνος , νεαρός 
ρεπόρτερ, έτσι μας έλεγαν 
τότε .. εγώ. Με τον καλό 
λόγο γνώριζε την τέχνη 
της τυπογραφίας και της 
έκδοσης μιας εφημερίδας 
με την παλιά κλασσική 
μορφή. Πριν μερικά χρό-
νια (το 2017) εξέδωσε ένα 
βιβλίο που είναι μια βιω-
ματική αφήγηση  192 σε-
λίδων δεν αποτελεί όμως  
μία απλή βιογραφία, αλλά 
είναι ένα μάθημα τοπικής 
Ιστορίας από σπουδαία γε-
γονότα και πρόσωπα της 
Καβάλας. Το βιβλίο εκείνο 
με τον τίτλο “Βιωματικό” 
πολλές φορές το .. συμ-
βουλεύομε και “ αντλώ” 
από αυτό πολύτιμες πλη-
ροφορίες και τεκμήρια για 
τις ιστορικές μου αναζητή-
σεις.  

Πριν πέντε χρόνια την Δευ-
τέρα 6 Νοεμβρίου 2017 
σε μια  κατάμεστη αίθου-
σα στην  Δημοτική Βιβλι-
οθήκη Καβάλας πραγμα-
τοποιήθηκε η παρουσίαση 
του βιβλίου του αγαπητού 
μας συμπολίτη Παναγιώτη 
Αναστασιάδη. Το Βιβλίο 
που έχει  τίτλο: “Βιωματικό 
1935-1985” παρουσίασαν  
δύο εξαίρετοι  Ιστορικοί οι 
κ.κ.  Απότας Κομνηνός και 
Νίκος Καραγιαννακίδης. Ο 
συγγραφέας ευχαρίστησε 
όλους τους συντελεστές 
της έκδοσης και δέχθη-
κε την αγάπη του κόσμου 
που παραβρέθηκε για να 
τιμήσει τη συγγραφικό του 
πόνημα.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ

Είχα την ιδιαίτερη τιμή να 
συντονίσω την εξαιρετική 
εκδήλωση παρουσίασης 
του βιβλίου με το  ιστορικό 
μυθιστόρημα του Γιάννη 
Λασκαράκη “Κυνηγημένοι 
από την Ιστορία”. Η πα-
ρουσίαση έγινε το βράδυ 
της Δευτέρας 27 Ιουνίου 

από την  Θρακική Εστία 
Καβάλας, της οποίας είμαι 
μέλος στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο , στο Θεατράκι της 
πλατείας Μεχμέτ Αλή. Η 
εκδήλωση έγινε στο πλαί-
σιο των ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ της 
πόλης που διοργάνωσαν 
και φέτος ο Δήμος Καβά-
λας και η δημοτική του επι-
χείρηση “Δημωφέλεια” .
Στην εκδήλωση, για το βι-
βλίο και τον συγγραφέα 
μίλησαν ο Δήμαρχος Κα-
βάλας, Θόδωρος Μουριά-
δης, ο βουλευτής Καβά-
λας Γιάννης Πασχαλίδης, 
ο ομότιμος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, Κώστας Λαλένης, 
και ο ίδιος ο συγγραφέ-
ας, Γιάννης Λασκαράκης. 
Την εκδήλωση προλόγισε 
ο πρόεδρος της Θρακικής 
Εστίας, Νίκος Τσουμπάκης.
Να προσθέσω ότι το βιβλίο 
επελέγη να συμπεριληφθεί 
στην έκθεση της Βιβλιο-
θήκης της Βουλής για την 
επέτειο των 100 χρόνων 
από την Μικρασιατική Κα-
ταστροφή.

Ο Γιάννης Λασκαράκης 
αναφέρθηκε στα κίνητρα 
που τον οδήγησαν στην 
ανάγκη συγγραφής του 
βιβλίου, στην ταξιδιωτική 
διαδρομή του στα μέρη 
που περιγράφει και στα 
πονήματα ιστορικών και 
άλλων, καθώς και στην πε-
ντάχρονη εργασία του που 
απαιτήθηκε μέχρι τις μηχα-
νές του τυπογραφείου και 
τις προθήκες τα βιβλιοπω-
λείων.

Στις φωτογραφίες μας : Το 
μουσείο σχολικής ιστορί-
ας στην Ελευθερούπολη 
Παγγαίου. Ο συγγραφέας 
του βιβλίου “Το Βιωματι-
κό” Παναγιώτης Αναστα-
σιάδης και το εξώφυλλο 
του βιβλίου. Από την πα-
ρουσίαση του Βιβλίου του 
Γιάννη Λασκαράκη “Κυνη-
γημένοι από την Ιστορία” 
στην Καβάλα. Η Καβάλα 
μας τίμησε τον Πολιούχο 
της, Απόστολο των Εθνών, 
Παύλο και γιόρτασε  τα 
109 χρόνια από την Απε-
λευθέρωση της το 1913. 
Χρόνια Πολλά στην αγα-
πημένη μας πόλη. Η φω-
τογραφία της Καβάλας και 
του Λιμανιού της στην δε-
καετία του 1950

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

Η Καβάλα της μάθησης και της δημιουργίας
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*
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Σε ένα άγριο και τρα-
χύ βραχώδες τοπίο, 
μια μικρή φυσική και 
καταπράσινη, αλμυρή 
λιμνούλα, καλεί για 
καλοκαιρινά μακρο-
βούτια στο νότο του 

νησιού.

Η Γκιόλα, στο καταπρά-
σινο νησί της Θάσου, δεν 
είναι από τις παραλίες 
που συνηθίζει να συνα-
ντά κανείς στα ελληνικά 

νησιά. Μάλιστα, συγκα-
ταλέγεται ανάμεσα στις 
λιγοστές φυσικές πισίνες 
της χώρας, με ένα ονει-
ρικό σκηνικό που στην 
κυριολεξία κλέβει τις 
εντυπώσεις.

Η Θάσος είναι από εκεί-
να τα νησιά που έχει κα-
ταφέρει να κερδίσει την 
πλειοψηφία του κοινού 
τόσο για το πλούσιο και 
καταπράσινο σκηνικό 
της, όσο και για τις ονει-
ρικές ακρογιαλιές της. 
Η Γκιόλα, ωστόσο, είναι 
μοναδική στο είδος της, 
γι’ αυτό και έχει κατα-
φέρει να αναδειχθεί σε 
κορυφαίο προορισμό για 
το νησί του Βορείου Αι-
γαίου.

Γκιόλα: Η φυσική πισί-
να στη Θάσο που κλέ-
βει τις εντυπώσεις

Ένα πραγματικό μικρό 
θαύμα, το οποίο από 
τους κατοίκους της Θά-
σου ερμηνεύεται ως 
«δώρο». Στο νοτιοανα-

τολικό τμήμα του νη-
σιού, λοιπόν, κοντά στην 
Αστρίδα, η φυσική πισίνα 
που έχει δημιουργηθεί 
μέσα σε βράχο, με τα 
κρυστάλλινα νερά και 
τον πετρώδη βυθό μια 
ανάσα από το μπλε του 
Αιγαίου, αφήνει τον επι-
σκέπτη στην κυριολεξία 
άναυδο.

Πώς σχηματίστηκε 
η φυσική πισίνα στη 
Θάσο

Η Γκιόλα σχηματίστηκε 
με το πέρασμα των αι-
ώνων με τα κύματα της 
θάλασας και τους βρά-
χους που την περικυκλώ-
νουν να αποτελούν στην 
πραγματικότητα τους 
«δημιουργούς» της. Με 
βάθος τριών μέτρων, τα 
νερά της είναι πιο ζεστά 

από εκείνα της θάλασ-
σας που αγκαλιάζουν 
την εξωτερική πλευρά 
της και τα οποία εντοπί-
ζονται 8 μέτρα πιο κάτω 
αναλαμβάνοντας τον 
«ανεφοδιασμό» της πισί-
νας με τα κύματά της.

Σύμφωνα, μάλιστα, με 
το μύθο, η φυσική πισίνα 
της Γκιόλας δημιουργή-
θηκε από τον Δία προ-
κειμένου να απολαμβά-
νει σε αυτή το μπάνιο της 
η Αφροδίτη. Γι’ αυτό θα 
ακούσετε και πολλούς να 
την αποκαλούν και ως το 
«δάκρυ της Αφροδίτης». 
Ωστόσο, ένας άλλος μύ-
θος υποστηρίζει ότι ήταν 
το μάτι του Δία για να 
την παρακολουθεί.

Πηγη: newsbeast.gr

Γκιόλα
Η φυσική πισίνα στη Θάσο που κλέβει τις εντυπώσεις

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 
2022 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση στο Γραφείο 

του Δημάρχου Θάσου 
μεταξύ του Δημάρχου 
Θάσου κ. Ελευθέριου 

Κυριακίδη και στελεχών 
της TUI AG, παρουσία 
της Θεματικής Αντιπε-

ριφερειάρχη Διεθνών 
Σχέσεων και Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων της 
Περιφέρειας ΑΜΘ κας. 
Μαρίας Πολυμέρου.

Εκ μέρους της TUI AG 
στην συνάντηση συμμε-
τείχαν η κα. Frederique 
Klaver, Senior 
Purchasing Manager 
Greece, ο κ. Marios 
Anastasiadis, Manager 
Purchasing Greece και ο 
κ. Christos Gargoulkas, 
Contract Manager 
Thassos – Chalkidiki – 
Skiathos.

Κατά την συνάντηση συ-
ζητήθηκαν η διαχρονική 
παρουσία της TUI στη 
Θάσο, θέματα βελτίω-
σης της ήδη πολύ κα-

λής συνεργασίας μεταξύ 
της TUI και των τοπικών 
αρχών, η πορεία των 
κρατήσεων την τρέχου-
σα τουριστική περίοδο, 
αλλά και θέματα που 
άπτονται της ανάπτυξης 
του τουριστικού τομέα 
στη Θάσο.

Μετά το πέρας της συ-
νάντησης ο Δήμαρχος 
Θάσου κ. Ελευθέριος 
Κυριακίδης τίμησε εκ μέ-
ρους του Δήμου Θάσου 
την TUI AG, διά της απο-
νομής τιμητικής πλακέ-
τας στην εκπρόσωπό της 
κα. Frederique Klaver, 
για την διαχρονική πα-
ρουσία της TUI AG στη 
Θάσο.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θά-

σου κ. Ελευθέριος Κυ-
ριακίδης δήλωσε:

«Η TUI είναι η μεγαλύ-
τερη εταιρεία αναψυχής, 
ταξιδιών και τουρισμού 
στον κόσμο.

Η διαχρονική παρουσία 
της TUI στη Θάσο είναι 
πολύ σημαντική για τον 
τουρισμό στη Θάσο.

Ο Δήμος Θάσου στηρίζει 
ενεργά, στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων του, τη 
βελτίωση συνεργασιών 
και τη δημιουργία νέων 
που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη του τουριστι-
κού τομέα στη Θάσο».

Γραφείο Δημάρχου

Συνάντηση του Δημάρχου Θάσου με στελέχη της TUI AG
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Συνάντηση με τον 
Χουλουσί Ακάρ είχε 
ο Έλληνας υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας, 
Νίκος Παναγιωτό-
πουλος, στο περιθώ-
ριο της Συνόδου του 
ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Ηταν μια σύντομη συ-
νάντηση, ωστόσο ο κ. 
Παναγιωτόπουλος με-
τέφερε το μήνυμα της 
ελληνικής πλευράς για 
αποκλιμάκωση. «Είναι 
καλό να πέφτουν οι τό-
νοι, η βελτίωση στο κλί-

μα γίνεται με μικρά βή-
ματα, τα μικρά βήματα 
οδηγούν σε θετικό απο-
τέλεσμα.

Ας το κάνουμε», φέρεται 
να είπε ο κ. Παναγιω-
τόπουλος στον Τούρκο 
ομόλογό του. Ο κ. Ακάρ 
φέρεται να απάντησε: 
«Όσο υπάρχει μεταξύ 
μας επικοινωνία, όλα εί-
ναι εφικτά».

Πηγή: OPENEWS.GR

Νίκος Παναγιωτόπουλος – Χουλουσί Ακάρ
Ο διάλογος τους στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Όπως τόνισε στο ENA 
Channel και πιο συγκε-
κριμένα στην εκπομπή 
Αναλυτής και στον Από-
στολο Ατζεμιδάκη ο πε-
ριφερειακός σύμβουλος 
Καβάλας Δημήτρης Λυ-
μπεράκης ο ίδιος έχει εκ-
δηλώσει το ενδιαφέρον 
του έτσι ώστε να είναι 
υποψήφιος βουλευτής 
με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κα-
βάλα όταν και εφόσον 
αυτές προκηρυχθούν.

Ενδιαφέρον Δημήτρη Λυμπεράκη για το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Καβάλα

Υποψήφιος βουλευτής 
Καβάλας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-

ΝΑΛ πρόκειται να είναι ο 
εργατολόγος και Αντιδή-

μαρχος Καβάλας Λεωνί-
δας Παππάς. Μάλιστα ο κ. Παππάς εί-

ναι προσωπική επιλογή 
του κ. Λεωνίδα Παππά.

Υποψήφιος βουλευτής Καβάλας με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ο Λεωνίδας 
Παππάς
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Ψυχρολουσία» για 1,3 
εκατ. συνταξιούχους 
καθώς το ΣτΕ «για 
σοβαρούς λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος» 
απέρριψε – με χθεσινή 
απόφασή του – τις δι-
εκδικήσεις για τα ανα-
δρομικά που απορρέ-
ουν από τις περικοπές 
του 2012 σε επικουρι-
κές και δώρα, συνο-
λικού ύψους 2,5 δισ. 
ευρώ.

Αναδρομικά από την κα-
τάργηση των δώρων και 
τις μειώσεις στις επικου-
ρικές μπορούν πλέον να 
διεκδικήσουν μόνο όσοι 
είχαν ασκήσει δικαστικές 
αγωγές έως τον Ιούλιο 
του 2020, πριν από την 
ψήφιση του σχετικού νό-
μου (εκτιμάται ότι πρόκει-
ται για 350.000 συνταξι-
ούχους). Στον αντίποδα, 
το δικαίωμα επιστροφής 
των αναδρομικών από 
τις περικοπές στις κύριες 
συντάξεις σε όλους τους 
συνταξιούχους του ιδιω-
τικού τομέα αναγνώρισε 
με σειρά αποφάσεών της 
η Ολομέλεια του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας 
(έχουν καταβληθεί ήδη 
με απόφαση της κυβέρ-
νησης).

Η απορριπτική απόφαση 
του ΣτΕ αφορά τα ανα-
δρομικά του 11μήνου 
(Ιούνιος 2015 – Μάιος 
2016) για τα οποία είχαν 
προσφύγει συνταξιουχι-
κές οργανώσεις, εκτιμώ-
ντας ότι δεν ήταν νόμιμη 
και συνταγματική η από-
φαση της κυβέρνησης το 
περασμένο καλοκαίρι να 
πληρώσει τα αναδρομικά 
των κύριων συντάξεων 
και να αφαιρέσει τα ανα-
δρομικά των επικουρι-
κών και των δώρων.

Υπενθυμίζεται πως το 
2020 η κυβέρνηση έδω-
σε τα αναδρομικά από 
τις μειώσεις των κύριων 
συντάξεων, οδηγώντας 
με τη φόρμουλα αυτή σε 
απόσβεση τις αξιώσεις 
για τα αναδρομικά από 
δώρα και επικουρικές.

Η απόφαση του Ανώ-
τατου Ακυρωτικού Δι-
καστηρίου, που αναμε-

νόταν ενάμιση χρόνο, 
κλείνει οριστικά και το 
τελευταίο μεγάλο κεφά-
λαιο του δικαστικού θρί-
λερ των αναδρομικών, 
που ξεκίνησε με τις περι-
κοπές του 2012 και ολο-
κληρώνεται δέκα χρόνια 
μετά.

Τονίζεται ότι η απόφα-
ση της Ολομέλειας του 
ΣτΕ δεν δίνει αναδρο-
μικά από μειώσεις επι-
κουρικών και κατάργηση 
δώρων στους συνταξι-
ούχους, παρά μόνο σε 
όσους είχαν προσφύγει 
δικαστικά μέχρι τις 31-7-
2020, όταν και ψηφίστη-
κε η επίμαχη διάταξη που 
πλήρωσε τα αναδρομικά 
από τις κύριες, αποσβέ-
νοντας τις αξιώσεις για 
επικουρικές και δώρα. 
Ετσι, διατηρούν ζωντανή 
την αξίωση για αναδρο-
μικά 11μήνου από επι-
κουρικές και δώρα μόνο 
όσοι είχαν προσφύγει δι-
καστικά γι’ αυτό το θέμα 
έως 31 Ιουλίου 2020.

«Δημοσιεύτηκε από την 
Ολομέλεια του ΣτΕ η 

απόφαση που απέρριψε 
τις αιτήσεις ακυρώσεως 
των οργανώσεων των 
συνταξιούχων. Η από-
φαση αυτή σημαίνει πως 
για το 11μηνο αναδρο-
μικά από την κατάργη-
ση των δώρων και τις 
μειώσεις στις επικουρι-
κές μπορούν πλέον να 
διεκδικήσουν μόνο όσοι 
είχαν ασκήσει δικαστικές 
αγωγές έως τον Ιούλιο 
του 2020, πριν από την 
ψήφιση του σχετικού νό-
μου», εξηγεί στα «ΝΕΑ» 
ο δικηγόρος, εργατολό-
γος Δημήτρης Μπούρ-
λος. «Με τις αποφάσεις 
αυτές διαψεύστηκαν οι 
ελπίδες και οι προσδο-
κίες των συνταξιούχων 
και κατά τη νομική μου 
άποψη πλέον τίθεται εν 
αμφιβόλω η σημασία και 
αξία μιας πιλοτικής δί-
κης», συμπληρώνει ο κ. 
Μπούρλος.

Από την πλευρά του ο 

δικηγόρος Λουκάς Απο-
στολίδης παρατηρεί: «Η 
περίληψη των αποφάσε-
ων της Ολομέλειας του 
ΣτΕ για την επιστροφή 
αναδρομικών σε επικού-
ρηση και δώρα δικαιο-
λογεί πλήρως τις ρυθμί-
σεις του Ν. 4714/2020: 
δηλαδή την απόσβεση 
των αξιώσεων όσων δεν 
έχουν ασκήσει αγωγές. 
Και δικαιολογείται η Δι-
οίκηση ότι νομίμως δεν 
σέβεται και δεν εφαρμό-
ζει στο σύνολο των απο-
φάσεων αλλά αρκείται 
στην επιλεκτική εφαρμο-
γή».

Ειδικότερα, προσθέτει ο 
κ. Αποστολίδης:

-Οσοι είχαν εκκρεμείς δί-
κες κατά τη δημοσίευση 
του νόμου (31/7/2020) 
συνεχίζουν τον δικαστικό 
αγώνα στα δικαστήρια 
ουσίας για να λάβουν 
εντόκως αναδρομικά 

11μήνου σε επικούρηση 
και δώρα.

– Για όσους δεν είχαν 
ασκήσει αγωγές πριν 
από τις 31/7/2020, οι 
αξιώσεις τους για επι-
στροφή επικούρησης και 
δώρων αποσβέννυνται 
διά νόμου.

-Οι αιτιάσεις μας για σε-
βασμό στο δεδικασμένο 
και την εφαρμογή των 
αποφάσεων των πολιτι-
κών δικών από την εκτε-
λεστική εξουσία απορρί-
φθηκαν με εσφαλμένες 
και αμφισβητούμενες 
αιτιολογίες.

-Οι αιτιάσεις μας περί 
αντισυνταγματικότη-
τας των ρυθμίσεων περί 
αποσβέσεως των αξι-
ώσεων των συνταξιού-
χων διά νόμου απορρί-
φθηκαν αναιτιολόγητα 
και κατά παράβαση της 
ΕΣΔΑ.

Αναδρομικά
Ποιους δικαίωσε και ποιους «αδίκησε« η απόφαση του ΣτΕ
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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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ

Πολλές φορές το άγχος, 
η καθημερινότητα και 
οι πολλές ευθύνες μας 

καταβάλουν. Χάνουμε τη ψυ-
χραιμία μας και τη προσω-
πικότητά μας όταν ρομποτι-
κά αναλαμβάνουμε ευθύνες 
που δεν έχουμε το κουράγιο 
και το σθένος να ανταπεξέλ-
θουμε σε αυτές. 
Και όμως, η καθημερινότη-
τα μπορεί να γίνει πολύ πιο 
απολαυστική και ενδιαφέ-
ρουσα όταν συμμετέχουμε 
σε αυτήν ενεργά και δεν πα-
ραμελούμε τη πιο σημαντική 
επένδυση που δε συγκρίνε-
ται με καμία άλλη: Την επέν-
δυση στον εαυτό μας και την 
εκπαίδευση μας! 

Ας αναλογιστούμε μερικές 
εκφράσεις:
• ‘’Ποτέ δεν είναι αργά 
να γίνω καλύτερος’’
• ‘’Πήρα απόφαση 
έστω τώρα να σπουδάσω’
• ‘’θα κάνω τώρα το 
μεταπτυχιακό μου για να 
γίνω πιο ανταγωνιστικός 
στην αγορά εργασίας’’
• ‘’Ξεκινάω το διδακτο-
ρικό μου, επιτέλους θα πραγ-
ματοποιήσω τα όνειρά μου’
• ‘’ Θα γραφτώ επιτέ-
λους σε ένα φροντιστήριο να 
μάθω υπολογιστές’’

Αυτές είναι μόνο μερικές από 
τις αποφάσεις που καθημερι-
νά παίρνουμε ή παίρνουν άν-
θρωποι του περιβάλλοντός 
μας. Οι αποφάσεις αυτές 
στοχεύουν στην αυτοβελτίω-
ση του  γνωστικού μας επι-
πέδου στη καλλιέργεια του 
πνευματικού μας επιπέδου 
αλλά και στην ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησής μας.

 Άλλωστε ένας άνθρωπος 
που εκμεταλλεύεται τις δυ-
νατότητες του εαυτού του 
για να βελτιωθεί, ξεχειλίζει 
από αυτοπεποίθηση και απο-
τελεί κίνητρο για τους υπό-
λοιπους να καλυτερεύσουν. 
Ο καθένας μας το αξίζει και 
πάντα έχει ευκαιρίες να το 
πετύχει με ποικίλους τρό-
πους. Βασικό είναι η καλλι-
έργεια της αυτογνωσίας και 
της αυτοκριτικής μας έτσι 
ώστε να αποδεχθούμε τις 
αδυναμίες και στοχευμένα 
να απευθυνθούμε σε κατάλ-
ληλους τρόπους διαχείρισής 
αυτών.

Έτσι, θα αναζητήσουμε τα 
σωστά για εμάς πρότυπα 
και πάντα η βούληση θα επι-
βάλλεται στο εγώ μας και σε 
κάθε δυσκολία που θα αντι-
μετωπίσουμε.

Φυσικά δεν πρέπει να ξε-

χνούμε ότι αν εμείς φροντί-
ζουμε την πνευματική μας 
καλλιέργεια , την εξέλιξη και 
επενδύουμε συνεχώς στην 
εκπαίδευσή μας, θα είναι πιο 
εύκολο για μας να περάσου-
με την ιδέα αυτή και στους 
μικρούς μαθητές και στα παι-
διά μας.

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

Η κυρία Θ.Κ ρωτάει: ‘’ Είμαι 
μητέρα με δύο παιδιά. Ο ένας 
είναι φοιτητής και ο άλλος 
μαθητής Α Λυκείου. Πήρα 
την απόφαση να γραφτώ σε 
Εσπερινό ΕΠΑΛ και να δώσω 
Πανελλήνιες. Παντρεύτηκα 
νωρίς και δεν κατάφερα να 
σπουδάσω. Μήπως να πε-
ριμένω να τελειώσει και το 
άλλο μου παιδί το σχολείο; ‘’

Αγαπητή κυρία, 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
η ‘’Η γνώση είναι δύναμη’’. 
Φυσικά και ο ρόλος του γο-
νέα είναι ο πιο ιερός και οι 
ευθύνες των γονέων σχετικά 
με τα παιδιά  έχουν πάντα 
προτεραιότητα. Από την άλλη 
πλευρά, είναι πολύ σημαντι-
κό με το που βρίσκουμε έστω 
λίγο χρόνο να τον επενδύου-
με στην επιμόρφωση και στη 
καλλιέργειά μας. Θα γίνετε 
πολύ πιο δυνατή και με την 
ωριμότητα της ηλικίας και 
της εμπειρίας σας θα μπορεί-
τε να αξιοποιείτε άμεσα και 
στη καθημερινότητά σας τις 
νέες σας γνώσεις. Επιπλέον 
γίνεστε ένα πολύ καλό πρό-
τυπο θέλησης στα παιδιά σας 
που βλέπουν τη μητέρα τους 
να φροντίζει πνευματικά τον 
εαυτό της.

‘’..η καθημε-
ρινότητα μπο-
ρεί να γίνει 
πολύ πιο απο-
λαυστική όταν 
συμμετέχουμε 
σε αυτήν ενερ-
γά και επεν-
δύουμε στον 
εαυτό μας..’’

Ενετία και Ούνοι

Η Ενετία δημιουργήθηκε το 500 μ.χ. απο τον φόβο του Αττίλα και σώθηκε εξ αιτίας των 
τελμάτων που βρισκόταν γύρω της τα οποία εμπόδισαν το ιππικό των Ούνων να τη πλη-
σιάσει.

Η πόλη αυτή για πολλά χρόνια ζούσε μόνο από την αλιεία.

Όμως οι κάτοικοι της Ιταλίας κυνηγημένοι από τις ορδές του Αττίλα,  μετέφεραν τον πλού-
το και την δραστηριότητά τους στα νησιά αυτά και έτσι διαμορφώθηκε η όμορφη πόλη, με 
τα πολυάριθμα κανάλια και τις πολύμορφες γέφυρες. 

Ανέπτυξε το εμπόριο και το ναυτικό και το 1204 κατόρθωσε με τον πολυάριθμο στόλο της, 
να καταλάβει το 1204 κατόρθωσε με τον πολυάριθμο στόλο της, να καταλάβει  την Κων/
νούπολη (4η Σταυροφορία) και να την λεηλατήσει άγρια.

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

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

1.7.1828 Έναρξη λειτουργίας της ‘’Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων’’ με την αρχική ονομασία ‘’Λόχος Ευελπίδων’’. Η 
σχολή υπήρξε η πρώτη ανώτατη σχολή της πατρίδας.

2.7.1839 Τίθενται τα θεμέλια του κτιρίου του Πνεπιστημί-
ουΑθηνών.

4.7.362 π.χ. Ο Επαμεινώνδας στη μάχη της Μαντινείας νικά 
τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους όμως ο ίδιος τραυμα-
τίζεται θανάσιμα.

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν….. 
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Η Μαριλίζα Ξενογιαννα-
κοπούλου, βουλευτίνα Β1 
Βόρειου Τομέα Αθήνας και 
τομεάρχης Εργασίας του 
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙ-
ΣΙΝΑΣ

Η συμφωνία Ερντογάν με 
Σουηδία και Φινλανδία στο 
πλαίσιο του ΝΑΤΟ «καπε-
λώνει» την πολιτική της 
Ε.Ε., παρακάμπτει τις πάγι-
ες θέσεις της σε σχέση με 
την Τουρκία και δημιουργεί 
αρνητικά τετελεσμένα σχε-
τικά με την αυτονομία της 
Ε.Ε. απέναντι στο ΝΑΤΟ.
«Το 2012, παραιτήθηκα 
από υπουργός, καταψήφι-
σα το 2ο Μνημόνιο, δια-
γράφτηκα από το ΠΑΣΟΚ 
και αποχώρησα για έξι χρό-
νια από την ενεργό πολιτι-
κή», μας θυμίζει -δικαίως- η 
κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακο-
πούλου, όταν της θέτουμε 
το -σχεδόν υπαρξιακό για 
πολιτικό- ερώτημα αν πι-
στεύει ότι η πολιτική μπορεί 
να ενσταλάξει ελπίδα αλ-
λαγής στους ανθρώπους.

Πράγματι ο απολογισμός 
τής μέχρι στιγμής θητείας 
της στην πολιτική διαπερ-
νάται από θυσίες και αφο-
σίωση. Και στην παρούσα 
συγκυρία, πίστη. Πίστη ότι 
οι εκλογές «θα είναι λύ-
τρωση για τον λαό», ότι η 
εκλογική πρωτιά του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι βασική προϋ-
πόθεση για την προοδευ-
τική διακυβέρνηση, ότι το 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. του Ν. 
Ανδρουλάκη δεν μπορεί 
να αφήνει ανοιχτό το εν-
δεχόμενο συνεργασίας με 
τη Ν.Δ. και ότι το σενάριο 
μιας «κυβέρνησης εθνικής 
ενότητας» στο όνομα μιας 
ακραίας ανθρωπιστικής 
κρίσης είναι αδιανόητο και 
εξ ορισμού απορριπτέο.

• H σύνοδος του ΝΑΤΟ 
ολοκληρώθηκε με ένα 
ψυχροπολεμικό ανακοι-
νωθέν και έναν αναβαθ-
μισμένο Ερντογάν. Σας 
φοβίζει αυτή η εξέλιξη;

Προκαλεί έντονη ανησυ-
χία. Ο πρόεδρος Ερντογάν 
πέτυχε τους στόχους του 
με αρνητικές συνέπειες για 
τη χώρα μας. Η βοηθός 
υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ 
ανακοίνωσε επίσημα την 
αναβάθμιση των F-16 της 
Τουρκίας, θέμα για το οποίο 
ο κ. Μητσοτάκης σιώπη-
σε ενώπιον του προέδρου 
Μπάιντεν και χαρακτήρισε 
στη Βουλή ως ψέμα. Στο 
μνημόνιο με την Τουρκία 
η Σουηδία και η Φινλανδία 
δεσμεύονται χωρίς περιο-
ρισμούς και προϋποθέσεις 
ότι θα πωλούν όπλα στην 
Τουρκία και θα στηρίζουν 
τη συμμετοχή της στην 
Κοινή Πολιτική Ασφάλειας 
και Αμυνας της Ε.Ε. ανε-
ξαρτήτως των τουρκικών 
ενεργειών στο Αιγαίο, στην 
Ανατολική Μεσόγειο, στην 
Κύπρο, στη Συρία και τη Λι-
βύη. Πρόβλεψη που, πέραν 
των άλλων, είναι αντιθεσμι-
κή, καθώς μια συμφωνία 
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ «κα-
πελώνει» την πολιτική της 
Ε.Ε., παρακάμπτει τις πάγι-
ες θέσεις της σε σχέση με 
την Τουρκία και δημιουργεί 
αρνητικά τετελεσμένα σχε-
τικά με την αυτονομία της 
Ε.Ε. απέναντι στο ΝΑΤΟ. Η 
δήλωση ικανοποίησης του 
κ. Μητσοτάκη από αυτά τα 
αποτελέσματα απλώς επι-
βεβαιώνει ότι το προηγού-
μενο διάστημα οι διαπραγ-
ματεύσεις με την Τουρκία 
για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ 
έγιναν ερήμην της Ελλάδας 
και χωρίς διασφάλιση των 
εθνικών μας συμφερόντων.

• Οι εκλογές είναι πολύ 
κοντά. Εσείς έχετε ήδη 
νέα συγκρότηση ως κόμ-
μα και νέα σύνθεση ως 
Πολιτική Γραμματεία. 
Ποιο όμως είναι το νέο 
στοιχείο που μπορεί να 
πείσει πολίτες που δεν 
σας ψήφισαν το 2019 
να μετακινηθούν προς 
τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.;

Εχουμε ήδη εισέλθει σε 
προεκλογική περίοδο. 
Εξάλλου η εκλογολογία 
τροφοδοτείται από δη-
λώσεις του ίδιου του κ. 
Μητσοτάκη και στελεχών 
της Ν.Δ. Πρόκειται για 
καθαρή ομολογία αποτυ-
χίας της κυβέρνησης και 
σχέδιο απόδρασης από τα 
οικονομικά και κοινωνικά 
αδιέξοδα που προκαλούν 
οι πολιτικές της. Από την 
πλευρά μας έχουμε ζητήσει 
εκλογές από τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο.

Η ανάγκη διεξαγωγής τους 
επιβεβαιώνεται καθημερι-
νά. Η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, όσο παραμένει, ζημι-
ώνει τη χώρα και πλήττει 
την κοινωνική πλειοψηφία. 
Εχουμε παρουσιάσει τις θέ-
σεις και τις δεσμεύσεις μας, 
τις αναδεικνύουμε συλλο-
γικά με τις δράσεις και στην 
επαφή μας με τον κόσμο. 
Αναδεικνύουμε ότι υπάρχει 
ένας άλλος δρόμος, που εί-
ναι αναγκαίος και εφικτός. 
Το διακύβευμα των εκλο-
γών αφορά την ουσιαστι-
κή πολιτική και κοινωνική 
αλλαγή και προοπτική. Οι 
εκλογές θα είναι λύτρωση 
για τον λαό!

• Πρόσφατα ο Νίκος 
Ανδρουλάκης σάς κατα-
λόγισε ευθύνες για τα 
χρέη του ΠΑΣΟΚ, υπεν-
θυμίζοντας ότι είχατε 
διατελέσει γραμματέας 

του Κινήματος. Οταν 
διατυπώνονται τέτοιες 
κατηγορίες, υπάρχουν 
περιθώρια συνεργασίας;

Εχω απαντήσει στις δηλώ-
σεις του κ. Ανδρουλάκη. 
Οσον αφορά το ενδεχόμε-
νο συνεργασίας, οφείλουμε 
να το προσεγγίζουμε με πο-
λιτικούς όρους. Σήμερα η 
χώρα και η κοινωνία έχουν 
ανάγκη μια προοδευτική δι-
ακυβέρνηση. Οι επόμενες 
εκλογές θα διεξαχθούν με 
απλή αναλογική, συνεπώς 
εκ των πραγμάτων τίθεται 
το θέμα των συνεργασιών. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει απευ-
θύνει κάλεσμα διαλόγου σε 
όλες τις προοδευτικές και 
αριστερές δυνάμεις. Οι 5+1 
προτάσεις-δεσμεύσεις του 
Αλέξη Τσίπρα αποτελούν 
μια προγραμματική βάση 
σύγκλισης. Το κάθε κόμ-
μα τελικά κρίνεται από τον 
τρόπο που ανταποκρίνεται 
και τοποθετείται.

Το διακύβευμα των εκλο-
γών είναι σαφές και ισχυρό 
και δεν επιτρέπει να στέκε-
ται κανείς σε δύο βάρκες. 
Τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝ.ΑΛΛ. προτάσσει την 
ανάγκη «σοσιαλδημοκρα-
τικού προγράμματος», δεν 
μπορεί να αφήνει ανοιχτό 
το ενδεχόμενο συνεργα-
σίας με τη Ν.Δ. που εφαρ-
μόζει θατσερικού τύπου 
πολιτικές. Τελικά όλες οι 
πολιτικές δυνάμεις θα κρι-
θούν από το καθαρό στίγμα 
τους και τις επιλογές τους. 
Από την πλευρά μας με τις 
θέσεις και τις προτάσεις 
μας δίνουμε τη μάχη για τη 
νίκη στις εκλογές. Η πρωτιά 
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι βα-
σική προϋπόθεση για την 
προοδευτική διακυβέρνη-
ση!

• Κάποιοι προβλέπουν 
έναν πολύ δύσκολο χει-
μώνα, δεν αποκλείουν 
φαινόμενα ανθρωπιστι-
κής κρίσης ανάλογης 
με αυτήν που ζήσαμε το 
2012-2013. Θεωρούν 
ότι η αντιμετώπιση της 
κατάστασης θα μας οδη-
γήσει σε αναγκαστικές 
συμμαχίες για τη συ-
γκρότηση κυβέρνησης 
εθνικής ενότητας. Aπορ-
ρίπτετε εξ ορισμού αυ-
τήν την προοπτική;

Την απορρίπτουμε κα-
τηγορηματικά! Σε καμία 
περίπτωση δεν αποτελεί 
απάντηση στην κρίση. Το 
ζητούμενο σήμερα είναι 
η αλλαγή της πολιτικής 
αντιμετώπισης της κρίσης 
και η σαφής διαχωριστική 
γραμμή από τις αποτυχη-
μένες νεοφιλελεύθερες 

επιλογές της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, πολιτικές που 
ανατροφοδοτούν την κρίση 
και έχουν γονατίσει την κοι-
νωνική πλειοψηφία. Εξάλ-
λου αυτά τα σχήματα στο 
παρελθόν λειτούργησαν 
αρνητικά και με κόστος για 
τη δημοκρατία. Οδηγούν 
σε πολιτική ισοπέδωση που 
διαμορφώνει το πεδίο ανά-
πτυξης ακροδεξιών και φα-
σιστικών δυνάμεων.

• Τελευταία, κάποιοι 
έχουν την αίσθηση ότι 
στον δημόσιο λόγο του 
ΣΥΡΙΖΑ ιεραρχείτε ως 
πρωτεύουσα την απεύ-
θυνσή σας στη μεσαία 
τάξη. Λογικό υπό μία 
έννοια αν σκεφτεί κα-
νείς ότι αυτή ήταν που 
στέρησε την επανεκλογή 
σας. Ωστόσο υπάρχουν 
κι εκείνοι που πιστεύουν 
ότι ένα αριστερό κόμμα 
οφείλει να απευθύνεται 
πρωτίστως στους εργα-
ζόμενους. Eσείς πού βά-
ζετε τον τόνο;

Η εργασία αποτελεί πεδίο 
που αναδεικνύει με σα-
φήνεια τη διαχωριστική 
γραμμή με τον νεοφιλελευ-
θερισμό και βρίσκεται στο 
επίκεντρο της πολιτικής 
πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. 
ως πρωταρχική συνιστώσα 
για μια δίκαιη και βιώσιμη 
ανάπτυξη. Η ενίσχυση των 
εργαζομένων και της δια-
πραγματευτικής τους δύνα-
μης αποτελεί βασική προϋ-
πόθεση για τον οικονομικό 
και κοινωνικό μετασχημα-
τισμό και την αναδιανομή 
πλούτου και ισχύος υπέρ 
της κοινωνικής πλειοψηφί-
ας συνολικά.

Ολα αυτά τα χρόνια δώ-
σαμε μεγάλες μάχες κατά 
των αντεργατικών ρυθ-
μίσεων Μητσοτάκη - Χα-
τζηδάκη. Με το πρόγραμ-
μα και τις δεσμεύσεις μας 
απευθυνόμαστε στους 
πολλούς, στην κοινωνική 
πλειοψηφία. Στους εργα-
ζόμενους, στους μικρομε-
σαίους, στους επαγγελμα-
τίες, στους αγρότες, στους 
ανέργους και περιθωριο-
ποιημένους και κατεξοχήν 
στη νέα γενιά, την οποία η 
κυβερνητική πολιτική έχει 
καταδικάσει σε φτηνή και 
ελαστική εργασία χωρίς 
δικαιώματα και προοπτική. 
Αυτή η κοινωνική συμμαχία 
αποτελεί το υπόβαθρο έκ-
φρασης στις εκλογές μιας 
πλειοψηφικής προοδευτι-
κής δύναμης πολιτικής και 
κοινωνικής αλλαγής.

• Υπουργός σε κυβερνή-
σεις του Γ. Παπανδρέου 
και του Αλ. Τσίπρα. Ευ-

ρωβουλευτίνα. Γραμμα-
τέας ΠΑΣΟΚ. Τομεάρ-
χης Εργασίας της Κ.Ο. 
του ΣΥΡΙΖΑ. Υστερα από 
τόσα χρόνια και τόσα 
πόστα πιστεύετε ακόμη 
ότι η πολιτική μπορεί να 
ενσταλάξει την ελπίδα 
στους ανθρώπους πως 
κάτι μπορεί να αλλάξει 
χωρίς το αντιστάθμισμα 
της εξαγοράς τους;

Η πολιτική συμμετοχή 
αφορά όλους και σημαίνει 
κοινωνική χειραφέτηση, 
συλλογική διεκδίκηση και 
συνδιαμόρφωση των απο-
φάσεων που καθορίζουν 
τη ζωή μας και το μέλλον. 
Αλλιώς οι εξελίξεις δρομο-
λογούνται και επιβάλλονται 
ερήμην της κοινωνίας. Η 
ενασχόληση με την πολι-
τική έχει νόημα όταν υπη-
ρετεί ιδέες και αξίες. Αυτό 
επιβεβαιώνεται από τη συμ-
μετοχή και την προσφορά 
στη συλλογική προσπάθεια, 
αλλά και από τη συνέπεια, 
το θάρρος υπεράσπισης 
των αρχών μας και τη στά-
ση μας σε οριακές στιγμές. 
Μια τέτοια στιγμή ήταν για 
μένα το δεύτερο Μνημόνιο 
το 2012, που ήταν ταφό-
πλακα για τις εργασιακές 
σχέσεις. Τότε παραιτήθηκα 
από υπουργός, το καταψή-
φισα, διαγράφτηκα από το 
ΠΑΣΟΚ, στο οποίο συμμε-
τείχα από τα νεανικά μου 
χρόνια, και αποχώρησα για 
έξι χρόνια από την ενεργό 
πολιτική.

Οριακή στιγμή, που οδή-
γησε τότε εκατοντάδες 
στελέχη και το μεγαλύτε-
ρο τμήμα της κοινωνικής 
βάσης του ΠΑΣΟΚ στην 
έξοδο και συνολικά σε τε-
κτονικές πολιτικές και κοι-
νωνικές ανακατατάξεις. 
Το 2018 ανταποκρίθηκα 
στο κάλεσμα του Αλέξη 
Τσίπρα, συστρατεύτηκα με 
τον ΣΥΡΙΖΑ, συγκροτήσαμε 
όλοι μαζί την Προοδευτική 
Συμμαχία, αντιταχθήκαμε 
στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, 
δουλέψαμε συλλογικά για 
την ανασυγκρότηση, τη δι-
εύρυνση και τον ποιοτικό 
μετασχηματισμό του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Π.Σ. Μια συλλογική 
προσπάθεια που επιβεβαι-
ώθηκε στο πρόσφατο συνέ-
δριο, απέκτησε νέα δυναμι-
κή με τη μαζική συμμετοχή 
150.000 νέων και παλαιών 
μελών στην εκλογική μας 
διαδικασία και αναδεικνύει 
σταθερά τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. 
ως τον βασικό κορμό και 
την ελπίδα του ευρύτερου 
προοδευτικού αριστερού 
χώρου.

Χριστίνα Κοψίνη

«Οι εκλογές θα είναι λύτρωση για τον λαό»
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Στην απόρριψη των αι-
τήσεων κατά του υπο-
χρεωτικού εμβολιασμού 
των πολιτών ενώ των 60 
ετών και της επιβολής 
προστίμου 100 μηνιαί-
ως προχώρησε το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας. 
Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση του προέδρου του 
ΣτΕ, η Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρα-
τείας "απέρριψε και τις 
τέσσερις αιτήσεις με μει-
οψηφία ενός μέλους με 
αποφασιστική και ενός 
με συμβουλευτική ψήφο. 

Το Δικαστήριο απέρριψε 
και τις τέσσερις αιτήσεις 
με μειοψηφία ενός μέ-
λους με αποφασιστική 
και ενός με συμβουλευ-
τική ψήφο. Οι Σύμβουλοι 
μεταξύ άλλων έκριναν 
ότι το μέτρο του υπο-
χρεωτικού εμβολιασμού 
των φυσικών προσώ-
πων άνω των 60 ετών, 
«αποτελεί συνταγματικά 
ανεκτό περιορισμό των 
ατομικών δικαιωμάτων 
των διαδίκων, επειδή βα-
σίζεται σε επίκαιρα και 
τεκμηριωμένα επιστημο-

νικά και επιδημιολογικά 
δεδομένα και αποσκοπεί 
στην εξυπηρέτηση σκο-
πών μείζονος δημόσιου 
συμφέροντος, δηλαδή 
στην προστασία των 
ατόμων της ηλικιακής 
αυτής ομάδας έναντι της 
βαριάς νόσησης και του 
θανάτου, στην αποσυμ-
φόρηση του συστήματος 
υγείας και στην αποσό-
βηση του κινδύνου κατά-
ληψης όλων των ΜΕΘ.»

Εύλογο κίνητρο το πρό-
στιμο των 100 ευρώ

Το Δικαστήριο έκρινε 
ακόμη ότι το πρόστιμο 
των 100 ευρώ μηνιαί-
ως που προβλέπεται στη 
διάταξη του άρθρου συ-
νιστά κατ’ αρχήν εύλο-
γο κίνητρο για τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό 
των άνω των 60 ετών 
προσώπων, «ενόψει των 
προαναφερόμενων σκο-
πών δημόσιου συμφέ-
ροντος, πολύ περισσό-
τερο δε που, μετά την 
αναστολή του άρθρου 
24 για το χρονικό διά-
στημα από 15.4.2022 

μέχρι 30.9.2022 δυ-
νάμει του άρθρου ει-
κοστού ενάτου του ν. 
4917/2022 και της Γ.Π. 
οικ. 20906/11.4.2022 
απόφασης του Υπουργού 
Υγείας, η οποία εχώρη-
σε πριν από τη συζήτη-
ση των αιτήσεων την 
6η.5.2022, το συνολικό 
ποσό του προστίμου, πε-
ριοριζόμενο για το ήμισυ 
των μηνών Ιανουαρίου 
και Απριλίου και για τους 
μήνες Φεβρουάριο και 
Μάρτιο 2022, δεν μπο-
ρεί να υπερβεί το ποσό 
των τριακοσίων (300) 
ευρώ.»

Σε δηλώσεις στο 
enanews.gr προχώρη-
σε ο καθηγητής Νομι-
κής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης 
Κωνσταντίνος Ρέμελης. 
Ο κ. Ρέμελης επισήμανε 
μεταξύ άλλων  πως «Για 
το συγκεκριμένο θέμα 
δεν υπάρχουν οριστι-
κές αποφάσεις από την 
Δικαιοσύνη σε γενικό 
πλαίσιο. Υπάρχουν όμως 
αποφάσεις του Δικαστη-
ρίου του Στρασβούργου 

οι οποίες κάνουν λόγο 
ότι η υποχρεωτικότητα 
σε εμβολιασμούς σε παι-
διά είναι καθόλα συνταγ-
ματική και ειδικότερα 
έχει αναφέρθεί έχει και 
το θέμα ενός προστίμου 
που μπορεί να συνοδεύει 
ως κύρωση στον γονέα 
που αρνείται να εμβολι-
άσει το παιδί του».

Παράλληλα ανέφερε 
πως υπάρχει πρόσφατη 
απόφαση του Δικαστη-
ρίου του Στρασβούργου 
που θέτει τα κριτήρια ως 
προς την υποχρεωτικό-
τητα. Αποκλείει τον εξα-
ναγκαστικό εμβολιασμό, 
δηλαδή την χρήση βίας 
και τον εμβολιασμό που 
γίνεται χωρίς την θέληση 
κάποιου. Ο εμβολιασμός 
ο οποίος απλώς προβλέ-
πει την απαγόρευση σε 
κάποιον χώρο ή η χρήση 
ενός διοικητικού προστί-
μου δεν μπορεί να θε-
ωρηθεί εξαναγκαστικός 
εμβολιασμός.

Αν δει κανείς την στά-
ση στα δικαστήρια των 
ανθρωπίνων δικαιωμά-

των του Στρασβούργου 
κυμαίνεται σε αυτό το 
πλαίσιο. Εκεί που έχω 
και εγώ προσωπική δι-
αφωνία είναι στο θέμα 
των προστίμων δηλαδή 
οτι εξέδωσε μία πολύ 
περιληπτική απόφαση το 
δικαστήριο που έχει την 
αρμοδιότητα σύμφωνα 
με τροποποίηση του νό-
μου για το συμβούλιο 
επικρατείας. Δεν έχουμε 
το πλήρες σκεπτικό της 
απόφασης για να μπο-
ρέσουμε να τη δούμε 
συνολικά, απλώς θεωρεί 
ότι τρεις είναι οι λόγοι 
μείζονος δημοσίου συμ-
φέροντος. Η αποφυγή 
της βαριάς νόσησης και 
θανάτου αυτής της ηλικί-
ας πάνω από 60, η από-
φαση για την αποσυμ-
φόρηση του συστήματος 
υγείας και η πρόληψη 
του κινδύνου της κατά-
στασης όλων των ΜΕΘ.  
Εκεί που έχω έντονη δι-
αφωνία και θεωρώ ότι 
είναι ατυχής ο όρος που 
χρησιμοποιείται το δικα-
στήριο σε ότι αφορά το 
πρόστιμο των 100 ευρώ 
είναι ότι το θεωρεί  «εύ-

λογο» κίνητρο για τον 
υποχρεωτικό εμβολια-
σμό των άνω των 60 
ετών. Μάλιστα πως είναι 
δυνατόν μία απόφαση η 
οποία έχει ιδιωτικό χα-
ρακτήρα δηλαδή τη μορ-
φή οικονομικής κύρωσης 
προστίμου να θεωρείται 
κίνητρο;;;

Το κίνητρο συνδέεται με 
κάποια οφέλη συνεπώς 
δεν μπορούμε να ονομά-
ζουμε το πρόστιμο αυτό 
κίνητρο για λόγους ευ-
θυμίας. Οι περιορισμοί 
για να διακρίνονται από 
αναλογικότητα πρέπει να 
έχουν σχέση άμεση με το 
πρόστιμο. Δεν μπορεί να 
υποχρεώσει κάποιον που 
έχει πολύ χαμηλά εισο-
δήματα να πληρώσει ένα 
τόσο μεγάλο ποσό. Δεν 
θεωρώ ότι διακρίνεται 
από αναλογικότητα αυτό 
και κυρίως δεν είναι κί-
νητρο είναι νομίζω ατυ-
χής ο όρος που χρησιμο-
ποίησε το δικαστήριο. 

ΣτΕ
Συνταγματικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους άνω των 60
Συνταγματικά ανεκτό έκρινε το μέτρο το Συμβούλιο της Επικρατείας
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Σαρηγιάννης στο CNN Greece
25.000 κρούσματα την ημέρα έως τα μέσα Ιουλίου

Σπυριδούλα Σκούρα 
CNN Greece

«Πρέπει να επανέλθει η 
υποχρεωτικότητα των 
τεστ και στους χώρους 
εργασίας, να υπάρχει 
υποχρεωτικότητα των 
τεστ, ενός ή 2-3 την 
εβδομάδα σε παιδικές 
κατασκηνώσεις και να 
υπάρχουν αυξημένα τεστ 
και δυνατότητα για τέ-
στινγκ από τον ΕΟΔΥ», 
τονίζει

Για χρήση των εργαλείων 
που έχουμε στη διάθεσή 
μας και όχι για λήψη νέων 
μέτρων, για την ανάσχεση 
της διασποράς του κορω-
νοϊού, η οποία το τελευ-
ταίο διάστημα έχει πάρει 
την ανιούσα, κάνει λόγο σε 
συνέντευξή του στο CNN 
Greece, ο καθηγητής Πε-
ριβαλλοντικής Μηχανικής 
Δημοσθένης Σαρηγιάννης. 
Ο ίδιος προβλέπει ότι μέ-
χρι τις 16-17 Ιουλίου, θα 
έχουμε φτάσει κοντά στα 
25.000 κρούσματα ημερη-
σίως, κάτι το οποίο, όπως 
λέει, αρχίζει να «κλειδώνει» 
«όσο δεν κάνουμε τίποτα». 
Μάλιστα, λέει χαρακτηρι-
στικά πως το πόσο γρήγορα 
θα μειωθεί και σε ποια επί-
πεδα, θα εξαρτηθεί και από 
τις τουριστικές ροές που θα 
έχουμε τότε.

Σχετικά με τα εργαλεία 
που διαθέτουμε, ο κ. Σα-
ρηγιάννης τονίζει αρχικά 
πως πρέπει να αυξήσουμε 
τον αριθμό των τεστ και 
να επανέλθει η υποχρεω-
τικότητά τους στους χώ-
ρους εργασίας, αλλά και 
τις κατασκηνώσεις, ενώ 
είναι επίσης πολύ σημαντι-
κό να υπάρχει δυνατότητα 
τέστινγκ στις περιοχές στις 
οποίες υπάρχει έντονη αυ-
ξητική δυναμική της παν-
δημίας, όπως είναι τα νησιά 
και οι μεγάλες πόλεις.

«Πρέπει να χρησιμοποι-
ήσουμε τα εργαλεία που 
έχουμε στη διάθεσή μας, 
που σημαίνει να αυξήσουμε 
τον αριθμό των τεστ ση-
μαντικά. Το γεγονός ότι οι 
άλλες χώρες έχουν μειώσει 
τα τεστ και ότι εμείς κάνου-
με αρκετά, δεν είναι δικαι-
ολογία. Έχουμε μειώσει τα 
τεστ και αυτό μας κάνει να 
μην διαβάζουμε καλά την 
κατάσταση, να μην ξέρου-
με τι συμβαίνει ακριβώς, να 
μην έχουμε καλή επιτήρηση 
δηλαδή, και ταυτόχρονα 
δεν μπορούμε να σταμα-
τήσουμε τους ανθρώπους 
που είναι θετικοί, από το 
να μολύνουν τους άλλους», 
σημειώνει ο κ. Σαρηγιάννης 
και προσθέτει:

«Πρέπει να επανέλθει η 
υποχρεωτικότητα των τεστ 
και στους χώρους εργα-
σίας, να υπάρχει υποχρε-
ωτικότητα των τεστ, ενός 
ή 2-3 την εβδομάδα σε 
παιδικές κατασκηνώσεις 
και να υπάρχουν αυξημέ-
να τεστ και δυνατότητα για 
τέστινγκ από τον ΕΟΔΥ, ει-
δικά μάλιστα στις περιοχές 
στις οποίες υπάρχει έντο-
νη αυξητική δυναμική της 
πανδημίας, είτε είναι νησιά, 
είτε είναι η Χαλκιδική που 
συμβαίνει, είτε είναι μεγά-
λες πόλεις όπως η Αθήνα 
και τώρα δυστυχώς και η 
Θεσσαλονίκη. Να το κά-
νουμε στοχευμένα αυτό, να 
προλαμβάνουμε αυτή την 
ανάπτυξη».

Το δεύτερο εργαλείο στο 
οποίο αναφέρεται, είναι η 
χρήση της μάσκας σε κλει-
στούς χώρους, ακόμα και 
όταν δεν υπάρχει συγχρω-
τισμός, καθώς όπως λέει, το 
καλοκαίρι, και σε συνθήκες 
καύσωνα και υψηλών θερ-
μοκρασιών, οι άνθρωποι 
κλείνουν τα παράθυρα και 
ανοίγουν τον κλιματισμό, 
που είναι «ό,τι χειρότερο 
μπορούμε να κάνουμε για 
να εξαερίσουμε τον χώρο.

«Να φοράμε τη μάσκα σε 
κλειστούς χώρους, και σε 
περιπτώσεις συγχρωτι-

σμού. Το θέμα της μάσκας 
στους κλειστούς χώρους 
έχει τη σημασία του ακόμα 
και ανεξάρτητα από τις πε-
ριπτώσεις συγχρωτισμού, 
δηλαδή αν δεν είμαστε 
10 σε ένα δωμάτιο αλλά 
δύο, τότε να φορέσουμε 
τη μάσκα, γιατί πέρα από 
την απευθείας μετάδοση, 
υπάρχει η αερογενής μετά-
δοση», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά και εξηγεί:

«Θεωρητικά όταν ανοίξου-
με το παράθυρο και δημι-
ουργήσουμε ρεύμα αέρα, 
εξαερίσουμε καλά τον 
χώρο, προφανέστατα μειώ-
νεται πολύ σημαντικά η πι-
θανότητα μετάδοσης μέσω 
του αέρα. Αλλά σε συνθή-
κες καύσωνα και υψηλών 
θερμοκρασιών, αυτό που 
κάνουμε σαν πολίτες είναι 
κυρίως να κλείνουμε τα 
παράθυρα και να βάζου-
με ερκοντίσιον, μάλιστα σε 
mode ανακύκλωση, για να 
μειώσουμε την κατανάλω-
ση ενέργειας δεδομένου 
του κόστους».

«Κάνουμε ό,τι χειρότερο 
μπορούμε να κάνουμε 
για να εξαερίσουμε τον 
χώρο. Στις συγκεκριμέ-
νες συνθήκες θα έπρε-
πε να βάλουμε μάσκα», 
υπογραμμίζει και συστή-
νει τη χρήση συσκευών 
απολύμανσης του αέρα 
στον χώρο.

Παράλληλα, προσθέτει ότι 
το ίδιο ισχύει και για τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς και για τις ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες, καθώς όπως 
λέει «Στο εσωτερικό των 
καραβιών πάλι οι συνθήκες 
εξαερισμού είναι πολύ κα-
κές για τον ιό». «Δεν είναι 
μέτρα, χρησιμοποιώ αυτά 
που ξέρω και έχω», επιση-
μαίνει.

Στα μέσα Ιουλίου η κο-
ρύφωση - Κοντά στις 
25.000 τα κρούσματα

Ερωτηθείς για το αν θα 
δούμε περαιτέρω αύξηση 
των κρουσμάτων, απαντά 
κατηγορηματικά ναι:

«Αυτή τη στιγμή ο εβδο-
μαδιαίος μέσος όρος των 
κρουσμάτων ειναι 13.246. 
Μέχρι τις 16-17 Ιουλίου, 
θα έχουμε φτάσει κοντά 
στις 25.000. Δυστυχώς 
όσο δεν κάνουμε τίποτα, 
αυτό αρχίζει να κλειδώνει, 
να μην μπορείς να το απο-
φύγεις. Θεωρώ ότι αυτή θα 
είναι η κορύφωση και μετά 
θα μειωθεί. Αλλά υπάρ-
χει μια αβεβαιότητα για το 
πόσο θα μειωθεί ακριβώς. 
Τα μοντέλα δείχνουν ότι 
μπορεί να μειωθεί στη δι-
άρκεια του Αυγούστου».

«Το θέμα είναι ότι το πόσο 
γρήγορα θα μειωθεί και σε 
ποια επίπεδα θα εξαρτη-
θεί και από τις τουριστικές 
ροές τότε από τέλος Ιουλί-
ου και έπειτα, γιατί η αλή-
θεια είναι ότι οι τουρίστες 
που έρχονται, έρχονται σε 
μεγάλο ποσοστό από ευ-
ρωπαϊκές χώρες οι οποίες 
αυτή τη στιγμή έχουν αύ-
ξηση», τονίζει ο καθηγητής 
και συμπληρώνει:

«Το πώς θα εξελιχθεί ο 
Αύγουστος, εξαρτάται 
όχι μόνο από το τι συμ-
βαίνει στην Ελλάδα, 
όπου δεν πάμε καλά, 
αλλά και από το τι συμ-
βαίνει στους ξένους που 
θα έρθουν».

«Οι δικοί μου υπολογι-
σμοί δείχνουν ότι τον 
Σεπτέμβρη τα πράγματα 
θα πάνε καλύτερα στην 
πραγματικότητα. Τον Σε-
πτέμβρη και τον Οκτώ-
βρη θα είναι αρκετά 
καλά, για να αρχίσουμε 
να έχουμε αυξητική τρο-
χιά πάλι, σε ένα κύμα 
πάλι χειμερινού τύπου, 
ισχυρό, μέσα στο Νοέμ-
βρη, για να κορυφωθεί 

σε πραγματικά υψηλά 
επίπεδα τον Δεκέμβριο», 
καταλήγει.

«Είμαστε όλοι διαθέσι-
μοι να κολλήσουμε»

Αναφορικά με τις υποπα-
ραλλαγές της μετάλλαξης 
Όμικρον, (Ο4 και Ο5), ο 
καθηγητής τονίζει πως «Η 
Όμικρον 4 και 5 είναι πιο 
μεταδοτική, αλλά δεν εί-
ναι πολύ πιο μεταδοτική. 
Αυτό που κάνει τη διαφο-
ρά είναι ότι ξεφεύγει πάρα 
πολύ της ανοσίας. Γι’αυτό 
λέω ότι χωρίς τη χρήση 
των εργαλείων, των όπλων 
που έχουμε, είμαστε όλοι 
διαθέσιμοι να κολλήσου-
με. Έχουμε φαρμακευτικά 
όπλα, όπως το εμβόλιο και 
μη φαρμακευτικά όπλα. Τα 
φαρμακευτικά αυτή τη στιγ-
μή λειτουργούν σε πολύ 
μικρό ποσοστό, οπότε μας 
μένουν τα μη φαρμακευτι-
κά όπλα, τα οποία αυτή τη 
στιγμή εμείς επιλέγουμε να 
μην τα χρησιμοποιήσουμε, 
λανθασμένα».

Τέλος, σχετικά με την τέ-
ταρτη δόση του εμβολίου, 
ο ίδιος τη συνιστά σε αν-
θρώπους που θα αποφα-
σίσουν κατόπιν συμβουλής 
του γιατρού τους. «Η τέ-
ταρτη δόση θα βοηθήσει 
στο να μην νοσήσουμε 
βαριά. Εγώ τη συνιστώ σε 
ανθρώπους που θα αποφα-
σίσουν μετά τη συμβουλή 
του γιατρού τους, ο οποίος 
ξέρει το ιστορικό τους και 
σε τι κατάσταση βρίσκο-
νται. Αυτό είναι το πιο σώ-
φρον πράγμα που μπορείς 
να κάνεις. Στους πιο ηλικι-
ωμένους και ευπαθείς που 
εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες για υποκείμε-
να νοσήματα, νομίζω ότι 
είναι χρήσιμο να υπάρχει η 
ανοσιακή κάλυψη, τουλά-
χιστον για τη σοβαρότητα 
της νόσησης. Αυτό είναι το 
βασικό».

Σαρηγιάννης
Αυτά τα μέτρα προτείνει για να μπει “φρένο” στην αύξηση των κρουσμάτων
“Η πορεία της πανδημίας 
συνεχίζεται με ανοδική 
τάση σε όλη τη χώρα. 
Χρειάζεται αύξηση των 
τεστ που κάνει ο ΕΟΔΥ, 
υποχρεωτικότητα τεστ 
σε εργαζόμενους που 
συναντούν κοινό, υπο-
χρεωτικότητα τεστ σε 
παιδιά και εργαζόμενους 
σε παιδικές κατασκηνώ-
σεις, χρήση μάσκας σε 
κλειστούς χώρους και 
σε συνθήκες συγχρωτι-
σμού, όπως επίσης και 
σε μέσα μεταφοράς” 

αναφέρει ο καθηγητής 
Περιβαλλοντικής Μηχα-
νικής του ΑΠΘ, Δημο-
σθένης Σαρηγιάννης στο 
enikos.gr.

Τα συμπεράσματα της 
έκθεσης του κ. Σαρη-
γιάννη

Με βάση τα χθεσινά αποτε-
λέσματα, σε σχέση με την 
Τετάρτη, παρατηρήθηκε 
οριακά μεγαλύτερος αριθ-
μός ασθενών σε κρίσιμη 
κατάσταση (διασωληνωμέ-

νοι σε ΜΕΘ) όπως επίσης 
και αριθμός θανάτων από 
COVID-19. Σε πανελλαδικό 
επίπεδο ο κυλιόμενος εβδο-
μαδιαίος μέσος όρος του 
δείκτη θετικότητας διαμορ-
φώθηκε στο 12,9% (η ημε-
ρήσια τιμή την Πέμπτη είναι 
12,1%) ενώ ο κυλιόμενος 
εβδομαδιαίος μέσος όρος 
του πραγματικού αριθμού 
αναπαραγωγής Rt (δηλα-
δή ο αριθμός των ατόμων 
που ένας φορέας μπορεί να 
επιμολύνει) μειώθηκε στο 
1,46 (Rt πάνω από τη μο-

νάδα υποδηλώνει καθαρή 
αύξηση της διασποράς του 
ιού στην κοινότητα).

Ο αριθμός των κρουσμά-
των (όπως αποτυπώνεται 
στον κυλιόμενο μέσο όρο 
7 ημερών) παραμένει υψη-
λός, και το πιο πρόσφατο 
κύμα, συντηρείται τόσο από 
την απώλεια ανοσίας λόγω 
της παρόδου μεγάλου χρο-
νικού διαστήματος σε με-
γάλο τμήμα του πληθυσμού 
από τον τελευταίο εμβολι-
ασμό, όσο και από νόσηση, 

καθώς και από τη χαλάρω-
ση των μέτρων σε συνδυα-
σμό με την κατάργηση των 
self-test, αλλά και την επι-
βεβαιωμένη πλέον παρου-
σία των στελεχών ΒΑ.4 και 
ΒΑ.5. Με δεδομένο ότι η 
σημαντικότερη αύξηση πα-
ρατηρείται στις τουριστικές 
περιοχές, είναι εμφανές ότι 
η χαλάρωση των μέτρων 
σε συνδυασμό με τις του-
ριστικές ροές οδηγούν σε 
μια νέα κύμανση, το ύψος 
όμως και η διάρκεια αυτής, 
θα εξαρτηθούν από το βαθ-

μό που οι ροές αυτές, σχε-
τίζονται με το υπάρχον ή τα 
νέα στελέχη ΒΑ.4 και ΒΑ.5 
τόσο σήμερα όσο και στους 
επόμενους 1-2 μήνες. Με 
βάση την τωρινή κατάστα-
ση, δυστυχώς επιβεβαιώ-
νεται ότι η σύσταση όπως 
μη άρση της υποχρεωτικής 
χρήσης μέτρων προσω-
πικής προστασίας όπως 
όπως η μάσκα σε κλειστούς 
χώρους και ΜΜΜ, ήταν εν-
δεδειγμένη.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ (ΞΑΝΑ) ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ!
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ
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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

ΕΠΙΠΛΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

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



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 1717  ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣinfo@enachannel.gr
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

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:

Στήθος κοτόπουλο με ταλιατέλες αλα κρέμ

Συνταγή για
Στήθος κοτόπουλο με ταλιατέλες αλα κρέμ

 
Διάρκεια συνταγής: 40'
Βαθμός δυσκολίας: εύκολη  

Υλικά 

• 4 τμχ. στήθος κοτόπουλο  
• 500 γρ. ταλιατέλες
• 150 γρ. κρέμα γάλακτος
• 4-5 μανιτάρια
• 4 φέτες προσούτο
• 100 mL. γάλα 3.5% λιπαρά
• 100 γρ. παρμεζάνα
• 50 γρ. βούτυρο
• 1 κολοκυθάκι
• 1 κρεμμύδι 
• 3-4 κλωναράκια μαϊντανό
• 2-3 φύλλα δυόσμο
• Φρέσκο θυμάρι - Δενδρολίβανο
• Αλάτι - πιπέρι - κύμινο μπαχάρι
• Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

• Κόβουμε τα μανιτάρια σε κομμάτια.
• Βάζουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο στο καυτό τηγάνι και ρίχνουμε τα 

μανιτάρια, αλάτι, πιπέρι και κύμινο μπαχάρι. Ανακατεύουμε μέχρι να 
πάρουν χρώμα.

• Αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε στην άκρη.
• Ξαναβάζουμε το τηγάνι σε δυνατή φωτιά και προσθέτουμε 2 κ.σ. 

ελαιόλαδο.
• Κόβουμε το κοτόπουλο σε μεγάλα κομμάτια και τα ρίχνουμε στο 

τηγάνι μαζί με το προσούτο.
• Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το ρίχνουμε στο καυτό τηγάνι. 

Προσθέτουμε το κολοκυθάκι, το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το 
βούτυρο. Ανακατεύουμε μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν 
χρώμα.

• Στη συνέχεια, προσθέτουμε το κοτόπουλο και σβήνουμε με το νερό. 
Ρίχνουμε το νερό, τα μανιτάρια, την κρέμα γάλακτος αραιωμένη με 
το γάλα και ανακατεύουμε.

• Προσθέτουμε τις ταλιατέλες στο τηγάνι και ανακατεύουμε μέχρι να 
απορροφήσουν τη σάλτσα.

• Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε την παρμεζάνα, τον 
μαϊντανό και τον δυόσμο και ανακατεύουμε.

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

www.enachannel.gr  |  2510 231033 www.enaradio.gr
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INSTAGRAM (Μέρος 1ο)

Το Digital Marketing τα τε-
λευταία χρόνια έχει σημει-
ώσει πολύ μεγάλη άνοδο, 
λόγω των πολύ θετικών 
αποτελεσμάτων που έχει 
επιφέρει. Κάτι που είναι 
απολύτως λογικό, μιας και 
οι Έλληνες, όπως και όλος 
ο κόσμος, αφιερώνουν 
πλέον πολύ περισσότερο 
χρόνο στα κινητά και τους 
υπολογιστές τους. Αυτή 
η τάση είχε αρχίσει να γί-
νεται κυρίαρχη εδώ και 
αρκετό διάστημα, και έχει 
γιγαντωθεί τώρα με τις 
παρούσες συνθήκες. Αυτό 
σημαίνει πως ο καλύτερος 
τρόπος για την προσέγ-
γιση ή επαναπροσέγγιση 
πελατών είναι η διαφή-
μιση στο Internet (Social 
Media, Google Ads, Email 
Marketing Campaigns). Ο 
σωστός σχεδιασμός, αλλά 
και ο συνδυασμός των πα-
ραπάνω εργαλείων, είναι 
πιο αναγκαίος από ποτέ.
 
Σε αυτό το άρθρο μας, θα 
πούμε κάποια βασικά στοι-
χεία ενός  Social Media, 
που χρησιμοποιούμαι στην 

καθημερινότητά μας και 
συγκεκριμένα θα αναφερ-
θώ σε κάποια σημεία που 
ίσως λίγη γνωρίζουν και 
περισσότεροι αγνοούν.  
Τετράγωνες (και όχι μόνο) 
φωτογραφίες, βίντεο δευ-
τερολέπτων, όμορφα φίλ-
τρα, πολλά και εύκολα στη 
χρήση εργαλεία επεξεργα-
σίας φωτογραφιών και βί-
ντεο. Όπου συναντά κανείς 
τα προηγούμενα, συνήθως 
συναντά και το Instagram!

Τι είναι όμως το 
Instagram;
Ξεκίνησε ως εφαρμογή 
κοινωνικής δικτύωσης για 
κινητές συσκευές με σκοπό 
τη λήψη, επεξεργασία και 
διαμοιρασμό φωτογραφι-
ών, ενώ στη συνέχεια προ-
στέθηκε και η λειτουργία 
βίντεο.

Δεν έμεινε όμως μόνο στις 
κινητές συσκευές, αφού 
πλέον διαθέτει και web 
έκδοση για χρήση μέσω 
υπολογιστή, χωρίς όμως τη 
δυνατότητα διαμοιρασμού 
περιεχομένου, παρά μόνο 

προβολής.

Σήμερα, το Instagram έχει 
πάνω από 1 δισ. ενεργούς 
μηνιαίους χρήστες, φιλο-
ξενώντας συνολικά πάνω 
από 50 δισ. φωτογραφίες, 
με πάνω από 100 εκατ. 
φωτογραφίες και βίντεο να 
δημοσιεύονται ημερησίως 
και τα likes να ξεπερνούν 
τα 4,2 δις/ημερησίως.

Η εφαρμογή ανήκει από 
το 2012 στην εταιρία 
Facebook μετά από εξαγο-
ρά συνολικού ύψους 1 δις 
δολαρίων.
Τι σημαίνει το Instagram;
Η λέξη προέρχεται από 
ένωση των λέξεων 
«instant» και «telegram».

Οι δημιουργοί εμπνεύστη-
καν την πρώτη λέξη από τις 
παλιές Polaroid κάμερες 
που εκτύπωναν άμεσα μια 
φωτογραφία, ενώ η δεύ-
τερη λέξη δηλώνει «ένα 
μήνυμα που μεταβιβάζεται 
μέσω τηλεγράφου».

Σίγουρα, φωτογραφίες και 
βίντεο μπορείς να βρεις σε 
διάφορα Κοινωνικά Δίκτυα. 
Γιατί όμως να επιλέξεις το 
Instagram;

Πρώτα απ ’όλα, γιατί οι 
περισσότεροι χρήστες επι-
λέγουν να κοινοποιούν 
φωτογραφίες και βίντεο 
μονάχα εκεί, κάτι στο οποίο 
βοηθούν τα διάφορα φίλ-
τρα και εργαλεία επεξερ-

γασίας, κάνοντας τα πιο 
όμορφα και εντυπωσιακά.
Δεύτερον, γιατί εκεί μπο-
ρείς να βρεις μονάχα φω-
τογραφίες και βίντεο από 
όλον τον κόσμο, χωρίς 
να πετάγονται σύνδεσμοι, 
γραπτά μηνύματα, παιχνί-
δια, κλπ.

Τρίτον, γιατί η φιλοσοφία 
των χρηστών εκεί είναι να 
δημοσιεύουν δημόσια, επι-
τρέποντας σου να βρεις 
εύκολα και γρήγορα φω-
τογραφίες και βίντεο για 
οτιδήποτε μπορείς να φα-
νταστείς, είτε μέρος, είτε 
προϊόν, κλπ.

Επίσης, γιατί υπάρχουν 
οι ιστορίες στις οποίες 
οι χρήστες επιλέγουν και 
κοινοποιούν καθημερινές 
στιγμές τις οποίες δε θα 
δημοσίευαν μόνιμα στο 
προφίλ τους.

Πώς λειτουργεί με απλά 
λόγια;
Ο χρήστης δημιουργεί έναν 
δωρεάν λογαριασμό και 
στη συνέχεια μπορεί είτε 
απλά να ακολουθήσει άλ-
λους χρήστες για να βλέπει 
τις φωτογραφίες και τα βί-
ντεο τους στην αρχική του 
σελίδα, είτε να δημιουργή-
σει δικό του περιεχόμενο 
το οποίο θα βλέπουν οι 
ακόλουθοι του, είτε τέλος 
να συνδυάσει τα προηγού-
μενα δύο.

Φυσικά, ως κοινωνικό δί-

κτυο, επιτρέπονται τα σχό-
λια κάτω από κάθε φωτο-
γραφία και βίντεο, τα tags 
Η εφαρμογή επιτρέπει 
εκτός από την αναζήτηση 
χρηστών, την προσθήκη 
των Facebook φίλων του 
χρήστη και των επαφών 
από τη λίστα επαφών της 
συσκευής του, εντοπίζο-
ντας ποιοι από αυτούς βρί-
σκονται στο Instagram για 
να τους ακολουθήσει.

Ποιες λειτουργίες προ-
σφέρει;

– Λήψη ή προσθήκη φω-
τογραφιών και βίντεο
Ο χρήστης μπορεί να ξε-
κινήσει τη διαδικασία δη-
μοσίευσης τραβώντας επί 
τόπου μια φωτογραφία/
ένα βίντεο (διάρκειας έως 
60 δευτερολέπτων), ή επι-
λέγοντας ένα από τα ήδη 
υπάρχοντα στη συσκευή 
του.

– Επεξεργασία φωτο-
γραφιών και βίντεο
Ο χρήστης στη συνέχεια 
μπορεί να επεξεργαστεί μια 
φωτογραφία επιλέγοντας 
από τα διαθέσιμα έτοιμα 
φίλτρα, να την κάνει πιο 
ζωντανή και να αναδείξει 
λεπτομέρειες της.

– Δημόσια ή ιδιωτική 
κοινοποίηση
Ο χρήστης μπορεί να κοι-
νοποιήσει φωτογραφίες 
και βίντεο είτε δημόσια, 
είτε μόνο στους ακόλου-

θους του (αν έχει επιλέξει 
ιδιωτικό προφίλ), είτε μόνο 
σε συγκεκριμένους χρήστες 
μέσω προσωπικού μηνύμα-
τος.

– Ακόλουθοι
Στο Instagram δεν υπάρ-
χουν φιλίες, δηλαδή μπορεί 
κάποιος χρήστης να ακο-
λουθεί έναν άλλον, χωρίς 
ο δεύτερος απαραίτητα να 
τον ακολουθεί. Επομένως, 
ένας χρήστης έχει χρήστες 
που ακολουθεί και ενημε-
ρώνεται για τις δημοσιεύ-
σεις τους και χρήστες που 
τον ακολουθούν και ενημε-
ρώνονται για τις δημοσιεύ-
σεις του.

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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Ανακύκλωση συσκευών
Οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας – Πώς θα κάνετε την αίτηση

Δήμητρα Τριανταφύλλου 

Πόσα χρήματα θα εξοι-
κονομήσουν οι κατανα-
λωτές ανάλογα με τη συ-
σκευή που θα επιλέξουν 
και τι πρέπει να προσέ-
ξουν σε βάθος χρόνου

Με στόχο την αντικατά-
σταση πάνω από 380.000 
οικιακών συσκευών, άνοιξε 
χθες (21/06/2022) η πλατ-
φόρμα για τις αιτήσεις για 
την επιδότηση αντικατά-
στασης ηλεκτρικής συσκευ-
ής. Οι καταναλωτές έχουν 
τη δυνατότητα να αντικα-
ταστήσουν έως και τρεις 

συσκευές: κλιματιστικό, 
ψυγείο και καταψύκτη.

Στην πραγματικότητα, η 
αντικατάσταση μιας ενερ-
γοβόρας ηλεκτρικής συ-
σκευής με μια σύγχρονη 
ήταν ανέκαθεν μια οικο-
νομικά συμφέρουσα λύση, 
αφού η μείωση στον λο-
γαριασμό του ηλεκτρικού 
ρεύματος γινόταν χειροπια-
στή μετά από κάποιο χρονι-
κό διάστημα αποσβένοντας 
το κόστος της επένδυσης. 
Στην προκειμένη περί-
πτωση όμως, η εκτόξευση 
της τιμής του ηλεκτρικού 
ρεύματος σε συνδυασμό 
με την κλιματική κρίση, η 
οποία είναι πια γεγονός, 
κάνει την ανακύκλωση των 
ηλεκτρικών συσκευών πιο 
επείγουσα από ποτέ.

Υπενθυμίζεται πως το ύψος 
της επιδότησης για κάθε 
συσκευή κυμαίνεται μεταξύ 
30% και 50% και τα ανώ-
τατα όρια επιδότησης είναι 
από 135 έως 710 ευρώ 
βάσει διαφόρων κριτηρίων 

(εισόδημα, τύπος κατοικίας, 
χαρακτηριστικά συσκευής 
κ.λπ.).

Πώς θα υπολογίσετε βή-
μα-βήμα τι θα εξοικονο-
μήσετε σε χρήματα

Όπως προκύπτει από το 
ρεπορτάζ, τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσουν οι 
πολίτες που θέλουν να κά-
νουν αίτηση στο πρόγραμ-
μα είναι τα εξής:

• Μαθαίνουμε τι ενέρ-
γεια καταναλώνει σε 
ετήσια βάση η συσκευή 
που θέλουμε να αντι-
καταστήσουμε. Τη βα-

σική πληροφορία την 
παίρνουμε βλέποντας 
την ενεργειακή ταμπέ-
λα πάνω στη συσκευή 
μας. Μάλιστα, στην 
αγορά κυκλοφορούν 
συσκευές μέτρησης κα-
τανάλωσης ρεύματος 
(ονομάζονται μετρητές 
κατανάλωσης ρεύμα-
τος και κοστίζουν από 
10 έως 50 ευρώ), οι 
οποίες μπορούν να μας 
δώσουν την εικόνα του 
τι καίει η συσκευή που 
θέλουμε να αντικατα-
στήσουμε.

• Μετά από προσεκτική 
έρευνα αγοράς μαθαί-
νουμε και τι θα καίει η 
νέα συσκευή. Αυτή τη 
στιγμή οι πιο αποδοτι-
κές συσκευές και οι κα-
λύτερες στην εξοικο-
νόμηση ενέργειας είναι 
αυτές που φέρουν τη 
σήμανση Α+++.

• Στη συνέχεια, αφαι-
ρούμε από την «παλιά» 
(κατ’ εκτίμηση) ετήσια 
κατανάλωση ρεύμα-

τος την «καινούργια» 
και πολλαπλασιάζου-
με το αποτέλεσμα με 
την τρέχουσα μέση 
τιμή της κιλοβατώ-
ρας, η οποία αυτή τη 
στιγμή είναι περίπου 
0,25 ευρώ. Αν, για πα-
ράδειγμα, η διαφορά 
που προκύπτει από την 
κατανάλωση ενέργει-
ας των δύο συσκευών 
(παλιάς και νέας) είναι 
300 κιλοβατώρες τον 
χρόνο, τότε ο πολλα-
πλασιασμός με τη μέση 
τιμή της κιλοβατώρας 
μάς δίνει 75 ευρώ λι-
γότερα τον χρόνο.

• Το πόσο γρήγορα θα 

αποσβέσουμε τα χρή-
ματα που θα χρειαστεί 
να πληρώσουμε από 
την τσέπη μας για να 
αγοράσουμε τη νέα 
συσκευή εξαρτάται 
από την ποιότητα αυ-
τής. Αν, για παράδειγ-
μα, επενδύσουμε σε 
ένα μηχάνημα υψηλής 
ενεργειακής κλάσης 
και υψηλής απόδο-
σης και το ποσό που 
θα πληρώσουμε έξτρα 
είναι 500 ευρώ, τα 
μαθηματικά λένε πως 
η απόσβεση θα γίνει 
σε επτά χρόνια, όμως 
επί της ουσίας επειδή 
ένα πολύ καλό κλιμα-
τιστικό ή ψυγείο έχει 
μεγάλη διάρκεια ζωής, 
η απόσβεση θα μει-
ωθεί τελικά στο 50% 
του παραπάνω χρόνου 
-πόσω μάλλον σε μια 
εποχή που η τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος 
έχει ακριβύνει κατά 
τουλάχιστον 100%. 

• Είναι εύλογο ότι όσοι 

επενδύσουν σε αντι-
κατάσταση τριών συ-
σκευών θα έχουν και 
το τριπλάσιο όφελος.    

Συμβουλές για ακόμα 
περισσότερη εξοικονό-
μηση και τι πρέπει να 
προσέξουμε στην αγορά 
των συσκευών

Η αντικατάσταση μιας 
παλιάς, ενεργοβόρας συ-
σκευής είναι ένα βασικό 
βήμα για να δούμε διαφο-
ρά στους λογαριασμούς 
του ρεύματος, όπως όμως 
εξηγεί στο kathimerini.gr ο 
διευθυντής του ελληνικού 
γραφείου της Greenpeace, 
Νίκος Χαραλαμπίδης, στην 
ουσία είναι ο μισός δρόμος. 
Ο κ. Χαραλαμπίδης μάς 
έδωσε μερικές χρήσιμες 
συμβουλές για το τι άλλο 
πρέπει να προσέξουμε.

• Κατ’ αρχάς, τόσο το 
ψυγείο όσο και το 
κλιματιστικό είναι συ-
σκευές που δουλεύουν 
σχεδόν ασταμάτητα, 
οπότε η αντικατάστα-
ση μιας ενεργοβόρας 
συσκευής με μια νέα 
υψηλής απόδοσης εί-
ναι σε κάθε περίπτω-
ση πολύ συμφέρουσα, 
οπότε και το τρέχον 
πρόγραμμα εύστοχο.

• Ακόμα και η υψηλότε-
ρη ενεργειακή κλάση 
χρειάζεται ορθολογική 
χρήση. Αυτό έχει να 
κάνει με τους κατανα-
λωτές και όχι με τις συ-
σκευές. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιούμε λογι-
κά τις συσκευές και να 
τις «φροντίζουμε». Στα 
κλιματιστικά, ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγ-
μα είναι η συντήρησή 
τους. Η ετήσια συντή-
ρηση στο κλιματιστι-
κό, το οποίο πια χρη-
σιμοποιείται και τους 
12 μήνες του χρόνου, 
αφορά και τα ολοκαί-
νουργια κλιματιστικά, 
όσο ακριβά και καλά 
κι αν είναι. Αν το κλι-
ματιστικό μείνει ασυ-
ντήρητο, η απόδοσή 
του πέφτει αυτόματα. 
Επίσης, ένα άριστο κλι-
ματιστικό αν δουλεύ-
ει στους 18 βαθμούς 
Κελσίου σε συνθήκες 
ζέστης και με ανοι-
χτά παράθυρα, τότε 
θα καταναλώσει πολύ 
ηλεκτρική ενέργεια. Η 
παράλληλη εξασφά-
λιση φυσικής σκίασης 
και δροσιάς είναι κάτι 
που πρέπει να συνε-
χίσουμε να εξασφαλί-
ζουμε, αν θέλουμε να… 
βγάλει τα λεφτά του το 
νέο μηχάνημα. Μάλι-
στα, αν το κλιματιστικό 
εργάζεται σε λογική 
θερμοκρασία και ταυ-
τόχρονα δουλεύει και 
ένας ανεμιστήρας, τότε 
καταναλώνεται ακόμα 

λιγότερη ενέργεια. Άλ-
λωστε, η αίσθηση που 
πρέπει να έχουμε όταν 
έξω επικρατεί καύσω-
νας, για παράδειγμα, 
δεν είναι η ατμόσφαι-
ρα εντός του χώρου να 
είναι 12 ολόκληρους 
βαθμούς Κελσίου χα-
μηλότερη. Η οδηγία 
που έδωσε το υπουρ-
γείο τα κλιματιστικά 
στον δημόσιο τομέα 
να δουλεύουν στους 
24 βαθμούς δεν είναι 
τυχαία.

• Κάτι αντίστοιχο συμ-
βαίνει και με το ψυγείο, 
το οποίο δεν πρέπει να 
παραφορτώνουμε ή να 
αφήνουμε για μεγάλη 
διάρκεια την πόρτα του 
ανοιχτή.

• Δεδομένου ότι οι τι-
μές στην αγορά των 
ηλεκτρικών συσκευών 
είναι πολλές και πολύ 
ανταγωνιστικές, ο κα-
ταναλωτής πρέπει να 
είναι σίγουρος ότι το 
brand στο οποίο θα 
επενδύσει είναι αξιόπι-
στο και θα συνεχίσει να 
υπάρχει και τα επόμενα 
χρόνια. Οι μεγάλες και 
γνωστές εταιρείες θε-
ωρούνται πιο αξιόπι-
στες.

Ο κ. Χαραλαμπίδης σημεί-
ωσε πάντως ότι μεγάλη 
σημασία (όχι για την τσέ-
πη μας, αλλά συνολικά για 
το περιβάλλον) έχει και ο 
τρόπος που θα απομακρυν-
θούν οι παλιές συσκευές. 
Όπως σημειώνει ο ίδιος: 
«Τα ψυκτικά αέρια που χρη-
σιμοποιούν τα κλιματιστικά 
είναι εξαιρετικά δραστικά 
αέρια του θερμοκηπίου, 
πολύ πιο δραστικά από το 
διοξείδιο του άνθρακα, 
ακόμα και από το μεθάνιο. 
Η διαδικασία απομάκρυν-
σης θα πρέπει να γίνει με 
σωστό τρόπο, με ανάκτη-
ση του αερίου που υπάρχει 
μέσα στην παλιά συσκευή 
και αδρανοποίησή του. Θα 
πρέπει να μάθουμε τι θα γί-
νει με τις χιλιάδες συσκευές 
που θα αποσυρθούν. Πού 
θα πάνε και πότε;».

Στο kathimerini.gr μί-
λησαν και εργαζόμενοι 
από τον χώρο πώλησης 
και τοποθέτησης κλιμα-
τιστικών, οι οποίοι μας 
έδωσαν και τις εξής δύο 
συμβουλές:

• Στα κλιματιστικά, το 
σωστό είναι η εξωτερι-
κή μονάδα να βρίσκε-
ται σε εξωτερικό χώρο 
που αερίζεται επαρκώς, 
ενώ είναι σημαντικό να 
προστατεύεται και από 
την ακτινοβολία του 
ήλιου (κάτι που τις πε-
ρισσότερες φορές δεν 
βλέπουμε να τηρείται). 
Στην καλύτερη λει-
τουργία βοηθάει και η 
τοποθέτηση της εξωτε-

ρικής μονάδας λίγο πιο 
χαμηλά από τη μονά-
δα που βρίσκεται στον 
εσωτερικό χώρο.

• Ένα στοιχείο στο οποίο 
πρέπει να δώσουμε βα-
ρύτητα είναι η χρονική 
διάρκεια εγγύησης της 
νέας συσκευής. Αυτή 
τη στιγμή, στην αγορά, 
οι εγγυήσεις των συ-
σκευών έχουν μεγάλο 
εύρος και ξεκινούν από 
τα 2 έτη για να φτά-
σουν ακόμα και στα 10. 
Το θεμιτό είναι η εγγύ-
ηση να είναι μεγάλης 
διάρκειας και αυτό εί-
ναι και ένα δείγμα της 
αξιόπιστης λειτουργίας 
της συσκευής. Επίσης, 
κάποιες εγγυήσεις 
έχουν αστερίσκους 
-περιλαμβάνουν, για 
παράδειγμα, μόνο το 
μοτέρ, αλλά όχι την 
εξωτερική μονάδα.

Πώς θα κάνετε την αίτη-
ση για το voucher

Το μόνο που θα χρειαστείτε 
είναι να πάτε στην πλατ-
φόρμα allazosyskevi.gov.
gr όπου θα βάλετε τους 
κωδικούς Taxisnet και τον 
αριθμό παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας της κατοικίας 
σας. Δεν χρειάζονται άλλα 
δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ότι θα γίνεται 
μια αίτηση ανά κάθε κατοι-
κία. Για παράδειγμα, για μια 
τετραμελή οικογένεια, οι 
δύο γονείς μπορούν να κά-
νουν δύο χωριστές αιτήσεις 
για διαφορετικές κατοικίες 
ο καθένας.

Οι ωφελούμενοι θα λά-
βουν ένα voucher που 
αντιστοιχεί σε μια συσκευή, 
άρα ο μέγιστος αριθμός 
κουπονιών που μπορούν 
να λάβουν είναι τρία. Στα 
vouchers θα αναγράφεται 
ένας μοναδικός κωδικός, 
το όνομα και ΑΦΜ του 
ωφελουμένου, το κινητό 
τηλέφωνο, η κατηγορία συ-
σκευής, το ποσοστό ενίσχυ-
σης, η διεύθυνση κατοικίας 
και ο αριθμός παροχής. 

Για την αγορά των νέων 
ηλεκτρικών συσκευών, θα 
καταρτιστεί μια λίστα με 
τους προμηθευτές, ενώ θα 
πρέπει να είναι ενεργειακής 
κλάσης Α2+ και πάνω.

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, 
ο καταναλωτής θα λαμ-
βάνει ηλεκτρονικά και στο 
κινητό τηλέφωνο έναν κω-
δικό που αντιστοιχεί στην 
επιδότηση που δικαιούται 
και θα αγοράζει τη συ-
σκευή στη μειωμένη τιμή 
από το κατάστημα που επι-
θυμεί (εφόσον συμμετέχει 
στο πρόγραμμα). Θα είναι 
υποχρεωμένος επίσης να 
παραδώσει την παλιά συ-
σκευή για ανακύκλωση μέ-
χρι το τέλος Σεπτεμβρίου.



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΙΜΕΝΑΣ - ΚΕΡΑΜΩΤΗ

ROUTE LIMENAS  - KERAMOTI

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ www.thassoslines.gr ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗ

DEPARTURES MONDAY TUESDAY  WEDNESDAY  THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY DEPARTURES

FROM LIMENAS 4-7-2022 5-7-2022 6-7-2022 7-7-2022 8-7-2022 9-7-2022 10-7-2022 FROM KERAMOTI

04:15

THASSOSLINK 05:00

05:30

05:00 06:00

06:45

06:00 07:15

06:30 THASSOSLINK 07:45

07:00 THASSOSLINK 08:15

07:45 08:45

08:15 09:30

08:45 10:00

09:30 THASSOSLINK 10:45

10:15 THASSOSLINK 11:30

10:45 THASSOSLINK 12:00

11:15 12:30

11:45 13:00

12:30 13:45

13:00 THASSOSLINK 14:15

13:30 THASSOSLINK 14:45

14:00 THASSOSLINK 15:15

14:45 16:00

15:30 16:45

16:15 17:15

16:45 THASSOSLINK 18:00

17:15 THASSOSLINK 18:30

17:45 19:00

18:15 19:30

19:00 20:15

19:30 20:45

20:00 THASSOSLINK 21:15

20:30 21:45

21:15 22:15

21:45 22:45

22:15 23:15

TIMETABLE TO THASSOS ISLAND (FERRY BOAT)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

THASSOS
LINK

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΙΝΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ

ROUTE PRINOS – KAVALA

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ www.thassoslines.gr ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ

DEPARTURES MONDAY TUESDAY  WEDNESDAY  THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY DEPARTURES

FROM PRINOS 4-7-2022 5-7-2022 6-7-2022 7-7-2022 8-7-2022 9-7-2022 10-7-2022 FROM KAVALA

07:15 THASSOSLINK 09:15

09:30 THASSOSLINK 11:30

12:00 THASSOSLINK 14:00

13:30 15:30

17:15 19:00

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (FERRY BOAT)

PHONE NUMBERS OF SHIPPING COMPANIES (F/B)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ THASSOS FERRIES ΑΝΕΘ ANETH FERRIES ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ THASSOS LINK

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

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

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

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

Cpt mobile +30 697 340 4079

TIMETABLE TO THASSOS ISLAND (FERRY BOAT)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΑΝΕΘ 
(AnethFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
(ThassosFerries)

ΘΑΣΟΣ      

THASSOS

ΘΑΣΟΣ      

THASSOS

ΚΑΒΑΛΑ     

KAVALA

ΚΑΒΑΛΑ     

KAVALA

ΠΡΙΝΟΣ      

PRINOS

ΠΡΙΝΟΣ      

PRINOS

ΚΕΡΑΜΩΤΗ 

KERAMOTI

ΚΕΡΑΜΩΤΗ 

KERAMOTI

ΚΕΡΑΜΩΤΗ 
KERAMOTI
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Φιλελλήνων 2, 65302 Καβάλα | Τηλ.: 2511 104 227 | E-mail: info@bee-project.gr | www.bee-realestate.gr

  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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Γυναικοκτονία στην Καβάλα
Εικόνες σοκ από τη δολοφονία της φαρμακοποιού

Εικόνες σοκ μέσα από 
το φαρμακείο όπου 
στραγγαλίστηκε η 
43χρονη ιδιοκτήτρια 
του από τον ίδιο της 
το σύζυγο στις 5 Μα-
ΐου στο χωρίο Πηγές 
της Καβάλας φέρνει 
στο φως της δημοσιό-
τητας το newsit.gr.  

Το οπτικό υλικό που 
εξασφαλίσαμε προέρχε-
ται από την κάμερα του 
κλειστού κυκλώματος 
που υπάρχει εντός του 
καταστήματος η οποία 
κατάγραψε καρέ – καρέ 
τις τελευταίες στιγμές 
της άτυχης γυναίκας και 

μητέρα δύο παιδιών. Οι 
εικόνες που παρουσιάζει 
κατά αποκλειστικότητα 
το newsit.gr γονατίζει 
ακόμα και τους ποιο δυ-
νατούς χαρακτήρες.

Στη φωτογραφία ντο-
κουμέντο αποτυπώνεται 
το μέγεθος της φρίκης. 
Είναι η στιγμή που ο 
55χρονος μεταφέρει το 
άψυχο σώμα της συζύ-
γου, καθώς λίγα λεπτά 
νωρίτερα την έχει στραγ-
γαλίσει στο κουζινάκι του 
φαρμακείου. Οι δείκτες 
του ρολογιού εκείνη τη 
στιγμή  δείχνουν 16:54 
το μεσημέρι της 5ης 
Μαΐου. Ο συζυγοκτόνος 
έχοντας στα χέρια του τη 
νεκρή Άιντα την σέρνει 
με όση δύναμη έχει προ-
κειμένου να την πάει σε 
ένα μικρό δωματιάκι που 
χρησιμοποιούνταν από 
την ίδια για να ξεκουρά-
ζεται όταν είχε εφημερία.   

Στο βιντεοληπτικό υλικό 
τώρα που εξασφάλισε 
το newsit.gr, αποτυπώ-
νονται καρέ – καρέ τα 
όσα προηγήθηκαν αλλά 
και ακολούθησαν της 
δολοφονίας της άτυχης 
γυναίκας.  Η αντίστροφη 
μέτρηση για μια από τις 
πιο στυγερές δολοφο-
νίες που συγκλόνισαν 
το πανελλήνιο  ξεκίνησε 
γύρω στις δύο και είκοσι 
το μεσημέρι της 5ης Μα-
ΐου. Όπως βλέπεται και 
στις εικόνες του newsit.
gr o 55χρονος επιτίθε-
ται φραστικά στη σύζυγο 
του, ενώ κάποιες στιγμές 
την τραβάει από τα χέρια 
ζητώντας της να ακούσει 
με προσοχή τα όσα της 
λέει. Μάλιστα της δείχνει 
τα μπράτσα του ενώ της 
ζητάει επιτακτικά να την 
ακολουθήσει στο δω-
ματιάκι που υπάρχει στο 
φαρμακείο. Η 43χρονη 

προσπαθεί να τον ηρεμή-
σει, ενώ κάποιας στιγμή 
μην αντέχοντας άλλο θα 
ξεσπάσει στα κλάματα. 

Η αντίστροφη μέτρη-
ση

Γύρω στις τρεις το ζευ-
γάρι θα φύγει από το 
φαρμακείο και θα πάνε 
για καφέ. Θα επιστρέ-
ψουν περίπου μία ώρα 
αργότερα. Η φαρμακο-
ποιός όπως θα δείτε και 
στο βίντεο στις 16:15 θα 
προσπαθήσει να κρύψει 
τα κλειδιά του καταστή-
ματος της, καθώς φο-
βόνταν το ενδεχόμενο ο 
σύζυγος της να τα πάρει 
και την κλειδώσει μέσα 
σε αυτό. Το φαρμακείο 
είναι ανοιχτό για τους 
πολίτες ακόμα κι όταν 
το ζευγάρι θα μπει στις 
16:39 μέσα στο κουζι-
νάκι που σημειώθηκε 
η δολοφονία. Περίπου 

15 λεπτά αργότερα ο 
55χρονος θα βγει από 
αυτό έχοντας στα χέρια 
του το κορμί της άψυχης 
γυναίκας τους. Θα την 
πάει στη στο δωμάτιο και 
θα την αφήσει.

Στη συνέχεια θα βγει από 
εκεί και θα αρχίζει να 
ψάχνει στα συρτάρια του 
ταμείου. Θα κλειδώσει το 
φαρμακείο και θα απο-
πειραθεί να αυτοκτονή-
σει με τη λήψη κάποιων 
φαρμακευτικών ουσιών 
αλλά και προκαλώντας 
τραυματισμούς στα χέρια 
και στο λαιμό του.  Ωστό-
σο όπως αποδείχτηκε η 
παραπάνω ενέργειες του 
δεν ήταν ικανές για να 
προκαλέσουν κακό στον 
οργανισμό του.  Έτσι 
συνήλθε γρήγορα και 
προφυλακίστηκε με το 
αδίκημα της ανθρωπο-
κτονίας από πρόθεση. 

Του έδωσε το «pin», έχασε 2.850 ευρώ
Ο δράστης προσποι-
ήθηκε ότι ενδιαφερό-
ταν να αγοράσει ηλε-
κτρικό ιατρικό κρεβάτι 
από την παθούσα και 
διάφορες προφάσεις 
της απέσπασε τον κω-
δικό της τραπεζικής 
της κάρτας

Σε εξέλιξη βρίσκονται 

οι έρευνες των αστυ-
νομικών Αρχών για την 
ταυτοποίηση άγνωστου 
μέχρι στιγμής δράστη, ο 
οποίος την 30-6-2022, 
εξαπάτησε ημεδαπή σε 
οικισμό της Καβάλας. 
Συγκεκριμένα, άγνωστος 
δράστης προσποιούμε-
νος τον υποψήφιο αγο-
ραστή σχετικά με αγγε-

λία πώλησης ηλεκτρικού 
ιατρικού κρεβατιού που 
είχε αναρτήσει η παθού-
σα σε ιστοσελίδα, επικοι-
νώνησε τηλεφωνικά μαζί 
της και χρησιμοποιώντας 
διάφορες προφάσεις κα-
τάφερε να αποσπάσει τα 
στοιχεία και τον κωδικό 
της τραπεζικής της κάρ-
τας και στη συνέχεια να 

προβεί σε δύο μεταφο-
ρές χρημάτων από τρα-
πεζικό της λογαριασμό, 
συνολικού ποσού 2.850 
ευρώ. Την προανάκριση 
ενεργεί το Αστυνομικό 
Τμήμα Νέστου.

Τροχαίο Ατύχημα με μετανάστες στη Νέα Ηρακλείτσα 
Καβάλας

Όπως ανάρτησε στα 
μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης η πρώην 
Αντιδήμαρχος Κα-
βάλας Κορίνα Χιώτη 
Πρασσά :

Νέα Ηρακλείτσα τώρα. 
Σε αστυνομική καταδί-
ωξη, ακινητοποιήθηκε 
αυτοκίνητο έξω από το 
φυτώριο. Οι επιβάτες 
δραπέτευσαν. Η αστυνο-
μία ψάχνει 6 έως 8 άτο-
μα.
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ΟΓΣ Ελευθερούπολης 
ξεκίνησε τον σχεδιασμό 
του ρόστερ για την νέα 
σεζόν στην Α2’ Εθνική 
Κατηγορία.
Μέχρι στιγμής, οι Ελευ-
θεροπουλιώτες έχουν 
ανακοινώσει 6 καλαθο-
σφαιριστές, με τρεις από 
αυτούς να αποτελούν 
ανανεώσεις και τρεις να 
είναι μεταγραφές.

Συγκεκριμένα την φανέ-
λα του Γυμναστικού θα 
φορούν την νέα αγωνι-
στική περίοδο οι, Σταύ-
ρος Τουτζιαράκης (C), 
Διονύσης Σκουλίδας 
(SF), Σωκράτης Ναού-
μης (G), Κωνσταντίνος 
Αμπατζάς (PG) (Μετα-
γραφή από: Καβάλα BC), 
Παναγιώτης Βύρλας (C) 
(Μεταγραφή από: A.O 
Αμύντα), Ανδρέας Τσου-
μάνης (SF) (Μεταγραφή 
από: Sagrado Corazón)

ΓΣ Ελευθερούπολης
Συμπληρώνεται το «παζλ» του ρόστερ

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Με μεγάλη μας χαρά 
σας ενημερώνουμε ότι 
η αθλήτρια της ομάδας 
μας Σοφία Κελεμένη και 
διεθνής με την Εθνική 
ομάδα νεανίδων, είναι 

πλέον κάτοχος αθλητι-
κής υποτροφίας, από το 
Πολιτειακό Πανεπιστή-
μιο του San Jose, San 
Jose State University, 
της Καλιφόρνια.

Η Σοφία θα μπορέσει 
να κάνει το όνειρο της 
πραγματικότητα, καθώς 
θα αγωνιστεί με τους 
Spartans στο NCAA 
Division 1 (κολεγιακό 

πρωτάθλημα) και συγκε-
κριμένα στην Mountain 
West Conference.

Στο Πανεπιστήμιο θα 
σπουδάσει μοριακή βιο-

λογία και θα ακολουθή-
σει τον τομέα της έρευ-
νας.

Αξίζει να σημειωθεί πως 
είναι η πρώτη αθλήτρια 
από Ανατολική Μακεδο-
νία και Θράκη που κατα-
φέρνει αυτό το επίτευγ-
μα.

Τα συγχαρητήριά μας, 
και καλή αρχή Σοφάκι!

Για την οικογένεια των 
Πανθήρων, είναι πολύ 
σημαντικός ο ορισμός 
Human – Student – 
Athlete (Άνθρωπος – 
Μαθητής – Αθλητής).

Η βασική μας προσπά-
θειά μας είναι να δημι-
ουργούμε αθλητές και 
άξιους ανθρώπους για 
την κοινωνία.

Οι Πάνθηρες θα ακο-
λουθούν την Σοφία στην 
προσπάθειά της και σε 
αυτά τα πλαίσια θα δη-
μιουργηθεί στο site της 
ομάδας μας μια ιδιαίτερη 
αναφορά με βίντεο και 
αποτελέσματα της περι-
φέρειας της.

Congratulations Sofia 
and good luck!!!!

Πάνθηρες Καβάλας
Από την Καβάλα στους San Jose State Spartans 
της Καλιφόρνια



Ο Όμιλος της Καβά-
λας θα συμμετάσχει 
με 21 κολυμβητές και 
κολυμβήτριες στην τε-
λική φάση του Πανελ-
λήνιου πρωταθλήμα-
τος στο ΟΑΚΑ

Με τις βαλίτσες τους 
γεμάτες προκρίσεις και 

ατομικά ρεκόρ επέστρε-
ψαν στη βάση τους τα 
μέλη της αγωνιστικής 
ομάδας του ΝΟΘΑ Κα-
βάλας από την 1η Φάση 
του Πανελληνίου και του 
Περιφερειακού πρωτα-
θλήματος.

Σε ένα δύσκολο Σαββα-

τοκύριακο, για γερά νεύ-
ρα, για όλη την κολυμβη-
τική Ελλάδα, όπου όλοι 
οι αθλητές είχαν μια και 
μόνο ευκαιρία να προκρι-
θούν για το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα, οι κολυμ-
βητές της Καβάλας κα-
τάφεραν να πάρουν την 
πρόκριση.

Ο ΝΟΘΑΚ είναι έτοιμος 
να συμμετάσχει με 21 
κολυμβητές/ κολυμβή-
τριες στις 13-16/07 στο 
ΟΑΚΑ.

Οι καλές τους επιδόσεις, 
έφεραν και την αντίστοι-
χη επιτυχία στο Περιφε-
ρειακό Πρωτάθλημα, κα-
τατάσσοντας τον όμιλο 
μας στη δεύτερη θέση 
της περιφέρειας μας.

Οι πρωταγωνιστές αυτής 
της επιτυχίας δεν είναι 
άλλοι, από τους ίδιους 
τους αθλητές και τους 
προπονητές τους Νίκο 
Γκέκα και Θέμη Νέζα.

• Καρκαλιανίδης Βύ-
ρων

• Σκαρής Ιωάννης

• Χατζής Γιώργος
• Ξυνομπίτης Γεώργι-

ος
• Δουλγερίδης Βασί-

λης
• Γκόγκας Κωνσταντί-

νος
• Φραγκάκης Μανώ-

λης
• Βαρώνας Νίκος
• Αντέσχος Κωνσταντί-

νος
• Γκόγκας Αλέξανδρος
• Παυλίδης Αριστείδης
• Χριστοφορίδης Χρή-

στος
• Μακρυγιάννης Δη-

τρης
• Γκίκα Μιχαήλ
• Μαυρογιάννη Ελισά-

βετ
• Μακρογιαννιδου Ευ-

αγγελία
• Θεοδώρου Χριστίνα

• Αλλά Ντεναντα
• Μαρκοπούλου Ελι-

σάβετ
• Βιλγκρε λα Μαδρίδ 

Ναταλία
• Τσίμα Χαρά
• Φιλιππίδου Στέλλα
• Μ α κ ρ ο γ ι α ν ν ί δ ο υ 

Ζωή
• Κοκκινασίδου Ελισά-

βετ
• Παυλίδου Έλενα
• Κωνσταντινίδου Ιω-

άννα
• Γιακουμάκου Δήμη-

τρα
• Σκαρή Ζωή

Συγχαρητήρια σε όλα τα 
παιδιά και όλους όσους 
στηρίζουν αυτή τους την 
προσπάθεια.
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ΝΟΘΑ Καβάλας
Γεμάτες με προκρίσεις και ατομικά ρεκόρ οι βαλίτσες από την 1η 
φάση του Πανελλήνιου κολύμβησης

Μια σπουδαία μορφή του 
μπάσκετ, ο David Ingram 
θα βρίσκεται παρέα με 
μια σπουδαία μορφή των 
πάγκων, τον  Βαγγέλη 
Αλεξανδρή, στο camp 
του ΓΣ Ελευθερούπολης 
το οποίο θα διεξαχθεί 
αύριο (28/06).

Στο ίδιο camp θα δώσει 
το παρών και ο γνωστός 

προπονητής, Νίκος Χα-
σαπόπουλος.

Το camp θα διεξαχθεί 
την Τρίτη 28 Ιουνίου στο 
κλειστό της Ελευθερού-
πολης.

Τα τηλέφωνα επικοι-
νωνίας για περισσότε-
ρες πληροφορίες εί-
ναι 6944844765 και 

6944562953.

H ANAKOIΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΓΣΕ

«Μυθικό camp στην 
Ελευθερούπολη!

Ο μύθος του μπάσκετ 
Ντέιβιντ Ίνγκραμ και ο 
“τίγρης” Βαγγέλης Αλε-
ξανδρής με κατακτήσεις 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 
την Τρίτη 28 Ιουνίου 
στην Ελευθερούπολη για 
ένα ημερήσιο camp για 
ηλικίες από το 2006 έως 
το 2012.

Ώρα έναρξης των δρά-
σεων του camp το πρωί 
της Τρίτης στις 9.45.

Ντέιβιντ Ίνγκραμ, Βαγγέ-

λης Αλεξανδρής και Νί-
κος Χασόπουλος δίνουν 
τα φώτα στα νέα παιδιά 

του Δήμου Παγγαίου και 
όλου του νομού Καβά-
λας».

Μπάσκετ
Βαγγέλης Αλεξανδρής και David Ingram στο camp του ΓΣΕ

Παρελθόν από τον πά-
γκο της Εθνικής Κύπρου 
αποτελεί ο Καβαλιώτης 
τεχνικός, Νίκος Κωστέ-
νογλου, μετά την κακή 
παρουσία στην Γ’ Κατη-
γορία του UEFA Nations 
League.

Η κυπριακή ομοσπονδία 
ανακοίνωσε κι επίσημα 
τη λύση της συνεργασίας 

με τον Νίκο Κωστένο-
γλου και τα δημοσιεύμα-
τα στο νησί της Αφροδί-
της να θέλουν τον Τιμούρ 
Κετσπάγια φαβορί για να 
τον αντικαταστήσει.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟ-
ΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΟΥ

«Η Κυπριακή Ομο-
σπονδία Ποδοσφαίρου 
ανακοινώνει την κοινή 
συναίνεση λύση της συ-
νεργασίας της με τον 
Ομοσπονδιακό προπονη-
τή Νίκο Κωστένογλου.

Εκφράζουμε τις ευχα-
ριστίες μας προς τον κ. 
Κωστένογλου για τον 
επαγγελματισμό και το 

ήθος που επέδειξε καθ’ 
όλη τη διάρκεια της πα-
ρουσίας του στην Εθνική 
μας ομάδα, από το Φε-
βρουάριο του 2021 μέ-
χρι και σήμερα.

Του ευχόμαστε καλή συ-
νέχεια σε προσωπικό και 
επαγγελματικό επίπεδο.»

Ποδόσφαιρο
Παρελθόν ο Νίκος Κωστένογλου από την Εθνική Κύπρου


