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Ο Τζορτζ Τσούνης
H συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας κάνει 

την Ε.Ε. πιο ασφαλή

99,4 εκ. ευρώ για 
τις επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας από τον 
Αναπτυξιακό Νόμο

Καβάλα
 Έπεσε τμήμα του Φρουρίου – 

Σοβαρές ζημιές σε οικία

Οταν οι παρεες γραφουν ιστορία
……

Σελ. 22

Α.Ο Καβάλα
Ξεκίνησαν 

οι επαφές με 
ποδοσφαιριστές 
– Ποιες είναι οι 

στοχευμένες θέσεις

Ξάνθη
Γνωστός «νταής» ο 
άντρας που έσφαξε 
πατέρα δύο παιδιών 

στα Κιμμέρια

Σελ. 12

Σελ. 8

Σελ. 11

ΕΛΓΑ | ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

ΧΩΡΑΦΙΑ ΕΓΙΝΑΝ 
"ΠΟΤΑΜΙΑ"
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ΛΥΣΗ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 



ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλ. 2510 231 033 
Fax: 2510 230 377  

e-mail: info@enachannel.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο. Ε. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Απόστολος Ατζεμιδάκης 

 
ΓΡΑΦΟΥΝ

Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
Παπάζογλου, Χριστίνα Νεφραίμ, 

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

Καστώρης

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

Η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται 
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού 

Επικρατείας, 
η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” 

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών 
εφημερίδων 

που έχουν την 
δυνατότητα 

καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.
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Μονόδρομος οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
γράφει 
ο Παναγιώτης Λιαργκόβας*

*Πρόεδρος του ΚΕΠΕ και του 
Εθνικού Συμβουλίου Παραγω-
γικότητας, καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διάβαζα πρόσφατα μια 
πολύ επίκαιρη μελέτη του 
Κέντρου Φιλελεύθερων 
Μελετών (ΚΕΦΙΜ) με τίτλο 
«Αυξανόμενο κόστος διαβί-
ωσης». Η μελέτη επιχειρεί 
να απαντήσει στο ερώτημα 
ποιες κυβερνητικές πολιτι-
κές (φορολογικές & ρυθ-
μιστικές) συμβάλλουν στο 
αυξημένο κόστος διαβίω-
σης στις ευρωπαϊκές χώρες. 
Οι χώρες που συμμετέχουν, 
επιπλέον της Ελλάδος, στη 
μελέτη είναι η Γερμανία, 
η Πολωνία, η Ιταλία και η 
Ρουμανία. Η εξέταση των 
παραγόντων που συμβάλ-
λουν στην «ακρίβεια» έχει 

ιδιαίτερη σημασία και για 
την Ελλάδα, η οποία στην 
παρούσα συγκυρία αντι-
μετωπίζει, όπως και άλλες 
χώρες, τις έκτακτες επιπτώ-
σεις του τραγικού πολέμου 
στην Ουκρανία, την ώρα, 
όμως, που εισοδήματα, 
απασχόληση και επενδύ-
σεις ακόμα διατηρούν την 
κληρονομιά της κρίσης της 
προηγούμενης δεκαετίας.

Στη χώρα μας, όπως τυπι-
κά συμβαίνει στις χώρες 
με συγκριτικά χαμηλότε-
ρο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τα 
αγαθά είναι ακριβότερα 
από τις υπηρεσίες σε σχέση 
με το μέσο εισόδημα των 
καταναλωτών. Αντιθέτως, 
στις χώρες με υψηλότερο 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναλο-
γικά ακριβότερες είναι οι 
υπηρεσίες και αναλογικά 
φθηνότερα τα αγαθά. Τα 
προβλήματα στην εφοδι-

αστική αλυσίδα λόγω της 
πανδημίας και η ενεργεια-
κή κρίση που διογκώθηκε 
λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία ώθησαν προς τα 
πάνω τις τιμές, επιδεινώνο-
ντας σημαντικά το βιοτικό 
επίπεδο των ελληνικών 
νοικοκυριών. Επιπλέον, το 
κόστος της προσαρμογής 
σε ένα πρότυπο ανάπτυξης 
και διαβίωσης που να είναι 
συμβατό με την επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων 
βρίσκεται ακόμα μπροστά 
μας, τόσο ως Ελλάδα όσο 
ως Ευρώπη και πλανήτης.

Η διάρκεια και η ένταση της 
προσαρμογής είναι ακόμα 
σε μεγάλο βαθμό μη προσ-
διορισμένα μεγέθη, αλλά 
ήδη είναι σαφές ότι το κό-
στος της προσαρμογής θα 
είναι μεγάλο. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για χώρες όπως 
η Ελλάδα, που υστερούν σε 

κρίσιμους τομείς (όπως αυ-
τός της ενεργειακής απο-
δοτικότητας) και δεν έχουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
επικείμενη μαζικοποίηση 
των αγαθών και υπηρεσιών 
που θα διευκολύνουν τη 
μετάβαση. Η μελέτη ανα-
δεικνύει δύο παράγοντες 
που συμβάλλουν σημαντι-
κά στη διατήρηση του επι-
πέδου του πληθωρισμού 
πάνω από το μέσο επίπεδο 
των άλλων χωρών της ευ-
ρωζώνης. Ο πρώτος παρά-
γοντας είναι η φορολογία.

Στα χρόνια της δημοσιο-
νομικής κρίσης, η υψηλή 
φορολογία ενίσχυσε το 
φαινόμενο της ακρίβειας, 
καθώς, ενώ οι μισθοί έπε-
φταν, οι φόροι κράτησαν 
σε υψηλά επίπεδα τις τιμές 
των προϊόντων. Ας θυμη-
θούμε τις αυξήσεις ΦΠΑ τα 
έτη 2005, 2010 και 2016, 

όταν, μάλιστα, οι αυξήσεις 
αυτές συνοδεύτηκαν και 
από σημαντικές μετατάξεις 
κατηγοριών αγαθών από 
χαμηλότερους συντελεστές 
σε υψηλότερους. Ή τις αυ-
ξήσεις στον ΕΦΚ κυρίως το 
2009 και το 2017 στα καύ-
σιμα, που αποτελούν βασι-
κή εισροή της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και συγκεκριμένα 
συμβάλλουν στην αύξηση 
των τιμών σε όλο το φάσμα 
αγαθών και υπηρεσιών.

Ο δεύτερος παράγοντας 
που συντηρεί τις τιμές σε 
συγκριτικά υψηλότερο επί-
πεδο είναι το θεσμικό και 
ρυθμιστικό περιβάλλον της 
χώρας. Παρά την πρόοδο 
που έχει πραγματοποιηθεί 
τα τελευταία χρόνια, το θε-
σμικό περιβάλλον συνεχίζει 
να έχει στη χώρα μας ση-
μαντικές αρνητικές επιπτώ-
σεις στο κόστος διαβίωσης. 

Στις σχετικές κατατάξεις, 
η Ελλάδα εξακολουθεί 
να υπολείπεται σημαντικά 
έναντι των άλλων χωρών. 
Αυτό σημαίνει ότι η συνέ-
χιση και ολοκλήρωση των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων σε αγορές προϊόντων 
και υπηρεσιών -και ειδικά 
σε αγορές δικτύων-, η συ-
νέχιση της μεταρρύθμισης 
του φορολογικού συστήμα-
τος σε φόρους κατανάλω-
σης αλλά και στην εργασία 
και παραγωγή και η προώ-
θηση του εκσυγχρονισμού 
της δικαιοσύνης είναι ανα-
γκαίες. Αποτελούν μονό-
δρομο για την ανόρθωση 
της παραγωγικής βάσης 
και, άρα, την ενίσχυση της 
παραγωγικότητας και τη δι-
ατηρήσιμη αύξηση εισοδη-
μάτων αλλά, ταυτόχρονα, 
και μείωσης των τιμών των 
αγαθών.

Ερντογάν όπως... Μεντερές;
γράφει 
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ηταν 17 Σεπτεμβρίου 
1961, στις 14:15. Σε ένα 
μικρό νησάκι στον Μαρ-
μαρά, το Ιμραλί, εκεί όπου 
σήμερα είναι φυλακισμένος 
ο Οτσαλάν, ένας άνδρας 
ξυρισμένος, δεμένος με 
χειροπέδες, φορώντας τον 
άσπρο χιτώνα των μελλο-
θανάτων, οδηγείται στην 
αγχόνη… Στο στήθος του 
είναι κρεμασμένο ένα χαρ-
τί, στο οποίο αναγράφονται 
το αδίκημα («παραβίαση 
του Συντάγματος») και η 
ποινή («θάνατος διά απαγ-
χονισμού»)!

Ενας στρατιώτης κλοτσάει 
το σκαμνί και το σώμα του 
καταδικασμένου άνδρα πέ-
φτει στο κενό… Ο Αντνάν 
Μεντερές, ο ένατος πρω-
θυπουργός της Τουρκίας, 
μετά από σπασμούς λίγων 
δευτερολέπτων αφήνει την 
τελευταία του πνοή!

Λίγο πριν είχαν εκτελεστεί, 
επίσης διά απαγχονισμού, 
δύο στενοί συνεργάτες του 
- ο υπουργός Εξωτερικών 
Φατίν Ζορλού και ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χασάν 
Πολατκάν.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
κάνουν έναν παραλληλι-
σμό ανάμεσα στον Μεντε-
ρές και τον Ερντογάν. Είναι 
υπερβολή; Ας δούμε τα γε-
γονότα…

Ο Μεντερές, όπως και ο 
Ερντογάν, ήταν η πολιτι-
κή απάντηση της συντη-
ρητικής, βαθιάς τουρκικής 
Ανατολίας στον -με πολλά 
εισαγωγικά- «εκσυγχρονι-
στικό κεμαλισμό».

Η νίκη του κόμματός του 

το 1950, του Δημοκρατι-
κού Κόμματος, έσπασε το 
μονοκομματικό σύστημα 
που υπήρχε μέχρι τότε στη 
χώρα. Από το 1930 και μέ-
χρι τη νίκη του Μεντερές, 
το μόνο κόμμα που επιτρε-
πόταν να υπάρχει και κυ-
βερνούσε την Τουρκία ήταν 
το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό 
Κόμμα του Μουσταφά Κε-
μάλ Ατατούρκ.

Οπως και ο Ερντογάν, έτσι 
και ο Μεντερές στην αρχή 
της θητείας του είχε βελτι-
ώσει σημαντικά το βιοτικό 
επίπεδο των Τούρκων, με 
αποτέλεσμα - όπως ο Ερ-
ντογάν- έτσι και ο Μεντε-
ρές να κερδίζει με άνεση 
τις εκλογές τόσο του 1954 
όσο και του 1957.

Ομως, όπως συμβαίνει και 
σήμερα με τον Ερντογάν, 
η δημοφιλία του Μεντερές 
άρχισε να καταρρέει όταν 
τα πράγματα στην οικονο-
μία άρχισαν να πηγαίνουν 
από το κακό στο χειρότερο.

Οπως και ο Ερντογάν, έτσι 
και ο Μεντερές στην προ-
σπάθειά του να ανακάμψει 
προσπάθησε να παίξει το 
χαρτί του εθνικισμού. Εί-
ναι αυτός που υποκίνησε 
και οργάνωσε την ελληνική 
«Νύχτα των κρυστάλλων», 
δηλαδή το πογκρόμ των 
Ελλήνων της Κωνσταντι-
νούπολης τον Σεπτέμβριο 
του 1955.

Μέσα σε μόλις εννέα ώρες 
ένας αφιονισμένος όχλος, 
που καθοδηγήθηκε με κε-
ντρική εντολή, από ντυμέ-
νους με πολιτικά Τούρκους 
στρατιωτικούς, αστυνομι-
κούς και στρατοχωροφύ-
λακες, εξαφάνισε τη μέχρι 
τότε ακμάζουσα κοινότητα 
των Ελλήνων της Πόλης.

Η αφορμή γνωστή: η ψευ-
δής είδηση, που διακίνησε 
το καθεστώς Μεντερές, για 
δήθεν καταστροφή του σπι-
τιού του Κεμάλ Ατατούρκ 
στη Θεσσαλονίκη από βόμ-
βα, που υποτίθεται έβαλαν 
οι «κακοί» Ελληνες.

Ακόμα, όπως και ο Ερντο-
γάν, έτσι και ο Μεντερές 
προκάλεσε ένταση Ελλά-
δος και Τουρκίας με αφορ-
μή το Κυπριακό. Ομως, και 
στο εσωτερικό η πορεία 
των δύο Τούρκων πολι-
τικών έχει κοινά σημεία… 
Οπως και ο Ερντογάν, έτσι 
και ο Μεντερές άρχισε να 
αντιμετωπίζει αντιδράσεις… 
Και πρώτα μέσα στο κόμμα 
του.

Οπως και ο Ερντογάν, έτσι 
και ο Μεντερές ήρθε σε 
μετωπική σύγκρουση με 
την αντιπολίτευση. Οπως 
και ο Ερντογάν, έτσι και ο 
Μεντερές αντέδρασε με 
σκληρά αντιδημοκρατικά 
μέτρα κατά της αντιπολί-
τευσης. Φυλάκισε δημοσιο-
γράφους, επέβαλε αυστηρή 
λογοκρισία και οργάνωσε 
βίαια επεισόδια, από δήθεν 
«αγανακτισμένους» Τούρ-
κους, σε όποιον τον αντιπο-
λιτευόταν!

Οπως και σήμερα με τον 
Ερντογάν, έτσι και με τον 
Μεντερές αυτοί που αντι-
δρούσαν έντονα στην αυ-
ταρχική πολιτική του ήταν 
οι φοιτητές και οι διανοού-
μενοι.

Οπως και σήμερα με τον 
Ερντογάν, έτσι και με τον 
Μεντερές πολλοί στρατιω-
τικοί, που παραδοσιακά εί-
ναι οι θεματοφύλακες του 
κεμαλισμού στην Τουρκία, 
βρέθηκαν απέναντι.

Η διαφορά Ερντογάν - Με-
ντερές είναι ότι, τότε, ο 
στρατός ήταν ακόμα πα-
ντοδύναμος.

Και γι’ αυτό κανείς δεν εξε-
πλάγη από το πραξικόπημα 
που έκανε το 1960 ο στρα-
τηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ.

Ο Μεντερές και εκατοντά-
δες στελέχη του κόμματός 
του συνελήφθησαν.

Αντίθετα, ο Ερντογάν αντι-
μετώπισε το πραξικόπημα 
του 2016 και αντί να τον 
οδηγήσουν στη φυλακή, 
οδήγησε αυτός χιλιάδες 
στρατιωτικούς και κρατι-
κούς λειτουργούς στις φυ-
λακές.

Το ατιμωτικό και άδοξο 
τέλος του Μεντερές κάνει, 
ίσως, ακόμα πιο κατανοη-
τό το γεγονός ότι το καθε-
στώς Ερντογάν θα παλέψει 
με νύχια και με δόντια να 
κρατηθεί στην εξουσία. Με 
κάθε τρόπο.

Μια πιθανή ήττα του Τούρ-
κου Προέδρου στις προ-
σεχείς εκλογές εύκολα θα 
μπορούσε να οδηγήσει τον 
Ερντογάν στο εδώλιο του 
κατηγορουμένου, όπως 
τότε, με τον Μεντερές… Με 
τις ίδιες κατηγορίες, όπως 
αυτές που αντιμετώπισε ο 
Μεντερές: διαφθορά, αντι-
λαϊκή πολιτική και παρα-
βίαση του Συντάγματος… 
Ηδη, η αντιπολίτευση στην 
Τουρκία κατηγορεί γι’ αυτά 
τον Τούρκο Πρόεδρο.

Μόνο μία κατηγορία από 
αυτές που αντιμετώπισε 
ο Μεντερές είναι βέβαιο 
ότι δεν θα αντιμετώπιζε ο 
Ερντογάν, αν τα πράγματα 
έφταναν σε ανάλογο ση-

μείο: αυτή του ανθελληνι-
σμού!

Και αυτό γιατί σήμερα οι 
Τούρκοι πολιτικοί διαγκω-
νίζονται σε προκλητικότητα 
έναντι της Ελλάδος!

ΥΓ.: Επειδή μπορεί κάποιοι 
να θεωρήσουν ότι με τη 
σύγκριση Ερντογάν - Με-
ντερές εύχομαι ο Τούρκος 
Πρόεδρος να έχει την τύχη 
του Μεντερές, να διευκρι-
νίσω ότι προσωπικά είμαι 
από αυτούς που εύχονται 
στον Ερντογάν να μακρο-
ημερεύσει. Καθ’ υπερβολή, 
δε, εύχομαι ο Θεός να μας 
κόβει δευτερόλεπτα από τη 
ζωή μας (δεν είναι για πα-
ραπάνω) και να του δίνει 
χρόνια, για να συνεχίσει να 
υπάρχει στην πολιτική σκη-
νή της Τουρκίας. Μας προ-
καλεί ένταση και προβλή-

ματα, είναι αλήθεια, αλλά 
ταυτόχρονα απομονώνει 
την Τουρκία, αναδεικνύει 
με τον καλύτερο τρόπο την 
τουρκική επιθετικότητα και 
κυρίως, γιατί δεν είμαι σί-
γουρος ότι όποιος και αν 
έρθει μετά τον Ερντογάν 
δεν θα είναι χειρότερος!
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Καβάλα
Πνιγμός γυναίκας στην ακτή της Ραψάνης

Μια γυναίκα πνίγηκε 
στην παραλία της Ρα-
ψάνης στην Καβάλα 
το πρωί της Πέμπτης 
23 Ιουνίου.

Η γυναίκα σύμφωνα με 
μαρτυρίες ανασύρθη-
κε χωρίς τις αισθήσεις 
της από τη θάλασσα. 
Ο ναυαγοσώστης που 

ήταν στην παραλία προ-
σπάθησε να της κάνει 
ΚΑΡΠΑ ενώ στο σημείο 
έφτασε άμεσα η Μονά-
δα Επειγόντων περιστα-
τικών του ΕΚΑΒ και ένα 
ακόμα ασθενοφόρο. Η 
γυναίκα διασωληνώθηκε 
επί τόπου ωστόσο δεν τα 
κατάφερε.

Καβάλα
Γέμισε με πλαγκτόν το λιμανάκι των Σφαγείων
Κάθε χρόνο, τέτοια επο-

χή, στη θαλάσσια περιο-

χή της Καβάλας εξαιτίας 

της ανόδου της θερμο-

κρασίας, παρατηρείται 

η ύπαρξη του φυτοπλα-

γκτόν στις ακτές, ωστό-

σο η κατάσταση στα 

Σφαγεία όπως φαίνεται 

και από την φωτογραφία 

είναι άσχημη.

Καβάλα 
Νέα πολύωρη διακοπή ύδρευσης στο Παληό Καβάλας

Ο Επικεφαλής της πα-
ράταξης “Ο Τόπος της 
Ζωής Μας”  Μάκης 
Παπαδόπουλος προ-
χώρησε στην παρακά-
τω ανακοίνωση : 

Με τα “μπράβο” και τις 
κολακείες στη διοίκηση 
του Δήμου Καβάλας δεν 
διορθώνονται τα προ-
βλήματα.
Οι κάτοικοι και οι τουρι-
στικές επιχειρήσεις του 
Παληού δοκιμάζονται 
και πάλι από νέα πολύ-
ωρη διακοπή νερού, εν 
μέσω καλοκαιριού και 
αυξημένης τουριστικής 
κίνησης…
Και σαν να μην έφταναν 
όλα αυτά, στην οδό Κα-
ρυωτάκη στο Παληό, η 
ΔΕΥΑΚ έσκαψε ένα χα-
ντάκι μέσα σε αυτή την 
εβδομάδα και, επειδή 
μεσολαβεί Σαββατοκύ-
ριακο, θα πάει τώρα την 

επόμενη εβδομάδα να 
το κλείσει. Αντίθετα, θα 
μπορούσε να κάνει έναν 
άλλο προγραμματισμό 
και να μην αφήνει για 
τόσες μέρες τις τρύπες 
ανοιχτές, ειδικά ενό-
ψει Σαββατοκύριακου. 
Εξάλλου, είναι καλοκαί-
ρι, κυκλοφορούν παιδιά, 
υπάρχει τουριστική κί-
νηση στο Παληό και ένα 
τέτοιο χαντάκι είναι επι-
κίνδυνο.
Επιπλέον, οι κάτοικοι 
ανησυχούν μήπως η 
ΔΕΥΑΚ φτιάξει υπέργεια 
κατασκευή στο συγκεκρι-
μένο σημείο μπροστά και 
πάνω στο πεζοδρόμιο, με 
αποτέλεσμα να εμποδί-
ζεται η χρήση του πεζο-
δρομίου και η κίνηση πε-
ζών και παιδιών. Οι ίδιοι 
οι κάτοικοι θεωρούν πως 
η όποια υπέργεια κατα-
σκευή θα ήταν προτιμό-
τερο να δημιουργηθεί 

(αν δημιουργηθεί) στην 
απέναντι πλευρά που 
είναι ανοιχτός κοινόχρη-
στος χώρος, και όχι από 
την πλευρά του πεζο-
δρομίου όπου θα μπο-
ρούσαν να κατασκευα-
στούν παγκάκια για τους 
κατοίκους.
Αν όντως ο Δήμος σχεδι-
άζει να φτιάξει μία υπέρ-
γεια κατασκευή στο συ-
γκεκριμένο σημείο, είναι 
πραγματικά απαράδεκτο 
και απορούμε ποιος σκέ-
φτηκε κάτι τέτοιο.
Οι δημότες θέλουν λύ-
σεις που να λύνουν τα 
προβλήματα και όχι να 
δημιουργούν περισσότε-
ρα.

Την δική του απάντηση 
έδωσε ο Πρόεδρος της 
ΔΕΥΑ Καβάλας Απόστο-
λος Χρόνης.



Ένα νέο έργο για τη 
βελτίωση των υποδο-
μών ύδρευσης στον 
Δήμο Παγγαίου, με 
παρεμβάσεις σε όλους 
τους οικισμούς του 

Δήμου και με προϋ-
πολογισμό 5 εκ. ευρώ 
δρομολογείται στην 
περιοχή.

«Τα τελευταία χρόνια 

ολοκληρώσαμε μεγάλα 
έργα, ώστε να υπάρχει 
αυτήν την περίοδο επάρ-
κεια νερού ύδρευσης σε 
όλους τους οικισμούς 
του Δήμου μας. Παράλ-
ληλα, παρακολουθώντας 
την ραγδαία οικιστική 
ανάπτυξη της περιοχής 
μας σχεδιάσαμε, μελε-
τήσαμε και πετύχαμε τη 
χρηματοδότηση ενός 
νέου έργου συνολι-
κού προϋπολογισμού 
5.000.000 ευρώ που θα 
υπερκαλύπτει τις μελ-
λοντικές απαιτήσεις του 
Δήμου μας. Γιατί εμείς 
δεν παρακολουθούμε 
τις εξελίξεις, απλά δια-

μορφώνουμε το μέλλον 
μας», αναφέρει ο Δή-
μαρχος Παγγαίου, Φίλιπ-
πος Αναστασιάδης.

Ποιες παρεμβάσεις πε-
ριλαμβάνει το έργο

• Αντικατάσταση και 
αναβάθμιση του Η/Μ 
εξοπλισμού στις υφι-
στάμενες Υδρευτικές 
Γεωτρήσεις στη θέση 
Μονόλιθος

• Ανόρυξη και αξιοποί-
ηση 2 νέων γεωτρή-
σεων στο Παγγαίο 
όρος πλησίον του 
οικισμού Γαληψού 
συνολικά 280 m3 

προκειμένου να κα-
λύψει τις ανάγκες 
του οικισμού Ορφα-
νίου και των παρα-
λιών Ορφανίου και 
Οφρυνίου

Επίσης, προβλέπεται η 
κατασκευή 5 νέων δεξα-
μενών ύδρευσης 1.000 
m3 έκαστη στις περιοχές:

• Μονόλιθος
• Ορφάνι
• Οφρύνιο
• Γαληψός
• Μουσθένη

Ξεκινάει επίσης η κατα-
σκευή νέου υδρευτικού 

δικτύου συνολικού μή-
κους 13.500 μέτρων για 
μεταφορά νερού στις 
παραλίες:

• Φωλιάς
• Μυρτοφύτου
• Ελαιοχωρίου
• Νέας Περάμου και 

αμμόλοφων

Τέλος, λόγω της κλιματι-
κής κρίσης, προβλέπεται 
η Εγκατάσταση Ηλεκτρο-
παραγωγού Ζεύγους 
(Γεννήτρια) ονομαστικής 
ισχύος 350 kVA για χρή-
ση σε έκτακτη ανάγκη.
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Δήμος Παγγαίου
Η ύδρευση αναβαθμίζεται με 5 εκ. ευρώ

Η ανακοίνωση της ΟΜ 
Παγγαίου του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ αναφέρει σχετικά:

«Το κλείσιμο των ΕΛΤΑ 
Νέας Περάμου έρχεται 
ως συνέχεια της πολιτι-
κής διάλυσης του δημο-
σίου τομέα, προς όφελος 
των ιδιωτικών συμφερό-
ντων, την οποία εφαρ-
μόζει απαρέγκλιτα η Κυ-
βέρνηση της ΝΔ. Πιστή 
στο δόγμα αποψίλωσης 
των δημοσίων υπηρεσι-
ών, αφήνει τη δημοτική 
ενότητα Ελευθερών (με 
15.000 μόνιμους κατοί-
κους και 50.000 επισκέ-
πτες) χωρίς ταχυδρομι-
κές υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας και οικονομικά 
προσιτές για τους πολί-
τες, χρηματοοικονομικές 
και τραπεζοασφαλιστι-
κές υπηρεσίες, προϊόντα 
δικτύου λιανικής και 
υπηρεσίες ταχυμεταφο-
ράς. Το υποκατάστημα 
στη Νέα Πέραμο εξυπη-
ρετούσε κυρίως πολίτες 
μεγάλης ηλικίας, ευάλω-
τους, χωρίς πρόσβαση σε 
ψηφιακά μέσα.

Η απαξίωση της περιο-
χής συντελείται με συ-
στηματικό τρόπο. Το 
κλείσιμο των ΕΛΤΑ έρ-
χεται να προστεθεί στο 
δρομολογημένο κλείσιμο 
του υποκαταστήματος 

της Τράπεζας Πειραιώς 
στη Ν. Πέραμο, και στην 
παύση λειτουργίας της 
Εθνικής Τράπεζας στην 
Ελευθερούπολη.

Οι πολιτικές συρρίκνω-
σης και ερήμωσης της 
υπαίθρου που ακολουθεί 
η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας, έχουν φέ-
ρει σε απόγνωση τους 
κατοίκους του Δήμου 
Παγγαίου, οι οποίοι βρί-
σκονται στη δίνη της 
ακρίβειας, της απαξίω-
σης, της εγκατάλειψης. 
Αντί η εφαρμογή ανα-
πτυξιακών πολιτικών 
στήριξης και ενίσχυσης 
των απομακρυσμένων, 

ακριτικών περιοχών της 
χώρας, και των υποδο-
μών σε αυτές, να απο-
τελεί προτεραιότητα για 
την κυβέρνηση, βλέπου-
με να συμβαίνει το ακρι-
βώς αντίθετο.

Καλούμε την τοπική κοι-
νωνία να απαντήσει δυ-
ναμικά στην απαξίωση 
της περιοχής. Ζητάμε 
από τους κυβερνητικούς 
βουλευτές και τις υπό-
λοιπες κομματικές οργα-
νώσεις να πάρουν θέση 
και να αποδοκιμάσουν 
την υποβάθμιση των δη-
μόσιων υπηρεσιών της 
περιοχής»

 
Πάντως αν αυτό δεν είναι κλιματική αλ-
λαγή τότε τι στο καλό είναι ποιος ξέρει 
να μας πει; Χιλιάδες στρέμματα με καλ-
λιέργειες σε Καβάλα, Ξάνθη και Σέρρες 
υπέστησαν καταστροφές και  οι αγρότες 
είδαν τους κόπους τους να εξαφανίζο-
νται. Το μέλλον ζοφερό καθώς αν σκε-
φτεί κάποιος ότι το κόστος παραγωγής 
είναι δυσθεώρητο και ότι παραγωγή πλέ-
ον δεν θα υπάρξει… ο χειμώνας θα είναι 
δύσκολος. Για όλους του μικρομεσαίους 
οικονομικά.

Μικρογραφίες

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παγγαίου για ΕΛΤΑ Νέας Περάμου
Η κυβερνητική απαξίωση της περιοχής 
συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς

Οι αγώνες θα πραγ-
ματοποιηθούν στο 
υπερσύγχρονο δημο-
τικό στάδιο της Ελευ-

θερούπολης στο οποίο 
γίνονται οι τελευταίες 
εργασίες για να φι-
λοξενηθεί το μεγάλος 

αθλητικό γεγονός που 
θα φέρει στην περιο-
χή αθλητές απ’ όλη τη 
Βόρεια Ελλάδα και τη 
Λήμνο.

Στην τελική ευθεία της 
προετοιμασίας του βρί-
σκεται ο Δήμος Παγγαί-
ου για τη φιλοξενία του 
Πανελλήνιο Πρωταθλή-
ματος Στίβου Κ-16 (1ος 
Όμιλος) που θα διεξα-
χθεί στο ανακαινισμένο 
και σύγχρονο Δημοτικό 
Στάδιο της Ελευθερού-
πολης την Παρασκευή 1 
και Σάββατο 2 Ιουλίου 
2022!

Η διοργάνωση αυτή έρ-
χεται ως συνέχεια με-

γάλων αθλητικών γε-
γονότων της περιοχής 
αναφορικά με τον κλασ-
σικό αθλητισμό, όπως 
το τουρνουά «Ευαγγε-
λίδεια-Σπανίδεια» του 
ΟΚΑΚ με περισσότερα 
από 500 παιδιά από όλη 
τη Βόρεια Ελλάδα, όπως 
οι διασυλλογικοί αγώνες 
κ.α. Πλέον ο Δήμος Παγ-
γαίου και η Ελευθερού-
πολη έχουν κερδίσει την 
εμπιστοσύνη του ΣΕΓΑΣ 
για τη φιλοξενία σπου-
δαίων αγώνων, όπως το 
Πανελλήνιο που θα φέ-
ρει στην περιοχή περισ-
σότερα από 1000 άτο-
μα! Το γεγονός μάλιστα 
ότι για 2η συνεχόμενη 
χρονιά ο ίδιος αγώνας 

διεξάγεται στο ίδιο γή-
πεδο, αποτελεί τρανό 
παράδειγμα της εκτίμη-
σης που τρέφουν στην 
Ομοσπονδία στο Δήμο 
Παγγαίου. Απ’ την άλλη 
και ο Δήμος θέλει να φι-
λοξενεί τέτοιους αγώνες, 
γι’ αυτό και ο δήμαρχος 
Φίλιππος Αναστασιάδης 
ευχαρίστησε γραπτώς 
τον ΣΕΓΑΣ για την εμπι-
στοσύνη του.

Σύμφωνα με τον Πρόε-
δρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Παγγαίου και 
εντεταλμένο σύμβου-
λο αθλητισμού Χρήστο 
Μποσμπότη, τις τελευ-
ταίες ημέρες στο στάδιο 
μπαίνουν οι τελευταίες… 

πινελιές, προκειμένου να 
είναι όλα έτοιμα για τους 
αγώνες, με σήμανση του 
διαδρόμου επί κοντώ και 
βελτίωση των σκαμμά-
των αλμάτων, από το το 
προσωπικό του Δήμου 
Παγγαίου.

Όπως συμβαίνει σε τέ-
τοιες περιπτώσεις η ζή-
τηση δωματίων για να 
φιλοξενηθεί ο κόσμος 
που θα έρθει στην πε-
ριοχή από μακριά είναι 
μεγάλη, γι’ αυτό και ο 
Δήμος Παγγαίου έχει δη-
μιουργήσει ένα link όπου 
μπορούν να διευκολυν-
θούν για την εύρεση κα-
ταλύματος.

Δήμος Παγγαίου
Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το Πανελλήνιο στίβου Κ-16
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Απολογισμός 1000 ημέρων Δημαρχου Νεστου
Στην εκπομπή «εξελί-
ξεις» και τον Γιάννη 
Χατζηεμμανουήλ, φιλο-
ξενήθηκε ο δήμαρχος 
Νέστου Σάββας Μιχα-
ηλίδης, ο οποίος έκανε 
απολογισμό 1000 ημέ-
ρων, παρουσιάζοντας, το 
έργο και τις δράσεις που 
ανέλαβε στο πλαίσιο του 
ετήσιου ολοκληρωμένου 
προγράμματος δράσης.

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

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

«Ζωντάνεψε» το συντριβάνι στη Χρυσούπολη

Άλλαξε όψη το κέντρο 
της Χρυσούπολης-Κα-
τασκευάζεται και νέο 
πεζοδρόμιο σε έναν 

από τους πιο πολυσύ-
χναστους δρόμους

Άλλαξε όψη το κέντρο 

της Χρυσούπολης του 
Δήμου Νέστου, καθώς 
το συντριβάνι της πλα-
τείας Παναδρέου απέ-

κτησε… ζωή.

Συνεργεία του Δήμου 
Νέστου ολοκλήρωσαν 
τις εργασίες αποκατά-
στασης, το καθάρισαν, το 
συντήρησαν και το έθε-
σαν σε λειτουργία, ομορ-
φαίνοντας την περιοχή.

Παράλληλα, κατασκευ-
άζεται νέο πεζοδρόμιο 
από το σούπερ μάρκετ 
του Σκλαβενίτη μέχρι την 
Τράπεζα Eurobank. «Η 
προσπάθεια μας για να 
ομορφαίνει ο τόπος μας 
συνεχίζεται», αναφέρει 
στο μήνυμά του ο Δή-
μαρχος Νέστου, Σάββας 
Μιχαηλίδης.

Κεραμωτή Καβάλας
Η μοναδικής ομορφιάς αμμόγλωσσα που θυμίζει τροπικό νησί

Μια από τις πιο όμορ-
φες πόλης της Ελλά-
δας είναι η Καβάλα.

Πρόκειται για μια ιστο-
ρική, πανέμορφη πόλη, 
αμφιθεατρικά χτισμένη 

δίπλα στη θάλασσα, που 
συνδυάζει όλα όσα μπο-
ρούν να συγκινήσουν 
έναν επισκέπτη, όποια 
εποχή κι αν επιλέξει να 
την επισκεφθεί

Η Καβάλα συνδυάζει 
βουνό και θάλασσα, γρα-
φικότητα και σύγχρονη 
ζωή, αρχαιολογικές πε-
ριηγήσεις και συναρπα-
στικές εκδρομές, πολιτι-
στική δράση και ηρεμία 

μέσα στη φύση. Μία από 
τις περιοχές που αξίζει 
να επισκεφθεί κανείς, 
είναι η Κεραμωτή Καβά-
λας.

Η Κεραμωτή διαθέτει 
τη μοναδική στην περι-
φέρεια της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 
«Αμμόγλωσσα». Βραβευ-
μένη με Γαλάζια Σημαία 
2018 ξεχωρίζει για το 
εντυπωσιακό της σχή-
μα που θυμίζει γλώσσα. 
Πρόκειται για λωρίδα 
γης που εισχωρεί στην 
θάλασσα και αποτελείται 
κυρίως από αμμουδιές 
και πεύκα. Οι καλές πα-
ραλίες για τους λουό-
μενους βρίσκονται στην 

νότια πλευρά –προς 
Θάσο – και κοιτούν τη 
νησίδα Θασοπούλας.

Κρυστάλλινα νερά, 
χρυσαφένια άμμος 
στην Κεραμωτή Καβά-
λας

Η Αμμόγλωσσα Κερα-
μωτής ανήκει στο Δήμο 
Νέστου, της Περιφερει-
ακής Ενότητας Καβάλας 
και συγκεκριμένα στη 
Δημοτική Ενότητα Κερα-
μωτής. Η παραλία Αμμό-
γλωσσα Κεραμωτής βρί-
σκεται κοντά στο λιμάνι 
της Κεραμωτής και απέ-
χει 40 km ΝΑ. της πόλης 
της Καβάλας.

Ήλιος, θάλασσα, κρυ-
στάλλινα νερά, χρυσα-
φένια άμμος, θυμίζει 
ατόλλη σε τροπικό νησί. 
Η παραλία έχει μήκους 5 
km έχει ένα μικρό τμήμα 
της, οργανωμένο με ξα-
πλώστρες και ομπρέλες, 
γύρω από τα beach bar, 
αλλά το μεγαλύτερο μέ-
ρος της είναι ελεύθερο. 
Στο πευκοδάσος που 
βρίσκεται πίσω από την 
παραλία, βρίσκουν κατα-
φύγιο πολλά αποδημητι-
κά πουλιά, όπως ο λευ-
κοτσικνιάς και αποτελεί 
ιδανικό μέρος για πικ νικ. 
Ακριβώς απέναντι από 
την παραλία Αμμόγλωσ-
σα υπάρχουν τα νησιά 
Θασοπούλα και Θάσος.
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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.

Έχω γράψει και στο πα-
ρελθόν ότι ο Ιούνιος εί-
ναι για τον τόπο μας την 
όμορφη Καβάλα ο μήνας 
της ανακήρυξης των επι-
τίμων δημοτών της πό-
λης. Συνδυάζεται με την  
απόδοση τιμής στην Απε-

λευθέρωση της πόλης το 
1913 και είναι η ευκαιρία 
να τιμηθούν σημαντικά 
πρόσωπα για την προσφο-
ρά τους στο Έθνος και φυ-
σικά στην Καβάλα. Βέβαια 
στο διάβα των χρόνων ο 

θεσμός αυτό αποτέλεσε 
και πεδίο για .. διάφορες 
σκοπιμότητες , ανάλογα 
την εποχή τις συγκυρίες 
το καθεστώς που επικρα-
τούσε στην χώρα. Επίτι-
μοι δημότες έχουν γίνει ο 

Πατριάρχης, Πρόεδροι της 
Δημοκρατίας, πρωθυπουρ-
γοί, Στρατηγοί, βιομήχανοι, 
καπνέμποροι,  διευθυντές 
Τραπεζών .. ξένα πρόσωπα 
κ.α. Σύντομα θα ολοκλη-
ρώσω μια έρευνα για όλα 
το πρόσωπα αυτά και θα 
σας την παρουσιάσω..

ΟΙ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ
Σε μια όμορφη εκδήλωση 
και σε θερμό κλίμα συγκί-

νησης, παρουσία πολλών 
εκπροσώπων της τοπικής 
πολιτικής, εκκλησιαστικής 
και στρατιωτικής Αρχής, 
και πολιτών, και υπό τους 
ήχους του Χατζηδάκη και 
του Θεοδωράκη, πραγ-
ματοποιήθηκε το βράδυ 

της περασμένης  Πέμπτης 
23 Ιουνίου, στη Μεγάλη 
Λέσχη, η αναγόρευση σε 
επίτιμους δημότες Καβά-
λας του τέως Δημάρχου 
Νυρεμβέργης, Dr. Ulrich 
Maly, και του Αρχιμαν-

δρίτη Dr. Απόστολου Κα-
βαλιώτη. Σύμφωνα με το 
δελτίο τύπου του Δήμου 
Καβάλας ο τιμητικός τίτλος 
δόθηκε  βάσει ομόφωνης 
απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που ελήφθη 

στις 27 Ιανουαρίου 2022 
και την οποία ανέγνωσε ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. Καβά-
λας.
Ο Dr. Ulrich Maly ανακη-
ρύχθηκε επίτιμος δημότης  
για την συνεισφορά του 
στον απόδημο ελληνισμό 
της Νυρεμβέργης και στην 
Καβάλα, ο δε, Δρ. Απόστο-
λος Καβαλιώτης το πο-
λύπλευρο ανθρωπιστικό, 
κοινωνικό και ερευνητικό 

έργο του. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θε-
όδωρος Μουριάδης, ανα-
φέρθηκε στους δυο τιμώ-
μενους τονίζοντας μεταξύ 
άλλων τα εξής:
“Ο Dr. Ulrich Maly, διετέ-

λεσε Δήμαρχος Νυρεμβέρ-
γης από το 2002 μέχρι το 
2020, συνεργάστηκε με 
όλους τους Δημάρχους 
της Καβάλας. 
Από την αρχή της θητείας 
του έκανε παρεμβάσεις 

υπέρ των μεταναστών και 
των προσφύγων, υποστή-
ριξε την Ελληνική Κοινό-
τητα Νυρεμβέργης, κι έτσι 
καταγράφηκε ως ένας έν-
θερμος Φιλέλληνας, που 

στο πρόσωπό του ενσαρ-
κώθηκε το ιδανικό της 
αδελφοποίησης των πόλε-
ών μας”.
Έκανε εκτενή αναφορά 
στην πολιτική διαδρομή 
του κ. Maly, υπογραμμίζο-
ντας ότι επί των ημερών 
της δημαρχίας του, μεταξύ 
άλλων, 
-Το όνομα της Καβάλας 
δόθηκε σε δρόμο της Νυ-
ρεμβέργης, 
-Στη διάρκεια της οικονο-

μικής κρίσης, υποστήριξε 
ενεργά την Ελλάδα,
-Και όταν, το 2016 η χώρα 
μας αντιμετώπιζε την κο-
ρύφωση του προσφυγικού 
προβλήματος, τότε που οι 
πρόσφυγες μεταφέρονταν 
κατά χιλιάδες από τα νη-

σιά στην Καβάλα, διοργά-
νωσε συναυλία, τα έσοδα 
της οποίας δόθηκαν στον 
Δήμο Καβάλας για την φι-
λοξενία των προσφύγων!
“Είναι πολύ μεγάλη τιμή 
να έχουμε συνδημότη μας 

έναν Γερμανό πραγματικό 
φίλο μας”, κατέληξε. 
Για τον Αρχιμανδρίτη, Δρ. 
Απόστολο Καβαλιώτη, επι-
σήμανε ότι έχει κερδίσει 
τον παγκόσμιο σεβασμό 

για τη σημαντική συνει-
σφορά του στην κοινωνία, 
τη βοήθεια προς τον συ-
νάνθρωπο και την ενεργό 
δράση του στον τομέα της 
κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Αναφερόμενος στις δρά-
σεις του, σημείωσε πως 
συμμετείχε σε αποστολές 
στην Καλκούτα με τη Μη-
τέρα Τερέζα, στο Γιοχάνε-
σμπουργκ με την ομάδα 
του Νέλσον Μαντέλα, και 
στη Γιουγκοσλαβία με την 

πριγκίπισσα Νταϊάνα. 
Υπογράμμισε ότι έχει βρα-
βευτεί από την Ινδία, τον 
ΟΗΕ, τον Ερυθρό Σταυ-
ρό, την Ακαδημία Αθηνών, 
τους Special Olympics, 
τον Πρόεδρο της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας, το Βα-
τικανό και τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας. 
Τέλος, εξέφρασε το συ-
μπέρασμα ότι “κοινό γνώ-
ρισμα των δύο είναι η 
αγάπη τους και η έμπρακτη 
αλληλεγγύη τους για τον 
συνάνθρωπο. Στην ουσία, 
αυτά είναι τα στοιχεία για 
τα οποία τους τιμούμε και 
τους βραβεύουμε”.  
Στην αντιφωνήση του ο Dr. 
Ulrich Maly στάθηκε στο 
ζήτημα της αλληλεγγύης 
που πρέπει να αναπτύσσε-
ται μεταξύ των λαών. Είπε 
πως γι’ αυτόν, στην αρχή, 
η Καβάλα ήταν απλώς μια 
πόλη στην Ελλάδα, μέχρι 
η ελληνική κοινότητα της 
Νυρεμβέργης, δύο δημο-
τικοί σύμβουλοι και ο κ. 
Ξώγνος τον έπεισαν να κά-
νει το 1ο ταξίδι του στην 
Καβάλα. “Τότε άναψε η 
σπίθα μέσα μου, αντιλαμ-
βανόμενος ότι εδώ είναι 
η γενέτειρα της Δημο-
κρατίας. Η αδελφοποίηση 
με βοήθησε να έρθω πιο 
κοντά με ανθρώπους που 
έχουν υπέροχη καρδιά και 
με συνοδεύουν συνεχώς, 
Στους δύσκολους καιρούς 
πρέπει να υποστηρίζει ο 
ένας τον άλλον”. Κι όπως 
είπε στον κ. Μουριάδη, τον 
περιμένει να τον γνωρίσει 
ο διάδοχός του στον Δήμο 
Νυρεμβέργης. 
Ο Δρ. Απόστολος Καβα-
λιώτης είπε πως “όλα τα 
οφείλει στην οικογένειά 
του και στον ευεργέτη 
Φρίξο Παπαχρηστίδη”, ότι 
αγωνίζεται για την ενσω-
μάτωση στην κοινωνία των 
ατόμων με αναπηρίες, και 
την εξάλειψη της βίας “που 
τελευταία βλέπουμε στην 
ελληνική κοινωνία με δο-
λοφονίες παιδιών και γυ-
ναικοκτονίες. Ζήτησε “να 
προασπίσουμε την ελευ-
θερία των προσώπων” και 
εξέφρασε την άποψη ότι 
“η ζωή μας γίνεται καλύτε-
ρη αν τη διαθέσουμε στους 
άλλους”.
Για τους δύο τιμώμενους 
μίλησαν:
Η γενική Πρόξενος της 
Γερμανίας στη Θεσσαλονί-
κη, Sibylla Bendig, η οποία 
είπε πως “απόψε γιορτά-
ζουμε ένα δείγμα φιλίας 
μεταξύ Ελλάδας και Γερ-
μανίας” κι ότι “η συνοχή 
της Ευρώπης σήμερα είναι 
πιο σημαντική από ποτέ”.
Η τέως δήμαρχος Καβά-

λας, Δήμητρα Τσανάκα, 
έκανε ιστορική αναδρομή 
της ιδιαίτερης φιλίας που 
τρέφουν οι κάτοικοι της 
Βαβαρίας από το 1806 και 
τα όσα πρόσφεραν στον 
απελευθερωτικό αγώνα 
του 1821.
Ο πρόεδρος του Συλλό-
γου ΦΙΛΟΣ, Σωτήρης Ξώ-
γνος, χαρακτήρισε τον κ. 
Maly ως τον “πιο αγαπητό 
δήμαρχο της Γερμανίας”, 
τονίζοντας ότι “η αγάπη 
του για τους δημότες εί-
ναι παροιμιώδης” κι ότι “οι 
δράσεις του ενάντια στον 
ρατσισμό και την ξενοφο-
βία σημάδεψαν την θητεία 
του”. 
Είχα την τιμή να μιλήσω 
για τον π. Απόστολο Κα-
βαλιώτη αναφέροντας τα 
εξής: “Άραγε πόσο μπο-
ρούν  να συνυπάρχουν τό-
σες πολλές διαφορετικές 
ασχολίες , σπουδές, δρα-
στηριότητες, στόχοι ; σε 
έναν άνθρωπο και μάλιστα 
σε έναν που υπηρετεί την 
ιεροσύνη; Είναι ένα ερώ-
τημα που προσωπικά με 
απασχολεί εδώ και πολλά 
χρόνια για να ακριβολο-
γώ από τότε που είχα την 
τιμή να γνωρίσω τον Πατέ-
ρα Απόστολο. Δεν σας το 
κρύβω ότι στην αρχή … αμ-
φέβαλα .. είπα είναι δυνα-
τόν τόσα πολλά από έναν 
άνθρωπο;  Και όμως ήταν 
.. Κάθε φορά ο πατέρας 
Απόστολος Καβαλιώτης 
προσέθετε κάτι νέο, κάτι 
πρωτοποριακό κάτι αν-
θρώπινο .. όταν τον γνώ-
ρισα με πάθος και επιμο-
νή στήριξε την φιλοξενία 
των  παιδιών των Special 
Olympics  στην Καβάλα , 
τον θυμάμαι να φροντίζει 
μέχρι και την τελευταία 
λεπτομέρεια για το μεγάλο 
εκείνο γεγονός  το 2010 
στην πόλη μας .. 
Αμέσως ως  σύμβουλος 
Ειδικής αγωγής στην εκ-
παίδευση  ζητούσε την 
στήριξη της Περιφέρειας 
σε ένα από τα πολλά του  
βιβλία με τίτλο “Σύνδρο-
μο Αsperger, ιστορία της 
έρευνας, συμπτωματολο-
γία, προοπτικές υπέρβα-
σης”. 
Πατέρα Απόστολε τον 
ρώτησα ..  πως τα προλα-
βαίνεις όλα αυτά .. η απά-
ντηση του ξεκάθαρη και 
αφοπλιστική ..έχω απεριό-
ριστη αγάπη στην καρδιά 
μου, ιδιαίτερα για τα παι-
διά -και δη για τα διαφο-
ρετικά παιδιά...

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

Νέοι επίτιμοι δημότες Καβάλας
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 7ΘΑΣΟΣinfo@enachannel.gr
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Τα Αποκαλυπτήρια στο 
νέο λιμάνι του Λιμέ-
να της Θάσου για το 
άγαλμα δωρεάς Χα-
ραλάμπου Φιλιππίδη 
“Ποσειδώνας και Αμφι-
τρίτη”, φιλοτεχνημένο 
από τον Κωνσταντίνο 
Λόβουλο πραγματο-
ποιήθηκαν το απόγευ-
μα του Σαββάτου 18 
Ιουνίου.

Παρών στην τελετή ο 
δήμαρχος Θάσου Λευ-
τέρης Κυριακίδης και 
η ποιήτρια Ανδρομάχη 
Διαμαντοπούλου.

Αποκαλυπτήρια Αγάλματος “Ποσειδώνα και Αμφιτρίτη” στον 
Λιμένα Θάσου

Την Δευτέρα 20 Ιου-
νίου 2022 και ώρα 
20:00, στο Ιστορικό 
κτήριο “Καλογερικό” 
στο Λιμένα Θάσου, 
πραγματοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια έκθεσης 
φωτογραφίας με έργα 

δημιουργών από Ελ-
λάδα και Κύπρο και 
θέμα: «Λευκωσία – 
Πράσινη Γραμμή 48 
χρόνια».

Τα εγκαίνια της έκθε-
σης πραγματοποιή-

θηκαν από τον Γενικό 
Πρόξενο της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας στη 
Θεσσαλονίκη, κ. Σπύρο 
Μιλτιάδη και τον Δή-
μαρχο Θάσου, κ. Ελευ-
θέριο Κυριακίδη.

Στην έκθεση περιλαμ-
βάνονται έργα φωτο-
γράφων της Φωτο-
γραφικής Εταιρείας 
Κύπρου και της Ελλη-
νικής Φωτογραφικής 
Εταιρείας  – Παράρτη-
μα Καβάλας με θέμα: 
«Λευκωσία – Πράσινη 
Γραμμή 48 χρόνια».

Η έκθεση θα είναι 
ανοιχτή στο κοινό 
με ελεύθερη είσοδο:

Από 20-06-2022 έως 
και 29-06-2022 στο 
Καλογερικό στο Λι-
μένα Θάσου και ώρες 
20:00 – 23:00.

Από 30-06-2022 έως 
και 06-07-2022 στο 
Πολιτιστικό Κέντρο 
Λιμεναρίων και ώρες 
20:00 – 23:00.

Μετά το πέρας των 
εγκαινίων και την 
ξενάγηση στην έκ-
θεση ο Δήμαρχος 
Θάσου κ. Ελευθέρι-
ος Κυριακίδης δή-
λωσε:

«Θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω από καρδιάς 
τους υπευθύνους του 
Παραρτήματος Κα-
βάλας της Ελληνικής 
Φωτογραφικής Εται-
ρείας που σε συνερ-

γασία με τη Φωτογρα-
φική Εταιρεία Κύπρου 
αποφάσισαν η διαδρο-
μή της έκθεσης να έχει 
αφετηρία το Νησί μας.

Ευχαριστώ θερμά τον 
Γενικό Πρόξενο της 
Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στη Θεσσαλονί-
κη κ. Σπύρο Μιλτιάδη 
που μας τίμησε με την 
υψηλή του παρουσία 
σε αυτήν τη μοναδική 
έκθεση φωτογραφίας 
με θέμα την πράσινη 
γραμμή της Κύπρου 
και τα 48 χρόνια αδι-
ανόητης ύπαρξης της».

Έκθεση φωτογραφίας «Λευκωσία – Πράσινη Γραμμή 
48 χρόνια»
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Οταν οι παρεες γρα-
φουν ιστορία……

Δεκαοκτώ μήνες. Αυ-
τός είναι ο χρονικός 
ορίζοντας που μας 
χωρίζει από τις δημο-
τικές και περιφερεια-
κές εκλογές, οι οποί-
ες θα διεξαχθούν τον 
Οκτώβριο του 2023. 
Κάποιος, εύλογα, θα 
ισχυριζόταν ότι αυ-
τές είναι μακριά και, 
εν πάση περιπτώσει, 
ποιος ασχολείται από 
τώρα με την επόμενη 

εκλογική αναμέτρηση. 
Όμως κάποιες παρέ-
ες γράφουν ιστορία, 
ιδίως μετά από την 
αναμέτρηση των τηλε-
οπτικών εκπομπών και 
δημοτικών συμβου-
λίων. Χαρακτηριστική 
και η φωτογραφία με 
τον επικεφαλής της 
παράταξης «Ο τόπος 
της ζωής μας» Μάκη 
Παπαδόπουλο να χα-
μογελά παρέα με την 
πιθανή υποψηφία για 
τον Δημαρχικό θώκο 
Αναστασία Ιωσηφίδου.

Οταν οι παρεες γραφουν ιστορία……

Την πρόθεσή του 
να εξαντλήσει την 
4ετία επαναλαμβά-
νει ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτά-
κης σε συνέντευξή 
του στο Capital.gr, 
όμως αφήνει ανοι-
κτό το ενδεχόμενο 
πρόωρων εκλογών 
εφόσον η πολιτι-
κή όξυνση βάλει τη 
χώρα σε παρατετα-
μένη προεκλογική 
περίοδο.

«Το έχω πει πολλές 
φορές ότι πρόθεσή 
μου είναι να εξαντλή-
σω την τετραετία, διότι 
θεωρώ ότι αυτό είναι 
το θεσμικά ορθό και 
επιβεβλημένο. Θέλω, 
επίσης, να θυμίσω ότι 
είχα πολλές “ευκαιρί-
ες” να κάνω εκλογές 
σε μία περίοδο που οι 
δημοσκοπήσεις ήταν 
εξαιρετικά βολικές για 
τη ΝΔ και δεν το έκα-
να διότι δεν μπορώ 
να βάζω στο ζύγι το 
κομματικό συμφέρον 
εις βάρος του εθνικού 

συμφέροντος.

»Ταυτόχρονα όμως 
έχω πει ότι, ναι, μία 
παρατεταμένη προε-
κλογική περίοδος σε 
μεγάλη ένταση αντιπα-
ράθεσης σίγουρα είναι 
κάτι το οποίο η χώρα 
δεν χρειάζεται. Αλλά 
αυτό είναι μία έκκληση 
προς την αντιπολίτευ-
ση, να μπορούμε να 
συζητήσουμε με λογι-
κή και με μέτρο και με 
αντιπαράθεση, όποτε 
αυτή χρειάζεται, τις 
πολιτικές μας διαφω-
νίες» δηλώνει ο πρω-
θυπουργός.

«Άρα, θα επαναλάβω 
αυτό το οποίο έχω 
πει πολλές φορές: ναι, 
θέλω να πάω στο τέ-
λος της τετραετίας, 
αλλά κάνω και μία έκ-
κληση προς όλους να 
μην οξύνουν τα πράγ-
ματα σε τέτοιο βαθμό 
που θα καταλήξουμε 
να έχουμε μία πολύ 
παρατεταμένη προε-
κλογική περίοδο μεγά-

λης έντασης, η οποία 
το μόνο που θα κάνει 
είναι να οξύνει την πο-
λιτική αντιπαράθεση 
σε τέτοιο βαθμό που 
τελικά θα οδηγήσει 
πολίτες να μην ασχο-
λούνται και να μην 
ενδιαφέρονται για τα 
πολιτικά τεκταινόμε-
να» συμπλήρωσε

Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης απευθύνει μή-
νυμα ότι η ελληνική 
οικονομία είναι ασφα-
λής παρά τη διεθνή 
ενεργειακή κρίση και 
τονίζει ότι «είμαστε 
καλυμμένοι και για το 
χειρότερο δυνατό σε-
νάριο που δεν είναι 
άλλο από την πλήρη 
διακοπή φυσικού αερί-
ου από τη Ρωσία»

«Εκτιμώ ότι δεν είναι 
κάτι το οποίο θα γίνει. 
Εμένα περισσότερο με 
απασχολούν οι τιμές 
της ενέργειας και λι-
γότερο η διαθεσιμό-
τητά της, εκεί έχουμε 
το μεγάλο πρόβλημα 

αυτή τη στιγμή. Αλλά 
σε κάθε περίπτωση, 
θέλω να διαβεβαιώσω 
τους Έλληνες πολίτες 
και τις επιχειρήσεις ότι 
δεν θα υπάρχει κανέ-
να ζήτημα επάρκειας 
ενέργειας ακόμα και 
στο χειρότερο σενάριο, 
το οποίο -τονίζω- θα 
είναι ένα πάρα πολύ 
δύσκολο σενάριο για 
την Ευρώπη. Θα είμα-
στε καλυμμένοι, θα τα 
βγάλουμε πέρα» ανα-
φέρει.

Για τα νέα μέτρα στή-
ριξης των εισοδημά-
των κατά της ενεργει-
ακής ακρίβειας που 
ανακοινώνονται σήμε-
ρα, ο πρωθυπουργός 
σημειώνει ότι πρόκει-
ται για αυξημένη επι-
δότηση σε σχέση με 
το Fuel Pass 1 και ότι 
θα είναι διάρκειας τρι-
ών μηνών, ενώ τονίζει 
ότι ο εθνικός στόχος 
για την ανάκτηση της 
επενδυτικής βαθμίδας 

δεν κινδυνεύει από τις 
διεθνείς οικονομικές 
εξελίξεις.

Τέλος, στο μέτωπο των 
εθνικών θεμάτων τονί-
ζει ότι η γεωπολιτική 
θέση της χώρας είναι 
ενισχυμένη και σε αυτό 
έχει βοηθήσει σημαντι-
κά και ότι στην οικονο-
μία, η Ελλάδα δεν είναι 
πλέον «το μαύρο πρό-
βατο της Ευρώπης».

Άφησε ανοιχτό “παράθυρο” για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο 
ο Πρωθυπουργός

Ο Κώστας-Κάρολος 
Παπαδόπουλος είναι 
ο νέος Γραμματέας 
της Νομαρχιακής Επι-
τροπής του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ Καβάλας, με 
αναπληρωτή τον Κώ-
στα Χατζηαναστασί-

ου, μετά τις εκλογικές 
διαδικασίες οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν ομα-
λά και με ικανοποιητι-
κή συμμετοχή.

Νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Καβάλας ο Κώστας-Κάρο-
λος Παπαδόπουλος
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Επίσκεψη Μέτιου στην 
την εταιρεία Interplast 
στην Κομοτηνή μαζί 
με τον πρώην Αντιπε-
ριφερειάρχη Καβάλας 
Κώστα Αντωνιάδη που 
θα αναλάβει να παρα-
κολουθεί τα ζητήματα 
επιχειρηματικότητας 
στην ΠΑΜΘ

Με πόρους που ξεπερ-
νούν τα 99,4 εκατομμύ-
ρια ευρώ θα ενισχυθούν 
189 επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 
από τον Αναπτυξιακό 
Νόμο(4399/2016), μετά 
την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών αξιολόγη-
σης από την Περιφέρεια 
ΑΜΘ των 394 επενδυ-
τικών σχεδίων που υπο-
βλήθηκαν συνολικά.

Αν σε αυτό το ποσό 
συνυπολογιστεί και η 
ιδιωτική χρηματοδότη-
ση, το συνολικό ύψος 
των επενδύσεων που 
θα πραγματοποιηθούν 
στην Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη μέσω 
του Αναπτυξιακού Νό-

μου ανέρχεται στα 217,7 
εκατομμύρια ευρώ. Συ-
γκεκριμένα:

• Στον τομέα της με-
ταποίησης, 110 επι-
χειρήσεις τροφίμων, 
συσκευασιών, σωλή-
νων δικτύου, μαρμά-
ρου, οινοποιίας κτλ. 
θα ενισχυθούν με 
70,1 εκ. €

• Στον πρωτογενή το-
μέα, 55 επιχειρήσεις 
αγροτικών καλλιερ-
γειών, κτηνοτροφί-
ας και λατομεία θα 
ενισχυθούν με 16,5 
εκ. €

• Στον τομέα του του-
ρισμού, 20ξενοδο-
χειακές μονάδες θα 
ενισχυθούν με 10,2 
εκ. €

• Στον τομέα των υπη-
ρεσιών, 4 επιχειρή-
σεις logistics θα ενι-
σχυθούν με 2,4 εκ. €

Με αφορμή την ολο-
κλήρωση της διαδικα-
σίας αξιολόγησης των 
επενδυτικών προτάσεων 
από τις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας, ο Περι-
φερειάρχης Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 
Χρήστος Μέτιος μαζί με 
τον πρώην Αντιπεριφε-
ρειάρχη Καβάλας Κώστα 
Αντωνιάδη, ο οποίος θα 
παρακολουθεί τα ζητή-
ματα επιχειρηματικό-
τητας στην ΠΑΜΘ, επι-
σκέφθηκαν την εταιρεία 
Interplast στην Κομοτη-
νή, η οποία θα ενισχυθεί.

Η εταιρεία Interpast, 
ιδρύθηκε το 1998 και 
αποτελεί σήμερα μία από 
τις πλέον δυναμικές επι-
χειρήσεις της Περιφέρει-
ας με 125 εργαζόμενους. 
Δραστηριοποιείται στην 
κατασκευή ολοκληρωμέ-
νων συστημάτων ύδρευ-
σης, θέρμανσης, κλιμα-
τισμού και αποχέτευσης 
και εξάγει τα προϊόντα 
της σε 62 χώρες.

Τους κ. Μέτιο και Αντω-
νιάδη υποδέχθηκε ο 
Πρόεδρος και Διευθύ-
νων Σύμβουλος της εται-
ρείας Τάσος Ριζόπουλος, 
ο οποίος, αφού ευχαρί-
στησε για τη συμβολή 
της Περιφέρειας στην 
ανάπτυξη της εταιρείας 

μέσω των πρόσφατων 
εντάξεων στον Αναπτυ-
ξιακό Νόμο, τους ξενά-
γησε στις εγκαταστάσεις 
και τους ενημέρωσε για 
τα επενδυτικά σχέδια της 
εταιρείας.

Μαζί τους ήταν ο Διευ-
θυντής του Γραφείου 
Περιφερειάρχη  Αντώνης 
Πασχάλης και ο Προϊ-
στάμενος του Τμήματος 
Κινήτρων Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ 
Κοσμάς Γρηγοριάδης.

Σε δήλωσή του ο κ. Μέ-
τιος τόνισε:

«Πιστεύω βαθιά ότι η 
πραγματική ανάπτυξη 
μπορεί να έρθει κυρίως 
μέσα από την αύξηση 
των ιδιωτικών επενδύσε-
ων και την ενδυνάμωση 
της επιχειρηματικότητας. 
Όλα τα πλεονεκτήματα 
που διαθέτουμε ως Πε-
ριφέρεια χρειάζονται μία 
βάση που θα τα ενώνει 
σε μια κοινή αναπτυξιακή 
κατεύθυνση. Για τη Διοί-
κησή μας, αυτή η βάση 
είναι η υγιής επιχειρημα-
τικότητα. Η επιχειρηματι-
κότητα που επενδύει στη 
γνώση και στην καινοτο-
μία, που παράγει πλούτο 
και δημιουργεί νέες θέ-

σεις εργασίας με σεβα-
σμό στο περιβάλλον.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 
αποτελεί ένα σημαντικό 
εργαλείο για την ενίσχυ-
ση των επιχειρήσεων και 
την αύξηση των επεν-
δύσεων. Ως Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, στο πλαί-
σιο του αναπτυξιακού 
μας ρόλου, είμαστε δί-
πλα στις επιχειρήσεις και 
στους επιχειρηματίες και 
στηρίζουμε την εθνική 
αναπτυξιακή προσπά-
θεια.»

99,4 εκ. ευρώ για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας από τον 
Αναπτυξιακό Νόμο
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Με τη στήλη αυτή είμαι στη διάθεσή σας να 
απαντήσω με υπευθυνότητα σε ερωτήσεις 
που  αφορούν προβληματισμούς σας σχετικά 
με τα παιδιά και την εκπαιδευτική τους πορεία. 
Στείλτε μου τις ερωτήσεις σας στο vvasiliad@
outlook.com ή τηλεφωνείστε στο 2510220201

Από τη

Βασιλειάδου Βασιλική

• Mαθηματικός

• Κάτοχος Master in Education-Roehampton University

• Τ.β.  Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

• Διευθύντρια σπουδών στα φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ Καβάλας

• Μέλος του Δ.Σ. Μαθηματικής εταιρίας

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η αποτυχία είναι ο πιο 
συνηθισμένος φόβος 
πολλών ανηλίκων 

και ενηλίκων σε οποιοδή-
ποτε τομέα. Φοβούνται μή-
πως απογοητευτούν, μήπως 
απογοητεύσουν αγαπημένα 
τους πρόσωπα και δεν τους 
είναι εύκολο να τη διαχειρι-
στούν.

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

Μελέτες δείχνουν ότι η 
εμπειρία της αποτυχίας βο-
ηθά να συνειδητοποιήσουμε 
πιο εύκολα τη πραγματικό-
τητα από ότι τη συνειδητο-
ποιούμε σε μέτριες καταστά-
σεις καθώς μας δίνεται η 
δυνατότητα να εξετάσουμε 
διάφορες οπτικές. Ως προ-

έκταση αυτής της άποψης, 
απόλυτα άριστοι μαθητές 
που δεν έχουν μάθει να 
‘’σκοντάφτουν’’ και να αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες ή 
αποτυχίες είναι πιο ευάλω-
τοι στην είσοδό τους στην 
αγορά εργασίας καθώς δεν 
είναι εξοικειωμένοι στο να 
ανακάμπτουν και να αποδέ-
χονται τις ελλείψεις τους.
Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι 
πρέπει να επιδιώκουμε και 
να ενισχύουμε ένα παιδί να 
αποτυγχάνει, αλλά πρέπει 
να το εκπαιδεύσουμε στην 
έννοια της αποτυχίας και της 
ανάκαμψης και στην ευκαι-
ρία που μπορεί να του δώσει 
στο να καταλάβει εύκολα τα 
λάθη του για να μη τα ξα-
νακάνει και να επιτύχει. Με 
αυτό τον τρόπο θα σέβεται 
πιο πολύ συμμαθητές και 
αργότερα συναδέλφους με 
λιγότερες δυνατότητες και 
να τους εμψυχώνει να μη τα 
παρατάνε και να συνεχίζουν 
τη προσπάθεια και τον αγώ-

να για την ικανοποίηση των 
στόχων τους.

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

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

Αγαπητή κυρία,
Η τελειομανία είναι ένα προ-
σόν με την έννοια ότι το παι-
δί βάζει στόχους και να δρα-
στηριοποιείται, όμως μπορεί 
να αποδειχθεί καταστροφική 
όταν γίνεται σε υπερβολικό 
βαθμό. Όλοι μας βιώνου-
με αποτυχίες που πρέπει να 
μας δυναμώνουν και όχι να 
μας κάνουν να το ‘’βάζουμε 
στα πόδια΄΄΄. Πολλές φο-
ρές η υπερβολική τελειο-
μανία είναι ένδειξη ότι δεν 
αγαπάμε τον εαυτό μας και 
είμαστε πολύ αυστηροί με 
αυτόν καθώς θεωρούμε ότι 
η αξία μας βασίζεται μόνο 
στις διακρίσεις. Βοηθήστε 
το παιδί σας να αγαπήσει 
τον εαυτό του, να επαινεί-
ται τη προσπάθεια και όχι το 
αποτέλεσμα. Ο ευτυχισμέ-
νος άνθρωπος δεν είναι ο 
τέλειος άνθρωπος και αυτό 
χρειάζεται δουλειά και πολύ 
καθημερινή συζήτηση.

Ευχές για επιτυχία

‘’.. δε πρέπει 
να ενισχύουμε 
ένα παιδί να 
αποτυγχάνει, 
αλλά πρέπει 
να το εκπαι-
δεύσουμε 
στην έννοια 
της αποτυχίας 
και της ανά-
καμψης..’’

Γερνάμε! Μικραίνουμε!

Σε έκθεση της Κομισιόν και της Ε.Κ.Τ υπολογίζεται ότι το 2060 ο πληθυσμός 
της χώρας μας θα έχει μειωθεί σε 7,5 εκατομμύρια.

Ο δείκτης γεννητικότητας της Ελλάδος είναι 1,3 παιδιά ανά γυναίκα.

Οι συντάξεις και τα επιδόματα γήρατος ανέρχονται στο 13,8% του ΑΕΠ.
Οι δαπάνες για την στήριξη οικογένειας και παιδιών είναι μόλις το 0,6% του 
ΑΕΠ και για την στήριξη των ανέργων 0,5% του ΑΕΠ.
Για την παιδεία δαπανάμε μόλις το 3,9% του ΑΕΠ με το 80% να διατίθεται σε 
μισθοδοσία.
Η Κύπρος δαπανά για την παιδεία το 5,7% του ΑΕΠ και η Πορτογαλία το 5%

Διογένης

Κάποτε ο Διογένης πληροφορήθηκε από κά-
ποιον αθλητή ότι επειδή δεν βγάζει αρκετά από 
το επάγγελμα του σκέπτεται να γίνει γιατρός.

¨Καλά θα κάνεις¨ του απάντησε ο φιλόσο-
φος,¨ Έτσι θα μπορέσεις να εκδικηθείς όσους 
σε νίκησαν έως τώρα¨

22-06-168 π.Χ. Η μάχη της Πύδνας (κρατά στην Κατερίνη)
Οι Μακεδόνες υπό τον Περσέα μάχονται εναντίον των Ρωμαίων 
του Λούκιου Αιμίλιου Παύλου και συντρίβονται. Η ήττα είναι κα-
ταλυτική και οδηγεί στην υποταγή και της τελευταίας ελληνικής 
δύναμης στον Ρωμαϊκό επεκτατισμό.

24-06-1827. Ο Ιμπραήμ με 6000 στρατιώτες επιτίθεται στη 
Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου των Καλαβρύτων. Βρίσκει μεγάλη 
αντίσταση και υποχρεώνεται να αποσυρθεί στην Τρίπολη.

25-06-365. Σκοτώνεται (κατά άλλους δολοφονείται) ο τελευταί-
ος ελληνιστής αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Ιουλιανός.

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν….. 
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Ως μία από τις ισχυρτε-
ρες αμυντικές σχέσεις 
της Αμερικής στην Ευ-
ρώπη χαρακτηρίζει τη 
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας ο 
πρέσβης των ΗΠΑ

Λένα Αργύρη

«Είμαι περήφανος Ελληνο-
αμερικανός και είναι τιμή 
μου η ευκαιρία που έχω 
να υπηρετήσω την Αμερική 
από αυτό το πόστο. Μαζί 
εργαζόμαστε για να προ-
ωθήσουμε τους κοινούς 
στόχους για ειρήνη και ευ-
ημερία στην Ανατολική Με-
σόγειο και όχι μόνο», λέει 
ο πρέσβης των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης. 
Φωτ. INTIME NEWS

Ως μία από τις ισχυρότερες 
αμυντικές σχέσεις της Αμε-
ρικής στην Ευρώπη χαρα-
κτηρίζει τη σχέση ΗΠΑ – Ελ-
λάδας ο νέος πρέσβης των 
ΗΠΑ Γιώργος Τσούνης στην 
αποκλειστική συνέντευξή 
του στην «Κ». Περιγράφει 
αναλυτικά την προσωπική 
δέσμευσή του, αλλά και την 
ευρεία διακομματική συναί-
νεση που υπάρχει στην Ου-
άσιγκτον για τη διατήρηση 
και την περαιτέρω ενίσχυση 
της εξαιρετικής σχέσης και 
συνεργασίας των δύο χω-
ρών. Αναφερόμενος στην 
Τουρκία, επαναλαμβάνει με 
σαφήνεια την πάγια θέση 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι 
η κυριαρχία των ελληνικών 
νησιών δεν αμφισβητείται 
και πρέπει να γίνεται σε-
βαστή και να προστατεύ-
εται, όπως και η εδαφική 
ακεραιότητα και κυριαρχία 
όλων των χωρών. Προ-
τρέπει να αποφεύγεται η 
ρητορική που αυξάνει τις 
εντάσεις και λέει ότι σε 
αυτή τη συγκυρία απαιτεί-
ται ψυχραιμία, ενότητα και 
αυτοσυγκράτηση σε ηγετι-
κό επίπεδο. Για τις επενδύ-
σεις σε όλους τους τομείς 
και την αυξημένη συνερ-
γασία στο νέο ενεργειακό 
τοπίο, αναφέρει όταν «όταν 
οι δύο χώρες συνεργάζο-
νται επωφελείται ολόκληρη 
η περιοχή».

– Κύριε πρέσβη, εισερχό-

μαστε σε μια νέα περίο-
δο στην ήδη εξαιρετική 
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας. 
Τη νέα περίοδο σηματο-
δοτεί ο διορισμός σας 
στην Ελλάδα, η επίσκε-
ψη του Ελληνα πρω-
θυπουργού στην Ουά-
σιγκτον, η επικύρωση 
του επικαιροποιημένου 
MDCA και τα δύο νομο-
σχέδια Μενέντεζ. Πώς 
οραματίζεστε την επόμε-
νη μέρα και ποια είναι τα 
θέματα στα οποία θέλετε 
να εστιάσετε;

– Ευχαριστώ, κυρία Αργύ-
ρη. Είναι μεγάλη τιμή να 
επιστρέφω στις ρίζες μου, 
εδώ στην Ελλάδα, για να 
υπηρετήσω τη χώρα μου ως 
πρέσβης των ΗΠΑ. Και δεν 
θα μπορούσα να φανταστώ 
καλύτερη συγκυρία για κάτι 
τέτοιο. Η σχέση ΗΠΑ – Ελ-
λάδας δεν ήταν ποτέ πιο 
ισχυρή ούτε πιο σημαντική, 
σε μια μάλιστα συγκυρία 
όπου ένα κυρίαρχο ευρω-
παϊκό κράτος αντιμετωπίζει 
μια ολοκληρωτική εισβολή, 
τόσο κοντά μας.

Είχα την τιμή να συμμετέ-
χω στην ιστορική επίσκεψη 
του Ελληνα πρωθυπουρ-
γού στην Ουάσιγκτον. Αυτή 
η επίσκεψη επιβεβαίωσε 
την ακλόνητη στήριξη των 
Ηνωμένων Πολιτειών στην 
Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. 
Από τον πρόεδρο Μπάιντεν, 
έναν παραδοσιακό φίλο 
της χώρας, που είναι προ-
σωπικά δεσμευμένος για 
αυτή τη σχέση, έως όλους 
τους αξιωματούχους που 
ακολουθούν στην ιεραρχία. 
Το μήνυμα ήταν σαφές: οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και η 
Ελλάδα στέκονται μαζί.

Ως θεματοφύλακες της δη-
μοκρατίας, οι χώρες μας 
βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα μεταξύ 
των δημοκρατικών αξιών, 
που γεννήθηκαν εδώ στην 
Αθήνα, και των δυνάμεων 
της τυραννίας και του αυ-
ταρχισμού. Η συλλογική 
απάντησή μας σήμερα θα 
καθορίσει το μέλλον του 
κόσμου μας αύριο. Εχουμε 
ιερή υποχρέωση να προω-

θήσουμε τα δημοκρατικά 
ιδεώδη και να σταθούμε 
ενωμένοι ενάντια σε αυτές 
τις δυνάμεις του σκότους, 
που επιδιώκουν να ανατρέ-
ψουν τη διεθνή τάξη πραγ-
μάτων, στην οποία βασίζε-
ται η συλλογική ασφάλεια 
και ευημερία μας.

Αν και έχουμε καταφέρει 
πολλά, υπάρχει περιθώριο 
να εμβαθύνουμε περαιτέ-
ρω τη συνεργασία μας, ή 
για να χρησιμοποιήσω τον 
υπέροχο ελληνικό όρο, τη 
συνέργεια, μια λέξη που 
αποτυπώνει πολύ καλύτε-
ρα το πνεύμα αυτού που 
εννοώ. Η συνεργασία μας 
ενισχύει το ΝΑΤΟ. Κάνει 
την Ευρωπαϊκή Ενωση πιο 
ευημερούσα και ασφαλή.

"Η σχέση μας δεν ήταν ποτέ 
πιο ισχυρή, ούτε πιο σημα-
ντική, σε μια συγκυρία μά-
λιστα όπου ένα κυρίαρχο 
ευρωπαϊκό κράτος αντιμε-
τωπίζει ολοκληρωτική ει-
σβολή."

Προσωπικά δεσμεύομαι 
να οικοδομήσω περαιτέρω 
πάνω στα ισχυρά θεμέλια 
και τη δυναμική αυτής της 
σχέσης. Να ενισχύσω τους 
οικονομικούς δεσμούς και 
τη συνεργασία των ενό-
πλων δυνάμεων των χω-
ρών μας και να εργαστώ 
μαζί σας για να αντιμετω-
πίσουμε τις προκλήσεις που 
αναδεικνύονται.

– Έχουμε δει τα τελευ-
ταία χρόνια σημαντικές 
αμερικανικές επενδύσεις 
στην Ελλάδα. Ποιες πι-
στεύετε ότι είναι οι προ-
οπτικές και σε ποιους 
τομείς της οικονομίας 
είναι πιθανές πρόσθετες 
επενδύσεις; Και αναφέ-
ρομαι κυρίως σε επενδύ-
σεις που θα οδηγήσουν 
σε περισσότερες θέσεις 
εργασίας, που είναι και 
το ζητούμενο.

– Κατ’ αρχάς, είμαι πολύ 
ενθουσιασμένος από τη 
μεγάλη αύξηση των αμερι-
κανικών επενδύσεων στην 
Ελλάδα, μεσούσης μιας 
παγκόσμιας πανδημίας που 

έχει προκαλέσει προβλήμα-
τα σε όλες τις οικονομίες. 
Σημαντικές επενδύσεις από 
κορυφαίες αμερικανικές 
εταιρείες, συμπεριλαμβα-
νομένων των Microsoft, 
Amazon Web Services, 
Digital Realty, JPMorgan, 
Cisco, Pfizer και Deloitte, 
για να αναφέρω μόνο με-
ρικές, στέλνουν το μήνυμα 
στον πλανήτη ότι η Ελλάδα 
έχει επιστρέψει.

Όλο και περισσότερες αμε-
ρικανικές εταιρείες απο-
καλούν την Ελλάδα «σπίτι 
τους». Και μία από τις πρώ-
τες προτεραιότητές μου ως 
πρέσβης είναι να συνεργα-
στώ με τους εταίρους και 
τους φίλους μας σε όλο το 
φάσμα της ελληνικής κυ-
βέρνησης και βιομηχανίας, 
για να αξιοποιήσουμε αυτή 
τη μεγάλη δυναμική και να 
ενθαρρύνουμε ακόμη πε-
ρισσότερες επενδύσεις και 
ευκαιρίες για την ενίσχυση 
των οικονομικών δεσμών 
των χωρών μας. Η συνερ-
γασία μας θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη ευημερία, όχι 
μόνο τις δύο χώρες μας. 
Οταν οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες και η Ελλάδα συνεργά-
ζονται, ωφελείται ολόκλη-
ρη η περιοχή.

Τώρα που μεγάλες αμερι-
κανικές εταιρείες έχουν να 
επιδείξουν επιτυχημένες 
επενδύσεις στην Ελλάδα 
και αποδεικνύεται η εξαι-
ρετική πρόταση αξίας που 
προσφέρει η χώρα, ξέρω 
ότι θα ακολουθήσουν και 
άλλες. Ατενίζοντας το μέλ-
λον, βλέπω την τεχνολογία, 
την ενέργεια και τον τουρι-
σμό ως τους κύριους τομείς 
όπου μπορούμε να επιτύ-
χουμε ακόμη μεγαλύτερες 
επενδύσεις, οι οποίες δημι-
ουργούν υψηλής ποιότητας 
βιώσιμες θέσεις εργασίας. 
Η Ελλάδα θα συνεχίσει 
να προσελκύει κορυφαίες 
εταιρείες τεχνολογίας, για 
παράδειγμα εταιρείες που 
επιδιώκουν να αποκτή-
σουν καινοτόμες ελληνι-
κές νεοσύστατες εταιρείες 
τεχνολογίας, όπως έχουμε 
δει για παράδειγμα με την 
Think Silicon.

Οι ευκαιρίες για την πρά-
σινη ενέργεια και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα 
αναμένεται να αυξηθούν, 
καθώς η Ελλάδα εφαρμό-
ζει το «εθνικό σχέδιο για 
το κλίμα» και επενδύει σε 
αναβαθμίσεις στο ηλεκτρι-
κό δίκτυό της. Εχουμε κο-
λοσσούς των ΗΠΑ, όπως η 
547 Energy, η Oracle και η 
Tesla που έχουν ήδη μπει 
σε αυτόν τον χώρο και θα 
ακολουθήσουν κι άλλοι. 
Πιστεύω επίσης ότι υπάρ-
χει έντονο ενδιαφέρον και 
προοπτικές για επενδύσεις 
στον τομέα της υγειονο-
μικής περίθαλψης και των 
βιοφαρμακευτικών προϊό-

ντων, εάν τεθούν σε εφαρ-
μογή οι σωστές διαρθρω-
τικές μεταρρυθμίσεις και 
δοθούν τα σωστά κίνητρα.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά 
έχουμε ρεκόρ απευθείας 
πτήσεων από τις ΗΠΑ προς 
την Ελλάδα που θα φέρουν, 
στην πραγματικότητα έχουν 
ήδη αρχίσει να φέρνουν, 
αριθμό ρεκόρ Αμερικανών 
τουριστών. Βλέπουμε ήδη 
τον θετικό αντίκτυπο των 
Αμερικανών τουριστών φέ-
τος και τις σχετικές επενδύ-
σεις, για παράδειγμα από 
αλυσίδες ξενοδοχείων των 
ΗΠΑ. Αυτά δεν είναι απλώς 
εξαιρετικά νέα και για τις 
δύο οικονομίες μας, αλλά 
αυτό το τουριστικό κύμα 
και οι επενδύσεις οδηγούν 
και ενισχύουν περαιτέρω 
τους αξιοσημείωτους δε-
σμούς και τις κοινές αξίες 
των λαών μας.

«Κλειδί» η Ελλάδα για 
να μειωθεί η επιρροή της 
Ρωσίας στην ενέργεια

– Θα ήθελα να περάσω 
στις ενεργειακές εξελίξεις 
και πιο συγκεκριμένα στην 
ενεργειακή διπλωματία, 
όπου φαίνεται ότι υπάρχει 
μια διττή στρατηγική για 
την ενεργειακή απεξάρτη-
ση της Ευρώπης. Η βραχυ-
πρόθεσμη στρατηγική που 
αφορά την επιτάχυνση της 
αξιοποίησης φυσικού αερί-
ου από μη ρωσικές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένης της 
περιοχής της Ανατολικής 
Μεσογείου. Και η μεσοπρό-
θεσμη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική, που αφορά 
μεγάλα έργα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Μπορείτε 
να μας εξηγήσετε τη σημα-
σία του ρόλου της Ελλάδας 
κατά την εφαρμογή αυτού 
του διπλού στρατηγικού 
στόχου και τους τρόπους 
με τους οποίους οι ΗΠΑ θα 
συνεργαστούν με την Αθή-
να για την επίτευξη τους;

– Η συνεργασία των Ηνω-
μένων Πολιτειών με την 
Ελλάδα στον τομέα της 
ενέργειας και η συνεργα-
σία μας για τη διασφάλιση 
της ενεργειακής ασφάλειας 
της περιοχής, είναι τώρα 
πιο σημαντική από ποτέ. Η 
Ελλάδα έχει έναν βασικό 
ρόλο να διαδραματίσει ως 
περιφερειακός ενεργειακός 
κόμβος και αυτός είναι ένας 
ρόλος που υποστηρίζουν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εδώ 
και αρκετά χρόνια. Η συ-
νεργασία μας στον τομέα 
της ενέργειας θα ενισχυθεί 
και θα αυξηθεί.

Βραχυπρόθεσμα, το γεγο-
νός ότι η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία επιδιώκουν ήδη 
να πάρουν φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του 
αμερικανικού LNG– από 
τη Ρεβυθούσα και ο ρόλος 
που έπαιξε η Ελλάδα υπο-

στηρίζοντας τις ανάγκες 
της Βουλγαρίας σε φυσικό 
αέριο μετά την εργαλειο-
ποίηση της Gazprom από 
τη Ρωσία, αποτελούν από-
δειξη της σημασίας της 
Ελλάδας στην ενεργειακή 
ασφάλεια της Ευρώπης. 
Οταν τεθεί σε λειτουργία 
ο Διασυνδετήριος Ελλά-
δας – Βουλγαρίας (IGB), 
τεθεί η Αλεξανδρούπολη 
σε λειτουργία το 2023 και 
κατασκευαστεί η διασύνδε-
ση με τη Βόρεια Μακεδο-
νία, η Ελλάδα θα έχει γίνει 
περιφερειακός ενεργειακός 
κόμβος και θα έχει μειώσει 
την επιρροή της Ρωσίας σε 
αυτόν τον στρατηγικό το-
μέα.
Η Ελλάδα θα είναι επίσης 
σημαντικό σημείο εισόδου 
για το φυσικό αέριο από 
την Ανατολική Μεσόγειο. 
Εργαζόμαστε με την Ελ-
λάδα και τους περιφερεια-
κούς εταίρους μας για την 
εξεύρεση τρόπων παροχής 
αυτού του φυσικού αερίου 
όσο το δυνατόν γρηγορό-
τερα και όσο το δυνατόν 
φθηνότερα. Αυτό πρέπει 
να γίνει μέσω τρόπων και 
μέσω υποδομών που δεν 
θα καταστούν τα επόμενα 
χρόνια παρωχημένοι.

Μακροπρόθεσμα: η Ελλάδα 
είναι περιφερειακή ηγέτις 
στην ενεργειακή μετάβαση 
και στους φιλόδοξους στό-
χους για το κλίμα και χάρη-
κα πολύ που είδα τον νέο 
εθνικό νόμο για το κλίμα να 
ψηφίζεται πρόσφατα. Πέρα 
από τη δική της εγχώρια 
παραγωγή ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η Ελλάδα 
θα είναι ένα πολύ σημαντι-
κό σημείο διέλευσης για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας από τη Μέση Ανατο-
λή και τη Βόρεια Αφρική, με 
έργα όπως η διασύνδεση 
EuroAsia και η προτεινόμε-
νη διασύνδεση ηλεκτρικής 
ενέργειας μεταξύ Ελλάδας 
και Αιγύπτου.

Με τις υπάρχουσες και 
προγραμματισμένες συνδέ-
σεις με όλους τους γείτονές 
της, συμπεριλαμβανομένης 
της Ιταλίας, των Βαλκα-
νίων και της Τουρκίας, η 
Ελλάδα θα βρίσκεται στη 
βέλτιστη θέση για τη μετα-
φορά πράσινης ηλεκτρικής 
ενέργειας σε όλη την περι-
οχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 
εργάζονται με την Ελλάδα 
για να υποστηρίξουν αυ-
τόν τον φιλόδοξο στόχο 
με διάφορες πρωτοβουλί-
ες. Οπως για παράδειγμα 
μέσω της ομάδας εργασί-
ας 3+1, όπου ηγούμαστε 
για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και μέσω της 
στήριξής μας σε επενδύσεις 
από εταιρείες όπως η 547 
Energy στον αιολικό τομέα 
και η Advent Technologies 
στον τομέα του υδρογόνου.

Ο Τζορτζ Τσούνης
H συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας κάνει την Ε.Ε. πιο ασφαλή
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Έπεσε τμήμα του Φρου-
ρίου στην Καβάλα το με-
σημέρι της Τετάρτης 22 
Ιουνίου 2022. Μάλιστα 
το συγκεκριμένο γεγο-
νός φαίνεται πως είχε 
προβλέψει σε δηλώσεις 
του ο Πρόεδρος του ΙΚ-
ΚΙΚ Γιάννης Βύζικας

Η επισήμανση του πρόε-
δρου του Ινστιτούτου Κοι-

νωνικών Κινημάτων και 
Ιστορίας Καπνού Καβάλας 
στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, η οποία αναπαρά-
χθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ 
αναφέρει:

«Σε μια από τις επισκέψεις 
μου το καλοκαίρι του 2019 
στο φρούριο (κάστρο) δια-
πίστωσα ότι το κατάλυμα 
φρουράς ήταν κλειστό για 

τους επισκέπτες. Υπέθε-
σα ότι θα γίνεται κάποια 
συντήρηση. Σε πρόσφατη 
επίσκεψή μου διαπίστωσα 
ότι ο ίδιος χώρος ήταν και 
πάλι κλειστός. Κοιτώ από 
το σπασμένο τζάμι του πα-
ραθύρου του καταλύματος, 
καθώς η πόρτα εξακολου-
θεί να είναι κλειδωμένη 
και έκπληκτος διαπιστώνω 
ότι ο χώρος έχει μετατρα-

πεί σε αποθήκη και φυσικά 
είναι ακόμη μη επισκέψι-
μος. Αλήθεια, τι συμβαίνει; 
Άραγε η κάθετη ρωγμή 
στη βάση του καταλύμα-
τος (όπως φαίνεται στην 
φωτογραφία) δημιουργεί 
πρόβλημα στη στατικότη-
τα του καταλύματος; Το 
κάστρο, ως γνωστόν, έχει 
συντηρηθεί πρόσφατα και 
οποιοδήποτε πρόβλημα και 

αν υπήρχε, έπρεπε ήδη να 
έχει αποκατασταθεί.

Ρωγμές βρίσκουμε και 
σε άλλα σημεία του κα-
ταλύματος, οπτικά λιγό-
τερο επικίνδυνες όπως 
φαίνεται στην παρακάτω 
φωτογραφία. Θα ήθελα 
να επισημάνω ότι δεν θα 
πρέπει να περιμένουμε 
να ενταχθεί το κατάλυ-

μα σε έργο αποκατά-
στασης, αλλά μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε 
μέρος των χρημάτων 
που εισπράττουμε από 
τα εισιτήρια εισόδου στο 
κάστρο για έργα συντή-
ρησης, ξεκινώντας από 
το απλό της αντικατά-
στασης του σπασμένου 
τζαμιού».

Καβάλα
 Έπεσε τμήμα του Φρουρίου – Σοβαρές ζημιές σε οικία

Η κατάρρευση τμήματος 
του Κοιτώνα Αξιωματι-
κών στο Φρούριο Καβά-
λας αποτελεί ένα πολύ 
σοβαρό γεγονός για το 
οποίο πρέπει να ενημε-
ρωθούν οι δημοτικές 
παρατάξεις.

Ζητούμε κατεπείγουσα 

σύγκληση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καβάλας, κα-
θώς η διοίκηση του Δήμου 
οφείλει να δώσει εξηγή-
σεις γιατί φτάσαμε στην 
κατάρρευση του τοιχίου, 
ενώ γνώριζε εδώ και δύο 
χρόνια για το ρήγμα που 
υπήρχε.

Ο επικεφαλής της παράτα-
ξης

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Μάκης Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος Κα-
βάλας

Μάκης Παπαδόπουλος
Κατεπείγον Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρρευση τμήματος 
του Κοιτώνα Αξιωματικών στο Φρούριο

Ακολουθεί η ανακοίνωση 
του κ. Εριφυλλίδη :

Η κατάρρευση τμήματος 
του Φρουρίου της Καβά-
λας, για πολλούς λόγους, 
ουσιαστικούς και συμβολι-

κούς, αποτελεί ζήτημα πιο 
σοβαρό και από την πτώση 
της γέφυρας μπροστά στο 
παλιό Νοσοκομείο, ωστό-
σο δεν φαίνεται να υπάρχει 
καμία διάθεση ανάληψης 
πολιτικής ή νομικής ευθύ-

νης.

Ο κύριος Μουριάδης, ολί-
γιστος και για μια ακόμη 
φορά κατώτερος των περι-
στάσεων, με δηλώσεις του 
στο ΕΝΑ Channel (δηλώ-
σεις που και ο ίδιος αν τις 
ακούσει δεν θα καταλάβει 
τι ακριβώς είπε!) ουσιαστι-
κά παραδέχθηκε ότι γνώ-
ριζε το πρόβλημα εδώ και 
δύο χρόνια, αλλά, χρησι-
μοποιώντας γελοίες δικαι-
ολογίες, προσπάθησε να 
μας πείσει ότι δεν θα μπο-
ρούσε να είχε γίνει κάτι για 
να προλάβουμε την κατάρ-
ρευση, επειδή τάχα η Δη-
μωφέλεια δεν έχει χρήματα 
ή (εναλλακτικά, διαλέξτε 
όποια γελοία δικαιολογία 

θέλετε!) επειδή δεν είχαν 
ολοκληρωθεί οι απαιτού-
μενες μελέτες.

Και έτσι προσπαθούν να 
μας πείσουν ότι δήθεν δεν 
θα μπορούσε να είχε απο-
τραπεί η καταστροφή, έτσι 
προσπαθούν να γίνει η 
ανικανότητα κανονικότη-
τα, λες και δεν υπάρχουν 
διαδικασίες για επείγουσα 
παρέμβαση σε ένα από τα 
σημαντικότερα μνημεία της 
Καβάλας, που το βλέπεις 
να καταρρέει μπροστά στα 
μάτια σου.

Τραγική ειρωνεία πρώτη: 
την ημέρα της κατάρρευ-
σης, ο Δήμαρχος (μαζί με 
τον πολιτικό του μέντορα, 

πρώην Δήμαρχο, του οποί-
ου επίσης το έργο στην 
Παναγία ισούται με ένα 
«εμβληματικό» μηδέν) δε-
ξιωνόταν στην Καβάλα τον 
πρώην Δήμαρχο Νυρεμ-
βέργης, μιας πόλης τα μνη-
μεία της οποίας ανοικοδο-
μήθηκαν πλήρως μετά την 
ολοκληρωτική καταστροφή 
από τους βομβαρδισμούς 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Γιατί δεν τον πήγαν και 
μια βόλτα στο Φρούριο για 
να δει τα χάλια της σημερι-
νής Δημοτικής Αρχής;

Τραγική ειρωνεία δεύτερη: 
την ημέρα της κατάρρευ-
σης, η Δημωφέλεια (ναι 
αυτή που δεν έχει λεφτά!) 
ανακοίνωσε το πρόγραμ-

μα του Cosmopolis για το 
οποίο με μαγικό τρόπο λε-
φτά πάντοτε βρίσκονται. 
Βέβαια, διαβάζω στο δελτίο 
τύπου: «Η είσοδος στις συ-
ναυλίες και τις δράσεις εί-
ναι δωρεάν. Μείνετε συντο-
νισμένοι και προμηθευτείτε 
σε ευνοϊκές τιμές τα εισι-
τήρια ή τα πολύ-εισιτήρια 
για το Cosmopolis 2022» 
και διερωτώμαι, τελικά εί-
ναι δωρεάν ή με εισιτήριο 
οι φετινές συναυλίες; Αλλά 
πώς να περιμένεις από αν-
θρώπους που δεν μπορούν 
να συντάξουν σωστά ούτε 
ένα δελτίο τύπου να φρο-
ντίσουν αποτελεσματικά 
για τη συντήρηση των μνη-
μείων της πόλης μας;

Εριφυλλίδης
Γελοίες δικαιολογίες του Δημάρχου για την πτώση τμήματος του 
Φρουρίου Καβάλας
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Χαλάζι και ισχυροί άνεμοι
Μετράνε τις «πληγές» τους στο δήμο Παγγαίου

Τοπικές χαλαζοπτώ-
σεις και ισχυροί άνεμοι 
χτύπησαν τις Δημοτι-
κές Ενότητες Ορφανού 

και Πιερέων του Δήμου 
Παγγαίου.
Οι φωτογραφίες που 
δημοσιεύονται στο δια-

δίκτυο δείχνουν το μέ-
γεθος της καταστροφής  
στις καλλιέργειες (Αμπε-
λώνες, ελαιώνες, οπω-

ροκηπευτικά  κλπ).

Η καταγραφή των ζη-
μιών συνεχίζεται αλλά 

όλοι πλέον μιλούν για 
μια γενικευμένη κατα-
στροφή που αφορά  μια 
πολύ μεγάλη περιοχή.

Αναστασιάδης
Καθολική αποζημίωση στις καταστροφές στον Δήμο Παγγαίου
Σε καθολική αποζημίωση πρό-
κειται να προχωρήσει ο ΕΛΓΑ 
στις καταστροφές σε καλλιέρ-

γειες στον Δήμο Παγγαίου.

Αυτό έκανε γνωστό πριν από 

λίγα λεπτά στο enanews.gr ο 
Δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος 
Αναστασιάδης.

Μάλιστα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ 
αναμένεται να βρεθεί αυριο 

Δευτέρα στις συγκεκριμένες 
καλλιέργειες.

Λαζαρίδης
Μεγάλη καταστροφή στον Δήμο Παγγαίου – Από αύριο η καταγραφή των ζημιών
Όπως επισημαίνει σε 
ανάρτηση του ο βου-
λευτής Καβάλας της Ν.Δ 
Μακάριος Λαζαρίδης

Βιβλική καταστοφή σε 
αμπέλια και ελιές στους 
πρώην δήμους Ορφανού 
και Πιερέων, αλλά και 
στην ευρύτερη περιοχή.

Επικοινώνησα ήδη με 
τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντά, 
τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Α. 

Λυκουρέντζο, τη διευθύ-
ντρια ΕΛΓΑ Καβάλας Ρ. 
Κατσικέρη και από αύριο 
το πρωί θα ξεκινήσει η 
καταγραφή των ζημιών.

Θα σταθούμε δίπλα 
στους αγρότες μας, όπως 
αυτή η Κυβέρνηση κάνει 
εδώ και τρία χρόνια.

Κυρίαρχο αίτημα των αγροτών του Παγγαίου η αντιχαλαζική προστασία

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

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

Το συγκεκριμένο θέμα 
έθεσε ο Αντιδήμαρχος 
Ανδρέας Καλλινικίδης.
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 15ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ       info@enachannel.gr
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΠΛΑΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΓΕΡΑΝΟΙ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

SECURITY

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙΚΕΡΑΜΙΚΑ

BEACH BAR
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  FOOD SHOP ΕΣΤΙΑΣΗ

Ο Χρήστος Δελής μπαίνει καθημερινά στην κουζίνα του ΕΝΑ Channel 
παρουσιάζοντας την πιο νόστιμη εκπομπή μαγειρικής.

Μας ταξιδεύει στην Ελληνική κουζίνα, στις πιο γευστικές γωνιές της πόλης 
μας γνωρίζοντάς μας τους chef και τα εστιατόρια που θα μας εκπλήξουν 
γαστρονομικά.

Ανακαλύπτει μοναδικά τοπικά προϊόντα, γεύσεις και αρώματα μαγειρεύοντας 
απλές, αλλά νόστιμες και υγιεινές συνταγές.

Ο αγαπημένος μας chef για αυτήν την εβδομάδα προτείνει:

Καρμπονάρα με μανιτάρια και κάσιους

Συνταγή για Καρμπονάρα με μανιτάρια και κάσιους 

Διάρκεια συνταγής: 20'
Βαθμός δυσκολίας: εύκολη  

Υλικά 

• 350 γρ. ζυμαρικά
• 3 φλ. τσαγιού μανιτάρια κομμένα σε φέτες
• 3 κ. σ. ελαιόλαδο
• 1/2 κ. γλ. πάπρικα
• 1/2 κ. γλ. αλάτι
• 1/2 κ. γλ. πιπέρι
• 1/2 φλ. τσαγιού κάσιους
• 1/4 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
• 1/3 φλ. τσαγιού μη γαλακτοκομικό γάλα χωρίς ζάχαρη
• 3 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
• 1 1/2 κ. σ. μαγιά
• 1 1/2 κ. σ. χυμό λεμονιού
• 1/2 κ. γλ. πιπέρι
• 1 κ. γλ. αλάτι
• 1/4 κ. γλ. πάπρικα
• Φρέσκο μαϊντανό, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Βήμα 1
Προθερμάνετε το φούρνο στους 190 βαθμούς και βράστε τα ζυμαρικά 
σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
Βήμα 2
Σε ένα μπολ ανακατέψτε τα μανιτάρια με το ελαιόλαδο, την καπνιστή 
πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι.
Βήμα 3
Τοποθετήστε σε ταψί πάνω σε λαδόκολλα και ψήστε για 7 λεπτά. 
Αναποδογυρίστε τα μανιτάρια και συνεχίστε το ψήσιμο για 7-8 λεπτά.
Βήμα 4
Για τη σάλτσα, τοποθετήστε τα κάσιους, το ελαιόλαδο, το σκόρδο, τη 
μαγιά, το γάλα, το χυμό λεμονιού, πιπέρι, αλάτι και πάπρικα σε ένα 
μπλέντερ και χτυπήστε μέχρι να αποκτήστε μία λεία και κρεμώδη υφή.
Βήμα 5
Στραγγίστε το νερό από τα ζυμαρικά και επιστρέψτε τα ζυμαρικά στην 
κατσαρόλα.
Βήμα 6
Προσθέστε τη σάλτσα και ανακατέψτε μέχρι να επικαλυφθούν καλά τα 
ζυμαρικά.
Βήμα 7
Ανακατέψτε και τα μανιτάρια και σερβίρετε γαρνίροντας με φρέσκο 
μαϊντανό.

με τον Χρήστο Δελή

ΓΥΝ.  ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΡΟΥΧΑ ΕΣΤΙΑΣΗ



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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

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

www.enachannel.gr  |  2510 231033 www.enaradio.gr
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Αύξηση Επισκεψιμότητας Site (Μέρος 3ο)

Στα δύο ( 2 ) προηγούμε-
να άρθρα αναλύσαμε αρ-
κετούς από τους τρόπους 
αύξησης της επισκεψιμό-
τητας του διαδικτυακού 
μας τόπου, όπως οι μηχα-
νές αναζήτησης, το email 
marketing, δημιουργία 
ποιοτικού περιεχομένου, 
δημιουργία εξωτερικών & 
εσωτερικών συνδέσμων 
& blogging, Πληρωμένες 
Διαφημίσεις, Διαγωνι-
σμοί, Social Media, Βίντεο 
Marketing, Διαφήμιση 
του site, RSS, Directory 
Submissions, Blogs & 
Guest Blogging, & Google 
Analytics.

Για το τρίτο ( 3 )  και τελευ-
ταίο μέρος του αφιερώμα-
τος, που κάνουμε που έχει 
ως στόχο την αύξηση της 
επισκεψιμότητας του site, 
θα αναφερθούμε σε εξίσου 
σημαντικό κομμάτια που 
θα μας βοηθήσουν στην 

αύξηση της επισκεψιμότη-
τας, όπως: User Friendly 
Περιεχόμενο, On Page 
SEO,  Mobile Friendly Web 
Site, Facebook Marketing, 
Διαφήμιση μέσω Google 
Ad Words, Infographic & 
Remarketing.

Directory Submissions
Υποβάλετε το site σας, σε 
καταλόγους διαδικτυακών 
τόπων.  Εάν υπάρχουν εξει-
δικευμένοι κατάλογοι, αξι-
οποιήστε τους. Μια καλή 
ευκαιρία για προβολή του 
site και κατ’ επέκταση και 
της επιχείρησή σας είναι οι 
τοπικοί κατάλογοι. Βέβαια 
θα πρέπει να βάλουμε και 
το link ώστε να υπάρχει 
ανακατεύθυνση στο site 
μας.
   
Blogs & Guest Blogging
Εάν δεν έχουμε την δυνα-
τότητα να δημιουργήσου-
με πρόσθετες σελίδες στο 

site μας, τότε μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ένα blog, 
με περιεχόμενο. Μέσα στο 
blog μπορούμε να έχουμε 
συμβουλές, ώστε έτσι να 
γίνετε ανακατεύθυνση στο 
site μας. Ένα blog σε ένα 
άλλο site, βοηθά επίσης 
της κατάταξή σας στις σε-
λίδες της Google. Επίσης 
μπορείτε να βάλετε ποιοτι-
κά σχόλια, που να δείχνουν 
ότι διαβάσατε το άρθρο 
σας.

Έτσι μας δίνετε η δυνατό-
τητα να βρούμε blogs που 
πραγματεύονται θέματα 
σχετικά με την δική μας 
επιχείρηση κα να δημιουρ-
γήσουμε ένα είδος αλληλε-
πίδρασης με αυτά.
Πρέπει να σχολιάσουμε 
σε blogs ή site που έχουν 
υψηλό traffic και τις παρα-
κολουθεί ένα ευρύ κοινό 
που έχει παρόμοια  ενδι-
αφέροντα με το δικό μας 

αντικείμενο.   

Περιεχόμενο site
Εάν έχουμε επιλέξει να 
προωθήσουμε την εταιρεία 
μας, με βάση το Content 
Marketing, τότε ένας καλός 
τρόπος για να προσελκύσε-
τε νέους πελάτες, αλλά και 
περισσότερους επισκέπτες 
στο site, είναι να δοκιμά-
σετε διαφορετικές μορφές 
περιεχομένου και να τεστά-
ρουμε την απήχησή τους. 
Ένας καλός τρόπος είναι να 
φτιάξουμε ένα infographic 
που να αφορά τα προϊόντα 
ή τις υπηρεσίες που παρέ-
χουμε. Με αυτό τον τρόπο 
βλέπουμε την προτιμούν 
οι επισκέπτες και δημιουρ-
γούμε νέο περιεχόμενο, το 
οποίο θα τους κάνει να επι-
στρέψουν σε εμάς.

Google Analytics    
Το Google Analytics μας 
δίνει μία πλήρη εικόνα, είτε 
αφορά τις πιο δημοφιλείς 
σελίδας μας ή τα δημογρα-
φικά χαρακτηριστικά των 
επισκεπτών μας. Έτσι κοι-
τώντας τα δεδομένα των 
επισκεπτών μας, μπορούμε 
να δούμε ποιοι είδαν την 
σελίδα μας και να αναγνώ-
σουμε τις πηγές επισκεψι-
μότητας.

USER FRIENDLY ΠΕΡΙΕ-
ΧΟΜΕΝΟ 
Ο βασικός στόχος της ιστο-
σελίδας δεν είναι να στο-
χεύει στην βελτιστοποίηση 
της ως προς την κατάταξή 

της  στις μηχανές αναζήτη-
σης, αλλά να είναι πρωτί-
στως χρήσιμη για τους επι-
σκέπτες της ιστοσελίδας.
Δημιουργώντας ένα εκπαι-
δευτικό περιεχόμενο, πλη-
ροφοριακού χαρακτήρα, 
αυτόματα βελτιώνεται και 
το SEO της ιστοσελίδας 
σας. Αυτό συνεπάγεται πως 
θα πρέπει να δημιουργήσε-
τε ένα περιεχόμενο, που θα 
λύνει απορίες και προβλή-
ματα, θα ανακαλύπτει μία 
νέα τεχνική ή μέθοδο, και 
θα δίνει κίνητρο για μια νέα 
αγορά.   

Πρέπει να έχουμε υπόψιν 
ότι η βελτιστοποίηση για 
τις μηχανές αναζήτησης 
δεν οδηγεί σε κάποιο ση-
μαντικό αποτέλεσμα, εάν 
στερείται ποιότητας. Γι’ 
αυτό θα πρέπει να δημι-
ουργούμε περιεχόμενο, που 
οι άνθρωποι θα μπορούν 
να μοιράζονται, και να το 
συστήνουν. Εδώ θα πρέπει 
να τονίσουμε και να έχετε 
κατά νου ότι η δημιουργία 
περιεχομένου, είναι μία δύ-
σκολη διεργασία, που απαι-
τεί χρόνο, έμπνευση, γνώ-
σεις και δημιουργικότητα, 
αλλά σε βάθος χρόνου θα 
μας φέρει σημαντική κίνη-
ση στην ιστοσελίδα μας.

ON PAGE SEO 

Τον όρο ON PAGE SEOπο-
λύ πιθανόν κάποιοι από 
εσάς να τον έχετε ξανασυ-
ναντήσει ή ξανακούσει. Τη 

εννοούμε όμως λέγοντας 
ON PAGE SEO; Εννοού-
με την βελτιστοποίηση της 
ιστοσελίδας μας ως προς 
το τεχνικό κομμάτι, ώστε 
αυτή να γίνεται εύκολα 
προσβάσιμη από τις μηχα-
νές αναζήτησης.
Πως μπορούμε όμως να 
έχουμε ένα ικανοποιητικό 
on page SEO; Πως ακρι-
βώς μπορεί να δομηθεί η 
σελίδα μας για να έχουμε 
ορατά αποτελέσματα; Εδώ 
θα πρέπει να έχουμε μερι-
μνήσει ώστε να έχουμε τα 
σωστά meta descriptions, 
να επαναλαμβάνονται οι 
λέξεις – κλειδιά μέσα στο 
περιεχόμενο κ.λ.π.

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

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

Οικονομία ->Τεχνολογία.

Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ.
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής
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Γεωργαντάς από Ξάνθη
Μέσα σε 15 μέρες η ολοκλήρωση των αιτήσεων στον ΕΛΓΑ 
για αποζημιώσεις

Αποζημιώσεις μέσω 
ΕΛΓΑ το ταχύτερο δυνα-
τόν τόνισε ο υπουργός

Ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργος Γεωρ-
γαντάς επισκέφθηκε τον 
Δήμο Τοπείρου και τα δη-
μοτικά διαμερίσματα Θα-
λασσιάς, Ολδίου και Κρε-
μαστής, συνοδευόμενος 
από τον Περιφερειάρχη 

Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης Χρήστο Μέτιο, 
τον Βουλευτή Ξάνθης Σπύ-
ρο Τσιλιγγίρη, τον αντιπερι-
φερειάρχη Ξάνθης Κώστα 
Τσιλιγγίρη, τον δήμαρχο 
Τοπείρου Θωμά Μίχογλου 
καθώς και τον περιφερει-
ακό προϊστάμενο του ΕΛΓΑ 
Θράκης.

Ο κ. Γεωργαντάς τόνισε 

στις δηλώσεις του ότι μέσα 
σε 15 μέρες πρόκειται να  
κατατεθούν όλες οι αιτή-
σεις στον ΕΛΓΑ για άμεσες 
αποζημιώσεις.

Καμιά ανησυχία για την πορεία δηλώσεων ΟΣΔΕ, παράταση 
έως 15 Ιουλίου
Παρ’ όλα αυτά, πληροφο-
ρίες του Agronews αναφέ-
ρουν ότι μια μικρή παράτα-
ση 2 εβδομάδων περίπου 
είναι εφικτή και θα δοθεί 
εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο 
για να μην υπάρξει κανένα 
πρόβλημα με τις φετινές 
δηλώσεις. Ήδη, η εικόνα 
δείχνει την οριστικοποίη-
ση, μέχρι το βράδυ της Πέ-
μπτης, 340.000 δηλώσεων.

Το θέμα είναι ότι κάποια 
ΚΥΔ, μένοντας στις διευθε-
τήσεις προηγούμενων ετών, 
περιμένουν να βγει πρώ-
τα το πρόγραμμα ελέγχων 
τηλεπισκόπησης (κάτι που 
τους εξασφάλιζε το προη-
γούμενο καθεστώς) για να 
προβούν στην ολοκλήρωση 
των δηλώσεων, κάνοντας 
φυσικά και τις ανάλογες 
προσαρμογές προς όφελος 
των πελατών τους. Κάτι 
τέτοιο δεν πρόκειται να 
συμβεί φέτος. Πρώτα θα 
κλείσουν οι δηλώσεις και 
μετά θα βγει το πρόγραμμα 
τηλεπισκόπησης.

Όπως αναφέρθηκε, πάνω 
από 22.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ 
οριστικοποιήθηκαν την Πέ-
μπτη 23 Ιουνίου 2022. Η 
εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει 
την σταθερή και καθαρή 
θέση του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Γιώργου 
Γεωργαντά στην μεταφορά 
των αιτήσεων ΟΣΔΕ στο 
gov.gr και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της βάσης δε-
δομένων σ’ αυτή τη βάση.   
Δεν είναι μόνο το θέμα της 
ασφάλειας των στοιχεί-
ων των αγροτών και της 
καλύτερης ποιότητας των 
αιτήσεων αλλά κυρίως της 
τεχνολογικής υπεροχής της 
πλατφόρμας και των δυ-
νατοτήτων που προσφέρει 
για περαιτέρω επεξεργασία 
των στοιχείων, με στόχο τη 
διαμόρφωση των κατάλλη-
λων πολιτικών.

Σημειωτέον ότι στη διάρ-
κεια της εβδομάδας σε 
απάντηση ερωτήσεων στη 
Βουλή ο Γεωργαντάς ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ότι 
«η νέα πλατφόρμα στο gοv.

gr επιτρέπει να εργάζο-
νται ταυτόχρονα τρεις φο-
ρές περισσότεροι  χρήστες 
(πάνω από 9.000 χρήστες 
σε σχέση με το μέγιστο των 
3.000 χρηστών της παλαι-
άς)  και ρυθμό οριστικοποι-
ήσεων αιτήσεων για λήψη 
πρωτοκόλλου επίσης του-
λάχιστον τρεις φορές με-
γαλύτερο. Καταγράφηκαν  
με βάση τις υπηρεσίες του 
ΟΠΕΚΕΠΕ 17.000 οριστι-
κοποιήσεις αιτήσεων ΟΣΔΕ 
την ημέρα, ενώ με την προ-
ηγούμενη παλαιά εφαρμο-
γή  την αντίστοιχη περίοδο 
ήταν γύρω στις 5.000. Σχε-
δόν 2 εκατ. έγγραφα-δι-
καιολογητικά έχουν ανέβει 
στο κυβερνητικό νέφος».

Με την εξοικείωση των 
χρηστών από 17.-18.000 
αιτήσεις ΟΣΔΕ την προη-
γούμενη εβδομάδα σήμερα 
είναι σταθερά πάνω από 
20-22.000. 

Το θέμα λοιπόν είναι ότι 
τι θα κάνουν τα ΚΥΔ που 
δέσμευαν αιτήσεις αβέρ-
τα χωρίς υποδομή για 
να ανταποκριθούν στην 
εμπρόθεσμη υποβολή που 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ανακοι-
νώσει. Η αποδέσμευση των 
αιτήσεων πριν την καταλη-
κτική ημερομηνία ώστε να 
πάνε οι παραγωγοί σε άλλα 
ΚΥΔ για να μην βγουν εκ-
πρόθεσμοι και έχουν ποινές 
είναι η πιο λογική λύση. 

Το θέμα της εξέλιξης της 
φετινής υποβολής των δη-
λώσεων είναι ότι ο προη-
γούμενος συντονιστής αντί 
να συντονίζει για την επιτά-
χυνση συντόνιζε για την κα-
θυστέρηση και ότι όλοι οι 
μύθοι που κυκλοφορούσαν 
από τον συντονιστή περί 
αναντικατάστατο σύστημα 
σε πλήρη συντονισμό με 
ομάδα αναντικατάστατων 
διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ 
καταρρέει  κάθε ως χάρ-
τινος πύργος. Το ίδιο θα 
φανεί και για άλλα ακριβο-
πληρωμένα και ανύπαρκτα 
συστήματα και συστηματά-
κια.

Θάσος, .24/06/2022
Αριθμός πρωτ.: 15924

Προκήρυξη 
Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την 

επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: 
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»,

προϋπολογισμού 4.600.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου
Στοιχεία επικονωνίας:
Οδός   :  ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7
Τηλ.:    : +30 25930 24025
Telefax: +30 25930 22104
E-mail  : tydeyath@deyathassou.gr
Ιστοσελίδα: http://www.thassos.gr
Κωδικός NUTS: EL515
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα 
της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https:// thassos.gr
3. Κωδικός CPV: 45246400.
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο σχεδιασμός του έργου  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚΑ-
ΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»  περιλαμβάνει:
Την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Σκάλας Καλλιράχης και Σκάλας Σωτήρος και την κατασκευή αντλιοστασίων και 
εξωτερικών καταθλιπτικών αγωγών για τη μεταφορά των λυμάτων των δύο οικισμών στην θέση της προτεινόμενης Ε.Ε.Λ. Επίσης, περιλαμβάνει την 
κατασκευή αγωγών ύδρευσης του οικισμού Σκάλας Καλλιράχης που διέρχονται από την Εθνική Οδό Θάσου – Λιμεναρίων (Ε.Ο.69).
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας :
 i. Υδραυλικών προϋπολογισμού 3.935.393,55€ και Ηλεκτρομηχανολογικών προϋπολογισμού 555.494,60€, (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και 
απρόβλεπτα 15 %),
  ή 
 ii. Υδραυλικών προϋπολογισμού 4.175.505,88€ και Ηλεκτρομηχανολογικών προϋπολογισμού 315.382,27€, (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % 
και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα   
   Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,   
  καθώς και
  δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς   
  συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Στο ανωτέρω ποσό προβλέπονται Απολογιστικά (Διαχείριση ΑΕΚΚ) ποσού 90.031,50 €  σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν.    
  4412/2016 και αναθεώρηση ποσού 19.080,35 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016
6. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), ποσοστού 3% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος 
παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 
και το άρθρο 16 της παρούσας.
7. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
9. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικο-
νομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (92.000,00) €. Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
11. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.
12. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
13. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 19η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα ανα-
φερόμενα στο ν. 4412/2016. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 26 Ιουλίου 2022, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών  (13) 
μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών βάση της υπ’ αριθμ. 17127/07.03.2019 απόφαση ένταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη υπ’ αριθμ. 
155/16.02.2022 απόφαση τροποποίησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ συνολικού εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης 4.600.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Οι 
πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 51/17.01.2022 4η 
απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑM: 22REQ010607145, ΑΔΑ: 6ΠΞΝΟΕΥΣ-ΝΝΒ) για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 
300.000,00 € για το έτος 2022 και ποσού 4.300.000,00 € για το έτος 2023 (πλέον ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου ΚΑ 15-01-6301 και η 
υπ. αρ. ΑΑΥ 8 (ΑΔΑ: 91ΜΤΟΕΥΣ-6Μ5, ΑΔΑΜ: 22REQ010607159) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης 
ποσού 300.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)  ΣΑΕ σε βάρος του ενάριθμου έργου ΚΑ 15-01-6301.
17. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
18. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: tydeyath@
deyathassou.gr

Ο Δήμαρχος Θάσου

Κυριακίδης Ελευθέριος



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
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Οι παραπάνω καταχωρήσεις δεν αποτελούν διαφημιστικό προϊόν αλλά ενημέρωση των αναγνωστών
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
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Φιλελλήνων 2, 65302 Καβάλα | Τηλ.: 2511 104 227 | E-mail: info@bee-project.gr | www.bee-realestate.gr

  Πληροφορίες
Το γραφείο και οι συνεργάτες της Bee Project, δραστηριοποιούνται στον χώρο του real estate στην πόλη και στον νομό Καβάλας. Αποτελεί νέο μέλος της μεγάλης αλυσίδας της 
Bee Real Estate κι έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ακινήτων προς διάθεση.

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

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

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

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

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

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

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

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

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

Κωδικός: 351001-28
___________________

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

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

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

Κωδικός: 351001-11
___________________

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

Κωδικός: 351001-2038
___________________

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

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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

Κωδικός: 351001-14
___________________

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

Κωδικός: 351001-10
___________________

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

Κωδικός: 351001-9
___________________

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

Κωδικός: 351001-34
___________________

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

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

___________________

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

Κωδικός:  351001-35
 ____________________

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

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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Ξάνθη
Γνωστός «νταής» ο άντρας που έσφαξε πατέρα δύο παιδιών 
στα Κιμμέρια

Πολλές φορές στο πα-
ρελθόν είχε απασχο-
λήσει την Αστυνομία, 
καθώς προκαλούσε 
συνεχώς προβλήματα 
με την βίαιη συμπερι-
φορά του, ο 42χρονος 
μουσουλμάνος που 
δολοφόνησε εν ψυχρώ 
έναν 46χρονο ομόθρη-
σκό του πατέρα δυο 
παιδιών στον οικισμό 
Κιμμέρια της Ξάνθης 
και πλέον νοσηλεύε-
ται φρουρούμενος στο 
νοσοκομείο, όπου είχε 
πάει μόνος του ζητώ-

ντας περίθαλψη.

Το έγκλημα που έχει 
συγκλονίσει την ευρύ-
τερη περιοχή έγινε το 
βράδυ της Τρίτης και 
η Αστυνομία ειδοποι-
ήθηκε λίγο μετά τις 9. 
Οι αστυνομικοί βρή-
καν αιμόφυρτο στην 
αυλή του σπιτιού του 
τον άτυχο 46χρονο, ο 
οποίος με ασθενοφόρο 
στο Γενικό Νοσοκομείο 
Ξάνθης. Οι γιατροί 
προσπάθησαν για αρ-
κετή ώρα να τον επα-

ναφέρουν, αλλά χωρίς 
αποτέλεσμα καθώς 
υπέκυψε στα τραύμα-
τά του στον θώρακα 
και στην καρδιά.

Ωστόσο, στο ίδιο νο-
σοκομείο εντοπίστηκε 
και συνελήφθη ο δρά-
στης, ο οποίος έφερε 
τραύματα σε χέρι και 
πόδι που είναι άγνω-
στο πώς προκλήθηκαν 
και εκτιμάται ότι έγι-
ναν κατά την διάρκεια 
πάλης με τον 46χρονο, 
που προσπάθησε να 

αμυνθεί.

Οι συγγενείς και οι 
γείτονες του δολοφο-
νημένου άνδρα που 
δίνουν καταθέσεις για 
να φωτίσουν το κίνη-
τρο της άγριας δολο-
φονίας, υποστήριξαν 
ότι δράστης και θύμα 
είχαν οικονομικές δι-
αφορές και διαπληκτί-
ζονταν συχνά το τε-
λευταίο διάστημα.

Κιμμέρια Ξάνθης
Ραγίζει καρδιές η σύζυγος του αδικοχαμένου 46χρονου

Ο δολοφόνος είχε 
μαχαιρώσει κι άλλο 
πρόσωπο στο πα-
ρελθόν, όμως δεν 
είχε φυλακιστεί

Σε αποκλειστικές 
δηλώσεις της στο 
ENAchannel η σύζυ-
γος του αδικοχαμέ-

νου 46χρονου δείχνει 
χαμένη από την ανα-
πάντεχη απώλεια του 
συζύγου της χωρίς να 
μπορεί να συνειδητο-
ποίηση το κακό που 
έχει συμβεί. Συγκλονι-
σμένος από την πλευ-
ρά του και ο 17χρονος 
γιος του αδικοχαμένου 

46χρονου μιλά απο-
κλειστικά για την στιγ-
μή που βρέθηκε αιμό-
φυρτος ο πατέρας του.

Με το παρατσούκλι 
«Τζέτκας» είναι γνω-
στός στον οικισμό 
Κιμμέρια της Ξάνθης, 
αλλά και στην τοπική 

αστυνομία, ο 42χρο-
νος μουσουλμάνος 
που σκότωσε χθες το 
βράδυ έπειτα από κα-
βγά μεταξύ τους, τον 
46χρονο ομόθρησκό 
του.

Κομοτηνή
14χρονος ο νεαρός που κλώτσησε το γατάκι – Ταυτοποιήθηκε και 
σχηματίστηκε δικογραφία

Η ΕΛ.ΑΣ, έπειτα από 
καταγγελίες που έφτα-
σαν στο αστυνομικό 
τμήμα Κομοτηνής, έκα-
νε έρευνα και κατάφε-
ρε να ταυτοποιήσει τον 
βασανιστή του μικρού 
ζώου – Η δικογραφία 
θα υποβληθεί στον ει-
σαγγελέα πρωτοδικών 
Ροδόπης, ενώ έχουν 
επιβληθεί και οι προ-
βλεπόμενες διοικητι-
κές κυρώσεις

Ταυτοποιήθηκε το άτο-

μο που απεικονίζεται 
σε βίντεο που αναρτή-
θηκε στα social media 
να κρατάει μία γάτα, 
να την εκτινάσσει σε 
ύψος περίπου τριών 
μέτρων και στη συνέ-
χεια να την κλωτσάει 
πριν αυτή προσγειωθεί 
στο έδαφος.
Η ΕΛ.ΑΣ μετά από κα-
ταγγελίες που έφτα-
σαν στο Α.Τ Κομοτηνής 
διενέργησε έρευνα και 
κατάφερε να ταυτο-
ποιήσει τον βασανιστή 

του μικρού ζώου.
Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του protothema.
gr πρόκειται για έναν 
14χρονο κάτοικο Κο-
μοτηνής, ο οποίος τον 
Δεκέμβριο του 2021 
πραγματοποιήσε αυτή 
την αποτρόπαια πράξη 
σε βάρος του ζώου.
Μάλιστα το συμβάν 
έγινε μπροστά από το 
4ο Δημοτικό Σχολείο 
που βρίσκεται στη συμ-
βολή των οδών Βαμ-
βακά και Χρυσοστόμου 
Σμύρνης.

Σε βάρος του σχημα-
τίστηκε δικογραφία η 
οποία θα υποβληθεί 
στον εισαγγελέα πρω-
τοδικών Ροδόπης ενώ 
έχουν επιβληθεί και οι 
προβλεπόμενες διοικη-
τικές κυρώσεις.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Δ/νση : ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     Καβάλα, 21/06/2022
Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 1
Ταχ. Θυρίδα: 1240
Πληροφορίες: Κεκρόπουλος Γρηγόριος   Αρ. Πρωτ.: 2003 
Τηλέφωνο: 2510/225-192
FAX:  2510/220125
e-mail: info@portkavala.gr

Θέμα:
«Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση χώρων 

γραφείων 4ου ορόφου του κτιρίου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 
επί της οδού Εθνικής Αντίστασης».

 Εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συνέχισης διά 
προφορικών, η μίσθωση και εκμετάλλευση 3 χώρων γραφείων, 4ου ορόφου του κτιρίου της 
Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επί της οδού Εθνικής Αντίστασης. 
 Πρόκειται για 2 χώρους εμβαδού 17τ.μ. έκαστος και 1 χώρος 43,42τ.μ., του κτιρίου που 
βρίσκεται επί των οδών Εθνικής Αντίστασης και Αβέρωφ, με μέγιστη διάρκεια μίσθωσης τα τρία 
(3) έτη, για την στέγαση επαγγελματικής δραστηριότητας.
  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα 
γραφεία του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. ενώπιον τριμελούς  επιτροπής.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης στα γραφεία 
του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ( Αβέρωφ 1 – 1ος όροφος) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                                              

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Δρ. Θυσιάδου Άννα
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Οι μηχανές του Α.Ο Κα-
βάλα άρχισαν να «ζε-
σταίνονται» καθώς τα 
τελευταία 24ωρα, το 
τεχνικό επιτελείο σε συ-
νεργασία με τον πρόε-
δρο της ομάδας έχουν 
αρχίσει τις επαφές με 
ποδοσφαιριστές.
Συγκεκριμένα έχουν γίνει 
επαφές με ποδοσφαιρι-
στές που θα καλύψουν 
τις θέσεις:

Βασικού τερματοφύλακα
Ακραίου αμυντικού
Κεντρικών αμυντικών
Αμυντικού χαφ
Επιθετικού χαφ
Οι επαφές έγιναν δια ζώ-
σης αλλά και μέσω zoom 
meetings ενώ μέσα στο 
επόμενο διάστημα ανα-
μένονται οι πρώτες ανα-
κοινώσεις.

Α.Ο Καβάλα
Ξεκίνησαν οι επαφές με ποδοσφαιριστές – Ποιες είναι οι 
στοχευμένες θέσεις

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Σχεδόν ένα μήνα μετά 
την εκδίκαση της υπό-
θεσης ο Α.Ο Καβάλα και 
ο Πιερικός ενημερώθη-
καν πως το Διαιτητικό 
Δικαστήριοτης ΕΠΟ δεν 
έκανε δεκτά τα αιτήματά 
τους.
Οι δύο ομάδες ζητούσαν 
να ακυρωθεί η απόφα-

ση της διοργανώτριας 
για ολική επικύρωση της 
βαθμολογίας του βορεί-
ου ομίλου, όμως κρίθηκε 
ότι ορθά έπραξε.

Σημειώνεται, πάντως, 
ότι τόσο ο Απόλλων Πό-
ντου όσο και ο Πιερικός 
την Πέμπτη (23/06) στον 
αθλητικό δικαστή τόνι-
σαν ότι η κατάταξη μπο-
ρεί να αλλάξει με από-
φαση του πρωτοβάθμιου 
μονομελούς πειθαρχικού 
οργάνου. Όπως αναφέ-
ρει το άρθρο 20 παρ.2 
του ΚΑΠ: «Μετά την 
τελική επικύρωση του 
βαθμολογικού πίνακα 
δεν είναι δυνατή καμία 

αλλαγή, πλην αν ρητά δι-
αταχθεί η μεταβολή του 
πίνακα με απόφαση των 
δικαιοδοτικών οργάνων 
της οικείας διοργανώτρι-
ας ή της ΕΠΟ ή του Διαι-
τητικού Δικαστηρίου της 
ΕΠΟ ή από το CAS».

H ANAKOINΩΣΗ ΑΠΟ-
ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙ-
ΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

«Κατά την τελευταία του 
συνεδρίαση, το Διαιτη-
τικό Δικαστήριο Ποδο-
σφαίρου της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας έλαβε τις εξής 
αποφάσεις.

πορρίπτει την από 
11.5.2022 και με 
αριθμό πρωτ. Ε.Π.Ο. 
12879/2022 προσφυγή 
της ΠΑΕ Α.Ο. Καβάλα 
1965 κατά της Super 
League 2.

Απορρίπτει την προσφυ-
γή της ΠΑΕ Πιερικός 
ΣΦΚ 1961 κατά της από 
06.05.2022 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Superleague 
2 και την πρόσθετη πα-
ρέμβαση των ΠΑΕ ΑΟ 
Καβάλα 1965 και ΠΑΕ 
Απόλλων Πόντου υπέρ 
της προσφεύγουσας».

ΕΠΟ
Απορρίφθηκε η προσφυγή της ΠΑΕ Α.Ο Καβάλα 1965

Οι φήμες που ήθελαν τον 
Bogdan Stamenkovic να 
παίρνει μεταγραφή για 
τον Βόλο ΝΠΣ και την 
ελληνική Super League 
επιβεβαιώθηκαν, καθώς 
ο σύλλογος της Μαγνη-
σίας ανακοίνωσε και 
επίσημα την έναρξη συ-
νεργασίας με τον Σέρβο 
επιθετικό.
Ο 24χρονος Σέρβος επι-
θετικός, πραγματοποίησε 
μια αξιοσημείωτη σεζόν 

με την φανέλα του Α.Ο 
Καβάλα, καθώς σε 24 
αναμετρήσεις κατάφερε 
να σκοράρει 8 τέρματα 
και να μοιράσει και μια 
ασσίστ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΒΟΛΟΥ ΝΠΣ
«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοι-
νώνει την απόκτηση του 
24χρονου Σέρβου επι-
θετικού Μπόγκνταν Στα-
μένκοβιτς.

Ο Μπόγκνταν Σταμένκο-
βιτς την περσινή περίοδο 
αγωνιζόταν στην Καβάλα 
όπου σε 25 αγώνες ση-
μείωσε 8 γκολ, ενώ στο 
παρελθόν έχει αγωνιστεί 
στις σερβικές Ράντνικ, 
Μπράτσσβο και Σπάρτακ 
Σουμπούτιτσα,

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορί-
ζει τον Μπόγκνταν Στα-
μένκοβιτς στην οικογέ-
νεια της».

Super League
Στον Βόλο ΝΠΣ ο Bogdan Stamenkovic



Την 1η Οκτώβρη όρισε 
ως ημερομηνία πρεμιέ-

ρας των νέων πρωτα-
θλημάτων τόσο στους 

Άνδρες όσο και στις Γυ-
ναίκες η ΕΟΚ.

Το Καβαλιώτικο μπάσκετ 
έχει τριπλή εκπροσώπη-
ση στις εν λόγω διοργα-
νώσεις με την Καβάλα BC 
και τον ΓΣΕ να αγωνίζο-
νται στην Α2’ Ανδρών και 
τους Πάνθηρες Καβάλας 
στην Α2’ Γυναικών.

Χρονικός περιορισμός 
συμμετοχής στους ξέ-
νους
Την σεζόν 2022-2023 
οι ομάδες της Α2’ θα 
μπορούν να χρησιμοποι-
ούν έως και δυο ξένους 

αθλητές στην δωδεκάδα 
τους.

Επίσης το όριο που τίθε-
ται από την γενική προ-
κήρυξη είναι πως και οι 
δυο αθροιστικά δεν θα 
μπορούν να αγωνίζονται 
περισσότερα από 650 
λεπτά ανά γύρο, ενώ 
εάν μια ομάδα ξεπεράσει 
το όριο και ταυτόχρονα 
έχει ειδοποιηθεί από την 
γραμματεία τέλεσης των 
αγώνων, θα έχει πρόστι-
μο 2.000 € και μηδενι-

σμό στον αγώνα.

Την ίδια ώρα, αν μια ομά-
δα έχει δυο ξένος αθλη-
τές τότε υποχρεωτικά θα 
πρέπει να έχει στη δω-
δεκάδα της δυο αθλητές 
κάτω των 23 ετών, δηλα-
δή γεννημένους μετά το 
2000. Αν έχει έναν δεν 
υπάρχει κανένας περιο-
ρισμός ούτε στον χρόνο 
συμμετοχής του, ούτε 
στο πως διαμορφώνεται 
η δωδεκάδα.
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Μπάσκετ
 Έναρξη στις 01/10 για την Α2’ Ανδρών και Γυναικών – 
Χρονικός περιορισμός συμμετοχής στους ξένους

Σε μια σπουδαία προσθή-
κη προχώρησε ο Άρης 
Πηγών ενόψει της νέας 
αγωνιστικής περιόδου 
στην Α’ Κατηγορία της 
ΕΠΣ Καβάλας, βάζοντας 
τον πήχη πολύ ψηλά για 
το νέο πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα την “κιτρι-
νόμαυρη” φανέλα του 
Άρη θα φορά την νέα σε-
ζόν ο MVP και νταμπλού-
χος της περσινής σεζόν, 
Φώτης Δουμάνης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΗ ΠΗΓΩΝ

Το ΔΣ του ΑΡΗ ΠΗΓΩΝ 
είναι στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει 
την απόκτηση του μεσο-
επιθετικού ΦΩΤΗ ΔΟΥ-
ΜΑΝΗ από τον Βύρωνα 
Καβάλας με τον οποίο 
στέφθηκε την περσινή 
σεζόν υπερπρωταθλητής 
και MVP όλων των διορ-
γανώσεων!!

Μετά από σπουδαία κα-

ριέρα σε ΑΟ Ξάνθης, ΑΟ 
Χανιά, Ορφέα Ελευθε-
ρούπολης

ΑΟ Επισκοπής, Α.Ο.Καβά-
λας, Δόξα Δράμας, Αετό 
Οφρυνίου, Μ.Α. Ορφα-
νίου τον καλωσορίζουμε 
στην οικογένεια του ΑΡΗ 
ΠΗΓΩΝ και του ευχόμα-
στε κάθε επιτυχία!

ΦΩΤΗ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ!!

Άρης Πηγών
Μεταγραφική “βόμβα” με Φώτη Δουμάνη

ΟΑπόλλων Χρυσοχωρί-
ου ενεργοποίησε μετα-
γραφική «βόμβα» προ 
ολίγων ωρών καθώς 
ανακοίνωσε τον έμπειρο 
Θρακιώτη επιθετικό, Πέ-
τρο Σαρηγιαννίδη.
Ο 28χρονος ποδοσφαι-
ριστής, προέρχεται από 
πολυετή παρουσία στην 
Γ’ Εθνική με την φανέλα 
του Άρη Αβάτου, στον 
οποίο διετέλεσε και αρ-
χηγός.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΧΡΥΣΟ-
ΧΩΡΙΟΥ

«Ξεκινάμε φέτος την 
χρονιά μας με ένα όνομα 
που προκαλεί αίσθηση. 
Από τις ακαδημίες του 
Πανθρακικού, αρχηγός 
στον Άρη Αβάτου με πολ-
λές επιτυχίες και γκολ με 
καλύτερο αυτό που πέ-
τυχε κόντρα στον Ολυ-
μπιακό για το Κύπελλο 
Ελλάδος. Ενδιάμεσα σε 
όλα αυτά, έκανε και μια 
στάση στη Θαλασσιά για 
να φορέσει την φανέλα 
της Αναγέννησης. Επιτυ-
χία κι εκεί. Υποδεχόμαστε 
τον Πέτρο Σαρηγιαννίδη 
στην ομάδα του Απόλ-
λωνα και του ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία και μακριά 
από τραυματισμούς.»

Απόλλων Χρυσοχωρίου
Μεταγραφική «βόμβα» με Σαρηγιαννίδη


