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Η
ΑΠΟΨΗ
Παγκόσμια τρέλα με το LNG
γράφει η ΚΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ
Η τουρμπίνα του Nord
Stream 1, που είχε δήθεν στείλει στον Καναδά
για επισκευή η Gazprom,
θα ξεχειμωνιάσει στο
Κεμπέκ. Η ανακοίνωση
του ρωσικού κολοσσού
φυσικού αερίου ότι αδυνατεί να την ανακτήσει
και άρα δεν θα ανοίξει
σύντομα ο αγωγός για
τη Γερμανία δεν εξέπληξε κανέναν. Ολοι είχαν
καταλάβει ότι ο Πούτιν
παίζει τα ρέστα του με
το αέριο, επιχειρώντας
να αιχμαλωτίσει την Ευρώπη.
Η απάντηση στο ενεργειακό πόκερ της Μόσχας
και η νέα παγκόσμια
τρέλα είναι το LNG. Βόρειοι, Νότιοι, Βαλκάνιοι
και Ευρωπαίοι μπαίνουν
στην κούρσα της πλειοδοσίας για τα διαθέσιμα
φορτία. Το LNG βολεύει,
γιατίμετά την υγροποίησή του ψύχεται και κα-

ταλαμβάνει 600 φορές
λιγότερο χώρο σε σχέση
με την αέρια μορφή του.
Μπορεί να αποθηκευτεί
σε υγραεριοφόρα πλοία
και να μεταφερθεί στην
άλλη άκρη του κόσμου.
Ούτε αγωγοί, ούτε τουρμπίνες, ούτε Πούτιν. Ολα
πιο εύκολα. Ή σχεδόν
όλα…
Είκοσι χώρες εξάγουν
LNG. Aπό την ΠαπούαΝέα Γουινέα έως το Τρινιντάντ και το Τομπάγκο,
που είναι κάπου στην
εξωτική Καραϊβική. Οι
τρεις μεγάλοι εξαγωγείς, βεβαίως, είναι οι
Ηνωμένες Πολιτείες, το
Κατάρ και η Αυστραλία
που θησαυρίζουν. Λεφτά
με το τσουβάλι «μύρισαν» και οι εφοπλιστές
που επιδίδονται σε ένα
πρωτόγνωρο επενδυτικό ράλι για πλοία μεταφοράς LNG. 106 έχουν
παραγγελθεί έως τώρα
(πηγή Clarksons) ενώ
υπερστόλο χτίζουν και οι

Ελληνες εφοπλιστές. 18
νέα βαπόρια απέκτησαν
πέρυσι και άλλα 13 φέτος.
Ωστόσο, το LNG δεν είναι ατελείωτο. Το 2022
θα υπάρξουν μάξιμουμ
35 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον στην
παγκόσμια αγορά. Από
αυτά τα μισά θα κατευθυνθούν στην Κίνα. Η
Ευρώπη θα δώσει μάχη
για 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το
Bloomberg Intelligence
αναφέρει ότι έως το
2026 η εισαγωγή LNG
θα μπορούσε να ικανοποιήσει μόνο το 40%
των ευρωπαϊκών αναγκών σε φυσικό αέριο.
Διπλάσιο από αυτό του
2021, αλλά πολύ χαμηλότερο από τους όγκους
που παρείχε η Ρωσία. Η
Ελλάδα θα αναμετρηθεί
με τα θεριά για το λιγοστό και πανάκριβο νέο
καύσιμο.

Οποιος διαβάσει πίσω
από τους τίτλους στις
δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Ενέργειας,
Κώστα Σκρέκα, αντιλαμβάνεται την αβεβαιότητα
του εγχειρήματος. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τους
μικρότερους κινδύνους
από άποψη επάρκειας
εφοδιασμού, έχοντας ως
δεδομένη τη διαθεσιμότητα των φορτίων LNG».
Είναι, όμως, στα αλήθεια
δεδομένη ή ο παγκόσμιος πανικός τη θέτει υπό
αίρεση;
Στις αλλεπάλληλες συσκέψεις των τελευταίων
ημερών στο Μέγαρο Μαξίμου, η απόφαση είναι ο
σταθμός της Ρεβυθούσας να είναι πάντα γεμάτος για 60 ημέρες. Να
μας βγάζει για δύο μήνες δηλαδή. Στα μακροπρόθεσμα
συμβόλαια,
ωστόσο, οι ρήτρες είναι
«φωτιά». Προβλέπουν
ότι είτε χρειαστείς είτε
όχι το LNG, αν το έχεις

παραγγείλει πρέπει να το
πληρώσεις. Το ρίσκο είναι μεγάλο. Να δώσουμε
πολλά εκατομμύρια, χωρίς τελικά να χρειάζεται,
αν δεν κόψει το αέριο ο
Πούτιν; Ή να μην κλείσουμε συμβόλαια, αλλά
να μη βρίσκουμε LNG αν
τελικά το χρειαστούμε;
Ομως, χωρίς κάποιας
μορφής αέριο, η Ελλάδα
δεν μπορεί να καλύψει
την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση της χώρας.
Ο λιγνίτης θα λειτουργήσει στο φουλ, ενώ τον
Σεπτέμβριο θα μπει στο
σύστημα και η μονάδα
Πτολεμαΐδα 5. Και πάλι,
όμως, μπορούν να δώσουν μόνο 1.900 από
τις 9.500 μεγαβατώρες
που είναι η ζήτηση τον
Ιανουάριο. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
λειτουργούν επικουρικά
σε συνθήκες βαρυχειμωνιάς. Το μείγμα, μόνο
με αυτές τις πηγές ενέργειας, δεν βγαίνει. Θα

έχουμε πρόβλημα. Πιθανά όχι τόσο μεγάλο όσο
η Γερμανία, όπου στην
πόλη Ντιπολντισβάλντε
της Σαξονίας επιβλήθηκε ήδη δελτίο στο ζεστό
νερό. Οι κάτοικοι μπορούν να κάνουν ντους
από τις 4 έως τις 8 το
πρωί, αλλιώς 5 με 9 το
βράδυ.
Η κατάσταση, όμως, δεν
θα είναι ούτε εδώ εύκολη. Προς επίρρωση, το
non paper που εξέδωσε
το Μαξίμου το βράδυ της
Πέμπτης ύστερα από τη
σύσκεψη για τα ενεργειακά: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε πιο ευνοϊκή θέση
συγκριτικά με άλλες
χώρες της Ε.Ε.», έγραφε
λακωνικά. Τίποτα άλλο.
Eντυπωσιακά συγκρατημένο. Αλλά, μεταξύ μας,
τι άλλο να πουν χωρίς να
κινδυνεύουν να πέσουν
έξω;

Οι πυλώνες της ελληνικής παραγωγής
γράφει
ο Παναγιώτης Λιαργκόβας*
*Πρόεδρος του ΚΕΠΕ και
του Εθνικού Συμβουλίου
Παραγωγικότητας, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ενα από τα πιο γνωστά
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι
το ελλειμματικό ισοζύγιο του εξωτερικού
εμπορίου. Είναι αυτό το
πρόβλημα που, μαζί με
αρκετούς άλλους παράγοντες, οδήγησε στην
πρόσφατη πολυετή οικονομική κρίση. Είναι, επίσης, γεγονός ότι η οικονομική κρίση περιόρισε
σημαντικά το εμπορικό
έλλειμμα, αρχικά, κυρίως
λόγω της μείωσης των
εισαγωγών ως άμεσης
συνέπειας της μείωσης
του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών
και, κατόπιν, λόγω της
συνεχούς αύξησης των
εξαγωγών, κάτι που δείχνει μια τάση βελτίωσης
της παραγωγικής βάσης
της ελληνικής οικονομίας.
Δεδομένου ότι το εμπορικό ισοζύγιο δεν μας
έχει συνηθίσει σε πλεονάσματα, αποτελεί ευ-

χάριστη είδηση όταν
αυτό συμβαίνει έστω
για συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας μας.
Αυτός είναι ο αγροτικός
τομέας και συγκεκριμένα ο αγροδιατροφικός
κλάδος, με προϊόντα τα
οποία το προηγούμενο
έτος, 2021, διατήρησαν
το εμπορικό πλεόνασμα ύψους περίπου 0,5
δισ. ευρώ που είχε αρχικά επιτευχθεί το 2020
για πρώτη φορά από το
1984, δηλαδή μετά από
36 χρόνια. Μελετώντας
τα στοιχεία της περιόδου
2008-2019, διαπιστώνουμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των
εξαγωγών όλων των
κατηγοριών αγροδιατροφικών προϊόντων ήταν
μεγαλύτερος από τον
αντίστοιχο των εισαγωγών. Αυτό είχε ως άμεσο
αποτέλεσμα τη μείωση
του εμπορικού ελλείμματος από το ιστορικό υψηλό των 3,05 δισ. ευρώ
στα 0,7 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
η συρρίκνωση του ελλείμματος συνέβη αρχικά πολύ γρήγορα, μέσα
στα πρώτα χρόνια της
κρίσης, και περιορίστηκε
σε επίπεδα λίγο πάνω
από το 1 δισ. ευρώ ήδη
από το 2012, οπότε και

διατηρήθηκε
σχεδόν
σταθερό μέχρι το 2014.
Το 2015, μειώθηκε στα
επίπεδα λίγο πάνω από
0,5 δισ. ευρώ και μέχρι
το 2019 το έλλειμμα
παρέμεινε στην περιοχή των 500-900 εκατ.
ευρώ χωρίς να φαίνεται
ότι η δυναμική του αγροδιατροφικού τομέα θα
μπορούσε να εξαλείψει
αυτό το έλλειμμα και να
το μετατρέψει σε πλεόνασμα. Με την έλευση
του κορωνοϊού, το 2020,
το κλείσιμο των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων εστίασης επέφερε
σημαντική μείωση των
εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων.
Ταυτοχρόνως, οι εξαγωγές όχι μόνο δεν επηρεάστηκαν αρνητικά, αλλά
αυξήθηκαν με ρυθμό
8,6%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη εξάλειψη του ελλείμματος
και την εμφάνιση, για
πρώτη φορά μετά από
36 χρόνια, εμπορικού
πλεονάσματος
ύψους
524 εκατ. ευρώ. Το επόμενο έτος, 2021, παρά
την (αναμενόμενη) σημαντική αύξηση των εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων (18,1%),
οι εξαγωγές επίσης αυξήθηκαν με ταχύ ρυθμό

16,3%. Ως αποτέλεσμα
το ισοζύγιο παρέμεινε
πλεονασματικό για δεύτερη συνεχή χρονιά στα
492 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ελάχιστη μείωση,
μόλις 32 εκατ. ευρώ.
Είναι σαφές ότι για να
διατηρηθεί το θετικό ισοζύγιο στα αγροδιατροφικά προϊόντα, θα πρέπει
να συνεισφέρουν όλες οι
ομάδες προϊόντων. Αξια
ιδιαίτερης μνείας είναι τα
γαλακτοκομικά, τα οποία
από έντονα ελλειμματικά
έχουν σχεδόν εξαλείψει
το έλλειμμα μέσω της
συνεχούς και δυναμικής
αύξησης των εξαγωγών
τους (κυρίως φέτας και
γιαουρτιού). Οι υδατοκαλλιέργειες έχουν επίσης μεγάλες δυνατότητες
ανταποκρινόμενες
στη διεθνή αλματώδη
αύξηση της ζήτησης για
ιχθυρά, δεδομένων των
περιορισμών της θαλάσσιας αλίευσης. Ο
πόλεμος στην Ουκρανία
επιβαρύνει
σημαντικά
τις ήδη επιβαρυμένες
από τον κορωνοϊό εφοδιαστικές αλυσίδες. Ο
πληθωρισμός αποτελεί
άλλον έναν παράγοντα
ανησυχίας. Δεν θα πρέπει να αμελείται και η
επίδραση της κλιματικής
κρίσης στην αγροτική

παραγωγή.
Λαμβάνοντας
υπόψη
όλα τα ανωτέρω, η ελληνική αγροτική παραγωγή
και η μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων
έχουν δείξει μέχρι τώρα
πολύ θετικά σημάδια δυναμικής και ευρωστίας. Η
αύξηση της παραγωγής
του κτηνοτροφικού κλάδου αφενός και η βελτίωση της μεταποίησης για
την επίτευξη υψηλότερης προστιθέμενης αξίας
στα εξαγώγιμα προϊόντα
αφετέρου είναι οι δύο

πυλώνες πάνω στους
οποίους η ελληνική παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων μπορεί
να στηρίξει τη διατήρηση και τη διεύρυνση του
εμπορικού πλεονάσματος, το οποίο πέτυχε τα
δύο τελευταία χρόνια.
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η εφημερίδα
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”
δικαιούται
δημοσιεύσεις του
Δημοσίου

Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο. Ε.

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.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΊΑ
Απόστολος Ατζεμιδάκης

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΓΡΆΦΟΥΝ

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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Διεύθυνση Υγείας Π.Ε Καβάλας

Καθαρά τα νερά στην Ακτή Καλαμίτσας
σκευή 15/7/2022 σε συνεργασία με την Λιμενική
Αστυνομία Καβάλας και
λήψη των αποτελεσμάτων την Τρίτη 19/7/2022
, δεν προέκυψε καμία
επιβάρυνση του νερού
κολύμβησης αντιθέτως
οι τιμές των μετρήσεων
σε E. coli, εντερόκοκκους και ολικά κολοβακτηριοειδή, βρίσκονταν
εντός των φυσιολογικών
ορίων σύμφωνα με την
αριθ, Η.Π. 8600/416/
Ε103/26-2-2009 ΚΥΑ
περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης υδάτων κολύμβησης.

Με αφορμή δημοσιεύματα αναφορικά με την
ποιότητα των υδάτων
κολύμβησης στην ακτή
της Καλαμίτσας η Δ/νση

Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας
ανακοινώνει προς το
κοινό ότι μετά από έλεγχο και δειγματοληψία

θαλάσσιου ύδατος που
πραγματοποιήθηκε στο
δυτικό άκρο της ακτής
πλησίον αγωγού ομβρίων υδάτων την Παρα-

Υπενθυμίζουμε
στους
πολίτες της ΠΕ Καβάλας, τα αναφερόμενα
στην παρ. Γ της αριθ.
201323/2416/6-72022 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.
Καβάλας την οποία δη-

μοσιεύσαμε προσφάτως
με Δελτίο Τύπου, σύμφωνα με την οποία συνιστούμε την αποφυγή
κολύμβησης σε απόσταση 50μ. εκατέρωθεν των
στομίων εκβολής όλων
των αγωγών ομβρίων
και ιδίως μετά από βροχή.
Επίσης ενημερώνουμε
το κοινό ότι σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία,
η τακτική παρακολούθηση και ο χαρακτηρισμός
της ποιότητας υδάτων
ακτών
κολύμβησης,
όπως αυτές έχουν ορισθεί με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης, πραγματοποιείται μέσω προγράμματος
δειγματοληπτικών ελέγχων της Ειδ. Γραμ. Υδάτων του ΥΠΕΝ ενώ η ΠΕ
Καβάλας επιλαμβάνεται

σε έκτακτα περιστατικά
ρύπανσης ενημερώνοντας το κοινό για τυχόν
αποφυγή ή απαγόρευση
κολύμβησης εκδίδοντας
σχετική απόφαση, εφόσον χρειαστεί για την
προστασία της Δημόσιας Υγείας, επιβλέποντας
την εφαρμογή της από
τις αρμόδιες δημοτικές
Αρχές.
Τέλος αναφορικά με την
πιθανολογούμενη άνομη
διάθεση λυμάτων εντός
του αγωγού όμβριων
υδάτων πλησίον του σημείου της ακτής, η Δ/νση
Δημόσιας Υγείας Π.Ε.
Καβάλας συνεχίζει τις
απαραίτητες ενέργειες
διερεύνησης του περιστατικού σε συνεργασία
με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία.

Επιμελητήριο Καβάλας

Εκδήλωση παρουσίασης
των αποτελεσμάτων της Δομής
Η δομή στήριξης της
επιχειρηματικότητας
με τίτλο”kick-it” είναι
ο νέος Επιχειρηματικός Επιταχυντής του
επιμελητηρίου Καβάλας με στόχο να βοηθήσει καν να υποστηρίξει
επιχειρηματίες
ομάδες της Περιφέρειακης ενότητας Καβάλας στην ανάπτυξη
και υλοποίηση των
επιχειρηματικών τους
ιδεών.
H Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας & Και-

νοτομίας “Kick-iT” του
Επιμελητηρίου Καβάλας,
έλαβε χώρα την Πέμπτη
21 Ιουλίου 2022 και
ώρα 10:00 π.μ., στην
κεντρική αίθουσα του
κτιρίου της Μεγάλης
Λέσχης. Στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Ιωάννης
Μπρατάκος, καθώς και ο
Πρόεδρος της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας
Επενδύσεων ΑΕ, κ. Χάρης Λαμπρόπουλος.

Καβάλα

Ξεκίνησαν (πάλι) οι εργασίες φυσικού αερίου στην οδό
Κολοκοτρώνη
Ξεκίνησαν ξανά μετά
από αρκετές ημέρες που
είχαν σταματήσει οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην οδό
Κολοκοτρώνη στην Καβάλα.
Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι το δίκτυο
να βρεθεί στην οδό Κουντουριώτου.

ποιούνται τα δρομολόγια
στην οδό Κολοκοτρώνη
από την Πέμπτη 21 Ιουλίου μέχρι και το πέρας
των εργασιών ενώ οι
επιβάτες θα μπορούν
να εξυπηρετηθούν παραλιακά μέσω της οδού
Αμερικανικού Ερυθρού
Σταυρού.

Παράλληλα με ανακοίνωση του το Αστικό
ΚΤΕΛ Καβάλας ενημερώνει τους επιβάτες του
ότι ΔΕΝ θα πραγματο-

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

Η εντυπωσιακή παραλία των δυο χωρών και των τεσσάρων
νομών

Η παραλία των δυο χωρών και των τεσσάρων
νομών, βρίσκεται μόλις
20 χλμ. δυτικά της Καβάλας, μιάμιση ώρα από
τη Θεσσαλονίκη, 40 χλμ.
από τις Σέρρες, 30 χλμ.
από τη Δράμα και κάτι
λιγότερο από τρεις ώρες
από τη Βουλγαρία.
Μια παραλία, την οποία
οι Βούλγαροι τουρίστες
προτιμούν πλέον φανατικά. Μια παραλία, οι
υποδομές της οποίας
την τελευταία δεκαετία
αναπτύχθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς. Συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι
χιλιάδες επισκέπτες και
λουόμενους καθώς θυμίζει κάτι από... Καραϊβική και Κυκλάδες χάρη
στα διαυγή, κρυστάλλινα
και ρηχά νερά της.
Η παραλία αυτή βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα,
σε μια γωνιά της Ανατολικής Μακεδονίας και
λόγω της άριστης ποιότητας των νερών της και
της απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς της κερδίζει δικαίως τις προτιμήσεις μικρών και μεγάλων,
Ελλήνων και ξένων.
Οι φυσικοί αμμόλοφοι
που σχηματίζονται κατά
μήκος της ακτής έδωσαν
το όνομά τους στην παραλία των Αμμόλοφων,
που έχει μήκος 15 χλμ.,
όταν όλη η ακτογραμμή του Δήμου Παγγαίου
έχει μήκος 55 χλμ. Φιλοξενεί σήμερα περί τα 10
beach bars, το ένα δίπλα
στο άλλο, μαζί με επιχειρήσεις εστίασης και

οργανωμένους χώρους
για την εξυπηρέτηση των
λουόμενων.
Ολόκληρη η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως
αρχαιολογική,
καθώς
βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της
αρχαίας Οισύμης, όπου
μέχρι σήμερα ακόμα
δεσπόζουν τα ερείπια
του παλιού βυζαντινού
κάστρου πάνω στην κατάφυτη χερσόνησο του
Βρασίδα (ανακτορούπολη Νέας Περάμου). Το
γεγονός αυτό υποχρεώνει τους επιχειρηματίες
που δραστηριοποιούντα
στους Αμμόλοφους να
έχουν εντός του αιγιαλού
μόνο ξύλινες προσωρινές κατασκευές. Μεγάλη
προσοχή δίνεται πλέον
και στη διατήρηση του
φυσικού περιβάλλοντος
αφού κατά το παρελθόν
είχαν διαπιστωθεί πολλές παράνομες ενέργειες
κατά μήκος της ακτής, με
αποτέλεσμα την αλλοίωση της φυσιογνωμίας
και της μορφολογίας της
παραλίας.
Η παραλία των Αμμόλοφων βρίσκεται στο
δυτικό άκρο της Νέας
Περάμου, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει
ραγδαία οικιστική και
τουριστική
ανάπτυξη.
Τους καλοκαιρινούς μήνες, ο πληθυσμός της
γραφικής παραθαλάσσιας προσφυγικής κωμόπολης τριπλασιάζεται, με
αποτέλεσμα οι υποδομές
και οι χώροι στάθμευσης να μην επαρκούν για
την κάλυψη όλων των

αναγκών τόσο για τους
μόνιμους κατοίκους όσο
και για τους πολυάριθμους επισκέπτες. Τα τελευταία χρόνια, η Νέα
Πέραμος έγινε διάσημη
και για την παραλία των
Αμμόλοφων,
γεγονός
που την έχει καταστήσει
έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς στη βόρεια
Ελλάδα.
Καλοκαιρινή ξεγνοιασιά
Στους τρεις φυσικούς
κολπίσκους που σχηματίζονται κατά μήκος της
παραλίας, εντός των
οποίων εκτείνονται οι
Αμμόλοφοι, οι λουόμενοι μπορούν να χαρούν
τη θάλασσα και ό,τι αυτή
προσφέρει. Μπορούν να
κάνουν το μπάνιο τους,
κάποια θαλάσσια σπορ
ή απλώς, να απολαύσουν ελαφριά γεύματα
και δροσιστικά κοκτέιλ ή
να θαυμάσουν το τοπίο
και τον καθαρό ορίζοντα, που όταν ο καιρός
το επιτρέπει διακρίνεται
μέχρι και το Άγιο Όρος!
Όσοι είναι λάτρεις της
ηρεμίας και δεν επιθυμούν τα οργανωμένα
beach bars μπορούν να
επιλέξουν τον πρώτο
κολπίσκο και συγκεκριμένα τις ακτές κάτω από
τη χερσόνησο του Βρασίδα, απολαμβάνοντας
το μπάνιο τους στη σκιά
του βυζαντινού κάστρου.
Εδώ, τα δέντρα και τα
αμπέλια
δημιουργούν
πανέμορφες εικόνες ξεκουράζοντας όλες τις
αισθήσεις. Στους άλλους
δυο κολπίσκους με τους

οργανωμένους χώρους
για μπάνιο, η ξεγνοιασιά
του καλοκαιρού παίρνει
άλλη διάσταση. Σε όλα
τα beach bars υπάρχουν
μεγάλα ευρύχωρα πάρκινγκ, ωστόσο χρειάζεται προσοχή στον διπλής
κατεύθυνσης
δρόμος
που οδηγεί στους Αμμόλοφους, γιατί αν και
ασφαλτοστρωμένος είναι ιδιαίτερα στενός και
οι οδηγοί πρέπει να είναι
προσεκτικοί, κυρίως τις
μέρες μεγάλης αιχμής
του καλοκαιρού.

Καθώς θα φεύγουν από
την παραλία, οι λουόμενοι μπορούν να προμηθευτούν φρέσκα φρούτα
και κυρίως την παραδοσιακή τραγανή σουλτανίνα της περιοχής από τους
υπαίθριους παραγωγούς.
Εξάλλου, ολόκληρος ο
Δήμος Παγγαίου, δυτικά
της Καβάλας, έχει πολλές αμπελοκαλλιέργειες
και η περιοχή φημίζεται
για το καλό σταφύλι και
το εξαιρετικής ποιότητας
κρασί που παράγεται στα
οργανωμένα οινοποιία.

Αργά το μεσημέρι, οι
επισκέπτες της περιοχής
μπορούν να απολαύσουν
ολόφρεσκα ψάρια και
εκλεκτούς ψαρομεζέδες
σε μια από τις πολλές
παραθαλάσσιες ταβέρνες της Νέας Περάμου
ή της Νέας Ηρακλείτσας
(απέχει μόλις 2 χλμ. από
τη Νέα Πέραμο). Να δοκιμάσουν εκλεκτά κρασιά της περιοχής αλλά
και το αγνό τσίπουρο
που παρασκευάζεται με
την παραδοσιακή μέθοδο της απόσταξης από
τους δεκάδες αμβυκούχους που λειτουργούν
τα καζάνια τους στα
γαυλοχώρια του Δήμου
Παγγαίου. Τόσο η παραλία της Νέας Περάμου
όσο και της Νέας Ηρακλείτσας προσφέρονται
για απογευματινούς περιπάτους, για βόλτες με
ποδήλατα αλλά και για
καφέ δίπλα στη θάλασσα. Στη Νέα Ηρακλείτσα
λειτουργεί μαρίνα για
τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών.

Ακόμα και το σούρουπο,
οι Αμμόλοφοι είναι μαγεία... Οι τελευταίες παρέες μαζεύουν ξύλα για
τη φωτιά που θα ζεστάνει ελαφρά τη δροσιά
της νύχτας, θα φωτίσει
τον ουρανό με τα εκατομμύρια άστρα, ενώ οι
ήχοι της μουσικής θα γεμίσουν την ατμόσφαιρα,
με την κιθάρα της παρέας να κρατάει συντροφιά
στον παφλασμό του κύματος...
Το φυσικό περιβάλλον
των Αμμόλοφων
Το φυσικό περιβάλλον
της ευρύτερης περιοχής
των Αμμόλοφων, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και διακρίνεται για
τη γραφικότητα, τη μοναδικότητα και το αναλλοίωτο του διαμορφωμένου τοπίου, το οποίο
παρουσιάζει εντυπωσιακές εναλλαγές μεταξύ
αμμοθινών
διαφόρου
μεγέθους και σχήματος,
απέραντων παραλιών με
ψιλή άμμο, συμπλεγμάτων βραχωδών ακτών,

κολπίσκων και μικρών
όρμων, μικρών χερσονήσων, καλλιεργούμενων
εκτάσεων αμπέλων και
ελιάς και φυσικών υψωμάτων που περικλείουν
τα παραπάνω, καλυμμένων με μακία βλάστηση.
Η υπάρχουσα βλάστηση
είναι σημαντική και εκτός
των καλλιεργειών, των
διαφόρων φυτεύσεων
στα ιδιόκτητα κτήματα
και της βλάστησης των
υψωμάτων, παρουσιάζεται ενδιαφέρον για τα
χαμηλά, ανθοφόρα και
μη, φυτά και θάμνους
που φύονται μέσα στις
αμμοθίνες.
Η πανίδα της περιοχής
περιλαμβάνει
ποικιλία
ερπετών, πτηνών, ψαριών και εντόμων συντελώντας στη δημιουργία
ενός
οικοσυστήματος
με αρμονική ισορροπία.
Τα νερά της θάλασσας
εμφανίζουν μεγάλη καθαρότητα, είναι ρηχά,
συνήθως ήρεμα τους
καλοκαιρινούς μήνες και
για τους λόγους αυτούς
ενδείκνυνται για κολύμβηση, θαλάσσια σπορ και
ψάρεμα.
Η θαλάσσια αύρα που
πνέει συχνά στη περιοχή
κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες βοηθάει
στο φυσικό δροσισμό και
βέβαια στο μετριασμό
των υψηλών θερμοκρασιών κατά τις περιόδους
καύσωνα.
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Αεροψεκασμοί για τα κουνούπια στο Δήμο Νέστου
Ποντολίβαδου, Ερατεινού, Χρυσούπολης, Κεραμωτής), την Τρίτη 2607-2022 από τη δύση
του ηλίου και για δύο
ώρες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για
το έτος 2022, και λαμβά-

νοντας υπόψη τη σοβαρότητα των επιπτώσεων
που προκαλούν τα νοσήματα που μεταδίδονται

με διαβιβαστές όπως τα
κουνούπια, θα πραγματοποιηθούν
ψεκασμοί
υπέρμικρου όγκου (ULV)

από αέρος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Νέστου (ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές

Οι ψεκασμοί θα διενεργηθούν εφόσον οι
καιρικές συνθήκες το
επιτρέψουν (συνθήκες
ανέμου, βροχοπτώσεων
κλπ) έτσι ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των
κατοίκων καθώς και η
αποτελεσματικότητα των
εφαρμογών. Οι ψεκασμοί θα διενεργηθούν
με ευθύνη της ανάδοχης
εταιρείας και υπό την

επίβλεψη της Επιτροπής
Παρακολούθησης
και
Πιστοποίησης
(ΕΠΠΕ)
του Έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» της Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Είναι σημαντική η ενημέρωση των πολιτών
έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν στις περιοχές
ψεκασμού και να απομακρυνθούν τυχόν μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές.

Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

Παράρτημα και πρώτο πρότυπο κέντρο στη Χρυσούπολη
Νέο παράρτημα και πρώτο πρότυπο κέντρο παροχής υγείας δημιουργήθηκε από την Ελληνική
Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) στη
Χρυσούπολη Καβάλας με
την υποστήριξη του Δήμου Νέστου. Υπεύθυνη
του πρώτου πρότυπου
κέντρου είναι η Στέλλα
Αργυριάδου, Γενική Ιατρός, που με την στήριξη μιας διεπιστημονικής
ομάδας αποτελούμενης
από εθελοντές διαφορετικών ειδικοτήτων, θα
προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή με τους
ασθενείς και το άμεσο
περιβάλλον τους.
Βασικοί στόχοι του Κέντρου είναι η παροχή
πληροφόρησης, στήριξης, έγκαιρης διάγνωσης,
και προσωποποιημένης
φροντίδας. Οι υπηρεσίες
του Κέντρου θα παρέχονται από όλους τους
επαγγελματίες
υγείας
δωρεάν. Το πρότυπο
κέντρο βρίσκεται πάνω

από το Κέντρο Άνοιας
και δίπλα στο ΚΑΠΗ.
Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
μεταξύ του Δημάρχου
Νέστου Σάββα Μιχαηλίδη, της Προέδρου της
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Αθανασίας
Παππά, της Υπεύθυνης
του Κέντρου Στέλλας
Αργυριάδου και του μέλος της Επιστημονικής
Επιτροπής της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α
Δημήτρη Κούβελα, Καθηγητή Κλινικής φαρμακολογίας της Ιατρικής
Σχολής ΑΠΘ επισφραγίστηκε η στήριξη της
λειτουργίας του παραρτήματος από το Δήμο και
η διασφάλιση της μελλοντικής συνεργασίας
με τις δομές του δήμου
ώστε να πραγματοποιηθούν οι σκοποί του Συλλόγου και των δημοτών.
Υπολογίζεται ότι από
ρευματικές
παθήσεις
(ΡΠ) προσβάλλεται το
1/4 του πληθυσμού των

αναπτυγμένων χωρών
σε κάποια στιγμή της
ζωής τους. Στο σύνολο του ενήλικου ελληνικού πληθυσμού 13%
πάσχουν από Οστεοαρθρίτιδα, 11% από
Οσφυαλγία, 4,8% από
Αυχεναλγία, 4,5% από
Οστεοπόρωση και 2,1%
από Φλεγμονώδη Συστηματικά
ρευματικά

Νοσήματα. Επιπρόσθετα,
υπολογίζεται ότι 1:1000
παιδιά πάσχει από χρόνια ρευματική πάθηση.

το δυσβάστακτο ψυχικό
φορτίο καθώς ενοχοποιούν τον εαυτό τους για
το νόσημα τους.

Επιπλέον τα άτομα με
ΡΠ στο φιλικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, αντιμετωπίζουν
συχνά τον οίκτο ή/και
την απόρριψη, γεγονός
που δημιουργεί πρόσθε-

Συχνά τα άτομα με ΡΠ
και οι οικογένειές τους
έρχονται
αντιμέτωποι
με φαινόμενα και χαρακτηριστικά των υπηρεσιών υγείας που τους
φορτίζουν ψυχικά, τους

καταπονούν σωματικά ή
ακόμα και τους αποθαρρύνουν. Νιώθουν αδύναμοι να αντιμετωπίσουν
τις δαιδαλώδεις δομές
και τα γραφειοκρατικά
εμπόδια στις δημόσιες
και ιδιωτικές υπηρεσίες
ή και το υψηλό κόστος
αντιμετώπισης της ασθένειας.

Κεραμωτή Καβάλας

Η μοναδικής ομορφιάς Αμμόγλωσσα που θυμίζει τροπικό νησί
συνδυάζει όλα όσα μπορούν να συγκινήσουν
έναν επισκέπτη, όποια
εποχή κι αν επιλέξει να
την επισκεφθεί.

Μια από τις πιο όμορφες πόλης της Ελλάδας είναι η Καβάλα.

Πρόκειται για μια ιστορική, πανέμορφη πόλη,
αμφιθεατρικά χτισμένη
δίπλα στη θάλασσα, που

Η Καβάλα συνδυάζει
βουνό και θάλασσα, γραφικότητα και σύγχρονη
ζωή, αρχαιολογικές περιηγήσεις και συναρπαστικές εκδρομές, πολιτιστική δράση και ηρεμία
μέσα στη φύση. Μία από
τις περιοχές που αξίζει
να επισκεφθεί κανείς,
είναι η Κεραμωτή Καβάλας.
Η Κεραμωτή διαθέτει
τη μοναδική στην περι-

φέρεια της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
«Αμμόγλωσσα». Βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία
2018 ξεχωρίζει για το
εντυπωσιακό της σχήμα που θυμίζει γλώσσα.
Πρόκειται για λωρίδα
γης που εισχωρεί στην
θάλασσα και αποτελείται
κυρίως από αμμουδιές
και πεύκα. Οι καλές παραλίες για τους λουόμενους βρίσκονται στην
νότια πλευρά –προς
Θάσο – και κοιτούν τη
νησίδα Θασοπούλας.
Κρυστάλλινα
νερά,
χρυσαφένια
άμμος
στην Κεραμωτή Καβά-

λας
Η Αμμόγλωσσα Κεραμωτής ανήκει στο Δήμο
Νέστου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
και συγκεκριμένα στη
Δημοτική Ενότητα Κεραμωτής. Η παραλία Αμμόγλωσσα Κεραμωτής βρίσκεται κοντά στο λιμάνι
της Κεραμωτής και απέχει 40 km ΝΑ. της πόλης
της Καβάλας.
Ήλιος, θάλασσα, κρυστάλλινα νερά, χρυσαφένια άμμος, θυμίζει
ατόλλη σε τροπικό νησί.
Η παραλία έχει μήκους 5
km έχει ένα μικρό τμήμα

της, οργανωμένο με ξαπλώστρες και ομπρέλες,
γύρω από τα beach bar,
αλλά το μεγαλύτερο μέρος της είναι ελεύθερο.
Στο πευκοδάσος που
βρίσκεται πίσω από την
παραλία, βρίσκουν καταφύγιο πολλά αποδημητικά πουλιά, όπως ο λευκοτσικνιάς και αποτελεί
ιδανικό μέρος για πικ νικ.
Ακριβώς απέναντι από
την παραλία Αμμόγλωσσα υπάρχουν τα νησιά
Θασοπούλα και Θάσος
Τα εντυπωσιακά πλάνα,
κατέγραψε η ομάδα Up
Drones.
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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.

Μια νοσταλγική αναδρομή στο .. γήπεδο
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*
Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι
παλαιότεροι ..γράφω τα
σημειώματα αυτά για την
Καβάλα , τους ανθρώπους
της, αλλά και τα τοπωνύμια της. Ευχαριστώ τον πατέρα μου Παναγιώτη Παπακοσμά, γέννημα θρέμμα
της αγαπημένης μας πόλης
για την διήγηση του..
Θα αναφερθώ στους Καβαλιώτες των προηγούμενων
δεκαετιών που είχαν ως
μοναδική Κυριακάτικη διασκέδαση το ποδόσφαιρο.
Ήταν η εποχή του θρυλικού
«Ηρακλή» της ΑΕΚ , του
Βύρωνα, της «Νεάπολης»
αλλά και των «Φιλίππων».

έβγαζε στην ακτή και συγκεκριμένα στην σημερινή
Ερυθρού Σταυρού όπου
έσκαζε το κύμα .. Τα παιδιά
της εποχής εκείνης , παιδιά της κατοχής, έπαιρναν
τα φρούτα αυτά για να τα
..φάνε στο γήπεδο. Ο Λάσκαρης Τσούτσας, καλός
μου φίλος, με είπε ότι από
την Χίο μετέφερε με δικά
του καΐκια τα φρούτα στην
Καβάλα ο Λάσκαρης Τσούτσας Χιώτης στην καταγωγή που ήταν ο παππούς
του.
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ
Στο δρόμο τα πειράγματα
έδιναν και έπαιρναν όπως

1
Οι κερκίδες του Δημοτικού
Σταδίου, στη συνοικία του
Βύρωνα, γέμιζαν ασφυκτικά από πολύ νωρίς τα
Κυριακάτικα
μεσημέρια.
Από τα Πεντακόσια το
Σουγιελο την Αγία Βαρβάρα τον Προφήτη Ηλία, την
Παναγία, το κέντρο, παρέες - παρέες νεαρά παιδιά
με τα πόδια ξεκινούσαν για
το γήπεδο. Μάθαμε , από
παλιούς Καβαλιώτες ,ότι
στο λιμάνι, την εποχή εκείνη, τα πλοία άδειαζαν τα
φρούτα που έφερναν από

άθλημα. Τα τότε παιδιά,
κάτι παραπάνω από μεσήλικες τώρα, θυμούνται με
νοσταλγία τις εποχές εκείνες. Σε μια από τις πολλές
φωτογραφίες της εποχής η
νεανική ομάδα του Ηρακλή
στην δεκαετία του 1960
φωτογραφίζεται και διακρίνονται πίσω της, τα μικρά προσφυγικά σπίτια της
συνοικίας του Βύρωνα και
της Δεξαμενής.. Όταν ξεκινούσε το ποδοσφαιρικό
πρωτάθλημα της ΕΠΣΑΜ
γίνονταν στο στάδιο παράταξη και παρέλαση όλων
των ομάδων.
ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

2
και τα προγνωστικά για
την έκβαση του αγώνα
που θα παρακολουθούσαν.
Όλοι γνώριζαν τα ινδάλματα τους άλλωστε ήταν
Καβαλιωτάκια που έπαιζαν
όχι για το χρήμα αλλά για
την φανέλα, το χειροκρότημα και την ζητωκραυγή
της κερκίδας.

Πυροσβεστική υπηρεσία.
Αυτοί που είχαν κάποιες
δραχμές στην τσέπη (σπάνιο πράγμα για την εποχή)..
έβλεπαν το παιχνίδι από
την οδό Φιλαδέλφειας και
την μικρή ταράτσα πάνω
από ένα καφενείο που
υπήρχε εκεί το οποίο σερβίριζε και ένα λουκούμι..

Οι παλιοί Καβαλιώτες
ακόμα και σήμερα θυμούνται τους παίκτες εκείνους
με τα μικρά τους ονόματα. Ήταν ο Γκαγκάκιας, ο

Αν το παιχνίδι είχε νικηφόρο αποτέλεσμα τότε η
επιστροφή ήταν θριαμβευτική με ιαχές και τραγούδια διέσχιζαν την πόλη με
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τα νησιά αλλά και από την
παλιά Ελλάδα για την αγορά της Καβάλας , άλλωστε
τότε όλες οι μεταφορές
γίνονταν από θαλάσσης
. Αρκετά από τα φρούτα
αυτά «άναβαν» στην διαδρομή έτσι κάποιοι από
το πλήρωμα του πλοίου τα
..πετούσαν στην θάλασσα.
Αυτή με την σειρά της τα

τικής Τράπεζας περνούσαν
κάτω κοντά από το κτίριο
του παλιού Μουσείου.
Στη συνέχεια η περιοχή
διαμορφώθηκε ριζικά. Διασχίζονταν την σημερινή
Χρυσοστόμου
Σμύρνης
έφθαναν έξω από τις πόρτες του σταδίου εκεί ξεκινούσε η προσπάθεια για
την είσοδο στο στάδιο.
Άλλοι αναζητούσαν κάποιο
γνωστό τους για να τους
βάλει μέσα άλλοι σκαρφαλώνοντας από τις κολώνες
κοντά στο τότε δημοτικό
εργοστάσιο ηλεκτρισμού
έφθαναν στις κερκίδες.
Άλλοι πήγαιναν στα βράχια της Αγίας Παρασκευής
πάνω από την σημερινή

Όταν έφθαναν κοντά στο
ύψος της σημερινής Αγρο-

κατεύθυνση τις γειτονίες
τους. Αν όμως το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό επικρατούσε σιωπή αλλά και
κριτική για τα αίτια της
ήττας. Σε καμιά περίπτωση δεν υπήρχαν .. έκτροπα
και βανδαλισμοί το ποδόσφαιρο ήταν για διασκέδαση και όχι για εκτόνωση
υπήρχε αγνή αγάπη για το

*Η κ. Μιμή Δεληγιαννίδη με έγραψε τα παρακάτω σε σχετική μου
ανάρτηση στο διαδίκτυο:
“Τί ωραία! Εκτός από τα
τοπωνύμια μπορείτε να
κάνετε σημειώσεις και για
το πώς υπήρχαν διάφορα
σημεία που χαρακτήριζαν
ένα δρόμο ή μια περιοχή
καθώς επίσης και πώς κεντρικά σημεία της πόλης
μας έχουν αλλάξει με το
χρόνο. Θυμηθείτε το “Χάνι”
στη Γαλλικής μέχρι και τη
δεκαετία ΄60 που φιλοξενούσε τους χωρικούς με
τους αραμπάδες τους, τα
"Γύφτικα" εκεί που είναι
σήμερα η Δημοτική Αγορά, τα θερινά τα σινεμά
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Να σας γράψω τώρα και
μερικά .. Καβαλιώτικα τοπωνύμια για να τα γνωρίζουν οι νεότεροι συμπολίτες μας αλλά και οι
επισκέπτες του τόπου μας,
ειδικά στην περιοχή που
έχω αναφερθεί στο σημείωμα μου.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Κοσμικό κέντρο στη συνοικία του Βύρωνα στη σημερινή Χρυσοστόμου Σμύρνης. Στις
μεταπολεμικές δεκαετίες
φιλοξένησε μεγάλα ονό-
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Σκλαβούνος, ο Τσεντεμείδης, ο Χάιτας ο Τσεντεμές
ο Ντορντομούζης ο «Στρατηγός» ο Βασιλάκης, ο
Γκατζέλας, , ο Μοδούρας ο
Κούντουρας, ο «Σαρνάς»,
ο Κανάκης, ο «Ψίλος», και
φυσικά δεκάδες άλλοι .

οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης , ήταν το καπνεργοστάσιο του Λύσανδρου
Μαρούλη το οποίο κατασκεύαζε τσιγάρα τα οποία
ήταν ιδιαίτερα φημισμένα
στις αγορές της Ελλάδος
και του εξωτερικού. Η συσκευασία δε των τσιγάρων,
που έφεραν και διάφορες
ονομασίες «Αμφίπολης»,
«Καβάλα» κ.α. ήταν σωστά
καλλιτεχνήματα. Το εργοστάσιο δεν μπόρεσε να
αντέξει στον μεγάλο ανταγωνισμό και ουσιαστικά
σταμάτησε να λειτουργεί
στη δεκαετία του 1950.
Στο χώρο του χτίστηκε την
δεκαετία του 1980 το Πολυκλαδικό Λύκειο.

ΥΕΚΑ : Εταιρεία διαχείρισης και εκμετάλλευσης
αυτοκινήτων, κυρίως φορτηγών, τα οποία είχαν παραχωρηθεί στην Ελλάδα
μέσω του σχεδίου «Μάρσαλ» μετά από τον πόλεμο.
Η εταιρεία είχε χώρο στάθμευσης των οχημάτων δίπλα στο .. «Μαρούλη». Η
στάση των αστικών λεωφορείων που υπήρχε εκεί
έφερε αυτή την ονομασία.
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ:

Περιο-

ΟΛΥΜΠΙΑ και τη ΡΟΔΟΠΗ
που για να πας τα πέδιλα
σου γέμιζαν με σκόνη μια
και ήταν χωματόδρομος,
τα παραλιακά ταβερνάκια
- το ντονέρ του Κλεισθένη
-, το ξενοδοχείο ΑΣΤΕΡΑΣ
που έμεναν όλες οι προσωπικότητες (ο νονός μου
ήταν Γενικός Διευθυντής
εκεί) , το πραγματικό παλιό Ωδείο, το Ταχυδρομείο
σε ένα στενό της Ομονοίας και πόσα άλλα. Η οδός
Κωστή Παλαμά που ήταν η
παλιά “Φουάτ” ήταν ένας

6

ματα του Ελληνικού τραγουδιού όπως ο Καζαντζίδης η Μαρινέλλα κ.α.
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙ : Κοσμικό
κέντρο στην ίδια περιοχή
όπως και ο ΒΡΑΧΟΣ το
οποίο ήταν χτισμένο πάνω
σε έναν βράχο
ΜΑΡΟΥΛΗ : Περιοχή στην

χές με το όνομα αυτό συναντάμε στην Καλαμίτσα,
στην Αγία Παρασκευή
(υπήρχε και κέντρο με το
όνομα αυτό) αλλά και στην
περιοχή της χωράφας. Σημεία όπου υπήρχαν πλατάνια . ΠΛΑΤΑΝΟΣ , περιοχή
στην οδό 7ης Μεραρχίας ,
χώρος αναμονής και των
ταξί.

μαυριδερός δρόμος
πόσα άλλα…”.

και

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

5 λόγοι για να την επιλέξετε για τις διακοπές σας
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Θάσος

Οι βουτιές στις ωραιότερες παραλίες, οι
βόλτες στα ορεινά και
παραθαλάσσια χωριά,
το κολύμπι στο «δάκρυ της Αφροδίτης»
και όλα όσα θα κάνουν αξέχαστες τις δι-

ακοπές σας στη Θάσο

Τι είναι αυτό που κάνει
τη Θάσο μοναδική; Είναι
οι θαυμάσιες γαλαζοπράσινες παραλίες που
σε κάνουν να νομίζεις ότι
βρέθηκες σε κάποιο εξω-

τικό νησί; Είναι τα πευκόφυτα δάση που αγγίζουν
τα σμαραγδένια νερά;
Είναι τα βυθισμένα στο
πράσινο ορεινά χωριά με
την παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική;
Ή τα διάσπαρτα αρχαία

μνημεία που σε ταξιδεύουν στην Ιστορία; Είναι
όλα αυτά μαζί και άλλα
πολλά που κάνουν αυτό
το νησί έναν υπέροχο
προορισμό για διακοπές
σε απόσταση αναπνοής
από την Καβάλα.

Την έχουν αποκαλέσει
«σμαραγδένιο
νησί»,
«πράσινο νησί», «σμαράγδι του Αιγαίου», αλλά
καμία περιγραφή δεν
είναι αρκετή για να αποτυπώσει την απαράμιλ-

λη ομορφιά της Θάσου.
Έχουμε 5 καλούς λόγους
για να σας πείσουμε να
επισκεφθείτε το βορειότερο νησί του Αιγαίου.

Πρωτεύουσα και κύριο
λιμάνι του νησιού είναι ο
Λιμένας, όπου θα φτάσετε με φέριμποτ από την
Κεραμωτή. Τα σπιτάκια
του φτάνουν μέχρι τη
θάλασσα, το ίδιο και τα
πεύκα. Ακόμη και η μικρή
παραλία εδώ είναι πεντακάθαρη. Ο Λιμένας απο-

τελεί ιδανική βάση για
να ανακαλύψει κανείς το
νησί, καθώς διαθέτει τις
καλύτερες επιλογές για
φαγητό και διασκέδαση.
Η μακραίωνη ιστορία
της Θάσου έχει αφήσει
αξιόλογα σημάδια στην
ευρύτερη περιοχή του
Λιμένα. Ακολουθώντας

τις ταμπέλες από το παλιό λιμάνι θα οδηγηθείτε στο λόφο πάνω από
τον Λιμένα, στην αρχαία
πόλη της Θάσου. Επισκεφθείτε το αρχαίο θέατρο
του 5ου αι. π.Χ. αλλά και
το Αρχαιολογικό Μουσείο που φιλοξενεί αξιόλογα εκθέματα.

Τα Λιμενάρια είναι το
δεύτερο μεγάλο παραθαλάσσιο χωριό του
νησιού με ένα όμορφο
προστατευμένο λιμανάκι και πολλές επιλογές
για διαμονή και φαγητό. Σήμα κατατεθέν του
είναι το Παλατάκι, ένα
εντυπωσιακό κτήριο που

δεσπόζει στην κορυφή
του λόφου πάνω από
το λιμάνι. Σχεδιάστηκε
από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Arigoni, χτίστηκε το
1903 και εγκαταλείφθηκε το 1963. Λειτούργησε
ως κατοικία, στέγασε τα
γραφεία της γερμανικής
εταιρίας Speidel που εκ-

μεταλλευόταν τα Μεταλλεία των Λιμεναρίων και
γνώρισε ένδοξες εποχές.

Ο Ποτός είναι ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο
χωριό που φημίζεται για
τη νυχτερινή ζωή του,
στη νότια πλευρά του
νησιού, 2 χλμ. από τα
Λιμενάρια. Μπροστά στο
χωριό εκτείνεται η οργανωμένη παραλία του
Ποτού η οποία επεκτεί-

νεται έως την παραλία
του Αγίου Αντωνίου. Από
τις παραλίες αυτές μπορείτε να θαυμάσετε ένα
μοναδικό ηλιοβασίλεμα.
Αξίζει επίσης να κάνετε
μια στάση στην αμφιθεατρικά χτισμένη Σκάλα
Μαριών, όπου υπάρχουν
πολλές ταβέρνες που

σερβίρουν φρέσκο ψάρι.
Άλλος ένας δημοφιλής
προορισμός στο νησί είναι η Σκάλα Ποταμιάς, το
λιμάνι του χωριού Ποταμιά, με την παραλία Χρυσή Ακτή που είναι ιδανική για οικογένειες.

Η Θάσος όμως έχει και
υπέροχα ορεινά χωριά,
πνιγμένα στο πράσινο,
που θα σας κάνουν να
ξεχάσετε πως βρίσκεστε
σε νησί. Ακολουθώντας
τον ανηφορικό δρόμο που ξεκινά από τον
Πρίνο, θα φτάσετε στο
Καζαβίτι, το παλαιότερο

χωριό του νησιού. Ουσιαστικά πρόκειται για
δύο χωριά, το Μικρό και
το Μεγάλο Καζαβίτι, που
απέχουν μεταξύ τους
500 μ. Εκεί θα βρείτε
πέτρινα αρχοντικά με
ξύλινους εξώστες, καφενεδάκια και ταβέρνες με
τοπικές λιχουδιές.

τους η πελεκητή πέτρα
στην σκεπή. Αξίζει μια
επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο που στεγάζεται στο αρχοντικό του
Χατζηγιώργη. Άφθονα

καθαρά νερά και πυκνή
βλάστηση
συμπληρώνουν την όμορφη εικόνα
του οικισμού.

Λιμένας: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του νησιού

Λιμενάρια

Ποτός

Καζαβίτι

Παναγία
Η Παναγία διακρίνεται
για τα μεγάλα πλατάνια
στην πλατεία, τα πολλά
τρεχούμενα νερά και τα

γραφικά καφενεία της.
Σημαντική είναι η εκκλησία της Παναγίας, που
είναι άμεσα συνδεδεμέ-

νη με τη ζωή του χωριού.
Τέλος, αξίζει να δείτε τον
Θεολόγο, που είναι χτισμένος αμφιθεατρικά. Τα

παραδοσιακά σπίτια του
είναι χτισμένα παράλληλα προς την κλίση του
εδάφους και έχουν σχήμα ορθογώνιο ή τετράγωνο. Χαρακτηριστικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

8

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022
info@enachannel.gr

Έρευνα Prorata

Τρίτος δημοφιλέστερος Υπουργός ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Η

PRORATA S.A διεξήγαγε πανελλαδικής
κάλυψης έρευνα σε
δείγμα 2047 ατόμων κατά
το διάστημα 11-14 Ιουλίου
2022, διερευνώντας τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών καθώς και αυτή των

Δ

ΗΜΟΦΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΚΙΩΔΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Μεταξύ των προσώπων
της κυβέρνησης, ως τα δημοφιλέστερα στο ευρύ κοινό ανεξαρτήτως εκλογικής
προτίμησης
καταγράφονται ο Νίκος Δένδιας και
ο Κυριάκος Πιερρακάκης
με 65%. Ο μεν, υπουργός
Εξωτερικών καταγράφει,
ωστόσο, μείωση των πο-

Τ

α δημοφιλέστερα στο
ευρύ κοινό πρόσωπα της σκιώδους κυβέρνησης της αξιωματικής
αντιπολίτευσης είναι ο Ανδρεάς Ξανθός με 51% και
η Έφη Αχτσιόγλου με 49%
και αύξηση 6% συγκριτικά
με την τελευταία μέτρηση
της εταιρείας.
Ακολουθούν στη σχετική
λίστα

Μ

εταξύ των ψηφοφόρων που βρίσκονται στο κάδρο
της εκλογικής επιρροής της
Νέας Δημοκρατίας, ως οι
πιο δημοφιλείς καταγράφονται ο Νίκος Δένδιας
και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με 96% και 95% αντί-

Τ

έλος, μεταξύ των δυνητικών ψηφοφόρων
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως το

προσώπων της κυβέρνησης
και της σκιώδους κυβέρνησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
ΔΗΜΟΦΙΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ

Η PRORATA S.A διεξήγαγε πανελλαδικής κάλυψης έρευνα σε δείγμα
2047 ατόμων κατά το
διάστημα 11-14 Ιουλίου
2022, διερευνώντας τη
δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών καθώς και
αυτή των προσώπων της
κυβέρνησης και της σκιώδους κυβέρνησης της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
παραμένει σταθερά o δημοφιλέστερος
πολιτικός
αρχηγός, με το 44% να
δηλώνει πως σίγουρα ή
μάλλον τον συμπαθεί ως
πρόσωπο. Ακολουθεί ο
Αλέξης Τσίπρας, με 37%
θετικές εντυπώσεις, ποσοστό αυξημένο κατά 3% συγκριτικά με την τελευταία
μέτρηση της PRORATA.
Τρίτος στη σχετική λίστα,

ο Νίκος Ανδρουλάκης, συγκεντρώνοντας στον δείκτη
συμπάθειας ποσοστό 32%,
Ακολουθεί ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης
Κουτσούμπας, με ποσοστό
29%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 20% Και τέλος ο
Κυριάκος Βελόπουλος, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ποσοστό αντιπάθειας
(81%) και αναμενόμενα το
μικρότερο ποσοστό συμπά-

θειας (10%).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
παραμένει σταθερά o δημοφιλέστερος
πολιτικός
αρχηγός, με το 44% να δηλώνει πως σίγουρα ή μάλλον τον συμπαθεί ως πρόσωπο. Ακολουθεί ο Αλέξης
Τσίπρας, με 37% θετικές

εντυπώσεις, ποσοστό αυξημένο κατά 3% συγκριτικά
με την τελευταία μέτρηση
της PRORATA. Τρίτος στη
σχετική λίστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, συγκεντρώνοντας στον δείκτη συμπάθειας ποσοστό 32%, έχοντας

όμως το μικρότερο ποσοστό αντιπάθειας (48%).
Ακολουθεί ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης
Κουτσούμπας, με ποσοστό
29%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 20% και τέλος ο
Κυριάκος Βελόπουλος, κα-

ταγράφοντας το μεγαλύτερο ποσοστό αντιπάθειας
(81%) και αναμενόμενα το
μικρότερο ποσοστό συμπάθειας (10%).

(44% θετικές εντυπώσεις),
ενώ μεταξύ των δυνητικών ψηφοφόρων της Νέας

Δημοκρατίας ως το πιο
συμπαθητικό πρόσωπο της
σκιώδους κυβέρνησης του

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγράφεται ο
Ανδρέας Ξανθός (42% θετικές εντυπώσεις).

σοστών της δημοφιλίας
του (-4%), ενώ ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
αύξηση (+5%). Ως τρίτος
πιο δημοφιλής στον γενικό
πληθυσμό υπουργός της
κυβέρνησης ανιχνεύεται ο
Νίκος Παναγιωτόπουλος,
με το ποσοστό συμπάθειας προς το πρόσωπο του
να καταγράφεται στο 46%,
ενώ ακολουθούν ο Χρήστος Σταϊκούρας (39%), ο
Βασίλης Κικίλιας (39%), ο
Κώστας Χατζηδάκης (37%)
και ο Παναγιώτης Πικραμμένος (36%).
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
(48%),
ο Γιάννης Δραγασάκης
(40%),
ο Νάσος Ηλιόπουλος
(39%),
ο Αλέξης Χαρίτσης (36%),
ο Δημήτρης Τζανακόπουλος (33%) και
ο Κώστας Ζαχαριάδης
(33%).
στοιχα θετικές εντυπώσεις.
Αντίστοιχα, μεταξύ όσων
αισθάνονται εγγύτερα στον
ΣΥΡΙΖΑ, τα πιο δημοφιλή πρόσωπα είναι η Έφη
Αχτσιόγλου (97%) και ο
Νάσος Ηλιόπουλος (94%).

πιο συμπαθητικό πρόσωπο της κυβέρνησης καταγράφεται ο Νίκος Δένδιας

Μεταξύ των προσώπων
της κυβέρνησης, ως τα δημοφιλέστερα στο ευρύ κοινό ανεξαρτήτως εκλογικής
προτίμησης καταγράφονται
ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης με
65%.
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Στα «κάγκελα» οι ξενοδόχοι για την ένταξη του Airbnb στο
«Τουρισμός για Ολους»
Για αθέμιτο ανταγωνισμό από την ένταξη
καταλυμάτων
βραχυχρόνιας μίσθωσης στο
Πρόγραμμα «Τουρισμός
Για Όλους» κάνει λόγο η
Ενωση Ξενοδόχων Θράκης.
Οπως αναφέρουν, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Πο-

λιτεία επιτρέπει την ένταξη
στο πρόγραμμα «Τουρισμός
για όλους» καταλυμάτων
βραχυχρόνιας μίσθωσης,
για τα οποία δεν υπάρχει
κανένα ξεκάθαρο θεσμικό
πλαίσιο αναφορικά τόσο με
τις παρεχόμενες υπηρεσίες
τους όσο και με άλλα σοβαρότατα θέματα (υγιεινή,
ασφάλεια,
φορολογικές

υποχρεώσεις απέναντι στο
κράτος κ.α.), αλλά αυτό
δυστυχώς δεν φαίνεται να
απασχολεί τους αρμόδιους.
Η χρόνια και προκλητική
προνομιακή
μεταχείριση
από το κράτος προς τα
καταλύματα
βραχυχρόνιας μίσθωσης που έχει
δημιουργήσει
συνθήκες

σημαντικότατου αθέμιτου
ανταγωνισμού και στα ξενοδοχεία της περιοχής της
Θεσσαλονίκης οδηγεί σε
έντονο προβληματισμό και
-εν κατακλείδι- στο συμπέρασμα ότι σκοπός αυτής
της μεταχείρισης είναι η
ψηφοθηρία, η οποία όμως
έχει και τα όριά της.

Fuel Pass Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

Πότε πληρώνεται το επίδομα
Ηπλατφόρμα για τις αιτήσεις για το νέο επίδομα βενζίνης – Fuel Pass
2 – που θα φτάνει μέχρι
και τα 100 ευρώ, αναμένetαι να ανοίξei το
αργότερο μέχρι την επόμενη Παρασκευή στις 29
Ιουλίου.
Οι πληρωμές θα γίνονται
είτε ως χρηματικό ποσό
απευθείας στους λογαριασμούς των οδηγών είτε
ως κουπόνι για τα πρατήρια καυσίμων. Τα χρήματα
θα πιστωθούν άμεσα μετά
την αίτηση, το πολύ μέσα
σε τρεις εργάσιμες ημέρες.
Αξίζει να σημειωθεί πως
από το το Fuel Pass 2 θα
επωφεληθούν
συνολικά
3,1 εκατ. δυνητικοί δικαι-

ούχοι από τα 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.
Το φυσικό πρόσωπο θα
πρέπει να δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα στο gov.gr
που θα ανοίξει στο τέλος
Ιουλίου το όχημα για το
οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό
συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί
να δηλωθεί από μόνο ένα
φυσικό πρόσωπο και κάθε
φυσικό πρόσωπο μπορεί να
δηλώνει μόνο ένα όχημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση το
όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται

τέλη κυκλοφορίας.
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων
μπορούν να επιλέξουν
να εκδώσουν ηλεκτρονική κάρτα καυσίμων και να
εξαργυρώσουν το ποσό
στα πρατήρια, είτε να λάβουν την ενίσχυση στους
τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Όσοι
επιλέξουν
το
smartphone για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας θα
έχουν πρόσθετη επιδότηση
15 ευρώ, ενώ αυτοί που θα
επιλέξουν να εισπράξουν
τα χρήματα με κατάθεση
στον τραπεζικό λογαριασμό
τους, θα λάβουν μικρότερη
επιδότηση.

Ειδικότερα, για όσους επιλέξουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το
ποσό της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 15 ευρώ,
έναντι 5 ευρώ που ίσχυε με
το προηγούμενο καθεστώς.
Έτσι τα συνολικά ποσά της
επιδότησης για το επόμενο
τρίμηνο διαμορφώνονται
ανάλογα με την περιοχή
της κύριας κατοικίας και
το είδος του οχήματος ως
εξής:
•

Στα 80 ευρώ για κάτοχο αυτοκινήτου με
κύρια κατοικία σε ηπειρωτική περιοχή με τη
χρήση ψηφιακή κάρτας και 65 ευρώ χωρίς
κάρτα, με πίστωση του
ποσού στον τραπεζι-

•

•

κό λογαριασμό, έναντι 40 που ίσχυε στην
προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα και
45 ευρώ που ίσχυε με
κάρτα.
Στα 100 ευρώ για κάτοχο αυτοκινήτου με
κύρια κατοικία σε νησιωτική χώρα με τη
χρήση κάρτας και 85
ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, έναντι 50
ευρώ που ίσχυε στην
προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα και 55
ευρώ με κάρτα.
Στα 60 ευρώ για κάτοχο μοτοσικλέτας και
κύρια κατοικία σε ηπειρωτική περιοχή με τη
χρήση κάρτας και 45
ευρώ στον τραπεζικό

•

λογαριασμό, έναντι 30
ευρώ πριν χωρίς κάρτα
και 35 ευρώ με κάρτα
Στα 70 ευρώ για κάτοχο μοτοσικλέτας με
κύρια κατοικία στα
νησιά με κάρτα και 55
ευρώ στον τραπεζικό
λογαριασμό, έναντι 35
ευρώ πριν χωρίς κάρτα
και 40 ευρώ με κάρτα

Οι ιδιοκτήτες ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων, θα
λάβουν διπλή επιδότηση,
αφού εκτός από το fuel
pass θα συνεχίσουν για το
επόμενο 3μηνο να λαμβάνουν και επιδότηση 15 λεπτών στην αντλία.

Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην ανακύκλωση συσκευασιών

Σύστημα επιστροφής εγγύησης για τις πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες από
το 2023
Τα πλαστικά αποτελούν
μία από τις μεγαλύτερες
εστίες μόλυνσης του περιβάλλοντος και ιδίως των
ωκεανών, όπου σύμφωνα
με μελέτες της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, αποτελούν το
80%-85% των θαλάσσιων
απορριμμάτων. Από το σύνολο δε των πλαστικών, το
50% αντιστοιχεί σε πλαστικά μιας χρήσης, κυρίως
συσκευασίες
προϊόντων,
οι οποίες δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη
βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ έχει
λάβει μια σειρά από μέτρα
για τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών στο
περιβάλλον, ενώ έχει θέσει
υψηλούς στόχους για την
ανακύκλωση, που ανέρχονται σε 77% μέχρι το 2025
και 90% έως το 2029.
Παράλληλα, καλεί τα κράτη – μέλη να λάβουν όλα
τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλίσουν τη χωριστή
συλλογή για την ανακύκλωση των συσκευασιών.
Ως κίνητρο για την αύξηση
της ανακύκλωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει
στα κράτη – μέλη την καθιέρωση του συστήματος
επιστροφής εγγύησης –
ένα επιπλέον αντίτιμο που

θα καταβάλλουν οι καταναλωτές όταν αγοράζουν
προϊόντα σε πλαστική συσκευασία, το οποίο όμως
θα τους επιστρέφεται όταν
ανακυκλώνουν την άδεια
συσκευασία.
Η Ελλάδα, θέτοντας ως
εθνική προτεραιότητα την
ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος,
ήταν από τις πρώτες χώρες
που ενσωμάτωσε στη νομοθεσία της τις παραπάνω
ευρωπαϊκές οδηγίες και
στόχους. Συγκεκριμένα, με
τον νόμο 4736/2020 (ΦΕΚ
Α’ 200) καθιέρωσε το σύστημα επιστροφής εγγύησης στις πλαστικές φιάλες
από το 2023, το οποίο στη
συνέχεια επέκτεινε και στις

συσκευασίες από αλουμίνιο και γυαλί, με τον νόμο
4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129),
ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης σε
όλα τα υλικά συσκευασίας.
Ο ΕΟΑΝ είναι ο αρμόδιος
φορέας, σύμφωνα με τη
νομοθεσία, για να εισηγηθεί την εφαρμογή του
εν λόγω συστήματος στη
χώρα μας και με βάση την
αναλυτική εισήγησή του
εκδόθηκε πρόσφατα η κοινή υπουργική απόφαση
που ορίζει τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις όλων
των εμπλεκόμενων μερών
για την εφαρμογή του συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις συσκευασίες ποτών από πλαστικό,

αλουμίνιο και γυαλί (ΦΕΚ
Β’ 3883/2022).
Ως εκ τούτων, από το έτος
2023, οι πολίτες όταν θα
αγοράζουν μια πλαστική,
αλουμινένια ή γυάλινη συσκευασία (από νερό, υγρά
αναψυκτικά, χυμούς και νέκταρ, γάλα, μπύρα, κρασί)
θα καταβάλλουν τόσο το
κόστος του προϊόντος όσο
και το εγγυοδοτικό αντίτιμο (που θα κυμαίνεται από
10 έως 15 λεπτά ευρώ), το
οποίο θα τους αποδίδεται
πίσω όταν επιστρέφουν
την άδεια συσκευασία στο
αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης.
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ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η

λέξη ‘’αντιπαράθεση’’ συνήθως
μας παραπέμπει
σε αρνητικές καταστάσεις, καυγάδες, τσακωμούς, έντονες λογομαχίες, ακόμα και άσκηση
βίας στις πιο ακραίες
καταστάσεις.
Η αλήθεια είναι πως το
να διαφωνούν δύο άνθρωποι είτε είναι δυο
ενήλικες είτε δύο ανήλικοι είτε ένας ενήλικας με
έναν ανήλικο είναι ένα
φαινόμενο συχνό και
λογικό που αν γίνει με
σωστό τρόπο μπορεί να
προσφέρει πολλά οφέλη
σε όλες τις πλευρές.

τεχνικές
συμβιβασμού
και διαχείρισης κρίσεων, τότε θα γίνουμε είτε
ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί
σπουδαία
πρότυπα για τα παιδιά
μας και θα συμβάλλουμε
καθοριστικά το να βελτιωθούν οι σχέσεις των
παιδιών με τόσο με τους
καθηγητές τους, όσο και
με τους φίλους και συμμαθητές τους.
Την επόμενη φορά λοιπόν που θα βρεθούμε σε
μια αντιπαράθεση με ένα
παιδί/ μαθητή μας θα είναι χρήσιμο να προσέχουμε τα εξής:

Μήπως δεν έχουμε εκ- •
παιδευτεί να διαφωνούμε;
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

Μήπως έχουμε πετύχει
πολλές φορές τον εαυτό
μας να χάνει τον έλεγχο
και να φτάνει σε ακρότητες κατά τη διάρκεια
μιας διαφωνίας μας με
το παιδί/ μαθητή μας;

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

Εδώ το πρόβλημα με- •
γαλώνει καθώς όταν
πρόκειται για αντιπαραθέσεις μεταξύ γονέων ή
καθηγητών με ένα παιδί,
τα πράγματα δεν πρέπει να αφήνονται καθόλου στη τύχη τους. Του
εναντίον, όταν μάθουμε
10.7.1878 Οι Άγγλοι αποβιβάζονται στη Κύπρο που αγό- ως ενήλικες να διαφωρασαν από τους Τούρκους στις 4.6.1878
νούμε, σεβόμενοι την
11.7.1908 Λήξη του Μακεδονικού Αγώνα με την επανά- άποψη του συνομιλητή
σταση των Νεότουρκων και τη δημοσίευση διακήρυξης συ- μας και εξασκηθούμε σε •

‣ Μνήμες

ντάγματος και προκήρυξης εκλογών.

12.7.1949 Η Γιουγκοσλαβία κλείνει τα σύνορά της στους
μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού που βοήθησε τελικά
στη συντριβή του.
............................................................................................................

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…..
ΔΙΟΓΈΝΗΣ

Να διατηρούμε τη
ψυχραιμία μας και
τον τόνο της φωνής
μας σε χαμηλά επίπεδα. Η δυνατή φωνή
και οι λεκτικές ακρότητες δεν υποδεικνύουν το ποιος έχει
δίκιο και σε καμία περίπτωση δεν μας δίνουν την ευκαιρία να
το αποδείξουμε.
Να έχουμε επιχειρήματα λογικά και εύστοχα. Το να έχουμε
άποψη είναι θεμιτό.
Το να έχουμε όμως
τεκμηριωμένη
και
εύστοχη άποψη μας
δίνει την ευκαιρία να
πείσουμε τον συνομιλητή μας και να τον
προβληματίσουμε για
τη δική του.
Υπάρχει και η μέση

λύση. Σε μία αντιπαράθεση δε σημαίνει
ότι πάντα κάποιος
έχει δίκιο και κάποιος
άδικο. Ο σωστός διάλογος με σεβασμό
στο συνομιλητή μας
ακόμα και αν είναι
πολλά χρόνια νεότερός μας, μας επιτρέπει να εξελίξουμε
και εμείς οι ίδιοι τη
σκέψη μας. Επίσης
υπάρχει και η εναλλακτική της μέσης
λύσης, Θεωρείται ιδιαίτερα εκπαιδευτική
η προσπάθεια ευελιξίας και η ανεύρεση
μέσης λύσης και συμβιβασμού ώστε και οι
δυο πλευρές να είναι
ευχαριστημένες.
Το ζήτημα της εύστοχης
και παραγωγικής αντιπαράθεσης μπορεί να
επιφέρει ουσιαστικά και
ευεργετικά αποτελέσματα όχι μόνο στις σχεσεις
εκπαιδευτικών-μαθητών
αλλα και μεταξύ ενηλίκων. Ας αναλογιστούμε
πόσο εύκολα μπορούμε
να επικοινωνήσουμε με
τον μαθητή μια εκπαιδευτική πολιτική ακόμα
και στο θέμα της αντιπαράθεσης όταν είναι μια
βιωματική
κατάσταση
για εμάς και συμβάλλει
καθοριστικά στις σχέσεις μας με τους υπόλοιπους.

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

Κάποιος συνομιλητής του Διογένη του είπε πόσο ευτυ- ‘’Δε πειράζει ’’απάντησε ‘’από το χώμα που έχουμε θα φτιάξουμε τα τσουκάλια μας΄’
χής πρέπει να είναι ο Κλεισθένης που λόγω της υπηρεσίας του παίρνει κάθε μέρα μέρος εις τα συμπόσια το Και απευθυνόμενος στους ίδιους αναφώνησε:
Αλέξανδρου. Ο Διογένης απάντησε…
‘’Α! Πόσα πλούτη έχει η Ελλάδα μας’’
¨Δεν λες καλύτερα πόσο δυστυχής είναι ο Κλεισθένης,
ο οποίος είναι αναγκασμένος να τρώγει και να πίνει όταν Έκπληκτοι αυτοί τον ρώτησαν ‘’που είναι;’’
έρχεται η όρεξη στον Αλέξανδρο¨
‘’Στα σπλάχνα της γης μας είναι’’ απάντησε.
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Ένας χρόνος λειτουργίας του Υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ
στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Θάσου για τη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Κατά το έτος λειτουργίας του υποκαταστήματος
εκταμιεύθηκαν
236.348,21€ σε 160
επιχειρήσεις των δύο νησιών συνολικά.
Αναμένεται η εκταμίευση
για 92 επιχειρήσεις με
Δημόσια Χρηματοδότηση ύψους 123.814,03 €.

Το υποκατάστημα του
ΕΦΕΠΑΕ στις 13.7.2022,
συμπλήρωσε ένα χρόνο επιτυχούς λειτουργίας από την ημερομηνία
ανάληψης του διαχειριστικού έργου στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η συνολική χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας σε
αυτό το έτος λειτουργίας
ανήλθε σε 91,67 εκατ.
ευρώ (δράσεις ΕΠΑνΕΚ,
Ε.Π ΠΕΠ ΑΜΘ, Μεταφορικό Ισοδύναμο).
Ακολουθεί απολογισμός
έργου του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ κατά
το ένα έτος λειτουργίας
του σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την
πορεία των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
του ΕΠ ΜακεδονίαςΘράκης και του ΕΠΑνΕΚ
για το διάστημα αυτό.

ΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΜΘ86 «Ενίσχυση για
τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων
πολύ μικρών, μικρών

πίνακας πεπραγμένων το
διάστημα 13.7.2021 έως
13.7.2022. [3]
3. Μεταφορικό Ισοδύ-

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας, ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ
κ. Πλάτων Μαρλαφέκας
δήλωσε:
Ένα χρόνο πριν, στις
13/7/2021, σε διαρκή συνεννόηση με το
Υπουργείο
Ανάπτυξης

1

και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα
σε τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής

ναμο επιχειρήσεων
Το Μεταφορικό Ισοδύναμο (M.I.) είναι το μέ-

και Επενδύσεων, αναλάβαμε ένα περίπλοκο
εγχείρημα στην περιοχή
της Ανατολικής Μακεδο-

2

1. Δράσεις ΕΠ Μακεδονίας- Θράκης
Α) Δράση ΑΜΘ 100
«Ενίσχυση επιχειρήσεων
για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας COVID-19»
Η Δράση έχει ολοκληρωθεί στο συντριπτικό ποσοστό του 99,5%
σύμφωνα με τα υποβληθέντα αιτήματα πληρωμών και τις καταβολές
της επιχορήγησης προς
τις επιχειρήσεις.

Έξυπνης Εξειδίκευσης»
– ΑΜΘ88 «Ενίσχυση για
την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα
σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

τρο, με τη θέσπιση του
οποίου επιδιώκεται η
εξίσωση του κόστους
μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από
την ηπειρωτική Ελλάδα
σε νησί ή από νησί σε

νίας & Θράκης.
Την ίδρυση ενός υποκαταστήματος εν μέσω της
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και την
ανάληψη του συνόλου

3

- Έχει ολοκληρωθεί η
πληρωμή για 22.523
επιχειρήσεις με Δημόσια
Δαπάνη: 59,44 εκατ. €.
- Σημειώνεται ότι εντάχθηκαν συνολικά στη
Δράση 23.913 επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη:
62,79 εκατ. €.
Ακολουθεί η γεωγραφική
κατανομή αιτημάτων καταβολής χρηματοδότησης έως τις 13/7/2022.
[1]
Β)

Δράσεις

ΕΠ

ΜΑ-

Ακολουθεί συνοπτικός
πίνακας πεπραγμένων το
διάστημα 13.7.2021 έως
13.7.2022. [2]
2. Δράσεις ΕΠΑνΕΚ
Ακολουθεί

συνοπτικός

νησί με το κόστος που
θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια
απόσταση.
Δικαιούχοι του είναι οι
κάτοικοι και οι επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά
της Σαμοθράκης και της

του διαχειριστικού έργου
για πολλαπλές δράσεις.
Αυτό περιλάμβανε 18
δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, 3
δράσεις της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας
&amp; Θράκης και το
Μεταφορικό Ισοδύναμο

επιχειρήσεων, έργο δηλαδή που αφορά χιλιάδες δικαιούχους, με Π/Υ
410 εκατ. € και Δημόσια Δαπάνη περί τα 240
εκατ.€.
Η μεταφορά ενός έργου
από ένα φορέα σε έναν
άλλον αποτελεί από
μόνη της σύνθετη ενέργεια, πόσο μάλλον όταν
αφορούσε έργα σε υλοποίηση και με τα χρονικά
περιθώρια για την αποκατάσταση της επιχειρησιακής ροής να είναι
πιεστικά, καθώς οι επενδυτές δικαίως ζητούσαν
τον έλεγχο και την πληρωμή των έργων τους.
Αγωνία όλων μας αποτελούσε η ταχεία και
εύρυθμη λειτουργία του
ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ, ώστε να
προχωρήσουν όλες οι
απαιτούμενες ενέργειες
και να μην καθυστερούν
πλέον οι καταβολές δημόσιας χρηματοδότησης,
σε μια συγκυρία που
λόγω covid η επιχειρηματική δραστηριότητα
στη χώρα είχε πληγεί ιδιαίτερα.
Ειδική πρόκληση αποτελούσε η ανάληψη της
δράσης ΑΜΘ 100 covid,
μιας δράσης τεραστίων
διαστάσεων σε επίπεδο
αξιολόγησης, πιστοποιήσεων και πληρωμών για
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &amp;
Θράκης.
Της μαζικότερης των
δράσεων covid πανελλαδικά όπως αποδείχθηκε, με υπερδιπλάσιες
εντάξεις και πληρωμές
από κάθε άλλη περιφέρεια της χώρας. Και
όπως φάνηκε στην πράξη, ο φορέας με μεθοδική δουλειά ανταπεξήλθε
στο έργο, πραγματοποιώντας χιλιάδες ελέγχους
και καταβάλλοντας πάνω
από 91 εκατ. € σε περισσότερους από 25.000 δικαιούχους.
Σήμερα, ένα έτος μετά,
είμαι στην ευχάριστη
θέση να δηλώσω ότι
όλοι οι αρχικοί στόχοι
έχουν επιτευχθεί. Η εικόνα του υποκαταστήματος
και των πεπραγμένων
του είναι σαφώς θετική,
όπως προκύπτει από τα

στοιχεία πορείας του.
Αυτό μας επιτρέπει να
είμαστε ακόμα πιο αισιόδοξοι για το μέλλον, με
στόχο να βελτιώνουμε
διαρκώς τη λειτουργία
και τις υπηρεσίες του
φορέα.
Με μεθοδική
και συλλογική δουλειά
έχει δομηθεί ένας πλήρως λειτουργικός Ενδιάμεσος Φορέας για την
περιφέρεια ΑΜΘ, παρών
στις ανάγκες των επιχειρήσεων, που προχωρά με
αξιοπιστία στις πιστοποιήσεις και βεβαίως στις
πληρωμές, εντός των
οριζόμενων του κανονιστικού πλαισίου.
Από πλευράς του ο ΕΦΕΠΑΕ συμβάλλει, στο μέτρο που του αναλογεί,
στη στήριξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας και την απορρόφηση
των ευρωπαϊκών πόρων. Για την πορεία του
εγχειρήματος ως σήμερα θα ήθελα μια ακόμη
φορά να ευχαριστήσω το
Υπουργείου Ανάπτυξης
& Επενδύσεων για την
αταλάντευτη
στήριξη,
την αρμόδια διαχειριστική ΕΥΔΕΠ ΠΑΜΘ για την
άριστη συνεργασία μας,
την Περιφέρεια ΑΜΘ
και τα επιμελητήρια για
την εμπιστοσύνη προς το
υποκατάστημα, τους δικαιούχους για την ανταπόκριση και την υπομονή
τους, το σύνολο του μηχανισμού του ΕΦΕΠΑΕ
και των εταίρων του για
τη συμβολή και την αποτελεσματικότητά του.
Και φυσικά να αποδώσω εύσημα στα στελέχη
του υποκαταστήματος
για την καθημερινή και
συστηματική τους εργασία, η οποία συνεχίζεται
αδιάκοπα και αποτελεί
εχέγγυο για την επαύριο του φορέα, αλλά
πρωτίστως να ευχαριστήσω τον κύριο Σπύρο
Παναγιώτου, Διευθυντή
του υποκαταστήματος,
που δέχτηκε να διευθύνει αυτό το δύσκολο και
πρωτόγνωρο project.
Συνεχίζουμε την προσπάθεια δυναμικά, χωρίς
εφησυχασμό, πεπεισμένοι ότι η πορεία θα είναι
ανάλογη και το επόμενο
διάστημα.
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Συγκλονιστικές εικόνες από τα ελικόπτερα του Στρατού

Η πύρινη λαίλαπα σαρώνει το δάσος της Δαδιάς
PZL, 2 Tractores, 1 Mi8
και 2 Chinoock). Θα ακολουθήσουν 3 Erickson με
20' διάφορα, 2 CL415 και
ένα ΑΒ214. Τα εναέρια
θα συμπληρωθούν με ένα
Erickson και ένα ΑΒ214
με Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων που θα
φτάσουν από την Ελευσίνα.
Σε κάθε κύμα θα πετάει και
ένα ΒΚ117 συντονιστικό.
Η έκτακτη ενημέρωση
της Πυροσβεστικής

Συγκλονιστικές εικόνες
από τα ελικόπτερα του
Στρατού - Οι τεράστιες
φλόγες πέρασαν μέσα
στο εθνικό πάρκο - Μήκος πολλών χιλιομέτρων έχει το δυτικό μέτωπο - Το σχέδιο για ν'
αντιμετωπιστεί η φωτιά
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την
μεγάλη φωτιά στον Έβρο

που κατακαίει ένα από τα
πιο ευαίσθητα οικολογικά
εθνικά πάρκα της Μεσογείου.

σπάνιο δάσος και οι εικόνες που ακολουθούν προκαλούν κυριολεκτικά σοκ
και δέος.

Το δυτικό μέτωπο της φωτιάς που πέρασε μέσα στο
εθνικό Πάρκο της Δαδιάς
όπως φαίνεται από τα πλάνα που κατέγραψαν τα ελικόπτερα των Ενόπλων Δυνάμεων έχει μήκος πολλών

Η πυρκαγιά που καίει για
δεύτερη ημέρα στον δήμο
Σουφλίου, προϊδεάζει για
μία πραγματικά δύσκολη
νύχτα. Με συνεχείς αναζωπυρώσεις και εναλλαγές στην κατεύθυνση του
ανέμου, το πύρινο μέτωπο
οδηγείται νότια προς τη
Λευκίμη, βόρεια προς τη
Δαδιά, και ταυτοχρόνως
δυτικά, προς το κεντρικό
τμήμα του πυρήνα προστασίας του Εθνικού Πάρκου
Δαδιάς, όπου βρίσκονται
και οι φωλιές των σπάνιων
αρπακτικών πτηνών.
Σύμφωνα με στελέχη της
δασικής υπηρεσίας και τον
δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο, η πυρκαγιά
ακολουθεί μία ανεξέλεγκτη
πορεία, κυρίως λόγω του
ιδιαίτερου ανάγλυφου της
περιοχής, που σε συνδυασμό με την πυκνότητα και
το είδος της βλάστησης δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό
την επιχείρηση κατάσβεσής
της από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, παρά
την ισχυρή συγκέντρωση
των τελευταίων (320 πυροσβέστες με 68 οχήματα,
13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με τη συνδρομή και
εθελοντών πυροσβεστών,
εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, μηχανημάτων έργου και πεζοπόρων τμημάτων του Ε.Σ. και
υδροφόρων ΟΤΑ).
Μάχη μέχρι το πρωί σε τρία
σημεία
Στην πυρκαγιά στο δασος
της Δαδιάς οι δυναμεις της
πυροσβεστικης αυτή την
ώρα κάνουν εγκαταστάσεις
στα τρία σημεία, που έφυγε
η πυρκαγιά, εξωτερικά της
περιμέτρου (βόρεια, βορειοδυτικά και δυτικά).

που κατακαίει ένα από τα
πιο ευαίσθητα οικολογικά
εθνικά πάρκα της Μεσογείου.
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την
μεγάλη φωτιά στον Έβρο

χιλιομέτρων και κατακαίει
το παρθένο δάσος.
Ένα από τα «πιο καλά και
πιο όμορφα κομμάτια του
πάρκου έχει παραδοθεί
στις τεράστιες φλόγες που
τροφοδοτούνται από το

Έχουν αναπτυχθεί πεζοπόρα τμήματα και Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων και έχουν πιάσει ήδη
το βορεινό κομμάτι. Όπως
αναφέρουν σχετικές πληροφορίες θα δουλέψουν
μέχρι το πρωϊ μέ στόχο να
επανέλθουν στην αρχική
περίμετρο.
Με το πρώτο φως αρχίζουν να επιχειρούν τα
τοπικά εναέρια μέσα (2

Έκτακτη ενημέρωση για
τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή
του δάσους της Δαδιάς,
η οποία συνεχίζει ανεξέλεγκτη το καταστροφικό
της έργο, πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα
της Παρασκευής από τον
εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό.
Ο κ. Αρτοποιός ανέφερε
ότι το μέτωπο της πυρκαγιάς κινείται δυτικά,
προς παρθένες δασικές
εκτάσεις και καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για να αποκοπεί η
δυναμική της. «Όλες οι
εμπλεκόμενες δυνάμεις
επιχειρούν, για να διασωθεί ένα από τα πιο ευαίσθητα οικολογικά εθνικά
πάρκα της Μεσογείου»
ανέφερε χαρακτηριστικά
και περιέγραψε αναλυτικά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι επίγειες δυνάμεις
της Πυροσβεστικής, του
Στρατού και της Πυροσβεστικής για να προσεγγίσουν το μέτωπο
που καίει μέσα στο εθνικό πάρκο.
Όπως είπε οι μεγαλύτερες δυσκολίες σχετίζονται με το γεγονός ότι η
φωτιά έχει συναντήσει
μεγάλο όγκο καύσιμης
ύλης, αποτελούμενη από
μαύρη πεύκη και τραχεία πεύκη. Προβλήματα
δημιουργούνται και από
τους ανέμους οι οποίοι
αλλάζουν συνεχώς κατευθύνσεις αλλά και από
το γεγονός ότι το οδικό
δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο μέσα στο εθνικό
πάρκο.
Να σημειωθεί ότι οι πολύ
ισχυρές εναέριες δυνάμεις που επιχειρούσαν
καθόλη την διάρκεια της
ημέρας, άρχισαν να αποσύρονται από την περιοχή λόγω του σκότους και
αναμένεται να επανέλθουν το Σάββατο με το
πρώτο φως της ημέρας.
Συγκεκριμένα, ο Γιάννης
Αρτοποιός ανέφερε στην
ενημέρωση:
Καλησπέρα σας από το
Κέντρο
Επιχειρήσεων
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Την τελευταία εβδομάδα εκδηλώθηκαν 393
δασικές πυρκαγιές. Σήμερα εκδηλώθηκαν 59
δασικές πυρκαγιές με
τις σημαντικότερες στα
Μέγαρα, στην Ηλεία, στη
Λέσβο, στην Αρτέμιδα
Αττικής και στην Ανδρίτσαινα Ηλείας.
Οι περισσότερες από το
σύνολο των πυρκαγιών
αντιμετωπίστηκαν άμεσα
στο αρχικό τους στάδιο.
Ταυτόχρονα την τελευταία εβδομάδα αντιμετωπίσαμε 800 αστικές
πυρκαγιές.
Στον Εβρο επιχειρούν
320 πυροσβέστες με
13 ομάδες πεζοπόρων
τμημάτων και 68 οχήματα
Για την πυρκαγιά που
μας απασχολεί περισσότερο, στο δάσος της Δαδιάς, στο Σουφλί Έβρου,
το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού
Σώματος ενημερώθηκε
εχθές το μεσημέρι στις
14:28. Αυτή τη στιγμή
επιχειρούν 320 πυροσβέστες με 13 ομάδες
πεζοπόρων
τμημάτων
και 68 οχήματα, μεγάλος αριθμός εθελοντών
πυροσβεστών και εθελοντικών οχημάτων ενώ
για την αεροπυρόσβεση
διατέθηκαν και σήμερα
από το πρώτο φως και
αναπτύχθηκαν σταδιακά
10 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα.
Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη.
Όλες οι Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
έχουν τεθεί, από χθες,
σε γενική επιφυλακή.
Ταυτόχρονα οι δυνάμεις
Πολιτικής Προστασίας,
παρέχουν κάθε συνδρομή. Μαζί μας επιχειρούν,
εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, το
Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας που έχει διαθέσει, 7 μηχανήματα έργου
και 1 ομάδα «Δευκαλίωνα» αποτελούμενη από
36 στελέχη, η Δασική
Υπηρεσία, και η τοπική
αυτοδιοίκηση που έχει
διαθέσει μεγάλο αριθμό
υδροφόρων οχημάτων.
Απότομες εναλλαγές
του ανέμου - Δυσκολία στην προσέγγιση
Τα γενικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης
πυρκαγιάς σχετίζονται με
μεγάλο όγκο καύσιμης
ύλης, αποτελούμενη από
μαύρη πεύκη και τραχεία
πεύκη και άλλα φυλλοβόλα είδη. Ταυτόχρονα,
επιχειρούμε σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται
από απότομες εναλλαγές
του ανέμου, υπάρχει δυ-

σκολία στην προσέγγιση
λόγω της έντονης τοπογραφίας και του φτωχού
οδικού δικτύου δεδομένου ότι η περιοχή είναι
προστατευόμενη. Όλα
αυτά, σε συνδυασμό με
την παρατεταμένη ξηρασία, ευνοούν την ταχεία
εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Αυτή τη στιγμή, το μέτωπο της πυρκαγιάς κινείται δυτικά, προς παρθένες δασικές εκτάσεις και
καταβάλλονται μεγάλες
προσπάθειες για να αποκοπεί η δυναμική της.
Όλες οι εμπλεκόμενες
δυνάμεις επιχειρούν, για
να διασωθεί ένα από τα
πιο ευαίσθητα οικολογικά εθνικά πάρκα της Μεσογείου.
Από την Πολιτική
Προστασία
ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία
της ΕΕ «Copernicus
Emergency»
Κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, ως Εθνικό
Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Copernicus Emergency
Management Service Mapping τής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή
χαρτογραφικών
προϊόντων και δεδομένων
για την περιοχή «Δαδιά»
της Π.Ε. Έβρου, η οποία
επλήγη από πυρκαγιά
που εκδηλώθηκε την Πέμπτη 21 Ιουλίου, προς
υποβοήθηση του έργου
των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και στη διαχείριση των
συνεπειών του φαινομένου.
Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (κωδικός ενεργοποίησης EMSR605)
και αναμένεται άμεσα η
διάθεση σειράς χαρτογραφικών
δεδομένων
και προϊόντων που προκύπτουν από ανάλυση
δορυφορικών εικόνων.
Τα δεδομένα και οι
χάρτες της Υπηρεσίας
Copernicus Emergency
Management Service/
Mapping θα διατεθούν
άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης
Εκτάκτων
Αναγκών της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας σε όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για τη διαχείριση του έργου τους.
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ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ANTONOV

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ(;)

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ

Πτώση Antonov
Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι “ύποπτες” πτήσεις cargo
πρέσβη της Ουκρανίας στην
Ελλάδα και ζητά εξηγήσεις
για ελλιπή ενημέρωση.
Οι ειδικοί ελπίζουν ότι
απαντήσεις σε πολλά και
σημαντικά ερωτήματα θα
δώσει το μαύρο κουτί του
Antonov που έχει εντοπιστεί από την Κυριακή, ήδη.
Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι γιατί ο πιλότος
καθυστέρησε να προσγειωθεί.

Από τη συντριβή του
αεροσκάφους και την
ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε, τα βλήματα έχουν εκτοξευθεί σε
ακτίνα μεγαλύτερη των
500 μέσα στα χωράφια.
Μετά τον εντοπισμό θα
ακολουθήσει είτε η περισυλλογή των βλημάτων

ή θα γίνουν ελεγχόμενες
εκρήξεις, ανάλογα με το τι
θα θεωρηθεί πιο ασφαλές.
Η επιχείρηση θα διαρκέσει
πάνω από έναν μήνα και θα
περιλαμβάνει πέντε ομάδες
του Τάγματος Ναρκοπεδίου Ξηράς με 36 άτομα, τα
οποία θα σαρώσουν μία
έκταση 1.000 στρεμμάτων.

Τέσσερις μέρες μετά την
τραγωδία με το Antonov,
πολλά ερωτήματα για το τι
οδήγησε στη συντριβή του
αλλά και το φορτίο που μετέφερε, παραμένουν αναπάντητα. Ως προς το δεύτερο, Ελλάδα έχει προβεί
ήδη σε διάβημα τόσο προς
τη Σερβία όσο και προς τον

Έρευνα σε 600 στρέμματα

«Το αεροπλάνο θα μπορούσε να προσγειωθεί πέντε
λεπτά νωρίτερα πριν συντριβεί στην Καβάλα», ανέφερε ο δήμαρχος Βούλας –
Βάρης – Βουλιαγμένης και
εν ενεργεία κυβερνήτης της
Πολιτικής Αεροπορίας, Γρηγόρης Κωνσταντέλος.
Τα βασικά σενάρια που
ερευνώνται είναι:
-Η φωτιά με απώλεια 2 κινητήρων
-Πολλαπλή απώλεια ορΣυνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες για την πτώση του
Antonov στο Παγγαίο
Καβάλας που μετέφερε
πυρομαχικά.
Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσή
του έκανε γνωστές λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την συντριβή του
αεροπλάνου τπ περασμένο
Σάββατο. Η έκταση της περιοχής προς έρευνα είναι
600 στρέμματα περίπου,
Οι ομάδες TENΞ ξεκίνησαν

γάνων που προκάλεσε την
απώλεια ύψους
-Έλλειψη λαδιών που μπορεί να προκάλεσε την πυρκαγιά
Τα αναπάντητα ερωτήματα
-Τι βλάβη αντιμετώπισε;
-Γιατί αρχικά θέλησε να
επιστρέψει στη Σερβία;
-Γιατί δεν πήγε στο κοντινότερο αεροδρόμιο της
Λήμνου;
-Γιατί χάθηκε η επαφή με
τον πύργο ελέγχου για 2
λεπτά;
Όπως ανέφερε ο κ. Κωσταντέλος προκαλεί απορία
το γεγονός πως ο πιλότος
αντί να πάει στη Λήμνο, μια
απόσταση 32 μιλίων πάνω
από την θάλασσα και πτήσης έξι λεπτών, επέλεξε να
πάει στην Χρυσούπολη της
Καβάλας, περνώντας πάνω
από μεγάλο ορεινό όγκο,
έρευνα από την εξωτερική
περίμετρο προς το κέντρο
της περιοχής πτώσης,
Ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση και η κατασκευή
περίφραξης της περιοχής
πτώσης, έκτασης περίπου
120 στρεμμάτων, όπου
υπάρχουν συντρίμμια και
βλήματα, Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί
η έρευνα εξωτερικά της
περίφραξης, Στη συνέχεια
θα ξεκινήσει η περισυλλογή
μόνο των βλημάτων, χωρίς

αυτό του Παγγαίου σε μια
πτήση διπλάσιου χρόνου.
Από την στιγμή που εκπέμπει may day, o πιλότος
επιλέγει σε ποιο αεροδρόμιο θα προσγειωθεί.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα
τελευταία 35 χρόνια έχουν
καταπέσει 249 αεροσκάφη
Antonov από τα 1200 που
μπήκαν στην γραμμή παραγωγής ενώ εκτελούνται
συνεχώς πτήσεις cargo από
Antonov πάνω από την Καβάλα όπως τόνισε ο ειδικός
σε θέματα αεροπορίας στο
enanews.gr Πασχάλης Παλαβούζης.
Μάλιστα ο κ. Παλαβούζης
πρόσθεσε ότι θα έπρεπε ο
πιλότος να είχε ενημερώσει για το φορτίο του τον
εκάστοτε ελεγκτή, κάτι που
από ότι φαίνεται δεν συνέβη, διενεργώντας αρκετά
ερωτηματικά για το τι προϊόντα μεταφέρονται μέσω
cargo πτήσεων από πλευράς αεροσκαφών επάνω
από τρίτες χώρες…

μετακίνηση τμημάτων του
αεροπλάνου, Τα μέχρι στιγμής ευρήματα είναι όλμοι
εκπαιδευτικοί-ασκήσεων
60 και 82 χιλιοστών και
φωτιστικοί όλμοι 82 χιλιοστών.
Πηγη: newsit.gr

Εκτιμήσεις για την διασπορά ουσιών μετά την πτώση του Antonov
Το Κέντρο Εκτίμησης Διακινδύνευσης και Ανθεκτικότητας Κεφαλαίου [ΚΕΔΙΑΚ]
Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, λίγες ώρες μετά τη συντριβή
του αεροσκάφους Antonov
στην Καβάλα το βράδυ του
Σαββάτου 16 Ιουλίου 2022
ενεργοποίησε την ομάδα
Αέριας Ρύπανσης-Μετεωρολογίας και μέλη άλλων
ομάδων για τη μελέτη της
διασποράς των ατμοσφαιρικών ρύπων που εκλύθηκαν από το ατύχημα.
Η ομάδα του προγράμματος παρουσίασε τον πρώτο
της Χάρτη Επικινδυνότητας Αέριας Ρύπανσης της
περιοχής, με τη χρήση του

λογισμικού ALOHA και μετεωρολογικά
δεδομένα
από το δίκτυο σταθμών του
Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών
Την Πέμπτη 21 Ιουλίου
2022, η ομάδα του ΚΕΔΙΑΚ ΑΜ-Θ του Δημοκρίτειο
Πανεπιστημίου Θράκης δημοσίευσε έναν νέο Χάρτη,
«ζωντανό» αυτήν τη φορά,
παρουσιάζοντας μία πιο
παραστατική εκτίμηση-προσομοίωση της συγκέντρωσης σωματιδίων που μπορεί να είναι επικίνδυνα για
την υγεία των ανθρώπων.

Χρ. Παπαδόπουλος
Καμία ανησυχία για ρύπανση της περιοχής από την πτώση του Antonov
Στο Radio ENA 90,5 και
στον Απόστολο Ατζεμιδάκη μίλησε σχετικά με
τις επιπτώσεις της πτώσης του Antonov το πρωί
της Πέμπτης ο νομίατρος
Καβάλας Χρήστος Παπαδόπουλος.

Όπως τόνισε ο ίδιος δεν
θεωρεί ότι θα υπάρχει ρύπανση της ευρύτερης περιοχής από την πτώση του
αεροσκάφους ενώ τοπικά
ίσως παρατηρηθεί κάποια
ρύπανση κυρίως στο έδα-

φος λόγω των πυρομαχικών.
“Δεν βλέπω καμία ανησυχία για το νερό ή για τον
αέρα. Βέβαια αυτό είναι
ακόμα κάτι που ερευνάται
αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει

να ανησυχούμε για την ρύπανση της περιοχής. Ίσως
παρατηρηθεί κάτι τοπικά”
τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.
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AUTO - MOTO

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΠΛΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΛΕΥΚΆ ΕΊΔΗ – ΧΑΛΙΆ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΜΕΣΙΤΙΚΆ ΓΡΑΦΕΊΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΊΔΗ ΟΙΚΙΑΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ

SECURITY

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BEACH BAR

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΑ
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

ΓΕΩΠΌΝΟΙ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

FOOD SHOP

ΕΣΤΊΑΣΗ

ΓΥΝ. ΑΞΕΣΟΥΆΡ - ΡΟΥΧΑ

ΕΣΤΊΑΣΗ
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Συνταγή για
ΜΠΡΙΑΜ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ
Διάρκεια συνταγής: 1 ώρα'
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη

με τον Χρήστο Δελή

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

ΜΠΡΙΑΜ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ

Υλικά
• 2 μελιτζάνες
• 2 κολοκυθάκια
• 2 πράσινες και 2 κόκκινες πιπεριές
• 4 πατάτες
• 1 κούπα φασολάκια φρέσκα
• 2 κρεμμύδια
• 2 σκ. Σκόρδο
• 1 κλωναράκι σέλινο (μόνο τα φύλλα)
• 1 παντζάρι
• Αλάτι - πιπέρι - κύμινο - μπαχάρι - κόκκινη πάπρικα
• Ελαιόλαδο
Για τη σάλτσα
• 1 κρεμμύδι κομμένο σε κα
• 2 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένες
• 4 τομάτες τριμμένες
• 50γρ. χυμός τομάτας
• 1 κλωναράκι παντζάρι ψιλοκομμένο
• Αλάτι - πιπέρι - κύμινο - κόκκινη πάπρικα
• 20γρ. κρέμα βαλσάμικο ρόδι (οικ. Δεληγιάννη)
• Ελαιόλαδο
• Νερό

Εκτέλεση
Κόβουμε τις μελιτζάνες , τα κολοκυθάκια, τις πιπεριές, τις ντομάτες και
τις πατάτες.
Βάζουμε όλα τα λαχανικά ανακατεμένα με τη σάλτσα σε βαθύ ταψί.
Ανακατεύουμε το σκόρδο με το ελαιόλαδο και περιχύνουμε το φαγητό,
ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και πασπαλίζουμε με τα μυρωδικά.
Περιχύνουμε με το νερό (θα βγάλουν υγρά και τα λαχανικά).
Τοποθετούμε το ταψί με το μπριάμ στον φούρνο και ψήνουμε.
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ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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

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

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

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

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

www.enaradio.gr
2510. 832555

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

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

INSTAGRAM ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εποχή που καταφεύγαμε
σε παραδοσιακές μεθόδους
για να διαφημίσουμε τα
προϊόντα μας, ανήκει στο
παρελθόν. Τα social media
έχουν αλλάξει για τα καλά
τους κανόνες του παιχνιδιού για την επικοινωνία
γιατί μπορείς να στοχεύσεις
στο κοινό που θέλεις και
να αποκτήσεις ουσιαστική
επικοινωνία με τους πελάτες σου.
Τη είναι όμως αυτό που
κάνει περιζήτητα και
απαραίτητα τα Social
Media;
Το ψηφιακό τοπίο στην Ελλάδα, ύστερα από σχετική
έρευνα που πραγματοποιήθηκε , διαμορφώνεται ως
εξής:
Το 90% των Ελλήνων σερφάρει στο διαδίκτυο με
οποιαδήποτε συχνότητα, με
της ηλικίες μεταξύ 13-34
σε ποσοστό 100% .
Σε αυτό όμως συμβάλλει
το γεγονός ότι το 85%
των Ελλήνων διαθέτει
Smartphone, με αποτέλεσμα το 65% των Ελλήνων
να επισκέπτεται τα Social

Media σε καθημερινή βάση.
Τη οδηγεί όμως
στη μαζική χρήση των
social Media;
Τα κίνητρα για την δημιουργία λογαριασμού στα
social media, είναι ως επί
το πλείστον για την ενημέρωση από τους φίλους, και
για τα νέα της επικαιρότητας.
Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν
πολλές λειτουργίες. Το
Instagram κυρίως βασίζεται στις φωτογραφίες,
γι αυτό και οι κυριότερες
δυνατότητες που προσφέρει το Instagram στους
χρήστες
της
εφαρμογής είναι το: Messaging,
Imagery Album και το Live
streaming.
Χρειάζεται μια επιχείρηση το Instagram; Σε ποιό
βαθμό και γιατί αυτό θα
βοηθήσει….
Ένα από τα πιο
γνωστά Social Media στον
κόσμο είναι το Instagram,
με σχεδόν 1 δις ενεργούς
χρήστες το μήνα, ενώ 200

εκατ. χρήστες επισκέπτονται καθημερινά ένα (1)
επαγγελματικό προφίλ.
Το Instagram, είναι ίσως το μόνο μέσο που
το κοινό αλληλεπιδρά, με
τις δημοσιεύσεις, με πολλές επισκέψεις, κάνοντας
Instagram Stories, τόσο το
κοινό, όσο και τα brands.
Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία, να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, πρωτότυπα
και σωστά, με την σωστή
συχνότητα όμως. Κάθε επιχείρηση επομένως χρειάζεται έναν λογαριασμό στο
Instagram.
Το Instagram ενδείκνυται κυρίως για επιχειρήσεις των κλάδων,
στο χώρο της Μόδας, στο
χώρο των Κοσμημάτων,
στο χώρο του Lifestyle,
και στον χώρο των Beauty
Products.
Ποιοι είναι οι
τρόποι όμως που μπορεί
η επιχείρηση να αξιοποιήσει το Instagram;
Α. Παρουσιάστε την επιχείρηση με δημιουργικό τρόπο. Πρέπει να επικεντρωθεί
η επιχείρηση στη λύση που
προσφέρει. Βασικό στοιχείο για την επιτυχία είναι η
ποιότητα της εικόνας ή και
βίντεο μέχρι 60 δευτερόλεπτα.
Β.
Αξιοποίηση των
Instagram Stories, με
σκοπό να δώσουν μία διαφορετική ματιά στα είδη
που έχετε, αφού αυτά καλύπτουν όλη την οθόνη
του κινητού. Τα Instagram
Stories, διαθέτουν φίλτρα,
όπου δίνουν μια ευχάριστη διάθεση στις δημοσιεύσεις. Με τα κατάλληλα
hashtags, μπορείτε να εμφανίζεστε σε περισσότερα
μέρη.
Γ. Μεγάλη σημασία πρέπει

να δοθεί και στο περιεχόμενου του κειμένου, όπου θα
πρέπει να είναι περιεκτικό
και πρωτότυπο. Το κείμενο
πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε
να διεγείρει την περιέργεια
του κοινού, με σκοπό να
επισκεφτεί το web site. To
Instagram προσφέρει την
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία
linktree, όπου μπορούμε
να έχουμε πολλαπλά links,
που οδηγούν είτε σε blocks
post, είτε σε υπηρεσίες που
προσφέρει η επιχείρηση.
Δ. Πρέπει η εταιρεία να κάνει έρευνα για τα Hashtags
που την αφορούν. Κυριότερος λόγος είναι ο εντοπισμός του καταλληλότερου
κοινού.
Ε. Όταν μια εταιρεία συνεργάζεται με άλλα – παρόμοια accounts με αυτό
που εμείς διαχειριζόμαστε.
Βέβαια αυτό βοηθάει όταν
αναφέρουμε την συνεργασία μας σε διάφορες
δημοσιεύσεις. Μπορεί έτσι
να αξιοποιήσεις το κοινό
άλλων λογαριασμών, αλλά
και αυτόν που ήδη σας
ακολουθούν.
ΣΤ.
Αξιοποιήστε τα
Instagram Ads για να αυξήσουμε την απήχηση των
δημοσιεύσεων. Η διαδικασία έναρξης διαφήμισης
είναι απλή. Σου δίνει την
δυνατότητα να στοχεύσεις
βάσει κριτηρίων, όπως: δημογραφικών, φύλλου και
ενδιαφερόντων.
Ζ.
Μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με το κοινό
μας μέσω: Like, Comment,
Follow, και Respond. Έτσι
λοιπόν κάνοντας
Like,
ακολουθήστε κόσμο, σχολιάστε άλλες δημοσιεύσεις,
και σίγουρα πρέπει να απαντάμε σε όσους απευθύνονται σε εμάς. Απώτερος
στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ενεργεί κοινότητα
γύρω από τα προϊόντα που

έχουμε.
Η. Καταγραφή της προόδου σε Engagement Rate
& Followers. Πρέπει να επικεντρωθείτε σε 3 ( τρείς )
μετρήσεις: τον αριθμό των
ανθρώπων που σε ακολουθούν, το ποσοστό του
Engagement Rate, και τη
είδους δημοσιεύσεις «αγαπά» το κοινό.
Ποια είναι όμως τα tips
εκείνα, που θα ανεβάσουν στην επιτυχία ένα
Business Instagram;
Φωτογραφίες!!
Το Instagram αποτελεί μια
πλατφόρμα στην οποία η
φωτογραφία έχει ξεχωριστό ρόλο και οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να
επενδύσουν στο Instagram
πρέπει να έχουν κατά νου
ότι ένα σημαντικό μέρος
του budget τους πρέπει να
πάει σε μια ποιοτική φωτογράφιση που αναδεικνύει
τα προϊόντα της με ελκυστικό τρόπο.
Instagram Shopping!!
Το Instagram δίνει τη
δυνατότητα, το κοινό να
πραγματοποιεί τις αγορές του πολύ ευκολότερα στην πλατφόρμα μέσω
των Instagram Shopping
Posts, αλλά και των νέων
AR φίλτρων με προϊόντα.
Πρόκειται για τις ετικέτες των προιόντων στο
Instagram που οδηγούν
τον χρήστη απευθείας στη
σελίδα ώστε να δει περαιτέρω πληροφορίες και να
το αγοράσει. Mε τον τρόπο
αυτό, οι followers έχουν
μετατραπεί σε αγοραστές
και πολλές εταιρίες βλέπουν το Instagram να γίνεται ένας αποδοτικός τρόπος για πωλήσεις.
Hashtag Campaigns!!
Τα hashtags είναι μια καλή

ευκαιρία για αναγνωρισιμότητα και branding ειδικά
όταν χρησιμοποιούνται από
τους χρήστες τους ίδιους.
Μεγάλα brands τρέχουν
συγκεκριμένα
hashtag
campaigns με το brand
τους, ενθαρρύνοντας το
κοινό τους να αλληλεπιδράσει με αυτά και να γίνει μέρος της κοινότητάς
του. Τα hashtags επίσης
βοηθούν το χρήστη να μάθει για την επιχείρησή σας
και για αυτό θα πρέπει να
είναι στοχευμένα στην τοποθεσία, τον κλάδο ή τις
ενέργειες σας.
Instagram Stories!!
Τα Instagram Stories αποτελούν ένα διαδραστικό
μέσο προσέλκυσης της
προσοχής. Μέσα από αυτά
οι επιχειρήσεις μπο- ρούν
να προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους,
να πουν μια ιστορία γύρω
από το brand αλλά και να
μοιραστούν θετικές κριτικές πελατών.
Μπορείτε να μας
στέλνετε τις απορίες αλλά
και τις ερωτήσεις σας ή
προβληματισμούς που έχετε, καθώς και προβλήματα
που αντιμετωπίζετε σχετικά
με πωλήσεις ή τεχνολογία
στο email:
piliotis@enachannel.gr
Επίσης μπορείτε
να διαβάσετε όλα τα νέα
για την τεχνολογία αλλά
και τα άρθρα στο site:
www.enanews.gr και στην
κατηγορία:
Οικονομία ->Τεχνολογία.
Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τ. Εργαστ. Συνεργ.
Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
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Ανοίγει η πλατφόρμα gov.gr για αίτηση επιστροφής ΕΦΚ στο
αγροτικό πετρέλαιο, Αύγουστο οι πληρωμές
Την ερχόμενη εβδομάδα
αναμένεται ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov.
gr η οποία θα υποδεχθεί
τις αιτήσεις αγροτών για
επιστροφή του Ειδικού
Φόρου
Κατανάλωσης
στο αγροτικό πετρέλαιο.
Agronews
Ανοίγει η πλατφόρμα
στο gov.gr για αιτήσεις
επιστροφής φόρου στο
αγροτικό πετρέλαιο, Αύγουστο οι πληρωμές
Οι πρώτες πιστώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν περί
τις αρχές Αυγούστου, σύμφωνα με πληροφορίες του
Agronews, που θέλουν
την επιστροφή του φόρου
στους αγρότες να γίνεται

σταδιακά και εξατομικευμένα, σε όσους ολοκληρώνουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Μέσα στις
αμέσως επόμενες ημέρες,
αναμένεται να υπάρξει και
επίσημη ενημέρωση από το
υπουργείο, η οποία θα ξεκαθαρίζει τη διαδικασία.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν
γίνει γνωστά, η εν λόγω
πλατφόρμα θα τρέξει παράλληλα με τις αιτήσεις του
fuel pass 2, όπως αποκαλείται η κρατική επιδότηση
για τα καύσιμα. Μέσα από
τις δύο αυτές πλατφόρμες
η κυβέρνηση θα μοιράσει
260 εκατ. ευρώ σε περισσότερα από 3 εκατ. νοικοκυριά και αγρότες.
Ως γνωστόν, για τους κατά

κύριο επάγγελμα αγρότες,
η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως θα επιστραφεί
ο ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου του πρώτου εξαμήνου του 2022. Σε ειδική
πλατφόρμα θα πρέπει να
υποβληθεί αίτηση στην
οποία θα δηλωθεί η αξία
του πετρελαίου κίνησης
που αγόρασαν. Το ποσό της
επιστροφής υπολογίζεται
με βάση την αξία των αγορών τους α' εξαμήνου και
με ανώτατο όριο συντελεστή ανά στρέμμα για κάθε
καλλιέργεια ή εκτροφή,
όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στη δήλωση ΟΣΔΕ
του 2021. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή
δήλωσης ΟΣΔΕ και για το
έτος 2022.

Επενδύσεις αγροτών με αυξημένο πριμ σε ορεινά, αργεί
η προκήρυξη
ση Μολυσµένων Χώρων.
∆απάνες για Ανακύκλωση
και Επαναχρησιµοποίηση
Αποβλήτων.
∆απάνες για Επαγγελµατική Κατάρτιση.
∆απάνες για Συµµετοχή
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων σε Εµπορικές Εκθέσεις.
Αξιολόγηση αιτήσεων

Γιώργος Κοντονής
Agronews
Την ερχόµενη εβδοµάδα κάνει πρεµιέρα ο
Αναπτυξιακός
Νόµος
4887/2022, µετά την
έκδοση της υπουργικής
απόφασης που προσδιορίζει τους όρους για το
καθεστώς «ΜεταποίησηΕφοδιαστική Αλυσίδα»,
ενώ αναµένεται πλέον
να ακολουθήσει η σχετική απόφαση για το καθεστώς «Αγροδιατροφήπρωτογενής παραγωγή
και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία
και υδατοκαλλιέργεια».
Με αυξημένη ενίσχυση οι
επενδύσεις αγροτών σε
ορεινές περιοχές και νησιά,
καθυστερεί ωστόσο η προκήρυξη
Κατά πάσα πιθανότητα η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου θα επιλέξει την προκήρυξη του συγκεκριµένου
καθεστώτος
(Αγροδιατροφή) ύψους 150 εκατ.
ευρώ µετά το πέρας των
καλοκαιρινών διακοπών,
δηλαδή τέλη Αυγούστου
µε αρχές Σεπτεµβρίου.
Σηµειώνεται εδώ πως το
ποσό των 150 εκατ. ευρώ
αναµένεται να µοιραστεί
ανάµεσα στις ενισχύσεις
µε τη µορφή επιχορήγησης
και στις ενισχύσεις µε τη
µορφή φοροαπαλλαγής,

leasing και επιδότησης του
κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης.
Ειδικότερα αναφορικά µε
το καθεστώς της αγροδιατροφής, πρόκειται για ένα
πρόγραµµα ενίσχυσης νέων
επιχειρήσεων και επαγγελµατιών που επιθυµούν
και έχουν τη δυναµική να
δραστηριοποιηθούν στον
πρωτογενή τοµέα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση ελάχιστου
ύψους
προϋπολογισµού
του επενδυτικού σχεδίου, τουλάχιστον 100.000
ευρώ, γεγονός που απαιτεί
και την ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων από τον επενδυτή
στο 50-60% του συνολικού budget. Τα κυριότερα
σηµεία του αναπτυξιακού
για την αγροδιατροφή είναι:
Επιλέξιµες δαπάνες προς
ενίσχυση
Η ανέγερση, επέκταση νέων
κτιριακών εγκαταστάσεων,
διαρρύθµιση υφιστάµενων
κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Η προµήθεια νέου εξοπλισµού παραγωγής και
βοηθητικού
εξοπλισµού
(τρακτέρ,
παρελκόµενα,
ράφια, συστήµατα κλιµατισµού, ψύξης, θέρµανσης,
αρδευτικά συστήµατα, σωληνώσεις, γερανογέφυρες

κ.ά.).
Η απόκτηση λοιπού εξοπλισµού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός κ.ά.).
Η προµήθεια µεταφορικών
µέσων εντός της µονάδας
(κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.).
Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες
λογισµικού, συστηµάτων
ποιότητας,
συστηµάτων
οργάνωσης της εταιρείας,
δαπάνες µεταφοράς τεχνολογίας).
Η αγορά πάγιων στοιχείων
(κτίρια και εξοπλισµό) από
µονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
Η µισθοδοσία νέου προσωπικού.
∆απάνες για Συµβουλευτικές Υπηρεσίες σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.
∆απάνες εκκίνησης για τις
νεοσύστατες και υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις.
∆απάνες για Έργα Έρευνας
και Ανάπτυξης, Καινοτοµίας
για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.
∆απάνες για Μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης.
∆απάνες για Συµπαραγωγή Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης από ΑΠΕ.
Παραγωγή Ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγές.
Δαπάνες για Εγκατάσταση
Αποδοτικών Συστηµάτων
Τηλεθέρµανσης και Τηλεψύξης.
∆απάνες για Αποκατάστα-

Στον Αναπτυξιακό Νόµο
εισάγονται
βελτιωµένες
και ταχύτερες διαδικασίες
αξιολόγησης επενδυτικών
σχεδίων. Προβλέπεται αξιολόγηση 45 ηµερών από τη
λήξη του καθεστώτος για
τις περιπτώσεις συγκριτικής
αξιολόγησης ή 30 ηµερών
για τις περιπτώσεις της
άµεσης αξιολόγησης. Σε
περίπτωση που η διάρκεια
αξιολόγησης υπερβεί τα
χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό- ελεγκτή από
το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών, ο οποίος οφείλει να
ολοκληρώσει τον έλεγχο
εντός 8 ηµερών.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι
Οι επιλέξιµες µορφές
φορέων που καλύπτει ο
Αναπτυξιακός Νόµος είναι:

γεια» µε ανώτατο
επιλέξιµο κόστος τις
200.000 ευρώ.
9. Υπό ίδρυση ή υπό
συγχώνευση εταιρείες, µε την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες
δηµοσιότητας πριν
από την υποβολή της
πρότασης.
Ελάχιστο ύψος επένδυσης
Μεγάλες επιχειρήσεις 1
εκατ. ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις
500.000 ευρώ.
Μικρές επιχειρήσεις
250.000 ευρώ.
Πολύ µικρές επιχειρήσεις. 100.000 ευρώ.
Κοιν. Σ. Επ., Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισµούς, Οµάδες και
Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις, 50.000
ευρώ.
Φυτική παραγωγή
Ενισχύονται εκµεταλλεύσεις όλων των τύπων και
παραγωγικών συστηµάτων φυτικής παραγωγής,
όπως:

1. Εµπορική εταιρεία.
2. Συνεταιρισµός.
3. Κοινωνικές συνεται- Συµβατική, πιστοποιηµέριστικές επιχειρήσεις.

νη ολοκληρωµένη, βιο-

συνεταιρισµοί.

Υπαίθρια, υπό κάλυψη
(θερµοκήπια,
θάλαµοι
καλλιέργειας µανιταριών
θερµοκηπιακού τύπου,
δικτυοκήπια κ.α.).
Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για
τις επενδύσεις σε θερµοκήπια οι δαπάνες για την
κατασκευή, την επέκταση
και τον εκσυγχρονισµό
κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών
και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων,
οι δαπάνες µπορούν να
υπερβαίνουν το σαράντα
45% του συνόλου των
ενισχυόµενων δαπανών

4. Αγροτικοί και Αστικοί λογική, κ.λπ.
5. Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.

6. Αγροτικές εταιρικές

συµπράξεις του Ν.
4384/2016.
7. ∆ηµόσιες, ∆ηµοτικές
Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό
προϋποθέσεις.
8. Οι ατοµικές επιχειρήσεις µόνο στο
καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής
παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών
προϊόντων-αλιεία
και υδατοκαλλιέρ-

περιφερειακού χαρακτήρα και να φτάνουν έως
το 60%.
Σηµειώνεται ότι όσα
επενδυτικά σχέδια υπαχθούν στον Αναπτυξιακό Νόµο προφανώς δεν
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν και άπο άλλες
πηγές όπως είναι για παράδειγµα τα Σχέδια Βελτίωσης ή το Ταµείο Ανάκαµψης (κανόνας διπλής
χρηµατοδότησης).
Ζωική παραγωγή
Κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις για ίδρυση
νέων,
εκσυγχρονισµό
υφιστάµενων
εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο
Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ
52Α΄/2012) και αφορούν ενδεικτικά σε:
Βοοτροφικές µονάδες,
Αιγοπροβατοτροφικές
µονάδες,
Χοιροτροφικές µονάδες,
Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, µονάδες
εκτροφής
θηραµάτων
και θηραµατικών ειδών
µονάδες εκτροφής σαλιγκαριών,
Μονάδες µελισσοκοµίας, παραγωγής µελιού,
κεριού µελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης,
Πτηνοτροφικές
µονάδες, συµβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην
στρουθοκαµήλων,
για
παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισµό
υφιστάµενων µονάδων
Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισµό υφιστάµενων
µονάδων. Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων µονάδων, µόνο όµως στο
πλαίσιο καθετοποίησης
υφιστάµενων πτηνοτροφίων.
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Πληροφορίες
Το γραφείο και οι συνεργάτες της Bee Project, δραστηριοποιούνται στον χώρο του real estate στην πόλη και στον νομό Καβάλας. Αποτελεί νέο μέλος της μεγάλης αλυσίδας της
Bee Real Estate κι έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ακινήτων προς διάθεση.
Σήμερα το δίκτυο μας, ξεπερνά τα στενά όρια των μεσιτικών γραφείων προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών, καλύπτοντας όλες τις πιθανές ανάγκες των πελατών του σε ότι
αφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους. Η Bee Project ,στοχεύει να κατακτήσει σύντομα μία περίοπτη θέση στην αγορά παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο
πελατολόγιό της. Ο σεβασμός προς τους συνεργάτες και προς τους πελάτες μας, είναι μία αξία που μας διέπει.
Το όραμα της Bee Project , είναι να γίνει το αποτελεσματικότερο γραφείο, επενδύοντας σε ένα δίκαιο WIN/WIN , σύστημα κτηματομεσιτικών υπηρεσιών .
Η επαγγελματική επάρκεια των συνεργατών σε συνδυασμό με την συνέπεια και το ήθος , αποτελούν τα εχέγγυα που διαχωρίζουν το γραφείο μας από τον ανταγωνισμό.

Διαμέρισμα, Δεξαμενή (Καβάλα), 270.000€ 2.523€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 107 τ.μ., 3
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Όροφος: 4, WC: 1, Θέρμανση:
Αυτόνομη Πετρέλαιο, Έτος Κατασκευής : 2002
Κωδικός: 351001-28
___________________
Μονοκατοικία, Νέα Πέραμος (Ελευθερές), 180.000€
1.314€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 137 τ.μ., 4
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Όροφος: 0, Επίπεδα: 3, WC: 3,
Θέρμανση: Κεντρική Πετρέλαιο,
Έτος Κατασκευής: 2017.
Κωδικός: 351001-32
___________________
Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

250.000€ 1.773€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 141 τ.μ., 3
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Όροφος: 5, Επίπεδα: 2, WC: 1,
Θέρμανση: Κλιματισμός, Έτος
Κατασκευής: 2021.
Κωδικός: 351001-11
___________________
Διαμέρισμα, Αγ. Ιωάννης (Καβάλα), 70.000€ 660€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 106 τ.μ., 2
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Όροφος: 0.5, Θέρμανση: Κλιματισμός, Έτος Ανακαίνισης: 2000.
Κωδικός: 351001-2038
___________________
Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλίτσα (Ελευθερές), 1150.000€
1.643€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 70 τ.μ., 1
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Όροφος: 3, WC: 1, Θέρμανση:
Αυτόνομη Πετρέλαιο, Έτος Κατα-

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49
___________________
Διαμέρισμα, Καλαμίτσα (Καβάλα), 340.000€ 2.125€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 160 τ.μ., 4
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Όροφος: 4, Επίπεδα: 2, WC: 2,
Θέρμανση: Κλιματισμός, Έτος
Κατασκευής: 2022.
Κωδικός: 351001-14
___________________
Διαμέρισμα, Αμυγδαλεώνας (Φίλιπποι), 110.000€
1.183€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 93 τ.μ., 3
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Όροφος: 2, WC: 1, Θέρμανση:
Κλιματισμός, Έτος Κατασκευής:
2021.
Κωδικός: 351001-10
___________________

Μεζονέτα

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

Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλίτσα (Ελευθερές), 110.000€
2.037€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 54 τ.μ., 1
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: Όροφος: 3, WC: 1,
Θέρμανση: Αυτόνομη Πετρέλαιο,
Έτος Κατασκευής: 2019.
Κωδικός: 351001-34
___________________
Διαμέρισμα, Ποταμούδια (Καβάλα) 47.000€ 922€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 51 τ.μ.,1
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:

Όροφος: 0, Θέρμανση: Αυτόνομη
Πετρέλαιο, Έτος Κατασκευής:
2007, Έτος Ανακαίνισης: 2021.
Κωδικός: 351001-60
___________________
Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλίτσα (Ελευθερές), 145.000€
2.132€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 68 τ.μ., 2
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Όροφος: 3, WC: 1, Θέρμανση:
Αυτόνομη Πετρέλαιο, Έτος Κατασκευής : 2019.
Κωδικός: 351001-35
____________________
Διαμέρισμα, Πύργος (Ελευθερές), 2.000.000€ 31.746€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 63 τ.μ., 1
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Όροφος: 0, WC: 1, Θέρμανση:
Κλιματισμός, Έτος Κατασκευής:
2019
Κωδικός: 351001-38

Διαμέρισμα
Κωδικός: 351001-46

Δεξαμενή (Καβάλα)
135.000€ 1.552/τ.μ.

Κωδικός: 351002-29

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

Διαμέρισμα

Δεξαμενή (Καβάλα)
188.000€ 1.492/τ.μ.

Γκαρσονιέρα, Αμυγδαλεώνας
(Φίλιπποι), 33.000€ 971€/τ.μ..
Χαρακτηριστικά: 34τ.μ., 1
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Όροφος: 0, WC: 1, Θέρμανση:
Κλιματισμός, Έτος Κατασκευής:
2021.
Κωδικός: 351001-9
___________________

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

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

Κωδικός: 351001-24
Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 5
WC: 1
Θέρμανση : ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Έτος Κατασκευής : 1978
Έτος Ανακαίνισης : 2021
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Καβάλα-Ξάνθη-Έβρος

Μπαράζ συλλήψεων διακινητών και μη νόμιμων
μεταναστών
– διακινητής δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης
των αστυνομικών, ενώ
στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα και συνελήφθη.

Σύλληψη 4 αλλοδαπών διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο
εσωτερικό της χώρας,
σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, 17 μη
νόμιμους μετανάστες
Συνελήφθησαν την Τετάρτη (20-7-2022), σε
περιοχές του Έβρου, της
Ξάνθης και της Καβάλας,
από αστυνομικούς των
Διευθύνσεων
Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης,
Ροδόπης και Καβάλας, 4
αλλοδαποί διακινητές, οι
οποίοι προωθούσαν στο

εσωτερικό της χώρας, σε
τέσσερις
διαφορετικές
περιπτώσεις, μη νόμιμους
μετανάστες.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί της
Τετάρτης πλησίον του
οικισμού Νίψας Έβρου,
αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης
Φερών, συνέλαβαν τον
έναν διακινητή, διότι τον
εντόπισαν να οδηγεί ΙΧΕ
αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην
ενδοχώρα 3 μη νόμιμους
μετανάστες.
Σημειώνεται ότι ο οδηγός

Στη δεύτερη περίπτωση,
επίσης το πρωί της ίδιας
ημέρας στον κόμβο Αρδανίου αστυνομικοί της
Ειδικής Επιχειρησιακής
Ομάδας Επέμβασης της
Διεύθυνσης Αστυνομίας
Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι ως οδηγός ΙΧΕ
αυτοκίνητου
μετέφερε
παράνομα στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες.
Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν το
όχημα να έχει ανατραπεί
εκτός της οδού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό
ενός διακινούμενου, ο
οποίος μεταφέρθηκε στο
Νοσοκομείο Αλεξανδρού-

πολης.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι πινακίδες που έφερε το ανωτέρω αυτοκίνητο ανήκουν
σε άλλο όχημα.
Στη τρίτη περίπτωση, το
μεσημέρι της ίδιας ημέρας
στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής – Ξάνθης (ύψος
του οικισμού Κιμμερίων),
αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιάσμου,
συνέλαβαν τον τρίτο διακινητή, διότι τον εντόπισαν
να οδηγεί ΙΧΕ. αυτοκίνητο
και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 6 μη
νόμιμους μετανάστες.
Σημειώνεται ότι ο οδηγός
– διακινητής προηγουμένως δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των
αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους
ελιγμούς. Τελικά το όχημα

εξετράπη της πορείας του,
προσέκρουσε σε φωτεινό
σηματοδότη και ακινητοποιήθηκε χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
Επιπλέον προέκυψε ότι
για τις πινακίδες που έφερε το ανωτέρω όχημα έχει
δηλωθεί κλοπή την 18-72022 σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.
Στη τέταρτη περίπτωση,
το βράδυ της ίδιας ημέρας στην Εγνατία οδό
Ξάνθης – Καβάλας, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης
Καβάλας, συνέλαβαν τον
τέταρτο διακινητή, διότι
τον εντόπισαν να οδηγεί
ΙΧΕ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην
ενδοχώρα 3 μη νόμιμους
μετανάστες.
Σημειώνεται ότι ο οδηγός
δεν σταμάτησε σε σήμα
στάσης των αστυνομικών

και ανέπτυξε ταχύτητα,
πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ
μετά την ακινητοποίηση
του αυτοκινήτου επιχείρησε να διαφύγει πεζός,
χωρίς να τα καταφέρει.
Οι οδηγοί –διακινητές
στερούνται άδειας ικανότητας οδήγησης.
Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, πινακίδες
κυκλοφορίας και κινητά
τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την
προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενεργούν
η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης,
τα Τμήματα Συνοριακής
Φύλαξης Τυχερού Αλεξανδρούπολης και Ιάσμου
Ροδόπης και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης
Καβάλας.

Θάσος

Συλλήψεων (για παρεμπόριο) συνέχεια…
Αστυνομικοί του Τμήματος Θάσου συνέλαβαν αλλοδαπό για
άσκηση
πλανόδιου
υπαίθριου
εμπορίου
χωρίς άδεια
Συνελήφθη το απόγευμα
της Δευτέρας 18-7-2022
σε παραλιακή περιοχή της
Θάσου, από αστυνομικούς
του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου ένας αλλοδα-

πός, διότι εντοπίσθηκε να
ασκεί πλανόδιο υπαίθριο
εμπόριο,
διαθέτοντας
προς πώληση 28 συνολικά είδη παρεμπορίου

(βραχιόλια και κλωστές),
στερούμενος της απαιτούμενης άδειας.
Κατασχέθηκαν τα παρα-

πάνω είδη παρεμπορίου, ενώ επιβλήθηκε στον
δράστη το προβλεπόμενο
διοικητικό πρόστιμο.

		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
		
Ελευθερούπολη, 21.07.2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 				
Αριθ. Πρωτ.: 12928
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 						
Αρ. μελ. 1044/2022 					
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της
διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Θάσος

Πλήρωσε 1.739 ευρώ για να
κλείσει διακοπές σε τουριστικό
κατάλυμα που… δεν υπάρχει!

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «Προμήθεια - τοποθέτηση
συνθετικού τάπητα για τα γήπεδα 5χ5 Μουσθένης - Μεσορόπης», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 39293400-6.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 76.384,00€, ενώ δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option), και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι.
Η Ε.Δ. μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα
αγαθών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που
αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης .
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10.08.2022 και ώρα 15:00:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την 17.08.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@
dimospaggaiou.gr, URL: www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 169189) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των
αστυνομικών Αρχών
για την ταυτοποίηση
δράστη που διέπραξε
απάτη σε βάρος αλλοδαπού
Σε εξέλιξη βρίσκονται
οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την

ταυτοποίηση άγνωστου
μέχρι στιγμής δράστη, ο
οποίος την 16-7-2022,
εξαπάτησε
αλλοδαπό
στη Θάσο. Συγκεκριμένα,
ο παθών προέβη στην
καταβολή του χρηματικού ποσού των 1.739,60
ευρώ σε λογαριασμό που
του υπέδειξε ο δράστης
για τη διαμονή του σε

κατάλυμα που είχε εντοπίσει σε ιστοσελίδα του
διαδικτύου, πλην όμως
διαπίστωσε ότι το ανωτέρω τουριστικό κατάλυμα δεν υφίσταται στην
περιοχή. Ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου.

β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 700,00 €
γ) τεχνική προσφορά
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ με
δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 100% της χρονικής διάρκειας της κύριας
σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων
της σύμβασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
________________________________
1.
2.

Αρθ. 105 παρ. 1 ν. 4412/2016
Ε.Σ. 2017 - 206 Π ΚΤ7, 2017 – 249 Π ΚΤ7
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Super League 2

Πέρασε το 2+1 της ανόδου – Τα δεδομένα της νέας σεζόν
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της
ΕΠΟ ψήφισε υπέρ (ψήφοι 8-5) της απευθείας
ανόδου δύο ομάδων από
τη Super League 2 ενώ
μέσω μπαράζ θα δίνεται
η δυνατότητα να ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία και τρίτη ομάδα.

νει πώς από την Super
League θα υποβιβαστούν απευθείας δύο
ομάδες – αυτές που θα
τερματίσουν σε 13η και
14η θέση – και στις
θέσεις τους θα προβιβαστούν οι πρωταθλητές των δύο ομίλων της
Super League 2.

Πρακτικά αυτό σημαί-

Την ίδια στιγμή η ομάδα

που θα κατακτήσει την
12η θέση στην Super
League θα δώσει διπλό μπαράζ με ακόμη
μία ομάδα της Super
League 2, προφανώς με
μία εκ των δύο δευτεραθλητών των δυο ομίλων
της, οι οποίοι θα δώσουν
αναμετρήσεις μπαράζ και
μεταξύ τους.

Super League 2

Ενδιαφέρον του Απόλλωνα Σμύρνης για Στίκα
Ενδιαφέρον για την
απόκτηση του κεντρικού
αμυντικού του Α.Ο Καβάλα, Απόστολου Στίκα,
έχει εκφράσει τις τελευταίες ημέρες ο Απόλλων
Σμύρνης.
Η «ελαφρά ταξιαρχία»
υποβιβάστηκε από την
Super League την περασμένη σεζόν και θέλει να δημιουργήσει ένα
ανταγωνιστικό σύνολο
ώστε να διεκδικήσει την
επάνοδο της στην μεγάλη κατηγορία και μέσα
στα μεταγραφικά πλάνα
του Γιάννη Τάτση για την
ενίσχυση της αμυντικής
γραμμής βρίσκεται και ο
25χρονος κετρικός αμυντικός.

Νέστος Χρυσούπολης

Τελευταία ευκαιρία μέσω Δημάρχου
20-07-2022
αντιπροσωπεία της απερχόμενης διοίκησης του ΑΣ
Νέστου Χρυσούπολης,
ενημέρωσε τον Δήμαρχο
Νέστου Σάββα Μιχαηλίδη για το αδιέξοδο που

προέκυψε στο συλλόγου,
αφού μετά από τρείς (3)
γενικές συνελεύσεις δεν
προέκυψε
διοικητικό
σχήμα και το ιστορικό
σωματείο οδηγείται σε
αδράνεια.

Από πλευράς της απερχόμενης διοίκησης ζητήθηκε από τον Δήμαρχο
να αναλάβει την πρωτοβουλία σχηματισμού διοίκησης σε μια τελευταία
προσπάθεια πριν την κα-

τάθεση των δελτίων στο
Πρωτοδικείο.
Το μέλλον του συλλόγου
θα ξεκαθαρίσει μέσα στις
επόμενες ημέρες.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
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Champions League

Μακάμπι Χάιφα – Ολυμπιακός 1-1

Ο Ολυμπιακός ήταν…
αόρατος στη Χάιφα,
αλλά φεύγει ικανοποιημένος με το 1-1
απέναντι στην ανώτερη Μακάμπι που έχασε
τα άχαστα και ισοφάρισε από ένα τυχερό
γυριστό σουτ.
Η ποδοσφαιρική θεωρία επιτάσσει εδώ και
δεκαετίες ότι στα ματς
των καλοκαιρινών προκριματικών δεν παίζεις,
προκρίνεσαι. Ο Ολυμπιακός, σε όλη την τετραετία
του Πέδρο Μαρτίνς, έχει
δείξει ότι ξέρει πώς να
παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει και αυτό το
1-1 κόντρα στη Μακάμπι
Χάιφα- στο πρώτο ματς
για την 2η προκριματική
φάση του Champions
League, δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Μπορεί
συνολικά να ήταν ίσως
κάτι παραπάνω από κακός, μπορεί η Μακάμπι να ήταν η μοναδική
από τις δύο ομάδες που
προσπάθησε να παίξει
ποδόσφαιρο και να έχα-

σε τεράστιες ευκαιρίες,
ωστόσο η ισοπαλία σίγουρα αφήνει περισσότερο
ικανοποιημένους
τους «ερυθρόλευκους»
ενόψει της ρεβάνς του
Καραϊσκάκη σε μια εβδομάδα (27/7). Ο Ζίνκερναγκελ ήταν αυτός που
άνοιξε το σκορ στο 7ο
λεπτό, με τον Χαζίζα να
ισοφαρίζει για τους Ισραηλινούς στις καθυστερήσεις με ένα απίθανα
τυχερό γκολ.
Το πλάνο του Πέδρο
Μαρτίνς μόνο εντυπωσιακό δεν ήταν -κάθε
άλλο- ωστόσο ήταν ίσως
το μοναδικό που μπορεί να παίξει αυτή την
εποχή η ομάδα του. Ο
Ολυμπιακός ήταν πειθαρχημένος τακτικά, είχε
σωστές αλληλοκαλύψεις
στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, έτρεξε
πολύ, βρήκε ένα γρήγορο
γκολ και αυτό ακριβώς
προσπάθησε να υπερασπιστεί με νύχια και με
δόντια ως το φινάλε. Οι
«ερυθρόλευκοι» συνολι-

κά είχαν τραγική εικόνα
από τη μέση και μπροστά
-κάτι που γνωρίζαμε από
τα φιλικά- όμως ταυτόχρονα είχαν την οξυδέρκεια και την εμπειρία να
κάνουν τη δουλειά τους
ανασταλτικά. Αυτό βεβαίως, ως τις καθυστερήσεις. Η δε Μακάμπι
έπαιξε καλύτερα μπροστά σε 30.000 κόσμου,
όμως και πάλι την περισσότερη ώρα τη σπατάλησε φλυαρώντας με
τη μπάλα. Είχε βέβαια τις
μεγαλύτερες ευκαιρίες
για ένα γκολ, ένα χαμένο τετ-α-τετ, ένα δοκάρι
και δύο -σωστά- ακυρωθέντα (ως οφσάιντ) γκολ
στο πρώτο ημίχρονο. Στο
φινάλε, έστω και με τεράστια δόση τύχης, βρήκε όμως και το γκολ της
ισοφάρισης, που βάσει
της εικόνας του αγώνα
μάλλον το δικαιούταν.
Έτσι, με αυτό το 1-1, ο
Ολυμπιακός σαφέστατα
είναι το φαβορί για την
πρόκριση με τη ρεβάνς
στο σπίτι του, ωστόσο και η Μακάμπι από
την πλευρά της θα πάει
στο Φάληρο με σίγουρα
πολύ περισσότερες πιθανότητα από ότι θα είχε αν
έμενε το 0-1.
Γρήγορο 0-1 και στη
συνέχεια... οπισθοχώρηση
Το καλύτερο διάστημα
του Ολυμπιακού στο ματς
ήταν το πρώτο 20λεπτο,
όταν βρήκε το γκολ και

κυκλοφόρησε τη μπάλα,
πιέζοντας
ταυτόχρονα
στη μεσαία γραμμή αρκετά ώστε να υποχρεώνει τους αντιπάλους
σε πολλά λάθη. Το 0-1
ήρθε στο 7ο λεπτό όταν
μετά από σουτ του Τικίνιο εκτός περιοχής στο
δοκάρι, ο Ζίνκερναγκελ
πήρε το «ριμπάουντ» και
με αριστερό πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Από το 25' και μετά
κυκλοφόρησε καλά τη
μπάλα η Μακάμπι όμως,
έβγαλε κάθετες μπαλιές
στην πλάτη της άμυνας,
ωστόσο οι Πειραιώτες
που περίμεναν στο μισό
γήπεδο έπαιξαν σωστά
το τεχνητό οφσάιντ και
όλες οι πάσες βρήκαν
εκτεθειμένους τους αντίπαλους επιθετικούς. Έτσι,
οι μοναδικές φάσεις της
που καταγράφηκαν ήταν
2-3 μακρινά σουτ που
δεν ανησύχησαν τον Βατσλίκ.
Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που μπήκε δυνατά και
στο δεύτερο ημίχρονο,
με διάθεση να κρατήσει
περισσότερο τη μπάλα
και να βγάλει περισσότερους παίκτες στην επίθεση, κάτι που κατάφερε με καλή κυκλοφορία
μπάλας για λίγα μονάχα
λεπτά. Μετά και πάλι το
σκηνικό άλλαξε, με τη
Μακάμπι να επιτίθεται
μεθοδικά,
κρατώντας
εύκολα τη μπάλα, και
τους Πειραιώτες σχεδόν
όλους μέσα στην περιοχή
τους. Παράλληλα, η ομά-

δα του Πέδρο Μαρτίνς
δεν είχε την παραμικρή
δημιουργία από τα χαφ
και σύντομα φάνηκε ότι
δεν είχε και τη διάθεση
για να πιέσει και να κρατήσει έτσι μακριά από
την περιοχή του Βατλσίκ
τους Ισραηλινούς.
Έμεινε μέσα στην περιοχή του και το πλήρωσε
Αυτό βεβαίως είναι και
που πλήρωσε στο φινάλε. Η Μακάμπι είχε ένα
χαμένο τετ-α-τετ από
τον Πιερό στο 64' που
ωστόσο βγήκε από λάθος της άμυνας, ενώ και
πάλι από ένα κακό διώξιμο του Βρσάλικο ήρθε
και το δοκάρι του 78ου
λεπτού, με τον Πιερό και
πάλι να «σημαδεύει» από
κοντά το οριζόντιο του
Βατσλίκ, που νωρίτερα
είχε αποκρούσει κοντινή
προβολή του. Αυτές ήταν
και οι δύο μεγαλύτερες
φάσεις των γηπεδούχων
που όμως, λόγω της τακτικής, της επιλογής ή
της αδυναμίας του Ολυμπιακού να κάνει κάτι
περισσότερο, παρέμεναν
σταθερά γύρω από την
περιοχή του Βατσλίκ.
Έτσι, παρότι που σε όλο
το τελευταίο τέταρτο ο
Ολυμπιακός αμυνόταν
αποτελεσματικά,
ήρθε
μια φάση στο 92ο λεπτό
κατά την οποία η μπάλα
δεν απομακρύνθηκε σωστά. Σε μια προσπάθειά
του να γεμίσει με μια

τυφλή σέντρα, ο Ατζίλι
έβγαλε μια λόμπα που
πέρασε πάνω από όλους,
πάνω και από τον Βατσλίκ και στα δίχτυα για
το τελικό 1-1. Πλέον, την
επόμενη Τρίτη στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός
καλείται σίγουρα να κάνει στο γήπεδο πολύ περισσότερα απ' όσα έκανε
σε αυτό το πρώτο ματς,
απέναντι σε μια ομάδα
που έδειξε ότι αν την
αφήσεις να κάνει παιχνίδι μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
Μακάμπι Χάιφα (Μπαράκ Μπακχάρ / 4-3-3):
Κοέν, Κορνού (79' Μεναχέμ), Γκόλντμπεργκ, Πλάνιτς, Σούντγκρεν, Λαβί
(61' Φανί), Τσέρι, Μοχάμεντ, Χαζίζα, Ντέιβιντ
(60' Πιερό), Ατζιλί (50'
Ρουκάβιτσα).
Ολυμπιακός
(Πέδρο
Μαρτίνς / 4-2-3-1):
Βατσλίκ, Ρέαμπτσιουκ,
Σισέ, Μανωλάς, Βρσάλικο (81' Παπασταθόπουλος), Κανέ, Εμβιλά (72'
Μπουχαλάκης), Ζίνκερναγκελ (46' Αμπ. Καμαρά), Α. Καμαρά (46' Μ.
Καμαρά), Μασούρας (81'
Άβιλα), Τικίνιο.
Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία)
Βοηθοί: Κρίστιαν Γκίτελμαν (Γερμανία), Μάρκο
Αχμίλερ (Γερμανία)
Τέταρτος: Ρόμπερτ Σρέντερ (Γερμανία)

Λέφσκι – ΠΑΟΚ 2-0

Σοκ στη Σόφια!
Εφιαλτικό βράδυ στη
Σόφια για τον κακό
ΠΑΟΚ καθώς ηττήθηκε με 2-0 από την
Λέφσκι (των 16 διαθέσιμων παικτών) και
πλέον στην Τούμπα
πρέπει να παρουσιάσει
εντελώς διαφορετικό
πρόσωπο για να μην
υποστεί μέγα κάζο στο
Conference League.
Το μάθημα που πήρε
πέρσι στο Δουβλίνο δεν
έγινε μάθημα φέτος στη
Σόφια. Ο ΠΑΟΚ, όπως
πριν ένα χρόνο, εμφανίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν κάκιστος,

ασύνδετος, χωρίς το παραμικρό σημάδι ελπίδας.
Πέρσι στο Δουβλίνο ένα
γκολ του Ολιβέιρα είχε
περιορίσει τη ζημιά, φέτος το γκολ δεν ήρθε για
την ομάδα του Λουτσέσκου που έχει να ανέβει
ένα… βουνό (θέλει νίκη
με τρία γκολ) για να
περάσει στην επόμενη
φάση.
Απρόοπτο με Βιεϊρίνια
λίγο πριν την σέντρα
Τα απρόοπτα δεν έλειψαν ούτε από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της
νέας χρονιάς για τον

ανανεωμένο ΠΑΟΚ. Ο
αρχηγός του, Αντρέ Βιεϊρίνια, τέθηκε νοκ άουτ
λίγη ώρα πριν από την
σέντρα, λόγω ενοχλήσεων στη μέση, στη δεύτερη αναγκαστική αλλαγή
για τη θέση του δεξιού
μπακ.
Αρχικά, δύο ημέρες πριν
από το ματς προέκυψε ο
τραυματισμός του Λευτέρη Λύρατζη προκαλώντας μια μικρή αλλαγή
στα σχέδια του προπονητικού τιμ και προς στιγμή
έφερε τον Αντρέ Βιεϊρίνια στο δεξιό άκρο της
αμυντικής γραμμής. Τε-

λικά, αυτός που ξεκίνησε
ήταν ο Ζόαν Σάστρε.
Η πρώτη ενδεκάδα της
χρονιάς έμοιαζε να έχει
«κλειδώσει» εδώ και μέρες για τους «11» ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ
που είχαν το προβάδισμα
να ξεκινήσουν στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της
σεζόν κόντρα στη Λέφσκι. Όμως, προέκυψε το
πρόβλημα με τον Βιεϊρίνια…
Κάτω από τα δοκάρια
είδαμε για πρώτη φορά
σε επίσημο παιχνίδι τον
Ντόμινικ Κοτάρσκι. Οι Ίν-

γκασον και Κάργας αποτελούσαν το κεντρικό
δίδυμο και ο Ράφα Σοάρες κάλυψε το αριστερό
άκρο.
Οι
Αουγκούστο
και
Σβαμπ εξαρχής είχαν το
προβάδισμα και όντως οι
δύο που ξεκίνησαν στον
άξονα, ως εσωτερικοί μέσοι, με τους Α. Ζίβκοβιτς
και Κουαλιάτα στα δύο
«φτερά» της επίθεσης.
Ο Ντάντας επιλέχθηκε
από τον Λουτσέσκου για
να κινείται πίσω από τον

μοναδικό προωθημένο,
που ήταν ο Γιώργος Κούτσιας.
Η Λέφσκι παρατάχθηκε με τέσσερις απουσίες
βασικών
ποδοσφαιριστών (Στεφάνοφ, Κράεφ,
Τσουνάμι, Ποπόφ), τον
Φαν ντερ Κάαπ να μπαίνει την τελευταία στιγμή
στην ενδεκάδα και στον
πάγκο της βουλγαρικής
ομάδας να υπάρχουν
μόλις πέντε ποδοσφαιριστές.

