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Δήμος Νέστου
Έθεσαν το θέμα κατασκευής νέας
προβλήτας
Σελ. 5

Με θωράκιση συνόρων και
ενίσχυση συνεργασίας
απαντάμε στην τουρκική
προκλητικότητα Σελ. 12

Σελ. 13

Ο CEO της Fraport-Greece
Δεν αρκούν τα καλά ξενοδοχεία και
αεροδρόμια
Σελ. 11

Εγνατία
Νέα διόδια στην
Καβάλα
Πόσο θα κοστίζει
η διέλευση
Σελ. 3

Ένταση στα χωράφια
του Παγγαίου
μεταξύ
αγροτών και εταιρίας
πνευματικών
δικαιωμάτων
Σελ. 22

Α.Ο Καβάλα
Το μήνυμα του
συλλόγου για τα
57 χρόνια ιστορίας
Σελ. 23
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Η ΑΠΟΨΗ

Το «εθνικό αντίδοτο» για ακρίβεια, ενέργεια και τουρκική απειλή
Του Αθανάσιου Πάσχου
Ο Αθανάσιος Πάσχου είναι Υποπτέραρχος εα (ΟΙΚ)
/ Msc Διεθνές Οικονομικό
Δίκαιο
Υποχρέωση των κυβερνήσεων είναι να μην ορρωδούν εν όψει κρίσεων
ή δυσκολιών, αλλά να
κυβερνούν προς όφελος
του λαού και μόνον...
Η Ευρώπη κοντά στο
«τέλος εποχής» επάρκειας και αφθονίας;
ΗΕυρώπη δεν είναι άμοιρη
ευθυνών με την γενικότερη
στάση της και τον τρόπο
αντιμετώπισης ζητημάτων,
όπως η πανδημία, με την
καθυστέρηση λήψης των
αναγκαίων μέτρων και
τώρα στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο συνεπεία του
οποίου ξέσπασε η πρωτοφανής ενεργειακή και επισιτιστική κρίση.
Ο «ρωσικός χειμώνας» διαχέεται ήδη στην Ευρώπη.
Μαζί η αλλαγή του κλίματος που οδήγησε σε εκτεταμένη
ξηρασία-δασικές
πυρκαγιές. Κλίμα-ενεργειακή ένδεια-πανδημία-πόλεμος, οδηγούν την Ευρώπη σε ύφεση, ακρίβεια,
πολιτική αστάθεια. Θα δοκιμαστούν ταυτόχρονα οι
θεσμοί αλληλεγγύης-δημοκρατίας και το «ευρωπαϊκό
κεκτημένο».
Το γιατί η Ευρώπη βρέθηκε
απόλυτα εξαρτημένη από
το Ρωσικό φυσικό αέριοπετρέλαιο, οφείλεται στην
επιλογή της Γερμανίας και
της κας Μέρκελ να διευρύνει σημαντικά στα είκοσι τελευταία χρόνια τις

οικονομικές-βιομηχανικές
της σχέσεις με τη Ρωσία,
κατασκευάζοντας ταυτόχρονα τους αγωγούς North
Stream 1&2, καθιστώντας
την ως μοναδική πηγή τροφοδοσίας σε ενέργεια.

γωγής ηλεκτρικού ρεύματος και πέραν αυτού η παράταση λειτουργίας, ή και
κατασκευή νέων πυρηνικών εργοστασίων (Ουγγαρία-Τουρκία) καθώς οι ΑΠΕ
δεν επαρκούν.

κινείται μέσω ΡεβυθούσαςΑλεξανδρούπολης
στην
Ευρώπη πέραν του ότι το
μεγαλύτερο διεθνώς ποσοστό του στόλου πλοίων
LNG ανήκει στον Ελληνικό
εφοπλισμό.

Η Ευρώπη υποστηρίζοντας
«μετά πάθους» τις κυρώσεις που ζήτησαν ΕΕ-ΝΑΤΟ
εναντίον της Ρωσίας, τελικά
έγινε θύμα ανάμεσα στην
«αιώνια» διαμάχη Αμερικής-Ρωσίας-Κίνας, και ήδη
πληρώνει
δυσβάσταχτο
οικονομικό και ενεργειακό
κόστος που θα έχει τεράστια επίπτωση στους λαούς
της.

Παρεπόμενες οικονομικές
συνέπειες είναι ο υψηλός
πληθωρισμός-ύφεση-ακρίβεια, η αύξηση της φτώχειας και της ανασφάλειας
στους πολίτες. Όταν όμως
όλα αυτά συνυπάρχουν,
«ευδοκιμεί» ο λαϊκισμός, η
πολιτική αποσταθεροποίηση και η άνοδος στην εξουσία αυταρχικών ηγετώνκυβερνήσεων, βλάπτοντας
σημαντικά τη δημοκρατία
και την ελευθερία.

Βεβαιότατα, οι τιμές της
ενέργειας
(φ.αέριο-πετρέλαιο-ηλεκτρικό)
θα
είναι υψηλές αφού διαμορφώνονται
διεθνώς/
χρηματιστηριακά και θα
επιβαρύνουν σημαντικά τα
ελληνικά νοικοκυριά που
θα «κρυώσουν» τον φετινό
χειμώνα, δοθέντος και του
υψηλού πληθωρισμού που
κινείται στο 12%.

Μεγάλοι κερδισμένοι: Αμερική-Κατάρ-Σ.Αραβία-ΗΑΕΑίγυπτος-Αλγερία, από την
μεταφορά υγροποιημένου
φυσικού αερίου με ειδικά δεξαμενόπλοια LNG με
πολύ μεγαλύτερη τιμή διάθεσης.
Συνέπειες-Συμπεράσματα
Αποτέλεσμα της ενεργειακής ανασφάλειας, η εκτόξευση των τιμών φυσικού
αερίου σε δεκαπλάσια επίπεδα από πέρυσι που άρχισε ήδη να πλήττει σοβαρά
τα νοικοκυριά της Ευρώπης
εν όψει και του επερχόμενου χειμώνα, με επιβολή
πλαφόν και περιορισμούς
στην κατανάλωση ενέργειας, όπως ήδη εξαγγέλθηκε
σχετικά σε Μεγ.ΒρετανίαΓερμανία-Βέλγιο.
Όλη αυτή η κατάσταση θα
έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς επανεργοποιούνται οι ρυπογόνες
λιγνιτικές μονάδες παρα-

Επιπτώσεις-προβλέψεις
για Ελλάδα
Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει την Ελλάδα, όχι όμως
στο βαθμό που γίνεται
στην βόρεια Ευρώπη και
ίσως να είμαστε η χώρα
που θα βληθεί συγκριτικά
λιγότερο, ή ακόμη να βγει
κερδισμένη..και αυτό διότι
αν «παγώσει» φέτος η Ευρώπη, θα αυξηθεί ο χειμερινός τουρισμός στις πιο
ζεστές περιοχές (ΚρήτηΔωδεκάνησα-Ν.Ελλάδα)
από συνταξιούχους βορειοευρωπαίους, γιατί με το
κόστος θέρμανσης που θα
αποφύγουν, θα μπορούν να
«ζεσταθούν» κάνοντας και
τουρισμό-διακοπές
στην
Ελλάδα.
Ποσοτική ενεργειακή επάρκεια έχει ήδη εξασφαλιστεί
καθόσον η Ελλάδα έχει καταστεί σημαντικός ενεργειακός κόμβος αποθήκευσης
και διανομής LNG που δια-

Μοναδική ελπίδα είναι τα
μέτρα κοινωνικής στήριξης από την πολιτεία και
επ΄αυτού υπάρχουν αισιόδοξες κυβερνητικές ανακοινώσεις-δεσμεύσεις. Σε
αυτό θα συμβάλει και η
αναμενόμενη ισχυρή ανάπτυξη που μπορεί να φθάσει και το 5,5-6% λόγω
της μεγάλης αύξησης των
εσόδων από τον τουρισμό.
Αναγκαία η Πολιτική
Σταθερότητα και εκλογές στην 4ετία
Ευκταίο και επιτακτικό είναι να μην υπάρξει πολιτική
αστάθεια από τυχόν πρόωρη προσφυγή στις κάλπες,
ή αποσταθεροποίηση που
μπορεί να τα ανατρέψει
όλα αν υπάρξει κλίμα έντονης πόλωσης, με δεδομένο
και το εκλογικό σύστημα
της απλής αναλογικής και
το ισχυρό ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών, συνεκτιμώντας και την προεκλογική περίοδο στην Τουρκία.

Υποστηρίζεται ευρέως ότι η
Ρωσία επιζητεί για ευνόητους λόγους την αποσταθεροποίηση των κοινωνικών
δομών στην Ελλάδα, και
στην Ευρώπη, με σκοπό την
πολιτική αστάθεια προφανώς λόγω της αποστολής
Ελληνικής
στρατιωτικής
βοήθειας στην Ουκρανία,
όπου περιελήφθησαν και
όπλα πρώτης γραμμής, σε
στενή συνεργασία με ΕΕΝΑΤΟ.

Αναμένουμε να υπερισχύσει ο σεβασμός στη θεσμική συνταγματική πρόβλεψη
για διενέργεια εκλογών
στην τετραετία χωρίς η
εκάστοτε αντιπολίτευση να
πιέζει μόνιμα για πρόωρες
εκλογές που η πλειοψηφία του λαού συνήθως δεν
επιθυμεί. Είναι οδυνηρή η
εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας: χρεωκοπία, μνημόνια, «υποθήκευση» δημόσιας περιουσίας.

Η προσπάθεια της Τουρκίας για πολιτική αποσταθεροποίηση είναι συνεχής
ενώ το τελευταίο διάστημα
βρίσκεται σε μεγάλη ρητορική έξαρση, τόσο από Ερντογάν και τον «συνεταίρο»
του Μπαχτσελί των «γκρίζων λύκων», όσο και από
τους υπουργούς του, μια
μόνιμη απαξίωση της πολιτικής Ελληνικής ηγεσίας
και στην πράξη διενέργεια
υπερπτήσεων, παραβιάσεων του εθνικού εναέριου
χώρου και προώθηση μεταναστευτικών ροών σε Αιγαίο-Έβρο.

Το επίκαιρο ζήτημα των
υποκλοπών, καθώς και η
διαχρονική, ελλιπής προφανώς λειτουργία των
μυστικών υπηρεσιών, είναι
ένα πολύ σοβαρό ζήτημα
δημοκρατίας, σωστής λειτουργίας των θεσμών και
τήρησης του Συντάγματος.
Είναι ευκαιρία να θεσπιστεί,
με συνεννόηση όλων των
πολιτικών δυνάμεων στο
όνομα της πολιτικής σταθερότητας, το επιθυμητό
θεσμικό πλαίσιο για τήρηση της διαφάνειας και του
απορρήτου των επικοινωνιών, πέρα από τυχόν εφήμερες σκοπιμότητες.

Ο πρωθυπουργός αναλαμβάνοντας, όπως είπε σε
ομιλία του στη ΒτΕ, την
ευθύνη και το πολιτικό κόστος, δεν προσφεύγει σε
πρόωρες εκλογές… παρά
το συγκριτικό δημοσκοπικό
πλεονέκτημα υπεροχής της
ΝΔ στην τρέχουσα συγκυρία, για να μη βρεθεί η
χώρα σε παρατεταμένη
ακυβερνησία εν μέσω
πανδημίας, ενεργειακής
κρίσης και ακρίβειας και
το σοβαρότερο για εθνικούς λόγους εν μέσω της
έντονης τουρκικής επιθετικότητας και μεταναστευτικής έξαρσης.

Το μεγάλο μας τσίρκο…
Του Δημήτρη Εμμανουηλίδη
Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης
είναι τ. βουλευτής Καβάλας
του ΣΥΡΙΖΑ
Σε καιρούς σκοτεινούς
και δύσκολους η Τέχνη
οφείλει να επωμιστεί
τον ιστορικό της ρόλο·
και αυτός δεν είναι άλλος απ’ το ξύπνημα του
λαού...
Στις 22 Ιουνίου του 1973,
μεσούσης της δικτατορίας
των συνταγματαρχών, στο
«Αθήναιον» της Πατησίων,
λίγα μέτρα από το Πολυτεχνείο, ανεβαίνει «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη.
Στην «έξοδο» του έργου, η
φωνή του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη με το εγερτήριο σάλπισμα «Λαέ μη
σφίξεις άλλο το ζωνάρι /
η πείνα είναι καμάρι του
κιοτή / του σκλάβου που
του μέλλει να θαφτεί…»,
καλεί τον λαό σε καθολική
αντίσταση απέναντι σ’ ένα

καθεστώς πολιτικής σήψης
και ανελευθερίας.
Μισό αιώνα μετά, καθώς
η ιστορία κύκλους κάνει, η
Τέχνη με την καθαρτήρια
δύναμή της καλείται για
ένα «ξύπνημα» απ’ αυτά
που πάντα έχει ανάγκη ο
κόσμος σε δύσκολες στιγμές και σε αντιδημοκρατικές συνθήκες.
Σεπτέμβρης του 2022
Ζούμε το μεγαλείο της μητσοτακικής διακυβέρνησης
ή αλλιώς του «μεγάλου
μας τσίρκου». Μορφές, πολιτικές σκιές, με την όψη
Κοντολεόντων, Δημητριάδηδων, Γεραπετρίτηδων
ακυρώνουν ετσιθελικά τις
συνταγματικές επιταγές και
ευτελίζουν τους θεσμούς
της δημοκρατίας σύμφωνα
με τις επιταγές του προστάτη τους.
Τη σκηνή με τους πρωταγωνιστές των επισυνδέσεων διαδέχεται ο εσμός των

πολιτικών θαυματοποιών.
Παρελαύνουν οι θλιβερές
φιγούρες του Αδώνιδος,
του Χατζηδάκη, του άμοιρου Σκρέκα. Είναι οι θαυματοποιοί που –προσκομίζοντας τα «τίμια» δώρα
στους παρόχους τους– καταδίκασαν το λαό μας στην
ενεργειακή και αλίμονο
στην ανηλεή φτώχεια. Είναι
εκείνοι που ανάγκασαν την
κοινωνία να ζει το πρώτο
δεκαπενθήμερο του μήνα,
καθώς για το δεύτερο μισό
καταδικάζονται στη ζωή εν
τάφω σύμφωνα με το Πέτσινο θέσφατο «όποιος δεν
προσαρμόζεται πεθαίνει».
Στη συνέχεια παρελαύνουν
οι αστέρες της «αριστείας».
Σημαιοφόρος η Κεραμέως, υψώνοντας με περισσό
κομπασμό το λάβαρο των
κολλεγιαρχών. Παραστάτες
η εξαπατηθείσα Μενδώνη,
ολέτειρα του Πολιτισμού
καθώς και το δίδυμο των
ψυχοπομπών, εξαιτίας της
διάλυσης του ΕΣΥ.

Η θλιβερή παρέλαση του
«μεγάλου μας τσίρκου»
κλείνει, ως ορίζει η κούφια
τελετουργία με τον ενσαρκωτή του μεσσιανισμού που
αρχικά φαντασιωνόταν τον
Μωϋσή και προσφάτως τον
κυβερνήτη Καποδίστρια –
τρομάρα του- προσιδιάζων
ωστόσο με τον κυβερνήτη
της 4ης Αυγούστου.
Ο λαός μας όταν νιώθει
την ανάγκη να καυτηριάσει
την έλλειψη στοιχειώδους
σοβαρότητας καταφεύγει
μεταφορικά στη χρήση της
λέξης τσίρκο.
Δυστυχώς αυτό το πολιτικό τσίρκο αναβιώνει στις
μέρες μας η μητσοτακική
κομπανία.
Σε καιρούς σκοτεινούς και
δύσκολους η Τέχνη οφείλει
να επωμιστεί τον ιστορικό
της ρόλο· και αυτός δεν είναι άλλος απ’ το ξύπνημα
του λαού, καθώς με αντήχηση φτάνει στ’ αυτιά μας
το εγερτήριο σάλπισμα του

Ξυλούρη «Λαέ μη σφίξεις
άλλο το ζωνάρι…».

Η πολιτική σταθερότητα
για τους επόμενους 10
μήνες είναι το «εθνικό
αντίδοτο» για την ακρίβεια, την ενεργειακή
ένδεια και κυρίως την
τουρκική επιθετικότητα.
Υποχρέωση των κυβερνήσεων είναι να μην ορρωδούν εν όψει κρίσεων
ή δυσκολιών, αλλά να
κυβερνούν προς όφελος
του λαού και μόνον.

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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Εγνατία

Νέα διόδια στην Καβάλα – Πόσο θα κοστίζει η διέλευση
Νέα διόδια στην Καβάλα: Πότε ξεκινά η
λειτουργία τους

των Καβάλας Κλάδος 1
και Κλάδος 2 από τις 28
Σεπτεμβρίου 2022.

0,20 €, 0,30 €, 0,80 €,
1,10 €, για τις τέσσερις
κατηγορίες αντίστοιχα.

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
ανακοίνωσε τη λειτουργία Πλευρικών Σταθμών
Διοδίων (ΠΣΔ) τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, η λειτουργία
του πλευρικού σταθμού
διοδίων Αγίου Ανδρέα
Καβάλας (Δυτικός Κλάδος) από την Τετάρτη
21/09/2022 όπως επίσης των Άσπρων Χωμά-

Για τον ΠΣΔ Αγίου Ανδρέα (Δυτ. Κλάδος), το
τέλος διοδίων, σύμφωνα
με την ανακοίνωση, είναι
0,30 €, 0,40 €, 1,00 €,
1,40 € για τις κατηγορίες
1 έως 4 αντιστοίχως.

Από τον Ιανουάριο του
2021
εφαρμόζονται
εκπτωτικά πακέτα για
τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου
που
είναι συνδρομητές του
ΕgnatiaΡass.

Το τέλος διοδίων των
νέων Πλευρικών Σταθμών Άσπρων Χωμάτων
(Κλάδοι1 και 2) είναι στα

Πηγή: newsbomb.gr

Καβάλα

Οδηγός πήρε παραμάζωμα αυτοκίνητα και εξαφανίστηκε

Τρελή πορεία διέγραψε όχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης 22
Σεπτεμβρίου στην οδό

Χρυσοστόμου Σμύρνης στην Καβάλα.
Όπως φαίνεται ο οδηγός

τού οχήματος έχασε τον
έλεγχο και έπεσε πάνω
σε σταθμευμένα αυτοκί-

νητα στη δεξιά πλευρά
του δρόμου.

Προκάλεσε εκτεταμένες
ζημιές στα οχήματα που
χτύπησε.

Μόλις συνειδητοποίησε
τι έκανε, παράτησε το
όχημά του και εξαφανίστηκε.

Δύο νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου
στο Νομό Καβάλας
Δύο κρούσματα της
λοίμωξης του ιού του
Δυτικού Νείλου στον
Δήμο Παγγαίου ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ στην
εβδομαδιαία έκθεση
που έδωσε στη δημοσιότητα.

που συμμετέχουν στη διάγνωση του ιού του ΔΝ.

Τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης προέρχονται από τις δηλώσεις που αποστέλλουν οι
θεράποντες ιατροί στον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
για τα περιστατικά, καθώς και από την καθημερινή επικοινωνία με συνεργαζόμενα εργαστήρια

ii. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών,

i. Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,

iii. Διαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο
Pasteur, iv. Εργαστήριο
Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Κρήτης-ΠΑΓΝΗ).

Το Τμήμα Νοσημάτων
που Μεταδίδονται με
Διαβιβαστές της Διεύθυνσης
Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη
Νοσήματα του Ε.Ο.Δ.Υ.
πραγματοποιεί συστηματική διερεύνηση των διαγνωσμένων κρουσμάτων, εντός 24 ωρών από
τη δήλωσή τους, μέσω
επικοινωνίας με τους
θεράποντες ιατρούς και
μέσω συνεντεύξεων με
τους ασθενείς, ώστε να
προσδιορισθεί ο πιθανός
τόπος έκθεσης, τα χαρακτηριστικά της νόσου και
οι παράγοντες κινδύνου.

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

Παίρνει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό στη χώρα για
την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών του
Η επιχορήγηση αφορά
στην πλήρη αποπληρωμή των υποχρεώσεων της ΔΕΥΑ Παγγαίου
προς τη ΔΕΗ-Πόσα χρήματα παίρνει ο Δήμος
Παγγαίου-Επιχορηγείται
και ο Δήμος Νέστου
Το Υπουργείο Εσωτερικών
(Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής
Πολιτικής) ενέκρινε την
επιχορήγηση
συνολικού
ποσού έως 19.271.229,95
ευρώ σε ΟΤΑ της χώρας,
αποκλειστικά και μόνο για
την εξόφληση απλήρωτων

υποχρεώσεών τους που
απορρέουν από διαταγές
πληρωμής και δικαστικές
αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την
24η Μαρτίου 2022 και
αφορούν σε
αξιώσεις από προμήθειες
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή
αποζημιώσεις από αδικοπραξία.
Το μεγαλύτερο ποσό θα
δοθεί σε 38 Δήμους της
χώρας, χρεώνοντας τον
λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα-

θηκών και Δανείων με τον
τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των Δήμων» κατόπιν
ισόποσης μεταφοράς χρηματικού ποσού σε αυτόν,
από τον λογαριασμό που
τηρείται στο ίδιο Ταμείο με
τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ».
Παράλληλα, θα δοθεί και
ένα μικρότερο ποσό σε δύο
Περιφέρειες από τον λογαριασμό του Υπουργείου
Εσωτερικών που τηρείται
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον
τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των Περιφερειών».

Ο Δήμος Παγγαίου παίρνει
το μεγαλύτερο ποσό που
αναλογεί στους Δήμους
της χώρας, μετά από τον
Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ήτοι 4.452.829 ευρώ
για να καλύψει τις άνωθεν
ανάγκες στις οποίες αφορά
η επιχορήγηση και συγκεκριμένα την πλήρη αποπληρωμή των υποχρεώσεων
της ΔΕΥΑ Παγγαίου προς
τη ΔΕΗ.
ενώ και ο Δήμος Νέστου
επιχορηγείται για τις ίδιες
ανάγκες με το ποσό των
15.216 ευρώ.

Δ. Μπαταλογιάννης

«Πρωταθλητής στα χρέη ο Δήμαρχος Παγγαίου
Φ. Αναστασιάδης…»
Για πρώτη φορά βλέπουμε
μια Δημοτική Αρχή να πανηγυρίζει, γιατί είναι πρωταθλήτρια στα χρέη σε όλη
την Ελλάδα.
Και αυτό κάνει ο Δήμαρχος
Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης και συνεργάτες
του, βλέποντας το κέρμα
από την μία όψη, αποσιωπώντας ότι ο Δήμος Παγγαίου φιγουράρει στην
πρώτη θέση των Δήμων με
χρέη σε τρίτους…
Βέβαια η κυβέρνηση της
ΝΔ για να σώσει ότι σώζεται από την «αξιοπιστία»
του Δημάρχου Παγγαίου,
Φίλιππου
Αναστασιάδη,

του πετά σωσίβιο σωτηρίας με 4,45 εκατ. ευρώ για
να καλύψει τα χρέη …που
η θητεία του δημιούργησε στην ΔΕΥΑΑ Παγγαίου,
σύμφωνα με παραδοχή
τους!
Η κυβέρνηση προφανώς
προσπαθεί να καλύψει
τους «γυμνούς βασιλιάδες
της», μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο
στέλνει σύμφωνα με ανακοίνωσή του, στον Δήμο
Παγγαίου, 4,45 εκατ, ευρώ,
στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΚΣΙΑ για την εξόφληση υποχρεώσεών του,
από τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις και διαταγές

πληρωμής. Με άλλα λόγια,
για να πληρώσει τα χρέη
του…
Σύμφωνα με πληροφορίες που άφησε η Διοίκηση
Αναστασιάδη να διαρρεύσουν στον τοπικό Τύπο, τα
χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να πληρωθούν
οι οφειλές σε ΔΕΗ και
προμηθευτές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης,
Αποχέτευσης και Άρδευσης
Παγγαίου (ΔΕΥΑΑΠ) που
έχουν δημιουργηθεί από
την ίδια την διοίκηση του
Δημάρχου Παγγαίου Φίλιππου Αναστασιάδη!
Φυσικά, είναι θετικό που

πληρώνονται τα υπέρογκα
χρέη της ΔΕΥΑΑΠ έστω και
με αυτόν τον τρόπο, αλλά
πραγματικά
θαυμάζουμε
τον τρόπο με τον οποίο η
ίδια η Κυβέρνηση προσπαθεί να «σώσει» τους «δικούς της δημάρχους», προφανώς αφήνοντας απ’ έξω
άλλους.
Θέλει να σώσει πάσει
θυσία τους πρωταθλητές του χρέους, όπως η
Διοίκηση του Φίλιππου
Αναστασιάδη!
Γιατί άραγε; Τι κάνει νιάου – νιάου στα κεραμμίδια;
Πάντως ελέφαντας δεν είναι!

Για δεύτερη χρονιά θα λειτουργήσει το Κοινωνικό
Φροντιστήριο του Δήμου Παγγαίου
Και αυτή την χρονιά θα
λειτουργήσει το Κοινωνικό
Φροντιστήριο στον δήμο
Παγγαίου, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γιώργος
Καλλινικίδης. Παράλληλα
αναφέρθηκε και μια σειρά
από έργα στις σχολικές μονάδες του Δήμου, με πολλές παρεμβάσεις.
Για το Κοινωνικό Φροντιστήριο ο κ. Καλλινικίδης
είπε, πως πέρυσι, ξεκίνησε
με μια πρωτοβουλία που
πήρε Δημοτικό Συμβούλιο
Νέων Παγγαίου σχετικά με
την δημιουργία Κοινωνικού
Φροντιστηρίου σε πιλοτική
βάση για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε
συνεργασία με τον Δήμο.
Αυτό έγινε προκειμένου να
υπάρξει μια υψηλή ποιότητα ζωής των μαθητών του
Δήμου και να τους δώσουμε ίσες ευκαιρίες, ειδικά
αυτούς που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες και χρειάζονται
στήριξη. Για αυτή την δρά-

ση φυσικά χρειαζόμαστε
την συμβολή των εκπαιδευτικών και των μαθητών για
να γίνει στην ουσία πράξη
η ιδέα μας. Όσοι θέλουν να
συμβάλλουν μπορούν να το
κάνουν εγγραφόμενοι στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
Koin.fro.paggaiou@gmail.
com. ή μπορούν να καλούν
στα τηλέφωνο του Δήμου
2592350009 6973418503
6987527835, είπε ο κ Καλλινικίδης.
Στόχος μας, κατέληξε ο κ.
Καλλινικίδης, είναι το πρόγραμμα να λειτουργήσει
στα σχολεία στην Ελευθερούπολη, στη Νέα Πέραμο, στη Νικήσιανη και στο
Ποδοχώρι, έτσι ώστε να
καλυφθούν και γεωγραφικά όλες οι περιοχές του
Δήμου Παγγαίου καθώς και
η μεταφορά των μαθητών
να γίνει πιο εύκολη. Εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθεί
και το μοντέλο της τηλεκπαίδευσης.

Έργα στις σχολικές μονάδες
Αναφερόμενος στα έργα
που αφορούν την σχολική
στέγη, ο κ. Καλλινικίδης τόνισε ότι, «στόχος μας είναι
μια διαδικασία με μεγάλα
έργα που υλοποιούνται και
έχουν στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου
μας. Έχουμε έργα στο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης,
στο ΕΠΑΛ, στο Δημοτικό
Σχολείο Ποδοχωρίου και
στη Νικήσιανη, στο Δ.Σ.
Κοκκινοχώματος,
μιλάμε
δηλαδή για ενεργειακές
αναβαθμίσεις που στόχο
έχουν συγκεκριμένο και σημαντικό έργο. Θα γίνει μια
πολύ μεγάλη ανακαίνιση με
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες αντλίες
θερμότητας, και νέους λέβητες».
Ο κ. Καλλινικίδης υπογράμμισε ότι «το έργο είναι μεγάλο και υλοποιείται αυτή

την στιγμή ενώ γίνονται
εργασίες παντού σχεδόν σε
Ελευθερούπολη και Ποδοχώρι. Βέβαια αυτό το έργο
δεν τελειώνει σε δύο μήνες
και μιλάμε άλλωστε για παράλληλα έργα σε πολλές
σχολικές μονάδες, όμως μιλάμε για θέματα ασφαλείας και παράλληλα πρόοδο
των εργασιών. Υπάρχει μια
μικρή αναστάτωση, αλλά
με καλή θέληση από όλους
θα πάμε καλά. Το σημαντικό είναι να γίνουν μεγάλα
έργα. Και βέβαια συνεχίζουμε κανονικά και τα έργα
των σχολικών συντηρήσεων και γενικά γίνεται μια
σειρά από έργα αφού για
εμάς η παιδεία είναι μια
από τις προτεραιότητές μας
και φυσικά θέλουμε όλα να
είναι εντάξει και με σωστές
παρεμβάσεις, παιδιά και εκπαιδευτικοί να είναι σε ένα
σωστό χώρο».
Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ
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Δήμος Νέστου

Έθεσαν το θέμα κατασκευής νέας προβλήτας
Από τον δήμο Νέστου
εκδόθηκε το ακόλουθο
δελτίο τύπου:
Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού
Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη, της Υφυπουργού
Τουρισμού κ. Ζαχαράκη
και των βουλευτών Θεσ/
νίκης κ. Γκιουλέκα, Σερρών κ. Λεονταρίδη, Καβάλας κ. Πασχαλιδη και
Λαζαρίδη, καθώς και του
Γ. Γ. Ναυτιλίας κ. Κιριαζόπουλου, είχαμε την ευκαιρία ως δημοτική αρχή
μαζί με τους εκπροσώπους των παραγωγικών
τάξεων του Δήμου μας
να συζητήσουμε για όλα
τα θέματα που αφορούν
τον τουρισμό, καθώς και
το ζήτημα της νέας θέσης

του Λιμένα με την κατασκευή νέας προβλήτας,
ώστε να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα των
διερχομένων οχημάτων.
Η δια ζώσης επίσκεψη
του Υπουργού πέρα από
την εκπλήρωση της υπόσχεσης στον δήμαρχο
πριν μερικούς μήνες μας
έδωσε την δυνατότητα
να στηρίξουμε ακόμη καλύτερα τα επιχειρήματα
μας.
Η προσπάθεια βελτίωσης
της καθημερινότητας συνεχίζεται.
Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Υπογράφηκε η σύμβαση για αντικατάσταση
του δικτύου ύδρευσης Κεραμωτής
Υπογράφτηκε σήμερα η
σύμβαση με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή
του έργου αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης
Κεραμωτής προϋπολογισμού 2.830.000€.
Η ολοκλήρωση του προβλέπεται σε λίγους μήνες, ώστε αμέσως μετά
να ξεκινήσουν οι συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων προϋπολογισμού
7.500.000€ το οποίο
έχει ολοκληρωθεί, αλλά
για την ορθή λειτουργία
του προϋπόθεση αποτελεί η κατασκευή νέου δι-

Επίσκεψη του Αντιπροέδρου του ΕΛΓΑ για την
λειτουργία του τοπικού γραφείου

Επίσκεψη στο Δήμο
Νέστου και συνάντηση με τον δημάρχο
κ. Μιχαηλίδη πραγματοποιηθηκε στο δημοτικό κατάστημα με
τον Αντιπροέδρου του
ΕΛΓΑ κ. Δούκα και την
Δ/τρια του τοπικού
γραφείου Καβάλας κ.
Κατσικέρη.

την λειτουργία του τοπικού γραφείου σε σχέση
πάντοτε με τις διαδικασίες των αποζημιώσεων
από διάφορες καταστροφές, αλλά και για τα περιθώρια βελτίωσης τους
αφού οι αγρότες του Νέστου θεωρούν ότι τυγχάνουν άνισης αντιμετώπισης με άλλες περιοχές.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος των
αγροτών κ. Αργυράκης ο
πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας κ. Λεπίδας αλλά και
οι θεσμικοί εκπρόσωποι
των αγροτών της επαρχίας Νέστου, πρόεδροι
συσκευαστηρίων κλπ.

Επίσης τέθηκε ξανά το
θέμα της αντιχαλαζικης
προστασίας. Επί των θεμάτων απάντησε τόσο
ο κ. Δούκας όσο και η
κ.Κατσικάρη και η συνάντηση ολοκληρωθηκε με
τις εκατέρωθεν εξηγήσεις σε μια προσπάθεια
βελτίωσης των εντυπώσεων στο μέλλον.

Στην συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν όλα
τα θέματα που αφορούν

κτύου ύδρευσης που θα
έχει επαρκή και συνεχή
υπό πίεση ροή.
Η δημοτική αρχή εκφράζει την ικανοποίηση
της διότι ο συνδυασμός
δύο σημαντικών έργων
που σχεδίασε, με την
ολοκλήρωση τους, θα
συμβάλουν καθοριστικά
στην Τουριστική ανάπτυξη της Κεραμωτής, αφού
αναγνωρίζεται πλέον, ως
σημαντικός προορισμός
με πολλαπλά οφέλη για
τον τόπο μας.
Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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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.

Η αναζήτηση της ιστορίας σε ξένα
και .. Ελληνικά αρχεία
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

1

Η διάδοση της πληροφορίας αλλά και της
ιστορίας
κυριαρχούν
στην εποχή του διαδικτύου. Αρχεία κλεισμένα χρόνια με ελάχιστες
έως αδύνατες δυνατότητες πρόσβασης γίνονται πλέον προσιτά στο
ευρύ κοινό και αποκαλύπτονται μέσα από αυτά
πολλά στοιχεία . Το πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης , άνοιξε τα
αρχεία του και τα ψηφιοποίησε.
Βρίσκονται στο ψηφιακό

έκανε τότε η «Πύλη» σε
όλη την αυτοκρατορία,
αλλά και μερικές γενικές
φωτογραφίες περιοχών
και πόλεων όπως και
δημόσια πρόσωπα.
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ
Για τους Φιλίππους και
η επόμενη σημείωση ,
βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1941, οι Γερμανοί από τα μέσα Απριλίου έχουν καταλάβει
την Βόρεια Ελλάδα και
φυσικά και την περιοχή

2

αρχείο της Βιβλιοθήκης
του πανεπιστημίου της
Κω ν σ τ α ν τ ιν ο ύ π ο λ η ς ,
εκεί έχουν αναρτηθεί
μια σειρά από φωτογραφίες από την Καβάλα και
την περιοχή της, όπως
ήταν στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
Μια από αυτές και ο Αρχαιολογικός χώρος των
Φιλίππων.
Στην κατοχή του, Πανεπιστημίου είναι το φωτογραφικό αρχείο του
Σουλτάνου Abdülhamid
ΙΙ με χιλιάδες φωτογραφίες της περιόδου
1890- 1900, κύρια με
έργα υποδομών που

3

της Καβάλας.Γνωρίζουν
την περιοχή και αποτυπώνουν την παρουσία
τους σε διάφορα σημεία
, κυρίως αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος.
Στην
φωτογραφία Γερμανός
αξιωματικός
παρατηρεί τους κίονες στους
αρχαίους
Φίλιππους
Καβάλας. (Η φωτογραφία είναι αναρτημένη
στο ebay αλλά και στην
ιστορική σελίδα Greece
at WWII Archives).
Ο ΣΕΙΣΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΣΤΗΝ

Γυρίζουμε τον χρόνο
πριν 90 χρόνια 1932 , η

Καβάλα «αγκάλιασε» τη
σεισμόπληκτη Χαλκιδική
μετά τον μεγάλο σεισμό
των 7 Ρίχτερ ο οποίος
είχε πλήξει την Ιερισσό,
το Στρατώνι και το Άγιο
Όρος. Ο σεισμός εκείνος
έγινε ιδιαίτερα αισθητός
στην περιοχή μας και οι
κάτοικοι για μέρες έμεναν στην ύπαιθρο και ειδικά στην Ελευθερούπολη. Η Καβάλα , παρά τη
φτώχεια των κατοίκων
της, έδειξε όμως και το
αλληλέγγυο πρόσωπό
της. Μεγάλος σεισμός
είχε πλήξει την Ιερισσό,
το Στρατώνι και όλη την
γύρω περιοχή.
Μια φυσική καταστροφή
που ανέτρεψε τη μέχρι
τότε ζωή των κατοίκων
της Χαλκιδικής και ειδικά της ανατολικής πλευράς, αφήνοντας πίσω τις
πληγές, πικρές μνήμες
για τους παλιότερους
και έγινε σημείο αναφοράς χωρίζοντας τη σύγχρονη εποχή σε προ και
μετά σεισμού.
Στις 26 Σεπτεμβρίου
1932 ο ισχυρός εκείνος
σεισμός είχε μέγεθος 7
βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ. Χωριά ισοπεδώνονται, 161 άνθρωποι
σκοτώνονται και εκατοντάδες τραυματίζονται.
Μεγάλη
καταστροφή
σημειώνεται και στο
Άγιο Όρος, στο οποίο
αντέχουν μόνο δύο μονές.
Ο μεγάλος σεισμός ισοπέδωσε
κυριολεκτικά
το Στρατώνι που όλοι
οι κάτοικοι του έμεναν
σε λιθόκτιστα σπίτια. Το
Στρατώνι ανοικοδομήθηκε από την υπηρεσία
αποκαταστάσεως σεισμοπαθών με ρυμοτομία
και ανάλογα οικοδομικά
τετράγωνα και καλούς
δρόμους.
Οι πρώτοι που βοήθησαν τους σεισμόπληκτους Ιερισσιώτες ήταν
ναύτες του Βασιλικού
Πολεμικού
Ναυτικού
της Μεγάλης Βρετανίας,
που εκείνες τις ημέρες
έκανε γυμνάσια στο Αιγαίο Πέλαγος. Ανάμεσά
τους υπήρχαν και στρατιωτικοί φωτογράφοι, οι
οποίοι απαθανάτισαν με
τον φωτογραφικό τους
φακό τις συγκλονιστικές
στιγμές που έζησαν οι
σεισμοπαθείς.
Στην Καβάλα, ο Δήμος
και το Επιμελητήριο
στάθηκαν δίπλα στους

κατοίκους της Χαλκιδικής. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να
στείλει οικονομική ενίσχυση, ενώ στο λιμάνι
της Καβάλας τις επόμενες ημέρες του σεισμού,
έφτασαν πολλά πλοία με
τραυματίες, αλλά και με
κατοίκους της περιοχής
που βρήκαν περίθαλψη
και καταφύγιο στη φιλόξενη Καβάλα.
Πολλά παιδιά φιλοξενήθηκαν στην Καβάλα
και φοίτησαν την χρονιά εκείνη στα σχολεία
της πόλης. Οι κάτοικοι
της πόλης μας παρά την
οικονομική κρίση συγκέντρωναν χρήματα, τρόφιμα και κλινοσκεπάσματα και τα έστελναν
στην γειτονική Χαλκιδική.
Άξιο λόγου είναι ότι τις
επόμενες μέρες του σεισμού
κυκλοφόρησαν
φήμες για νέο μεγάλο
σεισμό. Στην Καβάλα
πολλοί ήταν αυτοί που
είχαν στήσει σκηνές και
έμεναν έξω από τα σπίτια τους.

4
Αη Δημήτρη της Θεσσαλονίκης, όπως και την
κοινωνική πρόνοια του
κράτους).
Η
εταιρεία
BlaauwhoedenveemVriesseveem που είχε
αποθήκες τόσο στο Άμστερνταμ όσο και στο
Ρότερνταμ υπήρχε για
περισσότερους
από
τρεις αιώνες στην Ολλανδία, αλλά βομβαρδίστηκαν τον Μάιο του
1940 και χτίστηκαν εκ
νέου στην συνέχεια.

Στα μέσα Αυγούστου
του 1961 φθάνει στην
Καβάλα, από την Θεσσαλονίκη , η πόλη μας και η
ομορφιά της αποτυπώνονται στις εντυπώσεις
του , όπως και η φιλοξενία των ανθρώπων της.
Κολυμπάει στην Καβάλα,
αναφέρεται στα τοπικά
εδέσματα αλλά και στα
μεταφορικά μέσα που
τον …μεταφέρουν στους
επόμενους
σταθμούς
του, που είναι η Ξάνθη η
Κομοτηνή με προορισμό
την
Κωνσταντινούπολη. Στο ημερολόγιο που

ΕΝΑΣ ΦΑΛΕΛΟΣ ΑΠΟ
ΤΑ …ΠΑΛΙΑ
Ένας ..κιτρινισμένος φάκελος στο ebay που ..κοστίζει μερικά ευρώ ξεδιπλώνει μια ακόμα τοπική
ψηφίδα ιστορίας ..πριν
83 χρόνια και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου του 1939. Ο φάκελος
αυτός,
ταχυδρομείται
από την Καβάλα και από
την Καπνεμπορική εταιρεία “LEVY & Cie” με
προορισμό το Άμστερνταμ της Ολλανδίας και
συγκεκριμένα για τις
αποθήκες της εταιρείας
BlaauwhoedenveemVriesseveem .
Ο φάκελος και το περιεχόμενο του ελέγχεται
από την Υπηρεσία Προστασίας Εθνικού Συναλλάγματος, που έχει γραφείο στην Καβάλα.
Φτάνει στην Θεσσαλονίκη στις 25 Σεπτεμβρίου
και την ίδια μέρα , μάλλον αεροπορικώς, είναι
στην Αθήνα όπου σφραγίζεται και εκεί . Στην
Ολλανδία είναι στις 27
του μήνα. Έχει κοστίσει
33 δραχμές (από τις τιμές των γραμματοσήμων που τον συνοδεύουν που εικονίζουν τον
Δαίδαλο τον Ίκαρο , τον
Ερμή, τον Μέγα Αλέξανδρο αλλά και τον

5
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
O Άγγλος Mike Miller
πριν 62 χρόνια, νεαρός τότε, αποφασίζει
να γνωρίσει τον κόσμο
..περπατώντας σε δεκάδες κράτη στην Ευρώπη
αλλά και στην Τουρκία.

δημοσιεύει το 2006 έχει
όλες τις λεπτομέρειες
αλλά και μια όμορφη
φωτογραφία της Καβάλας.
*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπακοσμάς καταγράφει τη
νεότερη ιστορία της πόλη
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Οι λιμενικές εγκαταστάσεις και πορθμειακή
σύνδεση της Θάσου στο επίκεντρο
σου Ευανθία Αλατά και
ο Υποδιοικητής Ανέστης
Μουρατίδης.
Συζητήθηκαν αναλυτικά
ζητήματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής που αφορούν
τη Θάσο και ειδικότερα
θέματα που αφορούν τις
λιμενικές εγκαταστάσεις
αλλά και την πορθμειακή
διασύνδεση της Νήσου
με την ηπειρωτική Χώρα.
Συνάντηση του Δημάρχου Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη με τον Γενικό
Γραμματέα Αιγαίου &
Νησιωτικής Πολιτικής
Μανώλη Κουτουλάκη
Συνάντηση στο Γραφείο
του Δημάρχου Θάσου μεταξύ του Δημάρχου Θάσου
Λευτέρη Κυριακίδη και του
Γενικού Γραμματέα Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής

του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη,
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα
Αιγαίου και Νησιωτικής στο
Νησί της Θάσου.

Στην συνάντηση συμμε-

τείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου
Δημήτριος Μανίτσας, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου
Δημήτριος Πιπίνης, ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θάσου Κωνσταντίνος Μανίτσας, η Διοικητής του Α’
Λιμενικού Τμήματος Θά-

Ο Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλης Κουτουλάκης ανακοίνωσε την υπογραφή
απόφασης για την επιχορήγηση του Δήμου Θάσου μέχρι του ποσού των
198.400,00€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%, για την υλοποίηση
του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων εξω-

τερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου
Γεωργίου Θάσου (Φάση
Β’)», χρηματοδότηση που
αποτελεί συνέχεια επιχορήγησης 195.920,00 €
Δήμου Θάσου το 2021
για το έργο “Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
του οικισμού Αγίου Γεωργίου Θάσου ”(Φάση
Α’), έργο για το οποίο
έχει ήδη υπογραφεί η
σύμβαση και βρίσκεται
στο στάδιο της έναρξης
της υλοποίησής του.
Μετά το πέρας της συνάντησης ο Γ.Γ. Αιγαίου
& Νησιωτικής Πολιτικής
Μανώλης Κουτουλάκης
πραγματοποίησε περιοδεία σε λιμενικές εγκαταστάσεις της Θάσου.
Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου δήλωσε τα εξής:

Ικανοποίηση για την Καλοκαιρινή τουριστική κίνηση

Ικανοποιητική ήταν η
τουριστική κίνηση στη
Θάσο τους καλοκαιρινούς μήνες σύμφωνα
με τα όσα ανέφερε ο
πρόεδρος της ένωσης
ξενοδόχων
Θάσου
Πάρης Παρασχούδης.
Ο κ. Παρασχούδης ανέφερε πως αν και το
2022 δεν είναι μία καλή
χρονιά όσον αφορά τις
αφίξεις των επισκεπτών
στο νησί, η χρονιά ήταν
πάνω από τις προσδοκίες όλων. Άλλωστε το
2022 είναι μία μεταβατική χρονιά.
Σύμφωνα λοιπόν με τα
στοιχεία του λιμεναρχεί-

ου για τον Μάιο και τον
Ιούνιο, υπήρχε υστέρηση
επιβατικής κίνησης τον
Ιούνιο, σημαντική αύξηση γύρω στο 8,5% τον
Ιούλιο ενώ τον Αύγουστο τα στοιχεία έδειξαν
ότι ήταν περίπου ίδια με
το 2019. Αξίζει να σημειωθεί πως και ο Σεπτέμβριος θα είναι εξίσου και
αυτός στα ίδια επίπεδα
από άποψης αφίξεων με
το 2019.
Παράλληλα ο κ. Παρασχούδης αναφέρθηκε και
στις αφίξεις των τσάρτερ
στο αεροδρόμιο Μέγας
Αλέξανδρος της Καβάλας. «Εάν δεν έρθουν
αφίξεις στο αεροδρόμιο

δεν θα μπορέσουμε να
επιμηκύνουμε τη σεζόν»
τόνισε, ενώ παράλληλα
επεσήμανε, πως, παρατηρείται και το φαινόμενο συρρίκνωση της κίνησης τους δύο κυρίους
μήνες που είναι ο Ιούλιος
και ο Αύγουστος.

«Ευχαριστούμε
θερμά
τον Γενικό Γραμματέα
Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη για την επίσκεψη του στον τόπο μας.
Το ενδιαφέρον για την
Θάσο του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη
Πλακιωτάκη και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής είναι και συνεχές και
έμπρακτο.
Η συνεργασία του Δήμου
Θάσου με το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι στενή
και διαρκής με γνώμονα
την επίλυση σημαντικών
προβλημάτων προς όφελος των κατοίκων και
των επισκεπτών του τόπου μας».
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Ψήφισμα-απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Να είναι ελεύθερη η διέλευση των Καβαλιωτών
από τα νέα διόδια
Το ψήφισμα αφορά και
στα μετωπικά και στα
πλευρικά διόδια στα
Άσπρα
Χώματα-Πίεση
προς τους βουλευτές του
Νομού να λάβουν σοβαρά υπόψιν τις ενστάσεις
για τα διόδια

οποία θα λειτουργήσουν
στα Άσπρα Χώματα, στην
ανατολική πλευρά της πόλης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία κατά τη συνεδρίαση
του Σώματος το βράδυ της
Πέμπτης 22 Σεπτεμβρίου
2022.

Ψήφισμα-απόφαση
του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Καβάλας για την ελεύθερη διέλευση των κατοίκων
του Δήμου Καβάλας τόσο
από τα μετωπικά όσο και
από τα πλευρικά διόδια τα

Με το ψήφισμα καλούνται
και οι βουλευτές του Νομού να πάρουν θέση και
κυρίως, να πιέσουν για να
γίνει δεκτό το αίτημα από
την Εγνατία Οδό ΑΕ, ώστε
να χορηγηθεί μια κάρτα

για την ελεύθερη διέλευση
των κατοίκων του Δήμου
από τα διόδια, τα οποία επί
της ουσίας τοποθετούνται
εντός του Δήμου.
Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας «Λαϊκή Συσπείρωση»,
Χρήστος Ποτόλιας, ήταν
αρνητικός στο ψήφισμα,
καθώς, όπως είπε, «νομιμοποιεί τη φιλοσοφία των
διοδίων».

ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας

15 κομματικά στελέχη δήλωσαν «παρών» για
τις επερχόμενες εκλογές
θεσιμότητας αφορούσαν
τυχόν πρόωρες εκλογές
- Αν οι εκλογές γίνουν
στο τέλος της 4ετιας η
διαδικασία θα επαναληφθεί

Μεγάλο το ενδιαφέρον
για να ενταχθούν στο

ψηφοδέλτιο της Καβάλας - Οι αιτήσεις δια-

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική
Συμμαχία
κάλεσε κομματικά στελέχη
από όλη την Ελλάδα να
αποστείλουν είτε μέσω των
κομματικών οργανώσεων
είτε απευθείας, αιτήσεις
διαθεσιμότητας, έτσι ώστε
αυτές να αξιολογηθούν και
σύντομα να ανακοινωθούν

τα οριστικά ψηφοδέλτια,
προκειμένου για την Καβάλα η εξάδα των υποψηφίων.

Η καταληκτική ημερομηνία εξέπνευσε πριν
από έναν περίπου μήνα
και σύμφωνα με πληροφορίες από την Καβάλα
εκδήλωσαν ενδιαφέρον
15 κομματικά στελέχη,
μεταξύ αυτών και ο πρ.
βουλευτής
Δημήτρης
Εμμανουηλίδης, ο Γιώργος Καρατσιουμπάνης, ο
Γρηγόρης Ιωσηφίδης, ο

Δημήτρης Λυμπεράκης,
ο Σωτήρης Σωτηριάδης,
ο Σταμάτης Σοφιανόπουλος, καθώς οι κυρίες: Τάνια Ελευθεριάδου,
εν ενεργεία βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, Αθηνά Παναγιωτίδου και Ζωή Χωματά. Οι αιτήσεις εστάλησαν στο πλαίσιο της
μέγιστης προεκλογικής
ετοιμότητας που έπρεπε
να επιδείξει το κόμμα της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την περίπτωση που ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης
ανακοίνωνε
πρόωρες
εκλογές.
Με δεδομένο όμως ότι
πιθανότατα η κυβέρνηση
θα εξαντλήσει τη θητεία
της και οι εκλογές θα διεξαχθούν το πιθανότερο
την Άνοιξη, σύμφωνα με
τις ίδιες πληροφορίες,
αυτές οι αιτήσεις δεν θα
ληφθούν υπόψη, αλλά
θα ζητηθεί να αποσταλούν νέες αιτήσεις διαθεσιμότητας.

Λαϊκή Συσπείρωση

Διοίκηση και αντιπολίτευση φέρνουν
«πανάκριβα σκοτάδια» για τον λαό της Καβάλας
λας

Ανακοίνωση της παράταξης του Δημοτικού
Συμβουλίου
Καβάλας
για την «"εξοικονόμηση"
ενέργειας με τη μέθοδο
ΣΔΙΤ»
Για «ένα ακόμη βήμα στην
ιδιωτικοποίηση ανταποδοτικών-αντιλαϊκών υπηρεσιών με οδυνηρές συνέπειες
για τις λαϊκές οικογένειες με την “εξοικονόμηση”
ενέργειας με ΣΔΙΤ» κάνει
λόγο με ανακοίνωσή της η
παράταξη του Δημοτικού
Συμβουλίου Καβάλας, Λαϊκή Συσπείρωση, τονίζοντας
μεταξύ άλλων ότι η Διοίκηση του Δήμου Καβάλας,
«συνεπικουρούμενη ουσιαστικά από την αντιπολίτευση», φέρνει «πανάκριβα
σκοτάδια για τους δημότες
και τον Δήμο».
Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Καβά-

Ζοφερότερο μέλλον για
τον λαό της Καβάλας
προγραμματίζει η διοίκηση, συνεπικουρούμενη
ουσιαστικά από την αντιπολίτευση, με τα σχέδια
της για «εξοικονόμηση
ενέργειας». Ταυτισμένη
πλήρως με την κυβερνητική πολιτική, αλλά και
τις ντιρεκτίβες της ΕΕ,
πάει ένα βήμα παραπάνω, παραδίνοντας τις
αντιλαϊκές ανταποδοτικές υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού, με τη μέθοδο
ΣΔΙΤ, στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Οδυνηρές θα είναι
οι συνέπειες για τα λαϊκά
νοικοκυριά με αυξήσεις
στα ανταποδοτικά τέλη.
Αντί να ενισχυθούν οι
δημοτικές
υπηρεσίες
με προσωπικό -ρημαγμένες από την πολιτική ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ
και τοπικών κολαούζων
τους- για να αναλάβουν
το έργο της ενεργειακής
αναβάθμισης, και με την
αναγκαία κρατική χρηματοδότηση να «φωτιστούν» τα σκοτάδια της

πόλης και των χωριών,
επιλέγουν τη ληστρική
μέθοδο των ΣΔΙΤ, όπου
ο λαός πληρώνει διπλά
και τριπλά, είτε άμεσα με
την τοπική και κρατική
φορολογία είτε έμμεσα
από τον κρατικό προϋπολογισμό
-χρήματα
πάλι του λαού- για να
«φωτιστούν» οι τσέπες
κεφαλαιοκρατών.
Είναι βέβαιο ότι η αύξηση της ακρίβειας οφείλεται στις κατευθύνσεις
της ΕΕ, που υπηρετούν
τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, σε
βάρος των λαών της
Ευρώπης. Η μετατροπή
των καυσίμων και του
ηλεκτρικού
ρεύματος
σε πανάκριβα εμπορεύματα είναι αποτέλεσμα
της
«απελευθέρωσης
της αγοράς Ενέργειας»,
όπως το Χρηματιστήριο
Ενέργειας, η «πράσινη
μετάβαση», με το εμπόριο ρύπων που υπονόμευσε τη λιγνιτική
παραγωγή. Γι’ αυτό ετοιμάζονται για περικοπές
στην ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών,

ενώ φορτώνουν τον λαό
μας και τους άλλους λαούς της Ευρώπης με νέα
δάνεια για να δώσουν
κάποιες επιδοτήσεις.
Οι λογαριασμοί του
ηλεκτρικού είναι κυριολεκτικά τραγικοί για εργαζόμενους, για μικρές
επιχειρήσεις, για τους
φτωχούς αγρότες αλλά
και για τη λειτουργία του
Δήμου.
Ο ενεργειακός σχεδιασμός που γίνεται με
κριτήριο το πόσο θα
κερδίσει ο κάθε επενδυτής, η κυριαρχία των
πανάκριβων ΑΠΕ και της
ηλεκτροπαραγωγής με
φυσικό αέριο, ήρθαν να
αντικαταστήσουν τα λιγνιτικά εργοστάσια, που
για δεκαετίες παρήγαγαν
σχετικά φθηνό ρεύμα.
Οι επόμενοι μήνες θα
είναι ακόμα χειρότεροι.
Τον χειμώνα που έρχεται οι εργαζόμενοι θα
βιώσουν μαζική αδυναμία θέρμανσης, διακοπές
ηλεκτρικού ρεύματος και
οι υπέρογκες τιμές σε

αγαθά πρώτης ανάγκης
-που είναι δύο όψεις του
ίδιου νομίσματος- θα
πολλαπλασιαστούν. Τα
μέτρα ανακούφισης, είναι παραπάνω από φανερό ότι ελάχιστα μπορεί
να ανακουφίσει τους εργαζόμενους. Το ύψος του
«πακέτου», ακόμα και αν
φθάσει τελικά τα 5,5 δισ.
ευρώ που διατείνονται,
μεταφράζεται περίπου
σε 500 ευρώ ανά άτομο.
Επιπλέον ούτε κουβέντα
για έκτακτη οικονομική
ενίσχυση των δήμων για
να ανταπεξέλθουν στα
έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος.
Μόνο οι προτάσεις της
Λαϊκής Συσπείρωσης δίνουν απαντήσεις:
* απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας
-όπως ο λιγνίτης και άλλες- με περιβαλλοντικούς όρους, κόντρα στις
δεσμεύσεις της ΕΕ για
την «πράσινη ανάπτυξη»
και το εμπόριο ρύπων
* Κατάργηση του Χρημα-

τιστηρίου Ενέργειας
* Απόσυρση της χώρας
από τις κυρώσεις της ΕΕ
προς τη Ρωσία, που τελικά τις πληρώνει ο λαός,
οι εφοπλιστές θησαυρίζουν από τη μεταφορά
του πανάκριβου αμερικανικού LNG
* Κατάργηση του Ειδικού
Φόρου
Κατανάλωσης
και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια
* Γενναία μείωση και
πλαφόν στην τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος και
του φυσικού αερίου
* Κατάργηση της χρέωσης του χαρατσιού των
ΑΠΕ στους λογαριασμούς ρεύματος
Με αυτές τις προτάσεις,
σε αυτό το διεκδικητικό
δρόμο πρέπει να πορευτεί η λαϊκή συμμαχία. Οι
προτάσεις της διοίκησης δεν εξασφαλίζουν
εξοικονόμηση ενέργειας
προς όφελος δημοτώνΔήμου. Το μόνο που θα
καταφέρουν είναι «πανάκριβα σκοτάδια» για
τους δημότες…
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“SEREXPO” 2022

Λαμπερά εγκαίνια στο Επιχειρηματικό
Πάρκο SEREXPO-«Χρήστος Μέγκλας»
Εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου,
θεσμικοί φορείς αλλά
και στελέχη του κλάδου,
έδωσαν το «παρών» στα
εγκαίνια της “SEREXPO”
2022, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα
αισιοδοξίας για το μέλλον.

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας που ανέστειλαν τις
εκδηλώσεις της SEREXPO
και τον εμπνευστή της Χρήστο Μέγκλα να έχει φύγει
πρόωρα και άδικα από τη
ζωή,
πραγματοποιηθηκε
η έναρξη του «κορυφαίου
επιχειρηματικού γεγονότος
των Σερρών.

Η SEREXPO 2022 ανοιξε την «αυλαία» της, στο
Επιχειρηματικό
Πάρκο
SEREXPO-«Χρήστος Μέγκλας», στο πρώην Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, την
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου
και θα διαρκέσει έως την
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου.

Το Υπουργείο Ενέργειας προτείνει

23 τρόποι για μικρότερη οικιακή κατανάλωση ενέργειας
τους από έπιπλα

3. Σ τ ε γ α ν ο π ο ι ο ύ μ ε

Απομονώνουμε χώρους
που δε χρησιμοποιούνται, κλείνουμε... γρήγορα την πόρτα του ψυγείου και πλένουμε τα
ρούχα σε χαμηλή θερμοκρασία: Ένας πλήρης
οδηγός εξοικονόμησης
ενέργειας 23 σημείων

νέα θερμομονωτικά-ενεργειακά και η τοποθέτηση
ηλιακού θερμοσίφωνα.

Έναν πλήρη οδηγό εξοικονόμησης ενέργειας 23
σημείων κοινοποίησε το
Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ώστε τα νοικοκυριά να μειώσουν όσο
το δυνατόν περισσότερο
την κατανάλωση ενέργειας
και συνεπώς το κόστος το
οποίο επιφέρει αυτή στην
τσέπη των καταναλωτών.

που δε χρησιμοποιούνται: Κλείνουμε τα
σώματα θέρμανσης
και τις εσωτερικές
πόρτες (εάν υπάρχουν) που οδηγούν
σε διαδρόμους ή κοντά σε σκάλες. Έτσι,
κλείνουμε τις φυσικές διόδους αέρα,
ώστε να μην μπορούν να λειτουργήσουν ως καμινάδες,
επιτρέποντας στο ζεστό αέρα να διαφύγει μέσα από το σπίτι
2. Ελεύθερα θερμαντικά σώματα: Τα θερμαντικά σώματα δεν
πρέπει να είναι σκεπασμένα, π.χ. με καλύμματα, ή να εμποδίζεται η απόδοσή

Οι προτάσεις αφορούν σε
πολλές καθημερινές συνήθειες, όπως την απομόνωση χώρων που δε
χρησιμοποιούνται,
το…
γρήγορο κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου, μέχρι και
το πλύσιμο των ρούχων
στο πλυντήριο σε χαμηλή
θερμοκρασία, αλλά και σε
ευρύτερες
παρεμβάσεις,
όπως είναι η αντικατάσταση των κουφωμάτων με

Οι οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

1. Απομόνωση χώρων

πόρτες και παράθυρα: Τοποθετούμε
μονωτικές ταινίες ή
κουρτίνες. Σύμφωνα
με μελέτες (DOE),
όταν τραβηχτούν, οι
κουρτίνες μπορούν
να μειώσουν την
απώλεια θερμότητας
από ένα ζεστό δωμάτιο έως και 10%.
Επίσης,
μπορούμε
να βάλουμε μεμβράνες σε παράθυρα
και μπαλκονόπορτες
ή μόνο σε δωμάτια
που δεν χρησιμοποιούμε
4. Ελέγχουμε το μονωτικό λάστιχο στις
πόρτες ψυγείων, καταψυκτών και φούρνων, ώστε να κάνει
καλή επαφή και να
μην υπάρχει απώλεια ενέργειας (απώλεια ψύξης)
5. Περιορίζουμε
τη
διάρκεια που αφήνουμε ανοιχτή την
πόρτα του ψυγείου:
Με αυτόν τον τρόπο
ελαχιστοποιούμε τον
χρόνο
ανάκτησης
θερμοκρασίας (απώλεια ψύξης, φως ψυγείου) με συνέπεια
να μειώνεται η κατανάλωση από τη λειτουργία του μοτέρ
6. Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη:
• Του συστήματος ψύ-

ξης ψυγείων και καταψυκτών σε μεγαλύτερη θερμοκρασία
• Του θερμοσίφωνα σε
χαμηλότερες θερμοκρασίες
• Του
aircondition
(εάν το αφήνουμε
ανοικτό) κατά τις
ώρες απουσίας μας
από το σπίτι σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Επίσης κατά τη
διάρκεια του ύπνου
μπορούμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία έως και 2 βαθμούς
7. Τοποθέτηση των οικιακών
συσκευών
(π.χ. ψυγείου, καταψύκτη και στεγνωτηρίου ρούχων) μακριά
από εστίες θέρμανσης
8. Πλένουμε τα ρούχα
μας στο πλυντήριο
ρούχων σε χαμηλή
θερμοκρασία
9. Κλείσιμο συσκευών
όταν είναι σε κατάσταση αναμονής
(stand-by)
10. Όταν δεν χρησιμοποιούμε το τζάκι, η
καμινάδα πρέπει να
είναι κλειστή από το
κλείστρο της
11. Κλείνουμε τον φούρνο μας 10-15 λεπτά
πριν τελειώσει το
μαγείρεμα,
καθώς
η θερμότητα που
υπάρχει επαρκεί για
να ετοιμαστεί το φα-

γητό μας

12. Τα μαγειρικά σκεύη

πρέπει να εφαρμόζουν καλά στα μάτια
της κουζίνας
13. Όπου είναι εφικτό
όταν μαγειρεύουμε
χρησιμοποιούμε χύτρα ταχύτητας
14. Χαμηλώνουμε
τη
φωτεινότητα
όσο
μπορούμε στις συσκευές με οθόνη (π.χ.
Η/Υ, τηλεοράσεις)
15. Εγκατάσταση προγρ α μ μ α τ ι ζ ό μ ε ν ο υ
θερμοστάτη: Ένας
προγραμματιζόμενος
θερμοστάτης επιτρέπει τον προκαθορισμό διαφορετικών
θερμοκρασιών για
διαφορετικές ώρες
της ημέρας. Ένας
προγραμματιζόμενος
θερμοστάτης εξοικονομεί χρήματα τόσο
για κλιματισμό όσο
και για θερμότητα.
16. Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά
σώματα: Επιτρέπουν
την αυτόματη ρύθμιση της ροής του ζεστού νερού ανάλογα
με την επιθυμητή
θερμοκρασία
του
κάθε χώρου ξεχωριστά. Η τοποθέτηση
τους γίνεται τοπικά
επάνω σε κάθε θερμαντικό σώμα ξεχωριστά και ρυθμίζουν
προοδευτικά τη ροή

του ζεστού νερού.
Έτσι κάθε θερμαντικό σώμα γίνεται
ανεξάρτητο και απομονώνεται αυτόματα
όταν επιτευχθεί η
επιθυμητή
θερμοκρασία, τη στιγμή
που οι υπόλοιποι
χώροι που έχουν
ανάγκη θέρμανσης
συνεχίζουν να λειτουργούν
17. Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης
στον λέβητα
18. Συντήρηση συστήματος θέρμανσης/
ψύξης, π.χ. λέβητα,
αντλιών θερμότητας,
κλιματιστικών
19. Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
20. Αντικατάσταση συσκευών με συσκευές
υψηλής ενεργειακής
απόδοσης βάσει του
πλαισίου
ενεργειακής σήμανσης και
των προδιαγραφών
EnergyStar
21. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού
με τεχνολογία led
22. Αντικατάσταση των
υπαρχόντων κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά-ενεργειακά
23. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής
διαχείρισης
Πηγή: voria.gr
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Ο

ι πιο καλοί και δυναμικοί μαθητές θέλουν
να ξεχωρίζουν και να
γίνονται συνεχώς καλύτεροι.
Στόχος τους είναι πάντα να
θριαμβεύουν στα διαγωνίσματα και διεκδικούν άριστες γραπτές και προφορικές
επιδόσεις.
Υπάρχει περίπτωση
να είναι πρόβλημα ένας μαθητής που θέλει να είναι άριστος;
Το πρόβλημα ξεκινάει
όταν ο μαθητής αποκτά εμμονή με την αριστεία καθώς
τα κίνητρα ή/και η μέθοδός
του για να επιτύχει τις άριστες επιδόσεις του, είναι λάθος.
Καθημερινά
συναντούμε μαθητές που ήδη
από το Δημοτικό μας εξομολογούνται ότι οι γονείς
τους, τους πιέζουν να παίρνουν καλούς βαθμούς στο
σχολείο. Τα παιδιά αυτά
όταν αποκτούν ένα κακό ή
μέτριο βαθμό διαπιστώνουμε ότι δεν στενοχωριούνται
για τις επιδόσεις τους αλλά
για το πώς θα το ανακοινώΑπό τη
σουν στους γονείς τους. Συνήθως τα παιδιά αυτά δεν
Βασιλειάδου Βασιλική
έχουν στόχους, τα βρίσκουν
• Mαθηματικός
όλα μάταια και είναι αρκετά
μπερδεμένα σχετικά με την
• Κάτοχος Master in Education-Roehampton University
επαγγελματική τους πορεία.
• Τ.β. Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης
Συνήθως λένε αρκετά ψέμα• Διευθύντρια σπουδών στα φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ Καβάλας τα στους γονείς και τους φίλους τους για να αποφύγουν
• Μέλος του Δ.Σ. Μαθηματικής εταιρίας
την επίπληξη και την απογοήτευση τους και είναι ιδιαίτεΜε τη στήλη αυτή είμαι στη διάθεσή σας να ρα ανασφαλή.

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

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και τα παιδιά
που θέλουν να είναι πάντα
οι καλύτεροι στο σχολείο και
αντιμετωπίζουν αρκετά οδυνηρά τις περιπτώσεις που μικρά τους λαθάκια, τους στερούν το ‘’απόλυτο άριστα’’.

‘’Είναι αναγκαίο λοιπόν να μάθουμε να
‘’διαβάζουμε΄΄ τις κινήσεις και
τις συμπεριφορές των
παιδιών/
μαθητών
μας..’’
λουθούν.
Είναι αναγκαίο λοιπόν να μάθουμε να ‘’διαβάζουμε΄΄ τις κινήσεις και τις
συμπεριφορές των παιδιών/
μαθητών μας. Έτσι θα μπορούμε εύκολα να αντιλαμβανόμαστε πότε χάνεται το
μέτρο. Πρέπει ένα παιδί να
αποκτήσει στόχους και να
του εξηγήσουμε το ρόλο του
σχολείου, τη σπουδαιότητά
του και πως η επιτυχία του
σε αυτό του προσφέρει ένα
εισιτήριο για να μπορέσει να
πραγματοποιήσει τα όνειρά
του. Για να πραγματοποιηθούν όμως αυτά τα όνειρα,
πρέπει να διαβάζει ισορρο-

πημένα, σωστά, ποιοτικά και
με μέτρο.
Μας ρωτάτε, απαντούμε…
Η κυρία Ε.Τ. ρωτάει:
‘’Είμαι μητέρα δύο παιδιών 5
και 10 ετών. Το μεγάλο μου
παιδί είναι αρκετά ανταγωνιστικό και δεν δέχεται να του
κάνω ούτε εγώ, ούτε η δασκάλα του διορθώσεις εύκολα.
Είναι φυσιολογικό ή θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στο
μέλλον;..’’
Αγαπητή κυρία,
Το να είναι ένα παιδί ανταγωνιστικό είναι καλό
και θα το βοηθήσει να καταξιωθεί εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά στο μέλλον.
Φυσιολογικό δεν είναι, όταν
γίνεται σε υπερβολικό βαθμό.
Αυτό πολλές φορές δηλώνει
ανασφάλεια και ότι προσπαθεί να ξεχωρίσει και να είναι το κέντρο της προσοχής
του περίγυρού του. Επίσης,
σε τέτοιες περιπτώσεις καλό
είναι να επιβραβεύουμε ένα
άριστο παιδί αλλά να το ενθαρρύνουμε να τολμάει να
κάνει και λάθη καθώς δεν θα
το αγαπάμε ή θα το εκτιμάμε
λιγότερο. Έτσι, μπορούμε να
του εξηγήσουμε ότι και με τα
λαθάκια μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, όπως και να
του καλλιεργήσουμε το σεβασμό στους πιο αδύναμους
συμμαθητές του με τους
οποίους καλείται να συνεργαστεί στη καθημερινότητά
του.
Ευχές για επιτυχία

Τα παιδιά αυτά εί8.9.1944 Εκτελείται στο Χαϊδάρι από τους Γερμανούς η
ναι
αρκετά
αγχώδη, πολλές
ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής ορφορές
αντιμετωπίζουν
ψυγάνωσης ‘’Μπουμπουλίνα’’. Ένα ακόμα έγκλημα των Γερμαχοσωματικά
προβλήματα,
νών λίγες μέρες πριν αποχωρήσουν από την Αθήνα.
διαβάζουν και κουράζονται
υπερβολικά, γίνονται αρκε9.9.1941 Ιδρύεται στην Αθήνα ο ΕΔΕΣ με αρχηγό τον
στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα. Ο ΕΔΕΣ συνέβαλε απο- τά αντικοινωνικά και ανταφασιστικά στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Οι ισχυρές γωνιστικά και πολλές φορές
αντάρτικες ομάδες που συγκρούστηκαν νικηφόρα με τους γίνονται υποψήφια θύματα
κατακτητές στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία. Συνερ- ‘’bullying’’ με όλες τις τραυγάστηκε στενά με το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατο- ματικές συνέπειες που ακολής 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…

‣ Διαβάσαμε και αυτά...
Έτσι πέθανε το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα

ΘΑΛΗΣ

Ο Μέγας Θεοδόσιος μπορεί να απαγόρευσε τη λατρεία των Θεών του Ολύμπου, ο Ιουστινιανός
όμως έκλεισε το 529 την Ακαδημία Αθηνών και απαγορεύει τη διδασκαλία της φιλοσοφίας σε όλη
την επικράτεια.

Ερώτησαν κάποτε το Θαλή.
‘’Τι είναι το αραιότατον;’’ Και εκείνος απάντησε:

Στην Αθήνα του Πλάτωνα και του Δημοσθένη επαναλειτούργησε πανεπιστήμιο μόλις το 1840, μετά
δηλαδή 13 αιώνες.

‘’ Ο Θεός διότι είναι αγέννητος, δεν έχει αρχή’’
Στην ερώτηση:
‘’ Τι είναι το μέγιστον;’’, απάντησε:
‘’ Ο χώρος, διότι όλα τα άλλα περιέχει ο κόσμος. Ο χώρος
όμως περιέχει τον κόσμο’’

Στον Ιουστινιάνειο Κώδικα υπάρχουν εκφράσεις όπως ‘’Ελληνική πλάνη’’, ‘’ Νόσος της Ελληνικής
μανίας’’, ‘’Ελληνική ψευδοδοξία’’ κ.λ.π. Οι τελευταίοι 7 σοφοί καθηγητές της Ακαδημίας Αθηνών
κατέφυγαν στον Πέρση Βασιλιά Χοσρόη τον Α’ όμως ο Ιουστινιανός καθιέρωσε την ελληνική γλώσσα ως επίσημη του Βυζαντίου. Μυστήρια!
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Ο CEO της Fraport-Greece

Δεν αρκούν τα καλά ξενοδοχεία και αεροδρόμια
ρίζεστε;

Χρειάζονται ανάλογες
υποδομές και υπηρεσίες, λέει ο διευθύνων
σύμβουλος της FraportGreece, Αλεξάντερ Τσινέλ
«Οι ταξιδιώτες στο μέλλον δεν θα συγχωρούν
την απουσία υποδομών και
ολοκληρωμένων πολιτικών
βιωσιμότητας στους προορισμούς που επισκέπτονται». Αυτό εξηγεί μιλώντας στην «Κ» ο διευθύνων
σύμβουλος της FraportGreece, Αλεξάντερ Τσινέλ,
επισημαίνοντας ότι σε αρκετά ελληνικά νησιά –και
όχι μόνο– οι εξαίρετες ξενοδοχειακές υποδομές και
τα εκσυγχρονισμένα αεροδρόμια δεν συνοδεύονται
και από τις ανάλογες υποδομές και υπηρεσίες.

– Ο Ιούλιος ξεπέρασε κατά
10% την επιβατική κίνηση
του αντίστοιχου μήνα του
2019 και ο Αύγουστος κατά
11%. Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο, καθώς τις πρώτες δύο
εβδομάδες εμφανίζεται αυξημένη κατά 8,5% σε σχέση
με το αντίστοιχο δεκαπενθήμερο του 2019. Με αυτά
τα δεδομένα το 2022 από
τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα εμφανίζεται
2,8% υψηλότερα από την
ίδια περίοδο του 2019. Και
αυτό, ενώ τους πρώτους
μήνες φέτος, λόγω των
περιορισμών στις μετακινήσεις διεθνώς, το πτητικό
έργο ήταν ιδιαίτερα μειωμένο. Είναι σίγουρο πως
πρόκειται για μια ιδιαίτερα
καλή χρονιά, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη βαθιά
ύφεση που προκάλεσε η
πανδημία τα δύο προηγούμενα χρόνια. Καλύπτεται
όμως η ύφεση αυτή από
τους καλοκαιρινούς κυρίως
προορισμούς.
– Τι περιμένετε για τους
επόμενους μήνες μέχρι
την εκπνοή του 2022;

Αναγνωρίζει το πρόβλημα
του υπερτουρισμού, αποκαλύπτει τις επιδόσεις –
ρεκόρ της φετινής χρονιάς,
περιγράφει τη συμμετοχή
του ομίλου του στην προσπάθεια για επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου
και κατά τους χειμερινούς
μήνες και αποκαλύπτει τα
μελλοντικά σχέδια για τα
14 περιφερειακά αεροδρόμια, όπως και το πλάνο για
την περαιτέρω μείωση του
αποτυπώματός τους στο
περιβάλλον.

– Προφανώς και κατά την
κορύφωση της σεζόν τον
Αύγουστο οι επιδόσεις
ήταν εξαιρετικά δυναμικές.
Ωστόσο το momentum συνεχίζεται, όπως δείχνουν τα
στοιχεία του Σεπτεμβρίου,
αλλά και με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη
στιγμή και για το επόμενο
δίμηνο, δηλαδή τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Πιστεύουμε πως θα έχουμε
μια καλή ανοδική χρονιά,
έπειτα από δύο πραγματικά
δύσκολα χρόνια.

Δεν κρύβει επίσης το ότι
η μητρική εταιρεία της
Fraport-Greece, η Fraport
AG, αξιολογεί τις προοπτικές περαιτέρω επέκτασης
στην Ελλάδα ενδεχομένως
με τη συμμετοχή της (και όχι
της Fraport-Greece, που
δεν επιτρέπεται συμβατικά
να διεκδικήσει άλλες παραχωρήσεις) σε μελλοντικούς
διαγωνισμούς αξιοποίησης
των υπολοίπων 22 περιφερειακών αεροδρομίων.

– Η κυβέρνηση και ειδικότερα το υπουργείο
Τουρισμού έχουν λανσάρει ένα πρόγραμμα
συνδιαφήμισης για τον
χειμώνα με ξένες αεροπορικές και τουριστικά
γραφεία. Πιστεύετε πως
θα φέρει καρπούς;

Οσον αφορά τις προοπτικές για τη διεθνή επιβατική
κίνηση κατά το 2023 εμφανίζεται επιφυλακτικός, δεδομένου ότι η ενεργειακή
κρίση, ο πληθωρισμός και
η επακόλουθη διάβρωση
της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και του διαθέσιμου εισοδήματος ενδέχεται
να κάμψουν τη ζήτηση για
ταξίδια. Παράλληλα όμως
παραμένει και συγκρατημένα αισιόδοξος, καθώς,
όπως αναφέρει, η Ελλάδα
έχει αποδείξει ότι μπορεί
να ανοίγεται σε νέες αγορές, όπως αποδεικνύει το
γεγονός πως όλες οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες
των κρατών του Περσικού
Κόλπου πετούν πλέον προς
ελληνικούς προορισμούς.
– Πώς διαμορφώνεται η
επιβατική κίνηση μέχρι
και αυτή τη στιγμή στα
αεροδρόμια που διαχει-

– Συνεργαζόμαστε με την
κυβέρνηση στο πλαίσιο
αυτής, αλλά και άλλων
πρωτοβουλιών για την
επιμήκυνση της περιόδου.
Παράλληλα έχουμε και το
δικό μας πρόγραμμα κινήτρων προς τις ξένες αεροπορικές, προκειμένου να
διατηρήσουν πτητικό έργο
και κατά τους χειμερινούς
μήνες. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την
εξέλιξή του.
– Πώς εξηγείτε τις επιδόσεις αυτές της Ελλάδας,
που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις καλύτερες από αυτές των
ανταγωνιστριών χωρών;
– Η Ελλάδα έχει αποδείξει
πως διαθέτει μια τρομερή θέληση να προχωράει
μπροστά. Ξεπέρασε δύσκολες κρίσεις και συνεχίζει
να εξελίσσεται. Το brand
name Ελλάδα έχει κερδίσει
σημαντική αναγνώριση διεθνώς και επιπλέον βλέπουμε πως παρά το γεγονός
πως κάποιες αγορές, όπως

η ρωσική, ήταν φέτος κλειστές –κάτι που επηρέασε το
εύρος της ανάκαμψης του
αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης– προσελκύει πτήσεις από νέες αγορές. Είναι
ίσως χαρακτηριστικό πως
φέτος στα περιφερειακά
αεροδρόμια είχαμε πτήσεις
από όλες σχεδόν τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες
των κρατών του Περσικού
Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Σαουδικής
Αραβίας.

βάλλοντος εν γένει. Ειδικά
οι συνειδητοποιημένοι ταξιδιώτες, όπως αυτοί που
έχει αρχίσει να προσελκύει
η χώρα και οι οποίοι έχουν
και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τις τοπικές
οικονομίες, αλλά και την
ελληνική οικονομία στο σύνολό της.

Οι τουρίστες δεν θα συγχωρούν την απουσία
υποδομών και δράσεων
βιωσιμότητας για την
προστασία του περιβάλλοντος.

– Πολλά έχουν δικές τους
μονάδες διαχείρισης λυμάτων και αποβλήτων ή
είναι συνδεδεμένες με παρόμοιες τοπικές υποδομές.
Παράλληλα έχουμε προχωρήσει και θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο
στην εφαρμογή πολιτικών
ενεργειακής εξοικονόμησης, παρά το γεγονός πως
διαχειριζόμαστε μεγαλύτερους όγκους ταξιδιωτικής
κίνησης. Θεωρούμε επίσης
την αισθητική ενσωμάτωσή
τους στα χαρακτηριστικά
του κάθε προορισμού καίριας σημασίας. Επιπλέον θα
ξεκινήσουμε την ανάπτυξη
μεγάλου φωτοβολταϊκού
πάρκου στο αεροδρόμιο
της Θεσσαλονίκης όπου
υπάρχει και ο διαθέσιμος
χώρος, ενώ θα συνεχίσουμε όπου αυτό επιτρέπεται
από τον χώρο αλλά και τη
διασύνδεση με το δίκτυο
της ηπειρωτικής χώρας.
Οσον αφορά τον στόλο των
οχημάτων που χρησιμοποιούμε στα αεροδρόμια, έχει
αρχίσει ήδη η διαδικασία
αντικατάστασής τους με
ηλεκτροκίνητα, ενώ έχουμε
δώσει σχετικές συστάσεις
και στις εταιρείες επίγειας
εξυπηρέτησης που χρησιμοποιούν τον δικό τους
εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε σε πλήρη συμμόρφωση με όλους
τους ευρωπαϊκούς και
εθνικούς στόχους για τον
περιορισμό των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα.

– Οι αυξημένοι αριθμοί των
διεθνών επισκεπτών της
χώρας, όμως, έχουν επιβαρύνει πολλούς προορισμούς και προκαλούν
ήδη αντιδράσεις τόσο
από τους κατοίκους τους
όσο και από Ελληνες
ταξιδιώτες, οι οποίοι
βλέπουν τους παραδοσιακούς νησιωτικούς προορισμούς να γίνονται
λίαν ακριβοί γι’ αυτούς.
Πώς τοποθετήστε απέναντι σ’ αυτήν την πραγματικότητα;
– Αδιαμφισβήτητα ο υπερτουρισμός είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε δει
και σε άλλους προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη
ή η Βενετία. Η απάντηση
στο πρόβλημα του υπερτουρισμού βρίσκεται στη
σωστή διαχείριση των προορισμών, στην ανάπτυξη
του τουρισμού με σταθερό
και βιώσιμο τρόπο, στην
επιμήκυνση της σεζόν και
βέβαια στη δημιουργία των
κατάλληλων
υποδομών.
Και όταν λέμε υποδομές
δεν εννοούμε μόνο ξενοδοχεία και αεροδρόμια,
αλλά και οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών
και υγρών αποβλήτων και
βεβαίως βιώσιμης ενεργειακής επάρκειας. Σε αυτό
το μέτωπο γίνεται πρόοδος, αλλά μένουν πολλά
ακόμη να γίνουν. Από την
πλευρά μας γίνεται μεγάλη προσπάθεια η αυξημένη
ταξιδιωτική κίνηση να μην
επιβαρύνει τους προορισμούς. Για παράδειγμα, στη
Ρόδο δουλέψαμε φέτος
πολύ και με την περιφέρεια
και με τον δήμο για τη διαχείριση των αφίξεων και
των αναχωρήσεων λεωφορείων προς και από το
αεροδρόμια, ώστε να μη
δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα και συνωστισμοί.
– Μιλήσατε για βιωσιμότητα. Πόσο επηρεάζει τα
ταξίδια;
– Η βιωσιμότητα των προορισμών αποτελεί «κλειδί» για τη μελλοντική τους
ανάπτυξη. Ξέρετε, στο μέλλον οι τουρίστες δεν θα
συγχωρούν την απουσία
υποδομών και ολοκληρωμένων πολιτικών βιωσιμότητας στη διαχείριση της
ενέργειας, των αποβλήτων,
αλλά και του φυσικού περι-

– Ποια είναι η δική σας
πολιτική βιωσιμότητας
στα 14 αεροδρόμια που
διαχειρίζεστε;

– Κάνατε λόγο για επένδυση σε φωτοβολταϊκά.
Με δεδομένο ότι πέρυσι ολοκληρώσατε τις
επενδύσεις που ήσασταν
υποχρεωμένοι από τη
σύμβαση παραχώρησης
να κάνετε στα 14 αεροδρόμια, πότε πιστεύετε
ότι θα δρομολογήσετε
ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα υποδομών;
– Σίγουρα κάποια αεροδρόμια με βάση τη δυναμική εξέλιξη της επιβατικής
κίνησης θα χρειαστούν στο
μέλλον περαιτέρω αναβάθμιση. Είδαμε φέτος την
επιβατική κίνηση στη Σαντορίνη τον Αύγουστο να
υπερβαίνει κατά 40% την
αντίστοιχη του Αυγούστου
2019. Προφανώς στην επόμενη πενταετία η επέκταση
του terminal είναι μία από
αυτές τις επενδύσεις. Κέρκυρα και Κως ενδεχομένως
να είναι επίσης αεροδρόμια
στα οποία θα απαιτηθούν
περαιτέρω επενδύσεις. Δεν
είμαι σε θέση να σας πω
ακόμη κάτι περισσότερο.
– Υπάρχει ωστόσο και
κάποια χρηματοδότηση

από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης.
Σωστά;
– Πράγματι πρόκειται για
χρηματοδότηση
ύψους
107 εκατομμυρίων, η οποία
όμως αφορά έργα που
πρέπει να υλοποιήσει το
Δημόσιο τόσο στο πλαίσιο
των υποχρεώσεών του από
τη σύμβαση παραχώρησης
όσο και στο πλαίσιο των
διεθνών υποχρεώσεών του
προκειμένου να είναι συμβατά με τους κανονισμούς
της EASA.
– Στο πλαίσιο των συμβατικών σας προβλέψεων ήρθατε σε συμφωνία
με το ελληνικό Δημόσιο
για αναστολή καταβολής ετήσιων τελών προς
το Δημόσιο κατά την
πανδημία, εξαιτίας των
περιορισμών που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις. Πού βρισκόμαστε
αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο ζήτημα;
– Η επιβατική κίνηση έχει
εμφανώς ανακάμψει, δεν
υφίστανται
περιορισμοί
στις μετακινήσεις και πλέον
οι καταβολές προς το Δημόσιο γίνονται κανονικά.
Τακτοποιούνται δε και οι
τελευταίες εκκρεμότητες
που έχουν προκύψει από τα
δύο προηγούμενα έτη.
H Θεσσαλονίκη έχει μεγάλες δυνατότητες ως
περιφερειακός κόμβος
– Εχετε πλέον περισσότερο από επτά χρόνια
παρουσίας στην Ελλάδα.
Ποια ήταν για εσάς προσωπικά η καλύτερη και
ποια η χειρότερη στιγμή;
– Η χειρότερη στιγμή ήρθε
έξι εβδομάδες μετά το
πρώτο lockdown, όταν ενέσκηψαν συνθήκες απόλυτης αβεβαιότητας. Θυμάμαι
το Πάσχα του 2020, η συνολική επιβατική κίνηση και
στα 14 αεροδρόμια ήταν
99 επιβάτες. Η καλύτερη
στιγμή ήταν πέρυσι όταν
γιορτάσαμε την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος και εγκαινιάσαμε ταυτόχρονα και τα 14
περιφερειακά αεροδρόμια
στην εκδήλωση που κάναμε
τον Μάιο στη Θεσσαλονίκη. Τότε είναι που συνειδητοποίησα πως τα είχαμε
καταφέρει. Πως όλη αυτή
η προσπάθεια ετών και οι
χρηματοδοτήσεις που άγγιξαν το ενάμισι δισεκατομμύριο είχαν συμβάλει
στην ολοκλήρωση ενός
εκτενέστατου προγράμματος αναβάθμισης κομβικών
υποδομών της χώρας.
– Μιλήσατε για τη Θεσσαλονίκη. Πώς εξελίσσεται η προσπάθειά σας
να την αναδείξετε σε περιφερειακό κόμβο;
– Παρά τη διακοπή που
προκάλεσε σε αυτή την
πορεία η πανδημία, η Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει να
δείχνει τις δυνατότητές
της ως τοπικός περιφερειακός κόμβος. Είμαστε σε
συζητήσεις με πολλές αεροπορικές που εξετάζουν
την προοπτική δημιουργίας

βάσης τους εκεί. Παράλληλα ήδη εξελίσσεται σε
βασικό κέντρο logistics, με
μεγάλες εταιρείες, όπως
η DHL, να αναπτύσσουν
στο αεροδρόμιο τις δικές
τους υποδομές. Πιστεύουμε πολύ στις δυνατότητες
του αεροδρομίου αλλά και
της πόλης, η οποία ήδη
έχει αρχίσει να προσελκύει
μεγάλους ξένους και ελληνικούς ομίλους που την υιοθετούν ως περιφερειακή
έδρα τους.
– Φέτος καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των
ιδιωτικών
πτήσεων.
Ακούστηκαν όμως και
ενστάσεις όπως για
τον περιορισμένο χώρο
στάθμευσης αλλά και τις
χρεώσεις όπως στη Μύκονο. Τι έχετε να πείτε
γι’ αυτά;
– Πράγματι, οι ιδιωτικές
πτήσεις είναι αυξημένες και
καθώς το ελληνικό brand
αναβαθμίζεται
συνεχώς,
ενδεχομένως να αυξηθούν περαιτέρω και αυτές.
Ωστόσο, η έκταση των αεροδρομίων είναι δεδομένη,
όπως και στα περισσότερα
αεροδρόμια διεθνώς, και
γι’ αυτό δεν μπορούν να
φιλοξενούν ανεξάντλητο
αριθμό ιδιωτικών αεροσκαφών. Πρωτίστως για
λόγους ασφαλείας. Οσον
αφορά τις χρεώσεις, αυτές αφορούν τους ground
handlers, τις εταιρείες που
εργάζονται στο αεροδρόμιο
για τη διαχείριση των πτήσεων, αποσκευών κ.ά.
– Πώς βλέπετε τις προοπτικές του ελληνικού
τουρισμού για το επόμενο έτος;
– Είμαι επιφυλακτικός για
το πώς θα εξελιχθεί η ζήτηση για ταξίδια το 2023
προφανώς εξαιτίας της
ενεργειακής κρίσης και
του πληθωρισμού. Και οι
δύο αυτές παράμετροι διαβρώνουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη και το
διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών. Ξέρετε, στη
Γερμανία η καταναλωτική
εμπιστοσύνη χτύπησε το
χαμηλότερο επίπεδο που
θυμούνται οι περισσότεροι.
Με δεδομένο ότι συνήθως
οι επιπτώσεις έρχονται δώδεκα μήνες μετά την αρχή
της πτώσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, δεν
μπορούμε να έχουμε ακόμα
επαρκή ορατότητα για το
2023. Ωστόσο μιλάμε ήδη
με αεροπορικές εταιρείες
για την κατανομή των slot
της επόμενης χρονιάς, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο. Τότε
θα έχουμε ενδεχομένως
καλύτερη εικόνα. Τούτων
λεχθέντων πρέπει να θυμόμαστε πως, για την ώρα
τουλάχιστον, η ταξιδιωτική
κίνηση στην Ελλάδα φαίνεται πως διατηρεί το ισχυρό
momentum που έχει αποκτήσει φέτος. Και σε κάθε
περίπτωση παραμένουμε
μεσομακροπρόθεσμα αισιόδοξοι.
Ηλίας Μπέλλος
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Θεοδωρικάκος από Έβρο

Με θωράκιση συνόρων και ενίσχυση συνεργασίας
απαντάμε στην τουρκική προκλητικότητα
Με τον Βούλγαρο Αναπληρωτή Πρωθυπουργό
για θέματα ασφάλειας
και δημόσιας τάξης και
υπουργό
Εσωτερικών,
Ivan Demerdzhiev, συναντήθηκε στην Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη,
Τάκης. Θεοδωρικάκος.
Οι κ. Θεοδωρικάκος και
Demerdzhiev συμφώνησαν
στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών για
την αποτελεσματικότερη
θωράκιση των
συνόρων της Ευρώπης με
την Τουρκία, στον Έβρο.
Παράλληλα, ο Βούλγαρος
Αν. Πρωθυπουργός αναγνώρισε και εκείνος, από

πλευράς του, την ανάγκη
οικονομικής στήριξης από
την Ε.Ε. του μεγάλου έργου
επιμήκυνσης του φράκτη,
κατά μήκος των Ευρωπαϊκών συνόρων για τον έλεγχο των μεταναστευτικών
ροών.
Την αποτελεσματικότητα
του ήδη υπάρχοντος φράκτη στην Ελλάδα, μήκους
37,5 χλμ, άλλωστε, εξήρε,
αναφέροντας στον κ. Θεοδωρικάκο πως μετά την
ανέγερσή του, οι πιέσεις
στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία μειώθηκαν σημαντικά. Ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη
έθεσε, επίσης, στον Βούλγαρο ομόλογό του θέματα

κοινής στρατηγικής για την
αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδομών φύλαξης,
με στόχο την πιο αποτελεσματική δράση της Αστυνομίας των δύο χωρών για
την εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης παράνομων μεταναστών.
Τέλος, ο κ. Demerdzhiev,
ζήτησε τη στήριξη της Ελλάδας για την ένταξη της
Βουλγαρίας στη ζώνη
ελεύθερης μετακίνησης της
Ε.Ε., Σέγκεν. Στη συνάντηση
συμμετείχαν επίσης ο Γ.Γ.
Δημόσιας Τάξης κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης και η
Υφυπουργός Εσωτερικών
της Βουλγαρίας, Monica
Dimitrova-Beecher.

Τουρκικός Τύπος

Έρχεται νέο κύμα προσφύγων στον Έβρο
άρχισαν να περιμένουν στο
σταθμό των λεωφορείων
ελπίζοντας να ενταχθούν
στο καραβάνι. Ένα από τα
μέλη της ομάδας ήταν ο
21χρονος Rahit Hamami.
Ο Hamami, ο οποίος δήλωσε ότι ήρθε στην Τουρκία πριν από 6 χρόνια, είπε:
«Ο αδελφός μου και εγώ
ήρθαμε από την Κωνσταντινούπολη πριν από 3 ημέρες.
Προσπαθήσαμε να περάσουμε τα σύνορα πριν,
αλλά η τουρκική αστυνομία μας έπιασε και δεν
μας άφησε να φύγουμε.
Δουλεύουμε στην Τουρκία,
δεν μπλέκουμε με κανέναν,
αλλά λένε: ‘Δεν θέλουμε
Σύριους’.
Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, λένε ότι ‘το έκαναν
οι Σύριοι’.

Κινητικότητα στα σύνορα Τουρκίας – Ελλάδας
από πρόσφυγες καταγόμενους από διάφορες
χώρες περιγράφουν τα
τουρκικά μέσα ενημέρωσης
Συγκεκριμένα, η φιλοκυβερνητική
εφημερίδα
Milliyet σε άρθρο με τίτλο
«Το ‘Καραβάνι του Φωτός’
στον δρόμο για την Ευρώπη» αναφέρει ότι πρόσφυγες από Σουδάν, Συρία,
Λίβανο, Αφγανιστάν και
Παλαιστίνη συγκεντρώνονται στους δρόμους της
Αδριανούπολης και ετοιμάζονται να περάσουν στην
Ελλάδα είτε από τον Έβρο
είτε από το Αιγαίο. Μάλιστα λένε ότι η κινητοποίηση
γίνεται μέσω ομάδων στο
Facebook και το Telegram
και προσθέτουν ότι ακόμη
κι αν δεν καταφέρουν να
περάσουν στην Ελλάδα με
την πρώτη προσπάθεια, θα
το επιχειρήσουν ξανά και
ξανά.

Η Milliyet αναφέρει: «Ήρθαμε στην Αδριανούπολη,
το σημείο συνάντησης, για
να ακολουθήσουμε το σχέδιο χιλιάδων μεταναστών
να πάνε στην Ευρώπη με τη
φήμη περί ‘Kαραβανιού του
Φωτός’ που εξαπλώθηκε
σε σύντομο χρονικό διάστημα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
‘Αν είμαστε ανεπιθύμητοι,
αφήστε μας να φύγουμε’,
λένε οι μετανάστες.
Μετά την κοινοποίηση του
καλέσματος σε ομάδες του
Facebook και του Telegram
να συμμετάσχουν στο καραβάνι, πολλοί άνθρωποι
από χώρες όπως το Σουδάν, τη Συρία, το Λίβανο,
το Αφγανιστάν και την Παλαιστίνη εντάχθηκαν στην
ομάδα ελπίζοντας να πάνε
στην Ευρώπη.
Όταν η ομάδα ανακοίνωσε
ότι το καραβάνι θα συγκεντρωθεί στην Αδριανούπολη τη Δευτέρα, ήρθαμε

Λένε επίσης ότι οι Σύριοι
λαμβάνουν βοήθεια και ότι
τα χρήματα δίνονται στους
Σύριους. Πού είναι αυτά τα
χρήματα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.

στην Αδριανούπολη για να
ακολουθήσουμε το καραβάνι.

στους δρόμους και εξαφανίστηκε για να περάσει τη
νύχτα στο νεκροταφείο.

Η πρώτη μας στάση ήταν
οι συνοριακές δίοδοι, αλλά
δεν συναντήσαμε κανέναν
στις συνοριακές διόδους,
οπότε πήγαμε στον τερματικό σταθμό λεωφορείων
της Αδριανούπολης. Αφού
περιμέναμε στον τερματικό
σταθμό λεωφορείων για
λίγο, 9 άτομα, τα οποία μάθαμε ότι ήταν Παλαιστίνιοι,
πήραν ταξί για το τέμενος
Selimiye. Εκτός από τους
Παλαιστίνιους που άφησε
ο οδηγός του ταξί, υπήρχαν
πάνω από 50 άτομα με τσάντες και υπνόσακους γύρω
από το τέμενος Selimiye.
Ανάμεσά τους ήταν γυναίκες και παιδιά.

Το πρωί, επιστρέψαμε στον
τερματικό σταθμό λεωφορείων της Αδριανούπολης
και είδαμε Αιθίοπες, Σύρους και Παλαιστίνιους
μετανάστες να περιμένουν
σε ομάδες. Οι πρόσφυγες
είπαν ότι θα συναντηθούν
σε ένα καθορισμένο σημείο αφού συγκεντρωθούν
και ότι κάποιοι φίλοι τους
είχαν συλληφθεί από την
αστυνομία το προηγούμενο βράδυ και τα πράγματά
τους είχαν κατασχεθεί.

Αν δεν μας θέλετε, αφήστε
μας να φύγουμε. Όταν προσπαθούμε να φύγουμε, μας
πιάνουν και μας κρατούν
και μετά μας αφήνουν πίσω
στην Τουρκία.

Ενώ περιμέναμε στο σταθμό λεωφορείων, μια άλλη
ομάδα περίπου 30 Αιθιόπων προσφύγων έφτασε
νωρίς.

Ο Rezzak Alamuhamin, 20
ετών, από την Κωνσταντινούπολη είπε:

Δύο αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο όπου βρισκόταν η ομάδα έλεγξαν
την ταυτότητα ενός από
την ομάδα και έφυγαν από
την περιοχή, ενώ η ομάδα
περιπλανήθηκε για λίγο

Είπαν ότι ήρθαν από την
Κωνσταντινούπολη
και
μετά από λίγο η αστυνομία
ήρθε στην ομάδα και έφυγε αφού έλεγξε τις ταυτότητές τους. Οι πρόσφυγες

Με έπιασαν μια φορά, αλλά
θα προσπαθήσω να φύγω
ξανά. Θα προσπαθήσω
ακόμα και 100 φορές. Δεν
υπάρχει μέλλον εδώ.
Θα πάω στη Γερμανία και
θα δουλέψω εκεί».

«Ήρθα στην Κωνσταντινούπολη πριν από 18 μήνες.
Η οικογένειά μου ζει στη
Συρία. Εργαζόμουν σε ένα
εργαστήριο στο Ικιτέλι της
Κωνσταντινούπολης, ο μισθός μου είναι 5.500 TL
αλλά δεν είναι αρκετός.

Είναι πολύ ακριβά εδώ. Τα
ενοίκια είναι επίσης πολύ
ακριβά. Όταν ακούσαμε
ότι θα πάμε στην Ευρώπη,
αποφασίσαμε να πάμε κι
εμείς, ήρθα στην Τουρκία
για να πάω στην Ευρώπη».
Ο Muhammed Hamit, 22
ετών, ο οποίος δήλωσε ότι
ήρθε από τη Συρία πριν
από 2 χρόνια, είναι ένας
από τους ανθρώπους που
ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη.
Ο Hamit δήλωσε: «Το μάθαμε από μια ανάρτηση
στο Facebook. Είμαστε επίσης σε επαφή στην ομάδα
Telegram, υπήρξε ένα κάλεσμα να συγκεντρωθούμε
εδώ σήμερα.
Θα έρθουν άνθρωποι από
διάφορα μέρη, θα μετακινηθούμε όταν φτάσουν. Θα
πάω από εδώ στην Ελλάδα και μετά στη Γερμανία.
Γνωρίζουμε
ανθρώπους
που έχουν ξαναπάει εκεί. Η
ζωή δεν είναι τόσο ακριβή
εκεί».
Ο Huseyin Abdo, 24 ετών,
ο οποίος δήλωσε ότι ήρθε
από τη Συρία πριν από 5
χρόνια, δήλωσε τα εξής:
«Εργαζόμουν σε ένα εργοστάσιο υφασμάτων στην
Κωνσταντινούπολη. Η οικογένειά μου είναι στη
Συρία και ένας από τους
αδελφούς μου είναι στη
Γερμανία.
Τη χρονιά που έφυγε ο
αδελφός μου, θα πήγαινα
κι εγώ, αλλά όταν έγινε
μια επίθεση στην ελληνική
πλευρά, επέστρεψα στην
Κωνσταντινούπολη.
Με τη θέληση του Θεού, θα
πάω αυτή τη φορά.
Η ζωή μας είναι πολύ αβέβαιη, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πια στη Συρία.
Όσοι πήγαν στην Ευρώπη
είναι επίσης ευτυχισμένοι».
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ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ 25ΧΡΟΝΟΣ

"ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΑΝ"
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Έγκλημα στην Καβάλα | Ομολόγησε ο δράστης του φονικού
Λύθηκε το μυστήριο
με τη δολοφονία του
52χρονου επιχειρηματία
στην Καβάλα, που συντάραξε τη Χρυσούπολη.
Ο δράστης φέρεται να
ομολόγησε το έγκλημα
και να προσπάθησε να
το δικαιολογήσει…
Ως δράστης συνελήφθη
ένας 25χρονος που δούλευε στην ίδια εταιρεία με
τον 52χρονο στην Καβάλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες
φέρεται να έχει ομολογήσει
το έγκλημα που διέπραξε
στην Χρυσούπολη. Έδωσε
μάλιστα και τις δικές του
εξηγήσεις για τη δολοφονία. Φέρεται να είπε πως
δούλευε στην εταιρεία του
αδικοχαμένου πατέρα και
πριν από χρόνια, το θύμα

τον είχε απολύσει. Υποστήριξε πως του έκανε bullying
και πως ήθελε να τον εκδικηθεί.
To θρίλερ με τη δολοφονία του 52χρονου στην
Καβάλα, έλυσαν οι κάμερες ασφαλείας που είχαν
καταγράψει τον δράστη να
έρχεται και να φεύγει από
το σημείο της εκτέλεσης.
Οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση από την
πρώτη στιγμή, τον προσήγαγαν και λίγες ώρες μετά,
η προσαγωγή μετατράπηκε
σε σύλληψη. Υπενθυμίζεται
πως ο 52χρονος είχε δεχτεί
δολοφονική επίθεση, την
ώρα που έφτανε στη δουλειά του.

λησε με καραμπίνα και σκότωσε το θύμα του, διέφυγε
με τα πόδια μέσα από ένα
διπλανό χωράφι και στη
συνέχεια επιβιβάστηκε στη
μηχανή του και κατευθύνθηκε προς τη Χρυσούπολη.
«Είμαστε πολύ κοντά στην
επίλυση του μυστηρίου»
έλεγε χθες στο Live News
ξαδέρφη του άτυχου άντρα
και συμπλήρωνε: «ήταν
ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, είχε τα χόμπι του,
με το κυνήγι, ήταν κοινωνικός με τον κόσμο, πολύ
εργασιομανής άνθρωπος,
μας εξέπληξε όλους το γεγονός. Δεν το περιμέναμε.
Ούτε έδινε λαβές για αψιμαχίες και τέτοια» συμπληρώνει.

Ο δράστης αφού πυροβό-

“Εξαιτίας του με απέλυσαν” | Τι ισχυρίστηκε ο 25χρονος δολοφόνος του Δημήτρη στην Χρυσούπολη
Τίτλοι τέλους μπήκαν
σήμερα στο θρίλερ με
την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου πατέρα δύο ανήλικων παιδιών στη Χρυσούπολη
Καβάλας στις 16 Σεπτεμβρίου καθώς οι αρχές
έφτασαν στη σύλληψη
ενός 25χρονου ο οποίος
ομολόγησε πως σκότωσε
τον πρώην συνάδελφό
του έξω από το εργοστάσιο που δούλευαν.
Οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη του 25χρονου μετά
από ενδελεχείς έρευνες
στις κάμερες ασφαλείας
της περιοχής. Σύμφωνα με
πληροφορίες μάλιστα, η
ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη του
νεαρού μέσω της μηχανής
του με την οποία είχε δια-

φύγει από το εργοστάσιο
κοπής και επεξεργασίας
μαρμάρου όπου εργαζόταν
το θύμα στη Χρυσούπολη
του Δήμου Νέστου.
Ο συλληφθείς, που ήταν
πρώην συνάδελφος του
θύματος, σύμφωνα με
αστυνομικές πηγές φέρεται
να ομολόγησε την πράξη
του λέγοντας ότι θεωρούσε τον 52χρονο ως υπαίτιο
για την απόλυση του από
τη δουλειά και ότι στο παρελθόν του είχε ασκήσει
bullying.
Ο 25χρονος αναμένεται μέχρι το μεσημέρι να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας. Τρεις
συγγενείς του 25χρονου
έχουν ήδη μεταφερθεί στην

Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας και εξετάζεται κατά
πόσο ήξεραν τι είχε συμβεί
και αν τον περιέθαλπταν.
Να σημειωθεί πως ο δράστης είχε στήσει καρτέρι
έξω από το εργοστάσιο
μαρμάρου στο οποίο εργαζόταν ο 52χρονος, και όταν
εκείνος έφτασε στο χώρο
δουλειάς του τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής
με κυνηγετική καραμπίνα,
τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Από την πρώτη στιγμή οι
αστυνομικές αρχές είχαν
στρέψει τις έρευνες για την
εξιχνίαση της υπόθεσης
στο στενό οικογενειακό και
επαγγελματικό περιβάλλον
του 52χρονου θύματος.

Χρυσούπολη | Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς και η σύζυγος του 25χρονου καθ’ομολογίαν δολοφόνου
Περίπου στις 6 το απόγεμα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα
ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 52χρονου
στη Χρυσούπολη, ενώ οι
γονείς του και η σύντροφός του μετά τις καταθέσεις που έδωσαν έφυγαν
από το αστυνομική διεύθυνση της Καβάλας.
Ο 25χρονος που έστησε
την ενέδρα και εκτέλεσε
τον πατέρα των δύο παιδιών έξω από το εργοστά-

σιο, όπου εργάζονταν το
πρωί της περασμένης Παρασκευής, παρότι προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη του,
τελικά δεν τα κατάφερε. Η
μηχανή μεγάλου κυβισμού
με την οποία είχε μεταβεί
και στο σημείο του εγκλήματος καταγράφηκε από
κάμερες ασφαλείας, ενώ το
όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε ο δράστης ήταν
συγγενικού του προσώπου.
Έτσι οι αστυνομικοί αφού συγκέντρωσαν όλες τις αποδείξεις συνέλαβαν τον 25χρονο.

Δολοφονία στην Καβάλα | “Δεχόταν απειλές από τον 52χρονο καθημερινά”
Για τη δολοφονία του
52χρονου στην Καβάλα μίλησαν οι συγγενείς του καθ’ ομολογίαν
δράστη.
Ο θείος και η γιαγιά του
25χρονου έκαναν λόγο για
ένα φιλότιμο παιδί, ενώ δεν
το χωρά ο νους τους πως
προχώρησε σε μία τέτοια
πράξη. “Όλα έγιναν ξαφνικά και απότομα. Κανένας μας δεν ήξερε τίποτα.

Εγώ όταν είδα που ήρθε
η Ασφάλεια το πρωί και
πήρε όλη την οικογένεια,
άρχισαν να μου μπαίνουν
υποψίες. Νόμιζα ότι τους
κάλεσαν όλους από το εργοστάσιο”, δήλωσε ο θείος
του 25χρονου στην εκπομπή “Live News”.
Στη συνέχεια ισχυρίστηκε
ότι: “Το παιδί δεχόταν απειλές από τον 52χρονο καθημερινά. Όταν σχολούσε

από τη δουλειά ερχόταν και
μου τα έλεγε. Το παράπονό
του ήταν γιατί δεν έπαιρνε
άδεια, τον κρατούσε εκεί
για να καθαρίζει τα φρεάτια του εργοαστασίου. Αυτό
το παιδί το μεγάλωσα με τα
χέρια μου”. “Έχω μεγάλο
πόνο. Είναι ένα παιδί από
τα λίγα, το πιο φιλότιμο
από όλα τα εγγόνια μου.
Ήταν το πιο καλό παιδί”,
είπε η γιαγιά του 25χρονου.
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ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
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AUTO - MOTO

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΑΤΉΡΙΑ ΚΑΥΣΊΜΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΕΠΙΠΛΑ
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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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ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

ΓΕΩΠΌΝΟΙ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

FOOD SHOP

ΕΣΤΊΑΣΗ

ΓΥΝ. ΑΞΕΣΟΥΆΡ - ΡΟΥΧΑ

ΕΣΤΊΑΣΗ

17

Συνταγή για
ΣΠΕΣΙΑΛ ΙΜΑΜ ΤΟΥ ΔΕΛΗ
Διάρκεια συνταγής: 1 ώρα & 30 λεπτά'
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη
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:

ΣΠΕΣΙΑΛ ΙΜΑΜ ΤΟΥ ΔΕ ΛΗ

•
•
•
•

4 μελιτζάνες κομμ. στη μέση
6-8 κρεμμύδια κομμ. σε μισοφέγγαρο
6-8 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένες
2 κόκκινες και 2 πράσινες πιπεριές κομμ. σε μπαστουνάκια

•
•
•
•
•
•
•

6 τομάτες τριμμένες
40γρ. χυμό τομάτας
1 καρότο τριμμένο
4 κλωναράκια δυόσμο ψιλοκομμένο
1/4 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
Αλάτι - πιπέρι - κόκκ. πάπρικα - κύμινο - μπαχάρι - σουμάκ
Ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Αφού ανοίξουμε λίγο με προσοχή τις μελιτζάνες για να μην σπάσουν,
βάζουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε.
Έπειτα, τις τοποθετούμε σε ένα ταψάκι και ψήνουμε για 40-45 λεπτά.
Μόλις κάψει καλά ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά, προσθέτουμε 4 κ.σ.
ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια, και τέλος, το σκόρδο.
Ρίχνουμε τα υπόλοιπα μπαχαρικά και σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά για
15-20 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα κρεμμύδια.
Προσθέτουμε το καρότο, τις πιπεριές, τις τομάτες και τα μυρωδικά και
ανακατεύουμε.
Σιγοβράζουμε για 5 λεπτά και αφαιρούμε από τη φωτιά.
Αφαιρούμε τις μελιτζάνες από τον φούρνο και πιέζουμε με ένα κουτάλι
στο σημέιο που τις χαράξαμε για να κάνουμε χώρο για τη γέμιση.
Μοιράζουμε τη γέμιση σε όλες τις μελιτζάνες και σερβίρουμε με λίγο
μαϊντανό, πιπέρι και ελαιόλαδο.

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 (Μέρος 4ο)
ρεί να προσαρμοστεί ακόμα
πιο αποτελεσματικά ο προγραμματισμός και η συχνότητα των αναρτήσεων.
Διαχείριση σχολίων

Βασικά tips για μια πετυχημένη FB Page
Brand Consistency

Ε

ίναι σημαντικό να
υπάρχει ένα ενιαίο
positioning σε όλα τα
κοινωνικά μέσα επικοινωνίας ώστε οι επισκέπτες να
σχηματίσουν μια ενιαία θετική εικόνα για την επιχείρηση. Ξέρουν τι να περιμένουν και την εμπιστεύονται
για αυτό που πρεσβεύει.
Τα λεκτικά, τα χρώματα και
το λοιπό περιεχόμενο πρέπει να αντικατοπτρίζουν
τις αξίες του Brand και να
είναι ομοιογενή σε όλες τις
social πλατφόρμες.
Visual Content
Η
δημιουργία
visual
content (εικόνες και βίντεο) αποτελεί αναγκαίο
συστατικό για μια επιτυχημένη στρατηγική στα Social
Media.
Είναι 40 φορές πιθανότερο να κοινοποιηθεί από
οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στα social ενώ το
βίντεο συγκεκριμένα είναι
το πιο δημοφιλές περιεχόμενο στους καταναλωτές
με το 24% των marketers
να το θεωρούν ως κύρια
προτεραιότητα στο content

strategy.
To live video streaming
επίσης, είναι ακόμα πιο
αποτελεσματικό, με τους
χρήστες να αφιερώνουν
τριπλάσιο σχεδόν χρόνο
για να το παρακολουθήσουν σε σχέση με ένα κοινό
βίντεο.
Συχνότητα αναρτήσεων
H κάθε επιχείρηση ανάλογα
τον κλάδο της θα πρέπει να
βρει την ιδανική συχνότητα
των αναρτήσεων ώστε έτσι
ώστε να έχει αισθητή παρουσία αλλά να μην βομβαρδίζει τους χρήστες της
με συχνό περιεχόμενο.
Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις το πρόβλημα είναι
συνήθως η εικόνα μιας
εγκαταλελειμμένης σελίδας με μικρό αριθμό fans/
followers που σπάνια κάνει
updates. Αυτό που μπορεί να δώσει τη λύση είναι να χρησιμοποιήσει ένα
editorial calendar και να
προγραμματίσει ένα συγκεκριμένο αριθμό αναρτήσεων μέσα στην εβδομάδα
και να παρακολουθεί την
απόδοση των posts μέσα
από τα Facebook Insights.
Μέσα τα Facebook Insights
θα παρατηρηθούν οι “ώρες
αιχμής” επισκεψιμότητας
και με τον τρόπο αυτό μπο-

Ένας άμεσος τρόπος να
έρθει σε επαφή μια επιχείρηση με το κοινό της είναι
να παρακολουθεί και να
απαντάει στα σχόλιά τους.
Με τον τρόπο αυτό παίρνει
feedback από τους σχολιαστές, εξυπηρετεί το κοινό,
απαντά σε απορίες αλλά
και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τυχόν παράπονα.
CTA Buttons
Tα Call-Το-Action στα
posts αλλά και στην ίδια
τη σελίδα αποτελούν έναν
εξαιρετικό τρόπο για περισσότερη επισκεψιμότητα
στο site από το Facebook
Page.
Υπάρχουν διάφορες επιλογές ανάλογα με τη φύση
και τον κλάδο της επιχείρησης ( “Watch Video,” “Sign
Up," or "Book Now" ) και η
καθεμία μπορεί να στέλνει
το χρήστη σε ένα συγκεκριμένο URL ή σχετικό περιεχόμενο ώστε να προβεί
στην επιθυμητή ενέργεια
(conversion).
User Generated Content
Το user generated content
(UGC) είναι η αξιοποίηση
κάθε post πιστού καταναλωτή που προωθεί προϊόν
της επιχείρησης.
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

							
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 		
ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ			
ΚΑΡΥΑΝΗΣ»
Αρ. Μελ. 1068 / 2020					
CPV: 45233260-9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΡΥΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 483.870,97 ΕΥΡΩ (χωρίς
ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 483.629,20 € (με Γ.Ε.+Ο.Ε+Απρόβλεπτα).
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρί- τ η
από την Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 10 π.μ. Οι φάκε- λ ο ι
των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους ενδιαφερομένους
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β').
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα(http://www.dimospaggaiou.gr/prokirixeis-menu/
erga-menu
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΙΪΑΣ, ως προβλέπεται στην παρ 3β του άρθρου 76 του Ν.
4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.500,00
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 10 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ &
ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020».
7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
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Επιβεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ για προκαταβολή τσεκ μέχρι
20 Οκτωβρίου, νωρίτερα οι εκκρεμότητες του 2021
δόση της ενιαίας ενίσχυσης θα καταβληθεί στις 20
Οκτωβρίου, και οι υπόλοιπες, όπως γίνεται πάντα σε
αυτές τις περιπτώσεις, τον
∆εκέµβριο».

Στην κατεύθυνση της
κυβερνητικής «εντολής»
για πίστωση της προκαταβολής του τσεκ το ταχύτερο και ει δυνατό από
τις 20 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ
του προηγούµενου φύλλου της Αgrenda φαίνεται πως κινείται και ο
διοικητικός και υπηρε-

σιακός µηχανισµός του
Οργανισµού Πληρωµών.
Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του αντιπροέδρου
του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου
Μπαµπασίδη στο βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και συντοπίτη
του Ιλχάν Αχµέτ, ο οποίος
διαµήνυσε ότι «η πρώτη

Στην ίδια συνάντηση, παρουσία και του προέδρου
του φορέα Ευάγγελου
Σηµανδράκου, τέθηκε και
το θέµα της αποδέσµευσης
των πληρωµών για αγρότες
που εκκρεµούσαν από το
2014 και οι οποίες -όπως
διαβεβαίωσαν οι επιτελείς
της ∆οµοκού- θα γίνουν
έως και τα τέλη ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους.
Πρόκειται για παραγωγούς
που δεν είχαν πληρωθεί

λόγω διοικητικών λαθών,
µε αποτέλεσµα το σύστηµα
να παραµένει κλειστό γι’
αυτούς. Για όσους από τους
παραπάνω
παραγωγούς
έχουν προβεί σε διοικητικές
πράξεις διόρθωσης των
λαθών στα κατά τόπους
παραρτήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ειπώθηκε αρµοδίως
ότι θα καταστεί εφικτή η
πληρωµή τους το επόµενο
διάστηµα.
Εν τω µεταξύ και πριν την
προκαταβολή της ενιαίας
ενίσχυσης, ποσού που υπολογίζεται περί τα 700 εκατ.
ευρώ, οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσουν
σε µια πληρωµή εξόφληση

των όποιων εκκρεµοτήτων της περσινής χρονιάς.
Μάλιστα ο πρόεδρος του
Οργανισµού
Πληρωµών
πριν λίγες µέρες είχε ξεκαθαρίσει στον βουλευτή Ν∆
Λάρισας Χρήστο Κέλλα ότι
«µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου θα έχουν τακτοποιηθεί
όλες οι εκκρεµότητες πληρωµών του 2021 που αφορούν εκκαθαρίσεις από διασταυρωτικούς ελέγχους,
τα ποσά που προβλέπονται
από εγκεκριµένες διοικητικές πράξεις καθώς και τα
υπόλοιπα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας».
Τέλος, µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, βάσει του

ευρωπαϊκού κανονισµού,
θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί και η στρεµµατική
ενίσχυση από το αποθεµατικό κρίσης της ΕΕ ποσού
26,3 εκατ. ευρώ, αφού η
∆ιεύθυνση Πληρωµών του
ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει µέχρι τις
26 Σεπτεµβρίου να προβεί
α) στην έκδοση εντολής
πληρωµής και β) στην αποστολή µαγνητικού αρχείου στα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα για την πίστωση
των ατοµικών τραπεζικών
λογαριασµών των δικαιούχων.
Ελένη Δούσκα
Agronews

Μπαίνει στην εξίσωση για το 5ευρω ζωοτροφών
η παραγωγή σε γάλα, κρέας

Στην εισαγωγή κλίμακας για την κατανομή
των ενισχύσεων των
κτηνοτρόφων οδηγείται
το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, με τις δηλώσεις Γεωργαντά από
την Ελασσόνα το βράδυ της Παρασκευής 23
Σεπτεμβρίου να θέλουν
σύνδεση της επιδότησης
με τον αριθμό ζώων και
την παραγωγή γάλακτος
και κρέατος.
Και τα μεγέθη παραγωγής γάλακτος και κρέατος μπαίνουν στην εξίσωση για το 5ευρω των
ζωοτροφών
Η τοποθέτηση του υπουργού έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ του
Agronews λίγες ώρες νωρίτερα, που ήθελε τους
υπηρεσιακούς παράγοντες
του υπουργείου να δυσκολεύονται να πείσουν
την Κομισιόν για την κατά
κεφαλήν ενίσχυση των 5
ευρώ στα πρόβατα. Και
αυτό γιατί δεν προβλέπεται
κάτι τέτοιο από τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Ωστόσο
δεν αναμένεται να αλλάξει
σημαντικά το τελικό ποσό
ενίσχυσης που θα φτάσει
στους δικαιούχους από αυτήν τη βάση των 5 ευρώ.
Σε συνέχεια της συνάντησης της ηγεσίας της Βάθης με την ΕΘΕΑΣ και τον
ΣΕΚ, από την Ελασσόνα ο
υπουργός διευκρίνησε μονο
την κατανομή των ποσών
που θα μοιραστούν στους
κλάδους της κτηνοτροφίας, με την προβατοτροφία
να λαμβάνει 60 εκατ., την
βοοτροφία 20 εκατ. και ό,τι
περισσέψει να κατευθύνεται προς την χοιροτροφία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:
«Ξεπερνά, τελικά τα 90
εκατ. ευρώ το ποσό που θα
δοθεί ως ενίσχυση στους
κτηνοτρόφους προκειμένου να αντιμετωπίσουν
τις επιπτώσεις στο κόστος
παραγωγής, που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην
Ουκρανία.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων κ. Γιώργος
Γεωργαντάς σε ομιλία του
στο «Ελασσόνα ForumΦέτα και Γαστρονομία»και
σε επαφές που είχε με εκπροσώπους κτηνοτροφικών συλλόγων «ο βασικός
άξονας της στήριξης αυτής
είναι η δηλωμένη και στοιχειοθετημένη
παραγωγή
προϊόντος, δηλαδή γάλακτος και κρέατος, σηματοδοτώντας, οριοθετώντας
και τιμώντας τη δουλειά και
τον καθημερινό αγώνα των
πραγματικών παραγωγών».
Με βάση αυτό το σκεπτικό
θα κατανεμηθούν 60 εκατ.
στην αιγοπροβατοτροφία,
ενώ ανάλογα σημαντικές
θα είναι οι ενισχύσεις στη
βοοτροφία, στην πτηνοτροφία (κρεατοπαραγωγό
και αυγοπαραγωγό) και στη
χοιροτροφία.
Ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε εκτενώς στα μέτρα
στήριξης της κτηνοτροφίας
που έχει λάβει η κυβέρνηση
από την αρχή του έτους.
Αναφερόμενος στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την αύξηση της τιμής
στις ζωοτροφές ο κ. Γεωργαντάς υπενθύμισε ότι ήδη
έχουν δοθεί 50 εκατ. ευρώ
ως ενίσχυση με βάση το

2% του τζίρου και προέτρεψε τους κτηνοτρόφους να
στραφούν στην ιδιοπαραγωγή, ιδιαίτερα τώρα που
για την επόμενη περίοδο
εντάσσονται στις συνδεδεμένες καλαμπόκι και μαλακό σιτάρι.Πρόσθεσε ότι εξετάζεται να δοθούν κίνητρα
προκειμένου να ενισχυθεί η
ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών
και τόνισε για το νέο έτος
θα υπάρξει στήριξη αρκετών εκατομμυρίων ευρώ
επί πλέον στους παραγωγούς, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων.
Σε ό,τι αφορά στη Φέτα, ο
κ. Γεωργαντάς επισήμανε
ότι το συγκεκριμένο προϊόν στη συνείδηση των καταναλωτών ταυτίζεται με
την Ελλάδα και τόνισε ότι
οι προοπτικές της στις διεθνείς αγορές είναι ανοδικές. Μέλημα της πολιτείας,
όπως είπε, είναι η διασφάλιση του όγκου παραγωγής
στο γάλα ώστε να μη υπάρξουν προβλήματα στην παραγωγή της φέτας και αναφέρθηκε στη, εμβληματική
και ουσιαστική απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε βάρος της Δανίας
για τη Φέτα.
Σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Κτηνοτροφικών Συλλόγων
Θεσσαλίας κ. Γιάννη Γκουρουμπίνο και μέλη κτηνοτροφικών συνεταιρισμών
στο δημαρχείο της Ελασσόνας, ο κ. Γεωργαντάς
τόνισε ότι η ενίσχυση των
κτηνοτρόφων θα γίνει με
γρήγορο και δίκαιο τρόπο
και ότι θα υπάρχει άμεση
σύνδεση του αριθμού των
ζώων με την παραγωγή γάλακτος και κρέατος. «Στεκόμαστε δίπλα σε εκείνους
που ιδρώνουν στο κοπάδι
για να παράγουν γάλα και
κρέας, είμαστε στο πλευρό
των πραγματικών παραγωγών, γιατί πιστεύουμε
στη δουλειά τους και στην
προσφορά τους στην εθνική οικονομία», τόνισε ο κ.
Γεωργαντάς
Απαντώντας σε κτηνοτρόφους ο κ. Γεωργαντάς είπε
ότι θα εντατικοποιηθούν οι
έλεγχοι για την αποτροπή

ελληνοποιήσεων και στο
γάλα και στο κρέας και
προανήγγειλε νομοθετικές
ρυθμίσεις ώστε το πλαίσιο
ελέγχων να γίνει πιο καθαρό και πιο αυστηρό, ώστε
να προστατεύονται οι παραγωγοί και τα ελληνικά
προϊόντα.
Νωρίτερα ο κ. Γεωργαντάς
επισκέφθηκε στον Τύρναβο
τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό και είχε συζήτηση για
τα προβλήματα του κλάδου
με τον πρόεδρό του κ. Χρ.
Τσιτσιρίγκο. Ο Συνεταιρι-

σμός παράγει 72 ετικέτες
κρασιών, τσίπουρου και ούζου και είναι ο μεγαλύτερος
στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια ο κ. Γεωργαντάς επισκέφθηκε την κτηνοτροφική μονάδα Ζιάκου
στην Ελασσόνα και κατόπιν
στον δημαρχείο είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο
κ. Νίκο Γάτσα, καθώς και
με τον Δήμαρχο Αγιάς κ.
Αντώνη Γκουντάρα με τον
οποίο συζήτησε το πρόβλημα διάθεσης των μήλων
της περιοχής μετά την επι-

βολή capitalcontrolsστην
Αίγυπτο.
Μετά την ομιλία του προς
τους κτηνοτρόφους, ο κ.
Γεωργαντάς επισκέφθηκε
περίπτερα στην έκθεση της
Ελασσόνας.
Στις επαφές του τον κ. Γεωργαντά συνόδευαν οι
βουλευτές Λάρισας της ΝΔ
Μάξιμος Χαρακόπουλος,
Χρήστος Κέλλας και Στέλλα
Μπίζιου».
Agronews
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Πληροφορίες
Το γραφείο και οι συνεργάτες της Bee Project, δραστηριοποιούνται στον χώρο του real estate στην πόλη και στον νομό Καβάλας. Αποτελεί νέο μέλος της μεγάλης αλυσίδας της
Bee Real Estate κι έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ακινήτων προς διάθεση.
Σήμερα το δίκτυο μας, ξεπερνά τα στενά όρια των μεσιτικών γραφείων προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών, καλύπτοντας όλες τις πιθανές ανάγκες των πελατών του σε ότι
αφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους. Η Bee Project ,στοχεύει να κατακτήσει σύντομα μία περίοπτη θέση στην αγορά παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο
πελατολόγιό της. Ο σεβασμός προς τους συνεργάτες και προς τους πελάτες μας, είναι μία αξία που μας διέπει.
Το όραμα της Bee Project , είναι να γίνει το αποτελεσματικότερο γραφείο, επενδύοντας σε ένα δίκαιο WIN/WIN , σύστημα κτηματομεσιτικών υπηρεσιών .
Η επαγγελματική επάρκεια των συνεργατών σε συνδυασμό με την συνέπεια και το ήθος , αποτελούν τα εχέγγυα που διαχωρίζουν το γραφείο μας από τον ανταγωνισμό.

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
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Ένταση στα χωράφια του Παγγαίου μεταξύ
αγροτών και εταιρίας πνευματικών δικαιωμάτων
Ένταση επικράτησε το
πρωί της Παρασκευής
23 Σεπτεμβρίου 2022
σε χωράφια του Δήμου
Παγγαίου όταν εργαζόμενοι εταιρίας πνευματικών δικαιωμάτων
προσπάθησαν να πάρουν δείγματα από καλλιέργειες
σταφυλιών
από χωράφια ωστόσο το
συγκεκριμένο γεγονός
προκάλεσε την οργή των

αγροτών που συγκεντρώθηκαν στο σημείο.
Χρειάστηκε η παρέμβαση
της ΕΛ.ΑΣ για να μην υπάρξει συνέχεια στην ένταση
ενώ μάλιστα σύσσωμοι
οι αγρότες βρέθηκαν στο
Αστυνομικό Τμήμα της
Νέας Περάμου Καβάλας
και προχώρησαν σε διαμαρτυρία.

Παγγαίο

Ένοπλη ληστεία στο Ελαιοχώρι – Κλάπηκαν
χρυσαφικά και κοσμήματα από οικία
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ελαιοχώρι
Καβάλας.
Σύμφωνα με πληροφορίες
τρεις άγνωστοι άντρες με
όπλα μπήκαν σε οικία και
απέσπασαν από το εσωτερικό της χρυσαφικά και κοσμήματα.

Πνιγμός άνδρα στην Νέα Ηρακλείτσα
Το πρωί του Σαββάτου 24
Σεπτεμβρίου στο λιμάνι
της Νέα Ηρακλείτσας
βρέθηκε νεκρός άνδρας
περίπου 60 ετών.
Οι αρχές ερευνούν για τα
στοιχεία του 60χρονου.

Σέρρες

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του
ηλικιωμένου που εξαφανίστηκε
Άκαρπες οι έρευνες για
τον εντοπισμό του ηλικιωμένου που εξαφανίστηκε
Άκαρπες παραμένουν έως
αυτή την ώρα οι έρευνες για
τον εντοπισμό του 86χρονου
άνδρα από τον Αγ. Δημήτριο
Σερρών, ο οποίος πήγε χθες
το απόγευμα να κόψει ξύλα
στην περιοχή της Βισαλτίας
και έκτοτε δεν έδωσε σημείο
ζωής.
Στις εννέα το βράδυ οι συγγενείς του, βλέποντας πως
δεν επέστρεψε σπίτι, ενημέρωσαν τις αρχές και άρχισε
η αναζήτησής του.
Άνδρες της Αστυνομίας, της
Πυροσβεστικής , της Πολιτι-

κής Προστασίας του Δήμου
Βισαλτίας, συγγενείς του και
κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν εναγωνίως να τον
εντοπίσουν, ενώ σε λίγη ώρα
καταφθάνουν άνδρες της
ΕΜΑΚ, μαζί με εκπαιδευμένους σκύλους, προκειμένου
να ενισχύσουν την προσπάθεια εντοπισμού του ηλικιωμένου άνδρα.
Το τρακτέρ του, σύμφωνα
με την ΕΡΤ, εντοπίστηκε από
αστυνομικούς και συγγενείς του, που μετέχουν στις
έρευνες ανεύρεσης του, και
σήμερα εντοπίστηκε σε 200
μέτρα απόσταση και το αλυσοπρίονο, που και σε κοντινή
απόσταση κομμένα ξύλα.
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Α.Ο Καβάλα

Το μήνυμα του συλλόγου για τα 57 χρόνια ιστορίας
Βύρωνα Καβάλας. Τελικά αυτό επετεύχθη μετά
από πρωτοβουλία του
τότε Δημάρχου, Κωνσταντίνου Τσολάκη, ο οποίος
κατάφερε να ολοκληρώσει την ένωση των τριών
πρώτων συλλόγων την
ύστατη στιγμή και ενώ οι
προηγούμενες προσπάθειες δεν είχαν τα ανάλογα αποτελέσματα.

Ο Α.Ο Καβάλα σήμερα
κλείνει 57 χρόνια «ζωής»
και ο σύλλογος αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο
γεγονός με μια ανάρτηση που κάνει αναφορά
στα ιστορικά δρώμενα
που οδήγησαν στην δημιουργία του.
Διαβάστε αναλυτικά
παρακάτω την ανάρ-

τηση του Α.Ο Καβάλα:
«Ήταν 23 Σεπτεμβρίου
του 1965 όταν συζητήθηκε η αίτηση στο Πρωτοδικείο Καβάλας για
την αναγνώριση του Α.Ο
Καβάλα, με το πρώτο καταστατικό να απαρτίζεται
από 60 ιδρυτικά μέλη με
προεξέχοντα τον πρώτο
πρόεδρο του συλλόγου,

τον εκλιπόντα Σωτήρη
Αλημίση.
Για να ολοκληρωθεί η
δημιουργία του συλλόγου, χρειάστηκαν αρκετές συζητήσεις ώστε να
συμφωνήσουν οι παράγοντες των ομάδων
των Φιλίππων Καβάλας,
Ηρακλή Καβάλας, ΑΕ
Καβάλας αλλά και του

Έτσι, στις 7 Σεπτεμβρίου
οι διοικήσεις των Ηρακλή Καβάλας, Φιλίππων
Καβάλας και ΑΕ Καβάλας, αποφάσισαν να ξεκινήσουν την διαδικασία
για την δημιουργία του
Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑ.
Στις 22 Σεπτεμβρίου έγινε και η πρώτη προπόνηση της ομάδος στην
οποία πήραν μέρος 29
ποδοσφαιριστές και των
τριών ομάδων υπό τις
οδηγίες του Γιάννη Βό-

σκα (πρώην προπονητής
Φιλίππων Καβάλας).
Λίγες ημέρες αργότερα
(24/09)
επικυρώθηκε
το εν λόγω καταστατικό
και η μια και μοναδική,
αγαπημένη μας ομάδα
άρχισε να κάνει τα πρώτα της ποδοσφαιρικά
βήματα, ξεκινώντας την
προετοιμασία για το δύσκολο πρωτάθλημα του
Γ’ ομίλου της Β’ Εθνικής
παίρνοντας την θέση των
Φιλίππων Καβάλας, μετά
την άνωθεν συγχόνευση.
Έτσι λοιπόν, το 1965 το
Καβαλιώτικο ποδόσφαιρο αλλάζει σελίδα στην
ιστορία του, και μέσα
από τον Αθλητικό Όμιλο
Καβάλα, θα αποκτήσει
τεράστια φήμη στην ελληνική επικράτεια, με τον
Καβαλιώτικο σύλλογο
από τότε μέχρι σήμερα
να μετρά 19 συμμετοχές

στην μεγάλη κατηγορία
της χώρας (Α’ Εθνική /
Super League), να έχει
κατακτήσει 4 πρωταθλήματα Β’ Εθνικής (196667, 1968-69, 1975-76,
1995-96) και 2 πρωταθλήματα Γ’ Εθνικής (
2007-08, 2018-19) ενώ
έχει βρεθεί στα ημιτελικά
του Κυπέλλου Ελλαδας
σε τρεις περιπτώσεις
(1965-66,
1994-95,
2009-10).
57 χρόνια αργότερα,
κοιτάζουμε πίσω ώστε
να θυμηθούμε όλα αυτά
που μας ένωσαν, έγραψαν την δική τους περήφανη ιστορία και να
μας ετοιμάσουν για τα
επόμενα βήματα προς
τα εμπρός και το μέλλον
του συλλόγου.
Ζήτω ο ΑΟΚ, ζήτω η Καβάλα και καθετί μοναδικό σε αυτόν τον κόσμο!!!»

Γ’ Εθνική

Μετά τις 10 Οκτωβρίου η έναρξη του πρωταθλήματος
Η καθυστέρηση στην
επίλυση των θεμάτων
τόσο των ομάδων της Γ’
Εθνικής που προβιβάζονται στην Super League
2 αλλά όσο και τα ζητήματα με το αθλητικό μητρώο, υποχρεώνουν την
νέα καθυστέρηση έναρξης του πρωταθλήματος
της νέας Γ’ Εθνικής.

Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι το πρωτάθλημα δεν
μπορεί να ξεκινήσει στις
2 Οκτωβρίου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, αλλά σε μεταγενέστερη ημερομηνία μετά
το πρώτο δεκαήμερο του
Οκτωβρίου.

Όπως όλα δείχνουν οι
ομάδες θα κληθούν να
δηλώσουν
συμμετοχή
στο νέο πρωτάθλημα
αρχές Οκτωβρίου, όταν
– πιθανόν – το τοπίο θα
έχει ξεκαθαρίσει, μετά
και την κρίσιμη Γενική
Συνέλευση της ΕΠΟ στις
30 Σεπτεμβρίου.

Α.Ο Καβάλα

Ανακοίνωσε την επιστροφή του Παναγιώτη Σταθάκη
Μια σημαντική προσθήκη στον «άσσο» πραγματοποίησε ο Α.Ο Καβάλα,
καθώς ανακοίνωσε την
επιστροφή του Παναγιώτη Σταθάκη στο ρόστερ.
Αυτή θα είναι η τρίτη διαδοχική σεζόν του υψηλόσωμου Ξανθιώτη πορτιέρο στην Καβάλα.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ
«Ο Α.Ο Καβάλα, βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει την
επιστροφή με τον ταλαντούχο τερματοφύλακα,
Παναγιώτη Σταθάκη.
Ο 25χρονος υψηλόσωμος πορτιέρο, δεν χρει-

άζεται ιδιαίτερες συστάσεις καθώς αποτελεί
μέλος της οικογένειας
του ΑΟΚ τα τελευταία
δυο χρόνια, με συμμετοχές τόσο στην Football
League όσο και στην
Super League 2.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο Παναγιώτης
θα ανήκει για μια ακόμη
σεζόν στο ρόστερ του
συλλόγου μας.
Παναγιώτη καλώς επέστρεψες στην Καβάλα
και στην μεγάλη “γαλανόλευκη” οικογένεια του
ΑΟΚ.»

24 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022
info@enachannel.gr

Κύπελλο Ελλάδας:

Νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία του Βύρωνα
Πρόκριση επί του Π.Ο Φήκης
πάτησε περιοχή σούταρε
από πλάγια θέση, η μπάλα
όμως πέρασε λίγο έξω από
το δεξί κάθετο δοκάρι.
37' Κόρνερ από τα αριστερά, κεφάλια πάσα
του Πτηνόπουλου για
τον Ναουμίδη, ο οποίος με δυνατή κεφάλια
έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα για το 1-0.

Ο Βύρωνας Καβάλας πέτυχε μια ακόμη μια ιστορική
πρόκριση στον θεσμό του
Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας με 1-0 του Π.Ο
Φήκης.
Οι νταμπλούχοι Καβάλας
αδικήσαν τον εαυτό τους
καθώς κυριάρχησαν στην
αναμέτρηση, όμως δε μπόρεσαν να πετύχουν ένα
δεύτερο τέρμα που θα τελείωνε το άγχος της πρόκρισης.

Τελικά το τελευταίο σφύριγμα βρήκε νικητές τους
Καβαλιώτες, οι οποίοι πλέον περιμένουν να υποδεχθούν την Παναχαϊκη για
την γ’ φάση του θεσμού.
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ
8' Εκτέλεση φάουλ του
Γκατζολαρι, ο Ντάσκας
απομακρύνει σε κόρνερ.
17' Όμορφη ενέργεια από

τον Δερμιτζάκη, όμως το
σουτ από πλάγια θέση κατέληξε λίγο άουτ.
23' Τεράστια ευκαιρία για
τον Π.Ο Φήκης, ο Σκονδρας
εκμεταλλευτηκε την ολιγωρία της άμυνας, πλάσαρε
τον Αθανασίου, με τον Σιδηρόπουλο να απομακρύνει πάνω από τη γραμμή σε
κόρνερ.
35' Όμορφο σλαλομ από
τον Πτηνόπουλο, ο οποίος

46' Κόρνερ από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι, ο
Πτηνόπουλος έπιασε ανάποδο ψαλίδι με τη μπάλα
να περνάει λίγο πάνω από
την εστία.
54' Ευκαιρία με τον Χατζόπουλο, ο οποίος πλάσαρε
από το ύψος της περιοχής
με την μπάλα να περνάει
δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι.
56' Ακόμη μια σπουδαία ευκαιρία με τον Καρίπογλου
να σουτάρει έξω από την
περιοχή, με την μπάλα να
χτυπά στην συμβολή των
δοκαριών και στη συνέχεια

να απομακρύνεται από την
άμυνα των φιλοξενουμενων.
75' Τεράστια ευκαιρία για
τον Βύρωνα, ο Πτηνόπουλος θα σκάψει για τον Λουκωβίτη μέσα στη περιοχή, ο
οποίος θα γυρίσει παράλληλα στον Παντελίδη, με
τον Ντοσκα να μπλοκάρει
την εξ επαφής τελική προσπάθεια.
77' Γύρισμα του Πτηνόπουλου μέσα στην περιοχή, ο
Παντελίδης πλάσαρε όμως
ο Ντάσκας μπλόκαρε και
πάλι.
86' Παράλληλη μπαλιά του
Σκονδρα από τα δεξιά, η
μπάλα πέρασε από όλους.
88' Σουτ του Πτηνόπουλου,
ο Ντάσκας αποκρουσε, ο
Παντελίδης πήρε το Ριμπάουντ, σούταρε από γωνία,
ο Ντάσκας αποκρουσε εκ
νέου, με την μπάλα να χτυπά στο πάνω μέρος του
οριζόντιου δοκαριού και
καταλήγει εκτός αγωνιστι-

κού χώρου.
90' Δυνατό συρτό Σουτ
του Σκόνδρα, ο Αθανασίου
αποκρουσε με υπερένταση.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΩΝ

ΤΩΝ

Βύρωνας Καβάλας (Καζεπίδης): Αθανασίου, Σιδηρόπουλος (61' Μαυρογιάννης),
Καρίπογλου,
Τουμανίδης, Τουμανίδης,
Ναουμίδης, Ιβανίδης, Χατζόπουλος (73' Τζερακης),
Γκατζολαρι (83' Παπαδόπουλος), Δερμιτζάκης (73'
Λουκωβίτης), Παντελίδης,
Πτηνόπουλος
Π.Ο Φήκης (Μανούρας):
Ντάσκας, Γιαννούλας, Τζέλης, Δρόσος, Σκονδρας,
Καλαμαράς (60' Νικλητσιώτης) , Μακρής (80' Ζήσης), Σκόνδρας, Ιωάννου,
Νικλητσιώτης (60' Πολυζησοπουλος), Γκάντιας (60'
Σιαμαντάς)

ΕΠΣ Καβάλας

Σέντρα στις 5 Οκτωβρίου για την Α’ Κατηγορία
Μεσοβδόμαδη εκκίνηση για
το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας
καθώς η Επιτροπή Πρωταθλημάτων ανακοίνωσε πως
η νέα σεζόν θα ξεκινήσει
στις 5 Οκτωβρίου.
Όσον αφορά την Β’ Κατηγορία, θα εκκινήσει το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Οκτωβρίου.
Τέλος, η ΕΠΣ Καβάλας έχει
αναρτήσει το πρόγραμμα
των πρώτων τεσσάρων
αγωνιστικών.

Κύπελλο Ελλάδας

Ορίστηκε το παιχνίδι του Βύρωνα με την Παναχαϊκη
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της γ’ φάσης του
Κυπέλλου Ελλάδας.
Οκτώ ματς θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη
28 Σεπτεμβρίου, τέσσερις
αναμετρήσεις
ορίστηκαν
για την Κυριακή 2 Οκτωβρίου – ανάμεσα τους και
η αναμέτρηση του Βύρωνα
Καβάλας με την Παναχαϊκη
– ενώ δύο αναμετρήσεις θα
διεξαχθούν την Τετάρτη 5

Οκτωβρίου.

Καλαμάτα-Προοδευτική

Επίσης, υπάρχου και τρεις
εκκρεμότητες, οι οποίες
αφορούν ζευγάρια που θα
προκύψουν μετά την ολοκλήρωση δύο αναμετρήσεων που αφορούν τη β’
φάση και ένα ζευγάρι που
αναμένει απόφαση από
την Επιτροπή Εφέσεων της
ΕΠΟ.

Απόλλων Λάρισας-Εργοτέλης

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ –
Γ’ ΦΑΣΗ
Τετάρτη 28/09 (16:00)
Αστέρας Σταυρού-Αλμωπός Αριδαίας
Βέροια-Χανιά
Ηλιούπολη-Καλλιθέα
Τηλυκράτης-ΟΦ
τρας

Ιεράπε-

Ηρακλής-Νίκη Βόλου

Άγιος Νικόλαος-Επισκοπή
Κυριακή 02/10 (16:00)
Διαγόρας-Απόλλων
ντου

Πό-

Απόλλων Σμύρνης-Κηφισιά
Βύρωνας Καβάλας-Παναχαϊκή
Ιωνικός Ιωνίας-Διαγόρας
Βραχνεΐκων
Τετάρτη 05/10 (16:00)
Αιγάλεω-Πανσερραϊκός
Μακεδονικός-Αναγέννηση
Καρδίτσας

