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Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
Παπάζογλου, Χριστίνα Νεφραίμ, 

Τζούλια Βασιλείου, Γιαννης 
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Ε.Π.Ε. & Α.Ε. - Τράπεζες      90€ + ΦΠΑ
Σωματείων- Συλλόγων      150€ + ΦΠΑ
Ενώσεων & Οργανισμών  5 00€ + ΦΠΑ
Δήμων-Κοινοτήτων          1200€ + ΦΠΑ
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Η ΑΠΟΨΗ

Η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται 
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού 

Επικρατείας, 
η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” 

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών 
εφημερίδων 

που έχουν την 
δυνατότητα 

καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.
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Οι προκλήσεις του φθινοπώρου
γράφει 
ο Παναγιώτης Λιαργκό-
βας*

*Πρόεδρος του ΚΕΠΕ και 
του Εθνικού Συμβουλίου 
Παραγωγικότητας, καθη-
γητής Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου

Βρισκόμαστε στην καρ-
διά του καλοκαιριού. Τα 
αυγουστιάτικα μελτέμια, 
οι παραλίες και η θά-
λασσα έχουν απομακρύ-
νει, έστω και προσωρι-
νά, όλα τα καθημερινά 
προβλήματα, που έχουν 
δώσει τη θέση τους 
στην ξεκούραση και την 
ανεμελιά. Πόσο θα βα-
στήξει αυτό; Φοβάμαι, 
όχι για πολύ. Μπροστά 
μας έχουμε ένα δύσκολο 
φθινόπωρο, γεμάτο προ-
κλήσεις, αβεβαιότητες, 
ανησυχίες. Γιατί; Πρώ-
τα-πρώτα, εξαιτίας του 
συνεχιζόμενου πληθωρι-
σμού. Τα ελληνικά νοικο-
κυριά και οι επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν υψηλό 

πληθωρισμό, καθώς η 
ενεργειακή εξάρτηση 
της Ελλάδας παραμένει 
υψηλή. Οσο περισσότε-
ρο διαρκεί ο πόλεμος, 
τόσο περισσότερη τρο-
φή θα υπάρχει για τον 
πληθωρισμό. Και όσο 
περισσότερο παραμένει 
ο πληθωρισμός, τόσο 
περισσότερο θα ροκανί-
ζει το εισόδημα των νοι-
κοκυριών, θα χτυπάει ιδι-
αίτερα τους μισθωτούς 
και συνταξιούχους και 
θα δίνει τη δυνατότητα 
σε κερδοσκόπους να θη-
σαυρίζουν σε βάρος του 
κοινωνικού συνόλου. Η 
αύξηση των τιμών θα 
έχει ως αποτέλεσμα τη 
διεύρυνση των πληθω-
ριστικών διαφορών με-
ταξύ των διαφορετικών 
ομάδων νοικοκυριών.

Ως εκ τούτου, οι πολι-
τικές ενίσχυσης για την 
αντιμετώπιση της ακρί-
βειας θα πρέπει να είναι 
στοχευμένες προς τους 
οικονομικά ασθενέστε-

ρους, οι οποίοι επιβα-
ρύνονται περισσότερο 
από τις αυξήσεις των 
τιμών. Τα επιδοματικά 
κυβερνητικά μέτρα, που 
στην τρέχουσα συγκυ-
ρία είναι απαραίτητα, 
αναχαιτίζουν τον πλη-
θωρισμό, αλλά δεν τον 
εξαφανίζουν. Βοηθούν 
στην άμβλυνση των επι-
πτώσεων, αλλά δεν χτυ-
πούν το κακό στη ρίζα 
του, δεν εξαλείφουν το 
πρόβλημα. Αντίθετα, ενι-
σχύουν την κατανάλωση 
και άρα συντηρούν τον 
πληθωρισμό. Είναι γε-
γονός ότι η καταναλω-
τική δαπάνη δεν δείχνει 
σημεία αποδυνάμωσης 
χάρη στα δημοσιονομικά 
μέτρα στήριξης των νοι-
κοκυριών για την αντιμε-
τώπιση της ενεργειακής 
κρίσης, καθώς και στην 
ανάληψη καταθέσεων 
που συσσώρευσαν τα 
νοικοκυριά κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας.

Ομως, καθώς θα μπαί-

νουμε στο φθινόπωρο, 
τόσο τα μέτρα στήριξης 
(επιδόματα) όσο και η 
χρήση των ιδιωτικών 
αποταμιευτικών πόρων 
θα τείνουν να μειώνο-
νται διαχρονικά λόγω 
της εν γένει σύσφιξης 
της νομισματικής και δη-
μοσιονομικής πολιτικής.

Εδώ, όμως, οι ισορρο-
πίες είναι πολύ λεπτές, 
γιατί του χρόνου θα 
πρέπει η χώρα να επι-
στρέψει στα πρωτογενή 
πλεονάσματα. Ταυτόχρο-
να, πρέπει να βρεθεί δη-
μοσιονομικός χώρος για 
την πλήρη κατάργηση 
της εισφοράς αλληλεγ-
γύης και τη διατήρηση 
των μειωμένων ασφα-
λιστικών εισφορών και 
φυσικά να διατηρηθεί σε 
λειτουργία και ο μόνιμος 
μηχανισμός στήριξης του 
ηλεκτρικού ρεύματος για 
τουλάχιστον το πρώτο 
εξάμηνο του 2023. Αν 
προσθέσουμε το δημο-
σιονομικό κόστος όλων 

αυτών των παροχών, 
φτάνουμε ή ξεπερνάμε 
τα 8 δισ. ευρώ μέσα στο 
2023. Πού θα βρεθούν 
όλα αυτά τα λεφτά; Και, 
αν βρεθούν, πώς θα ερ-
μηνευτούν από την Ε.Ε. 
και τις αγορές όταν, μά-
λιστα, επιδιώκουμε την 
επενδυτική βαθμίδα και 
πρέπει να πείθουμε για 
τη δημοσιονομική εξυγί-
ανση;

Δεύτερη πηγή ανησυχίας 
είναι η άνοδος των επιτο-
κίων. Μπορεί να βάζουν 
φρένο στον πληθωρισμό 
αλλά επιβραδύνουν και 
την ανάπτυξη. Τα πρό-
σφατα στοιχεία των ΗΠΑ 
και της ευρωζώνης δεί-
χνουν ότι η ύφεση είναι 
προ των πυλών. Στην 
Ελλάδα ευτυχώς έχουμε 
τα αντίβαρα: το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας και το ΕΣΠΑ. Θα 
καταφέρουν οι επενδύ-
σεις που θα χρηματοδο-
τηθούν από αυτά τα τα-
μεία να υπερνικήσουν τις 

εισαγόμενες υφεσιακές 
πιέσεις;

Τέλος, το ασταθές γε-
ωπολιτικό περιβάλλον 
(Ρωσία-Ουκρανία, Κίνα-
Ταϊβάν, Σερβία-Κόσοβο, 
Ελλάδα-Τουρκία) συμ-
βάλλει σε περαιτέρω ενί-
σχυση της αβεβαιότητας 
και αύξηση του κόστους 
δανεισμού. Το γενικότε-
ρο κλίμα γεωπολιτικών 
εντάσεων έχει οδηγή-
σει σε αναθεώρηση των 
αρχικών εκτιμήσεων για 
την πορεία της ευρωπα-
ϊκής οικονομίας, επανα-
φέροντας την αβεβαι-
ότητα, εκτινάσσοντας 
το ενεργειακό κόστος, 
εντείνοντας τις αυξήσεις 
στις τιμές των προϊόντων 
και διαταράσσοντας τη 
λειτουργία των εφοδια-
στικών αλυσίδων σε κρί-
σιμους τομείς.

Τα ψεύδη της Αγκυρας για τη δυτική Θράκη
γράφει 
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Η νέα προκλητική προσπά-
θεια της Τουρκίας να δη-
μιουργήσει κρίση και στη 
δυτική Θράκη -εκτός από 
το Αιγαίο και την ανατολική 
Μεσόγειο- με αφορμή τον 
τρόπο εκλογής των μου-
φτήδων δεν εκπλήσσει.

Είναι πλέον κατανοητό ότι 
η Αγκυρα είναι αποφασι-
σμένη να βάλει στο τραπέζι 
όλα όσα αυτή θεωρεί -πα-
ράλογα και προκλητικά στο 
πλαίσιο της αναθεωρητικής 
στρατηγικής του Ερντογάν- 
«εκκρεμή» ζητήματα μεταξύ 
των δύο χωρών.

Αυτό, όμως, που προκαλεί 
εντύπωση από την τελευ-
ταία προσπάθεια του Τσα-
βούσογλου να παρέμβει 
στα εσωτερικά της Ελλά-
δος είναι η ευκολία με την 
οποία η «τουρκική μοντα-
ζιέρα» προσπαθεί να δια-
στρεβλώσει την πραγματι-
κότητα για να δυσφημήσει 
την πατρίδα μας ακόμα και 
στα προφανή.

Συγκεκριμένα, στο θέμα 
των μουφτήδων, ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών 
κατηγορεί την Ελλάδα ότι 
δεν σέβεται τη Συνθήκη της 
Λωζάννης, γιατί δεν επιτρέ-
πει την απευθείας εκλογή 
τους από τους μουσουλμά-
νους Ελληνες της Θράκης.

Και αυτό, την ώρα που ούτε 

στην Τουρκία υπάρχει αντί-
στοιχο οργανωμένο σύστη-
μα εκλογής μουφτήδων!

Βέβαια, το θέμα του τρό-
που εκλογής των μουφτή-
δων είναι «η κορυφή του 
παγόβουνου».

Η ουσία της υπόθεσης είναι 
-σε πρώτη φάση- η προ-
σπάθεια της Αγκυρας να 
«νομιμοποιήσει» ως «τουρ-
κική» τη μουσουλμανική 
μειονότητα της δυτικής 
Θράκης και σε δεύτερη, την 
ακραία θέση της αυτονομί-
ας της περιοχής, υπό τουρ-
κικό έλεγχο βέβαια!

Μάλιστα, ακραίοι κύκλοι 
της μειονότητας, υποκινού-
μενοι από το τουρκικό προ-
ξενείο της περιοχής, υπο-
δαυλίζουν τέτοιες κινήσεις, 
τα μέλη των οποίων έχουν 
δημιουργήσει ακόμα και… 
σημαία της «ανεξάρτητης 
δυτικής Θράκης».

Οργανώνουν συνέδρια 
στην Τουρκία για τη δημο-
σιοποίηση του θέματος αυ-
τού και γενικά προσπαθούν 
να υπονομεύσουν την ειρη-
νική και ομαλή συμβίωση 
των Ελλήνων χριστιανών 
με τους Ελληνες μουσουλ-
μάνους της περιοχής.

Η Ελλάδα, βέβαια -και στο 
θέμα αυτό- έχει ως όπλο το 
Διεθνές Δίκαιο και ειδικά 
τη Συνθήκη της Λωζάννης, 
η οποία σαφώς και επακρι-
βώς προσδιορίζει τη μειο-
νότητα ως θρησκευτική και 

όχι ως εθνοτική!

Είναι, δε, προκλητικό, την 
ώρα που η Αγκυρα επικα-
λείται -παράλογα και έξω 
από κάθε λογική του Διε-
θνούς Δικαίου- τη Συνθήκη 
της Λωζάννης για το θέμα 
της παρουσίας Ενόπλων 
Δυνάμεων σε νησιά, να επι-
καλείται τη συγκεκριμένη 
συνθήκη και για το θέμα 
της μειονότητας και να 
βαφτίζει -με το έτσι θέλω- 
«τουρκική» τη μουσουλμα-
νική μειονότητα, την ώρα 
που, όπως προαναφέραμε, 
η συγκεκριμένη συνθήκη 
την ορίζει ως θρησκευτική.

Είναι προκλητικό και απα-
ράδεκτο να κατηγορεί την 
Ελλάδα ο Τσαβούσογλου 
ότι δεν προστατεύεται η 
μειονότητα (αλήθεια, με 
ποια ιδιότητα παριστάνει 
τον «προστάτη» της;), την 
ώρα που οι αριθμοί είναι 
αμείλικτοι και καταδεικνύ-
ουν τα ψεύδη της Αγκυρας.

Συγκεκριμένα:

- Η μουσουλμανική μειο-
νότητα της δυτικής Θράκης 
όχι μόνο δεν έχει απομει-
ωθεί, αλλά αντιθέτως, ευ-
ημερεί και αυξάνεται. Από 
τα 110.000 μέλη το 1923 
-τη χρονιά σύναψης της 
Συνθήκης της Λωζάννης- 
σήμερα αριθμεί περί τα 
130.000 μέλη.

- Στη δυτική Θράκη υπάρ-
χουν και λειτουργούν 127 
μειονοτικά σχολεία, καθώς 

και 260 τεμένη.

Αντίθετα, για την ελληνική 
(σύμφωνα με τις διεθνείς 
συνθήκες) μειονότητα της 
Πόλης και των νησιών της 
Ιμβρου και της Τενέδου, οι 
Τούρκοι έκαναν το παν για 
την εξαφανίσουν.

Συγκεκριμένα:

- Από 130.000, που ήταν το 
1924, η ελληνική μειονότη-
τα της Κωνσταντινούπολης 
σήμερα αριθμεί λιγότερους 
από 3.500.

- Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της ελληνικής μειονότητας 
μετρώνται στα δάκτυλα του 
ενός χεριού, ενώ είναι ελά-
χιστες οι εκκλησίες για τους 
Ελληνες χριστιανούς, τη 
στιγμή, μάλιστα, που η Αγιά 
Σοφιά, αλλά και η Μονή 
της Χώρας μετατράπηκαν, 
πρόσφατα, σε τζαμιά μετά 
από απόφαση της σημερι-
νής κυβέρνησης του Ταγίπ 
Ερντογάν.

Πώς το πέτυχαν αυτό οι 
Τούρκοι; Το σχέδιο ήταν 
απλό: απαγόρευση άσκη-
σης ορισμένων επαγγελ-
μάτων, περιορισμοί στην 
ιδιοκτησία, κατασχέσεις πε-
ριουσιών κ.λπ.

Στα δε νησιά της Ιμβρου και 
της Τενέδου, επιπρόσθετα, 
οι Τούρκοι για να διώξουν 
τον ελληνικό πληθυσμό, 
εγκατέστησαν ανοιχτές 
φυλακές με βαρυποινίτες, 
που έγιναν ο φόβος και ο 

τρόμος των συμπατριωτών 
μας.

Και βέβαια, αποκορύφωμα 
της εξοντωτικής πολιτικής 
των Τούρκων κατά των 
Ελλήνων, το πογκρόμ των 
ομογενών της Πόλης, στα 
Σεπτεμβριανά του 1955, 
την ελληνική «Νύχτα των 
Κρυστάλλων», που είχε ορ-
γανώσει ένας… «πρώιμος» 
Ερντογάν, ο τότε πρωθυ-
πουργός Αντνάν Μεντερές. 
Το τέλος του γνωστό: Τον 
κρέμασαν!

Να πούμε, τέλος, ότι υπάρ-
χει μια αποστομωτική, πλή-
ρως νομικά κατοχυρωμέ-

νη απάντηση στις έωλες 
τουρκικές θέσεις για τη 
μουσουλμανική μειονότητα 
από τον τέως Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και καθηγητή 
στο ΕΚΠΑ, Προκόπη Παυ-
λόπουλο, στο βιβλίο του 
«Μελέτες για τα εθνικά θέ-
ματα» (εκδόσεις Ευρασία).
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Σε επιφυλακή πάντα ο Σύλλογος Καταδρομών Καβάλας 
“Μέγας Αλέξανδρος”

Σε επιφυλακή βρίσκο-
νται τις τελευταίες 
ημέρες άπαντες για 
την επικινδυνότητα 
πυρκαγιάς.

Στις επάλξεις και τα μέλη 
του συλλόγου Καταδρο-
μών Νομού Καβάλας 
“Μέγας Αλέξανδρος” 
όπου από νωρίς το πρωί 
βρίσκονται σε θέσεις πυ-
ρασφάλειας και παρατη-
ρούν για τυχόν πυρκα-
γιάς σε δασικές περιοχές

Ξεκινά το νέο διευρυμένο Ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία και 
Δημοτικά Σχολεία

Οι γονείς θα ενημε-
ρωθούν για όλες τις 
λεπτομέρειες σχετικά 
με την εγγραφή των 
παιδιών τους στο δι-
ευρυμένο Ολοήμερο 
τις πρώτες ημέρες του 
Σεπτεμβρίου και πριν 
την έναρξη των μαθη-
μάτων, από τους Διευ-
θυντές των σχολικών 
μονάδων.

Το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ανα-
κοινώνει τις σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δημόσια 
Νηπιαγωγεία και Δημο-
τικά) οι οποίες θα εφαρ-
μόσουν πιλοτικά κατά το 
σχολικό έτος 2022-23 
το νέο, αναβαθμισμένο 
πρόγραμμα ολοήμερου 

μέχρι τις 5:30 μμ (αντί 4 
μμ που ίσχυε μέχρι σήμε-
ρα).

Για την επιλογή των 
σχολικών μονάδων ελή-
φθησαν υπόψη κριτήρια 
όπως το μαθητικό δυ-
ναμικό του σχολείου, ο 
αριθμός των μαθητών 
που φοιτούν ήδη σε 
ολοήμερο και ο αριθμός 
των λειτουργούντων 
ολοήμερων τμημάτων. 
Το πρόγραμμα θα υλο-
ποιηθεί περίπου στο 
50% των τμημάτων που 
λειτουργούν σήμερα ως 
ολοήμερα, δηλαδή σε 
σχεδόν 5.000 τμήματα 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και περιφέρεια.

Ουρές οχημάτων την Κυριακή σε Παληό και Τενέδου – Σε 
επαγρύπνηση ΕΚΑΒ και ΕΛ.ΑΣ

Μποτιλιάρισμα σημει-
ώθηκε το απόγευμα 
της Κυριακής (7/8) 
στο δρόμο του Παλη-
ού Καβάλας και στα 
δύο ρεύματα κυκλο-
φορίας. 

Το ίδιο και στην οδό 
Τενέδου στο ρεύμα 
για Καβάλα.

Αρκετοί Καβαλιώτες και 
επισκέπτες βρισκόταν σε 
παραλίες της ευρύτερης 
περιοχής ενώ το μπου-
ρίνι που ξέσπασε φαίνε-
ται πως προκάλεσε όλο 
αυτό το κυκλοφοριακό 
κομφούζιο στο κέντρο.
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Καμία ανησυχία δεν 
προκαλούν τα αποτελέ-
σματα των μετρήσεων 
για την ύπαρξη τυχόν 
τοξικών ουσιών γύρω 
από την αγροτική περι-
οχή όπου κατέπεσε το 
βράδυ της 16ης Ιουλίου 
το μοιραίο αεροσκάφος 
Antonov, στους Αντιφι-
λιππους του δήμου Παγ-
γαίου στην Καβάλα.

Αυτό υποστηρίζεται στο 
ενημερωτικό σημείωμα 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Σώματος Επιθεωρητών 
Ελεγκτών ΥΠΕΝ Βορείου 
Ελλάδος που δόθηκε στη 
δημοσιότητα και στο οποίο 

τονίζεται -μεταξύ άλλων- 
ότι οι επικίνδυνες ουσίες 
που είχε το Antonov, στην 
πλειοψηφία τους βρίσκο-
νται σε πολύ χαμηλά επίπε-
δα, αλλά και όσες μετρήθη-
καν ψηλότερα, είναι εντός 
των επιτρεπόμενων ορίων.

Σύμφωνα με όσα αναφέ-
ρονται, η λήψη των δειγμά-
των εδάφους και φύλλων 
έγινε από τον στρατό στις 
17 Ιουλίου (την επομένη 
του δυστυχήματος), ενώ 
λήψεις έγιναν τις επόμενες 
ημέρες και από το τμήμα 
Περιβάλλοντος και Υδρο-
οικονομίας της Π.Ε. Καβά-
λας, σε ακτίνα μέχρι 3.500 

μέτρα. Με βάση αυτά τα 
δείγματα έγιναν οι σχετι-
κές μετρήσεις. Επίσης, στις 
25 Ιουλίου, από τη Διεύ-
θυνση Υγείας της Π.Ε. Κα-
βάλας, υπήρξε και λήψη 
νερού από τις γεωτρήσεις 
ύδρευσης Αντιφιλίππων και 
Παλαιοχωρίου, τα αποτε-
λέσματα των οποίων θα 
γίνουν γνωστά την επόμε-
νη εβδομάδα. Επίσης, από 
τη Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής της Π.Ε. Καβάλας έγινε 
δειγματοληψία και καρπών, 
από την παραγωγή της πε-
ριοχής- ηλιάνθους, ντομά-
τες, αραβοσίτους και ελιές- 
όπως και δείγματα νερού 
από το δίκτυο άρδευσης.

Όπως επισημαίνεται, στην 
εθνική και ευρωπαϊκή νο-
μοθεσία δεν υπάρχουν 
θεσμοθετημένα πρότυπα 
ποιότητας (οριακές τιμές), 
οπότε η αξιολόγηση θα 
πρέπει να γίνει συγκρίνο-
ντας τις συγκεντρώσεις 
των δειγμάτων με αυτές 
του «τυφλού δείγματος» 
που ελήφθησαν από την 
περιοχή που δεν επηρεά-
στηκε από το συμβάν, ώστε 
να εκτιμηθεί η όποια επι-
βάρυνση επήλθε λόγω του 
συμβάντος.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέ-
σματα συγκρίνονται με τη 

«Νέα Ολλανδική Λίστα» 
και τα αποτελέσματα είναι 
ικανοποιητικά, όπως σημει-
ώνεται. Ο δείκτης που θα 
μελετηθεί περαιτέρω είναι 
ο μόλυβδος που υπερβαίνει 
κατά 20,4% την τιμή της 
ολλανδικής λίστας, αλλά 
είναι πολύ μικρότερος από 
το σημείο που απαιτεί τη 
λήψη μέτρων. Επίσης, σε 
παρακολούθηση είναι οι 
δείκτες του μαγγανίου και 
τιτανίου, χωρίς όμως να 
είναι σε επίπεδα ανησυχίας. 
Για τις παραμέτρους των 
φωσφορικών και νιτρικών 
ιόντων, επίσης δεν υπάρ-
χει ανησυχία, καθώς απο-
τελούν βασικά συστατικά 
των λιπασμάτων και ανα-
μένονται ούτως ή άλλως 
στην περιοχή, λόγω του 
αγροτικού της χαρακτήρα, 
τονίζεται.

Χρήστος Γάκης : Κανέ-
νας λόγος ανησυχίας

Ο αντιπεριφερειάρχης 
Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος Χρήστος Γάκης, 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
υπογράμμισε ότι τα δείγ-
ματα που ελήφθησαν από 
την επίμαχη περιοχή δεν 
γεννούν ανησυχία και δεν 
υπάρχει ανάγκη λήψης επι-
πλέον μέτρων. «Οι παρά-
μετροι δεν ξεπερνούν να 
συνηθισμένα επίπεδα, οπό-

τε δεν υπάρχει ανησυχία», 
σημείωσε ο κ. Γάκης και 
πρόσθεσε: «Θα ληφθούν 
από το υπουργείο μόνο 
κάποια μέτρα προστασίας 
και αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος. Με τα ση-
μερινά αποτελέσματα των 
αναλύσεων, η περιοχή δεν 
χρήζει γενικότερης λήψης 
επιπλέον μέτρων, ευρεί-
ας κλίμακας. Ο κόσμος 
δεν χρειάζεται να φοβάται 
και να ανησυχεί, παρακο-
λουθούμε την πορεία της 
υπόθεσης που δεν εμπνέει 
ανησυχία».

Ο κ. Γάκης ανέφερε ακό-
μα ότι μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας αναμένονται 
και οι αναλύσεις του ύδα-
τος από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους που έγιναν 
από το υπουργείο Ενέρ-
γειας και Περιβάλλοντος, 
ώστε να ολοκληρωθεί αυ-
τός ο κύκλος των ελέγχων 
και των μετρήσεων. Σημεί-
ωσε, ωστόσο, ότι βάσει της 
επιστημονικής προσέγγι-
σης του θέματος, εφόσον 
δεν υπάρχει μόλυνση του 
εδάφους είναι μάλλον απί-
θανο να υπάρχει μόλυνση 
των υδάτων, από τη στιγμή 
που δεν έχει περάσει στον 
υδροφόρο ορίζοντα.

Αναζητούνται τρόποι 
αποζημίωσης των αγρο-

τών

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος 
Παγγαίου Φίλιππος Ανα-
στασιάδης ανέφερε, μιλώ-
ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι 
μέρα με την ημέρα, η περιο-
χή όπου κατέπεσε το αερο-
σκάφος επανέρχεσαι στην 
καθημερινότητά της. Υπο-
γράμμισε δε, ότι δεν έχει 
υπάρξει άρση της απαγό-
ρευσης στην έκταση όπου 
τα στελέχη του Τάγματος 
Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων 
Ξηρών (ΤΕΝΞ) συνεχίζουν 
το έργο της εκκαθάρισης 
και της συγκέντρωσης των 
πυρομαχικών.

Ωστόσο, το ερώτημα που 
παραμένει ακόμα ανα-
πάντητο είναι το πώς και 
από ποιον φορέα θα απο-
ζημιωθούν οι αγρότες, οι 
καλλιέργειες των οποίων 
καταστράφηκαν όχι μόνο 
από την πτώση του αερο-
σκάφους αλλά και από τις 
εκτεταμένες έρευνες των 
πυροτεχνουργών. Σύμφω-
να με τον κ. Αναστασιάδη, 
ξεκίνησε ήδη μια σειρά 
επαφών και ανταλλαγής 
επιστολών με την Πολι-
τιστική Προστασία και τα 
εμπλεκόμενα υπουργεία 
για το πώς θα προχωρή-
σει από γραφειοκρατικής 
μεριάς η αποζημίωση των 
αγροτών.

Πτώση Antonov
Νέα ενημέρωση για τις τοξικές ουσίες του αεροπλάνου – 
Τι αναφέρει το ΥΠΕΝ

Πώς λειτουργεί το σύ-
στημα, ποιος ο στόχος 
και πόσοι εθελοντές 
έχουν ανταποκριθεί μέ-
χρι σήμερα-Μια πρα-
κτική εφαρμογή για τον 
καλύτερο συντονισμό 
εθελοντών, αιρετών και 

υπηρεσιακών παραγό-
ντων σε περίπτωση πυρ-
καγιάς

Την Πέμπτη 4 Αυγού-
στου 2022 τέθηκε από σε 
λειτουργία το σύστημα 
έγκαιρης ενημέρωσης εθε-

λοντών, αιρετών και υπη-
ρεσιακών παραγόντων του 
Δήμου Παγγαίου σε περί-
πτωση δασικής πυρκαγιάς. 
Πώς λειτουργεί, όμως, η 
εφαρμογή, ποιος ο στόχος 
της και ποιοι μπορούν να 
δηλώσουν συμμετοχή;

Ο Ειδικός Σύμβουλος του 
Δημάρχου Παγγαίου σε 
θέματα Πολιτικής Προστα-
σίας, Στέργιος Κεχαγιάς, 
ο οποίος «τρέχει» την εν 
λόγω πρωτοβουλία την 
οποία έλαβε ο Δήμαρχος 
Παγγαίου, Φίλιππος Ανα-
στασιάδης, μίλησε στο 
KAVALA POST για το πρα-
κτικό σύστημα έγκαιρης 
ενημέρωσης σε περίπτω-

ση δασικής πυρκαγιάς, το 
οποίο έχει ως πρωταρχικό 
στόχο τον όσο το δυνατό 
καλύτερο συντονισμό εθε-
λοντών, αιρετών και υπη-
ρεσιακών παραγόντων, υπό 
τις οδηγίες της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας, για την 
αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών, με τη συγκεκρι-
μένη εφαρμογή να δύναται 
στο μέλλον να χρησιμοποι-
ηθεί και για άλλες ενημε-
ρώσεις έκτακτων αναγκών, 
πχ καιρού.

«Έχουμε στην περιοχή μας 
μια πληθώρα εθελοντών, 
αλλά δεν έχουν όλοι από-
λυτη γνώση και εμπειρία. 
Έτσι αποφασίσαμε να φτιά-

ξουμε μια φόρμα όπου 
ζητούσαμε συγκεκριμένα 
στοιχεία από τους εθε-
λοντές (γνώσεις και πού 
θέλουν να δραστηριοποι-
ηθούν). Καταγράφηκαν 
μέχρι τώρα 85 εθελοντές 
οι οποίοι θα ειδοποιούνται 
αυτόματα από ένα ομαδο-
ποιημένο μήνυμα για φω-
τιά, ώστε να πηγαίνουν στο 
σημείο στοχευμένα. Παράλ-
ληλα, θα ενημερώνονται 
οι πρόεδροι των Τοπικών 
Συμβουλίου, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι και υπηρεσιακοί 
παράγοντες. Στόχος μας εί-
ναι να επεκταθεί το δίκτυο 
και οι εν λόγω άνθρωποι 
να εκπαιδευτούν από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Ελευθερούπολης», αναφέ-
ρει ο κ. Κεχαγιάς.

Όσον αφορά τα γεωγρα-
φικά χαρακτηριστικά των 
μέχρι τώρα συμμετοχών, 
το συγκυριακό ευτύχημα 
είναι ότι οι εθελοντές είναι 
μοιρασμένοι σε όλον τον 
Δήμο Παγγαίου, καλύπτο-
ντας δυνητικά κάθε σημείο 
σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Όποιος θέλει μπορεί να 
μπει στη φόρμα δήλωσης 
συμμετοχής την οποία θα 
βρει εδώ και να συμπληρώ-
σει τα στοιχεία του, ενώ η 
φόρμα θα παραμείνει ενερ-
γή και τις επόμενες μέρες.

Η δημοσιογράφος, Ντίνα 
Τσολακίδου «έφυγε» από 
τη ζωή, βυθίζοντας στο 
πένθος συγγενείς, φίλους, 
τον Δήμο Παγγαίου από 
τον οποίο κατάγονταν και 
τον αθλητικό κόσμο της πε-
ριοχής.

Η Ντίνα δούλεψε πολλά 
χρόνια στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό Τύπο της πε-
ριοχής, με εξειδίκευση στα 
αθλητικά, προσφέροντας 
από το πόστο της όχι μόνον 
ενημέρωση για τα αθλητικά 
τεκταινόμενα, αλλά προή-
γαγε και τον ερασιτεχνικό 

ποδοσφαιρικό αθλητισμό 
τον οποίο τόσο αγάπησε 
και την αγάπησε.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ αποχαιρετά 
την Κωνσταντινιά Τσο-
λακίδου

Η Ένωση Συντακτών Μακε-
δονίας-Θράκης αποχαιρετά 
με μεγάλη θλίψη το μέλος 
της Κωνσταντινιά Τσολακί-
δου, που έφυγε από τη ζωή 
σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Η Κωνσταντινιά Τσολα-
κίδου, γεννημένη στην 
Ελευθερούπολη Καβάλας, 

σπούδασε αθλητική δημο-
σιογραφία στο ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
και από το 1997 εργαζόταν 
στην εφημερίδα «Αθλητι-
κή Μακεδονίας-Θράκης». 
Εργάστηκε επίσης σε εφη-
μερίδες της Καβάλας όπως 
η «Εβδόμη», το «Χρονόμε-
τρο», καθώς και στο Γρα-
φείο Τύπου του Δήμου 
Παγγαίου. Διατηρούσε 
την αθλητική ιστοσελίδα 
Kavalasports από το 2013.

Η νεκρώσιμη ακολουθία 
θα γίνει αύριο, Πέμπτη 11 
Αυγούστου, στις 11 πμ στα 
κοιμητήρια της κοινότητας 

Παλαιοχωρίου. Παράκληση 
της οικογένειας είναι αντί 
στεφάνων τα χρήματα να 
διατεθούν για την ενίσχυση 
του Πολιτιστικού συλλόγου 
Παλαιοχωρίου του οποίου 
υπήρξε ενεργό μέλος.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ συλλυπείται 
τους οικείους της και απο-
χαιρετά την τόσο πρόωρα 
χαμένη συνάδελφο.

Το enanews.gr εύχεται 
θερμά συλλυπητήρια σε 
συγγενείς και φίλους 
της Ντίνας.

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντίνα Τσολακίδου

Έγκαιρη ενημέρωση εθελοντών μέσω sms για την 
αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών
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Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα
Παράρτημα και πρώτο πρότυπο κέντρο στη Χρυσούπολη

Νέο παράρτημα και πρώ-
το πρότυπο κέντρο πα-
ροχής υγείας  δημιουρ-
γήθηκε από την Ελληνική 
Εταιρεία Αντιρευματικού 
Αγώνα  (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) στη 
Χρυσούπολη Καβάλας με 
την υποστήριξη του Δή-

μου Νέστου. Υπεύθυνη 
του πρώτου πρότυπου 
κέντρου είναι η Στέλλα 
Αργυριάδου, Γενική Ια-
τρός, που με την στήρι-
ξη μιας διεπιστημονικής 
ομάδας αποτελούμενης 
από εθελοντές διαφο-

ρετικών ειδικοτήτων, θα 
προσπαθήσουν να έρ-
θουν σε επαφή με τους 
ασθενείς και το άμεσο 
περιβάλλον τους.

Βασικοί στόχοι του Κέ-
ντρου είναι η παροχή 

πληροφόρησης, στήρι-
ξης, έγκαιρης διάγνωσης, 
και προσωποποιημένης 
φροντίδας. Οι υπηρεσίες 
του Κέντρου θα παρέ-
χονται από όλους τους 
επαγγελματίες υγείας  
δωρεάν. Το πρότυπο 

κέντρο βρίσκεται πάνω 
από το Κέντρο Άνοιας 
και δίπλα στο ΚΑΠΗ.

Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης που πραγ-
ματοποιήθηκε πρόσφατα 
μεταξύ του Δημάρχου 
Νέστου Σάββα Μιχαη-
λίδη, της Προέδρου της 
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Αθανασίας 
Παππά, της Υπεύθυνης 
του Κέντρου Στέλλας 
Αργυριάδου και του μέ-
λος της Επιστημονικής 
Επιτροπής της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α 
Δημήτρη Κούβελα, Κα-
θηγητή Κλινικής φαρ-
μακολογίας της Ιατρικής 
Σχολής ΑΠΘ επισφρα-
γίστηκε η στήριξη της 
λειτουργίας του παραρ-
τήματος από το Δήμο και 
η διασφάλιση της μελ-
λοντικής συνεργασίας 
με τις δομές του δήμου 
ώστε να πραγματοποιη-
θούν οι σκοποί του Συλ-
λόγου και των δημοτών.

Υπολογίζεται ότι από 
ρευματικές παθήσεις 
(ΡΠ) προσβάλλεται το 
1/4 του πληθυσμού των 
αναπτυγμένων χωρών 
σε κάποια στιγμή της 
ζωής  τους. Στο σύνο-
λο του ενήλικου ελλη-
νικού πληθυσμού 13% 
πάσχουν από Οστεο-
αρθρίτιδα, 11% από 
Οσφυαλγία, 4,8% από 
Αυχεναλγία, 4,5% από 

Οστεοπόρωση  και 2,1% 
από Φλεγμονώδη Συ-
στηματικά ρευματικά 
Νοσήματα. Επιπρόσθετα, 
υπολογίζεται ότι 1:1000 
παιδιά πάσχει από χρό-
νια ρευματική πάθηση.

Επιπλέον τα άτομα με 
ΡΠ στο φιλικό και οι-
κογενειακό τους περι-
βάλλον, αντιμετωπίζουν 
συχνά τον οίκτο ή/και 
την απόρριψη, γεγονός 
που δημιουργεί πρόσθε-
το δυσβάστακτο ψυχικό 
φορτίο καθώς ενοχοποι-
ούν τον εαυτό τους για 
το νόσημα τους.

Συχνά τα άτομα με ΡΠ 
και οι οικογένειές τους 
έρχονται αντιμέτωποι 
με φαινόμενα και χαρα-
κτηριστικά των υπηρε-
σιών υγείας που τους 
φορτίζουν ψυχικά, τους 
καταπονούν σωματικά ή 
ακόμα και τους αποθαρ-
ρύνουν. Νιώθουν αδύνα-
μοι να αντιμετωπίσουν 
τις δαιδαλώδεις δομές 
και τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια στις δημόσιες 
και ιδιωτικές υπηρεσίες 
ή και το υψηλό κόστος 
αντιμετώπισης της ασθέ-
νειας.

Από την
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Ουρές οχημάτων στο Λιμάνι Κεραμωτής – Έντονες 
αντιδράσεις από Δήμο Νέστου και επαγγελματίες

Ουρές χιλιομέτρων σχη-
ματίστηκαν τη Δευτέρα 
1 Αυγούστου 2022 για 
το λιμάνι της Κεραμωτής 
από όσους ταξιδιώτες 
θέλησαν να μεταβούν 
στον Λιμένα της Θάσου. 
Μάλιστα, τα αυτοκίνη-
τα έφταναν έξω από 
την Κεραμωτή, μέχρι το 
Χαϊδευτό, όπως δείχνει 
και η φωτογραφία, με 
πολλούς οδηγούς να γυ-

ρίζουν πίσω γιατί είχαν 
απηυδήσει από την πο-
λύωρη αναμονή.

Αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις 
18 Αυγούστου 2022

Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος καταπολέμη-
σης των κουνουπιών για 
το έτος 2022, και λαμβά-
νοντας υπόψη τη σοβα-
ρότητα των επιπτώσεων 
που προκαλούν τα νοσή-
ματα που μεταδίδονται 
με διαβιβαστές όπως τα 
κουνούπια, θα πραγμα-
τοποιηθούν  ψεκασμοί 
υπέρμικρου όγκου (ULV) 
από αέρος στην ευρύτε-
ρη περιοχή του Δήμου 
Νέστου (ενδεικτικά ανα-
φέρονται οι περιοχές 
Ποντολίβαδου, Ερατει-
νού, Χρυσούπολης, Κε-
ραμωτής), την Πέμπτη 

18-08-2022 από τη 
δύση του ηλίου και για 
δύο ώρες.

Οι ψεκασμοί θα διε-
νεργηθούν εφόσον οι 
καιρικές συνθήκες το 
επιτρέψουν (συνθήκες 
ανέμου, βροχοπτώσεων 
κλπ) έτσι ώστε να δια-
σφαλιστεί η υγεία των 
κατοίκων καθώς και η 
αποτελεσματικότητα των 
εφαρμογών. Οι ψεκα-
σμοί θα διενεργηθούν 
με ευθύνη της ανάδοχης 
εταιρείας και υπό την 
επίβλεψη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και 

Πιστοποίησης (ΕΠΠΕ) 
του Έργου «ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» της Πε-
ριφερειακής Ενότητας 
Καβάλας της Περιφέρει-
ας Α.Μ.Θ.

Παρακαλούμε για την 
έγκαιρη ενημέρωση των 
πολιτών με όλα τα διαθέ-
σιμα μέσα, ώστε να μην 
κυκλοφορούν πολίτες 
στις περιοχές ψεκασμού 
και να απομακρυνθούν 
τυχόν μελισσοσμήνη από 
τις ψεκαζόμενες περιο-
χές.
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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.

Ιστορικά Γεγονότα στην Καβάλα και αλλού…
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

 Αναζητήσεις γνώσης και ενδιαφέροντος

Ιστορικά στοιχεία για 
την κατασκευή του Λι-
μανιού της Καβάλας. 
Οι Οθωμανοί σχεδία-
ζαν από την αρχή του 
περασμένου αιώνα , να 
δημιουργήσουν Λιμάνι 
στην Καβάλα, έβλεπαν 
την ανάπτυξη αυτής της 
περιοχής να έχει άμεση 
σχέση με την θάλασσα 
, άλλωστε το καπνεμπό-
ριο και η εξαγωγή των 
καπνών σημείωνε από 
τα τέλη του 19ου αιώνα 
ραγδαία αύξηση. 
Ανέθεσαν στην γαλλική 
εταιρεία Γουβιέ την εκ-
πόνηση μελετών για τον 
σχεδιασμό, υλοποίηση 
αλλά και εκμετάλλευση 
του έργου αυτού. Μά-
λιστα προχώρησαν κατά 
πολύ οι σχεδιασμοί.
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 
όμως σταμάτησαν κάθε 
δραστηριότητα για δυο 
περίπου χρόνια. Οι Γάλ-
λοι  όμως βλέποντας ότι 
οι Έλληνες ήταν αυτοί 
που κυριάρχησαν στην 
περιοχή επανέρχονται 
και ζητούν να μάθουν τις 
προθέσεις της Ελληνι-
κής κυβέρνησης για την 

Καβάλα και την κατα-
σκευή του Λιμανιού της. 
Οι Γάλλοι έχουν συμ-
φέροντα στην περιοχή 
από τον 18Ο αιώνα και 
διατηρούν και υποπρο-
ξενείο, τα πλοία τους δε, 
αποβιβάζουν και επιβι-
βάζουν από την Καβάλα 
επιβάτες και εμπορεύ-
ματα με προορισμό την 
Κωνσταντινούπολη και 
τα Γαλλικά Λιμάνια. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

Στην Καβάλα έχουν συ-
στήσει την Εταιρεία Λι-
μένος Καβάλας με διευ-
θυντή τον Παύλο Πικόν. 
Ο ιδιοκτήτης της  ο Γου-
βιέ, που φέρει το όνομα 
του η  κατασκευαστική 
του  εταιρεία , ζητάει 
από τον Υπουργό Εσω-
τερικών της Ελλάδας το 
1913, Εμμανουήλ Ρε-
πούλη να μάθει τις προ-
θέσεις του για το έργο 
του Λιμανιού της Καβά-
λας. Ο Ρεπούλης (1863- 
1923) απαντά ότι δέχε-
ται να συζητήσει με τους 
Γάλους για το Λιμάνι 

και αναφέρει μια σειρά 
προϋποθέσεις για την 
σύναψη νέας σύμβασης 
για την κατασκευή και 
την εκμετάλλευση του 
Λιμανιού.
Ακολουθεί στην συνέ-
χεια με σειρά επιστολών 
του Πικόν, και του Γου-
βιέ με τον πρωθυπουρ-
γό Ελευθέριο Βενιζέλο 
για το έργο και ταυτό-
χρονα οι Γάλλοι ζητούν, 
επίμονα συνάντηση με 
τον Βενιζέλο. Άλλες επι-
στολές είναι από την Κα-
βάλα και άλλες από την 
Αθήνα.
Όλα αυτά τα στοιχεία , 
την ιστορική διαδρομή 
του Λιμανιού, βρίσκο-
νται σε ψηφιακή μορ-
φή στο  Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών και Μελετών 
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέ-
λος».

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ
ΚΑΙ Η ΓΕΦΥΡΑ

ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

Δημοσιεύω δυο φω-
τογραφίες από την πε-
ριοχή της Αμφιπόλεως 
Σερρών, ημερομηνία 

άγνωστη, πιθανών στα 
τέλη της δεκαετίας του 
1960. Φωτογράφος  
είναι ο Jack P. Lewis. 
Ο “λέοντας” της Αμφι-
πόλεως δεσπόζει ανα-
στυλωμένος , μια και 
τα ..κομμάτια του είχαν 
βρεθεί από Άγγλους 
στρατιώτες το 1918. 
Ο δρόμος χαρακτηριστι-
κός, στη μέση περίπου 
της διαδρομής Καβά-
λας – Θεσσαλονίκης. Η 
γέφυρα του Στρυμόνα, 
που περίμενε το ένα αυ-
τοκίνητο ή πούλμαν να 
περάσει το άλλο. Φημι-
σμένο και το καφενεδάκι 
απέναντι από το Λιοντά-
ρι . 
Το σπιτάκι .. δεξιά στο Ν. 
Καβάλας .. ήταν φυλάκιο 
του Στρατού που είχε 
την ευθύνη φύλαξης της 
Γέφυρας και δίπλα στη 
γέφυρα είχε και μία σκο-
πιά . 
Ο Δήμος Λασκαρίδης 
μου είπε ότι έχει: ” ρίξει” 
νούμερα εκεί , όπου … 
“τα καλοκαίρια μαλώ-
ναμε ποιος θα φυλάξει 
σκοπός γιατί περνούσαν 
οι Έλληνες εκ Γερμανίας 
και μας έδιναν κούτες 
τσιγάρα” .
Στο “λιοντάρι” υπήρχαν 
πάντα παραγωγοί που 
πούλαγαν μπανάνες 
αλλά και φρούτα της 
περιοχής.
Ο Κώστας Πούλιας μου 
είπε ότι: “μέχρι τη γέ-
φυρα έφτανε και σι-
δηροδρομική γραμμή. 
Τις ράγες τι θυμάμαι 
τη δεκαετία του εξήντα 
όταν είχαμε κάνει στά-
ση πηγαίνοντας σχολική 
εκδρομή. Δεν ξέρω αν 
ποτέ έρχονταν τραίνο 
μέχρι εκεί ή ήταν κατα-
σκευασμένη για στρατι-
ωτικούς λόγους”.
 Άραγε πόσες φορές 

αντικρίσαμε τα προη-
γούμενα χρόνια , προ 
Εγνατίας Οδού, τα ση-
μεία αυτά ..; 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΛΟΥ…

Όταν η τοπική αυτοδιοί-
κηση έχει ιδέες και δημι-
ουργεί .. ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης 
και η Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων διοργάνω-
σαν πρόσφατα  μία ιστο-
ρική διαδικτυακή ημε-
ρίδα με θέμα: «Από το 
Γένος, στο Έθνος και το 
Κράτος των Ελλήνων» 
τιμώντας τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επα-
νάσταση. 
Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε από τις εγκα-
ταστάσεις της Σχολής 
Ευέλπιδών με τη συμμε-
τοχή καταξιωμένων ομι-
λητών που διατρέξαν τα 
ιστορικά γεγονότα και 
παρουσίασαν γνωστές 
και άγνωστες πτυχές της 
πορείας των Ελλήνων.
Μεταξύ των ομιλη-
τών δυο πρόσωπα που 
έχω την ευκαιρία να 
τα γνωρίζω και να έχω 
συνεργαστεί μαζί τους. 
H κ. Ειρήνη Σαρίογλου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια 
Ιστορίας Πανεπιστημί-
ου Κωνσταντινούπολης, 
Γ.Γ. στο Ελληνικό Ίδρυμα 
Ιστορικών Μελετών. Τα 
ντοκιμαντέρ του ιδρύ-
ματος έχουν προβληθεί 
στην Καβάλα όπως και 
οι εκδόσεις του. Η αγα-
πητή Ειρήνη μίλησε με 
θέμα: «Εγώ διά τούτω 
είμαι Πατριάρχης, όπως 
σώσω το έθνος μου…». Η 
Δρ. Ελένη Κουρμαντζή, 
Επισκέπτρια Καθηγήτρια 
Νεοελληνικής Φιλολο-
γίας, Πανεπιστήμιο «Άγ. 
Κύριλλος & Άγ. Μεθό-
διος», Βελίκο Τύρνοβο, 
Βουλγαρία που μίλησε 
με θέμα : «Το κίνημα του 
Ρήγα και ο κύκλος των 
Ελλήνων της Βιέννης».
Οι εργασίες της ημε-
ρίδας φιλοξενήθηκαν  
στην διαδικτυακή πλατ-
φόρμα Zoom και  με-
ταδόθηκαν  ζωντανά σε 
υψηλή ανάλυση μέσω 
της διαδικτυακής τηλεό-
ρασης του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης.

*Ο Κωνσταντίνος Π. Πα-
πακοσμάς καταγράφει τη 
νεότερη ιστορία της πό-
λης.
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Εκεί συνγκεντρώνο-
νται τα ύδατα της ευ-
ρύτερης περιοχής, τα 
οποία μαζί με τα νερά 
από την πηγή της Αγί-
ας Βασιλικής που εί-
ναι η πλουσιότερη της 
Θάσου δημιουργούν 
δύο καταρράκτες που 
κυλούν με ορμή σε 
μία φυσική πισίνα. 
Υπάρχουν και άλλες 
βάθρες όπου οι επι-
σκέπτες μπορούν να 
κολυμπήσουν και να 

δροσιστούν.

Η βλάστηση γύρω από 
τους καταρράκτες είναι 
πυκνή και οι ηλιαχτίδες 
με δυσκολία διαπερνούν 
τις πυκνές φυλλωσιές. 
Ροή υπάρχει όλο το χρό-
νο εκτός αν έχει προη-
γηθεί μεγάλη περίοδος 
έντονης ξηρασίας. Πα-
λαιότερα το νερό χρησι-
μιποιήθηκε για την άλε-
ση του σιταριού στους 
νερόμυλους της περιο-

χής όπως μαρτυρούν τα 
χαλάσματα των μύλων 
που υπάρχουν στη γύρω 
περιοχή.

Πως να φτάσετε

Ο Θεολόγος βρίσκεται 
στο νότιο τμήμα του νη-
σιού. Από τον Ποτό, στο 
κεντρικό σταυροδρόμι, 
θα ακολουθήσετε την 
κατεύθυνση προς τα 
βουνά. Από αυτό το ση-
μείο στον Ποτό, ο Θε-

ολόγος απέχει περίπου 
15 λεπτά. Ακολουθώ-
ντας τον πλακόστρωτο 
κεντρικό δρόμο του χω-
ριού και φτάνοντας στο 
τέλος του, μπορείτε να 
σταθμεύσετε το αυτοκί-
νητό σας και να περπα-
τήσετε περίπου 15 λεπτά 
μέχρι τους καταρράκτες.

Ακολουθώντας το χω-
ματόδρομο, θα συναντή-
σετε τον πρώτο καταρ-
ράκτη Κεφαλογούρνα, 

ο οποίος είναι βαθύτε-
ρος και πιο απότομος. 
Σε περίπτωση που έχετε 
παιδιά, μην τα αφήνετε 
χωρίς επίβλεψη. Πίσω 
στον χωματόδρομο μπο-
ρείτε να ακολουθήσετε 
το δρόμο προς το πέτρι-
νο σπίτι και να φτάσετε 
στον δεύτερο καταρρά-
κτη. Ο συγκεκριμένος εί-
ναι πιο ρηχός.

Για τους λάτρεις της πε-
ζοπορίας, το χωριό Θεο-

λόγος προσφέρει πολλές 
διαδρομές για όλους, 
είτε είστε αρχάριοι. Συ-
μπερασματικά, ο Θεολό-
γος πρέπει να βρίσκεται 
στη λίστα κάθε τουρίστα 
καθώς ανακαλύπτετε το 
παραδοσιακό χωριό ή 
για να απολαύσετε ένα 
νόστιμο γεύμα σε μια 
από τις τοπικές ταβέρνες 
που αξίζει να επισκεφτεί-
τε.

Βουτιά στους πανέμορφους καταρράκτες του Θεολόγου

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 κορωνοϊ-
ού αποτελούσαν σε πολ-
λές περιπτώσεις εμπόδιο 

για όσους ήθελαν να κά-
νουν ξέγνοιαστες διακο-
πές.

Τουρίστες από χώρες της Βαλκανικής έχουν κατακλύσει 
το νησί

Απίστευτα τυχερός 
στάθηκε μέσα στην 
ατυχία του μοτοσι-
κλετιστής στη Θάσο, 
ο οποίος έπεσε από 
γκρεμό ύψους 120 μέ-
τρων.
Oμως τελικά επέζησε. 
Φυσικά, από την πτώ-
ση του ο άνδρας φέρει 
ορισμένα κατάγματα, 
ωστόσο η ζωή του δεν 
βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα όσα 
μετέδωσε η Μαρία Ζα-
φειρίου στο OPEN, οι 
πρώτες πληροφορίες 
αναφέρουν ότι ο άν-
δρας έπεσε από τον 

γκρεμό όταν πήγε να 
βάλει μπρος στη μηχανή 
του, όμως γλίστρησε και 
έφτασε μέχρι την ακτή 
που βρισκόταν κάτω από 
τον γκρεμό.

Αμέσως στο σημείο 
έφτασε ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒ αλλά και η Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία που 
συνέδραμε στην επιχεί-
ρηση.

Μοτοσικλετιστής έπεσε από γκρεμό 120 μέτρων και επέζησε
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Αποδέχθηκε εν μέρει η 
κυβέρνηση το αίτημα 
Τσίπρα για άμεση συζή-
τηση της υπόθεσης της 
παρακολούθησης του 
κινητού του Νίκου Αν-
δρουλάκη. 

Όπως ανακοίνωσε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος,  
«η Κυβέρνηση επιδιώκει να 
γίνει με σοβαρότητα ό,τι 
απαιτείται σε θεσμικό και 
κοινοβουλευτικό επίπεδο 
για τη διερεύνηση της υπό-
θεσης της νόμιμης επισύν-
δεσης στο τηλέφωνο του κ. 
Ανδρουλάκη. Ο Πρόεδρος 
της Βουλής ενημέρωσε την 
Κυβέρνηση για το αίτημα 

του κ. Τσίπρα για τη διακο-
πή των θερινών διακοπών 
της Βουλής και τον ορισμό 
έκτακτης συζήτησης προ 
ημερησίας διάταξης για το 
θέμα αυτό στην Ολομέ-
λεια».

Η Κυβέρνηση συμφωνεί 
στην επίσπευση του ανοίγ-
ματος της Βουλής στις 22 
Αυγούστου και τον ορισμό 
της συζήτησης αυτής εντός 
εκείνης της εβδομάδας.

Σημειώνεται ότι η Ολομέ-
λεια της Βουλής είχε αρχι-
κά προγραμματιστεί να ξε-
κινήσει στις 31 Αυγούστου.

Η απάντηση στον Αν-
δρουλάκη

Με γραπτή δήλωση απά-
ντησε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικο-
νόμου στον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκο Αν-
δρουλάκη, ο οποίος χαρα-
κτήρισε μη νόμιμη την πα-
ρακολούθηση του κινητού 
του από την ΕΥΠ με εισαγ-
γελική διάταξη και ζήτησε 
να δημοσιοποιηθεί ο λόγος 
για τον οποίον συνέβη.  Η 
απάντηση Οικονόμου έχει 
ως εξής:

Από την πρώτη στιγμή που 
ο Πρωθυπουργός ενημερώ-

θηκε για τη νόμιμη επισύν-
δεση στο τηλέφωνο του κ. 
Ανδρουλάκη η Κυβέρνηση 
επεδίωξε να ενημερώσει 
τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ, κάτι που αυτός επί-
μονα αρνείται.

Εκτός από την Εξεταστική 
και την Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας, που επίσης 
θα ασχοληθούν με το ζήτη-
μα, ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί 
πάντοτε να απευθυνθεί και 
να λάβει απαντήσεις, με τον 
δέοντα θεσμικό τρόπο, από 
τις αρμόδιες αρχές. Επίμονα 
αρνείται και αυτή την επιλο-
γή.

Η επισύνδεση στο τηλέ-
φωνο του κ. Ανδρουλάκη 
πολιτικά είναι κάτι το οποίο 
δεν θα έπρεπε να έχει συμ-
βεί, η νομιμότητα της όμως 
δεν αμφισβητείται. Αν ο κ. 
Ανδρουλάκης και όλοι όσοι 
προσποιούνται ότι αμφι-
βάλουν για τη νομιμότη-
τα θέλουν να βεβαιωθούν 
για αυτό, δεν έχουν παρά 
να ανατρέξουν στο νόμο 
2225/1994. Εκεί θα βρουν 
όλα τα σχετικά με τις νόμι-
μες επισυνδέσεις για λόγους 
εθνικής ασφάλειας που δεν 
εξαιρούν κανέναν υποκεί-
μενο από το πεδίο εφαρμο-
γής. Θα βρουν επίσης τις 
υπογραφές όλων όσων τον 

εισηγήθηκαν.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το 
Predator και άλλα κακό-
βουλα λογισμικά μέσω των 
οποίων έχει γίνει παρακο-
λούθηση ή απόπειρα πα-
ρακολούθησης δεκάδων 
πολιτικών και δημόσιων 
προσώπων στην Ευρώπη, 
έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η 
Ελληνική Κυβέρνηση δεν 
τα έχει προμηθευτεί και κα-
μιά αρχή ασφαλείας στην 
Ελλάδα δεν τα χρησιμοποι-
εί. Πρόκειται για ακόμη μία 
αξιοπρόσεκτη επιμονή του 
κ. Ανδρουλάκη η άρνηση και 
αυτής της πραγματικότητας.

Οικονόμου
Ανοίγει για τις παρακολουθήσεις στις 22 Αυγούστου η Βουλή

Σε δήλωση για την υπό-
θεση παρακολούθησης 
των συνομιλιών του 
Νίκου Ανδρουλάκη την 
περίοδο της εσωκομ-
ματικής εκλογικής δια-
δικασίας στο ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ προχώρησε στις 
14:00 ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, 
μετά τις παραιτήσεις Δη-
μητριάδη και Κοντολέο-
ντος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
έκανε λόγο για ελλιπή χει-
ρισμό από την ΕΥΠ ξεκα-
θαρίζοντας ότι «μπορεί να 
ήταν σύμφωνα με το γράμ-
μα του νόμο αλλά ήταν λά-
θος, δεν το γνώριζα και δεν 
θα το επέτρεπα ποτέ».

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε 
το μήνυμά του λέγοντας 
πως «Στη Δημοκρατία μας 
δεν επιτρέπεται να υπάρ-
χουν σκιές. Γι’ αυτό και 
θέλω να σας μιλήσω ανοι-
χτά για τις πρόσφατες εξε-
λίξεις».

Στην συνέχεια σημείωσε 
πως ενημερώθηκε πριν 
από λίγες ημέρες ότι «τον 
Σεπτέμβριο του 2021, και 
ενόσω ήταν ακόμα Ευρω-
βουλευτής, η Εθνική Υπη-
ρεσία Πληροφοριών είχε 
προβεί σε νόμιμη επισύν-
δεση στο κινητό τηλέφωνο 
του Νίκου Ανδρουλάκη».

Στην συνέχεια ο πρωθυ-
πουργός ξεκαθάρισε ότι «η 
διαδικασία είχε την έγκρι-
ση ανώτατης εισαγγελέ-
ως, όπως ακριβώς ορίζει 
η διάταξη που ψηφίστηκε 
το 2018 από την προηγού-
μενη κυβέρνηση. Διήρκεσε 
τρεις μήνες και διεκόπη αυ-
τόματα, όπως προβλεπόταν 
από τον νόμο, λίγες μέρες 
αφότου εκλέχτηκε ο κ. Αν-
δρουλάκης πρόεδρος του 
ΚΙΝΑΛ».

Παράλληλα ο πρωθυπουρ-
γός τόνισε πως είναι πρό-
θυμος να συζητήσει προτά-
σεις που «θα ενισχύουν τη 
διαφάνεια στη δράση των 
μυστικών μας υπηρεσιών 
χωρίς, προφανώς, να εμπο-
δίζουν την αποστολή τους. 
Ξεκινώντας, σίγουρα, από 
τις αυστηρότερες δικλίδες 
σε ό,τι αφορά τις νόμιμες 
επισυνδέσεις. Αυτό πρέπει 
να γίνει και θα γίνει αμέσως 
με Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου».

Στην συνέχεια ο πρωθυ-
πουργός σημείωσε πως 
«υπάρχουν πολλοί εχθροί 
της πατρίδας που καρα-
δοκούν και θα ήθελαν μία 
αδύναμη Εθνική Υπηρεσία 
Πληροφοριών. 
Και αν κάποιες σκοτεινές 
δυνάμεις εκτός Ελλάδας 
απεργάζονται οποιοδήποτε 
σχέδιο αποσταθεροποίησης 
της χώρας, να ξέρουν ότι η 
Ελλάδα είναι και ισχυρή και 
θεσμικά θωρακισμένη».

Έτσι, κατέθεσε σήμερα 4 
πεδία αλλαγών που θα 
προτείνει η κυβέρνηση:

1ον. Ενίσχυση της λογοδο-
σίας της ΕΥΠ και της επο-
πτείας του κοινοβουλίου 
μέσω της Επιτροπής Θε-
σμών και Διαφάνειας.

2ον. Αναβάθμιση του ρόλου 
του Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφάλειας για την καλύτε-
ρη αξιοποίηση των πληρο-
φοριών και της ΕΥΠ.

3ον. Θωράκιση του πλαισί-
ου νομίμων επισυνδέσεων 
για πολιτικά πρόσωπα.

4ον. Αλλαγές στο εσωτερι-
κό της ΕΥΠ για την ενίσχυ-
ση του εσωτερικού ελέγ-
χου, της διαφάνειας, της 
εξωστρέφειας και της εκ-
παίδευσης του ανθρώπινου 
δυναμικού της.

Ολόκληρη η δήλωση του 
πρωθυπουργού:

Στη Δημοκρατία μας δεν 
επιτρέπεται να υπάρχουν 
σκιές. Γι’ αυτό και θέλω να 
σας μιλήσω ανοιχτά για τις 
πρόσφατες εξελίξεις.

Πριν από λίγες μέρες, ενη-
μερώθηκα ότι τον Σεπτέμ-
βριο του 2021, και ενόσω 
ήταν ακόμα Ευρωβουλευ-
τής, η Εθνική Υπηρεσία 
Πληροφοριών είχε προβεί 
σε νόμιμη επισύνδεση στο 
κινητό τηλέφωνο του Νίκου 
Ανδρουλάκη.

Η διαδικασία είχε την έγκρι-
ση ανώτατης εισαγγελέως, 
όπως ακριβώς ορίζει η δι-
άταξη που ψηφίστηκε το 
2018 από την προηγούμενη 
κυβέρνηση. Διήρκεσε τρεις 
μήνες και διεκόπη αυτόματα, 
όπως προβλεπόταν από τον 
νόμο, λίγες μέρες αφότου 
εκλέχτηκε ο κ. Ανδρουλάκης 
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Παρότι όλα έγιναν νόμιμα, η 
Εθνική Υπηρεσία Πληροφο-
ριών υποτίμησε την πολιτική 
διάσταση της συγκεκριμέ-
νης ενέργειας.
 Ήταν τυπικά επαρκής, όμως 
πολιτικά μη αποδεκτή. Δεν 
θα έπρεπε να έχει συμβεί, 
προκαλώντας ρωγμές στην 
εμπιστοσύνη των πολιτών 
στις Υπηρεσίες Εθνικής 
Ασφάλειας.

Γιατί αν και αφορούσε προ-
βεβλημένο πολιτικό πρόσω-
πο, ο χειρισμός της υπήρξε 
ελλιπής. Ακριβώς γι’ αυτό 
απομακρύνθηκε αμέσως ο 
Διοικητής της ΕΥΠ. Ενώ και 
ο Γενικός Γραμματέας του 
Γραφείου του Πρωθυπουρ-
γού ανέλαβε την αντικειμε-
νική πολιτική ευθύνη.

Και επειδή η λέξη ευθύνη 
προέρχεται από το επίθετο 
ευθύς, επαναλαμβάνω ευ-
θέως: αυτό που έγινε μπο-
ρεί να ήταν σύμφωνο με 
το γράμμα του νόμου, ήταν 
όμως λάθος. Δεν το γνώρι-
ζα και, προφανώς, δεν θα το 
επέτρεπα ποτέ!

Η υπόθεση ανέδειξε, ωστό-
σο, την έλλειψη πρόσθετων 
«φίλτρων» στη λειτουργία 
των υπηρεσιών πληροφορι-
ών. Γιατί η παρακολούθηση 
ενός πολιτικού προσώπου 
ασφαλώς και προυποθέτει 
εγγυήσεις πέραν από την 
κρίση ακόμη και ενός έμπει-
ρου και ικανού δικαστικού 
λειτουργού.

Από την άλλη πλευρά, όμως, 
θέλω να είμαι επίσης σαφής: 
η προσφορά της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών 
είναι σημαντική. Αποτυπώ-
νεται εμφατικά στην ετοιμό-
τητα της Ελλάδος να αντι-
μετωπίσει προκλήσεις όπως 
αυτές στον Έβρο ή στο Αι-
γαίο. 
Στη διαρκή διπλωματική 
και αμυντική μας θωράκιση. 
Αλλά και στην καθημερινή 
μάχη της κοινωνίας με την 
τρομοκρατία και το έγκλημα.

Ένα ολίσθημα, συνεπώς, δεν 
μπορεί να σκιάσει ένα έργο 
με μετρήσιμο εθνικό όφε-
λος. 
Και δεν χρειάζεται να είναι 
κανείς ειδικός για να αντι-
ληφθεί πόσο πολύτιμες είναι 
οι αξιόπιστες πληροφορίες 
στον σύνθετο κόσμο στον 
οποίο ζούμε.

Η υπηρεσία αυτή είναι επι-
φορτισμένη με την εθνική 
ασφάλεια και την προστασία 
της πατρίδας από γεωπολι-
τικές κινήσεις, αλλά και από 
ασύμμετρες και υβριδικές 
απειλές. 
Γι’ αυτό και στις περισσό-
τερες ευρωπαϊκές Δημο-
κρατίες ανάλογες δομές 
υπάγονται στον αρχηγό της 
κυβέρνησης ή του κράτους, 
καθώς το εύρος του αντικει-
μένου τους ξεπερνά τα όρια 
του ενός Υπουργείου.

Όσο πολύτιμη όμως και 
αν ήταν η συνεισφορά της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληρο-
φοριών στην ενίσχυση της 
θέσης της Ελλάδας, άλλο 
τόσο γίνεται καθαρό ότι 
απαιτείται όχι μόνο η βελ-
τίωση της επιχειρησιακής 
της επάρκειας, αλλά και η 
συνολική επαναξιολόγηση 
του πλαισίου ελέγχου και 
εποπτείας της.

Ο νέος Διοικητής είναι ένας 
από τους πιο έμπειρους Έλ-
ληνες διπλωμάτες και δια-
θέτει όλα τα εχέγγυα για να 
φέρει εις πέρας αυτή την 
αποστολή.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση 
συμφώνησε αμέσως στη 
σύσταση Εξεταστικής Επι-
τροπής, η οποία προφανώς 
και θα λειτουργήσει υπό 

συνθήκες που η φύση του 
αντικειμένου που θα ερευ-
νήσει επιβάλλει.

Γιατί μία τέτοια υπεύθυνη 
διαδικασία δεν μπορεί, δεν 
πρέπει να μετατραπεί σε κα-
τασκοπευτικό σήριαλ προς 
κομματική κατανάλωση. 
Ούτε, πολύ περισσότερο, να 
αποτελέσει αιτία υποβάθμι-
σης της εθνικής συμβολής 
της ΕΥΠ και υπονόμευσης 
πτυχών της εθνικής ασφά-
λειας.

Πρέπει η αλήθεια να ανα-
δειχθεί στις διαστάσεις που 
πραγματικά έχει. Μόνο έτσι 
θα μπορέσουμε να αντιμε-
τωπίσουμε τις διαχρονικές 
παθογένειες της υπηρεσίας 
πληροφοριών.

Προσωπικά θα είμαι ανοι-
χτός σε κάθε δημιουργι-
κή ιδέα που ενσωματώνει 
βέλτιστες πρακτικές από το 
εξωτερικό και θα ενισχύει 
τους μηχανισμούς λογο-
δοσίας μιας τόσο κρίσιμης 
υπηρεσίας για την ασφάλεια 
της χώρας.

Πρόθυμα, λοιπόν, θα συ-
ζητήσω προτάσεις που θα 
ενισχύουν τη διαφάνεια 
στη δράση των μυστικών 
μας υπηρεσιών χωρίς, προ-
φανώς, να εμποδίζουν την 
αποστολή τους. Ξεκινώντας, 
σίγουρα, από τις αυστηρότε-
ρες δικλίδες σε ό,τι αφορά 
τις νόμιμες επισυνδέσεις. 
Αυτό πρέπει να γίνει και θα 
γίνει αμέσως με Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου.

Έτσι, καταθέτω σήμερα 4 
πεδία αλλαγών που θα προ-
τείνει η κυβέρνηση:

1ον. Ενίσχυση της λογοδοσί-
ας της ΕΥΠ και της εποπτεί-
ας του κοινοβουλίου μέσω 
της Επιτροπής Θεσμών και 
Διαφάνειας.

2ον. Αναβάθμιση του ρόλου 
του Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφάλειας για την καλύτερη 
αξιοποίηση των πληροφορι-
ών και της ΕΥΠ.

3ον. Θωράκιση του πλαισίου 
νομίμων επισυνδέσεων για 
πολιτικά πρόσωπα.

4ον. Αλλαγές στο εσωτερικό 
της ΕΥΠ για την ενίσχυση 
του εσωτερικού ελέγχου, 
της διαφάνειας, της εξω-
στρέφειας και της εκπαίδευ-
σης του ανθρώπινου δυνα-
μικού της.

Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. 
Υπάρχουν πολλοί εχθροί της 
πατρίδας που καραδοκούν 
και θα ήθελαν μία αδύναμη 
Εθνική Υπηρεσία Πληροφο-
ριών. Και αν κάποιες σκοτει-
νές δυνάμεις εκτός Ελλάδας 
απεργάζονται οποιοδήποτε 
σχέδιο αποσταθεροποίησης 
της χώρας, να ξέρουν ότι η 
Ελλάδα είναι και ισχυρή και 
θεσμικά θωρακισμένη.

Ζούμε σε έναν επικίνδυνο 
κόσμο. Είμαστε όμως μια 
Δημοκρατική πολιτεία. 
Και έχουμε ιερή υποχρέωση 
να ισορροπούμε ανάμεσα 
στην ασφάλεια του τόπου 
και των πολιτών και στην 
προστασία των θεμελιωδών 
αρχών που προστατεύουν 
την ιδιωτική σφαίρα και το 
απόρρητο των επικοινωνι-
ών.

Εδώ και τρία χρόνια, άλλω-
στε, έχουμε αποδείξει ότι 
διδασκόμαστε από τις αστο-
χίες μας για να γινόμαστε 
καλύτεροι.
Εγώ, προσωπικά, δεν κρύ-
φτηκα ποτέ μπροστά σε 
δυσκολίες ή ευθύνες. Σε 
μία συχνά μοναχική αλλά 
σταθερή μάχη αυτοκριτικής 
και προσπάθειας διαρκούς 
βελτίωσης.

Χάνοντας, ίσως, προς στιγ-
μήν κάποιες μάχες με χρό-
νιες παθογένειες. Κερδί-
ζοντας, όμως, τον πόλεμο 
των μεγάλων στοιχημάτων. 
Και κυρίως, χωρίς να χάνω 
ποτέ μα ποτέ τον στόχο μιας 
ισχυρής, 
Δημοκρατικής, ευρωπαϊκής 
και εθνικά αυτοδύναμης Ελ-
λάδας.

Σε αυτόν τον δρόμο θα συ-
νεχίσω να πορεύομαι, ωστε 
να χτίσουμε όλοι μαζί ακόμη 
πιο στέρεους και ανθεκτι-
κούς στο χρόνο Δημοκρατι-
κούς θεσμούς.

Μητσοτάκης
Δεν γνώριζα για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, δεν θα 
το επέτρεπα
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Nέα προκήρυξη του ανα-
πτυξιακού νόμου για τον 
τουρισμό

Το Επιμελητήριο Καβά-
λας, μέλος του Ευρωπα-
ϊκού Δικτύου Στήριξης 
Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων, Enterprise Europe 
Network, σας ενημερώνει 
ότι, ανακοινώθηκε η 1 η  
Προκήρυξη του Καθεστώ-
τος «Ενίσχυση Τουριστικών 
Επενδύσεων» του Αναπτυ-
ξιακού Νόμου 4887/2022 
με ημερομηνία έναρξης της 
υποβολής αιτήσεων υπα-
γωγής επενδυτικών σχε-
δίων την 5η Σεπτεμβρίου 
2022 και ημερομηνία λή-
ξης του κύκλου υποβολών 
την 5η Δεκεμβρίου 2022.

Προβλέπεται ενίσχυση μέ-
χρι 75%, με βάση τον Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσε-
ων, ανάλογα με το μέγεθος 
της επιχείρησης και την πε-
ριοχή εγκατάστασης.
Σκοπός του παρόντος κα-
θεστώτος είναι η χορήγηση 
ενισχύσεων σε ένα ευρύ 
πεδίο τουριστικών επεν-
δύσεων που αφορούν κυ-
ρίως στη δημιουργία, την 
επέκταση και τον εκσυγ-
χρονισμό ολοκληρωμένης 
μορφής τουριστικών κα-
ταλυμάτων, με στόχο την 
αναβάθμιση της ποιότητας 
του τουριστικού προϊόντος

Συνολικός Προϋπολογι-
σμός
Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός του παρόντος 
καθεστώτος για το έτος 
2022 ανέρχεται σε εκα-
τόν πενήντα εκατομμύ-
ρια (150.000.000) ευρώ, 
εκ των οποίων εβδομή-
ντα πέντε εκατομμύρια 
(75.000.000) ευρώ αφο-
ρούν το είδος ενίσχυσης 
της φορολογικής απαλλα-
γής.

Τα λοιπά εβδομήντα πέντε 
εκατομμύρια (75.000.000) 
ευρώ αφορούν τα είδη ενί-
σχυσης της επιχορήγησης, 
της επιδότησης χρηματο-
δοτικής μίσθωσης και της 
επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απα-
σχόλησης και προέρχονται 

από τον Προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.

Δικαιούχοι
- Εμπορική εταιρία
- Συνεταιρισμός
- Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
- Κοινοπραξίες που ασκούν 
εμπορική δραστηριότητα,
- Δημόσιες και δημοτικές 
επιχειρήσεις και θυγατρικές 
τους υπό προϋποθέσεις

Υπαγόμενα επενδυτικά 
σχέδια
Τα υπαγόμενα, στο καθε-
στώς «Ενίσχυση Τουριστι-
κών Επενδύσεων», επενδυ-
τικά σχέδια αφορούν σε:

α) ίδρυση ή επέκταση ξε-
νοδοχειακών μονάδων 
τεσσάρων (4) τουλάχιστον 
αστέρων,

β) εκσυγχρονισμό ολοκλη-
ρωμένης μορφής ξενο-
δοχειακών μονάδων που 
ανήκουν ή αναβαθμίζο-
νται σε κατηγορία τριών 
(3) τουλάχιστον αστέρων, 
μετά πενταετία από την 
έναρξη λειτουργίας της 
μονάδας ή από την ημε-
ρομηνία ολοκλήρωσης της 
προηγούμενης επένδυσης 
εκσυγχρονισμού ολοκλη-
ρωμένης μορφής της μονά-
δας, καθώς και εκσυγχρονι-
σμό μη κύριων τουριστικών 
καταλυμάτων, εφόσον 
αναβαθμίζονται σε κατηγο-
ρία τριών (3) τουλάχιστον 
αστέρων,

γ) επέκταση και εκσυγ-
χρονισμό ολοκληρωμένης 
μορφής ξενοδοχειακών 
μονάδων που έχουν δια-
κόψει τη λειτουργία τους, 
με την προϋπόθεση ότι στο 
διάστημα διακοπής δεν έχει 
γίνει αλλαγή χρήσης του 
κτιρίου και ότι, μέσω της 
επέκτασης ή του εκσυγ-
χρονισμού ολοκληρωμένης 
μορφής αναβαθμίζονται σε 
κατηγορία τεσσάρων (4) 
τουλάχιστον αστέρων,

δ) ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμό ολοκληρω-
μένης μορφής τουριστικών 
οργανωμένων κατασκηνώ-

σεων (camping), τα οποία 
ανήκουν ή αναβαθμίζονται 
σε κατηγορία τριών (3) 
τουλάχιστον αστέρων,

ε) ίδρυση και εκσυγχρο-
νισμό ολοκληρωμένης 
μορφής ξενοδοχειακών 
μονάδων εντός χαρακτη-
ρισμένων παραδοσιακών 
ή διατηρητέων κτιρίων, τα 
οποία ανήκουν ή αναβαθμί-
ζονται σε κατηγορία τριών 
(3) τουλάχιστον αστέρων,

στ) ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμό σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων, 
όπως ορίζονται στον ν. 
4276/2014 (Α΄ 155), που 
κατατίθενται ως ενιαία σχέ-
δια, μη περιλαμβανομένων 
των προς μεταβίβαση ή μα-
κροχρόνια μίσθωση κτιρίων 
και εγκαταστάσεων,

ζ) ίδρυση και εκσυγχρονι-
σμό μη κύριων τουριστικών 
καταλυμάτων, εφόσον,

ζα) φέρουν διακριτικό τίτλο 
«ξενώνας φιλοξενίας»,

ζβ) υλοποιούνται εντός πα-
ραδοσιακών οικισμών σε 
μια από τις ακόλουθες πε-
ριοχές: i) ορεινές περιοχές, 
σύμφωνα με την κατηγο-
ριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
εκτός των δημοτικών ενο-
τήτων που συνιστούν μέ-
ρος του πολεοδομικού συ-
γκροτήματος της Αθήνας, 
ii) περιοχές που βρίσκονται 
σε απόσταση έως τριάντα 
(30)
χιλιομέτρων από τα τα σύ-
νορα, iii) νησιά με πληθυ-
σμό μικρότερο των τριών 
χιλιάδων εκατό (3.100) κα-
τοίκων,

ζγ) κατατάσσονται σε κα-
τηγορία πέντε (5) κλειδιών, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
12868/2018 (Β΄ 3119) 
απόφαση του Υπουργού 
Τουρισμού και ζδ) διατη-
ρούν ελάχιστο αριθμό είκο-
σι (20) ενοικιαζόμενων δω-
ματίων, η) ίδρυση, επέκταση 
και εκσυγχρονισμό ξενο-
δοχείων συνιδιοκτησίας 
(condo hotels), όπως ορί-
ζονται στον ν. 4276/2014, 
υπό την προϋπόθεση ότι η 
μεταβίβαση ή η μακροχρό-
νια μίσθωση ενισχυόμενων 
τμημάτων αυτών λαμβάνει 
χώρα μετά από τη λήξη 
της τήρησης των μακρο-
χρόνιων υποχρεώσεων του 
φορέα της επένδυσης, την 
επιφύλαξη της περ. (ζ) της 
παρ. 3 του άρθρου 25 του 
Ν.4887/2022.

Ελάχιστος Προϋπολογι-
σμός Επενδυτικών Σχε-
δίων
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος 

της επένδυσης για την υπα-
γωγή επενδυτικών σχεδίων 
στο καθεστώς Ενίσχυση 
Τουριστικών Επενδύσεων 
ορίζεται με βάση το μέγε-
θος του φορέα:

Τύποςεπιχείρησης
Μεγάλες Μεσαίες Μικρές 
Πολύ μικρές Συνεταιρισμοί, 
Κοιν.Σ.Επ., Ο.Π κλπ

Ελάχιστος προϋπολογι-
σμός
1.000.000 € 500.000 € 
250.000 € 100.000 € 
50.000 €

Είδη ενισχύσεων
- Φορολογική απαλλαγή
- Επιχορήγηση
- Επιδότηση χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης
- Επιδότηση κόστους δημι-
ουργούμενης απασχόλησης

Ποσοστά ενίσχυσης
Τα ποσοστά ενίσχυσης, 
σύμφωνα με τον νέο Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσε-
ων, παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα για την 
Περιφέρεια ΑΜΘ:

Το ποσοστά ενισχύσεων για 
τις επιλέξιμες δαπάνες των 
αρχικών επενδύσεων χορη-
γούνται με βάση τα ανώτα-
τα όρια εντάσεων του Χάρ-
τη Περιφερειακών

Ενισχύσεων ως εξής:
- Για τις πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, τα πο-
σοστά ενισχύσεων για όλα 
τα είδη κινήτρων, πλην της 
επιχορήγησης, χορηγούνται 
στο ανώτατο ποσοστό του 
Χάρτη Περιφερειακών Ενι-
σχύσεων.

Το κίνητρο της επιχορήγη-
σης χορηγείται στο ογδό-
ντα τοις εκατό (80%) του 
ανώτατου ορίου του Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσε-
ων. Ειδικά για τα επενδυ-
τικά σχέδια των ειδικών 
κατηγοριών ενισχύσεων, το 
κίνητρο της επιχορήγησης 
χορηγείται στο εκατό τοις 
εκατό (100%) του ανώτα-
του ορίου εκτός της περ. δ 
που χορηγείται στο ενενή-
ντα τοις εκατό (90%)

- Για τις μεσαίες και μεγά-
λες επιχειρήσεις τα κίνητρα 
χορηγούνται στο ογδόντα 
τοις εκατό (80%) του ανώ-
τατου ορίου του Χάρτη Πε-
ριφερειακών Ενισχύσεων. 
Ειδικά για τα επενδυτικά 
σχέδια των ειδικών κα-
τηγοριών ενισχύσεων, το 
κίνητρο της επιχορήγησης 
χορηγείται στο εκατό τοις 
εκατό (100%) του ανώτα-
του ορίου.

Ανώτατα ποσά ενίσχυ-

σης ανά επενδυτικό σχέ-
διο
α) Το συνολικό ποσό ενί-
σχυσης ανά επενδυτικό 
σχέδιο που υποβάλλεται 
από πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις δεν μπορεί να 
υπερβεί τα τρία εκατομμύ-
ρια ευρώ (3.000.000€) για 
όλα τα είδη ενισχύσεων,

β) Το συνολικό ποσό ενί-
σχυσης ανά επενδυτικό 
σχέδιο που υποβάλλεται 
από μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις δεν μπορεί να 
υπερβεί:

ι) τα τρία εκατομμύρια 
ευρώ (3.000.000€) για τις 
ενισχύσεις της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ή της επιδότησης του κό-
στους της δημιουργούμε-
νης απασχόλησης, καθώς 
και της επιχορήγησης στην 
περίπτωση της παρ. 4 του 
άρθρου 9 (ενισχύσεις για 
μεσαίες επιχειρήσεις στις 
Περιφερειακές Ενότητες 
της
Θράκης) και ιι) τα πέ-
ντε εκατομμύρια ευρώ 
(5.000.000€) για την ενί-
σχυση της φορολογικής 
απαλλαγής.

γ) Το συνολικό ποσό ενί-
σχυσης ανά επενδυτικό 
σχέδιο που αφορά τις επι-
λέξιμες δαπάνες εκτός πε-
ριφερειακών ενισχύσεων 
του άρθρου 7 δεν μπορεί 
να υπερβεί τις τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000,00) 
ευρώ, υπολογιζομένου 
εντός των ορίων των περι-
πτώσεων α και β.

δ) Το ανώτατο όριο, για τις 
μεσαίες και μεγάλες επιχει-
ρήσεις, των τριών εκατομ-
μυρίων ευρώ (3.000.000€) 
που αφορούν την ενίσχυση 
της επιδότησης χρηματο-
δοτικής μίσθωσης ή της 
επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απα-
σχόλησης ή και της επιχο-
ρήγησης στην περίπτωση 
της παρ. 4 του άρθρου 9 
(κεφαλαιακά κίνητρα), κα-
θώς και των πέντε εκατομ-
μυρίων ευρώ (5.000.000€) 
για την ενίσχυση της φορο-
λογικής απαλλαγής, εφαρ-
μόζεται και στην περίπτωση 
συνδυασμού των ενισχύσε-
ων.

Για το όριο των 3.000.000 
ευρώ υπολογίζεται αρ-
χικά η επιχορήγηση στην 
περίπτωση της παρ. 4 του 
άρθρου 9 (ενισχύσεις για 
μεσαίες επιχειρήσεις στις 
Περιφερειακές Ενότητες 
της Θράκης), εν συνεχεία η 
επιδότηση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (εφόσον ζητείται 
με την επενδυτική πρότα-

ση), και τέλος η φορολο-
γική απαλλαγή για το υπό-
λοιπο μέχρι τα 5.000.000 
ευρώ.

Οι παρεχόμενες σε κάθε 
φορέα επενδυτικού σχεδί-
ου ενισχύσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι ενι-
σχύσεις σε συνεργαζόμενες 
ή συνδεδεμένες επιχειρή-
σεις, δεν μπορεί να υπερ-
βούν σωρευτικά τα είκοσι 
εκατομμύρια (20.000.000) 
ευρώ για μεμονωμένη 
επιχείρηση και τα τριάντα 
εκατομμύρια (30.000.000) 
ευρώ για το σύνολο των 
συνεργαζόμενων ή συνδε-
δεμένων επιχειρήσεων.

2. Επιλέξιμες δαπάνες
α. Επενδυτικές δαπάνες σε 
ενσώματα στοιχεία ενεργη-
τικού
β. Επενδυτικές δαπάνες σε 
άυλα στοιχεία ενεργητικού
γ. Δαπάνες εκτός Περιφε-
ρειακών Ενισχύσεων μα 
επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει 
στο κόστος του επενδυ-
τικού σχεδίου είτε με ίδια 
κεφάλαια, είτε με εξωτε-
ρική χρηματοδότηση (είτε 
με συνδυασμό αυτών). Στο 
είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) του ενισχυόμενου 
κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου δεν πρέπει να πε-
ριλαμβάνεται κρατική ενί-
σχυση, δημόσια στήριξη ή 
παροχή.

Υποβολή Επενδυτικών 
σχεδίων
Η υποβολή των αιτήσεων 
πραγματοποιείται μέσω 
του ΠΣ.Αv ( https://opsan.
mindev.gov.gr ) Η ημερο-
μηνία έναρξης της υποβο-
λής αιτήσεων υπαγωγής 
επενδυτικών σχεδίων στο 
παρόν καθεστώς είναι η 5η 
Σεπτεμβρίου 2022. Ημε-
ρομηνία λήξης του κύκλου 
υποβολών ορίζεται η 5η 
Δεκεμβρίου 2022.

Αξιολόγηση επενδυτι-
κών σχεδίων
Η αξιολόγηση των επενδυ-
τικών σχεδίων εκκινεί από 
την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης και ολοκληρώ-
νεται με το αποτέλεσμα του 
ελέγχου αξιολόγησης από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης 
εντός προθεσμίας σαράντα 
πέντε (45) ημερών από τη 
λήξη του καθεστώτος. Οι 
ως άνω προθεσμίες ανα-
στέλλονται κατά τον μήνα 
Αύγουστο. Η αξιολόγηση 
του εύλογου κόστους και ο 
έλεγχος των δεικτών βαθ-
μολογίας διενεργούνται με 
τη μέθοδο της συγκριτικής 
αξιολόγησης.

Nέα προκήρυξη του αναπτυξιακού νόμου για τον τουρισμό
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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

ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ;
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Σημαδιακός

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

‘’Δεν πειράζει ’’απάντησε ‘’από το χώμα που έχουμε θα φτιάξουμε τα τσουκάλια μας΄’

Και απευθυνόμενος στους ίδιους αναφώνησε:
‘’Α! Πόσα πλούτη έχει η Ελλάδα μας’’

Έκπληκτοι αυτοί τον ρώτησαν ‘’που είναι;’’
‘’Στα σπλάχνα της γης μας είναι’’ απάντησε.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Είναι γνωστό ότι, τις σκέψεις του Δημόκριτου για τη  ζωή και το 
σύμπαν τις παραδέχτηκε τελικά η επιστήμη ύστερα από 2.500 χρό-
νια.  Για τον άνθρωπο  ο Δημόκριτος έλεγε: ‘’Δεν υπάρχει γέννηις 
και θάνατος ανθρώπων, παρά μόνο ένωση και χωρισμός στοιχείων, 
ότι η ψυχή του ανθρώπου αποτελείται από υλικά, όπως και το υπό-
λοιπο σώμα.’’

Ο Δημόκριτος για να τελειοποιήσει τις γνώσεις και τη μόρφωσή 
του, ταξίδεψε σε όλο το γνωστό κόσμο. Έτσι σπατάλησε όλη τη 
πατρική περιουσία και κατέληξε να ζει εις βάρος του αδερφού του 
Δαμάστου. Σύμφωνα με τον νόμο της πατρίδας του, έπρεπε να τι-
μωρηθεί για την σπατάλη, με μια τρομερή ποινή, να μείνει άταφος 
μετά το θάνατό του.
Τότε σκέφτηκε να απευθύνει στους συμπολίτες του διαβάζοντας 
δημοσίως ένα από τα καλύτερα συγγράμματα του με τον τίτλο 
‘’Μέγας διάκοσμος΄΄. Οι συμπολίτες του θεωρώντας ότι το έργο 
αυτό ήταν πολύ χρήσιμο για τη ζωή τους, εντυπωσιάστηκαν και τον 
βράβευσαν με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, που αποκατέστησε την 
πατρική περιουσία, απέφυγε μεταθανάτια προβλήματα και δίδαξε 
ότι η προσφορά ανταμοίβεται.

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….. 

Φέτος, πολλές μα-
νούλες είναι έτοι-
μες να πάνε για 

πρώτη φορά τα παιδάκια 
τους στο δημοτικό. Το άγ-
χος για την  ‘πρώτη’ μέρα’, 
για το πώς το παιδί θα δι-
αχειριστεί τη νέα πραγμα-
τικότητα και για το τι πρό-
κειται να επακολουθήσει 
καθώς τα δεδομένα πλέον 
είναι διαφορετικά, είναι 
απόλυτα λογικό και ανα-
πόφευκτο. Άλλωστε υπάρ-
χουν πολλά παραδείγματα 
που μας αποδεικνύουν ότι 
η μετάβαση από το νηπι-
αγωγείο στο Δημοτικό, 
μπορεί να επιφέρει αξεπέ-
ραστες δυσκολίες με ότι 
αυτό μπορεί να συνεπά-
γεται για την εκπαιδευτική 
εξέλιξη του κάθε παιδιού.
Ας πάρουμε λοιπόν τα 
πράγματα από την αρχή 
και να εξηγήσουμε ποια 
είναι πλέον αυτά τα και-
νούρια δεδομένα στη ψυ-
χοσύνθεση του παιδιού και 
τι θα πρέπει οπωσδήποτε 
να προσέξουμε:

Νέοι φίλοι, νέοι δάσκαλοι, 
νέοι στόχοι, τακτικό διάβα-
σμα είναι τα κύρια καινού-
ρια στοιχεία στη ζωή του. 
Επομένως, η ψυχολογική 
στήριξη των γονέων προς 
τα παιδιά είναι αναγκαία. 
Πρέπει να εξηγήσουν στο 
παιδί τη νέα κατάσταση, 
το τι θα συναντήσει, ότι θα 
μπουν νέοι άνθρωποι στη 
ζωή του, να του εξηγή-
σουν το νέο του ρόλο  και 
να του λύσουν κάθε απο-
ρία που του προκύπτει. 

Δεν πρέπει να αγνοήσου-
με το γεγονός ότι οι κοι-
νωνικές και ακαδημαϊκές 
δεξιότητες των παιδιών 
αυτά τα πρώτα χρόνια στο 
σχολείο είναι πολύ συχνά 

μεταβαλλόμενες και θα 
μπορούσαμε μάλιστα να 
τις χαρακτηρίσουμε σχετι-
κά ‘εύπλαστες’. Με άλλα 
λόγια είναι ένα κρίσιμο 
σημείο στο οποίο χτίζονται 
γερές βάσεις για να ανα-
πτυχθεί σωστά το μαθησι-
ακό του επίπεδο και να του 
ανοιχτούν οι ορίζοντες. 

Επίσης είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό να υπάρχει μια 
μεγάλη σταθερότητα σχέ-
σεων μεταξύ σχολείου και 
οικογένειας. Το παιδί δεν 
πρέπει να λαμβάνει διφο-
ρούμενα μηνύματα. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι πρέπει 
να τηρεί σαφείς κανό-
νες  για να μπορέσει να 
αισθανθεί ασφάλεια, να 
αισθανθεί αυτοπεποίθηση 
αλλά και να του καλλιερ-
γηθεί η αίσθηση του σω-
στού και του λάθος για 
τον τρόπο που πράττει και 
σκέφτεται. Άλλωστε ένας 
από τους κύριους στόχους 
μας είναι να μην καλλιερ-
γηθεί άγχος στο παιδί που 
θα του παρεμποδίσει κοι-
νωνικές δεξιότητες και θα 

επιβραδύνει τους ρυθμούς 
της μαθησιακής του ανά-
πτυξης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Η κυρία Ρ.Τ ρωτάει: ‘’ Το 
παιδί μου φέτος ξεκινάει 
το Δημοτικό. Θεωρώ ότι 
είναι αρκετά δυναμική και 
φοβάμαι μήπως δεν μπο-
ρέσει εύκολα να κάνει φι-
λίες όπως επίσης μήπως 
δυσκολευτώ να τη πείσω 
να διαβάζει. Δεν έχω άλλο 
παιδί οπότε είναι η πρώτη 
μου εμπειρία. Τι να προσέ-
ξω; ΄΄

Αγαπητή κυρία,

Τα δυναμικά παιδιά είναι 
αυτά που τις περισσότερες 
φορές μας εκπλήσσουν 
πολύ ευχάριστα. Ο λόγος 
είναι ότι τα δυναμικά παι-
διά έχουν έντονη προσω-
πικότητα, πείσμα και διεκ-
δικούν αυτό που θέλουν. 
Όλα αυτά είναι θεμιτά, αρ-
κεί να εκπαιδευτούν να δι-
εκδικούν πράγματα που θα 
τους ωφελούν και να ην 
επηρεάζονται από πράγ-
ματα που τους αποπροσα-
νατολίζουν από την επιτυ-
χία. Επειδή λοιπόν η νέα 
πραγματικότητα θα την 
επηρεάσει σίγουρα, χρει-
άζεται η συμβολή σας στη 
διακριτική αλλά και σαφή 
οριοθέτηση της. Πρέπει 
να της εξηγήσετε απόλυτα 
τι θα συναντήσει και για 
πιο λόγο και από κοινού 
να βγάλετε κανόνες που 
θα πρέπει να τηρούνται 
οπωσδήποτε. Η επιμονή 
και η υπομονή είναι οι κα-
λύτεροι φίλοι και  σύμμα-
χοί σας.

Ευχές για επιτυχία 

‘’…η μετάβαση 
από το νηπιαγω-
γείο στο Δημο-
τικό, μπορεί να 
επιφέρει αξεπέ-
ραστες δυσκο-
λίες με ότι αυτό 
μπορεί να συνε-
πάγεται για την 
εκπαιδευτική 
εξέλιξη του κάθε 
παιδιού…’’
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Ο Βίκτορ θρηνεί τη νε-
κρή γυναίκα του Να-
ταλία Κολέσνικ, ενώ 
οι διασώστες περιμέ-
νουν να κλείσουν τον 
νεκρόσακο. Είχε βγει, 
όπως έκανε κάθε από-
γευμα, για να ταΐσει 
τις γάτες στη γειτο-
νιά της στο Χάρκοβο, 
όταν οι Ρώσοι άρχι-
σαν να βομβαρδίζουν. 
[A.P. Photo / Evgeniy 
Maloletka]

Ο Ευγένιος Μαλολέτκα, ο 
Ουκρανός φωτορεπόρτερ 
που απαζθανατίζει τον 
πόλεμο, μίλησε στην «Κ» 
από το μέτωπο

Το απόγευμα μιας ζεστής 
Πέμπτης σε μια κατοικη-
μένη γειτονιά στο Χάρ-
κοβο, η Ναταλία Κολέ-
σνικ βγήκε να κάνει κάτι 
συνηθισμένο, να ταΐσει 
τις γάτες, όταν άρχισαν 
οι βομβαρδισμοί. Αλλά 
δεν υπάρχει τίποτα «συ-
νηθισμένο» στη ζωή 
κοντά στη γραμμή του 
μετώπου στην Ουκρα-
νία. Εγινε το ένα από τα 
τρία πτώματα αμάχων 
πολιτών. Ο άντρας της, 
Βίκτορ, έτρεξε σοκαρι-
σμένος. Δεν ήθελε να 
την αφήσει να φύγει. Της 
χάιδεψε το κεφάλι.

«Μπαμπά, αυτό είναι», 
είπε ο γιος του, Ολεξά-
ντερ, παρακολουθώντας 
τους διασώστες που 
περίμεναν να κλείσουν 
τη σακούλα με το πτώ-
μα. «Είναι νεκρή. Σήκω 
πάνω».

«Δεν καταλαβαίνεις;» 
ρώτησε ο πατέρας του.

«Τι δεν καταλαβαίνω;» 
είπε ο γιος. «Αυτή είναι η 
μητέρα μου. Μπαμπά, σε 
παρακαλώ. Μπαμπά, σε 
παρακαλώ».

Ο Ευγένιος Μαλολέτκα 
αποτύπωσε τον διάλο-
γο και τη σκηνή. Ο Ζένια 
για τους φίλους. Ου-
κρανός φωτορεπόρτερ. 
Σχεδόν κανείς από το 
ευρύ κοινό δεν γνωρίζει 
το όνομά του, ωστόσο 
οι περισσότεροι, στην 
Ελλάδα και στον κόσμο, 
έχουμε δει τις φωτογρα-
φίες που τραβάει από 
την αρχή του πολέμου, 
στις 24 Φεβρουαρίου 
του 2022, αποτυπώνο-
ντας σπαρακτικές στιγ-
μές, θραύσματα της 
ουκρανικής καθημερινό-
τητας που δημιουργεί η 
ρωσική επιθετικότητα. 
Νεκρά σώματα φίλων, 
συγγενών, παιδιών, που 
σηματοδοτούν αδια-
νόητες απώλειες, ανεί-
πωτο ψυχικό άλγος για 
τους ζωντανούς, με τα 
κατεστραμμένα κτίρια, 
άλλοτε εστίες μιας ειρη-
νικής καθημερινότητας, 
να γίνονται φόντο ενός 
ζοφερού παρόντος: «Για 
εμάς είναι σημαντικό οι 
Ελληνες, άλλοι φωτο-
γράφοι και δημοσιογρά-
φοι, ο κόσμος… να δει τι 
συνέβη στη Μαριούπολη, 
να δει αυτά που είδαν τα 
δικά μας μάτια», εξηγεί ο 
Ζένια Μαλολέτκα.

Μιλήσαμε τηλεφωνικά 
ενώ ήταν στο Χάρκοβο. 
Πώς νιώθει πίσω από 
τον φακό τη στιγμή που 
τραβάει τους αλλόφρο-
νες γονείς να μεταφέ-
ρουν το σώμα του άψυ-
χου παιδιού τους στο 
νοσοκομείο, αποτυπώ-
νοντας το απελπισμένο 
βλέμμα που συνυπάρχει 
με την αδιόρατη ελπίδα 
του «λάθους»;

«Θα μπορούσα να σας 
πω ότι συμβαίνει κάτι 
σαν μπάνιο αγνότητας, 
κάτι που σε κάνει να ξε-
χωρίζεις το σημαντικό 

της ζωής, αλλά αυτό που 
νιώθω είναι μόνο πόνος. 
Είναι ό,τι νιώθουν όλοι οι 
Ουκρανοί, οι φίλοι των 
χαμένων, οι συγγενείς. 
Ολοι έχουμε χάσει κάτι, 
κάποιον, όλοι χάνουμε 
κάτι καθημερινά. Το σπίτι 
μου στο Μπιριντιάνσκ, η 
πόλη μου στην περιοχή 
της Ζαπορίζια δυτικά της 
Μαριούπολης, βρίσκεται 
υπό κατοχή».

_______
«Μιλάμε για έναν πό-
λεμο πυροβολικού. 
Αυτή τη στιγμή, ένα 
5% των στρατιωτών 
μάχεται με τα όπλα 
του και το 95% του 
πολέμου διεξάγεται με 
το πυροβολικό».

_______
– Βρίσκεσαι πολύ συ-
χνά στην πρώτη γραμ-
μή. Φοβάσαι; Πώς το 
αντιμετωπίζεις; Κοι-
μάσαι τα βράδια;

– Προσπαθώ να κρατάω 
τον εαυτό μου σε μια συ-
γκροτημένη ψυχολογική 
κατάσταση, να προσέχω 
και να κοιμάμαι, αλλά 
την ίδια στιγμή να το 
αντιμετωπίζω και κάπως 
σαν παιχνίδι σε καζίνο. 
Αν είναι να τύχει ας τύχει. 
Δεν γίνεται να μην κάνω 
αυτήν τη δουλειά. Φυ-
σικά φοβάμαι. Είναι κοι-
νότοπο ίσως αυτό που 
θα πω, αλλά πρέπει να 
φοβάσαι. Σε αυτόν τον 
πόλεμο είναι επικίνδυνο 
να βρίσκεσαι στην πρώτη 
γραμμή, όμως πρέπει να 
πω ότι ο δρόμος για να 
φτάσεις εκεί είναι ακό-
μη πιο επικίνδυνος, εί-
ναι εφιάλτης. Υπάρχουν 
φορές που για να φτά-
σεις να μιλήσεις με τους 
στρατιώτες νιώθεις σαν 
ποντίκι σε κλουβί, έρ-
μαιο, ένας συνεχής στό-

χος. Δεν ξέρεις πότε θα 
σε πετύχουν. Σχεδόν όλα 
γίνονται κάτω από τον 
έλεγχο των drones, οπό-
τε όπου βλέπουν, ακούν, 
παρακολουθούν ότι κι-
νείται κάτι, δεν ενδιαφέ-
ρει εάν είναι αυτοκίνητο, 
άνθρωπος ή εχθρός. Κι-
νείσαι, σκοπεύουν, βομ-
βαρδίζουν.

Μιλάμε για έναν πόλε-
μο πυροβολικού. Αυτή 
τη στιγμή, ένα 5% των 
στρατιωτών μάχεται με 
τα όπλα του και το 95% 
του πολέμου διεξάγε-
ται με το πυροβολικό. Ο 
ήχος που καταγράφεται 
συνεχώς είναι αυτός των 
βομβαρδισμών, επικίν-
δυνος βέβαια αλλά και 
φοβερά σκληρός. Και 
δεν χρειάζεται να πη-
γαίνεις προς την πρώτη 
γραμμή ή να βρίσκεσαι 
εκεί διότι η Ρωσία, που 
διαβεβαιώνει ότι χτυπά-
ει μόνο στρατιωτικούς 
στόχους –και καταλαβαί-
νουμε ότι έχει ανάγκη να 
το κάνει αυτό για λόγους 
εσωτερικής προπαγάν-
δας, για τους Ρώσους–, 
πλήττει συνεχώς πολιτι-
κές υποδομές: σχολεία, 
πανεπιστήμια, γειτονιές 
αμάχων. Και δεν το έκα-
ναν μια φορά γιατί αστό-
χησαν, τυχαία. Το κάνουν 
συνεχώς και είμαστε 
μάρτυρες σε αυτό. Δεν 
τους κοστίζει τίποτα, δεν 
ενδιαφέρονται.

– Πώς νιώθεις για 
τους Ρώσους;

– Δεν νιώθω τίποτα! 
Απλώς προτιμώ να είμαι 
Ουκρανός! Είναι πολύ 
πιο ασφαλές (γελάει). 
Οι Ρώσοι δεν σκοπεύ-
ουν καλά και δεν πετυ-
χαίνουν τον στόχο τους 
εύκολα, καταπατούν 
συμφωνίες και κανόνες. 
Δύo φορές υπογράψαμε 

συμφωνίες, τις καταπά-
τησαν την άλλη ημέρα. 
Εμείς τους ξέρουμε από 
το παρελθόν· προετοι-
μαζόμασταν οκτώ χρό-
νια γι’ αυτόν πόλεμο. 
Θα θέλαμε να τον απο-
φύγουμε, αλλά τελικά το 
γεγονός ότι ένα κομμάτι 
του στρατού μας προ-
ετοιμαζόταν ήταν καλό 
για όλους μας. Ο κόσμος 
δεν είχε καταλάβει τι συ-
νέβαινε στην Ουκρανία 
από το 2014 και μετά, 
νομίζω ότι τώρα έχει αρ-
χίσει να αντιλαμβάνεται 
ότι δεν είναι μια επιχεί-
ρηση περιορισμένης κλί-
μακας σε μια γωνιά του 
κόσμου. Αυτός ο πόλε-
μος όσο πάει θα γίνεται 
και πιο σκληρός…

Βραβείο για την κάλυ-
ψη της Μαριούπολης

Τον Φεβρουάριο και τον 
Μάρτιο του 2022, κατά 
τη διάρκεια της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρα-
νία, οι συνεργάτες του 
Associated Press Μι-
σλάβ Τσερνόβ και Ευγέ-
νιος Μαλολέτκα έμειναν 
στη Μαριούπολη και οι 
φωτογραφίες τους χρη-
σιμοποιήθηκαν εκτενώς 
από τα δυτικά μέσα ενη-
μέρωσης για την κά-
λυψη της κατάστασης. 
Στις 23 Μαΐου 2022, ο 
Μαλολέτκα μαζί με τον 
Τσερνόβ και τη Βασιλική 
Στεπανένκο απέσπασαν 
το διεθνές δημοσιογρα-
φικό βραβείο Knight από 
το ICFJ (International 
Center For Journalists) 
και στις 29 Μαΐου ο 
Μαλολέτκα τιμήθηκε 
με το Διεθνές Βραβείο 
Φωτοδημοσιογραφίας 
Γιάννης Μπεχράκης από 
το Athens photo World, 
που δραστηριοποιείται 
από το 2019 υπό την 
καλλιτεχνική διεύθυνση 
του Θανάση Σταυράκη. 

«Το όνομα του εκλιπό-
ντος Γιάννη Μπεχράκη 
φέρει τη σφραγίδα της 
υψηλής ποιότητας της 
παγκόσμιας φωτοδημο-
σιογραφίας και είναι μια 
εξαιρετική τιμή να το πα-
ραλαμβάνεις από τη γυ-
ναίκα του, ως ο πρώτος 
Ουκρανός που τιμάται 
με αυτό σε μια εκδήλω-
ση όπου συναντάς την 
πιο υψηλή ποιότητα, όχι 
μόνον ως προς την τέ-
χνη αλλά ως προς την 
αξιοπιστία του φωτορε-
πορτάζ», λέει ο Ζένια. «Η 
τραγωδία της Μαριούπο-
λης θα μείνει για πάντα 
μια τεράστια ουλή στην 
καρδιά μου. Το βραβείο 
είναι η αναγνώριση της 
δουλειάς όλων των δη-
μοσιογράφων και ειδικά 
των Ουκρανών, οι οποί-
οι προσπαθούν να πουν 
στον κόσμο τι συμβαίνει 
στη χώρα μας και ένας 
τρόπος απόδοσης δικαι-
οσύνης για τους χιλιάδες 
νεκρούς ενός παράλο-
γου πολέμου».

Σίσσυ Αλωνιστιώτου

Ο φωτορεπόρτερ Ευγέ-
νιος Μαλολέτκα.[MAXIM 

DONDYUK]

Ο φωτορεπόρτερ Ευγέ-
νιος Μαλολέτκα.[MAXIM 

DONDYUK]

Ο Ουκρανός φωτογράφος Ευγένιος Μαλολέτκα
«Πίσω από τον φακό νιώθω μόνο πόνο»
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Η γερμανική εταιρία 
Next.e.Go «εξετάζει» 
επίσης και την Κοζά-
νη - Ποια τα συγκριτικά 
«ατού» των δύο πόλεων 
- Γιατί ήδη απορρίφθη-
καν Βόλος και Πάτρα

ΗNext.e.Go είναι μία 
γερμανική εταιρεία που 
κατασκευάζει αμιγώς 
ηλεκτρικά οχήματα, που 
προορίζονται κυρίως για 
αστικές μετακινήσεις. 
Μπορεί ακόμα να μην 
έχουμε δει στην Ελλάδα 

να κυκλοφορούν τα αυ-
τοκίνητά της αλλά είναι 
ήδη γνωστή στο ευρύ 
κοινό, καθώς από το 
2020 έχει εκδηλώσει εν-
διαφέρον να κατασκευ-
άσει το δικό της εργο-
στάσιο παραγωγής στη 
χώρα μας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με 
τα στοιχεία που έχουν 
δει το φως της δημοσι-
ότητας, η επένδυση που 
θα γίνει θα ξεπεράσει τα 

100 εκατομμύρια ευρώ. 
Αυτό σημαίνει πως το 
εργοστάσιο θα απασχο-
λεί σχεδόν 1.000 εργα-
ζομένους ενώ έμμεσα θα 
ξεπερνούν τους 5.000. Η 
ετήσια παραγωγή οχη-
μάτων υπολογίζεται με-
ταξύ 30.000 – 45.000 
μονάδων, νούμερο ιδιαί-
τερα υψηλό για παραγω-
γή οχημάτων στην Ελλά-
δα που αυτήν την στιγμή 
παράγει ελάχιστα για την 
αυτοκινητοβιομηχανία.

Τα παραπάνω λίγο πολύ 
τα γνωρίζουμε ή κάτι 
έχουμε ακούσει. Στην 
πραγματικότητα, δεν 
έχουμε δει ακόμα πρά-
ξεις, γεγονός που οφεί-
λεται σε δύο σημαντι-
κούς παράγοντες. Την 
πανδημία και τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, καθώς 
πολλοί προμηθευτές της 
γερμανικής εταιρείας 
έχουν έδρα στη χώρα 
που βρίσκεται σε εμπό-
λεμη κατάσταση μετά 
την εισβολή της Ρωσίας.

Δύο υποψήφιες πό-
λεις

Σύμφωνα με απόλυτα 
ασφαλείς πληροφορίες, 
αυτήν τη στιγμή υπάρ-
χουν δύο υποψήφιες πε-
ριοχές που θα κατασκευ-
αστεί το εργοστάσιο: Η 
Καβάλα και η Κοζάνη.

Μέσα στο καλοκαίρι θα 
έχει ξεκαθαριστεί ποια 
θα φιλοξενήσει το ερ-

γοστάσιο αυτοκινήτων 
της Next.e.Go. Η Καβά-
λα διαθέτει λιμάνι και 
εξυπηρετεί σημαντικές 
ανάγκες, ενώ η Κοζάνη 
μπορεί να μην διαθέτει 
υποδομές (π.χ. λιμάνι, 
σταθμός τρένων κ.λπ.) 
αλλά βρίσκεται σε τέτοιο 
σημείο που δίνει κίνητρα 
για επενδύσεις.

Η τελική απόφαση θα 
παρθεί εντός του καλο-
καιριού, καθώς πρόθεση 
των Γερμανών είναι να 
ξεκινήσουν το χτίσιμο 
του εργοστασίου το φθι-
νόπωρο.

Απορρίφθηκαν Βόλος 
και Πάτρα

Το αρχικό πλάνο ήταν 
το εργοστάσιο να κατα-
σκευαστεί  στον Βόλο ή 
στην  Πάτρα. Η πρώτη 
περίπτωση απορρίφθη-
κε γιατί δε μπορούσε να 
καλύψει τις ανάγκες του 
εργοστασίου, η θαλάσ-
σια υποδομή της πόλης, 

ενώ στην δεύτερη περί-
πτωση, το τελικό budget 
θα ανέβαινε αρκετά 
ψηλά.

Να σημειώσουμε πως 
σύμφωνα με τις αρχι-
κές προβλέψεις η τιμή 
του e.Go Life, όπως θα 
ονομάζεται ένα από τα 
πιο δημοφιλή μοντέλα 
τη μάρκας, θα κυμαίνε-
ται στην Ελλάδα κοντά 
στα 20.000 ευρώ (με την 
επιδότηση).

Το σίγουρο είναι πως το 
project της Next.e.Go 
συνεχίζει κανονικά αλλά 
καθυστερεί λόγω των 
συνθηκών που επικρα-
τούν σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Υπομονή και τους 
επόμενους μήνες θα 
μάθουμε περισσότερες 
πληροφορίες και λεπτο-
μέρειες για τη μεγάλη 
όπως και εξίσου σημα-
ντική επένδυση για την 
Ελλάδα.

Πηγή: newsauto.gr

Η Καβάλα «υποψήφια» για τη φιλοξενία εργοστασίου αυτοκινή-
των που θα «φέρει» 1.000 νέες θέσεις εργασίας!

Πρόσφατη δικαστική 
απόφαση έκανε δεκτό το 
αίτημα του πατέρα για 
απαγόρευση αλλαγής 
του τόπου διαμονής του 
παιδιού και απόρριψη 
αιτήματος μητέρας δη-
μοσίου υπαλλήλου για 
μεταβολή του τόπου δι-
αμονής του 6,5 ετών τέ-
κνου τους

Ένα θέμα που προφανώς 
ενδιαφέρει διαζευγμέ-
νους γονείς με παιδιά 
αντιμετώπισε πρόσφατα 
Δικαστήριο της Καβάλας. 
Στο πλαίσιο συζητήσεως 
προσωρινής διαταγής, 
δέχτηκε το αίτημα του 
πατέρα και υπό το πρί-
σμα του ν. 4800/2021 
(«Νέο Οικογενειακό Δί-
καιο») ανέθεσε τη συνε-
πιμέλεια του τέκνου στον 

ίδιο και τη μητέρα, ήτοι 
και στους δύο γονείς!
Παράλληλα, το Δικαστή-
ριο απέρριψε το αίτημα 
της μητέρας για μεταβο-
λή του τόπου διαμονής 
του παιδιού σε όμορη 
Περιφερειακή Ενότητα, 
όπου θα μετακόμιζε η 
ίδια, με την αιτιολογία 
ότι αυτό δεν αποσκοπεί 
στο βέλτιστο συμφέρον 
του τέκνου.

Την υπόθεση χειρίστηκε 
ο δικηγόρος Καβάλας 
Σταύρος Καϊτατζής, ο 
οποίος ανέφερε σχετικά 
τα εξής:

«με τον εν λόγω νόμο ει-
σάγεται, κατά το πρότυπο 
των σύγχρονων νομο-
θεσιών, ο κανόνας ότι η 
γονική μέριμνα μετά τον 
χωρισμό των γονέων 
συνεχίζει να συνασκείται 
και από τους δύο γονείς, 
όπως συμβαίνει και κατά 
τη διάρκεια της έγγαμης 
συμβίωσης. Τούτο μάλι-
στα είναι υποχρεωτικό 
υπό την έννοια ότι εφαρ-
μόζεται αυτομάτως κι εκ 
του νόμου, ακόμη κι αν 
δεν συμφωνεί ο ένας γο-
νέας.

Αντιθέτως, παρέκκλιση 
από τον κανόνα αυτό, 
οπότε και αποφασίζει το 
Δικαστήριο (άρθρο 1514 
παρ. 2 ΑΚ), γίνεται μόνον 
αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γο-
νικής μέριμνας εξαιτίας 
συστηματικής και επανα-
λαμβανόμενης διαφωνίας 
των γονέων, ιδίως αν ο 
γονέας αδιαφορεί ή δεν 
συμπράττει σε αυτήν, ή 
δεν τηρεί την υπάρχουσα 
συμφωνία για την άσκη-
ση ή τον τρόπο άσκηση 
της γονικής μέριμνας ή 
αν η συμφωνία είναι αντί-
θετη προς το συμφέρον 
του τέκνου ή αν η γονική 
μέριμνα ασκείται αντίθετα 
προς το συμφέρον του 

τέκνου, κι αφού οι γονείς 
έχουν προσφύγει στη 
διαδικασία της διαμεσο-
λάβησης, εξαιρουμένων 
των περιπτώσεων ενδο-
οικογενειακής βίας.

Τονίζεται, ωστόσο, ότι οι 
γονείς, υπό το νέο  νομι-
κό καθεστώς, αν συμφω-
νούν μπορούν να παρεκ-
κλίνουν (άρθρο 1513 ΑΚ) 
από τον κανόνα της από 
κοινού άσκησης της γονι-
κής μέριμνας. 

Στην περίπτωση αυτή, 
δεν προσφεύγουν στο δι-
καστήριο, αλλά με έγγρα-
φο βέβαιης χρονολογίας 
μπορούν να ρυθμίζουν 
διαφορετικά την κατανο-
μή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την 
άσκησή της σε έναν απ’ 
αυτούς, να καθορίζουν 
τον τόπο διαμονής του 
τέκνου τους, με τον γονέα 
που θα διαμένει, καθώς 
και τον τρόπο επικοινωνί-
ας του με τον άλλο γονέα, 
σύμφωνα με το άρθρο 
1514 παρ. 1 εδ. α΄ ΑΚ.

Συμφωνία των γονέων 
απαιτείται και μάλιστα έγ-
γραφη για την μεταβολή 
του τόπου διαμονής του 
τέκνου τους, σε αντίθε-
ση με την προϊσχύσασα 
διάταξη, όπου ήταν αρ-
κετή και η προφορική 
συμφωνία. Σε περίπτωση 
μη συμφωνίας, ο γονέας 
οφείλει να προσφύγει στο 
δικαστήριο για την έκδο-

ση δικαστικής απόφασης, 
ενώ τυχόν μονομερής 
ενέργειά του θα συνιστά 
κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
Σκοπός είναι η μη απο-
ξένωση του γονέα που 
ασκεί το δικαίωμα επι-
κοινωνίας, καθώς η ση-
μαντική μετακίνηση του 
τέκνου είναι πρόδηλο ότι 
θα επηρεάσει ουσιωδώς 
το δικαίωμά του.

Είναι εμφανές ότι οι αλ-
λαγές που επέφερε ο ν. 
4800/2021, ο οποίος 
αποσκοπεί στην εξυπηρέ-
τηση του βέλτιστου συμ-
φέροντος του τέκνου δια 
της ενεργού παρουσίας 
και των δύο γονέων κατά 
την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ευ-
θύνης τους έναντι αυτού, 
άρχισαν να κάνουν την 
εμφάνισή τους στη νομο-
λογία των δικαστηρίων 
της χώρας. Η μετάβαση 
από το μοντέλο της απο-
κλειστικής επιμέλειας του 
τέκνου σε εκείνο της από 
κοινού άσκησής της είναι 
πλέον γεγονός.

Η νομοθέτηση έγινε. Η 
Δικαιοσύνη εφαρμόζει. 
Πλέον, η επόμενη ημέρα 
ανήκει στους γονείς, οι 
οποίοι οφείλουν να επι-
δείξουν υπευθυνότητα, 
σωφροσύνη και συνερ-
γασία προς το σκοπό υλο-
ποίησης του βέλτιστου 
συμφέροντος του τέκνου 
τους».

Συνεπιμέλεια
Πλέον, ο «κανόνας» και στην Καβάλα!



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 13ΓΕΓΟΝΟΤΑinfo@enachannel.gr

ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΘΑΣΟ

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

Υπό πλήρη έλεγχο έχει 
τεθεί πλέον η φωτιά 
στη Θάσο. Με το πρώτο 
φως της ημέρας, εναέρια 
μέσα ξεκίνησαν ρίψεις 
νερού, ενώ καθ’ όλη τη 
διάρκεια της νύχτας, οι 
επίγειες δυνάμεις πυρό-
σβεσης κατέβαλαν κάθε 
προσπάθεια ώστε να μην 
υπάρξουν αναζωπυρώ-
σεις.

ΣΥΝΕΧΕΙΣ  ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ
Εναέρια λήψη από την επόμενη μέρα της φωτιάς στην Ποταμιά Θάσου

Ένα γραφικό με δορυ-
φορικές εικόνες από τη 
φωτιά στη Θάσο έφτια-
ξε ο γραφίστας Θωμάς 
Δουκινίτσας.

Δείχνει το σημείο που 
έπιασε φωτιά και την 
έκταση που απλώθηκε 
σε Ποταμιά και Κοίνυρα 
το πύρινο μέτωπο.

Αυτή η έκταση κάηκε στην Ποταμιά Θάσου (Γράφημα)

Σε ύφεση βρίσκεται η 
πυρκαγιά στη Θάσο, 
σύμφωνα με την Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία.

Όπως ανήρτησε ο Αντι-
περιφερειάρχης Καβά-
λας Αλέξης Πολίτης :

Η τιτάνια μάχη νίκησε 
(προς ώρας) τη φωτιά 
στη Θάσο μας!
Η νύχτα αναμένεται 
δύσκολη και ο κίνδυ-
νος είναι ακόμα υπαρ-
κτός! Δεν τα παρατά-
με, συνεχίζουμε!

Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στην Ποταμιά Θάσου – Σημαντική η αρωγή των εναέριων μέσων

Σε ύφεση βρίσκεται η 
φωτιά που ξέσπασε το 
βράδυ της Τετάρτης 
στη Σκάλα Ποταμιάς 
της Θάσου.

Νωρίτερα οχήματα του 
Στρατού και μηχανήματα 
διάνοιξης δρόμων συνέ-
δραμαν στο έργο της κα-
τάσβεσης της πυρκαγιάς, 
βοηθώντας τα πεζοπόρα 
τμήματα να προσεγγί-
σουν μέσα στη δύσβατη 
περιοχή όσο πιο κοντά 
γίνεται στα μέτωπα της 
φωτιάς

Δήμαρχος Θάσου 
“Είναι ξεκάθαρος εμπρησμός, πολύ καλύτερη η εικόνα τώρα”

Στη Θάσο η κατάστα-
ση με τη φωτιά είναι 
αυτή την ώρα (17:00) 
πολύ βελτιωμένη. Οι 
συνθήκες είναι καλές, 
δεν υπάρχει άνεμος 
και το μέτωπο έχει πε-
ριοριστεί στην κοιλά-
δα, πριν από την ανα-
τολική και τη νότια 
κορυφογραμμή.

Τα εναέρια εξακολου-
θούν να επιχειρούν σε 
διαδοχικά κύματα των 8 
(συνολικά 16 εναέρια). 
Κάνουν συνεχείς ρίψεις 
στην ανατολική κορυ-
φογραμμή, πάνω από τη 
Σκάλα Ποταμιάς και στη 
δυτική πλευρά. Σε αυτές 
τις δύο περιοχές ανα-
πτύσσονται τα επίγεια 
μέσα για να οριοθετή-

σουν τη φωτιά.

Όπως υπογράμμισε σε 
δηλώσεις του στο ENA 
Channel ο Υπουργός 
Άμυνας και βουλευτής 
Καβάλας της Ν.Δ Νίκος 
Παναγιωτόπουλος στό-
χος όλων είναι να τεθούν 
υπό έλεγχο όλα τα πύρι-
να μέτωπα πριν πέσει το 
φως του ήλιου.

Αυτοψία του ΥΠΕΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου στα πύρινα μέτωπα της Θάσου
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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:

Χοιρινή μπριζόλα με πληγούρι και σάλτσα τομάτας

Συνταγή για

Χοιρινή μπριζόλα με πληγούρι και σάλτσα τομάτας
 

Διάρκεια συνταγής: 30’
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη

Υλικά 
• 4 μπριζόλες χοιρινές
• 500 γρ. πληγούρι
• 3 κρεμμύδια
• 2 σκ. σκόρδο
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 πράσινη πιπεριά
• 1 κολοκυθάκι
• 1 καρότο
• 5 τομάτες
• 1 κλωναράκι σέλινο (μόνο τα φύλλα)
• 1/4 ματσάκι μαϊντανό
• 2 κλωναράκια παντζάρι (χωρίς τα φύλλα)
• Αλάτι - πιπέρι - κύμινο - μπαχάρι - κόκκινη πάπρικα - κουρκουμά
• Ελαιόλαδο
• Νερό

Εκτέλεση
Ζεσταίνουμε τις μπριζόλες σε δυνατή φωτιά χωρίς να προσθέσουμε 
λάδι και ροδίζουμε και από τις δύο πλευρές για 4 λεπτά.

Ρίχνουμε όλα τα λαχανικά, ανακατεύουμε για 1 λεπτό και προσθέτουμε 
το ελαιόλαδο και το σκόρδο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά αρκετά και 
σιγομαγειρεύουμε για 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν κάπως οι 
πιπεριές, ανακατεύοντας τακτικά. 

Προσθέτουμε τον μαϊντανό, τον σέληνο, αλάτι - πιπέρι - κύμινο - 
μπαχάρι - κόκκινη πάπρικα - κουρκουμά και τις τομάτες.

Ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για άλλα 10 - 15 λεπτά ή μέχρι να 
δέσει η σάλτσα. Αν, προτού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, σωθούν τα 
υγρά, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. 

Σερβίρουμε το κρέας με τη σάλτσα στα πιάτα και συνοδεύουμε με το 
πληγούρι.

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

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

EMAIL MARKETING (ΜΕΡΟΣ 3ο)

Στα προηγούμενα άρθρο 
μας αναλύσαμε την έννοια 
του Email Marketing, στα 
συνήθη λάθη που κάνουμε, 
τα είδη επισκεψιμότητας 
που έχουμε,  καθώς και την 
δημιουργία και το «χτίσιμο» 
της λίστας email. Σ’ αυτό 
το άρθρο θα ασχοληθούμε 
με τις κατηγορίες των επι-
σκεπτών που μπορούμε να 
έχουμε στο e-shop.

 Όταν αρχίζουμε 
και «χτίζουμε» την λίστα 
των email, έχουμε την 
πρώτη λίστα των email, 
που ενδιαφέρονται για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες 
μας. Όμως αυτοί ακόμα δεν 
έχουν αγοράσει…. Σ’ αυτήν 
την περίπτωση οι πελάτες 
– επισκέπτες έχουν κάνει 
εγγραφή στο Newsletter, 
αλλά δεν προχώρησαν σε 
αγορά…. Το «λάθος» που 
κάνουμε σε αυτή την περί-
πτωση, είναι, να στέλνουμε 
συνεχώς προωθητικά email 
με προϊόντα και προσφο-
ρές που δεν «ενδιαφέρουν 
όμως τους πελάτες μας…. 
Με αποτέλεσμα ο πελάτης 
να κουραστεί και να πατή-
σει το κουμπί Unsubscribe.  
Εδώ θα πρέπει να επισημά-
νουμε ότι όποιος ήρθε στη 

σελίδα μας και άφησε το 
email του, δεν σημαίνει ότι 
είναι έτοιμος να αγοράσει – 
δοκιμάσει τα προϊόντα μας.

 Σε αυτή την περί-
πτωση θα ήταν κατανοητό, 
εάν μπορούσαμε να κατα-
τάξουμε τους (υποψήφι-
ους) πελάτες σε τέσσερις  
(4) κατηγορίες:

I.  Στους «κρύους» 
πελάτες: είναι αυτοί που 
επισκέπτονται τη σελίδα 
μας, επειδή ψάχνουν μια 
λύση στο πρόβλημά τους, 
αλλά θεώρησαν ότι δεν 
βρήκαν τη λύση που ήθε-
λαν, οπότε αυτοί δεν είναι 
έτοιμοι να αγοράσουν.

II.  Στους «χλιαρούς» 
πελάτες: είναι αυτοί που 
επισκέπτονται τη σελίδα 
μας, και ή έκαναν εγγραφή 
στην λίστα Newsletter, για 
αν λαμβάνουν νέα και ενη-
μερώσεις, ή έλαβαν κάποιο 
κουπόνι δώρου.  Αυτοί οι 
πελάτες δεν είναι ακόμα 
έτοιμοι να αγοράσουν, για-
τί θέλουν να ενημερωθούν 
περισσότερο.

III.  Στους «ζεστούς» 
πελάτες: είναι αυτοί που 

επισκέπτονται τη σελίδα 
μας, γιατί θέλουν να λύ-
σουν το πρόβλημά τους, 
ακόμα δεν έχουν αγορά-
σει, αλλά είναι κοντά στην 
αγορά. Αυτοί εξετάζουν τις 
λύσεις που τους προσφέ-
ρονται, για να αντιμετωπί-
σουν το πρόβλημά τους.

IV.  Στους «καυτούς» 
πελάτες: είναι αυτοί που 
επισκέπτονται τη σελίδα 
μας, γιατί θέλουν να λύ-
σουν το πρόβλημά τους, 
και να αγοράσουν. Γνωρί-
ζουν τη λύση στο πρόβλη-
μά τους, και ψάχνουν τη 
λύση του. 

Πως μπορούμε όμως να με-
τατρέψουμε τα email που 
έχουμε για τα Newsletters, 
σε δυνητικούς πελάτες;  
Αυτό βέβαια το πετυχαί-
νουμε, στέλνοντας μια σει-
ρά από μηνύματα, χρησιμο-
ποιώντας τα email. Για να 
βοηθήσουμε τον υποψήφιο 
πελάτη και να είναι έτοιμος 
να παραγγείλει χρησιμοποι-
ούμε τα ακόλουθα βήματα:

1. Email Καλωσορί-
σματος
Το πρώτο email που στέλ-
νουμε σε έναν πελάτη, είναι 

το ποιο σημαντικό email. 
Αποδεδειγμένα είναι το 
email που σχεδόν ανοίγουν 
όλοι. Πρέπει λοιπόν να θέ-
σουμε τις σωστές βάσεις, 
για όλη την υπόλοιπη επι-
κοινωνία. Σ’ αυτό το email, 
πρέπει να εξηγήσουμε τι 
θα περιμένει, ο επισκέπτης 
στην συνέχεια. Πριν κλεί-
σουμε  το email, ένα έξυ-
πνο κόλπο που μπορούμε 
να κάνουμε, είναι να ζητή-
σουμε να κάνει «reply». 
Αυτό, δεν βοηθάει μόνο 
στο γνωρίσουμε καλύτερα 
τους πελάτες μας, αλλά 
βοηθάει στο όταν κάποιος 
μας απαντήσει πίσω,  οι 
πάροχοι email, αναγνωρί-
ζουν πλέον τα μηνύματα, 
και ότι υπάρχει διάδραση 
στη λίστα μας, και αυτό βο-
ηθάει στο να αποφύγουμε 
τα email  να πηγαίνουν στα 
spam.

2. Email Γνώσεων
Το Email Γνώσεων, είναι 
ένα email, που στέλνουμε 
σε διάστημα 2-3 ημερών, 
και σε αυτό στέλνουμε χρή-
σιμες πληροφορίες, που 
δίνουν πραγματική γνώση 
στους ανθρώπους, και τους 
βοηθούν να ενημερωθούν 
περισσότερο.

3. Email Αναφοράς
Σ’ αυτό το email, δίνουμε 
πάλι γνώσεις, αλλά προ-
σπαθούμε να επικεντρω-
θούμε στο πρόβλημα. Εδώ 
που το email εξακολουθεί 
και παραμένει ενημερωτι-
κό, προσεγγίζουμε περισ-
σότερο το «πρόβλημα», και 
του προτείνουμε λύσεις 
που πιθανόν να μην γνω-
ρίζει.
Εδώ πρέπει να τονίσουμε 
ότι δεν έχουμε προτείνει 
ακόμα στον «πελάτη» κά-
ποια λύση, αλλά προσπα-
θούμε να προσεγγίσουμε 
τον πελάτη και τον προε-
τοιμάζουμε ώστε να είναι 

έτοιμος, να δεχτεί αυτό που 
θα του προτείνουμε στο 
επόμενο email.

4. Email με Λύσεις.
Πλέον έχουμε φτάσει στο 
σημείο, να έχουμε κάνει 
«σημαντικό» το πρόβλημα 
και να χρειάζεται επειγό-
ντως λύση το συντομότερο. 
Για να φτάσει κάποιος στο 
σημείο να αγοράσει, πρέπει 
να απαντήσει στο «μυαλό» 
του, σε δύο (2) ερωτήσεις:
• Γιατί να το αγορά-
σω; 
• Γιατί να το αγορά-
σω από εσένα;
Μέσα από αυτά τα δύο 
(2)  ερωτήματα και από τις 
απαντήσεις που θα λάβει 
θα εξαρτηθεί η πώληση.  
Όλα τα υπόλοιπα είναι χά-
σιμο χρόνου! Οι δύο αυτές 
ερωτήσεις πηγάζουν από 
τα οφέλη και τις λύσεις 
που προσφέρει το προϊόν 
ή υπηρεσία σας, καθώς και 
από την τοποθέτηση σας 
στην αγορά (το σημείο δια-
φοροποίησης σας από τους 
υπόλοιπους).

Απαντώντας την πρώτη 
ερώτηση: “Γιατί να το αγο-
ράσω;”. 

Εδώ θα πρέπει να έχουμε  
μια λίστα με όλα τα οφέλη 
που προσφέρει το προϊόν 
μας προς τον πελάτη. Με 
όλα τα πλεονεκτήματα και 
λύσεις. Πρέπει να είμαστε 
σαφής με ποιον τρόπο “λύ-
νουμε” το πρόβλημα του 
πελάτη. Μην ξεχνάτε ότι 
δεν πουλάτε το “προϊόν” 
σας. Πουλάτε λύσεις.  Το 
προϊόν σας είναι το “μέσο” 
για την λύση που ψάχνει 
κάποιος στο πρόβλημα του.
Απαντώντας στην δεύτερη 
ερώτηση: “Γιατί να το αγο-
ράσω από εσένα;”.

Εδώ ο πελάτης θέλει να 
γνωρίζει με ποιον τρόπο 

διαφοροποιείται το δικό 
μας προϊόν και η επιχείρη-
ση από τις υπόλοιπες της 
αγοράς! Και πραγματικά 
θα πρέπει να έχετε έναν 
πολύ καλό λόγο. Η τιμή 
δεν αποτελεί πλέον ση-
μείο διαφοροποίησης. Όλοι 
προσφέρουν εκπτώσεις και 
προσφορές που δεν θα φα-
νταζόσουν ποτέ! Θα πρέπει 
να είναι κάτι άλλο. 

Δίνουμε έτσι στον πελάτη, 
να καταλάβει ότι είναι ανά-
γκη, και ότι χρειάζεται να 
προχωρήσει σε κάποια πα-
ραγγελία.

Εδώ θα πρέπει να τονίσου-
με το εξής: Οι περισσότεροι 
δεν θα αγοράσουν ποτέ, 
και ούτε θα γίνουν πελάτες 
μας, ένα μικρό ποσο-σ τ ό 
θα προχωρήσει. Μπο-ρ ε ί 
ακόμα να μην είναι ακόμα 
έτοιμο να αγοράσει και να 
χρειάζεται και άλλα  email 
για να πεισθεί και να προ-
χωρήσει τελικά στην αγο-
ρά.
 
 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



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 19ΑΓΡΟΤΙΚΑinfo@enachannel.gr
Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

Χωρίς αιτήσεις, τιμολόγια η επιστροφή φόρου στο 
αγροτικό πετρέλαιο

Αυτόματα θα γίνει ο υπο-
λογισμός του ποσού επι-
στροφής στο αγροτικό 
πετρέλαιο, με τους αγρό-
τες να μην χρειάζεται να 
προβούν σε υποβολή αί-
τησης.

Χωρίς δηλώσεις και τιμολό-
για θα τρέξει τελικά η δια-
δικασία επιστροφής φόρου 
στο αγροτικό πετρέλαιο

Κανένα τιμολόγιο δε θα 
χρειαστεί και καμία πλατ-
φόρμα δεν θα ανοίξει για 
την υποβολή αιτήσεων 
επιστροφής του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο 
αγροτικό πετρέλαιο που 
αναμένεται να πιστωθεί 
εντός του Αυγούστου με 
ένα κονδύλι ύψους 65 με 
70 εκατ. ευρώ τελικά, αντί 
για 60 εκατ. που είχε αρχι-

κά ανακοινωθεί.

Ο τρόπος με τον οποίο θα 
προχωρήσει η υπόθεση 
της επιστροφής του φόρου 
πετρελαίου στους δικαιού-
χους παραγωγούς αλλάζει 
και πλέον δεν απαιτείται 
κάποια ενέργεια από τους 
αγρότες, αρκεί να έχουν 
υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ 
φέτος και πέρυσι.

Τα δεδομένα για τον υπο-
λογισμό της ενίσχυσης θα 
αντληθούν από τη λίστα 
ετήσιας κατανάλωσης πε-
τρελαίου που αξιοποιού-
ταν μέχρι και το 2016, έτος 
κατά το οποίο δόθηκε για 
τελευταία φορά η επιστρο-
φή. Από τα λίτρα ετήσιας 
κατανάλωσης που ορίζο-
νται σε αυτήν, η επιδότηση 
θα αφορά στη μισή ποσό-

τητα κατανάλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
η ηγεσία του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης 
αποφάσισε να αλλάξει τη 
διαδικασία υπολογισμού 
και τις προϋποθέσεις πί-
στωσης, αφού βάσει του 
αρχικού προγραμματισμού 
αρκετοί αγρότες θα έμεναν 
απλήρωτοι ή θα έβλεπαν 
μικρότερα ποσά στους λο-
γαριασμούς τους, ενώ θα 
αυξανόταν και ο γραφειο-
κρατικός φόρτος, με αποτέ-
λεσμα περαιτέρω καθυστε-
ρήσεις και επιπλοκές.

Άλλωστε, αρκετοί παραγω-
γοί δεν διαθέτουν τιμολό-
για ούτε έχουν κρατημένες 
αποδείξεις για «μικρογεμί-
σματα».

Παράδειγμα υπολογισμού 
ενίσχυσης

Η επιστροφή θα γίνει λοι-
πόν με βάση τη λίστα ετή-
σιας κατανάλωσης πετρε-
λαίου ανά καλλιέργεια. 
Εκεί υπάρχει ορισμένο 
ποσό (για παράδειγμα στο 
βαμβάκι ορίζονται τα 30 
λίτρα ανά στρέμμα), το 
οποίο όμως διαιρείται με 
το δύο, αφού η ενίσχυση 
αφορά στο πρώτο εξάμη-
νο του έτους. Το ποσό που 
προκύπτει, στην περίπτωση 
του βαμβακιού τα 15 λίτρα, 
πολλαπλασιάζεται με το 
0,41, αφού 41 λεπτά είναι 

ο ΕΦΚ. Έτσι προκύπτει το 
ποσό ενίσχυσης των 6,15 
ευρώ ανά στρέμμα.

Με το νέο τρόπο υπολογι-
σμού της επιστροφής ΕΦΚ 
στο αγροτικό πετρέλαιο, 
ένας αγρότης ο οποίος 
καλλιεργεί 100 στρέμματα 
με βαμβάκι, αναμένει μια 
ενίσχυση της τάξης των 
615 ευρώ. Αν παράλλη-
λα καλλιεργεί άλλα 100 
στρέμματα σκληρό σιτά-
ρι, τότε αναμένει επιπλέον 
328 ευρώ, ήτοι 933 ευρώ, 
ενώ με άλλα 100 στρέμμα-
τα όσπρια, στην συνολική 
ενίσχυση προστίθεται το 
ποσό των 178 ευρώ.

Ανά κεφάλι ζώου η ενίσχυ-
ση των κτηνοτρόφων

Στην περίπτωση των κτη-
νοτρόφων η ενίσχυση θα 
υπολογιστεί βάσει του ζω-
ικού κεφαλαίου που έχουν 
δηλωμένο και για την ακρί-
βεια ανά κεφάλι ζώου. Σύμ-
φωνα με την ετήσια λίστα 
κατανάλωσης πετρελαίου, 
για την εκτροφή ενός προ-
βάτου απαιτούνται 2,9 λί-
τρα πετρελαίου κάθε χρό-
νο. Έτσι, η ενίσχυση στην 
επικείμενη πληρωμή αφο-
ρά σε 1,45 λίτρα για κάθε 
δηλωμένο ζώο, με το ποσό 
ανά κεφάλι να διαμορφώ-
νεται στα 60 λεπτά περί-
που. Συνεπώς για μια μικρή 
μονάδα με 100 δηλωμένα 
πρόβατα, ανεξαρτήτου ηλι-

κίας, η ενίσχυση θα είναι 
της τάξης των 60 ευρώ.

Στα 67 εκατ. ευρώ το συνο-
λικό κονδύλι

Όπως αναφέρει πηγή από 
το υπουργείο με πολύ καλή 
εικόνα των ζυμώσεων και 
των διεργασιών που γί-
νονται στη Βάθη, από τον 
κρατικό προϋπολογισμό θα 
αντληθούν 67 εκατ. περί-
που ευρώ για την χρηματο-
δότηση του μέτρου, ενώ θα 
απαιτούνταν τα διπλάσια, 
για να δοθεί η ενίσχυση 
για όλους τους μήνες του 
2022. Η ίδια πηγή δεν απο-
κλείει να μην υπάρξει τελι-
κά κάποια συμπληρωματική 

ενίσχυση στα τέλη φθινο-
πώρου, παρά τον αρχικό 
προγραμματισμό, αφού σε 
μια τέτοια περίπτωση η 
επιδότηση για το αγροτικό 
πετρέλαιο ξεφεύγει κατά 
πολύ από το μπάτζετ που 
έχει εγκρίνει το υπουργείο 
Οικονομικών. Υπενθυμί-
ζεται ότι νωρίτερα αυτό 
το καλοκαίρι, διαρροές 
από το υπουργείο ήθελαν 
την πίστωση εκκαθάρισης 
στους παραγωγούς με μια 
δεύτερη αντίστοιχου με-
γέθους πληρωμή με αυτήν 
του Αυγούστου. Κάτι τέτοιο 
θα κάλυπτε ουσιαστικά την 
κατανάλωση αγροτικού πε-
τρελαίου για όλο το έτος.

Είσπραξη ενισχύσεων από τη 
νέα χρονιά μόνο με εγγραφή 
στο ΜΑΑΕ
Η εγγραφή στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτι-
κών Εκμεταλλεύσεων 
(ΜΑΑΕ) και η ύπαρξη 
Κωδικού Αριθμού Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ) του 
πρωτογενούς τομέα, 
είναι τα δύο κύρια κρι-
τήρια που θα πρέπει να 
τηρούν εκείνοι που θα 
λάβουν μέχρι το τέλος 
Δεκεμβρίου επιδοτήσεις 
άνω των 5.000 ευρώ, 
ώστε να πληρωθούν 
τσεκ και εξισωτική το 
2023.

Προϋπόθεση από τη νέα 
χρονιά η εγγραφή στο 
Μητρώο Αγροτών για 
την είσπραξη των κοι-
νοτικών ενισχύσεων

Είναι γνωστό σήµερα πως 
πολλοί δηµόσιοι και ιδιωτικοί 
υπάλληλοι, ή συνταξιούχοι 
είτε του ∆ηµοσίου είτε του 
ιδιωτικού τοµέα που καλλι-
εργούν, δεν είναι γραµµένοι 
στο ΜΑΑΕ, ένα θέµα που 
καλούνται να λύσουν πριν 
την έναρξη της νέας περι-
όδου. Στο ΜΑΑΕ εγγράφο-
νται υποχρεωτικά όλοι όσοι 
ασκούν αγροτική δραστηρι-
ότητα ή διαθέτουν αγροτική 
εκµετάλλευση µε σκοπό την 
πώληση αγροτικών προϊό-
ντων.  Στις δραστηριότητες 
της αγροτικής εκµετάλλευ-
σης περιλαµβάνεται εκτός 
από την παραγωγή των προ-
ϊόντων και η αποθήκευση, 

τυποποίηση, συσκευασία και 
η εν γένει τοποθέτηση µέχρι 
και του σταδίου της χονδρι-
κής και λιανικής πώλησης 
αποκλειστικά των προϊόντων 
που παράγει η ίδια η αγρο-
τική εκµετάλλευση, καθώς 
και η οικοτεχνική µεταποίησή 
τους, η θαλάσσια αλιεία, η 
αλιεία εσωτερικών υδάτων, η 
σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, 
η υδατοκαλλιέργεια, ως και η 
διαχείριση ανανεώσιµων πη-
γών ενέργειας έως 100 KW 
και η λειτουργία αγροτοτου-
ριστικών µονάδων.

Εν ολίγοις όσοι παράγουν και 
πουλάνε έστω ένα κιλό προ-
ϊόντος, πρέπει να εγγραφούν 
στο ΜΑΑΕ, αλλιώς από το 
2023 κόβονται στο σύνολό 
τους οι επιδοτήσεις. Άλλωστε 
τα φορολογικά στοιχεία του 
οικονοµικού έτους 2022 θα 
εξεταστούν για τη λήψη των 
ενισχύσεων.

Τα παραπάνω προβλέπονται 
στο στρατηγικό σχέδιο της 
νέας ΚΑΠ στα πλαίσια του 
ορισµού του ενεργού αγρότη. 
Με βάση το σχετικό κείµενο, 
προς το παρόν δεν υπάρχει 
κάποια αναφορά για συγκε-
κριµένο ύψος αγροτικού ει-
σοδήµατος που θα πρέπει να 
δηλωθεί, παρά τα όσα δια-
βεβαίωνε η πολιτική ηγεσία 
κατά τη διάρκεια συγγραφής 
του σχεδίου. Φυσικά, µένει 
και η αναθεώρηση του στρα-
τηγικού πλάνου, στην οποία 

θα ξεκαθαρίσουν τα πράγµα-
τα. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ 
πάντως, πως οι αρµόδιοι 
για το σχεδιασµό της νέας 
ΚΑΠ ήταν «ανήσυχοι» για τον 
ορισµό του ενεργού αγρότη 
και δεν ήθελαν να αποκλεί-
σουν πολλούς από αυτήν την 
κατηγορία, µε το φόβο να µην 
γίνει συνολική περικοπή των 
κονδυλίων για τις άµεσες ενι-
σχύσεις από την Ευρώπη. Γι’ 
αυτό το λόγο κάθε κουβέντα 
για ενισχύσεις µόνο στους 
κατ’ επάγγελµα «κόπηκε» πριν 
καν ξεκινήσει, ενώ ένα τέτοιο 
πλάνο δεν θα πέρναγε και από 
τα φίλτρα της Κοµισιόν. Μένει 
να φανεί αν αυτός ο ορισµός 
του ενεργού αγρότη θα αλλά-
ξει τα πράγµατα όσον αφορά 
τη µοιρασιά των επιδοτήσεων 
όσων δεν έχουν σχέση µε το 
αγροτικό επάγγελµα.

Να σηµειωθεί πως τα παρα-
πάνω δεν αφορούν εκείνους 
που φέτος θα λάβουν λιγότε-
ρα από 5.000 ευρώ άµεσες 
ενισχύσεις στις οποίες προ-
σµετρώνται: Βασική, Πρα-
σίνισµα, Συνδεδεµένες και 
Πρόσθετη Επίσχυση Νεαρών. 
Αυτοί θα θεωρηθούν αυτόµα-
τα ενεργοί και δεν θα έχουν 
κάποιο «θέµα» µε τις επιδοτή-
σεις τους.

Γιώργος Κοντονής
Agronews

                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΕΡΓΟ:  Κατασκευή διαγραµµίσεων 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ        στον ∆ήµο Παγγαίου 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                
Αρ. Μελ. 1038/2022             CPV: 45233221-4, 45233290-8
Αρ. πρωτ.: 14152/08-08-2022
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ∆ήµαρχος Παγγαίου προκηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό  για την επιλογή 
αναδόχου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει 
τιµής για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή διαγραµµίσεων στον ∆ήµο Παγγαίου»  µε προϋπο-
λογισµό 74.400,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  
Ο∆ΟΠΟΙΙΑ µε προϋπολογισµό 59.995,68€ (µε Γ.Ε.+Ο.Ε+Απρόβλεπτα) 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµ-
βασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.
gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  (http://www.dimospaggaiou.gr /prokirixeis-
menu/erga-menu).  

3. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύ-
λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήµατος.

4.  Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 24/08/2022, 
ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 
ορίζεται η 24/08/2022, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 11.00

5. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε το σύστηµα υποβολής προσφορών µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης 
του εδ. α, παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συ-
νάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.199,00ΕΥΡΩ. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα  (10) µήνες.

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΤΑΠ.

7. ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

8. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Παγγαίου.

Ελευθερούπολη,  08/08/2022

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ



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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Ελεύθερος ο αστυνομικός στην Καβάλα που 
πυροβόλησε παράτυπους μετανάστες

Με ομόφωνη απόφαση 
εισαγγελέα και ανα-
κριτή ο αστυνομικός 
που πυροβόλησε πα-
ράτυπους μετανάστες 
στην Καβάλα, αφέθηκε 
ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμ-
φωνα με ανακοίνωση 
που εξέδωσε η Αστυ-
νομία, το απόγευμα της 
Τρίτης, αστυνομικοί του 
Τμήματος Διαχείρισης 
Μετανάστευσης Καβάλας 
εντόπισαν ομάδα τριάντα 
περίπου ατόμων (διακινη-
τές και διακινούμενους μη 

νόμιμους μετανάστες) να 
αποβιβάζονται από σταθ-
μευμένο Ι.Χ.Φ. όχημα, το 
οποίο προηγουμένως κι-
νούταν στην παλαιά Εθνι-
κή Οδό Θεσσαλονίκης-
Καβάλας.

Κατά την αστυνομική επι-
χείρηση για τον εντοπισμό 
και σύλληψη των ατόμων, 
αστυνομικός πραγματο-
ποίησε βολές εκφοβισμού, 
με συνέπεια τον τραυματι-
σμό δύο αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, 
συνολικά εννέα αλλοδα-

ποί συνελήφθησαν, μετα-
ξύ αυτών και οι δύο τραυ-
ματίες.

Σημειώνεται πως και ο 
αστυνομικός που πυρο-
βόλησε συνελήφθη. Σε 
βάρος του σχηματίσθηκε 
σχετική δικογραφία και 
οδηγήθηκε στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα, ενώ παράλ-
ληλα κινείται η διαδικασία 
για τη διοικητική διερεύ-
νηση της υπόθεσης.

lawandorder.gr

Έβρος 
Νεκρό 5χρονο παιδί από τσίμπημα σκορπιού!

Ένα κορίτσι 5 ετών 
στον Έβρο έχασε τη νύ-
χτα τη ζωή του από τσί-
μπημα σκορπιού, ενώ 
η 9χρονη αδελφή της, 
που δέχθηκε επίσης 
τσίμπημα, κινδυνεύει 
και χρειάζεται άμεσα 
βοήθεια.

Τα δύο παιδιά ανήκουν 
σε μια ομάδα προσφύγων 
που εδώ και τουλάχιστον 
δύο εβδομάδες παρα-
μένουν εγκλωβισμένοι 
σε νησίδα του ποταμού 
Έβρου, καθώς οι ελληνι-
κές Αρχές κωφεύουν στις 
εκκλήσεις οργανώσεων 
να προχωρήσουν στη διά-
σωσή τους.

Μετά και τις τραγικές 
χθεσινοβραδινές εξελί-
ξεις οι οργανώσεις Ελλη-
νικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες και η Human 
Rights 360 με σημερινή 
τους ανακοίνωση μέσω 
Twitter κάνουν γνωστό 
τον θάνατο της 5χρονης 
προσφυγοπούλας και 
απευθύνουν επείγουσα 
έκκληση προς τις ελληνι-
κές Αρχές να προχωρή-
σουν στην άμεση διάσωσή 
τους, τονίζοντας ότι ένα 
κορίτσι 9 ετών βρίσκεται 
σε κρίσιμη κατάσταση και 
χρειάζεται επειγόντως 
βοήθεια. Σημειώνουν μά-
λιστα ότι οι πρόσφυγες 

τους παρείχαν και φωτο-
γραφίες, ενώ δημοσιοποι-
ούν και την ακριβή τοπο-
θεσία όπου βρίσκονται.

Αλλά και η Alarm Phone, 
με ανάρτηση στο Twitter, 
αναφέρεται στο θάνατο 
ενός μικρού κοριτσιού που 
το τσίμπησε σκορπιός.

«Η ομάδα συνεχίζει να 
υπόκειται σε όλα τα είδη 
σωματικής και ψυχολο-
γικής βίας. Στο τελευταίο 
τους μήνυμα, που ήρθε 
αργά τη νύχτα, αναφέ-
ρουν: “η κόλαση είναι 
πραγματικά εδώ. Ένα μι-
κρό κορίτσι πέθανε σή-
μερα. Τσιμπήθηκε από 

σκορπιό. Δεν μπορούσαμε 
να κάνουμε τίποτα”», κα-
ταγγέλλει η Alarm Phone.

Σε προηγούμενη ανάρ-
τηση η οργάνωση ση-
μείωνε ότι «32 ενήλικες 
και 8 παιδιά βρίσκονται 
σε επείγουσα κατάστα-
ση στον ποταμό Έβρο. Οι 
άνθρωποι έχουν εκτεθεί 
στη βία από Έλληνες και 
Τούρκους συνοριοφύ-
λακες ήδη εδώ και δύο 
εβδομάδες και τρία άτομα 
φέρονται να έχουν πεθά-
νει, αυτό πρέπει να στα-
ματήσει άμεσα»

efsyn.gr

Τραγωδία στην Δράμα
Τρένο παρέσυρε και σκότωσε τρεις μετανάστες

Τραγικό θάνατο από 
διερχόμενη αμαξοστοι-
χία βρήκαν τρία άτομα 
στην Δράμα, το πρωί 
της Πέμπτης.

Πρόκειται για τρεις αλλο-
δαπούς, μη νόμιμους με-
τανάστες, οι οποίοι παρα-

σύρθηκαν με αποτέλεσμα 
να τραυματιστούν θανά-
σιμα από επιβατική αμα-
ξοστοιχία που εκτελούσε 
το δρομολόγιο Δράμα – 
Θεσσαλονίκη, κοντά στην 
πόλη της Δράμας.  Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, οι 
μετανάστες κοιμόντουσαν 

πάνω στις σιδηροδρομι-
κές ράγες.

Την προανάκριση διενερ-
γεί το Τμήμα Τροχαίας 
Δράμας.

Όπως αναφέρει η επίση-
μη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.: 

“Επιβατική αμαξοστοιχία 
που εκτελούσε το δρομο-
λόγιο Δράμα – Θεσσαλο-
νίκη, πλησίον της πόλης 
της Δράμας, παρέσυρε 
και τραυμάτισε θανάσιμα 
τρεις αλλοδαπούς (μη νό-
μιμους μετανάστες)”.

Η ΕΛ.ΑΣ για τις αναφορές 40 ατόμων σε νησίδα 
στον Έβρο

Ανακοίνωση εξέδωσε 
το Αρχηγείο της Ελλη-
νικής Αστυνομίας σχε-
τικά με αναφορές για 
παρουσία περίπου 40 
ατόμων σε νησίδα του 
ποταμού Έβρου.

Όπως επισημαίνεται στη 
σχετική ανακοίνωση για 
τις αναφορές περί της πα-
ρουσίας ομάδας περίπου 
40 ατόμων σε νησίδα του 

ποταμού Έβρου, τα οποία 
χρήζουν άμεσης ιατρικής 
περίθαλψης, ανακοινώ-
νεται ότι διαβιβάσθηκε 
σχετική ενημέρωση, μέσω 
του Τριμερούς Κέντρου 
Επαφής Καπιτάν Αντρέε-
βο, στις Τουρκικές Αρχές 
σήμερα, 11 Αυγούστου 
2022, καθόσον από τις 
συντεταγμένες προκύπτει 
ότι η νησίδα βρίσκεται 
εκτός ελληνικής επικρά-

τειας.

Ζητήθηκε από τις Τουρ-
κικές Αρχές να προβούν 
κατεπειγόντως σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για 
τον άμεσο απεγκλωβισμό 
όλων των ατόμων και την 
παροχή της αναγκαίας και 
κατάλληλης αρωγής.

lawandorder.gr
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H Επιτροπή Διοργα-
νώσεων της ΕΠΟ οδη-
γήθηκε στην απόφαση 
μετάθεσης της πρώτης 
σέντρας στην Γ’ Εθνική 
από 25 Σεπτεμβρίου σε 
2 Οκτωβρίου.

Ο λόγος που πάρθηκε η 
εν λόγω απόφαση, είναι 
η αδυναμία της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της 
ΕΠΟ να αποφασίσει το 
τι μέλλει γενέσθαι με 
τις υποθέσεις Αγροτικού 

Αστέρα-Πανδραμαϊκού 
(όσον αφορά το εισι-
τήριο της ανόδου στην 
Super League 2 λόγω 
απουσίας της ομάδας 
του Ευόσμου από το 
Αθλητικό Μητρώο) αλλά 
και της Κοζάνης, με τις 
εξελίξεις να μετατίθενται 
για τέλη Αυγούστου.

Το παραπάνω γεγονός, 
οδήγησε στην μετάθε-
ση της πρεμιέρας της Γ’ 
Εθνικής κατά μια εβδο-

μάδα, με τις πιθανότη-
τες περεταίρω καθυστέ-
ρησης να είναι αρκετά 
υψηλές.

Παρ’ όλα αυτά δεν υπήρ-
ξε νέα ενημέρωση για 
την ημερομηνία διεξα-
γωγής της κλήρωσης του 
πρωταθλήματος, η οποία 
σύμφωνα με παλαιότερη 
ανακοίνωση της ΕΠΟ θα 
διεξαχθεί στις 7 Σεπτεμ-
βρίου.

Γ’ Εθνική 
Καθυστέρηση στην έναρξη του πρωταθλήματος
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Ο Α.Ο Καβάλα προε-
τοιμάζεται για την νέα 
αγωνιστική περίοδο 
στην Γ’ Εθνική και την 
επιστροφή του στα 
ερασιτεχνικά πρωτα-
θλήματα.

Το χτίσιμο του ρόστερ έχει 
ξεκινήσει για τα καλά με 
το τεχνικό επιτελείο, το 
οποίο αποτελείται από 
τους, Γιώργο Αγγελίδη, 

Νίκο Σουμουλίδη και 
Γιώργο Μανάφη, να βρί-
σκεται στις επάλξεις.

Τρεις ποδοσφαιριστές 
μπορούν να θεωρούνται 
σίγουρα μέλη του ρόστερ 
για την νέα σεζόν. Συγκε-
κριμένα οι τερματοφύ-
λακες, Χρήστος Σιαματάς 
και Κωνσταντίνος Πα-
παποστόλου αλλά και ο 
επιθετικός Κωνσταντίνος 

Σαλπιγγίδης.

Την ίδια ώρα, οι «αργο-
ναύτες» βρίσκονται κο-
ντά στην απόκτηση των, 
Δημήτρη Δημητρακούδη 
(δεξιός οπισθοφύλακας), 
Στέφανο Βασιλόπουλο 
(κεντρικός αμυντικός), 
Ορέστη Μπατσαρά (αρι-
στερός οπισθοφύλακας) 
και Χρήστο Καρακώστα 
(επιθετικός).

Τέλος συνεχίζονται επα-
φές με έμπειρους ποδο-
σφαιριστές της κατηγορί-
ας αλλά και με κάποιους 
που στο παρελθόν έχουν 
φορέσει την φανέλα του 
ΑΟΚ. Ένας εξ αυτών είναι 
και ο νεαρός εξτρέμ, Ιορ-
δάνης Αδαμάκης, ο οποί-
ος έμεινε ελεύθερος από 
την Ρόδο.

Α.Ο Καβάλα
Η μεταγραφολογία μέχρι σήμερα

Ο Γιώργος Καραγιαν-
νίδης (γεννημένος 
στις 01/01/2004) έκα-
νε το μεγάλο βήμα 
και θα βρεθεί από την 
Ξάνθη στην Ιταλία, 
για να φορέσει τη φα-
νέλα της Βενέτσια.

Ο νεαρός αμυντικός 
άφησε θετικές εντυπώ-
σεις στο Scouting Camp 
των Ιταλικών ομάδων, 
που έγινε στις εγκατα-
στάσεις του Μουντιαλίτο 
στην Καβάλα και κλήθη-
κε να προπονηθεί με την 
Πάρμα. Η καλή παρουσία 
του κέντρισε το ενδια-
φέρον της Ρόμα, που για 
πέντε μέρες προπονήθη-
κε εκεί.

Κάπου εκεί εμφανίστη-
κε η Βενέτσια, που τον 
παρακολούθησε αρκετά 
και του πρόσφερε τη δυ-
νατότητα να υπογράψει 
συμβόλαιο και να εντα-
χθεί στην Primavera, την 
δεύτερη ομάδα της.

Ο Ξανθιώτης αμυντικός 
βρίσκεται ήδη στην Ιτα-
λία και μετά από πολυε-
τή παρουσία στην Ξάνθη 
έκανε ένα μεγάλο βήμα 
για την ποδοσφαιρική 
του καριέρα.

Ποδόσφαιρο
Από την Ξάνθη στην Ιταλία μέσω… Καβάλας



Άκρως θετικό το πρώτο 
δείγμα της Εθνικής Νε-
ανίδων στο Eurobasket 
U18, καθώς κατάφερε 
να επικρατήσει 75-64 
της Λετονία στα «Δύο 
Αοράκια» του Ηρακλείου 
της Κρήτης.

MVP της αναμέτρησης 
ήταν η δική μας Σοφία 
Κελεμένη, η οποία σε 29 
λεπτά συμμετοχής, πέτυ-
χε 21 πόντους, παίζοντας 

σπουδαίο ρόλο στην κα-
τάκτηση του ροζ φύλλου 
αγώνα για το αντιπρο-
σωπευτικό μας συγκρό-
τημα.

Το απόγευμα της Κυρια-
κή (07/08), θα πραγμα-
τοποιηθεί ο δεύτερος 
αγώνας της Ελλάδας 
κόντρα στην Τσεχία στις 
19:00.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-11, 

18-21 (40-32), 17-17 
(57-49), 18-15 (75-64).

ΕΛΛΑΔΑ (Κεραμιδάς): 
Κελεμενή 21 (5 τρίποντα, 
6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), 
Κούπερ 6 (1 τρίποντο, 4 
ριμπάουντ, 4 ασίστ), Δα-
μουλάκη 17 (1 τρίποντο, 
9 ριμπάουντ, 9 ασίστ), 
Παλάσκα, Σταματάκη 5, 
Αλέξια 2, Μπαξεβάνου 8 
(2), Χριστάκη 5, Σταμού-
λου 3 (1), Βασιλείου 8
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Μπάσκετ
Νίκη της Εθνικής Νεανίδων με MVP την Κελεμένη

Ο νεαρός τερματοφύ-
λακας του Α.Ο Καβάλα, 
Ηλίας Κυρίτσης, αποχαι-
ρέτησε τον Καβαλιώτικο 
σύλλογο μετά από δυο 
σεζόν παρουσίας του 
κάτω από την εστία των 
«αργοναυτών» αναφέ-
ροντας πως και σε αυτή 
την περίπτωση δεν λέει 
«αντίο» αλλά «εις το 
επανιδείν».

TO MHNYMA TOY 
HΛΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ

«Μετά την δεύτερη θη-
τεία μου σε αυτό τον 
ιστορικό σύλλογο και την 
πανέμορφη πόλη οι δρό-
μοι μας χωρίζουν.

Πόνεσα,πάλεψα,αγά-
πησα αυτό το σύλλογο. 
Ήμουν πάντα εκεί στα 
εύκολα και στα δύσκολα.

Εύχομαι αυτή η ομάδα 

να επιστρέψει εκεί που 
αξίζει να βρίσκεται.  

Οπως και παλαιότερα 
δεν λέω αντίο αλλά εις 
το επανιδείν.

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΟΚ ΓΙΑ ΠΑ-
ΝΤΑ ΑΟΚ.»

Α.Ο Καβάλα
Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ηλία Κυρίτση

Η Εκτελεστική Επιτροπή 
της ΕΠΟ επικύρωσε τη 
βαθμολογία των PlayOffs 
της Γ’ Εθνικής για την 
άνοδο στη Super League 
2.

Συγκεκριμένα προβιβά-
ζονται οι, Μακεδονικός, 
Παναχαϊκή και Προ-
οδευτική ενώ σε εκ-
κρεμότητα παραμένει η 
υπόθεση του Αγροτικού 
Αστέρα.

Tην ίδια ώρα επιβεβαι-
ώθηκαν οι οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζει η Super League 
2 καθώς οι συναντήσεις 
που έγιναν με τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού, Λευ-
τέρη Αυγενάκη και τον 
Υπουργό Οικονομικών, 
Χρήστο Σταϊκούρα απο-
δείχθηκαν άκαρπες κα-
θώς ξεκαθαρίστηκε από 
τον Υπουργό Οικονομι-
κών ότι χρήματα από το 

στοίχημα θα δοθούν τον 
Ιανουάριο του 2023.

Πλέον όλα δείχνουν 
ότι το πρωτάθλημα της 
Super League 2 θα ξεκι-
νήσει δύσκολα.

H ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ 
SUPER LEAGUE 2

«Συνάντηση με τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού κύ-
ριο Λευτέρη Αυγενάκη, 
πραγματοποίησε χθες η 
Επιτροπή Εργασίας της 
Super League 2, αποτε-
λούμενη από τον Πρόε-
δρο κ. Λεουτσάκο, τους 
Αντιπροέδρους κ.κ. Στα-
μούλη και Πρίτσα, και 
τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ 
Χανιά κ. Ροκάκη, ΠΑΕ 
Νίκη Βόλου κ. Παπακων-
σταντίνου, ΠΑΕ Αναγέν-
νηση Καρδίτσας κ. Παπα-
δημητρίου.

Ο κ. Αυγενάκης ενημερώ-

θηκε από την Επιτροπή 
για το πρόβλημα βιωσι-
μότητας της κατηγορίας 
και του παραδόθηκε, εν 
όψει της νέας αγωνι-
στικής περιόδου 2022-
2023, επιστολή με τα 
εξής αιτήματα:

1) Μεσολάβηση για την 
άμεση καταβολή του 
bonus της ΕΡΤ, το οποίο 
θα έπρεπε να έχει κατα-
βληθεί δέκα (10) ημέρες 
μετά την ολοκλήρωση 
του Πρωταθλήματος της 
Super League 2, αγωνι-
στικής περιόδου 2021-
2022, στις 10.5.2022.

2) Μεσολάβηση για την 
αύξηση της προσφοράς 
της ΕΡΤ Α.Ε. για την πα-
ραχώρηση των τηλεοπτι-
κών μας δικαιωμάτων.

3) Άμεση καταβολή του 
υπολοίπου ποσού από την 
φορολογία των κερδών 

τυχερών παιγνίων για την 
σεζόν 2021-2022.

4) Προκαταβολή από την 
φορολογία των κερδών 
τυχερών παιγνίων για την 
σεζόν 2022-2023.

Εν συνεχεία, η Επιτρο-
πή συναντήθηκε με τον 
Υπουργό Οικονομικών 
κ. Σταϊκούρα, τον οποίο 

επίσης ενημέρωσε για τα 
προβλήματα που υφίστα-
ται η κατηγορία εν όψει 
της νέας αγωνιστικής πε-
ριόδου. Ο Υπουργός με 
τη σειρά του υπογράμ-
μισε ότι τα χρήματα που 
αφορούν στην φορολο-
γία των κερδών τυχερών 
παιγνίων για το 2022 
έχουν δοθεί στις ΠΑΕ και 
πλέον θα δοθεί προκα-

ταβολή για το 2023 στις 
15.1.2023.

Έπειτα από αυτές τις εξε-
λίξεις, γίνεται κατανοητό, 
ότι δυσκολεύει αισθητά 
η διεξαγωγή του πρωτα-
θλήματος 2022-2023 και 
θα διεξαχθεί έκτακτο Δι-
οικητικό Συμβούλιο.»

Super League 2
Στον «αέρα» το πρωτάθλημα – Επικυρώθηκαν οι τρεις άνοδοι 
από την Γ’ Εθνική


