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των Δικηγορικών 

Συλλόγων Ελλάδος
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και φορείς σε συνάντηση

στο Ιμαρέτ

Σύσκεψη φορέων στον Δήμο 
Παγγαίου παρουσία

Πλακιωτάκη-Ζαχαράκη
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Αλεξανδρούπολη 
Χτυπούσε και 

απειλούσε
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σύζυγό του

Τρίτη νίκη για 

την Εθνική στο 

Ευρωμπάσκετ
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Το αυστηρό μήνυμα σε Ερντογάν

21 ΜΈΤΡΑ 
ΣΤΉΡΙΞΉΣ
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Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

“Στεκόμαστε με σεβασμό 
μπροστά σε εκείνους που 
έβαλαν τα θεμέλια για μια 
πιο σταθερή Ελλάδα”.
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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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Η σκοπιμότητα της Τουρκίας

Υπάρχει ένα πολύ κακό σε-
νάριο. Η τοξικότητα και η 
λεκτική βία που εκπέμπε-
ται σταθερά πλέον από την 
Αγκυρα να αποτελεί μέρος 
ενός σχεδίου του οποίου 
ένα από τα βασικά επόμε-
να στάδια είναι μια κρίση 
που θα περιλαμβάνει και 
μια υψηλής έντασης και 
διακυβεύματος στρατιωτι-
κή αντιπαράθεση. Αυτή η 
καθημερινή επιθετικότητα, 
οι απροκάλυπτες απειλές, 
η έξαψη των εθνικιστικών 
αντανακλαστικών μιας με-
ρίδας της τουρκικής κοινής 
γνώμης δεν μπορεί πλέον 
να ερμηνευθεί μόνο στο 
πλαίσιο εσωτερικών πολι-
τικών επιδιώξεων και ανα-
γκών. Προφανώς, ο Τούρ-
κος πρόεδρος χρειάζεται το 
ακροατήριο του Μπαχτσελί 
και θα συνεχίζει να το ερε-
θίζει.

Ομως, αυτή η σκοπιμό-
τητα δεν είναι αρκετή για 
να εξηγήσει τη συγκυρία. 
Ακόμη και μετά την εισβο-
λή στην Κύπρο, στα Ιμια ή 

στην περίπτωση του εγκλη-
ματικού χειρισμού της υπό-
θεσης Οτσαλάν, η Αγκυρα 
δεν εγκατέλειψε τη διπλω-
ματική –έστω υψηλότατων 
τόνων– γλώσσα.

Για τους ρέκτες των ιστο-
ρικών αναλογιών, της να-
ζιστικής εισβολής στην 
Πολωνία προηγήθηκε και 
τη συνόδευσε μια επιθετι-
κή προπαγάνδα ψεύδους 
περί πολωνικών επιθέσε-
ων με θύμα τη γερμανική 
εθνοτικά κοινότητα της 
χώρας (Volksdeutschen). 
Της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία και το 2014 και 
το 2022 προηγήθηκε μια 
σταθερή εκπομπή προπα-
γάνδας περί ναζί στο Κίεβο. 
Και βεβαίως δεν πρέπει να 
ξεχνάμε και το τι προηγή-
θηκε των Σεπτεμβριανών 
του 1955.

Η τουρκική τακτική επιχει-
ρεί να διαμορφώσει ένα 
πλαίσιο στο οποίο η Ελ-
λάδα περιγράφεται ως ο 
επιτιθέμενος και ως πιόνι 

των εχθρών της Τουρκίας. 
Κατά σύμπτωση όλοι αυ-
τοί εντοπίζονται στη Δύση. 
Επαναπροωθεί πρόσφυγες 
και μετανάστες σε στεριά 
και θάλασσα, φιλοξενεί και 
εκπαιδεύει τρομοκράτες, 
προσφέρει προστασία σε 
πραξικοπηματίες, παρενο-
χλεί τα τουρκικά μαχητι-
κά και πάνω από όλα έχει 
καταλάβει τουρκικά νησιά 
πριν από 20 χρόνια και έχει 
στρατιωτικοποιήσει τα νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαί-
ου, τα οποία θα χάσει όταν 
η Τουρκία «θα έλθει μια 
νύχτα».

Το χειρότερο σε μια έτσι 
κι αλλιώς οριακή, όπως 
εξελίσσεται, διπλωματική 
κατάσταση είναι ότι η κα-
θημερινή προπαγάνδα και 
η αναπαραγωγή της μπορεί 
να γίνει αντιληπτή ως ρε-
αλιστική αποτύπωση. Στο 
ενδεχόμενο μιας ομαδικής 
παράκρουσης, μια κατα-
σκευασμένη εικόνα αντιμε-
τωπίζεται πιο εύκολα απ’ 
ό,τι πιστεύουν κάποιες και 
κάποιοι ως «πραγματική».

Την ίδια στιγμή, υπάρχει μια 
γεωπολιτική πραγματικότη-
τα που ίσως αλλάζει ταχύ-
τατα και δεν είναι καθόλου 
εικονική. Για το καθεστώς 
Ερντογάν η Δύση δεν εί-
ναι πλέον –και μάλλον 
δεν ήταν ποτέ– το πλαίσιο 
αναφοράς της τουρκικής 
κοινωνικής, πολιτικής, πο-
λιτισμικής, ακόμη και οικο-
νομικής εξέλιξης. Πέρα από 
τις γνωστές (νεο)οθωμα-

νικές αυτοκρατορικές αυ-
ταπάτες, για την ελίτ που 
κυβερνάει τη χώρα εδώ και 
είκοσι χρόνια η Τουρκία εί-
ναι ένα «Κεντρικό Κράτος» 
(Central State) που δεν πε-
ριορίζεται στις επιλογές και 
προτιμήσεις της από κανέ-
να θεσμικό ή άλλο γεωπο-
λιτικό περιορισμό. Η συμ-
μετοχή της στο ΝΑΤΟ είναι 
σημαντική για τα μέλη του, 
αλλά για την Τουρκία είναι 
χρήσιμη στον βαθμό που 
αναγνωρίζεται η αυτονομία 
της. Οι σχέσεις με τη Ρωσία 
του Πούτιν είναι απόδειξη, 
από τη μία, στρατηγικής 
χειραφέτησης και, από την 
άλλη, μοχλός πίεσης στη 
Δύση. 

Η Ουάσιγκτον και αρκετές 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
πασχίζουν να ισορροπή-
σουν μεταξύ μιας Τουρκίας 
που δεν εμπιστεύονται και 
δεν ελπίζουν στη συμμαχική 
συμπόρευση (βλ. Ουκρανία, 
Λιβύη, Συρία), αλλά και δεν 
είναι καθόλου έτοιμες να τη 
δουν να συμμαχεί με τη βα-
σική της απειλή. Για τις δυ-
τικές ελίτ, η ελπίδα είναι ότι 
οι εκλογές θα λύσουν αυτό 
το αφόρητο δίλημμα.

Ο πρόεδρος Ερντογάν προ-
φανώς και εκμεταλλεύεται 
αυτή τη στρατηγική πα-
ράλυση που προκαλεί το 
τουρκορωσικό «παίγνιο». 
Για τη Μόσχα, η Τουρκία 
είναι χρήσιμη ως μέλος της 
Δύσης και του ΝΑΤΟ. Ως 
ένας παράγοντας που θα 
υπονομεύει συνεχώς τη συ-

νοχή της και θα πιέζει την 
Ελλάδα, στην οποία αρκε-
τοί στη Δύση επενδύουν 
ως σημαντικό κομμάτι στο 
παζλ της δυτικής στρατη-
γικής ανάσχεσης του ρωσι-
κού αναθεωρητισμού.

Πέρα από τη γεωπολιτική 
συγκυρία, για το καθεστώς 
Ερντογάν η Ρωσία του 
Βλαδίμηρου Πούτιν έχει 
και πολιτισμικά χαρακτηρι-
στικά. Στον νέο κόσμο που 
αναδύεται, η Τουρκία του 
Ερντογάν έχει ήδη ταχθεί 
με το μέτωπο των «ανε-
λεύθερων δημοκρατιών» 
(illiberal democracies). 
Εκεί όπου οι «ηγέτες» δεν 

φεύγουν έπειτα από εκλο-
γές.

ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ*
* Ο κ. Κώστας Υφαντής είναι 
καθηγητής Διεθνών Σχέσε-
ων και διευθυντής του ΙΔΙΣ, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το κόστος διαβίωσης «συνθλίβει» τα νοικοκυριά
Μέχρι στιγμής, η ενερ-
γειακή πολιτική της 
Ε.Ε. έχει αποτύχει στην 
υπόσχεσή της να παρέ-
χει καθαρή, αξιόπιστη 
και οικονομικά προσιτή 
ενέργεια.

Μέχρι στιγμής, η ενεργει-
ακή πολιτική της Ε.Ε. έχει 
αποτύχει στην υπόσχεσή 
της να παρέχει καθαρή, αξι-
όπιστη και οικονομικά προ-
σιτή ενέργεια. Εχει δώσει 
στην Ευρώπη την πιο ακρι-
βή ενέργεια στον κόσμο. 
Δυστυχώς η προστασία 
των καταναλωτών, η ασφά-
λεια του εφοδιασμού και η 
συγκράτηση των τιμών δεν 
ήταν μέχρι τώρα κυρίαρχοι 
στόχοι για την Ε.Ε.

Οι τιμές του φυσικού αερί-
ου στην ηπειρωτική Ευρώ-
πη είναι επί του παρόντος 
πάνω από 14 φορές μεγα-
λύτερες από τον μέσο όρο 
της τελευταίας δεκαετίας. 
Πρόσφατα η τιμή του φυσι-
κού αερίου έφτασε τα 290 
δολάρια ανά μεγαβατώρα, 
που αντιστοιχεί περίπου σε 
490 δολάρια το βαρέλι σε 
ισοδύναμη βάση πετρελαί-
ου.

Η κρίση του κόστους δι-
αβίωσης επιδεινώνει τις 
εισροές της πρωτογενούς 

παραγωγής, όπου μόνον οι 
ζωοτροφές και τα λιπάσμα-
τα αυξήθηκαν κατά 83% 
και 179% αντίστοιχα τον 
τελευταίο χρόνο.

Η λειψυδρία έχει πλήξει πε-
ρισσότερο από το 60% της 
Ευρώπης. Εναν ασυνήθιστα 
ξηρό χειμώνα τον διαδέ-
χθηκε ένα ζεστό και ξηρό 
καλοκαίρι, έχοντας μειώσει 
τη στάθμη των ποταμών σε 
επίπεδα-ρεκόρ, με αποτέ-
λεσμα τα φορτηγά πλοία 
να πρέπει να μειώνουν τα 
φορτία τους.

Η αύξηση των επιτοκίων θα 
κοστίσει σε πολλούς δανει-
ολήπτες πολύ περισσότερο 
απ’ ό,τι η αύξηση των λογα-
ριασμών ενέργειας κυρίως 
για τα στεγαστικά δάνεια 
με κυμαινόμενο επιτόκιο, τα 
οποία συνηθίζονται και στη 
χώρα μας.

Τα τελευταία περίπου είκο-
σι χρόνια η Ευρώπη μειώνει 
την εξάρτησή της από τα 
ορυκτά καύσιμα (ιδιαίτερα 
τον άνθρακα) και κλείνει 
πυρηνικά εργοστάσια προ-
κειμένου να επιτύχει τους 
κλιματικούς στόχους της. 
Γι’ αυτούς τους λόγους, τα 
ευρωπαϊκά έθνη εξαρτώ-
νται ολοένα και περισσό-
τερο από το ρωσικό φυσι-
κό αέριο, αλλά η εισβολή 

της Ρωσίας στην Ουκρανία 
απλώς υπογράμμισε τον 
κίνδυνο της ενεργειακής 
ασφάλειας της Ευρώπης 
λόγω της υπερβολικής 
εξάρτησης από έναν μη φι-
λικό πάροχο ενέργειας.

Περαιτέρω πρόβλημα στις 
ευρωπαϊκές αγορές ενέρ-
γειας δημιουργεί ο τρόπος 
με τον οποίο λειτουργεί το 
σύστημα τιμολόγησης της 
ενέργειας της Ε.Ε. Το κό-
στος χονδρικής ηλεκτρικής 
ενέργειας αντικατοπτρίζει 
την τιμή της τελευταίας μο-
νάδας ενέργειας που αγο-
ράστηκε μέσω δημοπρασι-
ών που πραγματοποιούνται 
στα κράτη-μέλη. 
Ο κύριος λόγος που οι 
ευρωπαϊκές αγορές ενέρ-
γειας είναι δομημένες με 
αυτόν τον τρόπο είναι για 
να λαμβάνουν όλοι οι προ-
μηθευτές στην αγορά (συ-
μπεριλαμβανομένων των 
φθηνότερων αιολικών ή 
ηλιακών εγκαταστάσεων) 
την τιμή που πληρώνεται 
για την πιο ακριβή πηγή 
ενέργειας που γίνεται απο-
δεκτή στις δημοπρασίες. 
Είναι ένας έμμεσος τρόπος 
επιδότησης των εγκατα-
στάσεων εντάσεως κεφα-
λαίου αυτών των τεχνολο-
γιών.

Χρειάζεται άμεση αύξη-

ση της παραγωγής ενέρ-
γειας για να μειωθούν οι 
τιμές.

Το φυσικό αέριο απαιτείται 
για να διασφαλιστεί ότι πα-
ρέχεται αρκετή ενέργεια για 
την κάλυψη της επιπλέον 
ζήτησης που δημιουργούν 
τα κενά της ηλιακής και 
της αιολικής παραγωγής. 
Ακόμη και σε χώρες όπως η 
Γαλλία, όπου η φθηνότερη 
πυρηνική ενέργεια παρέχει 
περίπου το 70% της ηλε-
κτρικής ενέργειας, οι τιμές 
του φυσικού αερίου εξακο-
λουθούν να διαμορφώνουν 
τη χονδρική τιμή της ηλε-
κτρικής ενέργειας. Ετσι, κα-
θώς αυξάνεται η τιμή του 
φυσικού αερίου αυξάνεται 
και η τιμή του ηλεκτρισμού 
και τροφοδοτείται ο πλη-
θωρισμός κόστους παρα-
γωγής.

Ο πληθωρισμός κόστους 
παραγωγής χρειάζεται 
άμεση παραγωγή ορυκτών 
καυσίμων για να μειωθεί. 
Αλλά χωρίς περισσότερες 
επενδύσεις και εξερεύνηση, 
είναι απίθανο να υπάρξει 
επαρκής προσφορά μεσο-
πρόθεσμα για την κάλυψη 
της ζήτησης.

Εκτιμάται ότι έχουν ανα-
βληθεί ή ακυρωθεί επεν-
δύσεις περίπου ενός τρισ. 

δολαρίων τα τελευταία 
χρόνια, με ένα μεγάλο μέ-
ρος αυτών να σχετίζεται με 
τις πολιτικές της ESG και 
της πράσινης ενέργειας.

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, βλέποντας 
το λάθος των πολιτικών, 
ψήφισε νόμο που χαρακτη-
ρίζει το φυσικό αέριο και 
την πυρηνική ενέργεια βι-
ώσιμες μορφές. Πολύ λίγα 
όμως μπορούν να γίνουν 
για να επιταχυνθεί άμεσα 
οποιαδήποτε μετάβαση από 
τα ορυκτά καύσιμα. 

Οι μικροπυρηνικοί αντι-
δραστήρες χρειάζονται 
τουλάχιστον μία δεκαετία 
για να ολοκληρωθούν. Η 
λειτουργία ηλεκτρικών δι-
κτύων, έχοντας ως βασικά 
φορτία ηλιακή και αιολική 
ενέργεια, θα απαιτήσει τε-
χνολογικές ανακαλύψεις 
στην αποθήκευση ηλεκτρι-
κής ενέργειας και εξίσου 
θα απαιτήσει τεράστια 
εξόρυξη λιθίου, νικελίου, 
κοβαλτίου και χαλκού, που 
θα αυξήσει ακόμα περισσό-
τερο τις τιμές.

Υπάρχουν ενεργειακά απο-
θέματα στη χώρα μας και 
σε άλλες Ε.Ε. χώρες που θα 
μπορούσαν να εξορυχθούν. 
Μπορεί να υποστηριχθεί ότι 
πρόσθετες εκπομπές CO2 

από ευρωπαϊκές πηγές 
απλώς θα αντικαθιστούσαν 
τις ρωσικές εκπομπές CO2 
και ότι η εξόρυξη ορυκτών 
καυσίμων στην Ευρώπη 
πιθανότατα θα τηρούσε 
υψηλότερα περιβαλλοντι-
κά πρότυπα από αυτά που 
εφαρμόζονται σε μέρη 
όπως η Ρωσία.

Δεν λύνεται το πρόβλημα 
με τον τρόπο που οι ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις προ-
σπαθούν μέσω κρατικής 
χρηματοδότησης (δηλαδή 
δανείζονται χρήματα αυξά-
νοντας το δημόσιο χρέος) 
για τη μείωση των αυξανό-
μενων λογαριασμών ενέρ-
γειας επιδοτώντας τους 
παραγωγούς ή μεταφέρο-
ντας χρήματα στους πολί-
τες για να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς τους. 
Οι κινήσεις αυτές δεν αυ-
ξάνουν την παραγωγή 
ενέργειας, οπότε η ακριβή 
ενέργεια θα οδηγήσει σε 
ύφεση πολλές οικονομίες. 
Χρειάζεται άμεση αύξηση 
της παραγωγής για να μει-
ωθούν οι τιμές.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ*
* Ο κ. Γιώργος Ατσαλάκης 
είναι αναπληρωτής καθηγη-
τής Πολυτεχνείου Κρήτης, 
Εργαστήριο Ανάλυσης Δε-
δομένων και Πρόβλεψης.
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Καβάλα
Eπίτιμος δημότης Καβάλας ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Στην Αναγόρευση του 
Μακαριωτάτου Μητρο-
πολίτου Κιέβου και Πά-
σης Ουκρανίας και του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπί-
σκοπου Αθηνών και Πά-
σης Ελλάδος Ιερώνυμου 
σε επίτιμους δημότες 
Καβάλας προχωρησε ο 
Δήμος Καβάλας το πρωί 
της Τρίτης 6 Σεπτεμβρί-
ου 2022 στην μεγάλη 
Λέσχη Καβάλας.

Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη 
Εκδήλωση Επιμελητηρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Ο Πρόεδρος και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Επιμελητηρίου 
Καβάλας, υποδεχθηκαν 
στο αρχαιολογικο μου-
σειο της Καβαλας την 
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου την 
Αυτού Θειοτάτης Πανα-
γιότητος του Οικουμε-
νικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου και του 
Μακαριωτάτου Μητρο-
πολίτου Κιέβου και πά-
σης Ουκρανίας κ.κ. Επι-
φανίου.

Συνάντηση Υπουργού τουρισμού με τουριστικούς
φορείς της Π.Ε Καβάλας

Συνάντηση με τους του-
ριστικούς φορείς της Π.Ε 
Καβάλας πραγματοποί-
ησε το μεσημέρι της Τε-
τάρτης 7 Σεπτεμβρίου, 
η Υπουργός Τουρισμού, 
κ. Σοφία Ζαχαράκη, στο 
Επιμελητήριο της Καβά-
λας.
Στην συνάντηση αυτή 
η κ. Ζαχαράκη  συζήτη-
ση με τους φορεις για 
τον τουρισμό της κρου-
αζιερας, τον εποχιακό 
τουρισμο, τον θρησκευ-
τικό τουρισμό και τον 

ιαματικο τουρισμό ενώ 
άκουσε τα ζητήματα που 
απασχολούν τους τουρι-
στικούς φορείς της Κα-
βάλας και τις προτάσεις 
που αυτοί έκαναν.
Στο τέλος δήλωσε πως 
πολλά εξ αυτών που 
άκουσε ήδη πραγματο-
ποιούνται και πως πολλά 
σ προτάσεις ακούστηκαν 
ενδιαφέρον και θα προ-
χωρήσει στην υλοποίηση 
τους ώστε να στηρίξει 
όλες τις επιχειρήσεις.

Μπακογιάννη-Παναγιωτόπουλος και φορείς σε συνάντηση 
στο Ιμαρέτ

Ιδιωτική Συνάντηση πραγ-
ματοποιείται αυτή την 
ώρα (12:20) στο Ιμαρέτ 
της Καβάλας παρουσία 
της Προέδρου της Δια-
κομματικής Επιτροπής για 
την Θράκη Ντόρας Μπα-
κογιάννη, του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας Νίκου 
Παναγιωτόπουλου και 
άλλων φορέων.

Το παρών επίσης δίνουν 
οι Ρουσόπουλος και Και-
ρίδης.
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Μία συγκινητική εκδήλωση 
για τη μικρασιατική κατα-
στροφή με τίτλο θυμάμαι 
και τιμώ διοργανώθηκε 
από τον πολιτιστικό και και 
αιμοδοτικός σύλλογος 
ακροβουνίου, ενώ, παράλ-

ληλα έγιναν τα αποκαλυ-
πτήρια του μνημείου. Αρ-
χικά εψάλη επιμνημόσυνη 
δέηση χοροστατούντος 
του Μητροπολίτη ελευθε-
ρουπόλεως ενώ κεντρικός 
ομιλητής ήταν ο ιστορικός 

ερευνητής Θεόδωρος λυ-
μπεράκης. Η εκδήλωση πε-
ριλαμβάνε προβολή βίντεο, 
χορούς από τα τμήματα του 
συλλόγου αλλά και από 
τον πολιτιστικό σύλλογο το 
«πράβι».

Ακροβούνι
Αποκαλυπτήρια Μνημείου της Μικρασιατικής Καταστροφής

Σύσκεψη φορέων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγγαίου παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη αλλά και της Υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη.

Σύσκεψη φορέων στον Δήμο Παγγαίου
παρουσία Πλακιωτάκη-Ζαχαράκη

Δράμα 
45ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

30 ταινίες μικρού μήκους 
απαρτίζουν το εθνικό δι-
αγωνιστικό πρόγραμμα 
του 45ου Διεθνούς Φε-
στιβάλ ΤαινιώνΜικρού 
Μήκους Δράμας, που 
φέτος διεξάγεται από τις 
5-11 Σεπτεμβρίου.

Σχεδόν οι μισές (15) φέ-
ρουν την υπογραφή γυ-
ναικών δημιουργών. Ση-
μειώθηκε μάλιστα νέο 
ρεκόρ συμμετοχών, κα-
θώς υποβλήθηκαν συ-
νολικά 285 ταινίες. Το 
φετινό εθνικό πρόγραμμα 
ποικίλει τόσο σε θεματική 

(LGBT, πανδημία, απώλεια, 
παραβατικότητα, κτλ.) όσο 
και σε αισθητικές τάσεις.
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Επίτιμος Δημότης Νέστου ο Οικουμενικός Πατριαρχής 
Βαρθολομαίος

Στο δήμο Νέστου βρέ-
θηκε το πρωί της  Δευ-
τέρας 5 Σεπτεμβρίου 
2022 ο Παναγιώτατος  
Οικουμενικός Πατρι-
άρχης Βαρθολομαίος 
και ο Μακαριωτάτος 
Μητροπολίτης Κιέ-
βου  οπου και σε μια 
επιστήμη τελετή θα 
ανακηρυχθούν σε επί-
τιμους δημότες του 
Δήμου Νέστου.

Παράλληλα, θα πραγμα-
τοποιηθεί αμέσως μετα 
και η παρουσίαση του 
λευκώματος «Ιερά Θεο-
λογική Σχολή της Χάλ-
κης-50 χρόνια σιωπής, 
προσμονής, ελπίδας».

Σύσκεψη φορέων παρουσία Πλακιωτάκη-Ζαχαράκη
Σύσκεψη φορέων στη 
Χρυσούπολη του Δήμου 
Νεστου.

Το παρόν στη σύσκεψη 
δίνει ο Υπουργός Ναυ-
τιλίας Γιάννης Πλακιω-
τάκης και Υφυπουργός 
Τουρισμού Σοφία Ζαχα-
ράκη.

Το λόγο έλαβαν φορείς 
οι οποίοι εξέφρασαν τα 
προβλήματα προς τους 
δύο υπουργούς αλλά και 
ο δήμαρχος Νέστου Σάβ-
βας Μιχαηλίδης σχετικά 
με το λιμάνι της Κερα-
μωτής.

Παράπονα παράκτιων αλιέων για το Λιμάνι και τα μπλε 
καβούρια

Τα Παραπονα τους εξε-
φρασαν προς Πλακιω-
τακη και Ζαχααράκη οι 
παρακτειοι αλιεις για την 
κατασταση του σημειου 
που βρισκονται στο Λι-
μανι για την υπαρξη πολ-
λων δελφινιων αλλα και 
τα μπλε καβουρια που 
τρωνε τα ψαρια.
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Η εφημερίδα μας φιλοξενεί  στην έκδοση της αυτή και στην συνέχεια μια σειρά κειμένων που θα αφορούν την νεότερη 
τοπική ιστορία. Είναι από την έρευνα και αναζήτηση του Ερευνητή της τοπικής ιστορίας κ. Κώστα Π. Παπακοσμά 

αποτελούν δε το περιεχόμενο μια μεγάλης εργασίας που σύντομα θα εκδοθεί. Η εφημερίδα μας ευχαριστεί τον κ. Κώστα 
Π. Παπακοσμά για την ευγενική παραχώρηση των κειμένων αυτών για τους αναγνώστες του ΑΝΑΛΥΤΗ.

Ιστορίες στην ..όμορφη πόλη μας ..
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

  

Σεπτέμβριος μήνας των 
σχολείων και “κάθε 
κατεργάρης στον πά-

γκο του” όπως λέει και ο 
λαός μας.. Γυρίζουμε τον 
χρόνο πίσω .. 101.. χρόνια 
στην Καβάλα, λίγο πριν την 
έλευση των προσφύγων 
από την Ανατολή. Ο κα-
πνός δίνει μεροκάματα και 
ευμάρεια στην πόλη , έτσι 
έχουμε και ιδιωτικά σχο-

λεία . Η Καβάλα άλλωστε 
ήταν πρωτοπόρα από τα 
τέλη του 19ου αιώνα στην 
εκπαίδευση και στην πνευ-
ματική ζωή. Στο σωτήριο 
έτος 1921 στην Καβάλα 
λειτουργεί το “Ιδιωτικόν 
Λύκειο Μιχαήλ Ι. Καρυω-
τάκι” , στη φωτογραφία 
ο Έλεγχος διαγωγής και 
προόδου του μαθητή.

 Τυπωμένος στο τυπογρα-
φείο “Ο Εργάτης”. Η Κα-
βάλα είχε πολλά ιδιωτικά 
φροντιστήρια προετοιμα-
σίας για τα Πανεπιστήμια 
αλλά και εκμάθησης ξέ-
νων γλωσσών, άλλωστε 

οι καπνεμπορικοί οίκοι τα 
ναυτιλιακά πρακτορεία και 
οι ασφάλειες – αντιπρο-
σωπίες που υπήρχαν εδώ 
έδιναν θέσεις εργασίας 
με την γνώση μιας ξένης 
γλώσσας, όπως και η ανά-
γκη γνώσης αυτής στις 
εμπορικές συναλλαγές. Το 
2019 συμμετείχα στην δι-
οργάνωση μιας πολύ ενδι-
αφέρουσας έκθεσης στην 

Δημοτική Καπναποθήκη 
για την Ιδιωτική Εκπαίδευ-
ση στην Ελλάδα , δημιουρ-
γός και εμπνευστής της 
συγκέντρωσης ενός τερά-
στιου αρχειακού υλικού ο 
Καβαλιώτης Μαθηματικός 
και φροντιστής , που ζει 
στην Θεσσαλονίκη Γιώργος 
Κωνσταντάρας. Το Αρχείο 
των Φροντιστών είναι μια 
σημαντική παρακαταθήκη 
στην εκπαιδευτική ιστορία 
της χώρας μας και αξίζουν 
πολλά συγχαρητήρια στον 
αγαπητό φίλο Γιώργο Κων-
σταντάρα για την προσπά-
θεια του.

Η φωτογραφία ,από την 
εκδήλωση στην Καβάλα , 
τον Απρίλιο του 2019 . Ο 
Μητροπολίτης κ. Στέφανος 
με τον Γιώργο Κωνσταντά-
ρα και πίσω αριστερά ο 
Αργύρης Μυστακίδης πρό-
εδρος, τότε, του συλλόγου 
Φροντιστών στην Καβάλα .

ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Άρρηκτα δεμένο με την 
ιστορία της πόλης μας, 
το Λιμενικό Σώμα, οι Λι-
μενικές αρχές. Η Καβάλα 
ήταν από τις πρώτες πό-
λεις στην Ελλάδα που έγι-
νε Λιμεναρχείο, το 1919. 
Η προσφορά των ανδρών 
και γυναικών του Σώματος 
είναι μεγάλη στην πόλη, 
στην ναυσιπλοΐα στην προ-
στασία των θαλασσών, 
των ακτών αλλά και της 
ανθρώπινης ζωής. 

Πριν δυο χρόνια την 9η  
Σεπτεμβρίου του  2020, 
είχα την τιμή να μου απο-
νεμηθεί από το Λιμενικό 
Σώμα – Ελληνική Ακτο-
φυλακή τιμητική πλακέτα. 
Ευχαριστώ, για μια ακόμα 
φορά,  θερμά το Λιμενι-
κό Σώμα για την απονομή 
αυτής της αναγνώρισης 
και τής τιμητικής πλακέτας 
για την συμβολή μου στον 
εορτασμό των 100 χρόνων 
της Λιμενικής Υπηρεσίας 
στην Καβάλα, που είχε γί-
νει στην Καβάλα πριν δυο 
χρόνια. 

Η απονομή είχε γίνει από 
το τότε Λιμενάρχη Καβά-
λας Πλοίαρχο (Λ.Σ.) Σταύ-
ρο Ευαγγελίδη που μόλις 
είχε αναλάβει Λιμενάρ-
χης Θεσσαλονίκης αλλά 
και από τον Αντιπλοίαρχο 
(Λ.Σ.) Αθανάσιο Βρύζα που 
είχε αναλάβει Λιμενάρχης 
Καβάλας και παραμένει 
στην θέση αυτή.

Ο κ. Σπύρος Νικητάκης , 
που είχε υπηρετήσει  ως 
διοικητής στην Περιφερει-
ακή διοίκηση του Λιμενι-
κού Σώματος στην Καβάλα 
, πριν δέκα χρόνια και είχα 
συνεργαστεί στενά μαζί 
του με την θεσμική ιδιότη-
τα του Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού – Τουρισμού  
μου έγραψε πρόσφατα : 
“Τα θερμά μου συγχαρη-
τήρια Κώστα. Η πολύτιμη 
συμβολή σου όλα αυτά 
τα χρόνια στην προώθηση 
και εμπέδωση του ναυτι-
κού πνεύματος στον λαό 
της Καβάλας με τις πολυ-
σχιδείς δράσεις σου αλλά 
και η έμπρακτη υποστήριξή 
σου στο δύσκολο και απαι-
τητικό έργο που επιτελεί 
το Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Καβάλας και τα επαγγελ-
ματικά άρτια και αξιόλογα 
στελέχη που διαχρονικά το 
απαρτίζουν, είναι το ελά-
χιστο ευχαριστώ προς τον 
άνθρωπο που συνεχώς 
υπενθυμίζει πως όσο έχου-
με πλοία έχουμε κράτος”.  

 Στον αγαπητό κ. Σπύρο 

Νικητάκη είχα απαντήσει: 
“ Αγαπημένε μου Σπύρο 
τα λόγια σου με συγκι-
νούν. Γνωρίζεις την αγάπη 
μου για την γενέθλια μου 
πόλη αλλά και την μεγά-
λη μας Πατρίδα. Το ελά-
χιστο που μπορεί να κάνει 
κάποιος για τον τόπο μας. 
Χρέος τιμής στους προγό-
νους μας αλλά και στους 
σύγχρονους συνεχιστές 
στις θάλασσες μας. Στους 
υπερασπιστές του Αιγαίου. 
Το Λιμενικό Σώμα επιτελεί 
Εθνικό έργο και τα στελέχη 
του είναι άξια επαίνων για 
τον επαγγελματισμό την 
αυταπάρνηση στην υπε-
ράσπιση του καθήκοντος. 
Είναι τιμή για μένα που 
συνεργαστήκαμε από θε-
σμικές θέσεις. Είναι σημα-
ντικό που με τιμάς με την 
φιλία σου. Να είσαι καλά 
εσύ Σπύρο και η οικογέ-
νειά σου. Ελπίζω σύντομα 
να ανταμωθούμε..”.

ΤΑ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Στην φωτογραφία, Κα-
πνεργοστάσιο του Εθνικού 
Οργανισμού Καπνού στην 
Καβάλα. Στην “Μέκκα του 
Καπνού”, στα Καπνεργο-
στάσια επεξεργάζονταν τα 
φημισμένα καπνά ανατο-
λικού τύπου. Η ποικιλία, 
“Μπασμάς” κυριαρχούσε.

 Μεγάλα κτιριακά συ-
γκροτήματα είχαν χτιστεί 
για την επεξεργασία του 
καπνού. Μεταπολεμικά ο 
Ε.Ο.Κ. έκτισε τέτοια ερ-
γοστάσια στην πόλη στο 
κέντρο αλλά και στην ανα-
τολική περιοχή. Σήμερα με 
νέες χρήσεις στέκουν αγέ-
ρωχα, όπως αυτό της φω-
τογραφίας, στα ανατολικά 
της Καβάλας. Θα φιλοξε-
νήσει αρχαιολογικά ευρή-
ματα της περιοχής , που θα 
συντηρούνται εκεί από τις 
αρχαιολογικές υπηρεσίες 
της Εφορίας Καβάλας – 
Θάσου. Ακόμα και σήμερα 
τα μηχανήματα επεξεργα-
σίας του Καπνού , κατα-
σκευασμένα από Ελληνικά 
χέρια είναι στον χώρο.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Μια μέρα του Σεπτεμβρί-
ου και συγκεκριμένα ..την 
9 Σεπτεμβρίου του 1945 
η Καβάλα επανατοποθε-
τούσε στον Δημοτικό της 
Κήπο,  το Ηρώο της. Οφει-
λόμενη τιμή στους Ήρωες 
της πόλης.

Στον χώρο του Δημοτικού 
Κήπου βρίσκονταν από το 
1924 το Ηρώο της πόλης. 
Πρόκειται για το “Ηρώο” 
που βρίσκεται σήμερα 
στις Καμάρες. Το μαρμά-
ρινο λιοντάρι ξεκίνησε να 
κατασκευάζεται το 1923 
στη μνήμη των Καβαλιω-
τών που χάθηκαν στους 
απελευθερωτικούς αγώνες 
του Έθνους από το 1912-

1922.

Ο Δήμος Καβάλας, επί Δη-
μαρχίας Δημήτρη Μοσχο-
πουλίδη,  το 1924 θέλη-
σε να τιμήσει με το Ηρώο 
αυτό,  παράσταση "λιοντά-
ρι",  τους αγώνες των πο-
λιτών της πόλης. Η μαρμά-
ρινη κατασκευή, μαζί με το 
βάθρο είχε , τότε, συνολικά 
ύψους 3 μέτρα.

Στις πλευρές του αναγρά-
φονταν τα ονόματα των 
Ηρώων, που είναι: Βασι-
λειάδης Ζαχαρίας, Θεοδω-
ρίδης Γεώργιος, Ιορδάνου 
Γεώργιος Κραντωνέλλης 
Ελευθέριος, Μαρκατζής 
Γεώργιος, Ξυδάς Βασί-

λειος, Ολύμπιος Αριστο-
τέλης, Ράπτης Γεώργιος, 
Ρήγας Παρίσης, Ταβανιώ-
της Δημήτριος Ταντόγλου 
Μάνθος Τζήμας Νικόλαος 
, Τριανταφύλλου Τριαντά-
φυλλος, Τριγκόπουλος Νι-
κόλαος, Τσάτρας Κωνστα-
ντίνος.

Οι Βούλγαροι κατακτητές 
το καλοκαίρι του 1941 
μετέφεραν το Ηρώο, στο 
Περιγιάλι όπου είχαν το 
στρατόπεδο τους. Η ανα-
στήλωση του Ηρώου στην 

αρχική του θέση έγινε το 
1945, επί Δημαρχίας Μι-
χαήλ Λολίδη η επίσημη δε 
τελετή πραγματοποιήθηκε 
την 9η Σεπτεμβρίου 1945 
στον Δημοτικό Κήπο.

Πριν πενήντα ένα χρόνια , 
το 1971 η τότε δημοτική 
αρχή με δήμαρχο τον Ευ-
άγγελο Ευαγγελίου απο-
φάσισε να διαμορφώσει 
διαφορετικά τον Δημοτικό 
κήπο και να δημιουργή-
σει νέο μνημείο πεσόντων 
αλλά και άλλο άγαλμα (η 
φτερωτή Νίκη) . Το Λιοντά-
ρι μεταφέρθηκε στις Καμά-
ρες, όπου και εκεί ο χώρος 
διαμορφώθηκε , έκτοτε 
παραμένει εκεί. 

Η  φωτογραφία είναι από 
το έντυπο : “Οδηγός της 
Καβάλας”  που εξέδω-
σε μερικά χρόνια μετά, το 
1949,  ο δημοδιδάσκαλος 
Σταύρος Ρωμανιάς και ει-
κονίζει τον Μητροπολίτη 
Φιλίππων και Νεαπόλεως  
Χρυσόστομο να καταθέτει 
στεφάνι.

*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπα-
κοσμάς καταγράφει τη νεό-
τερη ιστορία της πόλη
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Τετάρτη 7 Σεπτεμβρί-
ου 2022, πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση στο 
Γραφείο του Δημάρχου 
Θάσου μεταξύ του Δη-
μάρχου Θάσου κ. Ελευ-
θέριου Κυριακίδη και 
του Γενικού Γραμματέα 
Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας & Νησιω-
τικής Πολιτικής κ. Μα-
νώλη Κουτουλάκη.

Η συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε στα πλαίσια επίσκε-
ψης του κ. Γενικού Γραμμα-
τέα Αιγαίου και Νησιωτικής 
στο Νησί της Θάσου.
Στην συνάντηση συμμε-
τείχαν επίσης ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Θάσου κ. Δημήτρι-
ος Μανίτσας, ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Θάσου κ. Δημήτριος Πιπί-
νης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ 
Θάσου κ. Κωνσταντίνος 
Μανίτσας, η Διοικητής του 
Α’ Λιμενικού Τμήματος Θά-
σου κα. Ευανθία Αλατά και 
ο Υποδιοικητής κ. Ανέστης 
Μουρατίδης.

Συζητήθηκαν αναλυτικά ζη-
τήματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής που 
αφορούν τη Θάσο και ει-
δικότερα θέματα που αφο-
ρούν τις λιμενικές εγκα-
ταστάσεις αλλά και την 
πορθμειακή διασύνδεση 
της Νήσου με την ηπειρω-
τική Χώρα.

Ο Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτι-
κής Πολιτικής κ. Μανώλης 
Κουτουλάκης ανακοίνωσε 
την υπογραφή απόφασης 

για την επιχορήγηση του 
Δήμου Θάσου μέχρι του 
ποσού των 198.400,00€, 
συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%, για την υλοποί-
ηση του έργου: «Αντικατά-
σταση τμημάτων εξωτερι-
κού δικτύου ύδρευσης του 
οικισμού Αγίου Γεωργίου 
Θάσου (Φάση Β’)», χρη-
ματοδότηση που αποτελεί 
συνέχεια επιχορήγησης 
195.920,00€ Δήμου Θά-
σου το 2021 για το έργο 
“Αντικατάσταση τμημάτων 
εξωτερικού δικτύου ύδρευ-
σης του οικισμού Αγίου Γε-
ωργίου Θάσου ”(Φάση Α’), 
έργο για το οποίο έχει ήδη 
υπογραφεί η σύμβαση και 
βρίσκεται στο στάδιο της 
έναρξης της υλοποίησής 
του.

Μετά το πέρας της συνά-

ντησης ο Γ.Γ. Αιγαίου & 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. 
Μανώλης Κουτουλάκης 
πραγματοποίησε περιοδεία 
σε λιμενικές εγκαταστάσεις 
της Θάσου.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου 
κ. Ελευθέριος Κυριακίδης 
δήλωσε τα εξής:

«Ευχαριστούμε θερμά τον 
Γενικό Γραμματέα Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Μανώλη Κουτουλάκη 
για την επίσκεψη του στον 
τόπο μας.

Το ενδιαφέρον για την 
Θάσο του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη 
και του Γενικού Γραμματέα 
Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής είναι και συνεχές 
και έμπρακτο.

Η συνεργασία του Δήμου 

Θάσου με το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής είναι στενή και 
διαρκής με γνώμονα την 
επίλυση σημαντικών προ-
βλημάτων προς όφελος 
των κατοίκων και των επι-
σκεπτών του τόπου μας».

Συνάντηση του Δημάρχου Θάσου με 
τον Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Η νέα σχολική χρονιά 
ξεκινά και η Energean 
στηρίζει την εκπαιδευ-
τική κοινότητα, τις οι-
κογένειες και τα παιδιά 
στις περιοχές στις οποίες 
δραστηριοποιείται.

Για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά, η Energean υλο-
ποιεί την πρωτοβουλία της 
«Επιστροφή στα θρανία – 
Back to school» , προχω-
ρώντας στη δωρεά σχολι-
κών ειδών στην Καβάλα και 

στην Θάσο και, για πρώτη 
φορά, στην Ζίτσα Ιωαννί-
νων, σε μια πρωτοβουλία 
από την οποία θα επωφε-
ληθούν πάνω από 400 μα-
θητές σε οικογένειες που 
υποστηρίζονται από κοινω-
νικές δομές και τα τοπικά 
Κέντρα Κοινότητας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της συνερ-
γασίας με την ΜΚΟ «Μαζί 
για το Παιδί», η εταιρεία 
προχώρησε στη δωρεά δω-

ροεπιταγών για την προμή-
θεια σχολικών ειδών από 
τοπικούς προμηθευτές για 
παιδιά που υποστηρίζονται 
από τις κοινωνικές δομές 
«Πνοή για το Παιδί και την 
Οικογένεια», «Μέριμνα του 
Παιδιού Καβάλας» και «Κέ-
ντρο Προστασίας Παιδιού 
Καβάλας» που λειτουργούν 
στην πόλη.

Ανάλογα, μέσω των τοπι-
κών Κέντρων Κοινότητας, 
η Energean προχώρησε σε 

δωρεά για την προμήθεια 
σχολικών ειδών για παιδιά 
οικογενειών της Θάσου και 
της Ζίτσας Ιωαννίνων, επι-
λέγοντας επίσης τοπικούς 
προμηθευτές. Εκ μέρους 
της Energean, σε Καβάλα 
και Θάσο τις δωροεπιταγές 
παρέδωσαν ο κ. Ευάγγε-
λος Λεώβαρις από το Τμή-
μα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης και ο κ. Αρτέμης 
Μπαρμπούνης, Υπεύθυνος 
Εταιρικών Υποθέσεων της 
Energean στην Καβάλα. 
Τόσο

ο Δήμαρχος Θάσου κ. Λευ-
τέρης Κυριακίδης όσο και 
οι εκπρόσωποι των κοινω-
νικών δομών της Καβάλας 
που παρέλαβαν τις επιτα-
γές, ευχαρίστησαν θερμά 
την Energean για αυτήν 
την πρωτοβουλία, με την 
προτροπή του Δημάρχου 
αυτή η ενέργεια να βρει μι-
μητές.

Στη Ζίτσα Ιωαννίνων, οι 
δωροεπιταγές παραδό-
θηκαν στην Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. 
Χριστίνα Παπαδημητρίου, 

από τον κ. Σωτήρη Χιωτά-
κη, Υπεύθυνο Επικοινωνίας 
της Energean για την Ελ-
λάδα, τα Βαλκάνια και την 
Κύπρο. Παρών ο Δήμαρχος 
Ζίτσας κ. Μιχάλης Πλιάκος, 
ο οποίος ευχαρίστησε την 
Energean για την πρωτο-
βουλία της, εκφράζοντας 
την ευχή να ακολουθήσουν 
και άλλες δράσεις της στο 
μέλλον στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής της 
Ευθύνης στην περιοχή.

Η κα. Ίλια Ρήγα, επικεφαλής 
του Τμήματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της 
Energean, δήλωσε σχετικά: 
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι 
που για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά υλοποι-
ούμε την πρωτοβουλία μας 
“Επιστροφή στα θρανία – 
Back to school” στην Κα-
βάλα και στην Θάσο, καθώς 
και για το ότι έχουμε τη
δυνατότητα να ξεκινήσου-
με μια ανάλογη δράση στην 
Ζίτσα Ιωαννίνων.

Προσπαθούμε να εξασφα-
λίσουμε ότι τα βασικά σχο-
λικά είδη δεν θα λείψουν 

από κανένα μαθητή και από 
κανένα σπίτι, ενόψει της 
αρχής της νέας σχολικής 
χρονιάς και η συνεργασία 
μας με τις κοινωνικές δο-
μές και τα τοπικά Κέντρα 
Κοινότητας διασφαλίζει την 
επίτευξη του σκοπού αυτής 
της πρωτοβουλίας. Πέρα 
από τη γενικότερη φιλοσο-
φία μας να είμαστε παρό-
ντες στην καθημερινότητα 
των περιοχών στις οποί-
ες δραστηριοποιούμαστε, 
η δράση “Επιστροφή στα 
θρανία – Back to school” 
εντάσσεται στη γενικότερη 
πολιτική Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης που ακο-
λουθούμε, στο πλαίσιο και 
της προσπάθειας υλοποίη-
σης των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ».

H δράση “Επιστροφή στα 
θρανία – Back to School” 
υπηρετεί τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ ν.4 – Ποιοτική Εκπαί-
δευση, ν.10 – Λιγότερες 
Ανισότητες και ν.17 – Συ-
νεργασία για την επίτευξη 
των Στόχων.

Η Energean δωρίζει σχολικό εξοπλισμό και 
σχολικά είδη σε Καβάλα και Θάσο
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Το βράδυ της Παρασκευής 
9 Σεπτεμβρίου στην αίθου-
σα της Μεγάλης Λέσχης 
στην Καβάλα, πραγματο-
ποιήθηκε η ολομέλεια των 
προέδρων των δικηγορι-
κών Συλλόγων Ελλάδος, 
παρουσία του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, κ. Κώστα 
Τσιάρα.

Το παρόν στην εκδήλωση 
έδωσαν επίσης πλήθως 
τοπικών και πολιτικών φο-
ρεών, όπως ο Υπουργός 

Εθνικής Αμύνης, κ. Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, ο πρόε-
δρος του δικήγορικού Συλ-
λόγου Αθηνών, κ. Δημήτρης 
Βερβεσός, ο περιφερειάρ-
χης ΑΜ-Θ, κ. Χρήστος Μέ-
τιος και πολλοί άλλοι.

Στην Ολομέλεια των Δικη-
γορικών Συλλόγων Ελλά-
δος, συζητήθηκαν αρκετά 
θέματα, όπως είναι το θέμα 
των απόρρητων επικοινω-
νιών, τα θεματα δικαιοσύ-
νης και πολλά άλλα.

Στην Καβάλα η Ολομέλεια των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Σύσκεψη πραγματοποι-
ήθηκε με τον Υπουργό 
Εσωτερικών Μάκης Βο-
ρίδης στην έδρα της Πε-
ριφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης με τη συμμετοχή 
βουλευτών, των τεσσά-
ρων Δημάρχων της πε-
ριοχής, Αντιπεριφερει-
αρχών και εκπροσώπων 
τοπικών φορέων.

Η σύσκεψη αφορούσε ζη-
τήματα της Περιφέρειας και 
των Δήμων στην Ξάνθη, τα 
οποία είναι της άμεσης αρ-
μοδιότητας του Υπουργού, 
θίχτηκαν όμως και γενικό-
τερα θέματα από τους εκ-
προσώπους των φορέων. 
Στη σύσκεψη συμμετείχε 
και ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Υγείας.

Χ. Μέτιος
Η συνεργασία με τον Βορίδη είναι ουσιαστική και 
φέρνει πάντα αποτέλεσμα

Ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της ΔΕΔΑ μίλησε 
για το μεγαλόπνοο έργο 
επέκτασης δικτύων δι-
ανομής φυσικού αερίου 
που βρίσκεται σε εξέλιξη 
σε όλη τη χώρα – Τόνισε 
ότι τα δίκτυα είναι έτοι-
μα τεχνολογικά να μετα-
φέρουν βιομεθάνιο και 
πράσινο υδρογόνο

Στη νέα εποχή ανάπτυξης 
που ξεκινάει για τη ΔΕΔΑ με 
μέτοχο τον ιταλικό ενεργει-
ακό όμιλο Italgas, αναφέρ-
θηκε ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της εταιρείας, Μάριος 
Τσάκας κατά τη διάρκεια 
της τοποθέτησής του, σή-
μερα, στο διεθνές συνέδριο 
«The Second Thessaloniki 

Metropolitan Summit» του 
Economist που πραγματο-
ποιείται σε συνεργασία με 
το powergame.gr στη Θεσ-
σαλονίκη.

“Με μέτοχο την Italgas, 
έναν από τους μεγαλύτε-
ρους ενεργειακούς ομίλους 
στην Ευρώπη με πλούσια 
τεχνογνωσία και ιστορία 
άνω των 100 χρόνων, η 
ΔΕΔΑ
αποκτά έναν εξαιρετικά 
ισχυρό σύμμαχο που δια-
σφαλίζει την ομαλή υλο-
ποίηση των έργων και δί-
νει ώθηση στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των δικτύων. Με 
τις νέες
επενδύσεις, θα ενισχυθούν 
ακόμη περισσότερο οι προ-

σπάθειες για την ενεργει-
ακή μετάβαση της χώρας 
μας προς μια οικονομία μη-
δενικών εκπομπών ρύπων,
αποφέροντας σημαντικά 
οφέλη στην κοινωνία και 
την οικονομία», σημείωσε ο 
κ. Τσάκας, λαμβάνοντας μέ-
ρος στη συζήτηση με θέμα 
την πράσινη μετάβαση της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όπως υπογράμμισε ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της 
ΔΕΔΑ, η τρέχουσα ενερ-
γειακή κρίση δεν θα πρέπει 
να αποτελέσει τροχοπέδη 
στην υλοποίηση των έργων
φυσικού αερίου στη χώρα 
μας. «Δεν θα πρέπει η διε-
θνής αρνητική συγκυρία να 
μας κάνει να υποχωρήσου-

με», τόνισε ο κ. Τσάκας και 
πρόσθεσε: «Τώρα,
περισσότερο από ποτέ, εί-
ναι απαραίτητο η κυβέρ-
νηση να ενισχύσει τα έργα 
φυσικού αερίου, καθώς 
πρόκειται για υποδομές 
που θα μας οδηγήσουν στις
ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας και θα εξασφαλίσουν 
ένα καλύτερο μέλλον για 
τις επόμενες γενιές.

Το αναπτυξιακό πρόγραμ-
μα της ΔΕΔΑ, το μεγαλύ-
τερο ενεργειακό έργο που 
υλοποιείται, μεταπολεμικά, 
στη χώρα μας, βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη, θωρακίζο-
ντας δεκάδες πόλεις, από 
τον ακριτικό Έβρο μέχρι 
και τον Πύργο, με ισχυρές 

και καινοτόμες υποδομές. 
Τα δίκτυα της ΔΕΔΑ είναι 
νέας γενιάς, ψηφιακά και 
ευέλικτα, έτοιμα τεχνολογι-
κά να μεταφέρουν πράσινα 
αέρια καύσιμα, όπως είναι 
το τοπικά παραγόμενο βι-
ομεθάνιο και το υδρογόνο, 
ενισχύοντας τις προσπάθει-
ες για την ενεργειακή αυτο-
νομία της χώρας».

Η ΔΕΔΑ έχει, ήδη, κατα-
θέσει στο Υπουργείο Περι-
βάλλοντος &amp; Ενέργει-
ας ολοκληρωμένη πρόταση 
για την ανάπτυξη της αγο-
ράς βιομεθανίου στη χώρα
μας, η οποία προκρίνει τη 
διάρθρωση της αγοράς με 
τρόπο που θα διασφαλίζει 
ότι η τιμή του βιομεθανίου 
θα είναι χαμηλότερη από 
την τιμή του φυσικού αε-
ρίου. Παράλληλα, η ΔΕΔΑ 
έχει, εδώ και μήνες, αι-
τηθεί πρώτη στη ΡΑΕ και 
μέχρι σήμερα αναμένει την 
απόφασή της την έκδοση 
άδειας διαχειριστή βιομε-
θανίου για την υλοποίη-
ση, στη Μακεδονία, των 
πρώτων πιλοτικών έργων 
διανομής βιομεθανίου στη 
χώρα μας.

«Το βιομεθάνιο θα παρά-
γεται τοπικά, από υπολείμ-
ματα του αγροτικού και 
του κτηνοτροφικού τομέα, 
συνιστώντας μια εγχώρια 
πηγή ενέργειας που θα
συμβάλλει στην απεξάρ-
τηση της Ελλάδας από το 
εισαγόμενο φυσικό αέριο, 
αλλά και στην ανάπτυξη 
της κυκλικής οικονομίας.

Όπως καταλαβαίνετε, πρό-

κειται για μια ιδιαίτερα ση-
μαντική επένδυση που θα 
αποφέρει μεγάλα κοινωνι-
κά, περιβαλλοντικά, αλλά 
και οικονομικά οφέλη για
τη χώρα μας. Στο πλαίσιο 
αυτό, αποτελεί στοίχημα η 
ένταξη, προς χρηματοδό-
τηση, στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης των έργων αυτών της 
εταιρείας καθώς θα συμ-
βάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων για την ενεργειακή 
μετάβαση της χώρας σε 
μια νέα, πράσινη εποχή και, 
ταυτόχρονα, θα συνεισφέ-
ρουν στην προσπάθεια για 
τη στήριξη των νοικοκυ-
ριών και των επιχειρήσεων 
σε αυτή την πρωτόγνωρη 
διεθνή ενεργειακή κρίση 
που βιώνουμε», τόνισε ο κ. 
Τσάκας.

Το επόμενο φιλόδοξο 
project της ΔΕΔΑ είναι το 
«Χωριό Υδρογόνου», ένα 
έργο το οποίο θα υλοποι-
ηθεί επίσης στη Μακεδονία 
και αφορά στην παραγωγή
υδρογόνου και τη διανομή 
του για την κάλυψη των 
θερμικών και ηλεκτρικών 
αναγκών ενός οικισμού.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΔΑ θα 
δώσει και φέτος δυναμικό 
παρών στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. Στην 86 η 
ΔΕΘ, η ΔΕΔΑ θα έχει πα-
ρουσία στο περίπτερο 10/ 
Stand 14 όπου, καθ΄όλη 
τη διάρκεια της έκθεσης, οι 
επισκέπτες θα μπορούν να 
ενημερώνονται αναλυτικά 
για το έργο και τις δράσεις 
της εταιρείας.

Μ. Τσάκας στο συνέδριο του Economist 
Με μέτοχο την Italgas η ΔΕΔΑ αποκτά έναν 
ισχυρό σύμμαχο
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Διοργάνωση ενημερω-
τικής εκδήλωσης για τα 
Τομεακά Προγράμματα 
2021-2027

Η Γενική Γραμματεία Δη-
μοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) δίνει 
ισχυρό παρών στο Περί-
πτερο 7 του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων στο πλαίσιο της 86ης 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσα-
λονίκης, με σκοπό την προ-
βολή και ενημέρωση για τα 
Προγράμματα και τις δρά-
σεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-
2027.

Με την παρουσία της στην 
86η ΔΕΘ, η Γενική Γραμ-
ματεία Δημοσίων Επεν-
δύσεων και ΕΣΠΑ έχει ως 
στόχο να ενημερώσει τους 
πολίτες, εκπροσώπους θε-
σμικών
φορέων, επιχειρήσεων και 
τοπικές κοινωνίες, για τη 
συμβολή του νέου ΕΣΠΑ 
2021- 2027 στον παραγω-
γικό μετασχηματισμό της 
οικονομίας, την ενίσχυση 
της
κοινωνικής συνοχής καθώς 
και τον περιορισμό των πε-
ριφερειακών ανισοτήτων.

Μέσω της διοχέτευσης 
στην ελληνική οικονομία 

και κοινωνία συνολικών 
πόρων 26,2 δισ ευρώ, τα 
Τομεακά Προγράμματα του 
νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 
υποστηρίζουν έμπρακτα 
τους εθνικούς στόχους για 
βιώσιμη ανάπτυξη και κοι-
νωνική συνοχή, καθώς και 
τις νέες δράσεις και έργα 
πολιτικής προστασίας, ψη-
φιακού μετασχηματισμού, 
δίκαιης αναπτυξιακής με-
τάβασης, καινοτομικής και 
εξωστρεφούς επιχειρημα-
τικότητας, υποδομών, με-
ταφορών, περιορισμού των
επιπτώσεων της κλιματι-
κής αλλαγής, ορθολογικής 
διαχείρισης υδάτων, βιο-
ποικιλότητας, «καθαρής» 
ενέργειας, δεξιοτήτων αν-
θρώπινου δυναμικού, έντα-
ξης ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, υγείας και ψυχικής 
υγείας, ποιοτικής εκπαίδευ-
σης νέων, ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της παρουσίας 
της στην 86 η Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης, η Γε-
νική Γραμματεία Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σας 
προσκαλεί σε ειδική ενη-
μερωτική εκδήλωση (Open 
Day), με σκοπό την ενη-
μέρωση και προβολή των 
Τομεακών Προγραμμάτων 
2021-2027, τα οποία πε-

ριλαμβάνουν τους άξονες 
Περιβάλλον και Κλιματική 
Αλλαγή, Πολιτική Προστα-
σία, Μεταφορές και Αντα-
γωνιστικότητα.

Στην εκδήλωση θα απευθύ-
νουν χαιρετισμό ο Υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων κ Άδωνις Γεωργιάδης 
και ο Υφυπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων κ Γιάν-
νης Τσακίρης. Η ενημερωτι-
κή εκδήλωση, που θα είναι 
ανοικτή στο κοινό και τους 
επισκέπτες της 86 ης ΔΕΘ, 
θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» 
της ΔΕΘ HELEXPO, την 
Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 
2022 στις 16:00.

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρί-
ου

10.00: HELEXPO CENTER, 
Αίθουσα Αιμ. Ριάδης.
Ομιλία του ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ κου 
Δ. Σκάλκου στην ημερίδα 
Δημοσιότητας του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με θέμα «Πα-
ρουσίαση Θαλάσσιας Χω-
ροταξικής Στρατηγικής και 
Θαλάσσιου Χωροταξικού 
σχεδιασμού».

13.15- 16. 00: Επίσκεψή 
του Υφυπουργού Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων κ. Τσα-
κίρη, του ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ κου 
Δ. Σκάλκου και της Αντιπε-
ριφερειάρχη κας Πατουλί-
δου στο Αγρόκτημα Α.Π.Θ. 
– Πλατφόρμα Φαινοτυπι-
κής Απεικόνισης (13.15), 
στο 23ο Δημοτικό Σχολείο 
Καλαμαριάς (14.00) και 
στο ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» 
– Εργαστήριο Ιατροδικα-
στικής και Τοξικολογίας 
Α.Π.Θ. (15.00).

16.00 Επίσκεψή με τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κο Γεωργιάδη 
και την Αντιπεριφερειάρχη 
κα Πατουλίδου στην Αγορά 
Μοδιάνο.

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου

11.00 HELEXPO CENTER 
– ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

Ομιλία του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κου Τσακίρη στην εκδήλω-
ση της Ελληνικής Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζας με τίτλο 
«HDB Next Gen: Πως η Ελ-
ληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα στηρίζει την ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας 
στο συνεχώς μεταβαλλόμε-
νο οικονομικό περιβάλλον»

16.30: HELEXPO CENTER- 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 ΑΝΤΙΠΡΟ-
ΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
Ομιλία του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κου Τσακίρη στην εκδήλω-
ση με θέμα «Δεξιότητες του 
σήμερα για το αύριο».

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου

11.00 HELEXPO CENTER 
– ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

Ομιλία του ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ κου 
Σκάλκου στην εκδήλωση 
της Ελληνικής Αναπτυξι-
ακής Τράπεζας με τίτλο 
«Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα: Η κάθε επιχείρη-
ση μετράει! Τα χρηματοδο-
τικά εργαλεία της Τράπε-
ζας: Ποιους αφορούν, σε 
ποιους απευθύνονται, ποιο 
το όφελος».

16.00 HELEXPO CENTER, 
Αίθουσα Αιμ. Ριάδης

Διοργάνωση ενημερωτικής 
εκδήλωσης του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
με θέμα «Το Equifund και 
το μέλλον των κεφαλαί-
ων επιχειρηματικών συμ-
μετοχών στην Ελλάδα», 
με κεντρικό ομιλητή τον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κο Τσακίρη.

17.00 HELEXPO CENTER, 
Αίθουσα Αιμ. Ριάδης

Διοργάνωση ενημερωτικής 
εκδήλωσης (Open Day) της 
Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ για την παρουσίαση 
των νέων Τομεακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
της Προγραμματικής Πε-
ριόδου 2021-2027. Χαι-
ρετισμό θα απευθύνει ο 
Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κος Γεωργιά-
δης.

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου

10.00 Σύσκεψη του ΓΓΔΕ 
ΕΣΠΑ κου Σκάλκου στα 
γραφεία της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης του 
Προγράμματος Κεντρικής 
Μακεδονίας.

11.00 Επίσκεψη του ΓΓΔΕ 
ΕΣΠΑ κου Σκάλκου στο 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Θεσσαλονίκης, Παράρτημα 
Κέντρου Ένταξης Μετανα-
στών, με τη Διευθύντρια 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Κοινωνι-
κής Ένταξης της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής κα Barbara 
Kauffmann.

12.00 Συνάντηση του ΓΓΔΕ 
ΕΣΠΑ κου Σκάλκου με 
τον Πρόεδρο του ΔΣ της 
HELEXPO κο Αναστάσιο 
Τζήκα.

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου

18.30 HELEXPO CENTER 
– ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ομιλία του ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ κου 
Σκάλκου στην εκδήλωση 
του Υπουργείου Οικονομι-
κών με θέμα : Μέτρα Στήρι-
ξης Ελληνικής Οικονομίας 
– Πολιτική Ανταγωνισμού 
ΕΕ

20.00 HELEXPO CENTER, 
Εκθεσιακό Κέντρο Νικόλα-
ος Γερμανός
Ομιλία του ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ κου 
Σκάλκου στην εκδήλωση 
του ΤΕΕ Κεντρικής Μακε-
δονίας με τίτλο «Χρηματο-
δοτικά εργαλεία και προ-
γράμματα ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας των 
μηχανικών ΠΠ 2021-2027 
και ο ρόλος του στην αξιο-
ποίησή τους»

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου

17.00 HELEXPO CENTER 
– ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΠΕΡΙ-
ΠΤΕΡΟΥ 12
Ομιλία του ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ 
στην εκδήλωση του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης για την παρουσίαση 
του Προγράμματος «Ψη-
φιακός Μετασχηματισμός» 
2021-2027.

17.30 HELEXPO CENTER- 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
Ομιλία του ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ 
στην εκδήλωση της ΜΟΔ 
με θέμα «Δράσεις Επιχει-
ρηματικότητας ανοικτές σε 
όλους»

ΕΣΠΑ 
Ισχυρό παρών στην 86 η ΔΕΘ
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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

ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΑΛΕΡΑ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΟΙ
Η Γαλέρα κυριάρχησε από τον 15ο ως τον 18ο αιώνα. Αν και ήταν ιστιοφόρο, η κίνησή της στη-
ριζόταν στην μυϊκή δύναμη των κωπηλατών . Υπήρχαν πολλές παραλλαγές, τα βασικά της όμως 
χαρακτηριστικά ήταν, μήκος 35-50 μέτρα, πλάτος 5,5-7 μέτρα, βύθισμα 3,5 μέτρα και ύψος από 
την θάλασσα 3 μέτρα. Θεωρείται ότι ήταν απόγονος της Ελληνικής τριήρης , η οποία είχε όμως 170 
κουπιά, ενώ η γαλέρα 140. 
Το κάθε κουπί είχε μήκος 12 μέτρα και το χειριζόταν 3-5 κωπηλάτες- σκλάβοι ή επαγγελματίες. 
Πετύχαινε ταχύτητα 4-5 κόμβους ενώ η Ελληνική τριήρης, έπλεε με ταχύτητα 9 κόμβων. Από τους 
επαγγελματίες κωπηλάτες οι καλύτεροι ήταν οι Έλληνες και ακολουθούσαν οι Οθωμανοί. Η γαλέ-
ρα λεγόταν και ΄΄κάτεργο΄΄ ήταν άθλια και υποχρεωνόταν να την κωπηλατούν συνεχώς 15-20 
ώρες με βασανιστικές συνθήκες, αλυσοδεμένοι.

ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ
Κάποτε ο μεγάλος βασιλιάς αρρώστησε βαριά και κυρίευσε 
να πεθάνει. Όταν ύστερα από καιρό έγινε καλά, είπε στους 
ανθρώπους που τον περιέβαλαν « Η αρρώστια αντί για 
κακό μου έκανε καλό. Μου έδειξε ότι δεν πρέπει να είμαι 
υψηλόφρων διότι είμαι θνητός.»
Κάποια μέρα ο Αντίγονος παρατήρησε ότι ο γιος του Δημή-
τριος κακομεταχειριζόταν έναν υπήκοό του.
Ως συνετός και πράος ηγεμόνας, απευθύνθηκε στο παιδί 
του και του είπε « Πρέπει να γνωρίζεις, παιδί μου, ότι η 
βασιλεία μας είναι ένδοξος δουλεία.»

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…

Η επικοινωνία είναι μέσα 
στη καθημερινότητά 
μας. Επικοινωνούμε 

με την οικογένεια μας , με 
τους φίλους μας, με απλούς 
γνωστούς, με ανθρώπους 
που απλά μας εξυπηρετούν 
σε συναλλαγές μας. Το να 
επικοινωνήσουμε λοιπόν με 
κάποιον το θεωρούμε τόσο 
απλό αλλά στην πραγματι-
κότητα είναι τόσο σύνθετο 
και δύσκολο.  Από την άλλη 
η απλή επικοινωνία δεν ταυ-
τίζεται με την αποτελεσματι-
κή επικοινωνία κυρίως όταν 
πραγματοποιείται μεταξύ 
ανηλίκων με ενήλικες.

 Ας αναλογιστού-
με απλά μόνο πόσες φορές 
αποτύχαμε να επικοινωνή-
σουμε με το παιδί μας/μαθη-
τή μας και ένα απλό ζήτημα 
οδηγήθηκε σε μια λογομαχία 
χωρίς αποτέλεσμα. 

 Τι κάνουμε πια τόσο 
λάθος; Φταίμε εμείς ή φταίνε 
τα παιδιά;

 Φυσικά και φταίμε 
εμείς κυρίως! Τα παιδιά είναι 
μικροί άνθρωποι που καθη-
μερινά εκπαιδεύονται στο 
πώς να φέρονται, στο πώς 
να μιλούν και στο πώς να συ-
νυπάρχουν με το κοινωνικό, 
οικογενειακό και φιλικό τους 
περίεργο. Χρέος μας είναι να 
ενισχύσουμε την εκπαίδευσή 
τους δείχνοντας το καλύτερο 
εαυτό μας καθημερινά.

 Αξίζει λοιπόν να το-
νίσουμε τα πιο βασικά λάθη 
που όλοι μας χρησιμοποιού-
με στη καθημερινή επικοινω-
νίας μας με τα παιδιά και δη-
μιουργούν εντάσεις μεταξύ 
μας

• Δίνουμε εντολές, 

προστάζουμε.  Τα περισσότε-
ρα παιδιά αντιδρούν σε εντο-
λές και προσταγές ακόμα και 
αν συμφωνούν με αυτές. 
Πολλές φορές λοιπόν κατα-
λήγουμε να τσακωνόμαστε 
με τα παιδιά ενώ στην ουσία 
συμφωνούμε μαζί τους. 

• Απειλούμε και προ-
ειδοποιούμε. Οι απειλές και 
οι προειδοποιήσεις καλλιερ-
γούν  συναισθήματα φόβου 
και υποτέλειας στα παιδιά. 
Επομένως, η συστηματική 
επιλογή αυτού του τρόπου 
επικοινωνίας μπορεί να συμ-
βάλλει στη χαμηλή αυτοεκτί-
μηση των παιδιών.

• Υπερβολικό δασκάλε-
μα, κύρηγμα και ηθικολογία. 
Το  να μιλάμε στα παιδιά και 
τους δίνουμε μαθήματα ζωής 
με τις ιστορίες και τις από-
ψεις μας είναι θεμιτό. Όταν 
όμως γίνεται συχνά και με 
κάθε αφορμή, κουράζει τα 
παιδιά, χάνουν την ουσία και 
μεγαλώνουν το χάσμα μετα-
ξύ αυτών και των γονέων/
καθηγητών τους. Πολλές φο-
ρές θα διστάσουν να εξομο-
λογηθούν προβληματισμούς 
τους με το φόβο ενός ακόμα 
΄΄κυρήγματος΄΄.

• Χαρακτηρίζουμε και 
ντροπιάζουμε . Μία από τις 
χειρότερες επιλογές τρόπου 
επικοινωνίας μας με τα παι-
διά είναι οι χαρακτηρισμοί 
και κυρίως όταν γίνεται ενώ-
πιο τρίτων που μπορεί να 
τους ντροπιάσει. Πρέπει να 
είμαστε πολύ προσεκτικοί 
καθώς πολλά παιδιά είναι 
πολύ πιο ευαίσθητα από όσο 
θεωρούμε και ένας μας χα-
ρακτηρισμός μπορεί να επη-
ρεάσει της προσωπική τους 
εξέλιξη.

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

 Ο κύριος Σ.Τ ρωτά-
ει: ‘’ …Είμαι νέος δάσκαλος 
και μόλις ξεκίνησα τη καριέ-
ρα μου στη διδασκαλία. Τι θα 
πρέπει κατά τη γνώμη σας να 
προσέξω στην επικοινωνία 
μου με τα παιδιά;..’’

Αγαπητέ κύριε, 

 Ως εκπαιδευτικοί, 
καθημερινά παίζουμε ένα 
υπέροχο παιχνίδι επικοινω-
νίας με τους μαθητές μας. 
Στη αρχή όλοι μας έχουμε 
τις ανασφάλειές μας για το 
πόσο αυστηροί ή χαλαροί 
πρέπει να είμαστε και πως 
θα κρατήσουμε τα όρια ώστε 
να είμαστε φιλικοί μαζί τους 
αλλά όχι φίλοι.  Χρειάζεται 
να είμαστε άνετοι και να μην 
υπερβάλουμε στις κινήσεις 
και στις εκφράσεις μας. Ποτέ 
δε μιλάμε με ταραχή, αγχωτι-
κά και με αυταρχικό τρόπο σε 
παιδιά. Τα παιδιά έχουν ανά-
γκη από καθηγητές με όρια 
κατανόηση συμπόνια επιχει-
ρήματα και ειλικρινές ενδια-
φέρον για αυτά.

Ευχές για επιτυχία

‘..είναι ευ-
θυνη μας να 
εμπνεύσουμε 
τα παιδιά μας 
και να τα πεί-
σουμε για τη 
σπουδαιοτητα 
της γνώσης...’

8.9.1944 Εκτελείται στο Χαϊδάρι από τους Γερμανούς η 
ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής ορ-
γάνωσης ‘’Μπουμπουλίνα’’. Ένα ακόμα έγκλημα των Γερμα-
νών λίγες μέρες πριν αποχωρήσουν από την Αθήνα.

9.9.1941 Ιδρύεται στην Αθήνα ο ΕΔΕΣ με αρχηγό τον 
στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα. Ο ΕΔΕΣ συνέβαλε απο-
φασιστικά στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Οι ισχυρές 
αντάρτικες ομάδες που συγκρούστηκαν νικηφόρα με τους 
κατακτητές στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία. Συνερ-
γάστηκε στενά με το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατο-
λής και με τον ΕΛΑΣ. Αργότερα συγκρούστηκε μαζί του για 
ιδεολογικούς λόγους.

11.9.1846 Ιδρύεται στην Αθήνα η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή.
...................................................................................................
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Σε γιορτινό κλίμα 
πραγματοποιήθηκαν 
το πρωί της Κυριακής 
11 Σεπτεμβρίου 2022 
τα εγκαίνια του Περι-
πτέρου του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών στην 86η 

Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης, όπου το 
Ε.Ε.Α. δίνει για ακόμη 
μία χρονιά δυναμικό 
“παρών”.

Σαράντα έξι Επιμελη-
τήρια από όλη τη χώρα 

δίνουν το «παρών» 
υπό την «ομπρέλα» της 
Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων Ελλάδας, 
ενώ ξεχωριστές παρου-
σίες έχουν το ΕΕΘ, το 
ΕΒΕΘ και το ΕΒΕΑ.

ΔΕΘ
Εγκαίνια Περιπτέρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας

Μετά το πέρας της Γε-
νικής Συνέλευσης της 
Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων Ελλάδος, το 
μεσημέρι του Σαββάτου 
10 Σεπτεμβρίου παρα-
χωρήθηκε επίσημο γεύμα  
για όλους τους παρευρι-
σκόμενους.

Πιο συγκεκριμένα το παρόν 
στο επίσημο γεύμα έδωσε 
ο Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσων, κ. Άδωνις Γε-
ωργιάδης, ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών Μακεδονίας 
και Θράκης, κ. Σταυρός Κα-
λαφάτης καθώς και μέλη 
απο την διοίκηση της Κε-
ντρικης Ένωσης Επιμελη-
τηρίων Ελλάδος αλλα και 
μέλη απο όλα τα επιμελη-
τήρια της χώρας.

Επίσημο γεύμα μετά την Γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος

Απο νωρίς το πρωί του 
Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου 
ξεκίνηση η περιήγηση και η 
βόλτα του προθυπουργού 
στα περίπτερα της Διεθνής 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

O κ. Μητσοτάκης έφτασε 
στους χώρους της ΔΕΘ 

λίγο μετά τις 10 το πρωί. Η 
άφιξη του πρωθυπουργού 
πραγματοποιήθηκε υπό την 
παρουσία ισχυρής αστυνο-
μικής δύναμης και με πολ-
λά χειροκροτήματα από τον 
κόσμο που τον περίμενε 
στο σημείο, όπως αναφέρει 
το thesstoday.gr .

Mετά την τέλεση των 
εγκαινίων με την παρουσία 
του Μητροπολίτη Άνθιμου, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα 
συναντηθεί με το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ΔΕΘ – 
Helexpo AE.

Μετά την τέλεση των 

εγκαινίων ο πρωθυπουρ-
γός ξεκίνησε τη βόλτα 
του από το περίπτερο με 
των Ενόπλων Δυνάμε-
ων, συνοδευόμενος από 
τον πρόεδρο της ΔΕΘ- 
Helexpo Τάσο Τζήκα, τον 
υφυπουργό Μακεδονί-

ας-Θράκης Σταυρό Κα-
λαφάτη και στελέχη της 
ΝΔ.

Στο περίπτερο 1 έχουν 
τοποθετηθεί προσομοι-
ωτές των μαχητικών 
αεροσκαφών “Rafale” 
και F-35, προσομοιωτής 

για πτήση με ελικόπτε-
ρο ‘Sikorsky’, για βολή 
υποβρυχίου, αλλά και 
περιήγηση στο πάρκο 
Ναυτικής Παραδόσεως 
‘Οδυσσέας και οι Έλλη-
νες της θάλασσας’.

Η περιήγηση του πρωθυπουργού στα περίπτερα της ΔΕΘ
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Επίθεση στην κυβέρνηση 
και στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη εξαπέλυσαν τα 
κόμματα της αντιπολί-
τευσης μετά την ομιλία 
του πρωθυπουργού στο 
Βελλίδειο στα εγκαίνια 
της ΔΕΘ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση 
που εξέδωσε κάνει λόγο 
για κύκνειο άσμα Μητσοτά-
κη και πως ο πρωθυπουρ-
γός της ακρίβειας και των 
υποκλοπών έχει τελειώσει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση 
του κόμματος της Αξιωμα-
τικής Αντιπολίτευσης ανα-
φέρει: Ο πρωθυπουργός 
των υποκλοπών και της 
ακρίβειας πραγματοποίησε 
σήμερα τη τελευταία του 
ομιλία στη ΔΕΘ. Στο κύ-
κνειο άσμα του προσπάθη-
σε με πολύ κόπο και ιδρώτα 
να περιγράψει μια φωτεινή 
Ελλάδα του ίδιου και των 
φίλων του που έχουν ρη-
μάξει τα δημόσια ταμεία. 
Για τους εργαζόμενους, 
όμως, τους επαγγελματί-
ες και τους μικρομεσαίους 
επιχειρηματίες απλά προα-
νήγγειλε ακόμα μεγαλύτε-
ρη φτωχοποίηση, ανέχεια 
και αδιέξοδα.

Έκανε μια προεκλογική ομι-
λία, μήπως και πείσει τους 
βουλευτές και το κόμμα 
του, που αρνούνται να τον 
υπερασπιστούν στο ζόφο 
που έχει πνίξει την πολιτική 
ζωή της χώρας.

Πρώτον, τον ενημερώνου-
με ότι «η Ελλάδα πλησιάζει 
να γίνει ευρωπαϊκή χώρα» 
γιατί ο ίδιος και το παρα-
κράτος του όποτε και αν 
γίνουν εκλογές θα αποτε-

λέσουν παρελθόν. Αφιέρω-
σε μισή φράση για το όργιο 
παρακολουθήσεων δημο-
σιογράφων και πολιτικών 
αντιπάλων, κάνοντας λόγο 
για «επιχειρησιακό λάθος». 
Δεν διευκρίνισε όμως εάν 
το λάθος ήταν ότι μας 
άκουγε όλους ή ότι τον κα-
ταλάβαμε.

Δεύτερον, επιβεβαίω-
σε πως ο ίδιος είναι ο υπ’ 
αριθμόν 1 παράγοντας πο-
λιτικής αστάθειας και προ-
ανήγγειλε εμμέσως νέα αλ-
λαγή του εκλογικού νόμου, 
επιβεβαιώνοντας πως κάνει 
τους θεσμούς και το Σύ-
νταγμα κουρέλι ανά πάσα 
στιγμή, μόνο και μόνο για 
να πείσει τους βουλευτές 
του πως υπάρχει ελπίδα να 
ξανά είναι πρωθυπουργός. 
Μάταια, όμως γιατί καμία 
τέτοια ελπίδα δεν υπάρ-
χει. Ο κ. Μητσοτάκης είναι 
απερχόμενος πρωθυπουρ-
γός και αυτό το γνωρίζουν 
ακόμη και όσοι βρέθηκαν 
σήμερα στο Βελλίδειο.

Τρίτον, την ώρα που έρχε-
ται νέος Αρμαγεδδώνας 
ακρίβειας στην Ελλάδα του 
αρνητικού ρεκόρ πληθω-
ρισμού, ο κ. Μητσοτάκης 
ήταν μία από τα ίδια : κα-
μία παρέμβαση στην αγο-
ρά ενέργειας, παρά μόνο 
επιδότηση της αισχροκέρ-
δειας από τις τσέπες των 
πολιτών και τα τρομακτικά 
έσοδα από τους έμμεσους 
φόρους και την οικονομική 
αφαίμαξη των νοικοκυριών. 
Καμία παρέμβαση για πλα-
φόν στις τιμές της ενέργει-
ας, για μείωση του ΦΠΑ 
στα βασικά τρόφιμα και του 
ΕΦΚ στα καύσιμα για να 
μειωθούν οι τιμές. Μία από 

τα ίδια δηλαδή σε ακόμη 
χειρότερες συνθήκες.

Τέταρτον, συγχαίρουμε τον 
κ. Μητσοτάκη που «που-
λάει» αυξήσεις στις συ-
ντάξεις με τη ρύθμιση του 
2017 του ΣΥΡΙΖΑ, που τις 
προέβλεπε από τότε για 
το 2023. Αντί για ψέματα, 
όμως, οι συνταξιούχοι περί-
μεναν να τους αποδώσει τα 
αναδρομικά που τους έκλε-
ψε για δεύτερη φορά η ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης της ακρί-
βειας και των υποκλοπών 
έχει πολιτικά τελειώσει. 
Το κρίσιμο είναι να φύγει 
μια ώρα αρχύτερα προτού 
τελειώσει μαζί του και η 
χώρα.

ΠΑΣΟΚ: Τελικά το «λε-
φτόδεντρο» φύτρωσε 
στην αυλή του Μαξίμου

Επίθεση στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη εξαπέλυσε και το 
ΠΑΣΟΚ που κατηγόρησε 
τον πρωθυπουργό για κρε-
σέντο δημοσιονομικού λαϊ-
κισμού.

«Αφήνοντας ενοχικά εκτός 
κάδρου στην αποψινή ομι-
λία του το κράτος δικαίου, 
τη θωράκιση των δημο-
κρατικών θεσμών και το 
σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ο Πρωθυ-
πουργός επιδόθηκε σε ένα 
κρεσέντο δημοσιονομικού 
λαϊκισμού.

Τελικά το «λεφτόδεντρο» 
φύτρωσε στην αυλή του 
Μαξίμου, καθώς ο κ. Μη-
τσοτάκης μοίρασε το δη-
μόσιο χρήμα με αυταρέ-
σκεια, αποκρύπτοντας ότι 
ο δημοσιονομικός χώρος 

που χρησιμοποιεί, προέρ-
χεται αποκλειστικά από την 
υπερφορολόγηση της κα-
τανάλωσης των ευάλωτων 
και μικρομεσαίων νοικοκυ-
ριών και ενώ επί τρία χρό-
νια εξασφάλισε απαλλαγές 
και δώρα στους ισχυρούς. 
Η κοινωνία μας χρειάζεται 
στήριξη, που θα βασίζεται 
σε επιλογές δίκαιες και όχι 
προσανατολισμένες στις 
κάλπες.

Με παραδειγματική καθυ-
στέρηση αναγνώρισε το 
οξύ στεγαστικό πρόβλημα 
των νέων οικογενειών και 
των φοιτητών, που φέτος 
αποτέλεσε ένα τα μεγαλύ-
τερα εμπόδια στις σπουδές 
τους.

Επίσης, αναγνώρισε την 
ανάγκη των ενεργειακών 
κοινοτήτων και των φω-
τοβολταϊκών στις στέγες 
ξεχνώντας όμως ότι λίγες 
εβδομάδες πριν με νόμο 
της ΝΔ οι ΑΠΕ πηγαίνουν 
στα χέρια των λίγων και 
ισχυρών.

Έστω και με αυτά τα ψήγ-
ματα φαίνεται ότι η ΝΔ δεν 
παρακολουθούσε απλά , 
αλλά πολύ προσεκτικά τον 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κι-
νήματος Αλλαγής, Νίκο Αν-
δρουλάκη, που έχει προτεί-
νει τεκμηριωμένες λύσεις 
σε αυτά τα θέματα πολύ 
νωρίτερα.

Ο κ. Μητσοτάκης οδηγού-
μενος από την εξουσιομα-
νία του και βλέποντας τους 
πολίτες να του γυρνούν 
την πλάτη, θα κάνει τα πά-
ντα για να παραμείνει στην 
καρέκλα του γι’ αυτό επέν-
δυσε εκ νέου στο δίλημ-
μα «Μητσοτάκης ή χάος», 
επιλέγοντας στην θεσμική 
εκτροπή που πρωταγωνι-
στεί αυτός και το περιβάλ-
λον του, να προσθέσει και 
την θεσμική ανακολουθία», 
τονίζει η ανακοίνωση του 
ΠΑΣΟΚ.

ΚΚΕ: Προκαλεί τη νοη-
μοσύνη των εργαζομέ-
νων και των λαϊκών νοι-
κοκυριών

Το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή 
του αναφέρει: Το πολυανα-
μενόμενο πακέτο της ΔΕΘ 
ενόψει του «δύσκολου χει-
μώνα», που ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός, προκαλεί 
τη νοημοσύνη των εργα-
ζομένων και των λαϊκών 
νοικοκυριών. Όχι μόνο δε 
συνιστά ουσιαστική ανα-
κούφιση, αλλά αντίθετα 
διαιωνίζει κι ενισχύει όλους 
εκείνους τους παράγοντες 
και μηχανισμούς που ευθύ-
νονται για την ακρίβεια, την 
ενεργειακή φτώχεια, την 
επίθεση στο εργατικό λαϊ-
κό εισόδημα, για το σύνολο 
των προβλημάτων.

Γι’ αυτό το λόγο και όσα 
ελάχιστα εξαγγέλλονται, 
είτε θα εξανεμιστούν αμέ-
σως είτε θα πληρωθούν με 
άλλον τρόπο από τον ίδιο 
το λαό, καταλήγοντας να 
ενισχύουν μόνο τα κέρδη 
των ομίλων στην ενέργεια, 
στις κατασκευές, στις τρά-
πεζες, σε άλλους κλάδους.

Για παράδειγμα, οι επιδο-

τήσεις στην ενέργεια είναι 
απόλυτα ευθυγραμμισμέ-
νες με τη στρατηγική της 
«απελευθέρωσης» και της 
λεγόμενης «πράσινης με-
τάβασης» που ευθύνεται 
για τις ανατιμήσεις στην 
ενέργεια, πολύ πριν το ξέ-
σπασμα του πολέμου στην 
Ουκρανία.

Οι περιορισμένες αυξήσεις 
στις συντάξεις υπολείπο-
νται κατά πολύ της εκτί-
ναξης του πληθωρισμού. 
Ακόμη και τα μέτρα για τη 
στέγη – ελλείψει προγραμ-
μάτων εργατικής λαϊκής 
κατοικίας – συνδέονται 
με Συμπράξεις Δημοσίου 
Ιδιωτικού Τομέα και νέα 
τραπεζικά δάνεια που θα 
οδηγήσουν σε ακόμη με-
γαλύτερη υπερχρέωση τα 
λαϊκά νοικοκυριά.

Συνεπώς το δίλημμα «ανά-
πτυξη και σταθερότητα ή 
οπισθοδρόμηση» που έθε-
σε ο πρωθυπουργός είναι 
πλαστό και παραπλανητικό. 
Σήμερα ζούμε ακριβώς τα 
αποτελέσματα της καπι-
ταλιστικής ανάπτυξης που 
για το λαό μεταφράζεται 
σε αστάθεια, ανασφάλεια, 
επίθεση στη ζωή και τα δι-
καιώματα του.

Στη «βαρυχειμωνιά» αυ-
τού του δρόμου ανάπτυξης 
δεν χωρά καμία αναμονή 
και καμία εμπιστοσύνη σε 
κυβερνητικούς «σωτήρες». 
Απαιτείται οργάνωση της 
εργατικής – λαϊκής αντεπί-
θεσης και συμπόρευση με 
το ΚΚΕ για μέτρα ουσιαστι-
κής ανακούφισης, σύγχρο-
να δικαιώματα, αξιοποίηση 
κάθε δυσκολίας κι αστάθει-
ας του συστήματος για να 
ανοίξει ένας ριζικά διαφο-
ρετικός δρόμος προς όφε-
λος του λαού.

ΜεΡΑ25: Αμετανόητος, 
αδιόρθωτος και επικίν-
δυνος Πρωθυπουργός

Επίθεση και από το ΜεΡΑ25 
που αναφέρει χαρακτηρι-
στικά: «Ένας αμετανόητος, 
αδιόρθωτος και επικίνδυ-
νος Πρωθυπουργός στον 
δικό του μαγικό, ολιγαρχικό 
κόσμο

Αν κάποιος είχε την υπομο-
νή να ακούσει σήμερα τον 
κ. Μητσοτάκη, θα νόμιζε 
πραγματικά πως δεν ζει 
στην χώρα της Μητσοτάκης 
Α.Ε. των ολιγαρχικών κλο-
πών και των κυβερνητικών 
υποκλοπών.Ένας αμετανό-
ητος, αδιόρθωτος και επι-
κίνδυνος Πρωθυπουργός 
στον δικό του μαγικό, ολι-
γαρχικό κόσμο.

Την ώρα που ο κόσμος 
έξω μαζί με το μπλοκ του 
ΜέΡΑ25 διαδήλωνε μαζι-
κά, ο Πρωθυπουργός προ-
σπαθούσε να πείσει την 
κοινωνία πως δεν ζει στο 
Ολιγαρχικό κράτος και το 
Μητσοτακικό παρακράτος 
που καθημερινά την λη-
στεύει με το ένα χέρι και τη 
δέρνει με το άλλο, κρυφα-
κούγοντας κιόλας «για το 
καλό της» τις διαθέσεις και 
τις προθέσεις της.

Είναι σαφές πως ο κ. Μη-
τσοτάκης είναι πια σε απο-

δρομή και προσπαθεί με 
την ολιγαρχική και μιντιακή 
εξουσία του, αλλά και μερι-
κά επικοινωνιακά και προε-
κλογικά ψίχουλα, να αλλά-
ξει το κλίμα που επικρατεί 
πλεόν απ’ άκρη σ’ άκρη της 
χώρας.

Αυτό όμως αφορά μόνο 
το τεστ πίστης των χειρο-
κροτητών που επιστρατεύ-
τηκαν να γεμίσουν κάθε 
σπιθαμή του Βελλίδειου 
ώστε ο ταχύτατα βυθιζό-
μενος στα σκάνδαλά του 
Πρωθυπουργός να εκπέμ-
ψει επικοινωνιακο μήνυμα 
ενότητας αλλά ταυτόχρονα 
να δέσει τις βαρωνίες του 
κόμματός του σε όρκο συ-
νενοχής.

Η κοινωνία χρειάζεται εδώ 
και τώρα ρήξη με το ολι-
γαρχικό καθεστώς που 
καθημερινά την ληστεύει 
μέσω της Μητσοτάκης Α.Ε. 
και των διαφόρων ληστρι-
κών μηχανισμών όπως το 
Χρηματιστήριο Ενέργειας 
που έστησε η προηγούμενη 
μνημονιακή Κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κόσμος κ. Μητσοτάκη 
σας έχει πάρει πια χαμπάρι 
και δεν θα επιτρέψει ούτε 
τη διαιώνιση του δικού 
σας καθεστώτος, ούτε την 
εναλλαγή σας από άλλες 
μνημονιακές, ολιγαρχικές 
δυνάμεις που θα συνεχί-
σουν τις ίδιες πολιτικές. Ο 
λαός μας θα επιλέξει τη 
ρήξη, γιατί είναι η μόνη 
απάντηση στην κρίση.

Παλεύουμε για τη Ρήξη. 
Παλεύουμε για τις ζωές 
μας. Και θα τις πάρουμε 
πίσω. Ρεύμα φθηνό για όλο 
το λαό εδώ και τώρα με δη-
μοψήφισμα για κατάργηση 
του Χρηματιστηρίου της 
Ενέργειας και επανεθνι-
κοποίηση της ΔΕΗ. Καμία 
ανακωχή με την Μητσοτά-
κης Α.Ε. και κάθε μνημονι-
ακή, ολιγαρχική πολίτικη».

Ελληνική Λύση: Ακού-
σαμε πολλά «Θα»

Η Ελληνική Λύση αναφέ-
ρει για την ομιλία του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη πως 
«σήμερα στο Βελλίδειο, 
ακούσαμε πολλά «Θα» και 
πολλά λόγια από τον Έλλη-
να Πρωθυπουργό, ο οποί-
ος οδήγησε τη χώρα στην 
επισιτιστική, οικονομική και 
ενεργειακή κρίση.

Για ακόμη μία φορά τα πολ-
λά «Θα» και τα πολλά λόγια 
είναι «φθηνά» και δεν είναι 
αληθινά. Ο πρωθυπουργός 
μάλιστα επέλεξε να κλείσει 
την ομιλία του με αναφορά 
στον Γιώργο Θεοτοκά. Τον 
λογοτέχνη, ο οποίος μετά 
το ταξίδι του στο Άγιο Όρος 
(αλήθεια ο πρωθυπουργός 
θα πάει ποτέ;) επεσήμανε 
πως τα «συμπτώματα δια-
φθοράς και ανηθικισμού» 
αποδίδονται σε μεταφυσικά 
αιτία, σε «ένα γενικευμένο 
αίσθημα κενού, σε μια κα-
τάσταση πνευματικής ναυ-
τίας». Αναφορά που ταιριά-
ζει απόλυτα στα έργα και 
τις ημέρες της κυβέρνησης 
και του πρωθυπουργού».

newsit.gr

ΔΕΘ 2022
Οι αντιδράσεις των κομμάτων για την ομιλία Μητσοτάκη
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Ο Πρωθυπουργός ξεκί-
νησε την ομιλία του με 
αναφορά στη Μικρασια-
τική Καταστροφή, όπου 
φέτος συμπληρώνονται 
100 χρόνια. “Στεκόμαστε 
με σεβασμό μπροστά σε 
εκείνους που έβαλαν τα 
θεμέλια για μια πιο στα-
θερή Ελλάδα”.

“Ύστερα από 12 χρόνια 
Μνημονίων, η Ελλάδα 
έχει ξαναβρεί την ανε-
ξαρτησία της από την 
ενεργειακή εποπτεία. 
Μέσα σε τρία χρόνια ο 
λαός μας ξεπέρασε με 
αποφασιστικότητα μια 
πρωτοφανή υγειονομική 
πανδημία. Αντιμετώπισε 
άμεσα τις προκλήσεις 
των γειτόνων μας στον 
Έβρο και τα νησιά του 
Αιγαίου”. “Η πατρίδα σή-
μερα είναι πολύ πιο ισχυ-
ρή από τότε που ο λαός 
μας εμπιστεύτηκε”, πρό-
σθεσε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: 
“Ή δίνουμε δεύτερη 
ευκαιρία στην πρόοδο 
ή ρισκάρουμε δεύτερη 
φορά στη συμφορά”

Στη συνέχεια, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έθε-
σε ορισμένα διλήμματα 
προς τον ελληνικό λαό. 
“Ή βαδίζουμε μπροστά 
ή πηγαίνουμε προς τα 
πίσω – Ή δίνουμε δεύτε-
ρη ευκαιρία στην πρόοδο 
ή βαίνουμε για δεύτερη 
φορά προς τη συμφο-
ρά”, δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός, τονίζοντας ότι 
οι επόμενοι μήνες είναι 
“σαφώς προεκλογικοί”.

“Όσα πετύχαμε δεν είναι 

δεδομένα – με μια λάθος 
κίνηση μπορούν να γκρε-
μιστούν”, πρόσθεσε ο 
πρωθυπουργός, αφήνο-
ντας σαφές μήνυμα για 
τις επερχόμενες εκλογές. 

Ο πρωθυπουργός ανα-
φέρθηκε στα έργα που 
έχει κάνει η κυβέρνηση 
με το σύνθημα “το είπα-
με, το κάναμε”, ξεκινώ-
ντας από το Μετρό Θεσ-
σαλονίκης.

“Το Μετρό έχει μπει σε 
τροχιά παράδοσης στο 
τέλος του 2023. Από το 
ανέκδοτο της Θεσσαλο-
νίκης γίνεται πραγματι-
κότητα”, τόνισε. “Η ανά-
πτυξη για το τρέχον έτος 
θα ξεπεράσει το 5%, 
σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις του οικονομικού 
επιτελείου”, ανέφερε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Νταηλίκια γιοκ με 
την Ελλάδα”

Έκανε άλλωστε συνολι-
κό απολογισμό της δι-
ακυβέρνησης του μέχρι 
σήμερα, καταλήγοντας 
με αναφορά στα εθνι-
κά θέματα και με ειδική 
μνεία στις συμφωνίες με 
ΗΠΑ και Γαλλία.

“Τη διπλωματική μας 
ασπίδα συνοδεύει πάντα 
και το δόρυ της εθνικής 
αποτροπής”, τόνισε ο κ. 
Μητσοτάκης και υπενθύ-
μισε ότι από το ίδιο βήμα 
είχε εξαγγείλει την αγο-
ρά Rafale, τα πρώτα εκ 
των οποίων πετούν ήδη 
στους ελληνικούς ουρα-
νούς, ενώ ναυπηγούνται 
ήδη οι πρώτες φρεγάτες 

Belharra.

“Η άμυνα θέλει σύνο-
ρα απαραβίαστα και την 
επικράτεια ασφαλή”, 
δήλωσε επίσης, συνδέο-
ντας με την άμυνα και το 
μεταναστευτικό και ανα-
φερόμενος στο φράχτη 
στον Έβρο.

Ο κ. Μητσοτάκης απά-
ντησε και στο προ-
κλητικό κρεσέντο της 
Τουρκίας με ιδιαίτερα 
αυστηρή γλώσσα.

“Ας σταματήσουν οι 
γείτονες τα ανιστόρη-
τα πυροτεχνήματα προς 
εσωτερική κατανάλωση. 
Ούτε μας φοβίζουν ούτε 
μας πτοούν. Αλώστε στις 
απειλές απαντά μία ελ-
ληνική λέξη που συμπυ-
κνώνει τη δύναμη του 
έθνους μας: Όχι, κύριε 
Ερντογάν”, δήλωσε και 
πρόσθεσε: “Τα νταηλίκια 
γιοκ με την Ελλάδα”.

“Επιχειρησιακό λάθος 
η παρακολούθηση Αν-
δρουλάκη”

Για ένα “επιχειρησιακό 
λάθος” για το οποίο “η 
κυβέρνηση έλαβε αμέ-
σως την ευθύνη”, έκανε 
λόγο ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, αναφερόμενος 
στην παρακολούθηση 
του τηλεφώνου του Νί-
κου Ανδρουλάκη.

“Δε θα επιτρέψω να ακυ-
ρωθεί η δράση της ΕΥΠ. 
Η λειτουργία της ήταν, 
είναι και θα είναι ακόμα 
πιο πολύτιμη στην εποχή 
που έρχεται”.

“Πρέπει να ετοιμαστούμε 
για έναν πολύ δύσκολο 
χειμώνα, αλλά να μην 
αφήσουμε το θύμα στο 
έλεος του θύτη”

“Ο λογαριασμός της 
ακρίβειας πρέπει να επι-
στραφεί σε αυτόν που 
την προκαλεί, στον κύριο 
Πούτιν. Στον πόλεμο με 
την Ουκρανία, είμαστε 
με τον αμυνόμενο, γιατί 
είμαστε υπέρ της ελευ-
θερίας και της δημοκρα-
τίας. Κι αυτό γιατί γνωρί-
ζουμε ήδη τι σημαίνει να 
δέχεται κανείς απειλές 
από γείτονες”, ανέφε-
ρε ο κ. Μητσοτάκης για 
τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία και τις επι-
πτώσεις στην ενεργειακή 
κρίση.

“Επιταγή ακρίβειας 
250 ευρώ για ασθενέ-
στερους”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
εξήγγειλε 21 κυβερνητι-
κές πρωτοβουλίες σε 3 
κύκλους μέσα στο 2022 
και το 2023. “Ενίσχυση 
€250 σε 2,3 εκ. ευάλω-
τους συμπολίτες μας το 
Δεκέμβριο – συν μια μη-
νιαία δόση για δικαιού-
χους Ελάχιστου Εγγυη-
μένου Εισοδήματος”.

Μεταξύ των μέτρων 
που ανήγγειλε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης:

Ειδική παρέμβαση για 
μείωση κόστους πετρε-
λαίου θέρμανσης στην 
αντλία
Επιδότηση € 60 εκ. για 
λιπάσματα – € 80 εκ. για 
ζωοτροφές

Αυξάνονται κατά 
200.000 οι δικαιούχοι 
του «Ανακυκλώνω- Αλ-
λάζω συσκευή» – επιπλέ-
ον €140 εκ.

Χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ α ι 
250.000 μικρά φωτο-
βολταϊκά μεμονωμένων 
παραγωγών για δωρεάν 
ενέργεια

Επιπλέον 200.000 δι-
καιούχοι στο «Τουρισμός 
για Όλους» – επέκταση 
τουριστικής περιόδου

Άμεση διευθέτηση σε 
μισθολογικά αιτήματα 
Ενόπλων Δυνάμεων

Απαλλαγή 40% ασφα-
λιστικών εισφορών σε 
επιχειρήσεις που μετα-
τρέπουν σε μόνιμες τις 
συμβάσεις μερικής απα-
σχόλησης

Μόνιμη μείωση 3 μονά-
δες σε ασφαλιστικές ει-
σφορές από Ιανουάριο 
– αυξάνεται το εισόδημα 
2.2 εκ. εργαζομένων

Αυξάνονται κατά 6% οι 
χαμηλές συντάξεις

Καταργείται για πάντα η 
Εισφορά Αλληλεγγύης – 
ανακούφιση για 2,7 εκ. 
φορολογούμενους

Καταργείται η Εισφορά 
υπέρ Ταμείου Πρόνοιας 
Υπαλλήλων – θεσπίζο-
νται Κίνητρα Επίτευξης 
Στόχων στο Δημόσιο

Αυξάνονται οι συντάξεις 
1 εκ. συνταξιούχων – 6% 
για φέτος

Αναμόρφωση Ειδικού 
Μισθολογίου 20.000 
γιατρών ΕΣΥ με αύξηση 
μισθού και επιδομάτων 
Ευθύνης – μεσοσταθμικά 
10%

Αναμόρφωση μισθολο-
γίου 600.000 Δημοσίων 
Υπαλλήλων με έμφαση 
σε χαμηλόμισθους και 
θέσεις ευθύνης

Επέκταση επιδόματος 
μητρότητας σε ιδιωτικό 
τομέα από 6 σε 9 μήνες

Επέκταση μειωμένου 
ΦΠΑ ως Ιούνιο 2023 – 
αναστολή ΦΠΑ 24% σε 
οικοδομές μέχρι τέλη 
2024

Αναμόρφωση πλαισίου 
λειτουργίας ελληνικής 
Κεφαλαιαγοράς με κίνη-
τρα

Αύξηση πόρων Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης κατά 
€120 εκ. ετησίως

Νέα αύξηση του κατώτα-
του μισθού από 1η Μαΐ-
ου 2023

Πρόγραμμα στέγασης € 
1,8 δις για νέους και ζευ-
γάρια – 150.000 ωφε-
λούμενοι

Ανέγερση 8.150 θέσεων 
σε 5 Φοιτητικές Εστί-
ες σε Κρήτη, Θεσσαλία, 
Δυτ. Μακεδονία, Θράκη 
και Δυτ. Αττική.

Στεγαστικά δάνεια €500 
εκ. με σχεδόν μηδενικό 
επιτόκιο – για 25.000 
νέους μέχρι 40 ετών

21 ΜΈΤΡΑ ΣΤΉΡΙΞΉΣ
Το αυστηρό μήνυμα σε Ερντογάν
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΠΛΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

SECURITY

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

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:

Στήθος κοτόπουλο με ταλιατέλες αλα κρέμ

Συνταγή για

Στήθος κοτόπουλο με ταλιατέλες αλα κρέμ 

Διάρκεια συνταγής: 40'
Βαθμός δυσκολίας: εύκολη  

Υλικά 

• 4 τμχ. στήθος κοτόπουλο  
• 500 γρ. ταλιατέλες
• 150 γρ. κρέμα γάλακτος
• 4-5 μανιτάρια
• 4 φέτες προσούτο
• 100 mL. γάλα 3.5% λιπαρά
• 100 γρ. παρμεζάνα
• 50 γρ. βούτυρο
• 1 κολοκυθάκι
• 1 κρεμμύδι 
• 3-4 κλωναράκια μαϊντανό
• 2-3 φύλλα δυόσμο
• Φρέσκο θυμάρι - Δενδρολίβανο
• Αλάτι - πιπέρι - κύμινο μπαχάρι
• Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

• Κόβουμε τα μανιτάρια σε κομμάτια.
• Βάζουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο στο καυτό τηγάνι και ρίχνουμε τα 

μανιτάρια, αλάτι, πιπέρι και κύμινο μπαχάρι. Ανακατεύουμε μέχρι να 
πάρουν χρώμα.

• Αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε στην άκρη.
• Ξαναβάζουμε το τηγάνι σε δυνατή φωτιά και προσθέτουμε 2 κ.σ. 

ελαιόλαδο.
• Κόβουμε το κοτόπουλο σε μεγάλα κομμάτια και τα ρίχνουμε στο 

τηγάνι μαζί με το προσούτο.
• Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το ρίχνουμε στο καυτό τηγάνι. 

Προσθέτουμε το κολοκυθάκι, το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το 
βούτυρο. Ανακατεύουμε μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν 
χρώμα.

• Στη συνέχεια, προσθέτουμε το κοτόπουλο και σβήνουμε με το νερό. 
Ρίχνουμε το νερό, τα μανιτάρια, την κρέμα γάλακτος αραιωμένη με 
το γάλα και ανακατεύουμε.

• Προσθέτουμε τις ταλιατέλες στο τηγάνι και ανακατεύουμε μέχρι να 
απορροφήσουν τη σάλτσα.

• Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε την παρμεζάνα, τον 
μαϊντανό και τον δυόσμο και ανακατεύουμε.

με τον Χρήστο Δελή
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02:00	 Αναλυτής	(Ε)
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06:00	 Εδώ	Είμαστε	
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08:30	 Τηλεπωλήσεις
10:00	 Πρώτο	Θέμα
12:00	 Τηλεπωλήσεις
13:00	 Ίασις
14:00	 Δελτίο	Ειδήσεων
14:30	 Αναλυτής	
16:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
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20:30	 Δελτίο	Ειδήσεων
22:00	 Αυτόπτης		 	
	 Μάρτυρας
23:00	 Εξελίξεις
00:30	 Δελτίο	Ειδήσεων

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

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

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

Οφέλη Social Media 
Marketing  για μια Επι-
χείρηση 

Branding 

Είναι γεγονός ότι η παρου-
σία και η στρατηγική χρή-
ση των social media είναι 
πολύ σημαντικά για τη δη-
μιουργία ενός επιτυχημέ-
νου brand.  

Το ισχυρό brand συμβάλλει 
στην αίσθηση αξιοπιστίας 
της επιχείρησης. Ένα ισχυ-
ρό Brand εμπνέει σιγου-
ριά, γίνεται αρεστό, ελκύει 
φανατικούς οπαδούς που 
γίνονται πιστοί πελάτες, 
και φέρνει οργανική επι-
σκεψιμότητα.  Ένα ισχυρό 
Brand προστατεύει επίσης 
την επιχείρηση από αντα-
γωνιστές και φθηνές απο-
μιμήσεις. 

Για όλους αυτούς τους λό-
γους το branding θα πρέπει 
να είναι προτεραιότητα για 
κάθε επιχειρηματία. Το χτί-
σιμο ενός δυνατού brand 
απαιτεί χρόνο, προσπάθεια 
και επένδυση τόσο σε χρή-
μα όσο και σε φαιά ουσία.  
Η προσαρμογή του περι-

εχομένου και του τρόπου 
επικοινωνίας στο ανάλογο 
κοινό και στα αντίστοιχα 
κανάλια είναι επίσης μεγά-
λης σημασίας. Ανάλογα το 
κανάλι στο οποίο διαφημί-
ζεται η κάθε επιχείρηση θα 
πρέπει να έχει προσαρμόσει 
το αντίστοιχο περιεχόμενο 
αλλά και το ύφος.  

Τα πιο δημοφιλή κανάλια 
στον κόσμο του ecommerce 
και των υπηρεσιών είναι το 
Facebook, το Instagram, 
το YouTube, το LinkedIn, το 
Snapchat, το Tik Tok και το 
Pinterest με εκατομμύρια 
χρήστες στον κόσμο ενώ 
το 80% των καταναλωτών 
είναι πιο πιθανόν να αναζη-
τήσουν λύσεις από brands 
που ακολουθούν στα social 
media. 

Είναι σημαντικό για μια επι-
χείρηση να έχει ένα ενιαίο 
positioning και μια ενιαία 
ταυτότητα σε όλα τα κοινω-
νικά μέσα επικοινωνίας. Με 
αυτό τον τρόπο οι χρήστες 
του διαδικτύου μπορούν 
εύκολα να αναγνωρίσουν 
τη διαφορετικότητα του 
Brand, να αντιληφθούν τι 
πρεσβεύει, να αποκτήσουν 

μια θετική και σαφή εικόνα 
για την επιχείρηση και να 
την εμπιστευτούν.  
 
Αντίθετα, αν υπάρχουν 
αντικρουόμενα μηνύματα 
και ανομοιογενές περιεχό-
μενο, το Brand αποδυνα-
μώνεται και δημιουργείται 
σύγχυση που κάνει τον 
καταναλωτή καχύποπτο, 
απόμακρο και απρόθυμο 
να αλληλεπιδράσει και να 
αγοράσει.  

Ένα Brand με συγκεκρι-
μένη ταυτότητα δε σημαί-
νει όμως χρήση του ίδιου 
περιεχομένου παντού. Το 
περιεχόμενο καλό είναι να 
προσαρμόζεται στις δια-
φορετικές πλατφόρμες και 
στους διαφορετικούς τύ-
πους καταναλωτών (buyer 
personas), αλλά να έχει 
συνοχή και συνέπεια μέσα 
στο χρόνο. 

Όλα τα επιτυχημένα brands 
ενθαρρύνουν σε μεγάλο 
βαθμό την αλληλεπίδραση 
με αποτέλεσμα να έχουν 
ένα πιστό κοινό που τους 
παρακολουθεί, συμμετέχει 
και συμβάλει στη διαφήμι-
ση από στόμα σε στόμα.  

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα 
από πολλούς τρόπους: 
προτροπή για συζήτη-
ση στα posts, ψυχαγωγία 
των followers, live videos, 
Questions & Answer 
sessions, απαντήσεις στα 
σχόλια, Giveaways κ.α.  

Η αλληλεπίδραση με το κοι-
νό είναι απόλυτα σημαντική 
καθώς έτσι η κάθε επιχεί-
ρηση δείχνει το ανθρώπινο 
πρόσωπό της, όπως επίσης 
ότι σέβεται και υπολογίζει 
το σχόλιο και τη γνώμη του 
κάθε πελάτη.

Κάθε κοινωνική πλατφόρμα 
έχει συγκεκριμένες native 
λειτουργίες. Αυτό σημαίνει 
πρακτικά ότι το content σε 
κάθε κανάλι - πλατφόρμα 
δεν θα πρέπει να είναι το 
ίδιο.  

Στο Instagram για παρά-
δειγμα, το κοινό αναμένει 
να δει όμορφο φωτογρα-
φικό υλικό υψηλής ανάλυ-
σης με φίλτρα ή χωρίς, στο 
Twitter ένα σύντομο μή-
νυμα ενώ στο Tik Tok ένα 
έξυπνο εμπνευσμένο video 
που θα λέει μια ιστορία ή 
θα είναι αστείο. Για το λόγο 

αυτό, είναι σημαντικό κάθε 
επιχείρηση να έχει περιεχό-
μενο για κάθε πλατφόρμα 
ώστε να έχει ισχυρή απήχη-
ση στο κοινό της.  

Επίσης, κάθε πλατφόρμα 
δεν είναι το ίδιο κατάλληλη 
για όλα τα Brands. Θα πρέ-
πει να ταιριάζει με το brand 
και το target group.  

Αύξηση Πωλήσεων

Παρόλο που τα social 
media συμβάλλουν σε 
μεγάλο βαθμό στο brand 
awareness, στην αλληλε-
πίδραση χρηστών και στο 
social proof, ο τελικός στό-
χος παραμένει πάντα η αύ-
ξηση των πωλήσεων.
 
Έχει αποδειχθεί ότι οι επι-
χειρήσεις που χρησιμοποι-
ούν στρατηγικά τα social 
media προσελκύουν όλο 
και περισσότερους χρήστες 
στο website τους οι οποί-
οι είναι πολύ πιθανόν να 
προχωρήσουν σε αγορές 
και να αποτελέσουν ένα πι-
στό κοινό. Έχει βρεθεί μέσα 
από μελέτες ότι οι Fans / 
Followers αγοράζουν πιο 
συχνά και κάνουν μεγαλύ-
τερης αξίας αγορές.  

Νέες μορφές διαφημίσε-
ων όπως για παράδειγμα 
τα Video ads έχει παρα-
τηρηθεί ότι οδηγούν σε 
υψηλότερα ποσοστά μετα-
τρεψιμότητας σε πωλήσεις 
(conversion rate).  Πιο συ-
γκεκριμένα, ένα 68% των 
καταναλωτών αγοράζουν 
αφού έχουν παρακολου-
θήσει ένα branded social 
video.   

Μια αποτελεσματική τε-
χνική για την αύξηση του 
social media conversion 
rate είναι η διεξαγωγή A/B 
testing όπου προβάλλονται 
ταυτόχρονα δύο μορφές 

διαφημίσεων στο κοινό για 
να μετρηθεί ποια από τις 
δύο είναι πιο αποδοτική και 
οδηγεί στις περισσότερες 
αγορές. Είναι πολύ διαδε-
δομένη τακτική και με τον 
τρόπο αυτό τεστάρονται δι-
άφορες παράμετροι όπως 
δημιουργικό, λεκτικά δια-
φημίσεων και στοχεύσεις.
 
Το conversion rate εκτο-
ξεύεται και από το λεγόμε-
νο User Generated Content 
(UGC). Είναι πολύ ωφέλιμο 
κάθε post καταναλωτή που 
προωθεί προϊόν της επι-
χείρησης να αξιοποιείται 
και να γίνεται repost από 
αυτή. Στην ουσία πρόκει-
ται για δωρεάν διαφήμιση 
από τους ευχαριστημένους 
καταναλωτές και ακόλου-
θους του brand σας κ α ι 
δημιουργεί περισσό-
τερη αξιοπιστία και στους 
υπόλοιπους που δεν σας 
γνωρίζουν (social proof).  

 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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Η αγροτική οικονομία μοχλός ανάπτυξης για 
Ευρώπη και Αφρική

Αθήνα,  11 Σεπτεμβρίου 
2022

Την ανάγκη να στηριχθεί 

η παροχή γνώσης και εκ-
παίδευσης στις χώρες της 
Αφρικής  σε ό,τι αφορά 
στον πρωτογενή τομέα, 

επισήμανε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωρ-
γαντάς, σε χαιρετισμό του 

σε εκδήλωση του Ιδρύμα-
τος Κρατικών Υποτροφιών 
και του ΑΠΘ, που φιλοξε-
νήθηκε στο περίπτερο του 
ΥπΑΑΤ στη ΔΕΘ.

Ο κ. Γεωργαντάς σημείωσε 
ότι ο πρωτογενής τομέας 
μπορεί να αποτελέσει την 
ατμομηχανή της ανάπτυξης 
για τις χώρες της Αφρι-
κής ώστε να περιοριστεί ο 
κίνδυνος της επισιτιστικής 
κρίσης και τόνισε ότι το 
ΥπΑΑΤ σε συνεργασία με το 
υπουργείο Παιδείας, το ΙΚΥ 
και το ΑΠΘ, μπορούν να 
αναπτύξουν δράσεις, ώστε 
να μειωθεί ο συγκεκριμέ-

νος κίνδυνος. 

Στην πρωτοβουλία του ΙΚΥ, 
που ήταν μια δράση για την 
ευαισθητοποίηση της ελλη-
νικής κοινωνίας, ώστε να 
στηριχθούν πρωτοβουλίες 
των ελληνικών κοινοτήτων 
στην Αφρική,  μετείχε και 
ο υφυπουργός Παιδείας κ. 
Άγγελος Συρίγος.

Νωρίτερα ο ΥπΑΑΤ συμμε-
τείχε στην εκδήλωση εγκαι-
νίων του περιπτέρου της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων Ελλάδος. Ο κ. Γε-
ωργαντάς στον χαιρετισμό 
του τόνισε ότι με βήματα 

ρεαλιστικά και με συνέπεια 
στη λήψη αποφάσεων, η 
κυβέρνηση προσφέρει κάθε 
δυνατότητα στους επαγ-
γελματίες και στον επιχει-
ρηματικό κόσμο,  για να 
συνεχίσει η χώρα μας με 
δυναμικό τρόπο να βαδίζει 
στο δρόμο της ανάπτυξης, 
με μετρήσιμα αποτελέσμα-
τα για το σύνολο της ελλη-
νικής κοινωνίας.

Ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
επισκέφθηκε περίπτερα 
των επιμελητηρίων Χαλκι-
δικής, Σερρών, Κιλκίς και 
Ρεθύμνου.

ΔΕΘ 
Παρουσιάσθηκε η πρόσφατη αγροτική φορολογική 
μεταρρύθμιση

Η πρόσφατη αγροτική φο-
ρολογική μεταρρύθμιση, 
του νόμου 4935/2022, 
παρουσιάστηκε στην εκ-
δήλωση που διοργανώθη-
κε στα πλαίσια της 86ης 
ΔΕΘ από το γραφείο του 
Υφυπουργού Οικονομι-
κών, κ. Απόστολου Βεσυ-
ρόπουλου. Εκδήλωση με 
ομιλητές τον ίδιο, τον Γε-
νικό Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής και Κοινοτικών 
Πόρων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνο 
Μπαγινέτα, τον Αντιπρόε-
δρο της Εθνικής Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών, 
κ. Χρήστο Γιαννακάκη και 
τον Πρόεδρο της Διεπαγ-
γελματικής Οργάνωσης 
Βάμβακος (Δ.Ο.Β.), κ. Ευ-
θύμιο Φωτεινό και συντονί-
στρια την Προϊστάμενη της 
Διεύθυνσης Φορολογικής 
Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, κ. Ελένη Βρέ-
ντζου.

«Αποδεικνύουμε σε διαρ-
κή βάση ότι η φορολογική 
πολιτική μπορεί και οφείλει 
να έχει αναπτυξιακό χαρα-
κτήρα για τον πρωτογενή 
τομέα. Όχι μόνο μέσω της 
μείωσης των φορολογικών 
επιβαρύνσεων, αλλά και με 
τη θεσμοθέτηση γενναίων 
φορολογικών κινήτρων για 
την ανάπτυξη συνεργασιών 
στον αγροτικό τομέα.

Η θεσμοθέτηση αυτών των 
κινήτρων έχει ως στόχο τη 
συνένωση δυνάμεων, τη 
δημιουργία νέων καινο-
τόμων συνεργασιών στον 
αγροτικό τομέα και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας.

Αναφέρομαι στον νόμο 
4935/2022, με τον οποίο η 
κυβέρνησή μας προχώρησε 
σε μια κορυφαία αγροτική 
φορολογική μεταρρύθμι-
ση που θέτει τις βάσεις για 
τον μετασχηματισμό της 

αγροτικής οικονομίας και 
μάλιστα σε μια εξαιρετικά 
κρίσιμη συγκυρία», τόνισε ο 
Υφυπουργός Οικονομικών 
κ. Απόστολος Βεσυρόπου-
λος κατά την ομιλία του στα 
πλαίσια της εκδήλωσης.

Στα γενναία αυτά φορο-
λογικά κίνητρα περιλαμ-
βάνεται η απαλλαγή για 
πρώτη φορά από την 
καταβολή του φόρου 
εισοδήματος κατά 50% 
επί των φορολογητέων 
κερδών από την άσκηση 
αγροτικής επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας.

Το συγκεκριμένο κίνητρο 
έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρ-
μογής και αφορά τους κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες, 
είτε αυτοί δραστηριοποι-
ούνται μεμονωμένα εφό-
σον συνάπτουν έγγραφη 
σύμβαση συμβολαιακής 
γεωργίας είτε είναι μέλη 
συλλογικών αγροτικών 
σχημάτων.

Το γενναίο αυτό φορολογι-
κό κίνητρο της μείωσης του 
φόρου κατά 50%, που έχει 
ήδη τεθεί σε ισχύ από την 
1η Ιανουαρίου του 2022 
και θα ισχύει και για τα 
επόμενα έτη, θεσμοθετείται 
για πρώτη φορά και στο-

χεύει στη δημιουργία νέων 
και ισχυρών επιχειρηματι-
κών σχημάτων στον πρω-
τογενή τομέα, στα οποία 
θα μετέχει ο αγρότης και 
θα του εξασφαλίζουν, πέρα 
από τη μείωση φόρου, και 
ένα αξιοπρεπές και καλύτε-
ρο εισόδημα.

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αγροτικής Πολιτικής και 
Κοινοτικών Πόρων του 
Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
κ. Κωνσταντίνος Μπαγινέ-
τας αναφέρθηκε, μεταξύ 
άλλων, στις δράσεις που 
έχουν υλοποιηθεί από την 
κυβέρνηση προς όφελος 
των αγροτών.

Στα προβλήματα τα οποία 
αντιμετώπιζε ο αγροτικός 
κόσμος και τα οποία έλυσε 
ο νέος νόμος 4935/2022 
αναφέρθηκαν εκτενώς ο 
Αντιπρόεδρος της Εθνικής 
Ένωσης Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών, κ. Χρήστος 
Γιαννακάκης και ο Πρόε-
δρος της Διεπαγγελματι-
κής Οργάνωσης Βάμβακος 
(Δ.Ο.Β.), κ. Ευθύμιος Φω-
τεινός.

Ο κ. Βεσυρόπουλος ανα-
φέρθηκε παράλληλα σε 
σειρά ευνοϊκών παρεμβά-

σεων και μέτρων που έχει 
ενεργοποιήσει η κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
προς όφελος των αγρο-
τών από τον Ιούλιο του 
2019, στα οποία περιλαμ-
βάνονται, μεταξύ άλλων, τα 
εξής:

1ον. Η θέσπιση, από την 1η 
Ιανουαρίου 2022, μηδε-
νικού συντελεστή ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο 
πετρέλαιο εσωτερικής καύ-
σης που χρησιμοποιείται 
στη γεωργία.

Ήδη στις 31 Αυγούστου 
2022, αντί του Νοεμβρίου 
που είχε αρχικά προγραμ-
ματιστεί, πιστώθηκε στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς 
των δικαιούχων αγροτών η 
επιστροφή του Ειδικού Φό-
ρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) 
στο πετρέλαιο κίνησης για 
αγροτική χρήση.

2ον. Η εισαγωγή νέας φο-
ρολογικής κλίμακας για τα 
φυσικά πρόσωπα και τους 
αγρότες, η οποία τέθηκε 
για πρώτη φορά σε εφαρ-
μογή το 2021, με συντελε-
στές που ξεκινούν από το 
9% για τα πρώτα 10.000 
ευρώ.

3ον. Η επαναφορά στο 

55%, από το 100%, της 
προκαταβολής φόρου εισο-
δήματος από επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα, για τα 
φυσικά πρόσωπα, σε μόνι-
μη βάση από το φορολογι-
κό έτος 2020.

4ον. Η μείωση του φορο-
λογικού συντελεστή για τα 
αγροτικά συνεταιριστικά 
σχήματα από το 13% στο 
10%.

5ον. Η μείωση, και μάλιστα 
σε μόνιμη βάση, του ΦΠΑ 
για τις ζωοτροφές και τα 
λιπάσματα από το 13% στο 
6%.

Ο Υφυπουργός Οικονο-
μικών ολοκλήρωσε την 
ομιλία του, αναφέροντας: 
«Η Ελλάδα χρειάζεται μια 
ισχυρή κυβέρνηση, έναν 
ικανό και αξιόπιστο πρω-
θυπουργό, ιδιαίτερα σε 
αυτή την κρίσιμη στιγμή. 
Και αυτή είναι η κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας με 
πρωθυπουργό τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε 
να υλοποιούμε θεσμικές 
παρεμβάσεις για τη στή-
ριξη του αγροτικού τομέα, 
οδηγώντας τη χώρα σε νέα 
αναπτυξιακή τροχιά».

moneyreview.gr

Ε.Ε. 
Αγρότες και παραγωγοί προειδοποιούν για 
ελλείψεις τροφίμων τον χειμώνα
Προειδοποίηση για επο-
χικές ελλείψεις και σημα-
ντικές αυξήσεις των τιμών 
σε μία ευρεία γκάμα προ-
ϊόντων απεύθυναν αγρό-
τες και παραγωγοί ειδών 
διατροφής τον φετινό χει-
μώνα, καθώς ζητούν τη 
στήριξη της κυβέρνησης 
προκειμένου να αντισταθ-
μίσουν το αυξανόμενο 
ενεργειακό κόστος. 

Η ένωση αγροτών της Ε.Ε. 
Copa-Cogeca, καθώς και οι 
FoodDrink Europe και PFP, 
δύο από τις μεγάλες ενώ-
σεις παραγωγών τροφίμων, 

ανακοίνωσαν ότι τα μέλη 
τους έχουν ήδη αρχίσει να 
κλείνουν δραστηριότητες 
και να μειώνουν την παρα-
γωγή τους, καθώς ζητούν 
να εξαιρεθεί η αλυσίδα 
τροφίμων από τα σχέδια 
της Ε.Ε. για επιβολή δελτί-
ου στην κατανάλωση ενέρ-
γειας.  

«Οι τελευταίες αυξήσεις 
στις τιμές ενέργειας, ειδικά 
για φυσικό αέριο και ηλε-
κτρική ενέργεια, απειλούν 
τη συνέχεια των κύκλων 
παραγωγής αγροτικών 
προϊόντων και κατά συνέ-

πεια την ικανότητα να συ-
νεχίσουν να προμηθεύουν 
σημαντικά αγροτικά εμπο-
ρεύματα», αναφέρεται σε 
ανακοίνωσή τους εν όψει 
της έκτακτης συνεδρίασης 
των υπουργών Γεωργίας 
της Ε.Ε..

«Είναι κάτι που δεν έχου-
με ξαναδεί. Κανένας δεν 
αντιλήφθηκε αυτό που ερ-
χόταν, ούτε και ότι θα είχε 
τόσο μεγάλες επιπτώσεις», 
αναφέρει ο Pekka Pesonen, 
γενικός γραμματέας της 
Copa-Cogeca.  

H ενέργεια χρησιμοποιείται 
σε ολόκληρη την αλυσίδα 
παραγωγής τροφίμων, από 
λιπάσματα έως την φύλαξη 
της σοδειάς και την ψύξη. 
Οι γαλακτοβιομηχανίες και 
η βιομηχανία άρτου έχουν 
ιδιαίτερα επηρεαστεί από 
τις αυξανόμενες τιμές, εξη-
γεί ο Pesonen.

Οι τιμές βουτήρου στην 
Ε.Ε. έχουν αυξηθεί 80% 
στη διάρκεια του έτους 
έως τον Ιούλιο, με τη σκό-
νη γάλακτος να έχει επίσης 
ακριβύνει περισσότερο από 
50% και το βοδινό 20%, 

σύμφωνα με στοιχεία της 
Κομισιόν. Όμως, οι αγρότες 
υποστηρίζουν ότι το κόστος 
αυξάνεται πολύ πιο γρή-
γορα. Πολλοί παραγωγοί 
φρούτων και λαχανικών 
έχουν ήδη μειώσει τις καλ-
λιέργειες για την επόμενη 
σοδειά, ενώ ορισμένοι πα-
ραγωγοί υποστηρίζουν ότι 
το υψηλότερο κόστος της 
λειτουργίας θερμοκηπίων 
ξεπερνά κατά πολύ τα έσο-
δά τους.

Αρκετά θερμοκήπια στην 
Ολλανδία, το δεύτερο με-
γαλύτερο εξαγωγό αγρο-

τικών προϊόντων στον κό-
σμο μετά τις ΗΠΑ, έχουν 
τεθεί εκτός λειτουργίας. 
Ο Alexander Formsma, 
ειδικός σε θέματα ενέρ-
γειας της Glastuinbouw 
Nederland, προειδοποιεί 
για ελλείψεις σε ντομάτες 
και αγγούρια στη διάρκεια 
του φετινού χειμώνα. 

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

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

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

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

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

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

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

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

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

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

Κωδικός: 351001-28
___________________

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

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

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

Κωδικός: 351001-11
___________________

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

Κωδικός: 351001-2038
___________________

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

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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

Κωδικός: 351001-14
___________________

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

Κωδικός: 351001-10
___________________

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

Κωδικός: 351001-9
___________________

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

Κωδικός: 351001-34
___________________

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

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

___________________

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

Κωδικός:  351001-35
 ____________________

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

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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Αλεξανδρούπολη 
Χτυπούσε και απειλούσε την 18χρονη έγκυο σύζυγό του

Νέο περιστατικό ενδοοι-
κογενειακής βίας, αυτή 
τη φορά στην Αλεξαν-
δρούπολη. Μία γυναίκα 
18 ετών, που είναι έγκυ-
ος στο πρώτο της παιδί, 
βρήκε τη δύναμη να κα-
ταγγείλει την βίαιη συ-
μπεριφορά του συζύγου 
της εναντίον της.

Σύμφωνα με την καταγ-
γελία, ο σύζυγος ασκούσε 
βία λεκτική και σωματική 
σε βάρος της και απειλού-
σε ότι θα σκοτώσει την ίδια 
και το αγέννητο τέκνο της.

Όπως αναφέρει το 
gnomionline.gr, το δικα-

στήριο, στο οποίο προσέ-
φυγε η νεαρή γυναίκα στην 
Αλεξανδρούπολη, με από-
φασή του στις 7/9, διέταξε 
να μην πλησιάζει ο σύζυγος 
την ίδια και το σπίτι της σε 
απόσταση μικρότερη των 
100 μέτρων.

Ο δικηγόρος της γυναίκας 
Δημοσθένης Φωτιάδης δή-
λωσε στη ΓΝΩΜΗ:

«Η δικαιοσύνη έδρασε γρή-
γορα και αποτελεσματικά 
υπέρ της γυναίκας θύματος 
της έμφυλης βίας και την 
προστάτευσε στα πλαίσια 
του νόμου. Η μηδενική ανο-
χή απέναντι στην έμφυλη 

βία είναι η μόνη ενδεδειγ-
μένη λύση. Οι γυναίκες θύ-
ματα της έμφυλης βίας θα 
πρέπει να βρουν τη δύνα-
μη να καταγγέλλουν κάθε 
βίαιο περιστατικό. Μακάρι 
τέτοια φαινόμενα ενδοοι-
κογενειακές βίας να εκλεί-
ψουν στο μέλλον».

Ήταν στα τέλη του 2021 
όταν την τοπική κοινω-
νία, αλλά και ολόκληρη τη 
χώρα, συγκλόνισε ο ξυλο-
δαρμός μέχρι θανάτου της 
29χρονης Τζεβριέ από τον 
σύζυγό της στην Αλεξαν-
δρούπολη.

enikos.gr

Κολωνάκιη
Δημοφιλής επιχειρηματίας ο 35χρονος που έπεσε στο 
κενό – Σκόρπισαν 50.000 ευρώ στο δρόμο

Ένας από τους δημοφι-
λείς και φιλότεχνους 
επιχειρηματίες του Κο-
λωνακίου, ο οποίος στο 
παρελθόν έχει δώσει συ-
νεντεύξεις σε ΜΜΕ για 
την ενασχόλησή του με τη 
μουσική, τη μόδα και την 
τέχνη, είναι ο 35χρονος 
που έπεσε τα ξημερώματα 
της Τρίτης στο κενό από 
τον 3ο όροφο πολυκατοι-
κίας στην οδό Τσακάλωφ.

Ο 35χρονος είναι μέλος 
γνωστής οικογένειας των 
Αθηνών, που διακρίθηκε 
για τη μπουτίκ που διατηρεί 
στο Κολωνάκι εδώ και πολ-
λά χρόνια. Πριν από αρκετά 
χρόνια ο 35χρονος αποφά-
σισε να μην αρκεστεί στην 
ενασχόλησή του με την οι-
κογενειακή επιχείρηση αλλά 
να κάνει τα δικά του βήματα 
στον επιχειρηματικό κόσμο, 
δημιουργώντας τη δική του 
εταιρία.

Μάλιστα, είχε παραχωρή-
σει συνέντευξη σε περιοδι-
κά μόδας και ιστοσελίδες 
μιλώντας για τη στενή του 
σχέση με την αισθητική, τη 
φιλοσοφία και τη μουσική. Ο 
35χρονος είναι ένας άνθρω-

πος που έχει πολλά ενδια-
φέροντα, ενώ φαίνεται ότι 
στην περίπτωσή του και τα 
«γονίδια» έπαιξαν ρόλο. Κ α ι 
αυτό γιατί η γιαγιά του πριν 
από πολλά χρόνια ίδρυ-σ ε 
μπουτίκ που έγινε «θρύλος» 
στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την Αστυνο-
μία, ο 35χρονος έπεσε στο 
κενό και σώθηκε από θαύμα. 
Και αυτό γιατί κάτω από το 
μπαλκόνι του σπιτιού του 
βρίσκονταν μεγάλες τέντες 
καταστημάτων εστίασης, με 
αποτέλεσμα να ανακοπεί η 
σφοδρότητα της πτώσης. 
Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. ανα-
φέρουν ότι είχε πάνω του 
50.000 ευρώ, τα οποία κατά 
την πτώση του σκόρπισαν 
στο δρόμο.

Ο 35χρονος νοσηλεύεται 
εκτός κινδύνου στο νοσοκο-
μείο, ενώ η Αστυνομία περι-
μένει την εισαγγελική εντο-
λή για να κάνει έρευνα στο 
πολυτελές διαμέρισμά του 
στο Κολωνάκι. Οι αστυνομι-
κοί έχουν αποκλείσει το εν-
δεχόμενο της εγκληματικής 
ενέργειας.

Πηγή : newsbomb.gr

Κυψέλη
Θρίλερ με γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη και ημίγυμνη 
σε πεζοδρόμιο

Πανικός επικράτησε το βρά-
δυ της Κυριακής στην Κυψέ-
λη, όταν μια γυναίκα βρέθη-
κε αιμόφυρτη σε πεζοδρόμιο 
της περιοχής.

Όλα ξεκίνησαν στις 11 το 
βράδυ της Κυριακής όταν 
πολίτες άκουσαν έναν δυ-
νατό θόρυβο και λίγο μετά 
διαπίστωσαν ότι μια γυναίκα 
βρισκόταν αιμόφυρτη στο 
πεζοδρόμιο στη συμβολή 
των οδών Κυψέλης και Ζα-
κύνθου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυ-
ναίκα ήταν γυμνή από τη 

μέση και πάνω, ενώ εικάζε-
ται ότι έφερε τραύματα από 
αιχμηρό αντικείμενο.

Άμεσα έφτασε στο ση-
μείο το ΕΚΑΒ, που πα-ρ έ -
λαβε τη γυναίκα και τη μετέ-
φερε σε κρίσιμη κατάσταση 
στο νοσοκομείο «Ευαγγελι-
σμός».

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα 
ενδεχόμενα, ώστε να διαπι-
στωθεί αν πρόκειται για ατύ-
χημα, εγκληματική ενέργεια 
ή απόπειρα αυτοκτονίας.

Πηγή: newsit.gr
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Με τον Κώστα Σλούκα να 
πραγματοποιεί για πρώτη 
φορά στο Ευρωμπάσκετ 
2022 μία «γεμάτη» εμφά-
νιση, η Εθνική Ανδρών… 
αψήφησε την απουσία του 
Γιάννη Αντετοκούνμπο, 
γράφοντας το «3 στα 3» 
στον 3ο όμιλο, που φιλο-
ξενείται στο Μιλάνο. Το 
αντιπροσωπευτικό συγκρό-
τημα επικράτησε με 93-77 
της Μεγάλης Βρετανίας, 
για την 3η αγωνιστική της 
διοργάνωσης, υποχρεώνο-
ντας την ομάδα του Νέιθαν 

Ρέινκινγκ στην τρίτη ήττα 
της σε ισάριθμες αναμε-
τρήσεις και ουσιαστικά στο 
πρόωρο… αποκλεισμό της 
από τη συνέχεια.

H «γαλανόλευκη» παρου-
σίασε και σήμερα τα γνω-
στά… νεκρά διαστήματα σε 
άμυνα και επίθεση, αλλά με 
τον Σλούκα να το παίρνει 
προσωπικά σε εκτέλεση, 
οργάνωση και δημιουργία 
στην τρίτη περίοδο, το αντι-
προσωπευτικό συγκρότημα 
εξασφάλισε μία διψήφια δι-

αφορά στο 27΄ (67-56) και 
δεν χρειάστηκε να κοιτάξει 
πίσω… Επόμενος αντίπαλος 
της Εθνικής Ανδρών η Ου-
κρανία (6/9, 18:00. ΕΡΤ1).

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ 
τελείωσε τον αγώνα με 21 
πόντους (3/4δ., 5/6 τρίπο-
ντα), 5 ασίστ και 3 ριμπά-
ουντ, ενώ ο Γιώργος Παπα-
γιάννης κέρδισε χρόνο στο 
ροτέισον ολοκληρώνοντας 
με 17 πόντους, 6 ριμπά-
ουντ και 1 ασίστ. Διψήφιοι 
και κοκβικοί κυρίως στην 
άμυνα οι Μιχάλης Λού-
ντζης (10π., 5ασ.) Κώστας 
Παπαπνικολάου (10π., 7ρ., 
5ασ.). Εκτός από τον Γιάννη 
Αντετοκούνμπο ο ομοσπον-
διακός τεχνικός προφύλαξε 
και πάλι τον αδερφό του 
σούπερ σταρ των Μιλγου-
όκι Μπακς, Κώστα.
Η Εθνική ξεκίνησε νωθρά 
στον αγώνα με αποτέλεσμα 
οι Βρετανοί να πάρουν το 
προβάδισμα και να προ-
ηγηθούν ακόμα και με 7 
πόντους (15-8), έχοντας 

ηγέτη τον Νέλσον που μέ-
χρι εκείνο το σημείο πέτυχε 
10 πόντους. Ο Δημήτρης 
Ιτούδης πέρασε στο γήπε-
δο τους Λούντζη και Σλού-
κα, που άλλαξαν τη ροή. 
Οι δύο τους σημείωσαν 13 
πόντους και έτσι η Ελλάδα 
προηγήθηκε 24-17 στο 10’.

Η Εθνική στο δεύτερο δε-
κάλεπτο πάτησε αρχικά 
το… γκάζι και ξέφυγε με 10 
(32-22) με τους Σλούκα, 
Λούντζη και Παπανικολά-
ου να συνεχίζουν από εκεί 
που έμειναν στο πρώτο 
μέρος. Ο Παπαγιάννης στη 
συνέχεια διαμόρφωσε το 
37-28 και ο Ντόρσεϊ ση-
μείωσε μετά τους πρώτους 
του πόντους (39-31). Από 
το σημείο αυτό η Ελλάδα 
έριξε την απόδοσή της, η 
Βρετανία ανέβασε ρυθμό 
και μείωσε. Οι Χέσον, Σόκο 
και Γουίτλ έδωσαν ελπίδες 
στους Βρετανούς και τελικά 
το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 
με το σκορ στο 46-43 υπέρ 
της Ελλάδας, που διαμορ-

φώθηκε με πόντους του 
Αγραβάνη και του Γουίτλ.

Στο δεύτερο μέρος οι Βρε-
τανοί βρήκαν πρόσφορο 
έδαφος και έφτασαν σε 
απόσταση… αναπνοής. Ο 
Σόκο με καλάθι και φάουλ 
μείωσε στο 51-50, όμως 
μετά το 53-52 η Εθνική 
βρήκε τον ρυθμό της, μέσα 
από την άμυνα και κυρι-
άρχησε. Οι Παπαγιάννης, 
Σλούκας, Παπαπέτρου και 
Παπανικολάου έφεραν την 
Ελλάδα στο +11 (67-56), 
ενώ ο Γιάννουλης Λαρε-
ντζάκης με καλάθι και φά-
ουλ σημείωσε το 70-58. Το 
δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 
71-60 με την Εθνική να 
έχει βάλει τις βάσεις για την 
τελική της επικράτηση.

Αποφασισμένη να τελειώ-
σει… πρόωρα τον αγώνα, 
η Εθνική «σφράγισε» την 
άμυνά της στο τέταρτο 
δεκάλεπτο, ο Γιώργος Πα-
παγιάννης αποτέλεσε «πο-
νοκέφαλο» της αντίπαλης 

ρακέτας και με το αντι-
προσωπευτικό συγκρότημα 
να τρέχει επιμέρους σκορ 
17-8 μέχρι το 36΄, έγραψε 
το μη αναστρέψιμο 88-68 
και δεν αγχώθηκε μέχρι το 
φινάλε…

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 43-
46, 60-71, 77-93.

Μεγάλη Βρετανία (Νέι-
θαν Ρέινκινγκ): Μπίγκμπι-
Γουίλιαμς 2, Κλαρκ 11 (1), 
Χέσον 13, Λοτιέ-Ογκουνλέ-
γε, Μόκφορντ 3 (1), Νέλ-
σον 17 (4), Ολασένι 8, Σόκο 
12, Βαν Όστρουμ, Γουίτλ 9 
(1), Γούιλαν 2.

Ελλάδα (Δημήτρης Ιτού-
δης): Αγραβάνης 5 (1), 
Θανάσης Αντετοκούνμπο 5 
(1), Καλάθης 9 (1), Ντόρσεϊ 
5 (1), Λαρεντζάκης 7 (1), 
Λούντζης 10 (2), Παπαγιάν-
νης 17, Παπανικολάου 10 
(1), Παπαπέτρου 4, Σλού-
κας 21 (5).

zougla.gr

Τρίτη νίκη για την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ
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Την πρώτη του νίκη στο 
εφετινό πρωτάθλημα της 
Super League πανηγύρισε 
την Κυριακή ο ΟΦΗ στο 
Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι Κρητικοί, μετά από δύο 
συνεχόμενες ήττες, κατά-
φεραν να επικρατήσουν με 
1-0 του Βόλου, που προερ-
χόταν από τον θρίαμβο της 
ΑΕΚ, σπάζοντας το ρόδι, 
χάρη σε γκολ του Διαμαντή 
από το 5ο λεπτό.

Η επικράτηση των φιλοξε-
νούμενων αποκτά μεγαλύ-
τερη αξία, δεδομένου ότι 
από το 77ο λεπτό αγωνί-
ζονταν με 10 παίκτες, μετά 
την αποβολή του Λάρσον.

Οι Κρητικοί πέτυχαν τον 
απόλυτο αιφνιδιασμό στο 
Πανθεσσαλικό. Μόλις στο 
5ο λεπτό, από εκτέλεση 
κόρνερ του Έρικ Λάρσον, ο 
Τριαντάφυλλος Πασαλίδης 
πήρε την πρώτη κεφαλιά 
και με δεύτερη-ψαράκι ο 
Διαμαντής έκανε το 0-1.

Σταδιακά ο Βόλος πήρε 
τα ηνία του αγώνα, χω-
ρίς ωστόσο να μπορέσει 
να βρει διαδρόμους προς 
την εστία του Σόνι Στίβενς, 
πλην ενός σουτ του Πάολο 

Φερνάντες στο 29’. Ο ΟΦΗ 
δοκίμαζε να απειλήσει με 
αντεπιθέσεις, όπως αυτή 
με τον Νουά Ντικό που στο 
ημίωρο ξεπέρασε και τον 
Μπόρις Κλέιμαν, όμως βγή-
κε στο κόρνερ και τον πρό-
λαβαν οι αμυντικοί.

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό 
του ματς και στο δεύτερο 
μέρος. Το σουτ του Μίλος 
Ντέλετιτς (58’) πέρασε 
ψηλά, αυτό του Φερνάντες 
(63’) βρήκε σε ετοιμότη-
τα τον Στίβενς ενώ και το 
φάουλ του Ισπανού μέσου 
έφυγε μακριά από τα δοκά-
ρια της εστίας του ΟΦΗ.

Ο Ντέλετιτς ανάγκασε σε 
δύσκολη επέμβαση τον Στί-
βενς στο 74’ και δυο λεπτά 
μετά, οι φιλοξενούμενοι 
έμειναν με παίκτη λιγό-
τερο λόγω αποβολής του 
Λάρσον με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα.

Ο Ζαν Πιερ Μπαριέντος 
αστόχησε στο 77’, οι Χρή-
στος Σιέλης και Τομ φαν 
Βέερτ απείλησαν με το 
κεφάλι ωστόσο δεν άλ-
λαξε κάτι ως το φινάλε. 
Θα μπορούσε, μάλιστα, ο 
17χρονος Ιωάννης-Φοίβος 
Θεοδοσουλάκης στις καθυ-

στερήσεις να βρει και δεύ-
τερο γκολ για τους Κρητι-
κούς.

Ο Βόλος του Κώστα Μπρά-
τσου γνώρισε την πρώτη 
φετινή ήττα, με τον ΟΦΗ 
να παίρνει τους πρώτους 
του βαθμούς και να ελπίζει 
σε καλύτερη συνέχεια.

Κίτρινες: Σιέλης, Ουές – 
Πασαλίδης, Λάρσον, Δια-
μαντής.

Κόκκινες: Λάρσον

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας 
Μπράτσος): Κλέιμαν, Αλχο 
(90’ Τσέλιος), Λούνα (84’ 
Ουές), Σιέλης, Εσκοβάλ 
(74’ Μεθκίδα), Ματίγια 
(46’ Φερνάντεζ), Τσοκάνης, 
Μπαριέντος, Φερνάντες, 
Ντέλετιτς, Φαν Βέερτ.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): 
Στίβενς, Λάρσον, Πασαλί-
δης, Ντιουσέ, Μαρινάκης, 
Μπουζούκης (59’ Καμάου), 
Ντικό (80’ Γιαννούλης), 
Βούρος, Διαμαντής, Θο-
ράρινσον (68’ Στάικος), 
Μεγιάδο (81’ Θεοδοσου-
λάκης).

Σπουδαίο «διπλό» για τον ΟΦΗ που νίκησε με 1-0 τον Βόλο



Δεν ανέδειξε νικητή ο αγώ-
νας ανάμεσα στον Ατρό-
μητο και τον Παναιτωλικό, 
καθώς οι δύο ομάδες ανα-
δείχθηκαν ισόπαλες 1-1 
την Κυριακή στο Περιστέρι, 
για την 3η αγωνιστική της 
Super League.

Οι Αγρινιώτες πήραν το 
προβάδισμα στο 33' με τον 
Καρέλη, ενώ για την ομάδα 
του Κρις Κόουλμαν ισο-
φάρισε ο Ντορίν Ροτάριου 
(51’).

ΤΑ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑ-
ΛΥΤΕΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΓΩΝΑ

Γρήγορος ήταν ο ρυθμός 
στο ξεκίνημα του παιχνι-

διού, με τους Χουάν Μου-
νίθ (1’) και Ναντρέι Νταγκό 
(4’) να απειλούν με σουτ 
εκτός περιοχής τους Γιάννη 
Ανέστη και Ανδρέα Γιαννιώ-
τη, αντίστοιχα.

Ο τερματοφύλακας του Πα-
ναιτωλικού χρειάστηκε να 
επέμβει σωτήρια στο «πο-
νηρό» φάουλ του Μουνίθ 
στο 8’ για να φτάσουμε στο 
33’ και το γκολ του Καρέλη. 
Ο πρώην άσος του Πανα-
θηναϊκού πήρε την μπάλα 
από τη λάθος τοποθέτηση 
του Δημήτρη Χατζηισα-
ϊα, ξεπέρασε την αντίστα-
ση του Ντάνι Σουάρεθ και 
πλάσαρε τον Γιαννιώτη για 
το 0-1.

Τρία λεπτά μετά, ο Τάσος 
Σιδηρόπουλος έδειξε κόκ-
κινη κάρτα στον Φεντερίκο 
Ντουάρτε για φάουλ στον 
Αντρέα Κουέν, ωστόσο είδε 
τη φάση στο VAR και η απο-
βολή μετατράπηκε σε κίτρι-
νη κάρτα, με την ομάδα του 
Γιάννη Αναστασίου να συ-
νεχίζει με 11.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν την 
ισοφάριση στο ξεκίνημα 
του δεύτερου μέρους. Ο 
Κουέν έκανε την έξυπνη 
κάθετη πάσα και ο Ροτάρι-
ου με πλασέ διαμόρφωσε 
το 1-1 στο 51’. Κάπου εκεί 
το άγχος άρχισε να κυρι-
εύει τους παίκτες των δυο 
ομάδων. Φάσεις δεν έγιναν 
ως το τέλος του ματς, πλην 

ενός εντυπωσιακού αλλά 
αναποτελεσματικού ψαλι-
διού που δοκίμασε ο Μάρι-
ος Τζαβίδας. Το τελικό σκορ 
δεν άλλαξε, με τον Ατρόμη-
το και τον Παναιτωλικό να 
έχουν πλέον από τέσσερις 
(4) βαθμούς έπειτα από 
τρεις αγώνες.

Κίτρινες: Κουέν, Ροτάριου 
– Χατζηθεοδωρίδης, Μλά-
ντεν, Ντουάρτε, Αποστολά-
κης.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κό-
ουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε 
Μποκ, Κεσχρίντα, Χατζηισα-
ϊας, Σουάρεθ (76’ Μαυρομ-
μάτης), Γκονζάλες, Κουέν, 
Μουνίθ (76’ Φριντζόνσον), 
Ρομπάιγ (76’ Τζοβάρας), 

Ροτάριου, Κιάρτανσον (84’ 
Τζαβίδας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάν-
νης Αναστασίου): Ανέ-
στης, Αποστολάκης (72’ 
Λιάβας), Λάρσον, Κορνέ-

λιους, Χατζηθεοδωρίδης 
(72’ Χουχούμης), Μλάντεν, 
Φλόρες, Ντουάρτε, Νταγκό 
(85’ Μάρτενσον), Σενγκέ-
λια (58’ Κολοβός), Καρέλης.
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Ισόπαλοι με 1-1 στο Περιστέρι Ατρόμητος και Παναιτωλικός

Ρεπορτάζ: 
Γιώργος Στογιάννος

Η ΑΕΚ επιβλήθηκε την Κυ-
ριακή με 2-0 σκορ του ΠΑΣ 
Γιάννινα στη Ριζούπολη και 
επέστρεψε στις επιτυχίες, 

μετά την εντός έδρας ήττα 
από τον Βόλο, διπλασιάζο-
ντας τις νίκες της στην εφε-
τινή Super League.

Ο Πινέδα στο 39' και ο Άμ-
ραμπατ στο 87' πέτυχαν τα 
γκολ της «Ένωσης» σε ένα 

ματς με ιστορική σημασία, 
αφού ήταν το τελευταίο 
της ομάδας πριν τα εγκαί-
νια του νέου της γηπέδου, 
στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με διαφορετικό σχηματι-
σμό σε σχέση με το ξεκίνη-
μα της περιόδου παρέταξε 
την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα.
Συγκεκριμένα ο Αργεντινός 
προπονητής εμπιστεύτηκε 
για πρώτη φορά τετράδα 
στην άμυνα, στο γνωστό 
4-2-3-1, με τον Πινέδα 
πίσω από τον Αραούχο. 

Ένα σύστημα που δεν έδει-
ξε να αποδίδει καρπούς 
αρχικά, αφού για 30 λεπτά 
η ΑΕΚ αδυνατούσε να δη-
μιουργήσει τον παραμικρό 
κίνδυνο για την εστία του 

Σούλη.

Όμως μετά το διάστημα 
αυτό και για ένα δεκάλε-
πτο οι γηπεδούχοι παρου-
σίασαν εξαιρετική εικόνα, 
πίεσαν, έκλεψαν μπάλες, 
δημιούργησαν φάσεις και… 
τελικά προηγήθηκαν.

Πρώτα έχασαν την πρώτη 
τους σημαντική ευκαιρία 
με τον Σούλη να αποκρούει 
σουτ του Πινέδα και το Πα-
ντελάκη να προλαβαίνει τε-
λευταία στιγμή τον Αραού-
χο στο 35'. Όμως τέσσερα 
λεπτά αργότερα η μπάλα 
έφτασε ξανά στον Μεξι-
κάνο ο οποίος με δυνατό 
αριστερό σουτ από το ύψος 
της περιοχής έγραψε το 1-0 
πετυχαίνοντας το δεύτερο 

γκολ του στο πρωτάθλημα 
της Super League.

Ήταν ακριβώς αυτό που 
χρειαζόταν η ομάδα του 
Αλμέιδα προκειμένου να 
ξεκλειδώσει την άμυνα των 
φιλοξενούμενων που μέχρι 
τότε διαχειρίζονταν πάρα 
πολύ καλά το ματς και έδει-
χναν ικανοί να απειλήσουν 
στις αντεπιθέσεις, ιδίως με 
τον Ροσέρο. Αυτός ήταν ο 
ποδοσφαιριστής που έχα-
σε και την πρώτη σπουδαία 
ευκαιρία του ΠΑΣ Γιάννι-
να, όταν στο 52' από πολύ 
πλεονεκτική θέση σούταρε 
απελπιστικά άουτ.

Γενικά η ΑΕΚ ήταν πολύ 
νωθρή στο δεύτερο ημί-
χρονο και αυτό οδήγησε 
τον προπονητή της στην 
απόφαση θα πραγματοποι-
ήσει τριπλή αλλαγή στο 70'. 
Ανάμεσα στους παίκτες που 
μπήκαν στο ματς ήταν και 
το νέο μεταγραφικό από-
κτημα, Νίκλας Ελίασον.
Η κακή εικόνα που πα-
ρουσίασαν οι γηπεδούχοι 
ανάγκασε τον Αλμέιδα να 
διαφοροποιήσει τα πλά-
να του. Έτσι η ΑΕΚ έδωσε 
χώρο στον πας με στόχο να 
χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. 
Έτσι και έγινε, καθώς δύο 

από τους παίκτες που μπή-
καν ως αλλαγή συνδυάστη-
καν στο 87ο λεπτό για να 
καθαρίσουν το ματς.

Ο Μοχαμαντί έφυγε ο τα-
χύτατα από αριστερά πέ-
ρασε την μπάλα στο σημείο 
του πέναλτι στον Άμραμπατ 
ο οποίος ψύχραιμα πέτυχε 
το δεύτερο γκολ της Ένω-
σης και έδιωξε οριστικά το 
άγχος από τις κερκίδες του 
«Γεώργιος Καμάρας»

Κίτρινες: Σιμάνσκι, Τζα-
βέλλας – Παμλίδης

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): 
Στάνκοβιτς, Χατζισαφί, 
Ρότα, Βίντα, Τζαβέλλας, 
Σιμάνσκι (71' Ελίασον), 
Γιόνσον, Πινέδα (83' Μο-
χαμαντί, Τσούμπερ (77' Άμ-
ραμπατ), Γκατσίνοβιτς (71' 
Μάνταλος), Αραούχο (70' 
Γκαρσία)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανά-
σης Στάικος): Σούλης, 
Σόρια, Εραμούσπε, Κιάκος, 
Παντελάκης, Μπιλμπάο, 
Καραχάλιος, Λιάσος (55' 
Ριένστρα), Μορέιρα (46' 
Τζίμας), Ροσέρο (77' Στα-
ματελόπουλος), Παμλίδης.
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Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ νικώντας με 2-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα

Χωρίς νικητή ολοκληρώ-
θηκε το clasico της Θεσ-
σαλονίκης, που διεξήχθη 
την Κυριακή στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης», για την 3η αγω-
νιστική της Super League, 
καθώς Άρης και ΠΑΟΚ έμει-
ναν στο μηδέν (0-0).

Aξίζει να σημειωθεί ότι η 
σέντρα του αγώνα έγινε με 
καθυστέρηση δέκα λεπτών, 
προκειμένου να καθαρίσει 
η ατμόσφαιρα, καθώς είχε 
απλωθεί ένα τεράστιο σύν-
νεφο στο γήπεδο από τα 
καπνογόνα που άναψαν οι 
φίλαθλοι των γηπεδούχων, 
κατά την είσοδο των δύο 
ομάδων.

Το πρώτο ημίχρονο είχε 
ένταση, πάθος, δυνατές 
μονομαχίες, όχι όμως και 
γκολ. Στις λιγοστές φάσεις 

του πρώτου μέρους, ο Άρης 
απείλησε στο 35, με το μα-
κρινό σουτ του Μαντσίνι, 
που έδιωξε σε κόρνερ ο Κο-
τάρσκι και με το σουτ του 
Ντουκουρέ  ένα λεπτό αρ-
γότερα, που κατέληξε άουτ.

Η καλύτερη φάση των φι-
λοξενούμενων στο πρώτο 
μέρος ήταν στο 27' η γυ-
ριστή κεφαλιά του Ντόου-
γκλας, μετά από εκτέλεση 
κόρνερ, που όμως δεν βρή-
κε στόχο.

Στο β΄ ημίχρονο ο ΠΑΟΚ 
έχασε μεγάλη ευκαιρία για 
να σκοράρει στο 49' ,όταν ο 
Μπράντον Τόμας έκανε την 
προβολή από τη μικρή πε-
ριοχή, βλέποντας τον Κουέ-
στα να διώχνει σωτήρια σε 
κόρνερ.

Δύο λεπτά αργότερα οι γη-
πεδούχοι κέρδισαν πέναλτι 
σε ανατροπή μέσα στην 
περιοχή του Εμπακατά από 
τον Κουλιεράκη. Πάντως ο 
Κοτάρσκι νίκησε κατά κρά-
τος τον Γκρέι, που ανέλαβε 
την εκτέλεση, καθώς έπεσε 
σωστά και μπλόκαρε την 
μπάλα, κρατώντας ανέπα-
φη την εστία του.

TO XAMENO ΠΕΝΑΛΤΙ 
ΤΟΥ ΓΚΡΕΪ

Μάλιστα ο γκολκίπερ του 
ΠΑΟΚ είχε νέα μεγάλη 
επέμβαση στο 54΄, διώ-
χνοντας την μπάλα με τα 
ακροδάχτυλα, μετά το φαλ-
τσαριστό σουτ του Μαντσί-
νι από τα όρια της περιοχής.

Άρης-ΠΑΟΚ 0-0 

Γκολ:

Κίτρινες: Ντιόπ (Άρης), Τσα-
ούσης (ΠΑΟΚ), Nτουκου-
ρέ (Άρης), Νταμπό (Άρης), 
Κούρτιτς (ΠΑΟΚ)

Κόκκινες: 90+6' Νταμπό 
(Άρης), 90+6' Ελ Καντουρί 
(ΠΑΟΚ)

Δοκάρια:

Άρης (Απόστολος Τερζής): 
Κουέστα – Εμπακατά, Φα-
μπιάνο, Μπράμπετς, Μα-
ζικού – Ντουκουρέ, Ντιόπ 
(46' Νταμπό), Μαντσίνι 
(80' Ζερβινιό), Ματέο Γκαρ-
σία (80' Καμάτσο), Μανου 
Γκαρσία (69' Ιτούρμπε), 
Γκρέι (64' Πάλμα)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέ-
σκου): Κοτάρσκι, Λύρατζης, 

Ίνγκασον, Κουλιεράκης, 
Τσαούσης (59' Βιεϊρίνια), 
Ντάντας (59' Μπίσεσβαρ), 
Κούρτιτς, Αουγκούστο, Νά-

ρεϊ, Ζίβκοβιτς (74' Ελ Κα-
ντουρί), Μπράντον Τόμας 
(63' Ολιβέιρα)

Άρης-ΠΑΟΚ 0-0 
Λευκή ισοπαλία στο clasico της Θεσσαλονίκης!


