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«Δωρεά σχολικών ειδών από την 
Energean σε μαθητές της Θάσου»

Σχέδιο με πάνω από 
30 έργα

για τη Θεσσαλονίκη
του 2030

Απαραίτητα τα μέτρα σε περιόδους 
έξαρσης

Αφέθηκε ελέυθερος ο άντρας του 
επεισοδίου στο

Νοσοκομείο Καβάλας

Σελ. 24

Ο Υπουργός 
Άμυνας Νίκος 

Παναγιωτόπουλος 
στην υποδοχή του 

Παναγιώτατου 
κ.κ. Βαρθολομαίου

Eπέστρεψε στις νίκες ο 
Ολυμπιακός νικώντας 

με 3-1 τον Ιωνικό
και κορυφαίο τον 

Μπιέλ!

Σελ. 2

Σελ. 3

Σελ. 7

Ανακηρύχθηκε σε επίτιμο δημότη Θάσου

ΜΉΝΥΜΑ
ΕΝΌΤΉΤΑΣ
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Θερμή υποδοχή με πανηγυρική δοξολογία

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
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ΕΚΔΟΤΗΣ
Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Απόστολος Ατζεμιδάκης 

 
ΓΡΑΦΟΥΝ

Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
Παπάζογλου, Χριστίνα Νεφραίμ, 

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

Καστώρης

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

Η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται 
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού 

Επικρατείας, 
η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” 

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών 
εφημερίδων 

που έχουν την 
δυνατότητα 

καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.
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Συνεχίστηκαν οι δράσεις της 36ης Πανελλήνιας Συ-
νάντησης  Φίλων Vespa στην Καβάλα

Η Πανελλήνια Συνάντη-
ση Φίλων Vespa Ελλάδας 
είναι θεσμός εδώ και 36 
χρόνια για τους λάτρεις 

του θρυλικού δίκυκλου, πα-
λιούς γνώριμους αλλά και 
νέους φίλους από διάφορα  
μέρη της χώρας, που στο 

τέλος Αυγούστου δίνουν 
ραντεβού σε διαφορετι-
κό κάθε φορά μέρος. Τα 
τελευταία χρόνια όλο και 

περισσότεροι Vespisti του 
εξωτερικού και κυρίως των 
γειτονικών χωρών, συμμε-
τέχουν στις συναντήσεις.

Κορωνοϊός – Σχολείο
Απαραίτητα τα μέτρα σε περιόδους έξαρσης

ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ*

* Η κ. Αθηνά Λινού είναι επί-
τιμη καθηγήτρια Επιδημιο-
λογίας στο ΕΚΠΑ.

Η ανάγκη λήψης μέτρων 
σε περιόδους πανδημιών 
καθορίζεται από τα χαρα-
κτηριστικά και την ευαλω-
τότητα του πληθυσμού που 

αφορούν το κοινωνικοοι-
κονομικό προφίλ, όπως και 
το επίπεδο της διασποράς 
της νόσου στην κοινότητα.

Στο ερώτημα, επομένως, 
εάν χρειάζονται μέτρα για 
τα σχολεία, θα πρέπει να 
προσδιοριστεί ο πληθυ-
σμός, ο οποίος βεβαίως 
δεν αποτελείται μόνο από 
μαθητές, αλλά και από 
ενήλικους εργαζομένους. 
Κομβικής σημασίας είναι 
το επίπεδο εμβολιασμού 
μαθητών και εργαζομένων. 
Με βάση τα στοιχεία που εί-
ναι δυνατόν να αντληθούν 
για τη χώρα μας σήμερα, 

το ποσοστό των παιδιών 
και εφήβων που έχουν κά-
νει τουλάχιστον μία δόση 
εμβολίου είναι εξαιρετι-
κά χαμηλό, 26%, ενώ το 
ποσοστό των παιδιών και 
εφήβων που έχουν ολοκλη-
ρώσει και τη δεύτερη δόση 
εμβολιασμού είναι 0,2% (σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλά-
δα είναι 15η και προτελευ-
ταία, αντιστοίχως). Συχνά, 
τα μέτρα που εφαρμόζουν 
χώρες με υψηλό δείκτη 
εμβολιασμού αποτελούν 
δείκτη για τα μέτρα που 
λαμβάνονται στην Ελλάδα. 
Ωστόσο, το επίπεδο της δι-
ασποράς στην Ελλάδα, με 

βάση δείκτες που προτείνει 
ο αμερικανικός οργανισμός 
CDC, είναι υψηλό. Ενδεικτι-
κά, θεωρείται υψηλή η δι-
ασπορά όταν οι εισαγωγές 
σε απλές κλίνες ξεπερνούν 
τις 10 ανά εβδομάδα και 
100.000 κατοίκους. Στην 
Ελλάδα ο δείκτης αυτός 
ξεπερνά το 20.

Οι βασικοί κοινωνικοοικο-
νομικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες που επηρεά-
ζουν τη μεταδοτικότητα 
είναι η πιθανότητα συνω-
στισμού και η δυνατότητα 
φυσικού αερισμού των χώ-
ρων. Στα περισσότερα σχο-

λεία η αποφυγή συνωστι-
σμού είναι ανέφικτη λόγω 
του αριθμού μαθητών ανά 
τμήμα και του μικρού μεγέ-
θους των αιθουσών. Ο φυ-
σικός αερισμός είναι πολύ 
συχνά ανέφικτος και θα 
είναι πιθανώς αδύνατον να 
εφαρμοστεί λόγω και της 
επερχόμενης ενεργειακής 
κρίσης. Με βάση όλα τα πα-
ραπάνω, θεωρώ ότι η χρή-
ση της μάσκας με παράλλη-
λη προσπάθεια εφαρμογής 
self test στις περιόδους 
υψηλής διασποράς είναι 
εντελώς απαραίτητη.

Ο δήμαρχος Καβάλας έδωσε εντολή να μαζεύουν 
οι εργαζόμενοι του Δήμου τα απορρίμματα μέσα 
από ιδιωτική τουριστική επιχείρηση

-Εάν δεν κάνουμε λάθος, ο 
Δήμος Καβάλας έχει τοπο-
θετήσει κάδους σε σημεία 
κοντά σε επιχειρήσεις εστί-
ασης, ξενοδοχεία, βιοτεχνί-
ες και βιομηχανικές μονά-
δες, για την περισυλλογή 
των απορριμμάτων τους. 
Έτσι, σε προκαθορισμένες 
ημέρες (και ώρες) διέρχο-

νται τα ειδικά οχήματα και 
μαζεύουν τα απορρίμματα. 
Προφανώς υπάρχουν κά-
δοι κοντά στην τουριστική 
επιχείρηση Tosca, όπως και 
στις άλλες επιχειρήσεις που 
λειτουργούν κατά μήκος 
του δρόμου Καβάλα-Παληό 
(Τσιφλίκι). Οι κάδοι αυτοί 
μεταφέρθηκαν και τοποθε-

τήθηκαν απέναντι από το 
εστιατόριο του τουριστικού 
συγκροτήματος.

-Το σωματείο εργαζομένων 
στον Δήμο Καβάλας δια-
μαρτυρήθηκε (εγγράφως) 
ότι, το απορριμματοφόρο 
του Δήμου Καβάλας ανα-
γκάζεται νε εισέρχεται στην 
τουριστική μονάδα, για να 
κάνει την περισυλλογή των 
απορριμμάτων. Αναφέρει, 
μάλιστα, πως δόθηκε σχετι-
κή εντολή από τον δήμαρχο 
Καβάλας, Θόδωρο Μου-
ριάδη!

-Καταρχάς, είναι απαράδε-
κτο ο δήμαρχος να παρεμ-
βαίνει στην λειτουργία της 
Υπηρεσίας καθαριότητας 
και να παρακάμπτει τον 
προϊστάμενο της Υπηρεσίας 
και τον αντιδήμαρχο ποιό-
τητας ζωής. Ο Δήμος δεν 
διοικείται από ένα πρόσω-
πο και με το στιλ «αποφα-
σίζω και διατάζω». Κάθε 
Υπηρεσία έχει διοικητική 

και λειτουργική αυτονομία. 
Ο δήμαρχος συντονίζει το 
έργο των Υπηρεσιών, μέσω 
των συνεργατών του, αντι-
δημάρχων και προέδρων 
των δημοτικών επιχειρή-
σεων και Νομικών Προσώ-
πων.

-Εάν έγινε αίτημα από την 
ιδιοκτησία της τουριστικής 
επιχείρησης Tosca προς 
την Υπηρεσία καθαριότητας 
του Δήμου Καβάλας, να με-
ταφερθούν οι κάδοι απορ-
ριμμάτων κοντά στο εστι-
ατόριο, η Υπηρεσία έπρεπε 
να απαντήσει αρνητικά. 
Εφόσον ο όγκος των απορ-
ριμμάτων της επιχείρησης 
είναι μεγάλος, είτε πρέπει 
να μειώσει τα απορρίμμα-
τα, είτε να βρει τρόπο ώστε 
να τα μεταφέρει μέχρι τους 
κάδους που τοποθέτησε 
ο Δήμος. Όπως κάνουν το 
προσωπικό και οι ιδιοκτή-
τες των άλλων επιχειρή-
σεων. Επίσης, αν ο όγκος 
των απορριμμάτων είναι 

μεγάλος, μπορεί η ιδιοκτη-
σία της τουριστικής επιχεί-
ρησης να ζητήσει από την 
Υπηρεσία καθαριότητας, να 
τοποθετήσει κι άλλον, ή κι 
άλλους κάδους στον χώρο 
εκτός της επιχείρησης. Ή 
να ρωτήσει αν υπάρχει η 
δυνατότητα για πυκνότερα 
δρομολόγια του απορριμ-
ματοφόρου.

-Σε τελική ανάλυση, αν ο 
λόγος ήταν σοβαρός και 
έπρεπε να τοποθετηθούν 
κάδοι απορριμμάτων πλη-
σίον του εστιατορίου, νο-
μίζουμε πως δεν ακολου-
θήθηκε η ορθή διαδικασία. 
Απ’ όσο γνωρίζουμε, το 
σχετικό αίτημα πρέπει να 
εγκριθεί από την επιτροπή 
ποιότητας ζωής και στην 
συνέχεια από το δημοτικό 
συμβούλιο του Δήμου Κα-
βάλας. Εννοείται πως αρκεί 
η εντολή του δημάρχου. 
Είναι ζήτημα ισοτιμίας απέ-
ναντι στους δημότες.

-Επειδή η διαμαρτυρία του 
σωματείου εργαζομένων 
του Δήμου Καβάλας έγινε 
εγγράφως και απευθύνε-
ται προς τον δήμαρχο, τον 
αντιδήμαρχο ποιότητας 
ζωής και τον προϊστάμενο 
της Υπηρεσίας καθαριότη-
τας, αναμένουμε την έγ-
γραφη απάντηση των ανω-
τέρω προσώπων. Για να 
ενημερωθούμε και να ενη-
μερωθούν οι δημότες, για-
τί δόθηκε η εντολή να με-
ταφερθούν οι κάδοι κοντά 
στο εστιατόριο της τουρι-
στικής επιχείρησης και γιατί 
εισέρχεται το απορριμμα-
τοφόρο σε ιδιωτικό χώρο. 
Ίσως με την απάντηση να 
πειστούμε για την αναγκαι-
ότητα της απόφασης.

Πηγή: k-tipos.gr
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Θανατηφόρο τροχαίο με νταλίκα στον κόμβο της Εγνατίας 
οδού, στην Κομοτηνή

Θανατηφόρο τροχαίο 
ατύχημα σημειώθηκε 
πριν από λίγο σήμερα, 
1η Σεπτεμβρίου 2022 
το μεσημέρι περί της 
(13:35) ανάμεσα στον 
ανατολικό και δυτικό 
κόμβο Κομοτηνής.

Θανατηφόρο τροχαίο 
ατύχημα σημειώθηκε 
πριν από λίγο σήμερα, 1η 
Σεπτεμβρίου 2022 το με-

σημέρι περί της (13:35) 
ανάμεσα στον ανατολικό 
και δυτικό κόμβο Κομο-
τηνής.

Η συγκεκρικριμένη ντα-
λίκα μετέφερε εμπο-
ρευματοκιβώτια και 
διάφορα άλλα υλικά. 
Δυστυχώς ο οδηγός 
της νταλικάς άφη-
σε την τελευταία του 
πνοή στο τιμόνι του 

οχήματος και αυτή τη 
στιγμή που γράφονται 
αυτές οι γραμμές, έχει 
κλείσει η κυκλοφορία 
και στα δύο ρεύματα 
κυκλοφορίας.

Προανάκριση για τα αί-
τια και τις συνθήκες του 
δυστυχήματος διενεργεί 
το Τμήμα Τροχαίας Κο-
μοτηνής.

Το εντυπωσιακό Κρουαζιερόπλοιο Regent Seven Seas 
Voyager στο Λιμάνι της Καβάλας

Το κρουαζιερόπλοιο 
Regent Seven Seas 
Voyager έφτασε σή-
μερα το πρωί  Πέμπτη 
1 Σεπτεμβρίου στο λι-
μάνι της Καβάλας.

Το κρουαζιερόπλοιο φέ-
ρει τη νορβηγική σημαία 
ενώ δέχεται 680 επιβά-
τες και 469 άτομα πλή-
ρωμα. Επιπλέον διαθέτει 
340 σουίτες και 8 κατα-
στρώματα.

Αφέθηκε ελέυθερος ο άντρας του επεισοδίου στο 
Νοσοκομείο Καβάλας

Ένας άντρας κάτοικος 
Καβάλας όταν πληρο-
φορήθηκε το θάνατο της 
75ης μητέρας του από 
κορωνοϊό επιτέθηκε με 
ύβρεις στους νοσηλευτές 
αρχικά ενώ στη συνέχεια 
στο περιστατικό ενεπλά-
κη και γιατρός.

Ο άνδρας φέρεται να 
έσπρωξε κάποιον την 
ώρα του καυγά και κλή-
θηκε η ασφάλεια του 
Νοσοκομείου όπως και η 
αστυνομία.

Όλοι όσοι ενεπλάκησαν 
οδηγήθηκαν στο αστυ-
νομικό τμήμα όπου κα-
τατέθηκαν μηνύσεις και 
η υπόθεση θα πάρει το 
δρόμο της στις δικαστι-
κές αίθουσες. Ο άνδρας 
αφέθηκε ελεύθερος.

Το συγκεκριμένο επεισό-
διο καταδίκασε η διοίκη-
ση του Νοσοκομείου, το 
σωματείο εργαζομένων 
αλλά και γιατρών ΕΣΥ Ν. 
Καβάλας.

Αυξήθηκε η κίνηση στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας
Την ικανοποίηση του 
για την επιβατική κί-
νηση που καταγρά-
φηκε το καλοκαίρι 
του 2022, εξέφρασε 
με δηλώσεις του στο 
ENA Channel, ο πρόε-
δρος του υπεραστικού 
ΚΤΕΛ Καβάλας, Κώ-
στας Πανταζής.

«Το φετινό καλοκαίρι 
ήταν μια καλή περίο-
δος για εμάς. Ο Αύγου-
στος ήταν ο καλύτερος 
μήνας και ειδικά την 
εβδομάδα πριν τον Δε-

καπενταύγουστο, καθώς 
πλησιάσαμε σε εισπρά-
ξεις το 2019, κάτι που 
δεν συνέβη τον Ιούλιο. 
Γενικά μπορώ να πω ότι 
μετά από δυόμιση χρόνια 
τόσο μεγάλης κρίσης, τα 
αποτελέσματα από την 
κίνηση του καλοκαιριού 
ήταν ενθαρρυντικά για 
εμάς και μας δίνουν δύ-
ναμη να συνεχίσουμε. 
Είναι μια τόνωση σίγου-
ρα», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο πρόεδρος του 
υπεραστικού ΚΤΕΛ.
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Υπογράφηκε στην Νέα 
Ηρακλείτσα του Δήμου 
Παγγαίου , το Σύμφωνο 
Συνεργασίας μεταξύ του 
Το Χαμόγελο του Παιδιού - 
The Smile of the Child και 
της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων ΑΜΘ παρουσία του 
Ιδρυτή του Οργανισμού κ. 
Κώστα Γιαννόπουλου , του 
Πρόεδου της ΠΕΔ ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ-ΔΗΜΑΡ-
ΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ και των 
Συναδέλφων Δημάρχων. 

Το "χαμόγελο του παιδιού" 

δημιουργήθηκε από τον 
Κώστα Γιαννόπουλο προ-
σπαθώντας να εκπληρώ-
σει το όνειρο του γιού του 
Ανδρέα, που έφυγε από τη 
ζωή από καρκίνο, σε ηλικία 
μόλις 10 ετών. Ο Ανδρέας 
στις 9 Νοεμβρίου 1995, 
γράφοντας στο ημερολό-
γιο του κι ενώ τους τελευ-
ταίους 18 μήνες έδινε τη 
δική του μάχη για τη ζωή, 
είχε εκφράσει την επιθυμία 
του να δημιουργηθεί ένας 
σύλλογος, ο οποίος θα 
προσπαθούσε να φέρει το 

χαμόγελο σε όλα τα παιδιά, 
αναφέροντας χαρακτηρι-
στικά:

"Όλοι ξέρουμε, συζητάμε 
για κάτι παιδιά στους δρό-
μους που τους λείπει το 
χαμόγελο. Τους λείπει το 
χαμόγελο γιατί δεν έχουν 
λεφτά, δεν έχουν παιχνίδια, 
δεν έχουν φαΐ και μερικά 
δεν έχουν καν γονείς. Σκε-
φτείτε λοιπόν και αφήστε 
τα λόγια ας ενωθούμε και 
ας δώσουμε ότι μπορού-
με στα φτωχά άσπρα και 

μαύρα όλα παιδιά είναι και 
αξίζουν ένα χαμόγελο. Αυ-
τός ο Σύλλογος θα λέγεται 
Το Χαμόγελο του Παιδιού. 
Ελάτε λοιπόν να βοηθή-
σουμε αν ενωθούμε όλοι 
θα τα καταφέρουμε".

Ο Δήμος Παγγαίου έχει 
υπογράψει πριν από 5 χρό-
νια περίπου ,  Σύμφωνο 
Συνεργασίας με τον Οργα-
νισμό και υπάρχει αγαστή 
συνεργασία με πολλαπλά 
οφέλη στην τοπική Κοινω-
νία

Υπογράφηκε στην Νέα Ηρακλείτσα το Σύμφωνο Συνεργασίας 
μεταξύ ΠΕΔ ΑΜΘ και «Χαμόγελο του παιδιού»

«Εδώ να μείνεις», στην μα-
γεία των τραγουδιών, στην 
μαγεία της μουσικής, στην 
μαγεία των τραγουδιών και 
της μουσικής της Ελευθερί-
ας Αρβανιτάκη. 

Η σπουδαία ερμηνεύτρια 
Ελευθερία Αρβανιτάκη, η 
Ελευθερία μας, που ξέρει 
καλά τον τρόπο να μας 
ξεσηκώνει και να μας ταξι-
δεύει μέσα από την μαγεία 
των ζωντανών της εμφανί-
σεων και των μεγάλων της 

τραγουδιών, ταξίδεψε με 
την ομάδα των σπουδαίων 
της μουσικών το κοινό που 
βρέθηκε στην Ανακτοπου-
πολη της Νέας Περαμου. 

Από το «Κόκκινο Φουστά-
νι» ως το «Πάρε με αγκαλιά 
και πάμε» κι από τις λαϊκές 
μπαλάντες του κορυφαίου 
Χρήστου Νικολόπουλου 
ως τα τελευταία της αγα-
πημένα του νεότερου Θέμη 
Καραμουρατίδη, από το 
Πράσινο Ακρωτήρι ως τα 

Αρμένικα που μας έμαθε 
να αγαπάμε κι από τον ποι-
ητικό λόγο του Οδυσσέα 
Ελύτη και του Μιχάλη Γκα-
νά ως τον σύγχρονο λόγο 
της Λίνας Νικολακοπούλου 
και του Νίκου Μωραϊτη, 
η Ελευθερία Αρβανιτάκη 
εντυπωσίασε σε μια βραδιά 
γεμάτη από τα χρώματα 
της μουσικής της, γεμάτη 
από τραγούδια που θα τρα-
γουδάμε μαζί της από την 
αρχή ως το τέλος.

Μάγεψε η Ελευθερία Αρβανιτάκη με το ''Εδώ να μείνεις'' 
στη Νέα Πέραμο

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Σε μια περίοδο όπου η 
αγροτική οικονομία βάλ-
λεται τόσο από τα ακραία 
καιρικά  φαινόμενα όσο και 
από την πρωτόγνωρη οικο-
νομική και ενεργειακή κρί-
ση , εμείς ως Διοίκηση του 
δήμου Παγγαίου, είμαστε 
στο πλευρό των αγροτών 
μας βελτιώνοντας τα έργα 
υποδομής , τόσο της Άρ-
δευσης όσο και της Αγροτι-
κής οδοποιίας ανέφερε σε 
ανάρτηση του ο Δήμαρχος 
Παγγαιου Φίλιππος Ανα-
στασιάδης. Πετύχαμε νέα 

χρηματοδότηση 1.000.000 
€ για την Βελτίωση της 
αγροτικής οδοποιίας και 
συνολικά οι παρεμβάσεις 
μας μαζί με το έργο των 
9.200.000 € που εγκρίθηκε 
από το πρόγραμμα ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ που έχει ήδη 
ξεκινήσει να υλοποιείται , 
θα αλλάξει σημαντικά το 
αγροτικό οδικό χάρτη σε 
όλα τα αγροκτήματα του 
Δήμου μας.

Νεα χρηματοδότηση 1.000.000 για ασφαλτόστρωση 
αγροτικής  οδοποιίας
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Σύμβαση προϋπολογισμού 320.000€ για ανακαίνιση και 
εξοπλισμό δεκαπέντε δημοτικών ιατρείων 

Υπογράφηκε την Πέμπτη 
25/08/2022 η σύμβα-
ση προϋπολογισμού 
320.000€ για την ανα-
καίνιση και τον εξοπλι-
σμό, δεκαπέντε δημοτι-
κών ιατρείων του Δήμου 
μας. 

Προϋπόθεση για κα-
λές υπηρεσίες φροντί-
δας στους δημότες να 
απαιτείται η ιατρική να 
ασκείται σε  ευπρεπές 
περιβάλλον ανέφερε ο 
δήμαρχος Νέστου Σάβ-
βας Μιχαηλίδης ενώ τό-
νισε πως η προσπάθεια 
βελτίωσης της καθημερι-
νότητας συνεχίζεται.

Σπάει τα ρεκορ η τουριστική κίνηση στην Κεραμωτή

Σπάει κάθε ρεκόρ η του-
ριστική κίνηση στην Κε-
ραμωτή το φετινό καλο-
καίρι, καθώς σύμφωνα 
με όσα δήλωσε ο δήμαρ-
χος Νέστου, Σάββας Μι-

χαηλίδης, όχι μόνο έχει 
ξεπεραστεί η κίνηση του 
2019, αλλά η αύξηση 
ίσως να αγγίζει ή ακόμη 
και να ξεπερνά σε ποσο-
στό το 50%!

«Νομίζω ότι φέτος είναι 
μια ιδιαίτερη χρονιά, κα-
θώς η Κεραμωτή πλέον 
χαρακτηρίζεται ως του-
ριστικός προορισμός. 
Παρουσιάζει πληρότητα 

100%, που όπως όλα 
δείχνουν θα συνεχιστεί 
μέχρι το τέλος Αυγού-
στου, αλλά και στις αρ-
χές Σεπτεμβρίου. Η Κε-
ραμωτή, όσον αφορά 

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

Καβαλιώτικες λιμενικές ..ιστορίες ..τα χρόνια τα παλιά
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

  

Μια σπάνια αεροφωτο-
γραφία της Καβάλας το 
1943... από τα Γερμανικά 
πολεμικά αρχεία στην δι-
άρκεια του δευτέρου Πα-
γκοσμίου πολέμου , όπου η 
Γερμανική παρουσία στην 
Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη ήταν με μια βάση 
υδροπλάνων στην ακτή 
Περιγιαλίου αρχικά και 
στην συνέχεια στο Λιμάνι 
της Καβάλας. Οι Γερμανοί 
κατείχαν τμήμα της περι-
οχής του Έβρου και ένα 
τμήμα στις νότιες περιοχές 
των Σερρών. Η υπόλοιπη 
περιοχή είχε “δοθεί” στους 
Βουλγάρους. Φίλοι συμπο-
λίτες , με την ανάρτηση 
ηλεκτρονικά της φωτογρα-
φίας αυτής, έσπευσαν με 
προθυμία να μας δώσουν 
και τα απαραίτητα στοι-
χεία, ειδικά οι γνωρίζοντες 
την Γερμανική γλώσσα . 
Η Μαρία Εμμανουηλίδου 
μου έγραψε: “περιγράφει 
την γεωμετρική έκταση 
της Καβάλας στις αριθ-
μήσεις a,b,c,d,e,f . Εξηγεί 
:Τοποθεσίες όπως = Μό-
λος, προκυμαία, θαλάσσιο 
λιμάνι, αποθήκες. Η λέξη 
όμως κάτω στο κέντρο 
Geheim, σημαίνει, “Μυ-
στικό”. Πρόκειται για έναν 
απόρρητο, για την εποχή 
του χάρτη. Ο καλός μου 
φίλος από την Νυρεμβέρ-
γη της Γερμανίας Σωτή-
ρης Ξώγνος μου έγραψε: “ 
Πάνω αριστερά Bearbeitet 
σημαίνει, εκπονήθηκε, Τμή-
μα Επιτελείου LW. Kdo.
SO Luftwaffe Kommando 
Süd-Ost =Νοτιο-ανατολι-
κή Αεροπορική διοίκηση, 
μετά αναφέρει στρατιωτι-
κή ή -κές μονάδες.... από 
2 Οκτωβρίου 1943 . Στην 
μέση Geographische Lage 
είναι το στίγμα 24 μοίρες, 
24 πρώτα 30 δεύτερα Ανα-
τολικά (γεωγρ. μήκος) κια 
40 μοίρες, 56 πρώτα και 
0δεύτερα βόρεια (γεώγρ. 
πλάτος), δεξιά πάνω Εκπο-
νήθηκε από την διοίκηση 
αντιαερπορικών (Luftgau 
Kommando XVII) πρόκειται 
για Αυστριακή μονάδα, από 
κάτω που γράφει Alte Burg 
είναι ο πάλαι ποτέ "Κολές". 
Τέλος κάτω αριστερά: 
Erklärung=Επεξηγήσεις 
α) Αποβάθρες υπό κατα-

σκευή, β) Λιμήν σκαφών, 
c) αποβάθρα, d) μόλος, e) 
χώρος προσθαλάσσωσης 
αερακάτων (στην Καβά-
λα στάθμευαν υδροπλάνα 
του τύπου Arado 196) ο 
υπεύθυνος της Ασφαλεί-
ας του Αερολιμένα ζούσε 
μέχρι πρόσφατα  στην δι-
πλανή πόλη της Νυρεμ-
βέργης, ήταν αστυνομικός. 
f) Στρατώνες. Φυσικά το 
Geheim=Απόρρητο. Στα 
γερμανικά το V προφέρε-
ται σαν f, ενώ το Β σαν 
Μπέ και το W σαν Βήτα”.

Ευχαριστώ.. πραγματι-
κά γιατί η ανταπόκριση 
των φίλων συμπολιτών 
μου είναι εντυπωσιακή σε 
κάθε κάλεσμα αναζήτησης 
της ..ιστορικής διαδρομής 
αυτής της πόλης. Ψηφί-
δα - ψηφίδα συνθέτουμε 
την ιστορία, της όμορφης 
πόλης μας. Δεν είμαστε .. 
ειδικοί είμαστε λάτρεις της 
ιστορίας και αγαπούμε την 
πόλη μας. Μπορούμε όλοι 
μαζί να πάμε ένα βήμα 
μπροστά, μονιασμένοι και 
αγαπημένοι με όρεξη για 
δουλειά και προσφορά 
στον τόπο ο καθένας με 
τον δικό του τρόπο..

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑ-
ΛΑΣ

Έχω ασχοληθεί , μέσα από 
την φιλόξενη αυτή στήλη, 
συχνά με το Λιμάνι της πό-
λης , την ιστορική του δια-
δρομή αλλά και τις προο-
πτικές που υπάρχουν ώστε 
να αποκτήσει την σημασία 
που του αξίζει με στόχο 
πάντα την πρόοδο και την 
ευημερία των πολιτών της 
Καβάλας. Θα επιχειρήσω 
μια ιστορική αναδρομή με 
αναφορές στα πλοία της 
Ακτοπλοΐας που πάνω από 
έναν αιώνα συνδέουν την 
Καβάλα με τα Λιμάνια του 
Αιγαίου αλλά και στις αρ-
χές του περασμένου αιώνα 
με την Ανατολή και Μικρά 
Ασία. Εκατοντάδες πλοία 
μικρά και μεγάλα , επι-
βατηγά πάντα , εκτελού-
σαν δρομολόγια και είχαν 
σταθμό την Καβάλα. Ελλη-
νικά και ξένα. Είναι γνωστό 
ότι η   μεγάλη ανάπτυξη 
της Καβάλας αρχίζει στα 

μέσα του 19ου αιώνα. Η 
διείσδυση του ευρωπαϊκού 
κεφαλαίου στο χώρο της 
οθωμανικής αυτοκρατορί-
ας, από το 1840 περίπου, 
δημιουργεί για την πόλη 
και την περιοχή προϋποθέ-
σεις οικονομικής άνθησης. 
Η ενδοχώρα εξειδικεύεται 
στην καλλιέργεια του κα-
πνού, που είχε τεράστια ζή-
τηση, η πόλη συγκεντρώνει 
τις υπηρεσίες που ασχο-
λούνται με τη διεκπεραί-
ωση των καπνεμπορικών 
υποθέσεων της ευρύτερης 
περιοχής (προξενεία, εμπο-
ρικούς οίκους κλπ.) και το 
λιμάνι αναδεικνύεται σε 
κέντρο επεξεργασίας του 
προϊόντος και διακίνησης 
του προς τις εξωτερικές 
αγορές. Η εμπορική ανά-
πτυξη είναι θεαματική . 
Στις αρχές του 20ου αιώ-
να η Καβάλα είναι το κο-
ρυφαίο εξαγωγικό λιμάνι 
της Μακεδονίας. Γύρω στα 
1910 η ετήσια αξία των 
εξαγωγών του εγγίζει τα 
2,5εκατομμύρια αγγλικές 
λίρες και είναι πολύ με-
γαλύτερη από αυτή της 
Θεσσαλονίκης (περίπου1,5 
εκατομμύριο). Στο εξαγω-
γικό εμπόριο του λιμανιού 
συμμετέχουν περισσότερα 
από 30 κράτη.

Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1880 καταγράφονται 
ετησίως περίπου 1.500 
αφίξεις και αναχωρήσεις 
πλοίων. Στη ναυσιπλοΐα 
του λιμανιού το αριθμη-
τικό προβάδισμα ανήκει 
στα ελληνικά πλοία, όμως 
το μεγαλύτερο μέρος των 
εμπορευμάτων διακινείται 
με τα πολλαπλάσιας χωρη-
τικότητας ξένα ατμόπλοια. 
Χάρη στο εμπόριο του 
καπνού η Καβάλα γίνεται 
βασικός σταθμός στα δρο-
μολόγια των ατμοπλοϊκών 
εταιρειών, από τα τέλη της 
δεκαετίαςτου1840,οι εται-
ρείες όπως η   αυστρια-
κή Lloyd  αλλά η γαλλική 
Fraissinet έχουν πρακτο-
ρεία στην Καβάλα.

 Από το λιμάνι περνούν 
επίσης τακτικές γραμμές 
τούρκικων, ελληνικών και 
αιγυπτιακών πλοίων και 
κατά διάστημα γαλλικών, 
ρώσικων, αμερικανικών, 
ολλανδικών, γερμανικών 
κ. α.  Σε δημοσιεύματα του 
τύπου στην Ελλάδα αλλά 
και στο εξωτερικό η Καβά-
λα είναι σημαντικό σταθ-
μός.

Τα ευρωπαϊκά κράτη που 
έχουν εμπορικά συμφέρο-
ντα στην περιοχή εγκαθι-
στούν στην πόλη προξενι-
κές αρχές (υποπροξενεία 
ή προξενικά πρακτορεία) 
: η Αυστρία (1829), η Ελ-
λάδα (1835) η Γαλλία  
(1844), τα γερμανικά κρα-
τίδια – Πρωσία – Γερμανία 
(δεκαετία του 1850), η 
Σαρδηνία(1857), η Αγγλία 
(1877), η Ισπανία (1886). 
Η εμπορική ανάπτυξη με-

ταμορφώνει μέσα σε λίγες 
δεκαετίες την ασήμαντη 
κωμόπολη σε εύρωστη 
πόλη. Η Καβάλα γίνεται 
πόλος έλξης για Έλληνες , 
Εβραίους και ευρωπαίους 
έμπορους και η αύξηση 
του πληθυσμού της είναι 
αλματώδης.

Η ΑΚΤΟΠΛΟΊΑ 

Παρά την έλλειψη λιμε-
νικών εγκαταστάσεων 
τα πλοία της ακτοπλοΐας 
προσεγγίζουν την πόλη 
και πολλές φορές η απο-
βίβαση και επιβίβαση των 
επιβατών γίνεται με μικρό-
τερα πλοιάρια .

Στα τέλη του 19ου αιώνα 
σε καταχωρήσεις εφημε-
ρίδων στα νησιά Χίου και 
Σάμου συναντά κανείς την 
Καβάλα μέσα στους προ-
ορισμούς των  πλοίων . Η 
Καβάλα συνδέεται με την 
Σμύρνη , την Κωνσταντι-
νούπολη το Δεδέαγάτς 
(Αλεξανδρούπολη στη 
συνέχεια) το Πόρτο Λά-
γος, την Δάφνη του Αγίου 
Όρους και φυσικά με όλα 
τα νησιά του Αιγαίου.

Πλοία που έγραψαν ιστο-
ρία στην Ελληνική Ακτο-
πλοΐα  προσεγγίζουν, τα 
χρόνια εκείνα, το λιμάνι της 
Καβάλας. Από ένα Οδηγό 
της Σμύρνης του 1888, 
διαβάζουμε τις μεγάλες 
Ακτοπλοϊκές Εταιρείες που 
εξυπηρετούσαν την Σμύρ-
νη. Ανάμεσα στις εταιρεί-
ες με Έλληνες ιδιοκτήτες 
είναι η  Ζόλυ − Βίκτωρος, 
η  Φώσκολου − Μάγκου, η 
Εταιρεία Αιγαίου η Κουρ-
τζη, η Καράβα Λημνιού και 
φυσικά η εταιρεία Παπα-
γιάννη του Λονδίνου, μια 
από τις μεγάλες εμπορικές 
εταιρείες του 19ου αιώ-
νος. Οι περισσότερες, από 
τις εταιρείες αυτές, δρο-
μολογούσαν πλοία για την 
Καβάλα.

ΤΑ ΠΛΟΙΑ

Το Ατμόπλοιο “ΡΟΥΜΕΛΗ” 
: Με το Ρούμελη του Πα-
νταλέοντος διαβάζουμε ότι 
μπορούμε να πάμε από το 
Άγιο Όρος στην Σύρο και 
από τον Βόλο στην Ικαρία, 
πάντα μέσω Σμύρνης!!! (28 
Απριλίου 1920 η κατα-
χώρηση της αγγελίας του 
δρομολογίου στο τύπο της 
εποχής).

Αλλά στις 19 Ιουνίου 
1920, το “Ρούμελη” μας 
δίνει ένα πραγματικά εντυ-
πωσιακό δρομολόγιο! Όλο 
το Αιγαίο από τον Πειραιά 
παίρνοντας την δυτική 
ακτή της μεγάλης αυτής 
Ελληνικής "λίμνης" προς 
βορά, προς Χαλκίδα, Αι-
δηψό, Βόλο, Θεσσαλονί-
κη, έπειτα ανατολικά προς 
Δάφνη Αγίου Όρους, Κα-
βαλά και Αλεξανδρούπο-
λη, έπειτα νότια προς Λή-
μνο, Μυτιλήνη, Σμύρνη και 

Χίο, μετά προς Καρλόβασι 
και Σάμο, μετά προς Κάλυ-
μνο, Σύμη, Ρόδο, και έπειτα 
προς Σύρο και Πειραιά.
Το Ατμόπλοιο ΘΑΣΟΣ 
(πρώην Πάρος, Λέρος και 
Γεώργιος Τόγιας 1882 – 
1937): Το 1934 ήταν στην 
άγονη γραμμή από Πειραιά 
– Σύρο – Καρκινάγρι – Άγιο 
Κήρυκο – Φούρνοι – Μα-
ραθόκαμπος – Πυθαγόρειο 
– Βαθύ Σάμου – Καρλό-
βασι – Χίος – Καρδάμυλα 
– Σκάλα Βολισσού – Ψαρά 
– Γέρα – Πλωμάρι – Μυτι-
λήνη – Μήθυμνα – Πέτρα 
– Σίγρι – Άγιος Ευστράτιος 
– Μούδρος – Μύρινα – Σα-
μοθράκη – Αλεξανδρούπο-
λη – Πόρτο Λάγο – Καβάλα 
–Δάφνη του Αγίου Όρους 
– Θεσσαλονίκη. Το πλοίο 
αυτό  “έπιανε” περίπου 27 
λιμάνια.

 Το Ατμόπλοιο “ ΕΛΣΗ”  
(πρώην Lady Hudson-

Kinahan, Elsie): Το προπο-
λεμικό ΕΛΣΗ είχε ταξιδέψει 
στα νερά του Αιγαίου για 
27 χρόνια. Ναυπηγήθηκε 
το 1891 στα Ailsa Troon 
για την British & Irish 
Steam Packet Co. και ταξί-
δεψε στη γραμμή Δουβλί-
νο-Λονδίνο. Στην Ελλάδα 
ήρθε το 1914 για τον Τζων 
ΜακΔουαλ και ονομάστη-
κε ΕΛΣΗ (ELSIE). Το 1919 
πέρασε –μαζί με τα υπό-
λοιπα πλοία της ατμοπλο-
ΐας του Τζών- στην ΑΕΕΘΕ 
του Παληού και η λατινική 
γραφή του ονόματος του 
απλοποιήθηκε σε ΕLSI. Στη 
συνέχεια αλλάζει χέρια με-
ρικές φορές, μέχρι που 
καταλήγει στην Ατμοπλοΐα 
“Ι.  Τόγια”. Στην εφημερί-
δα “Ελεύθερον Βήμα” της 
18ης Αυγούστου 1928, 
υπάρχει αγγελία με τα 
δρομολόγια του “ΕΛΣΗ” 
που αναφέρονται στην 
Καβάλα.  Ο τοπικός τύπος 
φιλοξενεί για χρόνια κατα-
χώρηση για το “ΕΛΣΗ” και 
τους προορισμούς του από 
την Καβάλα. Παρατηρούμε 

ότι, ως πλοιοκτήτη αναφέ-
ρει την “ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ ΜΑ-
ΝΤΑΦΟΥΝΗ Α.Ε.” , επίσης 
ότι εκτελούσε δυο δρομο-
λόγια, ένα προς Μπρίντι-
ζι, επέστρεφε Πειραιά, και 
σε 4 μέρες, συνέχιζε προς 
Σάμο.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑ-
ΝΙΟΥ

Για τη σημασία και την ανά-
γκη της κατασκευής λιμα-
νιού στην Καβάλα, ο τότε 
πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Λιμενι-
κής Επιτροπής Καβάλας 
, την δεκαετία του 1920 , 
Δημήτριος Γρηγοριάδης, 
αναφέρει σε άρθρο του, 
στον τύπο της εποχής, τα 
εξής: “Η ανάγκη της κατα-
σκευής εν Καβάλα λιμένος 
πλήρους και ανταποκρι-
νόμενου εις τας οσημέραι 
αλματωδώς αυξανούσας 
ανάγκας του εμπορίου, του 

διενεργουμένου δια του 
λιμένος Καβάλας, του επι-
νείου τούτου απάσης της 
Ανατολικής Μακεδονίας 
και μέρους της Θράκης, 
υφ’ ουδενός αμφισβητεί-
ται. Καθ’ όλον το μήκος 
των μακεδονικών και θρα-
κικών ακτών, από της Θεσ-
σαλονίκης μέχρι των ελ-
ληνοτουρκικών συνόρων, 
ακτών εχουσών σημαντι-
κήν και λίαν πυκνοκατοικη-
μένην, λόγω της ευφορίας 
του εδάφους, ενδοχώραν, 
προσέτι δε και από των 
συνόρων μέχρι των Δαρ-
δανελλίων, αναμφισβήτως 
ο λιμήν της Καβάλας είναι 
το σπουδαιότερον εμπορι-
κόν κέντρο”. 

Σύντομα θα συνεχίσουμε 
με νέες αναφορές  για τα 
πλοία της Ακτοπλοΐας που 
προσέγγιζαν κατά καιρούς 
την Καβάλα.

*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπα-
κοσμάς καταγράφει τη νεό-
τερη ιστορία της πόλη
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Ο Πρόεδρος του Νομαρ-
χιακού Συλλόγου Ν. Κα-
βάλας ΑμεΑ κ. Κρεμύδας 
Σμάραγδος με την παρου-
σία και συμμετοχή του 
Προέδρου της Π.Ε Τυφλών 
Θράκης κ. Ερσίν Μπόζ, εν 
όψει της καλοκαιρινής πε-
ριόδου πραγματοποιήσαν 
επίσκεψη-αυτοψία στις 
28-29/8/2022 στο νησί 
της Θάσου, στις προσβά-
σιμες παραλίες αλλά και 
σε άλλες δομές προσβασι-
μότητας του νησιού. Η επί-
σκεψη πραγματοποιήθηκε 
στα σημεία που είναι το-
ποθετημένοι οι αυτόνομοι 

μηχανισμοί πρόσβασης στη 
θάλασσα για τα άτομα με 
κινητική αναπηρία.

Όπως, στο Λιμένα (Παλιό 
Λιμενάκι), στη Σκάλα Πρί-
νου, στη Σκάλα Τρυπητής 
Λιμεναρίων, αλλά και στη 
Παραλία της Ποταμιάς που 
βρίσκεται το σύστημα κα-
θοδήγησης και προσανατο-
λισμού στη θάλασσα ατό-
μων με οπτική αναπηρία. 

Αυτές οι υποδομές, αναδει-
κνύουν το πολιτισμένο πε-
ριβάλλον της περιοχής που 
αποδέχεται την αναπηρία 

ως κατάσταση, προσπαθεί 
να δημιουργήσει προυπο-
θέσεις διευκόλυνσης για 
την ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία και να παρέχει 
ίσες ευκαιρίες συμμετοχής 
για τις χαρές του καλοκαι-
ριού.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να 
συνομιλήσουμε με μέλη 
μας αλλά και με κατοίκους 
της περιοχής που βιώνουν 
την αναπηρία και να προω-
θήσουμε τα αιτήματά τους 
και τους προβληματισμούς 
τους στη διοίκηση του Δή-
μου.

Τη Δευτέρα 29/8 πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση 
με το Δήμαρχο Θάσου κ. 
Κυριακίδη Ελευθέριο, τον 
Πρόεδερο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου κ. Μανί-
τσα Δημήτριο αλλά και τον 
προϊστάμενο της τεχνικής 
υπηρεσίας του Δήμου Θά-
σου κ. Τζίνη Παντελή. Στη 
συζήτησή μας αναδείξαμε 
τις ανάγκες και ιεραρχή-
σαμε τις προτεραιότητες 
όπως είναι η βελτίωση της 
προσβσιμότητας του νη-
σιού με την δημιουργία 
και επέκταση πεζοδρομί-
ων που θα εμπεριέχουν 
οδηγούς όδευσης τυφλών 
αλλά και ράμπες (υποβάθ-
μιση πεζοδρομίου για την 
διευκόλυνση των χρηστών 
αναπηρικών αμαξιδίων), 

συζητήσαμε για την δημι-
ουργία επιπλέον θέσεων 
στάθμευσης παρόλο που 
διαπιστώσαμε την ύπαρξη 
σημαντικού αριθμού στο 
χώρο ευθύνης του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου (Λι-
μένας, Πρίνος, Λιμενάρια 
κ.λ.π) αλλά την υπόσχεση 
υλοποίησης και σε άλλες 
περιοχές και σημεία, συζη-
τήσαμε για το φλέγον ζή-
τημα της δημιουργίας μο-
νάδας αιμοκάρθασης στο 
νησί και τις αντικειμενικές 
δυσκολίες που υπάρχουν 
αλλά και πιθανούς τρό-
πους πίεσης προκειμένου 
να ξεπεραστούν, ώστε να 
σταματήσει ο γολγοθάς και 
η ταλαιπωρία των αιμοκα-
θαρόμενων μελών μας στο 
νησί.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε 
το ενδεχόμενο δημιουργί-
ας ειδικού σχολείου για την 
στήριξη των μαθητών με 
αναπηρία του νησιού αλλά 
και την εύρεση του κατάλ-
ληλου προσβάσιμου χώρου 
που θα πληρεί τις προϋπο-
θέσεις. Η συζήτηση διεξή-
χθη σε πολύ καλό κλίμα και 
διαπιστώσαμε για άλλη μία 
φορά την θετική διάθεση 
και την προθυμία της Δη-
μοτικής Αρχής για την διεύ-
ρυνση και την συνέχιση της 
καλής συνεργασίας με τον 
σύλλογό μας πρός ώφελος 
ατόμων με αναπηρία, χρο-
νίων πασχόντωνκαι των οι-
κογενειών τους.

Αυτοψία Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας στις 
παραλίες της Θάσου

Δευτέρα 29 Αυγούστου 
2022, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση στο Γραφείο 
του Δημάρχου Θάσου με-
ταξύ του Δημάρχου Θάσου 
κ. Ελευθέριου Κυριακίδη 
και του Διοικητή της 2ης 
Περιφερειακής Διοίκησης 
του Λιμενικού Σώματος, 
Αρχιπλοιάρχου κ. Γιαμά Ευ-
στρατίου.

Στην συνάντηση συμμετεί-
χαν επίσης ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου Θάσου κ. Δημήτριος 
Μανίτσας, η Διοικητής του 
Α’ Λιμενικού Τμήματος Θά-

σου κα.  Ευανθία Αλατά και 
ο Υποδιοικητής κ. Ανέστης 
Μουρατίδης.
Στην συνάντηση π
ου είχε εθιμοτυπικό χα-
ρακτήρα, καθώς αποτελεί 
την πρώτη επίσκεψη του κ. 
Γιαμά Ευστρατίου στο νησί 
της Θάσου από την ανάλη-
ψη των καθηκόντων του, 
συζητήθηκαν παράλληλα 
και ζητήματα αρμοδιότητας 
του Λιμενικού Σώματος στη 
Θάσο.

Μετά το πέρας της συνά-
ντησης, ο Δήμαρχος Θάσου 
κ. Ελευθέριος Κυριακίδης 

δήλωσε τα εξής:

«Ευχαριστούμε θερμά τον 
Αρχιπλοίαρχο για την επί-
σκεψη του στον τόπο μας 
και για το ενδιαφέρον του 
για τη Θάσο.
Η συνεργασία του Δήμου 
Θάσου και του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Θάσου 
με το Λιμενικό Σώμα ήταν 
και παραμένει εξαιρετική. 

Η δε αρωγή μας προς την 
τοπική Λιμενική Αρχή είναι 
δεδομένη, όποτε και εάν 
αυτή απαιτηθεί».

«Συνάντηση του Δημάρχου Θάσου με τον Διοικητή της 
2ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος»

Κατόπιν ενημέρωσης του 
Δήμου Θάσου από το αρ-
μόδιο Λιμεναρχείο για τον 
Ιούλιο του 2022 παρα-
τηρείται σε σχέση με τον 
Ιούλιο του 2019 αύξηση 
κατά 7,3% των επιβατών 
και κατά 13,2% των ΙΧ 
επιβατικών οχημάτων στις 
πορθμειακές γραμμές σύν-
δεσης της Θάσου.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου 

κ. Ελευθέριος Κυριακίδης 
δήλωσε:

«Από τα πρόσφατα επίση-
μα στοιχεία διακρίνεται η 
σημαντική αύξηση της επι-
σκεψιμότητας στην Θάσο 
κατά την τρέχουσα τουρι-
στική περίοδο σε σχέση με 
το 2019, ένα έτος σταθμό 
για τον τουρισμό στη Θάσο.
Θεωρούμε ότι τα νέα στοι-
χεία για τον Αύγουστο θα 

είναι ακόμη καλύτερα. 
Αποδεικνύεται στην πρά-
ξη ότι η Θάσος αποτελεί 
έναν ισχυρό και συνεχώς 
αναπτυσσόμενο τουριστικό 
προορισμό. 

Συνεχίζουμε όλοι οι φορείς 
να εργαζόμαστε από κοι-
νού για την ανάπτυξη της 
Θάσου προς όφελος των 
πολιτών της».

«Δωρεά σχολικών ειδών από την Energean σε μαθητές της Θάσου»
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Σε πλήρη αντίθεση τόσο 
με τον πρώην διοικητή 
της ΕΥΠ, Π. Κοντολέων 
όσο και με τον πρωθυ-
πουργό, η δήλωση που 
φέρεται να έκανε ο νέος 
επικεφαλής της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφορι-
ών για τις υποκλοπές.

“Φωτιές” ανάβει ξανά στην 
κυβέρνηση ο νέος διοικη-
τής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής 
Δεμίρης, που φέρεται να 
δήλωσε στην επιτροπή Θε-
σμών και Διαφάνειας ότι 
έχει ενημερώσει τον πρω-
θυπουργό, Κυριάκο Μητσο-
τάκη, για όλες τις νόμιμες 
επισυνδέσεις που γίνονται 

αυτή τη στιγμή.

Δήλωση που έρχεται σε 
αντίθεση με όσα νωρίτερα 
είπε ο πρώην διοικητής της 
ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντο-
λέων, ο οποίος υποστήρι-
ξε ότι δεν ενημερώνονταν 
ποτέ για αποφάσεις άρσης 
του απορρήτου των επικοι-

νωνιών ο πρωθυπουργός ή 
το γραφείο του, αλλά ενη-
μερώσεις γίνονταν με υπη-
ρεσιακά σημειώματα για 
τα αποτελέσματα ερευνών 
και μόνο αν αυτό κρινόταν 
απαραίτητο.

Αλλά και σε αντίθεση με 
όσα ο ίδιος ο κ.Μητσο-

τάκης είχε δηλώσει στην 
προ ημερησίας διάταξης 
συζήτηση στη Βουλή για 
τις υποκλοπές, ότι δηλαδή 
κανένας πρωθυπουργός δε 
γνωρίζει και δε μπορεί να 
γνωρίζει ποιους παρακο-
λουθεί η ΕΥΠ.

Πηγή: news247.gr

Νέο “μπουρλότο” Δεμίρη
“Έχω ενημερώσει τον πρωθυπουργό για όλες τις νόμιμες 
επισυνδέσεις”

Ένα ολοκληρωμένο σχέ-
διο με περισσότερα από 
30 έργα για τη Θεσσα-
λονίκη του 2030, ύψους 
αρκετών δισεκατομμυρί-
ων ευρώ, θα παρουσιά-
σει την επόμενη εβδομά-
δα η κυβέρνηση, όπως 
δήλωσε ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, μετά την ολοκλή-
ρωση των συσκέψεων 
που είχε με εκπροσώ-
πους παραγωγικών και 
επιστημονικών φορέων 
και εκλεγμένους της αυ-
τοδιοίκησης, εν όψει της 
86ης ΔΕΘ.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε 
σαφή “την αποφασιστικό-
τητα της κυβέρνησης να 
υλοποιήσει ένα σχέδιο έρ-
γων που όμοιό του δεν έχει 
ποτέ γνωρίσει η Θεσσαλο-
νίκη στο παρελθόν, ώστε το 
2030 η Θεσσαλονίκη πραγ-
ματικά να είναι η πόλη που 
αξίζει στους κατοίκους της, 
στους φοιτητές της, στους 
επενδυτές που θα έρθουν 
να επενδύσουν”.

Το σχέδιο αυτό σημείωσε 
ότι περιλαμβάνει παρεμβά-
σεις σε τέσσερις βασικούς 
άξονες. Στις υποδομές, 
στην υγεία και την πρόνοια, 
την επιχειρηματικότητα και 
την καινοτομία, αλλά και 
αναπλάσεις και επεμβάσεις 
που αναβαθμίζουν συνολι-
κά την Θεσσαλονίκη πολιτι-

στικά, αθλητικά και δίνουν 
πρόσβαση σε χώρους πρα-
σίνου και αναψυχής.

Το σχέδιο έχει τυπωθεί σε 
ένα τεύχος που φέρει στο 
εξώφυλλο τον αριθμό “30” 
και θα παρουσιαστεί ανα-
λυτικά από τον υφυπουρ-
γό Μακεδονίας και Θρά-
κης Σταύρο Καλαφάτη την 
ερχόμενη εβδομάδα, ενώ 
στη συνέχεια θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του υφυ-
πουργείου και θα μπορεί να 
το δει ο κάθε πολίτης.

Ολόκληρη η δήλωση του 
πρωθυπουργού έχει ως 
εξής:

«Σας ευχαριστώ πολύ, εί-
χαμε μια ακόμα πολύ πα-
ραγωγική συζήτηση ενόψει 
της τακτικής προετοιμασίας 
που κάνουμε κάθε χρο-
νιά πριν από την ετήσια 
παρουσία μας στη Διεθνή 
Έκθεση της Θεσσαλονίκης, 
πολύ αναλυτικές συζητή-
σεις με τους εμπορικούς, 
οικονομικούς, κοινωνικούς 
και εκπαιδευτικούς φορείς 
της πόλης. Και βέβαια εί-
χαμε και την ευκαιρία να 
εξετάσουμε αναλυτικά 
την εξέλιξη του κυβερνη-
τικού σχεδίου ειδικά για 
την Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης. Είναι ένα 
σύνολο πολλαπλών, διαφο-
ρετικών, παράλληλων πρω-
τοβουλιών, που αλλάζουν 

σταδιακά και αναβαθμίζουν 
προς το καλύτερο την πόλη 
και τη ζωή των κατοίκων 
της.

Δεν θα παρουσιάσω ανα-
λυτικά όλο το εύρος των 
παρεμβάσεων, διότι συζη-
τάμε για παραπάνω από 30 
σημαντικά έργα τα οποία 
και τελικά θα συγκροτή-
σουν τη Θεσσαλονίκη του 
2030. Το έντυπο αυτό το 
οποίο σας δείχνω θα πα-
ρουσιαστεί αναλυτικά από 
τους αρμόδιους φορείς 
στις αρχές της επόμενης 
εβδομάδος και η σχετική 
πληροφορία θα είναι δι-
αθέσιμη για όλους στον 
ιστότοπο του Υπουργείου 
Μακεδονίας – Θράκης.

Ενδεικτικά αναφέρω, ότι 
μιλάμε για παρεμβάσεις σε 
τέσσερις βασικούς άξονες 
πολιτικής: παρεμβάσεις 
στις υποδομές, στην υγεία 
και την πρόνοια, την επι-
χειρηματικότητα και την 
καινοτομία, αλλά και ανα-
πλάσεις και επεμβάσεις που 
αναβαθμίζουν σημαντικά 
τη Θεσσαλονίκη πολιτιστι-
κά, αθλητικά και ως προς 
την πρόσβαση σε χώρους 
πρασίνου και αναψυχής.

Θα χρειαζόμουν, αγαπητέ 
μου Υπουργέ, τουλάχιστον 
μία ώρα για να διατρέξω 
όλα τα έργα αναλυτικά. 
Δεν θα το κάνω. Θα στα-

θώ μόνο ενδεικτικά σε 
έργα όπως το Μετρό, το 
οποίο νομίζω ότι όλοι πια 
οι Θεσσαλονικείς πρέπει 
να είναι απολύτως πεπει-
σμένοι ότι το έργο αυτό θα 
ολοκληρωθεί και θα γίνει 
πραγματικότητα. Γνωρίζετε 
τις μεγάλες δυσκολίες που 
χρειάστηκε να ξεπεράσου-
με. Η Θεσσαλονίκη θα έχει 
και σύγχρονο Μετρό και 
αρχαία στο σταθμό Βενιζέ-
λου, όπως ακριβώς είχαμε 
δεσμευθεί.

Θα αναφερθώ ενδεικτικά 
στο πάρα πολύ σημαντικό 
έργο του flyover, το οποίο 
αποτέλεσε μία αποκλειστι-
κά κυβερνητική πρωτοβου-
λία ως προς την ωρίμανσή 
του και ως προς την επι-
λογή του αναδόχου, και 
βέβαια μια σειρά από πα-
ρεμβάσεις στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης αλλά και 
πολλά άλλα οδικά έργα 
στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης.

Ως προς την υγεία και την 
πρόνοια, η απόφασή μας 
για το νέο ογκολογικό νο-
σοκομείο έχει γίνει πρά-
ξη. Γνωρίζουμε τον χώρο, 
δίπλα στα δύο σημαντικά 
νοσοκομεία της Θεσσαλο-
νίκης, και ωριμάζουμε πολύ 
γρήγορα τις σχετικές μελέ-
τες.

Σε ζητήματα που αφορούν 

την επιχειρηματικότητα και 
την καινοτομία, να σταθώ 
ιδιαίτερα στη μετατροπή 
της άτυπης βιομηχανικής 
συγκέντρωσης στο Καλο-
χώρι, αλλά και στην πολύ 
μεγάλη ταχύτητα με την 
οποία προχωρά το project 
του Thess INTEC.

Και τέλος, για τα ζητήματα 
των αναπλάσεων και των 
παρεμβάσεων στον πολι-
τισμό και τον αθλητισμό, 
δύο σημαντικά γήπεδα της 
Θεσσαλονίκης: η ολοκλή-
ρωση του Προεδρικού Δι-
ατάγματος για το γήπεδο 
του ΠΑΟΚ και η πολύ γρή-
γορη ωρίμανση της διπλής 
ανάπλασης με μετακίνηση 
του γηπέδου του ‘Αρη σε 
οικόπεδο του ΟΑΕΔ και μια 
σημαντική ανάπλαση στον 
χώρο του παλιού Χαριλάου.

Όλα αυτά, Υπουργέ μου, 
θα παρουσιαστούν αναλυ-
τικά και θα πιστοποιήσουν 
την αποφασιστικότητα 
της κυβέρνησης να υλο-
ποιήσει ένα σχέδιο έργων, 
όμοιο του οποίου δεν έχει 
ποτέ γνωρίσει η Θεσσαλο-
νίκη στο παρελθόν, ώστε 
το 2030 η Θεσσαλονίκη 
πραγματικά να είναι η πόλη 
που αξίζει στους κατοίκους 
της, στους επισκέπτες της, 
στους φοιτητές της, στους 
επενδυτές οι οποίοι θα έρ-
θουν να επενδύσουν σε αυ-
τήν την πανέμορφη πόλη.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Στις διαδοχικές συσκέψεις 
που είχε ο Πρωθυπουρ-
γός συμμετείχαν, από την 
πλευρά της κυβέρνησης, 
ο Υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων ‘Αδωνις 
Γεωργιάδης, ο Υπουργός 
Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστας Καραμανλής, 
ο Υπουργός Επικρατείας 
‘Ακης Σκέρτσος, η Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Υγείας 
Μίνα Γκάγκα, ο Υφυπουρ-
γός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας αρμόδιος για θέ-
ματα Χωροταξίας και Αστι-
κού Περιβάλλοντος Νίκος 
Ταγαράς, ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών αρμόδιος για 
θέματα Μακεδονίας – Θρά-
κης και βουλευτής της ΝΔ 
Α’ Θεσσαλονίκης Σταύρος 
Καλαφάτης, ο Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών 
αρμόδιος για τις Υποδομές 
Γιώργος Καραγιάννης, ο 
Υφυπουργός στον Πρωθυ-
πουργό Γιάννης Μπρατά-
κος, ο Γενικός Γραμματέας 
Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος 

Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο 
Γενικός Γραμματέας Υπηρε-
σιών Υγείας Ιωάννης Κω-
τσιόπουλος, ο Γραμματέας 
της Πολιτικής Επιτροπής 
της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης 
και η επικεφαλής του Γρα-
φείου του Πρωθυπουργού 
στη Θεσσαλονίκη, Μαρία 
Αντωνίου.

Μέσω τηλεδιάσκεψης συμ-
μετείχαν ο Αντιπρόεδρος 
της Κυβέρνησης Παναγιώ-
της Πικραμμένος, ο Υπουρ-
γός Υγείας Θάνος Πλεύρης, 
ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
Κώστας Τσιάρας, ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων 
Νίκος Παπαθανάσης, ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων αρμόδι-
ος για την Έρευνα και την 
Καινοτομία Χρίστος Δήμας, 
ο Γενικός Γραμματέας Συ-
ντονισμού της Κυβέρνησης 
Θανάσης Κοντογεώργης, ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας, ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβου-
λος της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος 
Βίνης και ο Εντεταλμένος 
Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ 
Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Στις συναντήσεις έλαβαν 
μέρος, επίσης, ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-
νος Ζέρβας και ο Πρόεδρος 
Περιφερειακής Ένωσης 
των Δήμων Κεντρικής Μα-
κεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζί-
δης. Συμμετείχαν ακόμα ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΕΥΑΘ ‘Ανθιμος Αμανατίδης, 
ο Πρόεδρος του ΔΣ και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος του 
ΟΛΘ Αθανάσιος Λιάγκος, ο 
Πρόεδρος του ΔΣ του Αττι-
κό Μετρό Νικόλαος Ταχιά-
ος και ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος του Αττικό Μετρό 
Νικόλαος Κουρέτας.

Ο Πρωθυπουργός συνα-
ντήθηκε πρώτα με τους 
βουλευτές Α΄ και Β΄ Θεσ-
σαλονίκης της Νέας Δη-
μοκρατίας. Στη συνάντηση 
μετείχαν οι βουλευτές Α’ 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-
νος Γκιουλέκας, Ελένη Ρά-
πτη, Στράτος Σιμόπουλος, 
‘Αννα Ευθυμίου, Δημήτρης 
Κούβελας, οι βουλευτές 
Β΄ Θεσσαλονίκης Θεόδω-
ρος Καράογλου, Σάββας 
Αναστασιάδης και Δημή-
τρης Βαρτζόπουλος και ο 
Πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής της Νέας Δημο-
κρατίας στη Θεσσαλονίκη 
Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυριάκος Μητσοτάκης
Σχέδιο με πάνω από 30 έργα για τη Θεσσαλονίκη του 2030
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Η νέα επιταγή ακρίβειας, 
ύψους 200 ευρώ, θεωρεί-
ται δεδομένα πως θα περι-
λαμβάνεται στο «πλέγμα» 
μέτρων που θα ανακοινώ-
σει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης την επόμενη εβδομάδα. 
Η καταβολή της αναμένε-
ται να «κλειδώσει» μαζί 
με όλα τα υπόλοιπα, όταν 
τελειώσει η κοστολόγηση 
όλων των παροχών που 
προσανατολίζεται να εξαγ-
γείλει ο πρωθυπουργός 
από τη ΔΕΘ.

Μάλιστα, υπάρχει σκέψη 
αυτή τη φορά να ανοίξει 
η «βεντάλια» των δικαιού-

χων της επιταγής ακρίβειας 
εντάσσοντας μεγαλύτερο 
αριθμό ατόμων προερχό-
μενα από ευπαθείς ομάδες. 
Σε αυτές συγκαταλέγονται 
οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι 
άνεργοι, άτομα με αναπη-
ρία, ανασφάλιστοι υπερή-
λικες και αρκετές ακόμα 
κατηγορίες πολιτών.

Τα μέτρα που θα ανακοι-
νωθούν στη ΔΕΘ

Σύμφωνα με τα όσα είχε 
γράψει το Newsbomb.gr 
κατά το προηγούμενο διά-
στημα μεταξύ των μέτρων 
στήριξης, είναι η απορρό-

φησης της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής μέχρι και τα μέσα 
τους 2023, το fuel pass 3 
η και ενισχυμένη επιταγή 
ακρίβειας.

Επίσης εξετάζεται ένα αυ-
ξημένο επίδομα θέρμαν-
σης για τον χειμώνα 2022 
-2023, ενίσχυση των χα-
μηλών και μεσαίων συ-
νταξιούχων και τέλος η 
μεγαλύτερη αύξηση του 
κατώτατου μισθού που 
αναμένεται να επιστρέψει 
στα επίπεδα πριν τα μνη-
μόνια και να φτάσει τα 751 
ευρώ από 713 ευρώ που 
είναι αυτή την στιγμή.

 

Παράλληλα στο τραπέζι 
βρίσκονται νέες φοροελα-
φρύνσεις που εφόσον το 
επιτρέψουν οι συνθήκες 
θα ενεργοποιηθούν από το 
2023. Στόχος των παρεμ-
βάσεων είναι η ενίσχυση 
των χαμηλών και μεσαίων 
εισοδημάτων που πλήττο-
νται από το κύμα των ανα-
τιμήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο εξετά-

ζεται η μείωση του συντε-
λεστή φορολόγησης των 
εταιρικών κερδών από το 
22% στο 20% από την 
επόμενη χρήση. Αξίζει να 
αναφερθεί πως τα φετινά 
κέρδη των επιχειρήσεων 
θα φορολογηθούν με συ-
ντελεστή 22% από 24%.

Σε ό,τι αφορά στον ΦΠΑ 
υπάρχει η σκέψη για μεί-
ωση των συντελεστών στο 
11% και 22%, από 13% και 
24% σήμερα, με διατήρηση 
του υπερμειωμένου συντε-
λεστή στο 6%. Το συγκεκρι-
μένο μέτρο έχει πολύ υψη-
λό δημοσιονομικό κόστος 
και γι’ αυτό μέχρι στιγμής 
δεν έχει κλειδώσει. Το οι-
κονομικό επιτελείο ζυγίζει 
τα δεδομένα και μένει να 
αποδειχθεί αν στο πακέτο 
της ΔΕΘ ανακοινωθεί και 
μείωση του ΦΠΑ

Συνοπτικά τα μέτρα στή-
ριξης:

• Αύξηση του κατώτατου 
μισθού: Ο πρωθυπουρ-
γός εκτιμάται ότι θα 
δώσει την κατεύθυνση 
για αύξηση του κατώ-

τατου μισθού, χωρίς 
βέβαια να την προσδι-
ορίσει, αφού υπάρχουν 
συγκεκριμένες διαδι-
κασίες, τις οποίες σε 
καμία περίπτωση δεν 
θα ήθελε να τις υπερ-
κεράσει. Πληροφορίες 
θέλουν τον κατώτατο 
μισθό να διαμορφώ-
νεται σε επίπεδα προ 
μνημονίων, δηλαδή 
στα 751 ευρώ, από 
713 ευρώ που είναι 
σήμερα.

• Αύξηση συντάξεων: 
Από την 1η Ιανουαρί-
ου του 2023 εκτιμάται 
ότι θα υπάρξουν αυ-
ξήσεις στις συντάξεις 
οι οποίες σύμφωνα με 
τον υπουργό Εργασίας 
Κωστή Χατζηδάκη θα 
αφορούν όλους τους 
συνταξιούχους.

• Εισφορά αλληλεγγύ-
ης: Στο προσχέδιο του 
νέου προϋπολογισμού, 
που θα κατατεθεί στη 
Βουλή την πρώτη 
εβδομάδα του Οκτω-
βρίου, θα περιλαμ-
βάνονται μεταξύ των 
άλλων η κατάργηση ει-
σφοράς αλληλεγγύης 

για δημοσίους υπαλ-
λήλους και συνταξιού-
χους.

• Επιταγή ακρίβειας: Για 
το 2022 εξετάζεται η 
χορήγηση νέας επιτα-
γής ακρίβειας, προκει-
μένου να στηριχθούν 
οι χαμηλοσυνταξιού-
χοι, άνεργοι και εκεί-
νοι που ανήκουν στην 
κατηγορία των ευάλω-
των κοινωνικών ομά-
δων.

• Μείωση του Τέλους 
Επιτηδεύματος: Υπάρ-
χουν σενάρια για μεί-
ωση κατά 50% του 
τέλους επιτηδεύματος 
με κόστος 200 εκατ. 
ευρώ για τα κρατικά 
ταμεία, αλλά είναι από 
τα μέτρα θα κριθούν 
στο παρά πέντε και 
ανάλογα με την πορεία 
των δημοσίων οικονο-
μικών.

• Fuel Pass 3: Στην πε-
ρίπτωση που οι τιμές 
των καυσίμων διατη-
ρηθούν σε υψηλά επί-
πεδα θα υπάρξει και 
νέος γύρος ενίσχυσης.

Επιταγή ακρίβειας 
«Κλειδώνουν» οι δικαιούχοι για τα 200 ευρώ – 
Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αύξηση του επιδόματος 
θέρμανσης και διεύρυνση 
των δικαιούχων προανήγ-
γειλε ο κυβερνητικός εκ-

πρόσωπος Γιάννης Οικο-
νόμου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 
και στην εκπομπή Καλημέ-
ρα του Γιώργου Αυτιά.

Παράλληλα επιβεβαίωσε 
ότι εξετάζεται σχέδιο για 
φθηνότερες μετακινήσεις.

«Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρι-
κή ενέργεια έχουμε μέτρα 
οριζόντια, σε ό,τι αφορά 
τα καύσιμα τρέχει το Fuel 
Pass 2, θα δούμε με ποιους 
τρόπους (…) θα αντιμετω-
πίσουμε τα προβλήματα 
κι εκεί, σε ότι αφορά το 
επίδομα θέρμανσης, κάθε 
χρόνο (…) έχουμε και περισ-
σότερα χρήματα και διευ-
ρυμένη περίμετρο και φέ-
τος δεν θα μπορεί να είναι 
διαφορετικά. Έχουμε απο-
δείξει ότι καταλαβαίνουμε 
απαιτήσεις και ανάγκες του 
κόσμου και ανταποκρινό-
μαστε σε αυτό», είπε ο κ. 
Οικονόμου.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο 

μείωσης της τιμής των ει-
σιτηρίων

Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος υποστήριξε ακόμη ότι 
τα μέτρα θα είναι συνεχή 
για όσο διαρκεί η κρίση, 
ενώ ερωτώμενος αν υπάρ-
χει ενδεχόμενο μείωσης 
της τιμής των εισιτηρίων 
στα ΜΜΜ ο κ. Οικονόμου 
απάντησε ότι είναι ένα από 
τα μέτρα που εξετάζονται.

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε 
ότι το εν λόγω μέτρο, αφο-
ρά την καθημερινότητα των 
πολιτών, τη μετακίνηση, την 
εξοικονόμηση πόρων και 
ενέργειας από τα ΙΧ.  «Τα 
αρμόδια υπουργεία θα αξι-

οποιήσουν κάθε δυνατότη-
τα που υπάρχει» πρόσθεσε.

«Σε κάθε πτυχή του οικονο-
μικού βίου των ανθρώπων, 
είτε αυτό αφορά κατανά-
λωση ηλεκτρικής ενέργει-
ας, είτε αφορά την αντιμε-
τώπιση των οικονομικών 
πιέσεων στην καθημερι-
νότητα, στο σούπερμάρ-
κετ, στις αγορές του, είτε 
αφορά στη θέρμανσή του 
(…) έχοντας πλήρη ενσυναί-
θηση των προβλημάτων, η 
κυβέρνηση κάθε δυνατό-
τητα που υπάρχει με προ-
σοχή για να μην τινάξουμε 
την οικονομία στον αέρα», 
τόνισε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος.

Οικονόμου
Προανήγγειλε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 
και αύξηση των δικαιούχων
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Με τη στήλη αυτή είμαι στη διάθεσή σας να 
απαντήσω με υπευθυνότητα σε ερωτήσεις 
που  αφορούν προβληματισμούς σας σχετικά 
με τα παιδιά και την εκπαιδευτική τους πορεία. 
Στείλτε μου τις ερωτήσεις σας στο vvasiliad@
outlook.com ή τηλεφωνείστε στο 2510220201

Από τη

Βασιλειάδου Βασιλική

• Mαθηματικός

• Κάτοχος Master in Education-Roehampton University

• Τ.β.  Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

• Διευθύντρια σπουδών στα φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ Καβάλας

• Μέλος του Δ.Σ. Μαθηματικής εταιρίας

ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ;
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Για άλλους δουλεύαμε!
Ο θρυλικός πυρπολητής και το πλοίο του εντάχθηκαν στον ελληνικό στόλο ύστερα από την 
απελευθέρωση.

Κάποια μέρα το 1843, ο διοικητής του και παλιός συναγωνιστής του, Κανάρης, τον κάλεσε 
στον ναύσταθμο του Πόρου.

« Καπετάν Γιωργάκη», του είπε, «έχω άσχημα νέα». Το καράβι σου θα διαλυθεί γιατί πάλιω-
σε και εσύ τίθεσαι σε διαθεσιμότητα!»
Πικραμένος ο Πιπίνος παραιτήθηκε λέγοντας,  «Το πλοίο μου αντέχει ακόμη 10 χρόνια, για 
άλλους δουλεύαμε!» 

Συνέχισε ο πυρπολητής τα ταξίδια του με το αγαπημένο του πλοίο «Λαίδη Κοδριγκτόν» και 
κάποια μέρα το έριξε σε ξέρα και το τσάκισε. 
Ήταν η ίδια του η ψυχή!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο μεγάλος στρατηλάτης, όταν ήταν παιδί, πήγαινε τα-
κτικά στους βωμούς για να προσευχηθεί. Κάποια μέρα ο 
παιδαγωγός του τον παρατήρησε

«Περίμενε» του είπε, «Πρώτα να κυριεύσεις τη χώρα 
που το βγάζει και έπειτα το ξοδεύεις με τόση αφθονία».
Ο Αλέξανδρος δεν ξέχασε τα λόγια του παιδαγωγού του, 
Λεωνίδα, όταν θριάμβευσε στα βάθη της Ανατολής, του 
έγραψε : 

« Σου στέλνω 100 κιβώτια με αρώματα και σου συνιστώ 
να μην είσαι μικρόψυχος έναντι των θεών. Μάθε ακόμα 
ότι κυρίευσα και τη χώρα που βγάζει το λιβάνι.»

9. 9. 1914. 
Ιδρύεται στην Αθήνα ο ΕΔΕΣ με αρχηγό τον στρατηγό Να-
πολέοντα Ζέρβα. Ο ΕΔΕΣ συνέβαλε αποφασιστικά στην 
απελευθέρωση της Ελλάδος. Οι ισχυρές αντάρτικες ομά-
δες που συγκρούστηκαν νικηφόρα με τους κατακτητές στην 
Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία. Συνεργάστηκε στενά με 
το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής και με τον ΕΛΑΣ. 
Αργότερα συγκρούστηκε μαζί του για ιδεολογικούς λόγους.

............................................................................................................ ‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…

Παιδική ηλικία είναι 
συνυφασμένη με τη 
χαρά, τον αυθορμη-

τισμό και την ανεμελιά. Οι 
περισσότεροι ενήλικες ανα-
πολούν αυτή τη περίοδο της 
ζωής τους καθώς θεωρείται 
η πιο αγνή και ‘καθαρή’  πε-
ρίοδος που βιώνει ο άνθρω-
πος .

 Αργότερα περνά-
με στη φάση της εφηβείας,  
που θεωρείται ιδιαίτερα δύ-
σκολη αλλά και γοητευτική 
καθώς το άτομο αποκτά 
ταυτότητα, ‘’ διψάει’’ για 
ζωή, κάνει όνειρα και δεν 
συμβιβάζεται.

 Μετά την ενηλικίωσή 
του, ο άνθρωπος εκπληρώ-
νει τους στόχους του, προ-
σγειώνεται στην πραγματι-
κότητα, του είναι πιο εύκολο 
να διακρίνει το σωστό από 
το λάθος, αλλά από την 
άλλη δυναμώνει καθώς κα-
λείται να ανταπεξέλθει στα 
προβλήματα της ζωής.  Έτσι, 
μπορεί να προστατεύσει τα 
παιδιά και τους εφήβους, 
συμβουλεύοντάς τους  και 
διδάσκοντάς τους μαθήμα-
τα ζωής ώστε να πράττουν 
συνετά και να αποφεύγουν  
λάθη που έκαναν και αυτοί 
στην ηλικία τους. 

 Μήπως αυτή η διδα-
σκαλία μπορεί να είναι αμ-
φίδρομη και να μην είμαστε 
μόνο δάσκαλοι αλλά και δι-
δασκόμενοι από τα παιδιά;

 Τα παιδιά και οι έφη-
βοι είναι η εξέλιξη της κοι-
νωνίας μας, την οποία πρέ-
πει να παρακολουθούμε, 
να λαμβάνουμε μηνύματα,  
ώστε να βγάζουμε συμπερά-
σματα και να προσαρμόζου-
με καινοτόμες εκπαιδευτικές 
μεθόδους.

 Επίσης, τα παιδιά και 
οι έφηβοι μας διδάσκουν 
υπενθυμίζοντάς μας να χρη-
σιμοποιούμε τη φαντασία 
μας και το πείσμα μας για να 
τους μεταφέρουμε γνώσεις 
και αξίες αποτελεσματικά. 
Επιπλέον μας διδάσκουν να 
ζούμε πιο έντονα και δημι-
ουργικά καθώς η ρουτίνα 
της καθημερινότητας των 
ενηλίκων ενισχύει την αδρα-
νοποίηση της πνευματικής 
τους καλλιέργειας.

 Επομένως, η ενασχό-
ληση με τη φροντίδα και την 
εκπαίδευση των παιδιών και 
των εφήβων, μας  διδάσκει 
ευρηματικότητα, προσαρ-
μοστικότητα, μας κάνει πιο 
δραστήριους και καλύτε-
ρους για εμάς αλλά και για 
αυτούς.

Μας ρωτάτε, απαντούμε..

 Η κυρία Μ.Λ. γράφει: 
‘’…Είμαι εκπαιδευτικός και 
μητέρα ενός τετράχρονου 
παιδιού. Είμαι στην ευχά-
ριστη θέση να δηλώσω ότι 
από τότε που έγινα μητέρα 
έχω γίνει και καλύτερη εκ-
παιδευτικός. Το παιδί μου 
με έχει κάνει να σκέφτομαι 
πολύ πιο δημιουργικά και να 
εφευρίσκω τρόπους για να 
μαθαίνει πράγματα, τα οποία 
μεταφέρω και στη τάξη και 
λειτουργούν αποτελεσματικά. 
Εύχομαι η τοποθέτησή μου 
να εμπνεύσει συναδέλφους 
και να τους βοηθήσει’’.

Αγαπητή κυρία,  

 Είναι αξιοθαύμαστο 
που η μητρότητα ενίσχυσε 
τόσο τη ψυχοσύνθεση και 
τη δημιουργικότητα σας,  
Παραδίδετε ένα σπουδαίο 
μάθημα και τονίζετε ότι για 
έναν εκπαιδευτικό, οι μαθη-
τές του είναι κατά κάποιο 
τρόπο παιδιά του και πρέπει 
να τα αντιμετωπίζει με ευ-
αισθησία, τρυφερότητα και 
να νοιάζεται για τις ιδιαιτε-
ρότητές τους, εφευρίσκο-
ντας τρόπους  διδασκαλίας 
κατάλληλους και εύστοχους. 
Όσο περισσότερη ψυχή δί-
νει ένας εκπαιδευτικός στη 
δουλειά του, τόσο πιο απο-
τελεσματικός, δυνατός είναι 
και μένει αξέχαστος στους 
μαθητές του. 

‘’…η μετάβαση 
από το νηπιαγω-
γείο στο Δημο-
τικό, μπορεί να 
επιφέρει αξεπέ-
ραστες δυσκο-
λίες με ότι αυτό 
μπορεί να συνε-
πάγεται για την 
εκπαιδευτική 
εξέλιξη του κάθε 
παιδιού…’’
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Ράγισαν καρ-
διές οι επικήδει-
οι
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης 
πραγματοποιήθηκε το 
μεσημέρι της Πέμπτης 
η κηδεία της 19χρονης 
δοκίμου του Πολεμικού 
Ναυτικού, Θάλειας, που 
τόσο πρόωρα και ξαφ-
νικά έφυγε από τη ζωή, 
κατά τη διάρκεια του 
πρώτου εκπαιδευτικού 
της ταξιδιού.

Τόσο ο εκπρόσωπος των 
συμμαθητών της όσο και ο 
ξάδελφος της Θάλειας, συ-
γκίνησαν με τα αποχαι-
ρετιστήρια λόγια τους, 
όπως καταγράφηκαν από 
το larissanet.gr.

«Η είδηση του θανάτου σου 
μας βύθισε σε βαθιά θλίψη 
και μας έκανε να αναρωτη-
θούμε τι πραγματικά έχει 
νόημα. Έφυγες τόσο πρό-
ωρα και ξαφνικά.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το 
πώς δάκρυσα όταν μας μά-
ζεψε ο κυβερνήτης και μας 
έιπε ότι πέθανες. Τη σιγή 
που επικράτησε στο πλοίο.

Στις αναφορές θα είμα-
στε μείον ένας, θα λείπει 
το όνομά σου.

Αυτό που μπορώ να σε δι-
αβεβαιώσω Θάλεια είναι 
ότι δεν θα ξεχάσει κα-
νείς όλες τις στιγμές που 
περάσαμε μαζί.

Μπορεί να έφυγες αλλά 
θα ζεις για πάντα ανάμεσά 
μας, θα είσαι πάντα μία 

από εμάς, μία ναυτική 
δόκιμος» είπε ο εκπρόσω-
πος των συμμαθητών της 
στο Πολεμικό Ναυτικό.

Στη συνέχεια, μίλησε ο ξά-
δελφος της που δεν μπόρε-
σε να κρύψει τη συγκίνησή 
του: «Σε όλη σου τη ζωή 
προστάτες ήταν οι γονείς 
σου που σε καμάρωναν 
αλλά η ζωή είχε άλλα σχέ-
δια.

Δεν φεύγουν οι άνθρω-
ποι, φυλαχτά γίνονται 
και τους κουβαλάς μαζί 
σου. Φυλαχτό θα είσαι 
για τους γονείς σου, για 
τον αδερφό σου τον Θα-
νάση και για όλους εμάς 
που σε αγαπήσαμε. Είσαι 
παράδειγμα για όλους μας 
[…]  θα είσαι ο στυλοβάτης 
μας» συγκίνησε ο ξάδελ-
φος της 19χρονη Θάλειας

Πολεμικό Ναυτικό
Βαθιά οδύνη στην κηδεία της 19χρονης Θάλειας – «Δεν φεύγουν οι άνθρω-
ποι, φυλαχτά γίνονται»

Λόγω υλοτομικών και 
εργασιών καθαρισμού 
των περιοχών υπάρχει 
κίνδυνος ατυχήματος 
για όλους όσους χρησι-
μοποιούν τους δρόμους 
στο δάσος

Ανακοίνωση εξέδωσε το 
Δασαρχείο Καβάλας με 
την οποία ενημερώνει 
τους πολίτες, κατοίκους, 
ιδιοκτήτες, επαγγελματίες, 
περιπατητές και χρήστες 
αναψυχής αλλά και όλο 
τον πληθυσμό που βρίσκε-
ται ή κατευθύνεται προς 
την περιοχή αισθητικού-πε-
ριαστικού δάσους Καβάλας 
και ιδιαίτερα στις θέσεις: 

«πεζόδρομος άθλησης 
»«Ύψωμα Όφμαν», «Βασι-
λάκη», «Κεραίες ΟΤΕ» & 
«Philoxenia» ότι εδώ και 
μια εβδομάδα βρίσκονται 
σε εξέλιξη και θα συνεχί-
σουν τουλάχιστον μέχρι το 
τέλος του έτους προγραμ-
ματισμένες «υλοτομικές 
& συγκομιστικές εργασίες 
απομάκρυνσης του μη υγι-
ούς φυτοϋγειονομικά ξυ-
λώδους κεφαλαίου καθώς 
και αυτού που έχει υποστεί 
ζημιές από διάφορες αιτίες.

Παρά το γεγονός ότι ο 
ανάδοχος Δασικός Συνε-
ταιρισμός Εργασίας (ΔΑΣΕ) 
λαμβάνει και τηρεί όλα τα 

προβλεπόμενα από τη σύμ-
βαση μέτρα, ιδίως αυτά 
επιβάλλονται για την πρό-
ληψη ατυχημάτων αλλά 
επειδή ακόμη πρόκειται για 
δασικό περιβάλλον, όπου 
ενίοτε διαμορφώνονται 
μη προβλέψιμες και άμεσα 
διαχειρίσιμες καταστάσεις, 
όπως λ.χ. η ανάγκη προ-
σωρινού αποκλεισμού των 
δασοδρόμων που εκτελού-
νται οι σχετικές επεμβάσεις, 
λόγω πτώσης κλάδων ή και 
δένδρων, παρακαλούνται 
τόσο αυτοί που επιλέγουν 
να κινηθούν πεζή εντός του 
δάσους όσο και οι χρήστες 
μέσων μεταφοράς να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 

την πρόσβαση στην ευρύτε-
ρη περιοχή, να κινούνται με 
την ελάχιστη δυνατή ταχύ-
τητα και σε κάθε περίπτω-
ση να συμβουλεύονται προ 
κάθε επίσκεψης το προ-
σωπικό του Δασονομείου 
Καβάλας (κ. Κων/νο Δαλα-
κούρα & Οδυσσέα Αντωνι-
άδη στα τηλ. 2313309959, 
2313309964 αντίστοιχα) 
αλλά και τα μέλη του ανα-
δόχου ΔΑΣΕ που εργάζο-
νται στο πεδίο, ως προς τις 
ιδιαιτερότητες σε θέματα 
μετακινήσεων που ισχύουν 
την περίοδο αυτή.

Πηγή: kavalapost.gr

Δασαρχείο Καβάλας 
Ιδιαίτερη προσοχή στους περιπατητές στο «Βασιλάκη», 
«Όφμαν» και κεραίες ΟΤΕ

Αποσυμφόρηση πινακίων 
από χιλιάδες ασφαλιστικές 
υποθέσεις φέρνει η νέα δι-
άταξη του Υπουργείου Ερ-
γασίας που απονευρώνει 
ποινικά μια υπόθεση όταν ο 
πολίτης μπει σε ρύθμιση για 
τις ασφαλιστικές εισφορές 

του. Η διάταξη εκτιμάται 
αφενός ότι οδηγεί σε πλή-
ρη απελευθέρωση μεγάλου 
όγκου δυνάμεων από το 
δικαστηριακό σύστημα της 
χώρας αλλά διακόπτει και 
την εξάντληση των οφει-
λετών στα ασφαλιστικά 

ταμεία.

Η διάταξη είναι μέσα στο 
νέο μίνι ασφαλιστικό νο-
μοσχέδιο και προβλέπει ότι 
παύει η ποινική δίωξη των 
οφειλετών ρυθμισμένων 
ασφαλιστικών οφειλών 

για όσο διάστημα εξυπη-
ρετείται η ρύθμιση. Με τον 
τρόπο αυτό αποφεύγε-
ται η επαναλαμβανόμενη 
επιβεβαίωση τήρησης της 
ρύθμισης στο δικαστήριο. 
Παράλληλα με τη μείωση 
της ταλαιπωρίας συνεπώς 
ασφαλισμένων, μειώνεται 
και ο φόρτος εργασίας στα 
δικαστήρια.

Η ρύθμιση αφορά χιλιάδες 
συνεπείς στις ρυθμίσεις 
τους οφειλέτες που ουσι-
αστικά ήταν δέσμιοι μιας 
ποινικής διαδικασίας ώστε 
να επιβεβαιώνεται η συ-
νέπειά τους. Τώρα με την 
ένταξη στη ρύθμιση εξυ-
πηρέτησης των οφειλών 
και όσο αυτή εξυπηρετείται 
παραγράφεται το αξιόποι-
νο, παύει η ποινική δίωξη 
και η υπόθεση τίθεται στο 
αρχείο, με αποτέλεσμα την 
αποσυμφόρηση των δικα-
στηρίων αλλά και τη μεί-

ωση της ταλαιπωρίας των 
ασφαλισμένων.

Τι σημαίνει
Όπως εξηγεί το Υπουργείο 
Εργασίας “πρόκειται για 
μία θετική ρύθμιση για τους 
συνεπείς ασφαλισμένους 
που έχουν προχωρήσει σε 
ρύθμιση χρεών προς τα τα-
μεία, καθώς επέρχεται παύ-
ση της ποινικής δίωξης του 
οφειλέτη μόλις γίνει δεκτή 
η αίτηση για ρύθμιση της 
οφειλής του και η ποινική 
υπόθεση τίθεται στο αρ-
χείο.

Μέχρι τώρα, η ποινική δί-
ωξη απλώς αναστελλόταν 
όσο εξυπηρετούνταν η 
ρύθμιση. Η υπόθεση δια-
τηρούνταν στα πινάκια των 
δικαστηρίων και οι οφειλέ-
τες υποχρεούνταν να επιβε-
βαιώνουν κατ’ επανάληψη 
στο δικαστήριο ότι τηρούν 
τη ρύθμιση.

Με την προτεινόμενη ρύθ-
μιση ορίζεται ότι η υπαγω-
γή στη ρύθμιση συνεπά-
γεται την υφ’ όρον παύση 
της ποινικής δίωξης. Επο-
μένως, η ποινική υπόθεση 
τίθεται στο αρχείο και δεν 
χρειάζεται να εμφανίζονται 
κάθε τόσο οι οφειλέτες στο 
Δικαστήριο, για να βεβαιώ-
νεται ότι τηρούν την οφει-
λή τους. Εάν η ρύθμιση 
απολεσθεί, η υπόθεση ανα-
σύρεται από το αρχείο και η 
ποινική δίωξη επανεκκινεί.

Είναι μία ρύθμιση για το 
σεβασμό της αξιοπρέπειας 
των πολιτών, ενώ παράλ-
ληλα επιτυγχάνεται ελά-
φρυνση των πινακίων και 
του αντίστοιχου φόρτου 
των δικαστηρίων”.

Πηγή: capital.gr

Δικαστηριακή αποσυμφόρηση 
Πώς διάταξη του Υπ. Εργασίας αδειάζει τα πινάκια των δικαστηρίων
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Ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος αλλά και 

ο μητροπολίτης Κιέβου σε 
εκδήλωση στο νησί της Θα-
σου το βράδυ του Σαββά-
του 3 Σεπτεμβρίου αναγο-

ρεύτηκαν επίτιμοι δημότες 
του Δήμου Θάσου, συμφω-
να με απόφαση που παρ-
θηκε μέσα από συνεδρίαση 

του δημοτικού συμβουλίου 
του Δήμου Θασου.

Την απονομή της τιμητικής 

πλακέτας έκανε ο δήμαρ-
χος Θασου κ. Λευτέρης 
Κυριακιδης και ο πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου 

της θασου κ. Δημήτριος Πι-
πινης.

Επίτιμος δημότης του Δήμου Θασου ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ Βαρθολομαίος

Γεύμα προς τιμήν του 
Οικουμενικού Πατρι-
άρχη Βαρθολομαί-
ου παρατίθεται αυτή 
την ώρα  στο Ξενοδο-
χείο “Makryammos 
Bungalows” στην Θάσο.

Η Θασιακή Ένωση Καβάλας 
και η Εταιρεία Θασιακών 
μελετών συμμετέχοντας 
στις εορταστικές εκδη-
λώσεις του δήμου Θάσου 
για την υποδοχή του πα-
ναγιωτάτου οικουμενικού 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου 
θα ανακηρύξει τον Πανα-
γιώτατο επίτιμο μέλος για 

το πολύπλευρο και πολύ 
σημαντικό ποιμαντικό αν-
θρωπιστικό, πνευματικό, 
κοινωνικό και περιβαλλο-
ντικό του έργο ως αρχηγού 
της Ορθοδοξίας, αλλά και 
για το μεγάλο ενδιαφέρον 
του για τα επιστημονικά 
συμπόσια διερεύνηση της 
ιστορίας και του πολιτισμού 
της Θάσου.

Επίτιμοι καλεσμένοι στο 
γεύμα προς τιμή του Οικου-
μενικού Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίου σύσσωμη η πολιτι-
κή και πολιτιακή ηγεσία της 
Περιφέρειας ΑΜΘ.

Δήμος Θάσου  
Γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Πατριαρχική Θεία Λειτουρ-
γία στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Παναγίας 

Θάσου με την ευκαιρία 
του πρώτου επίσημου εορ-
τασμού της Σύναξης των 

αγίων της Θάσου προεξάρ-
χοντος του Παναγιώτατου 
Οικουμενικού Πατριάρχου 

κ.κ. Βαρθολομαίου, συλ-
λειτουργούντων των Μα-
καριώτατων Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ. Ιερώνυμου και Μητροπο-
λίτου Κιέβου και πάσης Ου-

κρανίας κ. Επιφάνιου.

Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Παναγίας Θάσου
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Παρουσία του Υπουρ-
γού Εθνικής άμυνας Ν. 
Παναγιωτοπούλου έγινε 
λίγο μετα τις 12:00 το 
μεσημέρι του Σάββατου 
3 Σεπτέμβριου 2022, η 
άφιξη -υποδοχή της Ιε-
ράς εικόνας της συνάξε-
ως των εν Θάσω Αγίων.

Τον Παναγιώτατο συνο-
δεύουν οι Σεβασμιωτατοι 
Μητροπολίτες Κυδωνιών κ. 
Αθηναγόρας και Καστορίας 
κ. Καλλίνικος, ο Θεοφιλ. 

Επίσκοπος Ξανθουπόλεως 
κ. Παΐσιος, ο Πανοσιολ. Μ. 
Εκκλησίαρχης κ. Αέτιος, ο 
Ιερολ. Πατριαρχικός Διά-
κονος κ. Ιερώνυμος Σωτη-
ρέλης, ο Εντιμ. κ. Νικόλα-
ος-Γεώργιος Παπαχρήστου, 
Διευθυντής του Πατριαρ-
χικού Γραφείου Τύπου και 
Επικοινωνίας, και οι Εντιμ. 
κύριοι Παναγιώτης Γρα-
φιαδέλης και Γεώργιος Ζε-
ϊτινλού, εκ των υπαλλήλων 
του Πατριαρχείου.

ΜΉΝΥΜΑ ΕΝΌΤΉΤΑΣ
Ανακηρύχθηκε σε επίτιμο δημότη Θάσου

Θάσος | Δοξολογία Οικουμενικού Πατριάρχη στον Ιερό Ναό κοιμησεως της Θεοτοκου

Πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 
2022, η επίσημη υπο-
δοχή του Οικουμενικού 

Πατριάρχη κ. Βαρθολο-
μαίου στο νησί της Θά-
σου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης έτυχε θερμής υποδο-
χής από τον Σεβασμιώτατο. 
Μητροπολίτη Φ.Ν.Θ κ.κ. 

Στεφανο, παρουσία των 
τοπικών αρχών, κλήρου και 
λαού. Στην συνέχεια στον 
Ιερό Ναό κοιμησεως της 

Θεοτοκου στην παναγια της 
Θασου  πραγματοποιήθηκε 
επίσημη πατριαρχική Δοξο-
λογία.

Υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της συνάξεως των εν Θάσω Αγίων

Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στην υποδοχή του Παναγιώτατου κ.κ. Βαρθολομαίου

Tο Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 
2022 o Υπουργός Εθνικής 
Αμύνης κ. Νικόλαος Πα-
ναγιωτόπουλος μαζί με 
όλες τις τοπικές αρχές, υπο-
δέχθηκε  στο Αεροδρόμιο 
«Μέγας Αλέξανδρος» της 
Καβάλας τον Παναγιώτατο 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ. 
Βαρθολομαίο. Παρόντες 
ήταν επίσης ο Μακαριώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 

και πάσης Ελλάδος Ιερώ-
νυμος Β’, ο Μακαριώτατος 
Μητροπολίτης Κιέβου και 
πάσης Ουκρανίας Επιφά-
νιος και ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Φιλίππων, 
Νεαπόλεως και Θάσου κ. 
Στέφανος, καθώς και ο 
Διοικητής της 1ης Στρατιάς 
Αντιστράτηγος Άγγελος 
Χουδελούδης.

Ακολούθως μετέβησαν στο 
Λιμένα της Θάσου όπου 
παρακολούθησαν την τε-
λετή υποδοχής της Ιεράς 
Εικόνας Συνάξεως των εν 
Θάσω Αγίων και παρακο-
λούθησαν τη Δοξολογία 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στην Κοινό-
τητα Παναγίας.



info@enachannel.gr1414 ΑΝΑΛΥΤΗΣΓΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

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 ΓΥΝ.  ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΡΟΥΧΑ ΕΣΤΙΑΣΗ

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

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

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

Ο αγαπημένος μας chef για αυτήν την εβδομάδα προτείνει:

Καρμπονάρα με μανιτάρια και κάσιους

Συνταγή για

Συνταγή για Καρμπονάρα με μανιτάρια και κάσιους 

Διάρκεια συνταγής: 20'
Βαθμός δυσκολίας: εύκολη  

  
Υλικά 

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

Εκτέλεση

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

με τον Χρήστο Δελή



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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

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

www.enachannel.gr  |  2510 231033 www.enaradio.gr
2510. 832555
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SOCIAL MEDIA & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εισαγωγή στο Social 
Media Marketing 

Τα “Social Media” έχουν 
μπει πολύ δυναμικά στη 
ζωή μας την τελευταία δε-
καετία. Πολλοί άνθρωποι 
το πρώτο πράγμα που κά-
νουν όταν ξυπνάνε το πρωί 
είναι ελέγξουν τα Social 
Media τους, ίσως πριν καλά 
σηκωθούν από το κρεβάτι! 
Η πρώτη λέξη “Social”, 
αναφέρεται στην έμφυτη 
και καίρια ανάγκη των αν-
θρώπων για επικοινωνία 
και δημιουργία κοινωνικών 
ομάδων. Η δεύτερη λέξη 
“Media”, αναφέρεται στα 
μέσα που χρησιμοποιούνται 
για να χτιστούν οι κοινωνι-
κές ομάδες. Μια φωτογρα-
φία, ένα Video, μια ανα-
κοίνωση είναι μερικά μόνο 
από τα μέσα, που θα δούμε 
εκτενέστερα παρακάτω. 
  
Στην πράξη τα Social 
Media είναι μια μορφή επι-
κοινωνίας που βασίζεται 
στο διαδίκτυο. Οι διάφορες 
Social Media πλατφόρμες 
επιτρέπουν στους χρήστες 
να έχουν προσωπικές συ-
νομιλίες, να μοιράζονται 
πληροφορίες – φωτογρα-
φίες - video και να δημι-

ουργούν περιεχόμενο για 
τους διαδικτυακούς τους 
ακόλουθους.

Ποια είναι τα οφέλη από 
τη χρήση των Social 
Media; 

Δισεκατομμύρια άνθρω-
ποι σε όλο τον κόσμο και 
περισσότεροι από 9 εκα-
τομμύρια χρήστες στην Ελ-
λάδα χρησιμοποιούν μια ή 
περισσότερες Social Media 
πλατφόρμες, για να μοιρά-
ζονται πληροφορίες και να 
κάνουν δικτύωση.  

Σε προσωπικό επίπεδο, τα 
μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης σας επιτρέπουν να 
επικοινωνείτε άμεσα και 
διαδραστικά με φίλους και 
συγγενείς, να μαθαίνετε 
νέα πράγματα, να αναπτύσ-
σετε τα ενδιαφέροντά σας, 
να δείχνετε σε φίλους και 
γνωστούς τα κατορθώματά 
σας και κυρίως να “σκοτώ-
νετε” την ώρα σας διασκε-
δαστικά!  
Σε επαγγελματικό επίπεδο, 
μπορείτε να χρησιμοποιή-
σετε τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για να διευρύ-
νετε τις γνώσεις σας σε 
έναν συγκεκριμένο τομέα, 

να αναζητήσετε εργασία, 
και να επεκτείνετε το επαγ-
γελματικό σας κύκλο αλλη-
λοεπιδρώντας με άλλους 
επαγγελματίες του κλάδου 
σας.  

Σε εταιρικό επίπεδο, τα 
Social Media σάς επιτρέ-
πουν να συνομιλείτε άμεσα 
με το κοινό σας, να λαμ-
βάνετε σχόλια από τους 
πελάτες σχετικά με τις υπη-
ρεσίες ή τα προϊόντα σας 
και να αναβαθμίσετε την 
“δύναμη” του Brand σας 
δημιουργώντας χρήστες οι 
οποίοι έχουν στενή σχέση 
εμπιστοσύνης με το Brand 
σας. Μέσω της πληρωμέ-
νης διαφήμισης τα Social 
Media σας επιτρέπουν να 
αυξήσετε θεαματικά το 
awareness για την ύπαρξη 
των προϊόντων και υπηρε-
σιών σας.  

Ας δούμε όμως ορισμένα 
ενδιαφέροντα στατιστικά: 
 
● Υπάρχουν περισσότεροι 
από 4.500 δισεκατομμύρια 
χρήστες Social Media  
● Ο μέσος χρήστης έχει 8 
λογαριασμούς σε διαφορε-
τικές πλατφόρμες 
● Ο μέσος ημερήσιος χρό-

νος που περνάει ο κάθε 
χρήστης στα Social Media 
είναι 158 λεπτά 
● Το 86% μικρών και με-
σαίων επιχειρήσεων χρη-
σιμοποιεί κάποια μορφή 
Social Media Marketing  

Που ενδείκνυται όμως 
το κάθε Social Network 

Υπάρχουν πολλές μορ-
φές κοινωνικών μέσων, 
όπως social news, social 
bookmarks, social images, 
social videos, podcasts και 
πολλά άλλα. Πάμε όμως να 
δούμε συνοπτικά το που 
ενδείκνυται το κάθε Social 
Network.   

Facebook 

Το Facebook θεωρείται 
και είναι ο “βασιλιάς” των 
Social Media. Είναι το 
πρώτο Social platform 
που απέκτησε τόσο μεγάλη 
φήμη και κυριολεκτικά άλ-
λαξε το τοπίο τόσο στους 
κοινωνικούς δεσμούς όσο 
και στον χώρο της διαφή-
μισης.  
Το Facebook μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε οργα-
νικά με αναρτήσεις περιε-
χομένου, είτε με πληρωμέ-
νη διαφήμιση, είτε και τα 
δύο που είναι και το ιδανι-
κό. Είτε μιλάμε για πολυε-
θνικές εταιρείες, είτε για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
το Facebook είναι μια εξαι-
ρετική επιλογή ιδιαίτερα 
για B2C.  

Instagram 

Ακόμα μια Social Media 
πλατφόρμα που βρί-
σκεται στην ιδιοκτησία 
του Facebook, είναι το 
Instagram. Είναι η Νο 1 
Social platform βάση κα-
θημερινών χρηστών, αλλά 
και περιεχομένου και πα-
ρόλο που ξεκίνησε σαν ένα 

“trend” για κυρίως μικρότε-
ρες ηλικίες, αλλά αυτό έχει 
αλλάξει και στο Instagram 
μπορούμε να βρούμε χρή-
στες-πιθανούς πελάτες 
όλων των ηλικιών.  

Όπως ακριβώς και στο 
Facebook μπορούμε να 
έχουμε οργανική παρουσία, 
αλλά και διαφημιστική, με 
την διαφορά ότι η οργανική 
απήχηση στο Instagram εί-
ναι αρκετά μεγαλύτερη από 
το Facebook.  

Ενδείκνυται κυρίως για επι-
χειρήσεις στον χώρο της 
Μόδας, των Κοσμημάτων, 
Travel / Lifestyle, Hobbies 
και Beauty products, αλλά 
μπορούμε να βρούμε γό-
νιμο έδαφος για σχεδόν 
όλους τους B2C κλάδους.   
  
YouTube 

Το YouTube είναι λίγο δια-
φορετικό Social platform 
σε σχέση με τα υπόλοιπα 
που αναφέρουμε. Είναι μια 
πλατφόρμα κατανάλωσης 
Video όπου προσθέτονται 
από τους ίδιους τους χρή-
στες περισσότερες από 500 
ώρες σε βίντεο το λεπτό.  

Όπως είναι λογικό, το συ-
γκεκριμένο Social χρειάζε-
ται διαφορετική στρατηγική 
και μεγαλύτερα ποσά επέν-
δυσης, μιας και πέρα από 
την απαιτούμενη στρατηγι-
κή χρειάζεται και επένδυση 
για την παραγωγή video. 
 
Όπως και το Facebook εν-
δείκνυται σχεδόν σε όλες 
τις επιχειρήσεις, μιας και 
το penetration του συγκε-
κριμένου καναλιού στην 
αγορά είναι τεράστιο. Είναι 
εξαιρετικό μέσο για χτίσιμο 
αναγνωρισιμότητας και δη-
μιουργία ζήτησης.   

LinkedIn 

Το LinkedIn είναι το πιο 
ευρέως γνωστό κοινωνικό 
δίκτυο όσον αφορά τους 
επαγγελματίες ανά τον κό-
σμο. Τωρινοί και μελλοντι-
κοί συνεργάτες, manager, 
director και business 
owners αλληλεπιδρούν κα-
θημερινά μοιράζοντας ιδέ-
ες, tips και νέα σχετικά με 
το αντικείμενο εξειδίκευ-
σης τους.  

Με νούμερα που συνεχώς 
αυξάνονται, είναι ένα δυ-
νατό “όπλο” στην Digital 
Marketing φαρέτρα, εάν 
μιλάμε για B2B επιχείρηση 
ή εάν ο πελάτης που στο-
χεύετε είναι κάποιος από 
τους παραπάνω. Κάτι εν-
διαφέρον με το LinkedIn 
είναι ότι μέσω της διαφήμι-
σης μπορoύμε να προ-σεγ-
γίσουμε συγκεκριμένα ε ίδη 
& μεγέθη επιχειρήσεων, κα-
θώς και συγκεκριμένα Job 
Positions (Management, 
Procurement…).

 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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Χωριό στην Ιαπωνία ζωγραφίζει αριστουργήματα σε 
ρυζοχώραφα – Πώς έφτιαξαν τη Mona Lisa

Η εμβληματική Mona 
Lisa του Λεονάρντο ντα 
Βίντσι απεικονίζεται 
πάνω σε ρυζοχώραφα 
και αφήνει άφωνους 
τους επισκέπτες σε χω-
ριό της Ιαπωνίας.

Το χωριό Inakadate στην 

επαρχία Aomori στη βόρεια 
Ιαπωνία είναι διάσημο για 
δύο λόγους. Ο ένας είναι οι 
αχανείς ορυζώνες του και ο 
άλλος είναι τα εκπληκτικά 
έργα τέχνης που “ζωγρα-
φίζουν” οι καλλιεργητές 
πάνω στα χωράφια.

Ψάχνοντας ένα τρόπο 
να αυξήσουν τον τουρι-
σμό τους, οι κάτοικοι του 
Inakadate σκέφτηκαν να 
συνδυάσουν τις δύο με-
γάλες τους αγάπες. Την 
καλλιέργεια ρυζιού – μία 
γνώση που έχουν κληρονο-
μήσει από τους προγόνους 

τους – και την τέχνη. Κάθε 
χρόνο από το 1993, στο 
Inakadate μεταμορφώνουν 
τα ρυζοχώραφα σε ζωντα-
νά έργα τέχνης.

Αυτά όμως τα πορτρέτα 
που απεικονίζονται πάνω 
στα ρυζοχώραφα δεν 
έχουν γίνει “πετώντας” 
πάνω στους βλαστούς κά-
ποιου είδους φυτική μπο-
γιά – όπως ίσως θα φα-
νταζόμασταν. Αυτό που 
κάνει μοναδικά και ανεπα-
νάληπτα αυτά τα έργα τέ-
χνης είναι ότι αποτελούνται 
από διαφορετικές ποικιλίες 
ρυζιού – με βλαστούς δια-
φορετικού χρώματος – που 
φυτεύονται στρατηγικά για 
να “συνθέσουν” με ανεπα-
νάληπτη μαεστρία το τελικό 
αποτέλεσμα.

Φέτος, στο ένα ρυζοχώ-
ραφο απεικονίζεται η εμ-
βληματική “Mona Lisa” του 
μετρ της Αναγέννησης, Λε-
ονάρντο ντα Βίντσι και στο 
άλλο ο πίνακας “Παραλί-
μνια” του Ιάπωνα καλλιτέ-
χνη του 19ου και 20ού αι-
ώνα Seiki Kuroda, το οποίο 

είναι ένα πορτρέτο της συ-
ζύγου του, Taneko Kaneko.

Οι επισκέπτες συνωστί-
ζονται σε ένα … μπαλκόνι 
πάνω από τα έργα και απο-
λαμβάνουν τη θέα, αλλά και 
τις μυρωδιές της φύσης. Τις 
φετινές δημιουργίες μπορεί 
κάποιος να τις δει έως τις 
αρχές Οκτωβρίου.

Πώς φτιάχνεται ένας 
“πίνακας ζωγραφικής” 
πάνω στα ρυζοχώραφα 
του Inakadate

Όπως λέει ο αντιδήμαρ-
χος Yukio Kasai: “Νομίζω 
δεν μπορούμε να εξηγή-
σουμε το θέαμα, αν δεν 
το δει κάποιος από κοντά”. 
Πώς φτιάχνεται ένα τέτοιο 
αριστούργημα της φύσης; 
Αρχικά αποφασίζεται ποιο 
έργο θα απεικονιστεί, σε 
μία συνέλευση όλων των 
εμπλεκόμενων. Κατόπιν ο 
υπεύθυνος πρώην καθη-
γητής Γυμνασίου Atsushi 
Yamamoto χρησιμοποιεί 
υπολογιστή για να μετα-
φράσει τις χρωματικές συν-
θέσεις των πρωτότυπων 

έργων σε κάτι το οποίο 
μπορεί να αναπαραχθεί με 
μόνον επτά χρώματα ρυ-
ζιού που θα φυτευτούν στο 
χωράφι.

Αφού αποφασιστεί η χρω-
ματική παλέτα και επιλέ-
ξουν τις ποικιλίες, το ρύζι 
φυτεύεται με τα χέρια από 
περίπου 1.300 καλλιεργη-
τές και εθελοντές – σε μια 
γιορτή χαράς και δημιουρ-
γίας. Κάθε πίνακας είναι 
“χειροποίητος”, μοναδικός 
και φυσικά δεν διαρκεί 
πολύ, μιας και την επόμενη 
χρονιά ο ορυζώνας αποκτά 
άλλη εικόνα!

Από τη στιγμή που θα απο-
φασιστεί το σχέδιο χρειά-
ζονται τρεις μήνες για να 
σχεδιαστεί και να φυτευτεί. 
Τα πρώτα χρόνια τα σχέ-
δια ήταν πολύ απλά, σήμε-
ρα όμως οι καλλιεργητές 
έφτασαν στο σημείο να δη-
μιουργούν αριστουργήματα 
του βεληνεκούς της Mona 
Lisa. Τι να έχουν στο μυαλό 
τους για του χρόνου;

Πηγή : news247.gr

Αγρότες 
Δεύτερη ευκαιρία επιστροφής ΕΦΚ για όσους δεν 
πρόλαβαν να εγγραφούν

Σχετικά με την επιστροφή 
του Ειδικού Φόρου Κατα-
νάλωσης (ΕΦΚ), σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση από 
το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
διευκρινίζονται τα εξής:

Όσοι κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότες πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις για την επιστροφή 
του ΕΦΚ στο πετρέλαιο και 
δεν έλαβαν την επιστροφή 
που δικαιούνται επειδή δεν 
είχαν εγγραφεί εγκαίρως, 
έως τις 15 Ιουλίου, στο 
Μητρώο Αγροτικών Εκμε-
ταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.), δύνα-
νται να εγγραφούν έως τις 

30 Οκτωβρίου 2022, ώστε 
να λάβουν, ακολούθως, το 
ποσό της επιστροφής του 
ΕΦΚ που τους αναλογεί.

Ωστόσο, νωρίτερα, το-
μεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
υποστήριξαν ότι «Με τις 
αστοχίες και την προχει-
ρότητα η κυβέρνηση πέ-
τυχε μια ακόμη χειρότε-
ρη πληρωμή. Επιστροφή 
ΕΦΚ είδε τελικά στους 
λογαριασμούς ένας περι-
ορισμένος αριθμός των 
δυνητικών δικαιούχων 
και αυτή κουτσουρεμένη. 
Γιατί  η επιστροφή ΕΦΚ 

που δόθηκε είναι υπολο-
γισμένη με πολύ χαμηλό-
τερη τιμή πετρελαίου. 

Τώρα που η τιμή έχει 
εκτοξευτεί στα ύψη, η 
επιστροφή είναι ψίχου-
λα. Όσο για τα 68 εκα-
τομμύρια ευρώ που ανα-
φέρονται στη σχετική 
ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ 
σαν “το συνολικό ποσό 
μεταφοράς σε λογαρια-
σμούς δικαιούχων”, προ-
φανώς και δεν μεταφέρ-
θηκε».

                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (OTA Α΄ ΒΑΘΜΟΥ)                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        ΑΔΑ: ΨΩΖ3ΩΕ6-94Ρ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22019/02-09-2022
Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 4              
Πληροφορίες: Χινίσογλου Δέσποινα                               
Τηλ:  2513 500082                                                                                                                        
email:  supplies@kavala.gov.gr     
https:// www.kavala.gov.gr 
NUTS: ΕL 515    
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥ AΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘’CREA CENTERS’’ 

ΤΟΥ BLACK SEA CROSSBORDER COOPERATION PROGRAM ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «BSB 757: CREA – CENTERS», ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 383/2022 (ΑΔΑ: 9Θ65ΩΕ6-72Ι) απόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, 
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμή-
θεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο ‘’CREA CENTERS’’ του 
Black sea Crossborder Cooperation Program στο πλαίσιο του έργου «BSB 757: CREA – CENTERS», 
διάρκειας τριών (3) μηνών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 69.552,70 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ (86.245,35 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV: 32232000-8 (Εξοπλισμός τηλεδιασκέψε-
ων), 32235000-9 (Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος), 30232100-5 (Εκτυπωτές και 
σχεδιογράφοι), 32321100-0 (Εξοπλισμός κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο), 42652000-1 (Ηλε-
κτρομηχανικά εργαλεία χειρός), 44512000-2 (Διάφορα εργαλεία χειρός), 30200000-1 (Εξοπλισμός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες), 38652120-7 (Βιντεοπροβολείς), 45311000-0 (Εγκατά-
σταση Ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα 
Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, 
του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4250/2014.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. Τόπος παράδοσης ορίζε-
ται η αποθήκη του Δήμου Καβάλας ή όπου αλλού υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Για την έγκυρη συμ-
μετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις 
εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των χιλίων 
τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ κι πέντε λεπτών (1.391,05 €). Ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 22/09/2022 και ώρα 03:00 μ.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα 
του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-
500082).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
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Φιλελλήνων 2, 65302 Καβάλα | Τηλ.: 2511 104 227 | E-mail: info@bee-project.gr | www.bee-realestate.gr

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

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

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

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

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

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

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

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

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

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

Κωδικός: 351001-28
___________________

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

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

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

Κωδικός: 351001-11
___________________

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

Κωδικός: 351001-2038
___________________

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

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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

Κωδικός: 351001-14
___________________

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

Κωδικός: 351001-10
___________________

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

Κωδικός: 351001-9
___________________

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

Κωδικός: 351001-34
___________________

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

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

___________________

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

Κωδικός:  351001-35
 ____________________

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

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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Γιατί δυναμώνει ο συναγερμός στον Έβρο

Ο συναγερμός στην κυβέρ-
νηση για τον Έβρο εντεί-
νεται, καθώς για άλλη μια 
φορά φαίνεται ότι το Μετα-
ναστευτικό εργαλοποιείται 
από την Τουρκία. Η προ-
ειδοποίηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, την περασμένη 
Παρασκευή στη Βουλή, ότι 
«στον Έβρο μεθοδεύεται 
ένα νέο κύμα εισβολής με 
δήθεν ανθρωπιστικό προ-
σωπείο», δεν ήταν τυχαία.

Οι Τούρκοι προσπαθούν, 
όπως εξηγούν διπλωμα-
τικές, αστυνομικές αλλά 
και στρατιωτικές πηγές, να 
δημιουργήσουν πρόσθετα 
προβλήματα στην Ελλάδα, 
αλλά και στην Ευρώπη. Δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία 
πλέον πως η Άγκυρα, εκμε-

ταλλευόμενη τους πρόσφυ-
γες, στοχεύει και τούτη τη 
φορά στο άνοιγμα του με-
τώπου στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Αδριανούπολης, 
στη διασπορά των (στρα-
τιωτικών και αστυνομικών) 
δυνάμεών μας, στη χαρτο-
γράφηση και κυρίως στην 
καταγραφή των αντιδράσε-
ών μας και του «οπλοστα-
σίου» που διαθέτει η χώρα 
μας, κυρίως στα σύνορα.

Αυτό το καλοκαίρι, σχεδόν 
καθημερινά, στα ελλη-
νοτουρκικά σύνορα στον 
Έβρο, 1.500 μετανάστες 
επιχειρούν να «εισβάλουν» 
στην Ελλάδα. Δεν πέρασε 
ούτε μια μέρα το τελευταίο 
τρίμηνο, όπως βεβαιώνει ο 
υπουργός Προστασίας του 

Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος, που να μην επιχείρη-
σαν να περάσουν προς την 
Ελλάδα και κατ’ επέκταση 
στην Ευρώπη 1.500 δύστυ-
χοι μετανάστες.

Πως οργανώνουν

Τι ακριβώς συμβαίνει; Οι 
πληροφορίες που έχουν 
συλλέξει από απέναντι οι 
ελληνικές αρχές είναι ότι 
οι τούρκοι στρατιωτικοί 
(καθώς και στρατοχωρο-
φύλακες) συγκεντρώνουν 
καθημερινά μετανάστες και 
πρόσφυγες, κυρίως από τη 
Συρία που βρίσκονται σε 
μεγάλους αριθμούς στην 
Ανδριανούπολη και στην 
Κωνσταντινούπολη και 
αφού τους καταγράψουν, 
τους λένε «είτε περνάτε 
στην Ελλάδα είτε επιστρέ-
φετε στην πατρίδα σας».

Εν συνεχεία τους «στοιβά-
ζουν» σε πούλμαν, πιθανό-
τατα μισθωμένα από την 
τουρκική κυβέρνηση, και 
τους μεταφέρουν στα σύ-
νορα. Εκεί όχι μόνον τους 
προωθούν έως τη συνορι-
ακή γραμμή, αλλά και τους 
υποδεικνύουν τα περάσμα-
τα, που κατά τις τουρκικές 
μυστικές υπηρεσίες δεν 
φρουρούνται από έλληνες 
συνοριοφύλακες. Ετσι τους 

αναγκάζουν να περάσουν 
απέναντι δημιουργώντας 
πρόβλημα στην Ελλάδα.

Κατά τον Θεοδωρικάκο 
αυτή η απειλή, η νέα υβρι-
δική απειλή είναι πλέον για 
άλλη μια φορά υπαρκτή και 
για αυτό κρίθηκε αναγκαίο 
να συγκληθεί, την περα-
σμένη εβδομάδα, υπό τον 
Πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ, 
όπου δόθηκαν κατευθύν-
σεις και για fast track δια-
δικασίες με στόχο τη θωρά-
κιση όλης της συνοριακής 
γραμμή στον Έβρο.

Τα ελληνικά αντίμετρα

Ολα αυτά τα καθημερινά 
κύματα των μεταναστών 
που εξαπολύονται από τους 
Τούρκους προς Ελλάδα, 
αντιμετωπίζονται επαρκώς, 
στα σημεία που υπάρχει ο 
φράχτης («δεν μπορούν να 
σκαρφαλώσουν σε ύψος 
πέντε μέτρων σε φράχτη 
που φρουρείται», λένε οι 
ελληνικές αρχές), καθώς 
και στα άλλα σημεία, εκτός 
φράχτη, που φρουρούνται.

Αυτός είναι και ο λόγος που 
κρίθηκε αναγκαίο η επέκτα-
ση του φράχτη κατά 80 χι-
λιόμετρα, η αποστολή στον 
Έβρο των νέων επιπρόσθε-
των τεθωρακισμένων (τύ-

που Typhoon) και η ενίσχυ-
ση των αστυνομικών αλλά 
και στρατιωτικών δυνάμε-
ων. Δεν πρέπει να περάσει 
απαρατήρητο το γεγονός 
ότι οι δυνάμεις ασφαλεί-
ας στον Έβρο ενισχύθηκαν 
τελευταίως μετά την από-
πειρα «εισβολής» χιλιάδων 
μεταναστών από πολλές 
περιοχές της Ελλάδας.

Υβριδική απειλή

Αλλά τι αποβλέπει η Τουρ-
κία με τις κινήσεις στον 
Έβρο; Κατά τους επιτελείς 
στο Πεντάγωνο επιδιώκει 
να προκαλέσει μια υβριδική 
απειλή με την οποία θα είναι 
συνεχώς αντιμέτωπη η Ελ-
λάδα στην πολύπαθη αυτή 
περιοχή τη Ανατολικής Με-
σογείου. Ακόμα η Αγκυρα 
επιχειρεί με τον τρόπο αυτό 
χρησιμοποιώντας δηλαδή 
τους δυστυχείς μετανά-
στες να καταγράψει και τις 
αντιδράσεις των ελληνικών 
αρχών ασφαλείας, αλλά και 
των ακριτών μας.

Επιπλέον, όπως προσφά-
τως σχολίασε ο πρώην 
αρχηγός ΓΕΣ και πρώην 
διοικητής του Δ’ Σώματος 
Στρατού Έβρου, στρατηγός 
Ε.Α. Γιώργος Καμπάς «το 
Μεταναστευτικό έχει εργα-
λειοποιηθεί από την Τουρ-

κ ί α » και ότι 
πίσω από τους μετανάστες 
στον Έβρο ήταν η τουρκική 
στρατοφυλακή. Και πρό-
σθεσε: «Προσπάθησαν να 
δημιουργήσουν πρόκληση 
ώστε να μας εκθέσουν ότι 
δεν είμαστε σωστοί στη 
συμπεριφορά μας στους 
μετανάστες κάτι που είναι 
ψευδέστατο».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
στον Έβρο υπάρχουν πολ-
λές  αμφισβητούμενες νη-
σίδες μετά τη χάραξη του 
1926 οι οποίες δημιουργή-
θηκαν με την πάροδο του 
χρόνου ανατολικά ή δυτι-
κά του μέσου ρου και δεν 
υπήρχαν τότε. Και αυτό επι-
χειρούν να εκμεταλλευτούν 
οι Τούρκοι.  Κατά τον στρα-
τηγό Καμπά: «Υπάρχουν 
πολλές νησίδες που δημι-
ουργούνται και εξαφανίζο-
νται ανάλογα των εποχών 
και του χρόνου, γι’ αυτό 
ανέβασαν σε μια από αυτές 
τους δυστυχισμένους αν-
θρώπους για να περάσουν 
απέναντι… (Οι νησίδες) 
μπορεί να μην ανήκουν και 
σε κανέναν» εξήγησε. «Μέ-
χρι το 2016 υπήρχε κοινή 
ελληνοτουρκική επιτροπή 
που αποφάσιζαν για αυτά 
τα θέματα, αυτό το διάστη-
μα δυστυχώς έχει διακοπεί 
αυτό» σημείωσε.

Αλεξανδρούπολη 
Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 
συρροή στον 70χρονο που πυροβόλησε 4 παιδιά

Για κακούργημα διώκεται 
ο 70χρονος από το Αλε-
ποχώρι, ο οποίος άνοιξε 
πυρ εναντίον ομάδας παι-

διών που βρέθηκαν στην 
αυλή του σπιτιού του.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε 

βάρος του ποινική δίωξη για 
απόπειρα ανθρωποκτονίας 
κατά συρροή και παρέπεμψε 
τον συλληφθέντα σε τακτικό 
ανακριτή.

Οπως αναφέρουν πληροφο-
ρίες του iefimerida.gr, τα 4 
αγόρια ηλικίας 14, 16, 16 και 
17 ετών ήταν παιδιά της γει-
τονιάς και έμεναν για το κα-
λοκαίρι με τους παππούδες 
τους σε κοντινό σπίτι στην 
παραλία του Αλεποχωρίου. 
Ο δράστης τους γνώριζε 
όμως πίστευε ότι βρέθηκαν 
στο σπίτι του για να τον κλέ-
ψουν. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες οι αστυνομικοί που 
συνέλαβαν το δράστη εντό-
πισαν δύο όπλα στην κατοχή 
του, για τα οποία φαίνεται 

ότι είχε άδεια.

Οι ανήλικοι πήδηξαν τον 
μαντρότοιχο και μπήκαν 
στον περιφραγμένο χώρο 
του σπιτιού για να παίξουν. 
Όταν ο 70χρονος τους είδε, 
άνοιξε πυρ. Από τις σφαίρες 
τραυματίστηκε στα πόδια 
το 14χρονο αγόρι το οποίο 
νοσηλεύεται στο νοσοκο-
μείο Παίδων και ο ένας από 
τους 16χρονους ο οποίος 
νοσηλεύεται στο Γεννημα-
τάς χτυπημένος στο πόδι και 
στο μάτι. Οι γιατροί έχουν 
αφαιρέσει τα σκάγια από 
τα πόδια των παιδιών, ενώ 
σύμφωνα με συγγενείς τους 
έχουν διαφύγει τον κίνδυνο 
και η κατάσταση τους είναι 
καλύτερη.

Προβληματικός ο 70χρονος 
σύμφωνα με τους γείτονες

Γείτονες, χαρακτηρίζουν ως 
«προβληματικό και ιδιαίτε-
ρο» άνθρωπο τον 70χρονο, 
περιγράφοντας σειρά από 
περιστατικά που είχαν προ-
καλέσει ανησυχία στη γει-
τονιά. Ο άνδρας έμενε σε 
σπίτι το οποίο έχτιζε ο ίδιος 
με πέτρες από την παραλία 
του Αλεποχωρίου, το οποίο 
παραπέμπει σε μεσαιωνικές 
κατασκευές, ενώ είχε το-
ποθετήσει πάνω του ακόμα 
και οικόσημο. Κάτοικοι της 
περιοχής αναφέρουν ότι για 
την συγκεκριμένη κατασκευή 
έχει εκδοθεί απόφαση κατε-
δάφισης λόγω επικινδυνό-
τητας.

Σύμφωνα με άλλες ανα-
φορές από γείτονες, ο 
70χρονος φέρεται να αντι-
μετωπίζει προβλήμα-τ α 
αλκοολισμού και να είχε σ τ ο 
παρελθόν ενδοοικογε-νει-
ακά περιστατικά. Μάλιστα η 
γυναίκα του μαζί με τα παι-
διά του έχουν φύγει εδώ και 
χρόνια από το σπίτι. Όπως 
καταγγέλλουν κάτοικοι της 
γειτονιάς τον τελευταίο και-
ρό ο 70χρονος ο οποίος εί-
ναι ιδιοκτήτης ναυπηγείου 
στον Πειραιά, φοβόταν ότι 
θα τον κλέψουν και δεν κοι-
μόταν τα βράδια.

Πηγή : iefimerida.gr

Κυψέλη 
Νέα γυναικοκτονία 36χρονης – Μαχαιρώθηκε μέχρι 
θανάτου από φίλο του συζύγου της
Σοκ προκαλεί το αποτρό-
παιο έγκλημα που ση-
μειώθηκε στην Κυψέλη 
την Κυριακή, με θύμα μία 
36χρονη από το Μπα-
γκλαντές

Αγρια γυναικοκτονία έλα-
βε χώρα, το μεσημέρι της 
Κυριακής, στην Κυψέλη με 
θύμα μια γυναίκα από το 
Μπαγκλαντές, την οποία 
κατακρεούργησε με μαχαίρι 

ένας ομοεθνής της.

Η άτυχη γυναίκα κατέβηκε 
από την πολυκατοικία στην 
οποία διέμενε στη συνοικία 
της Αθήνας κι εκεί φέρε-
ται να είχε στήσει καρτέρι ο 
δράστης, ο οποίος τη σκότω-
σε καταμεσής του δρόμου.

Διαβάστε επίσης: Γενί Σα-
φάκ – Ρατσιστική επίθεση 
στην Ξάνθη – «Βρώμικε 

Τούρκε, θα σε σκοτώσου-
με»

Ο φερόμενος ως δράστης, 
σύμφωνα με το OPEN, πέ-
ταξε το φονικό του όπλο σε 
παρακείμενο κάδο σκουπι-
διών κι αποχώρησε από το 
σημείο.

Οι κραυγές της γυναίκας 
σήκωσαν τη γειτονιά και 
υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες 
που είδαν το άγριο έγκλημα 

να διαδραματίζεται μπροστά 
στα μάτια τους.

Συνελήφθη ο δράστης

Υστερα από τις περιγραφές 
των αυτοπτών μαρτύρων, 
η Αστυνομία συνέλαβε τον 
δράστη, ο οποίος υποστή-
ριξε ότι είχε οικονομικές δι-
αφορές με τον σύζυγο της 
άγρια δολοφονημένης γυ-
ναίκας, με τον τελευταίο να 
υποστηρίζει, ωστόσο, ότι δεν 

υπήρχε καμία διένεξη με τον 
φερόμενο ως δολοφόνο της 
άτυχης γυναίκας.

Αξίζει να σημειωθεί πως την 
ημέρα της δολοφονίας, το 
θύμα μαζί με τον άνδρα της 
κάλεσαν τον Μπαγκλαντεσι-
ανό δράστη στο σπίτι τους 
για να του ανακοινώσει ότι 
τελικά δεν θα εγκαταλείψει 
τον σύζυγό της για να ζήσει 
μαζί του.
Ο δράστης, αποφασισμέ-

νος να πάρει εκδίκηση για 
τα χρήματα που είχε χάσει 
τα δύο τελευταία χρόνια, 
άρχισε να τη μαχαι-ρώ-
νει όταν βγήκαν από τ ο 
σπίτι και συνεχίστηκε ο δια-
πληκτισμός.

Προανάκριση για τη δολο-
φονία της 36χρονης διενερ-
γεί η Υποδιεύθυνση Ασφα-
λείας.

Πηγή : in.gr
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Ο Δημήτρης Ιτούδης 
αναφέρθηκε στην κατά-
σταση των τραυματιών 
Παπαπέτρου, Παπαγιάν-
νη, Κ. Αντετοκούνμπο 
και Κώστα Σλούκα μετά 
τη νίκη της Εθνικής επί 
του Βελγίου.
 
Ο Δημήτρης Ιτούδης τό-
νισε πως είναι αισιόδοξα 

τα μηνύματα για την επι-
στροφή του Ιωάννη Πα-
παπέτρου και του Γιώργου 
Παπαγιάννη στην Εθνική, 
καθώς και ότι ο Κώστας 
Σλούκας έχει ταχύτερη βελ-
τίωση από ό,τι περίμεναν.

«Όταν δεν έχεις όλα τα 
κομμάτια μαζί, να παίξουν, 
να κάνουν λάθη, να βρουν 

τη χημεία τους, είναι αρκε-
τά δύσκολο. Όμως δεν μέ-
νουμε σε αυτό. Συνεχίζου-
με. Έχουμε όμως κάποια 
καλά νέα για τους τραυ-
ματίες. Υπάρχει πιθανότητα 
να ταξιδέψουμε 13 ή και 
14 παίκτες στο Μιλάνο. Θα 
δούμε στην προπόνηση της 
Τρίτης. Χθες όσοι δεν έπαι-
ξαν στο Βελιγράδι, μαζί με 
Παπαγιάννη και Παπαπέ-
τρου έκαναν προπόνηση με 
επαφή και ήταν μια χαρά. 
Είμαστε αισιόδοξοι. Θα 
χρησιμοποιήσουμε και τα 
παιχνίδια του Ευρωμπάσκετ 
για να γινόμαστε καλύτε-
ροι. Ακόμη κι όσοι κόπηκαν 
ήθελαν να είναι κομμάτι της 
ομάδας. Παιχνίδι με παιχνί-
δι θα προσπαθούμε να γι-
νόμαστε καλύτεροι. Αυτό 
επιτάσσει η στιγμή και οι 
συγκυρίες», ανέφερε αρχι-
κά ο ομοσπονδιακός προ-
πονητής στη Συνέντευξη 

Τύπου μετά τη νίκη επί του 
Βελγίου και πρόσθεσε:
«Ο Σλούκας κάνει έξτρα θε-
ραπείες και είναι ήδη καλύ-
τερα, μου το είπε το πρωί. 
Πιστεύω πως και αυτός θα 
είναι μαζί μας. Ο Κώστας 
Αντετοκούνμπο είναι ένα 
μεγαλύτερο ερωτηματικό, 
αλλά και αυτός πάει καλύ-
τερα. Νιώθει καλύτερα και 
η βελτίωσή του είναι πολύ 
πιο γρήγορη από ό,τι περί-
μενε ο ίδιος ο γιατρός κι ο 
αθλητής».

Όσο για το ματς με το 
Βέλγιο, είπε: «Συγχαρη-
τήρια στην ομάδα και τον 
κόσμο, ήταν φανταστική 
ατμόσφαιρα. Ήταν ένα ση-
μαντικό παιχνίδι για μας. 
Δείξαμε κάποια καλά στοι-
χεία στη Σερβία, θέλαμε 
τη νίκη σήμερα. Η άμυνα 
μάς δίνει τη δυνατότητα να 
προκαλούμε λάθη και έτσι 

πήραμε διψήφια διαφορά 
από νωρίς. Είχαμε καλά πο-
σοστά στα δίποντα, αλλά οι 
βολές ήταν πρόβλημα. Συγ-
χαρητήρια και στο Βέλγιο, 
που δείχνει συνέπεια. Τους 
σεβόμαστε και τους ευχό-
μαστε καλή επιτυχία».

Για τα παιχνίδια των προ-
κριματικών του Παγκο-
σμίου σχολίασε: «Δεν μου 
αρέσει να γίνομαι στρατη-
γός μετά τον πόλεμο. Εί-
μαι της πρόνοιας και της 
πρόληψης. Αυτή τη στιγμή 
χρησιμοποιήσαμε τα παι-
χνίδια αυτά όπως έπρεπε, 
αντιλαμβανόμενοι και τη 
σημασία της πρόκρισης 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο. 
Δώσαμε τις μάχες μας και 
προσπαθήσαμε να βάλουμε 
πράγματα. Δεν είναι προ-
πόνηση, αλλά είναι μέρος 
τα εξέλιξης κι αυτό. Με την 
πίεση του αποτελέσματος 

και υψηλούς σφυγμούς 
θέλαμε να δούμε πώς θα 
αντιδράσει η ομάδα. Είχαμε 
κάποιες καλές προσπάθει-
ες, κάποιες όχι τόσο καλές. 
Είμαστε στο 1-1 σε αυτή τη 
σειρά, συνεχίζουμε».

Όσο για τα στοιχεία που 
πρέπει να βελτιώσει η Εθνι-
κή: «Οι βολές είναι ένα 
θέμα που πρέπει να βελ-
τιώσουμε. Είμαστε πολύ 
καλύτεροι σε αυτό και θα 
το βελτιώσουμε. Είχαμε 
επίσης κάποια διαστήματα 
που ήμασταν στατικοί και 
προβλέψιμοι, γίναμε ομά-
δα της μίας πάσας. Πολλά 
μπορούμε να πούμε, αλλά 
η προσπάθεια ήταν εκεί. 
Παίξαμε τρεις διαφορετικές 
άμυνες και ανταποκριθή-
καμε από αρκετά ως πολύ 
καλά».

Πηγή: sport-fm.gr

Ιτούδης 
Αισιόδοξα μηνύματα για Παπαπέτρου, Παπαγιάννη, 
θα είναι μαζί μας και ο Σλούκας

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Έξι έγιναν οι ομάδες 
που, μέσω των παραθύ-
ρων, έχουν ήδη εξασφα-
λίσει τη θέση τους στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο του 
2023.

Άρχισε να συμπληρώνεται 
κομμάτι – κομμάτι ο χάρτης 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
Μπάσκετ που του χρόνου 
τέτοια εποχή (25 Αυγού-
στου – 10 Σεπτεμβρίου 

2023) θα διεξάγεται στη 
νοτιοανατολική Ασία.

Εκτός από τις οικοδέσποι-
νες Ιαπωνία και Φιλιπ-
πίνες, που έχουν εξ αρχής 
τσεκαρισμένο εισιτήριο 
παρά τη συμμετοχή τους 
στα προκριματικά, άλλες 
τέσσερις εθνικές ομάδες 
μπορούν ήδη να σχεδιά-
ζουν το ταξίδι τους.

Για την ώρα από την ευρω-
παϊκή ζώνη είναι μονάχα 
μία. Είναι η Φινλανδία του 
Λάουρι Μάρκανεν, η οποία 
-κόντρα σε όλα τ’ άλλα 
προγνωστικά- πρόλαβε ν’ 
ανοίξει τον χορό.

Μία είναι κι από την Αφρι-
κή, αφού την αρχή εκεί έκα-
νε η αήττητη Ακτή Ελεφα-
ντοστού με τη νίκη της επί 
του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Η τρίτη και η τέταρτη της 
παρέας έρχονται από την 
ασιατική ζώνη. Πρόκειται 
για τη Νέα Ζηλανδία και 
τον Λίβανο, ο οποίος μά-
λιστα επιστρέφει σε τελι-
κή φάση Μουντομπάσκετ 
ύστερα από 13 χρόνια.

Πηγή: sport24.gr

Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ 
Οι έξι ομάδες που έχουν προκριθεί ήδη

«Ποδαρικό» με το… δεξί 
έκανε την Παρασκευή η 
Εθνική μας ομάδα στο 
Eurobasket 2022, κα-
θώς, με κορυφαίους τους 
Γιάννη Αντετοκούνμπο 
και Τάιλέρ Ντόρσεϊ, που 
πέτυχαν από 27 πόντους, 
επιβλήθηκε με 89-85 με 
της Κροατίας, στην πρε-
μιέρα της στον 3ο όμιλο 
της διοργάνωσης..

Μολονότι αγωνίστηκε 
χωρίς τα δύο της «πεντά-
ρια», τους Παπαγιάννη και 
Κώστα Αντετοκούνμπο, η 
«επίσημη αγαπημένη» κα-
τάφερε να ξεπεράσει τον 
«σκόπελο» της ομάδας του 
Μουλαουμέροβιτς, σε ένα 
ματς, το τέλος του οποίου 
εξελίχθηκε σε θρίλερ, κατα-

κτώντας έτσι το πρώτο ροζ 
φύλλο της στο τουρνουά.

H Εθνική μας βρέθηκε να 
προηγείται ακόμη και με 
19 πόντους (40-21) στη 
δεύτερη περίοδο, ωστόσο 
στο β’ ημίχρονο η «Χρβά-
τσκα» αντεπιτέθηκε, μπήκε 
εκ νέου στο παιχνίδι, διεκ-
δικώντας μάλιστα με αξιώ-
σεις τη νίκη.

Εντούτοις στο τέλος «μίλη-
σε» ο μεγάλος αστέρας της 
«γαλανόλευκης», Γιάννης 
Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» με δύο 
καθοριστικά μπλοκ, ένα 
εντυπωσιακό ανάποδο 
κάρφωμα, μετά από ασίστ 
του Νικ Καλάθη κι άλλο 

ένα «γκολ-φάουλ», ενώ 
μάλιστα προηγουμένως 
είχε κόψει το τρίποντο του 
Σμιθ, έγειρε την πλάστιγγα 
του αγώνα υπέρ το μέρος 
του αντιπροσωπευτικού 
μας συγκροτήματος.

Εκτός από τον Γιάννη 
Αντετοκούνμπο, που έκανε 
double double, καθώς μά-
ζεψε και 11 ριμπάουντ και 
τον «διαστημικό» στο πρώ-
το μέρος, Τάιλερ Ντόρσεϊ 
(πέτυχε τους 20 από τους 
27 πόντους του στο πρώ-
το μισό του ματς) διψήφιος 
(11π.) ήταν ο Αγραβάνης, 
που πέτυχε κρίσιμα καλά-
θια.

Από την Κροατία εξαιρετι-
κός ήταν ο Τζάλεν Ντέμον 

Σμιθ με 23 πόντους, ενώ 
μπροστάρης στην προσπά-
θεια ανατροπής ήταν ο 
Κρουνοσλαβ Σιμόν με 18. 
Από εκεί και πέρα στους 19 
σταμάτησε ο ΝΒΑer, Μπό-
γιαν Μπογκντάνοβιτς, ενώ 
στους 10 περιορίστηκε ο 
Μάριο Χεζόνια.

Tα δεκάλεπτα: 16-24, 
30-46, 62-70, 85-89

ΚΡΟΑΤΙΑ (Μουλαο-
μέροβιτς): Μπογκντά-
νοβιτς 19 (7/12 διπο-
ντα, 1/3 τρίποντα, 2/3 
βολές, 7 ριμπάουντ, 2 
ασίστ), Χεζόνια 10 (2/3 
δίποντα, 2/7 τρίποντα, 
8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), 
Μάτκοβιτς 2, Μάβρα 

2, Ράμλιακ, Σάριτς (0/6 
σουτ), Σίμον 18 (5/7 δί-
ποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 
βολές), Σμιθ 23 (3/6 δί-
ποντα, 5/7 τρίποντα, 2/2 
βολές, 5 ριμπάουντ, 4 
ασίστ), Ζούμπατς 11 (3/5 
δίποντα, 5/6 βολές, 5 ρι-
μπάουντ)

ΕΛΛΑΔΑ (Ιτούδης): 
Αγραβάνης 11 (1/1 δί-
ποντο, 2/4 τρίποντα, 
3/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 
2 κλεψίματα), Γιάννης 
Αντετοκούνμπο 27 (9/20 

δίποντα, 9/11 βολές, 11 
ριμπάουντ, 6 ασίστ), Θα-
νάσης Αντετοκούνμπο 
5 (1), Καλάθης 4 (2/7 
σουτ, 4 ριμπάουντ, 6 
ασίστ), Ντόρσεϊ 27 (4/8 
δίποντα, 5/9 τρίποντα, 
4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 
2 ασίστ, 3 κλεψίματα), 
Λαρεντζάκης, Λούντζης, 
Παπανικολάου 6 (2 τρί-
ποντα, 7 ριμπάουντ), Πα-
παπέτρου 3, Σλούκας 6 
(2/8 σουτ, 2 ασίστ)

Πρεμιέρα με νίκη για την Ελλάδα επί της Κροατίας



Ένα γκολ του Βέρμπιτς 
έφτανε και… περίσσευε 
στον Παναθηναϊκό, για να 
σημειώσει την 3η του νίκη, 
ώστε να επικρατήσει το 
Σάββατο με 1-0 του Λε-
βαδειακού στη Λεωφόρο, 
κάνοντας το «3 στα 3» στο 
πρωτάθλημα της Super 
League.

O Σλοβένος βρήκε δίχτυα 
μόλις στο 3ο λεπτό με κε-
φαλιά και χάρισε το τρίπο-
ντο στην ομάδα του Ιβάν 

Γιοβάνοβιτς, η οποία φι-
γουράρει στην κορυφή της 
βαθμολογίας με εννέα βαθ-
μούς.

Με 10 παίκτες ολοκλήρω-
σαν το ματς οι Βοιωτοί, 
λόγω αποβολής του Βινί-
σιους στο 90+2'.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο 
παιχνίδι με το πόδι στο… 
γκάζι για να βρει ένα γρή-
γορο γκολ και το πέτυχε 
πριν καν συμπληρωθεί το 

πρώτο πεντάλεπτο. Μόλις 
στο 3’ από εκτέλεση φάουλ 
του Αϊτόρ από τα αριστε-
ρά (φάουλ που κέρδισε ο 
Γκάνεα από τον Βρακά), ο 
Μάρκοβιτς έκανε κάκιστη 
έξοδο, «έχασε» εντελώς 
τη φάση κι ο Βέρμπιτς που 
καιροφυλαχτούσε στο πίσω 
δοκάρι, με κεφαλιά έκανε 
το 1-0 για τους «πράσι-
νους».

Στο 9’ η επιμονή του Πα-
λάσιος που «έσωσε» μία 

χαμένη μπαλιά, έβγαλε τον 
Αϊτόρ σε θέση βολής, όμως 
το τελείωμα του Ισπανού 
μεσοεπιθετικού έφυγε 
πάνω από τα δοκάρια του 
Μάρκοβιτς.

Στο 26’ ο Λεβαδειακός είχε 
την πρώτη δική του μεγάλη 
στιγμή στον αγώνα, όταν 
από φάουλ του Μπελμόντ 
από τα δεξιά, ο Βινίσιους 
σηκώθηκε ψηλότερα και 
πήρε την κεφαλιά, αλλά ο 
Μπρινιόλι έδιωξε εντυπω-

σιακά σε κόρνερ, με εξαιρε-
τική εκτίναξη.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε 
να… χαϊδεύει το «γκάζι» 
μετά το 30’ και στο 33’ από 
ωραία συνεργασία των Αϊ-
τορ-Παλάσιος και γύρισμα 
του Αργεντινού, το τελείω-
μα του Ισπανού άσου έφυ-
γε πολύ πάνω από τα δοκά-
ρια του Μάρκοβιτς.

Στην εκκίνηση του δευτέ-
ρου ημιχρόνου ο Λεβαδει-
ακός κράτησε περισσότερο 
την μπάλα, δυσκολεύοντας 
τον Παναθηναϊκός στην κυ-
κλοφορία του και είχε δύο 
άστοχα τελειώματα με τον 
Βρακά, ενώ στο 66’ ο Πα-
λάσιος δεν πλάσαρε δυνα-
τά στο γύρισμα του Αϊτόρ, 
με αποτέλεσμα να μπλοκά-
ρει εύκολα ο Μάρκοβιτς.

Στο 72’ από καλοχτυπημένο 
κόρνερ του Τσέριν, ο Σάρλια 
έπιασε την καρφωτή κεφα-
λιά που πέρασε πολύ λίγο 
πάνω απ’ τα δοκάρια του 
Λεβαδειακού. Επτά λεπτά 
αργότερα από καταπληκτι-
κό συνδυασμό των Κουρ-
μπέλη και Παλάσιος που 

άλλαξαν δύο φορές την 
μπάλα σε πολύ μικρό χώρο, 
ο Αργεντινός άσος βρέθη-
κε σε θέση βολής, όμως το 
τελείωμά του από δύσκολη 
θέση πήγε στην εξωτερική 
πλευρά των δικτύων.

Κίτρινες: Ρουμπέν – Βι-
νίσιους, Βρακάς, Χάμοντ, 
Μπελμόντ, Βήχος

Κόκκινες: Βινίσιους 
(90’+2)θηναικοσ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, 
Κώτσιρας, Σάρλια, Πούγ-
γουρας, Γκάνεα (82’ Σά-
ντσες), Κουρμπέλης, Τσέριν, 
Παλάσιος, Αϊτόρ, Βέρμπιτς 
(61’ Ρουμπέν), Σπόραρ (90’ 
Ιωαννίδης).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάν-
νης Ταουσιάνης): Μάρ-
κοβιτς, Κωνσταντινίδης, 
Μπάχανακ, Βινίσιους, Βή-
χος, Μεχία, Μπελμόντ (82’ 
Βουτσάς), Χάμοντ (46’ 
Μουτίνιο), Βράκας (66’ 
Νίκας), Λούα Λούα (46’ 
Σκβάρκα), Δούμτσιος.
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Τρίτη νίκη και κορυφή για τον Παναθηναϊκό, 
1-0 τον Λεβαδειακό

Με μεγάλο πρωταγω-
νιστή τον Πεπ Μπιέλ ο 
Ολυμπιακός επέστρεψε 
το Σάββατο στις νίκες, 
στο πλαίσιο της 3ης 
αγωνιστικής της Super 
League, αφήνοντας 
πίσω του το στραβοπά-
τημα στην Τρίπολη.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός 
πραγματοποίησε εξαιρετική 
εμφάνιση στο ντεμπούτο 
του με τους πρωταθλητές 
Ελλάδας, και έχοντας μία 
ασίστ κι ένα γκολ απένα-
ντι στον Ιωνικό, συνέβαλε 
τα μέγιστα στην επικράτη-
ση με 3-1 της ομάδας του 
Πειραιά επί των Νικαιωτών 

στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το πρώτο γκολ των ερυ-
θρόλευκων το πέτυχε ο 
Μπουχαλάκης (17'), ενώ 
ο Ελ Αραμπί με εύστοχο 
χτύπημα πέναλτι στις καθυ-
στερήσεις διαμόρφωσε το 
τελικό σκορ. Για τους φιλο-
ξενούμενους είχε μειώσει 

σε 2-1 στο 49, ο Μεντόσα 
με απευθείας εκτέλεση φά-
ουλ.

Δοκάρι στο 9' είχε για τους 
Πειραιώτες ο Ραντζέλοβιτς, 
ο οποίος κέρδισε το πέναλτι 
της ομάδας του λίγο αργό-
τερα.

Ο αγώνας

Οι «ερυθρόλευκοι» ναι μεν 
μπήκαν με ενθουσιασμό 
στο ματς, απόρροια και της 
μεγάλης μεταγραφής του 
Μαρσέλο, ωστόσο ήταν 
ασύνδετοι. Μάλιστα, ο Ιω-
νικός ήταν αυτός που απεί-
λησε πρώτος, στο 11’, αλλά 
το σουτ του Βασίλη Μάντζη 
ήταν άστοχο.

Έξι λεπτά μετά, όμως, οι 
γηπεδούχοι προηγήθηκαν, 
όταν από κόρνερ του Μπι-
έλ, η μπάλα στρώθηκε στον 
Μπουχαλάκη που με τεχνι-
κό σουτ άνοιξε το σκορ. Ο 
Ολυμπιακός πίεσε αλλά οι 
φιλοξενούμενοι κρατούσαν 
σχετικά εύκολα.

Κι αν ο Ρομαό ήταν πιο ψύ-
χραιμος στο 40’, θα μπο-
ρούσε να κάνει τη ζημιά 
στην πρώην ομάδα του. Στο 
τέλος του πρώτου μέρους, 
όμως, η ατομική ποιότητα 
του Μπιέλ και του Χουάνγκ 
Ουί Τζο, έδωσαν τη δυνα-
τότητα στον Ισπανό μεσοε-
πιθετικό να πετύχει το παρ-
θενικό του γκολ με τους 
Πειραιώτες για το 2-0.

Με το ξεκίνημα του δευτέ-
ρου ημιχρόνου, ο Ιωνικός 
ευτύχησε να μειώσει. Το 
φάουλ του Μεντόσα στο 
49’ ήταν «άπιαστο» για τον 
Τόμας Βατσλίκ, αλλά και το 
πρώτο φετινό για την ομά-
δα του Δημήτρη Σπανού.

Στο 53’, όμως, ο Τσέχος 
τερματοφύλακας του Ολυ-
μπιακού απέτρεψε την 
ισοφάριση στην καρφωτή 
κεφαλιά του Μάντζη. Στο 

56’ ο Ουί Τζο αστόχησε 
προ κενής εστίας, έπειτα 
από ωραία ενέργεια του 
Κόνραντ ντε λα Φουέντε 
με το ρυθμό να πέφτει στη 
συνέχεια.

Στο 90’, από πάσα του 
Χουάνγκ Ιν-Μπέομ, ο Λα-
ζάρ Ραντζέλοβιτς τράνταξε 
με δεξί σουτ το οριζόντιο 
δοκάρι του Χουτεσιώτη. 
Στο τέταρτο λεπτό των κα-
θυστερήσεων, ο Γιώργος 
Βαλεριάνος τράβηξε την 
μπλούζα του Ραντζέλοβιτς 
εντός περιοχής, με τον Ελ 
Αραμπί να ευστοχεί για το 
τελικό 3-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτα-
σαν τους επτά βαθμούς και 
απέκτησαν ψυχολογία για 
την πρεμιέρα των ομίλων 
του Europa League κό-
ντρα στη Ναντ (Πέμπτη 8/9, 
22:00 – «Μποζουάρ), ενώ ο 
Ιωνικός πήρε πάλι το χειρο-
κρότημα αλλά όχι βαθμό.

Κίτρινες: Βαλεριάνος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος 
Κορμπεράν): Βατσλίκ, 
Μπουχαλάκης, Ουί Τζο (60’ 
Ελ Αραμπί), Μασούρας (66’ 
Ραντζέλοβιτς), Μπιελ (75’ 
Εμβιλά), Μπα, Αβιλα (66’ 
Ρέτσος), Ιν-Μπέομ, Ντε λα 
Φουέντε (75’ Ροντρίγκες), 
Μανωλάς, Ρέαμπτσιουκ.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης 
Σπανός): Χουτεσιώτης, 
Αντούνες, Μεντόσα, Βαλε-
ριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, 
Ρομαό, Μίλο (82’ Κάνιας), 
Φαντιγκά (46’ Μάσας), Αο-
σμαν, Μάντζης (83’ Ιωαννί-
δης).

Eπέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός νικώντας 
με 3-1 τον Ιωνικό και κορυφαίο τον Μπιέλ!


