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Καβάλα
Έτοιμα τα διόδια στον κόμβο του 

Λιμένα “Φίλιππος Β'”

Καβάλα
Και τρίτη φωτιά 

εκδηλώθηκε στα Κηπιά 
Παγγαίου

ΣΥΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ «ΡΙΧΝΕΙ» 100 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΟΤΩΝ

Με απόφαση Μέτιου η Αστυνομία 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ενισχύεται 

με 20 επιπλέον μοτοσικλέτες

Σελ. 23

Μοτοσικλετιστής 
έπεσε από γκρεμό 
120 μέτρων και 

επέζησε

Στον «αέρα» το 
πρωτάθλημα – 

Επικυρώθηκαν οι τρεις 
άνοδοι από 

την Γ’ Εθνική

Σελ. 11

Σελ. 22

Σελ. 3

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΣΟ

Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Σελ. 13

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ



ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλ. 2510 231 033 
Fax: 2510 230 377  

e-mail: info@enachannel.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο. Ε. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Απόστολος Ατζεμιδάκης 

 
ΓΡΑΦΟΥΝ

Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
Παπάζογλου, Χριστίνα Νεφραίμ, 

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

Καστώρης

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

info@enachannel.gr2 ΑΝΑΛΥΤΗΣΑΠΟΨΗ

Η ΑΠΟΨΗ

Η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται 
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού 

Επικρατείας, 
η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” 

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών 
εφημερίδων 

που έχουν την 
δυνατότητα 

καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.
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Η ελληνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία
γράφει 
ο ο Κωνσταντίνος Φίλης*
*Διευθυντής του Ινστιτού-
του Διεθνών Υποθέσεων 
και παρουσιαστής της εκπο-
μπής «Η Ελλάδα στον κόσμο 
(της)» που προβάλλεται από 
την πλατφόρμα ANT1+. Κυ-
κλοφορεί σε επιμέλειά του 
το βιβλίο «Το μέλλον της 
Ιστορίας. Πώς ο πόλεμος 
της Ουκρανίας αλλάζει το 
παγκόσμιο τοπίο» (εκδόσεις 
Παπαδόπουλος)

Με ένα μικρό διάλειμμα 
ολίγων ημερών, η Τουρκία 
επανήλθε στην εμπρηστική 
ρητορική και τις απειλές 
εναντίον της Ελλάδας σε 
περίπτωση μη συμμόρφω-
σης. Παράλληλα, οικοδο-
μείται και εμπεδώνεται ένα 
συγκεκριμένο αφήγημα στο 
εσωτερικό, που διαφημίζει 
το μεγαλείο και την ανε-
ξαρτησία της Τουρκίας υπό 
την ηγεσία Ερντογάν, αλλά 
και ένα αφήγημα στο εξω-
τερικό, που ισχυρίζεται ότι 
η Τουρκία απαντά στην Ελ-
λάδα και στις υποτιθέμενα 
επιθετικές μας ενέργειες, 
έτσι ώστε ο τουρκικός ανα-
θεωρητισμός να εμφανίζε-
ται ως δήθεν αναγκαστική 
αντίδραση. Επισημαίνεται 
πάντως πως η Αγκυρα καλ-
λιεργεί μία συνθήκη ανα-
πόφευκτης σύρραξης στην 
οποία μας εξωθεί, προκα-

ταλαμβάνοντας ωστόσο 
προς τον διεθνή παράγοντα 
ότι σε κάθε περίπτωση θα 
ευθύνεται η Αθήνα. Είναι 
επίσης δεδομένο εδώ και 
καιρό ότι το διακύβευμα 
είναι η συνθήκη της Λωζάν-
νης και όσο μας χρεώνεται 
ότι την παραβιάζουμε, η 
τουρκική ηγεσία εκτιμά 
ότι νομιμοποιείται κάποια 
στιγμή να θέσει ζήτημα 
αναθεώρησής της. Στο δε 
θέμα των F-16, το οποίο 
«καίει» την Τουρκία, επιχει-
ρείται ένας διπλός εκβια-
σμός προς Ουάσιγκτον και 
Αθήνα, στην κατεύθυνση 
πως αν τελικά δεν τα προ-
μηθευτεί η Αγκυρα, αποδί-
δοντας στην Ελλάδα την 
απόφαση των Αμερικανών 
και όχι στην προμήθεια των 
S-400, θα κλιμακώσει την 
ένταση με την Ελλάδα επί 
του πεδίου.

Η απειλή που συνιστά για 
εμάς η Τουρκία δεν μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί κατά 
μόνας, παρά μόνο στο εν-
δεχόμενο να αμυνθούμε. 
Ναι μεν είμαστε σε θέση να 
αυξήσουμε το κόστος για 
την Αγκυρα σε περίπτω-
ση επίθεσης εναντίον μας, 
ωστόσο, έως ότου φτάσου-
με στο σημείο να διευθετή-
σουμε τη μία και μοναδική 
διαφορά που μας χωρί-
ζει, αυτή της οριοθέτησης 

Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης και υφαλοκρηπίδας, 
πρέπει να είμαστε θωρακι-
σμένοι έναντι των γειτόνων 
μας. Και η αποτρεπτική μας 
ισχύς, που δεν μεταφρά-
ζεται μόνο στην εξαγορά 
οπλικών συστημάτων, αλλά 
κυρίως στο διπλωματικό 
μας εκτόπισμα, διέρχεται 
μέσα από τις συμμαχίες και 
τις συμπράξεις με ισχυρά 
κράτη τόσο διπλωματικά 
όσο και οικονομικά, αλλά 
βεβαίως και στρατιωτικά. 
Δεν μου αρέσουν οι αντι-
λήψεις περί νομοτέλειας, 
κυρίως γιατί οδηγούν στην 
παθητικότητα, σε μία δη-
λαδή λογική ότι η Ελλάδα 
δεν είναι σε θέση να ορί-
ζει η έστω να συν-καθορί-
ζει τις εξελίξεις λόγω του 
μεγέθους της. Και όμως, 
πιστεύω ότι θα εισακου-
γόμαστε περισσότερο, αν 
αναπτύξουμε ένα δικό μας 
καθαρό και μακρόπνοο 
σχέδιο για τη γειτονιά μας, 
τόσο της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης όσο και της ανα-
τολικής Μεσογείου, ένα 
πλάνο μέσω του οποίου 
πρωτίστως θα εξυπηρετού-
νται τα ελληνικά συμφέρο-
ντα, αλλά ταυτόχρονα θα 
προωθούνται κοινά απο-
δεκτοί κανόνες για όλους 
τους δρώντες επί τη βάσει:

- αντιμετώπισης των προ-

κλήσεων που χαρακτηρί-
ζουν μια περιοχή,

- επίλυσης των διαφορών 
(όσων τουλάχιστον είναι 
εφικτό), αλλά και αναγνώ-
ρισης ότι όσες παραμένουν 
σε εκκρεμότητα δεν πρέπει 
να λειτουργούν αποσταθε-
ροποιητικά (π.χ. Κόσοβο-
Σερβία, Κυπριακό, Παλαι-
στινιακό, Ελλάδα-Τουρκία),

- συνεργασίας σε τομείς 
χαμηλής πολιτικής για την 
εμπέδωση κλίματος εμπι-
στοσύνης, αλλά και σε ζη-
τήματα που έχουν γίνει πιο 
επιτακτικά λόγω του πολέ-
μου στην Ουκρανία, όπως η 
ενέργεια, και

- αποφυγής ενεργειών που 
πυροδοτούν την ένταση (με 
την επιβολή ενός άτυπου 
μορατόριουμ).

Το σημαντικό για εμένα εί-
ναι να μπορούμε να συζη-
τούμε πάνω σε δικές μας 
προτάσεις και όχι πάνω σε 
προτάσεις των άλλων. Και, 
πάντως, η προσπάθεια να 
φέρεις πιο κοντά χώρες 
με αποκλίνοντα συμφέ-
ροντα και παραδοσιακές 
διαφορές, εκτός από την 
προστιθέμενη αξία που σου 
προσφέρει, σου δίνει τη 
δυνατότητα να αναπτύξεις 
και τη δεξιότητα της διαμε-

σολάβησης. Ως προς το τε-
λευταίο, δεδομένης της γε-
ωγραφικής θέσης και των 
ιστορικά καλών μας σχέσε-
ων με τα περισσότερα από 
τα κράτη της περιοχής αλλά 
και με τον αραβικό κόσμο, 
όπως και του σεβασμού 
χωρών που εκφράζουν αρ-
χαίους πολιτισμούς (Κίνα, 
Αίγυπτος, Περσία) προς την 
Ελλάδα, οφείλαμε να έχου-
με τουλάχιστον διερευνή-
σει, αν όχι εξαντλήσει, το 
περιθώριο μετεξέλιξής μας 
σε κράτος που θα κατεύνα-
ζε τις εντάσεις τουλάχιστον 
στο εγγύς εξωτερικό του.

Αυτονόητα, όταν η χρη-
σιμότητά σου για τα συμ-
φέροντα των εταίρων σου 
αυξάνει, τότε και αυτοί σε 
βλέπουν με άλλο μάτι, σε 
σέβονται και ακούν προσε-
κτικά τι έχεις να τους πεις. 
Η επιτυχία της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής συνί-
σταται στο να είναι ο εκά-
στοτε υπουργός Εξωτερι-
κών από τους πρώτους με 
τον οποίο θα επικοινωνούν 
οι εντός ή και εκτός περι-
οχής δρώντες, για να τους 
δώσει λύση στα προβλήμα-
τα ή/και να αναλάβει πρω-
τοβουλίες και η αλήθεια 
είναι ότι μετά τη Συμφωνία 
των Πρεσπών η Ελλάδα 
θεάται ως μέρος της λύσης 
και όχι ως μέρος του προ-

βλήματος, έχοντας ανοίξει 
ένα παράθυρο ευκαιρίας.

Και κάτι ακόμη, που βέβαια 
χρήζει σκέψης και εξέτα-
σης: η σημαία του Διεθνούς 
Δικαίου δεν είναι για να πε-
ριφέρεται, αλλά για να γί-
νεται ενίοτε χρήση αυτής. Η 
Ελλάδα επέκτεινε τα χωρι-
κά της ύδατα στο Ιόνιο στα 
12 μίλια και έχει την ευκαι-
ρία να πράξει κάτι αντίστοι-
χο και σε άλλες περιοχές 
της ηπειρωτικής χώρας 
αλλά και της νησιωτικής, 
αφήνοντας σαν τελευταία 
σφαίρα στη διπλωματική 
θαλάμη την επέκταση στο 
ανατολικό Αιγαίο. Προκει-
μένου, όμως, να ασκηθεί 
πίεση στην Τουρκία μήπως 
και συρθεί επιτέλους σε μία 
υπό συγκεκριμένες προϋ-
ποθέσεις διαπραγμάτευση, 
δεν αρκούν οι αγορές εξο-
πλισμών και η ισχυροποί-
ησΉ μας στο διπλωματικό 
πεδίο. Και δεν αρκούν ούτε 
οι συμμαχίες και οι περιφε-
ρειακές συνέργειες, αλλά 
αποτελούν προαπαιτούμε-
να η έμπρακτη υπεράσπιση 
της κυριαρχίας και η προώ-
θηση των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων.

Γραμμένο στην... άμμο το μανιφέστο του Βερολίνου
γράφει 
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Η επίσκεψη της Γερμανίδας 
υπουργού των Εξωτερι-
κών σε Αθήνα και Αγκυρα 
φέρνει για μία ακόμα φορά 
στην επικαιρότητα το πρό-
βλημα της πολιτικής ίσων 
αποστάσεων, που το Βερο-
λίνο προσπαθούσε να μας 
πείσει ότι τηρούσε έναντι 
Ελλάδος και Τουρκίας.

Και λέω ότι «προσπαθούσε 
να μας πείσει», γιατί είναι 
δεδομένη, ιστορικά, η υπο-
στήριξη της Γερμανίας προς 
την Τουρκία.

Τα γεγονότα γνωστά σε 
όλους... Από την εποχή του 
Κάιζερ Γουλιέλμου Β’, του 
τελευταίου Γερμανού αυ-
τοκράτορα, μέχρι σήμερα, 
η Γερμανία ήταν πάντα στο 
πλευρό της Τουρκίας, προ-
σφέροντας από «τεχνογνω-
σία» στις γενοκτονίες μέχρι 
στήριξη στα δύσκολα.

Η πολιτική ίσων αποστά-
σεων που εφαρμόζει η 
Γερμανία στις σχέσεις της 
με Ελλάδα και Τουρκία εί-
ναι ουσιαστικά πολιτική 
ανοχής, που γίνεται -επί 
της ουσίας- πολιτική εν-
θάρρυνσης της τουρκικής 
προκλητικότητας και του 
αναθεωρητισμού του Ερ-
ντογάν, εξισώνοντας έτσι 
τον θύτη με το θύμα.

Για τη Γερμανία, σήμερα, το 
γεγονός ότι ο Πούτιν θέλει 
να ξαναγράψει την Ιστορία 
και να ξανασχεδιάσει τα 
σύνορα της ανατολικής Ευ-

ρώπης είναι κάτι ξεκάθαρα 
καταδικαστέο και κακό.

Ομως, ότι το ίδιο θέλει να 
κάνει και ο Ερντογάν εις 
βάρος της Ελλάδος είναι 
κάτι που πρέπει να το... 
συζητήσουν οι δύο χώρες, 
χωρίς να προκαλούνται… 
εντάσεις.

Πολλές φορές διαμαρτυ-
ρόμαστε στην Ελλάδα -και 
δικαίως- ότι τα κόμματα 
άλλα λένε πριν γίνουν κυ-
βέρνηση και άλλα κάνουν 
όταν έρθουν στην εξουσία. 
Αυτό δεν είναι -δυστυχώς- 
ελληνικό φαινόμενο.

Η Γερμανίδα υπουργός 
Εξωτερικών, που βρέθηκε 
σε Αθήνα και Αγκυρα τα 
τελευταία 24ωρα, είναι μια 
χαρακτηριστική περίπτωση 
του «άλλα λέμε στην αντι-
πολίτευση, άλλα κάνουμε 
ως κυβέρνηση».

Για παράδειγμα, όταν ήταν 
στην αντιπολίτευση οι Πρά-
σινοι (το κόμμα της κυρίας 
Μπέρμποκ), μαζί με το Die 
Linke, είχαν φέρει στην 
Bundestag, τη γερμανική 
Βουλή, νόμο με τον οποίο 
θα γινόταν ανάκληση της 
άδειας εξαγωγής στην 
Τουρκία των έξι υπερσύγ-
χρονων υποβρυχίων τύπου 
214 από την Thyssenkrupp 
Marine Systems, τα οποία 
αλλάζουν την ισορροπία 
δυνάμεων στην περιοχή.

Τα δύο κόμματα δεν είχαν 
κατορθώσει τότε να συγκε-
ντρώσουν την απαραίτητη 
πλειοψηφία και η ρύθμιση 

δεν πέρασε.

Oμως, πλέον, οι Πράσινοι 
είναι μέρος της κυβερνη-
τικής πλειοψηφίας και οι 
θέσεις τους μπαίνουν στο 
τραπέζι και διαμορφώνουν 
την πολιτική του Βερολί-
νου. Δεν είδαμε κάποια κί-
νηση από την πλευρά της 
κυρίας Μπέρμποκ στο θέμα 
αυτό!

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι 
από την περίοδο που οι 
Πράσινοι βρίσκονταν στην 
αντιπολίτευση μέχρι σήμε-
ρα η τουρκική προκλητικό-
τητα έχει ξεφύγει τελείως, 
(αμφισβήτηση της ελληνι-
κής κυριαρχίας στα νησιά 
του Αιγαίου, σκληρότερες 
απειλές πολέμου από την 
Τουρκία), θα περίμενε κά-
ποιος ότι η πρόταση για 
«πάγωμα» της πώλησης 
των γερμανικών υποβρυχί-
ων στην Τουρκία θα έμπαι-
νε πάλι στο τραπέζι από την 
κυρία Μπέρμποκ... Αλλά 
μάταια το περιμέναμε!

Οπως μάταια περιμένα-
με να υπάρξουν κυρώσεις 
στην Τουρκία για το γε-
γονός ότι η γειτονική μας 
χώρα έχει πάψει προ πολ-
λού να αποτελεί «κράτος 
δικαίου» (προσωπικά δεν 
ξέρω αν υπήρξε και ποτέ).

Στο εκλογικό μανιφέστο 
των Πρασίνων, του Σεπτεμ-
βρίου 2021, οι συγγρα-
φείς του παρατηρούσαν με 
έντονο ύφος για την πα-
ραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κρά-
τους δικαίου στην Τουρκία 

και επανέφεραν, για άλλη 
μία φορά, το αίτημά τους 
για «επαναφορά του πολι-
τικού διαλόγου και της ει-
ρηνευτικής διαδικασίας στο 
κουρδικό ζήτημα».

Το παραμικρό δεν έγινε και 
γι’ αυτό από τους Πράσι-
νους…

Σε ό,τι αφορά τις προο-
πτικές της Τουρκίας στην 
Ε.Ε., οι Πράσινοι έθεταν 
συγκεκριμένους όρους. 
«Η συνέχιση των συνο-
μιλιών ένταξης στην Ε.Ε. 
είναι ο στόχος μας», δη-
λώνει το κόμμα. Αυτό, 
όμως, συνεχίζει το μανι-
φέστο, μπορεί να κατα-
στεί εφικτό μόνο «όταν 
η Τουρκία αλλάξει στάση 
σχετικά με τη δημοκρα-
τία και το κράτος δικαί-
ου».

Βλέπετε κάτι από τα πα-
ραπάνω στην γερμανι-
κή εξωτερική πολιτική, 
όπως τουλάχιστον τη 
διαχειρίζεται η σημερινή 
αρμόδια υπουργός, που 
είναι και ηγέτις των Πρα-
σίνων; Οχι!

Οπως δεν βλέπουμε 
κάτι διαφορετικό και 
στο προσφυγικό... Κάτι 
διαφορετικό από αυτά 
που έλεγαν στο προε-
κλογικό τους μανιφέστο 
οι Πράσινοι, από αυτά 
που εφαρμόζει η κυρία 
Μπέρμποκ σήμερα ως 
υπουργός Εξωτερικών 
της Γερμανίας.

Ελεγαν, λοιπόν, οι Πρά-

σινοι τον Σεπτέμβριο 
του 2021 ότι ήθελαν να 
καταργήσουν τη συμ-
φωνία Ε.Ε. - Τουρκίας 
για το προσφυγικό, γιατί 
«υπονομεύει το Διεθνές 
Δίκαιο για το άσυλο και 
πρέπει να τερματιστεί».

Στην... άμμο φαίνεται ότι 
ήταν γραμμένο το μανι-
φέστο και το πήρε ο άνε-
μος της εξουσίας...

Το μόνο που είναι γραμ-
μένο σε «πέτρινες πλά-
κες» στη Γερμανία, ανα-
φορικά με την Τουρκία, 
φαίνεται ότι είναι η πο-
λιτική «ίσων αποστάσε-
ων» μεταξύ Ελλάδος και 

Τουρκίας, που στην πρά-
ξη είναι η νομιμοποίηση 
του θύτη!

Και από τον κανόνα 
αυτό, δυστυχώς, δεν ξέ-
φυγαν ούτε οι Πράσινοι, 
αλλά ούτε και η κυρία 
Μπέρμποκ!
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Καβάλα
Έτοιμα τα διόδια στον κόμβο του Λιμένα “Φίλιππος Β'”

Ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες στον σταθμό 
διοδίων στον κόμβο 
του Λιμένα “Φίλιππος 
Β”.

Σύμφωνα ωστόσο με 
την “Εγνατία Οδός Α.Ε” 
τα διόδια αναμένεται να 
λειτουργήσουν τον Σε-
πτέμβριο.

Ξε Μ. Λαζαρίδης 
Εγκρίθηκαν τρεις μελέτες για έργα στον Λιμένα 
«Απόστολος Παύλος

Στην έγκριση τριών με-
λετών που αφορούν ισά-
ριθμα έργα συντήρησης, 
καθώς και αισθητικής και 
ενεργειακής αναβάθμι-
σης του Κεντρικού Λιμέ-
να Καβάλας «Απόστολος 
Παύλος», προχώρησαν 
τα Υπουργεία Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων και 
Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής.

Προηγήθηκαν οι σχε-
τικές επαφές του Βου-
λευτή Π.Ε. Καβάλας της 
Νέας Δημοκρατίας, κ. 
Μακάριου Λαζαρίδη με 
τις πολιτικές ηγεσίες των 
Υπουργείων, αλλά και με 
τη Διοίκηση της  Ο.Λ.Κ. 
Α.Ε., για την άμεση διεκ-
περαίωση των σχετικών 
αιτημάτων και την επί-
σπευση των διαδικασιών, 
με σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας λειτουρ-
γίας του λιμένα και την 
εξυπηρέτηση των επιβα-
τών.

Οι μελέτες, που είναι 

συνολικού προϋπολογι-
σμού 564.000 ευρώ, θα 
πρέπει να υλοποιηθούν 
εντός των επόμενων 
έντεκα μηνών, βάσει του 
προβλεπόμενου χρονο-
διαγράμματος και στη 
συνέχεια θα ξεκινήσουν 
τα έργα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται 
για τις ακόλουθες μελέ-
τες:

Ανάπλασης, συντήρησης 
τμήματος Χερσαίας Ζώ-
νης Λιμένα (από οδό Δα-
γκλή έως οδό Αβέρωφ), 
συνολικού προϋπολογι-
σμού 224.000 ευρώ.
Αισθητικής και ενεργει-
ακής αναβάθμισης του 
Επιβατικού Σταθμού 

Λιμένα Καβάλας, συνο-
λικού προϋπολογισμού 
100.000 ευρώ.

Αισθητικής και ενεργει-
ακής αναβάθμισης Κτι-
ρίου Τελωνείου, συνο-
λικού προϋπολογισμού 
240.000 ευρώ.

Ο κ. Λαζαρίδης, μετά την 
έγκριση των συγκεκριμέ-
νων μελετών, έκανε την 
εξής δήλωση:

«Είμαι πολύ ικανοποι-
ημένος από την άμεση 
ανταπόκριση των πολιτι-
κών ηγεσιών των Υπουρ-
γείων Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής στο αίτημα για τη 

χρηματοδότηση των τρι-
ών μελετών για τη συ-
ντήρηση, καθώς και την 
αισθητική και ενεργεια-
κή αναβάθμιση του Κε-
ντρικού Λιμένα Καβάλας 
“Απόστολος Παύλος”.

Με αυτές τις μελέτες αλ-
λάζουμε το παραλιακό 
μέτωπο, αναβαθμίζουμε 
το τελωνείο και δίνου-
με άλλη προοπτική στην 
ανάπτυξη της Καβάλας 
μας.

Επίσης, ανοίγει ο δρό-
μος για πιο ποιοτικές και 
ασφαλείς υπηρεσίες για 
το επιβατικό κοινό και 
τους εργαζομένους, ενι-
σχύοντας το τουριστικό 
προϊόν της πόλης μας.

Για ένα ακόμα πιο όμορ-
φο λιμάνι, που θα λει-
τουργεί πιο οικονομικά 
και με σεβασμό στο πε-
ριβάλλον. Ένας επιπλέον 
στόχος επιτεύχθηκε. Για 
μία ακόμη φορά, ενώνο-
ντας δυνάμεις, με βούλη-
ση και καλό συντονισμό, 
αποδείξαμε ότι μπορού-
με να πετύχουμε πολλά.

Ευχαριστώ θερμά τους 
αρμόδιους Υπουργούς 
και φυσικά τη Διοίκηση 
της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για την 
αγαστή  συνεργασία που 
είχαμε, προκειμένου να 
φτάσουμε σε αυτό το 
αποτέλεσμα. Συνεχίζου-
με τις δράσεις προς όφε-
λος των πολιτών».

Χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ από τον Δήμο Καβάλας στην 
πολύτεκνη φοιτήτρια Ιατρικής

Συνάντηση του Αντι-
δημάρχου Καβάλας, 
Λεωνίδα Παππά, με 
την πολύτεκνη φοι-
τήτρια Ιατρικής, Μα-
ριάννα Λαζάρου – 
Χρηματικό έπαθλο 

1.000 ευρώ από τον 
Δήμο Καβάλας

Με την εργαζόμενη, πο-
λύτεκνη και φοιτήτρια 
Ιατρικής, Μαριάννα Λα-
ζάρου, συναντήθηκε το 

μεσημέρι της Πέμπτης 
4 Αυγούστου 2022 ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Πολιτικής, Αλληλεγ-
γύης, Εθελοντισμού και 
Επικοινωνίας, Λεωνίδας 
Παππάς, παρουσία του 
Προέδρου του Νομικού 
Προσώπου “Δημοτική 
Κοινωνική Αλληλεγγύη 
και Προσχολική Αγωγή”, 
Ανέστη Δημητριάδη και 
του Διευθυντή του 2ου 
ΕΠΑΛ Καβάλας, Σωτήρη 
Τόττη.
Η κ. Λαζάρου, μαθήτρια 
μέχρι πρότινος του 2ου 
ΕΠΑΛ Καβάλας (Εσπερι-
νό) και εργαζόμενη στον 
4ο Βρεφονηπιακό Σταθ-
μό του Δήμου Καβάλας, 
πέρασε στη σχολή Ια-
τρικής Αλεξανδρούπο-
λης, συγκεντρώνοντας 
18.880 μόρια!
Ο κ. Παππάς, εκπροσω-
πώντας τον Δήμαρχο 
Καβάλας, Θόδωρο Μου-

ριάδη στην εν λόγω συ-
νάντηση, συνεχάρη την κ. 
Λαζάρου για την εισαγω-
γή της στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, επισημαίνο-
ντας μεταξύ άλλων ότι 
“είμαστε υπερήφανοι για 
την επιτυχία της κ. Λαζά-
ρου, καθώς κατάφερε να 
ανταποκριθεί στις οποίες 
εκπαιδευτικές ανάγκες 
και να πετύχει το στόχο 
της”.
Κλείνοντας τη σύντο-
μη τοποθέτηση του ο κ. 
Παππάς υπογράμμισε 
πως “η κ. Λαζάρου, όπως 
και οι πρώτοι δέκα μα-
θητές που αρίστευσαν 
στις φετινές πανελλαδι-
κές εξετάσεις, θα λάβει 
το χρηματικό έπαθλο 
των 1.000 ευρώ, κατά τη 
διάρκεια της ειδικής εκ-
δήλωσης που θα πραγ-
ματοποιηθεί το επόμενο 
χρονικό διάστημα για την 
απονομή των βραβείων 

“Μυρτώ Φουρουντζό-
γλου”.
 Η κ. Λαζάρου ευχαρίστη-
σε τον Δήμαρχο Καβά-
λας και τον Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Πολιτικής, 
Αλληλεγγύης, Εθελοντι-
σμού και Επικοινωνίας, 
Λεωνίδα Παππά για τα 
κολακευτικά του λόγια 
και την οικονομική ενί-
σχυση που θα έχει στα 
πρώτα βήματα της φοι-
τητικής της ζωής.
Παράλληλα, σημείωσε 
πως είναι πολύ συγκινη-
μένη τόσο για την τιμή 
που της κάνει ο Δήμος 
Καβάλας, όσο και για τη 
στήριξη που της έδωσε 
το 2ο ΕΠΑΛ Καβάλας 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους”.
Ο κ. Δημητριάδης απέ-
μεινε τα εύσημα στην κ. 
Λαζάρου για το εντυπω-
σιακό αποτέλεσμα που 
είχε η προσπάθειά της 

και τόνισε με έμφαση 
πως “το Νομικό Πρόσω-
πο θα στηρίξει τον αγώ-
να που θα κάνει από δω 
και πέρα για να ξεκινήσει 
και να ολοκληρώσει τις 
σπουδές της, αλλάζο-
ντας το ωράριο εργασίας 
στον τομέα που προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες της”.
Τέλος, ο Διευθυντής του 
2ου ΕΠΑΛ Καβάλας, Σω-
τήρης Τόττης, ευχαρίστη-
σε τον κ. Παππά για την 
πρόσκληση να παραστεί 
σε μία τόσο σημαντική 
στιγμή για την κ. Λαζά-
ρου και τον χώρο της 
Εκπαίδευσης, λέγοντας 
ότι “από τους 16 μαθη-
τές του Εσπερινού ΕΠΑΛ 
που έδωσαν πανελλαδι-
κές εξετάσεις, πέρασαν 
οι 15. Επομένως, αξίζουν 
πολλά συγχαρητήρια και 
στο διδακτικό προσωπι-
κό του σχολείου μας”.
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Και τρίτη φωτιά εκδηλώ-
θηκε το απόγευμα της 
Κυριακής (31 Ιουνίου) σε 
δασική περιοχή των Κη-
πιών Παγγαίου. Πρόκει-
ται για την ίδια περιοχή, 
στην οποία είχε ξεσπάσει 
πυρκαγιά την περασμένη 
Πέμπτη και χθες (Σάββα-
το).

Χάρη στην έγκαιρη κινη-
τοποίηση των ισχυρών 
πυροσβεστικών δυνά-

μεων, η φωτιά δεν πήρε 
έκταση.

Ήδη από χθες έχουν 
αυξηθεί οι περιπολίες 
στην περιοχή μετά και 
την δεύτερη πυρκαγιά. 
Πυροσβεστική και αστυ-
νομία ερευνούν τα αίτια 
της εκδήλωσης συνε-
χόμενων περιστατικών 
φωτιάς στην συγκεκρι-
μένη περιοχή.

Καβάλα
Και τρίτη φωτιά εκδηλώθηκε στα Κηπιά Παγγαίου

Στόχος της Διοίκησης 
του Δήμου είναι να ολο-
κληρωθούν ανάλογες 
εργασίες σε όλα τα κτί-
ρια της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης ως το τέλος 
2023

Ολοκληρώνεται η ενεργει-
ακή αναβάθμιση του Δημο-
τικού Σχολείου Νικήσιανης, 
με την αλλαγή κουφωμά-
των, τον ηλεκτρομηχανολο-
γικό εκσυγχρονισμό και την 

θερμομόνωση στο εξωτε-
ρικό κέλυφος του κτιρίου, 
ώστε με την έναρξη της 
σχολικής περιόδου να πα-
ραδοθεί προς χρήση στους 
μικρούς μαθητές και μαθή-
τριες και στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό.

«Δεδομένου ότι διανύου-
με μια περίοδο έντονης 
ενεργειακής κρίσης, αυ-
τού του είδους οι παρεμ-
βάσεις θα συμβάλλουν 

καθοριστικά τόσο στο 
οικονομικό όσο και στο 
περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα της περιοχής μας, 
ενώ στον σχεδιασμό μας 
είναι ως το τέλος 2023 
να ολοκληρωθούν ανά-
λογες εργασίες σε όλα 
τα κτίρια της Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης», αναφέρει 
ο Δήμαρχος Παγγαίου, 
Φίλιππος Αναστασιάδης.

Στην τελική ευθεία η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού 
Σχολείου Νικήσιανης

Παρουσία πλήθος κόσμου 
και αρκετών τοπικών παρα-
γωγών πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη γιορτή Περι οίνου 
και γεύσεων στην Περαλια 
Οφρυνίου το βραδυ του 
Σαββάτου 30 Ιουλίου.

Η πρώτη γιορτή άφησε 
μεγάλη ικανοποίηση τόσο 
στους τοπικούς φορείς όσο 
και στους τοπικούς παρα-
γωγούς, και όπως δήλωσε 
κατά την διάρκεια του χαι-
ρετισμού της η πρόεδρος 
του κοινοφελούς του Δή-
μου Παγγαίου, κ. Μυρσινη 
Χρυσαφουδη, η συγκεκρι-
μένη γιορτή πρόκειται να 
γίνει θεσμός.

“Περί Οίνου και Γεύσεων” στην Παραλία Οφρυνίου του 
Δήμου Παγγαίου



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 5 ΝΕΣΤΟΣinfo@enachannel.gr
Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα
Παράρτημα και πρώτο πρότυπο κέντρο στη Χρυσούπολη

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

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

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

Βασικοί στόχοι του Κέ-
ντρου είναι η παροχή 

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

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

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

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

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

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

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

Από την
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Τραγωδία στον Νέστο
Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ερασιτέχνης ψαράς

Τραγική κατάληξη είχε η 
εξόρμηση στον ποταμό 
Νέστο για έναν άνδρα 
από τη Βουλγαρία, τα 
ίχνη του οποίου είχαν 
χαθεί από την Πέμπτη 
στην περιοχή των Λιβε-
ρών. Το πρωί του Σαβ-
βάτου ο άτυχος ψαράς 
εντοπίστηκε νεκρός.

Ο 70χρονος άνδρας από 

την Βουλγαρία είχε με-
ταβεί στο σημείο κοντά 
στον παλιό σταθμό για 
ψάρεμα με τους φίλους 
του, ωστόσο σύμφωνα 
με μαρτυρίες τα ίχνη του 
χάθηκαν, όταν επιχείρησε 
να διασχίσει τον ποταμό.

Για την εξαφάνιση ειδο-
ποιήθηκαν οι Αρχές. Άν-
δρες της Πυροσβεστικής 
διασώστες  «χτένιζαν» 

την περιοχή για σχεδόν 
τρεις ημέρες. Οι έρευνες 
παρέμεναν άκαρπες μέ-
χρι το πρωί του Σαββά-
του, όταν και εντοπίστη-
κε η σορός του.

Για τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες επήλθε ο 
θάνατος του διεξάγεται 
προανάκριση.

Δύο έργα αγροτικής οδοποιίας στη Λεκάνη
Στο Πρόγραμμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφί-
μων τα πρώτα έργα που 
εντάχθηκαν αφορούν 
δύο έργα Αγροτικής 
Οδοποιίας Δ.Κ. Λεκά-
νης του Δήμου Νέστου 
με προϋπολογισμό ένα 
εκατομμύριο ευρώ 1εκ. 
και ημερομηνία έγκρισης 
28/07/2022.

Ο δήμαρχος Νέστου 
συγχαίρει όλους τους 
συνεργάτες και στα στε-
λέχη του Δήμου Νέστου 
για την επιτυχία.
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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.

Ιστορίες του …Αυγούστου
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

 

Ρωτήθηκα από τον Γιάννη 
Κομνηνό και τον Νίκο Τα-
ραμπατζή στην τηλεόραση 
του CENTER για την εντυ-
πωσιακή τουριστική κίνηση 
στην περιοχή μας και ειδι-
κά στην Θάσο. 
Η αυτοδιοικητική μου ιδιό-
τητα στο παρελθόν αφορ-
μή για να θυμηθώ ένα 
γεγονός που συνέβη πριν 
εννέα χρόνια και άλλαξε 
.. άρδην την εικόνα της 
προσέλευσης των Βαλ-
κάνιων επισκεπτών μας 
στην περιοχή. Το άνοιγμα 
της συνοριακής διόδου 
στη Νυμφαία Κομοτηνής 
στα Ελληνο Βουλγαρικά 
σύνορα. Η ενασχόληση με 
τα κοινά και μάλιστα σε 
Περιφερειακό επίπεδο μου 
έδωσε την δυνατότητα να 
“ζω” την ιστορία και αυτό 

για μένα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στην καταγρα-
φή της . 

Τότε λοιπόν , το μακρινό 
2013 είχα βρεθεί αρκετές 
φορές στα έργα .. των συ-
νόρων μαζί με τον τότε Πε-
ριφερειάρχη Άρη Γιαννακί-
δη (φωτογραφία 1.)  είχαμε 
την αγωνία να ανοίξουν τα 
σύνορα και να ολοκληρω-
θούν τα έργα στον κάθετο 
άξονα που συνδέονταν με 
την Εγνατία Οδό. Ο δρό-
μος αυτός άλλαξε άρδην 

τα τουριστικά δεδομένα 
στην περιοχή με τους με-
γάλους κερδισμένους στην 
Καβάλα και την Θάσο (φω-
τογραφίες 2 και 3) . Αν και 
τότε υπήρχαν και οι “φω-
νές”  της αντίδρασης που 
ζητούσαν άλλες ..πολιτικές 
στην αξιοποίηση των Ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων. Για 
την ιστορία θα ..μεταφέρω 
ένα σημείωμα μου , τον 

Αύγουστο του 2013 , λίγες 
ημέρες πριν το άνοιγμα 
της διόδου. Έγραφα τότε: 
“Θέμα ημερών είναι το 
άνοιγμα της νέας συνορι-
ακής διόδου με την Βουλ-
γαρία στο Ν. Ροδόπης στην 
Νυμφαία. Ο νέος δρόμος 
που θα συνδέει την Κο-
μοτηνή μετά σύνορα και 
στην συνέχεια με το οδικό 
δίκτυο  της γειτονικής χώ-
ρας θα αλλάξει άρδην όλα 
τα δεδομένα στην οδική 
επικοινωνία της χώρα μας 
με την ανατολική πλευρά 
της Βουλγαρίας αλλά και 
με την Ρουμανία ακόμα και 
με τις άλλες βορειότερες 
χώρες. Οι χρόνοι μικραί-
νουν , έτσι η έλευση στην 
χώρα μας, επισκεπτών από 
τις περιοχές αυτές θα πολ-
λαπλασιαστεί . 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
χρόνος από τα σύνορα  για 
την  Κομοτηνή θα είναι λι-
γότερο από μισή ώρα. Εύ-
κολα καταλαβαίνει κανείς 
ότι η πρόσβαση στα του-
ριστικά θέρετρα της Κα-
βάλας και της ευρύτερης 
περιοχής θα γίνεται ευκο-
λότερα και γρηγορότερα.

Ήδη έχει γίνει στην Κο-
μοτηνή τοποθέτηση πινα-
κίδων με ελληνικούς και 
λατινικούς χαρακτήρες 

όπου αναγράφονταν τα 
αρχικά της γειτονικής χώ-
ρας, όπως και προορισμοί 
στη χώρα μας από κεντρι-
κά σημεία της γειτονικής 
πόλης.

Οι πινακίδες πλέον δεί-
χνουν … τα σύνορα και 
αποτελούν τον προάγγελο 
για το άνοιγμα του ελλη-
νοβουλγαρικού κάθετου 

άξονα Κομοτηνή – Νυμ-
φαία – Μακάζα – Κίρτζαλι .
Ο κάθετος άξονας απο-
τελεί σύνορο και ταυτό-
χρονα δίοδο για τις δύο 
χώρες, που αποκτούν τον 
πλέον ασφαλή δρόμο σε 
σχέση με όλους όσους βρί-
σκονται μέχρι σήμερα σε 
λειτουργία για τη σύνδεση 
Ελλάδας – Βουλγαρίας. 

Τα συνεργεία της κατα-
σκευάστριας εταιρείας Ιό-
νιος Α.Ε. εργάζονταν πυρε-
τωδώς στη διασταύρωση 
της Καρυδιάς Κομοτηνής , 
ενώ κατά μήκος του δρό-
μου που οδηγεί στην ανα-
τολική έξοδο της Κομο-
τηνής και στον κόμβο της 
Εγνατίας Οδού ειδικό όχη-
μα έκανε τη διαγράμμιση. 
Τα οφέλη από το άνοιγμα 

της διόδου αυτής θα είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά για 
την περιοχή μας. Ένας με-
γάλος πληθυσμός από την 
Βουλγαρία θα έχει πρό-
σβαση γρηγορότερα στις 
θάλασσες και στα τουρι-
στικά μας καταλύματα. Το 
ίδιο θα συμβεί και για τους 
Ρουμάνους, όπου ο χρόνος 
πρόσβασης μικραίνει κατά 
πολύ”. (Δημοσιεύω φω-
τογραφίες από την εποχή 
εκείνη ..).

Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ Ο .. ΜΑΥ-
ΡΟΜΙΧΑΛΗΣ 

Αφορμή του σημειώματος 
η στάθμευση των πολ-
λών ξένων αυτοκινήτων 
και φυσικά των συμπολι-
τών μας στον Δημοτικό 
χώρο “Ροδόπη” που λει-
τουργεί ως σταθμευτήριο 
οχημάτων. Ιστορική ανα-
δρομή στο σημείο αυτό 

και στον Δημοτικό Κήπο 
που είναι απέναντι. Ο Κή-
πος μέχρι και τα τέλη της 
δεκαετίας του 1930 είχε 
την ονομασία “Πλατεία 
Στυλιανού Μαυρομιχά-
λη”(φωτογραφία 4.)  .

O Μαυρομιχάλης ήταν 
στο υποπροξενείο της 
Καβάλας στην διάρκεια 
του Μακεδονικού αγώνα, 
προσέφερε πολλά για την 
δράση των Μακεδονομά-
χων αλλά κυρίως για την 
καλλιέργεια Ελληνικής 
συνείδησης στους κατοί-
κους της πόλης μας. Ήταν 
από τους απελευθερωτές 
της πόλης το 1913 με τον 
Στόλαρχο Κουντουριώτη 
και είχε για μικρό χρονικό 
διάστημα την  Στρατιωτι-
κή και Πολιτική Διοίκηση 

της πόλης του Δεδέαγατς 
(Αλεξανδρούπολη) μετά 
από εντολή του Ναυάρχου 
Κουντουριώτη μια και ήταν 
εκ των επιτελών του Θω-
ρηκτού «ΑΒΕΡΩΦ» .

Το μεγαλύτερο μέρος της 
περιουσίας του, ο Μαυρο-
μιχάλης,  το άφησε κληρο-
δότημα για να σπουδάζουν 
οι νέοι της Καβάλας. Πολ-
λοί διακεκριμένοι Καβα-
λιώτες σπούδασαν με το 
κληροδότημα Μαυρομιχά-
λη που φέρει την ονομα-

σία “Κληροδότημα Πόλεως 
της Καβάλας” (για την .. 
τύχη του κληροδοτήματος 
σήμερα θα σας γράψω 
προσεχώς..). 

Η προτομή του είναι στο 
παρκάκι απέναντι από την 
“Μυροβόλο” και τοποθε-
τήθηκε επι Δημαρχίας Ε. 
Ευαγγελίου. Σχολιάζονταν 
την ηλεκτρονική ανάρτη-

ση του κειμένου αυτού, 
για τον Μαυρομιχάλη ο 
πρώην πρόεδρος της Ια-
τρικής Εταιρείας Καβάλας, 
συνταξιούχος Γιατρός κ. 
Δημήτριος Αστεριάδης 
μου έγραψε: “Ωραία εθνι-
κά ενθυμήματα Άμισθος 
εθελοντής Γραμματέας του 
Ελληνικού Υποπροξενείου 
Καβάλας υπήρξε ο θείος 
μου Γεώργιος Δ. Αστεριά-
δης (1882-1953) μετέπει-
τα Πρόεδρος Ασφαλιστών 
Ελλάδος εν Αθήναις δια-
μένων

Στην Τουρκοκρατία υπήρ-
ξε σύνδεσμος μεταφορέας 
απορρήτου αλληλογρα-
φίας του Υποπροξενείου 
Καβάλας εις Μητροπολίτη 
Χρυσοστόμου Δράμας με-
τέπειτα μεγαλομάρτυρος  

Σμύρνης δια Μακεδονικό 
Αγώνα

Στην απελευθέρωση 
από Βουλγαρικό Ζυγό το 
1912-13 ελλείψει ελλη-
νικών γραμματοσήμων 
μαζί με άλλους εκτύπωσαν 
επι Βουλγαρικών Γραμ-
ματοσήμων την επιγρα-
φή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
μεγάλης συλλεκτικής και 
οικονομικής αξίας σήμερον 
εκ της σπανιότητας των.

Από μια σειρά αυθεντικών 
τούτων γραμματοσήμων 
εδωρηθησαν από Δημή-
τριο και
Γεώργιο Ι. Αστεριάδη εις 
Μουσείο Μακεδονικού 
Αγώνα έστειλα Θεσσαλο-
νίκη εις Δήμο Καβάλας 
Γενικά Αρχεία Καβάλας 
και αντίγραφα εις Ναυτικό 
Μουσείο 

“Γ. ΑΒΕΡΩΦ”.  ΑΤΙΝΑ ΟΛΑ 
ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑΣ 
ΠΡΟΘΗΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕ-
ΡΩ”.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Θα γυρίσω τον χρόνο 
πίσω με μια ακόμα ψηφί-
δα τοπικής ιστορίας. Πριν 
98 χρόνια, τον Αύγουστο 
του 1924 , η περιοχή μας 
αποκτούσε νέα διοικητική 
οντότητα γίνονταν ξεχωρι-
στός Νομός του Ελληνικού 
κράτους. 

Το προεδρικό διάταγμα για 
την δημιουργία του νέου 
Νομού Καβάλας δημοσιεύ-
τηκε στο Φύλλο της Εφη-
μερίδος της Κυβέρνησης 

στις 14 Αυγούστου του 
1924. Πρωτεύουσα του 
Νομού ορίσθηκε η Καβάλα 
και πρώτος Νομάρχης δι-
ορίσθηκε ο Θρασύβουλος 
Μάλλης. 

Το πρώτο κτίριο που στέ-
γασε την διοίκηση της 
Νομαρχίας ήταν στην συ-
νοικία της Παναγίας στην 
σημερινή οδό Θεοδώρου  
Πουλίδου (14) που τότε 
ονομάζονταν “οδός Ζα-
λόγγου”. Αποσπάστηκε – 
η περιοχή μας -  από την 
Δράμα στην οποία ανήκε 
μέχρι τότε. Από το 1913 , 
χρονιά που ενσωματώθηκε 
η περιοχή μας στο Ελλη-
νικό κράτος, , κρατήθηκε 
το διοικητικό σχήμα που 
υπήρχε και επί Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, δηλαδή η 

ενιαία περιφέρεια Καβά-
λας- Δράμας με την ονο-
μασία «Σαντζάκιο Δράμας” 
(Η φωτογραφία 5 όπως 
μου είπε ο κ. Μανόλης Το-
ματσόπουλος Καβαλιώτης 
που ζει στην Θεσσαλονίκη 
είναι στην δεκαετία του 
1930 διότι το Δημοτικό 
Σχολείο 2ο και 10ο της 
Αγ. Βαρβάρας- που συστε-
γάζονταν τότε, κτίστηκε 
βάσει προγράμματος του 
Υπουργείου Παιδείας, την 
περίοδο 1933-1935 και η 
επόμενη κατοικία του δι-
κηγόρου Αρχατζικάκη λίγο 
αργότερα) .

Ο καλός μου φίλος Κώ-
στας Πούλιας από τους 
Φιλίππους μου είπε ότι 
και  εκκλησιαστικά ανήκα-
με στη Μητρόπολη Ξάνθης 
και Περιθωρίου εκτός από 
την Θάσο που ανήκε στη 
Μητρόπολη Μαρώνειας 
και Κομοτηνής. Να προ-
σθέσω ότι όταν ο Μακαρι-
στός Χρυσόστομος , ο Από 
Φιλίππων Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και Πάσης Ελ-
λάδος στην δεκαετία του 
1950 διετέλεσε για ένα 
χρονικό διάστημα τοπο-
τηρητής της Μητρόπολης 
Μαρώνειας και Κομοτηνής 
κατάφερε και .. απόσπασε 
την Θάσο από την Μητρό-
πολη αυτή και την ενέταξε 
στην Μητρόπολη Φιλίπ-
πων , Νεαπόλεως. 

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

1 2 3
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Απίστευτα τυχερός 
στάθηκε μέσα στην 
ατυχία του μοτοσι-
κλετιστής στη Θάσο, 
ο οποίος έπεσε από 
γκρεμό ύψους 120 μέ-
τρων.

Oμως τελικά επέζησε. 
Φυσικά, από την πτώση 
του ο άνδρας φέρει ορι-
σμένα κατάγματα, ωστό-

σο η ζωή του δεν βρίσκε-
ται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα όσα 
μετέδωσε η Μαρία Ζα-
φειρίου στο OPEN, οι 
πρώτες πληροφορίες 
αναφέρουν ότι ο άν-
δρας έπεσε από τον 
γκρεμό όταν πήγε να 
βάλει μπρος στη μηχανή 
του, όμως γλίστρησε και 

έφτασε μέχρι την ακτή 
που βρισκόταν κάτω από 
τον γκρεμό.

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

Από την
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Μοτοσικλετιστής έπεσε από γκρεμό 120 μέτρων και επέζησε

Η μικρής έκτασης πυρ-
καγιά εκδηλώθηκε στην 
περιοχή της Ποταμιάς 
Θάσου το βράδυ της Τρί-
της (2-8-2022). Η φωτιά 
τέθηκε άμεσα υπό πλήρη 
έλεγχο χάρη την άμεση 
επέμβαση της Πυροσβε-
στικής και εθελοντών.

Ο δήμαρχος Θάσου Λευ-
τέρης Κυριακίδης απευ-
θύνει ένα μεγάλο ΕΥΧΑ-
ΡΙΣΤΩ στους εθελοντές 
της περιοχής, η επέμβα-
ση των οποίων απεδεί-
χθη σωτήρια για ακόμη 
μια φορά πάντα με την 
άμεση συνδρομή της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας!!!

Από την
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Το ευχαριστώ του δημάρχου Θάσου στους εθελοντές και 
την Πυροσβεστική

Την Τρίτη 02 Αυγούστου 
2022, ο Δήμαρχος Θά-
σου κ. Ελευθέριος Κυ-
ριακίδης, διέθεσε στον 
Πρόεδρο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Θά-
σου κ. Δημήτριο Μανίτσα 
για τις εγκαταστάσεις 
του Λιμενικού Ταμείου, 
έναν (1) αυτόματο απινι-
δωτή.

Ο Πρόεδρος του Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου 
Θάσου κ. Δημήτριος Μα-
νίτσας ανέφερε τα εξής:
«Οι αυτόματοι απινιδω-
τές σε δημόσιους χώ-
ρους μπορούν σώζουν 
ανθρώπινες ζωές. Είμα-
στε ευτυχείς, που πλέον 

και το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείου Θάσου, συνει-
σφέρει στην προσπάθεια 
του Δήμου Θάσου, προς 
όφελος των κατοίκων 
και επισκεπτών της Θά-
σου».
Σχετικά ο Δήμαρχος Θά-
σου κ. Ελευθέριος Κυ-
ριακίδης δήλωσε:

«Συνεχίζουμε να στη-
ρίζουμε έμπρακτα την 
προσπάθεια, ώστε οι αυ-
τόματοι απινιδωτές να 
είναι διαθέσιμοι σε όσο 
το δυνατόν περισσότε-
ρα σημεία και δημόσιους 
φορείς της Θάσου».

Από την
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Διάθεση αυτόματου απινιδωτή στο Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Θάσου
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Για τη φετινή πορεία του 
ελληνικού τουρισμού και 
τα μέχρι στιγμής έσοδα 
εξέφρασε την ικανοποίησή 
του ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, Γιάννης Οικονόμου, 
κατά την ενημέρωση των 
πολιτικών συντακτών.

«Τα έσοδα του τουρισμού 
δίνουν τη δυνατότητα στο 
κράτος να στηρίξει περισ-
σότερο την κοινωνία που 
δοκιμάζεται από την ενερ-
γειακή κρίση και να έχουμε 
τις πολύτιμες εφεδρείες 
που χρειαζόμαστε ενόψει 
του χειμώνα που έρχεται. 
Παράλληλα τα έσοδα από 
τον τουρισμό περνούν άμε-
σα στην καθημερινή οικο-
νομία και ενισχύουν το ει-
σόδημα των πολιτών» είπε 
αρχικά ο κ. Οικονόμου.

«Οι τουριστικές ροές ξε-
περνούν και τις πιο αισιό-
δοξες αρχικές προβλέψεις» 
υπογράμμισε, λέγοντας 
πως οι αφίξεις στα αερο-
δρόμια της χώρας ανήλθαν 
τον Ιούνιο σε 3.481.000, 
καταγράφοντας μεγάλη 
αύξηση σε σχέση με το πο-
σοστό του 2021.

Ερωτηθείς για το κατά 
πόσο η κυβέρνηση θα προ-
χωρήσει σε νέο πρόγραμμα 
επιδότησης καυσίμων, ο 
κ. Οικονόμου ξεκαθάρισε 
ότι οι ανακοινώσεις για 

το σύνολο της κοινωνικής 
πολιτικής ενόψει χειμώνα 
θα γίνουν από τον πρωθυ-
πουργό, Κυριάκο Μητσοτά-
κη, κατά την 86η ΔΕΘ τον 
Σεπτέμβριο.

Αναλυτικά όσα είπε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος:

Ρεκόρ όλων των εποχών 
στις τουριστικές αφίξεις

«Η Κυβέρνησή μας έχει 
αποδείξει ότι δουλεύει με 
σχέδιο για κάθε παραγω-
γικό τομέα της ελληνικής 
οικονομίας. Φέτος αυτή 
η επαγγελματική δουλειά 
φαίνεται και στο κομμάτι 
του τουρισμού. Τα έσοδα 
από τον τουρισμό δίνουν τη 
δυνατότητα στο Κράτος να 
στηρίξει περισσότερο την 
κοινωνία που χειμάζεται 
από την ενεργειακή και από 
τις υπόλοιπες κρίσεις και να 
έχουμε πολύτιμες εφεδρεί-
ες που χρειαζόμαστε ενό-
ψει του Χειμώνα που έρχε-
ται. Παράλληλα, τα έσοδα 
από τον τουρισμό περνούν 
άμεσα στην καθημερινή 
οικονομία και ενισχύουν 
απευθείας το εισόδημα των 
πολιτών.

Ειδικότερα, καθώς διανύ-
ουμε τις πρώτες μέρες του 
Αυγούστου, μπορούμε να 
διαπιστώσουμε ότι η τουρι-
στική κίνηση στη χώρα μας 

καταγράφει ισχυρή δυναμι-
κή, καθώς  οι  τουριστικές 
ροές ξεπερνούν ακόμη και  
τις πιο αισιόδοξες αρχικές 
προβλέψεις. Οι αφίξεις 
εξωτερικού στα αεροδρό-
μια της χώρας ανήλθαν τον 
Ιούνιο σε  3.481.000, κατα-
γράφοντας μεγάλη αύξηση 
σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα, όπου 
ήταν περίπου 1.190.000 
οι αφίξεις, ενώ είναι ορι-
ακά αυξημένες και σε σύ-
γκριση με τον Ιούνιο του 
2019 όταν είχαμε περίπου 
3.470.000 αφίξεις. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός 
ότι καθημερινά επισκέπτο-
νται την Ακρόπολη πάνω 
από 15.000 τουρίστες, ενώ  
αυτή την εβδομάδα εκτιμά-
ται ότι οι επισκέπτες στην 
Αθήνα ξεπέρασαν το 1 εκα-
τομμύριο.

Σε υψηλά επίπεδα κινείται 
ο τουρισμός  και σε άλλες 
περιοχές της χώρας, τη 
Κεντρική και Δυτική Μα-
κεδονία, καθώς η αντικα-
τάσταση των Ρώσων και 
Ουκρανών ταξιδιωτών από 
επισκέπτες βαλκανικών χω-
ρών μπόρεσε να ισοσκελί-
σει τις απώλειες που είχαμε 
από τους τουρίστες αυτούς. 
Μεγάλη αύξηση αφίξεων 
-που φτάνει το 280% πα-
ρατηρείται στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης- που συμ-
μετέχει στο κομμάτι αυτό 

και η κρουαζιέρα. Στόχος 
τώρα είναι η  επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου, 
αλλά και η προσέλκυση,  
το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο 
και τον Ιανουάριο, βορειο-
ευρωπαίων συνταξιούχων.

Κοινωνικός τουρισμός

Αξίζει να υπογραμμισθεί 
ότι η Κυβέρνησή μας έχει 
θέσει ήδη σε εφαρμογή 
σειρά προγραμμάτων που 
απευθύνονται και στο εσω-
τερικό, που απευθύνονται 
στους συμπολίτες μας και 
που σκοπό έχουν να βοη-
θήσουν εκείνους που πλήτ-
τονται από τις επάλληλες 
κρίσεις και δυσκολεύονται 
στην καθημερινότητά τους 
να κάνουν κι αυτοί κάποιες 
μέρες διακοπές, δίνοντας 
ταυτόχρονα ιδιαίτερη έμ-
φαση σε  περιοχές της 
χώρας που έχουν πληγεί 
από φυσικές καταστροφές. 
Ανάμεσα στα άλλα επιση-
μαίνω:

Βρίσκεται σε εφαρμογή το 
Πρόγραμμα Κοινωνικού 
Τουρισμού της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης 
(πρώην ΟΑΕΔ), με προϋ-
πολογισμό 35 εκατ. ευρώ, 
που αφορά 300.000 επι-
ταγές και «τρέχει» από την 
1η Αυγούστου. Στόχος του 
προγράμματος είναι να δο-
θεί  η δυνατότητα στους 
πιο ευάλωτους συμπολίτες 
μας να κάνουν διακοπές και 
ταυτόχρονα να στηριχθεί ο 
εσωτερικός τουρισμός, με 
ειδική μέριμνα για τις πε-
ριοχές που έχουν πληγεί 
από φυσικές καταστροφές, 
όπως για παράδειγμα η 
Βόρεια Εύβοια. Το φετινό 
πρόγραμμα χαρακτηρίζεται 
από περιορισμένη έως μη-
δενική ιδιωτική συμμετοχή 
για τους δικαιούχους στο 
κόστοςτης διανυκτέρευσης 
και με αυξημένες τιμές επι-
δότησης στους παρόχους 
των υπηρεσιών διανυκτέ-
ρευσης, δηλαδή τους ιδιο-
κτήτες καταλυμάτων.

-Η επιδότηση κυμαίνεται 
από 71% έως και 100% και 
είναι αυξημένη σε όλες τις 
κατηγορίες καταλυμάτων  
και καλύπτει έως 6 διανυ-
κτερεύσεις σε τουριστικό 
κατάλυμα που επιλέγου-
νται από το «Μητρώο Πα-
ρόχων» της ΔΥΠΑ.

-Για καταλύματα σε Λέρο, 
Λέσβο, Χίο, Κω και στο 
Νομό Έβρου οι δικαιούχοι 
μπορούν να πραγματοποι-
ούν έως 10 διανυκτερεύ-
σεις με μηδενική ιδιωτική 
συμμετοχή, ενώ στα κατα-
λύματα των Δήμων Ιστιαί-
ας-Αιδηψού και Μαντου-
δίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της 
Β. Εύβοιας και της Σάμου 
μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν έως 12 διανυ-
κτερεύσεις. Ένα δεύτερο 
πρόγραμμα κοινωνικού 
τουρισμού της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης 
απευθύνεται αποκλειστικά 
σε συνταξιούχους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες. Αφο-
ρά 25.000 δικαιούχους, η 
επιδότηση κυμαίνεται από 
73% έως και 100% και 
καλύπτει έως 6 διανυκτε-
ρεύσεις. Για καταλύματα σε 
Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και 
στο Νομό Έβρου μπορούν 
να πραγματοποιηθούν έως 
10 διανυκτερεύσεις και 
αντίστοιχα 12 διανυκτερεύ-
σεις στην περιοχή της Β. Εύ-
βοιας και της Σάμου. Ειδικά 
για φέτος, επίσης, εφαρ-
μόζεται και το πρόγραμμα 
NorthEvia – SamosPass 
μέσω του οποίου χορηγού-
νται άυλες ψηφιακές χρε-
ωστικές κάρτες τις οποίες 
οι δικαιούχοι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν  έως και 
την 31η Αυγούστου για δα-
πάνες διαμονής, εστίασης 
και τοπικών μεταφορών σε 
Βόρεια Εύβοια και Σάμο. Το 
πρόγραμμα θα συνεχιστεί 
και μετά τον Αύγουστο με 
αυξημένη επιδότηση.  Ιδι-
αίτερα διευρυμένο είναι 
φέτος και το πρόγραμμα 
«Τουρισμός για Όλους», 
που προβλέπει την παροχή 
άυλης ψηφιακής κάρτας 

για την επιδότηση δαπα-
νών σε ξενοδοχεία και κα-
ταλύματα, αξίας 150 ευρώ 
για κάθε δικαιούχο και 200 
ευρώ για ΑμεΑ με αναπη-
ρία άνω του 67%. Αρχικά 
το κόστος του προγράμμα-
τος ανερχόταν στα 31 εκατ. 
ευρώ, στα οποία -μετά από 
απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτά-
κη-  προστέθηκαν  άλλα 30 
εκατ.  έτσι ώστε  οι δικαι-
ούχοι να διπλασιαστούν και 
να φτάσουν τις 400.000. 
Σημειώνεται ότι οι κάρτες 
αυτές ισχύουν έως και το 
Καλοκαίρι του 2023 γεγο-
νός που ενισχύει σημαντικά 
και τη χειμερινή περίοδο 
και τον χειμερινό τουρισμό.

Εκδήλωση πυρκαγιών

Τέλος να κάνω μια ενημέ-
ρωση για τις πυρκαγιές που 
αντιμετώπισε η Πυροσβε-
στική Υπηρεσία, ο κρατικός 
μηχανισμός την τελευταία 
εβδομάδα. Την τελευταία 
εβδομάδα το Πυροσβεστικό 
Σώμα, κλήθηκε να επέμβει 
σε 756 αστικές πυρκαγιές, 
472 παροχές βοηθείας και 
297 δασικές πυρκαγιές, 
ενώ το τελευταίο 24ωρο 
εκδηλώθηκαν 41 δασικές 
πυρκαγιές.

Οι σοβαρότερες από αυτές 
εκδηλώθηκαν στις Περιφέ-
ρειες, Αττικής, Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, 
Κρήτης, Δυτικής και Στερε-
άς Ελλάδας καθώς και Πε-
λοποννήσου. Οι πυρκαγιές 
αυτές ελέγχονται και αντι-
μετωπίζονται.

Οι δασικές πυρκαγιές που 
εκδηλώθηκαν το προηγού-
μενο διάστημα στο δάσος 
της Δαδιάς του Έβρου και 
στη Βάλια Κάλντα Γρεβε-
νών -εξαιρετικά δύσκολες 
πυρκαγιές σε πολύ απαιτη-
τικά οικοσυστήματα- έχουν 
ελεγχθεί και εκεί παραμέ-
νουν ισχυρές πυροσβεστι-
κές δυνάμεις, για την φύ-
λαξή τους».

Οικονόμου
Στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τα νέα μέτρα στήριξης

Ο επικεφαλής του «Τό-
που της ζωής μας» κάνει 
λόγο για ολιγωρία στην 
υπόθεση της εξεύρεσης 
λύσεων για τη μείωση 
του λειτουργικού κό-
στους της εγκατάστασης

Με αφορμή την υπογρα-
φή της σύμβασης για την 
ενεργειακή αναβάθμιση 
του κλειστού κολυμβητηρί-
ου της Καβάλας, ο Μάκης 
Παπαδόπουλος ζητάει από 
τη διοίκηση του Δήμου να 
κάνει γνωστό το κόστος 
λειτουργίας της εγκατά-
στασης τα τελευταία 14 
χρόνια, επισημαίνοντας την 
ολιγωρία στην εξεύρεση 
λύσεων που θα μείωναν το 

λειτουργικό κόστος του κο-
λυμβητηρίου.

Η ανακοίνωση του επικε-
φαλής του «Τόπου της ζωής 
μας» αναφέρει: «Αυτές τις 
μέρες, ο κ. Μουριάδης “πα-
νηγυρίζει” που υπέγραψε 
το έργο της ενεργειακής 
αναβάθμισης του Κλειστού 
Κολυμβητηρίου, το οποίο 
βέβαια κοστίζει κάθε χρό-
νο σε ενέργεια 400.000-
500.000 ευρώ!

Υπερτονίζει μάλιστα ότι, 
μόλις ολοκληρωθεί το 
έργο, ο Δήμος Καβάλας θα 
έχει εξοικονόμηση ενέργει-
ας της τάξης του 50% της 
ετήσιας δαπάνης. Βέβαια 

όλα αυτά είναι λόγια. Η 
πραγματικότητα θα διαπι-
στωθεί, όταν ολοκληρωθεί 
το έργο και λειτουργήσει 
πλήρως. Μέχρι τότε όμως, 
οι δημότες θα συνεχίσουν 
να πληρώνουν 500.000 
ευρώ τον χρόνο…

Καλά κάνει ο Δήμαρχος 
Καβάλας και προχωρά, 
μετά από 14 χρόνια, στο εν 
λόγω έργο, το οποίο εγκρί-
ναμε και εμείς.

Καλά θα κάνει όμως να πει 
στους Καβαλιώτες και τα 
εξής:

– Πόσα εκατομμύρια ξο-
δεύτηκαν αυτά τα 14 συ-

ναπτά χρόνια για ενέργεια 
και για τη λειτουργία του 
Κλειστού Κολυμβητηρίου 
Καβάλας;

– Θα απολογηθεί για τις 
δικές του ευθύνες (ως 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών την περίοδο 
2011-2014 και τρία χρόνια 
τώρα ως Δήμαρχος) που 
καθυστέρησε να κάνει πα-
ρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας και πληρώνουν 
οι δημότες διπλά και τρι-
πλά τη λειτουργία του Κο-
λυμβητηρίου»;

Μάκης Παπαδόπουλος
Πόσα χρήματα πλήρωσε σε 14 χρόνια ο Δήμος Καβάλας για το 
Κλειστό Κολυμβητήριο;
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Οι οριστικοί δικαιού-
χοι του προγράμματος 
θα ενημερωθούν με την 
αποστολή sms στο κινη-

τό τους τηλέφωνο.

Τους οριστικούς δικαιού-
χους του προγράμματος 

«Ανακυκλώνω – Αλλάζω 
Συσκευή», μετά και από την 
ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας των ενστάσεων ανα-
κοινώνει σήμερα Τετάρτη 
3 Αυγούστου το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας.

Ειδικότερα, οι οριστικοί 
δικαιούχοι του προγράμ-
ματος θα ενημερωθούν με 
την αποστολή sms στο κι-
νητό τους τηλέφωνο, αλλά 
και μέσω της ιστοσελίδας 
του προγράμματος, στην 
οποία έχουν αναρτηθεί οι 
οριστικοί πίνακες κατάτα-

ξης στη θέση Αποτελέσμα-
τα Αξιολόγησης.

Από τις 879.026 αιτή-
σεις που υποβλήθηκαν, οι 
151.450 κατατάσσονται 
στις «οριστικά επιλέξιμες».

Δικαίωμα συμμετοχής εί-
χαν όλα τα νοικοκυριά ανε-
ξαρτήτως εισοδήματος ενώ 
στο πρόγραμμα εφαρμό-
στηκαν κοινωνικά κριτήρια 
με ειδική μέριμνα για τα 
ευάλωτα νοικοκυριά, τις οι-
κογένειες με μέλος με ανα-
πηρία και τις πολύτεκνες 
οικογένειες.

Ο Υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κώ-
στας Σκρέκας, δήλωσε: 
«Ολοκληρώθηκε η διαδι-
κασία επιλογής των δικαι-
ούχων για το πρόγραμμα 
“Ανακυκλώνω – Αλλάζω 
συσκευή”, το μεγαλύτερο 
πρόγραμμα αντικατάστα-
σης ηλεκτρικών συσκευ-
ών που έχει προκηρυχτεί 
ποτέ στην Ελλάδα. Σήμερα, 
πρώτοι οι δικαιούχοι θα 
ειδοποιηθούν για να προ-
χωρήσουν στην αντικατά-
σταση των ενεργοβόρων 
συσκευών τους και στη συ-

νέχεια να δουν εξοικονό-
μηση στους λογαριασμούς 
έως και 30%.

Παράλληλα, ισχύει στο 
ακέραιο η δέσμευσή μας 
για αναζήτηση πόρων που 
θα μας επιτρέψουν να διευ-
ρύνουμε τους δικαιούχους 
του προγράμματος, ώστε 
όσο το δυνατόν περισσότε-
ροι συμπολίτες μας να αντι-
καταστήσουν τις ενεργοβό-
ρες οικιακές συσκευές τους 
μειώνοντας το ενεργειακό 
κόστος και προστατεύο-
ντας το περιβάλλον».

“Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”
Πώς θα μάθετε εάν είστε δικαιούχος του voucher

Η ανεξάρτητη αρχή κυ-
νηγά «λαβράκια» τόσο 
από τις εταιρίες-φα-
ντάσματα στη γειτονική 
χώρα όσο και από τους 
Βούλγαρους πολίτες με 
ακίνητα στην περιοχή 
μας

«αβράκια» περιμένουν 
να βγάλουν τα στελέχη 
της ΑΑΔΕ, μετά την 
υπογραφή του Πρωτο-
κόλλου Συνεργασίας 
με την Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων της Βουλγα-
ρίας. Ήδη, οι «μηχανές» 
στην Ανεξάρτητη Αρχή 
δουλεύουν στο φουλ, 
στοχεύοντας κατ’ αρχάς, 
όπως αναφέρουν οι πλη-
ροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
σε δύο βασικά ζητήματα: 
Τα ΙΧ που κυκλοφορούν 
στην Ελλάδα με βουλγα-

ρικές πινακίδες, καθώς 
και στις εταιρίες ελληνι-
κών συμφερόντων (μη-
τρικές, θυγατρικές κ.λπ.) 
στη γείτονα χώρα.

Όπως αναφέρουν αρ-
μόδιοι παράγοντες, οι 
«πινακίδες Βουλγαρίας» 
έχουν την τιμητική τους. 
Έλληνες ιδιοκτήτες οχη-
μάτων έχουν ιδρύσει 
εταιρίες-«φαντάσματα» 
στη γειτονική χώρα 
απλώς και μόνο για να 
αλλάξουν τις πινακίδες 
αυτοκινήτων και να μην 
πληρώνουν τέλη κ.λπ. 
που αναλογούν στην 
Ελλάδα, αλλά και να κι-
νούνται ελεύθερα π.χ. 
στον δακτύλιο.

Περισσότερα από 9.500 
οχήματα με ελληνικές 
πινακίδες κυκλοφορίας 
είχαν διαγραφεί από τα 
μητρώα της Ελλάδας
Πριν από λίγα χρόνια, 
η ΑΑΔΕ είχε προχω-
ρήσει σε εκτεταμένους 
ελέγχους, για να πε-
ριορίσει το φαινόμενο 
της κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα υπερπολυτε-
λών αυτοκινήτων πολύ 
μεγάλου κυβισμού. Είχε 
δε διαπιστωθεί ότι πε-
ρισσότερα από 9.500 
οχήματα με ελληνικές 
πινακίδες κυκλοφορίας 
είχαν διαγραφεί από τα 

μητρώα της Ελλάδας και 
είχαν ταξινομηθεί στη 
Βουλγαρία.

Ήτοι, οι ιδιοκτήτες των 
οχημάτων είχαν κα-
ταθέσει τις πινακίδες, 
είχαν κάνει εξαγωγή στη 
Βουλγαρία και τα είχαν 
ταξινομήσει εκ νέου απο-
κτώντας βουλγαρικές 
πινακίδες κυκλοφορίας. 
Κάποιοι άλλοι κατα-
βάλλουν ένα πολύ χαμη-
λό νοίκι στη Βουλγαρία, 
προκειμένου να εμφα-
νίζονται στους ελέγχους 
στα σύνορα με μόνιμη 
κατοικία στο εξωτερικό, 
ενώ ένα δίκτυο φροντίζει 
για τη δημιουργία εικο-
νικού προφίλ μόνιμου 
κατοίκου Βουλγαρίας. 
Η πλειονότητά τους, κυ-
ρίως μικρού και μεσαίου 
μεγέθους, εντοπίζονται 
στη μεγάλη περιφέρεια 
του Μπλαγκόεβγκραντ.

Ενώ υπάρχει και ένα 
πρόσφατο «τρικ» με τη 
μεταβίβαση του οχήμα-
τος σε εταιρία ενοικίασης 
αυτοκινήτων της Βουλ-
γαρίας και με κάποιο 
ιδιωτικό συμφωνητικό ο 
Έλληνας ιδιοκτήτης δια-
σφαλίζει την κατοχή της 
«κυριότητας» του αυτο-
κινήτου.

Όσον αφορά τις εται-

ρίες που εμφανίζουν ως 
φορολογική έδρα στη 
Βουλγαρία, σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία του 
Ελληνικού Επιχειρημα-
τικού Συμβουλίου στη 
Βουλγαρία και της ICAP 
Bulgaria, οι ελληνικών 
συμφερόντων επιχει-
ρήσεις στη Βουλγαρία 
εκτιμώνται σε 18.136, 
απασχολούν συνολικό 
αριθμό 27.000 ατόμων 
και καταγράφουν ετήσιο 
κύκλο εργασιών 3,9 δισ. 
ευρώ.

Σχετικά με τη γεωγρα-
φική κατανομή, η πλει-
ονότητά τους, κυρίως 
μικρού και μεσαίου με-
γέθους, εντοπίζονται στη 
μεγάλη περιφέρεια του 
Μπλαγκόεβγκραντ, στη 
νοτιοδυτική Βουλγαρία 
και κυρίως στις περιοχές 
πλησίον των συνόρων 
με την Ελλάδα. Ακολου-
θεί σε αριθμό η περιοχή 
της Σόφιας και η πέριξ 
αυτής ευρύτερη περιοχή, 
στις οποίες είναι συγκε-
ντρωμένες οι κατά τεκ-
μήριο μεγαλύτερες σε 
μέγεθος και εντάσεως 
κεφαλαίου, τεχνολογίας 
και εργασίας ελληνικών 
συμφερόντων επιχει-
ρήσεις.

Οι έλεγχοι δεν θα αφο-
ρούν στις καθόλα νόμι-

μες επιχειρήσεις, αλλά 
στις εικονικές
Φυσικά, οι έλεγχοι δεν 
θα αφορούν στις κα-
θόλα νόμιμες επιχει-
ρήσεις, αλλά στις εικο-
νικές, οι οποίες φαίνεται 
ότι «ανθούν». Πριν από 
λίγα χρόνια, από έναν 
κατάλογο 11.500 επι-
χειρήσεων, στις 10.000 
από αυτές διαπιστώθη-
καν τα εξής: Ανά ομάδες 
των 200, οι 6.000 είχαν 
τα ίδια στοιχεία επικοι-
νωνίας, ενώ 4.000 εται-
ρίες δεν είχαν καθόλου 
στοιχεία επικοινωνίας! Οι 
υπόλοιπες δεν μπόρεσαν 
να εντοπιστούν, διότι δι-
απιστώθηκε ότι οι διευ-
θύνσεις τους, όπως αυ-
τές ήταν δηλωμένες, δεν 
αντιστοιχούσαν σε ελλη-
νικές επιχειρήσεις, αλλά 
αντίθετα σε κατοικίες.

Από την πλευρά της Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων 
της Βουλγαρίας, επιδει-
κνύεται ενδιαφέρον για 
στοιχεία των Βούλγαρων 
πολιτών με ακίνητα στην 
Ελλάδα. Οι κάτοικοι της 
γειτονικής χώρας έχουν 
στραμμένο το βλέμμα 
τους στη Βόρεια Ελλάδα: 
στη Θάσο, στην Καβάλα, 
στις βόρειες ακτές του 
Αιγαίου, στην Αλεξαν-
δρούπολη κ.α. Ειδικά δε 
μετά την Εγνατία, έγινε 

πολύ εύκολη η επίσκε-
ψή τους στους συγκε-
κριμένους προορισμούς, 
όπου αποκτούν οικίες, 
εξοχικά και οικόπεδα.

Εγκαινιάζεται απευθείας 
γραμμή επικοινωνίας 
της ΑΑΔΕ και της Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων της 
Βουλγαρίας
Σημειώνεται ότι, όπως 
είχε γίνει γνωστό κατά 
την υπογραφή του μνη-
μονίου συνεργασίας, στο 
επίκεντρο βρίσκεται η 
άμεση ανταλλαγή πλη-
ροφοριών σε ευαίσθητα 
φορολογικά αντικείμε-
να εσόδων, αλλά και η 
καταπολέμηση της πα-
ραβατικότητας όσον 
αφορά στο τελωνειακό 
καθεστώς 42 (εισαγω-
γή-θέση εμπορευμάτων 
σε ελεύθερη κυκλοφο-
ρία και επαναποστολή σε 
άλλο κράτος μέλος της 
ΕΕ).

Επίσης, εγκαινιάζεται 
απευθείας γραμμή επι-
κοινωνίας της ΑΑΔΕ και 
της Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων της Βουλγαρίας, 
για συναλλαγές με υψη-
λό βαθμό προτεραιότη-
τας, με σκοπό την άμεση 
αντίδραση των ελεγκτι-
κών αρχών των δύο χω-
ρών σε περιπτώσεις κα-
ταστρατήγησης.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι «παρτίδες» της Καβάλας και της 
Θάσου με τη Βουλγαρία
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Με τη στήλη αυτή είμαι στη διάθεσή σας να 
απαντήσω με υπευθυνότητα σε ερωτήσεις 
που  αφορούν προβληματισμούς σας σχετικά 
με τα παιδιά και την εκπαιδευτική τους πορεία. 
Στείλτε μου τις ερωτήσεις σας στο vvasiliad@
outlook.com ή τηλεφωνείστε στο 2510220201

Από τη

Βασιλειάδου Βασιλική

• Mαθηματικός

• Κάτοχος Master in Education-Roehampton University

• Τ.β.  Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

• Διευθύντρια σπουδών στα φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ Καβάλας

• Μέλος του Δ.Σ. Μαθηματικής εταιρίας

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΚΟΥΝΕ;

Μηνύματα, διαχρονικά ίσως

Το άγαλμα του Αδαμάντιου Κοραή στολίζει την αριστερή πλευρά της εισόδου του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για έργο του γλύπτη 
Γ. Βρούτου.Ο Κοραής παριστάνεται καθήμενος κρατώντας ‘’γραφίδα’’ και ‘’επιμήκη 
δέλτον’’ επι του οποίου αναγράφεται το παρακάτω παράγγελμά του : ‘’Η ελευθερία 
τέκνα μου, δεν αγαπά να κατοικεί εις τόπους όπου δεν βασιλεύει η αρετή και η χρη-
στοήθεια’’.

Όμως και στο μνημείο όπου αναπαύονται τα λείψανα του μεγάλου δασκάλου αντί 
επιγράμματος υπάρχουν3 λέξεις 
ΠΙΣΤΙΣ ΠΑΤΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Αξίζει να προβληματιστούμε;

ΔΙΟΓΕΝΗΣ
Κάποιος είδε τον Διογένη να ζητά ελεημοσύνη 
από ένα…άγαλμα!

Τον ρώτησε λοιπόν γιατί το κάνει αυτό και πήρε 
από τον κυνικό φιλόσοφο την παρακάτω απάντη-
ση:

΄΄Το γνωρίζω ότι δεν πρόκειται να μου δώσουν 
τίποτε τα αγάλματα. Ακριβώς δια τούτο το κάνω, 
για να συνηθίσω την άρνηση των ανθρώπων’’

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

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

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

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

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν….. 

Το μυστικό μια υγιούς 
σχέσης μεταξύ ενός 
γονέα και ενός παι-

διού ή ενός εκπαιδευτικού 
και ενός παιδιού είναι η 
επικοινωνία, ο αλληλοσε-
βασμός και η κατανόηση.

 Τα προβλήματα ξε-
κινάνε όταν τα παιδιά εμ-
φανίζουν αντιδραστική 
συμπεριφορά απέναντι στο 
γονέα ή εκπαιδευτικό τους 
και τον αλληλοσεβασμό 
διαδέχονται οι καυγάδες, 
οι συγκρούσεις, οι τσακω-
μοί και τα παράπονα.

 Έχετε αναλογιστεί 
μήπως οφείλεται σε λά-
θος δικής μας συμπεριφο-
ράς η αντιδραστικότητα 
ενός παιδιού; Μήπως δεν 
φταίει μόνο η εφηβεία για 
τις ‘’εκρήξεις’’ θυμού ενός 
εφήβου, κάτι το οποίο 
έχουμε μια τάση να επικα-
λούμαστε συχνά;

 Ας αναλογιστούμε 
μερικές περιπτώσεις οπού 
λάθη δικής μας συμπερι-
φοράς οδηγούν ένα παιδί 
να ‘μη μας ακούει’ :

1. Όταν δεν το ακού-
με και εμείς οι ίδιοι. Είναι 
λογικό όταν τρέχουν οι 
υποχρεώσεις και έχουμε 
πολλά στο κεφάλι μας να 
μην μπορούμε να βρού-
με χρόνο να ακούσουμε 
ιστορίες ή προβλήματα 
ενός παιδιού τα οποία σε 
εμάς φαντάζουν ανούσια 
ή φλύαρα. Οφείλουμε να 
βρίσκουμε χρόνο να τα 
ακούμε, να τα νιώθουμε 
και να προσπαθούμε να 
τα βοηθήσουμε να βρού-
νε απαντήσεις στα προ-
βλήματα και τις ανησυχίες 

τους. Διαφορετικά, είναι 
σαν να μη τα ακούμε και 
τους δίνουμε ένα μάθη-
μα να μη ακούνε και αυτά 
εμάς, όταν  θα θελήσουμε 
να τους πούμε κάτι που 
δεν θεωρούν σημαντικό.

2. Όταν δεν επιχειρη-
ματολογούμε τις υποδεί-
ξεις μας. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό ένα παιδί να συ-
νυπάρχει με ενήλικες που 
του εξηγούν τι να κάνει 
και τι να μη κάνει  χωρίς 
να κάνουν χρήση της προ-
στακτικής, αλλά χρησιμο-
ποιώντας επιχειρήματα και 
διάλογο. Έτσι, τα βοηθά-
με να αντιλαμβάνονται σε 
βάθος τα λάθη τους και να 
εξοικειώνονται με την έν-
νοια του διαλόγου και όχι 
της διένεξης σε περίπτωση 
διαφωνίας με γονέα ή κα-
θηγητή τους 

3. Όταν προσβάλου-
με ή μιλάμε άσχημα στο 
παιδί. Είναι ανθρώπινο 
ορισμένες φορές να χά-
νουμε τη ψυχραιμία μας 
και να έχουμε περιορισμέ-
νες ψυχικές αντοχές . Από 
την άλλη πλευρά, το να 
χρησιμοποιήσουμε ύβρεις 
, άσχημο λεξιλόγιο και να 

μειώνουμε ένα παιδί πάνω 
στα νεύρα μας ή σε μια 
αδύναμη στιγμή μας, μπο-
ρεί να καταστρέψει τη σχέ-
ση μας μαζί του. Τα παιδιά 
μιμούνται και ανταποδί-
δουν συμπεριφορές και 
εμείς οφείλουμε να τους 
διδάξουμε πιο ήρεμα και 
υποστηρικτικά πρότυπα.

Μας ρωτάτε, απαντού-
με….

 Η κυρία Λ.Α ρωτάει: 
‘’….Είμαι μία μητέρα ενός 
παιδιού 5 ετών. Βλέπω γο-
νείς και φίλους μου καθη-
γητές να παραπονιούνται 
για τα παιδιά τους πως δεν 
τους ακούν, πως οι γενιές 
έχουν αλλάξει και αυτό με 
φοβίζει.  Τι συμβουλή θα 
μου δίνατε για να καλλιερ-
γήσω από τώρα μια καλή 
επικοινωνιακή βάση με το 
παιδί μου…;

Αγαπητή κυρία,

Φυσικά και μπορείτε να 
χτίσετε σημαντικές βάσεις 
για μια καλη επικοινωνία 
μεταξύ σας ήδη από τώρα. 
Είναι σημαντικό να προσέ-
ξετε τις αντιδράσεις σας 
να μην είναι υπερβολικές 
όταν κάνει κάτι που δεν 
θέλετε. Επίσης, οι απαγο-
ρεύσεις να μην  συνοδεύο-
νται από απειλές, χειρονο-
μίες ή σημαντική αύξηση 
στον τόνο της φωνής σας, 
καθώς μπορεί να τρομάξει 
ή να φοβίσει το παιδί. Η 
επιχειρηματολογία για το 
καλό και για το κακό είναι 
αναγκαία και εκπαιδεύει 
το παιδί να σκέφτεται τις 
πράξεις του.

Ευχές για επιτυχία

‘’…μερικές 
φορές, λάθη 
δικής μας συ-
μπεριφοράς 
οδηγούν ένα 
παιδί να ‘μη 
μας ακούει’….’’
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Θα παράγει περίπου 
30 εκατομμύρια λίτρα 
ετησίως, ενώ θα δη-
μιουργήσει περισσό-
τερες από 100 θέσεις 
εργασίας

Μία από τις μεγαλύτερες 
επενδύσεις στην Ελλάδα, 
που θα αλλάξουν τις επι-
χειρηματικές ισορροπίες 
στον τομέα του καθαρού 
οινοπνεύματος και των 
ποτών, έχει μπει στην τε-
λική ευθεία. Ο Σύρος για-
τρός Ναουάφ Σαλαμέχ, ο 
οποίος είναι γνωστός για 
την αγάπη του προς την 
Ελλάδα και τον Μέγα 
Αλέξανδρο σχεδιάζει την 
πρώτη μονάδα παραγω-
γής αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης 
(καθαρό οινόπνευμα) 
στη βιομηχανική περιοχή 
της Καβάλας.

Η βιομηχανία θα παράγει 
περίπου 30 εκατομμύρια 
λίτρα ετησίως, ενώ θα 
δημιουργήσει περισσό-
τερες από 100 θέσεις 
εργασίας. Το ύψος της 
επένδυσης στο πρώ-
το στάδιο θα ξεπερά-
σει τα 35 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ σε ορίζοντα 
δεκαετίας οι συνολικές 
επενδύσεις του ομίλου 
Alexandrion αναμένε-
ται να ξεπεράσουν τα 
100 εκατ. ευρώ. Ο όμι-
λος του Σύρου γιατρού, 
που έχει έδρα τη Ρου-
μανία και αποτελεί τον 
μεγαλύτερο παραγωγό 
κρασιών και ποτών της 
χώρας, ολοκλήρωσε τις 
συζητήσεις με την ελλη-
νική κυβέρνηση και τους 

τοπικούς φορείς της Κα-
βάλας, ενέταξε την επέν-
δυση και στον αναπτυξι-
ακό νόμο πριν από λίγες 
ημέρες και σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα στις 
αρχές του 2022 αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν τα 
έργα, ενώ η λειτουργία 
της μονάδας αναμένεται 
το 2023.

«Ο λόγος που επιλέξαμε 
την Ελλάδα για αυτή τη 
σημαντική επένδυση εί-
ναι η αγάπη που έχει όλη 
η οικογένειά μου για τη 
χώρα. Αλλωστε μετά τις 
σπουδές μου στην ιατρι-
κή εδώ στη Ρουμανία, 
αναγνώρισα το πτυχίο 
μου στην Ελλάδα και 
εργάστηκα για λίγο στο 
Τζάννειο Νοσοκομείο. 
Τα παιδιά μου έχουν γεν-
νηθεί στην Ελλάδα και 
έχουν την ελληνική υπη-
κοότητα. Αλλωστε γνω-
ρίζετε ότι και το όνομα 
του ομίλου μου οφείλε-
ται στην αγάπη μου για 
τον Μέγα Αλέξανδρο», 
είπε στο «ΘΕΜΑ» ο Να-
ουάφ Σαλαμέχ, ο οποίος 
αποκάλυψε ότι στο άμε-
σο μέλλον ετοιμάζεται 
για επενδύσεις στην Ελ-
λάδα, τόσο στον χώρο 
της ενέργειας όσο και 
σε εκείνο του τουρισμού, 
χωρίς όμως να δώσει 
περισσότερες λεπτομέ-
ρειες. Ο διευθύνων σύμ-
βουλος του ομίλου, Στέ-
λιος Σάββας, επισήμανε 
από την πλευρά του ότι 
η ιδέα για αυτή την επέν-
δυση ήρθε στο μυαλό 
του Σύρου γιατρού, πριν 
από περίπου δύο χρό-

νια, όταν και ξεκίνησαν 
οι διερευνητικές επαφές 
με τοπικούς φορείς στην 
Καβάλα. «Η Ελλάδα είναι 
πλέον μια χώρα φιλική 
προς ξένες επενδύσεις. 
Και λόγω της αγάπης 
μας για τη χώρα, ξεκινή-
σαμε να αναζητούμε ένα 
μέρος για την επένδυσή 
μας. Η Καβάλα επιλέ-
χθηκε και γιατί είναι κο-
ντά στη Ρουμανία, έχει 
αεροδρόμιο και λιμάνι, 
αλλά και γιατί έχει σχέ-
ση με τον Μέγα Αλέξαν-
δρο. Επίσης μην ξεχνάτε 
ότι έστω και με αυτό τον 
τρόπο είναι για εμάς σαν 
να επιστρέφουμε στις 
ρίζες μας, αφού τα πε-
ρισσότερα στελέχη του 
ομίλου προέρχονται από 
την Ελλάδα και την Κύ-
προ».

Ο Ναουάφ Σαλαμέχ 
είναι ο μεγαλύτερος 
παραγωγός ποτών της 
Ρουμανίας, ο οποίος 
ήδη έχει επενδύσει πάνω 
από 100 εκατομμύρια 
δολάρια σε ποτά που φέ-
ρουν στην ετικέτα τους 
το όνομα και το πρόσω-
πο του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου και κυκλοφορούν 
και στις ΗΠΑ.

O όμιλος Alexandrion 
αποτελεί τη μετεξέλιξη 
του πιο παλαιού εργο-
στασίου ποτοποιίας στη 
Ρουμανία που ιδρύθηκε 
το 1789 και το αγόρασε 
ο Σύρος επιχειρηματίας 
το 2000. Μέχρι τότε η 
επιχειρηματική δραστη-
ριότητά του ανιχνεύεται 
ως επί το πλείστον στη 

χώρα μας. Ο Ναουάφ 
Σαλαμέχ, γεννήθηκε σε 
ένα χωριό της Συρίας, 
τη Μαρμαρίτα, στα 800 
υψόμετρο, γνωστή και 
ως «Κοιλάδα των Χρι-
στιανών».

Οι ρίζες της οικογένειάς 
του χάνονται στα βάθη 
πέντε αιώνων. Το μεσαίο 
παιδί πολύτεκνης οικογέ-
νειας με τρία αγόρια και 
δύο κορίτσια, από μικρός 
έδειξε την τάση του προς 
το εμπόριο. Αλλωστε ο 
πατέρας του δραστηριο-
ποιούνταν στην εμπορία 
φαρμάκων. Σε ηλικία 11 
ετών δούλευε για τον 
πατέρα του, ο οποίος τον 
πλήρωνε με κανονικό μι-

σθό, δείχνοντάς του πώς 
είναι η εργασιακή ζωή.

«Ετσι κάνω κι εγώ στα 
παιδιά μου. Τους πλη-
ρώνω όχι με χαρτζιλίκι, 
αλλά με κανονικό μερο-
κάματο, για να μάθουν 
ότι έχουν δικαιώματα και 
υποχρεώσεις πάνω στη 
δουλειά», θα πει ο κ. Σα-
λαμέχ.

Τα γεωγραφικά όρια του 
χωριού του ήταν πολύ 
στενά για τα όνειρά του. 
Σε ηλικία 18 ετών έρχε-
ται στη Ρουμανία για να 
σπουδάσει ιατρική, πα-
ρόλο που ήθελε να γίνει 
σκηνοθέτης. Η προτροπή 
των γονιών του, όμως, 

κυρίως της μητέρας του, 
τον οδήγησαν στη χώρα 
του Τσαουσέσκου, όπου 
ολοκλήρωσε τις σπουδές 
του.

Το 1992 έρχεται στην 
Ελλάδα την οποία έχει 
γνωρίσει μέσα από φί-
λους του Ελληνες φοι-
τητές που έχει γνωρίσει 
στο Βουκουρέστι. Ανα-
γνωρίζει το πτυχίο του 
στο ΔΙΚΑΤΣΑ (νυν ΔΟ-
ΑΤΑΠ) και διορίζεται στο 
Τζάννειο Νοσοκομείο. 
«Ηθελα να γίνω πλαστι-
κός χειρουργός, ήμουν 
έτοιμος να μείνω στην 
Ελλάδα για ειδικότητα 
και μετά να φύγω για τη 
Βραζιλία.

Καβάλα
ΣΥΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ «ΡΙΧΝΕΙ» 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΟΤΩΝ
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Βασίλης Νέδος

Ενα από τα 200 άρματα μά-
χης Abrams του αμερικανι-
κού στρατού έφτασε στο 
λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης με εμπορικό πλοίο. (US 
ARMY)

Τον ρόλο της αρτηρίας 
που παρακάμπτει τα Στε-
νά με κατεύθυνση προς 
τις παράκτιες χώρες της 
Μαύρης Θάλασσας και 
την Ανατολική Ευρώπη 
έχει αναλάβει σχεδόν εξ 
ολοκλήρου τις τελευταί-
ες 40 ημέρες το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης.

Τον ρόλο της αρτηρίας που 
παρακάμπτει τα Στενά με 
κατεύθυνση προς τις πα-
ράκτιες χώρες της Μαύρης 
Θάλασσας και την Ανατολι-
κή Ευρώπη έχει αναλάβει 
σχεδόν εξ ολοκλήρου τις 
τελευταίες 40 ημέρες το 
λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης. Από τις 28 Φεβρουα-
ρίου και έπειτα, όταν απο-
φασίστηκε να κλείσουν τα 
Στενά για πολεμικά πλοία 
και τη μεταφορά πολεμι-
κού υλικού με βάση όλα 
όσα προβλέπει η Σύμβα-
ση του Μοντρέ, το σχέδιο 
για το οποίο εξαρχής είχε 
σχεδιαστεί η Αλεξανδρού-
πολη τέθηκε σε εφαρμογή. 
Εκτοτε από το λιμάνι έχουν 

μεταφερθεί προσωπικό και 
υλικό του ΝΑΤΟ όχι μόνο 
προς τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία, αλλά και προς 
την Πολωνία, με τελευ-
ταίο παράδειγμα τα άρμα-
τα μάχης Abrams και τα 
τεθωρακισμένα οχήματα 
Bradley του αμερικανικού 
στρατού. Τα συγκεκριμένα 
τεθωρακισμένα κατέληξαν 
στη δυτική Πολωνία με συ-
νολικά οκτώ σιδηροδρομι-
κούς συρμούς. Ηδη η δίο-
δος της Αλεξανδρούπολης 
θεωρείται σημαντική και 
για την αποστολή περαιτέ-
ρω όπλων και προσωπικού 
προς την ανατολική πτέρυ-
γα του ΝΑΤΟ, όπως υπο-
δηλώνουν οι πληροφορίες 
για ενδεχόμενη αποστολή 
και κάποιων από τα 20 τε-
θωρακισμένα Bushmaster 
που δωρίζει η κυβέρνηση 
της Αυστραλίας προς την 
Ουκρανία. Ούτως ή άλλως, 
όπως γίνεται σαφές από 
μια σειρά πηγών, από την 
Αλεξανδρούπολη ήδη έχει 
μεταφερθεί και υλικό με 
τελικό προορισμό τις ου-
κρανικές δυνάμεις. Για όσο 
καιρό τα Στενά παραμέ-
νουν κλειστά, το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης θα είναι 
πολύτιμη δίοδος προς τον 
Βορρά και την Ανατολική 
Ευρώπη.

Η Θράκη

Ο χώρος της Θράκης ως 
πλέον εγγύς στη Μαύρη 
Θάλασσα έχει χρησιμεύ-
σει και για τις πρόσφατες 
επιχειρήσεις επιτήρησης 
από αεροσκάφη, τα οποία 
απονηώθηκαν από το αε-
ροπλανοφόρο «Harry S. 
Truman». Ωστόσο, είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι ο 
εναέριος χώρος χρησιμο-
ποιείται και ως τμήμα του 
διαδρόμου των νατοϊκών 
UAV RQ-4B (Global Hawk) 
τα οποία πετούν σε ύψος 
55.000 ποδιών, ξεκινώντας 
από τη Σιγκονέλα της Σικε-
λίας. Πετούν μέσω Θράκης 
στη Βουλγαρία, από εκεί 
ανατολικά σε πορεία πάνω 
από τη Μαύρη Θάλασσα, 
εν συνεχεία επιστρέφουν 
δυτικά και από τη Ρουμα-
νία, συνεχίζουν παράλληλα 
με τη Μολδαβία και από 
εκεί προς Πολωνία, σε όλο 
το μήκος των συνόρων της 
χώρας με την Ουκρανία, τη 
Λευκορωσία και τη Λιθουα-
νία. Εως εκεί όπου βρίσκε-
ται το άνοιγμα Σουβάλκι, 
ένα σημείο το οποίο θεω-
ρείται τρωτό από το ΝΑΤΟ 
διαχρονικά καθώς γεωγρα-
φικά βρίσκεται ανάμεσα 
στη Λευκορωσία και στον 
ρωσικό θύλακο του Καλί-
νινγκραντ.

Από τις 28 Φεβρουαρίου 

που έκλεισαν τα Στενά 
έχουν μεταφερθεί προ-
σωπικό και υλικό του 
ΝΑΤΟ προς Ρουμανία, 
Βουλγαρία και Πολωνία.

Πρακτικά η τριάδα Αλε-
ξανδρούπολη, 110 Πτέ-
ρυγα Μάχης στη Λάρισα 
και βάση της Σούδας, τις 
τελευταίες 40 ημέρες βρί-
σκεται υπό διαρκή κινη-
τικότητα, ενώ σε αυτές 
πρέπει να προστεθεί και η 
βάση της Ανδραβίδας, στην 
οποία τους τελευταίους μή-
νες έχουν επανειλημμένως 
προσγειωθεί, με αφορμή 
διάφορες ασκήσεις, αερο-
σκάφη F-15E της αμερικα-
νικής αεροπορίας. Σημειώ-
νεται ότι στην 110 ΠΜ ήδη 
υπάρχει η δυνατότητα για 
τη στάθμευση αμερικανι-
κών UAV τύπου MQ-9. Η 
συγκεκριμένη πιθανότητα 
είναι πάντα ανοιχτή, ωστό-
σο η αυτονομία που διαθέ-
τουν αυτού του τύπου τα 
ιπτάμενα συστήματα δίνει 
τη δυνατότητα πολύωρων 
πτήσεων χωρίς ανάγκη 
ανεφοδιασμού ή συντήρη-
σης. Ηδη στην αεροπορική 
βάση της Λάρισας προχω-
ρούν με ραγδαίο ρυθμό 
τα έργα αναβάθμισης των 
εγκαταστάσεων (επισήμως 
έχουν εγκριθεί τουλάχιστον 
35 εκατ. δολάρια γι’ αυτόν 
τον σκοπό), με στελέχη των 
αμερικανικών ενόπλων δυ-
νάμεων να τις επιβλέπουν 
και να επιδεικνύουν ενδι-
αφέρον για την επέκτασή 
τους.

Η εξαιρετική σχέση ανά-
μεσα στην Αθήνα και την 
Ουάσιγκτον στο επίπεδο 
της στρατιωτικής συνερ-
γασίας και οι προοπτικές 
της φάνηκαν και κατά τις 
επαφές που είχε η υφυ-
πουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ 
στην Αθήνα, η οποία, άλ-
λωστε, στη συνέντευξη 
που παραχώρησε στην «Κ» 

(7/4) αναφέρθηκε σε αυτό 
το σημείο. Την Αθήνα απα-
σχολεί, βεβαίως, το γεγο-
νός ότι στην Ουάσιγκτον 
υπάρχει πλέον διάθεση για 
ταχεία επιδιόρθωση των 
δεσμών με την Αγκυρα. Η 
«Κ» επανειλημμένως τους 
προηγούμενους μήνες είχε 
υπογραμμίσει ότι η επιχεί-
ρηση γοητείας της Τουρ-
κίας προς μια σειρά από 
χώρες της ευρύτερης περι-
φέρειας (Ισραήλ, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική 
Αραβία και Αίγυπτος) δεν 
ήταν αποσυνδεδεμένη από 
τις επιθυμίες της Ουάσι-
γκτον και τις πιέσεις που 
άσκησε (ιδιαίτερα προς την 
Ιερουσαλήμ και το Αμπου 
Ντάμπι), στο πλαίσιο της 
προσπάθειας να κρατηθεί 
η Αγκυρα στο δυτικό στρα-
τόπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο 
(αλλά και στην ανάγκη να 
εξοφληθεί με κάποιο τρό-
πο το περίπου 1 δισ. δολ. 
συμμετοχής της Τουρκίας 
στο πρόγραμμα των F-35) 
η αμερικανική κυβέρνηση 
επιθυμεί να προχωρήσει και 
σε αναβάθμιση τουρκικών 
F-16. Αξίζει να σημειωθεί, 
πάντως, ότι κάτι τέτοιο είναι 
εξαιρετικά δύσκολο υπό τις 
παρούσες συνθήκες καθώς 
προϋποθέτει δύο συνθήκες: 
Πρώτον, να αρθεί ο νόμος 
για την αντιμετώπιση των 
αντιπάλων της Αμερικής 
μέσω κυρώσεων (CAATSA) 
ή, δεύτερον, να εγκριθεί 
κάτι τέτοιο από το Κογκρέ-
σο. Υπό τις παρούσες συν-
θήκες, στην Ουάσιγκτον και 
τα δύο ενδεχόμενα κρίνο-
νται πολύ δύσκολα.

Τα ελληνοτουρκικά

Το αμέσως επόμενο χρονι-
κό διάστημα θα φανεί αν ο 
«πάγος» που έχει μπει στα 
ελληνοτουρκικά και το Κυ-
πριακό, αφενός αναγκαστι-
κά λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία, αφετέρου λόγω 
της ξεκάθαρης επιχείρησης 

των ΗΠΑ να κρατήσει την 
κατάσταση ήρεμη στη νο-
τιοανατολική πτέρυγα του 
ΝΑΤΟ, θα λειτουργήσει, ή 
αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
θεωρήσει ότι είναι δυνατόν 
να πιέσει έτι περαιτέρω την 
κατάσταση στο Αιγαίο. Ο 
αδύναμος κρίκος είναι, για 
ακόμα μια φορά, η Κύπρος 
και για τον λόγο αυτό στη 
Λευκωσία υπάρχει ελάχιστη 
αισιοδοξία, παρά το γεγο-
νός ότι η συζήτηση για την 
ενέργεια δημιουργεί κά-
ποιες ελπίδες διαλόγου.

Ο «Ωρίων» στο ΝΑΤΟ

Η πολυεθνική άσκηση ει-
δικών επιχειρήσεων με την 
επωνυμία «Ωρίων 22», που 
ολοκληρώθηκε την περα-
σμένη εβδομάδα και διορ-
γανώθηκε από το ΓΕΕΘΑ με 
τη συμμετοχή ειδικών δυ-
νάμεων από Ελλάδα, ΗΠΑ, 
Γαλλία, Βουλγαρία, Ισραήλ 
και Κυπριακή Δημοκρατία, 
εντυπωσίασε τους Αμερι-
κανούς επιτελείς που την 
παρακολούθησαν αλλά και 
συμμετείχαν σε αυτή σε όλη 
τη διάρκεια της διεξαγωγής 
της. Αποτέλεσμα είναι ότι 
οι Αμερικανοί ετοιμάζονται 
να προωθήσουν την ένταξη 
του «Ωρίωνα» σε ευρύτε-
ρα σενάρια, στα οποία θα 
συμμετέχει όλο το ΝΑΤΟ. 
Εν ολίγοις, ο «Ωρίων 23» 
δεν θα είναι μια πολυεθνι-
κή διακλαδική άσκηση υπό 
την αιγίδα της Διοίκησης 
Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του 
ΓΕΕΘΑ, αλλά θα ενταχθεί 
στο πρόγραμμα ασκήσεων 
του ΝΑΤΟ, δηλαδή στην εκ-
παιδευτική αφρόκρεμα του 
Βορειοατλαντικού Συμφώ-
νου. Δεδομένης, μάλιστα, 
της σημασίας που αποκτά η 
συζήτηση για τη μελλοντι-
κή στρατηγική και τακτική 
τοποθέτηση των δυνάμεων 
του ΝΑΤΟ, η συγκεκριμένη 
κίνηση αποτελεί και «ψήφο 
εμπιστοσύνης» για τη νεο-
σύστατη ΔΕΠ.

Λιμάνι Αλεξανδρούπολης
Με ρόλο κομβικό στις ημέρες του πολέμου

Στις αρχές του καλοκαι-
ριού, η μικρή πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης, 15 χιλιόμε-
τρα από τα σύνορα με την 
Τουρκία, ξέμεινε για λίγο 
από αυγά και κοτόπουλα. 
Ο λόγος ήταν η τριήμερη 
«εισβολή» πεινασμένων 
Αμερικανών πεζοναυτών, 
που είχαν καταπλεύσει 
στο λιμάνι της με το USS 
Arlington. Η Αλεξανδρού-
πολη έχει μετατραπεί τε-
λευταία σε μια οικονομικά 
ανθηρή πόλη, καθώς δεν 
εξαρτάται πλέον από τις 
πωλήσεις καφέ, κέικ και 
αναμνηστικών σε τουρίστες 
από την Τουρκία και τα 
Βαλκάνια. Για την τύχη της 
μπορεί να ευχαριστήσει την 
εισβολή του Vladimir Putin 
στην Ουκρανία, η οποία 
προκάλεσε έκρηξη της δρα-
στηριότητας στο λιμάνι της.

Η γεωγραφία του λιμανιού 

το καθιστά ελκυστικό για 
αυτούς που σχεδιάζουν τα 
logistics του ΝΑΤΟ. Βρέχε-
ται από το Αιγαίο Πέλαγος 
ενώ έχει καλή οδική και 
σιδηροδρομική σύνδεση 
στα βόρεια με την ανατο-
λική πτέρυγα της συμμαχί-
ας. Συγκεκριμένα, παρέχει 
πρόσβαση στην Ουκρανία 
μέσω της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας. Η χρήση της 
ως ενδιάμεσου σταθμού 
παρακάμπτει τη Μαύρη Θά-
λασσα, την οποία περιπολεί 
η Ρωσία, και τον Βόσπορο, 
ένα σημείο ασφυξίας που 
ελέγχεται από την Τουρκία, 
μέλος μεν του ΝΑΤΟ, αλλά 
ιδιότροπο. Επιπλέον, το λι-
μάνι διαθέτει άφθονη χω-
ρητικότητα, σε αντίθεση με 
τα δύο μεγαλύτερα λιμάνια 
της Θεσσαλονίκης και του 
Πειραιά (τα οποία τυχαίνει 
επίσης να διοικούνται από 
εταιρείες με δεσμούς με τη 

ρωσική και την κινεζική κυ-
βέρνηση αντίστοιχα).

Μετά την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία, οι αμε-
ρικανικές ένοπλες δυνάμεις 
έχουν εντείνει τη χρήση της 
Αλεξανδρούπολης για την 
παράδοση όπλων, συμπε-
ριλαμβανομένων αρμάτων 
μάχης, τεθωρακισμένων 
οχημάτων μεταφοράς προ-
σωπικού και ελικοπτέρων. 
Πρόσφατα, περισσότερα 
από 2.400 τεμάχια στρα-
τιωτικού εξοπλισμού βρί-
σκονταν στην αποβάθρα. 
Σύμφωνα με όσα δήλωσε 
ο επικεφαλής της εκεί ομά-
δας logistics των αμερι-
κανικών ενόπλων δυνάμε-
ων, Andre Cameron, στον 
ανταποκριτή μας, στις 12 
Ιουλίου, είχαν μόλις απο-
σταλεί σε επτά άλλες χώ-
ρες του ΝΑΤΟ. Η επόμενη 
παρτίδα υλικού αναμένεται 

εντός δεκαπενθημέρου. Ο 
κ. Cameron λέει επίσης ότι 
και η Βρετανία και η Ιταλία, 
μεταξύ άλλων, σχεδιάζουν 
να χρησιμοποιήσουν το λι-
μάνι για αποστολή στρατι-
ωτικού υλικού.

Ο κ. Κωνσταντίνος Χα-
τζημιχαήλ πρόεδρος του 
Ο.Λ.Α., πιστεύει ότι θα 
μπορούσε να μετατραπεί 
σε ένα σημαντικό ση-
μείο μεταφόρτωσης για 
τις εξαγωγές ουκρανι-
κών σιτηρών και άλλων 
εμπορευμάτων – αν και 
επί του παρόντος δεν 
έχει αρκετό βάθος για να 
φιλοξενήσει μεγαλύτερα 
πλοία μεταφοράς χύδην 
φορτίου. Το λιμάνι εν-
δέχεται σύντομα να με-
τατραπεί σε ενεργειακός 
κόμβο, με σχέδια για δύο 

πλωτούς τερματικούς 
σταθμούς υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου 
(LNG) λίγα μίλια ανοικτά 
της θάλασσας. Αυτά θα 
μεταφέρουν κυρίως αμε-
ρικανικό LNG στην Ελ-
λάδα, τη Βουλγαρία και 
άλλα σημεία στη νοτιο-
ανατολική Ευρώπη, βοη-
θώντας έτσι στη μείωση 
της εξάρτησή τους από 
το ρωσικό φυσικό αέριο.

Με την υποστήριξη της 
ελληνικής κυβέρνησης, 
ο Ο.Λ.Α. (που επί του 
παρόντος στεγάζεται σε 
ένα μικρό κτίριο δίπλα 
στην αποβάθρα με στέγη 
από ελενίτ) έχει εκπονή-
σει ένα φιλόδοξο σχέδιο 
επέκτασης. Σύμφωνα 
με αυτό θα δημιουργη-
θεί πολύ περισσότερος 

χώρος στην αποβάθρα, 
ένας νέος τερματικός 
σταθμός εμπορευμάτων, 
μια επιπλέον προβλήτα 
500 μέτρων και μια πα-
ράκαμψη του τοπικού 
αυτοκινητόδρομου. Μια 
αναβάθμιση της τάξης 
του 1,1 δισ. ευρώ (1,1 
δισ. δολάρια) θα προσθέ-
σει μια επιπλέον γραμμή 
και θα ηλεκτροδοτήσει 
τον σιδηρόδρομο που 
συνδέει το λιμάνι με το 
διευρωπαϊκό δίκτυο με-
ταφορών της ΕΕ. Χάρη 
στην Ουκρανία, λέει ο κ. 
Χατζημιχαήλ, «προετοι-
μαζόμαστε για έναν κό-
σμο διαφορετικών διαύ-
λων. Θα διαρκέσει πολύ 
καιρό μετά το τέλος του 
πολέμου».

Economist
Ένα ξεχασμένο ελληνικό λιμάνι γίνεται ζωτικής σημασίας για 
τον πόλεμο στην Ουκρανία
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Το Πρόγραμμα 
Επίσκεψης του 
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ 
Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίου σε 
Καβάλα – Θάσο

Πέμπτη 4-8-2022 στην 
επίσημη Αίθουσα Εκ-
δηλώσεων της ΙΜΦΝΘ 
στη 1 μ.μ. δόθηκε από 
τον Σεβ. Μητροπολίτη 
ΦΝΘ κ. Στέφανο και από 
τους : Ἀντιπεριφερειάρ-
χη ΑΜΘ κ. Πολίτη, Δή-
μαρχο Καβάλας κ. Μου-
ριάδη, Δήμαρχο Θάσου 
κ. Κυριακίδη, Δήμαρχο 
Νέστου κ. Μιχαηλίδη, 
Πρόεδρο Επιμελητηρίου 
κ. Δέμπα, και τον Πρόε-
δρο του Τμήματος Φυσι-
κής του ΔΙΠΑΕ κ. Βορδό, 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 
για την επικείμενη Επί-
σκεψη στην τοπική μας 
Εκκλησία του Παναγιω-
τάτου Οικουμενικού Πα-
τριάρχου κ. Βαρθολομαί-
ου, του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. 

Ιερωνύμου και του Μα-
καριωτάτου Μητροπο-
λίτου Κιέβου και πάσης 
Ουκρανίας κ. Επιφανίου.

* Η εν λόγω προσκυ-
νηματική Επίσκεψη θα 
πραγματοποιηθή από 3 
έως 6 Σεπτεμβρίου 2022 
με αφορμή τον πρώτο 
επίσημο εορτασμό της 
Συνάξεως των αγίων 
της Θάσου και θα περι-
λαμβάνει συγκεκριμένες 
εκκλησιαστικές και πολι-
τιστικές εκδηλώσεις στην 
Θάσο, στην Χρυσούπολη 
και στην Καβάλα βάσει 
του Προγράμματος που 
έχει ανακοινωθεί.

* Η συγκεκριμένη στο 
σύνολό της σημαντική 
εκκλησιαστική και θρη-
σκευτική κατάθεση ευ-
γνωμοσύνης και τιμής 
προς τους αγίους μας 
είχε προγραμματισθεί 
εδώ και δύο χρόνια, 
αλλά λόγω των συνθη-
κών της πανδημίας δεν 
ήταν δυνατόν να πραγ-

ματοποιηθή.

* Μαζύ με την ΙΜΦΝΘ 
στην όλη διοργάνωση 
μετέχουν ενεργά η Αντι-
περιφέρεια ΑΜΘ, οι Δή-
μοι Καβάλας, Θάσου και 
Νέστου, το Επιμελητήριο 
Καβάλας και το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδος 
(ΔΙΠΑΕ).

*  Η πρόσκληση εκ μέρους 
του Σεβ. κ. Στεφάνου 
προς τον Παναγιώτατο 
και τους Μακαριωτάτους 
για την έλευσή τους στην 
Ιερά Μητρόπολή μας έγι-
νε μέσω της Ιεράς Συνό-
δου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος στις αρχές του 
Φεβρουαρίου 2022 και 
έγινε αποδεκτή από τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ. Βαρθολομαίο και από 
τον Μακαριώτατο Αρχιε-
πίσκοπο Αθηνών και πά-
σης Ελλάδος κ. Ιερώνυ-
μο. Είμαστε σε αναμονή 
της εγγράφου αποδοχής 
της προσκλήσεώς μας 
και από τον Μακαριώτα-
το Μητροπολίτη Κιέβου 

και πάσης Ουκρανίας κ. 
Επιφάνιο.

* Το τελικό Πρόγραμμα 
της σημαντικής αυτής 
Επισκέψεως διαμορφώ-
θηκε στις 29 Ιουλίου 
2022 μετά από την συ-
νάντηση μας με τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη και 
παρουσιάστηκε σήμερα 
στην Συνέντευξή μας.

* Μετά από την κατάρτι-
ση του τελικοῦ Προγράμ-
ματος, μέσα στην εβδο-
μάδα αυτή θα αποσταλή 
και η σχετική πρόσκληση 
εκ μέρους του Σεβ. κ. 
Στεφάνου και προς την 
εξοχωτάτη Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Κατερί-
να Σακελλαροπούλου, 
για να τιμήσει με την 
υψηλή παρουσία της τίς 
σημαντικές και ἱστορικές 
αὐτές ἐκδηλώσεις μας. 
Είναι αυτονόητο ότι θα 
αποσταλούν και οι σχε-
τικές προσκλήσεις προς 
Σεβ. Μητροπολίτες και 
προς τους άρχοντες του 

τόπου μας, αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής.

* Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης κ. Βαρθολομαίος τον 
Μάϊο του 2011 επισκέ-
φθηκε την Ιερά Μητρό-
πολη μας μετά από την 
ευγενή πρόσκληση του 
μακαριστού Μητροπολί-
του ΦΝΘ κυρού Προκο-
πίου και έτυχε της πανδή-
μου υποδοχής του ιερού 
κλήρου και του ευσεβούς 
λαού μας, τιμήθηκε από 
τις αρχές του τόπου μας, 
ετέλεσε μάλιστα μαζύ με 
τον μακαριστό Μητρο-
πολίτη την θεία Λειτουρ-
γία στο Βαπτιστήριο της 
αγίας Λυδίας, και εγκαι-
νίασε τις εγκαταστάσεις 
του Συνεδριακού μας 
Κέντρου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», το οποίο πι-
στεύομε ότι από την 
επομένη χρονιά θα τεθεί 
σε λειτουργία για τα Συ-
νέδρια πού πρόκειται να 
πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο της Θεολογίας, 
της Ιστορίας και της Αρ-

χαιολογίας.

* Πιστεύομε ότι η αρίστη 
και αρκετά κοπιώδης συ-
νεργασία της τοπικής μας 
Εκκλησίας με τίς ἀρχές 
και τους φορείς τοῦ τό-
που μας θα αποτελέσει 
την βάση για την όσο το 
δυνατόν καλύτερη έκβα-
ση των προσδοκιών μας 
στην πραγματοποίηση 
της σημαντικής αυτής 
Επισκέψεως.

* Καλούμε τον ιερό Κλή-
ρο και τον ευσεβή Λαό 
της ΙΜΦΝΘ να τιμήσει 
με την παρουσία του τον 
Απόστολο Παύλο, τον 
ιδρυτή της Εκκλησίας 
μας, τους αγίους του τό-
που μας, και ιδιαιτέρως 
τους αγίους της Θάσου, 
Λουκά, Ευθύμιο, Δανιήλ, 
Ευφρόσυνο, Ιωάννη και 
Χάϊδω, και να μετάσχει 
στις σημαντικές αυτές 
θρησκευτικές και πνευ-
ματικές εκδηλώσεις για 
τον τόπο μας.

Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΣΟ
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΠΛΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
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ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

SECURITY

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ

BEACH BAR

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  FOOD SHOP ΕΣΤΙΑΣΗ

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

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

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

Ο αγαπημένος μας chef για αυτήν την εβδομάδα προτείνει:

Κοκκινιστή πανσέτα με ψητή μελιτζάνα και πιπεριές

Συνταγή για

Κοκκινιστή πανσέτα με ψητή μελιτζάνα και πιπεριές

 
Διάρκεια συνταγής: 1 ώρα
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη

Υλικά 
• 10 πανσέτες κομμ. σε μπαστουνάκια
• 3-4 μελιτζάνες 
• 3 κρεμμύδια κομμ. σε μισοφέγγαρο
• 3 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα
• 4 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένες
• 4 πράσινες και 4 κόκκινες πιπεριές κομμ. σε μπαστουνάκια
• 1/4 πράσο κομμ. σε καρέ
• 1 καρότο τριμμένο
• 6 τομάτες τριμμένες
• 1 ματσάκι μαϊντανός ψιλοκομμένος
• 3 κλωναράκια δυόσμος ψιλοκομμένος (μόνο τα φύλλα)
• Αλάτι - πιπέρι - κύμινο - μπαχάρι - σουμέκ - κόκκινη πάπρικα
• 1 πρέζα ζάχαρη
• Ελαιόλαδο
• Κρέμα βαλσάμικο
• Λίγο νέρο

Εκτέλεση

Σε ένα τηγάνι βάζουμε ελαιόλαδο και ρίχνουμε τις πανσέτες κομμένες 
σε μικρά κομμάτια και ψήνουμε μέχρι να ροδίσουν

Αφαιρούμε το κρέας από το τηγάνι και προσθέτουμε τις πιπεριές, τη 
μελιτζάνα, τα υπόλοιπα υλικά και αλατοπιπερώνουμε.

Ρίχνουμε τις τομάτες ψήνουμε για 2-3 λεπτά και προσθέτουμε το 
ψημένο κρέας βάζουμε ένα κρασοπότηρο νερό χαμηλώνουμε τη φωτιά 
σε μέτρια και ψήνουμε για 15 λεπτά περίπου μέχρι να δέσει η σάλτσα. 

Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σερβίρουμε.

με τον Χρήστο Δελή

ΓΥΝ.  ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΡΟΥΧΑ ΕΣΤΙΑΣΗ



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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

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

www.enachannel.gr  |  2510 231033 www.enaradio.gr
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EMAIL MARKETING (ΜΕΡΟΣ 2ο)

Στο προηγούμενο άρθρο 
μας αναλύσαμε την έννοια 
του Email Marketing, στα 
συνήθη λάθη που κάνουμε 
& στα είδη επισκεψιμότη-
τας που έχουμε. Στο ση-
μερινό μας άρθρο θα μας 
απασχολήσει, η δημιουργία 
και το «χτίσιμο» της λίστας 
email & θα κάνουμε ανά-
λυση κάποιων ιδιαιτέρων 
στοιχείων.

1. Δημιουργία και 
«Χτίσιμο» λίστας email
Το πρώτο (1ο) βήμα για την 
δημιουργία λίστας email, 
είναι να κάνουμε την εγ-
γραφή μας σε μία πλατ-
φόρμα Email Marketing, το 
δεύτερο (2ο) βήμα είναι να 
χτίσουμε την λίστα μας και 
το τρίτο (3ο) βήμα είναι να 
κάνουμε την λίστα να μας 
εμπιστευθεί. 
Ας αναλύσουμε όμως αυ-
τές τα τρία (3) βήματα……
I. Πρώτο (1ο) βήμα: 
Δημιουργία  λίστας email
Όταν κάνουμε την εγγραφή 
μας σε μία τέτοιου είδους 
πλατφόρμα, έχουμε την 

δυνατότητα να επιλέξουμε 
μια σειρά από εργαλεία που 
δεν μας παρέχουν οι άλλες 
πλατφόρμες. Μας δίνετε η 
δυνατότητα να φτιάξουμε 
π.χ. φόρμες εγγραφών και 
λήψης email, να στέλνουμε 
αυτοματοποιημένα μηνύ-
ματα, να φτιάξουμε καμπά-
νιες email, και Newsletter. 
Μπορούμε να δούμε στατι-
στικά στοιχεία, και εργαλεία 
που θα μας βοηθήσουν να 
βελτιώσουμε τα μηνύματα 
μας, τις πωλήσεις μας.

II. Δεύτερο (2ο) 
βήμα: «Χτίσιμο»  λίστας  
email
Για να στείλουμε email, θα 
πρέπει να έχουμε email…. 
Πως μπορούμε να έχου-
με όμως αυτήν την λίστα; 
Υπάρχουν δύο (2) τρόποι: ο 
πρώτος (1ος)  είναι η έτοι-
μη λίστα και ο δεύτερος 
(2ος) είναι η δημιουργία 
λίστας email. 

Ποια είναι όμως πιο εποι-
κοδομητική;  
Με τον πρώτο (1ο) τρόπο, 

αγοράζουμε έτοιμες λίστες, 
οπότε,  υπάρχει ο  κίνδυνος 
να «βλάψουμε» την «φήμη» 
της εταιρείας στους παρό-
χους email, π.χ. Google, 
Yahoo με άμεσο κίνδυνο 
να email που στέλνουμε 
να πηγαίνουν στα spam.  
Γι’ αυτό είναι καλύτερα να 
χρησιμοποιούμε τον δεύτε-
ρο (2ο) τρόπο. Με τον τρό-
πο αυτό  δημιουργούμε την 
λίστα των πελατών που θα 
τους στέλνουμε τα emails. 
Ο καλύτερος τρόπος για να 
το πετύχουμε αυτό, είναι να 
δώσουμε κάτι «δωρεάν», 
όπως η παροχή εκπτωτικού 
κουπονιού, με αντάλλαγμα 
το email.

III. Τρίτο  (3ο) βήμα: 
Follow-up των email…..
Ο βασικός στόχος είναι να 
κάνουμε τον άγνωστο επι-
σκέπτη να μας γνωρίσει, 
να βρουν ενδιαφέρον ότι 
παρέχουμε και να μας εμπι-
στευθούν. Αυτό μπορούμε 
να το πετύχουμε, κάνο-
ντας τακτικό follow-up στα 
email, με μια σειρά από μη-

νύματα που θα στέλνουμε. 
Εδώ πρέπει να προσέξου-
με ότι η συνεχή αποστολή 
μηνυμάτων email με προ-
σφορές δεν πρόκειται να 
δουλέψει και τα email θα 
πηγαίνουν στα spam, και τα 
μέλη μας θα αναγκαστούν 
να πατήσουν το κουμπί που 
γράφει «unsubscribe». 

2. Πρακτικές Email 
Marketing
To Email Marketing μπορεί 
να εφαρμοσθεί σε διαφο-
ρετικές μορφές. Ας δούμε, 
όμως, μερικές επιτυχημένες 
και δοκιμασμένες πρακτι-
κές του: 
• Κ α λ ω σ ο ρ ί σ τ ε 
νέους συνδρομητές με 
welcome email : Το πιο ση-
μαντικό email που μπορεί 
να στείλει μια επιχείρηση 
είναι το welcome email. Εί-
ναι συνήθως το πρώτο μή-
νυμα (ή μια σειρά από μη-
νύματα) που λαμβάνει ένας 
νέος συνδρομητής, γεγο-
νός που το καθιστά ως μια 
εξαιρετική ευκαιρία για να 
ορίσετε τις προσδοκίες του. 
Τα welcome email είναι μια 
καμπάνια που σημειώνει 
τις υψηλότερες επιδόσεις, 
καθώς είναι εκείνα τα μη-
νύματα με τον μεγαλύτερο 
αριθμό ανοιγμάτων.
• Διατηρήστε το 
κοινό, χρησιμοποιώντας το 
newsletter: Με τα τακτικά 
email, έχετε την ευκαιρία 
να μοιραστείτε με το κοινό 
σας τα ημερήσια,  εβδομα-
διαία ή μηνιαία νέα σχετικά 
με την επιχείρησή σας, ή 
τα προϊόντα  σας. Επίσης 
το newsletter είναι ένα 
format μέσα από το οποίο 
μπορείτε να επισημάνετε τα 
όποια σχόλια και reviews 
των πελατών σας, να πα-
ρουσιάσετε δείγματα νέων 
ερευνών ή να μοιραστείτε 
νέες και καινοτόμες ιδέες.
• Ενθαρρύνετε τις 
πωλήσεις μέσω ειδικών 

προσφορών:  Όταν ξεκινή-
σετε την προώθηση μιας 
ειδικής προσφοράς ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσί-
ας σας, το Email Marketing 
αποτελεί ένα γρήγορο και 
αποτελεσματικό τρόπο. 
Μπορείτε να προσαρμό-
σετε τα μηνύματα αυτά, 
χρησιμοποιώντας τη στό-
χευση συμπεριφοράς. Για 
παράδειγμα, μπορείτε να 
ενημερώσετε τους πελάτες 
όταν ένα προϊόν είναι προς 
πώληση, Ή μπορείτε να 
στείλετε στους πιο πιστούς 
πελάτες σας μια ειδική έκ-
πτωση, ώστε να τους ευχα-
ριστήσετε για το γεγονός 
ότι παραμένουν πιστοί στην 
επιχείρησή σας.
• Αποστολή ενη-
μερώσεων σχετικά με το 
brand σας:  Πιθανώς ένα 
αγαπημένο προϊόν των πε-
λατών ή κάποια υπηρεσία 
που προσφέρετε να αλλά-
ξει με κάποιο τρόπο, όπως  
το σύνολο του brand  να 
ανανεώσει την εικόνα του. 
Όλα αυτά είναι πράγματα 
για τα οποία οι πελάτες σας 
θα πρέπει να είναι ενήμε-
ροι. Επίσης, οι ειδοποιήσεις 
για τις online παραγγελίες 
γίνονται, κατά κύριο λόγο, 
μέσω ενός μηνύματος 
email. Έτσι, διευκολύνετε 
τους πελάτες σας να παρα-
κολουθούν ανά πάσα στιγ-
μή την παραγγελία τους και 
να προγραμματίζουν την 
παράδοσή της.
• Υ π ε ν θ υ μ ί σ τ ε 
στους πελάτες σας να ολο-
κληρώσουν μία ενέργεια:  
Μια email καμπάνια προς 
εκείνους που εγκατέλειψαν 
το ηλεκτρονικό τους καλά-
θι, κατά την διάρκεια της 
online αγοράς τους,  απο-
τελεί ένα καλό παράδειγμα 
υπενθυμίσεων που φέρνει  
αποτέλεσμα. Όταν ένας 
online αγοραστής προ-
σθέτει κάποιο προϊόν στο 
καλάθι του αλλά δεν οδη-

γείται στη διαδικασία του 
check out, τότε αυτά τα αυ-
τοματοποιημένα μηνύματα 
email “πιάνουν δουλειά”, 
ωθώντας τον αγοραστή να 
επιστρέψει στο web-site 
και να ολοκληρώσει την 
αγορά του. 
• Συνδεθείτε με 
τους συνδρομητές σας σε 
ειδικές περιπτώσεις: Είναι 
πολλά τα brands που στέλ-
νουν στους συνδρομητές 
τους  email για να τους 
επισημάνουν ειδικές περι-
στάσεις, όπως γενέθλια, 
επετείους  κ.λ.π. Τα συγκε-
κριμένα μηνύματα κάνουν 
τους πελάτες και τους συν-
δρομητές σας να νιώθουν 
πιο ξεχωριστοί, αφού προ-
σαρμόζετε το περιεχόμενό 
τους μόνο γι’ αυτούς.
Για να βελτιώσουμε τ η ν 
επιχείρηση μας, θα πρέ-
πει να γράφουμε για τους 
«πελάτες» μας, να γίνουμε 
πηγή πληροφοριών  και 
γνώσεων για το κοινό μας, 
πρέπει να βοηθήσουμε το 
κοινό με γνώσεις και ιδέες. 

 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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Ερώτηση Γ. Πασχαλίδη στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
για άμεση αποζημίωση πληγέντων αγροτών της Π.Ε. Καβάλας

Ερώτηση στον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Γιώργο Γεωρ-
γαντά, για τις αποζημι-
ώσεις των αγροτών που 
επλήγησαν από ακραία 
καιρικά φαινόμενα από 9 
έως 26 Ιουνίου κατέθεσε 
ο βουλευτής Καβάλας της 
ΝΔ Γιάννης Πασχαλίδης.

Όπως αναφέρει ο βου-
λευτής, πάνω από 50.000 
στρέμματα καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων στο νομό Καβά-
λας καταστράφηκαν ολο-
σχερώς από τις πλημμύρες.

Σε αυτή αναφέρει τα εξής:

«Οι πλημμύρες που προ-
κλήθηκαν από τις έντονες 
βροχοπτώσεις στη Π.Ε. Κα-
βάλας προκάλεσαν ολική 
καταστροφή και απώλεια 
παραγωγής σε καλλιέργει-
ες καλαμποκιού, ηλίανθου, 
σόγιας, φασολιών βέργας 
και φασολιών. Πιο συγκε-
κριμένα, στην περιοχή Τε-
νάγη Φιλίππων του Δήμου 
Παγγαίου 5.000 στρέμματα 
έχουν υποστεί ολική κατα-
στροφή, ενώ 3.000 στρέμ-
ματα έχουν υποστεί μερική. 
Οι εκτάσεις αυτές ανήκουν 
στα χωριά Κοκκινόχωμα, 
Ελευθερούπολη, Αμισιανά, 
Χορτοκόπι, Αντιφίλιπποι, 
Παλαιοχώρι, Νικήσιανη και 
Γεωργιανή. Παράλληλα, 
στην περιοχή του Δήμου 
Νέστου έχουν υποστεί ζη-
μίες καλλιεργήσιμες εκτά-
σεις 5.000 στρεμμάτων, 
που ανήκουν στα χωριά 
Νέα Καρυά, Μοναστηράκι, 
Αγίασμα, Πηγές, Χαϊδευτό 
και Ερατεινό. Τέλος, στην 

περιοχή του Δήμου Καβά-
λας έχουν προκληθεί κατα-
στροφές σε εκτάσεις 2.000 
στρεμμάτων που ανήκουν 
στα χωριά Κρηνίδες και Λυ-
δία.

Εν συνεχεία, στις 25.6.2022 
η σφοδρή χαλαζόπτωση 
προκάλεσε ολική κατα-
στροφή σε περισσότερα 
από 40.000 στρέμματα σε 
καλλιέργειες σταφυλιών, 
ελιάς, αμυγδάλων, καλα-
μποκιών και ηλιόσπορων 
σε Μουσθένη, Μεσορόπη, 
Πλατανότοπο, Ποδοχώ-
ρι, Ακροπόταμο, Κάρυανη, 
Φωληά, Ορφάνι, Γαληψό, 
Οφρύνιο και Κοκκινοχώρι.

Χαρακτηριστικό της σφο-
δρότητας των φαινομένων 
είναι ότι  έχουν ξεριζωθεί 
πλήθος ελιών και δαμασκη-
νιών καθώς και ότι επλήγη-
σαν ακόμη και καλλιέργει-
ες που είχαν καλυφθεί με 
δίχτυα, γεγονός που απο-
δεικνύει ότι πλέον κάποιες 
καταστάσεις είναι πέρα από 

τις δυνάμεις και τα μέτρα 
που μπορούν να λάβουν 
οι αγρότες για να προστα-
τέψουν το βιός τους. Η κα-
ταστροφή προκλήθηκε ένα 
μόλις μήνα πριν την συγκο-
μιδή και είναι ολοκληρωτι-
κή.

Η κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει ο αγροτικός 
κόσμος της Π.Ε. Καβάλας 
είναι απελπιστική, καθώς 
η οικονομική καταστροφή 
που έχουν βιώσει είναι ανυ-
πολόγιστη, ειδικότερα δε, 
όσον αφορά τους σταφυ-
λοπαραγωγούς, δεν έχουν 
αποζημιωθεί ακόμη για τις 
ζημιές της τριετίας 2018-
2020.

Ένα μεγάλο μέρος των 
αγροτών δεν έχει την οι-
κονομική δυνατότητα να 
καλύψει το κόστος απο-
κατάστασης των ζημιών, 
ώστε να σπείρει και πάλι 
τα χωράφια του, ούτε καν 
να πληρώσει τους γεωπό-
νους. Για τον λόγο αυτό η 

καταβολή έκτακτης απο-
ζημίωσης κρίνεται ως επι-
τακτική ανάγκη. Παρόλο 
που το αρμόδιο Υπουργείο 
επέδειξε άμεσα αντανα-
κλαστικά και η διαδικασία 
καταγραφής των ζημιών 
ξεκίνησε πολύ γρήγορα, η 
πληρωμή Κρατικών Οικο-
νομικών Ενισχύσεων μέσω 
ΕΛΓΑ είναι μια διαδικασία 
πολύ χρονοβόρα, που ανά-
λογα με τις περιστάσεις 
μπορεί να ολοκληρωθεί και 
μετά την πάροδο 3-4 ετών, 
η δε αποζημίωση που δί-
δεται σε καμία περίπτωση 
δεν επαρκεί, δεδομένων 
των φετινών αυξήσεων σε 
πετρέλαιο, φυτοφάρμακα, 
λιπάσματα κλπ».

Ο Βουλευτής καταλήγει ότι 
το αρμόδιο Υπουργείο, με 
γνώμονα το ενδιαφέρον 
της Κυβέρνησης για την 
αγροτική παραγωγή, θα 
πρέπει άμεσα να επιληφθεί 
του θέματος και να προχω-
ρήσει στην γρήγορη απο-
ζημίωση των πληγέντων 

καλλιεργητών, αλλά και να 
λάβει μέτρα κάλυψης και 
ανακούφισης των παραγω-
γών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο 
Βουλευτής ρώτησε τον κ.Υ-
πουργό:

α) Προτίθεται το Υπουρ-
γείο, μέσω των υπηρεσιών 
του και δη του ΕΛΓΑ να 
προβεί στην άμεση κατα-
βολή αποζημιώσεων στους 
πληγέντες παραγωγούς της 
Π.Ε. Καβάλας, οι οποίοι κυ-
ριολεκτικά βρίσκονται σε 
απόγνωση;

β) Υπάρχει η δυνατότητα 
ένταξης των ζημιών και σε 
άλλα προγράμματα του αρ-
μόδιου Υπουργείου,  δοθέ-
ντος ότι η καταστροφή των 
καλλιεργειών είναι ολοκλη-
ρωτική, με τις συνέπειές 
της να επεκτείνονται και 
στις μελλοντικές καλλιερ-
γητικές περιόδους;»

Έως Τρίτη επιστροφή 2% απλήρωτων κτηνοτρόφων λίγο πίσω 
το πετρέλαιο

Από τις καλοκαιρινές 
άδειες των δημοσίων 
υπαλλήλων περνά-
ει η πληρωμή 60 εκατ. 

ευρώ των αγροτών ως 
επιστροφή Ειδικού Φό-
ρους Κατανάλωσης στο 
αγροτικό πετρέλαιο, με 

τις μέρες που απομένουν 
να μην εξασφαλίζουν 
τον απαιτούμενο χρόνο 
για αιτήσεις (στην ειδική 
πλατφόρμα) και πίστω-
ση στους λογαριασμούς.

Το πολύ ως την Τρίτη επι-
στροφή 2% στους κτηνο-
τρόφους, βαρύ για τον 15 
Αύγουστο το αγροτικό πε-
τρέλαιο

Αντίθετα, βέβαιη θεωρεί-
ται η ολοκλήρωση της 
πληρωμής που είχε μείνει 
«κουτσή» και έχει να κάνει 
με την επιστροφή 2% επί 
του τζίρου του 2021 στους 
κτηνοτρόφους για την 
αγορά ζωοτροφών. Υπεν-
θυμίζεται πως η πληρωμή 

αφορά όσοι από τους κτη-
νοτρόφους εγράφησαν στο 
ΜΑΑΕ έως 30 Ιουνίου.

Εδώ, όπως είναι ήδη γνω-
στό, εκκρεμεί και μια δεύ-
τερη δόση ενίσχυσης, η 
οποία θα προέλθει από 
κοινοτικούς πόρους και 
πιθανότατα από μια ανα-
κατανομή των κονδυλίων 
του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης.  Σ΄ αυτή 
τη δεύτερη δόση ενίσχυσης 
των κτηνοτρόφων ανα-
φέρθηκε και ο υπουργός, 
Γιώργος Γεωργαντάς, με 
δηλώσεις του στην ΕΡΤ, 
τονίζοντας ότι το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστη-
μα θα υπάρξουν επίσημες 
ανακοινώσεις.

Στην ίδια συνέντευξη, σε 
ότι αφορά στο αγροτικό 
πετρέλαιο ο υπουργός μί-
λησε για πληρωμή μέσα 
στον Αύγουστο, χωρίς να 
ξεκαθαρίσει αν αυτό θα 
μπορούσε να γίνει πριν τον 
15αύγουστο.

Σημείωσε πάντως ότι πρώ-
τη φορά μετά το 2015 
η κυβέρνηση αποφάσισε 
την επιστροφή του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο 
πετρέλαιο. «Αυτό θα γίνει 
εντός του Αυγούστου», είπε 
χαρακτηριστικά ο υπουρ-
γός,  προσθέτοντας ότι η 
ενίσχυση θα φτάσει τα 60 
εκατ. ευρώ, με τις λεπτο-
μερείς ανακοινώσεις να γί-

νονται μέσα στις επόμενες 
ημέρες. 

Επιπροσθέτως, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης ση-
μείωσε πως στο πετρέλαιο 
κίνησης, εδώ και τέσσερις 
μήνες, υπάρχει έκπτωση 15 
λεπτά στην αντλία, όπως 
και για τη ρήτρα αναπρο-
σαρμογής στο ηλεκτρικό 
ρεύμα, η κυβερνητική πα-
ρέμβαση εξασφαλίζει ότι 
από τον Ιούλιο η έκπτωση 
θα φτάνει πάνω από το 
90% προκειμένου να ωφε-
ληθούν οι αγρότες και οι 
μεταποιητές.

Γιάννης Πανάγος
Agronews

Στα 150 εκατ. ευρώ οι ενισχύσεις αγροτών μέσα από 
τον Αναπτυξιακό
Εκδόθηκε η ΚΥΑ που 
καθορίζει τα ποσά για 
τις ενισχύσεις του κα-
θεστώτος «Αγροδιατρο-
φή - πρωτογενής πα-
ραγωγή και μεταποίηση 
γεωργικών προϊόντων 
- αλιεία και υδατοκαλλι-
έργεια» στα πλαίσια του 
Αναπτυξιακού Νόμου.

Από τα 150 εκατ. ευρώ, τα 
75 εκατ. αφορούν τη φο-
ροαπαλλαγή και τα υπό-
λοιπα αφορούν τις επιχο-
ρηγήσεις επί των δαπανών, 
την επιδότησης χρηματο-
δοτικής μίσθωσης και επι-
δότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχό-
λησης.

Όσον αφορά την προκή-
ρυξη του προγράμματος, 
θα πρέπει πρώτα να εκδο-
θεί και η σχετική απόφαση 
από το ΥΠΑΑΤ για να κα-
θοριστούν επιπλέον προϋ-
ποθέσεις και όροι ενισχύ-
σεων. Πάντως η έκδοση 

της ΚΥΑ για τη χρηματοδό-
τηση των 150 εκατ. ευρώ 
δείχνει πως οι αιτήσεις δεν 
θα αργήσουν να ανοίξουν, 
όπως έγινε με το καθεστώς 
«Μεταποίηση Εφοδιαστική 
Αλυσίδα».

Αναλυτικότερα, το συ-
γκεκριμένο ποσό προκύ-
πτει ως εξής:

Ποσό φορολογικής απαλ-
λαγής: Το συνολικό ποσό 
της φορολογικής απαλλα-
γής του καθεστώτος του 
ν. 4887/2016, που προκη-
ρύσσεται το έτος 2022, κα-
θορίζεται για το καθεστώς 
«Αγροδιατροφή - πρωτογε-
νής παραγωγή και μεταποί-
ηση γεωργικών προϊόντων 
- αλιεία και υδατοκαλλιέρ-
γεια», στα εβδομήντα πέντε 
εκατομμύρια (75.000.000) 
ευρώ.

Ποσό επιχορήγησης, επι-
δότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και επιδότησης 

του κόστους της δημιουρ-
γούμενης απασχόλησης: 
Το συνολικό ποσό της επι-
χορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
και της επιδότησης του 
κόστους της δημιουργού-
μενης απασχόλησης για το 
καθεστώς «Αγροδιατροφή 
- πρωτογενής παραγωγή 
και μεταποίηση γεωργι-
κών προϊόντων - αλιεία 
και υδατοκαλλιέργεια» του 
ν. 4887/2022, που προ-
κηρύσσεται το έτος 2022, 
καθορίζεται, στα εβδο-
μήντα πέντε εκατομμύρια 
(75.000.000) ευρώ.

Ειδικότερα αναφορικά με 
το καθεστώς της αγροδια-
τροφής, πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα ενίσχυσης νέων 
επιχειρήσεων και επαγ-
γελματιών που επιθυμούν 
και έχουν τη δυναμική να 
δραστηριοποιηθούν στον 
πρωτογενή τομέα. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση εί-
ναι η κατάθεση ελάχιστου 

ύψους προϋπολογισμού 
του επενδυτικού σχεδί-
ου, τουλάχιστον 100.000 
ευρώ, γεγονός που απαιτεί 
και την ύπαρξη ιδίων κε-
φαλαίων από τον επενδυτή 
στο 50-60% του συνολι-
κού budget. Τα κυριότερα 
σημεία του αναπτυξιακού 
για την αγροδιατροφή εί-
ναι:

Επιλέξιμες δαπάνες προς 
ενίσχυση

Η ανέγερση, επέκταση νέων 
κτιριακών εγκαταστάσεων, 
διαρρύθμιση υφιστάμενων 
κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η διαμόρφωση περιβάλλο-
ντος χώρου.
Η προμήθεια νέου εξο-
πλισμού παραγωγής και 
βοηθητικού εξοπλισμού 
(τρακτέρ, παρελκόμενα, 
ράφια, συστήματα κλιμα-
τισμού, ψύξης, θέρμανσης, 
αρδευτικά συστήματα, σω-
ληνώσεις, γερανογέφυρες 
κ.ά.).

Η απόκτηση λοιπού εξο-
πλισμού (ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές, τηλεπικοινωνια-
κός εξοπλισμός κ.ά.).
Η προμήθεια μεταφορικών 
μέσων εντός της μονάδας 
(κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.).
Η απόκτηση άυλων στοιχεί-
ων ενεργητικού (δαπάνες 
λογισμικού, συστημάτων 
ποιότητας, συστημάτων 
οργάνωσης της εταιρείας, 
δαπάνες μεταφοράς τεχνο-
λογίας).
Η αγορά πάγιων στοιχείων 
(κτίρια και εξοπλισμό) από 
μονάδες που έχουν διακό-
ψει τη λειτουργία τους.
Η μισθοδοσία νέου προσω-
πικού.
Δαπάνες για Συμβουλευτι-
κές Υπηρεσίες σε Μικρομε-
σαίες Επιχειρήσεις.
Δαπάνες εκκίνησης για τις 
νεοσύστατες και υπό ίδρυ-
ση μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις.
Δαπάνες για Έργα Έρευνας 
και Ανάπτυξης, Καινοτομίας 
για Μικρομεσαίες Επιχειρή-

σεις.
Δαπάνες για Μέτρα Ενερ-
γειακής Απόδοσης.
Δαπάνες για  Συμπαραγω-
γή Ενέργειας Υψηλής Από-
δοσης από ΑΠΕ.
Παραγωγή Ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές.
Δαπάνες για Εγκατάσταση 
Αποδοτικών Συστημάτων 
Τηλεθέρμανσης και Τηλε-
ψύξης.
Δαπάνες για Αποκατάσταση  
Μολυσμένων Χώρων.
Δαπάνες για Ανα-
κύκλωση και Επα-να-
χρησιμοποίηση Αποβλήτων.
Δαπάνες για Επαγγελματι-
κή Κατάρτιση.
Δαπάνες για Συμμετοχή 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων σε Εμπορικές Εκθέσεις.

Γιώργος Κοντονής 
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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Με απόφαση Μέτιου η Αστυνομία της Περιφέρειας 
ΑΜ-Θ ενισχύεται με 20 επιπλέον μοτοσικλέτες

Στόχος της Περιφέρει-
ας και του Περιφερει-
άρχη είναι η αποτροπή 
των τροχαίων ατυχη-
μάτων, σε συνεργασία 
με την Ελληνική Αστυ-
νομία

Είκοσι επιπλέον μοτοσι-
κλέτες θα προμηθευτεί 
η Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση 
Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης μετά την από-
φαση του Περιφερειάρχη 
ΑΜ-Θ, Χρήστου Μέτιου 
να αυξήσει τους πόρους 
που η Περιφέρεια διαθέ-
τει από το ΕΣΠΑ για τον 
εξοπλισμό των υπηρεσι-
ών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας.

Η αύξηση της χρηματοδό-
τησης για την προμήθεια 
των μοτοσικλετών είναι 
της τάξης των 282.000 
ευρώ και προστίθεται σε 
πόρους ύψους 1,8 εκα-
τομμυρίων ευρώ που η 
Διοίκηση της Περιφέρειας 
έχει ήδη διαθέσει στην Ελ-
ληνική Αστυνομία για την 
προμήθεια ειδικού εξο-
πλισμού αστυνόμευσης 
και ασφάλειας του οδικού 
δικτύου όπως οχήματα, 
ασύρματοι επικοινωνίας 
και φορητά ραντάρ.

Με τον τρόπο αυτό η Πε-
ριφέρεια συνδράμει το 
έργο της Αστυνομίας για 
τη μείωση, την πρόληψη 
και την αποτροπή των 

τροχαίων ατυχημάτων 
στην ΑΜ-Θ.

Με αφορμή την υπογραφή 
της σχετικής απόφασης, ο 
κ. Μέτιος πραγματοποίη-
σε επίσκεψη στον Γενικό 
Περιφερειακό Αστυνομικό 
Διευθυντή ΑΜ-Θ, Υπο-
στράτηγο Πασχάλη Συρι-
τούδη, όπου συζήτησαν 
για τη χρησιμότητα του 
νέου εξοπλισμού για την 
οδική ασφάλεια και επι-
βεβαίωσαν για ακόμη μια 
φορά την πολύ καλή συ-
νεργασία ανάμεσα στην 
Περιφέρεια ΑΜ-Θ και την 
Ελληνική Αστυνομία.

Καβάλα
Χειροπέδες σε διαρρήκτη που «άνοιξε» δύο σπίτια

Ο δράστης μπήκε από 
ανασφάλιστο παράθυ-
ρο και «σήκωσε» από 
ηλεκτρονικές συσκευές 
και χρυσαφικά μέχρι... 
ρούχα!

Συνελήφθη το μεσημέρι 
της Κυριακής 31 Ιουλί-
ου 2022 στην Καβάλα, 
από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Κα-
βάλας ένας ημεδαπός, 
διότι όπως προέκυψε τις 
πρώτες πρωινές ώρες της 
ίδιας ημέρας εισήλθε από 
ανασφάλιστο παράθυ-
ρο σε οικία και αφαίρεσε 
ηλεκτρονικές συσκευές, 
χρυσαφικά-κοσμήματα 

και είδη ρουχισμού.

Επιπλέον διαπιστώθηκε 
ότι στις 25 Ιουλίου 2022 
το απόγευμα εισήλθε σε 
ένα ακόμη σπίτι αφαιρώ-
ντας ένα ρολόι και τρία μη 
λειτουργικά κινητά τηλέ-
φωνα.

Στο πλαίσιο των ερευνών 
βρέθηκε το μεγαλύτερο 
μέρος των αφαιρεθέντων, 
τα οποία κατασχέθηκαν 
και αποδόθηκαν στους δι-
καιούχους τους.

Μπαράζ συλλήψεων για ναρκωτικά σε Θάσο 
και Δράμα

Στο πλαίσιο ειδικών 
δράσεων για την κατα-
πολέμηση της διάδοσης 
των ναρκωτικών συνε-

λήφθησαν 6 άτομα

Συνελήφθησαν την Τε-
τάρτη και την Πέμπτη 3 

και 4-8-2022 σε περιοχές 
της Δράμας και της Θά-
σου, στο πλαίσιο ειδικών 
δράσεων για την καταπο-
λέμηση της διάδοσης των 
ναρκωτικών από αστυνο-
μικούς των Διευθύνσεων 
Αστυνομίας Δράμας και 
Καβάλας, έξι ημεδαποί σε 
βάρος των οποίων σχη-
ματίσθηκαν ξεχωριστές 
δικογραφίες για παράβα-
ση του νόμου περί ναρ-
κωτικών.

Αναλυτικότερα, στην πρώ-
τη περίπτωση, το απόγευ-
μα της Τετάρτης, αστυνο-
μικοί της Ομάδας Δίωξης 
Ναρκωτικών του Τμήμα-
τος Ασφάλειας Δράμας 
μετά από κατάλληλη αξι-
οποίηση πληροφοριών, 
σχετικά με διακίνηση ναρ-
κωτικών και συγκεκριμένα 

κοκαΐνης, στην ευρύτερη 
περιοχή της Δράμας και 
της Καβάλας, οι αστυνο-
μικοί πραγματοποίησαν 
συντονισμένη επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια αυτής 
εντοπίστηκαν δύο ημεδα-
ποί να μεταβαίνουν με ΙΧΕ 
αυτοκίνητο σε περιοχή της 
Καβάλας, όπου σε εξωτε-
ρικό χώρο εναπόθεσαν 
μία συσκευασία με ναρ-
κωτικά και συνέχισαν την 
πορεία τους με κατεύθυν-
ση τη Δράμα.

Οι αστυνομικοί ακινητο-
ποίησαν και συνέλαβαν 
τους δύο δράστες και κατά 
τον έλεγχο που πραγματο-
ποιήθηκε με τη συνδρομή 
του αστυνομικού σκύλου 
ανίχνευσης ναρκωτικών 
“VERA”, βρέθηκαν επι-

μελώς κρυμμένες στο 
εσωτερικό  του οχήματος 
και κατασχέθηκαν τρεις 
συσκευασίες με κοκαΐνη, 
συνολικού βάρους 12,3 
γραμμαρίων.  Ακολούθως 
εντοπίσθηκε και συνελή-
φθη και ο τρίτος δράστης, 
ο οποίος μετέβη στο πα-
ραπάνω σημείο εναπόθε-
σης των ναρκωτικών για 
την παραλαβή τους και 
συγκεκριμένα μία νάιλον 
συσκευασία με κοκαΐνη, 
βάρους 10,4 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν συνολικά 
22,7 γραμμάρια κοκαΐνης 
και το όχημα που χρησι-
μοποίησαν οι δράστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, 
τις πρώτες πρωινές ώρες 
της Πέμπτης 4-8-2022, 
στη Δράμα οι παραπάνω 

αστυνομικοί συνέλαβαν 
έναν ακόμη ημεδαπό, δι-
ότι τον εντόπισαν να κα-
τέχει μικροποσότητα ακα-
τέργαστης κάνναβης, την 
οποία κατέσχεσαν.

Σε τέσσερις περιπτώσεις, 
την 3-8-2022 σε περιοχές 
της Θάσου, αστυνομικοί 
της Ομάδας Δίωξης Ναρ-
κωτικών του Τμήματος 
Ασφάλειας Καβάλας, συ-
νέλαβαν τέσσερις ημεδα-
πούς διότι κατείχαν μικρο-
ποσότητες ακατέργαστης 
κάνναβη, οι οποίες και 
κατασχέθηκαν.

Την προανάκριση ενερ-
γούν τα Τμήματα Ασφά-
λειας Δράμας και Καβά-
λας.
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Η Εκτελεστική Επιτρο-
πή της ΕΠΟ επικύρω-
σε τη βαθμολογία των 
PlayOffs της Γ’ Εθνικής 
για την άνοδο στη Super 
League 2.

Συγκεκριμένα προβιβά-
ζονται οι, Μακεδονικός, 
Παναχαϊκή και Προοδευ-
τική ενώ σε εκκρεμότητα 
παραμένει η υπόθεση 
του Αγροτικού Αστέρα.

Tην ίδια ώρα επιβεβαι-
ώθηκαν οι οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζει η Super League 
2 καθώς οι συναντήσεις 
που έγιναν με τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού, 
Λευτέρη Αυγενάκη και 
τον Υπουργό Οικονομι-
κών, Χρήστο Σταϊκούρα 
αποδείχθηκαν άκαρπες 
καθώς ξεκαθαρίστηκε 

από τον Υπουργό Οικο-
νομικών ότι χρήματα από 
το στοίχημα θα δοθούν 
τον Ιανουάριο του 2023.

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

H ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ 
SUPER LEAGUE 2

«Συνάντηση με τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού κύ-
ριο Λευτέρη Αυγενάκη, 
πραγματοποίησε χθες 
η Επιτροπή Εργασίας 
της Super League 2, 
αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο κ. Λεουτσάκο, 
τους Αντιπροέδρους κ.κ. 
Σταμούλη και Πρίτσα, 
και τους ιδιοκτήτες των 
ΠΑΕ Χανιά κ. Ροκάκη, 
ΠΑΕ Νίκη Βόλου κ. Πα-

πακωνσταντίνου, ΠΑΕ 
Αναγέννηση Καρδίτσας 
κ. Παπαδημητρίου.

Ο κ. Αυγενάκης ενημε-
ρώθηκε από την Επι-
τροπή για το πρόβλημα 
βιωσιμότητας της κατη-
γορίας και του παραδό-
θηκε, εν όψει της νέας 
αγωνιστικής περιόδου 
2022-2023, επιστολή με 
τα εξής αιτήματα:

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

2) Μεσολάβηση για την 

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

3) Άμεση καταβολή του 
υπολοίπου ποσού από 
την φορολογία των κερ-
δών τυχερών παιγνίων 
για την σεζόν 2021-
2022.

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

Εν συνεχεία, η Επιτρο-
πή συναντήθηκε με τον 
Υπουργό Οικονομικών 
κ. Σταϊκούρα, τον οποίο 
επίσης ενημέρωσε για τα 
προβλήματα που υφίστα-
ται η κατηγορία εν όψει 
της νέας αγωνιστικής πε-
ριόδου. Ο Υπουργός με 

τη σειρά του υπογράμ-
μισε ότι τα χρήματα που 
αφορούν στην φορολο-
γία των κερδών τυχερών 
παιγνίων για το 2022 
έχουν δοθεί στις ΠΑΕ και 
πλέον θα δοθεί προκα-
ταβολή για το 2023 στις 
15.1.2023.

Έπειτα από αυτές τις εξε-
λίξεις, γίνεται κατανοητό, 
ότι δυσκολεύει αισθητά 
η διεξαγωγή του πρω-
ταθλήματος 2022-2023 
και θα διεξαχθεί έκτακτο 
Διοικητικό Συμβούλιο.»

Super League 2 
Στον «αέρα» το πρωτάθλημα – Επικυρώθηκαν οι τρεις άνοδοι 
από την Γ’ Εθνική
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Ο ΑΟΚ «ζεσταίνει» σιγά-
σιγά τις μηχανές, με τον 
Ερασιτέχνη να αναλαμ-
βάνει – για μια ακόμη 
φορά στην ιστορία του 
συλλόγου – να κάνει την 
«βρώμικη» δουλειά και 
να κρατήσει τον σύλλογο 
ζωντανό έστω και στην Γ’ 

Εθνική.

Αυτό που φαίνεται να εί-
ναι βέβαιο είναι πως η 
ομάδα θα έχει στον πάγκο 
την Καβαλιώτικη τριάδα 
αποτελούμενη από Γιώρ-
γο Αγγελίδη (ως προπο-
νητή), Νίκο Σουμουλίδη 

(ως προπονητή τερματο-
φυλάκων) και Γιώργο Μα-
νάφη (ως Γενικό Αρχηγό).

Όσον αφορά το ρόστερ 
έχουν γίνει ήδη αρκετές 
επαφές με νεαρούς πο-
δοσφαιριστές της Κατη-
γορίας ενώ γίνεται προ-

σπάθεια για να υπάρξουν 
συμφωνίες και με έμπει-
ρους ποδοσφαιριστές 
ακόμη και από το περσινό 
ρόστερ.

Τέλος, η προετοιμασία 
αναμένεται να ξεκινήσει 
την επόμενη εβδομάδα.

Α.Ο Καβάλα
Επιστροφές στο τεχνικό επιτελείο – Χτίσιμο νεανικής ομάδας

Ο νεαρός τερματοφύ-
λακας του Α.Ο Καβάλα, 

Ηλίας Κυρίτσης, αποχαι-
ρέτησε τον Καβαλιώτικο 

σύλλογο μετά από δυο 
σεζόν παρουσίας του 

κάτω από την εστία των 
«αργοναυτών» αναφέ-

ροντας πως και σε αυτή 
την περίπτωση δεν λέει 
«αντίο» αλλά «εις το επα-
νιδείν».

TO MHNYMA TOY 
HΛΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ

«Μετά την δεύτερη θητεία 
μου σε αυτό τον ιστορικό 
σύλλογο και την πανέμορ-
φη πόλη οι δρόμοι μας 
χωρίζουν.

Πόνεσα,πάλεψα,αγάπησα 
αυτό το σύλλογο. Ήμουν 

πάντα εκεί στα εύκολα και 
στα δύσκολα.

Εύχομαι αυτή η ομάδα να 
επιστρέψει εκεί που αξίζει 
να βρίσκεται.  

Οπως και παλαιότερα δεν 
λέω αντίο αλλά εις το 
επανιδείν.

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΟΚ ΓΙΑ ΠΑ-
ΝΤΑ ΑΟΚ.»

Α.Ο Καβάλα
Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ηλία Κυρίτση



Δύο ονόματα που έχουν 
εκπροσωπήσει το Καβα-
λιώτικο ποδόσφαιρο στις 
Εθνικές Κατηγορίες τα 
τελευταία χρόνια, ανα-
κοίνωσε η Δόξα Δράμας.

Αρχικά ανακοινώθηκε 
ο 24χρονος δεξιός οπι-
σθοφυλακας, Στέλιος 

Μπλιός ο οποίος την 
τελευταία τριετία αγω-
νιζόταν με την φανέλα 
του Νέστου Χρυσού-
πολης ενώ φόρεσε την 
φανέλα του Α.Ο Καβάλα 
– έχοντας διατελέσει και 
αρχηγός του – για επτά 
χρόνια.

Την ίδια ώρα ανακοίνω-
σε τον 27χρονο ακραίο 
μπακ, Γιάννη Καζαντζίδη 
ο οποίος φέτος ήταν ο 
αρχηγός του Α.Ο Καβά-
λα Καβάλα στην Super 
League 2.
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Δόξα Δράμας
Ανακοίνωσε Καζαντζίδη και Μπλιο

Ο ΓΣΕ ανακοίνωσε την 
απόκτηση του Jonathan 
Hudson, ο οποίος μάλιστα 
είναι ο πρώτος Αμερικανός 
καλαθοσφαιριστής ο οποί-
ος θα φορέσει τη φανέλα 
του ΓΣΕ.

Ο Hudson είναι 35 χρονών 
με ύψος 1,80 και αγωνίζε-
ται ως Point Guard.

Ο Αμερικανός έχει αγωνι-
στεί σε αρκετά Ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα σε Γαλλία, 

Λιθουανία, Αυστρία και 
Φινλανδία.

Εκτός του Αμερικανού, θυ-
μίζουμε πως στο ρόστερ 
του Κυριάκου Παπαδόπου-
λου ενόψει της νέας σεζόν 
ανήκουν και οι, Σταύρος 
Τουτζιαράκης, Διονύσης 
Σκουλίδας, Σωκράτης Να-
ούμης, Κωνσταντίνος Αμπα-
τζάς, Παναγιώτης Βύρλας 
και Ανδρέας Τσουμάνης.

ΓΣ Ελευθερούπολης
Ο Hudson στο ρόστερ – Πρώτος Αμερικανός στην ιστορία του 
συλλόγου

Σε φιλικό παιχνίδι που 
έγινε στη Μεσολακκιά 
Σερρών ανάμεσα σε πα-
λαίμαχους της ΕΠΣ Κα-
βάλας και της ΕΠΣ Μακε-
δονίας τιμήθηκε  η μνήμη 
του εκλιπόντα προπονητή 
Νίκου Παρούτογλου.

Για την ιστορία η ΕΠΣ Μα-
κεδονίας επικράτησε με 
3-2 ενώ διαιτητής ήταν ο 
Νίκος Φιλιππιάδης με βο-
ηθούς τους Λουλουδιάδη 
και Μπέη.

Τα γκολ: Σίτσας, Παπαϊ-
γνατίου, Γιαννουκίδης/ 
Ζαχαριάδης (2)

Πριν το παιχνίδι τιμήθηκε 

η οικογένεια Παρούτο-
γλου από το μέλος της 
ΕΠΣ Καβάλας Νεκτάριο 
Τζίκο, ο Σάκης Μήτρα-
κας έδωσε πλακέτα στον 
Βαγγέλη Γκόλια, ο Γιάν-
νης Ζέρβας πήρε πλακέτα 
από τον Οδυσσέα Καρα-
βάρα, ενώ πλακέτα δόθη-
κε από τους παίκτες της 
ΕΠΣ Μακεδονίας στον 
Σάκη Μήτρακα.

Ο υπεύθυνος επικοινω-
νίας του Αετού Οφρυ-
νίου αλλά και ένα από 
τα στελέχη που έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο για αυτή 
την αναμέτρηση, ο Σά-
κης Μήτρακας ανέφερε 
«Τιμήσαμε την μνήμη του 

φίλου μας Νίκου Παρού-
τογλου και από την άλλη 
η χαρά που νιώσαμε ήταν 
μεγάλη αφού δείξαμε κι 
αποδείξαμε ότι η πραγμα-
τική φιλία για εμάς θα ζει 
πολλά χρόνια ακόμα. Ενα 
μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους σας που δώσατε το 
παρών σε αυτό το ραντε-
βού της ιστορίας μας. Μια 
υπόσχεση ότι του χρόνου 
θα ξαναβρεθούμε. Σας 
ευχαριστώ»

Το ραντεβού για νέο φιλι-
κό παιχνίδι των δύο ομά-
δων ανανεώθηκε τη νέα 
χρονιά και θα διεξαχθεί 
στην έδρα του Αετού στο 
Οφρύνιο.

Ποδόσφαιρο
Φιλική ήττα για τους παλαίμαχους 
της ΕΠΣ Καβάλας


