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Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Ελπιδοφόρος έφερε το κλεμμένο 
χειρόγραφο στην Εικοσιφοίνισσα

Έρχεται έκρηξη 
πλειστηριασμών και 
“κόκκινων δανείων”

Το Άλμπουμ της 30χρονης Άννας 
από την Λεκάνη Καβάλας

Τ. Ελευθεριάδου 
Επιτακτική η ανάγκη διάσωσης των 

καπναποθηκών 
της Καβάλας

Σελ. 22

Μέτιος και 
κτηνοτρόφοι της 

Περιφέρειας ΑΜ-Θ 
στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων

Θάσος 
Επιτέθηκαν σε 

επαγγελματία με 
σιδηρολοστό και του 

έκλεψαν 35.000 ευρώ!
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ΣΟΚ

Σελ. 13
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Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
Παπάζογλου, Χριστίνα Νεφραίμ, 

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

Καστώρης

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

Η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται 
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού 

Επικρατείας, 
η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” 

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών 
εφημερίδων 

που έχουν την 
δυνατότητα 

καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.
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Οι κίνδυνοι της «δίκαιης μοιρασιάς»
γράφει 
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Το κοίτασμα φυσικού αε-
ρίου στο οικόπεδο 6 της 
κυπριακής ΑΟΖ μπορεί σε 
πρώτη ανάγνωση να είναι, 
μαζί με τα υπόλοιπα πλού-
σια κοιτάσματα που βρέθη-
καν στα άλλα θαλασσοτε-
μάχια, «θείο δώρο» ειδικά 
αυτήν την περίοδο που η 
Ευρώπη κινδυνεύει να πα-
γώσει από τις επιπτώσεις 
του πολέμου στην Ουκρα-
νία.

Και, πράγματι, μόνο ως 
«θείο δώρο» θα μπορούσε 
να θεωρηθεί η ανεύρεση 
των κοιτασμάτων αυτών, 
αν δεν υπήρχε, όμως, η πα-
ράμετρος «Τουρκία».

Ηδη, το καθεστώς Ερντο-
γάν φρόντισε με τις γνω-
στές -για την εξυπηρέτηση 
της αναθεωρητικής στρα-
τηγικής του Τούρκου Προ-
έδρου- «ντουντούκες» να 
επαναλάβει τις γνωστές 
απειλές κατά της Ελλάδος 
και της Κύπρου. Από τον 
γραφικό Χουλουσί Ακάρ, 
που έχει μια μανία να θέ-
λει να πάει... κολυμπώντας 
στο Καστελλόριζο, έως τον 
ισλαμοφασίστα Μπαχτσελί, 
που έχει μανία με τους... 
χάρτες αλά τούρκα, που 
δείχνουν την Κρήτη και τα 
νησιά του Αιγαίου υπό την 
ερυθρά ημισέληνο!

Και βέβαια κορωνίδα της 
τουρκικής προκλητικότητας 
ο ίδιος ο Ερντογάν, που τε-
λευταία έχει τη... μανία να 
κάνει νύχτα «επισκέψεις»!

Και όλα αυτά για να βάλει 
στο τραπέζι, με τον γνωστό 
ανατολίτικο τρόπο, το θέμα 
της μοιρασιάς των εσόδων 
από τα κοιτάσματα φυσι-
κού αερίου (με τη λογική 
της Αγκυρας) μεταξύ των 
Ελληνοκυπρίων και των 
Τουρκοκυπρίων. Και λέω 
με τη λογική της Αγκυρας, 
γιατί, ως γνωστόν, η Τουρ-
κία δεν αναγνωρίζει την 
οντότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, άρα δεν της 
αναγνωρίζει και το δικαίω-
μα να διαχειριστεί, κατά το 
δοκούν, τον τρόπο αξιοποί-
ησης των πλούσιων κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου.

Και εκεί βρίσκεται και η ου-
σία της υπόθεσης!

Μην ξεγελιόμαστε... Ουδό-
λως ο Ερντογάν, αλλά και 
διαχρονικά η Αγκυρα, ενδι-
αφέρονται για τους Τουρ-
κοκυπρίους.

Και αυτό γιατί οι Τουρκο-
κύπριοι πάντα επιθυμούσαν 
να ζουν με ομόνοια με τους 
Ελληνοκυπρίους, ένα γε-
γονός που ενοχλούσε τον 
«Αττίλα»! Γι' αυτόν τον λόγο 
και από την επομένη της 
τουρκικής εισβολής ξεκί-
νησε το σχέδιο αλλοίωσης 

της πληθυσμιακής σύνθε-
σης της Μεγαλονήσου με 
την εγκατάσταση εποίκων 
από τα βάθη της Ανατολίας.

Και, μάλιστα, η αλλοίωση 
του πληθυσμού ήταν σε 
τέτοια έκταση, που πλέον 
η Αγκυρα μπορεί να ελέγξει 
την εκλογή των εκπροσώ-
πων των Τουρκοκυπρίων 
στο ψευδοκράτος του «Ατ-
τίλα».

Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα οι τελευταίες «εκλογές» 
στα κατεχόμενα. Ο Μου-
σταφά Ακιντζί, που δεν 
ήταν ελεγχόμενος από το 
καθεστώς Ερντογάν, έχασε 
τις «εκλογές», τις οποίες 
κέρδισε μια «μαριονέτα», ο 
Ερσίν Τατάρ, ο οποίος από 
την επομένη της «εκλογής» 
του ξεκαθάρισε ότι η μόνη 
λύση για το Κυπριακό είναι 
η διχοτόμηση της Μεγαλο-
νήσου! Μια θέση που δεν 
επιθυμούν οι Τουρκοκύπρι-
οι!

Τι επιδιώκει, λοιπόν, ο Ερ-
ντογάν με τις κραυγές του 
για τη δήθεν προστασία 
των συμφερόντων των 
Τουρκοκυπρίων; Απλώς, 
την de facto (και σε δεύ-
τερο επίπεδο την de jure) 
αμφισβήτηση της οντότη-
τας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας!

Γιατί, αν η διεθνής κοινότη-
τα θεωρήσει ότι η Λευκω-

σία δεν μπορεί από μόνη 
της να αποφασίσει πώς 
θα αξιοποιήσει τον πλούτο 
που κρύβει η ΑΟΖ της Με-
γαλονήσου, αλλά θα πρέπει 
να της το ορίσει η Τουρκία 
ή κάποιο άλλο κράτος, ή 
κάποιος άλλος διεθνής ορ-
γανισμός, ή, τέλος πάντων, 
όλοι αυτοί μαζί, αλλά σε 
καμιά περίπτωση η Κύπρος, 
τότε η κρατική οντότητα 
της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας πάει περίπατο!

Θα είναι η πρώτη φορά που 
η Τουρκία θα πετύχει να 
βάλει τις αιματοβαμμένες 
μπότες του «Αττίλα» στα 
διπλωματικά σαλόνια!

Οποιος, λοιπόν, από τη δι-
εθνή κοινότητα μιλά για 
την «ανάγκη δίκαιης μοιρα-
σιάς» του φυσικού πλούτου 
της χώρας μεταξύ Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρί-
ων, επί της ουσίας «κλείνει 
το μάτι» στον Ερντογάν και 
στην -έξω από κάθε έννοια 
Διεθνούς Δικαίου- τουρκι-
κή θέση, ότι δεν μπορεί η 
Λευκωσία να έχει τη διαχεί-
ριση των κοιτασμάτων φυ-
σικού αερίου της κυπριακής 
ΑΟΖ.

Και με αυτόν τον τρόπο η 
Τουρκία θα πετύχει από την 
de facto διχοτόμηση του 
νησιού από τον «Αττίλα», 
στην de jure του Ερντογάν.

Ηδη, κάποιοι έχουν αρχίσει 

να μιλούν για την ανάγκη 
έναρξης νέου γύρου συζη-
τήσεων για την επίλυση του 
Κυπριακού.

Θα μου πείτε, ένας ακόμα 
γύρος διαπραγματεύσε-
ων σε μια μακρά αλυσίδα 
άκαρπων διαβουλεύσεων... 
Ομως, αυτή η διαπραγμά-
τευση έχει μια σημαντική 
διαφορά από τις προηγού-
μενες διαπραγματεύσεις: 
Οταν η Ευρώπη κινδυνεύει 
να παγώσει τον χειμώνα 
που έρχεται και το τέρας 
του πληθωρισμού απειλεί 
τις οικονομίες της Γηραιάς 
Ηπείρου, τότε πολλά πράγ-
ματα μπορούν να επισπευ-

σθούν...

Ακόμα και λύσεις σε χρο-
νίζοντα, «άλυτα» μέχρι σή-
μερα, διεθνή προβλήματα! 
Οπως το Κυπριακό. Εν ανα-
μονή εξελίξεων!

Ενας δύσκολος χειμώνας
γράφει 
ο Παναγιώτης Ε. Πετράκης*
*Ομότιμος καθηγητής στο 
ΕθνικόΚαποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών

Για τον χειμώνα που έρχε-
ται στην Ευρώπη θα κά-
νουμε μια υπόθεση εργα-
σίας: οι κινήσεις του Πούτιν 
στην τιμή του αερίου δεν 
θα προκαλέσουν πλήρη 
διακοπή της τροφοδοσίας 
της Ευρώπης, αλλά θα συ-
νεχίζουν να στοχεύουν στο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κατε-
στημένο, και η Δύση (και 
ιδιαιτέρως η Ευρώπη) δεν 
θα στοχεύσει στους πολί-
τες της Ρωσίας, οδηγώντας 
τους τελικά να κοιτάξουν 
προς την Κίνα μόνο (διότι 
εκεί τους οδηγεί ο Πούτιν).

Ετσι οι Ευρωπαίοι δεν θα 
κινηθούν πιο εχθρικά προς 
τις καταθέσεις των Ρώσων 
πολιτών (εκτός των ολι-
γαρχών) και δεν θα τους 
απαγορεύουν π.χ. να ταξι-
δεύουν στη Δύση, παρόλο 
που περιορίζουν την ευχέ-
ρειά τους αυτή. Εάν, όμως, 
δεν ισχύσει αυτή η υπόθε-
ση εργασίας και αυξηθούν 

υπέρμετρα και σταθερά οι 
τιμές, τότε η κεντρική πα-
ρέμβαση της Ευρώπης στις 
τιμές της ενέργειας θα είναι 
μονόδρομος, για να δια-
τηρηθούν η κοινωνική και 
η οικονομική ισορροπία. 
Εξάλλου, ποτέ οι αγορές 
δεν μπορούσαν να λειτουρ-
γήσουν ικανοποιητικά σε 
πολεμικές περιόδους και το 
ελληνικό μοντέλο διοικη-
τικού προσδιορισμού τους 
αποδεικνύεται αρκετά απο-
τελεσματικό.

Για να επιστρέψουμε, όμως, 
στη βασική μας υπόθεση, 
το παραπάνω μορατόριουμ 
θα έλθει να συμπληρώσει 
ένα αρχικό μορατόριουμ 
που αφορούσε τον επίσημο 
χρηματοπιστωτικό τομέα 
της Ρωσίας (καταθέσεις του 
κράτους της Ρωσίας) και τις 
εξαιρέσεις που υπάρχουν 
για τη χρηματοδότηση του 
ενεργειακού δικτύου συ-
ναλλαγών Ρωσίας και Ευ-
ρώπης.

Κατά τα άλλα, η πολιτική 
της Ρωσίας συντηρεί το 
έκρυθμο οικονομικό κλίμα 
με τον υψηλό πληθωρισμό 

και την πρώιμη προσγείω-
ση (γιατί αναμενόταν, έτσι 
και αλλιώς) των ρυθμών 
ανάπτυξης κυρίως στην 
κεντρική Ευρώπη, με την 
ελπίδα να επηρεαστεί το 
πολιτικό σκηνικό και να 
αναδειχθούν κυβερνήσεις 
οι οποίες δεν θα φέρουν 
μαζί τους την πεποίθηση 
της έλλειψης αξιοπιστίας 
του Πούτιν, όταν έβλεπε 
τον ένα μετά τον άλλον 
Ευρωπαίο ηγέτη, παραπλα-
νώντας τους για τις προθέ-
σεις του. 

Ετσι ελπίζει ότι σε κάποιο 
βάθος χρόνου θα διαμορ-
φωθούν καλύτερες συν-
θήκες συμβιβασμού Δύσης 
- Ρωσίας, με την προσδο-
κία, από πλευράς Πούτιν, 
να βρεθεί η Ρωσία σε πλε-
ονεκτικότερη θέση από ό,τι 
είναι σήμερα.

Αυτή η υπόθεση εργασίας 
είναι απαραίτητη για να 
υποστηρίζουμε τις ψύχραι-
μες εκτιμήσεις μας για τις 
οικονομικές εξελίξεις στην 
Ευρώπη και ειδικότερα 
στην Ελλάδα, που μας εν-
διαφέρει εδώ.

Βεβαίως, η Ελλάδα έχει στα 
θετικά της τρία στοιχεία: α) 
μια σχεδόν πρωταθλητική 
(στην ευρωζώνη) οικονομι-
κή ανάπτυξη (λόγω κυρίως 
τουρισμού και επενδυτικής 
αξιοπιστίας), β) μια στρα-
τηγική θέση που μπορεί να 
στηρίζει ενεργειακά τη νο-
τιοανατολική Ευρώπη, που 
παραμένει ένα μαλακό υπο-
γάστριο για την Ευρώπη, γ) 
μια απόφαση αυτεξούσιας 
γεωστρατηγικής πολιτικής 
ικανής να στηρίξει τις επι-
λογές της στα πλαίσια της 
δυτικής συμμαχίας.

Αντιθέτως, έχει τρία αξιό-
λογα μειονεκτήματα: α) ένα 
εξασθενημένο ανθρώπινο 
κεφάλαιο χωρίς να έχει 
μια συγκροτημένη πολιτική 
ανανέωσης του ανθρώ-
πινου δυναμικού της είτε 
μέσω της πληθυσμιακής 
ανανέωσης και οργανω-
μένης μεταναστευτικής 
πολιτικής είτε μέσω μιας 
ανεπτυγμένης τριτοβάθ-
μιας εκπαιδευτικής πολι-
τικής, β) μια πολιτική τάξη 
πραγμάτων η οποία εύκο-
λα αναζητά άκοπες (χωρίς 

ουσιαστικές προτάσεις) 
θεματικές ανατροπές και 
γ) ένα ονομαστικό υψηλό 
δημόσιο χρέος που κρύβει 
ένα πολύ χαμηλό (μετά τις 
μνημονιακές ρυθμίσεις κυ-
ρίως) πραγματικό χρέος. 
Αυτό, όμως, οι διάφοροι 
«φίλοι» μας, που μυρίζονται 
το ιταλικό αίμα, θα επιχει-
ρήσουν εκ του ασφαλούς 
να εκμεταλλευτούν, όπως 
έκαναν και το 2015. Στο 
σημείο αυτό να τονιστεί 
ότι το 2022 θα βιώσουμε 
τη μεγαλύτερη μείωση της 
σχέσης ΑΕΠ και χρέους που 
συνέβη ποτέ στην Ελλάδα, 
από το 193,83% του ΑΕΠ 
το 2021 στο 179,98% το 
2022 (!) κυρίως λόγω πλη-
θωρισμού.

Σήμερα, ο ρυθμός μεγέθυν-
σης του ΑΕΠ για την Ελλά-
δα εκτιμάται στο 5,28% για 
το 2022, που εάν τολμού-
σαμε να τον ονειρευτούμε 
για τη μετά COVID εποχή, 
εν μέσω ουκρανικού πολέ-
μου, κάποιος θα μας έλεγε 
παράλογους. Στον αντίπο-
δα, έχουμε μια σοβαρή δι-
εύρυνση του ισοζυγίου τρε-
χουσών συναλλαγών, λόγω 

βεβαίως ανατίμησης των 
ενεργειακών εισαγωγών, 
αλλά και ένα υψηλό πλη-
θωρισμό 10% που πλήττει 
κυρίως τη μεσαία και κατώ-
τερη εισοδηματική τάξη στο 
πλαίσιο μιας γενικότερης 
αποσταθεροποίησης των 
ευρωπαϊκών πολιτικών και 
κοινωνικών συστημάτων.

Η προσοχή είναι στραμμένη 
στο πρωτογενές δημοσιο-
νομικό ισοζύγιο, το οποίο 
παρ’ όλες τις αντιξοότητες 
αναμένεται από -5,13% το 
2021 να συρρικνωθεί στο 
-2,45% το 2022. Ετσι, φαί-
νεται να έχουμε μία συνετή 
δημοσιονομική διαχείριση 
που οδηγεί προς την επεν-
δυτική βαθμίδα για το δη-
μόσιο χρέος προς όφελος 
(χαμηλότερο κόστος) του 
νέου δημόσιου και ιδιωτι-
κού δανεισμού. Είναι μία 
συνθήκη που ισχυροποι-
εί την πολιτική και διεθνή 
θέση της Ελλάδας, κάτι 
που χρειαζόμαστε οπωσδή-
ποτε για την πλοήγηση στο 
ταραγμένο διεθνές οικο-
νομικό και γεωστρατηγικό 
περιβάλλον.
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Παρεμβάσεις Π.Ε Καβάλας στα Τενάγη των Φιλίππων
Για το χρόνιο πρόβλη-
μα στα Τενάγη των 
Φιλίππων και τις πα-
ρεμβάσεις της Π.Ε Κα-
βάλας, σε αυτά, μιλάει 
στο ENA CHANNEL, 
ο αντιπεριφερειάρχης 
Καβάλας, κ. Αλέξης 
Πολίτης, ο οποίος δη-
λώνει πως κατανοεί 
την μεγάλη ανησυχία 
των παραγωγών της 

περιοχής.
Φέτος λοιπόν, η Π.Ε 
Καβάλας, σύμφωνα με 
τον κ. Πολίτη, διαθέ-
τει 1 εκ. ευρώ απο το 
αρμόδιο Υπουργείο και 
θα προχωρίσει σε δι-
αφορετικές παρμεβά-
σεις στα τμήματα των 
Τεναγών και στον κα-
θαρισμό της κεντρικής 
τάφρου.

Περισσότερα δρομολόγια στην γραμμή του
Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας απο 1 Οκτωβρίου

Απο το Σάββατο 1 
Οκτωμβρίου, το αστικό 
ΚΤΕΛ Καβάλας, διαφο-
ροποιεί τα δρομολόγια 
των λεωφροείων.
Πιο συγκεκριμένα επι-
στρέφει και πάλι η 
γραμμή 10 της Νεά-
πολις, ενω σύμφωνα 
με τον πρ. του Αστι-
κού ΚΤΕΛ Καβάλας, κ. 
Στράτο Μακριγιαννίδη, 
η γραμμή του νοσοκο-
μείου θα έχει δρομολό-
γιο κάθε 15 λεπτά, το 
ίδιο θα ισχυεί και στην 
γραμμή της Κηπούπο-
λης, η οποία εξυπηρε-
τεί κυρίως μαθητές και 

φοιτητές, με την μόνη 
διαφορά στην γραμμή 
της Κηπούπολης, όπο-
τε υπάρχει πολύς κό-
σμος θα εκτελούνται 
έκτακτα δρομολόγια.

Επιπροσθέτως, ο κ. 
Μακρογιαννίδης, δη-
λώνει στην κάμερα του 
ENA CHANNEL, πως η 
χρήση της μάσκας πα-
ραμένει υποχρεωτική 
στα λεωφορεία του 
αστικού ΚΤΕΛ Καβά-
λας.

Φοιτητικοί Σύλλογοι ΔΙΠΑΕ Καβάλας
Κανένας φοιτητής να μην χρειαστεί να βάλει 
και άλλο το χέρι στην τσέπη

Μαζική ήταν η ση-
μερινή κινητοποί-
ηση των φοιτητών 
στο Δημαρχείο για 
συνάντηση με τον 
Δήμαρχο, ώστε να 
τεθούν τα οξυμένα 

προβλήματα της σί-
τισης, στέγασης και 
μεταφορών, μετά 
από απόφαση των 
Φοιτητικών Συλλό-
γων , Χημικού, Φυ-
σικού, Πληροφορι-

κής και Λογιστικής.

Από την αρχή της ακα-
δημαϊκής χρονιάς οι 
σύλλογοι με πολύμορ-
φες δράσεις βγήκαν 
μπροστά ώστε κανέ-

νας φοιτητής να μην 
χρειαστεί να βάλει και 
άλλο το χέρι στην τσέ-
πη, καταδικάζοντας 
παράλληλα την πολι-
τική όλων των κυβερ-
νήσεων, δηλαδή της 

υποχρηματοδότησης 
της παιδείας, την εργο-
λαβοποίηση της φοιτη-
τικής μέριμνας και των 
αστικών συγκοινωνιών 
για να μειώνεται συνε-
χώς η χρηματοδότηση 
από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό για την παι-
δεία, ώστε να μένουν 
όλο και μεγαλύτερα 
μερίδια για τους ‘επεν-
δυτές’ να ανοίγουν πε-
δία κερδοφορίας στο 
κεφάλαιο , στις πλάτες 
των φοιτητών και των 
οικογενειών τους.

Η νίκη που πετύχαμε 
σαν φοιτητικοί σύλλο-
γοι την πρώτη μέρα, να 
δοθεί δωρεάν φαγητό 
σε όλους τους φοιτη-
τές και στη συνέχεια η 
προφορική δέσμευση 
για δωρεάν σίτιση για 
όλους μέχρι να βγούνε 
τα αποτελέσματα όσων 
έχουν υποβάλει αίτηση 
για σίτιση μας, έδωσε 

την δύναμη να συνε-
χίσουμε. Η προφορική 
δέσμευση που λάβαμε 
από τον Δήμαρχο ότι 
θα προχωρήσουν τα 
αιτήματα μας για δω-
ρεάν μεταφορές και να 
βρεθεί λύση στο πρό-
βλημα της στέγασης, 
δείχνει ότι μόνο μέσω 
του αγώνα μαζί με 
τους φοιτητικούς μας 
συλλόγους μπορούμε 
να καταφέρουμε να 
παίρνουμε μια ανάσα 
σήμερα και να παλεύ-
ουμε για τις σπουδές 
που μας αρμόζουν.

Δεν εφησυχάζουμε. 
Συνεχίζουμε να είμα-
στε στην πρώτη γραμ-
μή του αγώνα, για την 
εφαρμογή των δε-
σμεύσεων που μας δό-
θηκαν, για όλα τα οξυ-
μένα προβλήματα που 
μας απασχολούν.
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Την Πέμπτη 29 Σεπτεμ-
βρίου πραγματοποιήθη-
κε η τελετή παράδοσης 
– παραλαβής του κλεμ-
μένου από τους Βουλ-
γάρους κειμηλίου της 
μονής Παναγίας Εικοσι-
φοίνισσας. Το κειμήλιο 
παρέδωσε ο Αρχιεπίσκο-
πος Αμερικής Ελπιδοφό-
ρος μέσω ΗΠΑ το οποίο 
θα τοποθετηθεί στο 
ιστορικό σκευοφυλάκιο 
της μονής. 

Ένα από τα παλαιότερα 
στον κόσμο και καλύτερα 
σωζόμενα ελληνικά χειρό-
γραφα Ευαγγέλια, γραμ-
μένο στο τέλος του 10ου 
αρχές του 11ου αιώνα που 
είχε κλαπεί, την περίοδο 
της Βουλγαρικής κατοχής, 

από την ιστορική ιερά μονή 
Παναγίας της Εικοσιφοι-
νίσσης, επιστράφηκε στους 
αρχικούς του κατόχους, 
ύστερα από μια μακρά δι-
αδρομή σε ολόκληρο τον 
κόσμο.

Το Ευαγγέλιο του 11ου 
αιώνα που εκλάπη από τη 
Μονή Εικοσιφοινίσσης το 
1917 από τον Βούλγαρο 
ΒλαδίμηροΣις και ταξίδε-
ψε μέσω της Τσεχίας και 
της Γερμανίας στην Αμερι-
κή, βρίσκεται πλέον πίσω 
στην Ελλάδα, στην Μονή 
Εικοσιφοινίσσης στο όρος 
Παγγαίο, χάρη, στις άοκνες 
προσπάθειες του Οικουμε-
νικού Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έφερε το κλεμμένο 
χειρόγραφο στην Εικοσιφοίνισσα

Μέτιος 
Ευχαριστώ όσους συνέβαλαν στην 
επιστροφή του ιερού Ευαγγελιστάριου του 10ου αιώνα

Στην ιστορική Ιερά 
Μονή Εικοσιφοίνισσας 
παραβρέθηκε ο Περι-
φερειάρχης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, 

Χρήστος Μέτιος, εκπρο-
σωπώντας την Περιφέ-
ρεια στην εκδήλωση του 
επαναπατρισμού του Ευ-
αγγελίου του 10ου αιώ-

να μετά από 105 χρόνια 
αφότου κλάπηκε από 
τον βουλγαρικό στρατό, 
με τον κ. Μέτιο να ευχα-
ριστεί όλους όσοι συνέ-
δραμαν την επιστροφή 
του ιερού κειμηλίου.

Η δήλωση του Περι-
φερειάρχη, Χρήστου 
Μέτιου
Με ιδιαίτερη τιμή και 
χαρά απηύθυνα χαιρετι-
σμό στην επίσημη τελετή 
υποδοχής στην ιστορική 
Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισ-
σας του ιερού Ευαγγελι-
στάριου του 10ου αιώνα, 
ενός από τα παλαιότερα 
στον κόσμο σωσμένα 
χειρόγραφα Ευαγγέλια 
και ενός από τα 900 
κλαπέντα κειμήλια της 
περιόδου του Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου από τον 
βουλγαρικό στρατό.

Παρουσία του Αρχιεπι-

σκόπου Αμερικής κ. Ελ-
πιδοφόρου, εκπροσώπου 
του Οικουμενικού Πατρι-
άρχη, είχα την ευκαιρία 
να ευχαριστήσω εκ μέ-
ρους της Περιφέρειάς 
μας τον ιδρυτή του Μου-
σείου της Βίβλου, Στιβ 
Γκριν, στην ιδιωτική συλ-
λογή του οποίου βρισκό-
ταν το ιερό Ευαγγέλιο, 
τον Οικουμενικό Πατρι-
άρχη κ. κ. Βαρθολομαίο 
και τον Αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, 
χάρη στους οποίους επα-
ναπατρίστηκε ο βυζαντι-
νός θησαυρός μετά από 
μια μακρά διαδρομή σε 
Ευρώπη και Αμερική.

Η εκδήλωση ήταν αφιε-
ρωμένη στο μακαριστό 
Μητροπολίτη Δράμας 
κυρό Παύλο, ο οποίος, 
εκτός από το έμπρακτο 
ενδιαφέρον και την αγά-

πη του για το ποίμνιο και 
τον τόπο, είχε ως όραμα 
ζωής την επιστροφή των 
κλεμμένων ιερών χειρο-

γράφων. Με την επιστρο-
φή του ιερού κειμηλίου, 
οι αγώνες του έστω και 
μερικώς, δικαιώθηκαν.

Παίρνει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό στη χώρα 
για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών του

Η επιχορήγηση αφορά 
στην πλήρη αποπλη-
ρωμή των υποχρεώσε-
ων της ΔΕΥΑ Παγγαίου 
προς τη ΔΕΗ-Πόσα χρή-
ματα παίρνει ο Δήμος 
Παγγαίου-Επιχορηγείται 
και ο Δήμος Νέστου

Το Υπουργείο Εσωτερι-
κών (Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Ανα-
πτυξιακής Πολιτικής) 
ενέκρινε την επιχορήγη-
ση συνολικού ποσού έως 
19.271.229,95 ευρώ σε 
ΟΤΑ της χώρας, αποκλει-
στικά και μόνο για την 
εξόφληση απλήρωτων 
υποχρεώσεών τους που 

απορρέουν από διαταγές 
πληρωμής και δικαστικές 
αποφάσεις που έχουν 
καταστεί τελεσίδικες έως 
την 24η Μαρτίου 2022 
και αφορούν σε
αξιώσεις από προμή-
θειες αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων ή αποζημιώσεις 
από αδικοπραξία.

Το μεγαλύτερο ποσό θα 
δοθεί σε 38 Δήμους της 
χώρας, χρεώνοντας τον 
λογαριασμό του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που 
τηρείται στο Ταμείο Πα-
ρακαταθηκών και Δα-
νείων με τον τίτλο «Κε-

ντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 
των Δήμων» κατόπιν 
ισόποσης μεταφοράς 
χρηματικού ποσού σε 
αυτόν, από τον λογα-
ριασμό που τηρείται στο 
ίδιο Ταμείο με τίτλο «Λο-
γαριασμός Οικονομικής 
Ενίσχυσης ΟΤΑ».

Παράλληλα, θα δοθεί 
και ένα μικρότερο ποσό 
σε δύο Περιφέρειες από 
τον λογαριασμό του 
Υπουργείου Εσωτερικών 
που τηρείται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δα-
νείων με τον τίτλο «Κε-
ντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 
των Περιφερειών».

Ο Δήμος Παγγαίου παίρ-
νει το μεγαλύτερο ποσό 
που αναλογεί στους Δή-
μους της χώρας, μετά 
από τον Δήμο Λαγκα-
δά Θεσσαλονίκης, ήτοι 
4.452.829 ευρώ για να 
καλύψει τις άνωθεν ανά-
γκες στις οποίες αφορά 
η επιχορήγηση και συ-
γκεκριμένα την πλήρη 
αποπληρωμή των υπο-
χρεώσεων της ΔΕΥΑ 
Παγγαίου προς τη ΔΕΗ.

ενώ και ο Δήμος Νέστου 
επιχορηγείται για τις 
ίδιες ανάγκες με το ποσό 
των 15.216 ευρώ.
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Υπογράφηκε η σύμβαση για αντικατάσταση 
του δικτύου ύδρευσης Κεραμωτής

Υπογράφτηκε σήμερα 
η σύμβαση με τον εκ-
πρόσωπο της αναδό-
χου εταιρείας για την 
κατασκευή του έργου 
αντικατάστασης δικτύ-
ου ύδρευσης Κεραμω-
τής προϋπολογισμού 

2.830.000€.

Η ολοκλήρωση του 
προβλέπεται σε λίγους 
μήνες, ώστε αμέσως 
μετά να ξεκινήσουν οι 
συνδέσεις με το δίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρ-

των λυμάτων προϋπο-
λογισμού 7.500.000€ 
το οποίο έχει ολοκλη-
ρωθεί, αλλά για την 
ορθή λειτουργία του 
προϋπόθεση αποτελεί 
η κατασκευή νέου δι-
κτύου ύδρευσης που 

θα έχει επαρκή και συ-
νεχή υπό πίεση ροή.

Η δημοτική αρχή εκ-
φράζει την ικανοποίη-
ση της διότι ο συνδυα-
σμός δύο σημαντικών 
έργων που σχεδίασε, 

με την ολοκλήρωση 
τους, θα συμβάλουν 
καθοριστικά στην 
Τουριστική ανάπτυξη 
της Κεραμωτής, αφού 
αναγνωρίζεται πλέον, 
ως σημαντικός προο-
ρισμός με πολλαπλά 

οφέλη για τον τόπο 
μας.

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕ-
ΡΟΣ

Επίσκεψη του Αντιπροέδρου του ΕΛΓΑ για 
την λειτουργία του τοπικού γραφείου

Επίσκεψη στο Δήμο 
Νέστου και συνάντη-
ση με τον  δημάρχο 
κ. Μιχαηλίδη πραγ-
ματοποιηθηκε στο δη-
μοτικό κατάστημα με 
τον Αντιπροέδρου του 
ΕΛΓΑ κ. Δούκα και την 

Δ/τρια του τοπικού 
γραφείου Καβάλας κ. 
Κατσικέρη.

Στην συνάντηση συμμε-
τείχαν ο πρόεδρος των 
αγροτών κ. Αργυράκης ο 
πρόεδρος της ΕΑΣ Καβά-

λας κ. Λεπίδας αλλά και 
οι θεσμικοί εκπρόσωποι 
των αγροτών της επαρ-
χίας Νέστου, πρόεδροι 
συσκευαστηρίων κλπ.

Στην συζήτηση που ακο-
λούθησε τέθηκαν όλα 

τα θέματα που αφορούν 
την λειτουργία του τοπι-
κού γραφείου σε σχέση 
πάντοτε με τις διαδικα-
σίες των αποζημιώσεων 
από διάφορες καταστρο-
φές, αλλά και για τα πε-
ριθώρια βελτίωσης τους 

αφού οι αγρότες του Νέ-
στου θεωρούν ότι τυγχά-
νουν άνισης αντιμετώπι-
σης με άλλες περιοχές.

Επίσης τέθηκε ξανά το 
θέμα της αντιχαλαζικης 
προστασίας. Επί των θε-

μάτων απάντησε τόσο 
ο κ. Δούκας όσο και η 
κ.Κατσικάρη και η συνά-
ντηση ολοκληρωθηκε με 
τις εκατέρωθεν εξηγή-
σεις σε μια προσπάθεια 
βελτίωσης των εντυπώ-
σεων στο μέλλον.



info@enachannel.gr6 ΑΝΑΛΥΤΗΣΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

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.

Ιστορικές αναζητήσεις στο πέρασμα 
του χρόνου..
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Μας αξίωσε ο Θεός.. να 
είμαστε στον επαναπα-
τρισμό του ιστορικού 
κειμήλιου στην Ιερά 
Μονή της Εικοσιφινισ-
σας που είχε κλαπεί το 
1917 από Βουλγάρους. 
Δεκάδες άλλα ιστορικά 
και εκκλησιαστικά κει-
μήλια βρίσκονται μα-
κριά από τους φυσικούς 
τους χώρους, την Ιερά 
Μονή Εικοσιφινισσας, 
την Αρχαγγελιωτισσα 
στην Ξάνθη την Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρό-
μου στις Σέρρες. Με την 
ευχή της Παναγίας μα-
κάρι να είναι σύντομα 

κοντά μας.

Τον πολύτιμο βυζαντινό 
θησαυρό χιλίων ετών που 
ανέκτησε η Ελλάδα, έπει-
τα από έναν αιώνα, επέ-
στρεψε στο χώρο του, την 
Ιερά Μονή Εικοσιφοινίσ-
σης . Πρόκειται για το χει-
ρόγραφο Ευαγγέλιο των 
βυζαντινών χρόνων που 
φυλασσόταν στο μοναστή-
ρι και επί αιώνες χρησιμο-
ποιείτο για λατρευτικούς 
σκοπούς. Το μοναστήρι λε-
ηλατήθηκε από τον βουλ-
γαρικό στρατό δύο φορές, 
κατά τη διάρκεια των Βαλ-
κανικών Πολέμων και στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Το Ευαγγέλιο, επεστράφη 

στην Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησία στις ΗΠΑ, από 
το Μουσείο της Βίβλου 
(Museum of the Bible) 
στην Ουάσιγκτον”. 

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 
στο Μοναστήρι, παρουσία 
του Αρχιεπισκόπου Αμε-
ρικής κ.κ. Ελπιδοφόρου 
αλλά και των υπευθύνων 
του Μουσείου της Βί-
βλου, πραγματοποιήθηκε 
η επίσημη υποδοχή του 
θρησκευτικού αυτού κει-
μηλίου αλλά και τιμήθηκε 
η μνήμη του Μακαριστού 
Μητροπολίτη Δράμας Κυ-
ρός Παύλου που με την 

επιμονή του και την συνε-
χή ανάδειξη του θέματος .. 
πέτυχε πολλά. Πριν μερικά 
χρόνια , στο πλαίσιο γυρι-
σμάτων του ντοκιμαντέρ 
για την Σφαγή του Δοξά-
του το 1941, είχα την μέ-
γιστη τιμή να συνομιλήσω 
με τον Μακαριστό Παύλο 
για το θέμα αυτό, αλλά και 
να δεχθώ την ευλογία από 
τα χέρια του του βιβλίου 
με τίτλο : “Η λεηλασία της 
Εικοσιφοινίσσης”- Εκα-
τό Χρόνια από την Κλοπή 
(1917-2017) μια  Επε-
τειακή Έκδοση, της Ιεράς 
Μητροπόλεως Δράμας το 
2017 με συγγραφέα τον 
διακεκριμένο Καθηγη-
τή Γεώργιο Παπάζογλου, 

(φωτογραφίες 1 έως 4).

Ο ΧΡΟΝΟΣ ..ΤΡΕΧΕΙ..

Ο χρόνος τρέχει και εμείς 
.. μάταια νομίζουμε ότι 
τον κερδίζουμε.. ότι την 
“περάσαμε και αυτήν την 
ημέρα” ,μας αφήνει όμως, 
πάντα πίσω του και αυτό 
που μένει είναι η αποτύ-
πωση της στιγμής. Όπως 
αυτή η φωτογραφία πριν 
δυο δεκαετίες και βάλε.. 
στο γήπεδο του Μπάσκετ 
στο Πάρκο Φαλήρου στην 
Καβάλα . Ήταν ένα ακόμα 
πετυχημένο πρωτάθλημα 
Μίνι Μπάσκετ των Δημο-
τικών Σχολείων του Δήμου 
Καβάλας, μια πρωτοπορι-
ακή και συνάμα μοναδική 
διοργάνωση του Δήμου με 
εμπνευστή τον αείμνηστο 
Δήμαρχο Λευτέρη Αθανα-
σιάδη. Μια ..ιδέα που ξε-
κίνησε μετά τις επιτυχίες 
του Ελληνικού Μπάσκετ 
στο  Παγκόσμιο στερέω-
μα. Τελικός και απονομή 
των επάθλων με επίτιμο 
καλεσμένο τον θρύλο του 
Ελληνικού Μπάσκετ Πανα-
γιώτη Γιαννάκη. Ενωμένο 
το Δημοτικό Συμβούλιο 
της εποχής πλαισιώνει τον 
μεγάλο αθλητή . Σήμερα 
κάποιοι από τους εικονι-
ζόμενους δεν είναι στην 
ζωή.. απόδοση τιμής στην 
μνήμη τους. Από αριστε-
ρά εικονίζονται ο Γιάννης 
Αντωνιάδης . Οι αείμνη-
στοι Χρήστος Κέλης, Λευ-
τέρης Αθανασιάδης , Σάβ-
βας Νεστορίδης, Τάσος 
Χατζηαναστασίου. 

Η Μαργαρίτα Βλάση, ο Πα-
ναγιώτης Γιαννάκης, η Ελέ-
νη Βλατσιώτου, ο Θωμάς 
Καρακάσης, ο Μανόλης 
Φραντζεσκάκης. Ο αείμνη-
στος Δημήτρης Τουλκίδης. 
Ο  Κώστας Παπακοσμάς, 
ο Πέτρος Πετρόπουλος 
και ο πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου επί 
16 συναπτά έτη Γιώργος 
Γκόλνας. Πίσω στον πίνακα 
του σκορ,  η “τεχνική ψυχή” 
των αγώνων, ο αθλητικο-
γράφος Στέλιος Πασχαλί-
δης (φωτογραφία 5)

ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μικρές τοπικές ιστορίες 
μέσα από τις φωτογραφίες 
. Μέγαρο Τόκου, στεγάζει 
σήμερα την Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Καβάλας και 
Θάσου , ήταν το πρώτο 
Δημαρχείο της πόλης από 
το 1913 μέχρι το 1937. 
Μετέπειτα Ιδιωτικό Γυμνά-
σιο Παπασιδέρη.

Οδός Βενιζέλου (πίσω από   
το σημερινό ΟΚΕΑΝΙΣ) με 
διασταύρωση Δαγκλή. Ο 
δρόμος γεμάτος καπνομά-
γαζα. Χιλιάδες Καβαλιώτες 
εργάζονταν σε αυτά την 
χρυσή εποχή της κατεργα-

σίας του καπνού. Αριστερά 
ή οδός Ηπείρου. Η δια-
σταύρωση αυτή λεγόταν 
"ο καθρέπτης" εξ' αιτίας 
ενός μεγάλου καθρέπτη 
που είχε τοποθετηθεί στην 
απέναντι καπναποθήκη 
(σημερινό Ωκεανίς) για να 
βλέπουν οι οδηγοί που κα-
τέβαιναν από Δαγκλή, τα 
διερχόμενα από Βενιζέλου 
αυτοκίνητα.

Εκεί που είναι το αυτοκί-
νητο ήταν τα γραφεία και 
οι καπναποθήκες της αμε-
ρικανικής εταιρίας καπνών 
ΓΚΑΙΡΥ .

Στην γωνία καφενείο και 
πίσω από αυτό επί της 
Δαγκλή γκαράζ στη γωνία 
ακριβώς το μικρό περίπτε-
ρο του Βασίλη.

Η Εκκλησία Αποστόλου 
Παύλου κατασκευάστηκε 
στα μέσα της δεκαετίας 
του 1920, τον Μάιο  του 
1926 έγιναν τα εγκαίνια 
της. Το ρολόι της ήταν 
αυτό που καθόριζε την επί-
σημη ώρα της πόλης (φω-
τογραφίες 6,7και 8 ).

 ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑ-
ΤΙΩΤΗ

'Άνοιξη του 1941. Πρώτες 
μέρες των Γερμανών στην 
Καβάλα. Στην πλατεία 
Φουάτ (τότε) το άγαλμα 
του Έλληνα στρατιώτη των 
Βαλκανικών Πολέμων. Το 
άγαλμα τοποθετήθηκε το 
1938 στην τότε πλατεία 
Φουάτ (σημερινή Ελευθε-
ρίας) ως απόδοση τιμής 
στον ένδοξο Έλληνα στρα-
τιώτη των Βαλκανικών 
Πολέμων 1912 -1913. 
Το άγαλμα καταστράφηκε 
από τις βουλγαρικές δυνά-
μεις κατοχής της περιόδου 
1941 -1944 και συγκεκρι-
μένα το φθινόπωρο του 
1941. Τμήματά του βρέ-
θηκαν το 1955, στα έργα 
ανακαίνισης της πλατείας  
και το 1967 στη θαλάσ-
σια περιοχή του λιμανιού 
. Μετά από δεκαετίες  από 
την καταστροφή του, από 
τα στρατεύματα κατοχής , 
το άγαλμα (μετά την απα-
ραίτητη συντήρηση και 
αποκατάστασή του) επα-
νατοποθετήθηκε  σε πε-
ρίοπτη θέση στην πλατεία 
Κρίτωνα Κονσουλίδη την 
κυριώνυμη ημέρα απελευ-
θέρωσης της πόλης από 
το Πολεμικό Ναυτικό, την 
(26η Ιουνίου1913) Σ στη 
διάρκεια των ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
ΩΝ της πόλης που γιορτά-
σθηκαν με λαμπρότητα   το 
2016 (φωτογραφία 9 ).

*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπα-
κοσμάς καταγράφει τη νεό-
τερη ιστορία της πόλη
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Ικανοποιητική ήταν η 
τουριστική κίνηση στη 
Θάσο τους καλοκαιρι-
νούς μήνες σύμφωνα με 
τα όσα ανέφερε ο πρό-
εδρος της ένωσης ξε-
νοδόχων Θάσου Πάρης 
Παρασχούδης.

Ο κ. Παρασχούδης ανέφε-
ρε πως αν και το 2022 δεν 
είναι μία καλή χρονιά όσον 
αφορά τις αφίξεις των επι-

σκεπτών στο νησί, η χρονιά 
ήταν πάνω από τις προσ-
δοκίες όλων. Άλλωστε το 
2022 είναι μία μεταβατική 
χρονιά.

Σύμφωνα λοιπόν με τα 
στοιχεία του λιμεναρχείου 
για τον Μάιο και τον Ιού-
νιο, υπήρχε υστέρηση επι-
βατικής κίνησης τον Ιούνιο, 
σημαντική αύξηση γύρω 
στο 8,5% τον Ιούλιο ενώ 

τον Αύγουστο τα στοιχεία 
έδειξαν ότι ήταν περίπου 
ίδια με το 2019. Αξίζει να 
σημειωθεί πως και ο Σε-
πτέμβριος θα είναι εξίσου 
και αυτός στα ίδια επίπεδα 
από άποψης αφίξεων με το 
2019.

Παράλληλα ο κ. Παρα-
σχούδης αναφέρθηκε και 
στις αφίξεις των τσάρτερ 
στο αεροδρόμιο Μέγας 
Αλέξανδρος της Καβάλας. 
«Εάν δεν έρθουν αφίξεις 
στο αεροδρόμιο δεν θα 
μπορέσουμε να επιμηκύ-
νουμε τη σεζόν» τόνισε, 
ενώ παράλληλα επεσήμα-
νε, πως, παρατηρείται και 
το φαινόμενο συρρίκνωση 
της κίνησης τους δύο κυρί-
ους μήνες που είναι ο Ιού-
λιος και ο Αύγουστος.

Ικανοποίηση για την Καλοκαιρινή τουριστική κίνηση

Στη δωρεά Συσκευής 
Αυτόματων Θωρακι-
κών Συμπιέσεων στο 
Κέντρο Υγείας Πρίνου 
στην Θάσο προχώρησε 
η Energean, με την ευ-
καιρία της Παγκόσμι-
ας Ημέρας Καρδιάς, η 
οποία τιμάται διεθνώς 
στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η ειδική αυτή Συσκευή βελ-
τιώνει σημαντικά την ποιό-
τητα και αυξάνει τη συχνό-
τητα των πιέσεων σε σχέση 
με την χειροκίνητη ΚΑΡΠΑ, 
ενώ ενισχύει σημαντικά τη 
ροή αίματος στον εγκέφα-
λο. Είναι δυνατό, δε, να 

χρησιμοποιηθεί τόσο στο 
σημείο εκδήλωσης ενός 
περιστατικού όσο και κατά 
τη διακομιδή του ασθενούς 
προς το Κέντρο Υγείας.

Με αφορμή την δωρεά, 
η επικεφαλής του τμήμα-
τος Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης του ομίλου 
Energean κ. Ίλια Ρήγα δή-
λωσε τα εξής:

«Ήταν πολύ εύκολη η από-
φαση να αποδεχθούμε την 
πρόταση του Κέντρου Υγεί-
ας Θάσου για τη δωρεά της 
συγκεκριμένης Συσκευής. 
Τα καρδιαγγειακά νοσήμα-

τα παραμένουν σταθερά η 
πρώτη αιτία θανάτων πα-
γκοσμίως, καθώς περίπου 
19 εκατ. συνάνθρωποί μας 
χάνονται κάθε χρόνο από 
αυτά. Και εύκολα γίνεται 
αντιληπτή η σημασία της 
λειτουργίας μιας τέτοιας 
Συσκευής στην Θάσο, τόσο 
για τους μόνιμους κατοί-
κους, όσο και για τους εκα-
τοντάδες χιλιάδες επισκέ-
πτες της θερινής περιόδου.

Επιλέξαμε, δε, την Πα-
γκόσμια Ημέρα Καρδιάς 
για την υλοποίηση της 
δωρεάς προκειμένου να 

συμβάλουμε στην ακόμη 
μεγαλύτερη ευαισθητο-
ποίηση των συμπολιτών 
μας στην προστασία της 
καρδιάς, η οποία πρέπει 
να έχει ως βάση τόσο 
τον ενδεδειγμένο τρό-
πο ζωής όσο και τους 
τακτικούς προληπτικούς 
ελέγχους. Η δράση μας 
αυτή είναι στην δική μας 
«καρδιά» της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της 
Energean και εναρμονι-
σμένη με τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ και, συγκεκριμένα, 
τον Στόχο αρ. 3 για Καλή 
Υγεία και Ευημερία και 
τον Στόχο αρ. 17 για Συ-
νεργασία στην επίτευξη 
των Στόχων».

Την Συσκευή Αυτόματων 
Θωρακικών Συμπιέσεων 
παρέδωσε στον Διευθυ-
ντή του Κέντρου Υγείας 
Θάσου κ. Θωμά Αγγε-
λόπουλο η Διευθύνουσα 
Σύμβουλος και Country 
Manager της Energean 
στην Ελλάδα κ. Κατερίνα 
Σάρδη, συνοδευόμενη 
από τον Υπεύθυνο Εται-
ρικών Υποθέσεων της 
Energean στην Καβάλα 
κ. Αρτέμη Μπαρμπούνη, 

η οποία και δήλωσε σχε-
τικά:

«Είμαστε πολύ χαρούμε-
νοι για τη σημερινή μας 
προσφορά στην κοινω-
νία της Θάσου, η οποία 
αποτελεί εδώ και 15 
χρόνια έναν από τους 
σημαντικότερους κοι-
νωνικούς εταίρους της 
Energean και θεωρούμε 
ιδιαίτερα τιμητική και την 
παρουσία, σήμερα μαζί 
μας, του Δημάρχου Θά-
σου κ. Λευτέρη Κυριακί-
δη, τον οποίο και ευχα-
ριστούμε θερμά. Με τις 
σημαντικές επενδύσεις 
που έχει προγραμματί-
σει και υλοποιεί η εται-
ρεία μας για τα επόμενα 
χρόνια στον Κόλπο της 
Καβάλας, αρχής γενομέ-
νης από την ανάπτυξη 
του κοιτάσματος Έψιλον, 
είναι βέβαιο ότι αυτή 
η σχέση θα δυναμώσει 
ακόμη περισσότερο.

Ευχόμαστε στον Διευθυ-
ντή του Κέντρου Υγείας 
κ. Αγγελόπουλο η Συ-
σκευή Αυτόματων Θω-
ρακικών Συμπιέσεων να 
είναι …αχρείαστη! Και, 
βεβαίως, δεσμευόμαστε 

ότι θα είμαστε με όλες 
μας τις δυνάμεις κοντά 
τόσο στο Κέντρο Υγεί-
ας όσο και στους συ-
μπολίτες μας που τυχόν 
χρειαστούν στο μέλλον 
μια επείγουσα μεταφο-
ρά από την Θάσο στο 
Νοσοκομείο Καβάλας, 
όπως άλλωστε συνέβη 
και πολύ πρόσφατα με 
μια ακόμη δύσκολη απο-
στολή μεταφοράς δύο 
σοβαρών περιστατικών 
που έφεραν σε πέρας οι 
εργαζόμενοί μας στην 
Καβάλα και το πλοίο μας 
“Energean Wave”».

Τόσο ο Δήμαρχος Θάσου 
κ. Λευτέρης Κυριακίδης, 
όσο και ο Διευθυντής του 
Κέντρου Υγείας κ. Θω-
μάς Αγγελόπουλος ευχα-
ρίστησαν την Energean 
για τη νέα αυτή δωρεά 
προς το Κέντρο.
Σημειώνεται ότι η Πα-
γκόσμια Ημέρα Καρδιάς 
καθιερώθηκε μετά από 
πρωτοβουλία της Πα-
γκόσμιας Καρδιολογικής 
Ομοσπονδίας με σκοπό 
την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση του 
κοινού για τα καρδιαγ-
γειακά νοσήματα.

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 
Η Energean δωρίζει Συσκευή Αυτόματων Θωρακικών 
Συμπιέσεων στο Κέντρο Υγείας Πρίνου

Αμοιβή για τον εντοπι-
σμό της Φανής Παραφέ-
στα

Φανή Παραφέστα: Η 
εξαφάνιση της 45χρο-
νης από τη Θάσο - Οι δη-
λώσεις του ηλικιωμένου 
πατέρα της και η αμοιβή

Δύο και πλέον μήνες πα-
ραμένει εξαφανισμένη η 
45χρονη Φανή Παραφέ-
στα. Τα ίχνη της χάθηκαν 

στις 13 Ιουνίου 2022 στη 
Θάσο και οι έρευνες για τον 
εντοπισμό της παραμένουν 
άκαρπες. Ο ηλικιωμένος 
πατέρας της αποφάσισε 
να δώσει αμοιβή σε όποιον 
την εντοπίσει είτε ζωντανή, 
είτε νεκρή.

Η Φανή Παραφέστα εξα-
φανίστηκε από το σπίτι 
της στην Σκάλα Ποταμιάς 
στη Θάσο. Είχε πει πως θα 
πήγαινε μία βόλτα στο μο-

νοπάτι της Ποταμιάς που 
οδηγεί στο Υψάριο. Από 
τότε αγνοείται. Ο πατέρας 
της αγνοούμενης σε δηλώ-
σεις του στο kavalanews.
gr ανέφερε ότι για δέκα 
ημέρες αστυνομία και πυ-
ροσβεστική την αναζητού-
σαν στην περιοχή όπου ει-
κάζεται ότι χάθηκε ενώ έχει 
αποκλειστεί η περίπτωση 
να έχει φύγει από τη νησί, 
καθώς δεν είχε μαζί της 
τίποτα όταν έφυγε από το 

σπίτι της.

«Που είναι αυτό το παιδί;» 
ρωτά ο ηλικιωμένος πατέ-
ρας και δηλώνει ότι προτί-
θεται να διαθέσει το ποσό 
των 4.000 ευρώ σε όποιον 
εντοπίσει την κόρη του ζω-
ντανή ή νεκρή. «Θα δώσω 
τα χρήματα σε όποιον μου 
τη φέρει είτε ζωντανή, είτε 
νεκρή… δεν ξέρω τι άλλο 
να κάνω…»,τονίζει.

Εξαφανισμένη 45χρονη εδώ και δύο μήνες - 
Κραυγή απόγνωσης από τον πατέρα της
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Νέο μήνυμα προς την 
Άγκυρα έστειλε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης από την 
τελετή ονοματοδοσίας 
της νέας πυραυλακάτου 
του Πολεμικού Ναυτικού 
«Υποπλοίαρχος Βλαχά-

κος».

«Τα σύνορά μας έχουν χρώ-
μα γαλάζιο και όχι γκρίζο», 
δήλωσε μεταξύ άλλων ο 
πρωθυπουργός, προσθέ-
τοντας ότι η ενίσχυση των 
ενόπλων δυνάμεων αποτε-

λεί προτεραιότητα της κυ-
βέρνησης.

«Όταν μιλάμε για την πα-
τρίδα, ωστόσο, τον πρώτο 
λόγο πάντα έχει το εθνικό 
καθήκον. Κανείς, λοιπόν, 
δεν πρέπει να προεξοφλεί 
ούτε πώς η Ελλάδα θα ορ-
γανώσει τον αμυντικό της 
σχεδιασμό, ούτε πώς θα 
στηρίξει το έμψυχο δυναμι-
κό της. Αυτό το οποίο προέ-
χει σήμερα είναι η άγρυπνη 
ετοιμότητα, είναι η ατσάλι-
νη ενότητα, είναι η ώριμη 
αποφασιστικότητα. Αρχές 
που διαπερνούν τις δικές 
σας αθόρυβες καθημερινές 
πράξεις. Που αποτελούν 
όμως και τις πιο ηχηρές 
απαντήσεις στα μεγάλα λό-
για κάποιων άλλων», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτά-
κης επισήμανε ότι οι Έλλη-
νες «κλείνουν τα αυτιά τους 
στα πυροτεχνήματα και στις 
απειλές, ακούγοντας μόνο 
τη φωνή της δικαιοσύνης 
αλλά και της ιστορίας», 
ενώ τόνισε ότι «όποιος πα-
ραβιάζει τελικά τα σύνορα 
τιμωρείται».

«Στον 21ο αιώνα δεν χω-
ρούν αυτοκρατορικά ορά-
ματα άλλων εποχών. Πολύ 
περισσότερο, δεν έχουν 
θέση κάθε λογής επίδοξοι 
τοπικοί ταραχοποιοί», είπε 
με νόημα ο πρωθυπουργός.

Τέλος, ο Κυριάκοης Μητσο-
τάκης υπογράμμισε ότι τα 
προβλήματα πρέπει να λύ-
νονται ειρηνικά και με γνώ-
μονα το Διεθνές Δίκαιο. 

«Αυτό απαιτούν οι λαοί μας 
και είναι λάθος, μεγάλο λά-
θος, κάποιοι να επιχειρούν 
να δηλητηριάζουν την κοι-
νή τους γνώμη, ανακαλύ-
πτοντας εχθρούς εκεί που 
απλά δεν υπάρχουν», κα-
τέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι η τοπο-
θέτηση του πρωθυπουρ-
γού ήρθε μια μέρα μετά 
την αυστηρή απάντηση 
της Αθήνας στο κρεσέντο 
απειλών που συνέχισε και 
χθες η Αγκυρα, αυτή τη 
φορά με ανακοίνωση του 
Συμβουλίου Εθνικής Ασφα-
λείας. Με την ανακοίνωση 
κατηγορείται η Ελλάδα για 
«παράνομες και προκλητι-
κές ενέργειες» και τονίζε-
ται ότι η Τουρκία «δεν θα 
διστάσει να χρησιμοποιήσει 

κάθε είδους νόμιμες με-
θόδους και μέσα για την 
προστασία των συμφερό-
ντων και δικαιωμάτων του 
έθνους μας». Αμεση ήταν η 
απάντηση του υπουργείου 
Εξωτερικών, που τόνισε ότι 
«η Τουρκία δεν έχει κανένα 
δικαίωμα να παραβιάζει κα-
τάφωρα το Διεθνές Δίκαιο 
και να απειλεί την Ελλάδα 
με πόλεμο». Επανέλαβε ότι 
η Ελλάδα δεν προβάλλει 
καμία διεκδίκηση εις βάρος 
της γειτονικής χώρας και 
τάσσεται υπέρ του διαλό-
γου στη βάση του Διεθνούς 
Δικαίου, υπογράμμισε 
ωστόσο ότι «θα υπερασπι-
στεί τα νόμιμα συμφέρο-
ντα και τα δικαιώματά της, 
εφόσον παραστεί ανάγκη»..

Κυρ. Μητσοτάκης 
Τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και όχι γκρίζο

Στην τελετή ονοματοδο-
σίας και εντάξεως του 
νεότευκτου Ταχέος Πε-
ριπολικού Κατευθυνό-
μενων Βλημάτων (ΤΠΚ) 
«ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑ-
ΧΑΚΟΣ» στο Πολεμικό 
Ναυτικό, που πραγματο-
ποιήθηκε παρουσία του 
Πρωθυπουργού κ. Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στη 
Διοίκηση Ταχέων Σκα-
φών παρέστη ο Υπουρ-
γός Εθνικής Αμύνης κ. 
Νικόλαος Παναγιωτό-
πουλος.

Παρόντες στην τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στο 
Ναυτικό Οχυρό Σκαραμα-
γκά ήταν ο Πρόεδρος της 
Βουλής κ. Κωνσταντίνος 

Τασούλας, ο Υφυπουργός 
Εθνικής Αμύνης κ. Νικό-
λαος Χαρδαλιάς, ο Υφυ-
πουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. 
Κωνσταντίνος Κατσαφά-
δος, ο Υφυπουργός παρά 
τω Πρωθυπουργώ κ. Ιωάν-
νης Μπρατάκος, ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνστα-
ντίνος Φλώρος, ο Γ.Γ. του 
ΥΠΕΘΑ κ. Αντώνιος Οικο-
νόμου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντι-
στράτηγος Χαράλαμπος 
Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
Αντιναύαρχος Στυλιανός 
Πετράκης και ο Υπαρχηγός 
ΓΕΑ Υποπτέραρχος (Ι) Δη-
μοσθένης Γρηγοριάδης.

Παρευρέθηκαν επίσης οι 
Βουλευτές της Α’ και Β’ 

Πειραιώς, μέλη της Κοι-
βουλευτικής Επιτροπής 
Εθνικής Άμυνας και Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων, εκπρό-
σωποι της Περιφερειακής 
και Τοπικής Αυτοδιοικήσε-
ως, πρώην υπουργοί και 
συγγενείς των πεσόντων 
Ηρώων του Πολεμικού 
Ναυτικού στα Ίμια, ενώ 
χοροστάτησαν οι Σεβα-
σμιότατοι Μητροπολίτες 
Νικαίας κ.κ. Αλέξιος και 
Μάνης κ.κ. Χρυσόστομος. 
Ανάδοχος του πλοίου ήταν 
ο αδελφός του Ήρωα, ο κ. 
Νικόλαος Βλαχάκος.

Παναγιωτόπουλος 
Η πολιτική ηγεσία περιβάλλει με απόλυτη 
εμπιστοσύνη την στρατιωτική ηγεσία

Την επιτακτική ανάγκη 
διάσωσης των Καπνα-
ποθηκών της Καβάλας 
γνωστοποιούν με κοι-
νοβουλευτική τους πα-
ρέμβαση, η βουλεύτρια 
Καβάλας Τάνια Ελευθε-
ριάδου και η τομεάρχης 
Πολιτισμού του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Π.Σ. Σία Αναγνωστο-

πούλου, στην Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού.

Όπως τονίζουν, η κατά-
σταση των περισσότερων 
ιδιόκτητων καπναποθηκών 
είναι χείριστη, και οι επεμ-
βάσεις πρέπει να είναι άμε-
σες. Συγκεκριμένα, πρέπει 

άμεσα να ελεγχθούν όλες 
οι καπναποθήκες και να 
απομακρυνθούν εναπομεί-
ναντα καπνά, σκουπίδια 
και άλλα εύφλεκτα υλικά, 
να τοποθετηθούν τζάμια 
ώστε, αφενός να αντικα-
τασταθούν τα επικίνδυνα 
σπασμένα πλαίσια και αφε-
τέρου να προστατευθεί το 
εσωτερικό των καπναποθη-
κών και κυρίως του ξύλινου 
σκελετού από τη διάβρωση, 
αντικατάσταση σπασμένων 
κεραμιδιών, έλεγχος τοιχο-
ποιίας και της στέγης, για 
αποφυγή τραυματισμού 
διερχομένων, σφράγισμα 
όλων των εισόδων των κτι-
ρίων, στατικός έλεγχος κτλ..

Υπενθυμίζεται ότι σύμφω-
να με το άρθρο 11, παρ.2 
του ν.4858/2021, και όπως 
ομοίως αναφερόταν στον 
ν.3028/2002, σχετικά με 
τις υποχρεώσεις κυρίων, 
νομέων ή κατόχων ακινή-
των μνημείων, «αν η Υπη-
ρεσία κρίνει ότι καθυστερεί 

η εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης ή στερέωσης 
για οποιονδήποτε λόγο ή 
ότι αυτές είναι ανεπαρκείς, 
μπορεί να λαμβάνει τα ανα-
γκαία μέτρα, διατηρώντας 
τη δυνατότητα να καταλο-
γίζει το σύνολο ή μέρος της 
σχετικής δαπάνης σε βάρος 
των υποχρέων κατά τις 
σχετικές περί εισπράξεως 
δημοσίων εσόδων διατά-
ξεις», όπου Υπηρεσία νοεί-
ται η Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνημείων και Τεχνικών Έρ-
γων Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, έργο της 
οποίας είναι η προστασία, 
αποκατάσταση και ανάδει-
ξη των νεότερων μνημεί-
ων (μεταγενέστερων του 
1830) και η προστασία των 
ιστορικών τόπων.

Συμπληρώνουν ότι η αξιο-
ποίηση καπναποθηκών, θα 
έδινε λύση στο στεγαστι-
κό πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι κάτοικοι της 
Καβάλας, προσφέροντας 

φθηνή στέγη, ενώ θα αύ-
ξανε και τον αριθμό των 
κλινών για τους επισκέπτες 
της περιοχής, σε περίπτωση 
που αξιοποιούνταν κάποιες 
από αυτές ως τουριστικά 
καταλύματα, υπενθυμίζο-
ντας ότι, σύμφωνα με τον ν. 
4067/2012, αρ.6, παρ.2β, 
«Διατηρητέα κτίρια τα 
οποία έχουν κατεδαφιστεί 
από γεγονότα που οφείλο-
νται σε ανωτέρα βία, όπως 
σεισμό, πυρκαγιά, πλημ-
μύρα ή κρίνονται κατεδα-
φιστέα με πρωτόκολλα 
επικινδύνως ετοιμορρόπου 
οικοδομής, επανακατα-
σκευάζονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του π.δ. της 
15.4.1988 (Δ΄ 317)».

Οι βουλεύτριες ρωτούν 
την Υπουργό Πολιτι-
σμού:

Σε ποιες ενέργειες έχει 
προβεί η αρμόδια Υπηρε-
σία για την συντήρηση, την 
αναφορά των παρεμβάσε-

ων που πρέπει να πραγμα-
τοποιηθούν, ώστε να δια-
σωθούν οι Καπναποθήκες 
της Καβάλας;

Για ποιο λόγο δεν προβλέ-
φθηκε η πτώση της στέγης 
της Σ.Ε.Κ.Ε., όταν ήταν εμ-
φανής η κάκιστη κατάστα-
σή της;

Προτίθεστε, σε περίπτωση 
που δεν έχουν πραγμα-
τοποιηθεί οι απαραίτητες 
ενέργειες, να δώσετε εντο-
λή ώστε άμεσα να προβούν 
στις απαραίτητες κινήσεις, 
ώστε αφενός να διασω-
θούν οι κτιριακές υποδο-
μές, αφετέρου να προστα-
τευτούν οι διαβάτες, οι 
οποίοι καθημερινά περνούν 
κάτω από τα ογκώδη, κα-
κοσυντηρημένα κτίρια;

Υπάρχει, ή έστω καταρτίζε-
ται, κάποιο συνολικό σχέδιο 
συντήρησης και αξιοποίη-
σης του κτιριακού πλούτου 
της πόλης;

Τ. Ελευθεριάδου 
Επιτακτική η ανάγκη διάσωσης 
των καπναποθηκών της Καβάλας
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Περίπου 200.000 πλει-
στηριασμούς αναμένουν 
οι συμβολαιογράφοι της 
Ελλάδας από εδώ και 
πέρα καθώς το πρόβλη-
μα των «κόκκινων» δα-
νείων οξύνεται όλο και 
περισσότερο μέρα με την 
ημέρα.

Την εκτίμηση αυτή έκανε 
ο πρόεδρος της Συντονι-
στικής Επιτροπής Συμβο-
λαιογραφικών Συλλόγων 
Ελλάδος, Γιώργος Ρούσκας 
στο πλαίσιο συνέντευξης 
Tύπου για το τοπίο που δι-
αμορφώνεται για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και 
τους ελεύθερους επιστήμο-
νες – επαγγελματίες.

«Αναμένουμε γύρω στους 
200.000 πλειστηριασμούς. 
Θα έχουμε ένα μείζον ζή-
τημα για την κοινωνία με 
τα «κόκκινα δάνεια». Το με-
γαλύτερο ποσοστό αυτών 
μάλιστα έχουν μεταφερθεί 
σε funds» τόνισε προσθέ-
τοντας ότι η κατάσταση θα 
επιδεινωθεί καθώς λήγουν 
και οι περίοδοι ειδικών 
αναστολών των πλειστη-
ριασμών εξατίας φυσικών 
καταστροφών: «Για δύο 
χρόνια υπήρχαν ειδικές 
αναστολές για τη διενέρ-
γεια των πλειστηριασμών 
εάν μία περιοχή ήταν σει-
σμόπληκτη, εάν είχε υπο-
στεί πλημμύρα. Ομως οι 
συγκεκριμένες αναστολές 
οδεύουν σταδιακά προς 

την κατάργησή τους», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.

Προλαβαίνοντας τις ερω-
τήσεις ως προς το πως θα 
αντιδράσουν οι συμβολαι-
ογράφοι σε αυτό το τσου-
νάμι πλειστηριασμών, ο κ. 
Ρούσκας ξεκαθάρισε πως 
«εμείς είμαστε υποχρεω-
μένοι να εφαρμόζουμε το 
νόμο, όμως η πρότασή μας 
είναι ότι επιτέλους πρέπει 
να γίνει προσδιορισμός και 
να οριστούν κριτήρια ως 
προς το ποια είναι η πρώ-
τη κατοικία και ποια είναι 
τα ουσιαστικά στοιχεια της 
ευαλωτότητας των κοινω-
νικών ομάδων που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα. Αν 
δε γίνει αυτό, σίγουρα θα 

έχουμε μια έκρηξη σχετικά 
με ζητήματα αναγκαστικής 
εκτέλεσης και πλειστηρια-
σμών» προέβλεψε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι πο-
σοστό περίπου 70% των 
ακινήτων που βγαίνουν σε 
πλειστηριασμό έχουν πίσω 
τους οφειλές πολλαπλά-
σιες από την ίδια την αξία 
του ακινήτου: «Γεγονός 
είναι πως ο μεγαλύτερος 
αριθμός των ακινήτων 
έχουν και μεγαλες οφειλές. 
Γι΄αυτό θα πρέπει να γίνει 
προσδιορισμός ποια είναι 
πρώτη κατοικια και αυτό 
μπορεί να προκύψει από το 
Ε9, το ύψος των εισοδη-
μάτων ώστε όσα χρήζουν 
προστασίας να βγουν έξω 

από την αναγκαστική εκ-
ποίηση και να υλοποιηθεί 
κυβερνητική απόφαση για 

χρηματοδότηση αυτών των 
συγκεκριμένων οφειλών».

Έρχεται έκρηξη πλειστηριασμών και “κόκκινων δανείων”

«Φωτιά» έχει πάρει το κα-
λάθι της νοικοκυράς αφού 
οι τιμές των βασικών προϊ-
όντων εκτινάσσονται καθη-
μερινά στα ύψη οδηγώντας 
στον «αέρα» τον οικογε-
νειακό προϋπολογισμό. 
Μπροστά στη λαίλαπα της 
ακρίβειας οι καταναλωτές 
μειώνουν ακόμη και τις 
αγορές τους στα σούπερ 
μάρκετ, ενώ ταυτόχρο-
να αναζητούν φθηνότερα 
προϊόντα για να τα βγά-

λουν πέρα.

Οι καταναλωτές εμφανίζο-
νται προβληματισμένοι με 
το σφοδρό κύμα ανατιμή-
σεων στα ράφια του σού-
περ μάρκετ γεγονός που 
τους κάνουν να αλλάζουν 
τις αγοραστικές συνήθειες 
τους. Τα νοικοκυριά, που 
έχουν να αντιμετωπίσουν 
την ενεργειακή κρίση, τις 
αυξήσεις στις τιμές των 
καυσίμων και των προϊ-

όντων πρώτης ανάγκης, 
πλέον αναζητούν φθηνές 
λύσεις ακόμα και προσφο-
ρές για να γεμίσουν το κα-
λάθι τους.

Όπως δήλωσαν οι πολίτες 
έχουν περιορίσει τις αγορές 
τους στα σούπερ μάρκετ 
σχεδόν σε όλες τις κατηγο-
ρίες προϊόντων ακόμη και 
σε βασικά είδη διατροφής. 
Μάλιστα δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που κατήγγειλαν ότι 

ορισμένες εταιρείες μειώ-
νουν την ποσότητα στις συ-
σκευασίες των προϊόντων, 
έχοντας είτε την ίδια τιμή 
είτε ακριβότερη. Φυσικά 
δεν λείπουν και οι κατανα-
λώτές που «κυνηγούν» τις 
προσφορές και τις εκπτώ-
σεις.

ΠΗΓΗ : newsbomb

«Κόβουν» από το καλάθι οι καταναλωτές – 
Είδος πολυτελείας κρέας και τυρί

Η υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
Επιμελητηρίου Καβάλας 
έχει λάβει το τελευταίο 
διάστημα μεγάλο αριθ-
μό αιτημάτων για διευ-
κρίνηση των υπόχρεων 
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, 
ατομικών επιχειρήσεων 
– φυσικών προσώπων.

Από τις διατάξεις του άρ-
θρου 16 του Ν.4919/2022 
και τις διατάξεις της Υπουρ-
γικής απόφασης με αριθμό 
44070/28-04-2022 (ΦΕΚ 
Β2226/2022) του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, στο Παράρτημα της 
οποίας υπάρχει αναλυτικός 
πίνακας με όλους τους ΚΑΔ 

που τεκμαίρεται ότι έχουν 
εμπορική δραστηριότη-
τα, καθώς και από τη με 
αριθμό 52871/23.05.2022 
εγκύκλιο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης με θέμα «Παρο-
χή οδηγιών και διευκρινίσε-
ων μετά την ψήφιση του
Ν.4919/2022 αναφορικά 
με 1) τους υπόχρεους εγ-
γραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, 2) τις 
μεταβατικές διατάξεις και 
3) τα νέα Μητρώα», προκύ-
πτουν οι υπόχρεοι εγγρα-
φής στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη 
μας, καθώς και όσους τυ-
χόν από την επαγγελμα-

τική τους δραστηριότητα 
ενδεχομένως να έχουν 
υποχρέωση εγγραφής στο 
Γ.Ε.ΜΗ, να εξετάσουν σχε-
τική υποχρέωσή τους, μόνο 
σύμφωνα με τον ανωτέρω 
νόμο, την ανωτέρω υπουρ-
γική απόφαση καθώς και 
την ανωτέρω εγκύκλιο.

Επιμελητήριο Καβάλας 
Ατομικές επιχειρήσεις υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ
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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

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΣΗΜΑΔΙΑΚΌΣ
Ο Καποδίστριας συνήθιζε να λέει ότι οι ‘επιτροπές’ και η ΄προσωρινότητα’ καταστρέφουν την Ελ-
λάδα.  Για τους πολιτικούς έλεγε ότι είναι καλοί μόνο για να μουτζουρώνουν  τα χαρτιά. Ωστόσο 
του είπαν κάποιοι πως οι περισσότεροι από αυτούς που τον περιτριγυρίζουν είναι ανίκανοι και 
επιδιώκουν μόνο αξιώματα.

‘’Δε πειράζει ’’απάντησε ‘’από το χώμα που έχουμε θα φτιάξουμε τα τσουκάλια μας΄’

Και απευθυνόμενος στους ίδιους αναφώνησε:

‘’Α! Πόσα πλούτη έχει η Ελλάδα μας’’

Έκπληκτοι αυτοί τον ρώτησαν ‘’που είναι;’’

‘’Στα σπλάχνα της γης μας είναι’’ απάντησε.

ΙΣΌΚΡΑΤΗΣ
Μια μέρα παρουσιάστηκε στον περίφημο ρήτορα ένας επι-
πόλαιος και φλύαρος νέος, ο οποίος ήθελε να γίνει μαθη-
τής του.

Ο Ισοκράτης έμεινε για λίγο σκεπτικός και στη συνέχεια 
ζήτησε από τον νέο διπλή αμοιβή.
Ο νέος παραξενεύτηκε και ζήτησε το λόγο.
Ο ρήτορας απάντησε:

‘Τον ένα μισθό τον ζητώ για να σου μάθω να μιλάς και τον 
άλλο για να μάθεις να σωπαίνεις’

8.10.1833. Εκδίδεται διάταγμα περί εισαγωγής της δραχ-
μής ως νομισματικής μονάδας. Παρά τα προβλήματα της 
Ελλάδος, η δραχμή κατέστη περιζήτητο νόμισμα στις γει-
τονικές μας χώρες. Καταργήθηκε με την ένταξή μας στο 
Ευρώ.

10.10.322. πχ Ο ρήτωρ Δημοσθένης αυτοκτονεί εντός του 
Ιερού του Ποσειδώνος στον Πόρο.

12.10.1944. Αρχίζει η αποχώρηση των Γερμανικών δυνά-
μεων από την Αθήνα.

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

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…

Καθημερινά ερχόμαστε 
σε επαφή με γονείς 
που προβληματίζονται 

έντονα για το πως θα μπορέ-
σουν να πείσουν αλλά και να 
βοηθήσουν τα παιδιά τους 
να διαβάζουν σωστά και 
ισορροπημένα. Αυτός είναι 
ένας αρκετά σοβαρός προ-
βληματισμός που θα πρέπει 
να προβληματίζει όχι μόνο 
γονείς και παιδιά αλλά και 
εκπαιδευτικούς. Άλλωστε ο 
ρόλος των εκπαιδευτικών εί-
ναι απόλυτα συμπληρωματι-
κός με αυτόν της οικογένει-
ας, είναι αρκετά υπεύθυνος 
και πολύ πιο σημαντικός από 
όσο πολλοί μπορεί να θεω-
ρούν.

 Για να μπορέσουμε να 
προσεγγίσουμε το θέμα κα-
τάλληλα, θα πρέπει να ξανα-
γίνουμε παιδιά και να κατα-
λάβουμε τις ανάγκες μας και 
τι θα μπορούσε να μας ενερ-
γοποιήσει να αγαπήσουμε τη 
μελέτη και να τη βάλουμε 
ουσιαστικά και αποτελεσμα-
τικά στη ζωή μας.

 Κάνοντας έναν τέτοιο 
συλλογισμό σε συνδυασμό 
με ενημέρωση για αντίστοιχα 
εκπαιδευτικά ζητήματα, ένα 
από τα συμπεράσματα που 
θα μπορούσαμε να καταλή-
ξουμε είναι το εξής:

 Το ουσιαστικό διάβα-
σμα διαφέρει κατα πολύ απο 
μία απλή εικόνα ενός παιδιού 
να μελετά στο γραφείο του, 
δίπλα σε ένα βουνό βιβλί-
ων. Οι ατελείωτες ώρες με-
λέτης ενός μαθήματος, δεν 
αποδεικνύουν οτι ο μαθητής 
διαβάζει ουσιαστικά και απο-
δοτικά. Έχει παρατηρηθεί οτι 
πολλές είναι οι περιπτώσεις 
τέτοιων παιδιών που μαθαί-
νουν τη γνώση επιφανειακά 
και δεν μπορούν να κάνουν 
αναδρομή σε αυτήν την επό-
μενη φορά που θα χρειαστεί 
να την επικαλεστούν. Άρα, 
συνειδητοποιούμε οτι πολλά 
παιδιά δεν αντιλαμβάνονται 
την ουσία του διαβάσματος 
και δεν κατακτούν τη γνώ-
ση είτε γιατί διαβάζουν μεν 
αλλα με λάθος κουλτούρα 
και οι αποδόσεις τους τους 
απογοητεύουν, είτε γιατί δεν 
διαβάζουν επειδή δεν βρί-
σκουν νόημα σε αυτό.

 Είτε ως γονείς, είτε 
ως εκπαιδευτικοί, οφείλουμε 
να μάθουμε στο παιδί να μα-
θαίνει με τον τρόπο που του 
ταιριάζει, να του εξηγήσουμε 
το λόγο που πρέπει να το κά-
νει, να σεβόμαστε τις δυσκο-
λίες και την ιδιοσυγκρασία 
του και να είμαστε ευρηματι-
κοί σε τεχνικές ανακάλυψης 
των δεξιοτήτων του.

Μας ρωτάτε, απαντούμε..

 Η κυρία Κ.Δ ρωτάει: ‘Ο γιός 
μου είναι μαθητής Δημοτικού 
και ‘’μισεί’’ το διάβασμα. Θε-
ωρεί οτι δεν του προσφέρει 
τίποτα και τσακωνόμαστε συ-
νεχώς. Το σχολείο είναι μια 
αγγαρεία για αυτόν και η ενα-

σχόλησή του στο σπίτι με τα 
μαθήματά του είναι μηδαμινή. 
Πως μπορώ να το διαχειρι-
στώ;’

Αγαπητή Κυρία, 

 Στους περισσότερους 
ανήλικους είτε ενήλικους 
δεν αρέσει να ασχολούνται 
με πράγματα που δεν κατα-
λαβαίνουν. Συγκεκριμένα, το 
παιδί δεν πρόκειται να ασχο-
ληθεί με το διάβασμα αν δεν 
συνειδητοποιήσει το λόγο 
που πρέπει να το κάνει. 

 Βασικός στόχος μας 
λοιπόν είναι να πείσουμε το 
παιδί να διαβάσει για να κα-
λυτερεύσει τον εαυτό του και 
όχι για να ικανοποιήσει τους 
γονείς και καθηγητές του για 
να αποφύγουμε την αντιδρα-
στική αυτή συμπεριφορά. 

 Η διαδικασία αυτή 
απαιτεί υπομονή, ενασχόλη-
ση, συζήτηση. Πρέπει να γίνει 
εμβάθυνση στη ψυχοσύνθε-
ση του παιδιού, να ανακαλύ-
ψουμε τι το εκφράζει, να το 
στοχοθετήσουμε, ωστε απο 
μόνο του να καταλάβει οτι το 
διάβασμα είναι η πιο εύκολη, 
τελικά, μέθοδος να πετύχει 
τα δικά του ‘ΘΕΛΩ΄.

Ευχές για επιτυχία.

‘’…Όφείλου-
με να μάθου-
με στο παιδί 
να μαθαίνει 
με τον τρό-
πο που του 
ταιριάζει..’’
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«Η Ουκρανία αποτελεί 
μια προειδοποίηση για 
τους επίδοξους αυτο-
κράτορες», λέει ο Χανς-
Λούκας Κίζερ, επισημαί-
νοντας ότι θα υπάρξει 
διεθνής αντίδραση εάν ο 
Ερντογάν αμφισβητήσει 
με τα όπλα το status quo 
στη ΝΑ Μεσόγειο.

Ο Χανς-Λούκας Κίζερ –
καθηγητής Οθωμανικής 
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
της Ζυρίχης και Νεότερης 
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
του Νιούκαστλ στην Αυ-
στραλία– είναι ένας από 
τους πιο διακεκριμένους 
γνώστες της σύγχρονης 
Τουρκίας. Εχει ερευνήσει 
σε βάθος τη Συνθήκη της 
Λωζάννης, για την οποία 
πρόκειται σύντομα να κυ-
κλοφορήσει βιβλίο. Ηδη το 
2017 το βιβλίο του με τίτλο 
«Talaat Pasha: Father of 
Modern Turkey, Architect 
of Genocide» («Ταλάτ 
Πασά: Πατέρας της Σύγ-
χρονης Τουρκίας, Αρχιτέ-
κτονας της Γενοκτονίας»), 
που κυκλοφόρησε από τις 
εκδόσεις του αμερικανικού 
Πανεπιστημίου Πρίνστον, 
συζητήθηκε αρκετά στους 
ακαδημαϊκούς κύκλους.

Με αφορμή τα 100 χρό-
νια από τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή, ο Χανς-
Λούκας Κίζερ θα μιλήσει 
στις 28 Σεπτεμβρίου στο 
Dukakis Center του ACT – 
Τhe American College of 
Thessaloniki για τη Συν-
θήκη της Λωζάννης και 
τον αποφασιστικό ρόλο 
της στη διαμόρφωση της 
σύγχρονης Τουρκίας. Στη 
συνέντευξή του στην «Κ» 
αναλύει τις ρίζες του τουρ-
κικού εθνικισμού και εξηγεί 
τις αιτίες αλλά και το πιθα-
νό μέλλον της επεκτατικής 
πολιτικής του προέδρου 
Ερντογάν.

– Η Συνθήκη της Λωζάν-
νης αμφισβητείται από 
τον πρόεδρο Ερντογάν. 
Ωστόσο, η Ελλάδα και 
η Δύση δεν έχουν δείξει 

διάθεση να τη διαπραγ-
ματευθούν εκ νέου. Γιατί 
επιμένει;

– Η αμφισβήτηση της Συν-
θήκης της Λωζάννης πη-
γαίνει πίσω στον χρόνο 
και σχετίζεται με τις τουρ-
κο-ισλαμιστικές ρίζες του 
Ερντογάν. Ο πρόεδρος της 
Τουρκίας εκτιμά πολύ τον 
Καντίρ Μισίρογλου (1933-
2019), συγγραφέα ενός 
βιβλίου κατά της Συνθήκης 
της Λωζάννης (σ.σ.: «Λω-
ζάννη: Νίκη ή Ηττα», 1992). 
Ο Μισίρογλου άντλησε τα 
περισσότερα από τα επιχει-
ρήματά του από τα απομνη-
μονεύματα του Ριζά Νουρ, 
εκπροσώπου της Αγκυρας 
στη Λωζάννη. Για να κατα-
νοήσουμε καλύτερα τις ση-
μερινές εξελίξεις θα πρέπει 
να εστιάσουμε στις αρχές 
της δεκαετίας του 1920 και 
στην ίδρυση της Τουρκικής 
Δημοκρατίας, για την οποία 
η Συνθήκη της Λωζάννης 
θεωρείται ως το διεθνές 
«πιστοποιητικό γεννήσε-
ως».

– Με ποιο τρόπο η ίδρυ-
ση του τουρκικού κρά-
τους προσδιορίζει τη 
σημερινή επεκτατική πο-
λιτική της Τουρκίας;

– Κάτω από τη σημαία του 
εθνικισμού, η Δημοκρατία 
με έδρα την Aγκυρα ανα-
δύθηκε μέσα από μια μου-
σουλμανική κοινότητα αντι-
κρουόμενων συμφερόντων. 
Στον πόλεμο για την απο-
κλειστική κυριαρχία στην 
Ανατολία υποστηρίχθηκε 
από τους Μπολσεβίκους. 
Πριν από αυτόν τον πόλεμο 
το δικτατορικό νεοτουρκικό 
κόμμα-κράτος, που κυβερ-
νούσε την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία, είχε χάσει τον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα 
περισσότερα στελέχη στην 
Aγκυρα ήταν πρώην Νεό-
τουρκοι, πολλοί από τους 
οποίους συμμετείχαν σε 
πράξεις γενοκτονίας κατά 
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

– Oλα αυτά διαμόρφω-

σαν συνθήκες που δια-
φοροποιούν την Τουρ-
κία από τη Δύση;

– Από την ίδρυσή του το 
κράτος δεν στηρίχθηκε σε 
κάποιο δημοκρατικό κοινω-
νικό συμβόλαιο. Πρωταρχι-
κή σημασία είχαν η τουρκο-
μουσουλμανική ταυτότητα 
και η πίστη στην κυβέρνη-
ση. Μια δημοκρατική βάση 
συνεννόησης θα είχε κω-
δικοποιηθεί σε ένα συναι-
νετικό, ευρείας αποδοχής, 
σύνταγμα. Χωρίς γερές συ-
νταγματικές βάσεις η εθνι-
κή πολιτική δεν απέκτησε 
πυξίδα και ως εκ τούτου 
παρασύρθηκε σε κρίσεις.

" Χωρίς ειρηνική στρα-
τηγική πυξίδα, μια λα-
ϊκιστική απολυταρχία 
αναζητά τη σωτηρία της 
στην εσωτερική κατα-
στολή και στην επέκταση 
της τουρκο-ισλαμιστικής 
επιρροής."

– Παρ’ όλα αυτά η 
Τουρκία κατόρθωσε 
να διατηρήσει τη συ-
νοχή της. Πώς τα κα-
τάφερε;

– Στη δεκαετία του 
1920, το τουρκικό κρά-
τος επωφελήθηκε από 
την πλούσια, αποκαλού-
μενη «εγκαταλελειμμένη 
(χριστιανική) περιουσία» 
που η Λωζάννη άφησε 
στην Aγκυρα. Μετά τον 
B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
οι δυτικοί θεσμοί έσπευ-
σαν να διασώσουν επα-
νειλημμένως τον νέο 
στρατηγικό εταίρο στις 
επαναλαμβανόμενες οι-
κονομικές κρίσεις του. Η 
Τουρκία εξακολουθούσε 
να μαστίζεται από βία 
και ανελευθερία. Μια 
σχεδόν μόνιμη κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης 
επικρατούσε σε μέρη της 
χώρας. Oμως, ακόμα και 
έτσι, η Συνθήκη της Λω-
ζάννης εξασφάλισε την 

ειρήνη με τους γείτονες 
κατά τον 20ό αιώνα.

– Μπορούμε να πούμε 
ότι ο Ερντογάν έδω-
σε φωνή σε ένα ρεύ-
μα κατά της Λωζάν-
νης που υπάρχει εδώ 
και 100 χρόνια στην 
Τουρκία, αλλά δεν εκ-
φραζόταν;

– Οι ισλαμιστές και οι 
υπερεθνικιστές έχουν 
μετανιώσει εδώ και 
πολύ καιρό για την πιστή 
εφαρμογή του λεγόμε-
νου Εθνικού Συμφώνου 
(σ.σ.: πρόκειται για την 
κεμαλική εκδοχή για τα 
όρια του νέου τουρκι-
κού κράτους, όπως δι-
ατυπώθηκε πριν από τη 
Συνθήκη της Λωζάννης 
και εν πολλοίς, αλλά όχι 
πλήρως, επικυρώθηκε 
στη Λωζάννη). Ηθελαν 
την ενιαία κυριαρχία 
της Αγκυρας όχι μόνο 
σε ολόκληρη τη Μικρά 
Ασία, αλλά και σε γειτο-
νικές περιοχές. Σε αυτό 
το πνεύμα κινείται ο Ερ-
ντογάν, ο οποίος έχει ξε-
περάσει τα «σύνορα της 
Λωζάννης» με πόλεμο 
και εισβολή, ήδη από το 
2016. Η Διάσκεψη της 
Λωζάννης είχε εγκρί-
νει το Εθνικό Σύμφωνο, 
αλλά σε μια μετριοπαθή 
εκδοχή, χωρίς τη Βόρεια 
Συρία και τα περισσότε-
ρα νησιά του Αιγαίου. 
Αν και περήφανος για 
τα επιτεύγματά του στη 
Λωζάννη, ο Νουρ συ-
μπαθούσε τους μαξιμα-
λιστές.

– Δηλαδή ο μαξιμα-
λισμός του 1923, επι-
στρέφει ενόψει των 
εκλογών του 2023…

– Οι εκλογές του 2023 
στην Τουρκία δεν είναι η 

αιτία, αλλά ο καταλύτης 
μιας πιθανώς επιταχυ-
νόμενης και δυναμικής 
αναθεώρησης. Aλλοι 
παράγοντες είναι οι κα-
κές δημοσκοπήσεις, ο 
αστρονομικός πληθωρι-
σμός και η μείωση της 
εμπιστοσύνης της κοι-
νής γνώμης. Η εικόνα 
είναι ξεκάθαρη: Χωρίς 
αληθινά διαπιστευτήρια 
και ειρηνική στρατηγική 
πυξίδα, μια λαϊκιστική 
απολυταρχία αναζητά τη 
σωτηρία της στην εσω-
τερική καταστολή και την 
επέκταση της τουρκο-
ισλαμιστικής επιρροής.

– Προφανώς πιστεύε-
τε ότι η αναθεωρητι-
κή συμπεριφορά της 
Τουρκίας είναι ανε-
ξάρτητη από τον Ερ-
ντογάν και μπορεί να 
συνεχιστεί και μετά 
από αυτόν.

– Βλέπω για άλλη μία 
φορά να αναδύεται η 
χίμαιρα της «Μεγάλης 
Τουρκίας». Οπως και 
κατά τη διάρκεια των 
κρίσεων μετά τη συνταγ-
ματική επανάσταση των 
Νεοτούρκων του 1908, 
η χίμαιρα αυτή υποκα-
θιστά τις πραγματικές 
προτεραιότητες και τις 
προκλήσεις που είναι ο 
δρόμος προς τη δημο-
κρατία, η εσωτερική ει-
ρήνη και ο εκδημοκρατι-
σμός στη Μέση Ανατολή. 
Κατά τα μέσα της δεκαε-
τίας του 2010, η Αγκυρα 
έχασε οριστικά αυτή την 
ευκαιρία. Ο αυταρχικός 
λαϊκισμός έχει αγκαλιά-
σει τον ισλαμισμό και 
τον υπερεθνικισμό. Δυ-
στυχώς βλέπουμε έναν 
ανθυγιεινό εθνικισμό και 
στα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης.

– Με τον Μπάιντεν 
στην Ουάσιγκτον και 
τον Μακρόν στο Παρί-
σι μπορεί ο Ερντογάν 
να έχει πιθανότητες 
επιτυχίας εάν αποφα-
σίσει να αμφισβητήσει 
με τα όπλα το status 
quo στη Νοτιοανατο-
λική Μεσόγειο;

– Η πολεμική ρητορική 
της Aγκυρας και η δη-
μιουργία έντασης είναι 
σε μεγάλο βαθμό για 
εσωτερική κατανάλω-
ση. Από αυτή την άπο-
ψη, το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. 
έχουν επιτρέψει εδώ και 
πολύ καιρό στην Τουρ-
κία να χορεύει μπροστά 
στη μύτη τους. Ωστόσο, 
ο πόλεμος είναι ένας 
πραγματικός κίνδυνος 
όταν υπάρχει ένας αυ-
ταρχικός ηγέτης που 
βρίσκεται με την πλάτη 
στον τοίχο. Το καθεστώς 
στην Αγκυρα έχει περι-
ορίσει μέχρι στιγμής τις 
επιθέσεις του στο εξωτε-
ρικό, σε μέρη όπου είχε 
να αντιμετωπίσει ασθε-
νέστερους αντιπάλους. 
Επί του παρόντος δεν 
υπάρχει καμία ρεαλιστι-
κή πιθανότητα η Τουρκία 
να εμπλακεί επιτυχώς σε 
ένοπλη σύγκρουση κατά 
της Ελλάδας. Οι ηγε-
σίες στην Ουάσιγκτον, 
στο Παρίσι και σε άλλες 
πρωτεύουσες δεν θα δί-
σταζαν να υποστηρίξουν 
την αμυνόμενη πλευρά. 
Η Ουκρανία αποτελεί μια 
προειδοποίηση για τους 
επίδοξους αυτοκράτο-
ρες.

H Δημοκρατία είναι η 
λύση

– Πώς μπορεί να απο-
φορτιστεί η ένταση; 

– Υπάρχει μια δικαιολο-
γημένη ανάγκη για δια-
πραγμάτευση σε ζητή-
ματα που αφορούν την 
Ανατ. Μεσόγειο – από 
τη μετανάστευση και την 
ασφάλεια στα ελληνικά 
νησιά και στην Κύπρο 
έως θέματα οικολογίας 
και δίκαιης κατανομής 
στην εκμετάλλευση των 
πόρων. Είναι καιρός να 
αντιμετωπίσουμε τις 
προκλήσεις της περιοχής 
που υπάρχουν μετά τη 
Λωζάννη. Η δημοκρατία 
είναι το αποφασιστικό 
κριτήριο για διαρκή πρό-
οδο. Σε παγκόσμιο επίπε-
δο βιώνουμε πιο ξεκάθα-
ρα από ποτέ μια πόλωση 
μεταξύ δημοκρατικών 
και αντιδημοκρατικών 
δυνάμεων. Για το δικό 
της μέλλον, η Τουρκία 
πρέπει να ξαναρχίσει 
από εκεί όπου έχασε τα 
ίχνη της Δημοκρατίας 
μετά τα πολλά υποσχό-
μενα βήματα που έκανε 
στις αρχές της δεκαετίας 
του 2000.

Παύλος Παπαδόπουλος

Η αμφισβήτηση της Λωζάννης έχει ρίζες ενός αιώνα
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Το Άλμπουμ της 30χρονης Άννας από την Λεκάνη Καβάλας
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Σοκ έχει προκαλέσει η 
άγρια δολοφονία στην Κα-
βάλα της 31χρονης φωτο-
γράφου Αννα Κ. και του 10 
μηνών μωρού της από τον 
56χρονο κτηνοτρόφο σύ-
ντροφό της ο οποίος στη 
συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ολα δείχνουν ένα έγκλη-
μα προσχεδιασμένο, με τον 
κτηνοτρόφο να παρασέρνει 
στο μαντρί την 31χρονη και 
το μωρό για να τους σκο-
τώσει.

Η 31χρονη ήταν Ελληνο-
γερμανίδα, μεγαλωμένη 
στη Γερμανία, με σπουδές 
σε Γερμανία και Νέα Υόρκη, 
πετυχημένη φωτογράφος 
και γραφίστρια. Πριν έξι 
χρόνια ήρθε στη Λεκάνη, 
το χωριό στο Νέστο για να 
κάνει την πτυχιακή της, ένα 
φωτογραφικό λεύκωμα για 
τον τόπο καταγωγής της. 
Ομως ερωτεύτηκε το μέ-
ρος και την κτηνοτρόφο και 
έμεινε. Ζούσε εδώ και χρό-
νια μαζί με τον κτηνοτρό-
φο ώσπου χώρισαν αφού 
απέκτησαν το παιδί τους, 
ένα αγοράκι 10 μηνών. Από 
την Ιούλιο και μετά από δι-
αφωνίες και καβγάδες βρί-
σκονταν σε διάσταση με τη 
νεαρή με το μωρό να έχει 
μετακομίσει στο σπίτι του 

παππού της.

Αν και την περασμένη Τρί-
τη είχαν το δικαστήριο για 
την επιμέλεια του παιδιού, 
δεν υπήρξε ένταση, σύμ-
φωνα με τον δικηγόρο της, 
ενώ γενικότερα είχε αφήσει 
ελευθερία στο κτηνοτρόφο 
να βλέπει όποτε ήθελε το 
παιδί του.

Αν και ο δικηγόρος του 
θύματος περιέγραψε  έναν 
αδιάφορο άνθρωπο ως 
προς την νεαρή και το 
μωρό τους, την ζήλευε πα-
θολογικά και δεν ήθελε να 
φύγει από το χωριό. Αυ-
τός ενδεχομένως είναι και 
ο λόγος που σκότωσε την 
νεαρή που θεωρούσε κτή-
μα του… Η 31χρονη Αννα 
σκόπευε να μεταβεί στη 
Γερμανία για κάτι διαδικα-
στικά θέματα μετά το θάνα-
το του πατέρα της αλλά θε 
επέστρεφε στο χωριό. Εκεί-
νος όμως θεώρησε ότι θα 
φύγει για πάντα και χθες το 
πρωί έστησε παγίδα στην 
πρώην σύντροφό του και 
το 10 μηνών μωρό τους.

Συγκεκριμένα νωρίς το 
πρωί, πέρασε, πήρε την νε-
αρή με το μωρό από το σπί-
τι τους και πήγαν όλοι μαζί 
στο μαντρί για να παίξουν 

με τα κατσικάκια. Σύμφωνα 
με την μαρτυρία γειτόνισ-
σας η Αννα φοβόταν, της 
ζήτησε πριν φύγει να την 
καλεί κάθε μισή ώρα στο 
τηλέφωνο.

Είναι άγνωστο τι ειπώθη-
κε και αν ειπώθηκε κάτι. Ο 
κτηνοτρόφος ύψωσε την 
καραμπίνα του και σκότω-
σε το παιδί και την Αννα. 
Τους έβαλε δίπλα δίπλα και 
αφού πήρε τηλέφωνο τον 
εξάδελφό του λέγοντάς 
του έλα στο μαντρί γρήγο-
ρα, έβαλε τέλος στη ζωή 
του. Ο εξάδελφος του κτη-
νοτρόφου τους βρήκε και 
τους τρεις νεκρούς μέσα 
στην καλύβα.

**
Η αγριότητα του εγκλή-
ματος σοκάρει.

Αγριο διπλό έγκλημα 
στην Καβάλα -Σοκάρει η 
μαρτυρία του δικηγόρου 
της γραφίστριας
«Το ζευγάρι δεν πήγαινε 
καλά. Συζούσαν, δεν ήταν 
παντρεμένοι, ούτε σύμ-
φωνο συμβίωσης είχαν. 
Γνωρίστηκαν πριν από 4 
χρόνια, όταν η κοπέλα 
είχε έρθει για μια διπλω-
ματική εργασία. Της άρε-
σε το χωριό, ήταν φυσιο-
λάτρης, λάτρευε τα ζώα, 
της άρεσε ο βουκολικός 
τρόπος ζωής εδώ στη 
Λεκάνη Καβάλας, όπου 
είναι και λίγο πρωτόγονα 
τα πράγματα. Προφανώς 
αυτή η αντίφαση την είχε 
εξιτάρει και γοητεύτηκε. 
Τώρα, γοητεύτηκε από 
τον ίδιο; Από τον τρό-
πο ζωής; Τι να σας πω. 
Πάντως, από τον Ιούλιο 
και μετά ήταν χώρια και 
ζούσε με τον παππού 
της στο χωριό» αφηγεί-
ται ο κ. Αποστολίδης στο 

iefimerida.gr, και αποκα-
λύπτει:

«Η γυναίκα είχε δεχθεί 
και άλλη λεκτική απειλή 
πριν από τρεις μήνες που 
χώρισαν, ότι θα σκότωνε 
εκείνη και το μωρό, αν 
έφευγε με το παιδί στη 
Γερμανία. Η γυναίκα δεν 
το κατήγγειλε πουθε-
νά, δυστυχώς». Ωστόσο, 
όπως αφηγείται, μετά 
βελτιώθηκε λίγο η επι-
κοινωνία μεταξύ τους 
σχετικά με το μωρό, ο 
πατέρας έβλεπε όποτε 
ήθελε το παιδί.

Ο δικηγόρος της άτυχης 
κοπέλας διαβεβαιώνει 
ότι δεν ήταν επιθυμία της 
να πάει στη Γερμανία να 
ζήσει, γιατί είχε νοικιάσει 
σπίτι στο χωριό.

«Ήθελε να πάει στη Γερ-
μανία για 15-20 ημέρες, 
για να ρυθμίσει κάποια 
κληρονομικά, γιατί η κο-
πέλα είχε χάσει από νε-
αρή ηλικία τον πατέρα 

και τη γιαγιά της, και θα 
επέστρεφε στο χωριό με 
το μωρό. Δεν είχε καμία 
πρόθεση να μείνει εκεί 
και να αποστερήσει τον 
πατέρα από την επαφή 
με το παιδί του. Αυτό τον 
τρόμαξε φαίνεται, παρότι 
τον είχαμε διαβεβαιώσει 
και προφορικώς και γρα-
πτώς, μάλιστα είχαμε κα-
ταθέσει ενόρκως στο δι-
καστήριο ότι δεν υπήρχε 
τέτοια επιθυμία».

Για να προσθέσει: «Τώρα, 
τι άλλο υπήρχε μέσα στο 
μυαλό του το θολωμένο, 
του ανθρώπου αυτού, ο 
Θεός το ξέρει. Δεν έδει-
χνε τέτοιος άνθρωπος. 
Και προχθές που ήρθε 
στο δικαστήριο δεν έδει-
χνε έξαλλος, νευρικός, 
ούτε φώναζε, φαινόταν 
ένας ήρεμος άνθρωπος. 
Είχαν βέβαια και 25 χρό-
νια διαφορά, δεν είχε και 
τη μόρφωση, ένας απλός 
λαϊκός κτηνοτρόφος 
ήταν, η κοπέλα είχε δύο 
πτυχία, όλα παίζουν τον 

ρόλο τους».
Δεν πήγε ο ίδιος τη γυ-
ναίκα του στο μαιευτή-
ριο να γεννήσει -Έστει-
λε φίλο του, γιατί… είχε 
δουλειά στα κατσίκια

Ερωτηθείς για το λόγο 
που συνέβη το φονικό, 
ο δικηγόρος της 31χρο-
νης απάντησε: «Η πιθανή 
εξήγηση που μπορώ να 
δώσω είναι ότι ο φόβος 
τού όπλισε το χέρι. Πα-
ρότι δεν καιγόταν από 
αγάπη ούτε για το βρέ-
φος ούτε για την κοπέ-
λα. Αυτό το απέδειξε την 
ημέρα που γέννησε η γυ-
ναίκα. Δεν την πήγε στο 
μαιευτήριο όταν έσπα-
σαν τα νερά, ένας φίλος 
του την πήγε. Ούτε την 
επισκέφθηκε, γιατί είχε 
δουλειά στα κατσίκια, 
όπως είχε πει».

**

ΠΟΡΙΣΜΑ - ΣΟΚ
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ
Αποκαλύψεις-σοκ για το έγκλημα στην Καβάλα: 
Πώς ο κτηνοτρόφος έστησε παγίδα θανάτου στην Αννα και το μωρό

Σοκάρει το πόρισμα του 
ιατροδικαστή μετά την 
εξέταση των θυμάτων, 
αλλά και του αυτόχειρα 
δράστη στο φονικό της 
Καβάλας.

Ενδεικτικό είναι πως ο δρά-
στης τους εκτέλεσε πισώ-
πλατα. Στη σορό του μω-
ρού βρέθηκαν 10 σκάγια, 
ενώ στης μητέρας έξι

Πυροβόλησε πισώπλατα 
την 31χρονη και το μωρό
Σύμφωνα με το Voria.gr 
η ιατροδικαστική εξέταση 
από τον Νίκο Κιφνίδη έδει-
ξε ότι ο δράστης φέρεται 
αρχικά να πυροβόλησε το 
μωρό, το οποίο είχε τοπο-
θετήσει στο έδαφος, πισώ-
πλατα και αριστερά, μπρο-
στά στα μάτια της έντρομης 
μητέρας του. Μάλιστα 
αναφέρεται ότι ο δράστης 

πυροβόλησε το παιδί του 
με το μονόκαννο όπλο του 
και χρησιμοποίησε σκάγια 
για πουλιά. Ο θάνατος του 
μωρού ήταν ακαριαίος, ενώ 
βρέθηκαν στο σώμα του 10 
σκάγια.

Στη συνέχεια, ο δράστης 
ξαναγέμισε το όπλο του και 
αυτή τη φορά με δράμια, 
δηλαδή σκάγια που σκοτώ-
νουν αγριογούρουνα, και 
πυροβόλησε πάλι πισώπλα-
τα την πρώην σύντροφό 
του, την Άννα. Η γυναίκα 
βρήκε ακαραίο θάνατο κα-
θώς τρυπήθηκαν τα πνευ-
μόνια, η καρδιά της και μέ-
ρος του συκωτιού της. Στη 
σορό της γυναίκας βρέθη-
καν 6 δράμια.

Δυο φορές αυτοπυροβο-
λήθηκε ο δράστης

Όταν τελικά ο 56χρονος 
δράστης έστρεψε το όπλο 
στην καρδιά του, η πρώτη 
του προσπάθεια να αυτο-
κτονήσει απέτυχε, καθώς 
φαίνεται πως γλίστρησε το 
όπλο από τα χέρια του. Ο 
56χρονος αυτοπυρολήθηκε 
πρώτα λοξά, από τα δεξιά 
προς τα αριστερά, με απο-
τέλεσμα να σπάσει μερικά 
πλευρά του, χωρίς όμως 
να προκαλέσει τον θάνατό 
του. Ο δράστης τότε έβαλε 
νέα σφαίρα στο όπλο και 
αυτήν τη φορά έβαλε στο 
στόμα του την κάννη και 
πυροβόλησε, με αποτέλε-
σμα να βρει ακαριαίο θάνα-
το, καθώς κατακερμάτισε 
τον εγκέφαλό του.

Πυροβόλησε πισώπλατα το μωρό και την 31χρονη -Σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικαστή
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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

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
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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
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  FOOD SHOP ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΥΝ.  ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΡΟΥΧΑ ΕΣΤΙΑΣΗ

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

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

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

Ο αγαπημένος μας chef για αυτήν την εβδομάδα προτείνει:

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
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SOCIAL MEDIA & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 5ο)

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.  

Hashtag Campaigns 

Ένας αποτελεσματικός 
τρόπος για παραγωγή 
user generated content 
είναι η branded καμπάνια 

με hashtags. Τα hashtags 
είναι μια καλή ευκαιρία 
για αναγνωρισιμότητα και 
branding ειδικά όταν χρη-
σιμοποιούνται από τους 
χρήστες τους ίδιους.  
Τα hashtags βοηθούν το 
χρήστη να μάθει για την 
επιχείρησή σας και για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να 
είναι στοχευμένα στην το-
ποθεσία, τον κλάδο ή τις 
ενέργειες που τρέχει η επι-
χείρηση. 

Stories 

Τα Instagram Stories απο-
τελούν ένα διαδραστικό 
μέσο προσέλκυσης της 
προσοχής που χρησιμοποι-
ούν συχνά οι επιχειρήσεις. 
Αποτελούν πλέον αναπό-
σπαστο κομμάτι της στρα-
τηγικής στο Instagram.  

Μέσα από αυτά οι επιχει-
ρήσεις μπορούν να προ-
βάλλουν τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες τους, να πουν 
μια ιστορία γύρω από το 
brand αλλά και να μοιρα-
στούν θετικές κριτικές πε-
λατών. Επίσης, μπορούν 
να ενισχύσουν σημαντικά 
τη σχέση των πελατών με 
την εταιρία διενεργώντας 
δημοσκοπήσεις, κουίζ και 
ερωτήσεις.  

Παρακάτω έχουμε κατα-
γράψει μερικά tips για πε-
ρισσότερα views και αλλη-
λεπίδραση: 

1. Χρησιμοποίηση hashtags 
για ακόμα μεγαλύτερη απή-
χηση 
2. Συνεργασία με άλλα 
brands και influencers στο 
Instagram  
3. Repost περιεχόμενο που 
έχουν ανεβάσει οι χρήστες 
(UGC) 
4. Δημιουργικά stories με 
κίνηση (animation) 

5. Διεξαγωγή Polls ενθαρ-
ρύνοντας τους χρήστες να 
συμμετέχουν 
6. Shoppable Instagram 
Stories με ετικέτες προιό-
ντων!     
 
Channel Creation  

Το πρώτο βήμα για την πα-
ρουσία μας στο YouTube 
είναι η δημιουργία του κα-
ναλιού μας. Αρχικά το μόνο 
που πρέπει να έχουμε είναι 
ένα Google account.  Έπει-
τα στο YouTube.com, και 
πάνω δεξιά κλικάρουμε το 
Google Avatar, επιλέγουμε 
το “Δημιουργία Καναλιού” 
και επιλέγετε την δημι-
ουργία με προσαρμοσμένο 
όνομα, για να χρησιμοποιή-
σετε το όνομα της επιχείρη-
σής σας.  Έτσι έχου-μ ε 
μόλις δημιουργήσει τ ο 
YouTube κανάλι μας! 

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 διαβάσετε όλα τα νέα 
για την τεχνολογία αλλά 
και τα άρθρα στο site: 
www.enanews.gr   και στην 
κατηγορία: 

Οικονομία ->Τεχνολογία.

Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ.
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής
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Μέτιος και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ποια θέματα έθεσαν οι 
εκπρόσωποι όλων των 
Περιφερειακών Ενοτή-
των της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης

Σύσκεψη για όλα τα θέμα-
τα που απασχολούν τους 
κτηνοτρόφους της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης πραγ-
ματοποιήσαμε την Τετάρτη 
28 Σεπτεμβρίου 2022 στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων στην 
Αθήνα, υπό τον Υπουργό 
Γιώργο Γεωργαντά και πα-

ρουσία της  Γενική Γραμμα-
τέως Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Χριστιάνας 
Καλογήρου.

Εκπρόσωποι των Συλλό-
γων όλων των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων της 
Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης έθεσαν τα 
βασικά θέματα που τους 
απασχολούν, μεταξύ των 
οποίων η νέα ΚΑΠ, η κα-
τανομή των βοσκοτόπων, 
η ενίσχυση για ζωοτρο-
φές, οι ελληνοποιήσεις 

σε κρέας και γάλα και οι 
εκκρεμότητες ενισχύσε-
ων ΟΠΕΚΕΠΕ παλαιοτέ-
ρων ετών.

Ο Υπουργός έδωσε δι-
ευκρινίσεις για τα ζητή-
ματα που τέθηκαν και 
υποσχέθηκε ότι θα γίνει 
αναλυτική παρουσίαση 
της νέας ΚΑΠ στην Περι-
φέρεια. «Τα δίκαια αιτή-
ματα των κτηνοτρόφων 
μας είναι απαραίτητο να 
βρουν λύσεις», δήλωσε ο 
κ. Μέτιος.

Σιγουρεύει το σχέδιο για προκαταβολή του τσεκ 20 
Οκτωβρίου, εντός ημερών ότι απέμεινε από το 2021

Μήνας πληρωμών για 
τους αγρότες, κατά το 
σύνηθες, ο Οκτώβριος, 
αρχής γενομένης από 
την επόμενη εβδομά-
δα με την εξόφληση 
της ενιαίας ενίσχυσης 
και των προγραμμάτων 
της περσινής χρονιάς, 
σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες. Μαζί αναμένεται 
να πληρωθεί και η δημο-
σιονομική πειθαρχία του 
2021 περί τα 16 με 17 
εκατ. ευρώ.

Ελένη Δούσκα
Agronews

Από ‘κει και πέρα, το βάρος 
πέφτει στην πίστωση της 
προκαταβολής του τσεκ, με 
τους αρμόδιους να έχουν 
διαρρεύσει πληρωμή περί 
τις 20 Οκτωβρίου και στόχο 
πριν την έκθεση Agrotica, 
κάτι που τεχνικά θεωρείται 
εφικτό, μόλις «τρέξουν» οι 
απαραίτητοι διασταυρωτι-
κοί έλεγχοι από τους διοι-
κητικούς του Οργανισμού 
Πληρωμών.

Εκεί που υπάρχει «θέμα» 
είναι στο ζήτημα των μετα-
βιβάσεων. Οι πληροφορί-
ες αναφέρουν ότι δεν έχει 
γίνει ακόμα η απαραίτητη 
επεξεργασία και όπως είναι 
η κατάσταση των δηλώ-
σεων μέχρι τώρα, υπάρχει 
κίνδυνος να μην πληρωθεί 
μεγάλο μέρος των μεταβι-
βάσεων με την προκαταβο-
λή. Μέχρι τουλάχιστον την 
ώρα που γράφονταν αυτές 
οι γραμμές δεν υπήρχαν 
ακόμα τα αποτελέσματα 
των αιτήσεων μεταβίβασης 
δικαιωμάτων ενιαίας ενί-
σχυσης του 2022. Ωστόσο 
αυτοί που γνωρίζουν, λένε 
ότι μόλις βγουν οι σχετικές 
πράξεις και μάθουν οι πα-
ραγωγοί που είχαν υποβάλ-
λει αίτηση, αν έγινε δεκτή η 
μεταβίβαση δικαιωμάτων ή 
όχι, προκειμένου να μπο-
ρέσουν -αν χρειαστεί- να 
προσκομίσουν συμπλη-
ρωματικά δικαιολογητικά, 
τότε δεν αποκλείεται να 

βγουν οι χρόνοι και τελικά 
να μην «ξεμείνουν» για την 
εξόφληση του Δεκεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, με την πί-
στωση των 35,7 εκατ. ευρώ 
στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων Νέων Αγροτών 
στις περιφέρειες Αττικής, 
Πελοποννήσου και Ιονίου 
ολοκληρώνεται η διαδικα-
σία πληρωμής της πρώτης 
δόσης στους ενταγμένους 
του προγράμματος, ενώ 
πλέον ενστάσεις ξεκινούν 
γύρω στα μέσα Οκτωβρίου.

Με 35,7 εκατ. κλείνει 
η πρώτη δόση Νέων, 
Οκτώβριο οι εν δυνάμει

Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά 
την ολοκλήρωση των προ-
βλεπόμενων ελέγχων από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες 
των Περιφερειών Αττικής, 
Πελοποννήσου και Ιονίων 
Νήσων, 1.379 δικαιούχοι 
θα πληρωθούν συνολικά 
35.729.750 ευρώ.

Ανά περιφέρεια, έγιναν 
οι εξής πληρωμές:

Στην Περιφέρεια Αττικής σε 
131 δικαιούχους καταβλή-
θηκαν 3.330.250 ευρώ
Στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου σε 1.099 δι-
καιούχους καταβλήθηκαν 
28.399.000 ευρώ
Στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων σε 149 δικαιούχους 
καταβλήθηκαν 4.000.500 
ευρώ
Με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας πληρωμής 
της πρώτης δόσης, πλέ-
ον παίρνουν σειρά οι εν 
δυνάμει δικαιούχοι και οι 
δικαιωμένοι από τις εν-
στάσεις. Το ζήτημα  είναι η 
ταχύτητα με την οποία θα 
πραγματοποιηθεί η αξιο-
λόγηση, ενώ σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ, αναμένεται 
ξανά οι 8 περιφέρειες που 
πλήρωσαν πρώτες την α’ 
δόση, να προηγηθούν στην 
πληρωμή. Το ρεαλιστικό 
σενάριο είναι να έχει ολο-

κληρωθεί η διαδικασία μέ-
χρι τα μέσα του Οκτωβρίου 
ώστε να μπορέσουν μετά 
να γίνουν οι πιστώσεις. 
Δεν είναι βέβαια απαραίτη-
το να γίνουν ταυτόχρονα, 
καθώς ίσως, προηγηθούν 
είτε οι πληρωμές των δι-
καιωμένων ενστάσεων είτε 
οι αιτήσεις των εν δυνάμει 
δικαιούχων. Στις υπόλοιπες 
5 Περιφέρειες οι σχετι-
κές πληρωμές, αναμένεται 
να ολοκληρωθούν έως το 
Νοέμβριο. Κοντά στα 100 
εκατ. ευρώ υπολογίζεται το 
ποσό που «χρωστά» ακόμη 
το πρόγραμμα Νέων Αγρο-
τών.

Χωρίς την αμειψισπορά 
στη νέα σεζόν οι αρο-
τραίες

Την εξαίρεση από την υπο-
χρέωση αμειψισποράς και 
αγρανάπαυσης που αφορά 
τη λήψη του τσεκ το 2023, 
προβλέπει εγκύκλιος του 
ΥΠΑΑΤ, που αφορά τις αρο-
τραίες εκτάσεις άνω των 
100 στρεμμάτων, ωστόσο 
όπως φαίνεται, οι παραγω-
γοί που θα χρησιμοποιή-
σουν την «παρέκκλιση» θα 
αποκλειστούν από ορισμέ-
να πριμ πρασινίσματος.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος 
λέει ότι για το έτος υπο-
βολής αιτήσεων ΟΣΔΕ 
2023, οι δικαιούχοι άμε-
σων ενισχύσεων δύνανται: 
α) να μην εφαρμόσουν την 
αμειψισπορά όπως περι-
γράφεται στο ΚΓΠΚ 7 ή/και 
β) να μην εφαρμόσουν την 
πρώτη απαίτηση του ΚΓΠΚ 
8 όσον αφορά τη γη υπό 
αγρανάπαυση. Στις εκτά-
σεις αυτές δεν επιτρέπεται 
η καλλιέργεια αραβόσιτου, 
σπόρων σόγιας ή πρεμνο-
φυών δασών μικρού πε-
ρίτροπου χρόνου (επίσπο-
ρες).

Το παραπάνω αφορά τη 
λήψη της βασικής ενίσχυ-
σης (τσεκ) μόνο για το 
2023. Παρακάτω όμως η 
εγκύκλιος λέει πως η παρα-

πάνω παρέκκλιση δεν δύ-
ναται να εφαρμοστεί από 
όσους θέλουν να λάβουν 
ορισμένες ενισχύσεις από 
το πρασίνισμα. Συγκεκρι-
μένα αναφέρεται ότι: «Επι-
σημαίνεται ότι, οι ανωτέρω 
παρεκκλίσεις, δεν εφαρ-
μόζονται στις περιπτώσεις 
που οι δικαιούχοι επιλέξουν 
να εφαρμόσουν οικολογικά 
προγράμματα του άρθρου 
31 ή/και γεωργοπεριβαλ-
λοντικές, κλιματικές και άλ-
λες δεσμεύσεις διαχείρισης 
του άρθρου 70 του Καν. 
(ΕΕ) 2021/2115, όταν οι 
δεσμεύσεις των παρεμβά-
σεων αυτών υπερβαίνουν 
τις απαιτήσεις του ΚΓΠΚ 7 

ή την πρώτη απαίτηση του 
ΚΓΠΚ 8».

Με τροπολογία αποζημι-
ώσεις για χαλάζι Ιουνίου

Ανοίγει ο δρόμος για να 
δοθούν προκαταβολές 
στους παραγωγούς που εί-
χαν ζημιές τις καλλιέργειές 
τους από τις χαλαζοπτώ-
σεις στα τέλη του περασμέ-
νου Ιουνίου, καθώς στις 29 
Σεπτεμβρίου ψηφίστηκε 
στη Βουλή σχετική τρο-
πολογία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Με 
το νομοθέτημα αυτό, όπως 
είπε ο Γιώργος Γεωργαντάς 
στη ραδιοφωνική συχνότη-

τα του Flash 99,4, «ανά-
βει το πράσινο φως» προς 
τον ΕΛΓΑ, ώστε να βάλει 
τη διαδικασία στις ράγες 
και εντός τριμήνου να πι-
στωθούν οι προκαταβολές 
στους δικαιούχους. «Αφορά 
ζημιές στις περιφερειακές 
ενότητες Καβάλας, Ξάνθης, 
Σερρών, Θεσσαλονίκης, 
Κιλκίς και Πέλλας», ανέφε-
ρε ο υπουργός και διευκρί-
νισε πως «σε ένα τρίμηνο 
θα έχουν δοθεί τα χρήμα-
τα». Υπάρχουν, βέβαια και 
πληροφορίες που κάνουν 
λόγο για πληρωμή μέχρι τα 
μέσα Οκτωβρίου.



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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  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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Θάσος 
Επιτέθηκαν σε επαγγελματία με σιδηρολοστό και του 
έκλεψαν 35.000 ευρώ!

Άγνωστος δράστης επι-
τέθηκε σε επαγγελμα-
τία και τον λήστεψε το 
βράδυ της Πέμπτης 29 
Σεπτεμβρίου στα Λιμε-
νάρια της Θάσου.

Σύμφωνα με πληροφορί-
ες το θύμα κατευθυνόταν 
με δίκυκλο στο σπίτι του. 
Ο δράστης του είχε στήσει 

καρτέρι έξω από το σπίτι 
και με το αυτοκίνητό του, 
του έκλεισε τον δρόμο.

Στη συνέχεια τον χτύπησε 
στο κεφάλι και στο σώμα 
με σιδηρολοστό και του άρ-
παξε περίπου 35.000 ευρώ.

Καβάλα
Εξιχνιάσθηκε η υπόθεση κλοπής ηλικιωμένου στην 
κεντρική πλατεία

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση 
εξαπάτησης και κλοπής 
σε βάρος ηλικιωμένων 
στην κεντρική πλατεία 
της Καβάλας.

Σύμφωνα με τη δικογρα-
φία δύο ανήλικοι έπιασαν 
τη συζήτηση σε ηλικιωμένο 
άντρα και χωρίς αυτός να 
το καταλάβει του πήραν το 
πορτοφόλι.  Μέσα σε αυτό 

υπήρχανε δύο πιστωτικές 
κάρτες και σημειωμάτα των 
pin καρτών. Οι δράστες προ-
έβησαν σε ανάληψη 820 
ευρώ από το λογαριασμό 
του ηλικιωμένου καθώς και 
στην αγορά ενδυμάτων από 
κατάστημα.

Νέα στοιχεία για τον άδικο θάνατο του 35χρονου από τον 
ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη

Στο «φως» έρχονται 
α ν α τ ρ ι χ ι α σ τ ι κ έ ς 
λεπτομέρειες για 
τον τραγικό θάνατο 
35χρονου άντρα στην 
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η 
τον περασμένο Μάιο, 
όταν πολτοποιήθηκε 
από ρομποτικό κάδο 
σκουπιδιών.

Η οικογένεια του 35χρονου 
Δημήτρη αναζητά 
απαντήσεις και δικαίωση 
για τον χαμό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει 
ξεκινήσει η προανακριτική 
διαδικασία.

Ληστεία στα Αμισιανά της Καβάλας
Ηλικιωμένη κλειδώθηκε στην τουαλέτα

Ληστεία πραγματοποιή-
θηκε τις πρώτες πρωινές 
ώρες της Παρασκευης 30 
Σεπτεμβριου στα αμισια-
νά της Καβάλας καθώς 
δύο άντρες που φορού-
σαν κουκούλες εισέβαλαν 
σε κατοικία μέσα στην 
οποία βρισκόταν η ηλικι-
ωμένη γυναίκα.

Η γυναίκα για να τους απο-
φύγει κλειδώθηκε στην του-
αλέτα ενώ οι δράστες φεύ-
γοντας αφαίρεσαν και πήραν 
μαζί τους  το χρηματοκιβώ-
τιο που βρήκα στο σπίτι.
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Ικανοποίησε τον φίλα-
θλο κόσμο που έδωσε 
το παρών στο Ενωσια-
κό Γήπεδο στα Αμισιανά 
ο Α.Ο Καβάλα, καθώς 
επικράτησε με 3-2 του 
Απόλλωνα Παραλιμνίου 
σε ένα χορταστικό φιλικό 

παιχνίδι.

Το σκορ άνοιξε στο 4’ 
της αναμέτρησης όταν ο 
Σαλπιγγίδης έγινε απο-
δέκτης της μπάλας μετά 
από γύρισμα του Μπα-
τσαρά, και εκτέλεσε τον 

Νομικό από το ύψος του 
πέναλτι.

Οι φιλοξενούμενοι ισο-
φάρισαν στο 34’ με τον 
Ελέζι, ο οποίος έγινε 
κάτοχος της μπάλας, 
όταν εκμεταλλεύτηκε το 
επικίνδυνο γύρισμα του 
– συνολικά θετικού και 
στην σημερινή αναμέ-
τρηση – Μπιμπισίδη στον 
Σταθάκη, με τον 25χρονο 
μεσοεπιθετικό να περνά 
και τον τερματοφύλακα 
των «αργοναυτών» και 
να εκτελεί σε κενή εστία 
για την ισοφάριση.

Στα πρώτα λεπτά της 
επανάληψης ο ΑΟΚ 

«πήρε» και πάλι «κεφάλι» 
στο σκορ, όταν ο Μπιμπι-
σίδης γύρισε από την τε-
λική γραμμή στο πέναλτι 
και ο Ρουμπιές εκτέλεσε 
για το 2-1.

Ο Απόλλωνας ισοφάρισε 
εκ νέου λίγα λεπτά αρ-
γότερα, όταν ο Γκέκας 
με εξ επαφής προβολή 
κατάφερε να νικήσει τον 
Σταθάκη.

Στο 74’ οι «αργοναύτες» 
κέρδισαν πέναλτι, το 
οποίο μέτετρεψε σε γκολ 
ο Ιορδανίδης ώστε να 
γραφτεί το τελικό 3-2.

Τα γκολ: Σαλπιγγίδης 

4’, Ρουμπιές 51’, Ιορδα-
νίδης 74’/ Ελέζι 34’, Γκέ-
κας 61’

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ

Α.Ο Καβάλα (Αγγελί-
δης): Σταθάκης, Δημη-
τρακούδης, Μπατσαράς, 
Βασιλόπουλος, Μπιμπι-
σίδης, Pavlov, Ρουμπιές, 
Κατσέτης, Σαλπιγγίδης, 
Ιορδανίδης, Καρακώ-
στας.

Ως αλλαγές αγωνί-
στηκαν: Παπαποστό-
λου, Βαλιούτης, Χωρι-
νός, Παπαδόπουλος, 
Γερογιάννης, Πετράκης, 

Μαγκαφίνης, Γιαννάκος, 
Θαλασσινός.

Απόλλων Παραλιμνί-
ου (Καραμπετάκης): 
Νομικός, Παπαδόπου-
λος, Τσομαχασβίλι, Κου-
τζαβασίλης, Γκούμας, 
Γεωργιάδης, Καρυοφύλ-
λης, Γκέκας, Ελέζι, Λιά-
ρας, Τζαμπέγια.

Ως αλλαγές αγωνί-
στηκαν: Θεοδωρίδης, 
Καρατλίδης, Κιουτσε-
κτσίδης, Μαλανδρής, 
Γάκης, Γκαϊτατζάκης, 
Κωνσταντινίδης, Ζιάκας, 
Μπόμπορας.

Α.Ο Καβάλα 
Φιλική νίκη επί του Απόλλωνα Παραλιμνίου

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Δεν αποτελεί έκπληξη, 
παρ όλα αυτά ο ΑΟΚ 
επισημοποίησε πριν λίγη 
ώρα την έναρξη συνερ-
γασίας με τον νεαρό 
αμυντικό Γιώργο Γερογι-
άννη.

Ο 23χρονος κεντρικός 
αμυντικός έχει φορέσει 
ξανα την φανέλα της Κα-

βάλας την σεζόν 2020-
2021 στην Football 
League, όπου και πραγ-
ματοποίησε μια συμμε-
τοχή.

Πλέον επιστρέφει στον 
ΑΟΚ μετά από μια σεζόν 
στην Α’ Κατηγορία της 
ΕΠΣ Καβάλας με την φα-
νέλα της Αναγέννησης 
Λιμεναρίων.

Θυμίζουμε πως ο ΑΟΚ 
μέχρι τώρα έχει ανα-
κοινώσει πως στο ρό-
στερ των «αργοναυτών» 
αγωνίζονται οι, Κωνστα-
ντίνος Παπαποστόλου, 
Τάσος Μαγκαφίνης, Χρή-
στος Καρακώστας, Ορέ-
στης Μπατσαράς, Χρή-
στος Σιαματάς, Τάσος 

Παπαδόπουλος,Αντώνης 
Πετράκης, Κώστας Σαλ-
πιγγίδης, Δημήτρης Δη-
μητρακούδης, Στέφανος 
Βασιλόπουλος, Γιώργος 
Ρουμπιές, Αργύρης Μπα-
ρέττας, Γιώργος Ιορδα-
νίδης, Paul Κατσέτης, 
Plamen Pavlov, Γιώργος 
Μπιμπισίδης, Στάθης Κα-
γκελίδης, Παναγιώτης 
Σταθάκης και Χρήστος 
Βαφειάδης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ

«Ο Α.Ο Καβάλα, βρίσκε-
ται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την επι-
στροφή του Γιώργου Γε-
ρογιάννη.

Ο νεαρός αμυτνικός επι-
στρέφει στην ομάδα μας 
μετά από μια σεζόν στην 
Α’ Κατηγορία της ΕΠΣ 
Καβάλας με την φανέλα 
της Αναγέννησης Λιμε-
ναρίων.

Ο 23χρονος ποδοσφαι-
ριστής θεωρείται ένα 
από τα μεγαλύτερα τα-
λέντα του νησιού της 
Θάσου και έχει κεντρίσει 
το ενδιαφέρον αρκετών 
συλλόγων στην ευρύτε-
ρη περιοχή.

Γιώργο καλώς επέστρε-
ψες στην Καβάλα και 
στην μεγάλη “γαλανό-
λευκη” οικογένεια του 
ΑΟΚ.»

Α.Ο Καβάλα 
Ανακοινώθηκε και ο Γιώργος Γερογιάννης

Εκτός συνέχειας από 
το Κύπελλο Ελλάδος 
έμεινε ο Βύρωνας Κα-
βάλας που γνώρισε 
εντός έδρας την ήττα 
από την Παναχαϊκή με 
σκορ 0-5.

Παρά την ήττα ο φίλα-
θλος κόσμος της Καβά-
λας βρέθηκε στο πλευρό 
των παικτών του Βύρω-

να μέχρι το τελευταίο λε-
πτό της λήξης.

Τα γκολ για την ομάδα 
της Παναχαϊκής πέτυχαν 
οι Χαντί, Κέρι, Π Καρα-
κλάιτς, Ν. Καρακλάιτς 
Μπρουλλάκης.

Αξίζει να σημειωθεί στο 
48ο λεπτό αποβλήθη-
κε από τον Βύρωνα με 

απευθείας κόκκινη κάρτα 
ο Καρίπογλου.

Συνθέσεις των δύο 
ομάδων : 

Βύρων Καβάλας (Κα-
ζεπίδης) : Αθανασίου, 
Μαυρογιάννης, Καρίπο-
γλου, Ναουμίδης, Του-
μανίδης, Γκατζολάρι, 
Χατζόπουλος, Ιβανίδης, 

Παντελίδης, Πτηνόπου-
λος, Δερμιτζάκης

Παναχαϊκή (Παπαδό-
πουλος) : Θεοδωρά-
κης, Στεργίδης, Λαρέα, 
Τσακμπάκης, Λιποράτσε, 
Κωνσταντακόπουλος, 
Μπρουλλάκης, Χαντί, 
Κέρι, Αλεξόπουλος, Κα-
ρακλάϊτς Π.

Κύπελλο Ελλάδος
Βύρωνας Καβάλας – Παναχαϊκή 0-5

Την απόκτηση ακόμη 
ενός νεαρού, ταλαντού-
χου ποδοσφαιριστή ανα-
κοίνωσε ο Α.Ο Καβάλα.

Συγκεκριμένα, στο ρό-
στερ του Γιώργου Αγγε-
λίδη ανήκει πλέον και ο 
Γιώργος Μανίσογλου ο 
οποίος πέρυσι αγωνιζό-
ταν στον Α’ Όμιλο της 
Super League 2 με την 

φανέλα του Α.Ο Τρίκαλα.

Ο 20χρονος δεξιός μπακ, 
ξεκίνησε από τις υπο-
δομές του Α.Ο Ξάνθη, 
με τον οποίο συμμετεί-
χε και στο πρωτάθλημα 
Νέων της Super League 
ενώ πριν την Θεσσαλική 
ομάδα είχε αγωνιστεί με 
μορφή δανεισμού και 
στον Αλμωπό Αριδαίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως 
έχει υπάρξει και Διεθνής 
με τις Εθνικές ομάδες 
Κ16 και Κ17.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ

«Ο Α.Ο Καβάλα, βρί-
σκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την 
έναρξη συνεργασίας με 

τον Γιώργο Μανίσογλου.

Ο 20χρονος δεξιός οπι-
σθοφύλακας, με κατα-
γωγή από την Χρυσού-
πολη, την περσινή σεζόν 
αγωνίστηκε στο πρωτά-
θλημα της Super League 
2 με την φανέλα του Α.Ο 
Τρίκαλα.

Αξίζει να σημειωθεί πως 

στο παρελθόν έχει πραγ-
ματοποιήσει 13 εμφανί-
σεις με τις Εθνικές ομά-
δες Κ16 και Κ17.

Γιώργο καλώς ήρθες 
στην Καβάλα και στην 
μεγάλη “γαλανόλευκη” 
οικογένεια του ΑΟΚ.»

Α.Ο Καβάλα 
Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Γιώργου Μανίσογλου



Η Γενική Συνέλευση της 
ΕΠΟ ψήφισε κατά πλειοψη-
φία τη αναστολή των Ερα-
σιτεχνικών Πρωταθλημά-
των, όπως αναμενόταν να 
συμβεί λόγω της επιρροής 
του Μητρώου των Σωμα-
τείων σε αυτά.

Με αφορμή το θέμα και το 
πρόβλημα του Μητρώου 
των Σωματείων η Γ.Σ. της 
ΕΠΟ κλήθηκε να ψηφίσει 
σε τρία διαφορετικά σκέλη:

Α’ πρόταση: Διακο-
πή των Ερασιτεχνικών 

Πρωταθλημάτων.
Β’ επισήμανση: Παροχή 
εξουσιοδότησης στη Γ.Σ. 
της ΕΠΟ ώστε εάν αλλά-
ξουν οι συνθήκες με το 
Μητρώο να συνεχίσουν.

Γ’ πρόταση: Αναστολή 
ιδιότητας Μέλους σε 
όποια ΕΠΣ πάει κόντρα 
στην πλειοψηφία.

Στην ψηφοφορία άπαντες 
ψήφισαν θετικά εκτός από 
πέντε ομάδες και τρεις ΕΠΣ.

Τελικός απολογισμός: 57 

ΝΑΙ, 4 ΟΧΙ, 4 ΛΕΥΚΑ.

Για την ιστοριά η μόνη ΠΑΕ 
που ψήφισε αρνητικά ήταν 
ο Ολυμπιακός ενώ λευκό 
«έριξαν» οι ΠΑΕ, Αστέρας 
Τρίπολης, Λαμία, Βόλος 
ΝΠΣ και Ιωνικός.

Οι ΕΠΣ που ψήφισαν αρνη-
τικά ήταν οι, Ηλείας, Λακω-
νίας, Πειραιά και η ΕΠΣ Σά-
λας η οποία ψήφισε “ΝΑΙ” 
αλλά με την υποσημείωση 
να γίνουν τα δικά της Πρω-
ταθλήματα.

info@enachannel.gr24 ΑΝΑΛΥΤΗΣ Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΟ 
Αναστολή Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων σεζόν 
2022-2023 μέχρι νεωτέρας

Ο Διογένης Γοργόνης 
(1,95 – 24 ετών) αποτε-
λεί έναν από τους ποιο-
τικότερους γκαρντ που 
ήταν ελεύθεροι, με τον 
Καβαλιώτη αθλητή να 
βρίσκει το επόμενο σταθ-
μό της καριέρας του.

Ο 24χρονος γκαρντ προπο-
νείται εδώ και αρκετό και-
ρό με το Ψυχικό, και πλέον 
δείχνει να βρήκε την χρυσή 

τομή, και να υπογράψει 
συμβόλαιο συνεργασίας με 
την ομάδα του Γιώργου Ρε-
μεντέλα.

Ο Διογένης Γοργόνης 
αγωνίστηκε πέρυσι στην 
Α2 Ανδρών με την Ελευ-
θερούπολη, έχοντας 11,4 
πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 
3,5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 
41% στο τρίποντο σε 31 
παιχνίδια.

Ψυχικό 
Ολοκληρώνει το «κόλπο» με Γοργόνη

Στη Σερβία συνέχισε το 
αήττητο του ο 22χρονος 
Παναγιώτης Τσοχαταρί-
δης από τον Αμυγδαλεώ-
να του δήμου Καβάλας.

Με  την 9η επαγγελματική 
νίκη της καριέρας του έφυ-
γε ο Παναγιώτης Τσοχατα-
ρίδης από την νέα του επί-
σκεψη στην Σερβία.

Εκεί αντιμετωπίζοντας τον 
Milan Delic, που έπαιζε 

στην έδρα του, κατάφερε 
καθαρά με ομόφωνη από-
φαση να επικρατήσει.

Στον τρίτο γύρο ο Τσοχα-
ταρίδης πέτυχε νοκ ντάουν, 
ενώ στον 8ο γύρο ο αντί-
παλός του δέχτηκε και επί-
σημη παρατήρηση.

Από τον 5ο γύρο και μετά 
ο Delic φάνηκε πως πωρώ-
θηκε μέσα στην αναμέτρη-
ση και συχνά πυκνά προ-

καλούσε τον Τσοχαταρίδη 
να έρχεται κατά πάνω του 
ώστε να παίζουν ξύλο, κάτι 
που βεβαίως κάθε φορά ο 
Σέρβος ‘το πλήρωνε’.

Ο Παναγιώτης Τσοχατα-
ρίδης ξεκίνησε από πολύ 
μικρή ηλικία στο σύλλογο 
Αλέξανδρος ο Μέγας με 
προπονητή τον Τάσο Χα-
τζηιωαννίδη. Σε ηλικία μό-
λις 5 χρονών διδάχτηκε το 
Παγκράτιο Άθλημα και ξε-

κίνησε από πολύ νωρίς το 
Kick Boxing.

Η επαγγελματική πυγμαχία 
ήταν το επόμενο βήμα . Στη 
Σερβία και στο νικηφόρο 
αυτό αγώνα είχε δίπλα του  
τον βετεράνο προπονη-
τή του ‘The Fighting Mall’ 
Γιάννη Κακαράκη, καθώς 
και τον Θανάση Μιχαλού-
δη.

«Ψηλά  η ελληνική σημαία» από τον αήττητο 
Παναγιώτη Τσοχαταρίδη

Το Σάββατο 24 και την 
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 
στην πίστα motocross 
του Α.Μ.Ο. Κρηνίδων 
διεξήχθη ο 8ος φετινός 
αγώνας του Βαλκανι-
κού Πρωταθλήματος 

Motocross (παράλληλα 
με τον 5ο αγώνα στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα).
Με 184 συμμετοχές ο αγώ-
νας των Κρηνίδων κατα-
γράφθηκε ως ο πρώτος σε 

συμμετοχές αγώνας στην 
ιστορία του Βαλκανικού 
Motocross.

Μάλιστα, τα εύσημα για την 
διοργάνωση έδωσε στην 
πρόεδρο της ΑΜΟΤΟΕ Μα-

ρία Τσεσμελή ο διορισμένος 
από την BMU race director 
Gianmarco Santucci, λέγο-
ντας ότι «ο αγώνας αυτός 
ήταν ο καλύτερος αγώνας 
Μotocross στην ιστορία 
της BMU.»

Κορυφαίος αγώνας στην ιστορία του Βαλκανικού Motocross 
αυτός που φιλοξενήθηκε στις Κρηνίδες από τον Α.Μ.Ο.Κ


