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Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

Λαοθάλασσα στη «Λευκή Νύχτα» 
της Ελευθερούπολης!

Εξι δρομολόγια την 
ημέρα στην γραμμή 

Καβάλας-Πρίνο
Γεμάτο με τουρίστες το 

νησί της Θάσου

«Δέντρα κάηκαν, αλλά το δάσος δεν 
κάηκε»,δήλωσε 

ο δήμαρχος Σουφλίου

Ο Ν. Δένδιας
Ελπίζω σε βελτίωση μετά τις 

εκλογές στην Τουρκία

Σελ. 19 

Ωρα πληρωμής 
αναδρομικών 

σε 55.000 
συνταξιούχους

Αδηφάγο λεπιδόπτερο 
εξαφανίζει σοδειές σε 
Έβρο, Ορεστιάδα και 

Καβάλα

Σελ. 11

Σελ.12 

Σελ. 4

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΕΤΟΣ

«ΧΡΥΣΗ» 
ΧΡΟΝΙΑ!

Σελ. 13

ΘΑΣΟΣ & ΛΗΜΝΟΣ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ



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

info@enachannel.gr2 ΑΝΑΛΥΤΗΣΑΠΟΨΗ

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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Το ευρωπαϊκό φθινόπωρο και η Ελλάδα
γράφει 
ο Παναγιώτης Ε. Πετράκης*
*Ομότιμος καθηγητής στο 
Εθνικό Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών

Η μείωση του ρυθμού ανά-
πτυξης στην Ευρώπη, όπως 
και η σχετική αύξηση των 
επιτοκίων, είχε προβλεφθεί 
και αναγγελθεί (και από 
την παρούσα στήλη) δύο 
χρόνια νωρίτερα. Εκτιμάτο 
ότι ο βαθμός κλιμάκωσης 
της οικονομίας και η ανά-
γκη εξόδου από την περίο-
δο της δημοσιονομικής και 
νομισματικής χαλαρότητας 
της COVID-19 θα οδηγού-
σαν σε μία περίοδο σύσφι-
ξης της δημοσιονομικής και 
της νομισματικής πολιτικής.

Ο πόλεμος, όμως, είναι μία 
βίαιη πράξη του ανθρώπου 
και δεν αφήνει κανέναν 
ανεπηρέαστο, αναθεωρώ-
ντας με βίαιο αντίστοιχα 
τρόπο την οικονομική και 
κοινωνική ζωή: παρατείνει 
τη διάρκεια των πληθωρι-

στικών πιέσεων και θέτει 
επί τάπητος την ενεργειακή 
απεξάρτηση από τη Ρωσία, 
αφού συνδέθηκε η ενεργει-
ακή ασφάλεια με την ευρω-
παϊκή ασφάλεια. Και οι δύο 
έννοιες δεν συμπεριλαμβά-
νουν πλέον τη Ρωσία.

Οι εξελίξεις αυτές γίνονται 
υπό το βάρος της έλλειψης 
αξιοπιστίας της ρωσικής 
πλευράς, ενώ η Ευρώπη 
και η Δύση ζυγίζουν πολύ 
προσεκτικά τα βήματά 
τους: μέχρι στιγμής δεν 
έχουν στείλει στην Ουκρα-
νία επιθετικά όπλα μεγάλου 
βεληνεκούς και φαίνεται να 
έχουν απομακρυνθεί από 
μία επιθετική κίνηση κα-
τασχέσεων περιουσιακών 
στοιχείων του ρωσικού 
κράτους.

Θα διακόψει απότομα τις 
ροές αερίου ο Πούτιν στην 
Ευρώπη; Εάν αισθάνε-
ται ότι αντίπαλοί του είναι 
μόνο οι Ευρωπαίοι πολι-
τικοί ηγέτες, θα μπορούσε 

να το κάνει για να απο-
σταθεροποιήσει περαιτέρω 
το πολιτικό σύστημα στην 
Ευρώπη, το οποίο έτσι και 
αλλιώς δοκιμάζεται από 
τον υψηλό πληθωρισμό. 
Εάν, όμως, αισθάνεται ότι 
επικοινωνεί κατευθείαν με 
τους Ευρωπαίους πολίτες, 
δεν θα ήθελε να τους στρέ-
ψει εναντίον του και δεν 
θα το κάνει. Τελικά, φαί-
νεται ότι και οι δύο πλευ-
ρές έχουν επιλέξει μία ήπια 
διαδικασία απομάκρυνσης 
από την παλαιότερη συνερ-
γασία τους.

Ετσι ουσιαστικά έχουμε 
μπροστά μας δύο σενάρια: 
ένα πιο πιθανό, που είναι 
μία προέκταση της κατά-
στασης που ζούμε σήμερα, 
με τα συγκεκριμένα όμως 
αρνητικά χαρακτηριστικά, 
και ένα αρκετά πιο αρνητι-
κό, που θα χαρακτηρίζεται 
από σοβαρές ενεργειακές 
διαταραχές.

Στο πρώτο σενάριο, η πα-

γκόσμια ανάπτυξη θα κυ-
μανθεί γύρω στο 3% το 
2022 και μόλις 2,4% το 
2023, υποβαθμίζοντας τις 
μόλις προ μηνός εκτιμήσεις 
μας κατά 0,6%. Στο ίδιο 
σενάριο οι κεντρικές τρά-
πεζες θα προσπαθήσουν, 
προσεκτικά πάντως, να 
συμπιέσουν τον πληθωρι-
σμό. Ετσι, η προοπτική της 
ύφεσης θα αποφευχθεί, 
αλλά ενδεχομένως να δού-
με μεμονωμένες χώρες να 
πέφτουν στην ύφεση τώρα 
και το 2023.

Στο δεύτερο σενάριο, ως 
κύριο χαρακτηριστικό θα 
έχουμε τη σοβαρή ενεργει-
ακή χειροτέρευση και την 
αποκοπή του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρώπης. 
Ο πληθωρισμός θα συνεχί-
σει να αυξάνεται με υψηλή 
αβεβαιότητα και μεγαλύτε-
ρο έλλειμμα εμπιστοσύνης. 
Η κατάσταση αυτή θα οδη-
γήσει μεσοπρόθεσμα στην 
εμφάνιση και διαρθρωτικής 
ανεργίας. Εδώ οι πληθωρι-

στικές προσδοκίες αυξάνο-
νται περαιτέρω, αλλά και 
η νομισματική και δημοσι-
ονομική πολιτική γίνεται 
πολύ περισσότερο περιορι-
στική.

Στο πρώτο σενάριο, λοι-
πόν, εκτιμάται ότι στην Ελ-
λάδα το 2022 η ανάπτυξη 
θα φτάσει στο 5,3%, ενώ 
το 2023 θα μειωθεί στο 
1,44% και το 2024 θα επα-
νέλθει στο 2,3%. Αντιθέ-
τως, στη Γερμανία το 2022 
θα προσεγγίσει το 1,3% (!) 
και το 2023 το 0,93%.

Το κακό σενάριο, όμως, θα 
μείωνε τον ρυθμό μεγέθυν-
σης στην Ελλάδα στο 3,5% 
και θα οδηγούσε σε μηδε-
νική ανάπτυξη το 2023, 
όπως και θα ανέβαζε τον 
πληθωρισμό στο 11,20%. 
Στη Γερμανία, το κακό σε-
νάριο θα μηδένιζε τον ρυθ-
μό ανάπτυξης το 2022 και 
θα οδηγούσε σε αξιόλογη 
ύφεση το 2023, -2% δια-
τηρώντας ένα υψηλό πλη-

θωρισμό 7,2% το 2022 και 
5% το 2023.

Ουσιαστικά διαπιστώνουμε 
μία «αποζευγαροποίηση» 
της ελληνικής οικονομίας 
από τις οικονομίες της κε-
ντρικής Ευρώπης, με μοχλό 
τις μικρές επιπτώσεις που 
θα έχουν οι ενεργειακές 
περικοπές στην ελληνική 
οικονομία. Οπως διαπιστώ-
νει και το IMF, η Ελλάδα 
μαζί με την Εσθονία, τη 
Δανία και τη Σουηδία θα 
έχουν τις λιγότερες αρνη-
τικές επιπτώσεις από την 
πλήρη διακοπή των ροών 
του φυσικού αερίου από 
τη Ρωσία σε σύγκριση με 
τις υπόλοιπες 24 χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Προφανώς οι ανανεώσιμες 
πηγές, η λιγνιτοπαραγωγή, 
η ποικιλία διαφορετικών 
εισροών αερίου (αζέρικο 
αέριο, λιγνίτης, LNG - Αλ-
γερία, Νιγηρία), η γεωγρα-
φική μας θέση μαζί με τον 
εφοπλιστικό μας στόλο 
έχουν τον ρόλο τους.

Για την πολύπαθη συνοικία της Παναγίας
γράφει 
ο Βασίλη Καταπόδη

Η κορυφή του παγόβου-
νου και η απογείωση 
της λογικής της «ατομι-
κής ευθύνης» στην πιο 
χυδαία της έκφανση εί-
ναι αυτό που συμβαίνει 
και πάλι αυτές τις μέρες 
στην παλιά πόλη της Κα-
βάλας

Αν είσαι μόνιμος κάτοικος 
της Παναγίας, η καθημερι-
νότητά σου εκτός των προ-
βλημάτων που ταλανίζουν 
όλες τις λαϊκές οικογένειες, 
περιλαμβάνει βιώματα και 
εμπειρίες μιας περιοχής γε-
μάτης με ιστορικές μνήμες, 
σοκάκια λιθόστρωτα και 
σπίτια μιας άλλης εποχής, 
μνημεία μεγάλης ιστορικής 
και αρχαιολογικής αξίας, 
που για συντομία χρόνου 
δεν χρειάζεται να απα-
ριθμήσουμε, αφού όλοι 
οι Καβαλιώτες γνωρίζουν. 
Περιοχή που κάθε χρό-
νο επισκέπτονται χιλιάδες 
τουρίστες από τη χώρα μας 
και από το εξωτερικό. Το 
ανάγλυφο της περιοχής, η 
πυκνή δόμηση, η απίστευτη 
σε ορισμένες περιπτώσεις 
θέα, οι μικροί κήποι και αυ-
λές αλλά και εγκαταλειμμέ-
να ακίνητα που συχνά προ-
καλούν προβλήματα (βλ. 
καταρρεύσεις, δυσοσμία, 
εστίες μολύνσεων κ.ο.κ.), 
η έλλειψη ελεύθερων χώ-
ρων, αποτελούν κομμάτια 
ενός ενιαίου status που για 
κάποιους κατοίκους αποτέ-
λεσε επιλογή – αφού στάθ-
μισαν τα υπέρ και τα κατά 
– και για άλλους όχι.

Δεν χρειάζεται να σταθού-
με στις ευθύνες των κυ-
βερνήσεων (εδώ βρίσκεται 
το δάσος, για να μην μεί-
νουμε στο δέντρο) που με 
τις πολιτικές επιλογές τους 
έχουν οδηγήσει στην πλή-
ρη εμπορευματοποίηση της 
γης και κατά επέκταση στην 
άναρχη δόμηση, στις κατα-
πατήσεις δημοσίων χώρων, 
στην ασύδοτη δράση ερ-

γολάβων που συστηματικά 
και διαχρονικά επιβάλουν 
τα εκάστοτε θέλω τους με 
την κλασική πλέον συνταγή 
«πρώτα χτίζω και μετά νο-
μιμοποιώ». Άλλωστε ο γρά-
φων δεν διεκδικεί περγα-
μηνές ειδικού του θέματος.

Η γραφικότητα της Πα-
ναγίας, το… «αιώνιο» 
άλλοθι της απαξίωσης!

Στην περίπτωση της συ-
νοικίας της Παναγίας, το 
ιστορικό, περιβαλλοντικό 
και αισθητικό αποτύπωμα 
που καταγράφεται τόσο με 
αντικειμενικό τρόπο όσο 
και υποκειμενικά, δεν μπο-
ρεί να αποτελεί το «αιώνιο» 
άλλοθι για τη χρόνια απα-
ξίωση του δημόσιου χώρου 
από όλες τις δημοτικές αρ-
χές, για τη συνειδητή μονό-
πλευρη πολιτική κατεύθυν-
ση όλων των αποφάσεων 
που την αφορούν και έχουν 
ως κοινό παρονομαστή 
την τουριστική αξιοποίηση. 
Το γεγονός ότι οι κάτοικοι 
της Παναγίας ζουν δίπλα, 
πάνω και μέσα στην ιστορι-
κή διαδρομή της όμορφης 
πόλης μας δεν μπορεί να 
αντισταθμίζει για πάντα τις 
τραγικές ελλείψεις και πα-
ραλείψεις, την υποβάθμιση 
της καθημερινότητας, της 
ποιότητας ζωής.

Πολλώ δε μάλλον οι κά-
τοικοι της Παναγίας δεν 
θα παραμείνουν για πάντα 
«ανεκτικοί» στο όνομα της 
«τουριστικής αξιοποίησης» 
με όρους «αρπαχτής κο-
νόμας». Ακόμα και όσοι 
διαμένοντας στη συνοικία, 
ταυτόχρονα δραστηριοποι-
ούνται επαγγελματικά στον 
κλάδο (Airbnb, ταβέρνες, 
μικρομάγαζα) – και ανα-
φερόμαστε σε αυτούς που 
στη συντριπτική τους πλει-
οψηφία είτε παλεύουν να 
επιβιώσουν επαγγελματικά 
είτε συμπληρώνουν το ει-
σόδημά τους και όχι στους 
ελάχιστους μεγαλοσχήμο-
νες της σουίτας των 1300 
ευρώ, των spa και της πο-

λυτέλειας – διαπιστώνουν 
κάθε μέρα που περνάει ότι 
η κατάσταση χειροτερεύει 
παρά τις κατά καιρούς αντί-
θετες διακηρύξεις. Γεγονός 
που τελικά αποβαίνει σε 
βάρος και της επαγγελματι-
κής τους ενασχόλησης.

Χωρίς μακρόπνοο επι-
στημονικό σχεδιασμό 
δεν πάμε πουθενά!

Φυσικά κανείς δεν μπορεί 
να ισχυριστεί ότι η κατά-
σταση μπορεί να βελτιωθεί 
μέσα σε μικρό χρονικό διά-
στημα. Ακριβώς για αυτό το 
λόγο, χρειάζεται μακρόπνο-
ος σχεδιασμός, καλά μελε-
τημένος, που στον πυρήνα 
του θα έχει την επίλυση των 
σημερινών παθογενειών 
αλλά ταυτόχρονα θα παίρ-
νει υπόψη του και μια σειρά 
παράγοντες που θα επιδρά-
σουν τα επόμενα χρόνια 
(τουρισμός, γήρανση πλη-
θυσμού, κλπ). Απαιτείται με 
λίγα λόγια ολοκληρωμένος 
και με το βλέμμα στραμμέ-
νο στο μέλλον σχεδιασμός 
και έργα υποδομής αντί για 
αποσπασματικές παρεμβά-
σεις, που η μία αναιρεί την 
χρηστικότητα της άλλης.

Οι αναγκαίες άμεσες πα-
ρεμβάσεις και το… ανέκ-
δοτο της «ελεγχόμενης 
στάθμευσης»

Αυτά που δεν μπορούν να 
πάρουν αναβολή, αφορούν 
την ασφάλεια της ζωής, 
της περιουσίας των κατοί-
κων αλλά και του συνόλου 
των ιστορικών και αρχαιο-
λογικών χώρων. Για αυτό, 
για το φρούριο απαιτείται 
συνολική μελέτη συντήρη-
σης και όχι αποσπασματική 
αντιμετώπιση των συνεπει-
ών από την πρόσφατη κα-
τάρρευση τμήματός του. Για 
αυτό, εδώ και τώρα, πρέπει 
να εξασφαλιστεί η πλήρης 
και με κάθε τρόπο προσβα-
σιμότητα σε ασθενοφόρα 
και πυροσβεστικά οχήματα. 
Ειδικά για το ζήτημα της 
πυρασφάλειας χρειάζεται 

ολοκληρωμένο σχέδιο που 
θα εξετάζεται και αν χρει-
αστεί θα αναθεωρείται σε 
τακτική βάση, ώστε να αντι-
στοιχίζεται με νέα δεδομέ-
να που προκύπτουν από τις 
ανθρωπογενείς παρεμβά-
σεις, σε μια περιοχή που η 
τουριστική της αξιοποίηση 
θα παραμείνει και για τα 
επόμενα πολλά χρόνια το 
βασικό της χαρακτηριστικό.

Οι αναγκαίες άμεσες πα-
ρεμβάσεις και το… ανέκ-
δοτο της «ελεγχόμενης 
στάθμευσης»

Αυτά που δεν μπορούν να 
πάρουν αναβολή, αφορούν 
την ασφάλεια της ζωής, 
της περιουσίας των κατοί-
κων αλλά και του συνόλου 
των ιστορικών και αρχαιο-
λογικών χώρων. Για αυτό, 
για το φρούριο απαιτείται 
συνολική μελέτη συντήρη-
σης και όχι αποσπασματική 
αντιμετώπιση των συνεπει-
ών από την πρόσφατη κα-
τάρρευση τμήματός του. Για 
αυτό, εδώ και τώρα, πρέπει 
να εξασφαλιστεί η πλήρης 
και με κάθε τρόπο προσβα-
σιμότητα σε ασθενοφόρα 
και πυροσβεστικά οχήματα. 
Ειδικά για το ζήτημα της 
πυρασφάλειας χρειάζεται 
ολοκληρωμένο σχέδιο που 
θα εξετάζεται και αν χρει-
αστεί θα αναθεωρείται σε 
τακτική βάση, ώστε να αντι-
στοιχίζεται με νέα δεδομέ-
να που προκύπτουν από τις 
ανθρωπογενείς παρεμβά-
σεις, σε μια περιοχή που η 
τουριστική της αξιοποίηση 
θα παραμείνει και για τα 
επόμενα πολλά χρόνια το 
βασικό της χαρακτηριστικό.

Για αυτό, άμεσα χρειάζε-
ται να σταματήσει κάθε 
συζήτηση, που μόνο ως 
ανέκδοτο μπορεί να εκλη-
φθεί, για την «ελεγχόμενη 
στάθμευση», της οποίας 
τα αποτελέσματά τα ζού-
με στο κέντρο της πόλης. 
Φυσικά οι προηγούμενες 
δημοτικές αρχές που την 
«οραματίστηκαν» και η ση-

μερινή που συνεχίζει να 
την υλοποιεί, πριν την επι-
βάλουν, δεν δημοσιοποίη-
σαν καμία μελέτη, κανένα 
στοιχείο που να στηρίζεται 
σε επιστημονικά δεδομένα 
και για αυτό και σήμερα η 
όποια αποτίμηση μπορεί 
να γίνει μόνο εμπειρικά. 
Ας αναρωτηθούν λοιπόν οι 
υποστηρικτές της «ελεγχό-
μενης στάθμευσης» αφού 
πρώτα ρωτήσουν τους 
καβαλιώτες (μόνιμους κα-
τοίκους του κέντρου αλλά 
και όλους τους δημότες): 
πόσο βελτιώθηκε τελικά η 
καθημερινότητα, η προσβα-
σιμότητα των ΑΜΕΑ; Κατά 
πόσο επήλθε η κυκλοφο-
ριακή αποσυμφόρηση; Και 
τελικά μήπως το μόνο απο-
τέλεσμα ήταν να γεμίσουν 
τα δημοτικά ταμεία με ένα 
επιπλέον χαράτσι; Είναι δυ-
νατόν να αντιμετωπίσεις το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα 
του κέντρου χωρίς να απο-
κεντρώσεις υπηρεσίες, χω-
ρίς να ενισχύσεις τα ΜΜΜ, 
χωρίς μείωση της τιμής ή 
και δωρεάν μετακινήσεις 
για τις λεγόμενες «ευάλω-
τες» ομάδες; Χωρίς νέους 

χώρους πάρκινγκ δωρεάν 
και όχι ως νέα πεδία επιχει-
ρηματικής εκμετάλλευσης; 
Χωρίς ελεύθερους χώρους 
και τόσα άλλα που η Λαϊκή 
Συσπείρωση επανειλημμέ-
να έχει θέσει στο τραπέζι 
της συζήτησης και της διεκ-
δίκησης; Πολύ περισσότερο 
για μια συνοικία όπως η 
Παναγία, που κυκλοφορια-
κή συμφόρηση εμφανίζεται 
όταν η κίνηση στην υπόλοι-
πη πόλη είναι σαφώς μει-
ωμένη. Όταν απογεύματα 
Σαββατοκύριακων στην εκ-
κλησία τελούνται γάμοι και 
βαφτίσεις, όταν τα βράδια 
γεμίζουν τα μαγαζιά εστί-
ασης, όταν στο φρούριο 
διεξάγονται πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.
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Μ. Παπαδόπουλος
Οι κάτοικοι στην περιοχή του Αγ. Σίλα συνεχίζουν να 
βιώνουν την εγκατάλειψη της διοίκησης του Δήμου

Γνωρίζω ήδη από την 
προηγούμενη δημοτική 
περίοδο τα προβλήμα-
τα προσβασιμότητας και 
υδροδότησης που έχει 
η περιοχή στον Αγ.Σίλα. 
Αυτές τις μέρες, επισκέ-
φθηκα ξανά την περιοχή 
με αφορμή  κατοίκους 
που με κάλεσαν για να 
διαμαρτυρηθούν για την 
εγκατάλειψη που βιώ-
νουν. Και πραγματικά 
πήγα να δω αν η διοί-
κηση του Δήμου, που 
δεσμεύτηκε ότι θα κάνει 
παρεμβάσεις στις γειτο-
νιές, έκανε πράξη τις δε-
σμεύσεις της. Ούτε κατά 
διάνοια!

Ο δρόμος είναι σε πλή-
ρη εγκατάλειψη με κα-
τεστραμμένο το οδό-
στρωμα και γεμάτος από 
επικίνδυνες λακκούβες, 
όπως φαίνεται και στις 
φωτογραφίες. Αναρω-
τιέμαι ειλικρινά πώς με-
τακινούνται οι κάτοικοι 
στα σπίτια τους, αλλά και 
τι θα συμβεί αν χρειαστεί 
να περάσουν πυροσβε-
στικά οχήματα σε μία 
έκτακτη κατάσταση.

Το πρόβλημα με την 
υδροδότηση του οικι-
σμού είναι παλιά ιστορία 
και φυσικά η διοίκηση 
του Δήμου και της ΔΕΥ-
ΑΚ ούτε καν ασχολήθη-

καν τα τρία τελευταία 
χρόνια τι λύση θα δώ-
σουν. Υπάρχουν μάλιστα 
και τα “κουφάρια” των 
αγωγών που ποτέ δεν 
χρησιμοποιήθηκαν.

Οι κάτοικοι δεν ζητούν 
παράλογα πράγματα. 
Ζητούν από τη διοίκηση 
του Δήμου να πηγαίνουν 
με ασφάλεια στα σπίτια 
τους, να έχουν νερό και 
αποχέτευση και σωστές 
υποδομές πυρασφάλει-
ας, όπως για παράδειγμα 
δεξαμενές πυρόσβεσης 
που δεν υπάρχουν σήμε-
ρα. Στο κάτω – κάτω, οι 
κάτοικοι είναι οι “φύλα-
κες” της περιοχής που θα 

μας βοηθήσουν σε μία 
δύσκολη στιγμή.

Καταλαβαίνουμε ότι 
χρειάζεται συντονισμός 
από τις διάφορες  υπη-
ρεσίες του Δημοσίου, 
αλλά οι πρωτοβουλίες 
ανήκουν στον Δήμο. Ας 
αφήσει λοιπόν ο Δήμαρ-
χος τις φωτογραφίες και 
τις εκδηλώσεις, και ας 
ασχοληθεί επιτέλους με 
τα σοβαρά προβλήματα 
των δημοτών του, για να 
έχουν όλοι οι δημότες 
ασφάλεια και ποιότητα 
ζωής.

Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Τενέδου
Ξεκίνησαν από νωρίς το 
πρωί της Τρίτης 26 Ιου-
λίου οι εργασίες ασφαλ-
τόστρωσης στην οδό Τε-
νέδου από το ύψος στο 
φανάρι στο ξενοδοχείο 
LUCY εώς και την Ιχθυ-
όσκαλα στο ρεύμα που 
οδηγεί στο κέντρο της 
πόλης.
Σύμφωνα με τον διευθυ-
ντή της Τεχνικής Υπηρε-
σίας Καβάλας, κ. Μάκη 
Χαραλαμπίδη, η εν λόγο 
εργασίες θα συνεχιστούν 
και την Τετάρτη 27 Ιου-
λίου, όπου και θα ολο-
κληρώθουν και ο δρόμος 

θα δοθεί στην κανονική 
του λειτουργία.
Επιπροσθέτως με τις εν 
λόγο εργασίες ολοκλη-
ρώνονται για το 2022 οι 
εργασίες ασφαλτοστρω-
σης στον Δήμο Καβάλας.

Την ίδια ώρα ο κ. Χαρα-
λαμπίδης κάνει λόγο και 
για άλλες εργασίες που 
απασχολόυν την τεχνική 
Υπηρεσία αυτό το διά-
στημα, όπως είναι οι ερ-
γασίες για την ανάπλαση 
της πλατείας Καπνεργά-
τη και οι εργασίες στο 
Περιγίαλι.

Καβάλα 
Απομακρύνθηκε η σιδερένια γέφυρα πάνω από την οδό 
Τενέδου

Επιχείρηση απομάκρυνσης της σιδερένιας γέφυρας πάνω από την οδό Τενέδου (κοντά στην Ιχθυόσκαλα) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρωί της Κυριακής 24 
Ιουλίου 2022.
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Πλήθος κόσμου συμ-
μετείχε στην μεγά-
λη γιορτή του Δήμου 
Παγγαίου, με πολλές 
παράλληλες εκδηλώ-
σεις και αποκορύφω-
μα τη συναυλία των 
Stavento

Mε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο επέστρεψε, μετά 
το… κενό λόγω κορο-
νοϊού, η «Λευκή Νύχτα» 
στην Ελευθερούπολη! Η 
διοργάνωση του Δήμου 
Παγγαίου που αναβλή-
θηκε στις αρχές του κα-
λοκαιριού εξαιτίας των 
κακών καιρικών συνθη-
κών, αγκαλιάστηκε από 

χιλιάδες κόσμου που 
κατέκλυσε το βράδυ της 
Παρασκευής 29/7 το κέ-
ντρο της πόλης, για να 
συμμετέχει σ’ αυτή την 
μεγάλη γιορτή, που πε-
ριελάμβανε πολλές πα-
ράλληλες εκδηλώσεις 
για μικρά και μεγάλα… 
παιδιά.

Από μίνι συναυλίες ξένης 
και ποντιακής μουσικής, 
μέχρι αθλητικές επιδεί-
ξεις και κουκλοθέατρο.

Οι κεντρικοί δρόμοι της 
Ελευθερούπολης γέμι-
σαν από κόσμου τόσο 
του Δήμου Παγγαίου, 
όσο και πολλών επισκε-

πτών που συμμετείχαν 
στις δράσεις και εκμε-
ταλλεύτηκαν τις προ-
σφορές των καταστημά-
των, ειδικά για τη «Λευκή 
Νύχτα»

Το αποκορύφωμα της 
μεγάλης γιορτής ήταν η 
συναυλία των Stavento  

που ξεσήκωσε τους θε-
ατές, ειδικά της νεαρής 
ηλικίας που ήταν άλλω-
στε και η πλειοψηφία της 
«Λευκής Νύχτας 2022» 
η οποία ανέβασε πολύ 
ψηλά τον πήχη εν όψει 
της επόμενης το ερχόμε-
νο καλοκαίρι!

Λαοθάλασσα στη «Λευκή Νύχτα» της Ελευθερούπολης!

Την επιβεβαίωση των 
επιστημονικών ανησυχι-
ών για τις συνέπειες από 
την πτώση του αερο-
σκάφους Antonov στην 
Καβάλα μαρτυρούν τα 
μέτρα που λαμβάνονται 
για τον αποκλεισμό μιας 
μεγάλης περιοχής γύρω 
από το σημείο της συ-
ντριβής.

Ο καθηγητής Περιβαλλο-
ντικής Μηχανικής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Δημοσθένης 
Σαρηγιάννης, μιλώντας στη 
Realnews, επιβεβαιώνει 
την ύπαρξη λευκού φω-
σφόρου, που διέφυγε από 
την έκρηξη των φωτιστι-
κών βλημάτων όλμων 82 
mm M67, τα οποία μετέφε-
ρε μεταξύ άλλων το ουκρα-
νικό αεροσκάφος Antonov 
An-12.

Η πτώση του αεροσκάφους 
σημειώθηκε το βράδυ του 
περασμένου Σαββάτου, 16 
Ιουλίου, σε αγροτική περι-
οχή μεταξύ των Αντιφιλίπ-
πων και του Παλαιοχωρίου 
Καβάλας, προκαλώντας τον 
θάνατο και των οκτώ με-
λών του πληρώματός του. 
Τα χειρότερα, όμως, απο-
σοβήθηκαν σαν από θαύμα, 
καθώς τα πρώτα σπίτια των 
οικισμών απέχουν λιγότερο 
από 2 χλμ. από το σημείο 

της συντριβής, ενώ η πόλη 
της Καβάλας βρίσκεται σε 
απόσταση 15 χιλιομέτρων. 
Ηδη, όμως, στην περιοχή η 
αγωνία των κατοίκων έχει 
κορυφωθεί. Ο λόγος της 
ανησυχίας αφορά τα τοξικά 
αέρια και τη λευκή σκόνη 
που εκλύθηκαν από τη συ-
ντριβή του αεροσκάφους, 
καθώς δεκάδες κάτοικοι 
είχαν συμπτώματα, όπως 
«κάψιμο» στα μάτια και στη 
μύτη. Οι Αρχές έχουν απα-
γορεύσει στους κατοίκους 
να πλησιάζουν την περιοχή 
και τα μέτρα ασφαλείας, 
όπως όλα δείχνουν, θα εξα-
κολουθήσουν να ισχύουν 
για αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν 
ότι υπάρχει απειλή για την 
περιοχή και τους κατοίκους 
της κι έτσι προχωρούν στον 
αποκλεισμό μιας ζώνης 
120 στρεμμάτων γύρω από 
το σημείο της συντριβής 
του αεροσκάφους.

«Τα καμένα πλαστικά, τα 
καλώδια και τα υλικά του 
αεροσκάφους παράγουν 
τις διοξίνες, καθώς και άλ-
λες καρκινογόνες ουσίες, 
αλλά εξίσου σοβαρή είναι 
η έκλυση της λευκής σκό-
νης που προήλθε από τον 
λευκό φώσφορο, ο οποί-
ος χρησιμοποιείται και ως 

πολεμικό υλικό. Ο λευκός 
φώσφορος, όταν έρχεται 
σε επαφή με το οξυγόνο, 
προκαλεί έκρηξη και για 
τον λόγο αυτό χρησιμο-
ποιείται ως πολεμικό υλι-
κό. Ετσι, δημιουργείται ένα 
υλικό, ένα προϊόν, το πεντο-
ξείδιο του φωσφόρου, που 
λαμβάνει τη μορφή λευκής 
σκόνης. Αυτή η λευκή σκό-
νη προκαλεί προβλήματα 
στο αναπνευστικό σύστη-
μα, αλλά και ερεθισμό της 
βλεννογόνου, όπως κάψιμο 
στη μύτη, κάψιμο στα χείλη, 
στη γλώσσα και στον φά-
ρυγγα», λέει στην «R» ο Δ. 
Σαρηγιάννης.

Το φορτίο

Από την πρώτη στιγμή 
υπήρξε μεγάλη αγωνία σε 
σχέση με το φορτίο που με-
τέφερε το μοιραίο Antonov. 
Οι σερβικές Αρχές -και ει-
δικότερα η εταιρεία όπλων 
και αμυντικών συστημάτων 
Valir, που είχε μισθώσει το 
Antonov- ενημέρωσαν το 
Ελληνικό Ενιαίο Κέντρο 
Συντονισμού Ερευνας & 
Διάσωσης ότι τα πυρομα-
χικά που βρίσκονταν στο 
αεροσκάφος ήταν εκπαι-
δευτικά βλήματα όλμων 60 
mm M62 και 82 mm M62, 
καθώς και φωτιστικά βλή-
ματα όλμων 82 mm M67. 
Ηταν σερβικής κατασκευής 

και «σοβιετικής πατέντας». 
Το μόνο που δεν έχει δι-
ευκρινιστεί μέχρι στιγμής 
είναι αν επρόκειτο για ληγ-
μένα εκπαιδευτικά πυρομα-
χικά. Από την πρώτη στιγ-
μή, στο σημείο έσπευσε το 
ειδικό κλιμάκιο Αντιμετώ-
πισης Χημικού και Βιολο-
γικού Πολέμου του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Αμυνας. 
Σύμφωνα με την τελευταία 
ανακοίνωσή του, το ΓΕΕΘΑ 
διευκρινίζει πως «η έκταση 
της περιοχής προς έρευνα 
είναι 600 στρέμματα πε-
ρίπου, με τις ομάδες Τάγ-
ματος Εκκαθάρισης Ναρ-
κοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) 
να ξεκινούν την έρευνα 
από την εξωτερική περίμε-
τρο για να φτάσουν μέχρι 
και το σημείο της πτώσης. 
Αυτό σημαίνει πως η περιο-
χή θα «σαρωθεί» από τους 
ειδικούς, από έξω προς τα 
μέσα, ώστε να εντοπιστούν 
όλα τα θραύσματα από το 
αεροσκάφος και το φορτίο 
του.

Η οριοθέτηση και η κα-
τασκευή περίφραξης της 
περιοχής πτώσης, έκτασης 
περίπου 120 στρεμμάτων, 
όπου υπάρχουν συντρίμμια 
και βλήματα, ολοκληρώ-
θηκε. Στη συνέχεια θα ξε-
κινήΤοξικός κίνδυνος μετά 
την πτώση του Antonov σει 
η περισυλλογή μόνο των 
βλημάτων, χωρίς να μετα-
κινηθούν τα τμήματα του 
αεροπλάνου.

Οσον αφορά το φορτίο, 
όντως, μέχρι στιγμής, τα 
ευρήματα είναι όλμοι εκ-
παίδευσης και ασκήσεων, 
από 60 έως και 82 χιλιο-
στών και φωτιστικοί όλμοι 
82 χιλιοστών, όπως δηλα-
δή έχει ήδη ανακοινώσει η 
σερβική πλευρά. Η έκταση 
των 120 στρεμμάτων θα 
παραμείνει αποκλεισμένη 
για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, ενδεχομένως και αρκε-
τών μηνών.

«Οι άνδρες του Στρατού 
κάνουν πολύ καλά τη δου-
λειά τους και με μεγάλη 
ταχύτητα. Κάθε κομμάτι 
της περιοχής που ελέγχεται 
από τους πυροτεχνουργούς 
περικλείεται από συρμα-
τόπλεγμα, ώστε να απα-
γορεύεται κάθε πρόσβαση 
σε αυτή μέχρι να εκκαθα-
ριστεί. Εχουμε συχνή επι-
κοινωνία με αρμόδιους 
και με πανεπιστημιακούς 
για τις επιπτώσεις στο πε-
ριβάλλον και λαμβάνουμε 
σχετικές ενημερώσεις. Επι-
πλέον, έχουν ληφθεί δείγ-
ματα χώματος και νερού 
από την επίμαχη περιοχή, 
δηλαδή από το σημείο της 
πρόσκρουσης, οπότε και 
αναμένουμε τα αποτελέ-
σματα», τόνισε στην «R» ο 
δήμαρχος Παγγαίου Φίλιπ-
πος Αναστασιάδης.

Σύμφωνα με τον σχεδια-
σμό, όλα τα πυρομαχικά 
που εντοπίζονται, συγκε-
ντρώνονται και μεταφέρο-
νται σε ειδικό στρατιωτικό 
χώρο στην Ξάνθη, προκει-
μένου να ελεγχθούν και να 
καταστραφούν, ενώ στην 
περιοχή βρέθηκε τα τελευ-
ταία 24ωρα κλιμάκιο της 
Επιτροπής Διερεύνησης 
Ατυχημάτων και Ασφάλειας 
Πτήσεων που συγκέντρω-
σε στοιχεία, μαρτυρίες και 
υλικό για να διερευνήσει 
τις συνθήκες πτώσης του 
αεροσκάφους.

Λίγες ώρες μετά τη συντρι-
βή του μοιραίου Antonov 
στην Καβάλα, το βράδυ 
του Σαββάτου 16/7/2022, 
η ομάδα Αέριας Ρύπανσης 
και Μετεωρολογίας του 
Κέντρου Εκτίμησης Διακιν-
δύνευσης και Ανθεκτικότη-
τας Κεφαλαίου Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης (ΚΕΔΙΑΚ) διε-
ξήγαγε προσομοιώσεις για 
τη μελέτη της διασποράς 
των ατμοσφαιρικών ρύπων 
που εκλύθηκαν από το δυ-

στύχημα. Κατασκευάστηκαν 
χάρτες επικινδυνότητας 
με χρήση του λογισμικού 
ALOHA και μετεωρολογι-
κά δεδομένα από το δίκτυο 
σταθμών του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών, στους 
οποίους απεικονίστηκαν τα 
επίπεδα τοξικότητας της 
ατμόσφαιρας σε μια ακτίνα 
μερικών χιλιομέτρων γύρω 
από το σημείο συντριβής. 
Από προσομοιώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν με το 
λογισμικό ADMS-5, οι συ-
γκεντρώσεις των λεπτών 
σωματιδίων PM2.5 κοντά 
στο έδαφος φαίνεται να 
ξεπέρασαν τα 60 μg/ m3 
σε απόσταση λίγων μόλις 
χιλιομέτρων από την πηγή 
της εκπομπής τους.

Σύμφωνα με την επικε-
φαλής της ομάδας, ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια 
Μετεωρολογίας και Ατμο-
σφαιρικής Ρύπανσης στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Αναστασία Πασχα-
λίδου, «οι τιμές αυτές είναι 
αρκετά υψηλότερες από το 
ημερήσιο όριο των 15 μg/
m3 που ορίζουν τα πρότυ-
πα του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας. Ωστόσο, η 
διεύθυνση του ανέμου τις 
ώρες που ακολούθησαν 
μετά το ατύχημα ευνόησαν 
τη διασπορά του θυσάνου 
προς τα βορειοανατολικά, 
μακριά από κατοικημένες 
περιοχές». Κατά τον επι-
στημονικά υπεύθυνο του 
ερευνητικού προγράμματος 
ΚΕΔΙΑΚ, αναπληρωτή κα-
θηγητή Ιωάννη Δόκα, «όλες 
οι ερευνητικές ομάδες του 
ΚΕΔΙΑΚ παραμένουν σε 
επιφυλακή και σε στενή 
συνεργασία με τα στελέχη 
της Πολιτικής Προστασίας 
και θα συνεχίζουν να προ-
σφέρουν τις γνώσεις και 
τις υπηρεσίες τους εφόσον 
κάτι τέτοιο τους ζητηθεί»

Σοκάρει δημοσίευμα της Real για το Antonov
Υπάρχει τοξικός κίνδυνος στην Καβάλα!
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Νέστος
Ο ποταμός σε σχήμα φιδιού με τις απίστευτες εικόνες

Ένας από τους μεγα-
λύτερους της χώρας 
- Φυσικό σύνορο με-
ταξύ Μακεδονίας και 
Θράκης.

Ο Νέστος συγκαταλέγε-
ται ανάμεσα στα πέντε 
μεγαλύτερα ποτάμια της 
χώρας. Με το συνολικό 

του μήκος να αγγίζει τα 
243 χλμ., αποτελεί κατά 
κάποιον τρόπο το φυσι-
κό σύνορο μεταξύ Μα-
κεδονίας και Θράκης, με 
τις πηγές του να εντο-
πίζονται στη Βουλγαρία 
και να καταλήγουν στο 
Θρακικό Πέλαγος, μετά 
από ένα ταξίδι μέσα από 

τους ορεινούς όγκους 
της Δυτικής Ροδόπης και 
του όρους Φαλακρού.

Κατά την αρχαιότητα, ο 
ποταμός που θεωρείται 
το φυσικό σύνορο Καβά-
λας και Ξάνθης, λατρεύ-
τηκε σαν θεός, ενώ σύμ-
φωνα με τη μυθολογία 

γεννήθηκε πριν ακόμα 
γεννηθούν οι άνθρωποι, 
μαζί με 12.456 ποτα-
μούς και 3000 νύμφες.

Νέστος: Ο ποταμός σε 
σχήμα φιδιού που χα-
ρίζει απίστευτες εικό-
νες

Στο 243 χλμ. ταξίδι του, 
λοιπόν, ο ποταμός Νέ-
στος δημιουργεί υπέρο-
χες εικόνες, ενώ προ-
σφέρει απλόχερα την 
ευεργεσία του υδάτινου 
στοιχείου στις γύρω πε-
ριοχές, κάνοντας τους 
επισκέπτες να απολαμ-
βάνουν εικόνες απίστευ-
του φυσικού κάλλους. 
Πυκνά δάση και σπάνιοι 
υδροβιότοποι αποτελούν 
και ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του, σε 
συνδυασμό με τους περί-
φημους μαιάνδρους που 
σχηματίζει στην περιοχή 
μεταξύ της Σταυρού-
πολης και των Τοξοτών 
στην Ξάνθη, οι οποίοι 
θυμίζουν πολύ έντονα 

την εικόνα ενός φιδιού 
που ελίσσεται.

Φιδάκια Νέστου: Το 
χαρακτηριστικότερο 
σημείο του ποταμού

Ένα τοπίο απίστευτου 
φυσικού κάλλους, λοι-
πόν, αντικρίζει ο επισκέ-
πτης στην περιοχή των 
Στενών του Νέστου, 
εκεί όπου ο ποταμός- 
φυσικό σύνορο μεταξύ 
των νομών Καβάλας και 
Ξάνθης σχηματίζει τους 
περίφημους μαιάνδρους 
του.

Αποκαλούμενα και ως 
«Θρακικά Τέμπη», τα 
Στενά του Νέστου απο-
τελούν ένα από τα ομορ-
φότερα τοπία στη Βόρεια 
Ελλάδα. Ο καλύτερος 
τρόπος για να γνωρίσει 
κανείς την κοιλάδα του 
Νέστου είναι να τη δια-
σχίσει με το τρένο, με μια 
διαδρομή που περνάει 
δίπλα από όλη την περι-
οχή των Στενών του πο-

ταμού, με αφετηρία τους 
Τοξότες και κατεύθυνση 
προς Σταυρούπολη. Ένα 
ταξίδι που μένει για πά-
ντα χαραγμένο στη μνή-
μη.

Εναλλακτικά, παράλληλα 
σχεδόν με την σιδηρο-
δρομική γραμμή υπάρχει 
καλοχαραγμένο μονοπά-
τι -κατασκευάστηκε στα 
τέλη του 19ου αιώνα 
για την εξυπηρέτηση των 
εργατών που κατασκεύ-
αζαν την σιδηροδρομική 
γραμμή- για πολλούς μία 
από τις καλύτερες πεζο-
πορικές διαδρομές στη 
Θράκη.

Για να απολαύσει κανείς 
πανοραμική θέα των 
μαιάνδρων του ποτα-
μού υπάρχει το γνωστό 
«σημείο θέας», σε υψό-
μετρο 891 μέτρων ανά-
μεσα στους Τοξότες και 
τα Ίμερα, ανηφορίζοντας 
από το χωριό Γαλήνη.

Στα βουνά της Λεκάνης
Κεχρόκαμπος – Παλιά Καβάλα

Επιμέλεια: 
Αλλιώτικες Προτάσεις

Κάποτε οι άνθρωποι τα-
ξίδευαν από αυτές τις 
στράτες. Βουνίσιες και 
γεμάτες από αυθεντι-
κές εικόνες ανόθευτης 
ομορφιάς.  Θα ξεκινή-
στε από το οροπέδιο του 
Κεχρόκαμπου, εκεί που 
συναντιούνται τα βου-

νά της Ροδόπης με αυτά 
της Λεκάνης. Η υπέροχη 
πλατεία του Κεχρόκα-
μπου είναι ότι πρέπει να 
σχεδιάσετε την πορεία 
και να ενημερωθείτε για 
το τι θα συναντήσετε. 
Στην ΝΑ έξοδο του χω-
ριού θα αφήσετε την νό-
τια διαδρομή προς Ζαρ-
καδιά και Χρυσούπολη 
και θα ανηφορίστε προς 

Λεκάνη για 9 χλμ. Μέσα 
από καρυδιές, καστανιές 
και πλατάνια θα βγεί-
τε στο ψυχρό συνήθως 
ομώνυμο λεκανοπέδιο. 
Στην Λεκάνη αξίζει να 
αγοράσετε άφοβα νόστι-
μες πατάτες και να δείτε 
το “δάσος οξιάς” πάνω 
από το χωριό (χώρος 
αναψυχής Παναγίας).
Συνεχίζοντας προς Πλα-

ταμώνα θα ήταν κρίμα 
εάν δεν παρακάμψετε 
για 2-3 χλμ για να νιώ-
σετε την ομορφιά στον 
Διπόταμο, όπου και λει-
τουργεί παραδοσιακό 
καφενείο – ψησταριά.

Ο Πλαταμώνας κοιτάζει 
πανοραμικά τα βουνά 
και αποτελεί στέκι και 
πέρασμα των απανταχού 

κυνηγών της περιοχής. 
Στο κέντρο βρίσκεται η 
εκκλησία του Προφήτη 
Ηλία και η ταβέρνα του 
Λάζαρου. Από το κατά-
στημα του γυναικείου 
Ποντιακού αγροτο-συ-
νεταιρισμού “Για τα 'σεν” 
θα αγοράσετε γλυκά 
κουταλιού. Στον οικισμό 
λειτουργεί και μουσείο 
λαογραφίας, ενώ κάθε 
χρόνο γίνεται η “Γιορτή 
κτηνοτροφίας” υποδη-
λώνοντας τις ασχολίες 
των κατοίκων. Μετά από 
στροφές και περνώντας 
έξω από τα χωριά Πολύ-
νερο και Κρανοχώρι θα 
φτάσετε στην δ/ση προς 
Λιμνιά και θα κατηφορί-
στε στις Κορυφές. Δείτε 
τις ταβέρνες, την πλα-
τεία με το μνημείο και 
το καταφύγιο ανάμεσα 
στα έλατα. Αν θέλετε να 
κάνετε έναν όμορφο πε-
ρίπατο στο βουνό, αξίζει 
εδώ.

 
Ακόμη χαμηλότερα βρί-
σκεται η Παλιά Καβάλα, 
γνωστή για το “Μονοπά-
τι νερού” που ξεκινά από 
εδώ και για την ξακουστή 
νόστιμη ρίγανη. Η παλιά 
Καβάλα έχει “σημάδια 
επισκεψιμότητας”. Οφεί-
λονται στις 3 ταβέρνες 
του οικισμού, στην πίστα 
μότο κρος, στις διαδρο-
μές ποδηλασίας βουνού 
(ΜΤΒ), αλλά και το οι-
νοποιείο Λαλίκος. Στην 
έξοδο προς Αμυγδαλε-
ώνα θα δείτε τον του-
ριστικό ανακαινισμένο 
Νερόμυλο και το χώρο 
που γίνεται κάθε Ιούνιο 
το εναλλακτικό μουσι-
κο-πολιτιστικό φεστι-
βάλ “Wood water wild” 
.  Το τέλος των βουνών 
θα σας βρει στην δ/ση 
προς Ζυγό και Κρυονέρι.  
Εσείς θα ακολουθήστε 
το δρόμο προς Αμυγδα-
λεώνα και Καβάλα.
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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.

Η Αποκατάσταση της Δημοκρατίας
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Τα γεγονότα στην Καβάλα

Τις ημέρες που πέρασαν 
κάθε χρόνο από το 1974 
και μετά, οι Έλληνες τιμού-
με την αποκατάσταση των 
δημοκρατικών θεσμών, οι 
οποίοι είχαν καταργηθεί 
από τη δικτατορία των συ-
νταγματαρχών το 1967. 
Μέρες που μπορεί να φέρ-
νουν ικανοποίηση, αλλά 
συνοδεύονται πάντα από 
έναν κρυφό πόνο που ακό-
μη, τόσες δεκαετίες μετά, 
μας πονάει και αφορά την 
ταυτόχρονη τραγωδία της 
Κύπρου. 
Ποια ήταν όμως τα γε-
γονότα στην Καβάλα τις 
ημέρες εκείνες; Στο κείμε-
νο που ακολουθεί θα σας 
περιγράψω  την “εικόνα” 
στην Καβάλα τις τραγικές 
εκείνες ημέρες αλλά και 
το πολιτικό και κοινωνικό 

σκηνικό που ακολούθησε 
μετά την πτώση της δικτα-
τορίας.

Η ΕΙΣΒΟΛΗ

Στην Καβάλα το άκουσμα 
της εισβολής στην Κύπρο 
και της ανακοίνωσης της 
επιστρατεύσεως , το πρωί 
του Σαββάτου της 20ης 
Ιουλίου βρήκε τους πο-
λίτες αναστατωμένους . 
Έδρα της 11ης Μεραρχίας 
Πεζικού,  η Καβάλα , αλλά 
και κέντρου επιστρατεύσε-

ως, η Ελευθερούπολη συ-
γκέντρωσε σε χρόνο ρεκόρ 
εκατοντάδες επίστρατους.
Οι ξένοι , που ήταν τότε 
για διακοπές, προσπαθού-
σαν να βρουν τρόπους να 
φύγουν ενώ στα καταστή-
ματα τροφίμων άρχισαν να 
σχηματίζονται .. ουρές. (το 
κατοχικό σύνδρομο αναβί-
ωσε..).

Από το βράδυ της 20ης 
Ιουλίου 1974 άρχισαν να 
διέρχονται από το κέντρο 
της πόλης εκατοντάδες 
αυτοκίνητα , κυρίως μικρά 
φορτηγά, που είχαν επι-
στρατευτεί με κατεύθυνση 
τα σύνορα του Έβρου.

Στρατιωτικά οχήματα κινή-
θηκαν μέσω ορεινών δρό-
μων της Ξάνθης και της 
Κομοτηνής.

Στο Νοσοκομείο Καβάλας 
στην περιοχή του Καρνά-
γιου, υψώθηκε μια μεγάλη 
σημαία του σήματος του 
Ερυθρού Σταυρού λευκή 
με κόκκινο σταυρό στην 
μέση.

Τις βραδινές ώρες ζητήθη-

κε προαιρετική συσκότιση 
κατοικιών και δημοσίων 
κτιρίων.

Η τηλεόραση και το ραδι-
όφωνο μετέδιδαν τα νέα 
, τόσο από την Κύπρο και 
τις εχθροπραξίες όσο και 
από την επιστράτευση. Η 
γενική επιστράτευση που 
κηρύχθηκε, αποκάλυψε 
και το άλλο έγκλημα της 
δικτατορίας η οποία άφη-
σε τον στρατό, επί χρόνια, 
χωρίς ανανέωση του εξο-
πλισμού και χωρίς καμία 

ετοιμότητα των υπηρεσιών 
του να ανταποκριθούν σε 
καθήκοντα επιστράτευσης. 
Εικόνα διάλυσης λέγετε 
ότι επικρατούσε σε όλα τα 
στρατόπεδα, πράγμα που 
αποτέλεσε το υπόστρωμα 
κατάρρευσης και ανατρο-
πής της χούντας.

Το Κ.Θ.Β.Ε. επισκέπτονταν 

κάθε το καλοκαίρι την πε-
ριοχή και έδινε παραστά-
σεις στα αρχαία θέατρα 
Φιλίππων και της Θάσου. 
Το 1974 οι παραστάσεις 
που ήταν προγραμμα-
τισμένες για το μοιραίο 
Σαββατοκύριακο της 20ης 
και 21ης Ιουλίου μαται-
ώθηκαν.. αφού επιστρα-
τευτήκαν οι περισσότεροι 
ηθοποιοί.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Εκλεγμένος Δήμαρχος, 
από το λαό της Καβάλας, 
ήταν στις εκλογές του Ιου-
λίου του 1964,  ο Κων-
σταντίνος Τσολάκης που 
άσκησε καθήκοντα Δη-
μάρχου από τις 6 Ιουλίου 
1964 μέχρι το ..ξημέρωμα 
της 21ης Απριλίου 1967. 

Το στρατιωτικό καθεστώς 
της 21ης Απριλίου τον συ-
νέλαβε καθαιρώντας τον 
από τα καθήκοντα του και 
τοποθετώντας  Δήμαρχο 
στην πόλη τον Δημοτικό 
Σύμβουλο Άγγελο Αγγε-
λίδη. Ο Αγγελίδης ήταν 
Δήμαρχος μέχρι της 25 
Αυγούστου 1967. Τον δι-
αδέχθηκε ο απόστρατος 
αξιωματικός Ευάγγελος 
Ευαγγελίου που ήταν Δή-
μαρχος στην πόλη μέχρι 
το πρωί της 20ης Ιουλίου 
1974 Για ελάχιστες ημέρες 

το Δημοτικό Συμβούλιο 
ανέθεσε καθήκοντα Δη-
μάρχου , στον αρχαιότερο 
Δημοτικό Σύμβουλο τον 
Κωνσταντίνο Σκλάβη.

Με την μεταπολίτευση ανα-
κοινώθηκε ότι καθήκοντα 
Δημάρχων θα εκτελέσουν 
και οι πρόεδροι Πρωτοδι-
κών έτσι στις 23 Σεπτεμ-

βρίου 1974 ο Δικαστι-
κός στην Καβάλα Μιχαήλ  
Μαρκόπουλος ορίσθηκε 
Δήμαρχος και προετοίμασε 
ουσιαστικά την τέλεση και 
των Δημοτικών εκλογών 
του Μαρτίου του 1975 
που ανέδειξαν Δήμαρχο 
τον συλληφθέντα από την 
χούντα Κωνσταντίνο Τσο-
λάκη. Ο Τσολάκης ανέλαβε 
επίσημα καθήκοντα την 1η 
Ιουνίου 1975. Ο Κώστας 
Τσολάκης ήταν Δήμαρχος 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
1978.

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Για να γνωρίζουν οι νεό-
τεροι και να θυμούνται οι 
παλαιότεροι , το χρονολό-
γιο των γεγονότων εκείνο 

το .. δεύτερο εξάμηνο του 
1974 ήταν το παρακάτω:
Στις 24 Ιουλίου 1974 : Χι-
λιάδες κόσμου υποδέχο-
νται στο αεροδρόμιο του 
Ελληνικού τον Κωνσταντί-
νο Καραμανλή. Ορκίζεται 
αμέσως πρωθυπουργός 
και από εκείνη τη στιγ-
μή ανοίγει μία νέα σελί-
δα στην πολιτική ιστορία 
της χώρας. Είχε προηγη-
θεί στις 20-22 Ιουλίου η 
εισβολή των Τουρκικών 
στρατευμάτων στην Κύπρο 
όπου είχαν καταλάβει περί 

το 7% του εδάφους. 

Περισσότεροι από 200.000 
άνθρωποι εκδιωχθήκαν 
από τα σπίτια τους. Λίγες 
ημέρες αργότερα, στις 14 
Αυγούστου 1974, οι Τούρ-
κοι προελαύνουν και πάλι 
στην Κύπρο και περνά 
στην κατοχή τους περίπου 
το 40% του εδάφους της 

Μεγαλονήσου. 

Στις 23 Ιουλίου 1974 η 
δικτατορία είχε καταρρεύ-
σει. Οι Έλληνες πολιτικοί 
καλούνται να σχηματίσουν 
κυβέρνηση. Ο πρώην πρω-
θυπουργός Κωνσταντίνος 
Καραμανλής καλείται να 
επιστρέψει στην Ελλάδα.

26 Ιουλίου: Ορίζεται το 
τελικό σχήμα της κυβέρ-
νησης “εθνικής ενότητας”, 
έπειτα από τη συνεργασία 
της ΕΡΕ και της Ένωσης 
Κέντρου.

3 Σεπτεμβρίου: Ο Ανδρέ-
ας Παπανδρέου παρουσιά-
ζει τη διακήρυξη της “3ης 
Σεπτέμβρη”, με την οποία 
ιδρύεται το Πανελλήνιο 
Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ-

ΣΟΚ).

20 Σεπτεμβρίου: Ο Γε-
ώργιος Μαύρος εκλέγεται 
πρόεδρος της Ενώσεως 
Κέντρου.

22 Σεπτεμβρίου: Το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα Ελλά-
δος νομιμοποιείται και 
λίγο μετά, μαζί με το ΚΚΕ 
εσωτερικού και την ΕΔΑ, 
συγκροτείται η Ενωμένη 
Αριστερά.

3 Οκτωβρίου: Διαμορ-
φώνεται με Προεδρικό 
Διάταγμα το εκλογικό σύ-
στημα (ενισχυμένη αναλο-
γική) και για πρώτη φορά 
καθιερώνεται η εκλογή 12 
βουλευτών Επικρατείας 
χωρίς ψήφο.

4 Οκτωβρίου: Ο Κωνστα-
ντίνος Καραμανλής ιδρύει 
τη Νέα Δημοκρατία.
31 Οκτωβρίου: Ασκείται 
δίωξη κατά των πραξικο-
πηματιών. Οι Γ.Παπαδό-
πουλος, Στ. Παττακός και 
Ν. Μακαρέζος συλλαμβά-
νονται και φυλακίζονται 
στην Κέα.

17 Νοεμβρίου: Οι πρώτες 
εθνικές εκλογές μετά την 
πτώση της δικτατορίας και 
με τη συμμετοχή του ΚΚΕ. 
Πρώτο κόμμα εκλέγεται η 
Νέα Δημοκρατία, με πο-
σοστό 54,3%. Η Ένωση 
Κέντρου (που είχε συνα-
σπιστεί με τις Νέες Δυ-
νάμεις) καταλαμβάνει πο-
σοστό 20,4%, στην τρίτη 
θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ 
(13,5%) και ακολουθεί η 
Ενωμένη Αριστερά (9,4%).

20 Νοεμβρίου: Αρχίζουν οι 
διαδικασίες για τη διεξα-
γωγή δημοψηφίσματος και 
στην Αθήνα συγκροτείται 
η Επιτροπή Δημοκρατικού 
Αγώνα, με στόχο την εκ-
στρατεία κατά της βασι-
λείας.

24 Νοεμβρίου: Πραγμα-
τοποιείται στην Αθήνα η 
πρώτη διαδήλωση για το 
Πολυτεχνείο. Χιλιάδες κό-
σμου απαιτούν την αβασί-
λευτη δημοκρατία.

8 Δεκεμβρίου: Διεξάγεται 
δημοψήφισμα για τη μορ-
φή του Πολιτεύματος. Σε 
ποσοστό 69,2% ο λαός 
αποφασίζει υπέρ της αβα-
σίλευτης δημοκρατίας, θέ-
τοντας τέλος στο θεσμό 
της μοναρχίας στην Ελλά-

δα. Υπέρ της βασιλευομέ-
νης δημοκρατίας ψηφίζει 
το 30,8%.

11 Δεκεμβρίου: Ορίζε-
ται προσωρινός Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ο Μιχαήλ 
Στασινόπουλος. Άσκησε τα 
καθήκοντά του μέχρι την 
οριστική διαμόρφωση του 
νέου Πολιτεύματος από 
την Αναθεωρητική Βουλή.
Στις φωτογραφίες : Ο 
Στρατηγός Φαίδων Γκιζί-
κης( δεξιά στην φωτογρα-
φία με τον Κ. Καραμανλή) 
είχε οριστεί Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας από το δικτα-
τορικό καθεστώς , το 1974 
το Δημοτικό Συμβούλιο 
Καβάλας τον ανακήρυξε 
επίτιμο Δημότη της πόλης. 
Τον Ιούλιο του 1974 ήταν 
η "γέφυρα" μετάβασης 
στην ομαλότητα.

Οι πρωταίτιοι του πραξι-
κοπήματος ήταν οι  Γ. Πα-
παδόπουλος, Στ. Παττακός 
και Ν. Μακαρέζος.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου 
ανακοινώνει την ίδρυση 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ο Δήμαρχος Καβάλας μετά 
το 1974 Κωνσταντίνος 
Τσολάκης στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλί-
ου με δημοτικούς συμβού-
λους και πολίτες.
Η Καβάλα την εποχή εκεί-
νη .. σχεδόν πριν πενήντα 
χρόνια.

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

1 2 3
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Νεκρός διακομίστηκε 
στο Κέντρο Υγείας Πρί-
νου 55χρονος περίπου 

κάτοικος Θάσου μετά 
από τροχαίο δυστύχημα 
που σημειώθηκε το πρωί 

της Τετάρτης 27 Ιουλίου 
στο Πευκάρι στο ύψος 
των Μεταλλείων.

Το δυστύχημα σημειώ-
θηκε μετά τη σύγκρουση 
της μηχανής του 55χρο-

νου με προπορευόμενο 
όχημα.

Θανατηφόρο Τροχαίο στην Θάσο
Νεκρός ένας 55χρονος

Τη «χρυσή» καλοκαιρινή 
σεζόν του 2019 φαίνε-
ται ότι ζει το νησί της 
Θάσου, ύστερα από δυο 
συνεχόμενα δύσκολα 
καλοκαίρια, που τα υγει-
ονομικά μέτρα κατά της 
πανδημίας του κορονοϊ-
ού αποτελούσαν σε πολ-
λές περιπτώσεις εμπόδιο 
για όσους ήθελαν να κά-
νουν ξέγνοιαστες διακο-
πές.

«Η φετινή σεζόν στη 
Θάσο νομίζω ότι αντα-
γωνίζεται εκείνη του 
2019, πριν από τη μεγά-
λη έξαρση του κορονοϊ-
ού, που ήταν μια “χρυσή” 
χρονιά για ολόκληρο τον 
ελληνικό τουρισμό», εξη-
γεί, μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ο οικονομικός επό-
πτης του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος 
και πρόεδρος της Ένω-
σης Ξενοδόχων Καβά-
λας, Αντώνης Μιτζάλης.

Με μακρά πείρα στο ξε-
νοδοχειακό «επιχειρείν» 
και διατηρώντας μια 
από τις μεγαλύτερες και 
παλαιότερες ξενοδοχει-
ακές μονάδες στο νησί, 
ο κ. Μιτζάλης υπογραμ-
μίζει πως είναι το πρώτο 
καλοκαίρι ύστερα από 
μια διετία, που γίνεται 
ουσιαστική επανεκκίνη-
ση του τουρισμού. «Οι 
τουρίστες», επισημαίνει, 
«ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι, 
μετά από δυο συνεχόμε-
νες χρονιές εγκλεισμού 
και κάτω από ασφυχτικά 
υγειονομικά μέτρα θέ-
λουν φέτος να κάνουν 
πραγματικές διακοπές 
και έχοντας αυτό ως 
στόχο δεν φαίνεται να 
επηρεάζονται από τίπο-
τα. Από τη μεριά μας, 
οι άνθρωποι του του-
ρισμού, μετά από δυο 
χρόνια, έχουμε να δια-
χειριστούμε προβλήμα-
τα που σχετίζονται μόνο 
με την όσο το δυνατόν 
καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πελάτη και όχι με τη 
λήψη υγειονομικών και 
προστατευτικών μέτρων, 
όπως συνέβη πέρυσι και 
πρόπερσι».

Για μια ακόμη χρονιά, οι 
Ρουμάνοι έχουν κατα-
λάβει τη μερίδα του λέ-
οντος μεταξύ των του-
ριστών που επέλεξαν το 
νησί του βορειοανατολι-
κού Αιγαίου για τις δια-
κοπές τους και σύμφωνα 
με τον κ. Μιτζάλη «πιθα-
νόν να αποτελούν ακόμα 
και το 40% του συνολι-
κού τουριστικού ρεύμα-
τος που δέχεται φέτος η 
Θάσος».

Είναι τόσο μεγάλος ο 
αριθμός των τουρισμών 
από τη βαλκανική αυτή 
χώρα που όπως εύστο-
χα επισημαίνει, μιλώντας 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρό-
εδρος των ξενοδόχων 
του νησιού Πάρης Πα-
ρασχούδης, «οι ίδιοι οι 
Ρουμάνοι υποστηρίζουν 
πως είναι πιο εύκολο να 
δουν εδώ έναν γείτονά 
τους απ’ ό,τι σε κάποια 
γειτονιά στο Βουκουρέ-
στι!».

Ο κ. Παρασχούδης υπο-
γραμμίζει ότι μπορεί οι 
δυο πρώτοι μήνες της 
φετινής σεζόν, ο Μάιος 
και ο Ιούνιος, να ξεκίνη-
σαν υποτονικά «ωστόσο 
στη συνέχεια και μέχρι 
αυτή τη στιγμή, η πληρό-
τητα των καταλυμάτων 
στο νησί είναι πάρα πολύ 
μεγάλη και η εκτίμηση 
είναι πως με αυτά τα δε-
δομένα θα πορευτούμε 
έως τα τέλη Αυγούστου. 
Ο Αύγουστος είναι παρα-
δοσιακά ο δυνατός μή-
νας για τη Θάσο και μέχρι 
να ανοίξουν τα σχολεία, 
τα τουριστικά ρεύματα 
τόσο από τη Βαλκανική 
όσο και από χώρες της 
κεντρικής Ευρώπης θα 
είναι αυξημένα. Μέχρι 
στιγμής θα έλεγα ότι 
έχουμε και μια αύξηση 
των τουριστών της τά-
ξης του 10 με 15% με 
την αντίστοιχη περίοδο 
του 2018 και του 2019, 
που ήταν οι τελευταίες 
δυο καλύτερες χρονιές 
πριν από την πανδημία».

Τα οφέλη του οδικού 

τουρισμού

Ο οδικός τουρισμός 
αποτελεί, για μια ακόμη 
χρονιά, το «δυνατό χαρ-
τί» για το νησιωτικό τμή-
μα της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας κα-
θώς προσφέρει εύκολη 
και γρήγορη πρόσβαση 
σε τουρίστες προερχό-
μενους από χώρες της 
Βαλκανικής. Όπως το-
νίζει ο κ. Παρασχούδης, 
μετά τους Ρουμάνους, οι 
Βούλγαροι και οι Σέρβοι 
προτιμούν παραδοσιακά 
το νησί για τις καλοκαι-
ρινές τους διακοπές, ενώ 
φέτος, έκαναν ξανά την 
εμφάνισή τους και Τούρ-
κοι τουρίστες.

«Όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος», σημειώ-
νει ο κ. Παρασχούδης, 
«έχουμε και Ευρωπαίους 
τουρίστες που έρχονται 
οργανωμένα στο νησί 
με πτήσεις τσάρτερ από 
τη Γερμανία, τη Μεγάλη 
Βρετανία, την Τσεχία, την 
Ουγγαρία αλλά και από 
την Πολωνία. Θα έλεγα 
πως οι Πολωνοί είναι μια 
ανερχόμενη αγορά και 
μάλιστα αρκετοί, όπως 
πληροφορούμε, έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον 
ακόμα και να επενδύ-
σουν στο νησί με την 
αγορά τουριστικών κα-
ταλυμάτων για δική τους 
χρήση ή και για εμπορική 
εκμετάλλευση».

Μείωση παρεχόμενων 
υπηρεσιών λόγω έλ-
λειψης προσωπικού

Η αναζήτηση εποχικού 
προσωπικού για τη στε-
λέχωση των τουριστικών 
μονάδων που στην αρχή 
της φετινής καλοκαιρινής 
σεζόν αποτελούσε μείζον 
πρόβλημα, μπροστά στο 
οποίο οι επιχειρηματίες 
του κλάδου αδυνατού-
σαν, όπως δήλωναν, να 
ανταποκριθούν, φαίνεται 
ότι τελικά ξεπεράστηκε 
με την αναδιάρθρωση 
των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών από μέρους των 
επιχειρηματιών.

«Η δυσκολία της φετινής 
χρονιάς», σημειώνει ο κ. 
Μιτζάλης, «ήταν η εξεύ-
ρεση προσωπικού για την 
κάλυψη των κενών θέσε-
ων. Μετά από δυο χρόνια 
που οι τουριστικές επιχει-
ρήσεις ήταν στην εντατι-
κή ή υπολειτουργούσαν, 
φέτος έχουμε μια πλήρη 
επανεκκίνηση του του-
ρισμού. Σε αυτά τα δυο 
χρόνια είναι λογικό ότι 
το ανθρώπινο δυναμικό 
που απασχολούνταν στον 
τουρισμό έφυγε προς 
αναζήτηση άλλων θέσε-
ων εργασίας για να μπο-
ρέσει αν επιβιώσει. Κά-
ποιοι υπάλληλοι μπήκαν 
σε καθεστώς αναστολής, 
αλλά ένα 30% των εργα-
ζομένων στον τουριστι-
κό κλάδο δεν μπόρεσαν 
να απορροφηθούν. Ήταν 
λογικό λοιπόν να βγουν 
στην αγορά εργασίας για 
αναζήτηση δουλειάς. Κά-
ποιοι κινήθηκαν προς τον 
κλάδο των τροφίμων, κά-
ποιοι στο delivery, κάποιοι 
βρήκαν δουλειά σε άλλες 
επιχειρήσεις και κάποιοι 
έφυγαν στο εξωτερικό».

«Ωστόσο, νομίζω, πως 
οι άνθρωποι του κλάδου 
κατάφεραν να ανταπε-
ξέλθουν περιορίζοντας 
τις παρεχόμενες υπηρε-
σίες προς τους πελάτες 
τους και προσπαθώντας 
να λειτουργήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο 
με το υφιστάμενο προ-
σωπικό. Αυτό σημαίνει ότι 
αν μια τουριστική μονάδα 
σχεδίαζε για φέτος να 
προσφέρει αυτό το κάτι 
παραπάνω για να κάνει τη 
διαφορά, πιθανόν να μην 
το κατάφερε λόγω έλλει-
ψης επαρκούς προσωπι-
κού και με δεδομένο ότι 
φέτος υπήρχε και μεγάλη 
προσφορά εργασίας στον 
κλάδο», υπογράμμισε ο κ. 
Μιτζάλης.

Το νησί της Θάσου, την 
τελευταία δεκαετία, εξε-
λίσσεται σε έναν από 
τους πιο δημοφιλείς 
προορισμούς για τους 
βαλκάνιους τουρίστες, οι 
οποίοι, όπως σημειώνει 
ο κ. Παρασχούδης, έχουν 
«εκτοπίσει» τους Ευρω-
παίους που έρχονταν 
οργανωμένα στο νησί με 
πτήσεις τσάρτερ. Το φιλι-
κό κλίμα, η οικειότητα, η 
φιλοξενία, το όμορφο φυ-
σικό περιβάλλον, το καλό 
και προσεγμένο φαγητό, 
οι καθαρές θάλασσες 
αλλά και η δυνατότητα 
να έρθουν στο νησί οδι-
κώς, μέσω των λιμανιών 
της Καβάλας και της Κε-
ραμωτής, αποτελούν τα 
στοιχεία εκείνα που έχουν 
τελικά μεγαλύτερο ειδικό 
βάρος στην επιλογή του 
προορισμού, με τη Θάσο 
να κερδίζει το «στοίχημα».

Δημοφιλής προορι-
σμός και η Καβάλα

Την ίδια ώρα, και η πόλη 
της Καβάλας έχει ανα-
κτήσει ένα μεγάλο μέ-
ρος του τουριστικού της 
προϊόντος. Ο κ. Μιτζά-
λης υπογραμμίζει ότι τα 
ξενοδοχειακά καταλύμα-
τα τόσο μέσα στην πόλη 
όσο και στην ευρύτερη 
περιοχή παρουσιάζουν 
μεγάλη πληρότητα κα-
θώς η πόλη της Καβάλας 
αποτελεί δημοφιλή προ-
ορισμό για τον διερχό-
μενο, κατά κύριο λόγο, 
τουρισμό.

«Μπορεί εδώ να μην 
έχουν τους τουρίστες 
που θα κάνουν πολυ-
ήμερες διακοπές», ση-
μειώνει, «αλλά η πόλη 
αποτελεί έναν σημαντικό 
σταθμό για όσους κά-
νουν οδικό τουρισμό και 
θέλουν να γνωρίσουν 
πολλά μέρη. Η Καβάλα 
παραμένει μια από τις 

κύριες επιλογές του και 
αυτό είναι σημαντικό. Η 
πόλη έχει πολλά να προ-
σφέρει στον τουρίστα 
μέσα στην περίοδο του 
καλοκαιριού. Υπάρχουν 
πολλές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες, υπάρχει 
νυχτερινή ζωή, πεντακά-
θαρες παραλίες ακόμα 
και μέσα στο κέντρο, έχει 
μια ιδιαίτερη ομορφιά 
να παρουσιάσει και όλα 
αυτά την αναδεικνύουν. 
Πάντως, πρέπει να το-
νιστεί πως εδώ οι του-
ρίστες προέρχονται από 
διαφορετικές χώρες, που 
με ορμητήριο την Καβά-
λα εξερευνούν την ανα-
τολική Μακεδονία και τη 
Θράκη».

Με το βλέμμα στην 
επόμενη σεζόν

Οι άνθρωποι του του-
ριστικού κλάδου σε Κα-
βάλα και Θάσο δεν κρύ-
βουν την ικανοποίηση 
και την αισιοδοξία τους 
για την τρέχουσα τουρι-
στική σεζόν και όπως χα-
ρακτηριστικά σημειώνει 
ο κ. Μιτζάλης «μετά από 
δυο πικρά χρόνια έχουμε 
και πάλι δουλειά, παρά 
τα όποια προβλήματα, 
που είναι όμως διαχει-
ρίσιμα». Ο κ. Παρασχού-
δης, από την πλευρά του, 
υπογραμμίζει με έμφαση: 
«φέτος έχουμε μια κα-
νονικότητα μέσα στη γε-
νικότερη αστάθεια που 
επικρατεί στην κοινωνία 
από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία και το ενεργει-
ακό πρόβλημα. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως δεν 
σας κρύβω πως αρκε-
τούς μας ανησυχεί από 
τώρα η επόμενη σεζόν 
που θα ακολουθήσει 
μετά από έναν δύσκολο 
χειμώνα, από όλες τις 
απόψεις».

Εξι δρομολόγια την ημέρα στην γραμμή Καβάλας-Πρίνο
Γεμάτο με τουρίστες το νησί της Θάσου
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Η αναβάθμιση του Ναυ-
τικού Νοσοκομείου Αθη-
νών έρχεται να προστε-
θεί στη σειρά δωρεών 
του Ιδρύματος «Αικατε-
ρίνη Λασκαρίδη» προς 
το Πολεμικό Ναυτικό

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυ-

νας, Νίκου Παναγιωτό-
πουλος παρέστη την Τρί-
τη 26 Ιουλίου 2022 στην 
υπογραφή δωρεάς για την 
ανακαίνιση και αναβάθμιση 
του Ναυτικού Νοσοκομείου 
Αθηνών (ΝΝΑ), μεταξύ του 
προέδρου του Ιδρύματος 
«Αικατερίνη Λασκαρίδη» 

και Υποναυάρχου επί τιμή, 
Παναγιώτη Λασκαρίδη και 
του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναυ-
άρχου Στυλιανού Πετράκη 
ΠΝ.

Παρόντες στην τελετή ήταν 
ο Υφυπουργός Εθνικής 
Αμύνης, Νίκος Χαρδαλιάς, 

ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατη-
γός Κωνσταντίνος Φλώρος 
και στελέχη του Ιδρύματος 
«Αικατερίνη Λασκαρίδη».

Το έργο ανακαίνισης-εκ-
συγχρονισμού του Ναυ-
τικού Νοσοκομείου περι-
λαμβάνει:

• Θαλάμους Νοσηλείας 
Πτέρυγας 3Β

• Συγκρότηση χώρων 
Καρδιολογικής Κλινι-
κής

• Συγκρότηση Πτέρυγας 
Βραχείας Νοσηλείας

«Η αναβάθμιση του Ναυτι-
κού Νοσοκομείου Αθηνών, 
έρχεται να προστεθεί στη 
σειρά δωρεών του κ. Λα-
σκαρίδη προς το Πολεμικό 
Ναυτικό. Τον ευχαριστούμε 
για όσα προσφέρει στην 
Πατρίδα», ανέφερε ο κ. Πα-
ναγιωτόπουλος.

Παρουσία Παναγιωτόπουλου η υπογραφή για την αναβάθμιση 
του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Ερώτηση στη Βουλή του 
ανεξάρτητου βουλευτή 
Β2 Δυτικού Τομέα Αθή-
νας και πρώην υπουρ-
γού για τη συμπεριφορά 
της Ουκρανίας και για τα 
αναπάντητα ερωτήματα 
σχετικά με το φορτίο του 
μοιραίου αεροσκάφους

Ερώτηση, αναφορικά με 

την προκλητική συμπερι-
φορά εκ μέρους της Ου-
κρανίας, μετά την πτώση 
του αεροσκάφους Αντόνοφ 
στην περιοχή της Καβάλας 
και επιμέρους ζητήματα 
σχετικά με το φορτίο του 
Αντόνοφ, την προέλευσή 
του και τον προορισμό του, 
κατέθεσε σήμερα ο ανε-
ξάρτητος βουλευτής Β2 
Δυτικού Τομέα Αθήνας και 
πρώην υπουργός  Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής.

Ο βουλευτής, στην ερώ-
τησή του προς τον υπουρ-
γό Εξωτερικών, τονίζει ότι 
«από την πρώτη στιγμή 
της ρωσικής εισβολής στη 
Ουκρανία, η ελληνική κυ-
βέρνηση ακολουθώντας 
το δόγμα του πιστού συμ-
μάχου, έσπευσε να στεί-
λει πυρομαχικά στην Ου-
κρανία. Πυρομαχικά που 

δεν γνωρίζουμε εάν θα 
λείψουν από την δική μας 
επιχειρησιακή αναγκαιότη-
τα και κυρίως υλικό για το 
οποίο ουδέποτε τηρήθηκαν 
οι νόμιμες διαδικασίες ενη-
μέρωσης της αρμόδιας Επι-
τροπής της Βουλής». Ο κ. 
Κουρουμπλής επισημαίνει 
ότι παρά τις αντιδράσεις 
της αντιπολίτευσης, ακόμα 
δεν έχουν δοθεί πειστικές 
απαντήσεις για την αποστο-
λή των πυρομαχικών και 
των οπλικών συστημάτων 
στην Ουκρανία, υπογραμμί-
ζοντας ότι μετά το τραγικό 
δυστύχημα της πτώσης του 
ουκρανικού αεροσκάφους 
Αντόνοφ, λόγω βλάβης, 
στην περιοχής της Καβά-
λας, δεν έχει αποκαλυφθεί 
μέχρι σήμερα τι ακριβώς 
μετέφερε και που.

Ο βουλευτής ασκεί δριμεία 

κριτική στην κυβέρνηση για 
το γεγονός ότι δεν έχει δώ-
σει απαντήσεις για τον προ-
ορισμό του αεροσκάφους 
και το ακριβές φορτίο του. 
Παράλληλα σημειώνει ότι 
«η ιδιοκτήτρια εταιρεία του 
Αντόνοφ είναι η Meridian 
Air Cargo, η οποία λέγεται 
ότι εμπλέκεται σε υποθέ-
σεις παράνομων μεταφο-
ρών όπλων, σύμφωνα με 
διεθνή έρευνα, ενώ ταυτό-
χρονα, η Ιντερπόλ προει-
δοποιεί για τον κίνδυνο τα 
όπλα που αποστέλλονται 
ως βοήθεια στην Ουκρα-
νία, να καταλήγουν μαζί με 
άλλων χωρών, στη μαύρη 
αγορά».

Εν συνεχεία, ο κ. Κουρου-
μπλής υπογραμμίζει ότι 
«παρά την βοήθεια σε πυ-
ρομαχικά, πυρομαχικά πλη-
ρωμένα από τον Έλληνα 

φορολογούμενο, παρά το 
ατύχημα του Αντόνοφ που 
εκτός από τους νεκρούς 
επιβαίνοντες παρ’ ολίγο να 
είχαμε θύματα και κατοί-
κους της περιοχής, παρά  
την άρνηση της Ουκρανίας 
να μας δώσει απαντήσεις 
για τα πυρομαχικά που 
κουβαλούσε, τώρα η Ου-
κρανία έχει το θράσος να 
μας απειλεί και με κυρώ-
σεις σε ελληνικές εταιρείες, 
σε κανάλια και σε τάνκερ 
που δραστηριοποιούνται 
νόμιμα. Την ίδια στιγμή από 
την πλευρά της Ρωσίας η 
Ελλάδα μπήκε στην μαύρη 
λίστα των μη φιλικών χω-
ρών προς αυτήν. Με λίγα 
λόγια η ελληνική κυβέρνη-
ση με την έμπρακτη εμπλο-
κή της χώρας μας στον 
πόλεμο στην Ουκρανία και 
με την άρνησή της να ενη-
μερώνει το ελληνικό κοινο-

βούλιο για τις ενέργειές της 
έχει τοποθετήσει την Ελλά-
δα σε δυσμενή θέση τόσο 
απέναντι στην Ρωσία όσο 
και στην Ουκρανία».

Καταλήγοντας στην ερώτη-
σή του, ο κ. Κουρουμπλής 
ερωτά τον αρμόδιο υπουρ-
γό: Ποιο ακριβώς ήταν το 
φορτίο του Αντόνοφ που 
έπεσε στην περιοχή της 
Καβάλας στις 16 Ιουλίου 
2022, ποια η προέλευση, 
και ποιος ο προορισμός 
του, αληθεύει ότι ο πιλότος 
δεν ήθελε να προσγειώσει 
σε ελληνικό έδαφος και 
γιατί υπάρχει επίσημη απει-
λή της Ουκρανίας προς την 
χώρα μας για τυχόν κυρώ-
σεις;

Παναγιώτης Κουρουμπλής
Προκλητική η συμπεριφορά της Ουκρανίας μετά την πτώση του 
Αντόνοφ στην Καβάλα

Ανακοίνωση της δημοτι-
κής παράταξης, που πρό-
σκειται στο ΚΚΕ, για το 
θέμα που θα συζητηθεί 
στο επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο

Ψευτοδίλημμα χαρακτηρί-
ζει ο Χρήστος Ποτόλιας την 
κουβέντα που έχει ξεκινήσει 

εδώ και πολύ καιρό αναφο-
ρικά με το που θα πραγμα-
τοποιείται η Λαϊκή αγορά 
των Κρηνίδων. Ο εκπρό-
σωπος της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο της Καβάλας τονίζει 
ότι η μόνη ρεαλιστική λύση, 
είναι αυτή που προτείνει το 
ΚΚΕ για κοινωνική λαϊκή 
συμμαχία των παραγωγών 
και μικρεμπόρων της λαϊ-
κής αγοράς ενάντια στην 
πολιτική που κλείνει λαϊκές 
και μικρομάγαζα.

«Είναι αποπροσανατολιστι-
κό, διασπαστικό και επικίν-
δυνο τελικά ψευτοδίλημμα 
το ερώτημα για τη θέση της 
Λαϊκής στις Κρηνίδες.

Το πρόβλημα δε βρίσκεται 
στο χώρο όπου θα γίνεται 
η λαϊκή αγορά, όσο και αν 

προσπαθούν τοπικοί και μη 
“άρχοντες” να το περιορί-
σουν σε αυτό. Αλλού βρί-
σκεται το πρόβλημα των 
παραγωγών και μικρεμπό-
ρων της λαϊκής αγοράς των 
Κρηνίδων, καθώς και των 
μικροεπιχειρηματιών του 
Εμπορικού Συλλόγου.

Η αναδουλειά τους οφεί-
λεται στο ότι τα λαϊκά νοι-
κοκυριά, οι μικρομεσαίοι 
αγρότες που ξεκληρίζει η 
ΚΑΠ (αγροτική πολιτική) 
των Κρηνίδων καθώς και 
των γύρω χωριών, όσοι 
απέμειναν στον τόπο τους 
(βλέπε μείωση πληθυσμού 
πρόσφατης απογραφής), 
δεν έχουν εισόδημα ούτε 
από τις λαϊκές να ψωνί-
ζουν. Η διαχρονική αντι-
λαϊκή οικονομική πολιτική 
όλων των κυβερνήσεων, 

την οποία συμπληρώνουν 
τα δημοτικά τέλη, φόροι και 
χαράτσια και οι ανταποδο-
τικές υπηρεσίες του δήμου, 
έχουν “στεγνώσει” το λαϊκό 
εισόδημα. Παράλληλα τα 
μεγάλα πολυκαταστήματα 
παίρνουν την μερίδα του 
λέοντος από το λαϊκό εισό-
δημα, και εκτοπίζουν, έχουν 
εκτοπίσει ήδη δεκάδες μι-
κρομάγαζα και όσα παρα-
μένουν παλεύουν για ένα 
μεροκάματο αφού έχουν να 
αντιμετωπίσουν, μαζί με την 
αναδουλειά και την άγρια 
φορολόγηση κράτους και 
δήμου.

Αλλού συνεπώς χρειάζεται 
να ψάξουν για τη λύση στα 
αδιέξοδα που αντιμετωπί-
ζουν οι παραγωγοί και μι-
κρέμποροι της λαϊκής των 
Κρηνίδων, οι μικρομεσαίοι 

επιχειρηματίες, τα λαϊκά 
στρώματα, οι εργαζόμενοι 
της πόλης και των χωριών, 
οι αγρότες του κάμπου.

Όπου και να πάει η λαϊκή 
των Κρηνίδων τα προβλή-
ματα θα την ακολουθήσουν. 
Αυτό που χρειάζεται να κά-
νουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
με τη λαϊκή των Κρηνίδων 
είναι να παραμερίσουν τα 
μικροσυμφέροντα που τους 
χωρίζουν, μικροσυμφέρο-
ντα που δικαίως έχουν γιατί 
πρόκειται για την επιβίωσή 
τους και να δουν την με-
γάλη εικόνα, να αντιμετω-
πίσουν αυτούς που πραγ-
ματικά τους παίρνουν τη 
μπουκιά από το στόμα.

Η μόνη ρεαλιστική και με 
προοπτική λύση, όπου τελι-
κά και αν πάει η λαϊκή, είναι 

αυτή που προτείνει το ΚΚΕ: 
κοινωνική λαϊκή συμμαχία 
των παραγωγών και μικρε-
μπόρων της λαϊκής αγοράς, 
των μικροεπιχειρηματιών, 
των αγροτών, συνολικά 
των λαϊκών στρωμάτων, 
ενάντια στην πολιτική που 
κλείνει λαϊκές και μικρο-
μάγαζα, την πολιτική που 
ξεζουμίζει το λαϊκό εισό-
δημα, που ξεκληρίζει τους 
αγρότες. Άλλος δρόμος 
δεν υπάρχει. Όλοι οι άλλοι 
δρόμοι που δοκιμάστηκαν 
δεν έφεραν κανένα αποτέ-
λεσμα, χειροτέρεψαν την 
κατάσταση, χάθηκε πολύ-
τιμος χρόνος. Σε αυτή τη 
συμμαχία η Λ.Σ. συνολικά 
το ΚΚΕ θα δώσουμε όλες 
μας τις δυνάμεις…»

Λαϊκή Συσπείρωση
Ψευτοδίλημμα η θέση της λαϊκής αγοράς των Κρηνίδων
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Με καθυστέρηση 5 ετών 
ξεκινάει αύριο – παράλλη-
λα με τις καταβολές των 
συντάξεων Αυγούστου – η 
σταδιακή καταβολή των 
προσαυξήσεων και ανα-
δρομικών στους 55.000 

συνταξιούχους παράλλη-
λης ασφάλισης. Πρόκειται 
για προσαυξήσεις έως 563 
ευρώ τον μήνα και για ανα-
δρομικά έως 33.750 ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι οι συντα-
ξιούχοι με παράλληλο χρό-

νο ασφάλισης σε δύο ή και 
περισσότερα Ταμεία δικαι-
ούνται το μεγαλύτερο πα-
κέτο αναδρομικών που δό-
θηκε τα τελευταία χρόνια, 
καθώς τα οφειλόμενα από 
τις προσαυξήσεις συντάξε-
ων ξεκινούν από το 2017 
και φτάνουν στα 5 έτη.

Η αρχή θα γίνει με τις με-
γαλύτερες κατηγορίες συ-
νταξιούχων που αφορούν 
παράλληλο και διαδοχικό 
χρόνο ασφάλισης σε ΙΚΑ 
και ΟΑΕΕ. Σταδιακά – και 
ανά εβδομάδα – θα εντάσ-
σονται στη διαδικασία εκ-
καθάρισης και τα υπόλοι-
πα ταμεία. Η συγκεκριμένη 
διαδικασία θα ολοκληρω-
θεί εντός 5μήνου, δηλαδή 
μέχρι τον Δεκέμβριο. Οι 
πληρωμές των αναδρο-
μικών θα γίνονται μαζί με 
τις τακτικές πληρωμές των 
συντάξεων του ΕΦΚΑ, στο 
τέλος κάθε μήνα. Σημειώ-
νεται ότι ήδη ξεκίνησε σε 
πρώτη φάση να υπολογί-
ζονται οι νέες συντάξεις 
διαδοχικής και παράλληλης 
ασφάλισης.

Τονίζεται ότι οι εν λόγω 

ασφαλισμένοι πλήρωναν 
ταυτόχρονα εισφορές σε 
δύο Ταμεία,οι οποίες από 
το 2017 και μετά μπορούν 
να αξιοποιηθούν, αφενός, 
για να πάρουν προσαύξηση 
συντάξιμων αποδοχών και 
μεγαλύτερη σύνταξη και, 
αφετέρου, ο παράλληλος 
χρόνος ασφάλισης από το 
2017 και μετά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να αυ-
ξηθεί ο χρόνος ασφάλισης 
για συνταξιοδότηση, που 
σημαίνει ότι η ανταποδοτι-
κή σύνταξη θα υπολογιστεί 
με μεγαλύτερο συντελεστή 
αναπλήρωσης.

Οι συνταξιούχοι αυτοί ανή-
κουν σε δύο βασικές κατη-
γορίες:

Στην πρώτη ανήκουν 
ασφαλισμένοι του τέως ΙΚΑ 
με παράλληλη ασφάλιση 
στον τέως ΟΑΕΕ.
Στη δεύτερη αυτοαπα-
σχολούμενοι γιατροί και 
μηχανικοί (ασφάλιση στο 
τέως ΕΤΑΑ) με παράλληλη 
ασφάλιση στο Δημόσιο.
Οι συνταξιούχοι αυτοί 
έχουν λάβει την πρώτη σύ-
νταξή τους από το τέως ΙΚΑ 

ή το τέως ΕΤΑΑ αντίστοιχα, 
αλλά δεν έχουν λάβει την 
προσαύξηση της σύνταξης 
από τον τέως ΟΑΕΕ και το 
Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι το κα-
θεστώς της παράλληλης 
ασφάλισης για τους συντα-
ξιούχους από 13/5/2016 
και μετά λειτουργεί ως 
εξής:

Για τον παράλληλο χρόνο 
ασφάλισης μέχρι το 2016 
χορηγείται προσαύξηση 
σύνταξης υπολογισμένη 
με 0,075% για κάθε μία 
μονάδα έξτρα εισφορών 
που κατέβαλαν ως ασφα-
λισμένοι σε δύο Ταμεία 
και για όλα τα χρόνια. Για 
παράδειγμα, συνταξιούχος 
με ΙΚΑ και ΟΑΕΕ έως το 
2016, που αποχώρησε το 
2017 και πήρε τη σύντα-
ξη του ΙΚΑ, δικαιούται την 
προσαύξηση σύνταξης από 
τον παράλληλο χρόνο στον 
ΟΑΕΕ. Αν στο ΙΚΑ είχε 35 
έτη και στον ΟΑΕΕ τα πα-
ράλληλα χρόνια ήταν 20, 
τότε θα πάρει προσαύξηση 
30% επί των ασφαλιστέων 
ή συντάξιμων αποδοχών 

του ΟΑΕΕ. Οι ασφαλιστέες 
αποδοχές προκύπτουν από 
τον μέσο όρο των εισφο-
ρών που κατέβαλε. Αν ο 
μέσος όρος των εισφορών 
για τα 20 παράλληλα χρό-
νια στον ΟΑΕΕ είναι 200 
ευρώ, σημαίνει ότι αντι-
στοιχούν σε μισθό 1.000 
ευρώ. Τα 1.000 ευρώ είναι 
οι συντάξιμες αποδοχές για 
τα 20 παράλληλα χρόνια 
του ΟΑΕΕ και η προσαύ-
ξηση 30% σημαίνει ότι ο 
συνταξιούχος θα πάρει 
300 ευρώ τον μήνα επι-
πλέον στη σύνταξη του ΙΚΑ. 
Αν βγήκε στη σύνταξη το 
2017 τα αναδρομικά που 
δικαιούται ανέρχονται σε 
18.000 ευρώ.
Από 1/1/2017 ο παράλλη-
λος χρόνος υπολογίζεται 
ως ενιαίος στον ΕΦΚΑ και 
δεν δίδεται προσαύξη-
ση, παρά μόνον αυτή που 
αντιστοιχεί στα παράλληλα 
χρόνια μέχρι το 2016. Με 
την παράλληλη ασφάλι-
ση όμως από το 2017 και 
μετά, ο συνταξιούχος μπο-
ρεί να πάρει μεγαλύτερη 
σύνταξη.

Ωρα πληρωμής αναδρομικών σε 55.000 συνταξιούχους

Μήνυμα πως η Ελλάδα 
πέτυχε την εξαίρεση που 
ζητούσε για τον υπολογι-
σμό της μείωσης στην κα-
τανάλωση φυσικού αερίου, 
έστειλε από τις Βρυξέλλες 
ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κώστας 
Σκρέκας, ο οποίος συμμε-

τείχε στην έκτακτη συνε-
δρίαση του Συμβουλίου 
Υπουργών Ενέργειας της 
Ε.Ε.

Όπως ανέφερε, Γερμανία, 
Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, 
Ρουμανία και Κύπρος στη-
ρίζουν την πρόταση της 

Ελλάδας για να ξεκινήσει 
η συζήτηση για ένα νέο πα-
νευρωπαϊκό μοντέλο στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργει-
ας.

Σημειώνεται πως οι υπουρ-
γοί Ενέργειας της Ε.Ε. συμ-
φώνησαν σε έναν νέο κα-
νονισμό για την εθελοντική 
μείωση της κατανάλωσης 
φυσικού αερίου της Ε.Ε., 
κατά τουλάχιστον 15% 
σε σύγκριση με τον μέσο 
όρο της κατανάλωσης των 
προηγούμενων πέντε ετών. 
Επιπλέον, συμφωνήθηκε 
ένας ενισχυμένος μηχανι-
σμός συναγερμού της ΕΕ 
(EU Alert), ο οποίος θα 
μπορούσε να ενεργοποιη-
θεί, σε περίπτωση σοβαρής 
έλλειψης αποθήκευσης φυ-
σικού αερίου ή εξαιρετικά 
υψηλής ζήτησης φυσικού 
αερίου, με τη θέσπιση ενός 
υποχρεωτικού στόχου μεί-
ωσης 15%.

Στο τελικό κείμενο η ελλη-
νική πρόταση

Η ελληνική πλευρά ζήτησε 
και πέτυχε να περιληφθεί 
στο κείμενο η πρόβλεψη 
που, κατ’ εξαίρεση στο 
άρθρο 2 και στο άρθρο 5, 
επιτρέπει τον υπολογισμό 
της μείωσης κατανάλωσης 
φυσικού αερίου σε σχέση, 
όχι με τον μέσο όρο της τε-
λευταίας πενταετίας, αλλά 
συγκρινόμενο με την προη-
γούμενη χρονιά.

Παράλληλα,, η Ελλάδα, 
μαζί με την Ισπανία, την 
Ιταλία και την Πορτογαλία, 
πέτυχαν να συμπεριληφθεί 
διάταξη με την οποία, σε 
περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης στον τομέα της παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας, μπορούν να εξαιρεθούν 
από τον υπολογισμό οι 
ποσότητες φυσικού αερί-
ου που χρησιμοποιούνται 
από μονάδες ηλεκτροπα-
ραγωγής, κρίσιμες για την 
ευστάθεια του συστήματος.

Στην αιτιολογική σκέψη γί-
νεται σαφής αναφορά στη 
διερεύνηση – από πλευράς 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής – 
της σκοπιμότητας εισαγω-
γής προσωρινών ανώτατων 
ορίων τιμών στο φυσικό 
αέριο (gas price caps), για 
τη βελτιστοποίηση της λει-
τουργίας της ευρωπαϊκής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, όπως είχε προτείνει 
ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, σε 
προηγούμενο ευρωπαϊκό 
συμβούλιο αρχηγών.

Ισχυρό και αποφασιστικό 
μήνυμα ενότητας και αλλη-
λεγγύης

Ο κ. Σκρέκας επεσήμανε 
πως «η σημερινή συμφω-
νία στέλνει ένα ισχυρό και 
αποφασιστικό μήνυμα ενό-
τητας και αλληλεγγύης της 
Ε.Ε. απέναντι στους ρω-
σικούς εκβιασμούς. Κατα-
λήξαμε, σήμερα, σε έναν 
κανονισμό που εξετάζει τις 
ιδιαίτερες συνθήκες της 
κάθε χώρας και εξυπηρε-
τεί πρωταρχικό στόχο της 
Ε.Ε., αυτόν της μείωσης της 
εξάρτησης από το ρωσι-

κό φυσικό αέριο, με τρόπο 
που να μη θέτει σε κίνδυνο 
την κοινωνική συνοχή και 
την παραγωγική βάση της 
Ευρώπης».

Ο αρμόδιος υπουργός πα-
ρουσίασε την πρόταση που 
κατέθεσε ο Πρωθυπουρ-
γός, Κυριάκος Μητσοτά-
κης, στην Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τη δημιουργία ενός εθελο-
ντικού μηχανισμού, μέσω 
του οποίου θα αποζημιώ-
νονται οι βιομηχανικοί κα-
ταναλωτές για τη μείωση 
στη χρήση φυσικού αερίου 
και ηλεκτρικής ενέργειας, 
ενώ αναφέρθηκε αναλυ-
τικά στον πρωτοποριακό 
μηχανισμό που εφαρμόζει 
η Ελλάδα, προς όφελος 
των πολιτών και δεσμεύει 
τα υπερέσοδα των εταιρει-
ών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ενώ παρουσίασε 
τα εντυπωσιακά αποτε-
λέσματα του μηχανισμού 
κατά τις πρώτες ημέρες 
λειτουργίας του.

Σκρέκας για φυσικό αέριο 
Η Ελλάδα πέτυχε την εξαίρεση που ζητούσε
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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

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εντυπωσιακό, αλλά Γαλλικό

Για την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων εν μία νυκτί βρέθηκαν χορηγίες 1 δις ευρώ από 
επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Όμως η χορηγία εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις μείωση φόρου 60% και 66% για φυσικά πρόσωπα. 
( αυτά ισχύουν στη Γαλλία)

Άρα ο δημόσιος τομέας θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους ανοικοδόμησης του ναού.
Όμως στην Αρχαία Ελλάδα είχαν καθιερωθεί οι ‘’λειτουργίες’’ που επιβάρυναν τους πλουσιότε-
ρους. Στις ‘’λειτουργίες’’ περιλαμβανόταν οι χορηγίες και τα λεφτά ήταν πολλά χωρίς συμμετοχή 
(καμίας μορφής) από το κράτος πχ στους Διονυσιακούς αγώνες έπαιρναν μέρος, 700-800 χορευ-
τές, 30-50 ηθοποιοί, 20-40 μουσικοί κλπ. 
Άλλες εποχές για τη πατρίδα μας.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ
Πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, στο πολεμικό συμβού-
λιο που βρισκόταν σε εξέλιξη με πολλές διχογνωμίες και 
ένταση, ο Κορίνθιος στρατηγός Αδείμαντας, διαφωνώντας με 
τις θέσεις του Θεμιστοκλή, του είπε περηφρονητικά:
‘’Μη λησμονείς ότι εδώ δεν εκπροσωπείς ελεύθερη πατρίδα 
(την Αθήνα είχαν καταλάβει οι Πέρσες).
‘’Ναι’’, απάντησε ο Θεμιστοκλής, εξοργισμένος όμως για τη 
βλασφημία, συνέχισε, ‘’Εν όσω οι Αθηναίοι έχουν 200 πο-
λεμικές τριήρεις μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη πατρίδα 
από τη δική σου!

23.8.480 πχ Ο Ελληνικός στόλος υπό τον Σπαρτιάτη Ευ-
ρυβιάδη κατανικά τον Περσικό στόλο στο ακρωτήριο Αρτε-
μισίου της Ευβοίας.

24.8.1935 Πεθαίνει ο Ναύαρχος Πάυλος Κουντουριώτης 
ο νικητής της Ναυμαχίας της Έλλης επιβαίνων στο θρυλικό 
θωρηκτό Αβέρωφ. Διετέλεσε αντιβασιλεύς το 1920, 1923, 
1924 και πρόεδρος της Α’ Ελληνικής Δημοκρατίας 1924-
1929.

26.8.1071 Μάχη του Ματζικέρτ. Τα Βυζαντινά στρατεύ-
ματα λόγω προδοσίας υφίστανται μεγάλη ήττα από τους 
Τούρκους του Αλή Αρσλάν.

............................................................................................................

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν….. 

Η λέξη ‘’αντιπαρά-
θεση’’ συνήθως  
μας παραπέμπει 

σε αρνητικές καταστά-
σεις, καυγάδες, τσακω-
μούς, έντονες λογομα-
χίες, ακόμα και άσκηση 
βίας στις πιο ακραίες 
καταστάσεις. 
Η αλήθεια είναι πως το
 να διαφωνούν δύο άν-
θρωποι είτε είναι δυο 
ενήλικες είτε δύο ανήλι-
κοι είτε ένας ενήλικας με 
έναν ανήλικο είναι ένα 
φαινόμενο συχνό και 
λογικό που αν γίνει με 
σωστό τρόπο μπορεί να 
προσφέρει πολλά οφέλη 
σε όλες τις πλευρές.

Μήπως δεν έχουμε εκ-
παιδευτεί να διαφωνού-
με; 

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

 Εδώ το πρόβλημα με-
γαλώνει καθώς όταν 
πρόκειται για αντιπαρα-
θέσεις μεταξύ γονέων ή 
καθηγητών με ένα παιδί, 
τα πράγματα δεν πρέ-
πει να αφήνονται καθό-
λου στη τύχη τους. Του 
εναντίον, όταν μάθουμε 
ως ενήλικες να διαφω-
νούμε, σεβόμενοι την 
άποψη του συνομιλητή 
μας  και εξασκηθούμε σε 

τεχνικές συμβιβασμού 
και διαχείρισης κρίσε-
ων, τότε θα γίνουμε είτε 
ως γονείς, είτε ως εκ-
παιδευτικοί σπουδαία 
πρότυπα για τα παιδιά 
μας και θα συμβάλλουμε 
καθοριστικά το να βελ-
τιωθούν οι σχέσεις των 
παιδιών με τόσο με τους 
καθηγητές τους, όσο και 
με τους φίλους και συμ-
μαθητές τους.

Την επόμενη φορά λοι-
πόν που θα βρεθούμε σε 
μια αντιπαράθεση με ένα 
παιδί/ μαθητή μας θα εί-
ναι χρήσιμο να προσέ-
χουμε τα εξής:

• Να διατηρούμε τη 
ψυχραιμία μας και 
τον τόνο της φωνής 
μας σε χαμηλά επίπε-
δα.  Η δυνατή φωνή 
και οι λεκτικές ακρό-
τητες δεν υποδει-
κνύουν το ποιος έχει 
δίκιο και σε καμία πε-
ρίπτωση δεν μας δί-
νουν την ευκαιρία να 
το αποδείξουμε.

• Να έχουμε επιχειρή-
ματα λογικά και εύ-
στοχα. Το να έχουμε 
άποψη είναι θεμιτό. 
Το να έχουμε όμως 
τεκμηριωμένη και 
εύστοχη άποψη μας 
δίνει την ευκαιρία να 
πείσουμε τον συνομι-
λητή μας και να τον 
προβληματίσουμε για 
τη δική του.

• Υπάρχει και η μέση 

λύση. Σε μία αντιπα-
ράθεση δε σημαίνει 
ότι πάντα κάποιος 
έχει δίκιο και κάποιος 
άδικο. Ο σωστός δι-
άλογος με σεβασμό 
στο συνομιλητή μας 
ακόμα και αν είναι 
πολλά χρόνια νεό-
τερός μας, μας επι-
τρέπει να εξελίξουμε 
και εμείς οι  ίδιοι τη 
σκέψη μας. Επίσης 
υπάρχει και η εναλ-
λακτική της μέσης 
λύσης, Θεωρείται ιδι-
αίτερα εκπαιδευτική 
η προσπάθεια ευελι-
ξίας και η ανεύρεση  
μέσης λύσης και συμ-
βιβασμού ώστε και οι 
δυο πλευρές να είναι 
ευχαριστημένες.

Το ζήτημα της εύστοχης 
και παραγωγικής αντι-
παράθεσης μπορεί να 
επιφέρει ουσιαστικά και 
ευεργετικά αποτελέσμα-
τα όχι μόνο στις σχεσεις 
εκπαιδευτικών-μαθητών 
αλλα και μεταξύ ενηλί-
κων. Ας αναλογιστούμε 
πόσο εύκολα μπορούμε 
να επικοινωνήσουμε με 
τον μαθητή μια εκπαι-
δευτική πολιτική ακόμα 
και στο θέμα της αντιπα-
ράθεσης όταν είναι μια 
βιωματική κατάσταση 
για εμάς και συμβάλλει 
καθοριστικά στις  σχέ-
σεις μας με τους υπό-
λοιπους.
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Υπό έλεγχο έχει τεθεί 
η μεγάλη φωτιά που 
ξέσπασε στις 21 Ιουλί-
ου - Οι πυροσβεστικές 
δυνάμεις παραμένουν 
και επιχειρούν στην 
περιοχή

Εκφράζοντας την πεποί-

θηση ότι «Το δάσος της 
Δαδιάς, ήταν, είναι και θα 
παραμείνει η καρδιά και 
ο πνεύμονας του Δήμου 
Σουφλίου…», ο δήμαρχος 
Παναγιώτης Καλακίκος 
ευχαριστεί όλους όσοι 
συνέβαλαν «στην τιτάνια 
προσπάθεια διαχείρισης 

της έκτακτης αυτής κα-
τάστασης ανάγκης».

Με τα δεδομένα στο πε-
δίο να συνηγορούν υπέρ 
του ελέγχου της πυρκα-
γιάς, ο κ. Καλακίκος ανα-
φέρει χαρακτηριστικά 
στην ευχαριστήρια ανα-

κοίνωση που εξέδωσε:

«Την τελευταία εβδομά-
δα γράφτηκαν για το δά-
σος της Δαδιάς ίσως με-
ρικές από τις πιο μελανές 
σελίδες του βιβλίου της 
σύγχρονης ιστορίας του. 
Η πυρκαγιά που ξέσπασε 
την Πέμπτη 21 Ιουλίου 
2022 από άγνωστη μέχρι 
στιγμής αιτία, καθίσταται 
αυτή τη στιγμή εφικτό 
να ειπωθεί ότι βρίσκεται 
υπό τον έλεγχο των πυ-
ροσβεστικών δυνάμεων, 
οι οποίες βέβαια εξακο-
λουθούν να επιχειρούν 
επί των ενεργών εστιών.

Σημειώνεται ότι τη στιγ-
μή του σημερινού απο-
λογισμού ως σημαντικό 
λογίζεται το γεγονός ότι 
δεν θρηνούνται ανθρώ-
πινες ζωές και οικιακές 
εκτάσεις…».

Ο κ. Καλακίκος ευχαρι-

στεί το Πυροσβεστικό 
Σώμα για την άμεση κι-
νητοποίηση υπογραμ-
μίζοντας τις ιδιάζουσες 
συνθήκες υπό τις οποίες 
επιχείρησε και οι οποίες 
δυσχέραναν κατά πολύ 
το έργο του. Τα στελέ-
χη του Στρατού και της 
ΕΛ.ΑΣ., τη Γ.Γ. Πολιτικής 
Προστασίας και τα τμή-
ματα Π.Π. της Περιφέρει-
ας του Νομού Έβρου, την 
ΠΑΜΘ μεταξύ άλλων για 
την παροχή των απαραί-
τητων μηχανημάτων και 
τη συμβολή στο σχεδια-
σμό αντιμετώπισης της 
πυρκαγιάς, τη Διεύθυνση 
Δασών και το Δασαρχείο 
Σουφλίου, τους Δασι-
κούς Συνεταιρισμούς, 
τις εθελοντικές ομάδες-
σωματεία και μεμονω-
μένους εθελοντές, τους 
ιδιώτες επαγγελματίες 
του Δήμου Σουφλίου και 
της ευρύτερης περιοχής 
καθώς και τους πολί-

τες, το προσωπικό της 
Μονάδας Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, 
τις φιλοζωικές οργα-
νώσεις για τη φροντί-
δα της άγριας πανίδας, 
τον αντιπεριφερειάρχη 
Αγροτικής Οικονομίας 
Βασίλη Δελησταμάτη και 
τον αντιδήμαρχο Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Δή-
μου Σουφλίου Νίκο Γκα-
ϊδατζή για την συμβολή 
τους «στη διαδικασία 
κρίσιμων αποφάσεων».

Τέλος, ο κ. Καλακίκος 
σημειώνει ότι «Πολλά 
δέντρα μπορεί να κάη-
καν, το δάσος όμως δεν 
χάθηκε!» τονίζοντας την 
ανάγκη συνεργασίας με-
ταξύ των φορέων στη 
λήψη αποφάσεων για 
την αποκατάσταση και 
την αναβάθμιση του δά-
σους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτιά στη Δαδιά
«Δέντρα κάηκαν, αλλά το δάσος δεν κάηκε», δήλωσε 
ο δήμαρχος Σουφλίου

Κανένα ενεργό μέτω-
πο δεν υπάρχει για 
δεύτερο συνεχόμενο 
24ωρο στη φωτιά του 
Εθνικού Πάρκου της 
Δαδιάς στον Έβρο, 
ωστόσο στο σημείο 
παραμένουν ισχυρές 
δυνάμεις της πυρο-
σβεστικής λόγω του 
υψηλού δείκτη επικιν-
δυνότητας εκδήλωσης 
πυρκαγιάς (δείκτης 4).

Με το Πυροσβεστικό 
Σώμα να χαρακτηρίζει 
τη φωτιά στον Έβρο ορι-

οθετημένη, σε όλη την 
έκταση του δάσους όπου 
είναι εμφανή τα σημάδια 
που άφησε στο πέρασμά 
της, οι επίγειες δυνά-
μεις κατάσβεσης ελέγ-
χουν την περιοχή για τον 
εντοπισμό των λεγόμε-
νων «καμινάδων» (εστίες 
καπνού) τις οποίες εξου-
δετερώνουν, ενώ με το 
πρώτο φως της ημέρας 
και μέχρι το μεσημέρι 
δύο πυροσβεστικά αε-
ροσκάφη επιχειρούσαν 
με στοχευμένες ρίψεις 
νερού.

Δεδομένων των υψη-
λών θερμοκρασιών και 
των βοριάδων έντασης 
4 μποφόρ στην περιοχή, 
σήμερα επιχειρούν 260 
πυροσβέστες με επτά 
ομάδες πεζοπόρων τμη-
μάτων, 62 πυροσβεστικά 
οχήματα και μηχανήματα 
έργου της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και του στρα-
τού.

Φωτιά στη Δαδιά
Οριοθετημένη η πυρκαγιά – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Συνέντευξη στην Ει-
ρήνη Μυτιληναίου

Έχοντας 30 χρόνια 
εμπειρία στην δασο-
πυρόσβεση ως ενεργό 
μέλος οργανώσεων πυ-
ροπροστασίας και ως 
εθελοντής, ο Παρασκευ-
άς Ατζεμιδάκης* μας μι-
λάει για τις καλοκαιρινές 
φωτιές στα δάση και 
στους τρόπους πρόλη-

ψής τους.

“Αρχικά, η φωτιά δεν 
πρέπει να μας προκαλεί 
τρόμο. Ο κόσμος ξεχνά-
ει ότι η φωτιά είναι αυτό 
που μας έφερε κοντά 
στον πολιτισμό. Είναι 
από τις πιο σημαντικές 
ανακαλύψεις που βοή-
θησε και ακόμα βοηθά-
ει το ανθρώπινο είδος”, 
τονίζει ο Π. Ατζεμιδάκης 
και προσθέτει: Μετά το 
πέρας των χρόνων εί-
ναι πολύ φυσιολογικό 
να πιάνουν φωτιά με 
φυσικό τρόπο τα δάση, 
ειδικά τα πεύκα που ως 
δασοπονικό είδος είναι 
από τα πιο εύφλεκτα 
είδη. Το πρόβλημα είναι 
ότι πλέον με την αστυ-
φιλία εγκαταλείπονται 
τα δάση. Άρα, αν πιάσει 
φωτιά δεν υπάρχει κά-

ποιος να τη σβήσει αρκε-
τά γρήγορα.

Ας μην ξεχνάμε ότι η 
δασικές πυρκαγιές αφο-
ρούν τη φύση και η κα-
ταστολή τους από τις 
πυροσβεστικές δυνάμεις 
αποτελούν “ένα μικρό 
θαύμα”.

Πρόληψη

Η καλύτερη πρόληψη 
για την επιβίωση των 
δασών, είναι η προστα-
σία των δασών από τους 
πολίτες και η γενικότερη 
ενεργοποίηση τους. Ο 
καθαρισμός των δασών, 
η δεντροφύτευση και ο 
σεβασμός στις αντιπυρι-
κές ζώνες είναι τα βασι-
κά μέτρα πρόληψης.

«Είναι σημαντικό να κα-

ταγγέλλουν οι πολίτες 
τις παράνομες καύσεις 
και τις εμπρηστικές κινή-
σεις ώστε να βοηθηθούν 
οι αρχές», τονίζει ο κ. 
Ατζεμιδάκης.

Προτάσεις πρόληψης

Ο ίδιος πρότεινε μια σει-
ρά προληπτικών κινήσε-
ων ώστε να αποφευχθεί 
ο μεγάλος κίνδυνος:

Ύπαρξη πυροφυλάκιου 
πολίτη
Συντεταγμένες ομάδες 
πολιτών που βοηθούν 
στον καθαρισμό και την 
φύλαξη των δασικών πε-
ριοχών

Καθημερινή τοποθέτηση 
πινακίδων στις εισόδους 
των υπεραστικών δασών 
για την επικινδυνότητα 

της φωτιάς (σύμφωνα με 
την κλίμακα επικινδυνό-
τητας: 1 έως 5)
Σωστή ενημέρωση από 
τα τοπικά ΜΜΕ
Και τέλος, ο κάθε πο-
λίτης να μην ρωτάει τι 
φταίει αλλά τι μπορεί να 
κάνει ο ίδιος γι’ αυτό. Αν 
δεν υπάρχει μαζικότητα, 
δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
Η φράση που τόνισε πε-
ρισσότερο ήταν ότι «Το 
δάσος ανήκει σε όλους 
μας» άρα πρέπει να το 
προσέχουμε επιδεικνύ-
οντας την αρμόζουσα 
υπευθυνότητα.

Με όλες αυτές τις εκ-
κλήσεις για πρόληψη, 
εύχεται να σταματήσουν 
από εδώ και πέρα οι κα-
λοκαιρινές φωτιές. Ο 
κος Ατζεμιδάκης δήλω-
σε: «Εμφανίζονται 370 

φωτιές την εβδομάδα σε 
όλη την Ελλάδα. Εκτός 
από τον δασικό πλούτο 
στοιχίζουν σε περιουσίες 
πολιτών και δυστυχώς 
σε ανθρώπινες ζωές».

*Ο Παρασκευάς Ατζεμι-
δάκης έχει τελειώσει τη 
σχολή Δασοκομάντος, 
ήταν 4 χρόνια σε ομάδες 
άμεσης επέμβασης με 
ελικόπτερο, σε πεζοπόρα 
τμήματα πυροσβεστικής 
και είναι διπλωματούχος 
δασικής πυροπροστασί-
ας, συνοδείας βουνού 
και διάσωσης, καθώς και 
διπλωματούχος αλεξι-
πτωτιστής και υποβρύχι-
ος διασώστης. Επίσης εί-
ναι μέλος του Συλλόγου 
Καταδρομέων «Μέγας 
Αλέξανδρος».

kavalawebnews.gr

Παρασκευάς Ατζεμιδάκης
Το δάσος ανήκει σε όλους μας
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Βασίλης Νέδος

«Από την ανάληψη των 
καθηκόντων μου, έχω 
επισκεφθεί 62 χώρες, 
έχω πραγματοποιήσει 
1.123 διεθνείς επαφές 
και έχουμε υπογράψει 
215 διεθνείς συμφωνίες. 
Σκοπός είναι η αναβάθ-
μιση του ρόλου της Ελ-
λάδας και η διεύρυνση 
των συμμαχιών της, κα-
θώς και η θωράκισή της 
από κάθε απειλή», λέει ο 
κ. Δένδιας.

Την ελπίδα του ότι μετά τις 
εκλογές στην Τουρκία, ανε-
ξαρτήτως αποτελέσματος, 
θα μπορούσαν να επικρα-
τήσουν συνθήκες που ίσως 
επιτρέψουν να βελτιωθούν 
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 
εκφράζει με συνέντευξή 
του στην «Κ» ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. 
Σημειώνει, ωστόσο, ότι τα 
προβλήματα στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις δεν μπο-
ρεί να εξαφανιστούν ως διά 
μαγείας, ακόμα και αν το 
2023 αλλάξει ο πρόεδρος 
της Τουρκίας. Επισημαίνει, 
μάλιστα, τη συστημική δι-
είσδυση της ακροδεξιάς και 
εθνικιστικής ρητορικής στο 
επίκεντρο της τουρκικής 
πολιτικής σκηνής. Ο υπουρ-
γός Εξωτερικών κάνει και 
έναν συνολικό απολογισμό 
της τριετούς παρουσίας 
του στη Βασιλίσσης Σο-
φίας. Ενώ αναφερόμενος 
στις σχέσεις με τη Ρωσία 
υπογραμμίζει ότι η διάρρη-
ξή τους δεν αποτελεί ελλη-
νική επιλογή, τονίζοντας, 
μάλιστα, τις προσπάθειες 
που ο ίδιος είχε κάνει για 
τη βελτίωσή τους πριν από 
την έναρξη του πολέμου 
στην Ουκρανία.

– Eχουν περάσει πέντε 
μήνες από τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρα-
νία. Δεν διαφαίνεται 
σύντομος τερματισμός 
των εχθροπραξιών. Πα-
ράλληλα αυξάνεται η 
πίεση στους Ευρωπαίους 
πολίτες. Η Ελλάδα πήρε 
σαφή θέση. Μήπως, 
όμως, επικρατούν δεύ-
τερες σκέψεις; Μήπως η 
διάρρηξη των σχέσεων 
με τη Ρωσία αποβεί εις 
βάρος μας;

– Κύριε Νέδο, σας ευχαρι-
στώ για την ερώτηση αυτή. 
Η απάντηση στο ερώτημα 
αυτό είναι σαφής. Πρέπει 
να κατανοήσουμε ότι η ρω-
σική εισβολή στην Ουκρα-
νία ανέτρεψε τα δεδομένα 
του μεταψυχροπολεμικού 

κόσμου στην Ευρώπη, αλλά 
και ευρύτερα. Πλέον, δυ-
στυχώς, βρισκόμαστε 
μπροστά στη δημιουργία 
μιας νέας «σιδηράς κουρ-
τίνας», η οποία χωρίζει την 
Ευρώπη, για να μου επι-
τρέψετε να παραφράσω τη 
γνωστή ρήση του Ουίνστον 
Τσώρτσιλ. Η ουσιαστική δι-
αφορά με την εποχή εκείνη 
είναι ότι δεν πρόκειται για 
έναν ιδεολογικό διχασμό, 
αλλά για έναν διχασμό 
αρχών και αξιών. Από τη 
μία πλευρά έχουμε τις χώ-
ρες που ασπάζονται αρχές 
όπως ο σεβασμός στο Δι-
εθνές Δίκαιο, την εδαφική 
ακεραιότητα και την κυρι-
αρχία όλων των κρατών, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τη Δημοκρατία. Και από 
την άλλη, χώρες που βεβαί-
ως είτε δεν ασπάζονται τις 
θέσεις αυτές, είτε τηρούν 
επαμφοτερίζουσα στάση.

Η θέση της Ελλάδας ήταν 
και παραμένει σαφής. Δεν 
κάνουμε εκπτώσεις στις 
αρχές πάνω στις οποίες 
έχουμε οικοδομήσει την 
πολιτική μας. Το ίδιο πράτ-
τει και το σύνολο των κρα-
τών-μελών της E.E. Και 
αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει 
ένα βαρύ τίμημα για την 
πολιτική αυτή. Αλλά το τί-
μημα που θα πληρώναμε 
θα ήταν πολύ βαρύτερο εάν 
δεν είχαμε τηρήσει αυτή τη 
στάση αρχής. Επειδή, όμως, 
αναφερθήκατε στη Ρωσία, 
επιτρέψτε μου να κάνω 
τρεις παρατηρήσεις.

Πρώτον. Από τη στιγμή 
που ανέλαβε καθήκοντα η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη κα-
τέβαλα μεγάλες προσπά-
θειες για τη βελτίωση των 
διμερών σχέσεων με τη 
Ρωσία. Δυστυχώς, όμως, οι 
σχέσεις αυτές έχουν διαρ-
ραγεί, αλλά όχι με δική μας 
υπαιτιότητα.

Δεύτερον. Η Ελλάδα ανέ-
καθεν στήριζε τη συμμε-
τοχή της Ρωσίας σε ένα 
«κοινό ευρωπαϊκό σπίτι», 
για να δανειστώ τη φράση 
του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. 
Πιστεύουμε ότι η Ρωσία 
πρέπει να αποτελεί μέρος 
και μέλος της Ευρωπαϊκής 
Αρχιτεκτονικής Ασφαλείας. 
Αλλά σεβόμενη τους θεμε-
λιώδεις κανόνες, κάτι που 
δεν ισχύει σήμερα.

Τρίτον. Η Ελλάδα έχει πα-
ραδοσιακούς ιστορικούς, 
πολιτιστικούς και θρησκευ-
τικούς δεσμούς με τη Ρω-
σία. Η Ρωσία είναι η πατρί-
δα συγγραφέων, ποιητών 

και μουσουργών παγκοσμί-
ου εμβέλειας. Δεν θα στα-
ματήσουμε να διαβάζουμε 
Τολστόι, Ντοστογιέφσκι, 
Μαγιακόφσκι ή να ακούμε 
Τσαϊκόφσκι και Προκόφιεφ 
λόγω της εισβολής στην 
Ουκρανία.

– Πριν από λίγες ημέρες εμ-
φανίστηκε ακόμα ένας χάρ-
της, αυτή τη φορά από τον 
ακροδεξιό Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί, κυβερνητικό εταίρο 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
Θεωρείτε ότι υφίσταται 
πραγματικός κίνδυνος;

Ή Ρωσία πρέπει να απο-
τελεί μέρος και μέλος της 
Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονι-
κής Ασφαλείας. Αλλά σε-
βόμενη τους θεμελιώδεις 
κανόνες, κάτι που δεν 
ισχύει σήμερα.

– Αναφορικά με τον χάρ-
τη «Μπαχτσελί» έχει το-
ποθετηθεί το υπουργείο 
Εξωτερικών, και βεβαίως ο 
πρωθυπουργός. Υπό άλλες 
συνθήκες, ένα παρόμοιο 
συμβάν θα το χαρακτηρί-
ζαμε γραφικό ή φαιδρό. 
Ομως, στο πλαίσιο του κλί-
ματος που τείνει να επικρα-
τήσει, καθίσταται ανησυχη-
τικό και επικίνδυνο, ιδίως 
προερχόμενο από κυβερ-
νητικό εταίρο. Εντάσσεται 
στην κλιμάκωση της εθνικι-
στικής ρητορικής στη γείτο-
να εναντίον της χώρας μας. 
Ρητορική η οποία δεν περι-
ορίζεται σε τμήμα κυβερνη-
τικών κύκλων, αλλά δείχνει 
να την ενστερνίζεται και 
μέρος της αντιπολίτευσης. 
Εκτιμάμε ότι η ρητορική 
αυτή είναι εν μέρει συνυ-
φασμένη με τη διαφαινόμε-
νη πόλωση στο εσωτερικό 
της Τουρκίας ενόψει των 
εκλογών το 2023.

Πάντως, όσοι πιστεύουν ότι 
το πρόβλημα στις σχέσεις 
Ελλάδας – Τουρκίας είναι 
ο πρόεδρος της γείτονoς 
χώρας και ότι αν φύγει από 
το προσκήνιο θα εξαφα-
νιστούν οι προκλήσεις ως 
διά μαγείας, πλανώνται. Το 
ζήτημα δεν είναι, δεν ήταν 
ποτέ, προσωπικό. Η έξαρση 
του εθνικισμού κινδυνεύει 
να διαχυθεί πλέον και στην 
τουρκική κοινωνία, μεγάλο 
μέρος της οποίας διέκειτο 
φιλικά προς τη χώρα μας. 
Είναι μια πρόσφατη αλλαγή 
που αποτυπώνεται και στις 
έρευνες. Εν αντιθέσει με 
την προσωπική μου εμπει-
ρία πριν από λίγα χρόνια. 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη 
φιλοξενία των Τούρκων 
πολιτών, όταν βρέθηκα 

στην Κωνσταντινούπολη το 
2019, στο πλαίσιο ιδιωτι-
κής επίσκεψης.

Παρά την αλλαγή κλίμα-
τος την οποία παρατηρού-
με, θεωρώ ότι, ακόμα, ένα 
μεγάλο μέρος της τουρκι-
κής κοινωνίας προσβλέπει 
σε ένα ευρωπαϊκό μέλλον. 
Ομως, υπό τις παρούσες 
συνθήκες δεν διαφαίνε-
ται περιθώριο ουσιαστικής 
βελτίωσης των διμερών 
σχέσεων. Παράλληλα, ο 
τουρκικός αναθεωρητισμός 
εφευρίσκει συνεχώς νέες 
θεωρίες. Θέσεις οι οποίες 
αρχικά παρουσιάζονταν ως 
ακραίες και φαιδρές, όπως 
η «Γαλάζια Πατρίδα», η 
σύνδεση της αποστρατιω-
τικοποίησης των νησιών με 
την κυριαρχία τους, σταδι-
ακά εντάσσονται στο επί-
σημο δόγμα του τουρκικού 
κράτους. Ωστόσο είναι θε-
τικό ότι ακόμα και οι πλέ-
ον δύσπιστοι σύμμαχοι και 
εταίροι μας αναγνωρίζουν 
το παράλογο και απαράδε-
κτο των τουρκικών αξιώ-
σεων. Το διαπιστώνω κάθε 
φορά που δείχνω τον επί-
μαχο χάρτη σε ομολόγους 
μου, οι οποίοι αντιλαμβά-
νονται τον πλήρη παραλο-
γισμό της τουρκικής θέσης.

– Οι Τούρκοι αξιωμα-
τούχοι κατηγορούν την 
Ελλάδα ως υποκρινόμε-
νη, καθώς, όπως λένε, 
η τουρκική αεροπορία 
απλώς απαντάει στις 
υπερπτήσεις της Πολε-
μικής Αεροπορίας πάνω 
από τουρκικό έδαφος. 
Πώς αντιδράτε στις αιτι-
άσεις αυτές;

– Η τουρκική προκλητικό-
τητα υπερβαίνει όχι μόνο 
τους κανόνες του Διεθνούς 
Δικαίου, αλλά και τα ίδια τα 
όρια της λογικής. Λειτουρ-
γώντας πάντα ψύχραιμα 
και αποφασιστικά, έχουμε 
εντείνει το τελευταίο διά-
στημα την εκστρατεία ενη-
μέρωσης των συμμάχων, 
εταίρων και της διεθνούς 
κοινής γνώμης. Καθώς 
αναφερόμαστε σε παραβι-
άσεις και υπερπτήσεις, να 
μιλήσουμε με αριθμούς. 
Μέχρι την 30ή Ιουνίου, η 
τουρκική πολεμική αεροπο-
ρία πραγματοποίησε 3.954 
παραβιάσεις και 136 υπερ-
πτήσεις άνωθεν ελληνικού 
εδάφους. Δεν απαιτείται 
περαιτέρω σχολιασμός.

– Τα τελευταία χρόνια 
υπάρχει μια διαρκής συ-
ζήτηση για τις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις που 
συχνά καταλήγει στο 
απλοϊκό συμπέρασμα ότι 
μια αντιπαράθεση είναι, 
τελικά, αναπόφευκτη. 
Υπάρχει μια, έστω μικρή, 
προοπτική βελτίωσης 
των σχέσεων;

– Κύριε Νέδο, επιθυμού-
με ειλικρινά να υπάρχουν 
ανοικτοί δίαυλοι επικοι-
νωνίας με την Αγκυρα. 
Εξακολουθούμε να προ-
σβλέπουμε σε έναν εποι-
κοδομητικό διάλογο. Θεω-
ρούμε ότι λύση υφίσταται 
και ότι είναι εφικτή. Για να 
επιτευχθεί, όμως, αυτή η 
λύση, η Τουρκία οφείλει 
να πάψει να παραβιάζει 

θεμελιώδεις κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου και του 
Δικαίου της Θάλασσας. 
Δεν ζητάμε κάτι εξωπραγ-
ματικό. Ζητάμε η Τουρκία 
να εφαρμόσει τις αρχές και 
τις αξίες που οφείλουν να 
σέβονται όλα τα κράτη που 
έχουν προσυπογράψει τον 
Χάρτη του ΟΗΕ, τη Συνθή-
κη του ΝΑΤΟ και οραματί-
ζονται να ενταχθούν στην 
Ε.Ε.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα 
αρνητικό κλίμα θα ήθε-
λα, όμως, να εκφράσω μια 
νότα αισιοδοξίας. Ευελπι-
στώ ότι μετά τις εκλογές 
στην Τουρκία, ανεξαρτήτως 
εκλογικού αποτελέσματος, 
θα επικρατήσουν συνθήκες 
οι οποίες θα μπορούσαν να 
επιτρέψουν σταδιακή βελ-
τίωση των σχέσεων. Οι ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις δεν 
ήταν πάντα και δεν πρέπει 
να είναι ανταγωνιστικές. 
Δεν πρέπει να λησμονού-
με τις περιόδους αρμονίας, 
όσο βραχείες και εάν ήταν 
αυτές. Οπως τη δεκαετία 
του ’30, όταν υπογράφηκε 
το σύμφωνο φιλίας μεταξύ 
Βενιζέλου και Ατατούρκ. Ή 
στις αρχές της δεκαετίας 
του ’50, όταν οι δύο χώ-
ρες μαζί πολέμησαν στον 
πόλεμο της Κορέας και στη 
συνέχεια εντάχθηκαν στο 
ΝΑΤΟ.

Το στρατηγικό βάθος 
των σχέσεων μεταξύ Ελ-
λάδας και ΗΠΑ

– Συμπληρώθηκαν 48 
χρόνια από την έναρξη 
της τουρκικής εισβολής 
στην Κύπρο. Πόσο κοντά 
είμαστε σε πιθανή επα-
νεκκίνηση αξιόπιστης 
διαδικασίας για την επί-
λυση του Κυπριακού;

– Δυστυχώς, όπως επι-
σημαίνετε, 48 χρόνια από 
την τουρκική εισβολή, το 
Κυπριακό παραμένει άλυτο 
διεθνές ζήτημα παράνομης 
εισβολής και κατοχής. Η 
Ελλάδα, σε συντονισμό με 
την Κυπριακή Δημοκρατία, 
εργάζεται για την εξεύρεση 
μιας δίκαιης, λειτουργικής 
και βιώσιμης λύσης του. 
Η λύση αυτή δεν μπορεί 
να είναι παρά Δικοινοτι-
κή Διζωνική Ομοσπονδία, 
στο πλαίσιο που ορίζουν 
οι σχετικές αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών. 
Δυστυχώς, οι απαράδεκτες 
και επίμονες αξιώσεις της 
Τουρκίας και της τουρκοκυ-
πριακής ηγεσίας περί μιας 
«λύσης δύο κρατών», όπως 
και οι παράνομες ενέργει-
ες στα Βαρώσια, κινούνται 
απολύτως εκτός του πλαι-
σίου της λύσης. Δεν αφή-
νουν περιθώριο αισιοδο-
ξίας για την επανεκκίνηση 
μιας ουσιαστικής και αξιό-
πιστης διαπραγματευτικής 
διαδικασίας.
 
– Πριν από λίγες ημέρες 
ξεκίνησαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις της 
Βόρειας Μακεδονίας και 
της Αλβανίας με την Ε.Ε. 
Θεωρείτε ότι η διαδικα-
σία αυτή θα δώσει τη δυ-
νατότητα να επιλυθούν 
και οι διμερείς διαφορές 
που απομένουν;

– Θα μου επιτρέψετε να 
επισημάνω την ιδιαίτερη 
ικανοποίησή μας για το 
γεγονός ότι έλαβε χώρα, 
επιτέλους, η πρώτη δια-
κυβερνητική διάσκεψη με 
την Αλβανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία. Εργαστήκαμε 
και εμείς σκληρά για αυτό. 
Εχουμε τονίσει επανειλημ-
μένα ότι η ευρωπαϊκή προ-
οπτική των Δυτικών Βαλ-
κανίων, ιδιαίτερα σε ένα 
ασταθές περιβάλλον, απο-
τελεί μονόδρομο για την 
ειρήνη, την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα. Επίσης, 
τη στιγμή κατά την οποία 
αυξάνεται ο αριθμός των 
υποψηφίων προς ένταξη 
χωρών, είναι απαραίτητο 
να δοθεί ένα σαφές μήνυ-
μα στις χώρες της περιοχής. 
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να 
παραμένει αρωγός τους σε 
πολιτικό και σε τεχνικό επί-
πεδο. Βεβαίως, η γνωστή 
αιρεσιμότητα, όπως αυτή 
αποτυπώθηκε στα συμπε-
ράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Μαρτί-
ου 2021, εξακολουθεί να 
ισχύει. Η ενταξιακή πορεία 
των κρατών θα εξαρτηθεί 
από την πλήρωση των κρι-
τηρίων. 
 
– Βρεθήκατε στη Σούδα, 
όπου πραγματοποιήθηκε 
άσκηση των ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων με 
αμερικανικά F-35. Αξι-
ωματούχοι των ΗΠΑ εκ-
φράζουν την ικανοποίη-
σή τους για την αγαστή 
συνεργασία σε Αλεξαν-
δρούπολη και Σούδα. 
Υπάρχουν περιθώρια πε-
ραιτέρω σύσφιγξης των 
σχέσεων με τις ΗΠΑ;

– Η πρόσφατη άσκηση στη 
Σούδα με τη συμμετοχή 
των αμερικανικών F-35 
ήταν η πρώτη φορά που 
μοίρα τού εν λόγω αερο-
σκάφους προηγμένης γε-
νιάς αναπτύχθηκε σε άλλη 
βάση. Και η πρώτη φορά 
που έγινε άσκηση με πραγ-
ματικά πυρά στην Ευρώπη. 
Τα στοιχεία αυτά από μόνα 
τους, σημειολογικά, υπο-
γραμμίζουν το στρατηγικό 
βάθος των σχέσεων μεταξύ 
Ελλάδας και ΗΠΑ. 

Η Αλεξανδρούπολη αποτε-
λεί σημαντική νέα στρατη-
γική επιλογή. Ενεργειακός 
κόμβος, αλλά και σταθμός 
διακομιδής δυνάμεων για 
την ενίσχυση της ασφά-
λειας της ανατολικής πτέ-
ρυγας του ΝΑΤΟ. Εισήλθε 
στον χάρτη ασφαλείας της 
χώρας και του ΝΑΤΟ διά 
του πρώτου πρωτοκόλλου 
τροποποίησης της Συμφω-
νίας Αμοιβαίας Αμυντικής 
Συνεργασίας (MDCA), που 
είχα την τιμή να υπογράψω. 

Η Σούδα αποτελεί διαχρο-
νικά στρατηγική επιλογή. 
Βρίσκεται πλησίον τριών 
στενών από όπου περνά 
μεγάλο μέρος του παγκό-
σμιου εμπορίου, ήτοι του 
Γιβραλτάρ, του Βοσπόρου 
και του Σουέζ. Παράλλη-
λα, οι τοποθεσίες αυτές 
ενισχύουν την αποτρεπτι-
κή ικανότητα αντίστασης 
στους όποιους αναθεωρη-
τισμούς αναφύονται στην 
περιοχή.

Ο Ν. Δένδιας
Ελπίζω σε βελτίωση μετά τις εκλογές στην Τουρκία
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Τη «χρυσή» καλοκαιρινή 
σεζόν του 2019 φαίνε-
ται ότι ζει το νησί της 
Θάσου, ύστερα από δυο 
συνεχόμενα δύσκολα 
καλοκαίρια, που τα υγει-
ονομικά μέτρα κατά της 
πανδημίας του κορονοϊ-
ού αποτελούσαν σε πολ-
λές περιπτώσεις εμπόδιο 
για όσους ήθελαν να κά-
νουν ξέγνοιαστες διακο-
πές.

«Η φετινή σεζόν στη 
Θάσο νομίζω ότι αντα-
γωνίζεται εκείνη του 
2019, πριν από τη μεγά-
λη έξαρση του κορονοϊ-
ού, που ήταν μια “χρυσή” 
χρονιά για ολόκληρο τον 
ελληνικό τουρισμό», εξη-
γεί, μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ο οικονομικός επό-
πτης του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος 
και πρόεδρος της Ένω-
σης Ξενοδόχων Καβά-
λας, Αντώνης Μιτζάλης.
Με μακρά πείρα στο ξε-
νοδοχειακό «επιχειρείν» 
και διατηρώντας μια 
από τις μεγαλύτερες και 
παλαιότερες ξενοδοχει-
ακές μονάδες στο νησί, 
ο κ. Μιτζάλης υπογραμ-
μίζει πως είναι το πρώτο 
καλοκαίρι ύστερα από 
μια διετία, που γίνεται 
ουσιαστική επανεκκίνη-
ση του τουρισμού. «Οι 
τουρίστες», επισημαίνει, 
«ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι, 
μετά από δυο συνεχόμε-
νες χρονιές εγκλεισμού 
και κάτω από ασφυχτικά 
υγειονομικά μέτρα θέ-
λουν φέτος να κάνουν 
πραγματικές διακοπές 
και έχοντας αυτό ως 
στόχο δεν φαίνεται να 
επηρεάζονται από τίπο-
τα. Από τη μεριά μας, 
οι άνθρωποι του του-
ρισμού, μετά από δυο 
χρόνια, έχουμε να δια-
χειριστούμε προβλήμα-
τα που σχετίζονται μόνο 
με την όσο το δυνατόν 
καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πελάτη και όχι με τη 
λήψη υγειονομικών και 
προστατευτικών μέτρων, 

όπως συνέβη πέρυσι και 
πρόπερσι».
Για μια ακόμη χρονιά, οι 
Ρουμάνοι έχουν κατα-
λάβει τη μερίδα του λέ-
οντος μεταξύ των του-
ριστών που επέλεξαν το 
νησί του βορειοανατολι-
κού Αιγαίου για τις δια-
κοπές τους και σύμφωνα 
με τον κ. Μιτζάλη «πιθα-
νόν να αποτελούν ακόμα 
και το 40% του συνολι-
κού τουριστικού ρεύμα-
τος που δέχεται φέτος η 
Θάσος».

Είναι τόσο μεγάλος ο 
αριθμός των τουρισμών 
από τη βαλκανική αυτή 
χώρα που όπως εύστο-
χα επισημαίνει, μιλώντας 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρό-
εδρος των ξενοδόχων 
του νησιού Πάρης Πα-
ρασχούδης, «οι ίδιοι οι 
Ρουμάνοι υποστηρίζουν 
πως είναι πιο εύκολο να 
δουν εδώ έναν γείτονά 
τους απ’ ό,τι σε κάποια 
γειτονιά στο Βουκουρέ-
στι!».

Ο κ. Παρασχούδης υπο-
γραμμίζει ότι μπορεί οι 
δυο πρώτοι μήνες της 
φετινής σεζόν, ο Μάιος 
και ο Ιούνιος, να ξεκίνη-
σαν υποτονικά «ωστόσο 
στη συνέχεια και μέχρι 
αυτή τη στιγμή, η πληρό-
τητα των καταλυμάτων 
στο νησί είναι πάρα πολύ 
μεγάλη και η εκτίμηση 
είναι πως με αυτά τα δε-
δομένα θα πορευτούμε 
έως τα τέλη Αυγούστου. 
Ο Αύγουστος είναι παρα-
δοσιακά ο δυνατός μή-
νας για τη Θάσο και μέχρι 
να ανοίξουν τα σχολεία, 
τα τουριστικά ρεύματα 
τόσο από τη Βαλκανική 
όσο και από χώρες της 
κεντρικής Ευρώπης θα 
είναι αυξημένα. Μέχρι 
στιγμής θα έλεγα ότι 
έχουμε και μια αύξηση 
των τουριστών της τά-
ξης του 10 με 15% με 
την αντίστοιχη περίοδο 
του 2018 και του 2019, 
που ήταν οι τελευταίες 

δυο καλύτερες χρονιές 
πριν από την πανδημία».

Τα οφέλη του οδικού 
τουρισμού

Ο οδικός τουρισμός 
αποτελεί, για μια ακόμη 
χρονιά, το «δυνατό χαρ-
τί» για το νησιωτικό τμή-
μα της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας κα-
θώς προσφέρει εύκολη 
και γρήγορη πρόσβαση 
σε τουρίστες προερχό-
μενους από χώρες της 
Βαλκανικής. Όπως το-
νίζει ο κ. Παρασχούδης, 
μετά τους Ρουμάνους, οι 
Βούλγαροι και οι Σέρβοι 
προτιμούν παραδοσιακά 
το νησί για τις καλοκαι-
ρινές τους διακοπές, ενώ 
φέτος, έκαναν ξανά την 
εμφάνισή τους και Τούρ-
κοι τουρίστες.

«Όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος», σημειώ-
νει ο κ. Παρασχούδης, 
«έχουμε και Ευρωπαίους 
τουρίστες που έρχονται 
οργανωμένα στο νησί 
με πτήσεις τσάρτερ από 
τη Γερμανία, τη Μεγάλη 
Βρετανία, την Τσεχία, την 
Ουγγαρία αλλά και από 
την Πολωνία. Θα έλεγα 
πως οι Πολωνοί είναι μια 
ανερχόμενη αγορά και 
μάλιστα αρκετοί, όπως 
πληροφορούμε, έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον 
ακόμα και να επενδύ-
σουν στο νησί με την 
αγορά τουριστικών κα-
ταλυμάτων για δική τους 
χρήση ή και για εμπορική 
εκμετάλλευση».

Μείωση παρεχόμενων 
υπηρεσιών λόγω έλ-
λειψης προσωπικού

Η αναζήτηση εποχικού 
προσωπικού για τη στε-
λέχωση των τουριστικών 
μονάδων που στην αρχή 
της φετινής καλοκαιρινής 
σεζόν αποτελούσε μείζον 
πρόβλημα, μπροστά στο 
οποίο οι επιχειρηματίες 
του κλάδου αδυνατού-

σαν, όπως δήλωναν, να 
ανταποκριθούν, φαίνεται 
ότι τελικά ξεπεράστηκε 
με την αναδιάρθρωση 
των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών από μέρους των 
επιχειρηματιών.
 
«Η δυσκολία της φετινής 
χρονιάς», σημειώνει ο κ. 
Μιτζάλης, «ήταν η εξεύ-
ρεση προσωπικού για 
την κάλυψη των κενών 
θέσεων. Μετά από δυο 
χρόνια που οι τουριστι-
κές επιχειρήσεις ήταν 
στην εντατική ή υπολει-
τουργούσαν, φέτος έχου-
με μια πλήρη επανεκκί-
νηση του τουρισμού. Σε 
αυτά τα δυο χρόνια είναι 
λογικό ότι το ανθρώπινο 
δυναμικό που απασχο-
λούνταν στον τουρισμό 
έφυγε προς αναζήτηση 
άλλων θέσεων εργασίας 
για να μπορέσει αν επι-
βιώσει. Κάποιοι υπάλλη-
λοι μπήκαν σε καθεστώς 
αναστολής, αλλά ένα 
30% των εργαζομένων 
στον τουριστικό κλάδο 
δεν μπόρεσαν να απορ-
ροφηθούν. Ήταν λογικό 
λοιπόν να βγουν στην 
αγορά εργασίας για ανα-
ζήτηση δουλειάς. Κά-
ποιοι κινήθηκαν προς τον 
κλάδο των τροφίμων, 
κάποιοι στο delivery, κά-
ποιοι βρήκαν δουλειά σε 
άλλες επιχειρήσεις και 
κάποιοι έφυγαν στο εξω-
τερικό».

«Ωστόσο, νομίζω, πως 
οι άνθρωποι του κλάδου 
κατάφεραν να ανταπε-
ξέλθουν περιορίζοντας 
τις παρεχόμενες υπηρε-
σίες προς τους πελάτες 
τους και προσπαθώντας 
να λειτουργήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο 
με το υφιστάμενο προ-
σωπικό. Αυτό σημαίνει 
ότι αν μια τουριστική μο-
νάδα σχεδίαζε για φέτος 
να προσφέρει αυτό το 
κάτι παραπάνω για να 
κάνει τη διαφορά, πιθα-
νόν να μην το κατάφερε 
λόγω έλλειψης επαρ-

κούς προσωπικού και 
με δεδομένο ότι φέτος 
υπήρχε και μεγάλη προ-
σφορά εργασίας στον 
κλάδο», υπογράμμισε ο 
κ. Μιτζάλης.

Το νησί της Θάσου, την 
τελευταία δεκαετία, εξε-
λίσσεται σε έναν από 
τους πιο δημοφιλείς 
προορισμούς για τους 
βαλκάνιους τουρίστες, οι 
οποίοι, όπως σημειώνει 
ο κ. Παρασχούδης, έχουν 
«εκτοπίσει» τους Ευρω-
παίους που έρχονταν 
οργανωμένα στο νησί με 
πτήσεις τσάρτερ. Το φι-
λικό κλίμα, η οικειότητα, 
η φιλοξενία, το όμορ-
φο φυσικό περιβάλλον, 
το καλό και προσεγμέ-
νο φαγητό, οι καθαρές 
θάλασσες αλλά και η 
δυνατότητα να έρθουν 
στο νησί οδικώς, μέσω 
των λιμανιών της Καβά-
λας και της Κεραμωτής, 
αποτελούν τα στοιχεία 
εκείνα που έχουν τελικά 
μεγαλύτερο ειδικό βάρος 
στην επιλογή του προο-
ρισμού, με τη Θάσο να 
κερδίζει το «στοίχημα».

Δημοφιλής προορι-
σμός και η Καβάλα

Την ίδια ώρα, και η πόλη 
της Καβάλας έχει ανα-
κτήσει ένα μεγάλο μέ-
ρος του τουριστικού της 
προϊόντος. Ο κ. Μιτζάλης 
υπογραμμίζει ότι τα ξε-
νοδοχειακά καταλύματα 
τόσο μέσα στην πόλη 
όσο και στην ευρύτερη 
περιοχή παρουσιάζουν 
μεγάλη πληρότητα κα-
θώς η πόλη της Καβάλας 
αποτελεί δημοφιλή προ-
ορισμό για τον διερχό-
μενο, κατά κύριο λόγο, 
τουρισμό.

«Μπορεί εδώ να μην 
έχουν τους τουρίστες 
που θα κάνουν πολυ-
ήμερες διακοπές», ση-
μειώνει, «αλλά η πόλη 
αποτελεί έναν σημαντικό 
σταθμό για όσους κά-

νουν οδικό τουρισμό και 
θέλουν να γνωρίσουν 
πολλά μέρη. Η Καβάλα 
παραμένει μια από τις 
κύριες επιλογές του και 
αυτό είναι σημαντικό. Η 
πόλη έχει πολλά να προ-
σφέρει στον τουρίστα 
μέσα στην περίοδο του 
καλοκαιριού. Υπάρχουν 
πολλές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες, υπάρχει 
νυχτερινή ζωή, πεντακά-
θαρες παραλίες ακόμα 
και μέσα στο κέντρο, έχει 
μια ιδιαίτερη ομορφιά 
να παρουσιάσει και όλα 
αυτά την αναδεικνύουν. 
Πάντως, πρέπει να το-
νιστεί πως εδώ οι του-
ρίστες προέρχονται από 
διαφορετικές χώρες, που 
με ορμητήριο την Καβά-
λα εξερευνούν την ανα-
τολική Μακεδονία και τη 
Θράκη».

Με το βλέμμα στην 
επόμενη σεζόν

Οι άνθρωποι του του-
ριστικού κλάδου σε Κα-
βάλα και Θάσο δεν κρύ-
βουν την ικανοποίηση 
και την αισιοδοξία τους 
για την τρέχουσα τουρι-
στική σεζόν και όπως χα-
ρακτηριστικά σημειώνει 
ο κ. Μιτζάλης «μετά από 
δυο πικρά χρόνια έχουμε 
και πάλι δουλειά, παρά 
τα όποια προβλήματα, 
που είναι όμως διαχει-
ρίσιμα». Ο κ. Παρασχού-
δης, από την πλευρά του, 
υπογραμμίζει με έμφα-
ση: «φέτος έχουμε μια 
κανονικότητα μέσα στη 
γενικότερη αστάθεια που 
επικρατεί στην κοινωνία 
από τον πόλεμο στην Ου-
κρανία και το ενεργειακό 
πρόβλημα. Σε κάθε περί-
πτωση πάντως δεν σας 
κρύβω πως αρκετούς 
μας ανησυχεί από τώρα 
η επόμενη σεζόν που θα 
ακολουθήσει μετά από 
έναν δύσκολο χειμώνα, 
από όλες τις απόψεις».

«ΧΡΥΣΗ» ΧΡΟΝΙΑ!
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΕΤΟΣ
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΠΛΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
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ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

SECURITY

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ

BEACH BAR

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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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:

Μοσχαρίσια μπριζόλα στον φούρνο με φασόλια, 
βραστά κολοκυθάκια και κομπόστα αχλάδι 

Συνταγή για

Μοσχαρίσια μπριζόλα στον φούρνο με φασόλια, 
βραστά κολοκυθάκια και κομπόστα αχλάδι 

 
Διάρκεια συνταγής: 2 ώρες
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη

Υλικά 
• 4 μοσχαρίσιες μπριζόλες με κόκκαλο
• 500γρ φασόλια
• 3 κολοκυθάκια κομμένα σε φέτες 
• 8 αχλάδια
• 3 τομάτες τριμμένες σε καρέ
• 1 κρεμμύδι κομμένο σε καρέ
• 3 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 2 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένο
• 'Άνηθος - θυμάρι - δενδρολίβανο
• Αλάτι - πιπέρι - κύμινο - μπαχάρι - κόκκινη πάπρικα 
• 30γρ. ζάχαρη
• Ελαιόλαδο
• Κρέμα βαλσάμικο
• Μουστάρδα 
• Νερό

Εκτέλεση
Βάζουμε το κρέας σε μεγάλο ταψί, το αλείφουμε με το ελαιόλαδο 
και ρίχνουμε το κύμινο, το μπαχάρι, την κόκκινη πάπρικα και το 
αλατοπίπερο.

Όταν γίνει το κρέας, το βγάζουμε σε μία πιατέλα.

Πριν από το τέλος του ψησίματος, προσθέτουμε τα κολοκυθάκια, τη 
μουστάρδα, το βαλσάμικο και την κομπόστα αχλάδι. 
Βράζουμε τα φασόλια με μπόλικο νερό για περίπου 30 να μαλακώσουν.

Τα στραγγίζουμε και πετάμε το νερό.

Προσθέτουμε τα βρασμένα φασόλια, την τομάτα, το κρεμμύδι, τα 
φρέσκα κρεμμυδάκια και το σκόρδο.

Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σερβίρουμε.

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
2510. 832555
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EMAIL MARKETING (ΜΕΡΟΣ 1ο)

1. Γιατί πρέπει να 
επιλέξουμε το email 
marketing;

Οι πιο πολλοί από εμάς θα 
σκέφτονται ότι το Email 
Marketing αποτελεί ένα ξε-
περασμένο «κανάλι» επικοι-
νωνίας  Marketing, αφού 
στο «μυαλό» μας, περνούν 
πλέον πιο μοντέρνοι τρό-
ποι επικοινωνίας, όπως 
Instagram, Facebook, 
Twitter και πλήθος άλλων 
εφαρμογών social media, 
που «κυκλοφορούν»….  

Πολλοί επίσης θα πουν, ότι, 
εάν ρίξουμε το βάρος μας 
σε Digital  εφαρμογές, θα 
πετύχουμε καλύτερο απο-
τέλεσμα, & ότι το email 
marketing έχει πλέον «πε-
θάνει»…. 

Η πραγματικότητα όμως θα 
τους διαψεύσει, αφού πλή-
θος ερευνών έχουν αποδεί-
ξει «πανηγυρικά» ακριβώς 
το αντίθετο.   

Το email marketing, απο-

τελεί παραδοσιακά, έναν 
εξαιρετικό τρόπο, στο να 
προσεγγίσουμε κοινό, χω-
ρίς να ξοδέψουμε «πολ-
λά» χρήματα. Το email 
marketing, είναι «μακράν» 
το  πιο ανταποδοτικό «κα-
νάλι» marketing online.  
Έχει υπολογιστεί ότι το 
email marketing, παρά-
γει εννιά (9) φορές πε-
ρισσότερες πωλήσεις από 
όλα τα κοινωνικά δίκτυα 
μαζί. Επίσης σύμφωνα με 
στοιχεία άλλης έρευνας, 
αναφέρει ότι για κάθε 1 € 
που δαπανούμε στο email 
marketing, μας επιστρέφει 
πίσω 50 €

2. Σ τ α τ ι σ τ ι κ ά 
στοιχεία για το Email 
Marketing….

a) Το 95% των online 
καταναλωτών έχει email,
b) Το 93% των 
online καταναλωτών ελέγ-
χει καθημερινά το  email,
c) Το 70% των online 
καταναλωτών έχει κάνει 
μία τουλάχιστον online  

αγορά  εξαιτίας ενός email,
d) To 80% των κα-
ταναλωτών προτιμούν να 
λαμβάνουν ενημερώσεις 
για τις προσφορές και τα 
προϊόντα, μέσω του email 
τους,
e) Το 60% των 
email, ανοίγονται σε κινητά 
και tablets,
f) Το 100% των  e-
shop που αγοράζουμε, μας 
ζητά το email.

3. Μετατροπή επι-
σκεψιμότητας

Πολλοί θεωρούν ότι δεν 
μπορούν να πουλήσουν, 
όσο θα ήθελαν  μέσα από 
την σελίδα τους, επειδή 
δεν έχουν αρκετή επισκεψι-
μότητα. Είναι όμως πραγ-
ματικά πρόβλημα η επισκε-
ψιμότητα; ή οφείλεται σε 
άλλους λόγους;

Όσο περισσότερη ή μεγα-
λύτερη επισκεψιμότητα 
έχει ένα site, αυτή δεν με-
ταφράζεται αυτόματα και 
σε πωλήσεις στο e-shop.  

Άρα καταλαβαίνουμε ότι το 
βασικό πρόβλημα δεν είναι 
η επισκεψιμότητα ενός site 
ή ενός e-shop, αλλά πως οι 
επισκέπτες – καταναλωτές 
που θα εισέλθουν στο site, 
θα μετατραπούν σε πελά-
τες.

Σε αυτό το σημείο θα ήταν 
σκόπιμο να ξεχωρίσουμε 
τρία (3) είδη επισκεψιμό-
τητας: 

i. Επισκεψιμότητα 
που ελέγχουμε
ii. Επισκεψιμότητα 
που δεν ελέγχουμε
iii. Επισκεψιμότητα 
που μας ανήκει
Ας αναλύσουμε όμως αυ-
τές τις μορφές επισκεψιμό-
τητας……
i. Επισκεψιμότητα 
που ελέγχουμε και εννο-
ούμε την επισκεψιμότητα 
που έρχεται σε μία σελίδα, 
μέσω των διαφημίσεων 
που κάνουμε  μέσω Google, 
Facebook κ.λ.π.

Σε αυτήν την περίπτωση,  
ωθούμε τον επισκέπτη όχι 
απλά στο site μας, αλλά  
στην Landing Page της 
διαφήμισης που έχουμε 
εμείς καθορίσει. Έτσι λοι-
πόν ελέγχουμε τον τελικό 
προορισμό του επισκέπτη. 
Το μυστικό σε αυτού του 
είδους την επισκεψιμότητα, 
είναι να δημιουργήσουμε 
διαφημίσεις που όχι μόνο 
δεν θα στοχεύουν στο site 
μας, αλλά σε κάποια σελίδα 
του site που θα μπορεί να 
αφήσει το email του.

ii. Επισκεψιμότητα 
που δεν ελέγχουμε και  εν-
νοούμε την επισκεψιμότη-
τα που έρχεται, μέσω των 
μηχανών αναζήτησης. Εδώ 
λοιπόν μιλάμε για επισκε-
ψιμότητα που προέρχεται, 
είτε ο επισκέπτης εισέρχεται 
στο site επειδή μας βρήκε 

σε αναζήτηση στης μηχανές 
αναζήτησης, είτε τυχαία. 
Μέσα από αυτήν την διαδι-
κασία δεν έχουμε κανέναν 
έλεγχο, για το ποιος μπορεί 
να δει τα βίντεο, τα άρθρα, 
ή οτιδήποτε άλλο έχουμε 
στο site. Το μυστικό είναι 
να έχουμε δημιουργήσει με 
τέτοια μορφή το site, ώστε 
να ωθήσουμε τον επισκέ-
πτη σε κάποιο banner ή link 
ώστε να αφήσει το email 
του.

iii. Επισκεψιμότητα 
που μας ανήκει και εννο-
ούμε την επισκεψιμότητα 
που έχουμε, από άτομα 
που έχουμε στη λίστα των 
email, ή από followers από 
τα κοινωνικά δίκτυα της 
επιχείρησης. Μπορούμε να 
στείλουμε μηνύματα και 
να δημιουργήσουμε νέα 
επισκεψιμότητα όποτε θέ-
λουμε, χωρίς επιπλέον δι-
αφημιστικά κόστη. Έτσι δη-
μιουργούμαι στοχευόμενη 
και  άμεση επισκεψιμότητα 
στο site.

4. Συνήθη Λάθη 
στο Email Marketing

Η λίστα email, είναι μία 
βάση δεδομένων, την οποία 
κεφαλαιοποιούμαι συνεχώς 
για να κερδίζουμε χρήματα. 
Προτεραιότητα πρέπει να 
έχουμε στο να δημιουρ-
γήσουμε μια λίστα  email, 
από υποψήφιους αλλά και 
από  υφιστάμενους πε-
λάτες. Δεν πρέπει οι επι-
χειρήσεις, να αγοράσουν 
έτοιμες λίστες πελατών, 
γιατί έτσι δημιουργούνται 
μηνύματα spam. Την λίστα 
θα πρέπει  να την χτίσουν, 
θα πρέπει να σε μάθουν 
και να σε εμπιστεύονται και 
αυτό θα το δημιουργήσου-
με. Όταν ένας επισκέπτης 
ή ένας πελάτης εγγραφτεί 
στο Newsletters, θα πρέ-
πει να δίνουν οι επιχειρη-

ματίες ένα αντάλλαγμα, 
π.χ. έκπτωση για την πρώ-
τη αγορά, δωρεάν έξοδα 
αποστολής της αποστολής 
της παραγγελίας ή ενημε-
ρωτικά βίντεο και αρχεία 
PDF,  δεν δουλεύει το να 
ζητήσεις από τον επισκέ-
πτη το email του, με σκο-
πό να του στέλνεις νέα, και 
προσφορές. Τα μηνύματα 
δεν πρέπει να στρέφονται 
γύρω από την εταιρεία και 
τα προϊόντα της, θα πρέπει 
να καλλιεργηθεί σχέση με 
τον πελάτη και να κερδίσεις 
εμπιστοσύνη. Οι υποψήφιοι 
πελάτες αγοράζουν από 
επιχείρηση που εμπιστεύ-
ονται, όχι από αυτή που 
έχει καλές τιμές ή προσφο-
ρές. Το βασικό στο Email 
Marketing, είναι να παρα-
δοθεί το email, και όταν 
οι πάροχοι των email, βλέ-
πουν ένα μεγάλο αριθμό 
από emails, να φεύγουν 
για να παραδοθούν από 
έναν ιδιωτικό server, αρχί-
ζουν να κόβουν τα emails, 
οπότε αυτά, ούτε καν πα-
ραδίδονται.  

 Μπορείτε να μας 
στέλνετε τις απορίες αλλά 
και τις ερωτήσεις σας ή 
προβληματισμούς που έχε-
τε, καθώς και προβλήματα 
που αντιμετωπίζετε σχετικά 
με πωλήσεις ή τεχνολογία 
στο email: 
piliotis@enachannel.gr

 Επίσης μπορείτε 
να διαβάσετε όλα τα νέα 
για την τεχνολογία αλλά 
και τα άρθρα στο site: 
www.enanews.gr   και στην 
κατηγορία: 

Οικονομία ->Τεχνολογία.

Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ.
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής
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Αδηφάγο λεπιδόπτερο εξαφανίζει σοδειές σε Έβρο, 
Ορεστιάδα και Καβάλα

Εκτεταμένες προσβολές 
σε καλλιέργειες προκα-
λεί επικίνδυνο σκουλήκι, 
που έχει εμφανιστεί τις 
τελευταίες περίπου δύο 
εβδομάδες στον Έβρο, σε 
τεράστιους πληθυσμούς, 
προκαλώντας συναγερμό 
στους αγρότες.

Το αδηφάγο λεπιδόπτε-
ρο ταυτοποιήθηκε από 
το Μπενάκειο ότι είναι το 
«Loxostege Sticticalis» της 
οικογένειας «Crambidae» 
και όπως τονίστηκε στην 
Agrenda, αρκούν λίγες ώρες 
σε ένα σμήνος, για να ισο-
πεδώσει ένα χωράφι. Ήδη 
εκτιμάται ότι έχει προσβάλ-

λει εκτάσεις που ξεπερνούν 
τα 10.000 στρέμματα σε 
όλο το νομό Έβρου και παρά 
τη σποραδική ύφεση που 
εμφανίζει τις τελευταίες 
ώρες, εκφράζονται φόβοι 
ότι σύντομα θα μεγαλώσει 
το αποτύπωμα της δρά-
σης του, καθώς στο πρώτο 
10ήμερο του Αυγούστου 
αναμένεται η επώαση της 
επόμενης γενιάς.

Ένα σμήνος δεν αφήνει 
τίποτα

«Επεκτείνεται με τρομερή 
ταχύτητα. Μπορεί να πέσει 
ένα σμήνος σε ένα χωράφι 
και την επόμενη μέρα να μην 

έχει αφήσει τίποτε. Έχουμε 
δει εστίες στις οποίες οι 
κάμπιες, αφού είχαν ισοπε-
δώσει ένα τριφύλλι, περνού-
σαν το δρόμο για να πάνε σε 
διπλανό χωράφι με βαμβάκι, 
ενώ έχουμε μετρήσει έως 
και πάνω από 50 άτομα σε 
φυτό ηλίανθου. Τρώει με το 
ρυθμό που τρώνε τα φύλλα 
οι μεταξοσκώληκες», μας 
εξήγησε ο γεωπόνος της 
ΔΑΟΚ Τυχερού Έβρου, Βαγ-
γέλης Δέδογλου και πρό-
σθεσε πως «ανάλογα πόσο 
γρήγορα θα επέμβει ο πα-
ραγωγός, η ζημιά μπορεί να 
κυμανθεί από 30% – 40% 
έως και 80% ή και 100% 
της παραγωγής. Γι’ αυτό 

πρέπει οι αγρότες να πηγαί-
νουν κάθε μέρα στα χωρά-
φια τους, να τα ελέγχουν και 
να μην εφησυχάζουν».

Σκουλήκι που προ-
σβάλει αδιακρίτως 
όλες τις καλλιέργειες

Η κατάσταση είναι ανη-
συχητική, προειδοποιεί 
ο ίδιος, δεδομένου ότι 
το σκουλήκι προσβάλει 
αδιακρίτως όλες τις καλ-
λιέργειες. «Προτιμά να 
ξεκινά από το τριφύλλι, 
αλλά έχουμε διαπιστώ-
σει ότι πλήττει εξίσου 
και λαχανικά, βαμβάκι, 
πεπόνια και ηλίανθο», 
διευκρινίζει και αναφέ-
ρει ότι «κλιμάκια από τις 
δύο ΔΑΟΚ του Έβρου 
βγαίνουν καθημερινά 
στα χωράφια και κατα-
γράφουν εστίες, ενώ κα-
θοδηγούμε τους αγρότες 
για το πώς θα το αντιμε-
τωπίσουν με εγκεκριμέ-
να φυτοπροστατευτικά 
ώστε να αποσοβήσουν 
την επέκταση της κατα-
στροφικής του δράση».

Δύσκολη η φυτοπρο-
στασία

Βέβαια σε καλλιέργειες 

όπως ο ηλίανθος, λόγω 
της πυκνής φύτευσης, εί-
ναι δύσκολο να πραγμα-
τοποιηθεί φυτοπροστα-
τευτική επέμβαση, χωρίς 
να προκληθούν ζημιές 
στις καλλιέργειες και 
δεν είναι λίγοι όσοι προ-
τείνουν να δοθεί άδεια 
από το υπουργείο, κατά 
παρέκκλιση της ευρωπα-
ϊκής νομοθεσίας, για να 
εφαρμοστούν ψεκασμοί 
από αέρος και να περιο-
ριστεί το πρόβλημα μόνο 
στην περιφέρεια της 
Θράκης.

Εξάπλωση σε όμορες 
περιοχές

Εκτός από το Τυχερό, 
πολυπληθείς εστίες του 
εντομολογικού εχθρού 
έχουν εντοπιστεί επί-
σης σε χωράφια στους 
κάμπους του Πέπλου, 
των Φερών, του Διδυμο-
τείχου και της Ορεστι-
άδας, ενώ τουλάχιστον 
μια καταγραφή υπάρχει 
και στην περιοχή της Κα-
βάλας, που σημαίνει πως 
υπάρχει εξάπλωσή του, 
προς γειτονικές περιοχές 
της περιφέρειας. Ίδια ει-
κόνα υπάρχει επίσης στη 
βορειοδυτική Τουρκία

και στη Βουλγαρία.

Σε κάθε περίπτωση, σε 
αυξημένη επαγρύπνη-
ση καλούν οι αρμόδες 
ΔΑΟΚ τους παραγωγούς 
σε περιοχές των νομών 
Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης και κυρίως στον 
Έβρο μετά την εμφάνιση 
αυξημένων πληθυσμών 
του λεπιδοπτέρου 
Loxostege sticticalis 
(Crambidae) σε καλλιέρ-
γειες βαμβακιού, ηλίαν-
θου, οσπρίων και υπαί-
θριων κηπευτικών.
Οι ΔΑΟΚ συνιστούν την 
εφαρμογή εγκεκριμένων 
εντομοκτόνων για την 
εκάστοτε καλλιέργεια 
κατά τις απογευματινές, 
βραδινές ώρες, ενώ υπο-
γραμμίζουν στους καλλι-
εργητές να παρατηρούν 
προσεκτικά τις καλλι-
έργειες τους για τυχόν 
εμφάνιση του εντόμου 
σε μορφή προνύμφης και 
να μην προβαίνουν σε 
άσκοπους προληπτικούς 
ψεκασμούς. Σε περίπτω-
ση εμφάνισης γενικών 
υπόπτων συμπτωμάτων 
να επικοινωνούν με τις 
κατά τόπους υπηρεσίες 
για να αξιολογείται η κα-
τάσταση.

Σε διαβούλευση εντός Σεπτεμβρίου ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ
Μέσα στους επόμε-
νους δύο μήνες θα 
αρχίσει η διαβούλευ-
ση για το νέο Κανο-
νισμό του ΕΛΓΑ, με 
σκοπό την επικαιρο-
ποίησή του, δεδομέ-
νων των αλλαγών 
στις καλλιεργητικές 
συνθήκες που παρα-
τηρούνται ολοένα 
και εντονότερα τα τε-
λευταία χρόνια, όπως 
ανέφερε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Γιώργος Γεωργαντάς, 
απαντώντας σε σχετι-
κή επίκαιρη ερώτηση 
του βουλευτή του ΠΑ-
ΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ιλχάντ 
Αχμέτ.

«Τον Σεπτέμβριο ξεκινά-
ει επίσημα η διαβούλευ-
ση για την επικαιροποίη-
ση του Κανονισμού του 
ΕΛΓΑ. Πρέπει τολμηρά 
όλοι να σταθούμε απέ-
ναντι στο μεγάλο πρό-
βλημα που δημιουργεί-
ται, καθώς τα δεδομένα 
τα τελευταία χρόνια 
έχουν αλλάξει» σχετι-
κά με τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι 
αγρότες μας», σημείωσε 
ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης απαντώντας 
σε επίκαιρη ερώτηση 
του βουλευτή του ΠΑ-
ΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ιλχάντ 
Αχμέτ σχετικά με τις φυ-
τικές ζημιές από την νε-
κρωτική ίωση.

Αναφορικά με τα προ-
βλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι καλλιεργητές 
καπνών, βαμβακιού, 
ηλίανθου, καλαμποκιού 
στη Θράκη, ο υπουργός 
ανέφερε πως μόλις τε-

λειώσει η περίοδος της 
συγκομιδής τους επό-
μενους δύο μήνες, θα 
εξεταστεί η έκταση των 
ζημιών.

Ο Γιώργος Γεωργαντάς, 
επισήμανε, ότι στις 22 
Ιουλίου για το βαμβάκι 
και τον ηλίανθο εκδόθη-
κε από τη ΔΑΟΚ Ροδό-
πης δελτίο γεωργικών 
προειδοποιήσεων για τις 
επιζήμιες προσβολές από 
φυλλοφάγα λεπιδόπτε-
ρα που παρατηρήθηκαν 
σποραδικά στην περιοχή 
και πραγματοποιήθηκαν 
εντομοκτόνοι ψεκασμοί 
όπου όπως φαίνεται πε-
ριόρισαν το πρόβλημα.

Σχετικά με τα καπνά, οι 
δυνατότητες της χώ-
ρας – αφού σήμερα δεν 
εντάσσονται στις απο-
ζημιώσεις του Κανονι-
σμού του ΕΛΓΑ- είναι 
να υπάρξουν κρατικές 
οικονομικές ενισχύσεις, 
αλλά με συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, μέσω 
ενίσχυση de minimis, 
ουσιαστικά δηλαδή με 
ενίσχυση του εισοδήμα-
τος των αγροτών. Μακά-
ρι, είπε ο υπουργός «το 
τελικό αποτέλεσμα να 
είναι μικρότερο από τη 
ζημιά που αυτή τη στιγ-
μή διαφαίνεται» και «σε 
περίπτωση, το υπουρ-
γείο όπως κάνει σε κάθε 
περίπτωση θα εξαντλή-
σει τις δυνατότητες που 
έχει, για να στηρίξει τους 
αγρότες μας».

Ο βουλευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ιλχαν Αχ-
μέτ, αποκρίθηκε πως το 
κόμμα του είναι έτοιμο 

να συμμετάσχει στην δι-
αβούλευση για την αλλα-
γή του Κανονισμού του 
ΕΛΓΑ. Ανέφερε ότι από 
την αγροτική οικονομία 
της Θράκης το 2018, 
έχουν χαθεί 24 εκατ. 
ευρώ και οι αγρότες δεν 
αντέχουν να χάσουν και 
άλλα. Το de minimis που 
δόθηκε τότε, πρόσθεσε, 
ήταν γύρω στα 8 εκα-
τομμύρια και δεν είχε κα-
λύψει όλη τη ζημιά, απλά 
ήταν μια ανάσα.

Επισήμανε πως τα προ-
βλήματα στους καπνο-
παραγωγούς, του βάμ-
βακος και του ηλίανθου 
χρειάζονται μια άλλη 
αντιμετώπιση γιατί οι 
άνθρωποι είναι «σε από-
γνωση».

Ας σημειωθεί επίσης πως 
το de minimis έχει την 
ιδιαιτερότητα ότι είναι 
ενίσχυση εισοδήματος 
και υπόκειται σε φόρο, 
αφού ανεβάζει το εισό-
δημα των αγροτών με 
αποτέλεσμα να φορολο-
γηθούν.

Πλεόνασμα 10,75 εκατ. 
για τον προϋπολογισμό 
του ΕΛΓΑ το 2022

Σύμφωνα με απόφαση 
που ΔΣ του ΕΛΓΑ,  εγκρί-
θηκε η 4η τροποποίηση 
του προϋπολογισμού του 
ΕΛΓΑ 2022, που αφορά:

Την αύξηση στον κω-
δικό – λογαριασμό 
Κ.Λ.74.03.00.0002 «Επι-
χορήγηση Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων για Κρατικές 
Οικονομικές Ενισχύσεις» 

κατά 20.000.000,00 
ευρώ από 16.000.000,00 
ευρώ σε 36.000.000,00 
ευρώ
Την αύξηση στον κω-
δικό – λογαριασμό Κ.Λ 
69.00.00.0000 «Ενι-
σχύσεις ΚΟΕ» κατά 
20.000.000,00 € από 
16.000.000,00 € σε 
36.000.000,00 €.

Η παραπάνω τροποποίη-
ση μεταβάλλει το Γενικό 
Σύνολο Εσόδων και Δα-
πανών του προϋπολογι-
σμού έτους 2022, χωρίς 
να μεταβάλλεται το ισο-
ζύγιο ως εξής:

1. ΕΣΟΔΑ 
278.040.000,00 
ευρώ

2. ΔΑΠΑΝΕΣ 
267.290.000,00 
ευρώ

3. ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
10.750.000,00 
ευρώ

Agronews

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
4η   ΥΠΕ.  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αγ. Σίλας, Καβάλα 
Τ.Κ.: 65505 
ΠΛΗΡ.: κα. Φ.Κονδάκου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2513501584
EMAIL: promithies@kavalahospital.gr

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 28974/30-12-2021, (Πρακτικό 
39ο /23-12-2021/Θέμα 1ο),  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την  έγκριση  των όρων  
της Διακήρυξης του κάτωθι   Διεθνούς  Ανοιχτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω  των ορίων

                                                       ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνές Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια «Οφθαλμο-
λογικού εξοπλισμού-αναλώσιμα οφθαλμολογικά υλικά» (CPV: 33122000-1.), με αριθ. 
διακ. 12/2022, συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης  333.716,63€ χωρίς  ΦΠΑ και 
396.567,71€  με ΦΠΑ για ένα (1) έτος και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων,  με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει  
τιμής.

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26/08/2022,ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 14:00.

 Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 02-09-2022, ημέρα Πα-
ρασκευή  και ώρα 11:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www. promitheus. gov.gr, 
του ως άνω συστήματος, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 169281

               Για περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών, Αγ. Σίλας, Τ.Κ. 65500,  στο 
τηλέφωνο 2513501584, e-mail:promithies@kavalahospital.gr καθώς  και  στην ιστοσελίδα 
του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.(www.kavalahospital.gr)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ



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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Γονείς δολοφονημένων παιδιών ζητούν αυστηρότερες 
ποινές για τους δολοφόνους

Tην αυστηροποίηση 
των ποινών του Ποινι-
κού Κώδικα ζητούν οι 
γονείς των δολοφο-
νημένων παιδιών που 
έχασαν τη ζωή τους με 
βάρβαρο με επιστολή 
που έστειλαν στην Πο-
λιτεία, έτσι ώστε να μη 
βρεθούν άλλες οικογέ-
νειες στην ίδια μοίρα.

Οι γονείς προτείνουν μια 
σειρά από αλλαγές στον 
Ποινικό Κώδικα για τα 
ειδεχθή εγκλήματα, όπως 
η αύξηση της ποινής 
της ισόβιας κάθειρξης, 
η αναγνώριση του όρου 
γυναικοκτονία και οικογε-
νειοκτονία, αλλά και τον  
χαρακτηρισμό πρόκλησης 
θανάτου από μέθη εν ώρα 
οδήγησης ως εγκληματική 
ενέργεια.

«Προσφωνούμε την Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και 
τον πρωθυπουργό της χώ-
ρας, με την ιδιότητα των 
γονέων και ευελπιστούμε 
να καταλάβουν καλύτερα 
την επιστολή και τα βιώ-
ματα που παρουσιάζουμε 
μέσα από αυτήν, να κατα-
λάβουν τον ισόβιο ψυχικό 
μας θάνατο και τον Γολ-
γοθά που έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε και το τονί-
ζω, αυτόν τον πραγματικό 
ισόβιο ψυχικό μας θάνατο 
και Γολγοθά εν αντιδια-
στολή με το ψευτο-ποι-
νικό κώδικα που αφορά 
τα ισόβια σε εγκληματίες 
– τέρατα», δηλώνει στον 
«Ελεύθερο Τύπο» ο πα-
τέρας της αδικοχαμένης 
Ελένης Τοπαλούδη, Ιωάν-
νης Τοπαλούδης.

«Είμαστε πολλοί γονείς 
που είμαστε στην ίδια μοί-
ρα και ευχόμαστε κανείς 
άλλος γονιός να μη βρε-
θεί στη δική μας θέση και 
για αυτό ακριβώς θέλου-

με όσο γίνεται από τη με-
ριά μας, να συντελέσουμε 
ώστε να γίνει μια κοινωνία 
καλύτερη και πιο ασφαλέ-
στερη για τα παιδιά μας. 
Με αυτές τις προτάσεις 
μας προσπαθούμε να συμ-
βάλουμε προς αυτή την 
κατεύθυνση», συμπληρώ-
νει ο κ. Τοπαλούδης, εξη-
γώντας παράλληλα πως 
όσα βιώνουν δεν μπορεί 
να τα ξεπεράσει καμία οι-
κογένεια και για αυτό θα 
έπρεπε να αναγνωριστεί ο 
όρος «οικογενειοκτονία», 
αφού τελικά χάνονται και 
εκείνοι μαζί με τα θύματα.

Αλλαγές στον Ποινικό 
Κώδικα

Όσον αφορά τον 
Ποινικό Κώδικα οι 
γονείς προτείνουν τα 
ισόβια να εκτίονται στο 
ακέραιο για τέτοιου 
είδους εγκλήματα, 
να μην υπάρχει 
καμιά αναγνώριση 
ελαφρυντικού, να 
αναγνωριστεί ο όρος 
« γ υ ν α ι κ ο κ τ ο ν ί α » , 
να μπει ο όρος 
«οικογενειοκτονία» και 
να προβλέπεται ανάλογη 
ποινή και οι εγκληματίες 
τέτοιων εγκλημάτων να 
μην έχουν δυνατότητα 
για άδειες μετά από 
μερικά χρόνια.

Την ίδια ώρα προτείνουν 
αύξηση των ετών 
στην ισόβια κάθειρξη, 
για τέτοιου είδους 
αποτρόπαια εγκλήματα: 
από 25 στα 30 έτη, 
τα τροχαία ατυχήματα 
που προκαλούνται από 
ασυνείδητους οδηγούς, 
κάτω από συγκεκριμένες 
συνθήκες που πρέπει 
να τεθούν στον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας 
(κατάσταση μέθης 

του οδηγού, 
παραβίαση ερυθρού 
σηματοδότη κ.τ.λ.), να 
αντιμετωπίζονται και 
να τιμωρούνται ως 
εγκληματικές ενέργειες 
( α ν θ ρ ω π ο κ τ ο ν ί α 
– απόπειρα 
ανθρωποκτονίας).

Επίσης, προτείνουν 
την αφαίρεση της 
επιμέλειας και της 
γονικής μέριμνας των 
τέκνων των θυμάτων απ’ 
τους κατηγορούμενους – 
εγκληματίες.

Στην επιστολή οι γονείς 
θυμάτων ζητούν όσον 
αφορά τον Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, 
την πλήρη οικονομική 
απαλλαγή απ’ τα έξοδα 
των δικαστηρίων για 
την οικογένεια του 
θύματος, κάλυψη των 
εξόδων μετακίνησης – 
διαμονής – διατροφής, 
καθώς και αδειοδότησης 
από την εργασία (τόσο 
πρωτόδικα, όσο και 
στο εφετείο). Επιπλέον, 
ζητούν, δωρεάν νομική 
εκπροσώπηση της 
οικογένειας του θύματος 
(και πρωτοδίκως και 
στο εφετείο) και οι 
δικάσιμοι να ορίζονται 
σε συνεχόμενες 
ημερομηνίες ή με μια – 
δύο μέρες διακοπή.

«Η αυστηροποίηση 
των νόμων απέναντι 
σε ειδεχθή εγκλήματα, 
ίσως φέρει στο μέλλον 
την αποτροπή τέτοιων 
ενεργειών», επισημαίνει 
στον «Ελεύθερο 
Τύπο» ο πατέρας του 
αδικοχαμένου Αλκη 
Καμπανού,  Αριστείδης 
Καμπανός.

– Σύνταξη ορφάνιας 
για τους κηδεμόνες 
και τα τέκνα των 
δ ο λ ο φ ο ν η μ έ ν ω ν 
μητέρων.

– Μόνιμη επαγγελματική 
αποκατάσταση της 
οικογένειας των 
θυμάτων.

– Έγκαιρη και έγκυρη 
ενημέρωση των παιδιών 
όλων των βαθμίδων 

για τη βία, από ειδικούς 
επιστήμονες και 
φορείς (όπως το «Γίνε 
Ανθρωπος»), καθώς 
και την αξιοποίηση και 
επέκταση της ακαδημίας 
γονέων του φορέα 
«Γίνε Ανθρωπος» και 
του εκπαιδευτικού 
υλικού που διαθέτει. 
Η δράση αυτή (του 
να προσπαθήσουμε 
να γίνουμε καλύτεροι 
γονείς) θεωρούμε ότι 
είναι η πλέον σημαντική 
και αποτελεσματική 
για τη μελλοντική μας 
κοινωνία.

– Να θεσμοθετηθεί 
επιπλέον μοριοδότηση 
των τέκνων και 
των αδερφών των 
θυμάτων (τέτοιου 
είδους εγκλημάτων) 
για την εισαγωγή στα 
πανεπιστήμια.

– Να γίνεται ασφάλεια 
ζωής, απ’ όλα τα 
πανεπιστήμια, για όλους 
τους φοιτητές τους (για 
όσο διάστημα διαρκούν 
οι σπουδές τους). Με 
την πρόβλεψη σχετικής 
χρηματοδότησης από 

το υπουργείο Παιδείας 
προς τα πανεπιστήμια.

– Να αναπτυχθούν 
δράσεις ενημέρωσης 
κατά της βίας σε όλα 
τα πανεπιστήμια, με 
τον ορισμό υπεύθυνων 
καθηγητών και 
υποστηρικτικών ομάδων 
απ’ τους ίδιους τους 
φοιτητές.

– Σύνδεση της 
υποστηρικτικής γραμμής 
15900 με ιδιώτες, όπως 
π.χ. ξενοδοχεία, που να 
μπορεί (σε περιπτώσεις 
που κρίνεται απαραίτητο) 
όποιος πολίτης 
κινδυνεύει να καταφεύγει 
για προστασία. Κάτι 
παρόμοιο υπάρχει ήδη σε 
άλλες χώρες (π.χ. Ιταλία).

– Να τοποθετείται 
«βραχιολάκι κινδύνου 
– SOS» σ’ όποιο 
άτομο αισθάνεται ότι 
κινδυνεύει, το οποίο 
βραχιολάκι να είναι 
συνδεδεμένο με την 
Ελληνική Αστυνομία, 
αλλά και με άλλο 
αρμόδιο υπουργείο.

Μαζί με τις προτάσεις, 
αιτούνται και συνάντηση 
με την Πολιτεία.

Υπογράφουν οι γονείς:

Γιακουμάκης Αντρέας – 
Φρονιμάκη Μαρία

Καμπανός Αριστείδης – 
Κακουλίδου Σουμέλα

Κωστόπουλος Ευθύμιος 
– Κωστοπούλου Ελένη

Μανωλακέλλης 
Ελευθέριος – 
Κρεμαστιώτη Ελένη

Μπέρδος Λουκάς – 
Μπέρδου Αγγελική

Μωραΐτης Ηλίας – 
Μωραΐτη Ουρανία

Σαββίδης Κυριάκος – 
Φωτιάδου Ρόζα

Τοπαλούδης Ιωάννης – 
Αρμουτίδου Κυριακή

Ψαρράκος Κωνσταντίνος 
– Μάκου Αλεξάνδρα

eleftherostypos.gr
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Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του Υποέργου3: Ενεργειακή Αναβάθμιση, 

εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο 
κτίριο του Γυμνασίου - Λυκείου Χρυσούπολης, Δήμου Νέστου.

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το Υποέργο3 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, εξοικο-
νόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο 
του Γυμνασίου - Λυκείου Χρυσούπολης», στα πλαίσια της πράξης με τίτλο Παρεμβάσεις 
Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων Δήμου Νέστου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
03/08/2022, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 11:00π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιού-
νται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ προϋπολογισμού 626.011,58 € (χωρίς αναθεώρη-
ση και Φ.Π.Α.) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝπροϋπολογισμού 500.155,51 
€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της 
Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε 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.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.400.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) «Πα-
ρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας - Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας 
Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης 
επιχειρήσεων και ατόμων».

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παράγραφος 2α του Ν. 4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονο-
μικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (22.580,00€), με ισχύ 
τουλάχιστον δέκα (10) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα λήξης υποβολής προ-
σφορών. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.
promitheus.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου (www.dimosnestou.gov.
gr). Διευκρινήσεις δίνονται μόνον μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύ-
ξοντα Αριθμό: 190002

Ο Δήμαρχος Νέστου

Σάββας Μιχαηλίδης
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Με δελτίο τύπου που 
εξέδωσε ο Ερασιτέχνης 
Α.Ο Καβάλα ενημέρωσε 
πως δεν υπήρξε κανένα 
επίσημο ενδιαφέρον για 
την ανάληψη της ποδο-
σφαιρικής ομάδας του 
συλλόγου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
Α.Ο ΚΑΒΑΛΑ

Το διοικητικό συμβούλιο 
του Α.Ο.Καβάλα ανακοι-
νώνει ότι δεν κατατέθη-
κε ουδεμία πρόταση για 

την ανάληψη της διοίκη-
σης της ποδοσφαιρικής 
μας ομάδας. Όλο αυτό 
το διάστημα προσπαθή-
σαμε επανειλημμένα να 
επικοινωνήσουμε με τον 
μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ 
Α.Ο.Καβάλα 1965 κ.Αlex 
Haditaghi για να μας 
ξεκαθαρίσει την θέση 
του αλλά δυστυχώς δεν 
λάβαμε απάντηση, πράγ-
μα το οποίο μας θλίβει 
ιδιαίτερα μετά από όλα 
όσα κάναμε το τελευταίο 
12μηνο.

Είναι πολύ λυπηρό για 
δεύτερο συνεχόμενο κα-
λοκαίρι η ποδοσφαιρική 
μας ομάδα να βρίσκεται 
στο ίδιο σημείο μηδέν 
και να καλούμαστε και 
πάλι να αποτρέψουμε 
την καταστροφή.

Επιπλέον, την τελευταία 
εβδομάδα με δική μας 
πρωτοβουλία ήρθαμε σε 
επαφή με ανθρώπους 
που στο παρελθόν είχαν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον 
είτε για άλλες ιστορι-

κές ομάδες είτε για την 
δική μας, αλλά δυστυ-
χώς δεν προέκυψε κάτι 
ουσιαστικό. Ως εκ τού-
του, τις επόμενες ημέ-
ρες θα απευθυνθούμε 
στους τοπικούς φορείς 
(Περιφέρεια, Δήμος Κα-
βάλας, Βουλευτές, Επι-
μελητήριο κ.ά.) ώστε με 
την πραγματική στήριξη 
όλων να καταφέρει η 
ομάδα μας να αγωνιστεί 
με αξιοπρέπεια στο πρω-
τάθλημα της Γ’ Εθνικής 
κατηγορίας.

ΑΟ Καβάλα 
Καμία πρόταση για την ανάληψη της ποδοσφαιρικής ομάδας

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

Στην αναζήτηση χρη-
μάτων για να ξεκινή-
σει το «χτίσιμο» της 
νέας ομάδας βρίσκο-
νται οι παράγοντες 
του Ερασιτέχνη ΑΟΚ 
– Ανακοινώθηκε από 
την Ισνταμπούλσπορ ο 
Πάτρικ Έμπερτ

Ηεξεύρεση της «κινητή-
ριας δύναμης», δηλαδή 
των χρημάτων, προκει-
μένου να ξεκινήσει να 
δουλεύει η «μηχανή» του 
ΑΟΚ αποτελεί τη βασι-
κή προτεραιότητα των 
παραγόντων του Ερασι-
τέχνη ΑΟΚ, μετά και το 
τέλος της διορίας για την 
εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος για το ποδοσφαιρι-
κό τμήμα του συλλόγου.

Αυτές τις ημέρες λοιπόν 

γίνεται προσπάθεια να 
ενεργοποιηθούν, με τον 
έναν ή τον άλλο τρό-
πο, οι υποσχέσεις υλι-
κής στήριξης που έχουν 
λάβει στην ομάδα από 
τους θεσμικούς φορείς 
της περιοχής (Δήμος, Πε-
ριφέρεια, Επιμελητήριο 
κλπ), όμως ο κυριότερος 
στόχος έχει να κάνει με 
την εξασφάλιση μεγά-
λων χορηγιών, από Κα-
βαλιώτικες αλλά και όχι 
μόνο επιχειρήσεις, από 
τις οποίες αναμένεται να 
καλυφθεί ένα σημαντικό 
μέρος του προϋπολογι-
σμού της χρονιάς. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν 
ότι οι επαφές που έχουν 
γίνει αφήνουν περιθώ-
ρια αισιοδοξίας ως προς 
την τελική έκβαση των 
συμφωνιών, ενώ τονίζε-

ται ότι αν τελικά αυτές 
«προχωρήσουν» τότε 
είναι πολύ πιθανό να 
ξεκινήσουν και οι διαδι-
κασίες για το «χτίσιμο» 
της νέας ομάδας που θα 
δημιουργηθεί και θα έχει 
ως στόχο την αξιοπρεπή 
πορεία στη Γ’ Εθνική.

Πέρσι η προκήρυξη 
της Γ’ Εθνικής «βγήκε» 
στις 13/7, ενώ φέτος…

Η ανησυχία και ο προ-
βληματισμός για το τι 
μέλλει γενέσθαι στον 
σύλλογο είναι μεγάλη, 
πόσο μάλλον όταν οι άλ-
λες ομάδες της κατηγο-
ρίας ολοκληρώνουν τις 
μεταγραφικές τους κινή-
σεις ενώ σε λίγες ημέρες 
φτάνει ο Αύγουστος… 
Τα  χρονικά περιθώρια 
στενεύουν επικίνδυνα, 
ωστόσο δεδομένων των 
συνθηκών και της ανατα-
ραχής που επικρατεί στο 
Ελληνικό ποδόσφαιρο, 
θεωρείται απίθανο οι δι-
οργανώσεις της Γ’ Εθνι-
κής αλλά και της SL 2 
να αρχίσουν τον Σεπτέμ-
βριο! Υπάρχουν ακόμα 
πολλά «ανοιχτά μέτωπα» 
και στις δύο κατηγορί-
ες που δεν αναμένεται 
να «κλείσουν» σύντομα, 
γεγονός που είναι σίγου-
ρο ότι θα καθυστερήσει 
σημαντικά τη… σέντρα! 
Είναι χαρακτηριστι-
κό μάλιστα ότι πέρσι η 

προκήρυξη του πρωτα-
θλήματος της Γ’ Εθνικής 
είχε δημοσιευτεί στις 13 
Ιουλίου, ενώ φέτος οι 
ομάδες δεν γνωρίζουν 
ακόμα πότε θα την έχουν 
στα χέρια τους!!!

Στην Ισταμπούλσπορ 
ο Πάτρικ Έμπερτ

Εν τω μεταξύ, ακόμα 
ένας παίκτης της περσι-
νής ομάδας της Καβά-
λας βρήκε νέα «στέγη» 
για την ποδοσφαιρική… 

αποκατάστασή του. Ο 
λόγος για τον 35χρονο 
Γερμανό μεσοεπιθετικό, 
Πάτρικ Έμπερτ, που ήταν 
από τους κορυφαίους 
του ΑΟΚ πέρυσι από το 
χειμώνα και μετά, και ο 
οποίος ανακοινώθηκε 
επίσημα από την Ισταν-
μπουλσπορ.  Έτσι, ο άλ-
λοτε παίκτης της Ξάνθης, 
με σπουδαία καριέρα 
σε Γερμανία, Ρωσία και 
Ισπανία, θα συνεχίσει 
στην Τουρκία και γίνεται 
κάτοικος Κωνσταντινού-

πολης, υπογράφοντας 
διετές συμβόλαιο.

Υπενθυμίζεται οτι από 
τους περσινή ομάδα του 
ΑΟΚ έχουν ήδη κλείσει 
σε άλλη ομάδα οι Στα-
μένκοβιτς (Βόλος) και 
Μαρινάκης (Πανιώνιος), 
Σύμφωνα με πληροφορί-
ες στο στόχαστρο άλλων 
ομάδων έχουν μπει παί-
κτες όπως οι Καζαντζί-
δης, Θωμαϊδης, Κυρίτσης 
και Στίκας.

ΑΟ Καβάλα
Στο «κυνήγι» των χορηγιών…



Το αντιπροσωπευτικό 
μας συγκρότημα, στο 
οποίο προπονητής εί-
ναι ο Χάρης Παλτό-
γλου, πανηγυρίζει την 
κατάκτηση του ασημέ-
νιο μεταλλίου από τη 
Μάγδα Κλακάλα στην 
κατηγορία των 51 κι-
λών

Δυναμικό παρών δίνει 
η Εθνική ομάδα Ταεκ-
βοντό στο Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα Παίδων/
Κορασίδων που πραγμα-
τοποιείται στη Σόφια. Οι 
Έλληνες αθλητές κάνουν 
αισθητή την παρουσία 
τους στην κορυφαία δι-
οργάνωση του είδους 
του. Προπονητής του 

αντιπροσωπευτικού μας 
συγκροτήματος είναι ο 
«δάσκαλος» του ΑΣ Τα-
εκβοντό Καβάλας Χάρης 
Παλτόγλου, ο οποίος 
είδε με μεγάλη ικανοποί-
ηση να… λάμπει το αγω-
νιστικό άστρο της Μάγδα 
Κλακάλα η οποία, χωρίς 
να χάσει σετ έως και τα 
ημιτελικά, κατάκτησε το 

ασημένιο μετάλλιο στην 
κατηγορία των -51 κι-
λών, το οποίο έχει και 
ιστορική σημασία, δεδο-
μένου ότι είναι το πρώ-
το για τη χώρα μας στη 
συγκεκριμένη ηλικιακή 
κατηγορία σε παγκόσμιο 
επίπεδο!

Η Ελληνίδα πρωταθλή-

τρια, έμοιαζε ασταμάτητη 
έως τα ημιτελικά. Με μη-
δέν παθητικό στα σετ, νί-
κησε 2-0 την Χασάνοβα 
από το Αζερμπαϊτζάν, την 
Τσο από την Κορέα στα 
προημιτελικά και την Τα-
λιμπιάνοβα από το Ουζ-
μπεκιστάν στα ημιτελικά.

Στον τελικό και απέναντι 

στην Ιρανή Αλιπούρ, κα-
τέλαβε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να μπορέσει 
να δώσει συνέχεια στο 
σερί, χωρίς όμως απο-
τέλεσμα. Ηττήθηκε 2-0 
κατακτώντας την δεύτε-
ρη θέση και το ασημένιο 
μετάλλιο της κατηγορίας.
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Ιστορική επιτυχία για την Εθνική Ταεκβοντό 
στο Παγκόσμιο της Σόφιας

Η ανακοίνωση της 
ομάδα υδατοσφαίρι-
σης της Καβάλας μετά 
την κατάκτηση της 
3ης θέσης στη Γ’ Εθνι-
κή – Ευχαριστίες προς 
όλους όσους στήριξαν 
την ομάδα και υπό-
σχεση για μια ακόμα 
καλύτερη πορεία του 
χρόνου

Ηπιο νεανική ομάδα του 

πρωταθλήματος τα κα-
τάφερε και απέδειξε ότι 
η υδατοσφαίριση της 
Καβάλας δεν έχει μόνο 
ένδοξο παρελθόν, αλλά 
αξιόμαχο παρόν και ελπι-
δοφόρο μέλλον!!!

Τρίτη θέση στο Πανελλή-
νιο πρωτάθλημα Ανδρών 
Γ’ κατηγορίας , χάλκινο 
μετάλλιο για τους Κα-
βαλιώτες πολίστες που 

επάξια εκπροσώπησαν 
την πόλη μας.

Ο ΝΟΘΑΚ με ανακοίνω-
ση του ευχαριστεί όλους 
τους φιλάθλους, χορη-
γούς αλλά και δημόσιους 
φορείς  που επώνυμα 
αλλά και ανώνυμα στή-
ριξαν την προσπάθεια 
της ομάδας μας και αυ-
τήν την χρονιά και τονίζει 
ότι «δεσμευόμαστε ότι 

θα κάνουμε ότι καλύτε-
ρο μπορούμε και την νέα 
χρονιά που οι υποχρεώ-
σεις μας θα είναι μεγα-
λύτερες.

Συγχαρητήρια στον προ-
πονητή Θόδωρο Ανανιά-
δη και στους αθλητές 
μας για την μεγάλη αυτή 
επιτυχία».

Η αποστολή στην τελική 
φάση του πρωταθλήμα-
τος της Γ’ Εθνικής (ηλι-
κιακά):

• Ανανιάδης Πάρης
• Παπαγιάννης Κων-

σταντίνος
• Τζίνας Παναγιώτης
• Τσουκαλάς Στυλια-

νός
• Τσουκαλάς Αντώνιος
• Σκορδάς Μάρκος
• Χατζημιχαήλ Θεόδω-

ρος
• Καστρινός Ιωάννης
• Τσελεπόνης Αλέξαν-

δρος

• Ανανιάδης Ιωάννης
• Πατέρας Νικόλαος
• Ανδρεαδάκης Ιωάν-

νης
• Ευτυχίδης Κωνστα-

ντίνος
• Συμιτλιώτης Γρηγό-

ριος
• Πατέρας Μιχαήλ
• Ανανιάδης Κωνστα-

ντίνος

Προπονητής: Ανανιάδης 
Θεόδωρος
Έφορος: Βύρων Συμιτ-
λιώτης

ΝΟΘΑ Καβάλας
Η πιο νεανική ομάδα του πρωταθλήματος τα κατάφερε…

Ο Kαβαλιώτης πρωτα-
θλητής του παρκούρ 
Μίμης Θεοδωρίδης, 
κατέκτησε το χρυσό 
μετάλλιο στο αγώνι-
σμα freestyle στους 
Παγκόσμιους Αγώνες 
παρκούρ, που διεξά-
γονται στο Μπέρμιγ-
χαμ της Αλαμπάμα 
στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Ελλη-
νική Γυμναστική Ομο-
σπονδία, ο 21χρονος 
Έλληνας πρωταθλητής 

επικράτησε στον τελικό 
του freestyle με εξαιρε-
τική εμφάνιση και 26,0 
βαθμούς, μπροστά από 
τον καταξιωμένο Σουηδό 
Έλις Τόρχαλ (23,0 β.) και 
τον Βέλγο Ζερεμί Λορ-
σινιόλ (22,0 β.) που συ-
μπλήρωσαν την τριάδα 
των νικητών. Ο Θεοδω-
ρίδης είχε συγκεντρώσει 
την υψηλότερη βαθμο-
λογία και στον προκρι-
ματικό του αγωνίσματος, 
λίγες ώρες νωρίτερα.

Πρόκειται, μάλιστα, για 
την τρίτη συνεχόμενη 
διάκρισή του σε διεθνές 
επίπεδο, αφού είχε κά-
νει την αρχή πέρσι τον 
Σεπτέμβριο κερδίζοντας 
το χάλκινο μετάλλιο στο 
παγκόσμιο κύπελλο παρ-
κούρ της Σόφιας, ακο-
λούθησε τον περασμένο 
Μάιο το ασημένιο με-
τάλλιο στο αντίστοιχο 
παγκόσμιο κύπελλο του 
Μονπελιέ, για να έρθει 
τώρα η κατάκτηση της 
κορυφής στην Αλαμπά-

μα.

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ο. 
Αθανάσιος Σταθόπου-
λος, η Γ’ Αντιπρόεδρος 
της Ομοσπονδίας και 
Πρόεδρος της Τεχνικής 
Επιτροπής Παρκούρ Ει-
ρήνη Μανδραβέλη, κα-
θώς και το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. 
εκφράζουν τα θερμά 
τους συγχαρητήρια στον 
Μίμη Θεοδωρίδη για τη 
νέα επιτυχία του.

Θριάμβευσε στους Παγκόσμιους Αγώνες παρκούρ ο Μίμης 
Θεοδωρίδης από την Καβάλα


