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Η ΑΠΟΨΗ

Ο Ερντογάν επαναλαμβάνει τα λάθη του Ξέρξη
μένων Πολιτειών και των
ευρωπαϊκών χωρών στο
ΝΑΤΟ αρέσκεται να χρησιμοποιεί ποικίλες του πολέμου απειλές. Τι ακριβώς
είναι αυτό το τραγούδι; Η
απομονωμένη από τον Ερντογάν φράση «μία βραδιά
μπορεί να ‘ρθω ξαφνικά»
έχει καθιερωθεί στην Τουρκία ως φράση για «αιφνιδιασμό» της καρδιάς. Ο
ερωτευμένος προειδοποιεί
ότι θα έλθει ξαφνικά ένα
βράδυ στην πόρτα της αγαπημένης του. Καμία σχέση
με ερντογανικό πόλεμο, μίσος και μισαλλοδοξία.

Ο πλέον έμπιστος σύμμαχος του Πούτιν και
χειρότερος «σύμμαχος»
Ελλάδας, ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών στο
ΝΑΤΟ αρέσκεται σε ποικίλες του πολέμου απειλές.
Τους στίχους ενός παλιού
τουρκικού
τραγουδιού
«μπορεί να ‘ρθω ένα βράδυ

ξαφνικά» (Bir Gece Ansizin
Gelebilirim) με στίχους του
Ουμίτ Γιασάρ και μουσική
του Ρουστού Σαρντάγ, καθημερινά, επαναλαμβάνει ο
πρόεδρος Ερντογάν. Προσθέτει ευθείες και αδιαμφισβήτητες απειλές πολέμου.
Ο πλέον έμπιστος σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν
και χειρότερος «σύμμαχος»
της Ελλάδος, των Ηνω-

Αν δεχθούμε λοιπόν ότι
έτσι είναι τα πράγματα,
απαντούμε στον πρόεδρο
της Τουρκίας και στους
συν αυτώ αοιδούς με στίχους του ίδιου ομώνυμου
τραγουδιού. Οι καταλληλότεροι για να απαγγέλλει
ο ίδιος λόγω συγκυρίας είναι «από τη χαρά μου στην
πόρτα σου μπορεί να πεθάνω» (Sevinçten kapinda
ölebilirim).
Βρισκόμαστε σε επικίνδυνα
οριακό σημείο. Η ευθύτητα, η ανευθυνότητα και η
ωμότητα των προκλητικών
απειλών της τουρκικής
ηγεσίας, που χειροκροτείται από το σύνολο σχεδόν
του πολιτικού της κόσμου,

δείχνει ότι, σήμερα τουλάχιστον, οι πιθανότητες να
περάσουμε στην επόμενη
φάση (επεισόδιο, σύγκρουση, σύρραξη) είναι περισσότερες από τις πιθανότητες να την αποφύγουμε.
Ευχή και ελπίδα είναι τα
γεγονότα να μας διαψεύσουν. Αξιοθαύμαστη είναι
η ενότητα των Tούρκων
πολιτικών τη στιγμή που
απειλούν με πόλεμο την
Ελλάδα. Κεμαλιστές, αντικεμαλιστές βρίσκονται σε
προεκλογική περίοδο μακράς διάρκειας, αφήνουν
όμως στο περιθώριο τις
αγεφύρωτες
κομματικές
και προγραμματικές διαφορές τους. Στηρίζουν ομόθυμα τα ερντογανικά τελεσίγραφα. Τον κατηγορούν,
μόνο, γιατί καθυστερεί την
εισβολή, τον πόλεμο.
Αλήθεια, απασχολεί κανέναν πώς αναλύουν σήμερα στην Τουρκία τη στάση
πολιτικών και κομμάτων
στην Ελλάδα; Διαβάζουμε
σωστά την Τουρκία (πολιτικά και πολιτισμικά); Ως θεμέλιο και πλαίσιο ανάλυσης
ας έχουμε ότι ανεξαρτήτως
κομματικής ιδεολογίας, η
σκληρή ρητορική, η εχθρική
προπαγάνδα και η επιθετική πολιτική της Αγκυρας
κατά της Ελλάδος και της
Κύπρου αποτελούν πλέον

τη μόνη «συγκολλητική ουσία» μεταξύ της κεμαλικής
Τουρκίας και της μετακεμαλικής/αντικεμαλικής Τουρκίας. Επαναλαμβάνουν τα
λάθη Δαρείου και Ξέρξη
ζητώντας από την Ελλάδα
«γην και ύδωρ».
Επιπλέον, στην πράξη ο
Ερντογάν συστηματικά επιχειρεί με κραυγαλέα ψευδή
γεγονότα, «επιχειρήματα»
και δόλιες μεθόδους που
χρησιμοποιεί να μεταλλάξει τον τρόπο με τον οποίο
το διεθνές περιβάλλον –το
δυτικό κυρίως– αντιλαμβάνεται ή δεν αντιλαμβάνεται,
και αξιολογεί ή δεν αξιολογεί τη στρατιωτικοποιημένη
αναθεωρητική πολιτική της
Τουρκίας. Αναφέρεται προς
το εσωτερικό του, στοχεύοντας με στοχοπροσήλωση
στις επερχόμενες εκλογές του 2023 ταυτόχρονα
όμως και εκτός των συνόρων, με την επίκληση στο
συναίσθημα ως απροκάλυπτη μέθοδο προπαγάνδας.
Στους παραμορφωμένους
στόχους και τους παραφρασμένους στίχους του
Ερντογάν, απαντάμε λοιπόν με στίχους από το ίδιο
τουρκικό τραγούδι. Δεν
είναι όμως αυτοί που προτιμάμε. Πριν καν υπάρξει
Τουρκία, ακριβώς πριν από

2.502 χρόνια, όλοι οι Ελληνες μετά των Λακεδαιμονίων, ένα τραγούδι έψαλαν
στο ξεκίνημα της μεγαλύτερης μάχης που έσωσε
την Ελλάδα, την Ευρώπη
και τις αξίες του δυτικού
πολιτισμού. Δεν είναι άξιον
απορίας ότι εξακολουθούμε και σήμερα να το έχουμε
ως ύμνο θάρρους, θυσίας,
αυταπάρνησης. Τους στίχους του παιάνα της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας μας
κληροδότησε αυτούσιους ο
Αισχύλος στους «Πέρσες».
Ας τους γνωρίζετε, διότι και
σεις θα τους ακούσετε, κύριε Ερντογάν, προτού υποχρεωθείτε όπως ο Ξέρξης
εις φυγήν όποτε απαιτηθεί.
«Εμπρός, των Ελλήνων/
γενναία παιδιά! να ελευθερώσετε πατρίδα,/ τέκνα,
γυναίκες και των πατρικών
θεών σας/ να ελευθερώστε
τα ιερά και των προγόνων/
τους τάφους· τώρα για όλα
είναι που πολεμάτε (νυν
υπέρ πάντων ο αγών)».
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΜΑΛΛΙΑΣ*, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ**
* Ο κ. Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς είναι πρέσβης επί τιμή.
** Ο κ. Ανδρέας Σιδέρης
είναι εκδότης και πολιτικός
επιστήμων.

Οι τουρκικές προκλήσεις και ο δρόμος της Ελλάδας
νουν και μέσα από τις δικές
τους υπηρεσίες, ότι σημαία
τουρκική σε ελληνικό έδαφος θα σημάνει πόλεμο.
Πόλεμο
ανακατάληψης,
πόλεμο διαρκείας, πόλεμο
σκληρό, με τεράστιο κόστος για τα συμφέροντα
–οικονομικά και γεωστρατηγικά– των ιδίων.
Οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις δεν διαθέτουν ακόμα τα οπλικά συστήματα, τα
οποία πολύ σωστά έχουν
παραγγελθεί και αναμένονται.

Αν υπάρξει επόμενο
βήμα κλιμάκωσης εκ
μέρους της Αγκυρας,
αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα περιλαμβάνει
«kinetics», δηλαδή επιθετικές/εχθρικές κινήσεις.
Δεν είμαι γεωστρατηγικός
αναλυτής. Με την εμπειρία
μου όμως ως επιχειρησιακός αξιωματικός μπορώ να
δω τα εξής:
Η τουρκική επιθετικότητα
εναντίον της Ελλάδας το
τελευταίο διάστημα έχει
φθάσει στο ακρότατο όριο
φραστικής αμετροέπειας
προσθέτοντας στις παράλογες αιτιάσεις και κατηγορίες ηθελημένη προ-

σβλητικότητα εναντίον του
ελληνικού λαού και των
ηγετών του. Με την προϋπόθεση ότι η ελληνική
πλευρά δεν θα διολισθήσει
στο ίδιο μονοπάτι, περαιτέρω όξυνση σε λεκτικό επίπεδο δεν μπορεί να υπάρξει. Αν υπάρξει επόμενο
βήμα κλιμάκωσης εκ μέρους του εξ Ανατολών συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, αυτό
κατά πάσα πιθανότητα θα
περιλαμβάνει
«kinetics»,
δηλαδή επιθετικές/εχθρικές κινήσεις κλιμάκωσης
ή και επίθεσης στον χώρο
των Ενόπλων Δυνάμεων,
του ηλεκτρονικού πολέμου,
των μη επανδρωμένων συστημάτων και υβριδικών
μορφών επιθέσεις.

Αν προχωρήσει σε τέτοιου
είδους κίνηση, βοήθεια στο
αμυντικό/επιχειρησιακό
επίπεδο από τρίτους δεν
θα υπάρξει. Συμπάθεια και
στήριξη ναι, όπως υπήρξε μετά τα Ιμια. Αν όμως
μπηχτεί τουρκική σημαία
σε ελληνικό έδαφος και
σταματήσουμε «να το σκεφτούμε», τότε το έδαφος
αυτό από γαλάζιο έγινε
γκρίζο ή και κόκκινο. Μόνος αξιόπιστος τρόπος να
πείσουμε τους φίλους και
συμμάχους μας ότι πρέπει
να εμποδίσουν ενεργά τη
σχεδιαζόμενη
κατάληψη
ελληνικού εδάφους από
την Τουρκία είναι να πιστεύουν πραγματικά, όχι
επειδή το διακηρύσσουμε,
αλλά επειδή το διαπιστώ-

Αν υπάρξει επόμενο
βήμα κλιμάκωσης εκ
μέρους της Αγκυρας,
αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα περιλαμβάνει
«kinetics», δηλαδή επιθετικές/εχθρικές κινήσεις.
Παρά ταύτα, με αυτά που
διαθέτουν, θα κάνουν το
χρέος τους. Χρέος όμως
όλων ημών, λαού και ηγεσίας, είναι να εξασφαλίσουμε,
παρακάμπτοντας
γελοίες γραφειοκρατικές
διαδικασίες εδώ και τώρα,
τα υλικά μέσα που χρειάζονται: ανταλλακτικά, καύσιμα, πυρομαχικά και εμπιστοσύνη στους αρχηγούς
των Γενικών Επιτελείων να
προχωρούν σε προσκτήσεις και αγορές μέσα από
έναν ετήσιο λειτουργικό
προϋπολογισμό επαρκή για
αυτά. Αλλωστε, πέρα από
την ακεραιότητα της πατρίδας, τους έχουμε εμπιστευ-

θεί τις ζωές των παιδιών
μας.
Αν θέλουμε να δώσουμε το
σωστό μήνυμα σε φίλους
και εχθρούς, δεν μπορούμε
να συντηρούμε ολόκληρο
στόλο φρεγατών με όσα
χρήματα διαθέτει το ναυτικό των ΗΠΑ για κάθε
αντιτορπιλικό του. Κούρσα
εξοπλισμών πρέπει να αποφευχθεί, αλλά μονομερής
στάση οδηγεί αναπόφευκτα σε ήττα χωρίς μάχη. Με
αυτή την έννοια, στηρίζω
ανεπιφύλακτα την άποψη
του υποναυάρχου επί τιμή
Πάνου Λασκαρίδη, όπως
εκφράστηκε προ ημερών
από τις φιλόξενες σελίδες

της εφημερίδας σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ*
* Ο κ. Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν είναι αντιναύαρχος (ε.α.) Π.Ν., επίτιμος
αρχηγός στόλου.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλ. 2510 231 033
Fax: 2510 230 377
e-mail: info@enachannel.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η εφημερίδα
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”
δικαιούται
δημοσιεύσεις του
Δημοσίου

Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο. Ε.

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.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΊΑ
Απόστολος Ατζεμιδάκης

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΓΡΆΦΟΥΝ

Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία
Παπάζογλου, Χριστίνα Νεφραίμ,
Τζούλια Βασιλείου, Γιαννης
Χ’εμμανουήλ, Κώστας Παπακοσμάς,
Παναγιώτης Πυλιώτης, Δημήτρης
Καστώρης

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ιδιωτών
60€ + ΦΠΑ
Ε.Π.Ε. & Α.Ε. - Τράπεζες
90€ + ΦΠΑ
Σωματείων- Συλλόγων
150€ + ΦΠΑ
Ενώσεων & Οργανισμών 5 00€ + ΦΠΑ
Δήμων-Κοινοτήτων
1200€ + ΦΠΑ
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Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου χτύπησε το πρώτο
κουδούνι για το σχολικό έτος 2022-2023
Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου χτύπησε το πρώτο
κουδούνι για το σχολικό
έτος 2022-2022, σε όλα
τα σχολεία της χώρας,
όπου τα παιδιά μετά τον
καθιερωμένο αγιασμό,
μπήκαν στις σχολικές
αίθουσες μετά απο δύο
χρόνια πανδημίας χωρίς
την υποχρέωση της μάσκας και των self test.
Στην Καβάλα όμως η
πρώτη σχολική μέρα

αποτέλεσε μεγάλη χαρά
για ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών, καθώς
το 12ο Δημοτικό σχολείο Καβάλας, μετά απο
μεγάλο χρονικό διάστημα εκτέλεσης εργασιών
άνοιξε και πάλι τις πόρτες του για να υποδεχτεί
τους μαθηές στις νεές
υπερσύγχρονες υποδομές του.

Καβάλα

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Apostolos Silas Trail Adventure
Η διοργάνωση έλαβε
χώρα σε δασικούς χωματόδρομους, με θέα στον
υπέροχο κάμπο των Φιλίππων και τον καταγάλανο κόλπο της Καβάλας

τα πνευμόνια τους με
οξυγόνο.Συνολικά 316
δρομείς έλαβαν μέρος
στους δύο αγώνες: 125
στα 22,6 χλμ. και 191
στα 5 χλμ.

Οι διαδρομές ήταν δύο:
22,6 χλμ., με 550μ. υψομετρική, και 5 χλμ., για
εκείνους που θέλησαν
να περάσουν ένα κυριακάτικο πρωινό στο
δάσος τρέχοντας ή περπατώντας,
γεμίζοντας

Νικητής στα 22,6 χλμ.
ήταν ο Δημοσθένης Ευαγγελίδης με 1:37:40,
ενώ στα 5 χλμ.. πρώτη στη γενική κατάταξη
ήταν η Δέσποινα Μπλούκου με 25:26.

Ο ΟΚΑΚ βραβεύει τους κορυφαίους αθλητές του
Στην κατάμεστη αίθουσα του Λυκείου Ελληνίδων έγινε η βράβευση των αθλητών του
ΟΚΑΚ για τις χρονιές
2020,2021,2022
Οσοι παραβρέθηκαν τίμησαν τους αθλητές που
μας κάνουν περήφανους
και κρατούν το σύλλογο
τόσο ψηλά.

Καβάλα

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα διαρκέσει η σεζόν της κρουαζιέρας

Σε χρονιά ανάκαμψης έχει εξελιχθεί το 2022 για τον τομέα της κρουαζιέρας που αφορά το λιμάνι της Καβάλας.
Μετά από 2 χρόνια με ελάχιστες αφίξεις λόγω της πανδημίας, η πόλη μας μετράει 30 και πλέον προγραμματισμένες αφίξεις για το τρέχον έτος.

Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας.
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

4

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΠΑΓΓΑΙΟ

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022
info@enachannel.gr

Παγγαίο

Σε ακόμα μια διαμαρτυρία προχώρησαν οι αγρότες στο Ποδοχώρι
Σε απόγνωση παραμένουν οι αγρότες του
Παγγαίου
Για τον λόγο αυτό προχώρησαν σε ακόμα μια
διαμαρτυρία στο ποδοχώρι του δήμου Παγγαίου
το απόγευμα της Κυριακής 11 Σεπτεμβρίου 2022
στην κεντρική πλατεία του
χωριού. Το παρόν έδωσαν
βουλευτές αλλά και φορείς
οπού ο καθένας με την σειρά του διαβεβαίωσε πως
θα γίνουν όλες έκεινες οι
απαραίτητες προσπάθειες
ώστε να αποζημιωθούν οι
αγρότες από τις ολικές καταστροφές που υπέστησαν
οι παραγωγές τους από το
χαλάζι.

Αγρότες Παγγαίου

Μείωση ρεκόρ στις εξαγωγές των σταφυλιών
Συνεχίζεται η συγκομιδή επιτραπεζίων σταφυλιών, με τις εξαγωγές να
συνεχίζονται σε υποτονικούς ρυθμούς.
Μαλιστα οι συνολικές τους
εξαγωγές είναι μειωμένες
κατά 42,9% σε ποσότητες συγκριτικά με το 2020,
χρονιά όπου υπήρξε κανονική παραγωγή, ενώ το
2021 «σημαδεύτηκε» από
μεγάλες καταστροφές και
σημαντικές απώλειες προϊόντων, ενώ, η ζήτηση και
οι τιμές στις αγορές πιέζονται για διατήρηση στα ίδια

η χαμηλότερα επίπεδα με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
“Κρούουμε τον κώδωνα κινδύνου” τονίζουν οι
αγρότες του Δήμου Παγγαίου, ώστε να μην συγκομισθούν και εμπορευθούν
τα επιτραπέζια σταφύλια
λόγω πολύ χαμηλών τιμών,
υψηλού κόστους παραγωγής και έλλειψης εργατών
γης.

ΤΑΙΠΕΔ

Μέχρι το τέλος του έτους οι υπογραφές για
την Αλάνα Νέας Ηρακλείτσας

Μια σειρά από project
τρέχει στην περιφέρεια
και ειδικά στην Βόρεια
Ελλάδα το ΤΑΙΠΕΔ, από
την παραχώρηση της
Εγνατίας Οδούς και τα
λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, έως
την αξιοποίηση μικρότερων ακινήτων.
Δίνοντας μιας εικόνα για
το πως προχωρούν οι αποκρατικοποιήσεις,
ειδικά
στην περιφέρεια, ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης,

σημείωσε μιλώντας στην
ημερίδα του Υπερταμείου που πραγματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη
πως το πρώτο εξάμηνο
του 2023 θα ξεκινήσει η
παραχώρηση της Εγνατίας
Οδού. «Αυτή την περίοδο,
ολοκληρώνονται όλα τα
νομιμοποιητικά έγγραφα
που θα πάνε προς έλεγχο
στο Ελεγκτικό Συνέδριο»,
είπε ο κ. Πολίτης.
Ακολουθεί η εκκίνηση της
παραχώρησης του λιμένα
Φίλιππος Β΄ στην Καβάλα

που και εκεί όπως είπε ο
κ. Πολίτης ολοκληρώνεται
ο φάκελος για να πάει στο
Ελεγκτικό Συνέδριο. Έως
του τέλος του μήνα αναμένονται και οι προσφορές
για τον λιμένα Αλεξανδρούπολης. «Οι λιμενικές
υποδομές είναι προφανώς πολύ σημαντικές για
να αναδειχθεί η η Βόρεια
Ελλάδα ως πύλη διαμετακόμισης της ΝΑ Ευρώπη»,
είπε ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ.
Εξάλλου, η νέα μονάδα για

την ωρίμανση έργων στρατηγικής σημασίας που έχει
δημιουργηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ
ενισχύει την θυγατρική του
Υπερταμείου ΓΑΙΑΟΣΕ στην
αξιοποίηση του πρώην
στρατοπέδου Γκόνου στη
Θεσσαλονίκη, για την δημιουργία εμπορευματικού
κέντρου.
«Στο ΤΑΙΠΕΔ επιταχύνουμε
τους ρυθμούς μας. Για εμάς
έχει πολύ μεγάλη σημασία
το timing, διότι οι επενδυτές δεν περιμένουν. Όταν
θέλουν να επενδύσουν τα

χρήματά τους, αν δεν το
κάνουν εδώ, θα πάνε αλλού. Οι ευκαιρίες σήμερα
είναι παντού», εκτίμησε ο κ.
Πολίτης.

οποίηση των Ολυμπιακών
εγκαταστάσεων ιππασίας
στο Μαρκόπουλο. «Ακίνητα
που έχουν μείνει για δεκαετίες αναξιοποίητα», τόνισε.

Στον σχεδιασμό και τα
μικρότερα ακίνητα

Ο ίδιος εκτίμησε πως μέχρι το τέλος του έτους θα
έχουν πέσει οι υπογραφές
για το ακίνητο στη Νέα
Ηρακλείτσα της Καβάλας,
καθώς ο φάκελος πέρασε
από το Ελεγκτικό. Στο τέλος του 2022 θα ξεκινήσει η αξιοποίηση ακινήτου
στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης κι
ένα αξιόλογο ακίνητο στο
Ποσείδι Χαλκιδικής.

Εκτός από τις παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων και
λιμανιών στον σχεδιασμό
του ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται και η
αξιοποίηση ακινήτων. Αυτή
τη στιγμή, το ΤΑΙΠΕΔ έχει
6-7 ανοιχτούς διαγωνισμούς, χωρίς να μιλάμε για
την Αττική Οδό και τα άλλα
μεγάλα και εμβληματικά,
αλλά περιφερειακά έργα με
τοπικό ενδιαφέρον.
«Στόχος μας είναι η περιφερειακή
ανάπτυξη.
Έχουν σημασία για μας οι
μικρότερες περιφερειακές
αξιοποιήσεις διότι αυτές
δημιουργούν πολλαπλασιαστικό όφελος στις τοπικές
κοινωνίες», είπε ο κ. Πολίτης αναφέροντας ως παραδείγματα την προσπάθεια
αξιοποίησης της Λουτρόπολης των Καμένων Βούρλων, τους εργοταξιακούς
χώρους στο Ρίο και την αξι-

«Το πρώτο είναι πιο προχωρημένο, έχει περάσει
από το Κεντρικό Συμβούλιο
Διοίκησης το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και
θα βγει σε διαβούλευση η
Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, αυτά χρειάζονται χρόνο και εάν όλα
πάνε καλά ως το τέλος
του 2022 θα ξεκινήσει ο
διαγωνισμός», σημείωσε ο
CEO του ΤΑΙΠΕΔ.
moneyreview.gr
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Δολοφονία 52χρονου στην Χρυσούπολη

“Ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, δεν είχε προκαλέσει ποτέ
κανέναν”
Σοκαρισμένη είναι η
τοπική και όχι μόνο
κοινωνία της Χρυσούπολης
Καβάλας
με την δολοφονία του
52χρονου Δημήτρη
Φίλοι του 52χρονου δήλωσε στο ENA Channel
πως δεν ήξερε να είχε
έχθρα με κάποιον.
«Μόλις το μάθαμε πέσαμε από τα σύννεφα. Δεν
είχε ακουστεί για τον άνθρωπο αυτό το παραμικρό. Το μάθαμε τώρα το
πρωί αλλά δεν ξέρουμε
τι γίνεται. Δούλευε σε
εργοστάσιο μαρμάρων
και πήγαινε στη δουλειά
του. Ήταν παντρεμένος
με δύο παιδιά. Άνθρωπος οικογενειάρχης. Με
όλο τον κόσμο τα είχε
μια χαρά. Κατέβηκε από
το αυτοκίνητο του για
να πάει στη δουλειά, πετάχτηκε ο άλλος και τον
σκότωσε. Ο άνθρωπος
πήγαινε στη δουλειά του
και τον σκότωσαν».

ΙΧ παρέσυρε και σκότωσε ένα αγοράκι 2,5 ετών στο
κέντρο της Ξάνθης
Τραγικό
δυστύχημα
πριν από λίγη ώρα στο
κέντρο της Ξάνθης
σημειώθηκε όταν Ι.Χ.
επιβατικό αυτοκίνητο
παρέσυρε και σκότωσε ένα αγοράκι δυόμιση ετών στη συμβολή
των οδών Τζιμισκή
και Κλεμανσώ.
Το παιδί μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο νεκρό
από τον ίδιο τον οδηγό.

Όπως φαίνεται βρισκόταν με τη γιαγιά του
στο πλησιέστερο σουπερμάρκετ διέλαθε της
προσοχής της βγήκε στο
δρόμο και παρασύρθηκε
από το διερχόμενο Ι.Χ.
Οδηγός σε κατάσταση
σοκ μετέφερε άμεσα το
μωρό στο νοσοκομείο
όπου έγιναν προσπάθειες για ανάνηψη οι οποίες
όμως απέβησαν άκαρπες.

Ο Άγγελος Συρίγος κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του
Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης

«’Πως οι Εξελίξεις
στην ΝΑ Μεσόγειο και
στο Αιγαίο Επηρεάζουν τις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις’»
Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης,
διοργανώσε
εσπερίδα
προκειμένου δυο μέλη
του ΔΣ του Ιδρύματος,
καθηγητές πανεπιστημίου, να ενημερώσουν το
κοινό της Ξάνθης για τις
τρέχουσες εξελίξεις στην
ΝΑ Μεσόγειο και στο Αιγαίο και, τις προσπάθειες της Τουρκίας για την
υλοποίηση του αφηγήματος της Γαλάζιας Πατρίδας.
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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.

Ιστορική αναδρομή στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη

..Άνοιξαν τα σχολεία…
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

οικοδομήθηκαν, τότε, και
βρίσκονται σε λειτουργία
μέχρι και σήμερα.
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Ά

νοιξαν τα σχολεία
..οι τάξεις και οι αυλές των σχολείων
γέμισαν ..ζωή . Τα σχολεία
που λειτουργούν φέτος είναι λιγότερα .. αφού ..δεν
υπάρχουν παιδιά .. Εκατό χρόνια πριν χιλιάδες
παιδιά από τις Πατρίδες
της Ανατολής , ξεριζωμένα από τις πατρογονικές
τους εστίες το μόνο που
δεν τους .. ένοιαζε ήταν
το σχολείο .. Στοιβαγμένα
αυτά και οι γονείς τους
στις υγρές Καπναποθήκες
της Καβάλας έδιναν μάχη
για την .. ζωή. Τα πρώτα
χρόνια στοιβάχθηκαν στα

σε ολόκληρη τη χώρα και
ειδικά στους τόπους που
εγκαταστάθηκαν οι Πρόσφυγες από τις Πατρίδες
της Ανατολής . Για το σκοπό αυτό τίθεται σε εφαρμογή το ένα πρωτοπόρο
πρόγραμμα
ανέγερσης
νέων σχολικών κτιρίων,
στο πλαίσιο του οποίου
εκτιμάται ότι κατασκευάστηκαν πάνω από 3.000
νέα σχολικά κτίρια, τα περισσότερα στην Βόρεια
Ελλάδα .
Για την επιτυχή έκβαση
του προγράμματος ο Παπανδρέου αναδιοργανώ-
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Ο αρχιτέκτονας Νικόλαος
Μητσάκης το 1938 εκπονεί ανεκτέλεστη μελέτη
μεγάλης κλίμακας κτιρίου
για την Εμπορική Σχολή
της πόλης που θα κατασκευάζονταν στην περιοχή
του Αγίου Ιωάννη . Στη συνοικία αυτή είχε ανεγερθεί
σχολικό κτίριο ήδη από τις
αρχές του 20ού αιώνα,
που αρχικά στέγασε το Γ΄
Δημοτικό Σχολείο και αργότερα το Ανώτατο Παρθεναγωγείο και το Γυμνάσιο Θηλέων. Το δημοτικό
αυτό σχολείο επρόκειτο να
μεταφερθεί στο νέο κτίριο που άρχιζε να χτίζεται
δίπλα στην εκκλησία, σε
χώρο που πριν την απελευθέρωση της πόλης το
1913 ήταν το Νεκροταφείο της Ελληνορθοδόξου
κοινότητας και είχε παραχωρηθεί στην τοπική Διδακτηριακή επιτροπή από
την τοπική Εκκλησία. Πριν
91 χρόνια, τον Σεπτέμβριο
1931 πραγματοποιήθηκε
μειοδοτικός διαγωνισμός
για την κατασκευή του κτιρίου και η ανέγερσή του
ξεκίνησε άμεσα σε σχέδια
του αρχιτέκτονα Π. Γεωργακόπουλου. Στις 28 Σεπτεμβρίου 1933 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
του κτιρίου.
Ο Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

λίγα σχολεία που υπήρχαν
προσπαθώντας να κατανοήσουν τα .. “Ελληνικά” , τα
προσφυγόπουλα δεν είχαν
και την καλύτερη αντιμετώπιση ..
ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Χρειάστηκε να περάσουν
δέκα ολόκληρα χρόνια
και κατά τη διάρκεια της
δεύτερης τετραετίας της
κυβέρνησης Ελευθερίου
Βενιζέλου
(1928-1932)
η ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας, με επικεφαλής
τους υπουργούς Κωνσταντίνο Γόντικα και Γεώργιο
Παπανδρέου, αποφασίζει
να αντιμετωπίσει συστηματικά και δραστικά τις ελλείψεις στη σχολική στέγη
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νει την τεχνική υπηρεσία
του Υπουργείου, στο οποίο
λειτουργούσε ήδη από τις
αρχές του 20ού αιώνα
“Αρχιτεκτονικόν
Τμήμα”
ιδρύει δε το “Γραφείο Μελετών”. Στην προσφυγούπολη Καβάλα εκπονούνται
μελέτες για τα Δημοτικά
Σχολεία στις συνοικίες Αγ.
Ιωάννη (1931-33, αρχιτέκτων: Π. Γεωργακόπουλος), Ποταμουδίων (πλατεία Νεαπόλεως, 1931-33,
αρχιτέκτων: Κ. Δήμου), Αγ.
Γεωργίου (Δ΄ Δημοτικό
Σχολείο, 1931-34, αρχιτέκτων: Ν. Κακούρης), Παναγίας “Φρουρίου” (193334), Δεξαμενής (1932-33)
και Αγ. Βαρβάρας (193335, αρχιτέκτων Π. Καραντινός). Όλα αυτά σχολεία

Ο δημιουργός του 12ου
Δημοτικού Σχολείου, του
Αγίου Ιωάννη , γνωστό σε
εμάς τους Καβαλιώτες, Περικλής Γεωργακόπουλος
είχε γεννηθεί στην Αθήνα
το 1904. Σπούδασε στην
Αρχιτεκτονική Σχολή του
Πολυτεχνείου της Δρέσδης. Με την επιστροφή του
στην Ελλάδα ακολούθησε
καριέρα υπαλλήλου στο
δημόσιο τομέα.
Αρχικά, εργάστηκε στο
Υπουργείο Δημόσιων Έργων για δύο χρόνια (19261928). Το 1929 εργάστηκε
στον Αυτόνομο Οργανισμό
Σεισμοπαθών
Κορίνθου
και στη συνέχεια απασχολήθηκε στην Υπηρεσία
Σχολικών Κτηρίων του
Υπουργείου Παιδείας για
τα επόμενα δυο χρόνια
(1929-1931). Την περίοδο
από το 1931 έως το 1937
εργάζεται σαν ελεύθερος
επαγγελματίας και σχεδιάζει κυρίως ιδιωτικές κατοικίες μέχρι την επάνοδό του
σε νέες δημόσιες θέσεις.
Ο πόλεμος και το διάστημα 1940-1945 τον βρίσκουν ξανά στο υπουργείο
Παιδείας. Μεταπολεμικά
εργάστηκε πάλι ως ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι το 1972, εκπονώντας
μελέτες πολυκατοικιών και
κτηρίων γραφείων. Ο Πε-

ρικλής Γεωργακόπουλος
απεβίωσε στην Αθήνα το
1975, σε ηλικία 71 ετών.
Στις φωτογραφίες μας:
Η περιοχή του Αγίου Ιωάννη, δυτικά του κέντρου,
ήταν από τις πρώτες περιοχές που χτίστηκαν εκτός
των τειχών μετά τα μέσα
του 19ου αιώνα, όταν άρχισε και η ραγδαία ανάπτυξη της πόλης λόγω της
επεξεργασίας και εμπορίας
του καπνού. Από τα πρώτα
κτίσματα ήταν η εκκλησία η
οποία έδωσε το όνομά της
στην περιοχή. Στο χώρο
όπου βρίσκεται το δημοτικό σχολείο και μέχρι αυτό
να χτιστεί λειτουργούσε
από το 1904 το πρώτο
οργανωμένο γυμναστήριο
της πόλης, κατασκευασμένο με δαπάνες και τη φροντίδα της Δημογεροντίας
της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Καβάλας.
Ο Ιερός Μητροπολιτικός
Ναός Τιμίου Προδρόμου
είναι ο παλαιότερος σωζόμενος χριστιανικός ναός
στην Καβάλα. Η δημιουργία του ταυτίζεται με την
έξοδο του χριστιανικού
πληθυσμού εκτός της χερσονήσου της Παναγίας το
1864, όταν η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα απέκτησε το δικαίωμα να κτίσει συνοικία έξω από τα
τείχη.
Πρώτο μέλημά της ήταν να
ανεγείρει ναό για τις θρησκευτικές ανάγκες των πιστών. Ο ναός θεμελιώθηκε το 1865, εγκαινιάζεται
δύο χρόνια αργότερα και
ανακαινίστηκε εικοσιπέντε
χρόνια αργότερα (1890).
Πρόκειται για μια τρίκλιτη
βασιλική με τρούλο. Ο διάκοσμος της εποχής ήταν
απλός και μονόχρωμος (η
εικονογράφηση της οροφής είναι πρόσφατη) και
διαθέτει
ενδιαφέρουσα
θρησκευτική
ζωγραφική
της εποχής και κειμήλια
προσφύγων. Τα κορινθιακού ρυθμού κιονόκρανα,
οι κιονίσκοι, το τέμπλο και
οι γύψινες διακοσμήσεις
είναι όλα νεοκλασικά. Στο
νότιο περίβολο του ναού
υπήρχε το κοιμητήριο της
Ελληνικής
Ορθοδόξου
κοινότητος και αγίασμα το
οποίο και λειτουργεί στις
μέρες μας.
Από την ιστοσελίδα του
Δήμου Καβάλας για την
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης διάβασα
ότι είναι παράγωγο του
γενικότερου
αναπτυξιακού σχεδιασμού του δήμου και περιλαμβάνει 14
πράξεις -έργα, μελέτες και
προγράμματα. Για τα έργα
στο 12ο Δημοτικό σχολείο γράφει: “Η ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων
και του προαύλιου χώρου
του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας (ενδεικτικά
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αναφέρονται: εγκαταστάσεις εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους, παθητικών συστημάτων σκίασης,
ενεργειακά αποδοτικότερων φωτιστικών, συστοιχίας ηλιακών πεδίων συνολικού εμβαδού 100 μ2 για
παραγωγή θερμού νερού,
κ.ά.), η βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία,
π.χ. μέσω της εγκατάστασης ανελκυστήρα και της
κατασκευής
εξωτερικής
ράμπας, η ανακαίνιση υφιστάμενων και η διαμόρφωση νέων χώρων υγιεινής, η
κατασκευή θερμοκηπίου
στο δώμα των αποδυτηρί-

κτίρια την περίοδο του μεσοπολέμου”. Μακαριστού
Προκόπιου, Μητροπολίτη
Φιλίππων, Νεαπόλεως και
Θάσου, “Η εκπαίδευσις
εις την Καβάλα και η ανέγερσις του Παρθεναγωγείου αυτής 1890-1915”,
Πρακτικά Α΄ Συμποσίου
Η Καβάλα και η περιοχή
της, Θεσσαλονίκη 1980.
Εφ. Κήρυξ Καβάλας, αρ.
φύλ. 857/4-12-1928. Εφ.
Κήρυξ Καβάλας, αρ. φύλ.
1704/8-9-31, 1722/299-1931. Εφ. Κήρυξ Καβάλας, αρ. φύλ. 2156/18-21933, 2342/27-9-1933,
2344/29-9-1933
.Εφ.
Πρωινά Νέα Καβάλας,
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ων και η διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου με
φυτεύσεις”.
Για το κείμενο αυτό διάβασα στοιχεία από τις παρακάτω πηγές – εκδόσεις
– δημοσιεύματα – βιβλία:
Κυριάκου
Λυκουρίνου,
Κωνσταντίνου Χιόνη, Π. Καραντινός, “Τα νέα σχολικά

αρ. φύλ. 10/12-9-1933,
15/17-9-1933, 27/29-31933,
49/21-10-1933.
(αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας).

*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπακοσμάς καταγράφει τη νεότερη ιστορία της πόλη
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Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη
στη Θάσο 3 & 4 Σεπτεμβρίου 2022
απόλεως και Θάσου με την
στήριξη των τοπικών φορέων και των συλλόγων της
Θάσου, ανάλογες της ιστορικότητας της επισκέψεως,
ενώ υπήρξε έκδηλη η έκφραση αγάπης, σεβασμού
και ευγνωμοσύνης από το
λαό της Θάσου.
Ειδικότερα:

Η Θάσος υποδέχθηκε στις
3 και 4 Σεπτεμβρίου 2022
με λαμπρότητα και τιμή τον
Παναγιώτατο Οικουμενικό
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, συνοδευόμενο από
τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και
τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης
Ουκρανίας κ. Επιφάνιο.

Ταυτόχρονα η Θάσος υποδέχθηκε με κάθε λαμπρότητα την Ιερά Εικόνα της
«Σύναξις των Αγίων της
Θάσου».
Επρόκειτο για ιστορική επίσκεψη στη Θάσο, καθώς
αποτελεί την πρώτη επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στη Νήσο Θάσο και

την πρώτη επίσκεψη από
κοινού του Οικουμενικού
Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος στη Νήσο.
Κατά την διήμερη επίσκεψη
του Παναγιωτάτου και των
Μακαριωτάτων στη Θάσο
διοργανώθηκαν εκδηλώσεις από το Δήμο Θάσου
σε συνεργασία με την Ιερά
Μητρόπολη Φιλίππων, Νε-

Πραγματοποιήθηκε τελετή
υποδοχής του Παναγιωτάτου, των Μακαριωτάτων
και της Ιεράς Εικόνας των
Αγίων της Θάσου το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022.
Ακολούθησε το μεσημέρι
της ίδιας ημέρας Πατριαρχική Δοξολογία στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Θάσου,
ενώ το βράδυ πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Θάσου στον αύλειο χώρο του
Αρχαιολογικού Μουσείου
Θάσου εκδήλωση αναγόρευσης της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχου κ.
Βαρθολομαίου & της Α.Μ.

Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου σε Επίτιμους Δημότες
Θάσου, η οποία πλαισιώθηκε μουσικά από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη κ. Γρηγόριο Παπαεμμανουήλ.
Το πρωί της Κυριακής 4 Σεπτεμβρίου 2022 και ημέρα
εορτής της «Σύναξις των
Αγίων της Θάσου», τελέστηκε Πατριαρχική Θεία
Λειτουργία στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στην Παναγία Θάσου, ενώ
το απόγευμα της ίδιας
ημέρας πραγματοποιήθηκε
τελετή ονοματοδοσίας της
παραλιακής οδού «Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου» στα Λιμενάρια
της Θάσου.
Ο Δήμος της Θάσου ευχαριστεί θερμά όλους όσοι,
υψηλοί
προσκεκλημένοι
και μη, τίμησαν με την παρουσία τους τις ιστορικές
αυτές στιγμές που βίωσε το
νησί μας.

Ευχαριστεί δε ειδικότερα
την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας, τις Ένοπλές Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, τους
Πολιτιστικούς Συλλόγους
της Θάσου, τις Ναυτιλιακές
Εταιρείες, τους τοπικούς
φορείς και επαγγελματίες της Θάσου, το προσωπικό του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του
για την πολύτιμη στήριξη
και συνεισφορά τους στην
επιτυχή πραγματοποίηση
όλων των εκδηλώσεων του
Δήμου.
Ιδιαιτέρα ο Δήμος της Θάσου ευχαριστεί θερμά τους
απλούς πολίτες της Θάσου,
που με αισθήματα χαράς,
αγάπης και σεβασμού συμμετείχαν στις εκδηλώσεις
του Δήμου.

Έσβησε η φωτιά στο Ραχώνι
Έσβυσε η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της
Τρίτης 13 Σεπτεμβρίου
στην περιοχή Ραχώνι
στη Θάσο σημαίνοντας
συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Οπως
ανέφερε
στο
ENACHANNEL ο Διοικητής της Π.Υ Θάσου Κώστας
Κοντογεωργίου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική
έκταση και για την κατάσβεσή της έσπευσαν επί-

γειες και εναέριες δυνάμεις
ενώ αν και η φωτιά έχει
σβήσει παντελώς επί ποδός
θα παραμείνουν ολόκληρη
την νύχτα οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Έψαχναν τον καπετάνιο αλλά ήταν… μεθυσμένος
Τρία δρομολόγια της
γραμμής Θάσος -Καβάλα ακυρώθηκαν χθες,
λόγω μέθης
.
Σύμφωνα με πληροφορίες
της poininews.gr τα δρομολόγια από Θάσο για Κε-

ραμωτή Καβάλας ακυρώθηκαν επειδή ο καπετάνιος
του ferry boat ήταν μεθυσμένος.
Όπως αναφέρει η ίδια
πηγή, ο καπετάνιος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ,
έπειτα από παραγγελία

της εισαγγελικής αρχής, η
οποία είχε ενημερωθεί για
το περιστατικό. Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί
σχετική δικογραφία από το
Λιμενικό.
proininews
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Τσίπρας

Υποσχέθηκε «μία νέα αρχή», κατώτατο μισθό 800 ευρώ,
διαγραφή χρέους, και μεταρρυθμίσεις
λείας. Η επιλογή της ηγεσίας της ΕΛΑΣ γίνεται από
τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Όλες οι
προσλήψεις στα Σώματα
Ασφαλείας διενεργούνται
μόνο μέσω ΑΣΕΠ και πανελλαδικών εξετάσεων.
Θεσπίζουμε την αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων
Νοσοκομείων και άλλων
κρίσιμων δομών του κοινωνικού κράτους μέσω
ανοιχτών και αντικειμενικών διαδικασιών.
Τελειώνουμε με το «έθιμο»
της επιλογής αποτυχημένων πολιτευτών για τη διοίκηση νοσοκομείων.
Με το σύνθημα «μία νέα
αρχή με την κοινωνία», ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ξεδίπλωσε το
κυβερνητικό
πρόγραμμα
του ΣΥΡΙΖΑ, από το βήμα
του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου, στο πλαίσιο
της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Αιχμή της ομιλία του αποτέλεσαν οι προτάσεις του
κόμματός του για στήριξη
της μεσαίας τάξης, δίνοντας παράλληλα έμφαση
στον εκσυγχρονισμό του
κράτους, υποσχόμενος την
κατάργηση του επιτελικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο
όπως υποστήριξε απέτυχε
παταγωδώς και είναι πηγή
κατασπατάλησης δημοσίου
χρήματος.
Κατά την ομιλία του προς
τους παραγωγικούς φορείς
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε για την αύξηση
του κατώτατου μισθού στα
800 ευρώ, όταν το κόμμα
του αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
Παράλληλα, το πρό
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που
ανέλυσε ο κ. Τσίπρας προβλέπει διαγραφή μέρους
του ιδιωτικού χρέους που
δημιουργήθηκε στο διάστημα της πανδημίας για φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις
και αγρότες, καθώς και κατάργηση του Πτωχευτικού
Κώδικα.
Στην ομιλία
του κ. Τσίπρα ιδιαίτερη
θέση είχαν οι προτάσεις του
για τους νέους, δεν έλειψαν και οι προτάσεις για
τους νέους, που τα όνειρα
τους, όπως είπε, «για να
ανθίσουν δεν χρειάζονται
Megabytes και χαρτζιλίκια,
αλλά μια χώρα που τους
νοιάζεται, τους στηρίζει,
τους δίνει προοπτική και
φιλοδοξία να ζήσουν και
να δημιουργήσουν στον
τόπο τους».
Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε
ότι «η προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει από
τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις
επόμενες εκλογές, δεν θα
είναι η κυβέρνηση ενός
κόμματος», κάνοντας λόγο
ένα νέο δημοκρατικό μοντέλο διακυβέρνησης «που
θα εμπνέει ασφάλεια στο
πολίτη, με στόχο την ανθεκτικότητα, τη σταθερότητα,
την προβλεψιμότητα».
«Να είστε βέβαιοι ότι είμα-

στε έτοιμοι και αποφασισμένοι να αναλάβουμε και
πάλι το βάρος της ευθύνης» κατέληξε ο κ. Τσίπρας
στην ομιλία του, «έτοιμοι
προγραμματικά, πιο έμπειροι και πιο ώριμοι, αποφασιστικοί και με γνώση της
ευθύνης μας».
Ομιλία στο πλαίσιο της
85ης ΔΕΘ
Κατάργηση του επιτελικού
κράτους
Αναφερόμενος στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο
Κράτος και το σχέδιο του
ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας
τόνισε επιγραμματικά τους
εξής άξονες:
Καταργούμε το Νόμο για
το δήθεν επιτελικό κράτος
του κου Μητσοτάκη, που
τα οδυνηρά του αποτελέσματα αποδείχτηκαν και
στις φετινές καταστροφικές
πυρκαγιές.
Καταργούμε την πολυδάπανη και αναποτελεσματική
Προεδρία της κυβέρνησης.
Στη θέση της δημιουργείται
στο επίπεδο του γραφείου
του Πρωθυπουργού ένα
λιτό και λειτουργικό σχήμα,
στο πρότυπο προηγμένων
ευρωπαϊκών χωρών.
Προχωρούμε στην ουσιαστική και ολόπλευρη
αποκομματικοποίηση του
Κράτους. Κόβοντας τον ομφάλιο λώρο των μετακλητών υπαλλήλων.
Καταργούμε, τις απαράδεκτες ρυθμίσεις της σημερινής κυβέρνησης για
δυνατότητα τοποθέτησης
μετακλητών σε θέσεις της
πάγιας διοικητικής ιεραρχίας. Τα υπουργεία θα σταματήσουν να είναι φέουδα
κομματικών στρατών.

Ενισχύουμε ουσιαστικά την
Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο
της πολιτικής μας στόχευσης για αποκεντρωμένο
κράτος δίπλα στον πολίτη.
Παραχωρούμε αρμοδιότητες του κοινωνικού κράτους σε Δήμους και Αναπτυξιακές
αρμοδιότητες
στις Περιφέρειες.
Ενισχύουμε το ΑΣΕΠ σε
υποδομές και προσωπικό.
Προχωρούμε στην υλοποίηση ολιστικού σχεδίου
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου, με
έμφαση στην ταυτόχρονη
απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε να αντιμετωπιστεί
η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας και του πελατειακού κράτους, που παρατηρείται σήμερα.
Ενισχύουμε τον πλουραλισμό στην ενημέρωση
με οδηγό μία σύγχρονη κι
ανταγωνιστική δημόσια τηλεόραση.
Επιλέγουμε τη Διοίκηση της
ΕΡΤ και του ΑΠΕ από τη διάσκεψη των προέδρων της
Βουλής και επαναφέρουμε
την ευθύνη τους στα αρμόδια υπουργεία.
Προχωρούμε, τέλος, σε ένα
νέο θεσμικό πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου της εγκυρότητας των μετρήσεων
κοινής γνώμης.
Το νέο ΕΣΥ
Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε και το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο ΕΣΥ που,
όπως είπε, θα σέβεται τιςz
προτεραιότητες και τα όρια
κάθε πολίτη και θα αντιμετωπίζει κάθε ασθενή ανάλογα με τις ανάγκες του και
όχι ανάλογα με το πορτοφόλι του.

Καταργούμε, επίσης, τις
υπέρογκες και σκανδαλώδεις αμοιβές των λεγόμενων goldenboys σε δημόσιους οργανισμούς Κοινής
ωφέλειας.

Προτείνει επίσης μισθό για
τον πρωτοδιόριστο γιατρό
στα 2.000 ευρώ και ένταξη
των υγειονομικών εργαζόμενων στο καθεστώς των
βαρέων και ανθυγιεινών.
Αναλυτικά , το σχέδιο του
ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει :

Συστήνουμε την Ενιαία
Αρχή Πολιτικής Προστασίας. Πρόταση που διαμορφώσαμε στη βάση του πορίσματος Γκολντάμερ για
τις δασικές πυρκαγιές.
Δημιουργούμε Συμβούλιο
Εθνικής Ασφαλείας.
Προχωράμε σε βαθύ και
ουσιαστικό εκδημοκρατισμό των Σωμάτων Ασφα-

Αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ με δύο δις.
ευρώ από τον κρατικό Προϋπολογισμό και επιπλέον
ένα δις από τους πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης.
Με προοπτική σε βάθος τετραετίας να προσεγγίσουμε
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε
δαπάνες για την υγεία, που
είναι στο 7% του ΑΕΠ.

Αναδιαμόρφωση του μισθολογίου
του
ιατρικού προσωπικού, ώστε
να καταπολεμήσουμε το
braindrain, με τον εισαγόμενο μισθό για τον πρωτοδιόριστο γιατρό στα 2.000
ευρώ. Και ανάλογη προσαρμογή στις υπόλοιπες
βαθμίδες.
Άμεση πρόσληψη 5.500
μόνιμων υγειονομικών σε
αντικατάσταση όσων αποχώρησαν από το σύστημα
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο χωρίς να αντικατασταθούν.
Πρόσληψη
επιπλέον
10.000 μόνιμων υγειονομικών σε βάθος τριετίας.
Μονιμοποίηση στο ΕΣΥ του
συνόλου του υγειονομικού
προσωπικού που έδωσε και
δίνει τη μάχη της πανδημίας.
Ένταξη των υγειονομικών
εργαζόμενων στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών.
Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας με τριπλασιασμό των δομών ΤΟΜΥ.
Από τις 127 που λειτουργούν σήμερα πάμε στις 380
σε όλη τη χώρα.
Εδραίωση του θεσμού του
οικογενειακού γιατρού σε
όλη την επικράτεια και για
όλους τους πολίτες.
Λειτουργία ανά δήμο Πολυδύναμων Κέντρων Υγείας.
Το σχέδιο για το «νέο ΕΣΥ»
παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας
«Νέα Αρχή στην Παιδεία»
Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε
εξίσου κρίσιμης σημασίας
και την Παιδεία, κάνοντας
λόγο για «νέα αρχή», μια
τολμηρή Δημοκρατική Μεταρρύθμιση, με στόχο ένα
ισχυρό Δημόσιο σχολείο,
και ένα υψηλού επιπέδου
Δημόσιο
πανεπιστήμιο,
ανοιχτό σε όσους νέους
έχουν μαθησιακή δυνατότητα και ισχυρή θέληση για
γνώση.
Η μεταρρύθμιση που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει
μεταξύ άλλων:
Την καθιέρωση της δεκατετράχρονης υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.
Την άμεση επιπλέον ενίσχυση με 000 διορισμούς
δασκάλων και καθηγητών
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τη θέσπιση ρήτρας αυτόματης πρόσληψης, ώστε αυτόματα να διορίζεται ένας
εκπαιδευτικός για καθένα
που θα συνταξιοδοτείται.
Το διπλασιασμό σε βάθος
τετραετίας της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.
Τον διπλασιασμό σε βάθος
τετραετίας, του αριθμού
μελών ΔΕΠ, με 2000 διορισμούς ανά έτος.
Τη Διαμόρφωση Εθνικού

Σχεδίου Φοιτητικής Στέγης.
Τη ριζική αναβάθμιση του
Απολυτηρίου του Λυκείου,
με ταυτόχρονη αναδιαμόρφωση του προγράμματος,
ώστε στη Γ Λυκείου να διδάσκονται λιγότερα μαθήματα περισσότερες ώρες.
Την επαναφορά του συστήματος εισαγωγής των
“πράσινων” και “κόκκινων” σχολών που είχαμε
ήδη νομοθετήσει αλλά δεν
εφαρμόστηκε, και παρέχει
τη δυνατότητα ελεύθερης
πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο με μόνο την απόκτηση
του απολυτηρίου.
Τη λειτουργία των Διετών
Προγραμμάτων Σπουδών,
όπου θα εισάγονται χωρίς
εξετάσεις οι απόφοιτοι των
ΕΠΑΛ, θα παρέχουν επαγγελματικό
πιστοποιητικό
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, και θα λειτουργούν
σε συνεργασία με τοπικούς
παραγωγικούς φορείς.
Κατάργηση της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής και της
πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ
Κατά την ομιλία του προς
τους παραγωγικούς φορείς
στο Βελλίδειο Συνεδριακό
Κέντρο, ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε την
αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, «την
πρώτη μέρα» όταν το κόμμα του αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
Οι πρώτες νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν
την εργασία και οι οποίες
είναι ήδη έτοιμες, όπως
είπε ο κ. Τσίπρας, είναι:
Καταργούμε τον Νόμο Χατζηδάκη που καταργεί το
οκτάωρο εργασίας και θεσμοθετεί απλήρωτες υπερωρίες
Εγκαθιδρύουμε
ισχυρό
σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Αποκαθιστούμε και διευρύνουμε τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας
Επαναφέρουμε τον βάσιμο
λόγο απόλυσης
Ενισχύουμε ξανά το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας
Αποκαθιστούμε το Συνταγματικό δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία
Ρυθμίζουμε τη τηλεργασία.
Μετατρέπουμε σε αορίστου
χρόνου τις συμβάσεις όσων
εργάζονται με μπλοκάκια
και διαρκώς ανανεούμενες
συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Μειώνουμε το όριο των
υπερωριών και καταργούμε
το θεσμό της υπερεργασίας
Αποκαθιστούμε και κατοχυρώνουμε θεσμικά το δικαίωμα στην απεργία.
Εφαρμόζουμε
πιλοτικά
το 35ώρο, χωρίς μείωση
αποδοχών και με αντισταθμιστικά μείωσης του μη
μισθολογικού κόστους για

όσες επιχειρήσεις το επιλέξουν.
Ενισχύουμε τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
στο Δημόσιο τομέα.
Προχωρούμε άμεσα σε
ένα ειδικό πρόγραμμα
braingain, με ενίσχυση της
απασχόλησης για 50.000
νέους επιστήμονες διάρκειας 24 μηνών, με αυξημένες
αμοιβές.
Υλοποιούμε άμεσα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 100.000 εργαζόμενους, με έμφαση στις
γυναίκες, διάρκειας 12 μηνών, με παράλληλη κατάρτιση και επανακατάρτιση.
Τέλος, αναγνωρίζουμε τους
αόρατους εργαζόμενους σε
πλατφόρμες ως μισθωτούς
με εξαρτημένη εργασία, δίνοντάς τους δικαιώματα σε
κατοχυρωμένο μισθό, ωράρια και ασφάλεια.
Οικονομία: «Ευημερούν
οι αριθμοί, δυστυχούν οι
άνθρωποι»
Αναφερόμενος στην Οικονομία ο Αλέξης Τσίπρας
έκανε λόγο για μοντέλο
«ολιγαρχικού καπιταλισμού
που επιβάλλει στη χώρα ο
κ. Μητσοτάκης και οι χορηγοί του».
«Το τελευτα
ίο διάστημα φαίνεται να
ευημερούν οι αριθμοί αλλά
να δυστυχούν οι άνθρωποι.
Τα μεγέθη της ανάκαμψης
σε καμία περίπτωση δεν
ακουμπούν στη τσέπη της
συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων, των
αυτοαπασχολούμενων και
των μισθωτών, που έχουν
δει την αγοραστική τους
δύναμη να μειώνεται ραγδαία από ένα πρωτοφανές
κύμα ακρίβειας» τόνισε.
Επισήμανε την ανάγκη ενός
νέου παραγωγικού μοντέλου, που θα τονώσει την
εγχώρια παραγωγή και θα
αντιμετωπίσει το τεράστιο
έλλειμα εμπορικού ισοζυγίου, το γεγονός δηλαδή
ότι εισάγουμε ολοένα και
περισσότερα προϊόντα σε
σύγκριση με όσα εξάγουμε.
Αναδιάταξη του τραπεζικού
τομέα
Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε
επίσης λόγο για σε μια διαδικασία βίαιου αφελληνισμού σημαντικών πηγών
πλούτου στη χώρα μας σε
όλους τους τομείς της επιχειρηματικής και οικονομικής ζωής, καθώς «έχουν
ήδη μεταβιβάσει τα δάνεια
τους σεfunds που εκποιούν
με σημαντικό περιθώριο
κέρδους τις περιουσίες των
υπερχρεωμένων ελληνικών
επιχειρήσεων, συνήθως σε
ξένους επενδυτές».
«Προχωρούμε λοιπόν άμεσα σε παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση αυτού
του προβλήματος, με την
αναδιάταξη του Τραπεζικού
τομέα, και την επαναφορά
του χρηματοπιστωτικού συστήματος στον φυσικό του
ρόλο, δηλαδή σε αυτόν του
βασικού χρηματοδότη της
οικονομίας».
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Ενεργειακή κρίση

Ο «χάρτης» των επιδοτήσεων – Έξτρα έκπτωση για
όσους κάνουν εξοικονόμηση

Διευρυμένα σε σχέση με
εκείνα που ίσχυσαν πέρυσι
θα είναι τα κλιμάκια κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία θα εφαρμοστούν από τον επόμενο
μήνα και αναμένεται να
οριστικοποιηθούν και να
ανακοινωθούν άμεσα.
Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη
της συνάντησής του με την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο, την Παρασκευή, «είναι
υποχρέωσή μας να δραστηριοποιηθούμε σε εθνικό

και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε
εθνικό επίπεδο θέτουμε σε
εφαρμογή ένα σχέδιο στήριξης των λογαριασμών
του ηλεκτρικού ρεύματος
μέσω της εξουδετέρωσης
της ρήτρας αναπροσαρμογής αλλά και της ανακύκλωσης των υπερκερδών
των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Την επόμενη
εβδομάδα θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για τη
μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, θα υπάρξει
παρέμβαση στη αντλία σε
ό,τι αφορά στο πετρέλαιο
θέρμανσης αλλά και ένα
διευρυμένο επίδομα θέρμανσης».

Το νέο σχήμα των επιδοτήσεων θα είναι κλιμακωτό,
με υψηλότερη ενίσχυση
στις χαμηλές καταναλώσεις και έξτρα έκπτωση για
όσους επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 15% σε σχέση με
την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο. Πηγές του ΥΠΕΝ
προσδιορίζουν τις κλίμακες
στις οποίες θα εφαρμοστούν οι επιδοτήσεις από
τον επόμενο μήνα αρκετά
πάνω από τα κλιμάκια που
ίσχυσαν πέρυσι, κατά την
πρώτη περίοδο εφαρμογής των επιδοτήσεων στο
ρεύμα (ήταν 150-300 κιλοβατώρες το μήνα). Στο
μεσοδιάστημα βέβαια έχει
αλλάξει ριζικά το τοπίο της
ενεργειακής αγοράς με την
εκτόξευση των τιμών του
φυσικού αερίου και της
ηλεκτρικής ενέργειας σε
πρωτοφανή επίπεδα.
Δεδομένο είναι επίσης ότι
θα εξακολουθήσουν να
επιδοτούνται όλες οι κατηγορίες καταναλωτών (πχ
και η δεύτερη κατοικία) όχι
όμως ενιαία το σύνολο της

κατανάλωσης όπως ισχύει
σήμερα.
Σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση, οι επιπλέον εκπτώσεις, ελλείψει «έξυπνων»
μετρητών θα χορηγούνται
αναδρομικά μετά την καταμέτρηση της κατανάλωσης
η οποία πρέπει να γίνεται
ανά τετράμηνο.
Τα ονομαστικά τιμολόγια
του ρεύματος θα εξακολουθήσουν να ανακοινώνονται από τους προμηθευτές στα τέλη κάθε μήνα,
όπως και οι κρατικές επιδοτήσεις (που θα είναι πλέον
κλιμακωτές), από τις οποίες
εξαρτάται η τελική χρέωση
των καταναλωτών.
Το σύστημα που εφαρμόζει
η ελληνική κυβέρνηση από
τον Ιούλιο (ανώτατες τιμές
για τους ηλεκτροπαραγωγούς μέσω των οποίων
εξασφαλίζεται η αποσύνδεση του κόστους του ρεύματος από την διεθνή τιμή του
φυσικού αερίου και η ανάκτηση των υπερβολικών
εσόδων των ηλεκτροπαραγωγών στην πηγή) υιοθε-

τείται τώρα ουσιαστικά από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(με καθυστέρηση) ως λύση
για τον περιορισμό των επιπτώσεων στους καταναλωτές όλης της ΕΕ.
Πηγές του ΥΠΕΝ ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το
ελληνικό σύστημα, που επιβάλλει χαμηλότερες τιμές
στους ηλεκτροπαραγωγούς
από εκείνες που προτείνει
η ΕΕ θα εξακολουθήσει να
ισχύει, θα ληφθούν όμως
υπόψη και οι προτάσεις της
Κομισιόν. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές που εισπράττουν οι ηλεκτροπαραγωγοί
αναθεωρούνται κάθε μήνα
από τη ΡΑΕ με βάση τη διακύμανση των στοιχείων κόστους (καύσιμα και δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου
του άνθρακα).
Υπό διαμόρφωση είναι,
τέλος, το σχήμα για την
επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας με
βάση τις κατευθύνσεις που
αναμένεται να οριστικοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Η πρόταση προβλέπει την
υποχρέωση μείωσης της
κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας κατά τουλάχιστον 5% κατά τη διάρκεια
επιλεγμένων ωρών αιχμής της ζήτησης οι οποίες
– λόγω θέρμανσης με κλιματιστικά και ηλεκτρικές
συσκευές – στη χώρα μας
εμφανίζονται τις βραδυνές ώρες του χειμώνα (οι
αντίστοιχες θερινές αιχμές
τα μεσημέρια λόγω χρήσης
κλιματιστικών περιορίζονται εξαιτίας της διάσπαρτης παραγωγής των φωτοβολταϊκών). Το «πακέτο»
των μέτρων θα περιλαμβάνει καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών και
πιθανώς περικοπές έναντι
ανταλλάγματος για τους
μεγάλους βιομηχανικούς
καταναλωτές. Δεδομένου
ότι οι μονάδες φυσικού αερίου είναι οι ακριβότερες
και μπαίνουν τελευταίες
στο σύστημα, κάθε μεγαβατώρα εξοικονόμησης περιορίζει την εισαγωγή και
χρήση φυσικού αερίου.

Στην επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης
στρέφεται η κυβέρνηση
21 παρεμβάσεις για τη
στήριξη της κοινωνίας
21 παρεμβάσεις για τη
στήριξη της κοινωνίας παρουσίασε απο το βήμα της
86ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για 8
μέτρα άμεσης στήριξης, 12
μόνιμες παρεμβάσεις και 1
μεγάλη τομή που αφορά τη
στέγη των νέων- συνολικής
αξίας 5,5 δισ. ευρώ για φέτος και το 2023. Στη σκέψη
για μείωση του ο Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στο
πετρέλαιο θέρμανσης στρέφετε η κυβέρνηση, καθώς
το πετρέλαιο θα πρέπει να
είναι πιο προσιτό στον καταναλωτή.
Μόνιμες παρεμβάσεις
Μονιμοποιείται η μείωση

κατά 3 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών. Μέτρο
που αυξάνει το διαθέσιμο
εισόδημα 2.200.000 εργαζομένων, μειώνοντας ταυτόχρονα και το μισθολογικό
βάρος για τις επιχειρήσεις.
Καταργείται για πάντα και
για όλους -δημοσίους και
ιδιωτικούς
υπαλλήλους
και συνταξιούχους- η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης.
Ένα βάρος των μνημονίων
παίρνει τέλος και ανακουφίζονται σχεδόν 3.000.000
φορολογούμενοι.
Στο Δημόσιο, μαζί με την
κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και τη
θέσπιση για πρώτη φορά
Κινήτρων Επίτευξης Στόχων, παίρνει τέλος και η
μη ανταποδοτική Εισφορά

υπέρ του πρώην Ταμείου
Πρόνοιας Υπαλλήλων. Μία
ακόμη ελάφρυνση.
Πρόγραμμα
νέων

στέγασης

Ο πρωθυπυοργός ανακοίνωσε πρόγραμμα στέγασης
1,8 δισ. ευρώ για νέους και
ζευγάρια, και θα υπάρξουν
150.000
ωφελούμενοι.
Επιπλέον, ανακοίνωσε ανέγερση 8.150 θέσεων σε 5
φοιτητικές εστίες σε Κρήτη,
Θεσσαλία, Δυτ. Μακεδονία, Θράκη και Δυτ. Αττική
και στεγαστικά δάνεια 500
εκατ. ευρώ με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο – για 25.000
νέους μέχρι 40 ετών.
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Κυρώσεις σε παιδιά:
Τι πρέπει να προσέχουμε;

Ο

ι τιμωρίες, οι απειλές και οι κυρώσεις
στα παιδιά πάντα
ήταν, είναι και θα είναι ένα
θέμα που απασχολεί γονείς
και καθηγητές. Καθημερινά
συναντούμε παιδιά που δε
πειθαρχούν στο σπίτι και μαθητές που αντιμιλούν στους
καθηγητές τους ή δεν είναι
συνεπείς στις σχολικές τους
υποχρεώσεις. Ο κάθε γονέας
και εκπαιδευτικός αντίστοιχα,
αντιδρά με διαφορετικό τρόπο. Μερικοί γονείς μένουν
απαθείς , άλλοι τιμωρούν τα
παιδιά τους, στερώντας τους
υλικά αγαθά ή ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, επιπλήττοντας τους κ.ά. Αντίστοιχα,
ενώ μερικοί εκπαιδευτικοί
επίσης μένουν παθητικοί
στην απειθαρχία των μαθητών τους, άλλοι τους τιμωρούν με το να τους αποβάλλουν, να τους προσβάλλουν
και να αλλάξουν τη στάση
τους απέναντί τους, να τους
βαθμολογήσουν πολύ αυστηρά κ.ά.

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

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

‣ Μνήμες
8.9.1944 Εκτελείται στο Χαϊδάρι από τους Γερμανούς η
ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης ‘’Μπουμπουλίνα’’. Ένα ακόμα έγκλημα των Γερμανών λίγες μέρες πριν αποχωρήσουν από την Αθήνα.
9.9.1941 Ιδρύεται στην Αθήνα ο ΕΔΕΣ με αρχηγό τον
στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα. Ο ΕΔΕΣ συνέβαλε αποφασιστικά στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Οι ισχυρές
αντάρτικες ομάδες που συγκρούστηκαν νικηφόρα με τους
κατακτητές στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία. Συνεργάστηκε στενά με το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής και με τον ΕΛΑΣ. Αργότερα συγκρούστηκε μαζί του για
ιδεολογικούς λόγους.
11.9.1846 Ιδρύεται στην Αθήνα η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή.

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

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…
ΑΙΣΧΥΛΟΣ
Στον τάφο του μεγάλου Τραγικού ποιητή που βρισκόταν
στη Γέλα της Σικελίας υπήρχε η πιο κάτω επιγραφή που
έγραψε ο ίδιος:
‘’Στο μνήμα αυτό βρίσκονται τα οστά του Αισχύλου του
Αθηναίου. Για την αλκή του μπορεί να σας πληροφορήσει
το περίφημο δάσος του Μαραθώνα που τη γνωρίζει΄΄
Προφανώς ο Αισχύλος έδινε μεγαλύτερη αξία στην πολεμική του αρετή παρά στη ποίησή του που τον έκανε αθάνατο.

Δυστυχώς
,
δεν
υπάρχει καμία μαγική ατάκα
ή ιδανικός τρόπος να πετύχουμε μια αρμονική σχέση
μαζί με τα παιδιά. Υπάρχουν
όμως μαγικοί χειρισμοί που
ξεκλειδώνουν κάθε παιδί ή
μαθητή ώστε να μπορέσουμε
να του βγάλουμε το πιο δεκτικό και συνεργάσιμο εαυτό
του.
Ας μη ξεχνάμε ότι ο
στόχος μας πάντα είναι να
εκπαιδεύουμε ένα παιδί στο
να βελτιώνει τη συμπεριφορά του. Πρέπει λοιπόν, την
ενδεχόμενη τιμωρία που του
επιβάλλουμε να την αντιμετωπίζουμε ως εκπαιδευτικό
μέσο αγωγής του και όχι ως
μέσο ικανοποίησης μας και
αντίποινο επειδή μας παράκουσε σε οποιοδήποτε θέμα.
ΤΙ πρέπει να προσέχουμε όταν αποφασίζουμε
να τιμωρήσουμε ένα παιδί σε
περίπτωση μη συμμόρφωσής
του με τους κανόνες;
•
Οι τιμωρίες πρέπει
πάντα να εναρμονίζονται με
την ηλικία και τη ψυχοσύνθεση ενός παιδιού. Δε θέλουμε
να τυραννήσουμε ένα παιδί,
αλλά να το παρακινήσουμε

‘’..την ενδεχόμενη τιμωρία
που
επιβάλλουμε σε ένα
παιδί, πρέπει
να την αντιμετωπίζουμε ως
εκπαιδaευτικό
μέσο αγωγής
του και όχι ως
μέσο
ικανοποίησης
μας
και
αντίποινο επειδή μας
παράκουσε σε
οποιοδήποτε
θέμα.’’
να καταλάβει το λάθος του
και ότι στη ζωή δεν κάνουμε
πάντα ότι θέλουμε.
•
Πρέπει πάντα να εξηγούμε στο παιδί μετά το πέρας τις τιμωρίας του το λόγο
που προβήκαμε σε αυτή τη
κίνηση με ήρεμη φωνή και με
ύφος που δείχνει ενδιαφέρον και στοργή.
•
Δε πρέπει να μη τηρούμε μια τιμωρία για την
οποία έχουμε προειδοποιήσει
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και τελικά έρχεται η ώρα
να πραγματοποιηθεί καθώς
φαινόμαστε ασυνεπείς και δε
θα υπολογίζει τα λεγόμενά
μας την επόμενη φορά. Για
αυτό το λόγο σκεφτόμαστε
πολύ προτού προειδοποιήσουμε ένα παιδί για τις ‘’συνέπειες των πράξεών του.

κάθε περίπτωση. Η πρόληψη
της τιμωρίας είναι πάντα πιο
θεμιτή από την τιμωρία!
Μας ρωτάτε, απαντούμε…
Η κυρία Ρ.Σ ρωτάει:
‘’
Ο γιος μου είναι μαθητής Α Λυκείου και είναι
πολύ ατίθασος και νευρικός.
Αναγκάζομαι συνέχεια να του
στερώ το κινητό και τις εξόδους για να αναγκαστεί να
κάνει το αυτονόητο, δηλαδή
να διαβάσει έστω λίγο τα μαθήματά του. Τι να κάνω για να
τον ταρακουνήσω;’’
Αγαπητή κυρία,
Η συχνή και επαναλαμβανόμενη τιμωρία γίνεται ρουτίνα και δεν κάποια
στιγμή χάνει την ουσία, την
αποτελεσματικότητα και τη
σοβαρότητά της. Στόχος σας
είναι να συνετίσετε ένα παιδί
και όχι να φανείτε απλά αυστηρή στα μάτια του. Οπωσδήποτε πρέπει να δίνετε επιλογές σε ένα παιδί προτού
μέσα στα νέυρα σας προβείτε στη τιμωρία και στη κύρωση. Πχ ‘’έχεις δύο επιλογές,
ή τελειώνεις τα μαθήματά
σου νωρίς και πας να παίξεις
με τους φίλους σου/ με τον
υπολογιστή ή αναγκαστικά
θα περιμένεις το Σάββατο
για να παίξεις γιατί πρέπει
να είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Εσύ επιλέγεις’’.
Το δικαίωμα της επιλογής
με ήρεμη και αποφασιστική
φωνή δίνει λιγότερη ένταση
και αιτιολογεί τις κυρώσεις.
Το παιδί αρχίζει και εξοικειώνεται με το αίσθημα τις ευθύνης και όχι με της τιμωρίας.
Ευχές για επιτυχία

•
Πάντα πρέπει να εξηγούμε σε κάθε παιδί και να
επαναλαμβάνουμε με κάθε
ευκαιρία τους κανόνες που
πρέπει να ακολουθεί και τις
υποχρεώσεις του για να μπορεί να καταλαβαίνει και να
εμπεδώνει το ρόλο του σε

‣ Διαβάσαμε και αυτά...
Ναυμαχία του Ναυαρίνου, 20 Οκτωβρίου 1827
Σφράγισε την έναρξη των διαδικασιών για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Όμως τι απέγινε με
τους 3 επικεφαλής των στόλων των μεγάλων δυνάμεων;
Αντιναύαρχος Κοδριγκτόν : Η αγγλική βουλή επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης διότι επέτρεψε στον
ναύαρχο τους να χτυπήσει τους Τουρκοαιγύπτιους. Ο Βασιλιάς χαρακτήρισε τη ναυμαχία ‘θλιβερό
γεγονός’. Η ναυμαχία ήταν αντίθετη με τα συμφέροντα της Αγγλίας. Ο Κοδριγκτόν αποστρατεύθηκε
αν και παρασημοφορήθηκε υπό τη πίεση της κοινής γνώμης, ενώ ο Άγγλος πρέσβης εξέφρασε τα
συλλυπητήρια του στον Σουλτάνο.
Ο Ρώσος υποναύαρχος Χέιντεν: Τιμήθηκε εξαιρετικά στην πατρίδα του και ιδιαίτερα από τον τσάρο
της Ρωσίας.
Ανάλογη του Ρώσου ήταν η εξέλιξη και του Γάλλου υποναυάρχου Δεριγνύ. Σημειώνουμε ότι επικεφαλής των 3 στόλων ήταν ο Αντιναύαρχος Κοδριγκτόν που με τη νίκη του έκρινε την τύχη του
Μοριά και ανέβασε το ηθικό των Ελλήνων την ώρα που η τύχη της επανάστασης κρεμόταν από
μία τρίχα.
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Δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν επειγόντως από
την Θάσο στην Καβάλα με το Energean Wave
συνθήκες (μπουρίνι), έφτασε στην Θάσο λίγο πριν
τη μία το πρωί της Τρίτης.
Στο πλοίο αποβιβάστηκαν άμεσα ένας ασθενής
με καρδιακό επεισόδιο και
μία ασθενής με κρίση σκωληκοειδίτιδας που έχρηζε
χειρουργικής επέμβασης,
οι συνοδοί τους καθώς και
συνοδός γιατρός.

Μια ακόμη δύσκολη
αποστολή έφερε εις πέρας ο καπετάνιος και το
πλήρωμα του Energean
Wave, καθώς το πλοίο
υποστήριξης
υπεράκτιων εγκαταστάσεων
της Energean μετέφερε

επειγόντως δύο ασθενείς συμπολίτες μας από
την Θάσο στην Καβάλα
τα ξημερώματα Δευτέρας προς την Τρίτη 13
Σεπτεμβρίου 2022.
Συγκεκριμένα, το Κεντρι-

κό Λιμεναρχείο Καβάλας
ειδοποίησε λίγο πριν τα
μεσάνυχτα της Δευτέρας
το ναυτιλιακό τμήμα της
εταιρείας στην Καβάλα για
την ανάγκη επείγουσας μεταφοράς δυο ασθενών από
το λιμάνι του Πρίνου της

Θάσου στο λιμάνι «Απόστολος Παύλος» της Καβάλας,
καθώς έχρηζαν άμεσης νοσηλείας.

Το Energean Wave έφτασε στο λιμάνι της Καβάλας
λίγο πριν τις δύο το πρωί
και εκεί ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ παρέλαβε τους δύο
ασθενείς και τους μετέφερε
στο Νοσοκομείο Καβάλας.
Και οι δύο συμπολίτες μας
αναρρώνουν πλέον χωρίς
να αντιμετωπίζουν κάποιον
κίνδυνο.

Αμέσως ενημερώθηκε το
Energean Wave το οποίο,
παρά τις αντίξοες καιρικές

Την επιτυχημένη εκπλήρωση μιας ακόμη ανθρωπιστικής αποστολής από το
Energean Wave σχολία-

σε η Δρ. Κατερίνα Σάρδη,
Διευθύνουσα Σύμβουλος
και Country Manager της
εταιρείας στην Ελλάδα:
«Νιώθουμε
πραγματικά
υπερήφανοι για τον καπετάνιο και το πλήρωμα του
Energean Wave, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε μία
ακόμη ιδιαίτερα δύσκολη
κατάσταση που είχε φέρει
σε κίνδυνο δύο συμπολίτες
μας στην Θάσο.
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, οι εργαζόμενοί μας
είναι δεσμευμένοι στην
προσφορά προς την τοπική κοινωνία με κάθε πρόσφορο τρόπο. Αυτό είναι
το ΗΘΟΣ που διακρίνει την
Energean εδώ και 15 χρόνια και θα συνεχίσει να τη
διακρίνει όχι μόνο στο νομό
Καβάλας αλλά και σε κάθε
κοινωνία όπου η εταιρεία
δραστηριοποιείται».

15η Σεπτεμβρίου 1994

Φόρος Τιμής στους Δασοκομάντος που έχασαν την ζωή τους
κές εκτάσεις και περιουσίες
πολιτών. Ήταν το Σώμα των
δασοκομάντος.

*Γράφει ο Κώστας Παπακοσμάς
Ο χρόνος τρέχει και μαζί με
αυτόν .. τρέχουμε και εμείς
, με αγωνία να τον προλάβουμε , μας πιάνει το άγχος
δημιουργίας , νιώθουμε
μοναδικοί , πολλές φορές

εγωιστές . Ξεχνάμε εύκολα
πρόσωπα και γεγονότα ,
ίσως και επιλεκτικά . Συχνά
– πυκνά όμως , ανατρέχουμε στο παρελθόν, θυμόμαστε γεγονότα, καταστάσεις,
κυρίως όμως πρόσωπα .
Έτσι λοιπόν Φόρος Τιμής
σήμερα, στα αδικοχαμένα
παλληκάρια της μαύρης
εκείνης ημέρας της 15 Σεπτεμβρίου 1994 .
Φόρος τιμής στους νεκρούς της μοιραίας πτήσης
του στρατιωτικού ελικοπτέρου, που έπεσε στα βουνά
της Δράμας.
Η 15η Σεπτεμβρίου 1994
ήταν μια αποφράδα μέρα
για την περιοχή μας. Πριν

28 χρόνια δέκα νέοι άνθρωποι έχασαν την ζωή
τους όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν
κατέπεσε στα ορεινά της
Δράμας. Επέστρεφαν στην
βάση τους, στο στρατιωτικό
Αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα, μερικές ώρες νω-

ρίτερα επιχειρούσαν στην
κατάσβεση μιας δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή.
Την εποχή εκείνη υπήρχαν
ανά την Ελλάδα κλιμάκια
δασοπυρόσβεσης που μεταφέρονταν με ελικόπτερα
στους τόπους πυρκαγιών
και μετείχαν στην κατάσβεση αυτών. Νέα παιδιά ,
τα περισσότερα είχαν υπηρετήσει την θητεία τους
στις ειδικές δυνάμεις των
Ελληνικών Ενόπλων δυνάμεων εργάζονταν για
λογαριασμό της Δασικής
Υπηρεσίας. Αγαπούσαν με
πάθος την δουλειά τους και
έδιναν τον καλύτερο εαυτό
τους για να σώσουν δασι-

Η Καβάλα είχε ένα τέτοιο
κλιμάκιο που στελεχώνονταν από νέα παιδιά με
όρεξη για δουλειά και ζωή.
Προσωπικά είχα την τιμή να
τους γνωρίσω όλους , είχαμε μιλήσει για τα όνειρά
τους, την αγάπη τους για
το δάσος, την κατάρτιση
τους για αυτό που έκαναν.
Σε μια τηλεοπτική εκπομπή
, ένα μήνα πριν το τραγικό
δυστύχημα, η ιστορία κατέγραψε τα όνειρα τους αλλά
και την πραγματικότητα της
στιγμής. Η 15η Σεπτεμβρίου ήταν μαύρη μέρα για
την δασοπυρόσβεση ,και
γενικότερα για την περιοχή
μας, αφού λίγο μετά τις 8
το απόγευμα, κατέπεσε το
ελικόπτερο της αεροπορίας
στρατού, με τους 3 χειριστές ,πλήρωμα, και τους
7 επιβαίνοντες δασοκομάντος, που είχαν πάει για να
λάβουν μέρος σε μια ακόμα κατάσβεση φωτιάς στα
βουνά του νομού Δράμας
στη θέση Περιστεριά του
Αιγείρου Δράμας.
Κάτω από άγνωστες συνθήκες (το πόρισμα, που
συντάχθηκε αρκετό καιρό
μετά , ρίχνει ευθύνες στους
χειριστές, πράγμα που αμφισβητούν έντονα οι συγγενείς των θυμάτων που
μιλούν για ασυντήρητο ελικόπτερο που δεν έπρεπε να
πετά), το ελικόπτερο «βρήκε» σε καλώδια υψηλής τάσης από πυλώνες της ΔΕΗ
που υπάρχουν στην περιοχή
και αφού έχασε τον έλεγχο,
καρφώθηκε στα βράχια της
πλαγιάς .
Αποτέλεσμα αυτού του
τραγικού γεγονότος ήταν
να βρουν τραγικό θάνατο
οι:
Λοχαγός Θεόκλειτος Καλφόπουλος ετών 37,
Αρχιλοχίας
Δημήτριος

Σκούντας ετών 30,
Επιλοχίας Δημήτριος Κωστόπουλος ετών 27,
Δασοπόνος Αντώνιος Σφυνιάς ετών 28,
Δασοφύλακας Εμμανουήλ
Λιάπης ετών 32
Οι Δασοκομμάντος Γεώργιος Τζιαγκίδης ετών 28
Ευάγγελος Κουτσογιώργης
ετών 27
Εμμανουήλ
Κεσικιάδης
ετών 26
Γρηγόριος Αδάμος ετών 23
Χρήστος Κρικόπουλος ετών
22.

Η φωτογραφική μηχανή
βρέθηκε μέσα στα συντρίμμια του ελικοπτέρου, και
κάποιες από τις τελευταίες
στάσεις πήραν φως μια και
η μηχανή έσπασε. Σύμφωνα με τους συγγενείς των
θυμάτων, κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες αποδεικνύουν περίτρανα πως
ο κάδος ήταν μέσα στο
σκάφος και η πτώση του
ελικοπτέρου οφείλεται σε
άλλους λόγους όπως η μη
συντήρησή του.

Δέκα νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν εκτελώντας το
καθήκον τους, πήγαν και
αποσόβησαν ένα κακό,
όμως δεν επέστρεψαν ποτέ
στις οικογένειες τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της
Εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 22ας Ιουνίου
2004 ,δέκα χρόνια μετά το
δυστύχημα , στο πόρισμα
αναφέρεται ότι: «…υπήρξε σφάλμα του χειριστή,
το οποίο συνίστατο στο
ότι παρέβη τους κανόνες
εναέριας κυκλοφορίας για
πτήσεις VFR αλλά και τις
υφιστάμενες διαταγές της
ΔΑΣ/ΓΕΣ και της Μονάδας
του, οι οποίες απαγορεύουν τις χαμηλές πτήσεις και
την πτήση του ελικοπτέρου για τη συγκεκριμένη
αποστολή». Συγγενείς και
συνάδελφοι των αδικοχαμένων δασοκομάντος αμφισβητούν το πόρισμα αυτό
και μιλούν για κακή συντήρηση του ελικοπτέρου και
άλλους λόγους.

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται το ελικόπτερο με
τα στοιχεία (ΕΣ 633) , έχει
προσγειωθεί πλησίον του
χώρου της φωτιάς το απόγευμα της 15ης Σεπτεμβρίου 1994 και οι Δασοκομάντος αποβιβάζονται.

Στη φωτογραφία, φαίνεται
ο αείμνηστος Αρχιλοχίας
Δημήτριος Σκούντας, και
κάποιος από τους δασοκομάντος, λίγο πριν την απογείωση του ΕΣ 633 για τη
βάση του. Ο κάδος ήδη έχει
μπει μέσα στο ελικόπτερο
όπως φαίνεται από τα καλώδια στήριξής του.

Υπάρχουν δε φωτογραφίες
που τραβήχτηκαν λίγα λεπτά πριν την μοιραία πτήση,
από τον αδικοχαμένο Γιώργο Τζιαγκίδη και βρίσκονται
στην κατοχή του συλλόγου
καταδρομέων Καβάλας, (τα
μέλη του οποίου παρεχώρησαν τις φωτογραφίες
στον αγαπητό φίλο Μάκη
Λιόλιο,
δημοσιευτήκαν
στον τοπικό τύπο και στο
ιστολόγιο του Μ. Λιόλιου).

Στην φωτογραφία αυτή
,που είναι η τελευταία στην
φωτογραφική μηχανή που
βρέθηκε στα συντρίμμια,
λίγο πριν από την απογείωση, φαίνεται ο αείμνηστος
Επιλοχίας
Κωστόπουλος
Δημήτριος, συγκυβερνήτης
του ΕΣ 633 και πίσω του
φαίνεται ο αρχηγός των
δασοκομάντος Αντώνιος
Σφηνιάς. Λίγα λεπτά αργότερα συνέβη το τραγικό

Λίγο πριν νυχτώσει η πυρκαγιά έχει σβήσει, οι Δασοκομάντος, έχουν πάρει τα
προσωπικά τους είδη, το
ελικόπτερο με το πλήρωμα,
έχει τελειώσει τις ρίψεις
και βρίσκεται στη φάση της
προσγείωσης. Οι δασοκομάντος έχουν σταθεροποιήσει τον κάδο.

δυστύχημα .
ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ από τις
οικογένειες των θυμάτων,
κατά καιρούς οι τοπικές
αρχές (για πολλά χρόνια η
Διευρυμένη Αυτοδιοίκηση)
,και πάντα ο σύλλογος Καταδρομέων νομού Καβάλας
«Μέγας Αλέξανδρος», τελούν στον τόπο του δυστυχήματος μνημόσυνο στην
μνήμη των αδικοχαμένων
παλληκαριών, με την παρουσία συγγενών, φίλων
και συναδέλφων των αδικοχαμένων
δασοκομμάντος.
Η τοποθεσία που έγινε το
ατύχημα, έχει διαμορφωθεί σε μνημείο και χώρο
προσκυνήματος, αφού στο
σημείο εκείνο χτίστηκε
ένας ναΐσκος, αφιερωμένος
στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα
Νικήτα, ενώ υπάρχει και
μια μαρμάρινη πλάκα με τα
ονόματα των αδικοχαμένων παλληκαριών.
Μετά το μνημόσυνο, γίνονταν
προσκλητήριο
απόντων από τα μέλη του
συλλόγου Καταδρομέων σε
ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης. Σχεδόν κανείς δεν
μπορεί να συγκρατήσει τα
δάκρυα του που κυλούν για
τον άδικο χαμό των παλικαριών, οι περισσότεροι εκ
των οποίων ήταν Καβαλιώτες.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που τους σκεπάζει. Η ευχή
όλων είναι να μην ξεχαστούν αυτοί οι ήρωες που
έπεσαν για την Πατρίδα.
Οι φωτογραφίες είναι από
μοιραίο ελικόπτερο, το
μνημείο που υπάρχει στην
ορεινή περιοχή της Δράμας
αλλά και αυτό που υπάρχει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα
. Μνημείο υπάρχει και στην
περιοχή της Ιχθυόσκαλας
Καβάλας όπως και στο
Δήμο Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη.
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Η νέα απάτη με ηχογραφημένα μηνύματα που σαρώνει
στην Ελλάδα – «Κατηγορείσαι για ναρκωτικά»
Δεκάδες είναι οι καταγγελίες πολιτών που δέχτηκαν κλήσεις είτε από
σταθερά τηλέφωνα είτε
από κινητά. Τι ζητάνε οι
επιτήδειοι.

Στη συνέχεια, οι επιτήδειοι
ζητούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, με απώτερο σκοπό
να αποσπάσουν χρήματα.

Μία νέα απάτη, που σαρώνει τα τελευταία 24ωρα
στη χώρα μας, έχει σημάνει
συναγερμό στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η Αστυνομία εξέδωσε
ανακοίνωση στην οποία
σημειώνει:

Δεκάδες είναι οι καταγγελίες πολιτών που δέχτηκαν
κλήσεις είτε από σταθερά
τηλέφωνα είτε από κινητά
(που αναγράφονταν κανονικά στην οθόνη), με σκοπό
την εξαπάτησή τους. Όταν
ο πολίτης σηκώνει το τηλέφωνο, τότε ακούει ένα ηχογραφημένο μήνυμα (είτε
στα ελληνικά είτε στα αγγλικά) που τον ενημερώνει
ότι έχει ποινικές εκκρεμότητες για υπόθεση ναρκωτικών ή ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος. Το ηχογραφημένο μήνυμα καλεί το υποψήφιο θύμα να πατήσει το
«ένα», προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά.

«Οι αστυνομικές και διωκτικές Αρχές δεν θα σας
ζητήσουν τηλεφωνικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία τραπεζικών
λογαριασμών. Οι τηλεφωνικές κλήσεις πραγματοποιούνται από σταθερά ή
κινητά τηλέφωνα με χρήση
ηχογραφημένου μηνύματος
στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα. Οι δράστες στις
κλήσεις αυτές, προσποιούμενοι αστυνομικές Αρχές,
προτρέπουν τους πολίτες
να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να ενημερωθούν για
ποινικές εκκρεμότητες που
δήθεν εκκρεμούν σε βάρος
τους.

Κατόπιν των ανωτέρω η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνιστά
στους πολίτες: να είναι
προσεκτικοί με τέτοιου είδους τηλεφωνικές κλήσεις,
να κρατούν τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο
τους έχουν καλέσει, να μην
καλούν πίσω έναν αριθμό
που τους γνωστοποιήθηκε
μέσω φωνητικού μηνύματος, να είναι επιφυλακτικοί – να μην συζητάνε με
οποιονδήποτε τους καλεί
και ζητάει ευαίσθητες πληροφορίες, να μην αποκαλύπτουν τους κωδικούς της
ηλεκτρονικής τραπεζικής,
τα στοιχεία της κάρτας τους
ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, να
μην δίνουν, σε καμία περίπτωση, τον κωδικό “PIN”
της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή τον κωδικό
πρόσβασης του τραπεζικού
τους λογαριασμού μέσω ebanking».
Πηγή : newsbomb.gr

Στεγαστικά δάνεια σε 10.000 νέους

Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις
Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για χαμηλότοκα στεγασιτκά δάνεια έως 150.000 ευρώ.
Τα σχέδια για ανακαινίσεις και ενοικιάσεις. Οι
6+1 άξονες του “Σπίτι
μου”.

Οι 6 + 1 άξονες:
1.
2.

Η Στρατηγική Κοινωνικής
Στέγασης που ανακοίνωσε
ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης από την 86η
ΔΕΘ, παρουσιάστηκε το
πρωί της Πέμπτης (15/9)
στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

3.

Η παρουσίαση έγινε από
τον υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, τον
υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, την υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Νίκη
Κεραμέως, τον υπουργό
Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο
και τον διοικητή της Δ.ΥΠ.Α
(Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), Σπύρο Πρωτοψάλτη.

5.

Ο Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε και με αριθμούς στο
στεγαστικό πρόβλημα λέγοντας ότι το 37% του εισοδήματος πηγαίνει στην
κάλυψη στεγαστικών αναγκών, ενώ ο μέσος όρος
στην Ε.Ε. είναι στο 20%.
Επίσης, υπάρχει φθίνουσα
πορεία ιδιοκατοίκησης, ενώ
770.000 κατοικίες είναι
κλειστές, εκ των οποίων
200.000 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε ότι η
ηλικία στεγαστικής ανεξαρτητοποίησης στην Ελλάδα
είναι τα 31 έτη όταν στην
Ε.Ε. είναι τα 26.
Στη συνέχεια, ανέλυσε τα
σχέδια της κυβέρνησης για
τη στέγαση, ποαρουσιάζοντας έξι συν ένα άξονες
πολιτικής.

4.

6.

Χαμηλότοκα δάνεια
για αγορά πρώτης
κατοικίας από νέους
Μαζική ανακαίνιση
κενών ιδιωτικών κατοικιών
Αξιοποίηση ακίνητης
περιουσίας του Δημοσίου
Επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης
και ανακαίνισης ιδιοκατοικούμενης κατοικίας νέων 18-39
ετών
Επιδότηση ανακαίνισης κενών κατοικιών προς διάθεση
με μακροχρόνια μίσθωση
Δημιουργία
νέων
φοιτητικών κατοικιών

Προωθείται επίσης αύξηση
του φοιτητικού επιδόματος.
Σε ό,τι αφορά τα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια,
όπως είπε ο Κ. Χατζηδάκης,
προβλέπεται: δάνειο έως
150.000 ευρώ για αγορά
πρώτης κατοικίας έως 120
τ.μ. και έτος κατασκευής
έως το 2027. Ωφελούμενοι
είναι 10.000 νέοι ή ζευγάρια 25-39 ετών.
Κατώτατο
εισοδηματικό κριτήριο ορίστηκαν οι
10.000 ευρώ και ως ανώτερο, το αντίστοιχο με το
επίδομα θέρμανσης. Ο
προϋπολογισμός φτάνει τα
500 εκατ. ευρώ. Θα καλύπτεται το 90% της εμπορικής αξίας, όπως εξήγησε ο
Κ. Χατζηδάκης.
Η
δόση
υπολογίζεται
σε 275 ευρώ για σπίτι
100.000 ευρώ (με σημερινά δεδομένα). Το σχέδιο
προβλέπει άτοκο στεγαστι-

κό δάνειο σε τρίτεκνους ή
αν ο δικαιούχος αποκτήσει
όσο αποπληρώνει τρία ή
παραπάνω παιδιά.
Υπάρχει πρόβλεψη διπλασιασμού του προϋπολογισμού αν εξαντληθούν οι
πόροι, ενώ το σχέδιο θα
ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο
του 2023.
Η κοινωνική κατοικία
• Μια νέα δράση είναι το
πρόγραμμα «Κάλυψη».
Προβλέπει αξιοποίηση
1.000 ακινήτων του
προγράμματος ΕΣΤΙΑ
(στέγαση μεταναστών)
για τρία χρόνια. Προβλέπει μίσθωση των
ακινήτων, ανακαίνιση
και διάθεσή τους σε
ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες (πολύτεκνοι,
τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες). Η
πρόσκληση προς τους
μισθωτές θα ξεκινήσει
έως τα τέλη του χρόνου και εκτιμάται ότι
έως τον Μάρτιο θα
έχουν ολοκληρωθεί οι
ανακαινίσεις, ώστε να
μπουν οι νέοι ενοικιαστές, οι οποίοι θα πληρώνουν μικρό ενοίκιο.
• Προβλέπεται να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά
κονδύλια 200 εκατ.
ευρώ για μαζική ανακαίνιση 4.000 ακινήτων που έχουν μείνει
κενά για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα
παραχωρηθούν
από
ιδιοκτήτες για άνω των
πέντε ετών. Το κράτος
θα τα ανακαινίσει και
θα τα παραχωρήσει με
κοινωνικά κριτήρια σε
νέους.
• Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2023 με την
επιλογή και ανακαίνιση
κατοικιών. Η έναρξη

•

•

της στέγασης ωφελούμενων αναμένεται
το πρώτο τρίμηνο του
2024.
Πιλοτική δράση κοινωνικής κατοικίας για
ευάλωτες
ομάδες.
Προβλέπει ανακαίνιση
100
διαμερισμάτων
(70 στην Αθήνα και 30
στη Θεσσαλονίκη). Τα
κριτήρια θα καθοριστούν τον Δεκέμβριο.
Η έναρξη της διάθεσης
των
διαμερισμάτων
αναμένεται το 2025.
Σε ό,τι αφορά την κοινωνική
αντιπαροχή,
όπως είπε ο κος Χατζηδάκης προβλέπεται
η αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου για
παροχή κατοικίας με
χαμηλό επιτόκιο, όπως
και η ανέγερση 2.500
κοινωνικών κατοικιών.
Το κόστος είναι μηδενικό για το Δημόσιο.
Εως τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2023
θα γίνει επιλογή οικοπέδων και ακολουθεί
διαγωνισμός για ανάδοχους έως τα τέλη
της επόμενης χρονιάς.
Εκτιμάται ότι σπίτια θα
είναι διαθέσιμα από το
2025. Προβλέπεται ότι
θα γίνει μίσθωση του
50% των κατοικιών για
λογαριασμό του Δημοσίου με χαμηλά ενοίκια βάσει οικονομικών
κριτηρίων και με ποσόστωση για τρίτεκνους
και πολύτεκνους. Κάτι
ανάλογο ετοιμάζεται
για ακίνητα του Υπ.
Εργασίας (περίπου 40
ακίνητα).

Οι φοιτητές
Η Νίκη Κεραμέως εξήγησε
ότι το φοιτητικό επίδομα
αυξάνει στα 1.500 ευρώ
και στις 2.000 ευρώ σε
περιπτώσεις φοιτητών που

συγκατοικούν. Δικαιούχοι
είναι 50.000 φοιτητές και
ο προϋπολογισμός 75 εκατ.
ευρώ. Καλύπτονται και
σπουδαστές ΙΕΚ. Το μέτρο
θα ισχύσει άμεσα.
Προβλέπεται επίσης η δημιουργία πέντε φοιτητικών
εστιών σε Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη, Δυτική Αττική και Κρήτη. Θα
υλοποιηθεί έως το 2027
και προβλέπει 8.150 κλίνες.
Το Εξοικονομώ-Ανακαινίζω
Σύμφωνα με τον Κώστα
Σκρέκα, από ένα πρόγραμμα ανακαίνισης μπορούν
να επωφεληθούν 20.000
νέοι 18-39 ετών με παλαιές κατοικίες. Θα ξεκινήσει
τον Δεκέμβριο. Προβλέπει
χρηματοδότηση €25.000
(Εξοικονομώ) και €10.000
(Ανακαινίζω).
Για την κάλυψη της ίδιας
συμμετοχής από τους νέους
προσφέρεται στο «Εξοικονοµώ» άτοκος δανεισµός
και στο «Ανακαινίζω» χαμηλότοκος δανεισμός µέχρι
€7.000.
Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις:
Εξοικονοµώ:
Έως
€50.000 οικογενειακό εισόδημα, για ιδιόκτητο ακίνητο και ιδιοκατοικούμενο
με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία για ενοικιαζόμενο
ακίνητο.
Ανακαινίζω: Έως €20.000
οικογενειακό
εισόδημα,
ιδιόκτητο ακίνητο και ιδιοκατοικούμενο.
Πλήρης
κυριότητα ή επικαρπία για
ενοικιαζόμενο ακίνητο.
Σε ό,τι αφορά την κατοικία,
οι προϋποθέσεις είναι: Μο-

νοκατοικία ή µεµονωµένο
διαμέρισμα, υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα/ο, χρησιμοποιείται ή θα αποκτήσει χρήση
κύριας κατοικίας από το
νέο ή τρίτο πρόσωπο, είναι
κατηγορίας Γ’ ή και χαμηλότερης βάσει του A’ Π.Ε.Α.
(Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).
Πρόγραµµα
Ανακαινίζω-Ενοικιάζω για Κενά
Σπίτια
Επιδότηση έως 40% επί
των τιμολογίων εργασιών
και υλικών ανακαίνισης και
έως €10.000.
Επιδοτείται η ανακαίνιση
κατοικιών που:
•
•

•

•

είναι έως 100 τ.µ. σε
αστικά κέντρα,
ο ωφελούμενος θα
πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% της επικαρπίας ή της πλήρους
κυριότητας
οικογενειακό
φορολογητέο
εισόδημα
έως €40.000 και ακίνητη περιουσία έως
€300.000
η κατοικία να µην ήταν
δηλωμένη α’ κατοικία,
ούτε μισθωμένη και
να είναι δηλωμένη ως
κενή στο Ε2 του τελευταίου φορολογικού
έτους.

Η επιλογή θα γίνεται με
βαθμολογία που πριμοδοτεί όσους έχουν μικρότερη
ακίνητη περιουσία και ζητούν μικρότερη ενίσχυση
από τη μέγιστη που επιδοτείται (40%).
Πηγή: news247.gr
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Καρτέρι θανάτου

«ΓΆΖΩΣΑΝ» 52ΧΡΟΝΟ

Θρήνος στην κηδεία του

Σε πλήρη εξέλιξη
οι έρευνες για το
έγκλημα στην Καβάλα, με τη δολοφονία
του 52χρονου πατέρα δύο παιδιών.

εργαζόταν το θύμα,
προκειμένου να βρουν
στοιχεία που θα τους
οδηγήσουν στα ίχνη
του δράστη ή των
δραστών. Σύμφωνα με
τις πληροφορίες του
Στις κάμερες που newsit.gr ο 52χρονος
υπάρχουν στους περι- έφτασε στην δουλεία
βάλλοντες χώρους του του γύρω στις έξι.
εργοστασίου μαρμάρων στη Χρυσούπολη Ο πατέρας των δύο
στην Καβάλα, αναζη- παιδιών κατέβηκε από
τούν οι αστυνομικοί το αυτοκίνητου του
τους ανθρώπους που και άρχισε να περπατά
έστησαν το καρτέρι προς την πίσω είσοδο
θανάτου, στον 52χρο- του εργοστάσιού που
νο πατέρα δύο παιδιών οδηγεί στην μονάδα
και τον εκτέλεσαν εν παραγωγής. Στα χέρια
ψυχρώ.
του κρατούσε μια κάμερα νυκτός την οποία
Φύλλο και φτερό κά- χρησιμοποιούσε όταν
νουν οι άνδρες της κυνηγούσε αγριογούΕΛ.ΑΣ το υλικό από ρουνα. Το θύμα ήταν
το κλειστό κύκλω- λάτρης του κυνηγιού
μα παρακολούθησης και ένας άνθρωπος ο
της επιχείρησης που οποίος δεν προκαλού-

σε με τη συμπεριφορά χωράφια με καλαμπό- σιο μαρμάρων και πήτου.
κια και εξαφανίστηκε.
γαινε στη δουλειά του.
Ήταν παντρεμένος με
Η κάμερα που είχε στην Οι αστυνομικοί πά- δύο παιδιά. Άνθρωπος
κατοχή του τη στιγμή ντως ακόμα ερευνούν οικογενειάρχης.
Με
της δολοφονίας του, τον αριθμό των ατό- όλο τον κόσμο τα είχε
βρίσκεται πλέον στα μων που είναι πιθανό μια χαρά. Κατέβηκε
χέρια των αστυνομι- να συμμετείχαν στη από το αυτοκίνητο του
κών οι οποίοι κοιτούν δολοφονία του 52χρο- για να πάει στη δουκαρέ – καρέ τα όσα νου. Καθώς ακόμα δεν λειά, πετάχτηκε ο άλέχουν αποθηκευτεί στη γνωρίζουν εάν στο ση- λος και τον σκότωσε.
μνήμη της.
μείο της δολοφονίας Ο άνθρωπος πήγαινε
πήγε ένα άτομο ή είχε στη δουλειά του και
Σύμφωνα με τα πρώ- και κάποιο συνεργό τον σκότωσαν».
τα δεδομένα, τα οποία του.
ακόμα
επεξεργάζο- Φίλος του 52χρονου Η αστυνομία έχει
νται οι αστυνομικές δήλωσε στο newsit. αποκλείσει το σημείο
αρχές ένα άτομο που gr πως δεν ήξερε να που δολοφονήθηκε ο
ήταν κρυμμένο σε ένα είχε έχθρα με κάποιον. 52χρονος επιχειρημαχωράφι δίπλα από το «Μόλις το μάθαμε πέ- τίας και ξεκίνησε έρευεργοστάσιο μόλις είδε σαμε από τα σύννεφα. νες για τον εντοπισμού
τον 52χρονο να κατε- Δεν είχε ακουστεί για του δράστη (ή των
βαίνει από το όχημα τον άνθρωπο αυτό το δραστών) και την εξατου, αμέσως τον πλη- παραμικρό. Το μάθα- κρίβωση των συνθησίασε από πίσω και τον με τώρα το πρωί αλλά κών, υπό από τις οποίπυροβόλησε. Στη συ- δεν ξέρουμε τι γίνεται. ες έγινε η δολοφονία.
νέχεια έφυγε μέσα από Δούλευε σε εργοστά-

Θρήνος στην κηδεία
του πατέρα που δολοφονήθηκε στην Χρυσούπολη
Δεν έχει τέλος το θρίλερ της δολοφονίας
του 52χρονου πατέρα
απο την Χρυσούπολη
στην Καβάλα, καθώς
οι έρευνες της αστυνομίας εντείνονται. Συντετριμμένοι φίλοι και
στενοί συγγενείς είπαν
το τελευταίο αντίο,
στον άνθρωπο τους,
περιμένοντας απαντήσεις στα ερωτήματα
που τους βασανίζουν.
Όλοι λένε πως ήταν
ένας άνθρωπος ήσυχος και ευγενικός, που
δεν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με κανέναν.
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AUTO - MOTO

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΕΠΙΠΛΑ

15

16

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΛΕΥΚΆ ΕΊΔΗ – ΧΑΛΙΆ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΜΕΣΙΤΙΚΆ ΓΡΑΦΕΊΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΊΔΗ ΟΙΚΙΑΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ

SECURITY

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BEACH BAR

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΑ
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Συνταγή για
Μοσχαρίσιο συκώτι με μανιτάρια και ρύζι με άρωμα
δυόσμο-πορτοκάλι
Διάρκεια συνταγής: 2 ώρες'
Βαθμός δυσκολίας: μέτριος
Υλικά

με τον Χρήστο Δελή

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:

Μοσχαρίσιο συκώτι με μανιτάρια και ρύζι με άρωμα
δυόσμο-πορτοκάλι

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1kg συκώτι μοσχαρίσιο κομμένο σε φέτες
6 μανιτάρια λευκά
2 κούπες ρύζι γλασέ
3 κρεμμύδια κομμένα σε μισοφέγγαρο
2 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένο
1 κόκκινη και 1 πράσινη πιπεριά κομμένες σε μπαστουνάκια
3 τομάτες τριμμένες
2 κλωναράκια δυόσμο (μόνο τα φύλλα)
Ξύσμα από ένα πορτοκάλι
Αλάτι - πιπέρι- κόκκινη πάπρικα - μπαχάρι - σουμάκ
Ελαιόλαδο
4 κούπες νερό

Εκτέλεση
Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε τη μισή ποσότητα ελαιολάδου σε
δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρέας για 4-5 λεπτά, μέχρι να ροδίσει από
όλες τις πλευρές.
Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τις πιπεριές και συνεχίζουμε το
σοτάρισμα για άλλα 3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.
Αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε την τριμμένη τομάτα και νερό ώστε ίσα
να καλύψει το κρέας και μαγειρεύουμε για 1-2 λεπτά, μέχρι τα υγρά να
κοχλάσουν.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγομαγειρεύουμε για
περίπου 40 λεπτά, μέχρι σχεδόν να γίνει το κρέας.
Παράλληλα, σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο λάδι σε δυνατή
φωτιά και σοτάρουμε τα μανιτάρια για 4-5 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να
εξατμιστούν τα υγρά τους.
Ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το κρέας τα σοταρισμένα μανιτάρια μαζί με το
λάδι τους, τον δυόσμο και λίγο αλατοπίπερο.
Ελέγχουμε το νερό, που πρέπει να καλύπτει κατά τα 2/3 το κρέας με τα
μανιτάρια και, αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό ακόμα.
Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει καλά το
κρέας.
Συνεχίζουμε με το ρύζι που σοτάρουμε για λίγα λεπτά. Ρίχνουμε τα υπόλοιπα
μπαχαρικά.
Έπειτα ρίχνουμε το ξύσμα. Το ρύζι θέλει περίπου 15-20 λεπτά για να γίνει.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
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ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06:00-08:00
08:00-10:00
www.enachannel.gr | 2510 231033

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

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

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

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-12:05
12:00-13:00
13:00-13:05
13:05-14:00
14:00-15:00
15:00-15:05
15:00-16:00
17:00-19:00
18:00-18:05
18:00-19:00
19:00-19:05
19:05-20:00
20:00-20:05
20:05-06:00

Μουσικό πρόγραμμα
Πρωινός Καφές
με τον Απόστολο Ατζεμιδάκη
Νίκος Χατζηνικολάου
Νίκος Χατζηνικολάου και
Νίκος Δελλατόλας
Πεντάλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
Μουσικό Πρόγραμμα
Πεντάλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
Μουσικό Πρόγραμμα
Μαγκαζίνο
Γιάννης Παπαδόπουλος
Πεντάλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
Μουσικό Πρόγραμμα
Γιώργος Γεωργίου
Πεντάλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
Μουσικό Πρόγραμμα
Πεντάλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
Μουσικό Πρόγραμμα
Πεντάλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
Μουσικό Πρόγραμμα

www.enaradio.gr
2510. 832555

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ
06:00-10:00
10:00-12:00
12:00-15:00
15:00-16:00
16:00-19:00
19:00-22:00
22:00-06:00

Μουσικό Πρόγραμμα
Πάνος Αμυράς
Μουσικό Πρόγραμμα
Δημήτρης Μάρκου
Μουσικό Πρόγραμμα
Real Sports
Μουσικό Πρόγραμμα

SOCIAL MEDIA & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
marketing είναι το Organic
social media marketing
σε σχέση με το Paid social
media marketing και ποιο
από τα δύο αποτελεί πιο
αποδοτική στρατηγική.

Influencer Marketing

του content.

Μέχρι πριν από μια δεκαετία το influencer marketing
ήταν πολύ περιορισμένο
σε συγκεκριμένους κλάδους και πρόσωπα όπως
celebrities και bloggers.
Τα τελευταία χρόνια το
influencer marketing είναι
ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους να χτιστεί πιο
γρήγορα ένα brand online
και να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα στο target
audience.
Σύμφωνα με το Forbes, το
influencer marketing εξελίσσεται γρηγορότερα από
τις digital διαφημίσεις και
πλέον είναι μεγάλης σημασίας.

Oι influencers έχουν ένα
μεγάλο κύκλο ακολούθων
και fans που παρακολουθούν και εκτιμούν το περιεχόμενό τους και με τον τρόπο αυτό χτίζουν περαιτέρω
αξιοπιστία και εμπιστοσύνη
για το brand με το οποίο
συνεργάζονται.

Το δυνατό σημείο του
influencer marketing είναι
ότι το κοινό (του Influencer)
είναι έτοιμο και το μόνο που
χρειάζεται είναι μια επωφελής (win - win) συνεργασία
όπου και οι δύο πλευρές
έχουν να του προσφέρουν
πραγματικό value.
Στους B2C κλάδους έχει
αναγνωριστεί ως πολύ επικερδής στρατηγική ειδικά
στο Fashion & Apparel,
σε κοσμήματα, προϊόντα ομορφιάς και έπιπλα,
ενώ στο Β2Β έχει επίσης
αναγνωριστεί η αξία του
influencer στην στρατηγική

Μέσω
του
influencer
marketing οι επιχειρήσεις εκτίθενται άμεσα σε
μεγάλο αριθμό πιθανών
πελατών τους. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο σε
περιπτώσεις που ένας
influencer έχει μια ισχυρή
παρουσία στα social media
σε κλάδους σχετικούς με τη
δραστηριότητα της επιχείρησης.
Το πιο χειροπιαστό όφελος
του influencer marketing
είναι η αύξηση των πωλήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται
μέσω της αξιοπιστίας που
χτίζεται όπως αναφέρθηκε
παραπάνω και συνεπώς η
ανταπόκριση του κοινού
στο brand γίνεται πολύ μεγαλύτερη.
Organic vs Paid Social
Media Marketing
Ένα από τα πιο συνηθισμένα debates στο digital

H Organic δραστηριότητα
στα social media είναι η
οποιαδήποτε μη πληρωμένη προώθηση. Ο όρος Paid
από την άλλη μεριά, έχει να
κάνει με διαφημίσεις για τις
οποίες τα brands πληρώνουν μια πλατφόρμα για να
τις δει ένα ευρύτερο κοινό.
Ποια όμως τα κύρια οφέλη
των δύο στρατηγικών; Είναι απαραίτητα και τα δύο
για το growth ενός brand;
Kαι πόσο πρέπει να επενδύσουμε στο καθένα;
Paid
Social
Marketing

Media

Με την οργανική απήχηση
(organic reach) πλέον να
έχει πλέον πέσει κατακόρυφα η πληρωμένη διαφήμιση έχει γίνει απαραίτητη
ώστε τα brands να έρθουν
σε επαφή με το κοινό το
οποίο είναι πιθανόν να ενδιαφέρεται για τα προϊόντα.
Με τον τρόπο αυτό δείχνουν τις προσφορές τους
και το περιεχόμενό τους
στο ιδανικό κοινό και επιταχύνουν τις πωλήσεις τους.
Επιπρόσθετα, ένα 70% των
καταναλωτών που έχουν
ερωτηθεί σε έρευνα, δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν
τα social media για να πάρουν ιδέες για τις αγορές
τους που σημαίνει ότι είναι
πολύ πιθανό να ανταποκριθούν θετικά σε προωθητικές ενέργειες των brands.
Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η ακριβής στόχευση που
προσφέρει η πληρωμένη
διαφήμιση σε γεωγραφικό
και δημογραφικό επίπεδο,

όπως και σε επίπεδο ενδιαφερόντων, οικογενειακής
κατάστασης αλλά και επαγγελμάτων.
Για παράδειγμα, υπάρχει η
δυνατότητα στόχευσης σε
συγκεκριμένη γεωγραφική
περιοχή για ένα εστιατόριο,
μπαρ , κομμωτήριο ή κατάστημα που θέλει απλά να
διαφημιστεί τοπικά σε συγκεκριμένο ηλικιακό κοινό
και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό κάνει τη
χορηγούμενη
διαφήμιση
ένα πολύ δυνατό μέσο για
άμεσο growth και πωλήσεις ενώ παράλληλα ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την
οργανική παρουσία της επιχείρησης στα social media.
Επίσης, η πληρωμένη διαφήμιση δίνει τη δυνατότητα του Retargeting δηλαδή
να εμφανίζεται η διαφήμιση σε όσους χρήστες έχουν
δείξει ενδιαφέρον στα προϊόντα της εταιρίας.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω
των cookies που επιτρέπουν τη στόχευση σε χρήστες που έχουν επισκεφθεί
τη σελίδα της επιχείρησης
και αποτελεί μια εξαιρετικά κερδοφόρα πρακτική
αύξησης πωλήσεων. Είναι
επόμενο οι χρήστες που
έχουν δει ένα προϊόν ή το
έχουν ξεχάσει στο καλάθι
τους να έχουν υψηλότερη
πιθανότητα να το αγοράσουν, όταν του το θυμίσει
μια διαφήμιση retargeting.
Οrganic Social
Marketing

Media

Από την άλλη, η οργανική
δραστηριότητα είναι δωρεάν και είναι πολύ σημαντική για την υπόληψη της
εταιρείας όπως και για τις
σχέσεις της με τους πελάτες της.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη
δυνατότητα να έρθουν σε
άμεση επικοινωνία με το
κοινό τους, να ακούσουν τη
γνώμη τους και να χτίσουν
μια πιστή κοινότητα γύρω
από το brand τους.
Επιπλέον, μπορούν να δημιουργήσουν δωρεάν καμπάνιες χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένα
hashtags
και να μεταφέρουν στο
κοινό το δικό τους brand
story αλλά και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία user
generated content (UGC)
που έχει αποδειχθεί πολύ
αποτελεσματικό για το
social proof της επιχείρησης.
Τα οργανικά posts στις
social πλατφόρμες μπορούν να είναι τα εξής:
• με εικόνα, κείμενο ή video
• με hashtags
• με link post
• events
• Stories σε Facebook &
Instagram
Όλα τα παραπάνω μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για να
προωθήσουν ένα υπάρχον
ή νέο προϊόν στους fan της
σελίδας, να ενημερώσουν
το κοινό για τα τελευταία
trends στον εκάστοτε κλάδο, να ενθαρρύνουν την
επισκεψιμότητα στο site
αλλά και να προσκαλέσουν
τους χρήστες στα events
της επιχείρησης.
Με τον τρόπο αυτό, η οργανική δραστηριότητα ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης, το
branding, το loylaty και
είναι εξαιρετικά αποτελεσματική όταν πρόκειται για
σελίδες που αποτελούνται
από μεγάλο αριθμό ακολούθων / fans.
Παρόλο που η οργανική

απήχηση συνεχώς πέφτει,
τα οφέλη του organic
social είναι πολύ σημαντικά
στο branding και στη δημιουργία μιας πιστής κοινότητας (community) που θα
παρακολουθεί τη σελίδα,
τις εκάστοτε προωθητικές
ενέργειες και τα προϊόντα ή
υπηρεσίες της επιχείρησης.
Επομένως, η οργανική παρουσία στα Social Media
σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των χορηγούμενων
διαφημίσεων για αύξηση
της προβολής είναι η ιδανική πρακτική για μια επιχείρηση.
Στο επόμενο άρθρο θα
αναφερθούμε σε όλα εκείνα τα tips που θα πρέπει
να κάνουμε ή να έχουμε
υπόψιν, ώστε να γί- ν ε ι
πετυχημένη μια FB σελίδα ή για ένα επιτυχημένο
Business Intagram page.
Μπορείτε να μας
στέλνετε τις απορίες αλλά
και τις ερωτήσεις σας ή
προβληματισμούς που έχετε, 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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«Καζάνι που βράζει» είναι οι αγρότες μετά το καλοκαιρινό
πογκρόμ που εξαπέλυσε εναντίων τους η ΑΑΔΕ
που έχουν εγκατεστημένα καλύμματα εύκαμπτου
υλικού (π.χ. αδιάβροχο
ύφασμα), στηριζόμενα σε
αψίδες, διατηρούν το χαρακτηρισμό του ανοικτού».
Εδώ ο συγκεκριμένος εισηγητής και φυσικά όσοι διατηρούν ακόμη τη διάταξη σε
ισχύ, κατάφεραν και τετραγώνισαν τον κύκλο!
Βεβαιώθηκαν αναρίθμητα πρόστιμα.
Σε χιλιάδες ελέγχους που
διενεργήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, από τα Κινητά
Συνεργεία Ελέγχου ,βεβαιώθηκαν αναρίθμητα πρόστιμα
,το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 250 μέχρι 2000
ευρώ, ενώ ταυτόχρονά έγιναν εκατοντάδες προσωρινές δεσμεύσεις αγροτικών
αυτοκινήτων!!
Ο λόγος, είναι το αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα που τοποθετούν οι
αγρότες στις καρότσες των
αυτοκινήτων τους και φτάνει στο ύψος της καμπίνας,
για την ασφαλή καθημερινή μεταφορά προϊόντων
η την προσωρινή μεταφορά και φύλαξη εργαλείων
τους(αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, ρεντιστικά κ,λ,π) .
Η έστω και προσωρινή τοποθέτηση του αποσπώμενου
προστατευτικού καλύμματος
στις καρότσες των αγροτικών αυτοκινήτων στην
Ελλάδα είναι …παράνομη
σύμφωνα με αναχρονιστικό
νόμο που έχει τις ρίζες του
στο μακρινό 1965!

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπου η χρήση του
αποσπώμενου καλύμματος
είναι ελεύθερη, στην Ελλάδα
απαγορεύεται καθώς είναι
ακόμη σε ισχύ οι αναχρονιστικές διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου, που όταν
τέθηκε σε ισχύ οι συνθήκες
ζωής ήταν διαφορετικές και
η εγκληματικότητα σε πολύ
χαμηλά επίπεδα.
Τότε ,που όπως λένε οι
αγρότες ,οι Έλληνες κοιμόντουσαν με ανοιχτές πόρτες
και παράθυρα σε αντίθεση
με σήμερα που δεν υπάρχει
σπίτι χωρίς πόρτα ασφαλείας και παράθυρο χωρίς
κάγκελα !
Το αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα, που δεν
είναι ελληνική αλλά παγκόσμια πατέντα, αποτελεί μετεξέλιξη της υφασμάτινης
τέντας που τοποθετούνταν
τις δεκαετίες του 60,70 και
80 και μέτρο προστασίας
στην αλματώδη αύξηση της
εγκληματικότητας. Επίσης
προσφέρει προστασία από
τη βροχή και τον ήλιο.

Τοποθετείται προσωρινά ,
γιατί η ΜΟΝΙΜΗ τοποθέτησή του δεν εξυπηρετεί
τους αγρότες, καθώς μειώνει κατά 50% σε βάρος, και
κατά 70% σε όγκο, το ωφέλιμο φορτίο , ενώ δυσκολεύει την καθημερινή χρήση
του αυτοκινήτου μέσα στα
κτήματα.
Ο παραλογισμός της ισχύουσας διάταξης (με αρ.
πρωτ. 27613/10-8-1982
εγκύκλιος) εχει να κάνει με
το χαρακτηρισμό των Ι.Χ.Φ
με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα
Φορτωμένου
Οχήματος
(ΜΑΜΦΟ) που δεν υπερβαίνει τα 3.500 Kgr . Τι
αναφέρει χαρακτηριστικά η
διάταξη.
«Η εγκατάσταση πλαστικού
ή όχι υλικού, ως καλύμματος, σε ανοιχτό φορτηγό,
άσχετα με την ευκολία ή όχι
αφαίρεσής του, εφ’ όσον
αυτό είναι άκαμπτο (π.χ. πολυεστέρας, πολυουρεθάνη,
ξύλινο, κλπ.) θα προσδίδει
στο φορτηγό το χαρακτηρισμό του κλειστού, με τις
ανάλογες υποχρεώσεις που
απορρέουν από το νόμο.
Αντίθετα, ανοιχτά φορτηγά

Δηλαδή κλείνεις την καρότσα με κάλυμμα (π.χ. πολυεστέρας, πολυουρεθάνη,
ξύλινο, κλπ.) που προσφέρει σχετική προστασία στα
προϊόντα σου, το αυτοκίνητο
αυτόματα αποκτά τον χαρακτήρα του κλειστού!
Ταυτόχρονα κλείνεις την
καρότσα ( την ιδιο χώρο)
με κάλυμμα(π.χ. αδιάβροχο ύφασμα), που δεν προσφέρει καμία προστασία με
τα σημερινά δεδομένα της
εγκληματικότητας του δρόμου, το αυτοκίνητο διατηρεί
το χαρακτηρισμό του ανοιχτού!!!!!
Οι αγροτικές ενώσεις ζητούν αρχικά τον διαχωρισμό
των Ι.Χ.Φ Αγροτικών αυτοκινήτων, από τα αλλά επαγγελματικά Ι.Χ.Φ, με Μέγιστη
Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ)
που δεν υπερβαίνει τα 3.500
Kgr και την κατάργηση της
συγκεκριμένης διάταξης. Για
το λόγο αυτό έχουν απευθύνει στον Γενικό Γραμματέα
Μεταφορών κύριο Ιωάννη
Ξιφαρά σχετικά υπομνήματα.
Συγκεκριμένα ζητούν:
«Οι κάτοχοι Ι.Χ.Φ Αγροτικών
αυτοκινήτων να μπορούν να

κάνουν χρήση (τοποθέτηση
η αφαίρεση), ανάλογα με
τις καθημερνές τους ανάγκες, του ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ της καρότσας του
αυτοκινήτου τους, ανεξάρτητα αν η άδεια κυκλοφορίας αναγράφει ανοιχτό η
κλειστό (δηλαδή έχει εκτελωνιστεί ανοιχτό η κλειστό).
⦁ Να μπορούν να μεταφέρουν στο πίσω κάθισμα του
Ι.Χ.Φ αυτοκινήτου τρείς (3)
αντί για δυο (2) εργάτες που
ισχύει σήμερα.”
«Η συγκεκριμένη διάταξη
είναι αναχρονιστική και παράλογη. Θα πρέπει άμεσα
να καταργηθεί καθώς δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ανεμπόδιστη χρήση
των συγκεκριμένων αυτοκινήτων από τους αγρότες,
που μοχθούν καθημερινά
κάτω από αντίξοές συνθήκες
να βγάλουν το μεροκάματο
για να επιζήσουν» αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος
της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών κύριος
Παύλος Σατολιάς.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών κύριος
Νίκος Παυλονάσιος τονίζει.
«Η χρήση του αποσπώμενου προστατευτικού καλύμματος επιτρέπεται σε όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης χωρίς καμία σχετική άδεια. Κι αυτό γιατί οι
καιρικές συνθήκες κάτω
από τις οποίες εργάζονται οι
αγρότες μεταβάλλονται πολλές φορές μέσα στην ημέρα,
ενώ η εγκληματικότητα του
δρόμου αυξάνεται καθημε-

ρινά. Η άμεση κατάργηση
της συγκεκριμένης διάταξης
θα λύσει τα χέρια των αγροτών και θα τους προστατεύσει από τις καθημερινές
κλοπές».
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο κύριο Νίκο Γαραντζιώτη, που είναι και Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος,
όπως άλλα δυο εκατομμύρια Έλληνες που δηλώνουν
αγροτικό εισόδημα και είναι
ιδιοκτήτες τέτοιων αυτοκινήτων, το πρόβλημα λύνεται
μόνο με πολιτική απόφαση
της κυβέρνησης.
«Θέλω να πιστεύω, ότι μετά
την ευαισθησία που έχει
δείξει ο Γενικός Γραμματέας
Μεταφορών κύριος Ξιφαράς για την επωφελή για
τους αγρότες επίλυσης του
προβλήματος, η κυβέρνηση
θα κόψει το γόρδιο δεσμό
που ταλανίζει καθημερινά
τα τελευταία χρόνια τους
χιλιάδες εκείνους αγρότες
που κάνουν χρήση του αποσπώμενου προστατευτικού
καλύμματος» αναφέρει ο
κύριος Γαραντζιώτης και
προσθέτει «η κυβέρνηση
οφείλει άμεσα και πρώτα
απ΄ όλα να προχωρήσει
στον διαχωρισμό των Ι.Χ.Φ
φορτηγών που έχουν οι
αγρότες, από τα άλλα επαγγελματικά Ι.Χ.Φ .Κι αυτό γιατί για τον αγρότη, που δεν
μπορεί να πάει στα κτήματα
του ούτε με ταξί ούτε με την
συγκοινωνία, το αυτοκίνητο
είναι καθοριστικό εργαλείο
για την επιβίωσή του».
www.agrocapital.gr

Diesel κίνησης

Σε ένα χρόνο αυξήθηκε 50% - Τον Οκτώβριο τα χειρότερα
στα επίπεδα του 2,08
ευρώ (περιλαμβάνονται
και τα 15 λεπτά της επιδότησης), είναι αυξημένο, δηλαδή, σε ποσοστό
49%.
Την ίδια στιγμή η βενζίνη
εμφανίζεται σε μέσα επίπεδα αυξημένη σε ποσοστό 16,8%, με την μέση
τιμή εφέτος να είναι στο
1,977 ευρώ το λίτρο
(τελευταία εβδομαδιαία
στοιχεία), ενώ πέρυσι την
ίδια χρονική στιγμή ήταν
τα 1,692 ευρώ.
Πανάκριβες οι μεταφορές.

Από την 1η Οκτωβρίου
αν δεν αλλάξει κάτι, αναστέλλεται η καταβολή
επιδότησης 15 λεπτών
στην αντλία για το diesel
κίνησης, εκτοξεύοντας
έτσι την μέση τιμή πάνω
από τα 2 ευρώ, έναντι
1,92 ευρώ που είναι σήμερα.
Αν συμβεί αυτό, τότε
θα η κατάσταση θα επιδεινωθεί για μία σειρά
επαγγελματιών,
αφού

οι μεταφορές γίνονται
κατά βάση με οχήματα
που χρησιμοποιούν ως
καύσιμο diesel κίνησης.
Ετσι δεν αποκλείεται να
υπάρξουν νέες ανατιμήσεις εξαιτίας αυτού του
λόγου.

Αν δούμε λίγο τις διαφορές που προκύπτουν
σε σχέση με πέρυσι θα
διαπιστώσουμε ότι τα
πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα.
Αύξηση 50% της τιμής
του diesel σε ένα χρόνο

Σημαντική όμως επιβάρυνση θα έχουν όλοι
εκείνοι που έχουν ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα,
αφού θα δουν το κόστος
μεταφοράς τους να εκτινάσσεται στα ύψη.

Με βάση τα στοιχεία
από το Παρατηρητήριο
Τιμών του υπουργείου
Ανάπτυξης η μέση τιμή
του diesel κίνησης πέρυσι την ίδια περίοδο
ήταν στα 1,395 ευρώ το
λίτρο, ενώ εφέτος είναι

Η μεγάλη αυτή διαφορά προκύπτει από τις
τιμές διυλιστηρίου, με
την αύξηση εκεί να ανεβαίνει στο 103%. Συγκεκριμένα, πέρυσι η τιμή
διυλιστηρίου ήταν στα
0,5353 ευρώ το λίτρο
και εφέτος εκτοξεύθηκε
στα 1,091 ευρώ (προσθέτοντας και την επιδότηση των 15 λεπτών).
Εισηγήσεις να διατηρηθεί η επιδότηση
Υπάρχουν
εισηγήσεις
στην κυβέρνηση να συ-

νεχιστεί η επιδότηση για
όσο διάστημα παραμένει σε αυτά τα επίπεδα η
τιμή του diesel κίνησης.
Ωστόσο, το δημοσιονομικό κόστος είναι ιδιαίτερα
σημαντικό και υπάρχουν
δεύτερες σκέψεις στο
οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης.
Οι τελικές αποφάσεις
αναμένεται να ληφθούν
προς το τέλος του μήνα,
με την κυβέρνηση να
ελπίζει ότι έως τότε θα
έχει αποκατασταθεί η
ισορροπία και να μειωθεί
η τιμή έναντι της βενζίνης. Υπενθυμίζεται ότι
πριν την κρίση η διαφορά ανάμεσα στην βενζίνη και το diesel κίνησης
ήταν της τάξεως των 30
λεπτών το λίτρο, ενώ
αντίθετα σήμερα η διαφορά είναι περίπου 10
λεπτά υπέρ του diesel
κίνησης.
Το φαινόμενο, αυτό βέβαια, δεν είναι ελληνικό, αλλά ευρωπαϊκό
και εμφανίστηκε τους
τελευταίους μήνες προ-

καλώντας ασφυξία στην
αγορά. Να σημειωθεί ότι
η ζήτηση για πετρέλαιο
έχει αυξηθεί σε αντίθεση με την βενζίνη που η
τάση είναι να μειωθεί.
Μεγάλη πτώση στο
Brent
Στις διεθνείς αγορές η
τάση συνεχίζει να είναι
πτωτική για το Brent και
παρά το γεγονός ότι δύο
ημέρες τώρα παρουσίαζε, έστω και μικρή άνοδο, χθες σημείωσε μεγάλη πτώση που έφτασε να
υπερβαίνει το 4% και να
είναι στα 90 δολάρια το
βαρέλι.
Λίγο πριν τις 20:00 η
τιμή του Brent ήταν στα
91,09 δολάρια το βαρέλι σημειώνοντας πτώση 3,2%. Το ευρώ που
επηρεάζει και αυτό την
διαμόρφωση των τιμών
στην αντλία σημειώνει
μικρή άνοδο υπερβαίνοντας οριακά την ισοτιμία
ένα προς ένα έναντι δολαρίου.
Πηγή: Ημερησία
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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.

Διαμέρισμα, Δεξαμενή (Καβάλα), 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 Κατασκευής : 2002
Κωδικός: 351001-28
___________________
Μονοκατοικία, Νέα Πέραμος (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 (Καβάλα), 70.000€ 660€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 106 τ.μ., 2
Υπνοδωμάτια, 1 Μπάνιο.
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Όροφος: 0.5, Θέρμανση: Κλιματισμός, Έτος Ανακαίνισης: 2000.
Κωδικός: 351001-2038
___________________
Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλίτσα (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 (Καβάλα), 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, Αμυγδαλεώνας (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
___________________

Μεζονέτα

Βύρωνας (Καβάλα)
250.000 € 1.420 €/τ.μ.

Διαμέρισμα, Νέα Ηρακλίτσα (Ελευθερές), 110.000€
2.037€/τ.μ.
Χαρακτηριστικά: 54 τ.μ., 1
Υπνοδωμάτιο, 1 Μπάνιο, Parking.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: Όροφος: 3, WC: 1,
Θέρμανση: Αυτόνομη Πετρέλαιο,
Έτος Κατασκευής: 2019.
Κωδικός: 351001-34
___________________
Διαμέρισμα, Ποταμούδια (Καβάλα) 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 Ηρακλίτσα (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 Κατασκευής : 2019.
Κωδικός: 351001-35
____________________
Διαμέρισμα, Πύργος (Ελευθερές), 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

Διαμέρισμα
Κωδικός: 351001-46

Δεξαμενή (Καβάλα)
135.000€ 1.552/τ.μ.

Κωδικός: 351002-29

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

Διαμέρισμα

Δεξαμενή (Καβάλα)
188.000€ 1.492/τ.μ.

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
Κωδικός: 351001-5
Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
WC: 1
Θέρμανση : Άλλο
Έτος Κατασκευής : 2022

Δεξαμενή (Καβάλα)
180.000 € 2.118 €/τ.μ.

Κωδικός: 351001-24
Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 5
WC: 1
Θέρμανση : ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Έτος Κατασκευής : 1978
Έτος Ανακαίνισης : 2021

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

Πέθανε η γυναίκα που της έβαλε φωτιά με βενζίνη
ο σύζυγός της
Κατέληξε η 55χρονη γυναίκα στην Κομοτηνή,
την οποία περιέλουσε ο
άντρας της με βενζίνη
και της έβαλε φωτιά την
προηγούμενη Πέμπτη.
Οι γιατροί έδωσαν μάχη
για να κρατήσουν στη ζωή
τη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν στη Μονάδα
Εγκαυμάτων με καθολικά
εγκαύματα.
Υπενθυμίζεται
πως
ο
63χρονος σύζυγός της έχει

συλληφθεί και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ωστόσο, από σήμερα η κατηγορία αλλάζει
και θα δικαστεί για ανθρωποκτονία, όπως μεταδίδει
το Mega. Ο δράστης είπε
στους αστυνομικούς πως
προέβη στην αποτρόπαια
πράξη επειδή η σύζυγός
του, του είχε πει πως θέλει
να χωρίσουν.

Σύμφωνα με αστυνομικές
πηγές που έχουν μιλήσει
στο ethnos.gr, ο άνδρας
και η γυναίκα είχαν συλληφθεί τον Αύγουστο για
παραμέληση
εποπτείας
ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο του γιου τους. Επίσης,
ο άνδρας λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά φέρεται να τη σταμάτησε μόνος
του πριν τρεις μήνες.

Η σύλληψη τον Αύγουστο

ethnos.gr

Καβάλα

Προσπάθησε να μπει σε αεροπλάνο με 8 μαχαίρια
Συνελήφθη ένας αλλοδαπός στο αεροδρόμιο
της Καβάλας επειδή προσπάθησε να επιβιβαστεί
σε πτήση με προορισμό τη
Γερμανία έχοντας πάνω
του 8 αναδιπλούμενα μαχαίρια.
Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε
και συνελήφθη από αστυνομικούς μέσα στο αεροδρόμιο

της Καβάλας ενώ κατάσχεσαν και τα μαχαίρια που είχε
πάνω του.
Εις βάρος του σχηματίστηκε
δικογραφία για παράβαση
του νόμου περί όπλων και
προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Αστυνομικό
Τμήμα Αερολιμένα Καβάλας.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Καβάλα

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό
Αυτοκίνητο εξετράπη της
πορείας του στο ρεύμα
προς Θεσσαλονίκη όταν
κλείστηκε από έτερο όχημα
Τροχαίοατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής
11 Σεπτεμβρίου 2022 στην
Εγνατία Οδό, στο ρεύμα
προς Θεσσαλονίκη, περίπου
στο ύψος της Νέας Ηρακλίτσας στην Καβάλα, όταν ένα
αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε
στο τοιχίο του δρόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες,

το περιστατικό συνέβη όταν
το αυτοκίνητο κλείστηκε από
έτερο όχημα το οποίο κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να
εκτραπεί της πορείας του.
Στο σημείο έσπευσε η
Τροχαία της Καβάλας για τη
διευθέτηση της κυκλοφορίας, ενώ ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ μετέφερε τη συνοδηγό στο Νοσοκομείο της Καβάλας. Η υγεία της δε διατρέχει κίνδυνο.
Πηγή: kavalapost.gr

Σέρρες

Άνδρας έκλεψε 11 σπίτια! Πάνω από 34.000 ευρώ
η λεία του
Εξιχνιάστηκε από τους
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Σερρών, υπόθεση με 11
διαρρήξεις που έγιναν
τον τελευταίο χρόνο στις
Σέρρες.
Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος
ενός άνδρα, για το αδίκημα
της κλοπής κατ’ εξακολούθηση.
Ειδικότερα, από την έρευνα
των αστυνομικών προέκυψε
ότι, από τον Οκτώβριο του

2021 έως και τον περασμένο μήνα, ο ανωτέρω διέρρηξε συνολικά 9 οικίες και
2 υπό κατασκευή ξενώ-νες,
από όπου αφαίρεσε διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, συνολικής αξίας 34.050
ευρώ, σύμφωνα με δήλωση
των παθόντων.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του προαναφερόμενου θα υποβληθεί
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23

Ευρωμπάσκετ

Πρόκριση έκπληξη της Ιταλίας νικώντας 94-86 τη Σερβία

Το πείσμα των Ιταλών και
η εξωπραγματική τους
τέταρτη περίοδος έφερε
ανατροπή δεδομένων στη
φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2022 στο Βερολίνο, με τους «Ατζούρι» να
θέτουν εκτός συνέχειας το
φαβορί της διοργάνωσης,
Σερβία! Η Ιταλία απέκλεισε με το τελικό 94-86 τους

«Πλάβι», «αρπάζοντας» το
«εισιτήριο» για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία (14/9).
«Ήρωας» των Ιταλών ο Σιμόνε Φοντέκιο, ο οποίος
στο 1:46΄ για τη λήξη είχε
καθοριστικό κλέψιμο στον
Γιόκιτς, για να ξεχυθεί στον
αιφνιδιασμό και με γκολ-

φάουλ να γράψει το καταδικαστικό για τη Σερβία
91-79! Τεράστια η συμβολή και του Μάρκο Σπίσου,
ο οποίος με 22 πόντους
(6/9 τρίποντα) φρόντισε να
κρατήσει όρθια την Ιταλία,
η οποία είχε βρεθεί ακόμη
και στο -14! Κι όλα αυτά με
τον τεχνικό των θριαμβευτών, Τζιανμάρκο Ποτσέκο,
να αποβάλλεται στην τρίτη
περίοδο και να περιορίζεται
σε ρόλο θεατή! Εξαιρετικός
και ο Νικολο Μέλι με 21
πόντους.
Από τους Σέρβους, οι οποίοι πλήρωσαν την… αλαζονεία που είχε προκύψει από
τον τίτλο του απόλυτου
φαβορί, ξεχώρισε ο συνήθης-ύποπτος Νίκολα Γιόκιτς με 32 πόντους και 13
ριμπάουντ.

Με τον Γιόκιτς να κυριαρχεί
στην αντίπαλη ρακέτα και
την περιφέρεια να λειτουργεί αψεγάδιαστα, η Σερβία
κυριάρχησε με το… καλησπέρα της αναμέτρησης,
ξέφυγε με +11 (24-13) στο
8΄, ενώ στο 14΄ βρέθηκε
ακόμη και στο +14 (3824). Με την περιφέρεια της
Ιταλίας όμως να απαντά, οι
«Ατζούρι» μάζεψαν τη διαφορά και πήραν το δρόμο
προς τα αποδυτήρια στο -6
(51-45).
Τα τρίποντα συνέχισαν να
γεμίζουν
αυτοπεποίθηση τους Ιταλούς, οι οποίοι
στην τρίτη περίοδο πέτυχαν
την ανατροπή, μετά από
«βόμβα» του Σπίσου από
τα 6.75 (66-63 στο 28΄),
για να πάρει την κατάσταση
στα χέρια του ο Γιόκιτς και

να κρατήσει το προβάδισμα
για τη Σερβία στο 30΄ (6866).
Ωστόσο, στον… επίλογο της
αναμέτρησης, η Ιταλία ήταν
η απόλυτη κυρίαρχος κι
ανεβάζοντας το ρυθμό της
άμυνάς της απάντησε με
επιμέρους σκορ 16-2, γράφοντας το 82-70 στο 35΄!
Η ευστοχία των «Ατζούρι»
από τη γραμμή των ελευθέρων βολών δεν επεφύλασσε ανατροπές, με τους
Σέρβους να βλέπουν τον
χρόνο να κυλά βασανιστικά
και τους ίδιους να τα έχουν
χάσει από το σοκ της ανατροπής… Ο Φοντέκιο, άλλωστε, φρόντισε στο 1:46΄
για τη λήξη να σφραγίσει
την επιτυχία με κλέψιμο
στον Γιόκιτς και… γκολ-φάουλ στον αιφνιδιασμό, δι-

αμορφώνοντας το μη αναστρέψιμο 91-79…
Τα δεκάλεπτα: 28-20, 5145, 68-66, 86-94.
Σερβία (Σβέτισλαν Πέσιτς): Νταβίντοβατς, Γκούντουριτς 2, Γιάγκοντιτς –
Κουρίτζα 6 (2), Γιάραμαζ,
Γιόκιτς 32 (2), Κάλινιτς 12
(3), Λούτσιτς 8, Μαρίνκοβιτς 8 (2), Μίτσιτς 16 (1),
Μιλουτίνοβ 2.
Ιταλία (Τζανμάρκο Ποτσέκο): Μπιλίγκα, Ντατόμε 6 (1), Φοντέκιο 19 (3),
Μάνιον 2, Μέλι 21 (3), Παγιόλα 1, Πολονάρα 16 (3),
Ρίτσι 2, Σπίσου 22 (6), Τονούτ 5.
www.zougla.gr

Η Εθνική με έναν εκπληκτικό Αντετοκούμπο νίκησε
τους Τσέχους

Έπρεπε
να
κυλήσουν
35 λεπτά στο παρκέ της
«Mercedes Benz Arena»
για να αποτινάξει η Εθνική Ελλάδας την ψυχολογική πίεση από πάνω της,
να ελέγξει τον ρυθμό και
να βγάλει το παιχνίδι της,
παίρνοντας τελικά την πολυπόθητη πρόκριση για τα
προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2022 με έναν εκπληκτικό Αντετοκούμπο!
Η «γαλανόλευκη» επικρά-

τησε με 94-88 της μαχητικότατης Τσεχίας στη φάση
των «16» και είδε το όνειρο
της προς το βάθρο να συνεχίζεται, με νέα πρόκληση αυτή της «οικοδέσποινας» Γερμανίας στους «8»
(13/9).
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «δεινοπάθησε»
στο μεγαλύτερο μέρος του
αγώνα, απέναντι σε μία καλοστημένη αμυντικά Τσεχία, η οποία φρόντισε να

κλείσει το διάδρομο προς
το καλάθι της και κατά συνέπεια τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τη στιγμή που η
κυριαρχική φροντ λάιν της
ήλεγχε το παιχνίδι. Ωστόσο, η αφύπνιση του Ιωάννη
Παπαπέτρου στην τέταρτη
περίοδο σε άμυνα και εκτέλεση έδωσε την απαραίτητη ώθησε στην ομάδα του
Δημήτρη Ιτούδη, με τον
Γιάννη Αντετοκούνμπο να
παίρνει τη σκυτάλη σε εκτέλεση και δημιουργία, δίνοντας συνέχεια στο όνειρο
της Εθνικής!
Η Εθνική μπήκε στον αγώνα με ψυχραιμία και διάβασε σωστό διάβασμα του
αγώνα, ενώ κατάφερε να
περιορίσει στο πρώτο μισό
της περιόδου τους Τσέχους.
Ο Παπαγιάννης έδωσε τους
τέσσερις πρώτους πόντους,
ενώ ακολούθησε τρίποντο
του Παπανικολάου και του
Καλάθη για να ξεφύγει η
Ελλάδα με 10 πόντους (16-

6). Την ίδια ώρα οι Τσέχοι
σκόραραν μόνο με τον Βέσελι. Μετά το τάιμ άουτ το
μομέντουμ άλλαξε και η
Τσεχία με σερί 12-0 προηγήθηκε 18-16. Τελικά το
δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε
20-20 με καλάθι του Παπαπέτρου.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο το
ματς ήταν απολύτως ισορροπημένο με την Ελλάδα
και την Τσεχία να εναλλάσσονται στο σκορ. Η Εθνική
προηγήθηκε αρχικά με τον
Καλάθη (22-21) και τους
Σλούκα, Παπαπέτρου στη
συνέχεια (27-24), όμως οι
Τσέχοι με πλουραλισμό στο
σκοράρισμα προηγήθηκε
30-27. Καλάθης, Ντόρσεϊ,
Αγραβάνης και Γιάννης
προσέφεραν λύσεις στη
συνέχεια για το 39-39,
όμως οι Τσέχοι με συνεχόμενους πόντους του Άουντα έφτασαν στο ημίχρονο
με το σκορ στο υπέρ τους
45-41.

Ο ρυθμός του αγώνα ήταν
στα μέτρα της Τσεχίας και
στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο
Μπάλβιν έφερε την ομάδα
του στο +6 (47-41), όμως
με σερί από τον Γιάννη
Αντετοκούνμπο η Εθνική
μείωσε αρχικά στο 49-48
και στη συνέχεια προσπέρασε 53-52. Χρούμπαν και
Άουντα έδωσαν… αέρα πέντε πόντων στους Τσέχους
(60-55), ενώ ο Λαρεντζάκης με τρίποντο μείωσε στο
καλάθι και ο Γιάννης έφερε
την Ελλάδα εκ νέου μπροστά στο σκορ με 61-60. Ο
Παπαπέτρου στη συνέχεια
ισοφάρισε σε 63-63, όμως
η Τσεχία με buzzer beater
τρίποντο του Κίζλινγκ έφερε το σκορ στο 67-63 στο
30’.
Με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να αφυπνίζεται σε
εκτέλεση και άμυνα στην
τέταρτη περίοδο, η Εθνική προσπάθησε να πάρει

τον έλεγχο του αγώνα και
ενώ είδε τον Χρούμπαν να
βρίσκει στόχο από τα 6.75
στο 33΄ (69-70), η απάντηση του Κώστα Σλούκα από
την ίδια θέση ήταν άμεση
(72-70), ενώ με αιφνιδιασμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο η «γαλανόλευκη»
ξέφυγε με +4 (74-70 στο
34΄). Το τρίποντο του Λαρεντζάκη (78-70 στο 35΄)
φάνηκε να δίνει την ώθηση στην Εθνική, αλλά το
πείσμα των Τσέχων έφερε
νέα αναστάτωση. Ωστόσο, δύο κολλητά τρίποντα
(από Γιάννη Αντετοκούνμπο
και Γιαννούλη Λαρεντζάκη)
επανέφεραν την τάξη στο
38΄ (88-78), ενώ ο «Greek
Freak» φρόντισε με νέα
«βόμβα» να «σφραγίσει» τη
νίκη (91-83 στα 31' )…
Τα δεκάλεπτα: 20-20, 4145, 63-67, 94-88

Νίκησε στην Τρίπολη ο Άρης με 2-0 τον Αστέρα
έδιωξε εντυπωσιακά σε
κόρνερ το δυνατό σουτ του
Φεντερίκο Αλβαρες στο 27’
ενώ λίγο πριν το τέλος του

Εκμεταλλευόμενος
στο
έπακρο τις ευκαιρίες που
δημιούργησε, ο Άρης επιβλήθηκε με 2-0 του Αστέρα
στην Τρίπολη, σε αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της
Super League. Αντρέ Γκρέι
(20’) και Σαλέμ Εμπακατά
(60’) τα γκολ για την ομάδα
του Τόλη Τερζή που ολοκλήρωσε με δέκα παίκτες
το ματς λόγω αποβολής
του Ματέο Γκαρσία (75’)
με απευθείας κόκκινη κάρτα. Παραμένει χωρίς νίκη η
ομάδα του Ηρακλή Μεταξά.
Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό με τις δυο ομάδες να
προσπαθούν να δημιουρ-

γήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στις δυο
εστίες. Πρώτος απείλησε
ο Αστέρας, με την κεφαλιά του Πέπε Καστάνιο να
περνάει δίπλα από το δοκάρι του Χουλιάν Κουέστα
στο 12’. Δυο λεπτά μετά, ο
Κάρλος Καρμόνα δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα
στα δίχτυα από το γύρισμα
του Αντριαν Ριέρα. Στο 20’,
στην πρώτη ουσιαστική
καλή του επίθεση, ο Άρης
προηγήθηκε. Από ενέργεια
του Ντάνιελ Μαντσίνι, η
μπάλα έφτασε στον Γκρέι
που με τη μία πλάσαρε για
το 0-1. Παρά την ψυχρολουσία, οι Αρκάδες δεν
πτοήθηκαν. Ο Κουέστα

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε
με τρομερή, διπλή χαμένη
ευκαιρία για τους γηπεδούχους, με τον Πίτσου Ατιένθα να σουτάρει δις και τον
Εμπακατά να απομακρύνει αμφότερες την μπάλα
προτού περάσει τη γραμμή.
Αντίθετα, οι Θεσσαλονικείς
ήταν πιο τυχεροί στη φάση
του 60ου λεπτού. Το σουτ
του Μαντσίνι σταμάτησε
στο κάθετο δοκάρι, αλλά
στην επαναφορά ο Εμπακατά αντέδρασε πιο γρήγορα
από όλους για το 0-2. Ούτε
ο Ασιερ Μπενίτο κατάφερε
να νικήσει τον Κουέστα στο
71’, όμως η αποβολή του
Ματέο Γκαρσία, με απευθείας κόκκινη κάρτα στο
75’ έδωσε ελπίδες στους
γηπεδούχους.
Οι οποίοι όμως δεν μπόρε-

σαν να εκμεταλλευτούν το
αριθμητικό τους πλεονέκτημα, με τον Άρη να παίρνει τη δεύτερη φετινή του
νίκη και τους Αρκάδες να
μένουν δίχως «τρίποντο».
Αστέρας Τρίπολης – Άρης
0-2 (Novasports Prime)
Γκολ: 20' Γκρέι, 60' Εμπακατά
Κίτρινες κάρτες: Καστάνιο
– Φαμπιάνο, Μπράμπετς
Κόκκινες κάρτες: 75' Ματέο Γκαρσία
Αστέρας Τρίπολης (Ηρακλής Μεταξάς): Τσιφτσής,
Καρμόνα, Πίτσου (63'
Ατιένθα), Καστάνιο, Άλβαρες, Στάνκο, Ντομίνγκεθ,
Ριέρα, Μπερτόγλιο (64'
Μπαρτόλο), Γκαρντάφσκι
(46' Τιλίκα), Μπαράλες (63'
Μπενίτο).
Άρης (Απόστολος Τερ-

ζής): Κουέστα, Εμπακατά,
Φαμπιάνο,
Μπράμπετς,
Μαζικού, Ντουκουρέ (71'
Ενκουλού), Μανού Γκαρθία
(71' Πάλμα), Μαντσίνι (86'

Οντουμπάγιο),
Ιτούρμπε
(70' Σεΐκ), Ματέο Γκαρσία,
Γκρέι (79' Πίρσμαν).
zougla.gr
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Νικητής στο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός με 2-1
την ΑΕΚ με δύο πέναλτι
«Πράσινο» βάφτηκε το
πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι
της σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να κάνει τη μεγάλη
ανατροπή απέναντι στην
ΑΕΚ, επικρατώντας με 2-1
στο κατάμεστο «Απόστολος
Νικολαΐδης»,
φτάνοντας
στο «4Χ4» στην εκκίνηση
της σεζόν που τον διατηρεί
μόνο πρώτο στην κορυφή
της Super League στο +4
από τον Ολυμπιακό και στο
+6 από την ΑΕΚ.
Προηγήθηκε η Ένωση με
τον Πινέδα στο 35’, αλλά
οι «πράσινοι» το «γύρισαν»
με δύο εύστοχα πέναλτι
από τους Αϊτόρ και Σπόραρ,
παίρνοντας μία τεράστια
νίκη. Δύο δοκάρια για τους
γηπεδούχους στο δεύτερο
ημίχρονο, μεγάλες χαμένες
ευκαιρίες και από την ΑΕΚ.
Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αιφνιδιάσει την
ΑΕΚ και μόλις στο 5’ έφτασε κοντά στο γκολ με τον
Σπόραρ, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα από τον
Γκάνεα, την «τσίμπησε» προ
του Τζαβέλλα κι έφυγε σε

τετ-α-τετ από τα αριστερά,
όμως το πλασέ του αποκρούστηκε από τον Στάνκοβιτς με τα πόδια.
Μετά το δεκαπεντάλεπτο η
ΑΕΚ ισορρόπησε τον αγώνα, όμως ο Παναθηναϊκός
ήταν εκείνος που έχασε την
επόμενη μεγάλη ευκαιρία
στο 27’, όταν από εκτέλεση
κόρνερ του Τσέριν, ο Κουρμπέλης έπιασε ανενόχλητος
την κεφαλιά στο δεύτερο
δοκάρι, αλλά σημάδεψε
την εξωτερική πλευρά των
δικτύων.
Στο 28’ ο Γκατσίνοβιτς είχε
την πρώτη τελική της ΑΕΚ
όμως το πλασέ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια
του Μπρινιόλι, για να ακολουθήσει στο 35’ το γκολ
των «κιτρινόμαυρων». Ο
Ρουμπέν Πέρεθ έκανε κακό
κοντρόλ, ο Γκατσίνοβιτς
«έσπασε» την μπάλα με τη
μία στον Αραούχο, ο οποίος
τροφοδότησε τον Πινέδα
για να πλασάρει προ του
Μπρινιόλι, κάνοντας το 1-0
για τους «κιτρινόμαυρους».

Στο 41’ ο Παναθηναϊκός
κέρδισε πέναλτι, όταν από
κόρνερ του Τσέριν και κεφαλιά του Σπόραρ, η μπάλα
χτύπησε στο απλωμένο χέρι
του Χατζισαφί. Ο Καμπάκοφ έδειξε την εσχάτη των
ποινών, ο VAR Στογιάνοφ
το επιβεβαίωσε και ο Αϊτόρ
στο 43’ έφερε το ματς στα
ίσα από τα έντεκα μέτρα για
τους «πράσινους».
Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Γκάνεα είδε το κενό
στην άμυνα της ΑΕΚ και
προσπάθησε να περάσει τον
Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος τον
ανέτρεψε με τον Καμπάκοφ
να δείχνει ξανά την… άσπρη
βούλα. Ακολούθησαν νέες
διαμαρτυρίες από τους παίκτες των «κιτρινόμαυρων»,
όμως ο Στογιάνοφ επιβεβαίωσε κι από το VAR την
παράβαση. Αυτή τη φορά ο
Αϊτόρ άφησε την εκτέλεση
στον Σπόραρ κι ο Σλοβένος
επιθετικός σημάδεψε σωστά, κάνοντας στο 7ο λεπτό
των καθυστερήσεων του
ημιχρόνου το 2-1 για τον
Παναθηναϊκό.
Στο ξεκίνημα του δευτέρου
ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός
έδωσε χώρο στην ΑΕΚ με
σκοπό να «χτυπήσει» στις
αντεπιθέσεις. Όμως ήταν η
Ένωση αυτή που απείλησε
πρώτη όταν στο 55ο ο Αραούχο βρέθηκε σε θέση βολής και ο Μπρινιόλι πραγματοποίησε πολύ σπουδαία
επέμβαση.
Οι πρώτες κινήσεις του Αλμέιδα από τον πάγκο προκειμένου να αλλάξει τη ροή
του παιχνιδιού ήταν ο Μάνταλος, ο Άμραμπατ και ο
Ελίασον σε μια ασυνήθιστη
“τριπλή” αλλαγή πριν συμπληρωθεί μια ώρα αγώνα
(58'). Ήδη η ΑΕΚ είχε χρησιμοποιήσει όλα τα επιθετικά
της «όπλα» αφήνοντας παράλληλα στον αγωνιστικό

χώρο και τους Αραούχο,
Γκαρσία, Πινέδα.
Έτσι δημιουργήθηκαν για
τους γηπεδούχους οι χώροι να πετύχουν ακόμα ένα
γκολ αλλά ο Αϊτόρ πού βρέθηκε μόνος απέναντι στον
Στάνκοβιτς, έστειλε την
μπάλα στο δοκάρι στο 61'.
Η ΑΕΚ απάντησε στα 72'
με κλασική χαμένη ευκαιρία
του Αραούχο, που σούταρε
ψηλά άουτ μετά την εξοχή
παράλληλη μπαλιά του Άμραμπατ.
Στο 78' το γήπεδο πήρε
φωτιά όταν ήρθε η στιγμή
ο Βραζιλιάνος Μπέρναρντ
να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι». Στο 85' το οριζόντιο
δοκάρι «κράτησε» την ΑΕΚ
«ζωντανή» καθώς εκεί προσέκρουσε το δυνατό σουτ
του Παλάσιος από το ύψος
της περιοχής.
Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Παλάσιος επέλεξε να
πάει μόνος του στην τελική
προσπάθεια και δεν «έσπασε» την μπάλα προς τον Ιωαννίδη, με τον Στάνκοβιτς
να αποκρούει σε κόρνερ,
ενώ στο 90’+4’ η κεφαλιά
του Λιβάι Γκαρσία μέσα απ’
τη μικρή περιοχή πέρασε
ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι, στην τελευταία μεγάλη
ευκαιρία της ΑΕΚ για να
ισοφαρίσει.

Κίτρινες κάρτες: Μπρινιόλι, Σπόραρ, Τσέριν – Πινέδα, Χατζισαφί, Τζαβέλλας

Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Σάντσες, Μάγκνουσον, Φρόκου, Καμπετσής.

Κόκκινες κάρτες: –

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα):

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς):
Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σάρλια, Πούγγουρας, Γκάνεα,
Κουρμπέλης (74' Βέρμπιτς),
Ρουμπέν, Τσέριν, Παλάσιος
(90’+2 Βαγιαννίδης), Σπόραρ (78' Ιωαννίδης), Αϊτόρ
(78' Μπερνάρ).

Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα,
Τζαβέλλας, Χατζισαφί (58'
Μοχαμαντί), Σιμάνσκι (57'
Αμραμπατ), Γιόνσον (57'
Μάνταλος), Λιβάι Γκαρσία,
Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (58'
Ελίασον), Αραούχο (70'
Φαν Βέερτ).

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-1
(Cosmote Sport 1)
Γκολ: 35' Πινέδα (ΑΕΚ), 33'
πεν. Αϊτόρ (Παναθηναϊκός),
45’+7 πεν. Σπόραρ (Παναθηναϊκός)
60' δοκάρι ο Αϊτόρ
85' δοκάρι ο Παλάσιος

Γερμανία – Ελλάδα

Η χυδαία χειρονομία του Σρέντερ προς τον ελληνικό
πάγκο που έφερε την αποβολή
Ο Ντένις Σρέντερ δέχθηκε τεχνική ποινή λόγω
χειρονομίας στον ελληνικό πάγκο και αποβλήθηκε στα τελευταία
λεπτά του Γερμανία –
Ελλάδα.
Η Γερμανία βρέθηκε σε
απίστευτη βραδιά, νίκησε
με χαρακτηριστική ευκολία

την Ελλάδα και προκρίθηκε σε βάρος της Εθνικής
μπάσκετ στα ημιτελικά του
Eurobasket 2022. Πριν το
φινάλε του αγώνα, όμως, ο
Ντένις Σρέντερ πρωταγωνίστησε με αρνητικό τρόπο,
προκαλώντας πάρα πολύ
με τη συμπεριφορά του.
Ενώ η Γερμανία ήταν μπρο-

στά στο σκορ με 103-82, ο
“αστέρας” των “πάντσερ”
γύρισε προς τον ελληνικό
πάγκο και έκανε μια χυδαία
χειρονομία, πιάνοντας… χαμηλά το σορτσάκι του.

Σρέντερ, αλλά και από
τους διαιτητές, οι οποίοι
τον έστειλαν πιο νωρίς στα
αποδυτήρια, με τεχνική ποινή.

Η κίνηση αυτή έγινε αντιληπτή από τους κάποιους
παίκτες της Εθνικής, που…
ζήτησαν τα ρέστα από τον
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