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Το ΕΝΑ CHANNEL συμμετέχει με 
δικό του περίπτερο 

στην έκθεση AGROTICA 2022

“Γεμάτα” τα κρατητήρια σε 
Καβάλα-Ροδόπη-Ξάνθη

Επιστολή αστυνομικών 
υπαλλήλων στο 

Υπουργείο

Πολλά τα προβλήματα του Αστικού 
ΚΤΕΛ Καβάλας

Προτεραιότητα όλων πρέπει να 
είναι η βιωσιμότητα και 

η ανάπτυξη της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας
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ΑΑΔΕ
Τα χρέη στην 
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κατασχέσεις

Κοινή επιστολή
για τα νέα

δρομολόγια
Καβάλας-Πρίνου
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Η επέλαση της γρίπης και ο φόβος της «διδημίας»
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Η ΑΠΟΨΗ

Η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται 
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού 

Επικρατείας, 
η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” 

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών 
εφημερίδων 

που έχουν την 
δυνατότητα 

καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.
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γράφει 
ο ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ*

Η χώρα του Σαίξπηρ 
ανέκαθεν παρήγε ισχυ-
ρό πολιτικό δράμα. Η 
Βουλή των Κοινοτήτων 
είναι, πιθανότατα, η πιο 
απαιτητική αρένα για 
έναν πολιτικό ηγέτη – η 
άμεση διαδραστικότητά 
της απογυμνώνει

Η χώρα του Σαίξπηρ ανέ-
καθεν παρήγε ισχυρό πο-
λιτικό δράμα. Η Βουλή των 
Κοινοτήτων είναι, πιθανό-
τατα, η πιο απαιτητική αρέ-
να για έναν πολιτικό ηγέτη 
– η άμεση διαδραστικότητά 
της απογυμνώνει. Ο Τόνι 
Μπλερ, αν και δεινός ρή-

τορας, αναφέρει στα απο-
μνημονεύματά του ότι η 
συνεδρία των Ερωτήσεων 
στον Πρωθυπουργό ήταν, 
κάθε βδομάδα, μια εξαιρε-
τικά ψυχοφθόρα διαδικα-
σία. Δύσκολα στέκεται ο/η 
πρωθυπουργός αν δεν έχει 
κύρος. Αυτό το κύρος έχα-
σε παταγωδώς η Λιζ Τρας 
μετά τον καταστροφικό μίνι 
προϋπολογισμό, ο οποίος 
προκάλεσε τεράστια ανα-
στάτωση στις αγορές. Η 
ακρισία της ζημίωσε σοβα-
ρά τη χώρα.

Βλέποντάς την στη Βου-
λή, την περασμένη Τετάρ-
τη, σχεδόν τη λυπήθηκα. 
Ο αρχηγός του Εργατικού 
Κόμματος σερ Κιρ Στάρμερ 

ήταν συντριπτικός – την 
αποδόμησε μεθοδικά, με 
πάθος και σαρκασμό. Λίγο 
να γνωρίζει κανείς τη βρε-
τανική πολιτική ζωή, κα-
ταλάβαινε ότι ήταν θέμα 
χρόνου η αποπομπή της. Η 
κ. Τρας ήταν μια πολιτική 
μετριότητα, η οποία, με τη 
βοήθεια των υποστηρικτών 
του ναρκισσιστή κλόουν 
που έγινε πρωθυπουργός, 
αναδείχθηκε στην πρωθυ-
πουργία. Εύκολα κερδίζεις 
την ψήφο των μελών του 
Συντηρητικού Κόμματος με 
θατσερικές, εκτός τόπου 
και χρόνου, κοινοτοπίες 
(«χαμηλή φορολογία-υψη-
λή ανάπτυξη»), δύσκολα, 
όμως, κυβερνάς μια χώρα 
με κραταιές πολιτικές πα-

ραδόσεις και υψηλές απαι-
τήσεις.

Οποιος/α τη διαδεχθεί θα 
παραλάβει χάος. Το Συ-
ντηρητικό Κόμμα βρίσκε-
ται σε περιδίνηση, από 
την οποία δεν μπορεί να 
βγει. Αφενός, δεν υπάρχει 
προφανής, κοινώς αποδε-
κτός, ηγέτης. Αφετέρου, η 
ζημιά στο πολιτικό κεφά-
λαιο του κόμματος είναι 
μη αντιστρέψιμη. Το κόμμα 
τής, υποτίθεται, αποτελε-
σματικής διακυβέρνησης 
και ισχυρής οικονομίας 
έχει κυριευθεί, ήδη από το 
2016, από μια ομάδα ιδε-
οληπτικών εξτρεμιστών, οι 
οποίοι έχουν αποσυνδεθεί 
από την πραγματικότητα. 
Οι ιδεοληψίες και ο πολι-
τικός τυχοδιωκτισμός που 
οδήγησαν στο Brexit είναι 
το ψυχο-διανοητικό πλαί-
σιο, στο οποίο κινείται το 
κατ’ όνομα «Συντηρητικό» 
Κόμμα. Η εσωστρεφής ιδε-
οληψία που παρήγαγε δύο 
συν έναν πρωθυπουργούς, 
σε τρία χρόνια, απομείωσε 
το πολιτικό κεφάλαιό του. 
Οδηγείται με βεβαιότητα 
στην εκλογική συντριβή. Οι 
εκλογές δεν θα αργήσουν. 
Ο νέος πρωθυπουργός θα 
στερείται πολιτικής νομιμο-
ποίησης. Θα σφυροκοπείται 
κάθε βδομάδα στη Βουλή. 

Δύσκολα θα εμπεδώσει την 
ισχύ του. Τη σταθερότητα 
που έχει ανάγκη η χώρα κα-
λείται να παράσχει η πραγ-
ματιστική Κεντροαριστερά.

* Ο κ. Χαρίδημος Τσούκας 
(www.htsoukas.com) είναι 
καθηγητής στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου και ερευνητής 
καθηγητής στο Πανεπιστή-
μιο Warwick.

Εκπαίδευση 
Να μη χαθεί η ευκαιρία
γράφει 
ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ*

Υπουργείο Παιδείας και 
πανεπιστήμια καλούνται 
να κάνουν ένα μεγάλο 
βήμα εξωστρέφειας με 
εξασφαλισμένη χρημα-
τοδότηση

Υπουργείο Παιδείας και 
πανεπιστήμια βρίσκονται 
μπροστά σε μια μεγάλη ευ-
καιρία, μια πρόκληση και 
μια δοκιμασία. Μέχρι το τέ-
λος του 2025 καλούνται να 
κάνουν ένα μεγάλο βήμα 
εξωστρέφειας με εξασφα-
λισμένη χρηματοδότηση, 
συμβάλλοντας στην ανά-
πτυξη της χώρας. Εφαρμό-
ζοντας τις αρχές της αξιο-
κρατίας, της αριστείας και 
του σχεδιασμού, καλούνται 
να υπερβούν τη συνήθη 
λογική «λίγα σε όλους, και 
κάτι θα γίνει». Εξηγούμαι:

Το έργο «Για την έρευνα, 
την καινοτομία και τον εκ-
συγχρονισμό των πανεπι-
στημίων» (με προϋπολογι-
σμό 600 εκατ. ευρώ) του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας –ένα Ταμείο 
επενδύσεων και μεταρρυθ-
μίσεων– έχει σχεδιαστεί για 
την ενίσχυση της εξωστρέ-
φειας των πανεπιστημίων, 
στηρίζοντας τη συνεργασία 
τους με τις επιχειρήσεις 
και τη βελτίωση της θέσης 
τους στον διεθνή ακαδη-

μαϊκό χάρτη, υπηρετώντας 
τον στρατηγικό στόχο της 
ανάδειξης της χώρας σε 
διεθνή εκπαιδευτικό κόμβο, 
προσελκύοντας φοιτητές, 
ερευνητές και επενδύσεις 
από άλλες χώρες, συμβάλ-
λοντας στην ανάπτυξη της 
χώρας. Για να επιτευχθεί 
αυτό απαιτείται η υπέρβαση 
μεγάλων και διαχρονικών 
παθολογιών στη λειτουρ-
γία και του κράτους και των 
πανεπιστημίων. Ειδικότερα:

α) Για τη διαχρονική υστέ-
ρηση της δημόσιας και της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης 
για έρευνα και καινοτομία 
από άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες (παρά τις βελτιώσεις 
των τελευταίων χρόνων), 
και τη χαμηλή αλληλεπί-
δραση πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων, επιπλέον των 
πόρων του Ταμείου, απαι-
τείται η συγχρηματοδότηση 
και από ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις (30%) σημαντικού 
μέρους των ερευνητικών 
έργων.

β) Για τον κατακερματι-
σμό που χαρακτηρίζει τη 
χώρα, με τα ατελέσφορα 
πέρα-δώθε της σχετικής 
αρμοδιότητας μεταξύ του 
υπουργείου Παιδείας και 
του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, αλλά και τη χαμηλή 
συνεργασία μεταξύ των 
δημόσιων πανεπιστημίων, 
ερευνητικών κέντρων και 
επιχειρήσεων, έχει προβλε-

φθεί η συνεργασία με τη 
Γ.Γ. Ερευνας και Καινοτομί-
ας και το Ελληνικό Ιδρυμα 
Ερευνας και Καινοτομίας 
(ΕΛΙΔΕΚ), προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμπληρω-
ματικότητα των δράσεων. 
Είναι επίσης αναγκαία η 
συνεργασία πανεπιστημίων 
και ερευνητικών κέντρων 
με τη χρηματοδότηση κοι-
νών κέντρων ερευνητικής 
αριστείας, ερευνητικών 
ομάδων και εργαστηρι-
ακών υποδομών. Είναι, 
προφανώς, σημαντικό να 
υπάρξει συνέχεια στην κα-
τεύθυνση αυτή, το επόμενο 
διάστημα, προκειμένου να 
διαμορφωθεί ολοκληρω-
μένη εθνική στρατηγική για 
την έρευνα και την καινο-
τομία, ίσως καλύτερα στο 
πλαίσιο αυτοτελούς υπουρ-
γείου Ερευνας.

γ) Για τις αδυναμίες των πα-
νεπιστημίων, και τη συχνή 
ανυπαρξία ολοκληρωμένης 
ερευνητικής στρατηγικής 
και προτεραιοτήτων των 
ιδρυμάτων, είναι αναγκαία 
η αξιολόγηση της συνάφει-
ας και της συμβολής κάθε 
ερευνητικής πρότασης που 
θα χρηματοδοτηθεί με την 
ερευνητική στρατηγική του 
ιδρύματος. Χωρίς μια σύγ-
χρονη ερευνητική στρατη-
γική τα πανεπιστήμια δεν 
μπορούν να διακριθούν δι-
εθνώς, βασιζόμενα απλώς 
στις ατομικές επιδόσεις 
μεμονωμένων ερευνητών 

τους.

δ) Τέλος, το έργο επιδιώκει 
την υπέρβαση διαχρονικών 
παθογενειών της λειτουργί-
ας του κράτους, όπου στην 
κατανομή δημοσίων πόρων 
επικρατεί είτε αδιαφάνεια, 
αναξιοκρατία και ευνοιο-
κρατία, είτε αδυναμία του 
κράτους να ιεραρχήσει συ-
γκεκριμένους στόχους και 
να πετύχει αντίστοιχα απο-
τελέσματα, υπό την πίεση 
ιδιοτελών συμφερόντων. 
Για τούτο έχει προβλεφθεί, 
σε συνεργασία με το ΕΛΙ-
ΔΕΚ και την Εθνική Αρχή 
για την Ανώτατη Εκπαί-
δευση (ΕΘΑΑΕ), όλες οι 
προτάσεις των πανεπιστη-
μίων να αξιολογηθούν από 
ανεξάρτητες διεθνείς επι-
τροπές επιστημόνων, όπως 
είναι η αυτονόητη διεθνής 
πρακτική. Επίσης ορίστηκε 
ότι θα χρηματοδοτηθούν 
οι ερευνητικές υποδομές 
και ο εργαστηριακός εξο-
πλισμός μόνο 4 έως 7 (από 
τα 24) πανεπιστημίων που 
θα επιλεγούν με ποιοτικά 
κριτήρια και την ερευνητική 
στρατηγική τους. Οχι γιατί 
τα υπόλοιπα ιδρύματα δεν 
έχουν ανάγκη εκσυγχρονι-
σμού του εργαστηριακού 
εξοπλισμού τους, αλλά 
γιατί αν οι διαθέσιμοι πό-
ροι μοιράζονταν απλώς σε 
όλους, δεν θα κάνουν ση-
μαντική διαφορά για κανέ-
να. Για τούτο προβλέφθηκε 
ακόμη η χρηματοδότηση 

λιγότερων, αλλά μεγαλύ-
τερων σε προϋπολογισμό 
ερευνών, σε επιλεγμένα θέ-
ματα αιχμής των επιστημών 
και της τεχνολογίας, με συ-
γκριτικό πλεονέκτημα και 
στρατηγική σημασία για τη 
χώρα. Η διεθνής θέση των 
πανεπιστημίων όμως δεν 
καθορίζεται αποκλειστικά 
από τις ερευνητικές επιδό-
σεις τους, αλλά από σειρά 
ποιοτικών χαρακτηριστικών 
τους. Είναι για τούτο ανα-
γκαίο να ληφθούν υπόψη 
επιπλέον κριτήρια όπως 
ιδίως η στρατηγική διε-
θνοποίησης και ο αριθμός 
Κέντρων Εκπαιδευτικής 
Αριστείας που διαθέτουν, 
ύστερα από επίσης ανεξάρ-
τητη αξιολόγηση.

Προλαβαίνουν όμως πλέον 
να υλοποιηθούν όλα αυτά, 
χωρίς εκπτώσεις από τους 
στόχους;

Παρά τα εξαρχής στενά 
χρονικά περιθώρια, χωρίς 
να είναι εξασφαλισμένο ότι 
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
θα ανταποκριθούν επεν-
δύοντας στα προγράμματα 
αυτά, έχει χαθεί πολύτιμος 
χρόνος σε κεντρικό επίπεδο 
από την έγκριση του έργου 
από τις ευρωπαϊκές αρχές 
(Ιούλιος 2021). Χρόνος που 
θα έπρεπε να έχει αξιοποι-
ηθεί για την ολοκλήρωση 
του σχεδιασμού, την προ-
ετοιμασία της υλοποίησης 
με τον καθορισμό των δι-

αδικασιών και κριτηρίων 
αξιολόγησης των προτάσε-
ων των πανεπιστημίων, τις 
νομοθετικές προσαρμογές, 
την ενημέρωση των ενδι-
αφερομένων και τη διεθνή 
προβολή. Οταν μάλιστα οι 
υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ δεν 
διαθέτουν ανάλογη πεί-
ρα και τεχνογνωσία, ενώ 
τα πανεπιστήμια απαιτεί-
ται ταυτόχρονα φέτος να 
εφαρμόσουν ένα νέο νόμο 
και να αναδείξουν νέες 
διοικήσεις. Δύο μεγάλοι 
κίνδυνοι ελλοχεύουν! Είτε 
να ματαιωθεί το έργο στο 
πλαίσιο της προβλεπόμε-
νης αναθεώρησης το 2023, 
είτε στο όνομα των χρονι-
κών περιορισμών να γίνουν 
οποιεσδήποτε εκπτώσεις 
στις διαδικασίες αξιολόγη-
σης των προτάσεων, υπο-
χωρώντας στις –υπαρκτές– 
πιέσεις για επιστροφή σε 
παθογένειες του παρελθό-
ντος, υπονομεύοντας τους 
στόχους του έργου. Και τα 
δύο είναι μεγάλα λάθη και 
πρέπει να αποφευχθούν. 
Δύσκολα θα υπάρξει άλλη 
τέτοια ευκαιρία για τα πα-
νεπιστήμια και τη χώρα.

* Ο κ. Αποστόλης Δημητρό-
πουλος είναι τέως γενικός 
γραμματέας Ανώτατης Εκ-
παίδευσης στο υπουργείο 
Παιδείας.

Βρετανία 
Όταν η ιδεοληψία συναντά τη μετριότητα
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Ημερίδα απο τον Οργαμισμό Λιμένα Καβάλας για τα 
θαλάσσια επαγγέλματα

Ενα διήμερο με δράσεις 
απο τον Οργανισμό Λιμέ-
νος Καβάλας, ξεκίνησε το 
πρωί της Παρασκευής 21.

Η πρώτη εκδήλωση αφο-
ρούσε μαθητές λυκείου, οι 
οποίοι ενημερώθηκαν για 
τα επαγγέλματα της θά-
λασσας και τις προοπτικές 
εργασίαςτων νέων στην 
Γαλάζια Οικονομία ενώ 
ταυτόχρονα πραγματοποι-
ήθηκε και ημερίδα με θέμα 

τις ασφαλείς εργασίες σε 
θάλασσα και λιμενικές 
εγκαταστάσεις.

Τέλος αξίζει να σημειώθει 
οτι η ημερίδα θα συνεχιστεί 
και το Σάββατο 22 Οκτω-
βρίου όπου θα γίνου εκτε-
νής αναφορές στα επαγ-
γέλματα της θάλασσας.

Καβάλα
Επίσκεψη του Διευθυντή του Κέντρου Εβραϊκής Κληρονομιάς 
Θεσσαλονίκης-Ελλάδας

Η ιστορία της εβραϊκής 
κοινότητας, όπως και 
των υπολοίπων κοινοτή-
των που έχτισαν την Κα-
βάλα, θα παρουσιαστεί 
το επόμενο χρονικό δι-
άστημα στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήμου.

Σε έναν ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο, θα δημιουργη-
θεί ένα σύγχρονο μουσείο 
μειονοτήτων, όπου θα προ-
βάλλονται διάφορα στοι-
χεία και κειμήλια και των 
Εβραίων που έζησαν στην 
πόλη μας”.

Το “Κέντρο Εβραϊκής κλη-
ρονομιάς Θεσσαλονίκης-
Ελλάδας” ιδρύθηκε το 
2010 και εστιάζει στη δι-
ατήρηση της κληρονομιάς 
των εβραϊκών κοινοτήτων 
της Ελλάδας. Λειτουργεί 
ως ενεργό σημείο συνά-
ντησης των Ελλήνων που 
εκπατρίστηκαν στο Ισραήλ, 
των επιζώντων του ολο-
καυτώματος και των επό-
μενων γενεών που έχουν 
ρίζες στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης στο δημαρχειο 
της πολης, εκτός από τη 

δέσμευση ότι το “Κέντρο 
Εβραϊκής κληρονομιάς 
Θεσσαλονίκης-Ελλάδας” 
θα συμβάλει οικονομικά 
στη δημιουργία του νέου 
μουσείου, αποφασίστηκε 
επίσης να ανοίξει ένας δί-
αυλος επικοινωνίας ανάμε-
σα στον Δήμο Καβάλας και 
τον Σύνδεσμο Φιλίας Ελλά-
δας-Ισραήλ, προκειμένου 
να εξεταστεί το ενδεχόμε-
νο προώθησης νέων επεν-
δύσεων στην περιοχή μας, 
να δοθούν υποτροφίες σε 
Καβαλιώτες μαθητές που 
επιθυμούν να σπουδάσουν 
στο Ισραήλ, και να γίνουν 

οι απαραίτητες ενέργειες 
για την αδελφοποίηση του 
Δήμου Καβάλας με κάποια 
πόλη του Ισραήλ.

Ο Διευθυντής του “Κέντρου 
Εβραϊκής Κληρονομιάς 
Θεσσαλονίκης-Ελλάδας” 
επισκέφθηκε παραλληλα το 
Πολιτιστικό Κέντρο του Δή-
μου Καβάλας, προκειμένου 
να δει από κοντά τον χώρο 
που πρόκειται να δημιουρ-
γηθεί το νέο μουσείο μειο-
νοτήτων.

Τσούνης από Καβάλα 
Η Αμερική στέκεται και θα στέκεται στην Ελλάδα

Στην Καβάλα βρίσκεται 
από νωρίς το απόγευμα 
της Δευτέρας 17 Οκτω-
βρίου ο Αμερικανός 
Πρέσβης στην Ελλάδα 
Τζορτζ Τσούνης.

Ο κ. Τσούνης βρίσκεται 

στην Καβάλα με την συνο-
δεία του ΥΠΕΘΑ Νίκου Πα-
ναγιωτόπουλου.

Όπως υπογράμμισε μεταξύ 
άλλων σε δηλώσεις του ο 
κ. Τσούνης :

Στα δύο χρόνια συνεργασί-
ας με την Ελλάδα καταφέ-
ραμε να αναπτύξουμε μια 
επωφελή συνεργασία. Οι 
καλύτερες ημέρες για τις 
δύο χώρες είναι μπροστά 
μας.

Από την άλλη ο κ. Πανα-
γιωτόπουλος ανέφερε τα 
εξής :

Μπορούμε να εμπιστευ-
τούμε τους συμμάχους και 
αυτοί σε αυτό τον δύσκολο 
καιρό είναι κοντά μας.

Τρια Κρουαζιερόπλοια στο Λιμάνι της Καβάλας
Τρία κρουαζιερό-
πλοια βρέθηκαν σήμε-
ρα στο λιμάνι της Κα-
βάλας. Πρόκειται για 
τα Celestyan Crystal, 
Aegean Odyssey και 
Seven Seas Explorer. Το 

τρίτο κρουαζιερόπλοιο 
έμεινε έξω από το λιμάνι 
της Καβάλας.

Το κρουαζιερόπλοιο 
Aegean Odyssey ήρθε από 
την Σκιάθο, με 300 επιβά-

τες και 160 άτομα πλήρω-
μα.

Το Celestyal Crystal της 
Celestyal Cruises, ήρθε 
από την Θεσσαλονίκη με 
πάνω από 1.000 επιβάτες.

Το Seven Seas Explorer, 
ήρθε από το Κουσάντασι 
της Τουρκίας, με 732 επι-
βάτες και 567 μέλη πληρώ-
ματος.

Στο αρχείο η υπόθεση καταγγελιών κατά νηπιαγωγού στη Καβάλα
Δεν συντρέχουν λόγοι πε-
ραιτέρω διερεύνησης των 
καταγγελιών σε βάρος παι-
δαγωγού Βρεφονηπιακού 
Σταθμού του δήμου Καβά-
λας για ασελγείς πράξεις 
σε βάρος νηπίων, σύμφωνα 
με το πόρισμα της ΕΔΕ που 
διενεργήθηκε και κατατέ-
θηκε σήμερα στην Εισαγγε-
λία Καβάλας.

Η ΕΔΕ ξεκίνησε τον περα-
σμένο Φεβρουάριο, μετά 
από δεύτερη καταγγελία 
και μήνυση που είχε υπο-
βληθεί σε βάρος της παιδα-
γωγού ενώ ακολούθησαν 
άλλες δύο.

Όλο αυτό το χρονικό διά-
στημα η παιδαγωγός μετα-
κινήθηκε σε άλλη υπηρεσία.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος 
του Νομικού Προσώπου, 
Ανέστης Δημητριάδης, με 
βάση όσα ερευνήθηκαν 
και αξιολογήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της ΕΔΕ, δεν 
προέκυψαν στοιχεία που να 
δικαιολογούν περαιτέρω 
διερεύνηση της υπόθεσης 
σε τρίτο βαθμό.

Έτσι μπαίνει στο αρχείο με 
την προϋπόθεση ότι δεν θα 
προκύψουν επιβαρυντικά 
στοιχεία από την δικαστική 
διερεύνηση.
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3º Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου

Ο Δήμος Παγγαίου και η 
Ιερά Μητρόπολη Ελευ-
θερουπόλεως με ιδιαί-
τερη χαρά προσκαλούν 
όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους να συμμετά-
σχουν παρουσιάζοντας 
ανακοινώσεις στο 3ο 
Συνέδριο Τοπικής Ιστο-
ρίας Παγγαίου, που θα 
πραγματοποιηθεί την 
άνοιξη του 2023 στην 
Ελευθερούπολη Παγγαί-
ου. Συγκεκριμένα δίνεται 
η δυνατότητα σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους 
που ασχολούνται με την 
αρχαιολογική, ιστορική 

και λαογραφική έρευ-
να σε όλες τις μορφές 
τους, να παρουσιάσουν 
πρωτότυπες εργασίες, 
οι οποίες δεν έχουν δη-
μοσιευθεί μέχρι τώρα, 
ούτε έχουν ανακοινωθεί 
από το βήμα άλλου συ-
νεδρίου ή εκδήλωσης. 
Οι εργασίες θα πρέπει 
να αφορούν την ευρύτε-
ρη περιοχή του Παγγαί-
ου όρους, αλλά και του 
Συμβόλου όρους.

Οι περιλήψεις των εργα-
σιών πρέπει να αποστα-
λούν ηλεκτρονικά στη δι-

εύθυνση topiki-istoria@
dimospaggaiou.gr μέχρι 
τις 10 Ιανουαρίου 2023 
σε ένα αρχείο το όνο-
μα του οποίου θα περι-
λαμβάνει το όνομα του 
συγγραφέα και 2-3 λέ-
ξεις από τον τίτλο (π.χ. 
«Παπαδόπουλος-Ιστορία 
του Παγγαίου.doc»). Οι 
περιλήψεις που θα υπο-
βληθούν μετά από την 
παραπάνω ημερομηνία 
δεν θα γίνονται δεκτές. 

Όλες οι εργασίες θα κρι-
θούν από την Επιστημο-
νική Επιτροπή του Συνε-

δρίου και οι συγγραφείς 
θα ενημερωθούν μέχρι 
τις 31 Ιανουαρίου 2023 
για την αποδοχή ή μη της 
εργασίας τους και για τυ-
χόν αλλαγές που πρέπει 
να γίνουν στο κείμενο. 
Κατά την υποβολή της 
περίληψης οι συγγρα-
φείς θα πρέπει να ανα-
φέρουν και την ιδιότητά 
τους και παράλληλα να 
επισυνάψουν ένα σύντο-
μο βιογραφικό σημείω-
μα. Η παρουσίαση – φι-
λοξενία μιας εργασίας 
στο Συνέδριο θα γίνεται 
προφορικά, από το βήμα 

του Συνεδρίου. 
Η διάρκεια των ανακοι-
νώσεων θα είναι 15 λε-
πτά, και πάντα ανάλογα 
με τις απαιτήσεις του 
προγράμματος.

Οδηγίες για την περίλη-
ψη

Η περίληψη πρέπει να 
υποβληθεί ηλεκτρονι-
κά σε αρχείο Microsoft 
Word, γραμματοσειρά 
«Times New Roman», 
μέγεθος γραμματικών 
στοιχείων 12, διάκενο 
1,5 γραμμή, περιθώρια 
3,5 εκατοστών από όλες 
τις πλευρές, πλήρη στοί-
χιση του κειμένου και 
με εσοχή στις παραγρά-
φους.

Η περίληψη δεν πρέπει 
να ξεπερνά τις 300 λέ-
ξεις. Στον αριθμό των 
λέξεων δεν περιλαμβά-
νονται ο τίτλος της εργα-
σίας και τα στοιχεία των 
συγγραφέων.

Στην πρώτη σειρά γρά-
φεται ο τίτλος με έντονα 
πεζά γράμματα και στη 
δεύτερη το όνομα ή τα 
ονόματα των συγγρα-
φέων με πεζά γράμματα. 
Αν οι συγγραφείς είναι 
περισσότεροι του ενός 
(όλοι πρέπει να έχουν 
ουσιαστική συμμετοχή σε 
κάποιο ή κάποια στάδια 
της εργασίας), υπογραμ-
μίζεται το όνομα αυτού 
που θα ανακοινώσει 
την εργασία. Δύο σειρές 
παρακάτω γράφονται η 
ιδιότητα των συγγρα-
φέων. Ακολουθεί μια 
κενή σειρά και ύστερα 
το κείμενο της περίλη-

ψης. Συντετμημένοι όροι 
χρησιμοποιούνται μόνο 
εφόσον έχει αναφερθεί 
η επεξήγησή τους εντός 
παρένθεσης την πρώτη 
φορά που αναφέρονται 
στο κείμενο.

Περιλήψεις που δεν πλη-
ρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις θα επιστρέ-
φονται για διόρθωση και 
εκ νέου υποβολή ή θα 
απορρίπτονται.

Μαζί με κάθε περίλη-
ψη υποβάλλεται ηλε-
κτρονικά επιστολή όπου 
αναφέρονται: α) αν έχει 
παρουσιαστεί σε άλλη 
επιστημονική εκδήλωση 
ή έχει δημοσιευτεί ή βρί-
σκεται υπό δημοσίευση 
σε έντυπο ή ηλεκτρονικό 
μέσο (προτιμώνται οι ερ-
γασίες που παρουσιάζο-
νται για πρώτη φορά και 
δεν έχουν δημοσιευθεί), 
και β) υποχρεωτικά τα 
στοιχεία του υπεύθυνου 
για την επικοινωνία συγ-
γραφέα (ηλεκτρονική και 
ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμός σταθερού και 
κινητού τηλεφώνου).
Χρονοδιάγραμμα Υποβο-
λής Εργασιών 

10/01/2023: Αποστολή 
τίτλου και περίληψης ερ-
γασίας

31/01/2023: Ολοκλή-
ρωση κρίσης περιλήψε-
ων από την Επιστημονι-
κή Επιτροπή 
Για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να 
αποστείλετε μήνυμα 
στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: topiki-istoria@
dimospaggaiou.gr

110 χρόνια από την απελευθέρωση της Ελευθερούπολης

Το πρωί της Κυριακής 23 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για τα 110 χρόνια από την απελευθέρωση του Παγγαιου απο τον Οθωμανικό ζυγό 
παρουσία του ΥΕΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου βουλευτών της Π.Ε. Καβάλας και των αρχών του τόπου.
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Γ. Χατζηθεοδοσίου
Προτεραιότητα όλων πρέπει να είναι η βιωσιμότητα και 
η ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Δήλωση του Προέ-
δρου του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών και Επίτιμου 
Διδάκτορα του Πα-
νεπιστημίου Πειραιά, 
Γιάννη Χατζηθεοδοσί-
ου:

Από το 2010 έως και σή-
μερα, δηλαδή από τότε 
που η χώρα μπήκε στη 
δίνη της οικονομικής κρί-
σης μέχρι και στην αντι-
μετώπιση του κύματος 
ακρίβειας, φάνηκε ξεκά-

θαρα ο κομβικός ρόλος 
των φορέων που εκπρο-
σωπούν την επιχειρημα-
τικότητα στην Ελλάδα 
και κυρίως των Επιμελη-
τηρίων. Όλο αυτό το διά-
στημα δεν ήταν λίγες οι 
φορές που με τις παρεμ-

βάσεις τους πρόλαβαν 
τα χειρότερα ενώ κατέ-
θεσαν και προτάσεις που 
συνέβαλαν στην επίλυση 
προβλημάτων.

Ειδικά το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνών, 
με τις συνεχείς πρωτο-
βουλίες του και τις στο-
χευμένες δράσεις του, 
απέδειξε την συνέπεια 
που έχει ως θεσμικός 
συνομιλητής της Πολι-
τείας αλλά κυρίως ως 
σταθερός σύμμαχος της 
μικρομεσαίας επιχειρη-
ματικότητας.

Και κυρίως μακριά από 
κομματικές εξαρτήσεις 
και μικροπολιτικά αλι-
σβερίσια, πάντα ανεξάρ-
τητο και στο πλευρό των 
μελών του. Με καθαρό 
λόγο και καλοπροαίρε-
τη κριτική, ανεξαρτήτως 
του ποιος είναι στην 
εξουσία.

Από την κυβέρνηση του 
Γιώργου Παπανδρέου σε 
αυτήν του Αντώνη Σαμα-
ρά και από την περίοδο 
διακυβέρνησης του Αλέ-
ξη Τσίπρα μέχρι και στην 
κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, πάντα ανα-

δείκνυε τα όποια θετικά 
των κυβερνητικών δρά-
σεων αλλά και τασσό-
ταν κατά πολιτικών που 
θεωρούσε ότι μπορεί να 
προκαλέσουν περισσότε-
ρα προβλήματα στο επι-
χειρείν από αυτά που θα 
έλυναν.

Η στάση μας αυτή δεν 
αναγνωρίζεται πάντα 
από ανθρώπους που 
βρίσκονται σε αξιώμα-
τα, καθώς οι αποστάσεις 
που μπορεί να παίρνουμε 
από τις εκάστοτε κυβερ-
νητικές αποφάσεις μετα-
φράζονται λανθασμένα 
ως αντικυβερνητική στά-
ση.

Τα Επιμελητήρια οφεί-
λουν να εργάζονται συ-
νολικά για την πρόοδο 
του επιχειρείν και όχι για 
να γίνονται αρεστά σε 
κυβερνήσεις ή κόμματα. 
Και βέβαια δεν μπορούν 
να χρησιμοποιούνται ως 
«δεκανίκια» εξουσίας.

Όπως είπαμε «μπράβο» 
στην κυβέρνηση για τις 
μειώσεις φόρων, με το 
ίδιο σκεπτικό εκφρά-
ζουμε και την ανησυχία 
μας για την πορεία της 

ενεργειακής κρίσης και 
τις συνέπειες της στο 
επιχειρείν, καταθέτοντας 
παράλληλα προτάσεις.

Όπως αναδείξαμε τη 
στήριξη στην επιχειρη-
ματικότητα κατά την 
περίοδο της πανδημίας, 
εκθειάζοντας δημόσια 
την στάση συγκεκριμέ-
νων υπουργών, σήμερα 
αγωνιούμε για το μέλ-
λον των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων αλλά και 
των νοικοκυριών. Για 
παράδειγμα, ο τρόπος 
στήριξης της κοινωνίας 
με τα 50 προϊόντα για 
το «καλάθι του νοικοκυ-
ριού» φοβόμαστε ότι δεν 
θα αποδώσει αλλά θα 
στηρίξει περισσότερο τις 
5-6 αλυσίδες σούπερ-
μάρκετ που κατέχουν και 
το 86% του τζίρου των 
τροφίμων, ενισχύοντας 
έτσι και ολιγοπωλιακές 
καταστάσεις.

Αυτός είναι ο θεσμικός 
μας ρόλος και σε αυτόν 
θα επιμείνουμε, προτάσ-
σοντας πάντα την ση-
μασία της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας για 
το μέλλον της ελληνικής 
οικονομίας.

Υπεγράφη σύμβαση για τον εξωραϊσμό και ανακαίνιση 
της Πλατείας Ηρώων

Στην μελέτη προβλέπεται η αρμονική σύνθεση του νερού με το πράσινο που κυριαρχούν αλλά και η ανέγερση δύο επιτύμβιων στηλών δίπλα από το υπάρχον μνη-
μείο, επίσης η διαμόρφωση των πεζοδρομίων περιμετρικά ώστε να εξυπηρετούν επαγγελματίες και επισκέπτες. Το έργο θα αρχίσει την 1ή Νοεμβρίου και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί την προσεχή άνοιξη.
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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.

28η Οκτωβρίου 1940 στην Καβάλα..
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Η θυσία του Κρίτωνα Κονσουλίδη

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 
1940, μια τυπική φθινο-
πωρινή ημέρα. Οι εργά-
τες από νωρίς ήταν στις 
εργασίες τους, όπως και 
καπνεργάτες στα καπνερ-
γοστάσια. Η αγορά της Κα-
βάλας άνοιγε σιγά – σιγά 
και το Λιμάνι έσφυζε από 
ζωή. Όλα όμως θα ήταν 
διαφορετικά με το άκου-
σμα ότι οι Ιταλοί εισέβα-
λαν στα σύνορα μας στα 
βουνά της Ηπείρου. Από 
τα  ελάχιστα ραδιόφωνα 
μεταδίδονταν τα πρώτα 
πολεμικά ανακοινωθέντα. 
Στο Σώμα Στρατού στην 
οδό Κωνσταντινίδη Ποιη-
τή  η προετοιμασία για την 
γενική επιστράτευση είχε 
ήδη ξεκινήσει .. Τα σχο-

λεία πρόλαβαν και άνοιξαν 
αλλά οι δάσκαλοι και οι 
καθηγητές συγκέντρωσαν 
τα παιδιά στις αυλές και 
τους ανακοίνωσαν τα γε-
γονότα. , ακολούθησαν λό-
για πατριωτικά και η ιαχή 
ζήτω η Ελλάς δονούσε την 
ατμόσφαιρα. Δεν υπήρχε 
φόβος και πανικός, αντίθε-

τα επικράτησε ψυχραιμία 
και εθνική εγρήγορση. 

Οι επίστρατοι Καβαλιώτες 
χαιρετούσαν τις οικογένει-
ες τους και με κάθε μέσο, 
πρόσφορο για την εποχή 
ανηφόριζαν για τον Άγιο 
Σίλα και στη συνέχεια για 
την περιοχή της Ελευθε-
ρούπολης όπου ήταν το 
Κέντρο Επιστράτευσης. 
Εκεί επικρατούσε η τάξη 
και η υπομονή , γρήγορα 
ντύθηκαν στο χακί και με 
στρατιωτικά οχήματα με-
ταφέρθηκαν στην Δράμα 
όπου θα ξεκινούσε η στα-
διακή προώθηση τους στο 
μέτωπο.

ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ..

Ο Ελληνικός λαός περίμε-
νε την Ιταλική επίθεση  , οι 
προκλήσεις άλλωστε ήταν 
πολλές με αποκορύφωμα 
τον άνανδρο τορπιλισμό 
της “Έλλης” ανήμερα δεκα-
πενταύγουστου στην Τήνο.
Οι πρώτες ημέρες του πο-
λέμου ήταν μέρες αγωνίας 
, η συνέχεια όμως ήταν 

διαφορετική αφού οι νί-
κες του Ελληνικού Στρα-
τού στα χιονισμένα βουνά 
της Πίνδου αναγγέλλο-
νταν στην χώρα με χαρά 
και κάτω από ξέφρενους 
πανηγυρισμούς. Ο θάνα-
τος όμως των στρατιωτών 
στο μέτωπο και το πένθιμο 
χτύπημα της καμπάνας θύ-
μιζε το σκληρό πρόσωπο 
του πολέμου.

Στην Καβάλα , όπως και 
σε ολόκληρη την χώρα, οι 
γυναίκες έπαιξαν πρωταρ-
χικό ρόλο στην ενίσχυση 
με εφόδια για τον μαχό-
μενο Στρατό. Ο δύσκολος 
χειμώνας ’40-’41 απαιτού-
σε ζεστά ρούχα για τους 
στρατευμένους στα κακο-
τράχαλα της Αλβανίας.
Η “φανέλα του Στρατιώτη” 
που ήδη είχε δημιουργηθεί 
είχε αυτό το  ρόλο , όπως 
και δεκάδες άλλες οργα-
νώσεις και απλοί πολίτες.

Ο Ελληνικός Στρατός είχε 
ήδη απωθήσει από τον 
Νοέμβριο του 1940 τους 
Ιταλούς από την Ελλη-
νοαλβανική μεθόριο και 
προελαύνουν προς γενική 
έκπληξη και αγανάκτηση 
Ιταλών και Γερμανών αλλά 
κερδίζοντας τον θαυμασμό 
των υπόδουλων Ευρωπαί-
ων από τις δυνάμεις του 
άξονα. 
Εκατοντάδες είναι οι Κα-
βαλιώτες που πολεμούν 
στο μέτωπο. Στρατευμένοι 
αλλά και έφεδροι διάσπαρ-
τοι στις μονάδες δίνουν τις 
δικές τους μάχες. Εξηντα-
εφτά από αυτούς έδω-
σαν την ζωή τους για μια 
λεύτερη Ελλάδα. Δεκάδες 
τραυματίστηκαν και πολλοί 
από αυτούς τα επόμενα 
δύσκολα χρόνια πέθαναν 
από τις κακουχίες της κα-
τοχής και των τραυμάτων 
που είχαν. Δεν υπάρχουν 
πια επιζόντες μαχητές από 
το Έπος τουςΕλάχιστοι, 
μετρημένοι στα δάχτυλα, 
ίσως ζουν ακόμα.

Ο ΚΟΝΣΟΥΛΙΔΗΣ

Τον χειμώνα του 1941 ένας 
Καβαλιώτης νέος ο Κρίτων 
Κονσουλίδης  πολεμά στα 
βουνά της Ηπείρου. Είναι 
στο 90ο Σύνταγμα Πεζικού 
στο 3ο Τάγμα. Δευτεροε-
τής Εύελπις αυτός και το 
Τάγμα του αντιμετωπίζουν 
την περίφημη Μεραρχία 
των “Λύκων” της Τοσκάνης 
του Ιταλικού Στρατού. Οι 
Έλληνες πολεμούν με αυ-
τοθυσία και αυταπάρνηση, 
οι Ιταλοί υποχωρούν. Το 
Πυροβολικό τους προσπα-
θεί να τους καλύψει. Είναι 
η 17η Ιανουαρίου 1941 
και η 8η πρωινή ένα θραύ-
σμα πυροβόλου τραυματί-
ζει τον Κρίτωνα Κονσουλί-
δη ..“Όρθιος και ατάραχος 
αψηφών το τρομερόν εχά-
ρικον πυρ, εβάδιζε προς 
το καθήκον, ότε έτερον 
εχθρικόν βλήμα εκράγεν 
εις ολίγην απόστασιν τον 

ετραυμάτισε εις δεξιάν 
ωμοπλάτην..”. 

 Έτσι περιγράφει ο διοι-
κητής του Τάγματος τον 
τραυματισμό του Καβα-
λιώτη Ανθυπολοχαγού σε 
επιστολή πού έστειλε μετά 
θάνατο στον πατέρα του 
Κονσουλίδη, γιατρό Ιωάν-
νη Κονσουλίδη στην Κα-
βάλα.

Ο Καβαλιώτης ήρωας με-
ταφέρθηκε αρχικά στο 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων και στη συνέ-
χεια σε αυτό της Καβάλας 
(εκεί που σήμερα είναι το 
Γηροκομείο της Φιλοπτώ-
χου) όπου και απεβίωσε 
λόγω της σοβαρότητας 
των τραυμάτων του. Ο 
τραγικός πατέρας με επι-
στολή του ενημερώνει τον 
διοικητή του Τάγματος του 
γιου του για τον θάνατο 
του παιδιού του. Στις 21 
Φεβρουαρίου 1941 ο δι-
οικητής γράφει στον πατέ-
ρα του Κονσουλίδη “Αφού 
όμως επέπρωτο δια της 
θυσίας του να συμβάλει 
και αυτός μαζί με τόσους 
άλλους εις την δημιουργί-
αν του λαμπρού Εθνικού 
Οικοδομήματος του μέλ-
λοντος , άς παρηγορήθώ-
μεν (διότι και δι ημάς η λύ-
πην δια την απώλειαν του 
υπήρξε μεγάλην) διότι η 
θυσία του δεν υπήρξε μά-
ταια θα αναφέρηται δε και 
εις μίαν από τας λαμπροτέ-
ρας σελίδας της νεώτερης 
πολεμικής ιστορίας..”.

Ο Κρίτων Κονσουλίδης είχε 
γεννηθεί τον Φεβρουάριο 
του 1920 στην Καβάλα και 
στις 5 Νοεμβρίου 1938 
κατετάγη στην Στρατιωτι-
κή Σχολή Ευελπίδων. Ήταν 
ο πρώτος Καβαλιώτης που 
εισήχθη στην Σχολή από 
της ιδρύσεως της. Στις 29 
Οκτωβρίου 1940 λόγω 
του πολέμου και σύμφω-
να με τον κανονισμό της 
σχολής προήχθη σε Ανθυ-
πολοχαγό και εστάλη σε 
μονάδα του μετώπου. Το 
1945 με Β.Δ. προήχθη, 

μετά θάνατον, στο βαθμό 
του Υπολοχαγού.

Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ

Πριν πενήντα χρόνια το  
1972 ο Δήμος Καβάλας 
τοποθέτησε την προτομή 
του ήρωα Κονσουλίδη, 
σε ειδικό χώρο πίσω από 
το σημερινό Τουριστικό 
Περίπτερο. Ο τότε Μέ-
ραρχος Ιωάννης Ντάβος 
(μετέπειτα και αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ) αλλά και ο τότε 
Υφυπουργός Περιφερεια-
κός Διοικητής Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, 
Κωνσταντίνος Μπράβος 
ήταν συμμαθητές στην 
Σ.Σ.Ε. με τον εκλιπόντα 
Κονσουλίδη. Στην τελετή 
– μνημόσυνο είχε χορο-
στατήσει ο Μητροπολίτης 
, τότε, Φ.Ν.Θ. (μετέπειτα 
Περιστερίου) Αλέξανδρος,  
ενώ για την θυσία του 
ήρωα είχε μιλήσει ο τότε 
Δήμαρχος Καβάλας Ευάγ-
γελος Ευαγγελίου.

Το 2000 , μετά από αίτημα, 
προς το Δημοτικό Συμβού-
λιο Καβάλας, πολιτών της 
Καβάλας πάρθηκε από-
φαση για την ονομασία 
του όλου χώρου που πε-
ριβάλει την προτομή του 
Κ. Κονσουλίδη σε πλατεία 
“Κρίτωνος Κονσουλίδη”. 
Σε εκδήλωση που έγινε 
τοποθετήθηκαν οι σχετικές 
πινακίδες και διαμορφώ-
θηκε ο περιβάλλον χώρος 
του μνημείου. Κάθε χρόνο 
παραμονή της επετείου της 
“28ης Οκτωβρίου 1940” 

γίνεται η σχετική τελετή 
απόδοσης τιμής στον εκλι-
πόντα ήρωα. Τιμή στην 
μνήμη του όπως και στην 
μνήμη όλων των ηρώων 
του έπους του 1940. 

Στις φωτογραφίες , το 
κτίριο του ΄Δ Σώματος 
Στρατού στην Καβάλα. Ο 
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός 
Κρίτων Κονσουλίδης. Πί-
νακας ζωγραφικής από 
το μέτωπο στα βουνά της 
Πίνδου του Ουμβέρτου 
Αργυρού ο οποίος κατά 
την διάρκεια του Ελληνο-
ϊταλικού Πολέμου, έλαβε 
εντολή από την κυβέρ-
νηση να πάει στο μέτωπο 
ως επίσημος πολεμικός 
εικονογράφος, μαζί με τον 
γλύπτη Φωκίωνα Ρωκ. 
Από την επίσκεψή του στο 
μέτωπο, δημιούργησε 32 
πίνακες που απεικονίζουν 
το Έπος του 1940 και που 
σήμερα στολίζουν το Πο-
λεμικό Μουσείο της Αθή-
νας. . Φωτογραφίες από 
το μέτωπο του Καβαλιώτη 
φωτογράφου Δημήτρη Χα-
ρισιάδη.

*Το κείμενο αυτό, το αφι-
ερώνω στην μνήμη του 
παππού μου Κωνσταντίνου 
Παπακοσμά πολεμιστή του 
Ελληνοιταλικού πολέμου, 
τα ..τραύματα των μαχών 
στα βουνά της Βορείου 
Ηπείρου τον πήραν γρήγο-
ρα από την ζωή..   

*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπα-
κοσμάς καταγράφει τη νεό-
τερη ιστορία της πόλη
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Με φόντο το θέμα 
των δρομολογίων της 
πορθμειακής γραμ-
μής Καβάλα -Πρίνου 
το οποίο απασχόλησε 
τα τελευταία χρόνια 
την περιοχή, χωρίς να 
βρει καμία ανταπόκρι-
ση, βρέθηκε στο επί-
κεντρο της επιστολής 
της οποίας απέστειλαν 
στον υπουργό Ναυτι-
λίας και νησιωτικής 
πολιτικής Γιάννη Πλα-
κιωτάκη φορείς της 
Καβάλας.

Εν όψει της νέας δρο-
μολογιακής περιόδου 
2022-2023 (1.11.2022 
– 31.10.2023), θα θέλα-
με να σας επισημάνουμε 
τα εξής:

Το θέμα των δρομολο-
γίων της πορθμειακής 
γραμμής Καβάλας-Πρί-
νου Θάσου πολλές φο-
ρές μας απασχόλησε τα 
τελευταία χρόνια. Τα πα-
ράπονα, όμως, δεν βρή-
καν ανταπόκριση μέχρι 
και σήμερα για οριστική 

λύση του θέματος. Ει-
σπράττουμε υποσχέσεις, 
οι οποίες δεν υλοποιού-
νται. Έτσι τα ίδια προ-
βλήματα καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε κάθε 
χρόνο. Ενώ δηλαδή τα 
δρομολόγια των πλοί-
ων κατά τους θερινούς 
μήνες είναι αρκετά τη 
χειμερινή περίοδο μει-
ώνονται δραματικά και 
εκτελούνται μόνο δύο – 
το τελευταίο δρομολόγιο 
από τον Πρίνο εκτελεί-
ται στις 12 το μεσημέρι. 

Αυτό σημαίνει πρακτικά 
ότι οι Θάσιοι που κατοι-
κούν στο κεντρικό και 
νότιο τμήμα του νησιού 
και που πληθυσμιακά 
αποτελούν τα 2/3 της 
Θάσου, επιβαρύνονται 
οικονομικά και συγχρό-
νως υφίστανται μεγάλη 
ταλαιπωρία (διανύοντας 
περισσότερα από 100 
χμ.), γιατί, είτε για την 
τακτοποίηση υποθέσεών 
τους σε υπηρεσίες της
Αντιπεριφέρειας, είτε για 
ιατρικές εξετάσεις στο 
Νοσοκομείο Καβάλας ή 
σε ιδιώτες γιατρούς, είτε 
για αγορές αγαθών από 
την πόλη της Καβάλας, 
είναι αναγκασμένοι να 
ταξιδεύουν μέσω Κερα-
μωτής και να φτάνουν 
στην πρωτεύουσα με 
αυτοκίνητο ή άλλο με-
ταφορικό μέσο. Ακόμη 
οι συνθήκες αυτές επι-
βαρύνουν ιδιαίτερα τους 
κατοίκους που διανύουν 
την τρίτη ηλικία, τους 
σπουδαστές στα Επαγ-
γελματικά Λύκεια ή τον 
ΟΑΕΔ της Καβάλας, και 
τέλος θέτουν σε σοβα-
ρό κίνδυνο τη ζωή των 
ασθενών κατά τη μετα-
φορά τους από το Κέ-

ντρο Υγείας Πρίνου στο 
Γ. Ν. Καβάλας μέσω Κε-
ραμωτής.

Κατόπιν αυτών παρακα-
λούμε να μεριμνήσετε:
α) για την επιβολή υπο-
χρεώσεων δημόσιας 
υπηρεσίας στις πλοιο-
κτήτριες εταιρίες που θα 
ζητήσουν τη δρομολό-
γηση πλοίων στις πορ-
θμειακές γραμμές Κερα-
μωτής – Λιμένα Θάσου 
και Καβάλας – Πρίνου 
Θάσου καθώς μόνο έτσι 
μπορεί να εξασφαλι-
στεί η εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού κατά 
τους χειμερινούς μήνες 
στη γραμμή Καβάλας – 
Πρίνου Θάσου,

β) για την πρόβλεψη 
ποινών αποκλεισμού 
πλοιοκτήτριας εταιρίας 
από τη δρομολόγηση 
πλοίων της σε επόμενη 
δρομολογιακή περίοδο, 
αν αθετήσει τις υποχρε-
ώσεις που ανέλαβε ανα-
φορικά με την τήρηση 
των δρομολογίων του 
χειμώνα, ανεξαρτήτως 
αιτίας.

γ) Σε περίπτωση ακι-

νησίας ενός πλοίου για 
λόγους συντήρησης ή 
βλάβης να αντικαθίστα-
ται άμεσα από πλοίο της 
ίδιας ή άλλης εταιρείας.

Κύριε Υπουργέ, λαμβά-
νοντας υπόψη σας, ότι 
στις πορθμειακές γραμ-
μές της περιοχής μας 
δραστηριοποιούνται τέσ-
σερις (4) Ναυτιλιακές 
Εταιρείες με δεκαπέντε 
(15) πλοία, σας καλού-
με να παρέμβετε και να 
απαιτήσετε από τις Ναυ-
τιλιακές Εταιρίες για τη 
δρομολογιακή περίοδο 
2022 – 2023 να εκτε-
λούν έναν ικανό αριθμό 
δρομολογίων στην πορ-
θμειακή γραμμή Καβά-
λας-Πρίνου, δίνοντας 
έτσι λύση σε ένα σοβα-
ρότατο κοινωνικό πρό-
βλημα της περιοχής μας.

Προτείνουμε:

Τέσσερα δρομολόγια 
(4) από 1.11.2022 – 
1.04.2023, πέντε (5) από 
2.4.2023 – 4.6.2023 
και από 18.9.2023 – 
31.10.2023 και οκτώ 
(8) από 5.6.2023 – 
17.9.2023

Κοινή επιστολή για τα νέα δρομολόγια Καβάλας-Πρίνου

Σε δηλώσεις του μετά το 
πέρας της παρέλασης, ο 
κ. Παναγιωτόπουλος τό-
νισε ότι η Θάσος ελευθε-
ρώθηκε από «δυνάμεις 
του ελληνικού Πολεμι-

κού Ναυτικού πριν από 
110 χρόνια, όταν η Ελ-
λάδα μεγάλωνε, κέρδιζε 
μεγάλες εθνικές νίκες 
και βασιζόταν σε πανί-
σχυρες ένοπλες δυνά-

μεις και σε ένα ναυτικό 
που κυριαρχούσε στο 
θαλάσσιο χώρο του Αι-
γαίου».

«Η φιλοδοξία μας», συνέ-

χισε ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, «είναι και σήμερα 
να δυναμώσουμε την Ελλά-
δα στρατιωτικά, όχι για να 
κάνει επεκτατικές κινήσεις, 
αλλά για να υπερασπιστεί 
στο ακέραιο την εθνική της 
κυριαρχία και τα εθνικά της 
δίκαια. Εκτός, όμως, από τη 
διαρκή προσπάθεια να ενι-
σχυθούν οι ένοπλες δυνά-
μεις, μετράει πάρα πολύ και 
η παρουσία των φίλων μας, 
των συμμάχων και εταίρων 
μας στο στρατόπεδο όπου 
ανήκουμε, στον δυτικό κό-
σμο, στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, στο ΝΑΤΟ».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος 
υπογράμμισε πως η παρου-
σία του πρέσβη των ΗΠΑ 
στο νησί της Θάσου στέλνει 

σαφές μήνυμα προς όλους 
εκείνους τους «άφρονες, 
που έχουν προσθέσει ακό-
μα και τη Θάσο, στη λίστα 
των διεκδικήσεών τους. Η 
παρουσία εδώ του πρέσβη 
και επομένως του εκπρο-
σώπου των Αμερικανών 
συμμάχων μας, στέλνει ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα που καλό 
είναι να το λάβουν όλοι 
υπόψιν».

Νωρίτερα, ο κ. Παναγιω-
τόπουλος μαζί με τον κ. 
Τσούνη παρακολούθησαν 
την πανηγυρική Δοξολογία 
που τελέστηκε στον ιερό 
ναό Αγίου Νικολάου Λιμέ-
να, χοροστατούντος του 
μητροπολίτη Φιλίππων, Νε-
απόλεως και Θάσου κ. Στε-
φάνου, ενώ αμέσως μετά, ο 

υπουργός κατέθεσε στεφά-
νι στο μνημείο των Θασίων 
πεσόντων.

Χθες το βράδυ, ο πρέσβης 
των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 
συνοδευόμενος από τον 
υπουργό Εθνικής Άμυνας, 
επισκέφθηκε αρχικά τον 
αντιπεριφερειάρχη Καβά-
λας Χρήστο Πολίτη και στη 
συνεχεία τον δήμαρχο Κα-
βάλας Θόδωρο Μουριάδη, 
στο δημαρχιακό μέγαρο. 
Στην εγκάρδια συνάντηση 
έγινε ιδιαίτερη αναφορά 
στις υποδομές της Καβά-
λας, καθώς και στις μεγά-
λες επενδυτικές ευκαιρίες 
που προσφέρει η περιοχή 
της ανατολικής Μακεδονί-
ας.

110 Χρόνια Ελεύθερης Θάσου παρουσία 
του Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα
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Την Παρασκευη 21 
Οκτωβριου 2022, στο 
πλαίσιο του πλέγματος 
των διεθνών συνεργα-
σιών με φίλιες και σύμ-
μαχες χώρες που σχεδι-
άζονται από το ΓΕΕΘΑ, 
πραγματοποιήθηκε στο 
Πεδίο Βολής και Ασκή-
σεων Πετροχωρίου 
Ξάνθης, η Ημέρα Δια-
κεκριμένων Επισκεπτών 
(Distinguished Visitors 

Day – DV DAY) της Τα-
κτικής Άσκησης Μετά 
Στρατευμάτων επιπέδου 
Τακτικού Συγκροτήματος 
Επιλαρχίας Μέσων Αρ-
μάτων (ΤΣ ΕΜΑ).

Στην Άσκηση ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑ-
ΣΙΑ 22 (OLYMPIC 
COOPERATION 22) συμ-
μετέχουν τμήματα από 
τις Ελληνικές και Αμερι-

κανικές Ένοπλες Δυνά-
μεις:

71η Αερομεταφερόμενη 
Ταξιαρχίας (71 A/M ΤΑΞ 
«ΠΟΝΤΟΣ»)
XXV Τεθωρακισμένη Τα-
ξιαρχίας (ΧΧV ΤΘΤ «2ο 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ – 
ΕΦΕΣΟΣ»)
1η Ταξιαρχία Αεροπορί-
ας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ 
«ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ»)

101st Airborne Division 
των ΗΠΑ
Η Άσκηση ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι 
διμερής Τακτική Άσκη-
ση Μετά Στρατευμάτων 
(ΤΑΜΣ) επιπέδου Τακτι-
κού Συγκροτήματος Επι-
λαρχίας Μέσων Αρμά-
των (ΤΣ ΕΜΑ).

Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της Άσκησης 
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ -22»

Ο Τούρκος υπουρ-
γός Άμυνας, Χουλου-
σί Ακάρ, σε δηλώσεις 
του προς δημοσιογρά-
φους κατά τη διάρκεια 
στρατιωτικής άσκησης 
στο Πολατλί όπου έγι-
νε η μάχη του Σαγ-
γάριου έστειλε ξανά 
μηνύματα προς την 
Ελλάδα.

Το πρώτο του μήνυμα 
απευθυνόταν σε όλους 

τους γείτονες της Τουρ-
κίας χωρίς να τους κα-
τονομάσει. Ο Ακάρ είπε: 
«Δεν θα επιτρέψουμε 
κανένα τετελεσμένο γε-
γονός. Θα προστατεύ-
σουμε τα δικαιώματά 
μας. Δεν είμαστε εισβο-
λείς. Σεβόμαστε τα σύ-
νορα και τα δικαιώματα 
κυριαρχίας όλων των 
γειτόνων μας». Εν συ-
νεχεία, ο Ακάρ απάντησε 
σε ερωτήσεις δημοσιο-

γράφων για την Ελλάδα 
και έδωσε τα ακόλουθα 
μηνύματα:

• Στις Βρυξέλλες κά-
λεσα τον Παναγιω-
τόπουλο μαζί με τη 
σύζυγό του στην 
Τουρκία. Για να φυ-
σήξει και να δημι-
ουργηθεί ένας θε-
τικός αέρας, αλλά 
υπάρχουν κάποιοι 
που νιώθουν άβολα.

• Πρέπει να αποστρα-
τικοποιηθούν τα 
νησιά. Η Ελλάδα 
εξόπλισε τα νησιά 
κατά παράβαση των 
σχετικών άρθρων 
της συνθήκης της 
Λωζάνης και του Πα-
ρισιού, αλλά αυτή 
η προσπάθεια ήταν 
μάταιη και το μεγα-
λύτερο κακό έγινε 
στην ευημερία του 
ελληνικού λαού.

• Παρ’ όλα αυτά, λέμε 
να κάτσουμε να μι-
λήσουμε. Όμως άλ-
λοι μιλούν για την 
Ελλάδα. Εμείς λέμε, 
“αφήστε τους να φύ-

γουν, ας καθίσουμε 
να μιλήσουμε μεταξύ 
μας”.

• Όταν πήγαμε στην 
τελευταία σύνοδο 
των υπουργών Άμυ-
νας του ΝΑΤΟ, πα-
ραδώσαμε στο Γε-
νικό Γραμματέα του 
ΝΑΤΟ, Γενς Στόλ-
τενμπεργκ, έγγραφα 
σχετικά με τις πα-
ρενοχλήσεις και τις 
παραβιάσεις που δι-
έπραξε η Ελλάδα. Σε 
εκείνη τη συνάντηση 
είπαμε στον Γενικό 
Γραμματέα “Εγγυό-
μαστε ότι δεν τους 
παρενοχλούμε στον 
αέρα ή στη θάλασ-
σα, αν δεν μας έχουν 
ήδη παρενοχλήσει ή 
δεν έχουν παραβιά-
σει πρώτα οι Έλλη-
νες”.

• Όταν λέμε διάλογος, 
φιλία και αδελφοσύ-
νη, εκλαμβάνεται ως 
αδυναμία, αλλά δεν 
υπάρχει κάτι τέτοιο.

• Κάποιοι λένε «να 
έρθουν οι Τούρκοι 
σε διάλογο». Στην 

π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α 
εμείς είμαστε αυτοί 
που θέλουμε τον δι-
άλογο.

Ερώτηση: Γιατί οι ΗΠΑ 
αύξησαν τον αριθμό 
των βάσεων στην Ελ-
λάδα;

• Έχουμε μια Συμφω-
νία Αμυντικής και 
Οικονομικής Συνερ-
γασίας που υπογρά-
φηκε με τους Αμε-
ρικανούς το 1980. 
Το 1990 οι Έλληνες 
υπέγραψαν παρό-
μοια συμφωνία και 
την ανανέωσαν το 
2020.

• Αυξάνουν τον αριθ-
μό των βάσεων από 
5 σε 9. Η Αλεξαν-
δρούπολη είναι μία 
από αυτές. Δηλώ-
νουν ότι θα ιδρύ-
σουν εδώ ένα κέ-
ντρο logistics και ότι 
αυτό είναι εναντίον 
της Ρωσίας.

• Εκείνοι λένε επίσης 
ότι θα φτιάξουν εδώ 
μια αποθήκη LNG 

για να μειώσουν 
την εξάρτηση από 
το ρωσικό αέριο και 
από εκεί θα μπορούν 
να προμηθεύουν αέ-
ριο την 

• Ευρώπη. Εμείς λέμε 
ότι η 

• άμυνα και η ασφά-
λεια είναι ένα θέμα 
που χρήζει παρακο-
λούθησης. Παρακο-
λουθούμε στενά τις 
εξελίξεις.

Ερώτηση: Θα έρθουν 
τα F-16 στην Τουρκία;

• Επισημαίνοντας ότι 
η Τουρκία δεν είναι 
χωρίς εναλλακτικές, 
ο Ακάρ είπε, «Υπάρ-
χει μια κουλτούρα 
F-16 στην πολεμική 
μας αεροπορία. Ως 
εκ τούτου, η κύρια 
προτίμησή μας είναι 
να πραγματοποιή-
σουμε τις προμήθει-
ες μας από φιλικές 
και συμμαχικές χώ-
ρες».

ethnos.gr

Χουλουσί Ακάρ 
Προσκάλεσα τον Παναγιωτόπουλο στην Τουρκία

«Οι αγορές βλέπουν 
την αποφασιστικότητά 
μας. Αν δεν στείλουμε 
ένα ξεκάθαρο μήνυμα 
και την εντολή στην 
Επιτροπή να προχω-
ρήσει στη δέσμη προ-
τάσεων, οι αγορές 
θα αντιδράσουν. Δεν 
μπορούμε να γυρίσου-
με πίσω. Δεν μπορού-
με να αποτύχουμε», 
τόνισε ο πρωθυπουρ-
γός.

Στην παρέμβασή του 
στη συζήτηση για την 
ενέργεια στο Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο στις Βρυ-
ξέλλες ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
τόνισε την ανάγκη να 
επιτευχθεί συμφωνία.
«Πρέπει να δούμε τη 
μεγάλη εικόνα. Πρέπει 
να στείλουμε το μήνυμα 
ότι η Ευρώπη ανακτά 
τον έλεγχο. Δεν έχουμε 
την πολυτέλεια να δι-

στάζουμε άλλο», τόνισε 
χαρακτηριστικά, όπως 
αναφέρουν κυβερνητι-
κές πηγές.
Υπογράμμισε ότι η διαρ-
ροή και μόνο του σχεδί-
ου για παρέμβαση στην 
τιμή του φυσικού αερίου 
(πλαφόν) στο ευρωπαϊκό 
χρηματιστήριο ενέργειας 
αποτέλεσε μήνυμα προς 
την αγορά που είχε ως 
αποτέλεσμα να μειω-
θούν οι τιμές.

«Οι αγορές βλέπουν την 
αποφασιστικότητά μας. 
Αν δεν στείλουμε ένα ξε-
κάθαρο μήνυμα και την 
εντολή στην Επιτροπή 
να προχωρήσει στη δέ-
σμη προτάσεων, οι αγο-
ρές θα αντιδράσουν.Δεν 
μπορούμε να γυρίσουμε 
πίσω. Δεν μπορούμε να 
αποτύχουμε», τόνισε.

imerisia.gr

Mητσοτάκης από Βρυξέλλες
Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διστάζουμε άλλο
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Σήμερα το συνολικό ληξι-
πρόθεσμο χρέος (καθυστέ-
ρηση άνω των 90 ημερών) 
ανέρχεται σε 112 δισ. ευρώ 
και προκειμένου κάποιοι να 
πειστούν να πληρώσουν ή 
να ρυθμίσουν την οφειλή 
τους, για ποσά από 500 
ευρώ και πάνω θα βρεθούν 
πρόσωπο με πρόσωπο με 
κατασχέσεις τραπεζικών 
λογαριασμών, εισοδημά-
των και περιουσιακών στοι-
χείων.

Παρά τις ειδοποιήσεις της 
Εφορίας για τακτοποίηση 
των οφειλών τους είτε με 
εφάπαξ καταβολή του πο-
σού είτε με την ένταξη στις 
ισχύουσες ρυθμίσεις για 
την αποπληρωμή σε δόσεις 
κινδυνεύουν με κατάσχεση 
των τραπεζικών τους κατα-
θέσεων ακόμα και αν αυτές 
προέρχονται από μισθούς, 
συντάξεις, επιδόματα και 
άλλους είδους ασφαλιστι-
κά βοηθήματα.

Ο νέος επικαιροποιημένος 
Κώδικας Είσπραξης Δημο-
σίων Εσόδων προβλέπει τα 
εξής:

Πώς επιβάλλονται οι κα-
τασχέσεις

Το κατασχετήριο που κοι-
νοποιείται από τις φορο-
λογικές αρχές στο κεντρικό 
κατάστημα ή σε οποιοδή-
ποτε υποκατάστημά τράπε-
ζας μπορεί να περιέχει πε-
ρισσότερους οφειλέτες του 
Δημοσίου.

Σε αυτό επισυνάπτεται 
για κάθε οφειλέτη πίνα-
κας στον οποίο αναφέρο-
νται το είδος και το ποσό 
κάθε οφειλής, καθώς και ο 
αριθμός και η χρονολογία 
βεβαίωσης ή τα στοιχεία 
της καταχώρισης του νόμι-
μου-εκτελεστού τίτλου στα 
βιβλία εισπρακτέων εσό-
δων της ΑΑΔΕ. Η δήλωση 
του πιστωτικού ιδρύματος 
γίνεται κοινή για όλους 
τους οφειλέτες του κατα-
σχετηρίου εγγράφου και 
συνοδεύεται απαραίτητα 
από παραστατικό κίνησης 
του τραπεζικού λογαρια-
σμού του κάθε οφειλέτη 
για διάστημα τουλάχιστον 
5 ημερών πριν από την 
ημερομηνία επίδοσης του 

κατασχετηρίου και μιας 
ημέρας μετά από αυτήν, 
διαφορετικά θεωρείται ότι 
δεν υποβλήθηκε ποτέ δή-
λωση.

Η απόδοση των ποσών 
στην υπηρεσία που επέβα-
λε την κατάσχεση γίνεται 
υποχρεωτικά εντός 10 ημε-
ρών από την υποβολή της 
δήλωσης του πιστωτικού 
ιδρύματος. Δεν επιβάλλεται 
κατάσχεση για οφειλές που 
υπολείπονται των 50 ευρώ. 
Προκειμένου ειδικά για τις 
κατασχέσεις με ηλεκτρονι-
κά μέσα η κοινοποίηση του 
κατασχετηρίου θεωρείται 
ότι συντελέστηκε κατά την 
ημερομηνία και ώρα απο-
στολής της ηλεκτρονικής 
βεβαίωσης παραλαβής του 
από το πιστωτικό ίδρυμα, 
μέσω του διαμετακομιστι-
κού κόμβου που δηλώθηκε 
από αυτό.

Τα κατασχεμένα ποσά απο-
δίδονται είτε στον λογα-
ριασμό του Ελληνικού Δη-
μοσίου που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος είτε 
στην υπηρεσία που επέ-

βαλε την κατάσχεση υπο-
χρεωτικά εντός 10 ημε-
ρών από την υποβολή της 
δήλωσης του πιστωτικού 
ιδρύματος. Ο Διοικητής της 
ΑΑΔΕ μπορεί να αποστέλ-
λει ηλεκτρονικά στα πιστω-
τικά ιδρύματα της χώρας 
τα στοιχεία των οφειλετών 
του Δημοσίου, με συνολι-
κή ληξιπρόθεσμη οφειλή 
πάνω από 70.000 ευρώ. 
Τα ιδρύματα υποχρεούνται 
να προβαίνουν αυθημερόν 
στις ενέργειες που απαι-
τούνται για τη δέσμευση 
των χρημάτων, που βρίσκο-
νται ή κατατίθενται στους 
λογαριασμούς των οφειλε-
τών, μέχρι του ύψους της 
συνολικής οφειλής.

Ποια είναι τα ακατάσχε-
τα ποσά

Από τις κατασχέσεις τραπε-
ζικών λογαριασμών εξαι-
ρούνται:

• Τα ποσά της διατρο-
φής

• Μισθοί, συντάξεις και 
κάθε είδους ασφαλι-
στικά βοηθήματα που 

καταβάλλονται περιο-
δικά, εφόσον το ποσό 
αυτών μηνιαία είναι 
μικρότερο από 1.000 
ευρώ, στις περιπτώσεις 
δε που υπερβαίνει το 
ποσό αυτό επιτρέπε-
ται η κατάσχεση για τα 
χρέη προς το Δημόσιο 
επί του 1/2 του υπερ-
βάλλοντος ποσού των 
1.000 ευρώ και μέχρι 
του ποσού των 1.500 
ευρώ, καθώς και επί 
του συνόλου του υπερ-
βάλλοντος ποσού των 
1.500 ευρώ.

• Τα 4/5 των ημερομι-
σθίων ενώ επιτρέπεται 
κατάσχεση επί του 1/5 
αυτών για χρέη προς 
το Δημόσιο των δικαι-
ούχων αυτών.

• Το 1/2 των εφάπαξ 
καταβαλλόμενων από 
οποιονδήποτε ασφαλι-
στικό φορέα βοηθημά-
των κατά την αποχώ-
ρηση από την υπηρεσία 
ή το επάγγελμα, ενώ 
επιτρέπεται κατάσχεση 
επί του 1/2 αυτών για 
τα χρέη προς το Δη-
μόσιο των δικαιούχων 

αυτών.
• Οι καταθέσεις σε πι-

στωτικά ιδρύματα σε 
ατομικό ή κοινό λογα-
ριασμό ή τοποθετήσεις 
σε λογαριασμό πληρω-
μών στα εγκαταστημέ-
να στη χώρα ιδρύματα 
ηλεκτρονικού χρήμα-
τος και ιδρύματα πλη-
ρωμών μέχρι του πο-
σού των 1.250 ευρώ 
μηνιαίως για κάθε 
φυσικό πρόσωπο και 
σε ένα μόνο ίδρυμα. 
Για την εξαίρεση αυτή 
απαιτείται γνωστο-
ποίηση από το φυσικό 
πρόσωπο ενός μονα-
δικού λογαριασμού, 
με υποβολή ηλεκτρο-
νικής δήλωσης στο 
πληροφοριακό σύστη-
μα της ΑΑΔΕ. Εφόσον 
υπάρχει λογαριασμός 
περιοδικής πίστωσης 
μισθών, συντάξεων και 
ασφαλιστικών βοηθη-
μάτων, γνωστοποιείται, 
αποκλειστικά και μόνο, 
ο λογαριασμός αυτός.

.newsit.gr

ΑΑΔΕ
Τα χρέη στην εφορία φέρνουν κατασχέσεις για 2 εκατ. 
φορολογούμενους – Στον «τορβά» και μισθοί, συντάξεις 
και επιδόματα

Αλλαγές στις ημερομη-
νίες καταβολής μηνι-
αίων κύριων συντάξε-
ων ΕΦΚΑ έχει φέρει ο 
Νόμος 4611/2019 που 
ψηφίστηκε το Μάιο του 
2019.

Τι ορίζει ο Νόμος

Σύμφωνα με το Νόμο, ως 

ημερομηνία καταβολής των 
μηναίων κύριων συντάξε-
ων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η 
προτελευταία εργάσιμη 
ημέρα του προηγούμενου 
μήνα.

β) Για τους μη μισθωτούς η 
τέταρτη τελευταία εργάσι-
μη ημέρα του προηγούμε-
νου μήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις οι ημερομηνίες της 
παραγράφου 1 δύναται 
να διαφοροποιούνται 
μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και 
έγκριση του Υπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

Oι ημερομηνίες για όλα 
τα Ταμεία

• Την Τετάρτη 26 Οκτω-
βρίου 2022 θα κατα-
βληθούν οι κύριες και 
οι επικουρικές συντά-
ξεις που προέρχονται 
από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
τις τράπεζες, τον ΟΤΕ 
και το Δημόσιο (για 
τους συνταξιούχους 
που το ΑΜΚΑ τους λή-
γει σε 1, 3, 5, 7, 9)

• Την Πέμπτη 27 Οκτω-
βρίου 2022 θα κατα-
βληθούν οι κύριες και 
οι επικουρικές συντά-
ξεις που προέρχονται 
από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

τις τράπεζες, τον ΟΤΕ 
και το Δημόσιο (για 
τους συνταξιούχους 
που το ΑΜΚΑ τους λή-
γει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία 
οι συντάξεις του Νοεμ-
βρίου 2022 θα πληρω-
θούν ως εξής:

• Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει 
τις συντάξεις την Τρίτη 
25 Οκτωβρίου

• Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει 
τις συντάξεις την Τρίτη 
25 Οκτωβρίου

• Το ΕΤΑΑ (μη Μισθω-
τών) θα καταβάλλει τις 
συντάξεις την Τρίτη 25 
Οκτωβρίου

• Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα 
καταβάλλουν τις συ-

ντάξεις την Τρίτη 25 
Οκτωβρίου

• Τα υπόλοιπα Ταμεία 
του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) 
θα καταβάλλουν τις 
συντάξεις την Τρίτη 25 
Οκτωβρίου

• Οι προσωρινές συ-
ντάξεις Ενόπλων Δυ-
νάμεων, Σωμάτων 
Ασφαλείας και Πυρο-
σβεστικού Σώματος θα 
καταβληθούν την Τρίτη 
25 Οκτωβρίου

• Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα 
καταβάλει τις συ-
ντάξεις την Τρίτη 25 
Οκτωβρίου

• Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει 
τις συντάξεις την Τρίτη 
25 Οκτωβρίου

• Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλ-
λει τις συντάξεις των 

Ανασφάλιστων Υπερη-
λίκων τη Δευτέρα 31 
Οκτωβρίου

• Επικουρικές Συντάξεις 
ΕΤΕΑΕΠ

• Το Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων σε συνερ-
γασία με την Διοίκηση 
του e-ΕΦΚΑ αποφάσι-
σε η πληρωμή των κύ-
ριων και επικουρικών 
συντάξεων να γίνεται 
στην ίδια ημερομηνία 
σε μόνιμη βάση.

• Ως εκ τούτου οι επι-
κουρικές συντάξεις 
μηνός Νοεμβρίου του 
2022 θα πληρωθούν 
ταυτόχρονα τις ίδιες 
ημερομηνίες με τις κύ-
ριες συντάξεις.

Συντάξεις Νοεμβρίου 2022
Πότε πληρώνουν ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΝΑΤ
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Με τη στήλη αυτή είμαι στη διάθεσή σας να 
απαντήσω με υπευθυνότητα σε ερωτήσεις 
που  αφορούν προβληματισμούς σας σχετικά 
με τα παιδιά και την εκπαιδευτική τους πορεία. 
Στείλτε μου τις ερωτήσεις σας στο vvasiliad@
outlook.com ή τηλεφωνείστε στο 2510220201

Από τη

Βασιλειάδου Βασιλική

• Mαθηματικός

• Κάτοχος Master in Education-Roehampton University

• Τ.β.  Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

• Διευθύντρια σπουδών στα φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ Καβάλας

• Μέλος του Δ.Σ. Μαθηματικής εταιρίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΡΑΓΙΚΉ ΕΙΡΩΝΙΑ
Ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Α’ στις 5 Μαρτίου του 1913 γευμάτιζε στη Θες/νικη και συνομιλούσε με 
τους παρευρισκόμενους για τις νίκες του Ελληνικού Στόλου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. 
‘’Εγώ έπρεπε να βρίσκομαι πάνω στη γέφυρα του ΑΒΕΡΩΦ όταν επιχειρούσε κατά των Τούρκων’’ 
είπε σε κάποια στιγμή.

‘’Σας θαυμάζουμε για το θάρρος σας μεγαλειότατε’’ του απάντησαν ‘’ Αλλά σας θέλουμε μακριά 
από τους κινδύνους για το καλό της πατρίδας.’’

‘’Μη φοβάστε’’, απάντησε ο βασιλιάς. ‘’Εμένα δε με αγγίζουν σφαίρες’’. 

Αλλοίμονο!  Δυο ώρες αργότερα έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του δολοφόνου του καθώς έκανε 
τον απογευματινό του περίπατο.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ
Πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, στο πολεμικό συμ-
βούλιο που βρισκόταν σε εξέλιξη με πολλές διχογνωμίες 
και ένταση, ο Κορίνθιος στρατηγός Αδείμαντας, διαφωνώ-
ντας με τις θέσεις του Θεμιστοκλή, του είπε περηφρονητικά:

‘’Μη λησμονείς ότι εδώ δεν εκπροσωπείς ελεύθερη πατρίδα 
(την Αθήνα είχαν καταλάβει οι Πέρσες).

‘’Ναι’’, απάντησε ο Θεμιστοκλής, εξοργισμένος όμως για τη 
βλασφημία, συνέχισε, ‘’Εν όσω οι Αθηναίοι έχουν 200 πο-
λεμικές τριήρεις μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη πατρί-
δα από τη δική σου!

23.10.1942. Η μάχη του ΕΛ Αλαμέιν. Η 8η Αγγλική στρατιά 
υπο τον Μοντγκόμερυ νικά το Άφρικα Κορπ του στρατάρχη 
Ρόμελ. Στη μάχη συμμετείχε και η 1η Ελληνική ορεινή Τα-
ξιαρχία.

26.10.1912. Ο Ελληνικός στρατός ελευθερώνει την Θες/
κη. Όλη η Τουρκική φρουρά 26000 ανδρών υπο τον ‘’φι-
λέλληνα’’ Χασάν Ταξίν πασά παραδίδεται. Ο πασάς για να 
αποφύγει την οργή του σουλτάνου κατέφυγε στη Γαλλία. Ο 
γιος του Κενάν Μεσαρέ φιλοτέχνησε σπουδαίους πίνακες 
του γεγονότος αυτού.

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

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…

Βρισκόμαστε στα τέλη 
Οκτώβρη μιας δύσκολης  
χρονιάς ακόμα και στο το-

μέα της εκπαίδευσης. Οι μαθη-
τές μόλις εγκλιματίστηκαν στα 
σχολικά δρώμενα, ακολουθούν 
σταθερά προγράμματα, επέλε-
ξαν εξωσχολικές δραστηριότη-
τες και καλούνται να ακολου-
θήσουν τις υποχρεώσεις και τις 
επιλογές τους με επιτυχία.

 Πως θα οδηγήσουμε 
ένα μαθητή να καταφέρει να 
μελετά σωστά και αποτελεσμα-
τικά;

 Αρχικά να αποσαφηνί-
σουμε ότι το ουσιαστικό διά-
βασμα διαφέρει κατα πολύ απο 
μία απλή εικόνα ενός παιδιού 
να μελετά στο γραφείο του, δί-
πλα σε ένα βουνό βιβλίων. Οι 
ατελείωτες ώρες μελέτης ενός 
μαθήματος, δεν αποδεικνύουν 
οτι ο μαθητής διαβάζει ουσια-
στικά και αποδοτικά. Έχει πα-
ρατηρηθεί οτι πολλές είναι οι 
περιπτώσεις τέτοιων παιδιών 
που μαθαίνουν τη γνώση επι-
φανειακά και δεν μπορούν να 
κάνουν αναδρομή σε αυτήν την 
επόμενη φορά που θα χρειαστεί 
να την επικαλεστούν. Άρα, συ-
νειδητοποιούμε οτι πολλά παι-
διά δεν αντιλαμβάνονται την 
ουσία του διαβάσματος και δεν 
κατακτούν τη γνώση είτε γιατί 
διαβάζουν μεν αλλα με λάθος 
κουλτούρα και οι αποδόσεις 
τους τους απογοητεύουν, είτε 
γιατί δεν διαβάζουν επειδή δεν 
βρίσκουν νόημα σε αυτό.

 Είτε ως γονείς, είτε ως 
εκπαιδευτικοί, οφείλουμε να 
μάθουμε στο παιδί να μαθαίνει 
με τον τρόπο που του ταιριάζει, 
να του εξηγήσουμε το λόγο που 
πρέπει να το κάνει, να σεβόμα-
στε τις δυσκολίες και την ιδιο-
συγκρασία του και να είμαστε 
ευρηματικοί σε τεχνικές ανακά-
λυψης των δεξιοτήτων του.

 Υπάρχουν όμως τεχνι-
κές που μπορούν να βοηθήσουν 
τα παιδιά να διαβάζουν σωστά 
και αποδοτικά;

 Φυσικα και υπάρχουν 
και εφαρμόζονται απλά και εύ-
κολα! Τα βασικά βήματα είναι τα 
παρακάτω:

* Δημιουργία στόχων

Κανένα παιδί δεν έχει όρεξη για 
διάβασμα αν δε θεωρήσει ότι 
κάτι έχει να κερδίσει από αυτό. 
Ο επαγγελματικός προσανατο-
λισμός, ερεθίσματα για προσω-
πικές ανησυχίες, παρότρυνση 
για αυτοβελτίωση είναι μόνο 
μερικά από αυτά που θα μπο-

ρούσαν να συμβάλλουν στην 
ενεργοποίηση ενός παιδιού να 
ασχοληθεί με τη μελέτη του.

* Αναγνώριση αδυναμιών

Είναι σημαντικό οι μαθητές να 
αναλογιστούν τις αδυναμίες με-
λέτης τους και να αναλογιστούν 
με τη βοήθεια καθηγητών ή των 
οικείων τους τρόπους που μπο-
ρούν να τις διαχειριστούν ώστε 
να έχουν το βέλτιστο αποτέλε-
σμα

* Προγραμμα μελέτης

 Είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό ένα παιδί να κάνει ένα 
δικό του προσωπικό εβδομα-
διαίο πρόγραμμα μελέτης ανά-
λογα με τα μαθήματά του στο 
σχολείο όπως και τα φροντι-
στηριακά του. Έτσι, του δίνε-
ται η δυνατότητα να ελέγξουν 
τη καθημερινότητά τους και να 
συνειδητοποιήσουν τις καθημε-
ρινές τους ευθύνες ουτως ώστε 
να μπορέσουν να είναι συνεπείς 
στις υποχρεώσεις τους.

* Τροποποίση προγράμ-
ματος ανάλογα με τις ανάγκες

Φυσικά είναι επιτακτική η ανά-
γκη τροποποίησης ενός προ-
γράμματος μελέτης όταν έχουμε 
διακοπές ή όταν είναι μια περί-

οδος πολλών διαγωνισμάτων 
οπου η καθημερινότητα είναι 
πιο πιεσμένη.

Καλή επιτυχία!

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

 Η κυρία Ν.Κ. ρωτάει: ‘Ο 
γιός μου απεχθάνεται το διάβα-
σμα και είναι ακόμα γυμνάσιο! 
Θεωρεί οτι δεν του προσφέρει 
τίποτα και τσακωνόμαστε συνε-
χώς. Το σχολείο είναι μια αγγα-
ρεία για αυτόν και η ενασχόλησή 
του στο σπίτι με τα μαθήματά του 
είναι μηδαμινή. Τί θα μπορούσα 
να κάνω;’

Αγαπητή Κυρία, 

 Στους περισσότερους 
ανήλικους είτε ενήλικους δεν 
αρέσει να ασχολούνται με πράγ-
ματα που δεν καταλαβαίνουν. 
Συγκεκριμένα, το παιδί δεν πρό-
κειται να ασχοληθεί με το διά-
βασμα αν δεν συνειδητοποιήσει 
το λόγο που πρέπει να το κάνει. 

 Βασικός στόχος μας 
λοιπόν είναι να πείσουμε το 
παιδί να διαβάσει για να καλυ-
τερεύσει τον εαυτό του και όχι 
για να ικανοποιήσει τους γονείς 
και καθηγητές του για να απο-
φύγουμε την αντιδραστική αυτή 
συμπεριφορά. 

 Η διαδικασία αυτή 
απαιτεί υπομονή, ενασχόληση, 
συζήτηση. Πρέπει να γίνει εμ-
βάθυνση στη ψυχοσύνθεση του 
παιδιού, να ανακαλύψουμε τι το 
εκφράζει, να το στοχοθετήσου-
με, ωστε απο μόνο του να κα-
ταλάβει οτι το διάβασμα είναι η 
πιο εύκολη, τελικά, μέθοδος να 
πετύχει τα δικά του ‘ΘΕΛΩ΄.

‘’… πολλά παι-
διά δεν αντι-
λαμβάνονται 
την ουσία του 
διαβάσματος 
…’’
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Γιάννης
Γεωργαλής

Ποια είναι τα προβλή-
ματα που αντιμετωπί-
ζει ο κλάδος;

Είναι πολλά τα προβλή-
ματα. Καταρχήν από 
πρώτη ύλη που ξεκινάμε 
το πετρέλαιο που έχει 
φτάσει στο ταβάνι και 
ξέρετε παντού ανέβηκε 
και ιδιωτικά και επαγγελ-
ματικά αυτοκίνητα το κό-
στος είναι δυσβάσταχτο 
και προσπαθούμε με νύ-
χια και δόντια να σώσου-
με αυτήν την επιχείρηση 

που λέγετε  Αστικό ΚΤΕΛ 
Καβάλας. Και ξέρετε ότι 
ανεβαίνει το πετρέλαιο 
ανεβαίνουν τα πάντα 
τα λάστιχα τα λάδια τα 
ανταλλακτικά και όλα τα 
συναφή που έχουν σχέση 
με το αυτοκίνητο και το 
ΙΧ και το επαγγελματικό. 

Πόσο έχει επιβαρυνθεί 
ο κλάδος από την αύ-
ξηση των καυσίμων ;

Όπως σας είπα παρά 
πολύ έχει επιβαρυν-
θεί. Και το κόστος πάλη 
όπως σας το είπα είναι 
δυσβάσταχτο δηλαδή 
περιμένουμε κάποια βο-
ήθεια από την κυβέρνη-
ση να μας βοηθήσει σε 

αυτόν τον τομέα. Γιατί 
δεν μπορεί ένα επαγγελ-
ματικό αυτοκίνητο ένας 
επαγγελματίας να έχει 
το ίδιο κόστος με έναν 
άνθρωπο που έχει ix και 
πιστεύουμε ότι θα υπάρ-
ξει μια βοήθεια εκμερους 
τής κυβέρνησης.

Υπάρχει επάρκεια 
προσωπικού για να 
καλύψει τις ανάγκες 
των δρομολογίων;

Να φανταστείτε κάποια 
στιγμή οι συνάδελφοι 
μου οδηγοί δουλεύουνε 
κανονικά 22ημρες τον 
μήνα και τώρα δουλεύ-
ουνε 12ημερες τον μήνα 
καταλαβαίνετε όχι ότι 

υπάρχει επάρκεια αλλά 
και περίσσευμα.

Προτιμάει ο πολίτης 
την μετακίνηση του με 
τα λεωφορεία;

Τωρα που ξεκινήσανε οι 
μαθητές και οι φοιτητές 
είμαστε καλύτερα σε κα-
λύτερη κλίμακα μπήκαμε 
ευελπιστώ ότι θα συνε-
χιστεί αυτό και θα πάμε 
καλύτερα.

Έχει γίνει αύξηση των 
κομίστρων των εισιτη-
ρίων λόγω της αύξη-
σης των καυσίμων;

Όχι ακόμα καθώς και 
αυτό δεν το εθειξα το 
θέμα. Είναι ένα μεγάλο 
θέμα κάποτε όταν ανέ-
βαινε το πετρέλαιο λίγο 
τσιμπούσε το εισιτήριο 
ώστε να έρθουν στα ίσα. 
Τώρα δεν έχει ανέβει κα-
θόλου το εισιτήριο ίσως 
πάρει κάποια αυξησουλα 
το εισιτήριο και λύσουμε 
τα πράγματα.
Έχει επηρεάσει η ενερ-
γειακή κρίση την ανα-
νέωση και συντήρηση 
του στόλου. Φυσικά όλα 
συντελούν και θα επη-
ρεάζουν την κατάσταση 
προσπαθούμε όλα να τα 
λύσουμε προσπαθούμε 
με νύχια και με δόντια να 
σώσουμε την επιχείρηση 
που λέγετε Αστικό ΚΤΕΛ 
Καβάλας.

Πότε ξεκινάει η τηλε-
ματικη;

Έχουν τοποθετηθεί από 
τα 42 αυτοκίνητα τα 
25 έχουμε άλλα 15 και 
αυτά είναι τα μετοχικά 
μετά μένουν αλλά 2 ευ-
ελπιστώ σε λίγο χρονικό 
διάστημα να μην τοποθε-
τηθω και την άλλη φορά 
πέρασα ένα πρόβλημα 
και θα καθυστερήσει 
άλλες 20 ημέρες πα-
ραπάνω δεν θα στείλω 
κάποια ανταλλακτικά . Η 
εταιρεία που ψωνίσαμε 
και γι αυτό δεν θέλω να 
σας πω χρονικά αλλά ευ-
ελπιστώ ότι σε πολύ λίγο 
θα τοποθετηθούν σε όλα 
τα αυτοκίνητα να μπορέ-
σουμε να δουλέψουμε 
να κάνουμε και τι δου-
λειά ευελπιστώ τέλη Δε-
κεμβρίου ευελπιστώ και 
επιθυμώ ότι θα μπούμε 
σε σύγχρονες καταστά-
σεις και θα μπορέσουμε 
να επιβιώσουμε σαν επι-
χείρηση.

Αυτά θα υπάρχουν και 
έξω τις στάσεις;

Όλα θα δουλεύουνε και 
στις στάσεις θα είναι τα 
δρομολόγια κάθε πότε 
περνάν θα λέει θα μπαί-
νουν μέσα θα είναι το 
εισιτήριο με μια κίνηση 
που θα μπορεί ο επιβά-
της να βγάλει εισιτήριο . 
Γενικά είναι ένα μηχάνη-
μα που είναι το καλύτερο 

στην Ευρώπη.
Θα μπουν καινούργια 
δρομολόγια;
Ναι θα μπούνε. Έχουμε 
έρθει σε μια επαφή με 
τον κ. Δήμαρχο . Είναι 
πρόθυμος να μας ανοίξει 
κάποιες στάσεις να κά-
νουμε συμπληρωματικές 
για να μπορούν να λει-
τουργήσουν καινούργιες 
γραμμές. Θα το συζητή-
σουμε ακόμη μια φορά 
και θα αρχίζουμε να πη-
γαίνουμε σε καινούργιες 
γραμμές.

Τι είναι το έξυπνο ει-
σιτήριο;

Αυτό το ονομάσαμε έξυ-
πνο εισιτήριο γιατί είναι 
πολύ προοδευτικό και 
πολύ πονηρό. Με μια κί-
νηση του χεριού σας και 
θα μπαίνετε μέσα στο 
λεωφορείο και θα χρε-
ωνεστε και το αντίτιμο 
εισιτηρίου.

Τι είναι η έξυπνη κάρ-
τα;

Θα την προμηθευεστε 
από μας τα γραφεία μας 
και θα είναι για όλο το 
μήνα. Θα την φορτηζετε 
στα μηχανήματα που θα 
έχουμε στο σταθμαρχείο 
στη λέσχη των αξιωμα-
τικών και θα την φορτη-
ζετε από τα γραφεία μας 
για να μπορείτε να εξυ-
πηρετειστε.

Πολλά τα προβλήματα του Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας

Συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας διοργανώσαν 
την Δευτέρα 17 Οκτω-
βρίου τα Σωματεία Συ-
νταξιούχων της ΑΜ-Θ 

στην πλατεία της Κο-
μοτηνής.

Οι συνταξιούχοι μεταξύ 
άλλων διεκδικούν, αυξή-

σεις σε όλες τις συντά-
ξεις, την απόδοση των 
αναδρομικών, την από-
δοση του 0.5% του ΑΕΠ, 
που με νόμο έχει ψηφίσει 

η σημερινή κυβέρνηση 
και επί 3 χρόνια δεν το 
αποδίδει, ποσό που έχει 
φτάσει στα 3 δισεκατομ-
μύρια.

Διαμαρτυρία επιβίωσης των συνταξιούχων στην Κομοτηνή

Ένα από τα μεγαλύ-
τερα κυκλώματα δια-
κίνησης μεταναστών 
εξαρθρώθηκε από την 
ελληνική αστυνομία.

Τουλάχιστον 9 άτομα 
έχουν συλληφθεί από τις 
Αρχές, ενώ έχουν ταυτο-
ποιηθεί περισσότερα από 
30 άτομα. Εγκέφαλος 
του κυκλώματος φέρεται 
να είναι ένας Έλληνας 
από την ανατολική Αττι-
κή.

Το κύκλωμα βρισκόταν 
σε άμεση συνεννόηση με 
δουλεμπόρους από την 
Τουρκία και έδιναν προ-
καθορισμένο ραντεβού 
στον Έβρο. Στη συνέ-
χεια οι Τούρκοι περνού-
σαν τους μετανάστες σε 

ελληνικό έδαφος, τους 
οποίους παραλάμβαναν 
μέλη του κυκλώματος με 
ενοικιασμένα οχήματα 
και τους έκρυβαν σε διά-
φορες πόλεις της βόρει-
ας Ελλάδας.

Έπειτα, με το κατάλληλο 
αντίτιμο τους μετέφεραν 
με αυτοκίνητα στην κε-
ντρική Ευρώπη ή μέσω 
θαλάσσης σε γειτονικές 
χώρες, όπως η Ιταλία.

Έβρος 
Πώς εξαρθρώθηκε τεράστιο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών
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Σε νέα επίθεση εναντίον 
της Ελλάδας προχωρά ο 
Τούρκος υπουργός Εξωτε-
ρικών Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, ο οποίος αναφερό-
μενος στην υπόθεση των 
92 γυμνών μεταναστών 
χαρακτήρισε «ξεδιάντροπο 
και απερίσκεπτο η Ελλάδα 
να προσπαθεί να φανεί ότι 
έχει δίκιο ακόμα και στην 
πιο άδικη κατάσταση».

Από την πρώτη στιγμή της 
δημοσιοποίησης της βά-
ναυσης αυτής υπόθεσης, η 
Άγκυρα επιδίδεται σε ένα 
ατέρμονο blame game με 
την Αθήνα, υποστηρίζοντας 
πως η χώρα μας παράγει 
fake news.

Η Αθήνα, από την πλευρά 
της, προχωρά στη διεθνο-
ποίηση των όσων διαδρα-
ματίστηκαν στον Έβρο, με 
τον υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη Τάκη Θεοδω-
ρικάκο να ενημερώνει τους 
«27» και τον υπουργό Με-
τανάστευσης και Ασύλου 
Νότη Μηταράκη να ανα-
κοινώνει πως θα θέσει το 
ζήτημα στον ΟΗΕ.

Όπως τόνισε ο κ. Θεοδω-
ρικάκος μιλώντας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Πα-
ραπολιτικά FM 90,1» οι 

μετανάστες κατήγγειλαν 
βαρύτατους ξυλοδαρμούς 
και έκανε λόγο για «εικόνα 
φρίκης».

«Η συγκεκριμένη ενέργεια 
(της Τουρκίας με τους 92 
γυμνούς μετανάστες στον 
Έβρο) είναι μια πρόκληση 
χωρίς προηγούμενο. Πρό-
κειται για μια βάρβαρη και 
απάνθρωπη ενέργεια η 
οποία παραπέμπει ευθέως 
στον Μεσαίωνα. Οι άνθρω-
ποι οι οποίοι βρέθηκαν στις 
όχθες του ποταμού Έβρου 
από την ελληνική πλευρά 
έχουν καταγγείλει βαρύτα-
τους ξυλοδαρμούς, πολύ 
από αυτούς ήταν τραυμα-
τισμένοι, ήταν όλοι γυμνοί» 
τόνισε χαρακτηριστικά, και 
συμπλήρωσε:

«Έχω ήδη ενημερώσει 
την αρμόδια Ευρωπαία 
επίτροπο την κα Γιό-
χανσον και με γραπτή 
επιστολή και το ίδιο θα 
κάνω στους 27 συνα-
δέλφους Υπουργούς 
Εσωτερικών και Δημο-
σίας Τάξης που έχουν 
την ευθύνη των συνό-
ρων. Οφείλουν όλοι να 
γνωρίζουν για το συ-
γκεκριμένο γεγονός, το 
οποίο άλλωστε έχει κα-
ταγραφεί επισήμως από 

τους Αξιωματικούς της 
Frontex».

Σκληρή κριτική στην Άγκυ-
ρα άσκησε και ο Νότης 
Μηταράκης, ο οποίος μι-
λώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί 
της Δευτέρας μίλησε για 
ένα «θλιβερό επεισόδιο» με 
την «Τουρκία σε ρόλο πρω-
ταγωνιστή».

Αποκάλυψε δε, πως την ερ-
χόμενη Δευτέρα έχει ζητή-
σει να δει τον πρόεδρο της 
Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών και έχει 
ήδη ενημερώσει τον ΟΗΕ 
και την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή

«Θα δείξω τις φωτογρα-
φίες, ενώ έχουμε και άλλο 
υλικό, όπως βίντεο» τόνισε 
χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Οι εικόνες στον Έβρο έχουν 
ήδη θορυβήσει τη διεθνή 
κοινότητα, ωστόσο η Τουρ-
κία συνεχίζει το blame 
game με την Αθήνα και την 
κατηγορεί ευθέως τη χώρα 
μας για fake news.

«Σκληρή και εξευτελι-
στική μεταχείριση»

Την «βαθιά ανησυχία της» 
για τον εντοπισμό 92 γυ-

μνών μεταναστών στον 
Έβρο εξέφρασε μέσω 
tweet της την Κυριακή η 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες.

«Η UNHCR είναι βαθιά 
ανήσυχη για τις σοκαρι-
στικές αναφορές και την 
εικόνα των 92 ανθρώ-
πων, που αναφέρθηκε 
ότι βρέθηκαν στα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα, 
χωρίς τα ρούχα τους» 
έγραψε η υπηρεσία.

Και συνέχισε:

«Καταδικάζουμε αυτή τη 
σκληρή και εξευτελιστι-
κή μεταχείριση και ζητά-
με διεξοδική έρευνα για 
το περιστατικό».

Υπενθυμίζεται πως εκτός 
από την Αθήνα, το περιστα-
τικό έχει επιβεβαιώσει και η 
Frontex, μέσω του Γαλλι-
κού Πρακτορείου (AFP).

Η Paulina Bukola, εκπρό-
σωπος της υπηρεσίας, επι-
βεβαίωσε την άφιξη της εν 
λόγω ομάδας και υπογράμ-
μισε πως «αξιωματικοί της 
Frontex ανέφεραν ότι οι 
μετανάστες βρέθηκαν σχε-
δόν γυμνοί και μερικοί από 
αυτούς με ορατά τραύμα-

τα».

Ο Αλτούν κατηγορεί την 
Αθήνα για fake news
Ο διευθυντής επικοινωνίας 
της τουρκικής προεδρίας, 
Φαρετίν Αλτούν, με μηνύ-
ματα στο Twitter γραμμένα 
(και) στα ελληνικά επιτέθη-
κε χθες στον υπουργό Με-
τανάστευσης και Ασύλου, 
Νότη Μηταράκη, όπως και 
στην κυβέρνηση συνολικά 
για το θέμα των 92 γυμνών 
μεταναστών που εντοπί-
στηκαν στον Έβρο.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα προ-
χώρησε σε διεθνοποίηση 
της τουρκικής ωμότητας.

«Η μηχανή των ελληνικών 
ψευδών ειδήσεων είναι 
και πάλι σε λειτουργία… 
Μπερδεύοντας την Ελλάδα 
με την Τουρκία, ο Υπουρ-
γός Μετανάστευσης και 
Ασύλου με τις αναρτήσεις 
ψευδών, λανθασμένων πε-
ριεχομένων προσπάθησε 
να καταδείξει τη χώρα μας 
ύποπτη», έγραψε αρχικά ο 
Αλτούν.

«Η Ελλάδα με αυτές τις 
μάταιες και επιπόλαιες 
προσπάθειες έδειξε για 
άλλη μια φορά σε όλο τον 
κόσμο ότι δεν σέβεται την 

αξιοπρέπεια αυτών των 
καταπιεσμένων ανθρώπων, 
ενώ δημοσίευσε τις φωτο-
γραφίες των προσφύγων 
που έχει απελάσει ιδιοποι-
ούμενη τα προσωπικά τους 
αντικείμενα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, κατηγόρη-
σε τη χώρα αλλά και τη 
Frontex. «Οι ελληνικές αρ-
χές συνεργαζόμενες με τη 
Frontex, πρέπει να λογο-
δοτήσουν για τα μωρά που 
έγιναν αιτία να πνιγούν στο 
Αιγαίο, τους ανθρώπους 
που έγδυσαν, χτύπησαν με 
ζώνες και άφησαν να πε-
θάνουν από το κρύο στον 
Έβρο».

Τέλος, ο Τούρκος αξιωμα-
τούχος προχώρησε και σε… 
νουθεσίες σε βάρος της Ελ-
λάδας.

«Καλούμε την Ελλάδα 
να εγκαταλείψει την 
απάνθρωπη στάση της 
απέναντι στους πρό-
σφυγες το συντομότερο 
δυνατό, να βάλει τέλος 
στις αβάσιμες κατηγορί-
ες κατά της Τουρκίας και 
να επιδείξει κρατική σο-
βαρότητα».

cnn.gr

Τσαβούσογλου για τους 92 μετανάστες 
Ξεδιάντροπο η Ελλάδα να προσπαθεί να φανεί ότι έχει δίκιο

Σύμφωνα με τα όσα κατέ-
θεσε η 12χρονη, o 53χρο-
νος παιδεραστής και κα-
τηγορούμενος για σωρεία 
κακουργημάτων την οδη-
γούσε στον οίκο ανοχής, 
όπου και εκεί την εξέδιδε 
και τη βιάζε κατ’ επανάλη-
ψη.

Ερώτηση: Θυμάσαι τι χρώ-
μα είχε σαν κτήριο;

Απάντηση: Γκρι ήταν.

Ερώτηση: Και άμα ήταν δι-
ώροφη εσείς πού μπαίνετε;

Απάντηση: Στον δεύτερο

Ερώτηση: Πως μπαίνατε 
εκεί; Κανονικά;

Απάντηση: Χτύπαγε ο Ηλίας 
ένα κουδούνι. Από κάτω. 
Ναι ανεβήκαμε και μας 
άνοιξαν και ήταν εκεί στην 
πόρτα ένας κύριος.

Ερώτηση: Μικρός, μεγάλος, 
πόσο ήταν περίπου;

Απάντηση: Εκεί 40 μου φαί-
νεται, 30 χρονών.

Ερώτηση: Τον είχες δει 
όλες τις φορές που είχες 
πάει αυτόν τον άνθρωπο; 
Αυτός σου άνοιγε πάντα; 
Σας μιλούσε; Σας χαιρετού-
σε;

Το 12χρονο κορίτσι απά-
ντησε ότι τον είχε ακούσει 
να λέει στον Μίχο «τι κά-
νεις ρε; αυτή είναι μικρή θα 
μπλέξουμε».

Ερώτηση: Όταν λοιπόν 
τελείωνε η επαφή με τον 
Ηλία, τι συνέβαινε;

Απάντηση: Περίμενα εγώ 
στο δωμάτιο και ερχόταν 
ένας άλλος.

Ερώτηση: Τον οποίο τον εί-
χες δει εσύ ή τον έβλεπες 
έτσι όπως έμπαινε μέσα;

Απάντηση: Όχι, τον έβλεπα 
έτσι όπως έμπαινε μέσα.

Ερώτηση: Και ερχόσουν σε 
επαφή με αυτόν; Μετά με 
άλλον και με άλλον, δηλα-
δή υπήρχαν άνθρωποι που 
την φορά που πήγαινες 
εκεί, είχες επαφές με πολ-
λούς άντρες;

Απάντηση: Ναι. Όχι με πολ-
λούς. Εκεί μέχρι πέντε.

Ερώτηση: Μέχρι πέντε τη 
φορά που πήγαινες, αυτοί 
οι άντρες πληρώνανε;

Απάντηση: Δεν ξέρω.

Ερώτηση: Δεν πλήρωνε κά-
ποιος κάτι σε σένα;

Απάντηση: Σε μένα δεν έδι-
ναν τίποτα.

Το διάστημα αυτό που ήταν 
με τους άλλους, όπως λέει 
το κορίτσι, ο Ηλίας Μίχος 
την περίμενε στο αμάξι.

Ερώτηση: Είχες ήδη βρεθεί 
με κάποιους μέσα στο αυ-
τοκίνητο και μετά πήγατε 
στον οίκο ανοχής;

Απάντηση: Ναι.

Ερώτηση: Πως σου το έλε-
γε;

Απάντηση: Θα πάμε στο 

μπουρδέλο.

Ερώτηση: Το έλεγε εκείνος 
έτσι; Την πρώτη φορά που 
σου το είχε πει σου είχε 
εξηγήσει τι είναι αυτό;

Απάντηση: Ναι.

Ερώτηση: Τι σου είχε πει, τι 
σου είχε εξηγήσει;

Απάντηση: Ότι θα πηγαίνεις 
εκεί και θα κάνεις κάτι με 
άντρες. Αυτά.

Στη συνέχεια ρώτησε η ψυ-
χολόγος το κορίτσι τι ώρες 
περίπου συνέβαινε αυτό. 
Το παιδί απάντησε «όταν 
πήγαινα να δουλέψω στον 
Ηλία».

Ερώτηση: Δηλαδή μπορεί 
σε μισή ώρα να βρισκόσουν 
με πέντε ανθρώπους;

Απάντηση: Ναι.

Η ψυχολόγος τη ρώτησε αν 
αυτοί οι άντρες που ερχό-
ντουσαν στον οίκο ανοχής 
είχαν οποιαδήποτε σχέση 
με άντρες που θυμάται να 
είχε μιλήσει σε εφαρμογές, 
με το κοριτσάκι να απαντά 
αρνητικά.

Στη συνέχεια μίλησε για 
τον τραπεζικό λογαρια-
σμό της μητέρας της όπου 
έβαζαν λεφτά κάποιοι που 
πλήρωναν για τις φωτο-
γραφίες. Όπως εξήγησε το 
κορίτσι, ήταν και άντρες 
που δεν τους είχε δει ποτέ 
και πληρώνανε για φωτο-
γραφίες της.

Η ψυχολόγος τη ρώτησε 
επίσης αν είχε καταλάβει 

κάποιος για την σχέση της 
με τον Ηλία και το κορίτσι 
απάντησε ότι από την πλευ-
ρά τη δική της όχι.

«Τον είχε ρωτήσει ένας 
αστυνομικός “τι κάνεις με 
αυτή την μικρή;”, φίλος του 
αστυνομικός» απάντησε η 
12χρονη.

Το παιδί είπε ότι η μητέρα 
του δεν είχε καταλάβει κάτι, 
όπως κατάλαβε η θεία της, 
γιατί ήξερε ότι ασχολείται 
πολλές ώρες με το κινητό 
και όταν ερχόντουσαν τα 
μικρά έμπαινε σε άλλη σε-
λίδα «για να βλέπουν ότι 
παίζω παιχνίδια και αυτά».

Τη ρώτησε η ψυχολόγος τι 
ποσά έβαζαν οι άνθρωποι 
για τις φωτογραφίες και το 
κορίτσι απάντησε «20 ή 25 
ευρώ».

Για το κατά πόσο στον οίκο 
ανοχής που την πήγαινε 
ο 53χρονος παιδεραστής 
φορούσε κάτι ιδιαίτερο, το 
κορίτσι απάντησε «όχι» και 
πως φορούσε τα παιδικά 
του ρούχα.

Για τις φωτογραφίες, το 
12χρονο κορίτσι είπε ότι 
ήταν πάντα χωρίς εσώρου-
χα. Τη ρώτησε ψυχολόγος 
αν της είχε ζητήσει ποτέ να 
φορέσει κάτι πιο έξαλλο ας 
πούμε ή κάτι πιο μεγαλίστι-
κο. Και το κορίτσι απάντη-
σε:

«Ναι μου είχε πάρει από 
την λαϊκή ένα στρινγκ και 
με έβγαζε φωτογραφίες με 
αυτό επειδή έλεγε ότι έχω 
μεγάλα… ποπό.»

Το στρινγκ αυτό, όπως είπε 
το κορίτσι, το είχε στο μα-
γαζί του και μόνο εκεί το 
χρησιμοποιούσε.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει 
αυτό το στρινγκ, η 12χρο-
νη απάντησε ότι το πέταξε 
πριν φύγει στα σκουπίδια.

Το κορίτσι στην κατάθεσή 
του ρωτήθηκε και για τα 
εμβάσματα που βρέθηκαν 
στον λογαριασμό της μη-
τέρας της. Η 12χρονη ήταν 
κατηγορηματική ότι η μητέ-
ρα της δεν ήξερε τίποτα και 
πως για όλα την καθοδη-
γούσε ο Μίχος.

«Στης μητέρας μου την 
κάρτα έμπαινε μόνο το επί-
δομα παιδιού και την χρη-
σιμοποιούσε μόνο γι’ αυτό. 
Μετά άλλαξε αυτό και το 
επίδομα έμπαινε στο λο-
γαριασμό του πατέρα μου. 
Ο Ηλίας μου είχε πει την 
πρώτη φορά να δω που 
βάζει την κάρτα η μητέρα 
μου. Του την έδινα εγώ κα-
μιά φορά και μου την επέ-
στρεφε μετά από κάνα δύο 
ημέρες.

Ερώτηση: Πόσες φορές την 
είχες δώσει στον Ηλία;

Απάντηση: Κάπου πέντε.

Ερώτηση: Από που την εί-
χες πάρει την κάρτα αυτή;

Απάντηση: Την είχε βάλει η 
μητέρα μου σε ένα πορτο-
φόλι.

Ερώτηση: Το έπαιρνε μαζί 
της;

Απάντηση: Όχι

Ερώτηση: Που βρισκόταν 
αυτό το πορτοφόλι;

Απάντηση: Στο τραπέζι, εκεί 
που είχε τα πράγματα της, 
τα χαρτιά κι αυτά.

Ερώτηση: Κατάλαβε ποτέ η 
μαμά σου ότι έλειπε αυτή η 
κάρτα;

Απάντηση: Όχι, αφού δεν 
την χρησιμοποιούσε.

Ερώτηση: Ο Ηλίας ήξερε να 
την χρησιμοποιεί;

Απάντηση: Εγώ του είχα πει 
το pin. Επειδή όταν έμπαινε 
το επίδομα του παιδιού για 
να δούμε αν μπήκε πήγαι-
να και έπαιρνα ένα χυμό 
για να δούμε αν μπήκαν τα 
χρήματα.

Ερώτηση: Όταν μου λες 
έβαζαν χρήματα στην κάρ-
τα, τι ακριβώς έκαναν;

Απάντηση: Μου ζήταγαν να 
δώσω το IBAN.

Ερώτηση: Και το IBAN που 
το ήξερες εσύ;

Απάντηση: Είχε ένα βιβλια-
ράκι και έλεγε απέξω τρά-
πεζα…. Μου είχε πει ότι εκεί 
θα υπάρχει το IBAN

Ερώτηση: Ποιος το είπε 
αυτό;

Απάντηση: Ο Ηλίας μου το 
είπε ότι θα ξεκινούσε από 
gr και μετά είχε αριθμούς.

.cnn.gr

Σεπόλια 
«Ο Μίχος με πήγαινε και σε οίκο ανοχής» κατέθεσε η 12χρονη
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Συνύπαρξη γρίπης- κορωνοΐού
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«ΣΤΟΊΧΗΜΑ» ΕΝΟΨΕΊ ΧΕΊΜΏΝΑ
Η επέλαση της γρίπης και ο φόβος της «διδημίας»

Τα γνωστά σε όλους μας 
self tests που έγιναν γνω-
στά την περίοδο της παν-
δημίας έφτασαν επικαιρο-
ποιημένα και στην Ελλάδα, 
αφού πλέον αναγνωρίζουν 
εάν κάποιος νοσεί από κο-
ρωνοϊό (covid-19), γρίπη 
τύπου Α και Β ή ακόμα και 
από τις δύο νόσους ταυτό-
χρονα.

Όπως εξηγεί στο 
iefimerida.gr ο κ. Γιώργος 
Κιοσές, γραμματέας του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) «τα 
συγκεκριμένα τεστ διενερ-
γούνται ακριβώς με τον 

τρόπο που ξέρουμε, από 
τη μύτη. Βάζουμε τρεις 
σταγόνες από το υγρό που 
περιέχει η συσκευασία σε 
κάθε ειδική εσοχή που έχει 
το τέστ. Τα τεστ αυτά δεν 
διενεργούνται στα φαρμα-
κεία, πωλούνται από εμάς. 
Τα κάνουμε στο σπίτι, όπως 
συνέβαινε και στην περίοδο 
της πανδημίας του κορω-
νοϊού».

Πώς θα καταλάβετε εάν 
έχετε covid ή γρίπη
Στην περίπτωση θετικού 
αποτελέσματος, στην πρώ-
τη θυρίδα του κορωνοϊού 
θα εμφανιστεί μία γραμμή 

κάτω από το γράμμα Τ, ενώ 
στην περίπτωση της γρίπης, 
εάν είναι τύπου Β, η γραμ-
μή θα εμφανιστεί στο συ-
γκεκριμένο γράμμα και, εάν 
είναι τύπου Α, στο αντίστοι-
χο γράμμα.

Πόσο κοστίζουν τα διπλά 
τεστ για κορωνοϊό και γρί-
πη
Όπως σημειώνει στο 
iefimerida.gr ο κ. Κιοσές 
η τιμή των συγκεκριμένων 
τεστ κυμαίνεται κοντά στα 
10 ευρώ, ανάλογα με την 
κάθε εταιρεία,

Πηγη : iefimerida.gr

Τι είναι τα διπλά self tests που εντοπίζουν και Covid και γρίπη -Πώς γίνονται, πόσο κοστίζουν

Το ECDC καλεί τις χώρες 
της Ευρώπης να βρίσκονται 
σε επαγρύπνηση για το νέο 
στέλεχος της μετάλλαξης 
Όμικρον του κορωνοϊού, 
που αναμένεται να κυριαρ-
χήσει τις επόμενες εβδομά-
δες.

Ένα νέο στέλεχος της με-

τάλλαξης Όμικρον, που έχει 
ανιχνευθεί σε τουλάχιστον 
πέντε χώρες στην ΕΕ ή 
στον Ευρωπαϊκό Οικονομι-
κό Χώρο, είναι πιθανό να 
καταστεί κυρίαρχο στην πε-
ριοχή αργότερα φέτος και 
να οδηγήσει σε αύξηση των 
κρουσμάτων COVID-19, 
δήλωσε την Παρασκευή το 

Κέντρο Ελέγχου και Πρό-
ληψης Νοσημάτων της ΕΕ 
(ECDC)

Η νέα παραλλαγή διαφεύ-
γει σημαντικά της απόκρι-
σης του ανοσοποιητικού 
συστήματος
Το ECDC υπέδειξε τα προ-
καταρκτικά δεδομένα από 

την Ασία, που δείχνουν ότι 
η παραλλαγή BQ.1 της Όμι-
κρον έχει την ικανότητα να 
αποφεύγει σημαντικά την 
απόκριση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει 
καμία ένδειξη ότι το στέλε-
χος οδηγεί σε αυξημένη 
σοβαρότητα της νόσου σε 
σύγκριση με τις άλλες πα-
ραλλαγές της Όμικρον που 
κυκλοφορούν ήδη, ανέφε-
ρε το ECDC.

«Οι χώρες θα πρέπει να πα-
ραμείνουν σε επαγρύπνηση 
για τα σήματα εμφάνισης 
και εξάπλωσης του BQ.1 
και να διατηρήσουν τον ευ-
αίσθητο και αντιπροσωπευ-
τικό διαγνωστικό έλεγχο», 
προέτρεψε ο διευθυντής 
του ECDC, Andrea Ammon.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία 
ελέγχου των ασθενειών 

είπε ότι αναμένεται να χρει-
αστούν πρόσθετες αναμνη-
στικές δόσεις για άτομα 
που διατρέχουν μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

ECDC: Με τη νέα παραλλα-
γή του κορωνοϊού το 19% 
των δειγμάτων στη Γαλλία
Η Γαλλία φαίνεται ότι έχει 
το υψηλότερο ποσοστό 
δειγμάτων που είναι θετι-
κά στην παραλλαγή BQ.1 
της Όμικρον, με το 19% 
των δειγμάτων που συλλέ-
γονται να είναι αυτού του 
στελέχους. Το Βέλγιο είναι 
το επόμενο, με 9% των 
δειγμάτων.

Σε μια ενημέρωση του βελ-
γικού υπουργείου Υγείας 
την περασμένη εβδομά-
δα, ο γιατρός μολυσματι-
κών ασθενειών Yves Van 
Laethem είπε ότι «υπάρ-
χουν σοβαρές πιθανότητες 
η παραλλαγή να κυριαρ-

χήσει μέσα στις επόμενες 
εβδομάδες».

Αν και οι πιο πρόσφατες 
παραλλαγές της Όμικρον 
συνήθως προκαλούν λιγό-
τερο σοβαρή ασθένεια από 
προηγούμενα στελέχη του 
ιού, οι αξιωματούχοι στον 
τομέα της υγείας ανησυ-
χούν ότι η ταχεία εξάπλω-
σή τους -σε συνδυασμό με 
την αναζωπύρωση της επο-
χικής γρίπης- θα μπορού-
σε να σημάνει έναν άλλο 
σκληρό χειμώνα.

Τα συστήματα υγείας και το 
προσωπικό έχουν εξαντλη-
θεί από την πανδημία, ενώ 
εκατομμύρια άνθρωποι που 
αγωνίζονται να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς της 
ενέργειας θα είναι ευάλω-
τοι στο κρύο.

Πηγή:  iefimerida.gr

Κορωνοϊός: Νέο στέλεχος της Όμικρον απειλεί την Ευρώπη με νέο κύμα πανδημίας τον χειμώνα

Ξεκινούν από σήμερα, 
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, 
οι εμβολιασμοί με τα νέα 
επικαιροποιημένα εμβόλια 
που στοχεύουν τις υποπα-
ραλλαγές ΒΑ.4, ΒΑ.5, της 
μετάλλαξης Όμικρον του 
SARS-COV2, καθώς και το 
αρχικό στέλεχος του κο-
ρονοϊού που εντοπίστηκε 
για πρώτη φορά στην πόλη 
Ουχάν της Κίνας το 2019.

Η πλατφόρμα για όλους 
τους δικαιούχους της ανα-
μνηστικής δόσης άνοιξε 
στις 27 Σεπτεμβρίου και 
μέχρι στις 28 Σεπτεμβρί-

ου είχαν προγραμματιστεί 
12.185 ραντεβού.

Υπενθυμίζεται ότι από 14 
Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν 
οι εμβολιασμοί των ανα-
μνηστικών δόσεων με το 
επικαιροποιημένο εμβόλιο 
ΒΑ.1, καθώς ήταν το πρώ-
το που εγκρίθηκε από τον 
ΕΜΑ την 1η Σεπτεμβρί-
ου. Μέχρι 28 Σεπτεμβρί-
ου είχαν πραγματοποιηθεί 
41.839 εμβολιασμοί με το 
επικαιροποιημένο εμβόλιο 
ΒΑ.1, εκ των οποίων 4.338 
αφορούσαν 1η αναμνηστι-
κή δόση, 31.499 2η ανα-

μνηστική δόση και 5.997 
3η αναμνηστική δόση. Με 
το ίδιο εμβόλιο είχαν προ-
γραμματισθεί, έως 28 Σε-
πτεμβρίου, 10.870 ραντε-
βού.

Τα επικαιροποιημένα εμ-
βόλια προορίζονται μόνο 
για αναμνηστική δόση. Ως 
εκ τούτου πριν από τη χο-
ρήγηση του επικαιροποιη-
μένου διδύναμου εμβολίου 
απαιτείται η ολοκλήρωση 
του βασικού εμβολιασμού.

Ο βασικός εμβολιασμός 
περιλαμβάνει δύο δόσεις 

των μονοδύναμων mRNA 
εμβολίων ή του πρωτεϊνι-
κού εμβολίου ή μια δόση 
του μονοδοσικού εμβολί-
ου Johnson & Johnson για 
το γενικό πληθυσμό και 3 
δόσεις των μονοδύναμων 
mRNA εμβολίων για τους 
ανοσοκατασταλμένους 
ασθενείς. Οι αναμνηστικές 
δόσεις γίνονται πλέον μόνο 
με τα επικαιροποιημένα εμ-
βόλια.

Οι ειδικοί συστήνουν τον 
εμβολιασμό με τα επικαιρο-
ποιημένα εμβόλια για την 
ενίσχυση της ανοσίας και 
την πρόληψη της σοβαρής 
νόσου , τονίζοντας ότι ο 
έγκαιρος εμβολιασμός με 
την αναμνηστική δόση εί-
ναι σημαντικότερο από τον 
τύπο του εμβολίου που θα 
χορηγηθεί.

H χορήγηση αναμνηστικής 
δόσης με τα επικαιροποι-
ημένα διδύναμα εμβόλια 
(ΒΑ.1, ΒΑ.4/ΒΑ.5) έναντι 
του κορονοϊού σε χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 3 
μηνών μετά την τελευταία 
δόση του εμβολίου ή τη νό-
σηση από κορονοϊό συστ'η-
νεται:

• σε όλα τα άτομα ηλικί-
ας 60 ετών και άνω

• σε άτομα ηλικίας 12-
59 ετών που ανήκουν 
σε ομάδες αυξημένου 
κινδύνου σύμφωνα με 
τις οδηγίες του θερά-
ποντα ιατρού

• σε διαμένοντες και 
εργαζόμενους σε μο-
νάδες φροντίδας ηλι-
κιωμένων ή άλλες 
μονάδες φροντίδας 
χρονίως πασχόντων

• σε επαγγελματίες υγεί-
ας

• σε διαβιούντες με άτο-
μα σε ανοσοκαταστολή 
ή άλλο υποκείμενο νό-
σημα

• σε φροντιστές ατόμων 
που πάσχουν από νο-
σήματα που αυξάνουν 
τον κίνδυνο επιπλοκών 
από κορονοϊό

Διευκρινίζεται ότι άτομα  
που

• έχουν ήδη εμβολιαστεί 
με τη δεύτερη αναμνη-
στική δόση των μονο-
δύναμων εμβολίων και 
ανήκουν στις παραπά-
νω ομάδες μπορούν 

να εμβολιαστούν με 
τα επικαιροποιημέ-
να διδύναμα εμβόλια 
(εφόσον έχει παρέλθει 
χρονικό διάστημα του-
λάχιστον 3 μηνών).

• νόσησαν μετά τη χο-
ρήγηση της δεύτερης 
αναμνηστικής δόσης 
των μονοδύναμων 
εμβολίων δεν έχουν 
αντένδειξη και μπο-
ρούν να εμβολιαστούν 
με τα επικαιροποιημέ-
να διδύναμα εμβόλια 
με τη σύμφωνη γνώμη 
του θεράποντα ιατρού.

• άτομα ηλικίας 30 ως 
59 ετών που δεν ανή-
κουν στις παραπάνω 
κατηγορίες μπορούν 
εξατομικευμένα να εμ-
βολιαστούν με διδύνα-
μα επικαιροποιημένα 
εμβόλια για δεύτερη 
αναμνηστική ή τρίτη 
αναμνηστική δόση σε 
άτομα ηλικίας 30 ως 
59 ετών που δεν ανή-
κουν στις παραπάνω 
κατηγορίες με τη σύμ-
φωνη γνώμη του θε-
ράποντα ιατρού.

Από Free Sunday Team

Νέα επικαιροποιημένα εμβόλια για τις υποπαραλλαγές ΒΑ.4, ΒΑ.5, της μετάλλαξης Όμικρον
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΠΛΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΤΩΡΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΕΣ
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ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

SECURITY

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 1717  ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣinfo@enachannel.gr
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

ΕΣΤΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  FOOD SHOP ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΥΝ.  ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΡΟΥΧΑ ΕΣΤΙΑΣΗ

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

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

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

Ο αγαπημένος μας chef για αυτήν την εβδομάδα προτείνει:

Μοσχαρίσιο συκώτι με μανιτάρια και ρύζι με άρωμα 
δυόσμο-πορτοκάλι 

Συνταγή για
Μοσχαρίσιο συκώτι με μανιτάρια και ρύζι με άρωμα 

δυόσμο-πορτοκάλι 
 

Διάρκεια συνταγής: 2 ώρες'
Βαθμός δυσκολίας: μέτριος  

Υλικά 

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

Εκτέλεση

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε τη μισή ποσότητα ελαιολάδου σε 
δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρέας για 4-5 λεπτά, μέχρι να ροδίσει από 
όλες τις πλευρές.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τις πιπεριές και συνεχίζουμε το 
σοτάρισμα για άλλα 3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.

Αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε την τριμμένη τομάτα και νερό ώστε ίσα 
να καλύψει το κρέας και μαγειρεύουμε για 1-2 λεπτά, μέχρι τα υγρά να 
κοχλάσουν.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγομαγειρεύουμε για 
περίπου 40 λεπτά, μέχρι σχεδόν να γίνει το κρέας.

Παράλληλα, σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο λάδι σε δυνατή 
φωτιά και σοτάρουμε τα μανιτάρια για 4-5 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να 
εξατμιστούν τα υγρά τους.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το κρέας τα σοταρισμένα μανιτάρια μαζί με το 
λάδι τους, τον δυόσμο και λίγο αλατοπίπερο.

Ελέγχουμε το νερό, που πρέπει να καλύπτει κατά τα 2/3 το κρέας με τα 
μανιτάρια και, αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό ακόμα.

Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει καλά το 
κρέας.

Συνεχίζουμε με το ρύζι που σοτάρουμε για λίγα λεπτά. Ρίχνουμε τα υπόλοιπα 
μπαχαρικά.

Έπειτα ρίχνουμε το ξύσμα. Το ρύζι θέλει περίπου 15-20 λεπτά για να γίνει.

με τον Χρήστο Δελή



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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

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

www.enachannel.gr  |  2510 231033 www.enaradio.gr
2510. 832555
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SOCIAL MEDIA & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 8ο)

Βασικά tips για μια πε-
τυχημένη παρουσία στο 
YouTube 

User Generated Content 

Το user generated content 
(UGC) είναι η αξιοποίηση 
κάθε post πιστού κατανα-
λωτή που προωθεί προϊόν 
της επιχείρησης.  
Αποτελεί δωρεάν διαφήμι-
ση για την επιχείρηση από 
ευχαριστημένους κατα-
ναλωτές και ακόλουθους 
του brand. Η  αξιοποίη-
ση των πιστών πελατών 
της επιχείρησης είναι ένας 
από τους πιο αποτελεσμα-
τικούς τρόπους για την 
αύξηση του Social Media 
conversion rate. Ένας κα-
λός τρόπος για παραγωγή 
user generated content 
είναι μια branded καμπάνια 
με hashtags.  Αυτό αποτε-
λεί μια εξαιρετική πηγή για 
ποιοτικό UGC και feedback 
από τους πελάτες της επι-
χείρησης. 

Chatbot  

Τα chatbots με τη βοήθεια 
της τεχνητής νοημοσύνης 
(AI) είναι ο αυτοματοποιη-
μένος συνεργάτης των επι-
χειρήσεων προσφέροντας 
τη βέλτιστη εμπειρία εξυ-
πηρέτησης πελατών άμεσα 
και τη στιγμή που τη χρει-

άζονται.  
Πολλές επιτυχημένες επι-
χειρήσεις έχουν ενσωμα-
τώσει την τεχνολογία του 
chatbot προσφέροντας μια 
εξαιρετική και εξατομικευ-
μένη εμπειρία στους χρή-
στες τους ενώ αναμένεται 
να εξελιχθούν ακόμα πε-
ρισσότερο στις υπηρεσίες 
τους στο μέλλον. Μερικά 
από τα κύρια οφέλη του 
chatbot είναι τα εξής: 
• Συλλέγουν πολύτιμες 
πληροφορίες (feedback) 
για το κοινό της επιχείρη-
σης και βελτιώνονται μέσα 
από αυτό.
 • Δρουν προνοητικά αφού 
είναι στην πρώτη γραμμή 
της εξυπηρέτησης και απο-
τελούν το τέλειο εργαλείο 
για να κατευθύνουν το κοι-
νό μέσα στο κανάλι πώλη-
σης (sales funnel). Πιο συ-
γκεκριμένα είναι διαθέσιμα 
24/7, φιλτράρουν τα ποιο-
τικά leads και βοηθούν τη 
διαδικασία ολοκλήρωσης 
της αγοράς. 
• Αλληλεπιδρούν με το κοι-
νό με ενεργή και προσωπο-
ποιημένη κουβέντα με τον 
πελάτη.
• Προσφέρουν μια καλύτε-
ρη εμπειρία εξυπηρέτησης 
απαντώντας αυτόματα στα 
ερωτήματα των επισκε-
πτών αλλά και κατευθύνο-
ντας με στοχευόμενα ερω-
τήματα σε περιεχόμενο που 

ενδιαφέρει τον χρήστη.  

Βασικά tips για ένα 
επιτυχημένο Business 
Instagram page 

Πολλά από τα παραπά-
νω tips ισχύουν και στο 
instagram όπως το UGC. 
Για μια επιτυχημένη πα-
ρουσία στο instagram κα-
ταλυτικό ρόλο παίζουν τα 
παρακάτω. 

Lifestyle φωτογράφιση 

Το instagram αποτελεί μια 
πλατφόρμα στην οποία η 
φωτογραφία έχει ξεχωρι-
στό ρόλο. Οι εταιρείες που 
ενδιαφέρονται να επενδύ-
σουν στο instagram πρέ-
πει να έχουν κατά νου ότι 
ένα σημαντικό μέρος του 
budget τους πρέπει να πάει 
σε μια ποιοτική φωτογρά-
φιση που αναδεικνύει τα 
προϊόντα της με ελκυστικό 
τρόπο.  Στο ecommerce 
και συγκεκριμένα δε σε 
κλάδους του Fashion & 
Apparel αποτελεί μονόδρο-
μο. 

Instagram Shopping  

Το instagram δίνει τη δυ-
νατότητα στο κοινό να 
πραγματοποιεί τις αγο-
ρές του πολύ ευκολότερα 
στην πλατφόρμα μέσω των 
instagram shopping posts, 
carousels, stories αλλά 
και των νέων AR φίλτρων 
με προϊόντα με tags. Πρό-
κειται για τις ετικέτες των 
προϊόντων στο instagram 
που οδηγούν τον χρήστη  
απευθείας στη σελίδα ώστε 
να δει περαιτέρω πληρο-
φορίες και να το αγοράσει.  
Mε τον τρόπο αυτό, οι 
followers έχουν μετα-
τραπεί σε αγοραστές και 
πολλές εταιρίες είδαν το 
Instagram να γίνεται ένας 
πολύ αποδοτικός τρόπος 

για περαιτέρω αλληλεπί-
δραση και πωλήσεις. Πα-
ρόλα αυτά, το μεγαλύτερο 
επίτευγμα του instagram 
στο shopping είναι η αγορά 
προϊόντων χωρίς να βγαίνει 
ο χρήστης από την εφαρμο-
γή.  

YouTube Channel Trailer 

Προχωράμε σε ακόμα μια 
σημαντική πινελιά για το 
κανάλι μας, το Channel 
Trailer. Το Channel Trailer 
είναι το πρώτο video που 
θα δει κάποιος στο κανάλι 
μας επομένως το περιεχό-
μενο του συγκεκριμένου 
video πρέπει να το σκε-
φτούμε καλά. Όταν δημι-
ουργούμε αυτό το video 
πρέπει να σκεφτούμε να 
αναφέρουμε όλα τα USPs 
του brand και ταυτόχρονα 
δίνουμε κάποιους λόγους 
στον χρήστη για να κάνει 
εγγραφή στο κανάλι μας. 

Content is The King 

Όταν μιλάμε για YouTube 
το περιεχόμενο είναι το Α 
και το Ω. Είτε έχουμε ένα 
fashion e-shop, είτε μια με-
γάλη κατασκευαστική εται-
ρεία, το να έχουμε περιε-
χόμενο που ενδιαφέρει το 
κοινό μας, είναι αυτό που 
θα καθορίσει την επιτυχία ή 
όχι του καναλιού μας.  

Οτιδήποτε ανεβαίνει στο 
YouTube πρέπει να είναι 
engaging, να τραβάει άμε-
σα (από τα πρώτα κιόλας 
δευτερόλεπτα) το ενδιαφέ-
ρον του θεατή όπως επίσης 
και να έχει ένα συγκεκριμέ-
νο “χαρακτήρα” σύμφωνα 
με το brand μας.  

Be Consistent - Be there 

Όπως έχουμε πει και για τα 
υπόλοιπα Social Media, το 
consistency είναι ένας από 

τους πιο σημαντικούς πα-
ράγοντες για την επιτυχία 
ενός YouTube καναλιού.  
Καλό είναι να υπάρχει συ-
στηματικά ανέβασμα νέου 
περιεχομένου. Ξέρουμε ότι 
μπορεί να υπάρξουν απρόο-
πτα, και για αυτό μπορούμε 
πάντα να έχετε 2-3 backup 
videos σε περίπτωση που 
προκύψει κάτι. Μπορούμε 
να δημιουργήστε Playlists 
με διαφορετική θεματολο-
γία. Άρα βασικά θα πρέπει 
να  σκεφτούμε τι είδους 
θέματα ενδιαφέρουν το 
κοινό σας.  Επίσης σημαντι-
κό είναι να είμαστε εκεί και 
μετά το video upload, να 
απαντήσουμε στα σχόλια, 
να κάνουμε συζητήσεις με 
τους χρήστες και να λύνου-
με απορίες.

Βελτιστοποίηση Video 
για SEO

Αφού έχουμε φτιάξει το 
κανάλι μας και το περιεχό-
μενό του, το επόμενο βήμα 
είναι το κοινό του YouTube 
να ανακαλύψει αυτά τα βί-
ντεο και η  κοινότητα μας 
να αρχίζει να μεγαλώνει. 
Ένας πολύ καλός τρό-
πος, εάν δεν θέλουμε να 
καταφύγουμε στην λύση 
των Google Ads, είναι το 
YouTube SEO! Ας δούμε 
όμως μερικά tips :  
Title: Ίσως το πιο σημα-
ντικό κομμάτι, είναι αυτό 
που αρχικά θα τραβήξει 
το ενδιαφέρον (μαζί με 
το thumbnail). Πριν όμως 
επιλέξουμε τον κατάλλη-
λο τίτλο για το video μας, 
καλό θα είναι να σκεφτού-
με αλλά και να κάνουμε 
keyword research τι ψά-
χνει γενικά ο κόσμος. Έτσι 
με τον τίτλο μας να δώσου-
με απάντηση στο ερώτημά 
τους. Καλό είναι ο τίτλος 
μας να έχει μέχρι 60 χαρα-
κτήρες. 

Category & Subtitles

Η επιλογή της κατηγορί-
ας, παρόλο που δεν παίζει 
τόσο μεγάλο ρόλο, πρέπει 
να επιλεχθεί για να αντι-
στοιχηθεί σε κάποια κατη-
γορία το video μας. Πρέπει 
να χρησιμοποιήσουμε επί-
σης κατάλληλα tags. Επί-
σης το κομμάτι των υπότιτ-
λων είναι κάτι που θα μας 
βοηθήσει να εμφανιστούμε 
σε σχετικές αναζητήσεις 
με το Video σας, βάση των 
όσων λέμε στο συγκεκριμέ-
νο Video, επίσης θα μπο-
ρέσουμε να προωθήσουμε 
το περιεχόμενό μας και σε 
χώρες του εξωτερικού.  
Όσο περισσότερο συνολι-
κό χρόνο θέασης έχει ένα 
video τόσο καλύτερα. Ο 
συνολικός χρόνος δεν προ-
κύπτει από τη διάρ-κε ια 
του video αλλά το χρόνο 
θέασης π.χ. 1000 φορές 
από 5’ τη φορά κατά μέσο 
όρο, ισούται με 5.000 λε-
πτά.

Μπορείτε να μας στέλνετε 
τις απορίες αλλά και τις 
ερωτήσεις σας ή προβλη-
ματισμούς που έχετε, κα-
θώς και προβλήματα που 
αντιμετωπίζετε σχετικά με 
πωλήσεις ή τεχνολογία στο 
email: 

piliotis@enachannel.gr
Επίσης μπορείτε να δια-
βάσετε όλα τα νέα για 
την τεχνολογία αλλά και 
τα άρθρα στο site: www.
enanews.gr   και στην κα-
τηγορία: 

Οικονομία ->Τεχνολογία.

Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ.
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής
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Το ΕΝΑ CHANNEL συμμετέχει με δικό 
του περίπτερο στην έκθεση AGROTICA 2022

Το Ena Channel, συμμετέχει με δικό του περίπτερο στην έκθεση Αgrotica 2022 στην ΔΕΘ και μιλάει με του φορείς που επισκέπτονται την έκθεση.

Εκδήλωση του συνδέσμου επιχειρήσεων 
και βιομηχανιών λιπασμάτων στην Agrotica

Εκδήλωση του συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών λιπασμάτων στην Agrotica
Ενημέρωση σχετικά με την παραγωγή Αλλά και τις τιμές των λιπασμάτων στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου μέσα από την εκδήλωση του συνδέσμου επιχει-
ρήσεων και βιομηχανιών λιπασμάτων στην Agrotica 2022
Το παρών στην εκδήλωση που διοργανώνει ο σύνδεσμος δίνει και ο γενικός διευθυντής της fertilizer Europe Γιακομπ Χανσεν.

Αγροτικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη 
έξω από την Έκθεση AGROTICA

ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / 
INTIME NEWS

Καταγγέλλουν ότι που-
λάνε τα προϊόντα τους 
σε χαμηλές τιμές και 
διαπιστώνουν ότι στην 
αγορά φτάνουν σε τιμή 
πέντε έως έξι φορές 
πάνω

Συλλαλητήριο μπροστά 
από την εμπορευματική 
πύλη της ΔΕΘ στις εγκα-
ταστάσεις της οποίας φιλο-
ξενείται η 29η AGROTICA, 
πραγματοποίησαν αγρό-

τες με πρωτοβουλία της 
Πανελλαδικής Επιτροπής 
Μπλόκων.

Εκπρόσωποι ομοσπονδιών 
αγροτικών συλλόγων που 
πήραν τον λόγο αναφέρθη-
καν στα μεγάλα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν οι 
αγρότες με την αύξηση του 
κόστους παραγωγής, λόγω 
της ενεργειακής κρίσης και 
των αυξήσεων στις τιμές 
των ζωοτροφών και των 
λιπασμάτων.



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
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Οι παραπάνω καταχωρήσεις δεν αποτελούν διαφημιστικό προϊόν αλλά ενημέρωση των αναγνωστών
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
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Φιλελλήνων 2, 65302 Καβάλα | Τηλ.: 2511 104 227 | E-mail: info@bee-project.gr | www.bee-realestate.gr

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

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

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

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

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

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

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

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

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

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

Κωδικός: 351001-28
___________________

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

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

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

Κωδικός: 351001-11
___________________

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

Κωδικός: 351001-2038
___________________

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

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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

Κωδικός: 351001-14
___________________

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

Κωδικός: 351001-10
___________________

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

Κωδικός: 351001-9
___________________

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

Κωδικός: 351001-34
___________________

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

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

___________________

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

Κωδικός:  351001-35
 ____________________

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

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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“Γεμάτα” τα κρατητήρια σε Καβάλα-Ροδόπη-Ξάνθη
Επιστολή αστυνομικών υπαλλήλων στο Υπουργείο

Ακολουθεί το πλήρες κείμε-
νο της κοινής επιστολής δι-
αμαρτυρίας των Ενώσεων 
Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Καβάλας, Ξάνθης και Ρο-
δόπης.

«Κύριοι Υπουργοί, κύριοι 
Γενικοί Γραμματείς, κύριε 
Αρχηγέ,
Εδώ και μεγάλο χρονικό δι-
άστημα, ως Ενώσεις Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Ροδό-
πης, Ξάνθης και Καβάλας, 
γινόμαστε αποδέκτες κα-
ταγγελιών των μελών μας 
που υπηρετούν στα Αστυ-
νομικά Τμήματα Κομοτη-
νής, Ξάνθης και Καβάλας, 
σχετικά με την κράτηση στα 
αστυνομικά μας κρατητή-
ρια, μεγάλου αριθμού ποινι-
κών κρατουμένων οι οποίοι 
προέρχονται από διάφορες 
φυλακές της χώρας και κα-
νονικά προορίζονται για τις 
Φυλακές Κομοτηνής.

Οι Φυλακές Κομοτηνής δη-
λώνουν πληρότητα, αλλά 

σε ίδια και χειρότερη κα-
τάσταση από θέμα αριθμού 
φιλοξενούμενων κρατου-
μένων είναι και τα αστυνο-
μικά μας κρατητήρια!!!

Δυστυχώς όμως, παρότι 
οι Διοικητές των εν λόγω 
Αστυνομικών Υπηρεσιών 
μας, συνεχώς ενημερώνουν 
εγγράφως την Εισαγγελία 
Εφετών Θράκης για την 
υπερπληρότητα των κρα-
τητηρίων μας, την αδυνα-
μία μας να φιλοξενήσουμε 
–για τόσο μεγάλα χρονικά 
διαστήματα – τόσο πολ-
λούς ποινικούς κρατουμέ-
νους εξαιτίας της έλλειψης 
κατάλληλων υποδομών… 
ο Εισαγγελέας Εφετών 
επιμένει να διατάσσει την 
κράτηση ποινικών κρα-
τουμένων στα αστυνομικά 
κρατητήρια, μετατρέποντάς 
τα σε φυλακές, κατά παρά-
βαση του άρθρου 66 παρ. 6 
του Π.Δ. 141/91 όπου ρητά 
ορίζεται ότι στα Αστυνομι-
κά κρατητήρια δεν επιτρέ-
πεται η κράτηση υποδίκων 
ή καταδίκων που προορί-
ζονται για σωφρονιστικό 
κατάστημα.

Σε μια χώρα δικαίου, μια 
χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η προστασία του 
δικαιώματος των κρατου-
μένων να απολαμβάνουν 
αξιοπρεπείς συνθήκες κρά-
τησης και η τήρηση των κα-

νόνων ασφαλείας, θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι αποτελεί 
υποχρέωση που θα έπρεπε 
να εφαρμόζεται απαρέγκλι-
τα και όχι να παραβιάζεται 
με εισαγγελικές εντολές.

Επιπλέον, οι καθημερινές 
μεταγωγές των ποινικών 
κρατουμένων από την Κα-
βάλα και την Ξάνθη στο 
Εφετείο Θράκης, ενέχουν 
τεράστιους κινδύνους δη-
μόσιας ασφάλειας, αλλά 
και ταυτόχρονα επιφέρουν 
σπατάλη ιδιαίτερα μεγά-
λων χρηματικών ποσών 
που αφορούν στην πλη-
ρωμή οδοιπορικών εξόδων 
των Αστυνομικών και στο 
κόστος καυσίμων-φθορών 
των υπηρεσιακών οχημά-
των.

Σε μια εποχή όπου συνε-
χώς εξαγγέλλονται από τον 
ίδιο τον Πρωθυπουργό της 
χώρας, μέτρα στήριξης των 
Ελλήνων πολιτών για την 
αντιμετώπιση της πρωτο-
φανούς οικονομικής κρίσης 
που βιώνουμε, δεν είναι 
δυνατόν κάποιοι δημόσιοι 
λειτουργοί να δίνουν δια-
ταγές που και παράνομες 
είναι και σπαταλούν με πε-
ρίσσια  ευκολία το δημόσιο 
χρήμα.

Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Γε-
νικοί Γραμματείς, κύριε Αρ-
χηγέ,

Επειδή γνωρίζουμε την 
ευαισθησία σας σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και στην τήρηση της νο-
μιμότητας, παρακαλούμε 
όπως σε επίπεδο Υπουργεί-
ων αναλάβετε άμεσα πρω-
τοβουλίες για την επίλυση 
του προβλήματος που έχει 
δημιουργηθεί από την πα-
ράνομη αλλά και απαράδε-
κτη συμπεριφορά κάποιων 
δημόσιων λειτουργών.

Σε μια εποχή όπου η γείτο-
να χώρα, μας εγκαλεί ΨΕΥ-
ΔΩΣ παγκοσμίως ότι δήθεν 
παραβιάζουμε  τα ανθρώπι-
να δικαιώματα παράνομων 
μεταναστών, θεωρούμε ότι 
θα πρέπει ΕΣΕΙΣ να «βάλε-
τε φρένο» σ’ αυτούς τους 
δημόσιους λειτουργούς 
που με τις εντολές τους 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των ποινικών 
κρατουμένων στο εσωτε-
ρικό της χώρας μας και την 
εκθέτουν σε σημείο να έχει 
καταδικαστεί στο παρελθόν 
από το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων. Θέλουμε να πι-
στεύουμε ότι συμφωνείτε κι 
εσείς μαζί μας πως ο νόμος 
σωστά ορίζει ότι η κράτηση 
σε αστυνομικά κρατητήρια 
χωρίς δυνατότητα ανοιχτού 
προαυλισμού, σε αστυνομι-
κά κρατητήρια υπόγεια και 
χωρίς φυσικό φωτισμό ή 
σε αστυνομικά κρατητήρια 

χωρίς ζεστό νερό, αποτε-
λεί παραβίαση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων των 
ποινικών κρατουμένων, τα 
οποία δικαιώματα εμείς οι 
αστυνομικοί έχουμε ορκι-
στεί να τα προστατεύουμε.

Η παρανομία απαιτεί άμε-
σες λύσεις. Τα αστυνομικά 
κρατητήρια δεν είναι πα-
ραρτήματα φυλακών και 
οι συνάδελφοι Αστυνομικοί 
δεν είναι σωφρονιστικοί 
υπάλληλοι.

Επειδή πέραν των δικαιω-
μάτων των κρατουμένων 
υπάρχουν και τα δικαιώ-
ματα των εργαζομένων 
Αστυνομικών, σας γνωρί-
ζουμε ότι η υπερεργασία 
των συναδέλφων μας κατά 
τις μεταγωγές, οι κίνδυνοι 
για την υγιεινή και  ασφά-
λεια των συναδέλφων μας 
κατά την εκτέλεση των κα-
θηκόντων τους ως σκοποί 
κρατητηρίων στα οποία 
φιλοξενούνται σχεδόν δι-
πλάσιος της χωρητικότητάς 
τους αριθμός κρατουμέ-
νων, ο κίνδυνος απόδρα-
σης βαρυποινιτών τόσο 
κατά την παραμονή τους 
στα αστυνομικά κρατητή-
ρια όσο και κατά τη διάρ-
κεια των μεταγωγών τους 
στα δικαστήρια, αλλά και η 
απασχόληση του αστυνομι-
κού προσωπικού σε «αλλό-
τρια» καθήκοντα είναι κα-

ταστάσεις που ανακύπτουν 
εξαιτίας των εν λόγω δι-
αταγών της Εισαγγελίας 
Εφετών Θράκης κι εμείς 
ως συνδικαλιστικοί φο-
ρείς προάσπισης των δι-
καιωμάτων των μελών 
μας, σας γνωρίζουμε ότι 
στην περίπτωση που δεν 
επανέλθει η νομιμότη-
τα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να προσφύ-
γουμε στα Ελληνικά Δι-
καστήρια αλλά και στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, γιατί πρόκειται για 
ανθρώπινες ζωές και 
η αξία της ανθρώπινης 
ζωής είναι ανεκτίμητη».

Για την Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Ρο-
δόπης
Η πρόεδρος
Σταυρούλα Τζατζάνα

Για την Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Ξάνθης
Ο πρόεδρος
Νικόλαος Γουναρίδης

Για την Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Κα-
βάλας
Ο πρόεδρος
Νικόλαος Ίμβρος

Μειωμένη η εγκληματικότητα το πρώτο 9μηνο του 2022

Μείωση παρουσιάζουν 
οι βασικοί δείκτες 
ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς , 
που επηρεάζουν το 
περιβάλλον ασφάλειας 
στη χώρα, τους πρώτους 
9 μήνες του 2022 σε 

σχέση με το αντίστοιχο 
των ετών 2015 έως 
2019, όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση 
του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με 

τα 9μηνα των ετών 2015 
έως 2019, το 9μηνο 2022 
μειώθηκαν σε όλη την 
επικράτεια οι ληστείες σε 
ποσοστά που κυμαίνονται 
από 33,37 % έως 41,04 %, 
οι κλοπές – διαρρήξεις από 
7,87 % έως 16,79%, και οι 
κλοπές τροχοφόρων από 
16,16 % έως 51,92 %.

Ληστείες

-1.112 λιγότερες από το 
2019 (2.152 έναντι 3.264, 
μείωση 34,07%)

-1.089 λιγότερες από το 
2018 (2.152 έναντι 3.241, 
μείωση 33,60%)

-1.198 λιγότερες από το 
2017 (2.152 έναντι 3.350, 

μείωση 35,76%)

-1.498 λιγότερες από το 
2016 (2.152 έναντι 3.650, 
μείωση 41,04%)

-1.078 λιγότερες από το 
2015 (2.152 έναντι 3.230, 
μείωση 33,37%)

Κλοπές – Διαρρήξεις

-10.169 λιγότερες από 
το 2019 (50.385 έναντι 
60.554, μείωση 16,79%)

-4.947 λιγότερες από 
το 2018 (50.385 έναντι 
55.332, μείωση 8,94%)

-5.253 λιγότερες από 
το 2017 (50.385 έναντι 
55.638, μείωση 9,44%)

-6.124 λιγότερες από 
το 2016 (50.385 έναντι 
56.509, μείωση 10,84%)

-4.302 λιγότερες από 
το 2015 (50.385 έναντι 
54.687, μείωση 7,87%)

Κλοπές Τροχοφόρων

-2.482 λιγότερες από 
το 2019 (12.877 έναντι 
15.359, μείωση 16,16%)

-4.520 λιγότερες από 
το 2018 (12.877 έναντι 
17.397, μείωση 25,98%)

-13.903 λιγότερες από 
το 2017 (12.877 έναντι 
26.780, μείωση 51,92%)

-6.561 λιγότερες από 
το 2016 (12.877 έναντι 
19.438, μείωση 33,75%)

-5.414 λιγότερες από 
το 2015 (12.877 έναντι 
18.291, μείωση 29,60%)

Όπως σημειώνεται 
στην ανακοίνωση «οι 
Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας συνεχίζουν την 
εφαρμογή ολοκληρωμένων 
π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν 
αστυνόμευσης και ειδικών 
δράσεων με στόχο την 
π ε ρ α ι τ έ ρ ω μείωση της 
εγκληματικότητας».

Πηγή : newsit.gr

Επίθεση στα γραφεία της Πατριωτικής Ενώσεως στην 
Αλεξανδρούπολη

Τις πρώτες πρωινές 
ώρες της Κυριακής, 
άγνωστοι επετέθησαν 
στα γραφεία της 
Πατριωτικής Ενώσεως 
στην Αλεξανδρούπολη, 
στη συμβολή των οδών 
Καραϊσκάκη και Ειρήνης, 
λίγα μέτρα από το 
κτίριο της Αστυνομικής 
Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς 
Αλεξανδρουπόλεως και 
απέναντι από τη Λέσχη 
Αξιωματικών.

Σύμφωνα με αξιωματικό 
της Ασφάλειας, οι δράστες 
ήταν τουλάχιστον τρεις 
τον αριθμό και δεν έχουν 

μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. 
Προσέγγισαν το σημείο 
πεζή και εκτόξευσαν 
μεγάλες πέτρες, τρεις εκ 
των οποίων έσπασαν τον 
υαλοπίνακα του ισογείου 
γραφείου της Πατριωτικής 
Ενώσεως, προκαλώντας 
υλικές ζημιές στο εσωτερικό 
του.

Στόχος της επιθέσεως ήταν 
σαφώς η δολιοφθορά, 
καθώς κατά την αυτοψία 
των στελεχών της 
Πατριωτικής Ενώσεως 
δεν φαίνεται να έχει 
αφαιρεθεί τίποτε από τον 
εξοπλισμό των γραφείων.

Πρόκειται για τη δεύτερη 
επίθεση σε γραφείο της 
Πατριωτικής Ενώσεως, 
αφού τον περασμένο 
Μάιο αριστεριστές είχαν 
σπάσει με λοστούς και 
βαριοπούλες τα γραφεία 
της Θεσσαλονίκης.
Η Πατριωτική Ένωση 
εκφράζει την οργή της 
και την έντονη ανησυχία 
της για τις επιθέσεις που 
δέχεται. Καλεί το πολιτικό 
σύστημα να καταδικάσει 
απερίφραστα τη βία εις 
βάρος ενός νομίμου 
πολιτικού κόμματος. Καλεί 
επίσης την κυβέρνηση 
και ειδικά τον Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη, 
να μεριμνήσει ώστε οι 
πραγματικοί εχθροί της 
δημοκρατίας να μην 
ενεργούν ανενόχλητοι 
κάτω από τη μύτη του, διότι 
κάποια στιγμή οι ζημιές 
μπορεί να μην είναι μόνον 
υλικές. Διαφορετικά, είναι 
σαν να τους κλείνει το 
μάτι. Η απαίτησή μας ν α 
βρεθούν οι δράστες κ α ι 
να τιμωρηθούν είναι 
αυτονόητη, όπως και η 
από τούδε προστασία των 
γραφείων και των στελεχών 
του κόμματός μας.
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Είναι πλέον οριστικό… Η 
Ελλάδα θα θέσει υποψη-
φιότητα για την ανάληψη 
της διοργάνωσης του Μου-
ντιάλ 2030 σε συνεργασία 
με Σαουδική Αραβία και 
Αίγυπτο. Την είδηση έκα-
νε γνωστή σήμερα ο Μά-
νος Σταραμόπουλος στο 
πλαίσιο του 9ου Διεθνούς 
Συνεδρίου του ΠΣΑΤ στην 
Αρχαία Ολυμπία.

Ο β’ αντιπρόεδρος του 
ΠΣΑΤ ανέφερε σήμερα ότι 
ο διάδοχος του θρόνου της 
Σαουδικής Αραβίας, Μπιν 
Σαλμάν έχει πάρει το ΟΚ 
από τον Έλληνα Πρωθυ-
πουργό, Κυριάκο Μητσο-
τάκη και τον Πρόεδρο της 
Αιγύπτου, Αμπντελ Φαταχ 
Ελ Σίσι, για να προχωρήσει 
τις διαδικασίες.

Ο φάκελος της κοινής υπο-

ψηφιότητας είναι έτοιμος 
και ο Μπιν Σαλμάν τον έχει 
στείλει ήδη σε ένα μεγάλο 
γραφείο των ΗΠΑ για την 
περαιτέρω επεξεργασία.

Βάσει των όσων είπε, η Σα-
ουδική Αραβία θα αναλάβει 
το μεγαλύτερο κόστος της 
διοργάνωσης. Βάσει των 
δεδομένων του φακέλου, 
τα περισσότερα παιχνίδια 
του Μουντιάλ θα γίνουν 

στο Ριάντ, κάποια στο Κάι-
ρο σε ένα γήπεδο που ετοι-
μάζεται, και τα υπόλοιπά 
στην χώρα μας.

Σε ποια γήπεδα; Στον φά-
κελο αναφέρεται ότι τα 
ματς θα γίνουν στην Opap 
Arena, στο Καραϊσκάκη, 
στο ΟΑΚΑ, στη Νέα Τούμπα 
και στον Βοτανικό…

.sport-fm.gr

Οριστικό 
Η Ελλάδα θέτει υποψηφιότητα με Σαουδική Αραβία 
και Αίγυπτο για το Μουντιάλ 2030

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Ειδικά ο ΠΑΟΚ που έχει μεί-
νει για ένα μήνα χωρίς νίκη 
–τελευταία επιτυχία του το 
1-0 επί της Λαμίας στις 12 
Σεπτεμβρίου- είναι πια στο 
-12 από την πρώτη θέση 
και αν γυρίσει στη Θεσσα-
λονίκη με άδεια χέρια, θα 
μείνει πίσω τόσο από την 
ΑΕΚ (-6), όσο και από τον 
Βόλο (-5). Αγωνιστικά 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου 
έχει δύο πολύ σημαντι-
κές απουσίες, αυτές των 
Αντρέ Βιεϊρίνια και Αντρίγια 
Ζίβκοβιτς. Βάσει αυτών και 
δεδομένης της ανετοιμό-
τητας του Ράφα Σοάρες, 
οι επιλογές του είναι σε 
κάποιες θέσεις… μετρημέ-
να κουκιά αλλά προσανα-
τολίζεται να παρουσιάσει 
έναν άλλον ΠΑΟΚ.

Ο Κοτάρσκι προορίζεται για 
βασικός γκολκίπερ. Η άμυ-
να από δεξιά προς τα αρι-
στερά, αναμένεται να απο-
τελείται από τους Λύρατζη, 
Ινγκανσον, Κουλιεράκη 
και Τσαούση. Στην μεσαία 
γραμμή, επικρατέστεροι 
είναι οι Ντάντας και Κούρ-
τιτς. Όμως, θέση διεκδικεί 

και ο Σβαμπ, καθώς στα 
οικογενειακά διπλά των 
προηγούμενων ημερών, ο 
Λουτσέσκου τον χρησιμο-
ποίησε.

Η τριάδα μεσοεπιθετικά 
αναμένεται να αποτελεί-
ται από τους Νάρεϊ, Κων-
σταντέλια και έναν εκ των 
Καντουρί ή Φιλίπε Σοάρες. 

Ο τελευταίος έχει πραγ-
ματοποιήσει καλές εμφα-
νίσεις στο Καραϊσκάκη και 
αυτό παίζει τον ρόλο του. 
Στην κορυφή της επίθε-
σης επικρατέστερος είναι ο 
Νέλσον Ολιβέϊρα, ενώ δεν 
μπορεί να αποκλειστεί και 
η χρησιμοποίηση του Γκορ-
ντεζιάνι.

.metrosport.gr

Ο ΠΑΟΚ μετράει τις «πληγές» και τις δυνάμεις του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό 
Οι σκέψεις για την 11άδα

Η ΑΕΚ πέτυχε την τέταρ-
τη διαδοχική της νίκη στο 
πρωτάθλημα και φυσικά τη 
δεύτερη νίκη σε δύο παι-
χνίδια στην OPAP Arena, 
επικρατώντας του Ατρόμη-
του 1-0 χάρη στην εύστο-
χη εκτέλεση του Άμραμπατ 
στο 90+4'. Η ομάδα του 
Ματίας Αλμέιδα είχε απέ-
ναντί της τον Γιαννιώτη που 
ήταν σε καλό βράδυ και για 
παραπάνω από 90 λεπτά 
έμοιαζε ακίνητος. Όμως 
στο τέλος η ΑΕΚ κατάφερε 
να πάρει το τρίποντο.

Για να το κάνει αυτό η ΑΕΚ 
χρειάστηκε να σφυροκοπή-
σει τα καρέ του Ατρόμητου. 
Η Ένωση ήταν πιεστική στο 
μεγαλύτερο κομμάτι του 
αγώνα και όσο περνούσε 
η ώρα αύξανε περισσότερο 
την πίεσή της για να πάρει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα 
και το πήρε με επιδόσεις 
ρεκόρ για τη φετινή Super 
League σε συλλογικό και 
ομαδικό επίπεδο.

“Ποδοπάτησε” την περι-
οχή του Ατρομήτου μέ-
χρι να βρει το γκολ

Η εμφάνιση των κιτρινό-
μαυρων απέναντι στον 
Ατρόμητο θύμισε σε μεγάλο 
την εικόνα που παρουσίασε 
στο πρώτο παιχνίδι στο νέο 
της “κάστρο” με τον Ιωνικό 
(με τους Περιστεριώτες πιο 
απειλητικούς), όμως στο 
πρώτο παιχνίδι η νίκη είχε 
χαρακτήρα θριαμβευτικό 
και η δεύτερη λυτρωτικό.

Για να έχει όμως αίσιο τέ-
λος χρειάστηκε να ποδο-
πατήσει τα καρέ του Αν-
δρέα Γιαννιώτη. Συνολικά 
η Ένωση είχε 43 ενέργειες 
στην αντίπαλη περιοχή, μια 
επίδοση που αποτελεί ρε-
κόρ στην τρέχουσα Super 
League έως τώρα. Η ΑΕΚ 
ξεπέρασε τις 38 ενέργειες 
του Ολυμπιακού στην περι-
οχή του Βόλου στο Γεώργι-
ος Καραϊσκάκης, ενώ τρίτη 
είναι η δική της επίδοση 
στο ιστορικό παιχνίδι απέ-
ναντι στον Ιωνικό.

Από τις 43 ενέργειες οι 12 
“ανήκουν” στον Λιβάι Γκαρ-
σία (όπως φαίνεται και στο 

γράφημα της Opta Stats 
/ Perform), ο οποίος δεί-
χνει να έχει προσαρμοστεί 
πλήρως στη θέση του φορ, 
όπως ανέφερε στη συνέ-
ντευξή του στο SPORT24 
και να αποδίδει καρπούς. 
Ο 24χρονος επιθετικός της 
ΑΕΚ με αυτή του την επίδο-
ση είναι ο πρώτος σε ενέρ-
γειες στην αντίπαλη περιο-
χή σε ένα ματς σε όλο το 
πρωτάθλημα μέχρι στιγμής.

Έσπασε τα κοντέρ στις 
τελικές προσπάθειες

Οι ενέργειες της ΑΕΚ στην 
αντίπαλη περιοχή μετουσι-
ώθηκαν και σε τελικές προ-
σπάθειες προς την εστία 
του Γιαννιώτη. Κόντρα στον 
Ατρόμητο είχε 26 τελικές, 
μια λιγότερη σε σχέση με 
τον Ιωνικό (27). Κόντρα 
στους Περιστεριώτες είχε 
21 τελικές μέσα από την 
αντίπαλη περιοχή και οι 13 
από τις 26 κατέληξαν στην 
εστία. Καμία άλλη ομάδα 
έως τώρα δεν έχει τόσες 
τελικές προσπάθειες εντός 

στόχου και δεν έχει τόσες 
τελικές μέσα από την περι-
οχή του αντιπάλου.

Ο Λιβάι Γκαρσία κόντρα 
στον Ατρόμητο είχε εννέα 
τελικές προσπάθειες (όλες 
τους μέσα από την περιο-
χή), τις περισσότερες που 
έχει κάνει παίκτης σε ένα 
ματς στο φετινό πρωτά-
θλημα. Μαζί με τον Αραού-
χο οι δυο τους είχαν τέσσε-
ρις τελικές στον στόχο.

Όπως φαίνεται και στο πα-
ρακάτω γράφημα, ο Γκαρ-
σία (7) είχε ως μέσο χώρο 
δράσης κοντά στο ημικύ-
κλιο της περιοχής, με τον 
Αραούχο (11) να δρα πιο 
περιφερειακά, όπως του 
έχει αναθέσει ο Αλμέιδα.

Κόντρα στον Ατρόμητο η 
ΑΕΚ είχε έναν μεγάλο αριθ-
μό τελικών προσπαθειών 
και σε αντίθεση με το πρώ-
το κομμάτι της σεζόν έδειξε 
ότι μπορεί ανά πάσα στιγ-
μή να γίνει απειλητική στην 
αντίπαλη εστία.

Στον αγώνα με τον Ατρό-
μητο δεν μπόρεσε να είναι 
τόσο απειλητική όσο στο 
Βικελίδης για πολλούς λό-
γους. Ένας εξ αυτών ήταν 
οι βιαστικές επιθέσεις προς 
το τέλος του ματς, μιας και 
ο χρόνος πίεζε για το τρίπο-
ντο και δεν υπήρχε τόσο το 
καθαρό μυαλό για καλύτε-
ρες αποφάσεις.

Σε αυτή την συνθήκη (των 
πολλών χαμένων τελικών 
προσπαθειών) αφήνει και 
υποσχέσεις για το μέλλον, 
εφόσον η ΑΕΚ συνεχίζει την 
πρόοδο που παρουσιάζει 
υπό την τεχνική ηγεσία του 
Ματίας Αλμέιδα, καθώς τα 
γκολ θα “ακολουθήσουν”.

Ειδικά για τον Αραούχο που 
δεν διανύει το καλύτερό 
του φεγγάρι στον συγκε-
κριμένο τομέα, ο Αργεντι-
νός τεχνικός εμφανίζεται 
σίγουρος ότι θα σκοράρει 
σε πιο κρίσιμες στιγμές.

sport24.gr

Η ΑΕΚ σφυροκόπησε με επιδόσεις ρεκόρ τον Ατρόμητο



Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προ-
τίμησε τον Μπένιαμιν 
Βέρμπιτς αντί του Αϊτόρ 
ενώ παραμένει στην εν-
δεκάδα ο Φώτης Ιωαννί-
δης που θα αγωνιστεί με 
προστατευτική μάσκα.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να 
κάνει το 9/9 κόντρα στον 
Άρη και ο Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς δίνει φανέλα βασικού 
στον Μπένιαμιν Βέρ-
μπιτς, με τον Αϊτόρ λόγω 
του τραυματισμού του στη 
Λαμία να παραμένει στον 
πάγκο. Παράλληλα, συνε-
χίζει στο αρχικό σχήμα ο 
Φώτης Ιωαννίδης που 
θα παίξει με προστατευτική 
μάσκα.

Κάτω από τα δοκάρια θα εί-
ναι ο Μπρινιόλι. Χουάνκαρ 
αριστερός μπακ, Σάντσες 
δεξιός και ο Σένκεφελντ 
με τον Μάγκνουσον οι δύο 
στόπερ. Ρούμπεν, Τσέριν, 
Μπερνάρντ η τριάδα στη 
μεσαία γραμμή. Βέρμπιτς, 
Παλάσιος στα άκρα της 
επίθεσης και στη κορυφή ο 
Ιωαννίδης.

Στον ''πράσινο'' πάγκο βρί-
σκονται οι: Λοντίγκιν, Βα-
γιαννίδης, Σπόραρ, Γκάνεα, 
Τσοκάι, Αϊτόρ, Πούγγουρας, 
Φρόκου και Καμπετσής. 
Εκτός αποστολής έμεινε 
ξανά ο Γιάννης Κώτσιρας.

Νίκος Αθανασίου
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Σενάρια για επιστροφή Καζαν Παναθηναϊκός-Άρης 
Βασικοί Βέρμπιτς και Ιωαννίδης τζίδη στον ΑΟ Καβάλα

Η ΑΕΚ (3-0) επικράτησε 
με 84-80 στην έδρα του 
Περιστερίου (1-2) σε ένα 
ματς που σημαδεύτηκε 
από μισάωρη διακοπή 
λόγω σοβαρών επεισο-
δίων στην εξέδρα των 
επισήμων.

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα 
από το κλειστό του Περι-
στερίου (84-80), παρέμεινε 
αήττητη (3-0) αι έριξε το 
Περιστέρι Bwin σε αρνητικό 
ρεκόρ (1-2).

Ο Τιμ Φρέζιερ ήταν ο άν-
θρωπος της τελευταίας 
στιγμής για την ΑΕΚ, μαζί 
με τον Γουίλαιμς, ενώ για 
το Περιστέρι ο Μάρκους 
Ντένμον τελείωσε το ματς 
με 27 πόντους.

Η αναμέτρηση είχε διακο-
πή μισής ώρας, λόγω σο-
βαρών επεισοδίων στην 
εξέδρα των επισήμων, μετά 
από ντου των οπαδών του 
Περιστερίου.

Το ματς
Μεγάλη ιστορία η ανάλυ-
ση του πρώτου ημιχρόνου 
στο Περιστέρι. Μέχρι τα 
τελευταία 9 δεύτερα της 
1ης περιόδου, η ΑΕΚ είχε 
τον έλεγχο του αγώνα, είχε 
περιορίσει όλα τα ατού του 
Περιστερίου και ήταν μπρο-
στά στο σκορ με 20-13.

Σε εκείνο το σημείο επι-
κράτησε μεγάλη ένταση 
στα επίσημα του γηπέδου. 
Οι λεκτικές αντεγκλίσεις 
μεταξύ φιλάθλων των δύο 
ομάδων, γρήγορα μετατρά-
πηξαν σε... πυξ λαξ, με τους 
οργανωμένους του Περι-
στερίου να πηδούν τα κά-
γκελα και να κάνουν ντου 
στα επίσημα!

Η αντίδραση της αστυνομί-
ας ήταν τουλάχιστον καθυ-
στερημένη και ενώ η έντα-
ση είχε ξεκινήσει αρκετή 
ώρα πριν.

Η διακοπή κράτησε για πα-
ραπάνω από μισή ώρα. Με 

τους διαιτητές και τις δύο 
ομάδες να συζητούν τι θα 
συμβεί. Το αρχικό σενάριο 
της εκκένωσης δεν προ-
χώρησε, αφού η αστυνομία 
δεν μπορούσε να την εγγυ-
ηθεί σε ομαλό κλίμα και το 
ματς συνεχίστηκε με προει-
δοποίηση.

Από την επανέναρξη και 
μετά, το Περιστέρι Bwin 
πλησίασε στο σκορ και με 
ένα καλάθι και φάουλ του 
Μωραίτη το σκορ έγινε 24-
23 υπέρ της ΑΕΚ.

Η Ένωση, παρά τα προβλή-
ματα στην άμυνα, με τον 
Ηλία Καντζούρη να γίνεται 
αρκετές φορές έξαλλος γι' 
αυτό και το 0/5 τρίποντα, 
κατάφερε να τρέξει ένα 
σερί 10-0 και να κάνει το 
σκορ 34-23.

Εκεί το Περιστέρι αντέδρα-
σε. Ενώ είχε 1/10 τρίποντα, 
μέτρησε 4/6 και έκλεισε 
το πρώτο ημίχρονο στο -3 
(40-37).

Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ 
κυριάρχησε στη ρακέτα, 
έχοντας 24 πόντους, έναντι 
14, με τον Μίρο Μπίλαν να 
μένει άποντος. Αντίθετα, ο 
Ακίλ Μίτσελ είχε 8 πόντους, 
ο Δημήτρης Μαυροειδής 4 
και ο Άλεξ Μάντσεν 8 πό-
ντους.

Το ματς άλλαξε πρόσωπο 
στην 3η περίοδο. Στα πρώ-
τα δύο λεπτά τα φάουλ 
ήταν σχεδόν... αμέτρητα και 
ο ρυθμός «έσπαγε» συνε-
χώς.

Η ΑΕΚ έπαιρνε σκορ από 
τον Μίτσελ, ωστόσο το 4ο 
φάουλ του Αμερικανού σέ-
ντερ στο 25' αποτέλεσε ένα 
μεγάλο πρόβλημα για την 
Ένωση.

Ο Μπίλαν έδωσε το προ-
βάδισμα

Το Περιστέρι πέρασε μπρο-
στά στο σκορ με ένα δίπο-
ντο του Ντέιβις (45-43) και 
κατάφερε να προηγηθεί με 
διαφορά πέντε πόντων (για 
πρώτη φορά στο ματς) με 
δύο βολές του Μπίλαν (50-
45).

Ο σέντερ του Περιστερίου 
σημείωσε 8 πόντους στην 
3η περίοδο και οδήγησε 
την ομάδα του σε προβά-
δισμα 7 πόντων (52-45), με 
την άμυνα της ΑΕΚ χωρίς 
Μίτσελ και Μαυροειδή να 
μην μπορεί να τον σταμα-
τήσει.

Ο έλεγχος του αγώνα πέ-
ρασε στο Περιστέρι. Πότε 
ο Ντένμον και πότε ο Μω-
ραίτης έβρισκαν ανοικτούς 
διαδρόμους για το καλάθι 

της ΑΕΚ, με την άμυνα της 
ομάδας του Καντζούρη να 
μη θυμίζει αυτή προηγού-
μενων αγώνων.

Η αποβολή του Μίτσελ

Το τρίποντο με την κόρνα 
της λήξης από τον Ντένμον 
έφερε το Περιστέρι στο 64-
58 με το ντέρμπι να κρατεί.

Στην 4η περίοδο ο Κα-
ντζούρης τα έπαιξε όλα για 
όλα. Ξεκίνησε τον Μίτσελ 
με 4 φάουλ και ο σέντερ 
της ΑΕΚ έκανε τα πάντα, 
φορτώνοντας τους παίκτες 
του Περιστερίου με φάουλ.

Και δίνοντας πόντους από 
τις βολές. Μόνο που στο 
παρκέ άντεξε για τρία λε-
πτά, προτού αποβληθεί με 
πέντε ατομικά φάουλ, έχο-
ντας 15 πόντους και 7 ρι-
μπάουντ.

Ο Ντένμον έκανε το 68-63, 
όμως ο Φρέζιερ δεν είχε 
πει την τελευταία του λέξη. 
Όπως και σε άλλα ματς της 
ΑΕΚ, χτύπησε στο τέλος. 
Ένα τρίποντο με κερδισμέ-
νο φάουλ έφερε την ΑΕΚ 
σε απόσταση ενός πόντους 
(68-67), με 6:30 στο ρολόι.

Και στην επόμενη φάση ο 
Αμερικανός πόιντ γκαρντ 
έφτιαξε το απίθανο κάρ-
φωμα του ΜακΓκριφ για 
το προσπέρασμα της ΑΕΚ 
(69-68).

Η ΑΕΚ βρέθηκε στο +3 (71-
68) προτού ο Ντένμον μει-
ώσει ξανά, έχοντας σε εκεί-
νο το σημείο 21 πόντους. 
Όσο ο ΜακΓκρίφ πρόσφε-
ρε ανάσες στην ΑΕΚ από 
τις βολές, τοσο ο Ντένμον 
ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυ-
νος του Περιστερίου.

Ο Μάντσεν έκανε το 75-
74 και ο Μπίλαν απάντησε 
αμέσως για το 76-75. Το 
ρολόι έδειχνε 2:38 ακόμα. 
Ένα μίνι σερί 3-0 της ΑΕΚ, 
μέσα σε έναν κυκεώνα φά-
ουλ και λαθών, την έφερε 
μπροστά στο σκορ μρ 78-
76, προτού ο Μπίλαν ισο-
φαρίσει για άλλη μία φορά 
με δύο ελεύθερες βολές 
(78-78).

Η ισοπαλία λύθηκε ξανά 
από τις βολές: 2/2 ο Γουί-
λιαμς και 80-78. Και ο Φρέ-
ζιερ, με κρύο αίμα, σκόραρε 
για δύο από μακριά (82-78) 
51 δεύτερα πριν το τέλος.

Ο Ντένμον κέρδισε το φά-
ουλ και πήγε στις βολές: 
82-80! Ο Γουίλιαμς με ατο-
μική προσπάθεια έκανε το 
84-80 και ο Μωραίτης πέ-
ταξε την κατοχή με λάθος 
πάσα (11.2 για το τέλος).

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: 
Στα τελευταία δευτερό-
λεπτα, με τα καλάθια των 
Φρέζιερ και Γουίλιαμς και 
το λάθος του Μωραίτη.

MVP: Ο Τιμ Φρέζιερ με 13 
πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 
ασίστ και 6 λάθη τους πε-
ρισσότερους στο δεύτερο 
ημίχρονο.

ΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο 
Ακίλ Μίτσελ είχε 16 πό-
ντους και ο Καμ ΜακΓκρίφ 
18.

Ο «ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙ-
ΚΟΣ»: Ο Σιλβέιν Φρανσί-
σκο ήταν άστοχος σε αυτό 
το ματς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ 
ΜΑΤΣ: Τα 3/14 τρίποντα 
της ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε 
με 0/9.

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ 
ΜΑΤΣ: Η μισάωρη διακο-
πή λόγω επεισοδίων στην 
εξέδρα των επισήμων, μετά 
από ντου των οργανωμέ-
νων φιλάθλων του Περι-
στερίου.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ 
GAZZETTA: Τρομερό ντέρ-
μπι, πολλές κακές άμυνες, 
ακόμα περισσότερα φάουλ. 
Στο φινάλε μέτρησε ότι η 
ΑΕΚ είχε περισσότερες λύ-
σεις, ενώ το Περιστέρι πε-
ρίμενε τα πάντα από τον 
Ντένμον.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-20 
37-40, 64-58, 80-84

Μιχάλης Γκιουλένογλου

Περιστέρι - ΑΕΚ 80-84
Με το «κρύο αίμα» του Φρέζιερ


