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Σπάει τα «κοντέρ» 
η τουριστική κίνηση

στην Κεραμωτή

Έρχονται
αυξήσεις τιμών

στο ράφι από Σεπτέμβριο

Ετοιμόρροπο κτίριο παραλίγο να 
“πέσει στα κεφάλια” κατοίκων στην 

Καβάλα

Ζαχαράκη
Το 2022 θα είναι η χρονιά των 
ρεκόρ στον ελληνικό τουρισμό

Σελ. 22

Ανοίγει
το κεφάλαιο

της νέας ΚΑΠ η 
επιλογή σποράς 
το φθινόπωρο

Αλωνίζουν οι 
διακινητές μη νόμιμων 

μεταναστών
4 διαφορετικές 

συλλήψεις
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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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Τι σηματοδοτεί η μεταστροφή Ερντογάν σε 
ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή

γράφει ο Κωνσταντίνος Φί-
λης*
*Αναπληρωτής καθηγητής 
του Αμερικανικού Κολλεγίου 
Ελλάδος. Παρουσιάζει την 
εκπομπή «Η Ελλάδα στον 
κόσμο (της)», η οποία προ-
βάλλεται από την πλατφόρ-
μα ANT1+. Κυκλοφορεί σε 
επιμέλειά του το βιβλίο «Το 
μέλλον της Ιστορίας» (εκδό-
σεις Παπαδόπουλος)

Οι συσχετισμοί ισχύος σε 
ανατολική Μεσόγειο και 
Μέση Ανατολή, όπως είχαν 
διαμορφωθεί την τελευταία 
δεκαετία, είχαν κλονίσει τη 
θέση της Τουρκίας. Οι σχέ-
σεις της με το Ισραήλ δια-
ταράχθηκαν μετά τα γεγο-
νότα του «Μαβί Μαρμαρά» 
το 2010 και εν συνεχεία η 
Αγκυρα υιοθέτησε τον ρόλο 
της προστάτιδας δύναμης 
των Παλαιστινίων, καταφε-
ρόμενη συχνά εναντίον του 
Ισραήλ και των τρομοκρα-
τικών, κατά αυτή, μεθόδων 
του. Επίσης, η συνεργασία 
των τουρκικών μυστικών 
υπηρεσιών με τις αντί-
στοιχες του Ιράν, που είχε 
υποπέσει στην αντίληψη 
της Μοσάντ, διαιώνισε τη 
δυσπιστία των Ισραηλινών 
για τις προθέσεις και τον 
ρόλο της Τουρκίας. Η δια-
μάχη έλαβε και προσωπικά 
χαρακτηριστικά ανάμεσα 
σε Νετανιάχου και Ερντο-
γάν, έτσι, όταν άλλαξε η 
ηγεσία στην Ιερουσαλήμ, 
η πίεση κυρίως του επι-
χειρηματικού κόσμου του 
Ισραήλ για μερική αποκα-
τάσταση των σχέσεων απέ-
δωσε καρπούς. Στα μέσα 
της εβδομάδας είχαμε την 
επαναφορά των πρέσβεων 
εκατέρωθεν, κάτι που συ-
νεπάγεται, τυπικά τουλάχι-
στον, πλήρη αποκατάστα-
ση των διμερών σχέσεων. 

Ομως, στην πράξη θα απαι-
τηθεί αρκετός χρόνος και 
μάλιστα ενδεχόμενη επα-
ναφορά του Νετανιάχου 
στην εξουσία θα μπορούσε 
να επηρεάσει εκ νέου αρνη-
τικά την κατάσταση, αλλά, 
έτσι κι αλλιώς, η επιλογή 
της Τουρκίας να σηκώνει 
κατά το δοκούν το παλαι-
στινιακό ζήτημα, όπως και 
οι οργανικές της σχέσεις 
με ομάδες που βρίσκονται 
στις παρυφές δικτύων που 
οι Ισραηλινοί θεωρούν 
τρομοκρατικά, δημιουργεί 
εμπόδια σε ένα περιβάλλον 
αμοιβαίας δυσπιστίας. 

Ακόμη πιο δύσκολη είναι 
η επαναπροσέγγιση με την 
Αίγυπτο, λόγω της ταύτι-
σης της τουρκικής ηγεσί-
ας με τη Μουσουλμανι-
κή Αδελφότητα, η οποία 
αποτελεί τον μεγαλύτε-
ρο εσωτερικό εχθρό του 
Προέδρου Αμπνέλ Φατάχ 
αλ Σίσι. Εσχάτως, βέβαια, 
η Αγκυρα έχει αρχίσει να 
αποστασιοποιείται από την 
εν λόγω οργάνωση, ακόμη 
και να εκδίδει στην Αίγυπτο 
στελέχη της, ενώ έχει δια-
κόψει τη λειτουργία αρκε-
τών γραφείων-συνδέσμων 
τους, που λειτουργούσαν 
εντός της τουρκικής επι-
κράτειας. Το πιο ενδιαφέ-
ρον στοιχείο σε αυτή την 
απόπειρα εκ μέρους του 
Προέδρου Ερντογάν συ-
νολικής διόρθωσης των 
λαθών της προηγούμενης 
περιόδου και επαναφοράς 
των σχέσεων με αρκετά εκ 
των γειτονικών κρατών σε 
ένα λειτουργικό επίπεδο 
είναι η εξεύρεση κοινού 
παρονομαστή ανάμεσα σε 
Αγκυρα και Κάιρο στη Λι-
βύη. Μέσα στην εβδομάδα 
είχαμε την επίσκεψη στην 
Τουρκία αντιπροσωπείας 

του λιβυκού Κοινοβουλίου, 
που εδρεύει στα ανατολι-
κά της χώρας, μια ισχυρή 
ένδειξη προσέγγισης ανά-
μεσα στα δύο μέρη. Ρόλο, 
κατά τα φαινόμενα, σε 
αυτό έχουν παίξει τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα, με 
τα οποία επίσης η Τουρ-
κία επιχειρεί, μετά από μία 
τετραετία εχθρότητας, να 
συμφιλιωθεί. Σημειωτέον 
πως στο παρελθόν ο Ερ-
ντογάν τα είχε κατηγορή-
σει για εμπλοκή και συνε-
νορχήστρωση, μαζί με τον 
Γκιουλέν και τους Αμερι-
κανούς, του αποτυχημένου 
πραξικοπήματος του Ιουλί-
ου του 2016. Αντιστοίχως, 
η Αγκυρα κινείται στη λο-
γική του «περασμένα-ξεχα-
σμένα» και με τη Σαουδική 
Αραβία, με τις σχέσεις τους 
να έχουν διασαλευθεί μετά 
το 2017, όταν η Τουρκία 
αποφάσισε να στηρίξει 
αναφανδόν το Κατάρ στην 
ενδοσουνιτική κρίση που 
ξέσπασε ανάμεσα στις μο-
ναρχίες του Κόλπου. 

Κοινός παρονομαστής της 
δραστικής αλλαγής κα-
τεύθυνσης από μεριάς Ερ-
ντογάν είναι η διαπίστωση 
ότι μετά την αναγνώριση 
του κράτους του Ισραήλ 
από σειρά αραβικών κρα-
τών, μια διαδικασία που 
εκκίνησε τους τελευταίους 
μήνες της διακυβέρνησης 
Τραμπ καταδεικνύοντας 
τη διάθεση εξομάλυνσης 
των σχέσεων μεταξύ των 
περιφερειακών δρώντων, 
και αργότερα το ανακά-
τεμα της τράπουλας που 
επέφερε ο πόλεμος στην 
Ουκρανία δεν του άφηνε 
περιθώρια να παραμένει 
αποκλεισμένος από τις δι-
εργασίες. Ασφαλώς, στην 
οπισθοχώρηση της τουρκι-

κής ηγεσίας συνέβαλε και 
η ανάγκη προσέλκυσης κε-
φαλαίων για τη χειμαζόμε-
νη τουρκική οικονομία και 
σταθεροποίησης των οικο-
νομικών δεικτών. 

Στην περίπτωση, ωστόσο, 
της ανατολικής Μεσογεί-
ου υπάρχουν δύο επιπλέον 
διαστάσεις: Η ενεργειακή 
δίψα της Τουρκίας και η 
συνακόλουθη ανάγκη εξα-
σφάλισης ποσοτήτων φυσι-
κού αερίου για την εγχώρια 
αγορά, ιδανικά μέσα από 
ένα σχήμα άντλησης από 
ίδια κοιτάσματα (κάποια 
εκ των οποίων βρίσκονται 
εκτός της δικαιοδοσίας 
της) και συνεργασίας για 
την τροφοδότησή της με 
ισραηλινό ή/και αιγυπτιακό 
φυσικό αέριο, καθώς και 
η ολική επαναφορά σε μια 
περιοχή στην οποία την τε-
λευταία δεκαετία αναπτύ-
χθηκαν ευρύτερες συμπρά-
ξεις ανάμεσα σε Ελλάδα, 
Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο, 
που άφηναν την Τουρκία 
εκτός νυμφώνος. Βέβαια, οι 
περιφερειακές φιλοδοξίες 
της Αγκυρας εκ των πραγ-
μάτων συγκρούονται με τις 
αντίστοιχες της Ιερουσα-
λήμ και ιδίως του Καΐρου, 
εντούτοις για την ώρα ο 
Ερντογάν φαίνεται να βά-
ζει αρκετό νερό στο κρασί 
του, ώστε να αποτρέψει 
την περαιτέρω περιθωριο-
ποίηση της χώρας του στην 
εν λόγω περιοχή. Συνειδη-
τοποίησε προφανώς ότι η 
επίδειξη δύναμης μέσω πα-
ράνομων ενεργειών ή, τέ-
λος πάντων, οριακών κατά 
τη δική του εκδοχή, όπως η 
υπογραφή του τουρκολιβυ-
κού συμφώνου, η διεξαγω-
γή σεισμικών ερευνών και 
ερευνητικών γεωτρήσεων 
είτε σε ανοριοθέτητες πε-

ριοχές και διαφιλονικού-
μενες με την Ελλάδα είτε 
εντός της κυπριακής υφα-
λοκρηπίδας, αν και στην 
τελευταία περίπτωση αυτές 
περνούν σχεδόν ατιμωρη-
τί, έπρεπε να συνδυαστεί 
με μια πιο εποικοδομητική 
και συνεργατική προσέγ-
γιση. Ειδάλλως, το μόνο 
το οποίο θα πιστοποιού-
σε την τουρκική παρουσία 
στην ανατολική Μεσόγειο 
θα παρέμενε η εύθραυστη 
συμφωνία οριοθέτησης 
ΑΟΖ με την κυβέρνηση 
της Τρίπολης, την οποία 
μάλιστα αμφισβητούσε η 
(άλλη) πλευρά του λιβυκού 
Κοινοβουλίου. Εξίσου, στη 
Συρία, παρά τις αντιδρά-
σεις της αντιπολίτευσης, 
που η Τουρκία στήριξε πα-
ντοιοτρόπως εναντίον του 
καθεστώτος Ασαντ, παρα-
τηρούμε μια ακόμη μετα-
τόπιση (με τη συνδρομή 

και παρότρυνση Ρωσίας και 
Ιράν), που θα μπορούσε να 
φτάσει ακόμη και στην επι-
κοινωνία Ερντογάν-Ασαντ, 
δύο μέχρι πρότινος ορκι-
σμένων εχθρών. Επομένως, 
με αυτές τις κινήσεις στη 
διπλωματική σκακιέρα, πέ-
ραν των άλλων, η Τουρκία 
επιδιώκει να κερδίσει δι-
πλωματικό κεφάλαιο, μέ-
ρος του οποίου κάλλιστα 
θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιήσει για να ενισχύσει τις 
θέσεις της έναντι Ελλάδας 
και Κύπρου.  

Δισσοί λόγοι και αυτοδιοικητικές αρλούμπες

*Γράφει ο Νίκος Ξανθόπου-
λος

Δεν απομένουν παρά δύο 
εβδομάδες από την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς.

Η κατάσταση της σχολικής 
στέγης θυμίζει έντονα κα-

λοκαίρι 2014.

Τότε που ο σημερινός δή-
μαρχος – Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών το 
2014 – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥ-
ΡΙΑΔΗΣ, παρέδιδε στην 
νεοεκλεγείσα υπό την κυ-
ρία Τσανάκα διοίκηση. 21 

ο Δημοτικό Αγίου Λουκά : 
Κλειστό, μιας και κρίθηκε 
επικίνδυνο λόγω ζημιών 
που υπέστη εξαιτίας σει-
σμού που προηγήθηκε εκεί-
νο το καλοκαίρι. 5 ο , 6 ο 
, 18 ο , 24 ο Νηπιαγωγεία: 
Κλειστά μιας και οι χώροι 
που λειτουργούσαν κρίθη-

καν ακατάλληλοι από ελέγ-
χους που προηγήθηκαν του 
Ο.Σ.Κ.

Κατά πάγια τακτική η απερ-
χόμενη τότε διοίκηση τα 
είχε φορτώσει στον κόκο-
ρα, κατέβασε τα μολύβια 
και ροκάνιζε τον χρόνο πε-
ριμένοντας να παραδώσει.

Ποια πρόσωπα εκτός του 
τότε δημάρχου συμμετεί-
χαν σε αυτήν την ανευθυ-
νότητα ;

Θεόδωρος Μουριάδης, 
Λεωνίδας Παπάς, Κυριά-
κος Σταυρίδης, Απόστολος 
Μουμτσάκης και η λοιπή 
παρέα, οι οποίοι επειδή 
έχασαν της εκλογές του 
2014, δεν κούνησαν το 
δάχτυλό τους εκείνο το κα-
λοκαίρι. Κινητοποιήθηκαν 
άραγε οι υπηρεσίες; Φυσι-
κά όχι, είναι γνωστή άλλω-
στε η λειτουργία τους.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022.

Γυμνάσιο- Λύκειο Κρη-
νίδων, 12 ο Δημοτικό ;;;; 
Είναι δυνατόν να σου πα-
ραδίδεται έτοιμο έργο από 
την απερχόμενη διοίκηση 
και επειδή έχεις εμμονές να 
το απεντάσεις; Αναφέρο-
μαι στο Γυμνάσιο- Λύκειο 
Κρηνίδων, το οποίο θα λει-
τουργήσει στης Κρηνίδες, 
ενδεχομένως και στην Λυ-
δία, μπορεί στον Αμυγδα-
λεώνα!!! Ο καιρός θα δεί-
ξει, ψελλίζουν, αιρετοί και 
υπηρεσιακοί !
Είμαστε έτοιμοι εμείς, οι 
άλλοι καθυστερούν!!

Να το προπατορικό αμάρ-
τημα ! Δεν φταίω εγώ, 
ψελλίζει ο Αδάμ όταν τον 
πιάσανε με την κατσίκα 
στον ώμο. Εσύ φταις, που 
μου την έδωσες μη εννο-
ώντας την κατσίκα φυσικά 
Δεν φταίνε αυτοί 3 χρόνια 
μετά, οι ΚΑΒΑΛΙΩΤΕΣ φταί-
τε λένε, που μας ξανακάνα-
τε διοίκηση .

ΞΕΧΝΑΤΕ ΕΥΚΟΛΑ !!!

12 ο Δημοτικό : Από εγκαί-
νια το 2020, πήγαμε στο 
2021, πάμε στο 2022 και 
ενώ η αυλή του σχολείου 
είναι εργοτάξιο, είμαστε 
έτοιμοι εμείς – κραυγάζουν 
ανερυθρίαστα- ο εξοπλι-
σμός του σχολείου μας λεί-
πει!!!

Το ερώτημα αμείλικτο, 3 
χρόνια δεν μπορούσατε να 
προγραμματίσετε το αυ-
τονόητο; Δηλαδή το 12 ο 
αν ολοκληρωθεί κάποτε, 
υπάρχει η περίπτωση να 
λειτουργήσει χωρίς εξο-
πλισμό; Χωρίς θρανία, κα-
ρέκλες, πίνακες, κουρτίνες 
και, και ,και ;

Είναι δυνατόν να είστε τόσο 
περαστικοί; Κι όμως δυστυ-
χώς, ναι! Δεν φταίνε αυτοί 
θα πει κάποιος, φταις και 
εσύ που τους ξανακάνανε 
οι Καβαλιώτες διοίκηση. Τι 
να πω, εγώ τώρα, Η ΣΙΩΠΗ 
ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ.
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Ετοιμόρροπο κτίριο παραλίγο να “πέσει στα κεφάλια” 
κατοίκων στην Καβάλα

Ένα ετοιμόρροπο κτί-
ριο στην οδό Μιαού-
λη στην Καβάλα προ-
κάλεσε την ανησυχία 
στους κατοίκους της 
περιοχής.

Όπως μεταφέρουν στο 
enanews.gr φερτα υλι-
κά λόγω του αέρα μετα-
φέρθηκαν από το κτίριο 
προς τις οικίες τους ενώ 
έπεσαν λαμαρίνες στον 
δρόμο.

Υποχώρηση οδοστρώματος στην οδό Κολοκοτρώνη
Η υποχώρηση του 
οδοστρώματος στην 
οδό Κολοκοτρώνη 
λόγω της χθεσινής κα-
κοκαιρίας προκάλεσε 
σοβαρά προβλήματα 
τόσο στον δρόμο όσο 
και στους οδηγούς.

Από νωρίς το πρωϊ ο ερ-
γολάβος και τα συνερ-
γεία του δήμου έσπευ-
σαν να διορθώσουν το 
οδόστρωμα έτσι ώστε να 
μη προκληθούν μεγαλύ-
τερες ζημιές.

Στη τελική ευθεία οι εργασίες για 
το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
Στη τελική ευθεία οι 
εργασίες για το 12ο 
δημοτικό σχολείο Κα-

βάλας.

Σύμφωνα με τον κύ-

ριο Γιάννη Ιακωβίδη οι 
εργασίες φτάνουν στο 
τέλος τους. Το δημοτι-

κό σχολείο θα είναι σε 
θέση να λειτουργήσει 
αρχές Σεπτεμβρίου όπου 

θα καλωσορήσει τη νέα 
σχολική χρονιά σε ένα 
όμορφα διαμορφωμένο 

περιβάλλον.
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Σε πλήρη ετοιμότητα 
βρίσκεται το προσωπικό 
του Δήμου Παγγαίου, 
όπως αναφέρει σε ανάρ-

τηση του ο πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβου-
λίου Παγγαίου, Χρήστος 
Μποσμπότης. Ο δυνατός 

αέρας το απόγευμα της 
τέταρτης 24 Αυγούστου 
ηταν απρόβλεπτος με 
αποτέλεσμα να προκα-

λέσει μια ακόμα πτώση 
δέντρου αυτή την φορά 
στο Νέο Συράκο.

Αξιζει να σημειωθεί πως 
η πρώτη πτώση δέντρου 
έγινε και αυτή απο τον 
δυνατό άνεμο στο χωριό 

των αντίφιλιππων.

Πτώσεις δέντρων σε Αντιφιλίππους και Νέο Συράκο

Πρόταση του Δημάρ-
χου Παγγαίου και της 
Δημοτικής Αρχής να 
ονομαστεί το γήπε-

δο Παλαιοχωρίου σε 
«Κωνσταντίνα Τσολα-
κίδου»-Πολύς κόσμος 
σε μια εκδήλωση-θε-
σμό όπου λάμπουν τα 
Παγγαιορίτικα αστέ-
ρια του αθλητισμού

Με τη σκέψη όλων στην 
εκλιπούσα Παγγαιορίτισ-
σα αθλητικογράφο, Ντί-
να Τσολακίδου η οποία 

«έφυγε» στα 49 της χρό-
νια πραγματοποιήθηκε 
το βράδυ της Παρασκευ-
ής 12 Αυγούστου 2022 
στην Ελευθερούπολη η 
6η Γιορτή Αθλητισμού 
του Δήμου Παγγαίου.

Μάλιστα, όπως αποκά-
λυψε ο Δήμαρχος Παγ-
γαίου, Φίλιππος Ανα-
στασιάδης, πρόθεση του 

ίδιου και της Δημοτικής 
Αρχής είναι να ονομα-
στεί το γήπεδο Παλαιο-
χωρίου σε «Κωνσταντίνα 
Τσολακίδου», ως ελά-
χιστος φόρος τιμής στη 
μνήμη της.

Όσον αφορά στο δια 
ταύτα της εκδήλωσης, 
στην οποία παραβρέθηκε 
πολύς κόσμος, τιμώμενα 
πρόσωπα ήταν η πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης, Ηλιά-
να Τριανταφύλλου και ο 

προπονητής της, Σάββας 
Κεφαλίδης, αλλά και ευ-
ρύτερα το κομμάτι του 
στίβου στο οποίο «επεν-
δύει» ο Δήμος Παγγαίου 
τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, τιμήθηκαν 
αθλητές και αθλήτριες 
που διέπρεψαν σε ταρ-
τάν, χορτάρια και γυμνα-
στήρια, «κουβαλώντας» 
το όνομα του Παγγαίου 
σε Ελλάδα και Ευρώπη.

6η Γιορτή Αθλητισμού στον Δήμου Παγγαίου με τη σκέψη 
όλων στην Ντίνα Τσολακίδου

                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Ελευθερούπολη, 24.08.2022
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ              Αριθ. Πρωτ.: 15081
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αρ. μελ. 1047/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της 
διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟ-
ΣΤΡΩΣΙΑΣ», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 14212000-0.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 199.937,60 € (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ), ενώ δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option), με χρηματοδότηση του Υπ. Εσω-
τερικών.

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί 
να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
αγαθών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα για το ογδό-
ντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που 
αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19.09.2022 και ώρα 15:00:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ως άνω συστήματος, την 23.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30. 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερού-
πολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, κωδικό nuts: EL515, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, 
email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. 
Πάτσας Δημήτριος. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συ-
στήματος 170744) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.

Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 
β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 €
γ) τεχνική προσφορά
δ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ  με δι-
καίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 100% της χρονικής διάρκειας της κύριας 
σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων 
της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
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Σπάει τα «κοντέρ» η τουριστική κίνηση στην Κεραμωτή

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Σάββας Μιχαηλί-
δης: 

Είναι μια χρονιά 
- ορόσημο η φετι-
νή / Πρέπει να με-
τακινηθεί η θέση 
του πορθμείου

Σπάει κάθε ρεκόρ η 
τουριστική κίνηση στην 
Κεραμωτή το φετινό κα-
λοκαίρι, καθώς σύμφω-
να με όσα δήλωσε στον 
«Ενήμερο» ο δήμαρχος 
Νέστου, Σάββας Μιχαη-
λίδης, όχι μόνο έχει ξε-
περαστεί η κίνηση του 
2019, αλλά η αύξηση 
ίσως να αγγίζει ή ακόμη 
και να ξεπερνά σε ποσο-
στό το 50%!

«Νομίζω ότι φέτος είναι 
μια ιδιαίτερη χρονιά, κα-
θώς η Κεραμωτή πλέον 
χαρακτηρίζεται ως του-
ριστικός προορισμός. 
Παρουσιάζει πληρότητα 
100%, που όπως όλα 
δείχνουν θα συνεχιστεί 
μέχρι το τέλος Αυγού-
στου, αλλά και στις αρ-
χές Σεπτεμβρίου. Η Κε-

ραμωτή, όσον αφορά 
τον τουρισμό, από εδώ 
και πέρα έχει να κάνει 
μόνο βήματα προς τα 
εμπρός», ανέφερε αρχι-
κά στις δηλώσεις του ο 
δήμαρχος Νέστου.

«Είναι μια χρονιά – 
ορόσημο η φετινή και 
η Κεραμωτή από εδώ 
και πέρα έχει μόνο να 
προσμένει στην στα-
θερά αυξανόμενη επι-
μήκυνση της τουριστι-
κής περιόδου…»

«Όταν η ζήτηση είναι 
υπερβολική, αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να έχου-
με διαρκή βελτίωση στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 
και φυσικά είναι λογικό 
να έχουμε και μια βελ-
τίωση τις τιμές, προς 
όφελος πάντα των επαγ-
γελματιών που δραστη-
ριοποιούνται στην περι-
οχή. Η Κεραμωτή φέτος 
είναι πολύ πιο πάνω από 
το 2019. Δεν μιλάμε 
μόνο για ένα 10%, όπως 
ακούγεται γενικότερα, 
αλλά μπορεί να είμαστε 
και στο 50% πάνω από 
εκείνη την χρονιά, ίσως 
και περισσότερο. Είναι 

μια χρονιά – ορόσημο η 
φετινή και η Κεραμωτή 
από εδώ και πέρα έχει 
μόνο να προσμένει στην 
σταθερά αυξανόμενη 
επιμήκυνση της τουριστι-
κής περιόδου. Δηλαδή 
το ξεκίνημα να γίνεται 
νωρίς από τον Μάιο, εκεί 
στοχεύουμε τώρα, ενώ 
το κλείσιμο να το έχου-
με τον Οκτώβριο, αφού 
ο Σεπτέμβριος είναι ένας 
γεμάτος μήνας για την 
Κεραμωτή», τόνισε στη 
συνέχεια των όσων είπε 
στον «Ε» ο Σάββας Μιχα-
ηλίδης.

«Η Κεραμωτή είναι 
ίσως το πιο αναβαθ-
μισμένο κομμάτι που 
αφορά την εστίαση, 
στα θαλασσινά είδη 
κυρίως, αφού διαθέτει 
μια πλειάδα καταστη-
μάτων που όλα έχουν 
εξαιρετικές κουζίνες 
και προϊόντα…»

 Παράλληλα, ο κ. Μιχα-
ηλίδης αναφέρθηκε με 
έμφαση και στον ξεχω-
ριστό ρόλο που διαδρα-
ματίζει πλέον στον χώρο 
της εστίασης η Κεραμω-
τή, επισημαίνοντας: «Εί-

ναι μια γόνιμη χρονιά, 
τόσο για τα καταλύματα 
της περιοχής μας, όσο 
και για την εστίαση. Η 
Κεραμωτή είναι ίσως 
το πιο αναβαθμισμένο 
κομμάτι που αφορά την 
εστίαση, στα θαλασσι-
νά είδη κυρίως, αφού 
διαθέτει μια πλειάδα 
καταστημάτων που όλα 
έχουν εξαιρετικές κου-
ζίνες και προϊόντα. Όλοι 
οι επαγγελματίες είναι 
πολύ  ικανοποιημένοι και 
πως να μην είναι άλλω-
στε, όταν έχεις πληρότη-
τα δυο φορές την ημέρα, 
σε βαθμό που οι πελά-
τες να περιμένουν στην 
ουρά για το πότε θα ση-
κωθούν οι προηγούμε-
νοι για να καθίσουν οι 
επόμενοι. Αυτό που μόνο 
του δείχνει πολλά».

«Τα τέσσερα τελευταία 
χρόνια έχουμε περί-
που 85 νέες μονάδες 
φιλοξενίας, κάτι που 
σημαίνει ότι έχουν 
προστεθεί περισσότε-
ρες από 1.000 κλίνες 
στην Κεραμωτή…»

 Ο δήμαρχος Νέστου 
έκανε επίσης ειδική ανα-

φορά στη μεγάλη αύ-
ξηση του αριθμού των 
κλινών την τελευταία 
τετραετία στην περιοχή 
της Κεραμωτής, η οποία, 
όπως επισήμανε, θα έχει 
ανάλογη συνέχεια και τα 
επόμενα χρόνια.

«Μην ξεχνάμε ότι τα 
τέσσερα τελευταία χρό-
νια έχουμε περίπου 85 
νέες μονάδες φιλοξενίας 
των 10 δωματίων κυρί-
ως, κάτι που σημαίνει ότι 
έχουν προστεθεί περισ-
σότερες από 1.000 κλί-
νες στην Κεραμωτή στις 
ήδη υπάρχουσες. Αυτό 
είναι πολύ σημαντικό, 
όπως και το γεγονός ότι 
γίνονται συνεχώς νέες 
ανακαινίσεις, αλλά και 
θα προστεθούν ακόμη 
περισσότερες τα επόμε-
να χρόνια».

«Δεν μπορεί να συ-
νεχίσει να υφίστα-
ται εκεί το πορθμείο 
– Πρέπει να υπάρξει 
σχεδιασμός για την 
άμεση μετακίνησή του 
– Το κυνηγάμε αυτό το 
θέμα και ο Σεπτέμβρι-
ος θα είναι μήνας εξε-
λίξεων…»

 Ο δήμαρχος Νέστου 
στάθηκε ιδιαίτερα στο 
θέμα της μετακίνησης 
του πορθμείου της Κε-
ραμωτής, η οποία, όπως 
υπογράμμισε, πρέπει να 
γίνει άμεσα.

«Το εσωτερικό οδικό 
δίκτυο της Κεραμωτής 
είναι περίπου 16 χιλιό-
μετρα. Σχεδόν σε όλο 
το κύριο μήκος, στα 10 
περίπου χιλιόμετρα, είναι 
παρκαρισμένα και στην 
μια και στην άλλη πλευ-
ρά οχήματα, αφού οι 
μονάδες είναι διασκορ-
πισμένες σε διάφορα ση-
μεία. Τα έργα που κάνα-
με βοήθησαν πάρα πολύ 
για την αποσυμφόρηση 
της Κεραμωτής, η οποία 
δέχεται μια πολύ μεγάλη 
πίεση από τα διερχόμενα 
οχήματα λόγω της θέ-
σης του πορθμείου. Δεν 
μπορεί να συνεχίσει να 
υφίσταται εκεί το πορ-
θμείο. Πρέπει να υπάρ-
ξει σχεδιασμός για την 
άμεση μετακίνησή του, 
κάτι που έχω πει πάρα 
πολλές φορές. Το κυνη-
γάμε αυτό το θέμα και ο 
Σεπτέμβριος θα είναι μή-
νας εξελίξεων», ανέφερε 
σχετικά ο κ. Μιχαηλίδης.

«Κάποια στιγμή θα 
δούμε και το αποτέ-
λεσμα αυτό να κεφα-
λαιοποιείται και στον 
δήμο Νέστου…»

 Τέλος, ερωτηθείς για το 
ποια είναι τα οφέλη που 
θα αποκομίσει από την 
φετινή χρονιά – ρεκόρ ο 
δήμος Νέστου, ο Σάββας 
Μιχαηλίδης απάντησε 
χαρακτηριστικά: «Όταν 
οι επιχειρήσεις έχουν 
τη δυνατότητα να είναι 
κερδοφόρες αυτό είναι 
ωφέλιμο για τον δήμο 
γενικότερα, δεν χρειάζε-
ται κάτι ειδικό. Από εκεί 
και πέρα κάποια στιγμή 
θα δούμε και το αποτέ-
λεσμα αυτό να κεφαλαι-
οποιείται και στον δήμο 
Νέστου, στο κομμάτι που 
του αναλογεί φυσικά».

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.
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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.

Σκέψεις για την πλατεία …
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Ιστορική αναδρομή αλλά και το μέλλον

Πριν δυο ακριβώς χρό-
νια, ένα ..πέρασμα από 
την πλατεία “Ελευθερίας” 
στην πόλη μας, με οδήγη-
σε σε κάποιες σκέψεις τις 
οποίες αποτύπωσα στο 
γνωστό μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης το fb . Έγραψα 
τότε μερικά στοιχεία για 
την ιστορική της διαδρο-
μή , το κείμενο εκείνο είχε 
και τον αντίλογο από συ-
μπολίτες μας. Δυο χρόνια 
μετά αποτυπώνω στις φι-
λόξενες στήλες του ΑΝΑ-
ΛΥΤΗ τον διάλογο εκείνο 
προσθέτοντας στο τέλος 
του κειμένου και κάτι το 
διαφορετικό...Ταυτόχρο-
να πραγματοποιήθηκε, το 
χρονικό αυτό διάστημα,  

από τον Δήμο Καβάλας 
ανοιχτός αρχιτεκτονικός  
διαγωνισμός, για την πλα-
τεία , τα αποτέλεσμα του 
οποίου ανακοινώθηκαν 
τον περασμένο Ιούνιο.

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

“Η πλατεία “Ελευθερίας” 
στην Καβάλα στο κέντρο 
της πόλης (για αρκετές δε-
καετίες ονομάζονταν πλα-
τεία Φουάτ)  έχει την δική 
της ιστορική διαδρομή . Η 
διαμόρφωση της άρχισε 
στην αρχή της δεκαετίας 
του 1930 . Η απομάκρυνση 
κτισμάτων και παραπηγμά-
των από αυτήν δεν ήταν 
εύκολη υπόθεση. Οι δη-
μοτικές αρχές διαχρονικά 
προσπαθούσαν .. υπήρχαν 
όμως διαφορετικές από-

ψεις και συμφέροντα. Πολ-
λές υποθέσεις ιδιοκτησιών 
της πλατείας έφτασαν στα 
δικαστήρια , υπήρξαν και 
αποζημιώσεις σε κατόχους 
κτισμάτων . Λίγο πριν το 
1940 ή πλατεία είχε δια-
μορφωθεί με κήπους , πα-
γκάκια και φωτιστικά. 

Στο κέντρο της δέσποζε 
το άγαλμα του Στρατιώτη 
των Βαλκανικών πολέμων. 
Μπροστά από το Επιμελη-
τήριο , που είχε έναν όρο-
φο, τότε,  ήταν οι λούστροι 
(αυτοί που έβαφαν και 
φρεσκάριζαν τα παπούτσια 
των πολιτών). Στη διάρκεια 
του Ελληνοιταλικού πολέ-
μου σκάφτηκαν ορύγματα 

μέσα σε αυτήν. Οι Βούλγα-
ροι κατακτητές τα έκλεισαν 
και κατέστρεψαν με μανία 
το άγαλμα . Μεταπολεμικά 
κάθε δημοτική αρχή προ-
σπαθούσε να διαμορφώσει 
την πλατεία και τους γύρω 
χώρους  , όπως αυτόν και 
στην σημερινή πλατεία “ 
Κρίτωνος Κονσουλίδη”.

 Η πλατεία επεκτάθηκε 
προς την θάλασσα μετά 
το γκρέμισμα του μαυσω-
λείου της μάνας του Μεχ-
μετ Αλή, αφού στην ουσία 
ο δρόμος που ένωνε την 
οδό Δοϊράνης με την οδό 
Κ. Παλαμά (παλαιότερα 
ονομάζονταν Αμπάς Χιλμί)  
καταργήθηκε. Για πολλά 
χρόνια στο σημείο εκείνο 
στάθμευαν οχήματα ταξί. 
Το 1962 τοποθετήθηκε και 

ο ιστός της έπαρσης της 
σημαίας στο νότιο τμήμα 
της.
Μια ακόμα αναμόρφω-
ση έγινε από τον Δήμαρ-
χο  Ε. Ευαγγελίου με την 
πρόσθεση σιντριβανιών , 
αναβαθμίδων και μικρών 
κήπων περιμετρικά. Τα ταξί 
κατέλαβαν ειδικούς χώ-
ρους , τρεις στον αριθμό, 
περιμετρικά της πλατείας. 
Διαμορφώσεις της πλατεί-
ας έγιναν από τον Δήμαρ-
χο Λ. Αθανασιάδη , ειδικά 
στο πάνω της μέρος αλλά 
και από τον Δήμαρχο Ε. 
Εριφυλλίδη . Μια από τις 
φωτογραφίες που δημο-
σιεύω είναι από την δια-
μόρφωση εκείνη. Αρχή της 

δεκαετίας του 1970”.

Το κείμενο αυτό δημιούρ-
γησε έναν γόνιμο διάλογο 
από συμπολίτες μας που 
έγραψαν ο Σπύρος Κατσι-
καρόνης: “Κύριε Παπακο-
σμά εγώ έχω άλλο όνειρο, 
αλλά φοβάμαι ότι δεν θα 
αρέσει σε πολλούς. Γιατί 
όχι καταπράσινη πλατεία, 
στα πρότυπα των πάρκων 
του εξωτερικού;”

O Παναγιώτης Χατζηεμμα-
νουήλ: “Το 1970 η πλατεία 
ήταν πλατεία, απλά μπο-
ρούσαν να μπουν λίγες 
προτομές ανθρώπων που 
έπαιξαν κάποιο ρόλο στην 
ανάπτυξη της πόλης μας. 
Στα 50 χρόνια που μεσο-
λάβησαν η πλατεία άλλα-
ξε πολλές φορές χωρίς να 

γίνει κάτι το εξαιρετικό. 
Επειδή τέτοια έργα (ανα-
μόρφωση πλατειών κ.λ.π.) 
συνήθως τα αποφασίζει ο 
Δήμαρχος και ακόμη ένας 
δυο και τα πηγαίνουν στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και η 
πλειοψηφία λέει Ναι . Πι-
στεύω λοιπόν ότι για έργα 
που αλλάζουν την όψη της 
πόλης Πρέπει να λαμβά-
νουν απόφαση με πρόταση 
του Δημοτικού Συμβουλί-
ου το τεχνικό Επιμελητή-
ριο, το Επιμελητήριο Κα-
βάλας, Εργατικό Κέντρο 
,οι διάφορες ομοσπονδίες, 
πολιτιστικοί σύλλογοι , δι-
κηγορικός ,Ιατρικός Σύλ-
λογος” .

Ο πρώην Αντιπεριφερι-
άρχης Θόδωρος Μαρκό-
πουλος: “Για ιστορικούς 
λόγους πρέπει να παραδε-
χθούμε ότι αυτή η εκδοχή 
της κεντρικής πλατείας της 
πόλης μας (1970) υπήρξε 
και η πιο επιτυχής. Ενώ 
στις προσπάθειες συντή-
ρησης, αναβάθμισης ή 
αναθεώρησης μάλλον τα 
αποτελέσματα υπήρξαν 
πενιχρά”.

Ο πρώην Δήμαρχος Κα-
βάλας Κωστής Σιμιτσής: 
“Προς πάσης φύσεως νο-
σταλγούς: για να γίνει ρι-
ζική ανάπλαση οποιασδή-
ποτε πλατείας απαιτείται 
διεθνής αρχιτεκτονικός δι-
αγωνισμός. Το επιβάλλει ο 
νόμος. Στην πλατεία Ελευ-
θερίας αποφάσισε η διοί-
κηση Δ. Τσανάκα κάποιες 
αλλαγές που δεν είχαν 
νόημα αλλά είχαν μεγάλο 
κόστος. Η σύμβαση υπο-
γράφηκε λίγο καιρό πριν 
από τις δημοτικές εκλογές 
του 2019 και δεσμεύει τον 
Δήμο και την καινούργια 
διοίκηση”. 

Σταχυολογώντας τις τοπο-
θετήσεις επισήμανα τότε 
: “Η ανάρτηση έχει σκοπό 
να θυμίσει την ιστορική 
διαδρομή της πλατείας , 
φυσικά θα πρέπει να ακο-
λουθούνται οι ...Νόμοι και 
οι διατάξεις για κάθε δη-
μόσιο και δημοτικό έργο .. 
όμως η γνώση της ιστορί-
ας και της φυσιογνωμίας 
μια πόλης ή περιοχής είναι 
αυτή που θα πρέπει να κα-
θορίζει και τις .. αρχιτεκτο-
νικές ιδέες των ειδικών . 

Στο πρόσφατο παρελθόν 
μοντέρνες ιδέες - αντιγρα-
φές σημείων άλλων χω-
ρών - περιοχών , πόλεων 
σε εφαρμογή στην πόλη 
μόνο προβλήματα και κα-
κογουστιά έχουν δημιουρ-
γήσει. 

Τα της τρέχουσας διαχείρι-
σης της πλατείας αφορούν 
τα εντεταλμένα από την 
πολιτεία θεσμικά όργανα 
διοίκησης ενός Δήμου .

 Οι έχοντες θεσμικό ρόλο , 
κατόπιν εκλογής τους από 
τους πολίτες, έχουν λόγο 

και δικαίωμα απόφασης . 
Όλοι εμείς απλά γράφουμε 
...σκέψεις και αναπολούμε 
μνήμες ..” .

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑ..

Δύο  χρόνια μετά η πλα-
τεία έχει μια άλλη όψη πιο 
φιλική,  πιο ανθρώπινη με  
το σιντριβάνι να λειτουρ-
γεί , το πράσινο να κυρι-
αρχεί και τα χρώματα των 
λουλουδιών να δίνουν μια 
άλλη εικόνα ευχάριστη. 
Ο φωτισμός αυξήθηκε τις 
νυχτερινές ώρες και αν 
απομακρυνθεί και η κακό-
γουστη και  ίσως επικίνδυ-
νη κατασκευή στα δυτικά 
της πλατείας , απέναντι 
από τη Τράπεζα θα γίνει 
και καλύτερη .

 Όπως θα μπορούσαν να 
αποτυπωθούν με πλεξι-
γκλάς κατασκευές στο 
νότιο τμήμα της και στο 

δάπεδο της εικόνες από 
τα μνημεία που υπήρχαν 
διαχρονικά μέσα στο χώρο 
αυτό, όπως και εικόνες 
από την διαχρονική εξέλι-
ξή της  πλατείας μέσα από 
γεγονότα που συνέβησαν 
σε αυτήν . 

Στις φωτογραφίες . Η πλα-
τεία το 1971 . Στην δε-
καετία του 1960 (επάνω 
μέρος)  αλλά και μια .. φω-
τογραφία από .. ψηλά πριν 
μερικά χρόνια.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Στις 16 Ιουνίου 2022  πα-
ρουσιάστηκαν οι προτά-
σεις του Ανοιχτού Αρχιτε-
κτονικού Διαγωνισμού που 
έγινε για την ανάπλαση της 
πλατείας Ελευθερίας από 
τον Δήμο Καβάλας. Η σχε-
τική ανακοίνωση από τον 
Δήμο ήταν ή παρακάτω:

“Ο Δήμαρχος Καβάλας, 
Θόδωρος Μουριάδης, ο 
αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Γιάννης Ιακω-
βίδης, και η ειδική σύμβου-
λος του Δημάρχου, Έλενα 
Σαμουρκασίδου, παρου-
σίασαν, σε αίθουσα της 
Μεγάλης Λέσχης, τα απο-
τελέσματα του Ανοιχτού 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνι-
σμού Προσχεδίων του έρ-
γου «Ανάπλαση Πλατείας 
Ελευθερίας».

Ο Διαγωνισμός έχει προ-
ϋπολογισμό χρηματοδότη-
σης για τα 3 βραβεία:
1ο βραβείο: 25.312,5 
(άνευ ΦΠΑ),
2ο βραβείο: 18.562,5 
(άνευ ΦΠΑ),
3ο βραβείο: 12.375 (άνευ 
ΦΠΑ) και Λοιπά έξοδα: 
5.000.

Η αξιολόγηση των προ-

τάσεων έγινε από 7μελή 
Κριτική Επιτροπή διακεκρι-
μένων επαγγελματιών στα 
πεδία της Αρχιτεκτονικής 
και του Αστικού Σχεδια-
σμού.

Τα αποτελέσματα προέκυ-
ψαν κατά πλειοψηφία, ενώ 
η όλη διαδικασία της αξι-
ολόγησης έγινε υπό καθε-
στώς ανωνυμίας.

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι 
η απονομή του Α’ βραβείου 
θα πρέπει να συνοδευτεί 
με κάποιες παρατηρήσεις, 
οι οποίες προέκυψαν από 
τη διαδικασία αξιολόγησης 
και οι οποίες δύναται να 
εμπλουτιστούν”. (Φωτο-
γραφία από την παρουσί-
αση).

*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπα-
κοσμάς καταγράφει τη νεό-
τερη ιστορία της πόλη
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Κατόπιν ενημέρωσης του 
Δήμου Θάσου από το 
αρμόδιο Λιμεναρχείο για 
τον Ιούλιο του 2022 πα-
ρατηρείται σε σχέση με 
τον Ιούλιο του 2019 αύ-
ξηση κατά 7,3% των επι-
βατών και κατά 13,2% 
των ΙΧ επιβατικών οχη-
μάτων στις πορθμειακές 
γραμμές σύνδεσης της 
Θάσου.

Σχετικά ο Δήμαρχος 
Θάσου κ. Ελευθέριος 
Κυριακίδης δήλωσε:

«Από τα πρόσφατα επί-
σημα στοιχεία διακρίνε-
ται η σημαντική αύξηση 

της επισκεψιμότητας 
στην Θάσο κατά την τρέ-
χουσα τουριστική περίο-
δο σε σχέση με το 2019, 
ένα έτος σταθμό για τον 
τουρισμό στη Θάσο. Θε-
ωρούμε ότι τα νέα στοι-
χεία για τον Αύγουστο 
θα είναι ακόμη καλύτε-
ρα. Αποδεικνύεται στην 
πράξη ότι η Θάσος απο-
τελεί έναν ισχυρό και συ-
νεχώς αναπτυσσόμενο 
τουριστικό προορισμό. 
Συνεχίζουμε όλοι οι φο-
ρείς να εργαζόμαστε από 
κοινού για την ανάπτυξη 
της Θάσου προς όφελος 
των πολιτών της».

Δήμος Θάσου
«Αύξηση της επισκεψιμότητας στη Θάσο»

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ 

Γιάννης Μαρκιανός: 
Από τα τέλη Ιουλίου 
και μετά δεν έπεφτε 
καρφίτσα στο νησί / 
Δεν καταγράφηκαν 
φαινόμενα αισχρο-
κέρδειας

Μεγάλη ικανοποίηση 
επικρατεί στους ιδιο-
κτήτες ενοικιαζομένων 
δωματίων της Θάσου, 
καθώς σύμφωνα με τα 
μέχρι στιγμής ανεπίσημα 
στοιχεία, η αύξηση που 
καταγράφεται σε σχέ-
ση με το 2019 διαμορ-
φώνεται ήδη κοντά στο 
10%.

Μιλώντας στον «Ενή-
μερο» ο πρόεδρος 
Ομοσπονδίας Ενοικια-
ζομένων Δωματίων Ανα-
τολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Γιάννης Μαρ-
κιανός, τόνισε ότι ακό-
μη και αυτή τη στιγμή οι 
πληρότητες βρίσκονται 
σε πολύ υψηλό επίπεδο 
κι αυτό φαίνεται να συ-
νεχίζεται και το επόμενο 
διάστημα, τουλάχιστον 
μέχρι και την πρώτη 
εβδομάδα του Σεπτεμ-
βρίου.

«Από τα τέλη Ιουλίου 
και μετά οι πληρότη-
τες έφταναν το 100%, 
ένα πραγματικό νού-
μερο, χωρίς καμιά 
δόση υπερβολής. Δεν 
έπεφτε καρφίτσα στο 
νησί…»

 «Μέχρι τώρα τα πράγ-
ματα έχουν κυλήσει 
εξαιρετικά, καλύτερα απ’ 
όσο περιμέναμε. Έχουμε 
ήδη ξεπεράσει το 2019. 
Ειδικότερα από τα τέλη 
Ιουλίου και μετά οι πλη-
ρότητες έφταναν το 
100%, ένα πραγματικό 
νούμερο, χωρίς καμιά 
δόση υπερβολής. Δεν 
έπεφτε καρφίτσα στο 
νησί! Υπήρχε κόσμος που 
δεν είχε προβλέψει αυ-
τήν την έκρηξη της κίνη-
σης και έψαχνε να βρει 
κατάλυμα. Ίσως επηρεα-
σμένοι από τις δυο προ-
ηγούμενες χρονιές δεν 
είχαν κάνει κράτηση με 
αποτέλεσμα πραγματικά 
να ταλαιπωρηθούν. Γε-
νικότερα υπάρχει αρκε-
τά μεγάλη ικανοποίηση 
στον κλάδο μας. Ευτυ-
χώς που πήγαμε καλά 
και ήρθε αυτή η ώθηση 
για να μας κρατήσει τον 
χειμώνα. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε βέβαια ότι θα 
πρέπει να δημιουργη-
θούν εργαλεία για την 
ανακαίνιση των καταλυ-
μάτων που έχουν ανά-
γκη», επισήμανε αρχικά 
στις δηλώσεις του ο 
πρόεδρος Ομοσπονδίας 
Ενοικιαζομένων Δωματί-
ων Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης.

«Μετά το 2019 έχουν 
προστεθεί νέα κατα-
λύματα, κατά βάση μι-
κρά, αλλά και αρκετά 
τύπου airbnb. Υπολο-
γίζουμε ότι πρέπει να 
είναι συν 1.500 κλί-
νες – Η νέα τουριστι-
κή περίοδος του 2023 
θα μας βρει σαφώς με 
ακόμη περισσότερες 
κλίνες στη Θάσο…»

Ο Γιάννης Μαρκιανός 
ρωτήθηκε στη συνέχεια 
και για το κατά πόσο 
έχουν αυξηθεί οι κλίνες 
στο νησί από το 2019 
και μετά, αλλά και για το 
αν φαίνεται και περαι-
τέρω αύξησή τους την 
επόμενη χρονιά.

«Μετά το 2019 έχουν 
προστεθεί νέα καταλύ-
ματα, κατά βάση μικρά, 
αλλά και αρκετά τύπου 
airbnb. Υπολογίζουμε 
ότι πρέπει να είναι συν 
1.500 κλίνες. Μέχρι το 
2019, συνολικά με τα 
ξενοδοχεία, το νησί είχε 
30.000 κλίνες, στις οποί-
ες προστέθηκαν αυτές 
οι 1.500. Είναι ένας ση-
μαντικός αριθμός και το 
ευχάριστο είναι ότι συ-
νεχίζουν να δημιουργού-
νται καινούργια. Έχουμε 
αρκετές εκδόσεις αδειών 
σε εξέλιξη κι όσο πάει 
αυξάνεται ο αριθμός 
τους. Η νέα τουριστική 
περίοδος του 2023 θα 
μας βρει σαφώς με ακό-
μη περισσότερες κλίνες 
στη Θάσο. Αν υπολογί-

σουμε και το νέο ΕΣΠΑ 
που ακολουθεί και πε-
ριέχει πρόβλεψη για 
δημιουργία νέων κατα-
λυμάτων, θεωρώ θα συ-
νεχιστεί αυτή η αυξητική 
τάση», απάντησε σχετικά.

Οι Ρουμάνοι ήταν κυ-
ρίως οι πελάτες στα 
καταλύματα της Θά-
σου – Μέσα στον Αύ-
γουστο υπήρξαν και 
αρκετοί Έλληνες – 
Επανεμφανίστηκαν 
τουρίστες από την 
Ουγγαρία αλλά και 
την Αυστρία – Στις έξι 
ημέρες ο μέσος όρος 
διαμονής στα καταλύ-
ματα

Αναφορικά με το ποιες 
είναι οι κύριες εθνικότη-
τες που κατακλύζουν τα 
καταλύματα της Θάσου, 
αλλά και γενικότερα 
ποιος είναι ο μέσος όρος 
διαμονής των τουριστών 
σε αυτά, ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ενοικιαζο-
μένων Δωματίων Ανα-
τολικής Μακεδονίας και 
Θράκης τόνισε: «Η μεγά-
λη πλειονότητα των πε-
λατών μας είναι Ρουμά-

νοι. Μιλάμε στο σύνολο 
της σεζόν. Από εκεί και 
πέρα στη διάρκεια του 
Αυγούστου εμφανίστη-
καν και αρκετοί ‘Ελλη-
νες. Το επίσης αισιόδοξο 
φέτος είναι ότι έστω και 
σε μικρό αριθμό εμφανί-
στηκαν επισκέπτες από 
την Ουγγαρία, αλλά και 
από την Αυστρία. Γενι-
κά εμφανίστηκαν επι-
σκέπτες από χώρες που 
μας είχαν «ξεχάσει» τα 
τελευταία χρόνια. Έστω 
όμως και σε μικρό αριθ-
μό είναι αισιόδοξο και 
ευχάριστο αυτό το γε-
γονός. Όσον αφορά τον 
μέσο όρο διαμονής στα 
καταλύματα του νησιού 
αυτός διαμορφώνεται 
στις έξι μέρες. Τα δεκαή-
μερα παλαιότερων ετών 
έχουν πλέον παρέλθει. 
Έχουμε πολλούς περισ-
σότερους επισκέπτες για 
μικρότερο όμως χρονικό 
διάστημα».

Οι τιμές στα καταλύ-
ματα αυξήθηκαν για 
να φτάσουν όμως αυ-
τές του 2019, αφού 
τα δυο προηγούμενα 
χρόνια είχαν μειωθεί 

λόγω της μικρότερης 
τουριστικής κίνησης

 Σε ερώτηση τέλος για 
το αν οι τιμές των κατα-
λυμάτων παρουσίασαν 
σημαντικές αυξήσεις στη 
διάρκεια της φετινής 
τουριστικής περιόδου, 
αλλά και για το αν υπήρ-
ξαν φαινόμενα αισχρο-
κέρδειας, ο κ. Μαρκιανός 
απάντησε: «Όσον αφορά 
τις τιμές αυξήθηκαν και 
πλησίασαν τις αντίστοι-
χες του 2019, καθώς τα 
δυο προηγούμενα χρό-
νια λόγω της μειωμέ-
νης τουριστικής κίνησης 
είχαν πέσει. Έφτασαν 
στα επίπεδα του 2019, 
ωστόσο δεν πήραν με-
γαλύτερη αύξηση από 
εκείνη τη χρονιά παρά 
την αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους. Από την 
άλλη δεν εμφανίστηκαν 
μαζικά φαινόμενα αι-
σχροκέρδειας, ένα θέμα 
που πάντα μας απασχο-
λούσε. Φυσικά μεμονω-
μένες περιπτώσεις πάντα 
θα υπάρχουν, αλλά γενι-
κότερα δεν υπήρξαν σο-
βαρά προβλήματα με το 
συγκεκριμένο θέμα».

Πληρότητες 100% στα καταλύματα της Θάσου
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«Δεν δίστασα να παρα-
δεχθώ το λάθος με την 
παρακολούθηση Αν-
δρουλάκη» είπε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης στη Βουλή  
στην αρχή της ομιλίας 
του στην προ ημερησίας 
διατάξεως συζήτηση με 
θέμα τις παρακολουθή-
σεις από την ΕΥΠ.

«Παίρνω τον λόγο με 
την προσδοκία ότι η συ-
ζήτηση θα οδηγήσει σε 
λύσεις στα όποια κενά 
εντοπίζονται σε κρίσιμες 
κρατικές δομές. Με την 
πεποίθηση ότι παρά την 
μεγάλη τοξικότητα θα 
πετύχουμε συγκλήσεις. 
Παίρνω τον λόγο με την 
ελπίδα ότι η συζήτηση 
θα γίνει σε κλίμα εθνικής 
ευθύνης» είπε ο πρωθυ-
πουργός τονίζοντας ότι 
η κρατική ασφάλεια δεν 
επιτρέπει κομματικούς 
ανταγωνισμούς.

«Υποδέχθηκα με αυτοκρι-
τική τα όσα συνέβησαν 
με την νόμιμη επισύνδε-
ση του κ. Ανδρουλάκη. 
Όταν την πληροφορή-
θηκα δεν δίστασα να 
παραδεχθώ ότι ήταν λά-
θος. Στο οποίο απάντη-
σα αμέσως με αλλαγές 
προσώπων στην ΕΥΠ και 
την γενική γραμματεία 
του πρωθυπουργού και 
με Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου που φέρ-
νει πρόσθετες εγγυή-
σεις. Δέχθηκα αμέσως 
να έρθει η υπόθεση στην 
Ολομέλεια Θεσμών και 
Διαφάνειας και συγκρό-
τηση εξεταστικής με ει-
σήγηση της μειοψηφίας, 
ένα δικαίωμα που θε-
σμοθετήθηκε από αυτή 
την κυβέρνηση. Παράλ-
ληλα κατέθεσα τέσσερις 
τομείς αλλαγών για νέο 
πλαίσιο στις μυστικές 
υπηρεσίες. Προσοχή, 
καμία πρωτοβουλία δεν 
πρέπει να υπονομεύσει 
το έργο τους. Θα πρέπει 
να ενισχύσει και όχι να 
βαλτώσει το έργο τους. 
Γιατί ήταν η ΕΥΠ που μας 
ενημέρωσε για την από-

πειρα μαζικής εισβολής 
στον Εβρο» τόνισε ο κ. 
Μητσοτάκης.

«Η ΕΥΠ έχει μόνιμο μέ-
τωπο με εσωτερική και 
εξωτερική τρομοκρατία 
πετυχαίνοντας επιτυχίες. 
Είναι επιτυχίες που ορ-
θώς δεν γίνονται γνω-
στές. Ένα λάθος όμως 
αποκτά μεγάλες διαστά-
σεις. Τίποτα δεν πρέπει 
να θέσει υπό αμφισβήτη-
ση τον πολύτιμο εθνικό 
βραχίονα. Ένα ολίσθημα 
δεν πρέπει να μηδενίσει 
ένα σημαντικό, μετρή-
σιμο εθνικό έργο. Δεν 
χρειάζεται να είναι κα-
νείς ειδικός για να αντι-
ληφθεί πόσο πολύτιμες 
είναι οι πληροφορίες» 
συνέχισε ο πρωθυπουρ-
γός και επισήμανε: «Είναι 
ένας ευαίσθητος βραχίο-
νας, δεν επιτρέπεται να 
παραλύσει ούτε λεπτό» 
είπε ο πρωθυπουργός 
για την Εθνική Υπηρεσία 
Πληροφοριών τονίζο-
ντας ότι ένα ολίσθημα 
δεν πρέπει να ακυρώσει 
το κρίσιμο έργο της ΕΥΠ.

«Οπως ενημερώθηκα 
υπάρχουν σήμερα 500 
παράνομα λογισμικά πα-
γκοσμίως. Πολλά από 
αυτά παρέχουν πρόσβα-
ση στα κινητά τηλέφωνα. 
Η σύγχρονη δημοκρατία 
πρέπει να τα αντιμετω-
πίσει και να ισορροπή-
σει ανάμεσα στα αγαθά 
της επικοινωνίας και της 
ασφάλειας. Το ευρωκοι-
νοβούλιο συγκρότησε ει-
δική επιτροπή και σε λίγο 
θα συνεδριάσει καθώς 
σε πολλές χώρες απο-
καλύπτεται ότι γίνονται 
παρακολουθήσεις. Για 
να μην επικαλεστώ και 
την εμπειρία της σοσια-
λιστικής Ισπανίας. Ενώ η 
σοσιαλιστική κυβέρνηση 
κατηγορούνταν ότι πα-
ρακολουθούσε βουλευ-
τές αποκαλύφθηκε ότι 
παρακολουθούνταν και 
ο ίδιος!» ανέφερε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.

«Και εγώ πληροφορού-

μαι από έγκριτους δημο-
σιογράφους ότι υπήρξα 
θύμα συνακροάσεων την 
εποχή που ήμουν υπο-
ψήφιος πρωθυπουργός 
όπως και η σύζυγος και 
η κόρη μου. Καταθέτω 
στα πρακτικά την ανάρ-
τηση Τέλογλου. Θα έχει 
ενδιαφέρον να μάθουμε 
ποια παράκεντρα μας 
παρακολουθούσαν τότε 
με τον κ. Τσίπρα πρωθυ-
πουργό!» τόνισε ο κ. Μη-
τσοτάκης και συμπλήρω-
σε ότι «προϋπόθεση για 
παραγωγική συζήτηση 
είναι να θέσουμε το θέμα 
στις πραγματικές του βά-
σεις».

«Στο εσωτερικό κυκλο-
φορούν εύκολα συνάρια 
κατασκοπείας αλλά και 
στο εξωτερικό πολλοί θα 
ήθελαν μια Ελλάδα αδύ-
ναμη. Πρέπει να εκλείψει 
κάθε σύνδεση μεταξύ 
παράνομων λογισμικών 
και νόμιμων επισυνδέσε-
ων της ΕΥΠ. Για τα πρώτα 
υπάρχει ρητή διαβεβαίω-
ση ότι δεν υπάρχουν στις 
ελληνικές υπηρεσίες. 
Επιβεβαιώνεται και από 
το απόρρητο πόρισμα 
της ΑΔΑΕ. Ζητώ το πό-
ρισμα να τεθεί σε γνώση 
των αρχηγών κομμάτων» 
συνέχισε εξηγώντας ότι 
«νόμιμες επισυνδέσεις 
είναι σε ευρύ φάσμα. 
Ολες λειτουργούν με 
βάση ειδικό πρωτόκολ-
λο που προϋπήρχε και 
με αφορμή πρόσφατα 
γεγονότα ήρθε η ώρα να 
επαναξιολογήσουμε. Η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αφαί-
ρεσε την 2η υπογραφή 
εισαγγελέα για νόμιμες 
επισυνδέσεις».

«Η ΕΥΠ έπρεπε να έχει 
φίλτρα και να δείξει 
άλλα αντανακλαστι-
κά»

Σύμφωνα με τον πρω-
θυπουργό «η υπόθεση 
Ανδρουλάκη ανέδειξε 
σοβαρό κενό στο πρω-
τόκολλο. Η διαδικασία 
κινήθηκε κανονικά με 
έγκριση εισαγγελέως με 

την διάταξη που ψηφί-
στηκε από ΣΥΡΙΖΑ. Όμως 
υποτιμήθηκε το γεγονός 
ότι η παρακολούθηση 
αφορούσε προβεβλημέ-
νο πολιτικό. Η ΕΥΠ έπρε-
πε να έχει φίλτρα και να 
δείξει άλλα αντανακλα-
στικά σε αυτό το σοβαρό 
ζήτημα. Γι αυτό και έγινε 
η τοποθέτησή μου για 
νόμιμη διαδικασία αλλά 
πολιτικά μη αποδεκτή. Η 
επαναφορά του 2ου ει-
σαγγελέα είναι ένα ακό-
μα φίλτρο»..

«Σε όλο τον κόσμο οι 
δραστηριότητες μυστι-
κών υπηρεσιών καλύ-
πτονται από το απόρ-
ρητο. Το ίδιο ισχύει για 
όσους και όσα αυτές 
ερευνούν. Τα στελέχη 
τους δεσμεύονται με δια 
βίου εχεμύθεια. Ας μην 
κατασκευάζονται εντυ-
πώσεις. Οσο αναγκαία 
είναι, τόσο αντικειμενι-
κά δύσκολη προκύπτει η 
δημόσια προσέγγιση και 
κατανόηση των ενεργει-
ών αυτού του χαρακτή-
ρα. Οσοι δεν το δέχονται 
δεν λένε την αλήθεια» 
σημείωσε ο κ. Μητσοτά-
κης και εξήγησε ότι «από 
την πρώτη ώρα που εγώ 
και η κυβέρνηση λάβαμε 
γνώση καλέσαμε τον εν-
διαφερόμενο να ενημε-
ρωθεί προσωπικά. Ταυ-
τόχρονα αλλάξαμε την 
ελαστική διαδικασία του 
ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνήσαμε 
στην εκκίνηση όλων των 
κοινβοουλευτικών διαδι-
κασιών ένω ενεργοποι-
ήθηκε και η Δικαιοσύνη 
σε επίπεδο εισαγγελέα 
Αρείου Πάγου».

«Η υπόθεση ερευνάται 
από ακέραιο εισαγγελέα 
και οφείλουμε να διαφυ-
λάξουμε το έργο του και 
όχι να το υπονομεύουμε. 
Οσο για την νομιμότητα 
της συγκεκριμένης επι-
σύνδεσης, αν ο κ. Αν-
δρουλάκης επιμένει να 
την αμφισβητεί τον καλώ 
να προσφύγει σε ελλη-
νικά ή ευρωπαϊκά δικα-
στήρια. Τα παραπάνω 

βοηθούν όποιον θέλει 
να δει με νηφαλιότητα 
τα πράγματα. Βεβαίως 
υπάρχει ανάγκη διαφά-
νειας. Στο όνομα της δι-
αφάνειας δεν θα κάνου-
με φειγ βολάν τα δελτία 
της ΕΥΠ. Όπως κάνατε 
στην Επιτροπή Θεσμών 
που βουλευτές σας με-
τέδιδαν σε πραγματικό 
χρόνο και μετά θέλετε 
να εμφανιστείτε ως προ-
στάτες των θεσμών που 
εσείς υπονομεύετε» είπε 
ο πρωθυπουργός κατα-
χειροκροτούμενους από 
τους βουλευτές της συ-
μπολίτευσης.

«Φαντάζομαι ότι θα 
βρούμε διαδικασίες ώστε 
να κατοχυρώσουμε την 
μυστικότητα των συνε-
δριάσεων αυτών. Τα δη-
μόσια πρόσωπα δεν πρέ-
πει να διαχωρίζονται με 
ασπίδα την ιδιότητά τους 
και να είναι στο απυρό-
βλητο. Αν πιστεύετε την 
άποψη του κ. Βενιζέλου 
ότι επι της αρχής κανείς 
πολιτικός δεν πρέπει να 
παρακολουθείται να το 
πείτε. Αλλά να σκεφτού-
με πρώτα πώς εξαρθρώ-
θηκε η Χρυσή Αυγή» 
ανέφερε.

«Ένα μικρό υποσύνο-
λο των επισυνδέσεων 
πραγματοποιούνται από 
την ΕΥΠ,  οι υπόλοιπες 
πραγματοποιούνται από 
άλλες υπηρεσίες. Η Ελ-
λάδα είναι σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή Δημοκρατία 
και επειδή είναι Δημο-
κρατία έχει την δύναμη 
να εντοπίζει και να καλύ-
πτει τις αδυναμίες της με 
διαρθρωτικές τομές. Με 
δεδομένες αυτές τις τέσ-
σερις αλήθειες έχω ανα-
κοινώσει ισάριθμα πεδία 
για αλλαγές. Πρόσθετες 
δικλείδες ασφαλείας για 
νόμιμες επισυνδέσεις 
που δεν θα ακυρώνουν 
όμως την συμβολή της 
υπηρεσίας. Σταθερή επι-
κοινωνία της υπηρεσίας 
με αρμόδια κοινοβου-
λευτικά όργανα» είναι 
μερικές από τις αλλαγές 

που προανήγγειλε.

«Οι τίτλοι ως προς το 
όποιο θετικό αποτύπωμα 
είναι οι εξής: Ενίσχυση 
λογοδοσίας ΕΥΠ μέσω 
επιτροπής Θεσμών και 
Διαφάνειας. Αναβάθμιση 
ρόλου συμβουλίου εθνι-
κής ασφάλειας. Θωρά-
κιση πλαισίου νόμιμων 
επισυνδέσεων. Ενίσχυ-
ση εσωτερικού ελέγχου 
διαφάνειας εξωστρέ-
φειας και εκπαίδευσης 
προσωπικού» πρόσθεσε, 
σημειώνοντας ότι «είναι 
η βάση μιας διακομμα-
τικής συμφωνίας που 
μπορεί να οικοδομήσει 
αποτελεσματική ΕΥΠ. Η 
τοποθέτηση άλλωστε 
ενός έμπειρου διπλωμά-
τη αποτελεί πρώτη εγγύ-
ηση. Θα χρειαστεί όμως 
την στήριξη όλων μας. Ο 
κ. Δεμίρης υπήρξε κορυ-
φαίος Έλληνας διπλω-
μάτης. Θα χρειαστεί και 
την αξιοποίηση πρακτι-
κών άλλων προηγμένων 
κρατών και τις προτάσεις 
των κομμάτων. Η Εξε-
ταστική θα ερευνήσει τι 
ακριβώς συνέβη αλλά 
πρέπει να εντοπίσει και 
τα κακώς κείμενα».

«Θα προσέξατε ότι απέ-
φυγα να αναφερθώ στα 
όσα ανεύθυνα ακούστη-
καν από τον αρχηγό του 
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εκπλήσσο-
μαι. Σε κάθε εθνική κινη-
τοποίηση ήταν απέναντι. 
Με καταστροφολογική 
προσέγγιση. Απέναντι 
στην πανδημία. Απέναντι 
στο μεταναστευτικό και 
θωράκιση των συνόρων. 
Απέναντι στις εθνικές 
συμφωνίες για ενίσχυση 
άμυνας της χώρας. Απέ-
ναντι στα γενναία μέτρα 
αναχαίτισης της ενεργει-
ακής κρίσης. Και τώρα 
απέναντι σε κάθε προ-
σπάθεια αναβάθμισης 
της ΕΥΠ. Καμία πρωτο-
τυπία σίγουρη αποτυχία. 
Η ζωή θα διαψεύσει το 
νέο σενάριο καταστρο-
φολογίας» απάντησε 
στις αιτιάσεις του αρχη-
γού της αντιπολίτευσης.

“Άναψε τα αίματα” η συζήτηση για τις παρακολουθήσεις 
στην Βουλή
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Tον Σεπτέμβριο ετοιμά-
ζεται η αποστολή νέων 
τιμοκαταλόγων από 
τους προμηθευτές στους 
λιανεμπόρους, με ανα-
προσαρμογές σε βασικά 
είδη διατροφής και άλλα 
είδη σούπερ μάρκετ, ση-
μειώνει ο πρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς, Βασίλης Κορ-
κίδης, στο εβδομαδιαίο 
ηλεκτρονικό ενημερωτι-
κό έντυπο του επιμελη-
τηρίου.

Αναλυτικά ο κ. Κορκίδης 
αναφέρει τα εξής:

Ο Σεπτέμβριος είναι πα-
ραδοσιακά ο μήνας που 
πολλές αυξήσεις στο κλά-
δο των τροφίμων περνούν 
από το «χωράφι στο ράφι» 

και από εκεί στο τραπέζι 
μας.

Οι ανατιμήσεις του Ιουλί-
ου-Αυγούστου στην πα-
ραγωγή αναμένεται να 
περάσουν στα ράφια των 
καταστημάτων τον Σεπτέμ-
βριο και σε συνάρτηση με 
τα αποθέματα που έχουν 
στις αποθήκες τους. Μετά 
από τόσους μήνες ενεργει-
ακής κρίσης τα περιθώρια 
απορρόφησης των αυξημέ-
νων τιμών εκμηδενίστηκαν, 
καθώς η ρευστότητα και 
τα οικονομικά μεγέθη των 
επιχειρήσεων μειώνονται 
συνεχώς.

Ο φόβος έχει αρχίσει να 
κυριαρχεί τους καταναλω-
τές λόγω της ενεργειακής 
ακρίβειας που άλλωστε 
στην αγορά με τη μείω-

ση της ζήτησης. Αξίζει να 
σημειωθεί πως λόγω εκ-
πτώσεων, ο πληθωρισμός 
υποχώρησε στο 11,6% τον 
Ιούλιο πατώντας φρένο σε 
μια ξέφρενη ανοδική πο-
ρεία, από 12,1% τον Ιούνιο, 
με τις τιμές σε καύσιμα και 
τρόφιμα να συνεχίζουν την 
ανοδική πορεία των προη-
γούμενων μηνών και να εί-
ναι υπεύθυνα για τα επίπε-
δα του ΔΤΚ. Ειδικότερα για 
τα ενεργειακά προϊόντα, το 
φυσικό αέριο καταγράφει 
αύξηση τιμής κατά 178,9%, 
το πετρέλαιο θέρμανσης 
65,1%, το ηλεκτρικό ρεύμα 
55,8%, τα τελικά προϊόντα 
πετρελαίου κατά 33% και 
τα στερεά καύσιμα κατά 
9%.

Μόνο οι ανατιμήσεις των 
καυσίμων συνετέλεσαν 

στην αύξηση του Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή για τον 
Ιούλιο κατά 6,43%. Εκτός 
όμως από τα καύσιμα, αυ-
ξήσεις μεγαλύτερες από 
τον γενικό ΔΤΚ καταγρά-
φουν μια σειρά από προϊό-
ντα και υπηρεσίες καθημε-
ρινής κατανάλωσης.

Αυξήσεις καταγράφονται 
κατά 27,3% στα έλαια και 
τα λίπη, 16,7% στις τι-
μές των κρεάτων και των 
δημητριακών, 16,4% στα 
αυγά και τα γαλακτοκομι-
κά, 13,4% στα λαχανικά, 
11,4% στη ζάχαρη, τον 
καφέ και το τσάι, 9,3% τις 
σοκολάτες και 5,3% στα 
ψάρια. Με θετικό πρόσημο 
έκλεισε το πρώτο εξάμηνο 
του 2022 για την αγορά 
των σούπερ μάρκετ, σημει-
ώνοντας αύξηση της αξίας 
των πωλήσεων των ταχυ-
κίνητων προϊόντων κατά 
1,6% σε σύγκριση με το 
πρώτο εξάμηνο του 2021.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα 
των ανατιμήσεων, που σε 
κάποιες κατηγορίες προϊό-
ντων αγγίζουν το 9%, ενώ 
αντίθετα ο όγκος των πω-
λήσεων μειώθηκε συνολικά 
κατά 2,2%. Αυτό το γεγο-
νός εξηγείται και λόγω της 
ανελαστικής ζήτησης ορι-
σμένων προϊόντων, δηλαδή 
οι καταναλωτές όσο και αν 
αυξηθούν οι τιμές δεν είναι 
εύκολο να μειώσουν τις 
ποσότητες που αγοράζουν 
όταν μιλάμε για αγαθά 
πρώτης ανάγκης. Μετά το 

δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 
θα ξεκινήσει ένας ακόμη 
κύκλος αυξήσεων, που θα 
έχει συνέχεια και τον Σε-
πτέμβριο με αναπροσαρμο-
γές σε βασικά είδη διατρο-
φής και άλλα είδη σούπερ 
μάρκετ, με την αποστολή 
νέων τιμοκαταλόγων από 
τους προμηθευτές στους 
λιανεμπόρους.

Τα επιμέρους στοιχεία, δεί-
χνουν πως τα νοικοκυριά 
κόβουν ακόμα και από τα 
απαραίτητα, όπως είναι για 
παράδειγμα τα γαλακτο-
κομικά, οι πωλήσεις των 
οποίων μειώθηκαν κατά 
5,6% ανά μονάδα προϊό-
ντος, ενώ αντίθετα οι τιμές 
τους αυξήθηκαν συνολικά 
κατά 6,2%. Λόγω πολέμου 
οι αυξήσεις έχουν κυριολε-
κτικά πολλαπλασιαστεί στα 
άλευρα και το ηλιέλαιο.

Σε αυτά έχουν προστεθεί οι 
παλιές τιμές των αποθεμά-
των ζωοτροφών με τις αυ-
ξήσεις των νέων τιμών, ενώ 
η συνέχεια κάθε άλλο παρά 
ενθαρρυντική είναι. Οι αυ-
ξημένες τιμές σε πάνω από 
500 προϊόντα ευρείας κα-
τανάλωσης, όπως είναι τα 
τρόφιμα, θα έρθουν στο 
ράφι τον Σεπτέμβριο. Ο 
υψηλός πληθωρισμός έχει 
σημάνει συναγερμό στο 
οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης, που αναζητεί 
τρόπους για να περιορι-
στούν οι αυξήσεις σε βασι-
κά αγαθά.

Οι ανατιμήσεις αφορούν 
τουλάχιστον 40 κατηγορί-
ες, με το ποσοστό αύξησης 
μεσοσταθμικά να ανέρχε-
ται στο 10% με 15%. Στο 
μεταξύ, η αύξηση σχεδόν 
κατά 15% στις τιμές των ει-
σαγόμενων προϊόντων στη 
βιομηχανία τροφίμων, έρ-
χεται σαν αντιστάθμισμα η 
υποχώρηση των χονδρικών 
τιμών στα οπωροκηπευτικά 
το τελευταίο διάστημα.

Τα λειτουργικά κόστη σφίγ-
γουν τον κλοιό στους πα-
ραγωγούς με τις υψηλές τι-
μές πετρελαίου, ηλεκτρικού 
ρεύματος, λιπάσματα και οι 
ζωοτροφές που καταγρά-
φουν συνεχείς ανοδικές 
τιμές.

Σύμφωνα με τη βιομη-
χανία, τα ποσοστά με τις 
εκτιμώμενες αυξήσεις που 
θα έρθουν από Σεπτέμβριο 
διαμορφώνονται ως εξής: 
Κονσέρβες +15%, καλλυ-
ντικά +25%, γαλακτοκο-
μικά +12%, μαργαρίνες 
+20%, αλλαντικά +10%, 
γλυκίσματα μπισκότα 
+20%, παγωτά +5%, απορ-
ρυπαντικά +15%, προϊόντα 
περιποίησης και φροντίδας 
+18%.

Εκείνο πάντως που δεν 
πρέπει να μας προβλημα-
τίζει στην ελληνική αγορά 
είναι πως δεν παρατηρού-
νται και δεν θα έχουμε ελ-
λείψεις.

Έρχονται αυξήσεις τιμών στο ράφι από Σεπτέμβριο

Νέα άνοδο στα 402,03 
ευρώ ανά μεγαβατώρα 
καταγράφει η τιμή της 
ηλεκτρικής ενέργειας 
στη χώρα μας για αύριο 
Παρασκευή 26 Αυγού-
στου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ση-
μειώθηκε υποχώρηση κατά 
27,11% με την τιμή της 
ηλεκτρικής ενέργειας να 
διαμορφώνεται σε 395,22 
ευρώ η μεγαβατώρα, ένα-
ντι 542,25 ευρώ την Τε-
τάρτη.

Όσον αφορά το balance 
των τιμών η χαμηλότερη 
ήταν στα 168,32 ευρώ/
MWh και η υψηλότερη στα 
791 ευρώ/MWh.

Για αύριο στο ενεργειακό 
μίγμα το φυσικό αέριο συμ-
μετέχει με 49,33%, οι ΑΠΕ 
με 20,13%, ο λιγνίτης με 
15,11%, τα υδροηλεκτρικά 
με 4,63% και οι εισαγωγές 
με 4,57%.

Σημειώνεται ότι το φυσικό 
αέριο στην Ευρώπη συνεχί-
ζει το ξέφρενο ράλι του, με 

την τιμή του νωρίτερα να 
φτάνει τα 317 ευρώ/MWh 
στο TTF που αφορά το ολ-
λανδικό συμβόλαιο-σημείο 
αναφοράς για την ευρωπα-
ϊκή αγορά.

Ήδη από χθες στο TTF οι 
τιμές φλέρταραν με τα 
300 ευρώ/MWh και σήμε-
ρα από το πρωί έσπασαν το 
εν λόγω «φράγμα» τραβώ-
ντας την ανηφόρα.

Πηγή : protothema.gr

Νέα άνοδος στην τιμή του ρεύματος
Στα €402 ανά μεγαβατώρα την Παρασκευή στην Ελλάδα
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Με τη στήλη αυτή είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω με υπευθυ-
νότητα 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 2510 220 201

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

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ευτυχώς, μόνο 30 νεκροί!

Στις εκλογές που διενήργησε ο Βούλγαρος το 1868 η χώρα θρήνησε πολλά θύματα. Έτσι 
συνέβαινε κάθε φορά που γινόταν εκλογές.

Η εφημερίδα ‘’ΕΛΠΙΣ’’ στο φύλλο της 4.4.1868 γράφει: ‘’Αι εκλογαί επερατώθησαν εν πά-
σαις ταις επαρχίαις. Ευτυχώς μόνο τριάκοντα περίπου τάφοι ηνεώχθησαν και πεντήκοντα 
περίπου επληγώθησαν..!
Ο Βούλγαρος όμως υπέδειξε στο υπουργείο Στρατιωτικών να παραδεχθεί ότι μόνο 10 
σκοτώθηκαν και δεκατρείς πληγώθηκαν!
Όμως υπήρχαν και χειρότερα.

Το 1844 κατά τις εκλογές υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν οκτακόσια άτομα!!

ΔΙΟΓΕΝΗΣ
Μια μέρα ο Μέγας Αλέξανδρος μιλώντας στον Διογέ-
νη του είπε:
‘’Είμαι κυρίαρχος του κόσμου!’’
‘’Είσαι όμως δούλος των δούλων σου’’ του απάντησε 
ο Διογένης.
Απορημένος ο Αλέξανδρος του ζήτησε να μάθει την 
αιτία. Τότε ο κυνικός φιλόσοφος του απάντησε: ‘’Δι-
ότι δεν έχεις δαμάσει όλα εκείνα τα ελαττώματα των 
οποίων είσαι δούλος αφού τα υπηρετείς!’’.

23.8.480 πχ 
Ο Ελληνικός στόλος υπο τον Ευρυβιάδη καταναυμαχεί 
τον Περσικό του Ξέρξη και τον εμποδίζει να περικυ-
κλώσει τους Σπαρτιάτες του Λεωνίδα στις Θερμοπύ-
λες.
25.8.1931 
Ο Βενιζέλος επισκέπτεται επισήμως την Άγκυρα.
27.8.479 πχ 
Μάχη των Πλαταιών. Ελληνικός θρίαμβος κατά των 
Περσών του Μαρδονίου που σκοτώνεται. Επικεφαλής 
των Ελλήνων ο Σπαρτιάτης Παυσανίας.

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

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…

Το ουσιαστικό διάβα-
σμα διαφέρει κατα 
πολύ απο μία απλή 

εικόνα ενός παιδιού να με-
λετά στο γραφείο του, δί-
πλα σε ένα βουνό βιβλίων. 
Οι ατελείωτες ώρες μελέ-
της ενός μαθήματος, δεν 
αποδεικνύουν οτι ο μαθη-
τής διαβάζει ουσιαστικά 
και αποδοτικά. Έχει παρα-
τηρηθεί οτι πολλές είναι 
οι περιπτώσεις τέτοιων 
παιδιών που μαθαίνουν 
τη γνώση επιφανειακά 
και δεν μπορούν να κά-
νουν αναδρομή σε αυτήν 
την επόμενη φορά που θα 
χρειαστεί να την επικαλε-
στούν. Άρα, συνειδητοποι-
ούμε οτι πολλά παιδιά δεν 
αντιλαμβάνονται την ου-
σία του διαβάσματος και 
δεν κατακτούν τη γνώση 
είτε γιατί διαβάζουν μεν 
αλλα με λάθος κουλτούρα 
και οι αποδόσεις τους τους 
απογοητεύουν, είτε γιατί 
δεν διαβάζουν επειδή δεν 
βρίσκουν νόημα σε αυτό.

 Είτε ως γονείς, είτε 

ως εκπαιδευτικοί, οφεί-
λουμε να μάθουμε στο παι-
δί να μαθαίνει με τον τρό-
πο που του ταιριάζει, να 
του εξηγήσουμε το λόγο 
που πρέπει να το κάνει, να 
σεβόμαστε τις δυσκολίες 
και την ιδιοσυγκρασία του 
και να είμαστε ευρηματικοί 
σε τεχνικές ανακάλυψης 
των δεξιοτήτων του.

Μας ρωτάτε, απαντού-
με..

 Η κα Ν.Κ. ρωτά: ‘Ο 
γιός μου απεχθάνεται το 
διάβασμα και είναι ακόμα 
γυμνάσιο! Θεωρεί οτι δεν 
του προσφέρει τίποτα και 
τσακωνόμαστε συνεχώς. Το 
σχολείο είναι μια αγγαρεία 
για αυτόν και η ενασχόλη-
σή του στο σπίτι με τα μα-
θήματά του είναι μηδαμινή. 
Τί θα μπορούσα να κάνω;’

Αγαπητή Κυρία, 

 Στους περισσότε-
ρους ανήλικους είτε ενήλι-
κους δεν αρέσει να ασχο-

λούνται με πράγματα που 
δεν καταλαβαίνουν. Συ-
γκεκριμένα, το παιδί δεν 
πρόκειται να ασχοληθεί με 
το διάβασμα αν δεν συνει-
δητοποιήσει το λόγο που 
πρέπει να το κάνει. 

 Βασικός στόχος μας 
λοιπόν είναι να πείσουμε 
το παιδί να διαβάσει για 
να καλυτερεύσει τον εαυ-
τό του και όχι για να ικα-
νοποιήσει τους γονείς και 
καθηγητές του για να απο-
φύγουμε την αντιδραστική 
αυτή συμπεριφορά. 

 Η διαδικασία αυτή 
απαιτεί υπομονή, ενασχό-
ληση, συζήτηση. Πρέπει 
να γίνει εμβάθυνση στη 
ψυχοσύνθεση του παιδιού, 
να ανακαλύψουμε τι το εκ-
φράζει, να το στοχοθετή-
σουμε, ωστε απο μόνο του 
να καταλάβει οτι το διά-
βασμα είναι η πιο εύκολη, 
τελικά, μέθοδος να πετύχει 
τα δικά του ‘ΘΕΛΩ΄.
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«Οχι» στην πώ-
ληση των F-16, 
μέχρι ο Ερντο-
γάν να σταθεί 
στο ύψος των 
ευθυνών του 
απέναντι στη 
Συμμαχία
«Η Τουρκία πρέπει να 
σταματήσει τις προ-
κλήσεις και τις εισβο-
λές της στα ελληνι-
κά χωρικά ύδατα και 
στον ελληνικό εναέριο 
χώρο. Τελεία και παύ-
λα», διαμηνύει μέσω 
της «Κ» ο Ρόμπερτ 
Μενέντεζ. Φωτ. EPA/
MICHAEL REYNOLDS

Ο πρόεδρος της επιτρο-
πής Εξωτερικών Σχέ-
σεων της αμερικανικής 
Γερουσίας, Ρόμπερτ Με-
νέντεζ, με συνέντευξή 
του στην «Κ» διαμηνύει 
την ανάγκη συνέχισης 
και εμβάθυνσης της πο-
λυεπίπεδης συνεργασίας 
Ελλάδας – ΗΠΑ, από την 
άμυνα και την ασφά-
λεια μέχρι και τους το-
μείς των αναδυόμενων 
τεχνολογιών, της ψη-
φιακής οικονομίας, της 
ανάπτυξης λιμένων και 
της εμπορικής ναυτιλίας. 
Το μήνυμα απευθύνεται 
και στο εσωτερικό των 
δύο χωρών, καθώς και 
οι δύο βρίσκονται σε πο-
ρεία εκλογών, η μεν Αμε-
ρική με τις ενδιάμεσες 
του Νοεμβρίου για τη 
Γερουσία και τη Βουλή, 
και η Ελλάδα με τις βου-
λευτικές εκλογές που, 
σύμφωνα με τον πρωθυ-
πουργό, θα διεξαχθούν 
την ερχόμενη άνοιξη.

Ο Δημοκρατικός γερου-
σιαστής του Νιου Τζέρ-
σεϊ υπογραμμίζει τον 
γεωστρατηγικό ρόλο της 
Αλεξανδρούπολης, την 
οποία επισκέφθηκε πριν 
από λίγες ημέρες και στο 
πλαίσιο αυτό αναδεικνύ-
ει τη σημασία της αυξα-
νόμενης αμερικανικής 
στρατιωτικής παρουσίας 
στην πόλη.

– Εάν η Τουρκία όντως 
εξετάζει το ενδεχόμε-
νο αγοράς επιπλέον 
S-400, θα επηρεάσει 

αυτό την προοπτική 
πώλησης F-16 στην 
Αγκυρα;

– Ανησυχώ βαθύτατα 
για τις πληροφορίες ότι 
η Τουρκία εξετάζει το 
ενδεχόμενο αγοράς πρό-
σθετου ρωσικού συστή-
ματος αντιπυραυλικής 
άμυνας S-400, κάτι που 
θα αποτελούσε άλλη μια 
ξεκάθαρη παραβίαση 
των αμερικανικών κυ-
ρώσεων που επιβάλλει 
ο CAATSA (Νόμος για 
την αντιμετώπιση των 
αντιπάλων της Αμερι-
κής μέσω κυρώσεων). 
Από τις συνεχιζόμενες 
παραβιάσεις του εναέρι-
ου χώρου της Ελλάδας 
έως την καθυστέρηση 
της διαδικασίας ένταξης 
της Σουηδίας και της 
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, 
ελπίζω ειλικρινά ότι η 
Τουρκία θα αλλάξει πο-
ρεία και θα σταθεί στο 
ύψος των ευθυνών της 
απέναντι στη Συμμαχία, 
όντας ο εποικοδομητι-
κός εταίρος στην περι-
οχή που όλοι ελπίζουμε 
ότι μπορεί να είναι. Μέ-
χρι τότε, δεν μπορώ να 
υποστηρίξω την πώληση 
ή τη μεταφορά αμερικα-
νικών μαχητικών F-16 
στην Τουρκία.

– Πώς αξιολογείτε 
τη συμπεριφορά του 
προέδρου Ερντογάν 
στην περιοχή;

– Δεν μπορούμε να 
αγνοήσουμε την πο-
ρεία της Τουρκίας υπό 
τον Ερντογάν. Σήμερα, 
η δημοκρατική διαδικα-
σία στην Τουρκία έχει 
υπονομευθεί σημαντι-
κά, η θρησκευτική ελευ-
θερία δέχεται συνεχείς 
πιέσεις, έχουμε δει αδι-
καιολόγητες συλλήψεις 
υπαλλήλων της αμερι-
κανικής πρεσβείας, επί-
πεδα ρεκόρ επιθέσεων 
σε ανεξάρτητους δημο-
σιογράφους και πλήρη 
καταστολή των θεμελι-
ωδών δικαιωμάτων της 
ελευθερίας του λόγου. 
Η τελευταία στρατιωτική 
δραστηριότητα αυτή την 
εβδομάδα στη Συρία εί-
ναι μια ακόμη απόδειξη 
ότι ο Ερντογάν απλού-
στατα δεν δρα ως ένας 

υπεύθυνος παράγοντας 
στην παγκόσμια σκηνή. 
Καθώς η Ρωσία συνεχί-
ζει τη βίαιη και παράνομη 
εισβολή στην Ουκρανία, 
η κυβέρνηση της Τουρ-
κίας έχει την ευθύνη και 
την ευκαιρία να επιδείξει 
απερίφραστα τη δέσμευ-
σή της στο ΝΑΤΟ και τις 
κοινές αρχές και αξίες 
που χαρακτηρίζουν αυτή 
τη σημαντική εταιρική 
σχέση.

_____
Το λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης έχει τε-
ράστιες δυνατότητες 
τόσο για την ελληνοα-
μερικανική όσο και για 
την περιφερειακή συ-
νεργασία.
_____

– Η Αλεξανδρούπολη 
εξελίσσεται ταχύτατα 
σε στρατηγικό κόμβο, 
τόσο στον στρατιωτι-
κό όσο και στον ενερ-
γειακό τομέα.

– Από καιρό υποστηρίζω 
την ανάγκη μεγαλύτερης 
ενεργειακής αλληλεξάρ-
τησης και συνεργασίας 
μεταξύ της Ελλάδας, 
των Ηνωμένων Πολιτει-
ών και άλλων περιφερει-
ακών εταίρων. Το σχήμα 
3+1 έχει αποδειχθεί μια 
κομβική εταιρική σχέση 
για την περιφερειακή και 
ενεργειακή ασφάλεια, το 
οποίο πιστεύω ότι πρέπει 
να συνεχίσουμε να επε-
κτείνουμε. Ανυπομονώ 
να δρομολογήσω την 
κοινοβουλευτική σύνθε-
ση 3+1 και να υλοποι-
ηθεί η νομοθεσία που 
έχω συντάξει, ζητώντας 
τη δημιουργία ενός νέου 
ενεργειακού κέντρου. 
Ημουν ιδιαίτερα χαρού-
μενος που επισκέφθηκα 
την Αλεξανδρούπολη 
αυτή την εβδομάδα και 
είδα τις τεράστιες δυνα-
τότητες που έχει το λιμά-
νι τόσο για την ελληνο-
αμερικανική όσο και για 
την περιφερειακή συνερ-
γασία. Ο διασυνδετήριος 
αγωγός Ελλάδας-Βουλ-
γαρίας είναι επίσης ένα 
τεράστιο βήμα προς τα 
εμπρός για τη διασφά-
λιση της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας της Ευρώ-
πης και ελπίζω ότι μπο-

ρούμε να υποστηρίξου-
με τις προσπάθειες για 
την ανάπτυξη αυτής της 
σύνδεσης και την ένταξη 
περισσότερων ευρωπαϊ-
κών χωρών, ειδικά όσον 
αφορά τα Δυτικά Βαλ-
κάνια. Εντυπωσιάστηκα 
επίσης από τις στρατιω-
τικές αναβαθμίσεις που 
έχουν πραγματοποιήσει 
η Ελλάδα και οι ΗΠΑ για 
την ενίσχυση της χωρη-
τικότητας του λιμανιού. 
Δεδομένης της γεω-
στρατηγικής του θέσης, 
πιστεύω ότι μπορούμε να 
κάνουμε πολλά περισσό-
τερα εδώ για να συνερ-
γαστούμε στο μέτωπο 
της ασφάλειας, καθώς 
εξακολουθούμε να ανα-
γνωρίζουμε τη σημασία 
της Μεσογείου για τη 
συνολική ασφάλεια.

– Οι προοπτικές των 
σχέσεων ΗΠΑ – Ελ-
λάδας το επόμενο δι-
άστημα;

– Οι εμπορικοί δεσμοί 
και η ισχυρή οικονομι-
κή σχέση μεταξύ ΗΠΑ 
και Ελλάδας συνεχίζουν 
να ωφελούν και τα δύο 
έθνη μας. Πρέπει να συ-
νεχίσουμε να διευρύνου-
με τη συνεργασία μας 
στις αναδυόμενες τεχνο-
λογίες, στην ψηφιακή 
οικονομία και σε όλες 
τις πτυχές της ναυτιλι-
ακής βιομηχανίας, συ-
μπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης λιμένων και 
της εμπορικής ναυτιλίας. 
Η νομοθεσία που συνέ-
ταξα και πέρασα από 
τη Γερουσία –ο νόμος 
περί σύμπραξης για την 
ασφάλεια και την ενέρ-
γεια στην Ανατολική Με-
σόγειο– ενέκρινε ένα νέο 
ενεργειακό κέντρο που 
θα συμβάλει στην επιτά-
χυνση της μετάβασης της 
περιοχής προς τις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας. 
Ομοίως, το Κογκρέσο 
ενέκρινε επίσης τον νόμο 
μου για την αμυντική 
και διακοινοβουλευτική 
εταιρική σχέση ΗΠΑ – 
Ελλάδας, έναν νόμο που 
ενισχύει σημαντικά την 
αμερικανική υποστήριξη 
για τον εκσυγχρονισμό 
του ελληνικού στρατού 
και προωθεί την αυξη-
μένη πολυμερή δέσμευ-
ση μεταξύ της Κύπρου, 
της Ελλάδας, του Ισραήλ 
και των ΗΠΑ. Οι ένο-
πλες δυνάμεις μας –και 
οι ένοπλες δυνάμεις των 
εταίρων μας– πρέπει να 
είναι συμβατές με τις 
τελευταίες τακτικές και 
τις τεχνολογίες αιχμής 
του μέλλοντος. Και είμαι 
υπερήφανος που ηγή-
θηκα της ψήφισης της 
Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αμυντικής Συνεργασίας 
με την Ελλάδα πέρυ-
σι, η οποία εμβάθυνε τη 
συνεργασία μας. Η Ελ-
λάδα και οι ΗΠΑ έχουν 

μια σχέση που έχει τις 
ρίζες της στις κοινές δη-
μοκρατικές αξίες μας, τις 
οποίες οι ιδρυτές ηγέτες 
των εθνών μας υιοθέτη-
σαν την παραμονή της 
ανεξαρτησίας των δύο 
χωρών μας. Εναπόκειται 
σε εμάς να πάρουμε τη 
σκυτάλη και να αναλά-
βουμε με τη σειρά μας 
την ευθύνη ως διαχειρι-
στές μιας πολύτιμης κλη-
ρονομιάς.

– Η άποψή σας για 
τις υπερπτήσεις πάνω 
από ελληνικά νησιά, 
όπως και κάποιες κι-
νήσεις της Τουρκίας 
για έρευνες φυσικού 
αερίου;

– Η Τουρκία πρέπει να 
σταματήσει τις προκλή-
σεις και τις εισβολές της 
στα ελληνικά χωρικά 
ύδατα και στον ελληνικό 
εναέριο χώρο. Τελεία και 
παύλα.

– Πού βρίσκεται σή-
μερα το Κυπριακό, 48 
χρόνια μετά την τουρ-
κική εισβολή;

– Μισό σχεδόν αιώ-
να από την εισβολή της 
Τουρκίας στην Κύπρο, τα 
τουρκικά στρατεύματα 
συνεχίζουν να κατέχουν 
παράνομα το βόρειο 
τμήμα του νησιού. Αυτό 
το status quo στην Κύ-
προ είναι ανεπίτρεπτο. Η 
τουρκική δραστηριότητα 
στα Βαρώσια είναι ανε-
πίτρεπτη και έρχεται σε 
άμεση αντίθεση με πολ-
λαπλά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών. 
Και οι τουρκικές παρα-
βιάσεις των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων είναι 
ανεπίτρεπτες. Για τον 
λόγο αυτό, ο πρόεδρος 
της Τουρκίας πρέπει να 
σταματήσει αμέσως τις 
προκλήσεις του. Είμαι 
υπερήφανος που έχω 
ηγηθεί του κυπριακού 
ζητήματος εδώ στην Ου-
άσιγκτον, που στεκόμα-
στε δίπλα στους φίλους 
και συμμάχους μας στη 
Λευκωσία. Παραμένου-
με προσηλωμένοι στην 
κυριαρχία της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και 
στη διζωνική, δικοινοτική 
ομοσπονδία. Καθώς οι 
Κύπριοι Αμερικανοί ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους 
με τους Κύπριους από 
όλο τον κόσμο στην προ-
σπάθειά τους να ενώ-
σουν την πατρίδα τους 
και καθώς επιδιώκουν 
να εξασφαλίσουν ένα 
οικονομικά ευημερούν 
κράτος απαλλαγμένο 
από την παράνομη κατο-
χή, θα είμαι δίπλα τους. 
Σε αυτό το πνεύμα, με 
την Κύπρο να επιδιώκει 
να εμβαθύνει τη στρατη-
γική της εταιρική σχέση 
με τις ΗΠΑ, είναι προς το 

εθνικό μας συμφέρον σε 
θέματα εθνικής ασφά-
λειας και οικονομίας να 
άρουμε τους ξεπερασμέ-
νους περιορισμούς στις 
πωλήσεις όπλων που 
δεν βοηθούν πλέον τους 
στόχους ασφαλείας των 
ΗΠΑ στη Μεσόγειο.

Το διακύβευμα των 
ενδιάμεσων εκλο-
γών

– Πώς διαγράφεται το 
σκηνικό για τους Δη-
μοκρατικούς στις εν-
διάμεσες εκλογές;

– Ποτέ άλλοτε στις τρεις 
δεκαετίες μου στο Κο-
γκρέσο δεν είχα ανησυ-
χήσει τόσο πολύ από μια 
συρροή γεγονότων, που 
μας φέρνει στα πρόθυρα 
ενός παγκόσμιου χάους. 
Από την αντιμετώπιση 
της COVID-19 έως την 
αποκατάσταση και ενί-
σχυση της δημοκρατίας 
στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό, έχουμε ασχο-
ληθεί με την αντιμετώ-
πιση προβλημάτων που 
καθορίζουν την εποχή 
μας και αψηφούν τα σύ-
νορα, όπως η κλιματική 
αλλαγή, η μετανάστευση 
και ο πληθωρισμός. Σε 
αυτό το πλαίσιο πιστεύω 
ότι οι Δημοκρατικοί 
έχουν πείσει τον αμερι-
κανικό λαό πως είμαστε 
το κόμμα που αντιπρο-
σωπεύει ένα φωτεινότε-
ρο και καλύτερο μέλλον. 
Μόλις αυτόν τον μήνα 
οι Δημοκρατικοί κατά-
φεραν να σπάσουν το 
αδιέξοδο στην Ουάσι-
γκτον, ψηφίζοντας τον 
νόμο ChIPS για σημαντι-
κές επενδύσεις σε Αμε-
ρικανούς εργαζομένους 
και ανταγωνιστικότητα, 
καθώς και τον ιστορικό 
νόμο για τη μείωση του 
πληθωρισμού του 2022, 
ο οποίος θα ενισχύσει 
την πρόσβαση στην υγει-
ονομική περίθαλψη για 
εκατομμύρια οικογένειες 
της εργατικής τάξης, ενώ 
παράλληλα θα πραγμα-
τοποιήσει τη μεγαλύτερη 
επένδυση που έχει γίνει 
ποτέ από τις ΗΠΑ σε κα-
θαρή ενέργεια. Καθώς 
συνεχίζουμε να ηγού-
μαστε της διεθνούς κοι-
νότητας προκειμένου να 
καταστήσουμε τον Βλα-
ντιμίρ Πούτιν υπεύθυνο 
για τη βάναυση κακο-
ποίηση του ουκρανικού 
λαού, ενώ παράλληλα 
τοποθετούμε τις ΗΠΑ σε 
καλύτερη θέση έναντι 
του ανταγωνισμού απέ-
ναντι στην Κίνα, πιστεύω 
ότι οι προσπάθειές μας 
να μειώσουμε το κόστος 
για τους εργαζομένους 
και οι επενδύσεις στην 
εθνική μας ασφάλεια 
θα αποδώσουν καρπούς 
στις κάλπες τον Νοέμ-
βριο.

Αθανάσιος Έλλις

Ρόμπερτ Μενέντεζ: 
Η Τουρκία να δείξει ότι ανήκει στο ΝΑΤΟ
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Tην ικανοποίηση 
της για τα μέχρι 
τώρα στοιχεία 

της τουριστικής περι-
όδου και ταυτόχρονα 
την αισιοδοξία της για 
το επόμενο χρονικό 
διάστημα, εξέφρασε 
η υφυπουργός Του-
ρισμού, Σοφία Ζαχα-
ράκη, μιλώντας στον 
ΑΝΤ1, το πρωί της Τε-
τάρτης.

Όπως είπε η κυρία Ζαχα-
ράκη, το επόμενο χρονικό 

διάστημα αναμένονται 
1 εκατ. αφίξεις τουρι-
στών κάθε εβδομάδα, με 
τα σκήπτρα να κρατούν 
οι Βρετανοί, καθώς μέ-
χρι τώρα υποδεχόμαστε 
περίπου 200.000 κάθε 
εβδομάδα.

Στη συνέχεια ακολου-
θούν τουρίστες από τη 
Γερμανία, τη Γαλλία, την 
Ιταλία και τις βαλκανικές 
χώρες όπου φέτος υπάρ-
χει μεγάλη αύξηση των 
τουριστών από τη Ρου-

μανία που πηγαίνουν κυ-
ρίως στη βόρεια Ελλάδα, 
αναπληρώνοντας σε με-
γάλο ποσοστό τη μείωση 
των τουριστών από την 
Ρωσία και την Ουκρανία 
λόγω του πολέμου.

Η κυρία Ζαχαράκη υπο-
γράμμισε ότι τα μέχρι 
τώρα στοιχεία δείχνουν 
πως το 2022 θα έχουμε 
και ρεκόρ εσόδων από 
τον τουρισμό, ξεπερνώ-
ντας το 2019 που ήταν 
χρονιά αναφοράς και 

κατά την οποία τα έσοδα 
από τον τουρισμό έφτα-
σαν τα 18 δισ. ευρώ.

Μεγάλη κινητικότητα 
υπάρχει φέτος και από 
τους τουρίστες από την 
Αμερική, οι οποίοι μάλι-
στα κάθονται και περισ-
σότερες ημέρες, πάνω 
από 10, αλλά ξοδεύουν 
και περισσότερα χρήμα-
τα από τους Ευρωπαί-
ους.

Η κυρία Ζαχαράκη είπε 

επίσης πως σε ότι αφορά 
το πρόγραμμα «Τουρι-
σμός για όλους», πέραν 
των 200.000 δικαιούχων 
που έχουν ήδη οριστεί, 
τον Σεπτέμβριο θα υπάρ-
ξουν άλλες 200.000 δι-
καιούχοι.

Επίσης σχετικά με το 
ζητούμενο της επιμή-
κυνσης της τουριστικής 
περιόδου, η υφυπουργός 
Τουρισμού είπε ότι οι 
κρατήσεις δείχνουν πως 
φέτος το «στοίχημα» θα 

κερδηθεί και μάλιστα 
έφερε και σαν παράδειγ-
μα την κρουαζιέρα και 
ειδικά τη Θεσσαλονίκη, 
όπου υπάρχει προγραμ-
ματισμένη άφιξη κρουα-
ζιερόπλοιου στις 20 Δε-
κεμβρίου. 

Συμπλήρωσε δε πως από 
τις 11 αφίξεις κρουαζιε-
ρόπλοιων στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης πέρυσι, 
φέτος θα φτάσουμε στις 
60.

Ζαχαράκη: 
Το 2022 θα είναι η χρονιά των ρεκόρ στον ελληνικό τουρισμό

Για την αυξημένη 
τουριστική κίνη-
ση στη χώρα μας, 

τη στήριξη του εγχώ-
ριου τουρισμού και 
το πρόγραμμα «Του-
ρισμός για Όλους», 
μίλησε η Υφυπουργός 
Τουρισμού, Σοφία Ζα-
χαράκη.

Συγκεκριμένα, η κ. Ζαχα-
ράκη, σε δηλώσεις της 
στον ΑΝΤ1, τόνισε πως 
«οι ταξιδιώτες ψηφίζουν 
Ελλάδα, με πολύ μεγάλο 
ενθουσιασμό», μία επιτυ-

χία που πιστώνεται στην 
Ελλάδα και στους εργα-
ζόμενους στον τουρισμό 
και στα αεροδρόμια.

Μάλιστα, η υφυπουργός 
Τουρισμού ανέφερε πως 
στα αεροδρόμια η εικόνα 
είναι πολύ καλύτερη σε 
σχέση με όσα παρατη-
ρούνται στο εξωτερικό, 
όπου σημειώνονται τε-
ράστιες καθυστερήσεις.

«Βρετανοί και Αμε-
ρικανοί πρωταγωνι-
στούν φέτος στην Ελ-

λάδα»

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμ-
μισε πως σε κάποια μέρη 
αναμένεται να ξεπερα-
στούν τα νούμερα του 
2019, καθώς συναντάται 
πολύ μεγάλη αύξηση στις 
αφίξεις, κάτι που αντικα-
τοπτρίζεται και από τον 
αριθμό των ξένων ταξι-
διωτών που ήρθαν στη 
χώρα μας τον Ιούνιο και 
τον Ιούλιο, ενώ ανέφερε 
πως «ο κόσμος δαπανά 
χρήματα. Οι Αμερικανοί 
δαπανούν χρήματα όπως 

και οι Βρετανοί».

Μάλιστα, τόνισε ότι η 
αγορά που πρωταγωνι-
στεί φέτος στην Ελλάδα 
είναι η Βρετανία και ακο-
λουθεί η Γερμανία, ενώ 
όπως είπε ισχυρό είναι 
το κύμα και από την Αμε-
ρική.

«Στόχος μας η στήριξη 
του6 εγχώριου Τουρι-
σμού»

Παράλληλα, η Σοφία Ζα-
χαράκη τόνισε ότι στό-

χος είναι η στήριξη του 
εγχώριου τουρισμού. 
Φέτος καταγράφεται 
υψηλή τάση των Ελλή-
νων να πηγαίνουν στον 
τόπο καταγωγής, ωστό-
σο όπως είπε υπάρχει και 
μια αυξητική τάση προς 
τους παραδοσιακούς 
προορισμούς, γεγονός 
που οφείλεται και στα 
προγράμματα στήριξης 
όπως ο «κοινωνικός του-
ρισμός» και το «Τουρι-
σμός για όλους».

«Νέα κλήρωση για το 

"Τουρισμός για Όλους" 
από τις 16 Σεπτεμβρί-
ου και μετά»

Σχετικά με το πρόγραμμα 
«Τουρισμός για όλους» 
ανέφερε ότι θα μπουν κι 
άλλοι δικαιούχοι, σημεί-
ωσε ότι θα γίνει και νέα 
κλήρωση από τις 16 Σε-
πτεμβρίου και μετά, ενώ 
επισήμανε ότι τα προ-
γράμματα αυτά θα ισχύ-
ουν μέχρι το 2025.

Νέα κλήρωση για το «Τουρισμός για Όλους» μετά τις 16 Σεπτεμβρίου
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Αντίστροφα μετράει ο χρό-
νος για την επιστροφή των 
μαθητών στα σχολεία μετά 
τις καλοκαιρινές διακοπές 
και ακόμη παραμένει «γρί-
φος» εάν το… comeback 
στις τάξεις, στις 12 Σεπτεμ-
βρίου, θα γίνει με μέτρα 
λόγω της πανδημίας ή όχι.

Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες, προς τα τέλη του μήνα 
αναμένεται να καταρτιστεί 
ειδικό εκπαιδευτικό πρω-
τόκολλο σε συνεννόηση με 
το υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων προκειμέ-
νου να ληφθούν οι τελικές 
αποφάσεις, ανάλογα και με 

την επιδημιολογική εικόνα 
της χώρας.

«Θα είμαστε σε συνεννόη-
ση όσο πλησιάζουμε προς 
το τέλος του Αυγούστου, 
με το υπουργείο Παιδείας 
προκειμένου να δούμε πώς 
θα ανοίξουν τα σχολεία. 

Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, 
είναι συνάρτηση της επιδη-
μιολογικής εικόνας και η 
λογική μας και στα σχολεία, 
σαν λογική λέμε, είναι πάλι 
να έχουμε όσο το δυνατόν 
πιο ήπιους περιορισμούς γί-
νεται», είχε πει προ ημερών 
ο υπουργός Υγείας, Θάνος 
Πλεύρης μιλώντας στην τη-
λεόραση του ΣΚΑΪ.

«Θεωρούμε ότι προς το 
τέλος του Αυγούστου θα 
μπορέσουμε να δούμε τι 
ακριβώς θα εφαρμοστεί σε 
συνεννόηση πάντοτε με την 
επιτροπή των ειδικών. Απλά 
περιμένουμε να έχουμε πε-
ρισσότερα στοιχεία, καθώς 
έχουμε γύρω στις 20 μέρες 
και πλέον για να ανοίξουν 
τα σχολεία. Θα είμαστε 
έτοιμοι προς το τέλος του 
καλοκαιριού να έχουμε και 
τα επόμενα δεδομένα», ση-
μείωσε.

Όπως προαναφέρθηκε, 
πλέον οι ειδικοί περιμένουν 
το επιδημιολογικό αποτύ-
πωμα από την επιστροφή 
και των τελευταίων εκδρο-
μέων του Αυγούστου πίσω 
στις πόλεις. Ο αριθμός των 
μολύνσεων λοιπόν θα εί-
ναι εκείνος που θα κρίνει 
τις όποιες αποφάσεις παρ-

θούν, με τις σχετικές ανα-
κοινώσεις να αναμένονται 
σε λίγες μέρες.

Οι εκτιμήσεις των ειδι-
κών για την επιστροφή 
των μαθητών στα σχο-
λεία

Πάντως, μπορεί οι αποφά-
σεις για το πώς θα επιστρέ-
ψουν οι μαθητές στις τάξεις 
να μην έχουν «κλειδώσει», 
ωστόσο το θέμα συζητείται 
αρκετά, με τους ειδικούς 
να τοποθετούνται σχετικά 
σχεδόν καθημερινά εκφρά-
ζοντας τις απόψεις τους για 
το πώς θα βρει μαθητές και 
εκπαιδευτικούς το πρώτο 
κουδούνι μετά τις διακοπές.

Ενδεικτικά, ο Δημοσθένης 
Σαρηγιάννης, καθηγητής 
Περιβαλλοντικής Μηχα-
νικής ΑΠΘ, είπε μιλώντας 
στην ΕΡΤ προ ημερών: 
«Θεωρώ ότι έχουμε την 
υποχρέωση να μειώσουμε 
τους σκληρούς δείκτες. Το 
να κάνουν τεστ μια φορά 
την εβδομάδα τα παιδιά και 
να βάλουν μάσκες στα σχο-
λεία, όταν φανεί η ανάπτυ-
ξη της Κένταυρος, για να 
αντιμετωπίσουμε το κύμα 
αυτό, δεν είναι κάτι που δεν 
μπορεί να γίνει».

Στο ίδιο μήκος κύματος και 
η καθηγήτρια Επιδημιολο-
γίας και Προληπτικής Ιατρι-
κής του ΕΚΠΑ, Ντόρα Ψαλ-
τοπούλου, η οποία άφησε 
ανοικτό το ενδεχόμενο να 
γίνει ένα μαζικό testing 
στους μαθητές με το που 
ξεκινήσει η σχολική χρονιά.

«Η απόφαση για την επι-
στροφή της μάσκας στα 
σχολεία θα εξαρτηθεί από 
την επιδημιολογική εικόνα 
των δύο τελευταίων εβδο-
μάδων πριν το άνοιγμα των 
σχολείων. Την απόφαση θα 
την λάβει η σχετική επιτρο-
πή. Η μεγαλύτερη πιθανό-
τητα είναι να μην υπάρχουν 
μάσκες», είπε η κυρία Ψαλ-
τοπούλου.

Από την πλευρά του, ο ανα-
πληρωτής καθηγητής Επι-
δημιολογίας στο ΕΚΠΑ και 
αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, 
Δημήτρης Παρασκευής, 
δεν διευκρίνισε τι τελικά 
αναμένεται να αποφασιστεί 
από την αρμόδια επιτρο-
πή. Αρκέστηκε να δηλώσει 
πως σύντομα θα ληφθούν 
αποφάσεις και θα ανακοι-
νωθούν.

ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ
ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Σαρηγιάννης: Τι είπε για το πως θα ανοίξουν τα σχολεία
Ο καθηγητής Περιβαλλο-
ντικής Μηχανικής, Δημο-
σθένης Σαρηγιάννης, μι-
λώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε 
ότι μετά από τα μέσα Σε-
πτεμβρίου μπορεί να υπάρ-
ξει αύξηση κρουσμάτων ή 
αλλιώς αλλαγή στην κλίση 

της επιδημιολογικής κα-
μπύλης, λόγω των μεταλ-
λαγμένων στελεχών που 
επικρατούν τώρα ή λόγω 
νέων παραραλλαγών.

"Ο λόγος της αποκλιμάκω-
σης που ξεκίνησε στις 15 

Ιουλίου είναι το γεγονός 
ότι σε τοπικό επίπεδο, στα 
τουριστικά μέρη, αναπτύ-
χθηκε σε μεγάλο ποσοστό 
φυσική ανοσία διότι πολύς 
κόσμος μολύνθηκε, δεν 
κάναμε κάτι για να σταμα-
τήσουμε την Όμικρον 4-5. 

Γυρνώντας στην Αθήνα και 
στις άλλες μεγάλες πόλεις 
από τις διακοπές τα πράγ-
ματα μπορεί να αλλάξουν. 
Τα κρούσματα θα μπουν σε 
μια πολύ μεγαλύτερη ''δε-
ξαμενή"", δήλωσε ο κ. Σα-
ρηγιάννης.

Όσον αφορά στο άνοιγμα 
των σχολείων θεωρεί χρή-
σιμο οι μαθητές να επιστρέ-
ψουν αφού κάνουν σελφ 
τεστ, ενώ για την επιβολή 
μέτρων υπογράμμισε ότι 
"ανοίγοντας τα σχολεία με 
κανένα μέτρο μπορεί να 

είναι εντάξει για τις 12 Σε-
πτέμβρη αλλά δεν ξέρω αν 
θα είναι οκ για τις 29 Σε-
πτέμβρη".

Σχολεία: Πώς θα ανοίξουν μετά τις διακοπές – Τι λένε οι ειδικοί για τα μέτρα

Σχολεία: Μάσκες και self test συνιστά ο Καπραβέλος- «Θανάσιμος κίνδυνος οι κλειστοί χώροι»
«Είμαι κατηγορηματικός, 
οι μάσκες πρέπει να επα-
νέλθουν, και στα σχολεία 
και να ανοίξουν με self 
tests και προσοχή. Να μην 
το υποτιμήσουμε, είναι 

ένας θανάσιμος κίνδυνος, 
να επανέλθουν οι μάσκες 
στους κλειστούς χώρους 
και στα ΜΜΜ», δήλωσε 
μεταξύ άλλων  στο MEGA, 
ο διευθυντής στη Β΄ ΜΕΘ 

στο «Παπανικολάου», Νί-
κος Καπραβέλος.

«Δεν πρέπει να χαλαρώ-
σουμε, επιμένω ότι μπο-
ρούμε να ελέγξουμε την 

πανδημία, και το δεύτερο 
σημαντικό είναι τα εμβόλια. 
Οι περισσότεροι άνω των 
70 ετών δεν είχαν κάνει 
την 4η δόση. Πολλοί έχουν 
μείνει στις 2 δόσεις δεν 

έχουν κάνει καν την τρίτη 
δόση. Δεν υπάρχει καμία 
επιστημονική βάση στο ότι 
ο κόσμος αρρωσταίνει επει-
δή κάνουν τα εμβόλια. Το 
3ήμερο του 15αύγουστου 

δεν είχαμε κανέναν νεκρό 
από τροχαίο ατύχημα, και 
είχαμε 100 νεκρούς το 
3ήμερο από τον κορονοϊό, 
είναι κρίμα», συμπλήρωσε.

Αντιδιαμετρική τοποθέτηση από την Παπαευαγγέλου για το πως θα ανοίξουν τα σχολεία
Mιλώντας στο in.gr η Κα-
θηγήτρια Παιδιατρικής Λοι-
μωξιολογίας και μέλος της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων Βάνα Παπαευαγγέλου, 
εξέφρασε την προσωπική 

της άποψη για τον τρόπο 
που θα μπορούσε να ξεκι-
νήσει η νέα σχολική χρονιά.

Όπως ανέφερε η κα. Πα-
παευαγγέλου, παρατηρεί-

ται πως στις περισσότερες 
χώρες είναι πιθανό να μην 
καταστεί υποχρεωτική η 
μάσκα αλλά ούτε και τα 
self test στα σχολεία από 
Σεπτέμβρη.

"Βρισκόμαστε σε άλλη 
φάση της πανδημίας. Η 
γνώμη μου είναι και αυτό 
βλέπουμε ήδη να συμβαίνει 
στις περισσότερες χώρες, 
πως το άνοιγμα των σχο-

λείων θα πρέπει να γίνει 
χωρίς την απαίτηση test ή 
μάσκας", ανέφερε η καθη-
γήτρια, όπως πληροφορεί 
ρεπορτάζ της Σοφίας Χρή-
στου.

Σχολεία: «Θα ανοίξουν με τα ηπιότερα δυνατά μέτρα» λέει η Νίκη Κεραμέως -Τι θα γίνεται σε περίπτωση κρούσματος
Mιλώντας στο in.gr η Κα-
θηγήτρια Παιδιατρικής Λοι-
μωξιολογίας και μέλος της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων Βάνα Παπαευαγγέλου, 
εξέφρασε την προσωπική 
της άποψη για τον τρόπο 
που θα μπορούσε να ξεκι-
νήσει η νέα σχολική χρονιά.

Όπως ανέφερε η κα. Πα-
παευαγγέλου, παρατηρεί-
ται πως στις περισσότερες 
χώρες είναι πιθανό να μην 
καταστεί υποχρεωτική η 
μάσκα αλλά ούτε και τα 
self test στα σχολεία από 
Σεπτέμβρη.

"Βρισκόμαστε σε άλλη 
φάση της πανδημίας. Η 
γνώμη μου είναι και αυτό 

βλέπουμε ήδη να συμβαίνει 
στις περισσότερες χώρες, 
πως το άνοιγμα των σχο-
λείων θα πρέπει να γίνει 
χωρίς την απαίτηση test ή 
μάσκας", ανέφερε η καθη-
γήτρια, όπως πληροφορεί 
ρεπορτάζ της Σοφίας Χρή-
στου.

Το στίγμα των προθέ-
σεων του υπουργείου 
Παιδείας για το άνοιγμα 
των σχολείων έδωσε σή-
μερα η Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας στο OPEN και 
απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση, η υπουργός Παι-
δείας είπε ότι «η τάση είναι 
για τα ηπιότερα δυνατά 
μέσα, γιατί πλέον έχουμε 

επιστρέψει στην κανονικό-
τητα».

Όσον αφορά για το πρω-
τόκολλο που θα ισχύει ή τη 
διενέργεια self test από μα-
θητές και εκπαιδευτικούς, η 
κυρία Κεραμέως δήλωσε 
ότι «πάμε σε όσο το δυνα-
τόν μια πιο κανονική σχολι-
κή χρονιά», προσθέτοντας 
ότι «έχουμε φύγει από τη 
λογική του συστηματικού 
ελέγχου, γιατί αυτό σε 
αυτή τη φάση δεν αποδίδει 
καθώς έχει εμβολιαστεί ή 
νοσήσει μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού».

Τι θα γίνεται σε περίπτω-
ση κρούσματος σε τάξη

Σε περίπτωση που κά-
ποιο παιδί βρεθεί θετι-
κό στον κορωνοϊό, «η 
Πολιτεία έχει μέτρα για 
όποιον νοσήσει, που εί-
ναι καραντίνα πέντε ημε-
ρών και μετά έξοδος με 
μάσκα. Εκεί κινούμαστε 
και εμείς. Δεν θα κάνου-
με κάτι διαφορετικό από 
ό,τι συνέβη σε όλη την 
κοινωνία», είπε η υπουρ-
γός.

Διαβεβαίωσε, δε, ότι «εί-
μαστε σε διαρκή συνερ-
γασία με το υπουργείο 
Υγείας, τους ειδικούς, 
τον ΕΟΔΥ, καθώς είμα-
στε σε μια φάση συνύ-

παρξης με τον κορω-
νοϊό», ενώ, όπως είπε, 
«καθ' όλη τη διάρκεια 
της πανδημίας τα πρω-
τόκολλα έχουν λειτουρ-
γήσει πολύ καλά».

Η Νίκη Κεραμέως μίλη-
σε και για την ολοκλή-
ρωση 25.000 μόνιμων 
διορισμών στην εκπαί-
δευση, καθώς «από το 
2008 έως το 2020 δεν 
είχε διοριστεί ούτε ένας 
εκπαιδευτικός» αλλά και 
στην καινοτομία της δι-
εύρυνσης του ωραρίου 
λειτουργίας των ολοήμε-
ρων σχολείων, λέγοντας 
ότι το 50% θα σχολάει 

στις 17:30 «αφενός για 
να ενισχυθεί η δημόσια 
εκπαίδευση και αφετέ-
ρου για να φέρει πιο κο-
ντά το ωράριο των σχο-
λείων με το ωράριο της 
εργασίας»

Όπως και να 'χει, κατά τη 
διάρκεια της ερχόμενης 
εβδομάδας αναμένεται 
να γίνει η πρώτη συνε-
δρίαση των ειδικών για 
να υπάρξουν οριστικές 
αποφάσεις για τη χρήση 
ή όχι μάσκας, καθώς και 
για τα πρωτόκολλα σε 
περίπτωση κρουσμάτων 
σε σχολικές αίθουσες.
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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

Παραγωγή & Εμπορία Παραδοσιακών 
Προιόντων
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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 ΓΥΝ.  ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΡΟΥΧΑ 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:

ΣΠΕΣΙΑΛ ΙΜΑΜ ΤΟΥ ΔΕΛΗ

Συνταγή για

ΣΠΕΣΙΑΛ ΙΜΑΜ ΤΟΥ ΔΕΛΗ
 

Διάρκεια συνταγής: 1 ώρα & 30 λεπτά'
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη

  
Υλικά 

• 4 μελιτζάνες κομμ. στη μέση
• 6-8 κρεμμύδια κομμ. σε μισοφέγγαρο
• 6-8 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένες
• 2 κόκκινες και 2 πράσινες πιπεριές κομμ. σε μπαστουνάκια
• 6 τομάτες τριμμένες
• 40γρ. χυμό τομάτας
• 1 καρότο τριμμένο
• 4 κλωναράκια δυόσμο ψιλοκομμένο
• 1/4 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
• Αλάτι - πιπέρι - κόκκ. πάπρικα -  κύμινο - μπαχάρι - σουμάκ
• Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Αφού ανοίξουμε λίγο με προσοχή τις μελιτζάνες για να μην σπάσουν, 
βάζουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε.

Έπειτα, τις τοποθετούμε σε ένα ταψάκι και ψήνουμε για 40-45 λεπτά.

Μόλις κάψει καλά ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά, προσθέτουμε 4 κ.σ. 
ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια, και τέλος, το σκόρδο.

Ρίχνουμε τα υπόλοιπα μπαχαρικά και σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά για 
15-20 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα κρεμμύδια.

Προσθέτουμε το καρότο, τις πιπεριές, τις τομάτες και τα μυρωδικά και 
ανακατεύουμε.

Σιγοβράζουμε για 5 λεπτά και αφαιρούμε από τη φωτιά.

Αφαιρούμε τις μελιτζάνες από τον φούρνο και πιέζουμε με ένα κουτάλι 
στο σημέιο που τις χαράξαμε για να κάνουμε χώρο για τη γέμιση.

Μοιράζουμε τη γέμιση σε όλες τις μελιτζάνες και σερβίρουμε με λίγο 
μαϊντανό, πιπέρι και ελαιόλαδο.

με τον Χρήστο Δελή



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
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EMAIL MARKETING (ΜΕΡΟΣ 5ο)

Στο προηγούμενο άρ-
θρο μας, δώσαμε ένα 
παράδειγμα για την 

γεωμετρική αύξηση των 
πωλήσεων, σε συνάρτηση 
με την αύξηση παραμέτρων 
που επηρεάζουν τον τζίρο. 
Όμως  για να πετύχουμε 
μια ικανοποιητική αύξηση 
των εσόδων της επιχείρη-
σης,  απαιτείτε η ταυτόχρο-
νη χρησιμοποίηση και των 
τριών αυτών τρόπων. Πάμε 
όμως να τους δούμε τον 
καθένα ξεχωριστά.

1ος Τρόπος: Αποκτήστε 
περισσότερους  πελάτες

Αν αποκτήσουμε περισσό-
τερους πελάτες, αυξάνου-
με  και τα έσοδα.  Είναι ο 
πιο κλασικός τρόπος που 
οι περισσότερες επιχει-
ρήσεις χρησιμοποιούν πι-
στεύοντας ότι αυτός είναι 
και ο μοναδικός δρόμος 
για να αυξήσουν τα έσοδα 
τους. Όμως αυτό δεν είναι 
και απόλυτα σωστό.  Εδώ 
αναφερόμαστε για πελάτες 
που δεν έχουμε.

Στατιστικές έρευνες έχουν 
δείξει, ότι κοστίζει 5 φορές 
περισσότερο σε μια επιχεί-
ρηση να κερδίσει έναν νέο 
πελάτη, από το να κάνει 
έναν ήδη υπάρχων να αγο-
ράσει ξανά.

Για να κερδίσουμε νέους 
πελάτες θα πρέπει να αυξή-
σουμε το ενδιαφέρον τους 
για την επιχείρηση μας, και  
να τους πείσουμε  για το 
πόσο αποτελεσματικά είναι 
τα προϊόντα και οι υπηρεσί-
ες μας. Αυτό δεν είναι εύ-
κολο να γίνει και απαιτείτε 
μεγάλη προσπάθεια, ειδικά 
σήμερα που ο κόσμος αγο-
ράζει όλο και λιγότερο.

Εδώ θα πρέπει να εντοπί-
σουμε με ακρίβεια την αγο-
ρά που απευθυνόμαστε, να 
δημιουργήσουμε τα σωστά 
μηνύματα που θα τους κά-
νουν να κινηθούν, και στην 
συνέχεια να επιλέξουμε το 
σωστό “μέσο” για να μετα-
φέρετε το μήνυμα σας.

2ος Τρόπος: Αυξήστε τη 
μέση συναλλαγή με κάθε 

πελάτη σας

Ο δεύτερος τρόπος ανα-
φέρεται στην αύξηση της 
μέσης συναλλαγής με κάθε 
πελάτη. Αύξηση της μέσης 
συναλλαγής σημαίνει, ο 
κάθε πελάτης που μπαίνει 
στο μαγαζί, να αφήνει πε-
ρισσότερα χρήματα από 
την προηγούμενη  αγορά 
του.  Αυτό μπορούμε να το 
πετύχουμε κάνοντας προ-
σφορές, ή προσφέροντας 
προϊόντα σε καλύτερες τι-
μές. 

3ος Τρόπος: Αυξήστε τον 
αριθμό των συναλλα-
γών που έχετε με κάθε 
πελάτη σας

Ο τρίτος τρόπος αναφέρε-
ται στην αύξηση των επα-
ναλαμβανομένων πωλήσε-
ων από τους πελάτες μας. 
Δηλαδή οι πελάτες μας να 
επισκέπτονται συχνότερα 
την επιχείρηση μας, που 
σημαίνει ότι θα αγοράζουν 
περισσότερες φορές.

Το  κλειδί για την επιτυχία 

είναι, το συνεχές follow-
up που πρέπει να κάνουμε. 
Μην περιμένουμε τους πε-
λάτες μας πότε θα έχουν 
την διάθεση να μας επισκε-
φθούν για να αγοράσουν 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
μας. Εάν δεν έχετε μια θέση 
στο μυαλό τους, το πιθανό-
τερο είναι να επιλέξουν το 
επόμενο κατάστημα που θα 
βρουν μπροστά τους.

Εδώ θα πρέπει να δούμε 
και να επεξεργαστούμε, τα 
εξής κριτήρια:

• Πρέπει να δούμε 
τον μέσο όρο των χρημά-
των που μας αφήνει κάθε 
πελάτης, και το μέσο όρο 
των επαναλαμβανόμενων 
πωλήσεων. 
• Πρέπει να δούμε 
ποια προϊόντα και υπηρεσί-
ες χρησιμοποιούν συχνότε-
ρα. 
• Πρέπει να  βρούμε 
ποια συμπληρωματικά προ-
ϊόντα μπορούμε να πουλή-
σουμε επιπλέον και προτεί-
νουμε νέες λύσεις. 
Έτσι αυξάνοντας τις επα-
ναλαμβανόμενες πωλήσεις, 
αυξάνετε σημαντικά τα 
έσοδα της επιχείρηση σας, 
και κατά συνέπεια το δικό 
σας κέρδος.

Ιδιαιτερότητες πελατών

 Είναι σημαντικό σε 
αυτό το σημείο να επικε-
ντρωθούμε σε κάποια ζητή-
ματα που οι περισσότεροι 
ίσως να αγνοούν. Υπάρχει 
η άποψη, ότι όταν έχουμε 
καλές τιμές οι πελάτες θα 
«τρέξουν» να αγοράσουν, 
με αποτέλεσμα οποιαδήπο-
τε άλλη μορφή marketing 
να είναι άχρηστη. Σίγουρα 
η χαμηλή τιμή είναι ελκυ-
στική στο να πουληθεί ένα 
προϊόν. Αυτό όμως από 
μόνο του δεν αρκεί και δεν 
φτάνει. Αργά ή γρήγορα η 

αγορά θα προσαρμοστεί 
στις χαμηλές τιμές και εμείς 
πρέπει πάλι κάτι να κάνου-
με για να δελεάσουμε τους 
πελάτες…. 

 Θα πρέπει συνε-
χώς να δείχνουμε την πα-
ρουσία μας στην αγορά, 
και να παρουσιάζουμε τα 
οφέλη και τα πλεονεκτήμα-
τα των προϊόντων μας.  Θα 
πρέπει να έχουμε κατά νου, 
ότι θα πρέπει να κάνουμε 
τα πάντα για να προωθή-
σουμε τα προϊόντα μας, 
ώστε οι πελάτες να έρχο-
νται να αγοράζουν ξανά και 
ξανά, σε τακτική βάση.

 Η αγορά συνε-
χώς αλλάζει, και εάν δεν 
προβούμε σε λύσεις θα 
«χάσουμε»  τις εξελίξεις 
και τις ευκαιρίες.  Θα πρέ-
πει να κρατάμε στην μνή-
μη των πελατών, ζωντανή 
την εικόνα μας στο μυαλό 
τους, γιατί οι πελάτες βομ-
βαρδίζονται καθημερινά με 
μηνύματα, με αποτέλεσμα 
εάν αφήσουμε τους πελά-
τες μας, να μας «ξεχάσουν» 
και να μας «αφήσουν» και 
αυτοί.

 Είναι σημαντικό 
λοιπόν για μια επιχείρηση, 
να πουλήσει,  το σωστό 
προϊόν,  στο σωστό πελάτη, 
στην σωστή τιμή, την σω-
στή χρονική στιγμή, χρησι-
μοποιώντας το κατάλληλο 
μέσο προβολής.   

 Έχουμε αναρω-
τηθεί ποτέ για ποιο λόγο 
αγοράζουν οι άνθρωποι; 
Σίγουρα οι άνθρωποι δεν 
αγοράζουν αυτά που χρει-
άζονται, αγοράζουν αυτά 
που θέλουν…. Υπάρχουν 
πάνω από 40 λόγοι που 
κάποιος θα αγοράσει….., 
όμως εδώ θα αναφέρουμε  
τους δέκα (10) πιο συχνούς 
λόγους που κάποιος αγο-

ράζει….

•  Για να αποκτήσουν 
στυλ,

•  Για να εκφράσουν 
την αγάπη τους,

•  Για να γίνουν απο-
δεκτοί,

•  Για να ενθουσιά-
ζονται.

•  Για να προσελκύ-
σουν το αντίθετο φύλ-
λο,

•  Για να γίνουν δη-
μοφιλείς,

•  Για να ικανοποιή-
σουν μια περιέργεια,

•  Για να ικανοποιή-
σουν την όρεξή τους,

•  Για να αισθάνονται 
ανώτεροι από τους άλ-
λους,

•  Για να δείχνουν 
νεώτεροι.

Μέσα από αυτές τις επιθυ-
μίες, των πελατών, συνει-
δητές και υποσυνείδητες, 
θα πρέπει να συνδυάσουμε 
και τα πλεονεκτήματα των  
δικά μας προϊόντων.  

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

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

Οικονομία ->Τεχνολογία.

Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ.
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής
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Ανοίγει το κεφάλαιο της νέας ΚΑΠ η επιλογή σποράς 
το φθινόπωρο

Το κυνήγι για το επιπλέ-
ον πριμ που δίνουν οι 
δράσεις για το πρασίνι-
σμα της νέας ΚΑΠ, που 
είναι ανεξάρτητες από 
τα δικαιώματα ενίσχυ-
σης της βασικής, ξεκινά 
κιόλας από τις επερ-
χόμενες φθινοπωρινές 
σπορές.

Ανοίγει το κεφάλαιο νέα 
ΚΑΠ η επιλογή σποράς 
το φθινόπωρο, θέλει 
προγραμματισμό το πρα-
σίνισμα του 2023

Την ίδια «αγωνία» που 
ένιωθαν όσοι έκαναν αιτή-
σεις για τις αγροπεριβαλ-
λοντικές δράσεις, όπως 
ήταν μέχρι πριν από μερι-
κές εβδομάδες τα Βιολογι-
κά, θα νιώθει από εδώ και 
στο εξής η πλειοψηφία των 
αγροτών για τη λήψη του 
νέου πρασινίσματος από 
την ερχόμενη περίοδο. Με 
τα δικαιώματα να χάνουν 
μεγάλο μέρος της δύναμής 
τους τόσο γιατί μειώνεται 
η αξία τους όσο και γιατί 
απεμπλέκονται από σημα-
ντικά καθεστώτα ενισχύσε-
ων, έντονο είναι το ενδια-
φέρον το οποίο αποκτούν 
οι νέες δράσεις για το πρα-
σίνισμα της περιόδου ΚΑΠ 
2023-2027.

Μάλιστα, σε αρκετές περι-
πτώσεις το κυνήγι για το 
επιπλέον πριμ που δίνουν 
οι δράσεις αυτές, οι οποίες 
είναι ανεξάρτητες από τα 
δικαιώματα ενίσχυσης της 
βασικής, ξεκινά κιόλας από 
τις επερχόμενες φθινοπω-
ρινές σπορές, αφού κατά 
την προμήθεια των  εφο-
δίων τους οι αγρότες τις 
επόμενες εβδομάδες, αξίζει 
να έχουν στα υπόψιν τους 
ότι συγκεκριμένες επιλογές 
τους ξεκλειδώνουν ενισχύ-
σεις για το 2023.

Ακόμη και αν δεν έχει στην 
κατοχή του κανένα δικαί-
ωμα, ο αγρότης μπορεί να 
λάβει στη νέα ΚΑΠ το νέο 
πρασίνισμα, τη συμπλη-
ρωματική ενίσχυση νεαρών 
αγροτών, τη συνδεδεμένη 
και την αναδιανεμητική ενί-
σχυση. Με λίγα λόγια θα 
αποκλείεται μόνο από τη 
βασική ενίσχυση, δηλαδή 
το λεγόμενο τσεκ.

Με παραστατικά

Ετησίως οι αγρότες θα κα-
λούνται να δηλώνουν μέσω 
ΟΣΔΕ σε ποιες δράσεις 

συμμετείχαν ή προτίθενται 
να συμμετέχουν κατά τη δι-
άρκεια της καλλιεργητικής 
χρονιάς. Για παράδειγμα, 
σύμφωνα με το στρατη-
γικό σχέδιο προβλέπεται 
ενίσχυση για την εφαρμογή 
βιοδιεγερτών. Ο αγρότης 
θα δηλώνει ότι πράγματι 
εφάρμοσε βιοδιεγέρτες στο 
κτήμα του με τα σχετικά 
παραστατικά. Έπειτα έως 
τον Δεκέμβριο θα πιστώνε-
ται το σχετικό ποσό που δι-
καιούται στον λογαριασμό 
του.

Την κατάσταση περιπλέκει 
πάντως η δρομολογούμενη 
αναθεώρηση των δράσεων 
από την οποία θα προκύψει 
και νέα λίστα. Παράλλη-
λα, αναμένεται και αλλαγή 
σε κάποια ποσά ενίσχυσης 
με βάση τα αυξημένα κο-
στολόγια των παραγω-
γών. Ειδικά στο τελευταίο, 
επισημαίνεται ότι βάσει 
του κοινοτικού πλαισίου, 
όλοι οι υπολογισμοί των 
ενισχύσεων στο νέο πρα-
σίνισμα βασίζονται στην 
απώλεια εισοδήματος και 
στο αυξημένο κόστος που 
γεννάει για τον αγρότη η 
υιοθέτηση των δράσεων. 
Ως εκ τούτου, μοιάζει να 
κρίνεται αναγκαία μία ανα-
προσαρμογή των παρεμβά-
σεων προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Εντούτοις, προς 
το παρόν, δεν έχει υπάρξει 
επίσημη ενημέρωση για το 
εάν και κατά πόσο εξετά-
ζονται αυξήσεις στα ποσά 
των ενισχύσεων. Παρά 
μόνο, πως θα προστεθεί 
ακόμη μία ειδική δράση, η 
οποία  θα επιδοτεί την ορ-
γανική λίπανση.

Στη θρέψη για το ΟΣΔΕ 
του 2023

Αν και δεν αποκλείεται να 
αλλάξουν τα τελικά ποσά 
ενίσχυσης, με αναθεώρηση 
προς τα πάνω, μια πρώτη 
πτυχή στην οποία ακουμπά 
κιόλας από το 2022 το νέο 
Πρασίνισμα, έχει να κάνει 
με τις επιλογές θρέψης που 
θα ακολουθήσουν οι πα-
ραγωγοί. Στο αρχικό στρα-
τηγικό σχέδιο της χώρας, 
αναφέρεται ότι θα υπάρ-
ξει στήριξη μέσω του νέου 
πρασινίσματος:

•   Για τη χρήση λι-
πασμάτων βραδείας 
αποδέσμευσης σε αρο-
τραίες καλλιέργειες 
4 ευρώ/στρμ. και στα 
κηπευτικά και δενδρώ-

δεις 6 ευρώ/στρμ.
•   Για τη χρήση λιπασμά-

των με παρεμποδιστές 
σε αροτραίες καλλιέρ-
γειες 0,4 ευρώ/στρμ. 
και στα κηπευτικά και 
δενδρώδεις 0,6 ευρώ/
στρμ.

•   Για χρήση προϊόντων 
με βιοδιεγέρτες σε 
αροτραίες καλλιέργει-
ες 3 ευρώ/στρμ. και 
στα κηπευτικά και δεν-
δρώδεις 6 ευρώ/στρμ.

Τα εν λόγω υπομέτρα πε-
ριλαμβάνονται στη δράση: 
Ενίσχυση παραγωγών για 
την εφαρμογή μεθόδων 
γεωργίας ακριβείας για την 
οποία μέχρι στιγμής προ-
βλέπονται ενισχύσεις ως 
εξής:

1. Για τη συνέχιση 
εφαρμογής της με-
θόδου σεξουαλικής 
σύγχυσης των λεπιδο-
πτέρων Confusio ανά 
καλλιέργεια:

• Ροδακινιά, νεκταρινιά 
και βερικοκιά 40ευρώ/
στρμ.

•   Δαμασκηνιά 70,4 
ευρώ/στρμ.

•   Μηλιά, αχλαδιά και 
κυδωνιά 50 ευρώ/
στρμ.

•   Οινοποιήσιμο αμπέλι 
42,6 ευρώ/στρμ.

•  Επιτραπέζιο αμπέλι 
στο οποίο συμπερι-
λαμβάνεται και η στα-
φίδα 56,4 ευρώ/στρμ.

2. Για την χρήση της 
εφαρμογής, την κατάρ-
τιση, παρακολούθηση 
και προσαρμογή του 
σχεδίου διαχείρισης 3 
ευρώ/στρμ.

3. Για την εξαπόλυση 
ωφέλιμων αρπακτικών 
εντόμων στην καλλι-
έργεια μηλιάς, ροδα-
κινιάς και κερασιάς 43 
ευρώ/στρμ. ενώ για 
την καλλιέργεια αχλα-
διάς 36 ευρώ/στρμ.

4. Για τη χρήση εντομοπα-
θογόνων νηματωδών 
ενάντια σε διάφορα 
έντομα – εχθρούς στις 
καλλιέργειες ροδακι-
νιάς, μηλιάς, δαμασκη-
νιάς 24 ευρώ/στρμ.

5. Για την εφαρμογή μη-
χανικής ζιζανιοκτονίας, 
με παράλληλη κάλυψη 
με mulch 22 ευρώ ανά 
στρέμμα.

6. Για την εφαρμογή πολ-
λαπλών καλοκαιρινών 
κλαδεμάτων για οπω-
ρώνες χωρίς όψιμη 
φρέσκια βλάστηση 21 

ευρώ/στρμ.
7. Για τη χρήση ψεκαστι-

κών ακροφυσίων μει-
ωμένης διασποράς 3 
ευρώ/στρμ.

8. Για τη διαχείριση των 
υπολειμμάτων ψεκα-
στικών υγρών στις 
αροτραίες 1 ευρώ/
στρμ. και στα κηπευ-
τικά και δενδρώδεις 3 
ευρώ/στρμ.

9. Για τη χρήση υπηρεσι-
ών γεωργίας ακριβείας 
κατά τη διάρκεια των 
ψεκασμών 7 ευρώ/
στρμ.

 

Μόλις 30 εκατ. για κτη-
νοτρόφους, ριγμένο και 
το βαμβάκι

Ριγμένοι από το νέο πρα-
σίνισμα της ΚΑΠ φαίνεται 
ότι θα είναι οι κτηνοτρόφοι, 
αφού οι απολαβές τους 
περιορίζονται σε μέχρι 25 
ευρώ το στρέμμα πριμ για 
τα δασολίβαδα, εκτός και 
αν υπάρξει τροπολογία της 
λίστας στην οποία θα πε-
ριλαμβάνεται έστω και για 
ορισμένες δράσεις ενίσχυ-
ση βάσει ζωικού κεφαλαίου 
και όχι βάσει έκτασης.

Πιο αναλυτικά από το νέο 
πρασίνισμα οι κτηνοτρό-
φοι έχουν να περιμένουν 
χρήματα από τις εξής δρά-
σεις:

1) Αναστολή βόσκησης: 
α) για τους μήνες Μάρ-
τιο και Απρίλιο στη πεδινή 
υψομετρική ζώνη (<600μ.), 
β) για τους μήνες Απρίλιο 
και Μάιο στην ημιορεινή 
υψομετρική ζώνη (600-
800 μ.) και γ) και για τον 
μήνα Μάιο στην ορεινή 
υψομετρική ζώνη (>800μ.). 
Θα καλύπτονται οι πρόσθε-
τες δαπάνες για την αγορά 
ζωοτροφής για τον επιπλέ-
ον χρόνο που τα ζώα θα 
παραμείνουν στο στάβλο. Η 
αποζημίωση για τη δέσμευ-
ση αυτή εξαρτάται από 
τη διοικητική περιφέρεια 
στην οποία δραστηριοποι-
είται η εκμετάλλευση και 
την υψομετρική ζώνη στην 
οποία βρίσκεται. Κυμαίνε-
ται για τους πεδινούς βο-
σκοτόπους από 1,7 έως 5 
ευρώ/στρέμμα, για τους 
ημιορεινούς από 3,5 έως 
10,5 ευρώ/στρέμμα ενώ 
για τους ορεινούς από 2,7 
έως 7,9 ευρώ/στρέμμα.

2) Μετακινούμενη κτη-
νοτροφία: Μετακίνηση 
του συνόλου του ζωικού 
κεφαλαίου σε ορεινές βο-
σκήσιμες γαίες για τουλάχι-
στον 4 συνεχόμενους μήνες 
το έτος. Πρέπει επίσης να 
καταρτίζεται ετήσιο Σχέδιο 
διαχείρισης Βοσκοτόπου 
της εκμετάλλευσης, με τη 
συνδρομή πιστοποιημένου 
συμβούλου, η δε συμμόρ-
φωση στην εκ περιτροπής 
βόσκηση αλλά και η μετα-
κίνηση του κοπαδιού θα 
πιστοποιείται με την χρή-
ση συστήματος γεωεντο-
πισμού (GPS).

Η αποζημίωση για τη 
δέσμευση αυτή εξαρτάται 
από τη διοικητική περιφέ-
ρεια, την απόσταση που 
πρέπει να διανύσει αλλά 

και το είδος του εκτρε-
φόμενου ζώου, Έτσι για τα 
βοοειδή κυμαίνεται από 1,1 
έως 7,4 ευρώ/στρέμμα ενώ 
για τα αιγοπρόβατα από 
1,7 έως 8,5 ευρώ/στρέμμα. 
Καλύπτονται οι δαπάνες 
κατάρτισης και παρακολού-
θησης του Σχεδίου Διαχεί-
ρισης βοσκότοπου αλλά και 
η αγορά και χρήση του συ-
στήματος γεωεντοπισμού. 
Το κόστος γι’ αυτό εκτιμά-
ται στα 0,5 ευρώ/στρέμμα.

Βελτιστοποίηση σιτηρεσίου: 
Η δράση συνίσταται στην 
ενίσχυση για την εφαρμο-
γή προγράμματος κατάλ-
ληλου εμπλουτισμού και 
τελικά βελτιστοποίησης του 
σιτηρεσίου. Καλύπτονται 
μεταξύ άλλων οι δαπάνες 
κατάρτισης, παρακολού-
θησης και προσαρμογής 
βελτιωμένου σιτηρεσίου. Η 
ενίσχυση υπολογίζεται στα 
10 ευρώ ανά ΜΖΚ.

3) Ιδιόκτητα δασολίβαδα

Για τους κτηνοτρόφους που 
διαθέτουν βοσκότοπους σε 
μερικώς δασοσκεπείς εκτά-
σεις (αραιά δάση) δίνεται 
η ευκαιρία για ενίσχυση 
25 ευρώ το στρέμμα από 
το νέο πρασίνισμα. Συγκε-
κριμένα, όπως αναφέρεται 
στο στρατηγικό σχέδιο η 
δράση αφορά στις μερι-
κώς δασοσκεπείς εκτάσεις 
(αραιά δάση) βοσκοτόπων 
με κάλυψη δέντρων μέχρι 
40% και υπόροφο με πο-
ώδη ή ξυλώδη βλάστηση. 
Η δράση συνίσταται στη 
συστηματική φροντίδα/
καθαρισμό των δέντρων/
θάμνων, στην υποχρέωση 
για ελεγχόμενη βόσκηση, 
με παράλληλη αυστηρή 
προστασία στοιχείων του 
τοπίου. Επίσης υποχρέωση 
του παραγωγού είναι καρα-
τόμηση και απομάκρυνση 
ξενικών και εισβλητικών 
δένδρων και θάμνων από 
την επιλέξιμη έκταση που 
εφάπτεται των αγροτεμα-
χίων, κατά την χειμερινή 
περίοδο). Και στις δύο δρά-
σεις υποχρέωση των παρα-
γωγών είναι η προστασία 
και διατήρηση των προ-
στατευόμενων στοιχείων 
του τοπίου που έχουν ορι-
οθετηθεί και χαρακτηριστεί 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανεξάρ-
τητα από το μέγεθός τους.

Η ενίσχυση δίνεται για τη 
συνέχιση της γεωργικής 
δραστηριότητας στις δυ-
σπρόσιτες και μειωμένης 
παραγωγικότητας εκτάσεις 
αλλά και για τον καθαρισμό 
απομάκρυνσης χωροκατα-
κτητικών ειδών, εκ περιτρο-
πής / ελεγχόμενη βόσκηση.

Το 60αρι αμειψισποράς 
στο βαμβάκι γίνεται 20 
ευρώ στο νέο πρασί-
νισμα

To 60αρι της αγρανάπαυ-
σης και αμειψισποράς θα 
«χαιρετήσουν» στα τέλη 
του έτους οι δικαιούχοι του 
προγράμματος Απονιτρο-
ποίησης που τελειώνουν 
οι δεσμεύσεις τους καθώς 
νέα πρόσκληση δεν προ-
βλέπεται στα πλαίσια της 
ερχόμενης ΚΑΠ. Οι 8.000 
«τυχεροί» της περασμένης 

πρόσκλησης από την άλλη 
θα λαμβάνουν το πριμ για 
μία διετία και μετά επίσης 
θα βρεθούν εκτός προ-
γράμματος.

Για τις ίδιες ενέργειες 
τώρα, οι αποζημιώσεις θα 
παρέχονται από το νέο 
πρασίνισμα, με βάση το πο-
σοστό της γης που μπαίνει 
σε αμειψισπορά και τη συ-
νολική έκταση. Συγκεκριμέ-
να οι ενισχύσεις σε βαμβάκι 
και καλαμπόκι θα έχουν ως 
εξής:

 Βαμβάκι

• Μέση αποζημίωση για 
ζώνη οικολογικής εστί-
ασης 5% (αγρανάπαυ-
ση, αμειψισπορά) σε 
αγροτεμάχια με βαμβά-
κι υπολογίζεται σε 10 
ευρώ το στρέμμα

•  Ετήσια αποζημίωση 
για ζώνες οικολογι-
κής εστίασης 10% σε 
εκμεταλλεύσεις που 
διαθέτουν αρόσιμη 
έκταση άνω των 100 
στρεμμάτων, 20 ευρώ 
το στρέμμα.

•  Ετήσια αποζημίωση 
για ζώνες οικολογικής 
εστίασης 10% σε εκμε-
ταλλεύσεις που διαθέ-
τουν αρόσιμη έκταση 
μέχρι 100 στρέμματα, 
19,8 ευρώ το στρέμμα

 
Καλαμπόκι

•  Μέση αποζημίωση 
για ζώνη οικολογικής 
εστίασης 5% (αγρα-
νάπαυση, αμειψισπο-
ρά) σε αγροτεμάχια με 
καλαμπόκι υπολογί-
ζεται σε 5,7 ευρώ το 
στρέμμα

•  Ετήσια αποζημίωση 
για ζώνες οικολογι-
κής εστίασης 10% σε 
εκμεταλλεύσεις που 
διαθέτουν αρόσιμη 
έκταση άνω των 100 
στρεμμάτων, 6,8 ευρώ 
το στρέμμα.

•  Ετήσια αποζημίωση 
για ζώνες οικολογικής 
εστίασης 10% σε εκμε-
ταλλεύσεις που διαθέ-
τουν αρόσιμη έκταση 
μέχρι 100 στρέμματα, 
11,4 ευρώ το στρέμμα

• Από την άλλη καμία 
σχετική αποζημίω-
ση δεν προβλέπεται 
για τους παραγωγούς 
ηλίανθου όπως ισχύ-
ει στο πρόγραμμα της 
Απονιτροποίησης. Τα 
παραπάνω ποσά δεν 
αφορούν προφανώς 
μόνο εκείνους που 
ακολουθούν σήμερα 
πρόγραμμα Απονιτρο-
ποίησης και μπορούν 
να τα λάβουν κι άλλοι 
γεωργοί. 

• Σημειώνεται πως στην 
1η πρόσκληση Απονι-
τροποίησης εντάχθη-
καν 4.200 δικαιούχοι 
και οι δεσμεύσεις τους 
λήγουν τον Δεκέμβριο 
του 2022. Οι 7.957 
δικαιούχοι της δεύτε-
ρης πρόσκλησης έχουν 
διετείς δεσμεύσεις οι 
οποίες λήγουν τον Φε-
βρουάριο του 2024.

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

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

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

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

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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Αλωνίζουν οι διακινητές μη νόμιμων μεταναστών
4 διαφορετικές συλλήψεις

Αλωνίζουν οι παράνομοι 
διακινητές προωθώντας 
δεκάδες μη νόμιμους με-
τανάστες στο εσωτερικό 
της χώρας με σκοπό να 
εγκατασταθούν παρά-
νομα στην Ελλάδα ή να 

επαναπροωθηθούν σε 
χώρες της Ευρώπης. 

Συνολικά συνελήφθησαν 
χθες  και σήμερα (20/21-8-
2024) 4 διακινητές, σε περι-
οχές του Έβρου και της Ξάν-

θης, από αστυνομικούς των 
Διευθύνσεων Αστυνομίας 
Αλεξανδρούπολης, Ορεστι-
άδας και Ξάνθης, οι οποίοι 
προωθούσαν στο εσωτερικό 
της χώρας, σε τέσσερις δια-
φορετικές περιπτώσεις, μη 

νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη 
περίπτωση, χθες το μεση-
μέρι στην Εγνατία Οδό στον 
ύψος του οικισμού Αρδανίου 
Έβρου, αστυνομικοί του Τμή-
ματος Συνοριακής Φύλαξης 
Φερών συνέλαβαν έναν 
αλλοδαπό, διότι οδηγώντας 
Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο μετέφερε 
παράνομα στο εσωτερικό 
της χώρας δώδεκα (12) μη 
νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, 
το ίδιο μεσημέρι σε αγροτι-
κή οδό πλησίον του οικισμού 
Κορνοφωλιάς Έβρου, αστυ-
νομικοί του Τμήματος Συνο-
ριακής Φύλαξης Σουφλίου 
συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, 
διότι οδηγώντας Ι.Χ.Φ. αυτο-
κίνητο μετέφερε παράνομα 
στο εσωτερικό της χώρας 
πέντε (5) μη νόμιμους μετα-
νάστες.

Στη τρίτη περίπτωση, χθες 
το απόγευμα στην Εγνατία 
Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, 
αστυνομικοί του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Ξάν-
θης συνέλαβαν μια αλλο-
δαπή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο μετέφερε πα-
ράνομα στο εσωτερικό της 
χώρας πέντε (5) μη νόμιμους 
μετανάστες.

Στη τέταρτη περίπτωση, 
σήμερα το πρωί σε αγρο-
τική οδό πλησίον του οικι-
σμού Κουφόβουνου Έβρου, 
αστυνομικοί του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Διδυ-
μοτείχου, συνέλαβαν έναν 
αλλοδαπό, διότι τον εντό-
πισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυ-
τοκίνητο και να μεταφέρει 
παράνομα στην ενδοχώρα 
τέσσερις (4) μη νόμιμους με-
τανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός 
– δράστης προηγουμένως 
δεν συμμορφώθηκε σε σήμα 
στάσης των αστυνομικών και 
ανέπτυξε ταχύτητα, πραγμα-
τοποιώντας επικίνδυνους 
ελιγμούς, ενώ τελικά ακινη-
τοποιήθηκε και συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν τέσσερα οχή-
ματα, κινητά τηλέφωνα και 

χρηματικά ποσά.

Οι συλληφθέντες θα οδη-
γηθούν στους αρμόδιους 
Εισαγγελείς, ενώ την  προ-
ανάκριση για τις τέσσερις 
υποθέσεις ενεργούν τα Τμή-
ματα Συνοριακής Φύλαξης 
Φερών και Σουφλίου Αλε-
ξανδρούπολης, Ξάνθης και 
Διδυμοτείχου Ορεστιάδας.

Αλεξανδρούπολη 
Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε λουόμενη 
την ώρα που πνιγόταν

Ο αστυνομικός μετά τη 
διάσωση δήλωσε πως 
έκανε απλά το καθήκον 
του και ήταν κάτι που θα 
ξαναέκανε.

Απίστευτο περιστατικό διά-
σωσης μίας λουόμενης στο 
δημοτικό camping Αλεξαν-
δρούπολης εκτυλίχθηκε το 
απόγευμα της Παρασκευής 
(19/8). Συγκεκριμένα, ο αρ-

χιφύλακας και και προπο-
νητής βόλεϊ της γυναικείας 
ομάδας του Φοίνικα Αλε-
ξανδρούπολης, Δημήτρης 
Τσουλκανάκης, άκουσε τις 
αγωνιώδεις εκκλήσεις της 
μεσήλικης λουόμενης που 
πνιγόταν και έσπευσε αμέ-
σως να τη βοηθήσει.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος 
στο grtimes.gr, «την ώρα 

που έπινα καφέ, άκουσα μία 
γυναίκα να φωνάζει αγω-
νιωδώς». Τότε, όπως λέει, 
«σηκώθηκα αμέσως να δω 
τι συμβαίνει και είδα μία γυ-
ναίκα κατατρομαγμένη να 
ζητάει βοήθεια. Δίπλα της, 
φαινόνταν ένα κεφάλι που 
βρίσκονταν, όπως λέμε, σε 
“θέση μέθης”, δηλαδή το 
πρόσωπο ήταν στο νερό, τα 
χέρια κρεμασμένα, ενώ το 

άτομο φαινόνταν να έχει πα-
ραδώσει».

Σημειώνεται πως ο Αρχιφύ-
λακας ήταν εκτός υπηρεσίας.

«Έτρεξα, βούτηξα, έφτασα 
κοντά της, την έβγαλα από 
τη θάλασσα και τη γύρισα 
ανάσκελα και πλάγια για 
να πάρει αναπνοή. Αμέσως, 
βγήκε νερό  από τη μύτη και 
το στόμα, αλλά και αφροί. 
Φαινόταν ότι είχε πάρει νερό 
στα πνευμόνια, είχε ωστόσο 
αναπνοή και παλμό, οπότε 
δε χρειάστηκε να προβούμε 
σε καρδιοπνευμονική ανα-
ζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)», περι-
γράφει ο ίδιος.

«Η ζωή είναι το υπέρτατο 
αγαθό»

Ο Αρχιφύλακας είπε πως 
όταν συνήλθε η γυναίκα νό-
μιζε πως βρισκόταν ακόμη 
στη θάλασσα. Διεκομίσθη 
ύστερα στο νοσοκομείο για 
προληπτικούς λόγους και 
σύμφωνα με πληροφορίες 
είναι καλά στην υγεία της.

Ο κ. Τσουλκανάκης ανέφερε 
επίσης ότι ο σύζυγος της γυ-
ναίκας, συγκλονισμένος, τον 
εντόπισε και τον ευχαρίστη-
σε δεκάδες φορές με δάκρια 
στα μάτια, υπογραμμίζοντας  
πως «ως αστυνομικός, πρώ-
ην ναυαγοσώστης αλλά και 
ως άνθρωπος, έκανα απλώς 
το καθήκον μου. Το έχω ξα-
νακάνει και θα το ξαναέκα-
να, διότι η ζωή είναι το υπέρ-
τατο αγαθό».

Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να 
πάρουμε μαθήματα Πρώ-
των Βοηθειών

Ο Δημήτρης Τσουλκανάκης 
έχει σώσει και στο παρελθόν 
ανθρώπους από πνιγμό, κα-
θώς, όπως λέει, «το 1990, 
που δούλευα στον ΕΟΤ ως 
ναυαγοσώστης, σε μία πα-
ραλία που βρίσκεται δίπλα 
ακριβώς από το δημοτικό 
camping της Αλεξανδρού-
πολης , είχα βοηθήσει  να 
σωθούν, δυο μικρά παιδιά 
που πνίγονταν».

Κι όπως μάλιστα τονίζει, 
«θεωρώ ότι όλοι πρέπει να 
πάρουμε -τουλάχιστον- μα-
θήματα Πρώτων Βοηθειών. 
Είναι πολύ σημαντικό αυτό 
να ξεκινήσει από τα σχολεία 
και να πραγματοποιηθούν 
σχετικά σεμινάρια, διότι 
υπάρχουν στιγμές που χρει-
άζεται να επέμβουμε για να 
σώσουμε κάποιον συμπολίτη 
μας».

Υπογραμμίζει επιπλέον πως, 
«είμαστε μια χώρα, γεμάτη 
θάλασσες και κατ’ επέκτασιν, 
λουόμενους. Έχουμε, δυστυ-
χώς, πολλούς πνιγμούς και 
πολλοί από αυτούς θα μπο-
ρούσαν να έχουν αποτραπεί, 
εάν υπήρχε το κατάλληλο 
άτομο, με τις κατάλληλες 
γνώσεις, για να βοηθήσει τη 
στιγμή που παρουσιάζεται 
ανάγκη. Πρέπει, λοιπόν, να 
αυξήσουμε τα “κατάλληλα 
άτομα”, σε ό,τι αφορά τις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις».

in.gr
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Σε ακόμη μια ανακοίνω-
ση μεταγραφής προχώ-
ρησε πριν λίγη ώρα ο 
Α.Ο Καβάλα.

Συγκεκριμένα ανακοί-
νωσε την απόκτηση του 
20χρονου κεντρικού 
αμυντικού, Στέφανου 
Βασιλόπουλου, ο οποίος 
πέρυσι αγωνίστηκε στο 
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνι-

κής με την φανέλα του 
Εθνικού Σοχού ενώ στο 
παρελθόν έχει πραγμα-
τοποιήσει 35 συμμετοχές 
στο πρωτάθλημα Νέων 
της Super League με την 
φανέλα του Άρη.

H ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
Α.Ο ΚΑΒΑΛΑ

«Είμαστε στην ευχάριστη 

θέση να ανακοινώσουμε 
την έναρξη συνεργασίας 
με τον νεαρό ποδοσφαι-
ριστή, Στέφανο Βασιλό-
πουλο.

Ο 20χρονος κεντρικός 
αμυντικός, προέρχεται 
από μια γεμάτη σεζόν 
στην Γ’ Εθνική με την 
φανέλα του Εθνικού 
Σοχού ενώ στο παρελ-

θόν έχει αγωνιστεί στην 
Super League Νέων 
με την φανέλα του Άρη 
Θεσσαλονίκης.

Στέφανε καλώς όρισες 
στην Καβάλα. Καλώς 

ήρθες στον ΑΟΚ!»

Α.Ο Καβάλα 
Ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφανου Βασιλόπουλου

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Σε ακόμη μια ανακοί-
νωση προσθήκης ποδο-
σφαιριστή, προχώρησε 
πριν λίγη ώρα ο Α.Ο Κα-
βάλα.

Συγκεκριμένα, ανακοί-
νωσε την έναρξη συ-
νεργασίας με τον νεαρό 
αμυντικό, Δημήτρη Δη-
μητρακούδη, ο οποίος 
την περσινή σεζόν αγω-
νίστηκε στην Γ’ Εθνική με 
την φανέλα του Εθνικού 

Σοχού ενώ στο παρελ-
θόν έχει αγωνιστεί στην 
Γερμανία με την φανέλα 
της Essingen.

Θυμίζουμε πως ο ΑΟΚ 
μέχρι τώρα έχει ανα-
κοινώσει πως στο ρό-
στερ των «αργοναυτών» 
αγωνίζονται οι, Κωνστα-
ντίνος Παπαποστόλου, 
Τάσος Μαγκαφίνης, Χρή-
στος Καρακώστας, Ορέ-
στης Μπατσαράς, Χρή-

στος Σιαματάς, Τάσος 
Παπαδόπουλος,Αντώνης 
Πετράκης και Κώστας 
Σαλπιγγίδης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
Α.Ο ΚΑΒΑΛΑ

«Ο Α.Ο Καβάλα βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την έναρξη 
συνεργασίας με τον νε-
αρό ποδοσφαιριστή, Δη-
μήτρη Δημητρακούδη.

Ο 21 ετών αμυντικός, 
πέρυσι αγωνιζόταν στην 
Γ’ Εθνική με την φανέλα 
του Εθνικού Σοχού ενώ 
έχει εμπειρίες και από 
τις μικρές κατηγορίες της 
Γερμανίας.

Δημήτρη καλώς όρισες 
στην Καβάλα. Καλώς ήρ-

θες στον ΑΟΚ!»

Α.Ο Καβάλα 
Ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Δημητρακούδη

Την έναρξη συνεργασίας 
με τον νεαρό επιθετικό, 
Κώστα Σαλπιγγίδη ανα-
κοίνωσε πριν λίγη ώρα, ο 
Α.Ο Καβάλα.

Ο 22χρονος σεντερ φορ, 
την περσινή σεζόν ξεχώ-
ρισε με την φανέλα του 
Μ.Α Ορφανίου, καθώς 
βρέθηκε μέσα στους 10 
κορυφαίους σκόρερ του 
Α’ Ομίλου, πετυχαίνο-
ντας 6 τέρματα σε 22 
αγωνιστικές.
Ξεκίνησε την καριέρα του 

στο Βυζάντιο Κοκκινοχώ-
ματος ενώ το ντεμπούτο 
του στην Γ’ Εθνική, το 
έκανε με την φανέλα του 
Αετού Οφρυνίου.

Θυμίζουμε πως ο ΑΟΚ 
μέχρι τώρα έχει ανα-
κοινώσει πως στο ρό-
στερ των «αργοναυτών» 
αγωνίζονται οι, Κων-
σταντίνος Παπαποστό-
λου, Τάσος Μαγκαφίνης, 
Χρήστος Καρακώστας, 
Ορέστης Μπατσαράς, 
Χρήστος Σιαματάς, Τά-

σος Παπαδόπουλος και 
Αντώνης Πετράκης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
Α.Ο ΚΑΒΑΛΑ

«Ο Α.Ο Καβάλα ανακοι-
νώνει με μεγάλη χαρά 
την έναρξη συνεργασίας 
με τον νεαρό ποδοσφαι-
ριστή, Κώστα Σαλπιγγί-
δη.

Ο 22χρονος επιθετικός, 
ξεχώρισε τα τελευταία 
χρόνια στο πρωτάθλη-

μα της Γ’ Εθνικής ενώ 
την περασμένη σεζόν 
ήταν μέσα στους 10 κο-
ρυφαίους σκόρερ του Α’ 
Ομίλου με την φανέλα 
του Μ.Α Ορφανίου, σκο-
ράροντας έξι από τα δε-
κατρία συνολικά τέρματα 
που πέτυχε η Καβαλιώτι-
κη ομάδα.

Κώστα σε καλωσορί-
ζουμε στον ΑΟΚ και σου 
ευχόμαστε μια όμορφη 
χρονιά χωρίς τραυματι-

σμούς!»

Α.Ο Καβάλα 
Ανακοίνωσε Σαλπιγγίδη

Συνεχίζει τις ανακοινώ-
σεις ποδοσφαιριστών ο 
Α.Ο Καβάλα.

Συγκεκριμένα, πριν λίγη 
ώρα έκανε γνωστή την 
ανανέωση συνεργασίας 
με τον νεαρό αμυντικό 

Αντώνη Πετράκη, ο οποί-
ος ξεχώρισε την περα-
σμένη σεζόν με την Κ20 
του ΑΟΚ στο πρωτά-

θλημα Νέων της Super 
League 2.

H ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
Α.Ο ΚΑΒΑΛΑ

«Ανακοινώνουμε την 
ανανέωση συνεργασίας 
με τον φέρελπι και ταλα-
ντούχο ποδοσφαιριστή, 
Αντώνη Πετράκη.

Ο 18χρονος αμυντικός 
ξεχώρισε με την περσινή 
του παρουσία στην ομά-
δα Κ20 του συλλόγου 
μας και είμαστε ενθουσι-
ασμένοι που θα πραγμα-
τοποιήσει το ντεμπούτο 
του στις Εθνικές Κατηγο-
ρίες με την φανέλα της 
ομάδας μας.

Αντώνη σου ευχόμαστε 

μια καλή σεζόν σε ποδο-
σφαιρικό και προσωπικό 

επίπεδο!»

Α.Ο Καβάλα 
Ανακοίνωσε και επίσημα τον Αντώνη Πετράκη



Στα πλαίσια της δυνατό-
τητας που δίνεται μέσα 
από την νέα προκήρυξη 
των πρωταθλημάτων, η 
Καβάλα BC ανακοίνωσε 
πως θα συμμετάσχει στο 

πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΑ-
ΜΑΘ με την νεοσύστατη 
αναπτυξιακή της ομάδα, 
η οποία θα φέρει το όνο-
μα «ΝΕΟΙ – ΚΑΒΑΛΑ BC»

Στόχος της Καβαλιώτικης 
ομάδας μέσω αυτής της 
κίνησης είναι η δυνατό-
τητα να παρακολουθή-
σει-αναπτύξει νεαρούς 
αθλητές μπάσκετ της πε-

ριοχής που επιθυμούν να 
ασχοληθούν και να ανα-
δειχθούν μέσα από την 
νέα ομάδα.

Τεχνικός της συγκεκρι-

μένης ομάδας θα είναι 
ο κύριος Σωτήρης Λα-
μπρόπουλος ενώ εάν κά-
ποιος νέος αθλητής ενδι-
αφέρεται να δοκιμαστεί, 
μπορεί να δώσει το πα-

ρών στην προετοιμασία 
που λαμβάνει χώρα στο 
ΔΑΚ «Αλεξάνδρα Δήμο-
γλου» καθημερινά (Δευ-
τέρα – Παρασκευή) από 
τις 16:00 μέχρι τις 18:00.
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Καβάλα BC
Σύσταση ομάδας Β’ και συμμετοχή στο πρωτάθλημα 
της ΕΚΑΣΑΜΑΘ

Ολοκληρώθηκε πριν από 
λίγο  η κλήρωση για τα 
πρωταθλήματα της Α΄ 
και  Β΄ Τοπικής Κατηγο-
ρίας  Ε.Π.Σ. Καβάλας.

Το πρωτάθλημα της 
Α΄ Κατηγορίας ξεκινά 
το σαββατοκύριακο 10 
και 11 Σεπτεμβρίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο Αετός Οφρυνίου ζήτη-
σε τις δύο πρώτες αγω-
νιστικές να αγωνιστεί 
εκτός έδρας, ένα αίτημα 
που έγινε δεκτό από την 
Ένωση ενώ ταυτόχρο-
να στην περίπτωση που 

δεν έχουν τελεσιδικήσει 
οι αποφάσεις που αφο-
ρούν τον ΜΑ Ορφανίου 
και το Νέστο Χρυσούπο-
λης για τη Γ΄Εθνική, τότε 
οι πρώτες αναμετρήσεις 
τους θα αναβληθούν μέ-
χρι να γίνει ξεκάθαρο σε 
ποια κατηγορία θα αγω-
νίζονται.
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η Αγωνιστική

Κεραυνός Ελευθερών –
Απόλλων Χρυσοχωρίου

ΑΕΚ Καβάλας –Αετός 
Οφρυνίου

ΜΑ Ορφανίου-Ατρόμη-
τος Χαλκερού

Αναγέννηση Λιμεναρίων-
Βυζάντιο Κοκκινοχώμα-
τος

ΑΟ Ποταμιάς-Βρασίδας 
Νέας Περάμου

Ατρόμητος Ακροβουνί-
ου-Ορφέας Ελευθερού-
πολης

ΠΑΟΚ Αγ. Ανδρέα-Νέ-
στος Χρυσούπολης

Άρης Πηγών-Δόξα θεο-
λόγου

2η Αγωνιστική

ΑΕΚ Καβάλας-Κεραυνός 
Ελευθερών

Απόλλων Χρυσοχωρίου-
ΜΑ Ορφανίου

Αναγέννηση Λιμεναρίων-
Αετός Οφρυνίου

Ατρόμητος Χαλκερού- 
ΑΟ Ποταμιάς

Βυζάντιο Κοκκινοχώμα-
τος-Ατρόμητος Ακρο-
βουνίου

Βρασίδας Νέας Περά-
μου-ΠΑΟΚ Αγ. Ανδρέα

Ορφέας Ελευθερούπο-
λης- Δόξα θεολόγου

Νέστος Χρυσούπολης-
Άρης Πηγών

3η αγωνιστική

Κεραυνός Ελευθερών-
ΜΑ Ορφανίου

Αναγέννηση Λιμεναρίων-
ΑΕΚ Καβάλας

ΑΟ Ποταμιάς-Απόλλων 
Χρυσοχωρίου

Ατρόμητος Ακροβουνίου 
–Αετός Οφρυνίου

ΠΑΟΚ Αγ. Ανδρέα-Ατρό-
μητος Χαλκερού

Δόξα Θεολόγου-Βυζά-
ντιο Κοκκινοχώματος

Άρης Πηγών – Βρασίδας 
Νεας Περάμου

Ορφέας Ελευθερούπο-
λης- Νέστος Χρυσούπο-
λης

Το πρωτάθλημα της 
Β΄κατηγορίας ξεκινά το 
σαββατοκύριακο 17-18 
Σεπτεμβρίου και θα δι-
εξαχθεί σε δύο ομίλους 
των 10 ομάδων.
Αξιοσημείωτη η παρου-
σία της Β΄ομάδας του 
Ορφέα Ελευθερούπολης.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Α΄Ο-
ΜΙΛΟΣ)

1η Αγωνιστική

Ασπίδα Πολυστύλου– 
Δόξα Αμυγδαλεώνα

Ορφέας Ελευθερούπο-
λης Β’- Μακεδονικός 
Αμισιανών

ΑΕ Πιερέων-ΜΑ Φιλίπ-
πων

ΑΣ Παγγαίου-Ένωση 
Παγγαιϊκού Δρυάδας

Κεραυνός Κρηνίδων-
Άρης Ζυγού

2η Αγωνιστική

Δόξα Αμυγδαλεώνα-ΑΕ 
Πιερέων

Ορφέας Ελευθερούπο-
λης Β’- Ασπίδα Πολυστύ-
λου

Ένωση Παγγαιϊκού Δρυ-
άδας- Άρης Ζυγού

ΜΑ Φιλίππων-Κεραυνός 
Κρηνίδων

Μακεδονικός Αμισια-
νών-ΑΣ Παγγαίου

3η αγωνιστική

Ασπίδα Πολυστύλου-ΑΕ 
Πιερέων

ΑΣ Παγγαίου-Ορφέας 
Ελευθερούπολης Β’

Κεραυνός Κρηνίδων-Δό-
ξα Αμυγδαλεώνα

Άρης Ζυγού-Μακεδονι-
κός Αμισιανών

Ένωση Παγγαιϊκού Δρυ-
άδας-ΜΑ Φιλίππων

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Β΄Ο-
ΜΙΛΟΣ)

1η αγωνιστική

Ηρακλής Καβάλας-ΠΑ-
ΟΚ Καβάλας

Πανιώνιος Ξεριά-Αίας 
Παναγίας

Μακεδονικός Αγιάσμα-
τος-Άρης Πρίνου

Ναζιανζός Νέας Καρβά-
λης-Θεαγένης Θάσου

Καβάλα 2004-Κεραυνός 
Καλλιράχης

 2η αγωνιστική

ΠΑΟΚαβάλας-Μακεδο-
νικός Αγιάσματος

Πανιώνιος Ξεριά-Ηρα-
κλής Καβάλας

Θεαγένης Θάσου-Κε-
ραυνός Καλλιράχης

Άρης Πρίνου-Καβάλα 
2004

Αίας Παναγίας-Ναζιαν-
ζός Νέας Καρβάλης

3η αγωνιστική

Ηρακλής Καβάλας-Μα-
κεδονικός Αγιάσματος

Ναζιανζός Νέας Καρβά-
λης-Πανιώνιος Ξεριά

Καβάλα 2004-ΠΑΟΚα-
βάλας

Κεραυνός Καλλιράχης – 
Αίας Παναγίας

Θεαγένης Θάσου- Άρης 
Πρίνου

Ε.Π.Σ. Καβάλας: 
Το πρόγραμμα των πρώτων αγωνιστικών σε Α΄ και Β΄ κατηγορία

Oι Πάνθηρες Καβά-
λας ανακοίνωσαν 
ακόμη μια προσθήκη 
στα πλαίσια του σχε-
διασμού του ρόστερ 
για την νέα αγωνιστι-
κή περίοδο στην Α2’ 
Εθνική Κατηγορία.

Συγκεκριμένα αποκτή-
θηκε η Χριστίνα Πενέλη 
η οποία αγωνίζεται στις 

θέσεις των Forward (SF 
και PF).

Γεννημένη το 2004 και με 
ύψος 1.77cm η Χριστίνα 
ξεκίνησε τη διαδρομή της 
στον ΚΑΟ Μελισσίων για 
να ακολουθήσει για 3 
χρόνια ο ΓΣ Αγίας Πα-
ρασκευής όπου και αγω-
νίστηκε στην Α2 Εθνική 
Κατηγορία!

Πάνθηρες Καβάλας
Νέο πρόσωπο η Χριστίνα Πενέλη


