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Ξεκίνησαν οι εργασίες για τον 
εξωραϊσμό και την 

ανακαίνιση της Πλατείας Ηρώων

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
«Επίθεση» σε ΗΠΑ, 

«καρφιά» στην Ελλάδα

Εκτακτο  
Γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο 

στην οδό 7ης Ταξιαρχίας

Παπουτσής  
Ο αγώνας των αγροτών του 
Παγγαίου απέδωσε καρπούς

Σελ.  22

Τίτλοι τέλους για 
τις εκκρεμείς κύριες 

συντάξεις

Θρήνος στην Ξάνθη 
Σκοτώθηκε σε τροχαίο 

25χρονος πατέρας 
2 παιδιών!

Σελ. 3 

Σελ. 4 

Σελ. 5 

Ομόφωνο το ψήφισμα της ΠΑΜΘ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ 
«ΤΩΡΑ»

Σελ. 13

Διόδια Ν. Καρβάλης
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ΓΡΑΦΟΥΝ

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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ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΟΥΝΟΣ*, 
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ**
* Ο κ. Θόδωρος Καρούνος 
είναι ερευνητής στο ΕΜΠ.
** Ο κ. Πέτρος Στεφανέας 
είναι αναπληρωτής καθηγη-
τής στο ΕΜΠ.

Χωρίς εξειδικευμένους 
προγραμματιστές και ει-
δικούς της πληροφορι-
κής, τα επόμενα βήματα 
στην ψηφιακή οικονομία 
κινδυνεύουν να μείνουν 
μετέωρα

Στη χώρα μας είναι σημαντι-
κό να υπάρχει διαδραστικό 
εκπαιδευτικό υλικό στα ελ-
ληνικά και αγγλικά και σε 
οπτικοακουστική μορφή σε 
ψηφιακό αποθετήριο, ενό-
τητες για ελεύθερη χρήση 
στο Διαδίκτυο από όλους, 
που θα παράγεται με ανοι-
χτά πρότυπα και ανοιχτό λο-
γισμικό.

Η πολιτική για τις ψηφια-
κές δεξιότητες είναι από τα 
σημαντικότερα ζητήματα 
σήμερα για την κοινωνία 
και την οικονομία. Χωρίς 
αυτές δεν μπορούν να αξι-
οποιήσουν αποτελεσματικά 
τα οφέλη από τις ψηφιακές 
υπηρεσίες οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις. Επίσης, είναι 
απαραίτητες για την κατα-
πολέμηση του ψηφιακού 
χάσματος που αφορά κυ-
ρίως μεγαλύτερες γενιές, 
αλλά και την επιμόρφωση 
για τυχόν κινδύνους για 
όλους τους πολίτες.

Απαιτούνται αλλαγές στα 
προγράμματα σπουδών 
σχολείων και πανεπιστημί-
ων, προγράμματα διά βίου 
μάθησης για ενηλίκους, 

επιμορφώσεις και σεμινά-
ρια τόσο από τον δημόσιο 
τομέα όσο και από επι-
μελητήρια και εταιρείες 
για το προσωπικό τους. Η 
Ευρωπαϊκή Ενωση μέσω 
των κονδυλίων που έχει 
δεσμεύσει για να επιταχύ-
νει τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό, επικεντρώνεται 
σε σημαντικό μέρος στην 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξι-
οτήτων γιατί το πρόβλημα 
είναι πανευρωπαϊκό.

Οι συζητήσεις για την ψη-
φιακή πολιτική συχνά εστι-
άζουν μόνο στις νέες υπη-
ρεσίες, στα μέτρα στήριξης 
που εφαρμόζονται ή στα 
κίνητρα που αποσκοπούν 
να δημιουργήσουν ένα ευ-
νοϊκό κλίμα για επενδύσεις. 
Ομως, χωρίς επαρκή αριθ-
μό από εξειδικευμένους 
προγραμματιστές και γενι-
κά ειδικούς της πληροφο-
ρικής, τα επόμενα βήματα 
στην ψηφιακή οικονομία 
κινδυνεύουν να μείνουν με-
τέωρα. Οι πολίτες επίσης θα 
πρέπει να έχουν στον μεγα-
λύτερο δυνατό αριθμό τις 
δεξιότητες να μπορούν να 
αξιοποιήσουν τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και υποδομές. 
Οσο καλύτερα εκπαιδευμέ-
νοι είναι οι πολίτες-χρήστες 
τόσο λιγότερο κινδυνεύουν 
από κακόβουλες επιθέσεις 
και παράνομες δραστηριό-
τητες τρίτων και επιπλέον 
είναι πιο απαιτητικοί χρή-
στες, κάτι που οδηγεί στη 
βελτίωση των υπηρεσιών 
που παρέχουν ο δημόσιος 
και ο ιδιωτικός τομέας.

Αξονες στρατηγικής

Ποια είναι όμως τα βασι-

κά στοιχεία που πρέπει να 
περιλαμβάνει μια εθνική 
πολιτική για τις ψηφια-
κές δεξιότητες; Πώς και 
από ποιους επιλέγονται οι 
ψηφιακές δεξιότητες που 
εντάσσονται σε μια τέτοια 
πολιτική; Πώς μπορεί να 
συνδεθεί με την εκπαίδευ-
ση και την ανάπτυξη των 
μαθηματικών και προγραμ-
ματιστικών δεξιοτήτων που 
διδάσκονται σε όλες τις 
βαθμίδες της;

Μια πρόταση πολιτικής θα 
πρέπει, εκτός από την ορ-
γάνωση των κατάλληλων 
θεματικών ενοτήτων, να 
περιλαμβάνει ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την αξιολόγη-
ση των ψηφιακών ικανοτή-
των και ένα κοινό πλαίσιο 
στρατηγικού σχεδιασμού 
που θα αφορά όλους τους 
φορείς που παρέχουν υπη-
ρεσίες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Η στρατηγική 
θα πρέπει να βασίζεται σε 
εθνικές έρευνες δεξιοτή-
των με περιοδικό χαρα-
κτήρα, εστιασμένες τόσο 
στη μελλοντική ζήτηση 
επαγγελματικών δεξιοτή-
των όσο και στις ανάγκες 
των πολιτών για δεξιότητες 
πρόσβασης σε ψηφιακές 
υπηρεσίες.

Ετσι, κατά την ανάπτυξη 
ενός πλαισίου ψηφιακών 
δεξιοτήτων, είναι σημαντικό 
να γίνεται διάκριση μεταξύ 
των βασικών ψηφιακών 
δεξιοτήτων που συνδέο-
νται με τη χρήση του Δια-
δικτύου ή εφαρμογών στο 
κινητό και των προηγμένων 
ψηφιακών δεξιοτήτων για 
επαγγέλματα που απαιτού-
νται για την ανάπτυξη νέων 

ψηφιακών τεχνολογιών και 
νέων προϊόντων και υπηρε-
σιών όπως αυτά που αφο-
ρούν τον προγραμματισμό, 
την τεχνητή νοημοσύνη και 
το Διαδίκτυο των πραγμά-
των.

Μαθηματική παιδεία

Βασικός πυλώνας των ψη-
φιακών επαγγελματικών 
δεξιοτήτων είναι τα μα-
θηματικά και ειδικά οι αλ-
γόριθμοι και η λογική. Η 
μαθηματική παιδεία είναι 
σημαντικό βήμα προς τις 
προηγμένες ψηφιακές δε-
ξιότητες.

Σε διεθνές επίπεδο, δύο 
φορείς ξεχωρίζουν για τη 
συνεισφορά τους σε θέ-
ματα πολιτικής επί των 
ψηφιακών δεξιοτήτων: η 
UNESCO και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Ο ορισμός της 
UNESCO σχετικά με τον 
«ψηφιακό αλφαβητισμό» 
είναι αρκετά ευρύς: ο ψη-
φιακός αλφαβητισμός είναι 
η ικανότητα πρόσβασης, 
διαχείρισης, κατανόησης, 
ενσωμάτωσης, επικοινωνί-
ας, αξιολόγησης και δημι-
ουργίας πληροφοριών με 
ασφάλεια και κατάλληλα 
μέσα ψηφιακών τεχνολο-
γιών για την απασχόληση, 
αξιοπρεπείς θέσεις εργα-
σίας και την επιχειρημα-
τικότητα. Περιλαμβάνει 
δε ικανότητες που ανα-
φέρονται συχνά με ποικί-
λους τρόπους ως παιδεία 
υπολογιστών, παιδεία στις 
ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών), 
πληροφοριακή παιδεία και 
παιδεία για τα μέσα επικοι-
νωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
αναπτύξει ένα πιο ολοκλη-
ρωμένο πλαίσιο ψηφιακών 
δεξιοτήτων, το DigComp, 
ως επιστημονικό έργο με 
καθοδήγηση από όλα τα 
κράτη-μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης (Ε.Ε.). Το Ιν-
στιτούτο Στατιστικής της 
UNESCO (UIS) βελτίωσε 
στη συνέχεια το DigComp 
για να το καταστήσει κα-
τάλληλο για περισσότερες 
χώρες μέσω της δημι-
ουργίας του Παγκόσμιου 
Πλαισίου Ψηφιακού Γραμ-
ματισμού (DLGF). Το DLGF 
προσθέτει δύο κρίσιμους 
τομείς: (i) βασικές αρχές 
εξοικείωσης με το υλικό και 
το λογισμικό, που συχνά 
θεωρείται δεδομένο στις 
πλουσιότερες χώρες και (ii) 
δεξιότητες που σχετίζονται 
με την αγορά εργασίας.

Το DigComp και το DLGF

Ενώ το EU DigComp και το 
DLGF της UNESCO είναι 
ένα καλό σημείο αναφοράς 
για ψηφιακό αλφαβητισμό 
και ψηφιακές δεξιότητες 
υψηλότερου επιπέδου, η 
Ε.Ε. έχει επίσης προτείνει 
ένα συνολικό πλαίσιο για 
τη διάρθρωση των ικανο-
τήτων που απαιτούνται και 
αναπτύσσονται από επαγ-
γελματίες ΤΠΕ (European 
e-Competence Framework 
(e-CF)). Το πλαίσιο αυτό 
δίνει έμφαση στις προηγ-
μένες και εξαιρετικά εξειδι-
κευμένες δεξιότητες όσων 
εμπλέκονται στη χρήση, 
στην προσαρμογή και στην 
ανάπτυξη ψηφιακών εφαρ-
μογών και έργων. Μπορεί 
δε να αξιοποιηθεί από διευ-

θυντικά στελέχη και τμήμα-
τα ανθρώπινου δυναμικού, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
φορείς κατάρτισης, φορείς 
της βιομηχανίας αγοράς και 
υπεύθυνους χάραξης πο-
λιτικής, και άλλους οργα-
νισμούς στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα.

Η διασύνδεση ανάμεσα 
στις ψηφιακές δεξιότητες 
και στο επίπεδο των ψηφι-
ακών υπηρεσιών και προ-
ϊόντων για το ευρύ κοινό 
αλλά και εξειδικευμένες 
ομάδες χρηστών είναι προ-
φανής. Η ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων συμπαρασύρει 
την ανάπτυξη υπηρεσιών 
και αμφίδρομα.

Στη χώρα μας είναι σημα-
ντικό να υπάρχει, κατ’ αρ-
χήν, διαδραστικό εκπαιδευ-
τικό υλικό στα ελληνικά και 
στα αγγλικά και σε οπτικο-
ακουστική μορφή σε ψηφι-
ακό αποθετήριο, ενότητες 
για ελεύθερη χρήση στο 
Διαδίκτυο από όλους, που 
θα παράγεται με ανοιχτά 
πρότυπα και ανοιχτό λογι-
σμικό. Θα επιταχυνθεί και 
θα διαδοθεί περισσότερο η 
κατανόηση των ψηφιακών 
μέσων, πράγμα απαραίτη-
το για το μέλλον μας. Είναι 
ανάγκη να διαμορφωθεί 
εθνική στρατηγική για τις 
ψηφιακές δεξιότητες σε 
συνεργασία με τα πανεπι-
στήμια και την τεχνική εκ-
παίδευση, η οποία να είναι 
αποδεκτή, ει δυνατόν, από 
όλες τις πολιτικές δυνά-
μεις. Διαφορετικά, θα συ-
νεχίσουμε να σπαταλάμε 
εθνικούς και κοινοτικούς 
πόρους χωρίς τα αναγκαία 
αποτελέσματα.

Μονόδρομος η εθνική πολιτική στις ψηφιακές δεξιότητες

Αλέξανδρος Μαλλιάς
* Ο κ. Αλέξανδρος Π. Μαλ-
λιάς είναι πρέσβης επί τιμή.

Δεν κρύβω την απογοή-
τευσή μου. Η Iστορία επα-
ναλαμβάνεται ή κάνει έναν 
φυσιολογικό στην Ελλά-
δα κύκλο; Οι νεότεροι δεν 
γνωρίζουν θλιβερές ιστορί-
ες παλιότερων δεκαετιών. 
Φωτογραφίες και κασέτες 
με ετικέτες για να γνωρί-
ζεις ποιον άκουγες. Για τον 
άλφα πολιτικό στην αρχή, 
για τον βήτα στη συνέχεια. 
Από τα τέλη της δεκαετίας 
του ’80 κυκλοφορούσαν 
έναντι ευτελούς τιμής σε 
αθηναϊκή πλατεία. Χαρα-
κτηριστικό το σιντριβάνι 
της. Υπήρχαν νικητές και 
ηττημένοι στην ευτέλεια; 
Η ήττα ή η νίκη, αν υπήρ-
ξαν, ήσαν βραχύβιες. Τα 
έζησα. Ως διπλωμάτης όχι 
ως πολιτικός ή ψηφοφό-
ρος. Υβρις, κακόηχες φω-
νές εντός συνόρων, που 
επηρέαζαν όμως την άλλη 
Ελλάδα –διαχρονική και 

αληθινή– που έπρεπε να 
προωθούμε εκτός. Εξω να 
πηγαίνουμε καλά. Η πληγή 
έμεινε για καιρό ανοικτή. 
Γύρω μας παρατηρούσα-
με ευρωπαϊκούς μεν, οι-
κουμενικών δε συνεπειών 
σεισμούς. Ενεργοποιήθηκε 
το ρήγμα της δημοκρατίας 
και ελευθερίας. Προκάλεσε 
την κατάρρευση του τεί-
χους του Βερολίνου. Οδή-
γησε στην επανένωση της 
Γερμανίας, στην αποσύν-
θεση της Σοβιετικής Ενω-
σης και της Συνθήκης της 
Βαρσοβίας, στην έκρηξη 
πολέμων, σε γενοκτονίες, 
εθνικισμούς και στη χάραξη 
νέων συνόρων σε Κεντρική 
– Ανατολική Ευρώπη, στον 
Καύκασο, στα Βαλκάνια. 
Λήξη του Ψυχρού Πολέ-
μου με πολλούς νικητές και 
έναν μεγάλο ηττημένο. Ο 
κόσμος άλλαζε, όπως και οι 
συσχετισμοί δυνάμεων. Το 
αντιληφθήκαμε καλύτερα 
όταν η αλλαγή συνόρων, ο 
εθνικισμός και η σύγκρουση 
έφθασαν στα βόρεια σύνο-

ρά μας. Χάσαμε χρόνο. Δεν 
είχαμε την άνεση να δού-
με μακροσκοπικά, ήρεμα 
τις κοσμογονικές αλλαγές. 
Κάποια στιγμή επικράτησε 
η ωριμότητα και αποκα-
ταστάθηκε η πολυπόθητη 
«γέφυρα επικοινωνίας» με-
ταξύ κυβέρνησης και αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης.

Τώρα, με τη ρωσική εισβο-
λή και τον πόλεμο στην 
Ουκρανία ζούμε νέο οικου-
μενικό σεισμό και κοσμογο-
νία. Ουδείς είναι σε θέση να 
προβλέψει και ακόμη λιγό-
τερο να οριοθετήσει τον νέο 
κόσμο που θα προκύψει. Ο 
κυνισμός των όπλων, προ-
σφυγικών και ενεργειακών 
συμπεριλαμβανομένων, ο 
αναθεωρητισμός, ο πόλε-
μος και η «παρασυνεπής 
λογική», κυρίαρχα συστατι-
κά του. Σύμπτωση είναι ότι 
33 χρόνια μετά την πτώση 
του τείχους, στην Ευρώπη 
ξαναγεννιέται ένας ανισόρ-
ροπος, καινούργιος κόσμος;

Εχουμε πάλι πέσει στην 
«Παγίδα του κυνισμού», 
διερωτήθηκε προ ημερών 
ο Αλέξης Παπαχελάς. Το 
«πάλι» δική μου προσθή-
κη. Αλλωστε, οι αυθαίρετες 
προσθήκες στην Ελλάδα 
νομιμοποιούνται. Τα έχου-
με ξαναζήσει, υποστεί. Πριν 
από μερικά χρόνια ένα νέο 
κόμμα –δεν κατάφερε ποτέ 
να λειτουργήσει σαν κόμ-
μα– προέβαλε το σύνθη-
μα «για να γίνει και στην 
Ελλάδα η επανάσταση 
του αυτονόητου». Σήμερα, 
όπως χθες, το αυτονόητο 
εξακολουθεί να είναι το ζη-
τούμενο. Καλά, ο τίτλος τι 
σχέση έχει με το περιεχόμε-
νο; Περιορίζομαι λοιπόν να 
επαναδιατυπώσω, με την 
αφαιρετική ευχέρεια του 
εις αποδρομή διπλωμάτη, 
το ερώτημα: Με αυτήν την 
εντός συνόρων εικόνα θα 
αντιμετωπίσουμε τη νέα 
επικίνδυνη κοσμογονία και 
τις υπαρξιακές για την Ελ-
λάδα περιφερειακές απει-
λές;

Το αυτονόητο ως εθνικό 
δόγμα. Αυτός είναι ο σω-
στός τίτλος.

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

Εκτακτο  
Γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο στην οδό 7ης Ταξιαρχίας

Πτώση γυναίκας από 
διαμέρισμα τετάρτου 
ορόφου στην οδο 7ης 
Μεραρχίας. Μεταφέρ-
θηκε στο νοσοκομείο 
βαρύτατα τραυματι-
σμένη, αλλά εν ζωή.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά 

τις 10 το πρωί της Κυ-
ριακής 13 Νοεμβρίου, 
οι γείτονες της γυναίκας 
που διαμένει σε διαμέ-
ρισμα τετάρτου ορόφου 
στην οδό 7ης Μεραρ-
χίας, αντιλήφθηκαν με 
τρόμο ότι έπεσε από το 
μπαλκόνι του διαμερί-

σματος της πολυκατοι-
κίας.

Στο σημείο έφτασε άμε-
σα ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφε-
ρε τη γυναίκα σε νοσο-
κομείο της Καβάλας σε 
πολύ άσχημη κατάσταση.

Στο Λιμάνι «Απόστολος Παύλος» θα ανάψει το πρώτο πλωτό 
χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα

Μια πρωτότυπη ιδέα 
για τα Χριστούγεννα 
η οποία δεν έχει υλο-
ποιηθεί μέχρι στιγμής 
στην Ελλάδα έθεσε 
και τελικά εγκρίθηκε 
από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο της Περι-
φέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θρά-
κης ο Αντιπεριφερει-
άρχης Καβάλας, Αλέ-
ξης Πολίτης.

Πρόκειται για ένα Χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο 
το οποίο θα ανάψει… εν 
πλω, καθώς θα στηθεί 
πάνω σε μια πλωτή εξέ-
δρα στο λιμάνι της Κα-
βάλας «Απόστολος Παύ-

λος» και μετά το άναμμα 
θα μεταφερθεί στη χερ-
σαία ζώνη του λιμανιού.
Την εκδήλωση θα πλαι-
σιώσει μουσική και show 
με lazer, ενώ ιστιοπλοϊκά 
και ταχύπλοα θα διαδρα-
ματίσουν τον δικό τους 
ρόλο στο show.
Τη δαπάνη για τη δράση, 
η οποία θα κοστίσει συ-
νολικά 40.000 ευρώ, θα 
αναλάβει κατά το ήμισυ 
η Περιφερειακή Ενότητα 
Καβάλας και για το υπό-
λοιπο ποσό θα συνδρά-
μει ο Δήμος Καβάλας, η 
ΟΛΚ ΑΕ και το Επιμελη-
τήριο.

Kavalapost

Προχωρούν με καλούς οι εργασίες φυσικού αερίου 
στην Καβάλα

Προχωρούν πολύ κα-
λούς ρυθμούς εργασίας 
για το δίκτυο φυσικού 
αερίου σε όλη την Καβά-
λα.
Για το συγκεκριμένο 
θέμα μιλάει στο ENA 
CHANNEL o περιφερει-
άρχης περιβάλλοντος και 
ενέργειας, κύριος Χρή-
στος Γάκης όποιος μιλάει 

αναλυτικά για τα σημεία 
που βρίσκονται τα συ-
νεργεία της αναδόχου 
εταιρείας ενώ επιπρο-
σθέτως ο ίδιος δηλώνει 
ότι μέχρι το τέλος του 
χρόνου θα μπορέσει να 
διοχετευτεί το αέριο από 
την περιοχή της οδού 
Θάσου έως την περιοχή 
της οδού Τενέδου.

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Ανδρών – Γυναικών 
και Νέων Ανδρών

Ο Δήμαρχος Καβάλας, 
Θόδωρος Μουριάδης, 
παρέστη την Παρα-
σκευή 11 Νοεμβρί-
ου 2022 στην τελετή 
έναρξης του Πανελλή-
νιου Πρωταθλήματος 
Άρσης Βαρών Ανδρών 
και Γυναικών, στο 
κλειστό γυμναστήριο 
“Αλεξάνδρα Δήμο-
γλου”.

Μετά τη λήξη της τελε-
τής, ο κ. Μουριάδης πα-
ρέλαβε τιμητική πλακέτα 

από την Ταμία της Ομο-
σπονδίας Άρσης Βαρών, 
Φιλιππία Κοχλιαρίδου, 
για την προσφορά του 
στο άθλημα.
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Παπουτσής  
Ο αγώνας των αγροτών του Παγγαίου απέδωσε καρπούς

Καβάλλονται οι πρώτες 
αποζημιώσεις των καλλι-
εργειών των αγροτών του 
Δήμου Παγγαίου οι οποίες 
καταστράφηκαν από το χα-
λάζι που έπληξε την περιο-
χή στις αρχές του φετινού 
καλοκαιριού.

Η ανακοίνωση του πρώ-
ην βουλευτή Καβάλας με 
το ΠΑΣΟΚ

Ο αγώνας των αγροτών 
του Παγγαίου απέδωσε 

τους πρώτους καρπούς… 
Ήδη από χθες το μεσημέρι 
καταβάλλονται οι πρώτες 
αποζημιώσεις των καλλι-
εργειών τους, που κατα-
στράφηκαν από τη θεομη-
νία που έπληξε την περιοχή 
στις αρχές του φετινού κα-
λοκαιριού…

Δεν είναι η ώρα για πανη-
γυρισμούς από την πλευρά 
των κυβερνητικών παραγό-
ντων, ούτε για μικρόψυχες 
αντιδράσεις σε σχέση με το 

ποσοτικό αποτέλεσμα των 
πρώτων αυτών αποζημιώ-
σεων…

Απομένουν ακόμη αρκετές 
προσπάθειες για την πλήρη 
αποζημίωση των πραγμα-
τικών ζημιών του συνόλου 
των φετινών καλλιεργειών 
και του φυτικού κεφαλαίου 
τόσο από τον ΕΛΓΑ όσο και 
από το τμήμα ΠΣΕΑ…

Ο αγώνας συνεχίζεται…

Ξεκίνησε η καταβολή των αποζημιώσεων των αγροτών
Από την Παρασκευή 4 
Νοεμβρίου ξεκίνησε η 
έναρξη των καταθέσε-
ων των προκαταβολών 
στους πληγέντες δικαι-
ούχους αποζημιώσεων 
των καταστροφών που 
προκλήθηκαν σε αμπε-
λώνες και άλλες καλλι-
έργειες του Ν. Καβάλας 
από την χαλαζόπτωση 

που σημειώθηκε στις αρ-
χές καλοκαιριού.

Όπως είναι γνωστό, ψηφί-
στηκε από τη Βουλή των 
Ελλήνων η σχετική τρο-
πολογία με την οποία ο 
ΕΛΓΑ απέκτησε, πλέον, την 
δυνατότητα να καταβάλ-
λει προκαταβολές από τις 
αποζημιώσεις εκείνων των 

καταστροφών.

Υπενθυμίζεται πως η προ-
σπάθεια που γίνεται με 
γνώμονα την ανάπτυξη και 
την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων των παραγωγών 
είναι συνεχής ενώ επίκειται 
και η καταβολή της ενίσχυ-
σης deminimis στα σταφύ-
λια.

Δημιουργία σώματος εθελοντών πυροφυλάκων

Στα πλαίσια της πρωτο-
βουλίας του Δήμου Παγ-
γαίου και του Δημάρχου 
Αναστασιάδης Φίλιππος σε 
συνεργασία με το Γραφείο 
Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου για τη δημιουργία 
ενός σώματος εθελοντών 
πυροφυλάκων πραγμα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη 
9-11-2022 στο χώρο της 
Πυροσβεστική Υπηρεσίας 
Ελευθερούπολης η δεύ-
τερη εκπαίδευση του προ-
γράμματος ‘’Ο ρόλος των 
εθελοντών στις δασικές 
πυρκαγιές’’, η οποία είχε 
πρακτική μορφή. Πιο συ-

γκεκριμένα ο Διοικητής 
της Π.Υ Ελευθερούπολης, 
Μπάμπης Παπαδόπουλος, 
και μερικοί συνάδελφοί του 
μετουσίωσαν στην πράξη 
όλα όσα είχαν διδάξει στο 
1ο μέρος της εκπαιδευτικής 
συνάντησης. Κατά αυτόν 
τον τρόπο ολοκληρώθηκε 
ο πρώτος κύκλος εκπαίδευ-
σης και θα ακολουθήσει ο 
επόμενος.

Δεύτερος κύκλος κα-
θαρισμού των κάδων 
απορριμμάτων

Κατά τη διάρκεια των τε-

λευταίων ημερών πραγ-
ματοποιείται ο δεύτερος 
κύκλος καθαρισμού των 
κάδων απορριμμάτων. Μέ-
χρι στιγμής ο καθαρισμός 
έχει ολοκληρωθεί στη Δη-
μοτική Ενότητα Παγγαίου 
και συνεχίζεται στις υπό-
λοιπες Δημοτικές Ενότητες. 
Ο Δήμος Παγγαίου και ο 
Δήμαρχος Αναστασιάδης 
Φίλιππος θέτουν ως μία 
από τις βασικές προτεραι-
ότητες την καθαριότητα, 
η οποία αποτελεί βασική 
ανάγκη για την υγεία των 
πολίτων και την ποιοτική 
αναβάθμιση της περιοχής

Νέος κύκλος αιτήσεων, 
μέσω της Ενιαίας Ψηφι-
ακής Πύλης

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Τεύ-
χος B' 2539/14.06.2021, 
την Τρίτη, 01/11/2022, 
ξεκίνησε ο νέος κύκλος αι-

τήσεων, μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) 
και μέσω των ΚΕΠ, για την 
υπαγωγή των δικαιούχων 
στο Μητρώο των Λευκών 
Περιοχών(περιοχές χωρίς 
τηλεοπτική κάλυψη).

Η υποβολή των αιτήσε-
ων ενεργοποιήθηκε και 

θα παραμείνει ενεργή στο 
διάστημα 01.11.2022-
15.11.2022. Όσοι πολίτες 
δεν προλάβουν να αιτη-
θούν την ένταξή τους στο 
Μητρώο, θα έχουν τη δυ-
νατότητα να το κάνουν 
στον επόμενο κύκλο επικαι-
ροποίησης του Μητρώου.
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Ξεκίνησαν οι εργασίες για τον εξωραϊσμό και την 
ανακαίνιση της Πλατείας Ηρώων

Ξεκίνησε το εργο προϋπολογισμού 500.000€ για τον εξωραϊσμό και ανακαίνιση της Πλατείας Ηρώων.
Στην μελέτη προβλέπεται η αρμονική σύνθεση του νερού με το πράσινο που κυριαρχούν αλλά και η ανέγερση δύο επιτύμβιων στηλών δίπλα από το υπάρχον μνη-
μείο, επίσης η διαμόρφωση των πεζοδρομίων περιμετρικά ώστε να εξυπηρετούν επαγγελματίες και επισκέπτες.

Το έργο θα αρχίσει την 1ή Νοεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή άνοιξη.

Δήμος Καβάλας 
Διανομή τροφίμων από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Καβάλας, ως 
Επικεφαλής Εταίρος της 
Κοινωνικής Σύμπραξης 
«ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ» στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Καβά-
λας/Θάσου, στο πλαίσιο 
δράσεων του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και Βα-
σικής Υλικής Συνδρο-
μής» για το Ταμείο Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας για 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/
FEAD), γνωστοποιεί ότι 

θα πραγματοποιηθεί δι-
ανομή τροφίμων και συ-
γκεκριμένα Ελαιόλαδο, 
φέτα και είδη ΒΥΣ από 
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 
έως Πέμπτη 17 Νοεμβρί-
ου.

Σημειώνεται ότι οι παρα-
λαβή των προϊόντων θα 
πραγματοποιηθεί για τη 
Δημοτική Ενότητα Καβά-
λας από το σημείο δια-
νομής – Κεντρικές Απο-
θήκες Δήμου Καβάλας 

Στρατόπεδο Κωτσάλου 
και για τη Δημοτική Ενό-
τητα Φιλίππων από το 
σημείο διανομής Παλαιό 
Δημαρχείο Φιλίππων – 
Κρηνίδες.

Προκειμένου να τηρη-
θούν όλα τα απαραίτη-
τα μέτρα ασφαλείας και 
προς αποφυγή καταστά-
σεων συγχρωτισμού, οι 
ωφελούμενοι θα ενη-
μερωθούν με προσωπι-
κό sms για την ακριβή 

ημέρα και ώρα κατά την 
οποία θα πρέπει να προ-
σέλθουν προκειμένου 
να παραλάβουν τα προ-
ϊόντα που τους αναλο-
γούν. Επισημαίνεται ότι 
θα πρέπει και οι ίδιοι να 
λάβουν όλα τα απαραί-
τητα μέτρα προστασίας 
για την ασφάλεια όλων.

Κατά την παραλαβή οι 
δικαιούχοι θα πρέπει να 
έχουν μαζί οποιοδήποτε 
επίσημο έγγραφο από το 

οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ 
τόσο του αιτούντα όσο 
και των προστατευόμε-
νων μελών της οικογέ-
νειάς τους.

Σε περίπτωση που ο 
ωφελούμενος δεν δύ-
ναται να προσέλθει αυ-
τοπροσώπως στο σημείο 
διανομής, τα προϊόντα 
μπορούν να παραλαμ-
βάνονται από τρίτο πρό-
σωπο που φέρει εξου-
σιοδότηση με βεβαίωση 

γνησίου της υπογραφής 
(από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.) 
ή απλή εξουσιοδότηση 
με την επίδειξη Α.Δ.Τ. 
του εξουσιοδοτούμενου 
ή συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2513500456 – 457 

και ώρες 
από 08:00 – 14:00
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Η εφημερίδα μας φιλοξενεί  στην έκδοση της αυτή και στην συνέχεια μια σειρά κειμένων που θα αφορούν την νεότερη 
τοπική ιστορία. Είναι από την έρευνα και αναζήτηση του Ερευνητή της τοπικής ιστορίας κ. Κώστα Π. Παπακοσμά 

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

Αθλητικές και ..ιστορικές βραβεύσεις …
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

 

Είχα την χαρά και την τιμή 
να παρευρεθώ στην όμορ-
φη εκδήλωση που διοργά-
νωσαν από κοινού ο Δήμος 
Καβάλας και ο  Σύλλογος 
Φίλων Κλασσικού Αθλη-
τισμού της Καβάλας «Τά-
κης Χατζηγρηγορίου», την 
προηγούμενη Παρασκευής 
11 Νοεμβρίου 2022 στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη της 
Καβάλας «Βασίλης Βασι-
λικός».

Ο σύλλογος με την μεγάλη 
προσφορά στα τοπικά και 

όχι μόνο αθλητικά δρόμε-
να βράβευσε  αθλητές και 
αθλήτριες για τις επιτυχίες 
τους το 2021, καθώς και 
βετεράνους και ανθρώ-
πους της αυτοδιοίκησης 

για την προσφορά τους 
στον Στίβο.
Στους βραβευθέντες ο  Δή-
μαρχος Παγγαίου, Φίλιπ-
πος Αναστασιάδης, αλλά 
και ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ανάπτυξης της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας 
και τέως Δήμαρχος Καβά-
λας, Κωστής Σιμιτσής.

Οι βραβευθέντες ευχαρί-
στησαν με θερμά λόγια 
τον Σύλλογο Φίλων Κλασ-
σικού Αθλητισμού Ν. Κα-
βάλας “Τάκης Χατζηγρη-

γορίου” και ιδιαίτερα τον 
πρόεδρο του κ. Παναγιώτη 
Χατζηεμμανουήλ  για τα 
τιμητικά βραβείο προσφο-
ράς στον αθλητισμό που 
τους απένειμαν. 

Είχα την τιμή να απονέμω 
το τιμητικό μετάλλιο , τον 
έπαινο και το σήμα του 
συλλόγου στην μεγάλη 
αθλήτρια Άννα Δάφτσου 
που χρόνια τώρα ασχο-
λείται με τον στίβο και ση-
μειώνει πολλές διακρίσεις 
στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Την συγχαίρω θερμά.  
 
ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Αναλυτικά στις  βραβεύ-
σεις,  για τις επιτυχίες τους 
το 2021 μέχρι 3η θέση σε 

Βαλκανικούς και Πανελλή-
νιους αγώνες βραβεύτηκαν 
οι αθλητές και οι αθλήτρι-
ες:
Ισμήνη Παναγιωτοπούλου 
(ΟΚΑΚ)
Μαρία Ζαχαρούδη (ΟΚΑΚ)
Αλέξανδρος Αθανασίου 
(ΑΟΚ)
Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑΚ)
Αναστασία Ιωσηφίδου 
(ΟΚΑΚ)
Στέλλα Χατζηραφαηλίδου 
(ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
Γεώργιος Παπαδογιάννης 
(ΟΚΑΚ)
Νεφέλη Μποσμπότη 
(ΟΚΑΚ)
Κώστας Μαυρόπουλος 
(ΟΚΑΚ)
Γιάννης Ηλιάδης (ΑΟΚ)
Ιωάννα Τσερκέζη (ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ)
Θεοδώρα Κεχαγιά (ΟΚΑΚ)

Δέσποινα Μόμτσου (ΟΚΑΚ)
Γιάννης Δρακόπουλος 
(ΟΚΑΚ)
Μελπομένη Κοτάνη (ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣ)
Κλειώ Δερβεντζή (ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ)
Δέσποινα Καρίπογλου (ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣ). Βραβεύτηκαν οι 
παλαίμαχοι αθλητές και 
αθλήτριες: 
Άννα Δάφτσου
Παναγιώτης Ζαπώνης
Γιάννης Βλάχος
Κωνσταντίνα Παρλαπάνη
Δήμητρα Καραμανώλη
Πέτρος Χαϊνάς
Κική Αρσένη
Κάτια Μανφρέντι

Στην εκδήλωση ο πρόεδρος 
του συλλόγου ανακοίνωσε 
ότι θα πραγματοποιηθεί τις 
επόμενες ημέρες στην Με-
γάλη Λέσχη η 2η  Έκθεση 
Φωτογραφίας Κλασικού 
Αθλητισμού: Η ιστορία του 
στίβου της Καβάλας από 
το 1906 έως σήμερα. Να 
σημειώσω ότι η πρώτη έκ-
θεση είχε πραγματοποιηθεί 
το 2019 στο φουαγιέ του 
Αμφιθεάτρου του Διοικη-
τηρίου Καβάλας με μεγάλη 
επιτυχία.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜ-
ΤΖΟΓΛΟΥ

Στην εκδήλωση παρών 
ήταν και ο παλαίμαχος 
αθλητικογράφος Κώστας 
Κουγιουμτζόγλου τον 
οποίο τιμώ ιδιαίτερα αφού 
με στήριξε καθοριστικά στα 
πρώτα μου βήματα στην 
αθλητική δημοσιογρα-
φία. Θυμηθήκαμε μεγάλες 
στιγμές του Καβαλιώτικου 
αθλητισμού αλλά και ένα 
αφιέρωμα που κάναμε για 
την ιστορία του ιστορικού 
και αγαπημένου μας Α.Ο.Κ. 
στο ποδόσφαιρο πριν 8 
χρόνια , μαζί μας ήταν τότε 
και αείμνηστος σήμερα με-
γάλος ποδοσφαιριστής και 
προπονητής του Καβαλιώ-
τικου αθλητισμού Παύλος 
Κούντουρας. Τότε , Νοέμ-
βριος του 2014, πήγαμε 
στο Βερούλειο Γήπεδο, το 
Δημοτικό για τους συνομι-

λητές μου .. και μιλήσαμε 
για την ιστορική διαδρομή 
της Καβάλας από το ..ξερό 
γήπεδο του γηπέδου στο 
Γκιρτζή και στην συνέχεια 
στα “σαλόνια” του Εθνικού 
σταδίου με τον χλοοτάπη-
τα και τις ..ανέσεις. Γλα-
φυρά και με συγκίνηση οι 
δυο συνομιλητές μου ανα-
φέρθηκαν στην πορεία της 
ομάδας μας και στα πρό-
σωπα που κατά καιρούς 
πέρασαν από αυτήν. 
Οι εποχές άλλαξαν και τα 
πρόσωπα φεύγουν από 
την ζωή, καθήκον μας να 
τα θυμόμαστε και να μι-
λούμε για αυτά, έτσι το 
σημερινό μου κείμενο είναι 
αφιερωμένο στην μνήμη 
τους και ειδικά στον Παύ-
λο Κούντουρα , που πάντα 
, στις συναντήσεις μας, είχε 
κάτι νέο να μου διηγηθεί.. 
πλουτίζονταν .. εμένα με 
γνώσεις και θύμισες από 
την αθλητική αλλά και κοι-
νωνική ιστορία της αγαπη-
μένης μας πόλης.

Με την ευκαιρία της συνά-
ντησης με τον Κώστα Κου-
γιουμτζόγλου συζητήσαμε 
και το θέμα της .. επανα-
τοποθέτησης της πινακί-
δας με τα ονόματα των 
ανθρώπων , που προπο-
λεμικά, συνετέλεσαν στην 
δημιουργία του Δημοτικού 
Σταδίου Καβάλας. Η πι-
νακίδα αυτή υπήρχε πριν 
μερικά χρόνια στο σπιτάκι 
των διαιτητών του σταδί-
ου και “αποκαθηλώθηκε” 
άγνωστο γιατί .. με την 
εκτέλεση των έργων ανά-
πλασης και βελτίωσης των 

εγκαταστάσεων το 2019. 
Οφείλουν οι Δημοτικές 
αρχές να την επανατοπο-
θετήσουν.

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

Ιδιαίτερη τιμή για μένα και 
η απονομή των μεταλλεί-
ων στην κατηγορία των 
96κ. που έγινε στη δεύτε-
ρη ημέρα του Πανελληνί-
ου Πρωταθλήματος άρσης 
βαρών που πραγματοποιή-
θηκε  στην Καβάλα, με τη 
συνδιοργάνωση της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης και 
της Ομοσπονδίας Άρσης 
Βαρών . Ευχαριστώ θερ-
μά την ακούραστη Ταμία 
της Ομοσπονδίας Φιλιππια 
Κοχλιαριδου, συνεργάτιδα 
παλιά στην Περιφέρεια, 
που ήταν η " ψυχή " των 
αγώνων. Συγχαρητήρια 
στους αθλητές. Η Καβάλα 
έχει μακρά παράδοση στο 
άθλημα της Άρσης Βα-
ρών. Το 1985 έγιναν στο 
Κλειστό της Καλαμιτσας 
και Βαλκανικοι αγώνες. 
Οι αγώνες εκείνοι ήταν η 
αφετηρία για την δημιουρ-
γία του τμήματος Άρσης 
Βαρών του ΗΡΑΚΛΉ. Στην 
Καβάλα και στον Ηρακλή 
ήταν προπονητής ο αεί-
μνηστος Αλέξανδρος Αιβα-
ζιδης που ανέδειξε μεγά-
λους αθλητές στο άθλημα .

*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπα-
κοσμάς καταγράφει τη νεό-
τερη ιστορία της πόλη
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Πραγματοποιήθηκε το 
πρωί της Κυριακής 6 Νο-
εμβρίου 2022, με την πα-
ρουσία πλήθος κόσμου 
στο ξενοδοχείο Angelica 
στο Λιμένα της Θάσου 
και με πρωτοβουλία των 
Εθελοντών Καβάλας και 

Θάσου του Make A Wish 
Greece, εκδήλωση για 
την υλοποίηση της ευ-
χής της 12χρονης Αφρο-
δίτης ώστε να αποκτήσει 
ένα νέο εφηβικό δωμά-
τιο.

Συγκινητική και η ανταπό-
κριση του κόσμου, μικρών 
αλλά και μεγάλων εθελο-
ντών στο κάλεσμα αυτό, 
δίνοντας έτσι την δυνατό-
τητα στην μικρή Αφροδίτη 
να ανακτήσει τη σωματική 
και συναισθηματική δύναμη 

που χρειάζεται για να συ-
νεχίσει τον δύσκολο αυτό 
αγώνα.

H εκδήλωση ξεκίνησε με 
την προβολή μερικών ολι-
γόλεπτων βίντεο με τους 

μικρούς ήρωες του Make 
A Wish των οποίων η ευχή 
έγινε πραγματικότητα κατά 
την διάρκεια της πανδη-
μίας, ενώ αμέσως μετά, η 
συντονίστρια του Make A 
Wish σε Καβάλα και Θάσο, 
Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου 

η οποία εμφανώς συγκι-
νημένη μετέφερε στους 
παρευρισκόμενους  πληρο-
φορίες για την δράση του 
Make A Wish (Κάνε-Μια-
Ευχή Ελλάδος).

Make A Wish Θάσου 
Τεράστια η συγκίνηση για την συμμετοχή του κόσμου

Ο φετινός κύκλος των Ακα-
δημιών Γονέων "Από το Α 
έως το Ω",  πραγματοποι-
είται για 8η συνεχή χρονιά 
από τη Μονάδα Εφηβικής 
Υγείας της Β’ Παιδιατρικής 
Κλινικής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών Νοσοκομείο 
Παίδων «Π & Α Κυριακού». 

Το ανωτέρω πρόγραμμα 
περιλαμβάνει 4-8 (τέσσε-
ρις-οκτώ) δίωρες διαδρα-
στικές συναντήσεις γονέων 
τη δεύτερη Τετάρτη κάθε 
μήνα στις 18:15-20:00 από 
Νοέμβριο έως Μάϊο, όπου 
παρουσιάζονται θέματα 
σχετικά με την υγεία, την 
ανάπτυξη και τη συμπερι-
φορά των παιδιών, τις σχέ-

σεις στην οικογένεια και το 
σχολείο κ.λπ. και τελεί υπό 
την Αιγίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ 
και του Υπουργείου Υγείας.
Οι Ακαδημίες θα πραγμα-
τοποιηθούν δια ζώσης σε 
10 περιοχές σε Αττική και 
Θεσσαλία, ενώ θα υπάρχει 
και υβριδική κάλυψη της 
Ακαδημίας Νέας Σμύρνης 
για το Δίκτυο των Ακαδημι-
ών και του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Αφορά εκπαιδευτικούς, 
συλλόγους γονέων και κη-
δεμόνων και λοιπούς.

«Ο Δήμος της Θάσου 
συν διοργανωτής των 
πρώτων Χειμερινών 

Ποδηλατικών Αγώνων 
Titani Experience 2022 
– 2023»

Την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 
2022, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση στο Γραφείο 
του Δημάρχου Θάσου με-
ταξύ του Δημάρχου Θάσου 
κ. Ελευθέριου Κυριακίδη, 
του Αντιδημάρχου Αθλητι-
σμού, Πολιτισμού, Παιδείας 
και Νέας Γενιάς του Δήμου 
Θάσου κ. Γεώργιου Τσουλ-
κάνη και των εκπροσώπων 
της μη Κερδοσκοπικής Εται-
ρίας Titani Experience, με 
έδρα την Θάσο κα. Angela 
Gueorguieva και κα. Ευγε-
νία Παπαβασιλείου. 

Η συνάντηση πραγμα-
τοποιήθηκε με αφορμή 
αίτημα της Αsd Cortina 
Exprerience, Ιταλικής μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρίας 
σε συνεργασία με το Titani 
Experience για την συν δι-
οργάνωση με το Δήμο Θά-
σου των πρώτων Χειμερι-
νών Ποδηλατικών Αγώνων 
Titani Experience 2022 – 
2023 στη Θάσο.

Κατά την συνάντηση απο-
φασίσθηκε η συμμετοχή 
του Δήμου ως συν διορ-

γανωτής στους πρώτους 
Χειμερινούς Ποδηλατικού 
Αγώνες Titani Experience 
2022 – 2023 που θα πραγ-
ματοποιηθούν τον ερχόμε-
νο Δεκέμβριο - Ιανουάριο 
στη Θάσο. Επίσης αποφα-
σίσθηκε από κοινού η δω-
ρεάν συμμετοχή όλων των 
αθλητών – κατοίκων της 
Θάσου που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στους συγκε-
κριμένους ποδηλατικούς 
αγώνες. 

Μετά το πέρας της συνά-

ντησης, ο Δήμαρχος Θάσου 
κ. Ελευθέριος Κυριακίδης 
δήλωσε τα εξής: «Ο Δή-
μος της Θάσου, στα πλαί-
σια των δυνατοτήτων του, 
στηρίζει προσπάθειες για 
την διοργάνωση αθλητι-
κών εκδηλώσεων διεθνών 
προδιαγραφών στην Θάσο, 
που αφενός προβάλλουν 
τον τόπο μας και αφετέ-
ρου δίνουν την δυνατότητα 
της δωρεάν συμμετοχής σε 
αθλητές -  κατοίκους της 
Θάσου».

«1η Συνάντηση - Ακαδημία για Γονείς «Από το Α έως το Ω»
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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
στον απολογισμό της Συ-
νόδου Κορυφής του Οργα-
νισμού Τουρκικών Κρατών, 
δεν παρέλειψε να στρέψει 
τα βέλη του στις ΗΠΑ και 
την Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν απάντησε σε 
ερωτήσεις δημοσιογράφων 
και έκανε αξιολογήσεις 

μετά την επίσκεψή του στο 
Ουζμπεκιστάν, όπου συμμε-
τείχε στην 9η Σύνοδο Κορυ-
φής του Οργανισμού Τουρ-
κικών Κρατών. Για ακόμα 
μία φορά, ο Τούρκος πρό-
εδρος δεν έχασε την ευκαι-
ρία για να επικοινωνήσει το 
αφήγημα εναντίον της Ελ-
λάδας, σε ό,τι έχει να κάνει 
με τους Γκιουλενιστές, τους 
Κούρδους μετανάστες και 

την υποτιθέμενη «υπόθαλ-
ψη τρομοκρατών» από την 
Αθήνα. Παράλληλα, επιτέ-
θηκε στις ΗΠΑ και τον πρό-
εδρο Μπάιντεν, κάνοντας 
αναφορές και στη Ρωσία 
με θετικά σχόλια. Την ίδια 
ώρα, ωστόσο, ο Ερντογάν 
εξέφρασε αισιοδοξία για το 
πρόγραμμα των F-16 από 
τις ΗΠΑ, παρά τα «καρφιά» 
που έριξε προς την Ουάσι-

γκτον.

«Η Τουρκική Δημοκρατία 
της Βόρειας Κύπρου εί-
ναι μέλος παρατηρητής σε 
αυτό το πλαίσιο. «Δείξαμε 
ότι οι Τουρκοκύπριοι, που 
αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι του τουρκικού κό-
σμου, δεν είναι μόνοι. Μα-
κάρι αυτό το ιστορικό από-
φαση να είναι επωφελής 
για όλους εμάς, ιδιαίτερα 
τους Τουρκοκύπριους. Ευ-
χαριστώ όλους τους ηγέ-
τες για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων του νόμου της 
αδελφότητάς μας», ανέφε-
ρε μεταξύ άλλων για την 
πρόκληση της ένταξης του 
ψευδοκράτους στον Οργα-
νισμό Τουρκικών Κρατών.

Επιπλέον, τόνισε ότι «Η 
υπόθεση της Βόρειας Κύ-
πρου δεν είναι τόσο εύκο-
λη όσο το Κοσσυφοπέδιο, 
αλλά θα κάνουμε ό,τι κα-
λύτερο μπορούμε. Θα το 
φροντίσουμε, πιστεύω ότι 
θα έχουμε την ευκαιρία να 
το παρουσιάσουμε στον 

κόσμο», δείχνοντας ξανά 
τις προθέσεις του για την 
Κύπρο, με τις οποίες είναι 
ξεκάθαρη αντίθετη η Αθή-
να.

Ο Ερντογάν στη συνέχεια 
ανέφερε πως μέλη της 
FETO εκπαιδεύονται στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη, 
«χτυπώντας» παράλληλα 
και τις ΗΠΑ για την «υπό-
θαλψη του Γκιουλέν». «Σε 
ποιον ανήκουν τώρα; Κυρί-
ως Ελλάδα. Τρέχουν στην 
Ελλάδα, τρέχουν στην Ευ-
ρώπη. Πάντα έφευγαν εδώ. 
Ζουν στη Γερμανία, Γαλλία, 
Ολλανδία, Δανία, Αγγλία, 
Αμερική. Και η Αμερική 
κρύβει αυτόν τον άνθρωπο. 
Ποιος κρύβεται; Ο Μπάι-
ντεν κρύβεται. Τους έδω-
σαν ένα τεράστιο ταμείο 
στην Πενσυλβάνια, όπου 
μένει αυτός ο άνθρωπος. 
Αν με ρωτήσετε πού εί-
ναι το κέντρο του τρόμου. 
Αυτό σου λέω τώρα», είπε 
χαρακτηριστικά ο Τούρκος 
πρόεδρος.

Μεταξύ άλλων, ο Ερντογάν 
χαρακτήρισε ως ένα ισχυρό 
κράτος τη Ρωσία, τονίζο-
ντας πως «η Δύση, ειδικά 
η Αμερική, επιτίθεται στη 
Ρωσία χωρίς όρια. Ενάντια 
σε όλα αυτά, φυσικά, η Ρω-
σία προβάλλει αντίσταση». 
Επιπλέον, επιχείρησε ξανά 
να εμφανιστεί ως ένας κα-
ταλυτικός παράγοντας για 
μια πιθανή συμφωνία Κιέ-
βου και Μόσχας ενώ ανα-
φέρθηκε και στο θέμα των 
διαδρόμων για τα σιτηρά.

Παρόλα αυτά, πάντως, ο 
Ερντογάν υποστήριξε πως 
«Μερικά θετικά νέα έρχο-
νται με τις εκλογές στις 
ΗΠΑ. Ελπίζω ότι ο επόμε-
νος μήνας θα είναι γεμάτος 
καλά νέα και ας αναπτύ-
ξουμε το θέμα των F16 σε 
μια πολύ πιο θετική κατεύ-
θυνση», αν και επανέλαβε 
ότι «ο αρχηγός της FETO 
κρύβεται στις ΗΠΑ, μένει 
στο τεράστιο σπίτι μετρη-
τών που έδωσαν στην Πεν-
συλβάνια».

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
«Επίθεση» σε ΗΠΑ, «καρφιά» στην Ελλάδα

Στα πλαίσια της συμ-
μετοχής του στην Γε-
νική Συνέλευση της 
Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων Ελλάδος 
στη Λέσβο, συμμετείχε 
το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 
2022 το Μέλος του Δ.Σ. 
του Επιμελητηρίου Κέρ-
κυρας κ. Σπυρίδων Σπα-
ής, μετά από προσωπική 
πρόσκληση του Γενικού 
Γραμματέα Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. 
Μανώλη Κουτουλάκη.

Στη διευρυμένη σύσκεψη 
υπό τον Γενικό Γραμματέα, 
μετείχαν εκπρόσωποι των 
νησιωτικών Επιμελητηρί-

ων και λοιπών φορέων. Η 
σύσκεψη πραγματοποιήθη-
κε στην έδρα της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής στη 
Μυτιλήνη.

Στην τοποθέτησή του κατά 
τη διάρκεια της συνεδρία-
σης – η οποία χαρακτηρί-
σθηκε ως “Σύμφωνο της 
Μυτιλήνης” – και η οποία 
αντικατοπτρίζει το άριστο 
επίπεδο σχέσεων και συ-
νεργασίας μεταξύ της Γε-
νικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής 
και των Νησιωτικών Επιμε-
λητηρίων της χώρας μας, o 
κ Σπαής κατέθεσε μια σειρά 

από προτάσεις για θέματα 
που απασχολούν συνολικά 
ή πρόκειται να απασχολή-
σουν στο μέλλον τα νησιά.

Αναλυτικότερα:

Αναφέρθηκε στην ανάγκη 
προετοιμασίας των υπο-
δομών παροχής επαρκούς 
φορτίου ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στα λιμάνια της χώ-
ρας μας ενόψει της ανα-
μενόμενης στροφής της 
ναυτιλίας στην ηλεκτροκί-
νηση αλλά και για την ανά-
γκη μεγαλύτερης ηλεκτρι-
κής ενεργείας στα λιμάνια 
της χώρας λόγω της μελ-
λοντικής ηλεκτροκίνησης 

τον πλοίων.

Έκανε σύντομο απολογισμό 
των βημάτων που έχουν γί-
νει έως σήμερα, τόσο από 
τον ΕΟΑΕΝ όσο και το 
INSULEUR προκειμένου 
να γίνουν αποδεκτοί για 
τη χώρα μας οι μειωμένοι 
συντελεστές ΦΠΑ που θα 
εφαρμοστούν στα νησιά 
του Αιγαίου από 1-1-2025, 
αναδεικνύοντας ταυτό-
χρονα τα προβλήματα που 
πρόκειται να αντιμετωπί-
σουν τα Ιόνια Νησιά αλλά 
και η Κρήτη όχι μόνο στα 
εμπορεύματα αλλά και στα 
ακίνητα.

Για το λόγο αυτό, αιτήθηκε 
στην πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου την εφαρμο-
γή της ισονομία σε όλα τα 
νησιά της χώρας καθώς και 
την παροχή αντισταθμιστι-
κών κινήτρων για τα Ιόνια 
και την Κρήτη προκειμένου 
το “επιχειρείν” σε όλη τη 
χώρα να πραγματοποιείται 
με τους ίδιους όρους, τις 
ίδιες δυνατότητες και τις 
ίδιες ευκαιρίες για όλους 
τους επιχειρηματίες.

Πρότεινε δε, το INSULEUR 
να εντείνει την προσπάθειά 
του για την εφαρμογή μει-
ωμένων συντελεστών ΦΠΑ 
σε όλα τα νησιά της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Ανέδειξε επίσης, κάνοντας 
ιδιαίτερη αναφορά, τα κα-
ταγεγραμμένα προβλήματα 
και τις ανισότητες που αντι-
μετωπίζουν οι νησιωτικές 
επιχειρήσεις στο ηλεκτρο-
νικό εμπόριο, έναντι των 
επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται στον ηπει-
ρωτικό χώρο, εστιάζοντας 
στο θέμα του κόστους των 
μεταφορών των προϊόντων 
το οποίο ναι μεν καλύπτε-
ται από το μεταφορικό ισο-
δύναμο κατά ένα μέρος, 
αλλά το οποίο θα πρέπει 
να καταβάλλεται συχνότε-
ρα, ιδανικά ανά τρίμηνο, 
προκειμένου να ενισχύεται 
η ρευστότητα των επιχει-
ρήσεων.

Σπυρίδων Σπαής
Το “επιχειρείν” πρέπει να πραγματοποιείται με τους ίδιους 
όρους σε όλη τη χώρα
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To οριστικό τέλος του 
επίπονου έργου της εκ-
καθάρισης των κύριων 
συντάξεων θα ανακοι-
νώσει ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
σήμερα σε ειδική εκδή-
λωση στο Κέντρο Πο-
λιτισμού Ελληνικός Κό-
σμος, επισημαίνοντας 
πως «κάναμε ό,τι οφεί-

λαμε για να σταματήσει 
η ταλαιπωρία των πολι-
τών».

Ο υπουργός Εργασίας 
Κωστής Χατζηδάκης, σύμ-
φωνα με το imerisia.gr, ο 
διοικητής του ΕΦΚΑ Πα-
ναγιώτης Δουφεξής, οι 
υποδιοικητές και ο project 
manager Μιχάλης Κεφα-

λογιάννης θα παρουσιά-
σουν τα αποτελέσματα της 
τιτάνιας προσπάθειας που 
ξεκίνησε πριν από ενάμιση 
χρόνο και τα οποία είναι τα 
εξής:
Κάθε μέρα εκδίδονται πλέ-
ον 1.250 συντάξεις (μέσος 
όρος 26.000 αποφάσεις 
το μήνα), όταν το 2019 οι 
απονομές ανά ημέρα δεν 

ξεπερνούσαν τις 500.

Οι νέες συντάξεις θα απο-
νέμονται σε 60 ημέρες, τη 
στιγμή που στη Γερμανία 
απαιτούνται τουλάχιστον 
74 ημέρες για την έκδοση 
μιας σύνταξης.

Ολοκληρώθηκε η εκκα-
θάριση του συνόλου των 
εκκρεμών συντάξεων των 
ετών 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 και 2021 πλην 
διεθνών και ανελαστικών. 
Απομένουν 9.500 εξαιρε-
τικά δύσκολες περιπτώσεις.

Εχει ήδη εκκαθαριστεί το 
85% των αιτήσεων του 
2022. Ο Σεπτέμβριος απο-
δείχθηκε ο καλύτερος 
Σεπτέμβριος όλων των 
εποχών για τον ΕΦΚΑ, 
καθώς εκδόθηκαν πάνω 
από 29.000 συνταξιοδοτι-
κές αποφάσεις, αυξημένες 
κατά 57% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Οι σημαντικότερες μεταρ-
ρυθμίσεις που υλοποιήθη-
καν για την αποκλιμάκωση 
των εκκρεμών συντάξεων 
είναι οι εξής:

• Η θέσπιση των συντά-
ξεων Fast Track (μέ-
σος χρόνος έκδοσης 
λιγότερο από 3 μήνες), 

η εφαρμογή της προ-
καταβολής σύνταξης 
(πάνω από 100.000 
ωφελούμενοι) και η 
δημιουργία του θε-
σμού των πιστοποιη-
μένων λογιστών και 
δικηγόρων (έκδοση 
σύνταξης ακόμα και σε 
60 ημέρες).

• Τέθηκε σε λειτουργία ο 
ηλεκτρονικός Πύργος 
Ελέγχου για την παρα-
κολούθηση σε πραγμα-
τικό χρόνο του συνό-
λου των εκκρεμοτήτων 
σε κάθε διεύθυνση και 
περιφερειακή ενότητα.

• Ψηφιοποιήθηκε το σύ-
νολο των νέων αιτήσε-
ων συνταξιοδότησης.

• Υλοποιήθηκαν, σε συ-
νεργασία με το Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, σημαντικές 
αυτοματοποιήσεις για 
την έκδοση των συντά-
ξεων Δημοσίου.

• Δόθηκε προτεραιότητα 
στην εκκαθάριση προ-
βληματικών τ. Ταμείων.

• Δημιουργήθηκαν Ενι-
αία Κέντρα Απονομών 
σε όλη την Ελλάδα.

Ενίσχυση των εργαζομέ-
νων

Οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ 
ενισχύθηκαν με 3.000 σύγ-

χρονους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, επιβραβεύτη-
καν μέσα από ένα νέο -δι-
ευρυμένο ως προς τους δι-
καιούχους- σύστημα bonus 
και λειτούργησαν κάτω από 
συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα και πλαίσιο επίτευ-
ξης εβδομαδιαίων στόχων.

Επίσης, τέθηκαν σε λει-
τουργία το Ψηφιακό Δω-
μάτιο Επικοινωνίας για 
την άμεση επικοινωνία 
των υπαλλήλων με τους εν 
αναμονή συνταξιούχους, τα 
Ψηφιακά ΚΕΠΑ για την ψη-
φιοποίηση της διαδικασίας 
πιστοποίησης αναπηρίας, η 
υπηρεσία myEFKAlive, 35 
νέες ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες και ο ενιαίος αριθμός 
εξυπηρέτησης 1555 που 
βελτίωσαν σημαντικά το 
επίπεδο εξυπηρέτησης των 
6,5 εκατομμυρίων ασφαλι-
σμένων.

Σύμφωνα με το χρονοδι-
άγραμμα του υπουργείου 
Εργασίας, μετά την ολο-
κλήρωση της εκκαθάρισης 
των κύριων συντάξεων, θα 
ξεκινήσει η υλοποίηση του 
σχεδίου εκκαθάρισης των 
ληξιπρόθεσμων επικουρι-
κών και των εφάπαξ.

ethnos.gr

Τίτλοι τέλους για τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις

Παρουσιάστηκε την Τε-
τάρτη 9 Νοεμβρίου, η 
ενεργοποίηση για το 
Συλλογικό Σήμα της Ε.Ε. 
«M MACEDONIA THE 
GREAT» (Μακεδονικό 

Σήμα) από το Επιμελη-
τήριο ΚΑΒΑΛΑΣ και τον 
ΣΕΒΕ- Σύνδεσμος Εξα-
γωγέων.

Το Μακεδονικό Σήμα απο-

τελεί μία πολύ σημαντική 
πρωτοβουλία και μπορεί να 
χρησιμοποιείται από όλες 
τις ελληνικές επιχειρήσεις, 
τα προϊόντα ή οι υπηρεσί-
ες των οποίων προέρχο-
νται από τις γεωγραφικές 
Περιφέρειες της Δυτικής 
Μακεδονίας, της Κεντρικής 
Μακεδονίας και τις Π.Ε. 
Δράμας και Καβάλας και 
είναι ή θα γίνουν μέλη του 
ΣΕΒΕ.

Το Μακεδονικό Σήμα, το 
οποίο έχει κατοχυρωθεί 
στο Γραφείο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (EUIPO-
εδρεύει στην ισπανική πόλη 
Αλικάντε), θα ενσωματώ-
νεται από τις μακεδονικές 
επιχειρήσεις στις συσκευ-

ασίες, λογότυπα, επιστο-
λόχαρτα και άλλα στοιχεία 
επικοινωνίας.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος 
του ΣΕΒΕ κ. Διαμαντίδης, 
στόχος είναι το εν λόγω 
σήμα να υιοθετηθεί από 
όλες τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις. Επιδίωξή είναι τα 
εκατομμύρια των επισκε-
πτών που έρχονται τη χώρα 
μας, να συνηθίσουν να το 
βλέπουν παντού, σε εστια-
τόρια, ξενοδοχεία κ.ο.κ. και 
να μάθουν ότι το προϊόν 
που φέρει το μακεδονικό 
σήμα, είναι Ελληνικό προ-
ϊόν, όπως επίσης και όταν 
επισκέπτονται τα ράφια 
των σούπερ μάρκετ των 
χωρών τους, να γνωρίζουν 
ότι προϊόντα με το Μακε-

δονικό σήμα είναι Ελληνικά 
προϊόντα.

Ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Καβάλας, Μάρ-
κος Δέμπας, ανέφερε ότι 
το συλλογικό σήμα «M 
MACEDONIA THE GREAT» 
έρχεται να διορθώσει τα 
κενά που σηματοδότησε η 
Συμφωνία των Πρεσπών, 
και θα επιτρέψει στις επι-
χειρήσεις της περιοχής της 
Μακεδονίας και της Κα-
βάλας να αποκτήσουν ένα 
κοινό brand, το οποίο θα 
τις καθιστά ξεχωριστές, 
καθώς θα τους προσδίδει 
τη φυσιογνωμία της γεω-
γραφικής προέλευσης των 
προϊόντων και των υπηρε-
σιών τους, σε συνδυασμό 
με την εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών στην ποι-
ότητα αυτών των προϊό-
ντων και των υπηρεσιών, 
τα οποία θα αποκτήσουν 
γεωγραφικό χαρακτηρισμό, 
ως προϊόντα Ελληνικά, της 
γεωγραφικής περιοχής της 
Μακεδονίας.

Ο ΣΕΒΕ έχει αρχίσει κα-
μπάνια ενημέρωσης των 
επιχειρήσεων όλης της 
Μακεδονίας, όπως και των 
Επιμελητηρίων της περιο-
χής, ενώ επίσης θα «τρέξει» 
πρόγραμμα επικοινωνίας 
του Μακεδονικού Σήματος 
εντός και εκτός συνόρων, 
με κύριες αγορές στόχους 
καταρχάς τις ΗΠΑ και τον 
Καναδά και
έμφαση επίσης και στις ευ-
ρωπαϊκές αγορές.

Επιμελητήριο Καβάλας
Εκδήλωση για την παρουσίαση του Μακεδονικού Σήματος
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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

ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
ΚΑΙ Η ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΣ

ΔΙΏΡΥΓΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Το τολμηρό σχέδιο της διάνοιξης της Διώρυγας της Κορίνθου ανήκει στη Βασίλισσα Αμαλία. Με τη 
δική της επιμονή, ο Όθων σχημάτισε επιτροπή, κυρίως από Βαυαρούς ειδικούς, για να μελετήσουν 
το θέμα. Τα συμπεράσματα της επιτροπής ήταν απογοητευτικά. Το έργο ήταν ακατόρθωτο! Οι σύμ-
βουλοι του Όθωνα που από την αρχή είχαν εκφράσει την δυσπιστία τους για το έργο, έπεισαν τον 
Όθωνα να εγκαταλείψει το έργο. Τότε ανέλαβε δράση η Αμαλία. ‘’Είσαι βασιλιάς’’ του είπε. ‘’Δεν εί-
σαι πολιτικός. Είσαι αρχηγός του ‘Εθνους και πρέπει τα σχεδία σου να είναι μεγάλα’΄. Και συνέχισε: 
‘’έχεις ιερό καθήκον να μην εγκαταλείπεις μεγαλεπήβολα έργα ακόμα και αν έχεις εναντίον σου όλο 
το λαό που μπορεί να είναι αδαής’’. Έτσι, ο Όθωνας συγκρότησε δεύτερη επιτροπή, από το Βαυαρό 
Κρόνιγ. Η επιτροπή αυτή αποφάνθηκε ότι το έργο ήταν ακατόρθωτο! Δικαίωση της Αμαλίας. Όμως 
το έργο εγκαταλεήφθηκε για οικονομικούς λόγους. Όταν τελικά έγινε, επιβεβαιώθηκε η έμπνευση 
της Αμαλίας. 

ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ
Ρωτήσανε κάποτε τον Θαλή:

-‘’Τι είναι το ωραιότερον;’’
-‘’Η φύσις’’ απάντησε, ‘’επειδή είναι ποίημα του θεού.’’
-‘’Τί είναι καθολικότερον;’’
-‘’Η αρετή’’, απάντησε, ‘’διότι με την καλή της χρήση καθι-
στά και όλα τα άλλα χρήσιμα’’
-‘’τι είναι το πλέον παρηγορητικόν’’;
-‘’Ο καιρός που περνά’’, απάντησε, ‘’διότι αυτός κλείνει τις 
πληγές’’.

16.11.1852. Ιδρύεται το περίφημο ξενοδοχείο της ‘Μεγά-
λης Βρετανίας’ στην Αθήνα.

16.11.1922. Πέντε πολιτικοί και ο αρχιστράτηγος του Μι-
κρασιατικού στρατού μας, εκτελούνται στο Γουδί, ως υπεύ-
θυνοι της καταστροφής.

17.11.1973. Φοιτητική εξέγερση στο Πολυτεχνείο, που τε-
λικά κομματικοποιήθηκε και κατεστάλη υπο του Στρατού. 
(γεγονότα πολυτεχνείου)

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

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…

Κάθε χρόνο χιλιάδες καθη-
γητές στα σχολεία προ-
σπαθούν να εμπνεύσουν 

τους μαθητές τους και να τους 
βοηθήσουν να αγαπήσουν το 
σχολείο και τη μάθηση.

 Όλοι αυτοί οι καθηγη-
τές υπηρετούν ένα επάγγελμα-
λειτούργημα καθώς εισβάλουν 
στη ζωή εκατοντάδων μαθητών 
που ‘’διψούν’’ για κατανόηση, 
για ψυχολογική υποστήριξη και 
ουσιαστικά πρότυπα. Ας μη ξε-
χνούμε ότι τα περισσότερα παι-
διά της νέας γενεάς είναι πιο ει-
λικρινή και δυναμικά, πλήττουν 
εύκολα και ζητούν επιχειρήματα 
και κίνητρα για να φέρουν εις 
πέρας οτιδήποτε τους ανατεθεί. 

 Επιπλέον, πολλά παι-
διά στην εφηβική κυρίως ηλι-
κία νιώθουν ματαιοδοξία και δε 
βρίσκουν νόημα στο να γίνουν 
καλοί μαθητές ή να σπουδά-
σουν λόγω της κοινωνικο-οικο-
νομικής κατάστασης της χώρας 
μας.

 Επομένως, εύκολα κα-
τανοούμε πόση ευελιξία, ικανό-
τητα, ΄΄πειθώ΄΄ και ευρηματι-
κότητα χρειάζεται πλέον ένας 
καθηγητής ώστε να μπορέσει 
αγόγγυστα να πείσει τους πιο 
δύσπιστους και μη συνεργάσι-
μους μαθητές να αγαπήσουν 
τη μάθηση και να ‘’απογειώσει’’ 
τους πιο δεκτικούς  και καλούς 
μαθητές. 

 Συμπεραίνουμε, ότι  οι 
μαθητές δεν έχουν ανάγκη  από 
έναν καθηγητή που απλά κατέ-
χει γνώσεις και εξειδίκευση σε 
κάποιο γνωστικό αντικείμενο, 
αλλά από έναν καταρτισμένο 
εκπαιδευτικό-καθηγητή ο οποί-
ος θα είναι ο μέντοράς τους, το 
πρότυπό τους, θα τον θαυμά-
σουν και θα δημιουργήσει ένα 
ευχάριστο εκπαιδευτικό κλίμα 
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας. Ο ιδανικός 
καθηγητής είναι ο εκπαιδευτικός 
που θα τους δείξει να’ χτίζουν 
γέφυρες’ στα χάσματα που τους 
δυσκολεύουν να εκπληρώσουν 
τα όνειρά τους. Άλλωστε, οι μα-
θητές είναι αυστηροί κριτές και 
είναι μύθος ότι προτιμούν και 
αγαπούν τους καθηγητές που 
απλά τους κάνουν αστεία, δεν 
τους βάζουν σχολικές εργασίες 
και αντικαθιστούν το μάθημα με 
παιχνίδια. 

 Ποιος αλήθεια είναι ο 
ιδανικός εκπαιδευτικός στα μά-
τια των παιδιών μας;

 Μελέτες αποδεικνύουν 
ότι οι μαθητές:

 Θαυμάζουν τους εκπαι-
δευτικούς που είναι περιποιημέ-
νοι, ήρεμοι ευδιάθετοι και υπο-
μονετικοί.

  Έχουν ανάγκη από εκ-
παιδευτικούς καθηγητές που 
δείχνουν ειλικρινές ενδιαφέρον 
για αυτά όπως  και για  τα προ-
βλήματα και τις αδυναμίες τους. 

 Επιζητούν να δημιουρ-
γήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τους καθηγητές τους και 
αντιπαθούν οποιαδήποτε υπε-
ροπτική στάση ενός παντογνώ-
στη-καθηγητή που προσπαθεί 
να τους επιδεικνύει συνεχώς το 
λάθος τους.

 Εκτιμούν καθηγητές 
που τους σέβονται ως προσω-
πικότητες και δεν τους θεωρούν 
υποδεέστερους

 Αγαπούν τους καθηγη-
τές που είναι δίκαιοι, ειλικρινείς 
και ξεκάθαροι στους κανόνες 
της τάξης τους, στους στόχους 
του μαθήματός τους και στο τι 

επιζητούν από αυτούς.

 Εμπιστεύονται καθηγη-
τές που έχουν αυτοπεποίθηση, 
είναι άρτια εκπαιδευμένοι στη 
διδασκαλία και άψογα καταρτι-
σμένοι στο γνωστικό αντικείμε-
νο που διδάσκουν.

 Κανείς  λοιπόν δε μπο-
ρεί να θεωρήσει ότι το να είναι 
κάποιος ο ιδανικός καθηγη-
τής-εκπαιδευτικός είναι εύκολη 
υπόθεση. Του εναντίον, η ζωή 
ενός ιδανικού εκπαιδευτικού-
καθηγητή είναι μια αδιάλειπτη 
προσπάθεια εξειδίκευσης και 
αυτοβελτίωσης. 

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

 Η κυρία Π.Λ  σχολιάζει: ‘ 
Με αφορμή την πρόσφατη έναρ-
ξη της εκπαιδευτικής μου ιδιό-
τητας ως Μουσικός σε σχολείο 
θα ήθελα να σχολιάσω το πόσο 
σημαντικό είναι να καλλιεργή-
σουμε από την αρχή σωστές και 
ουσιαστικές σχέσεις με τα παιδιά 
ώστε να μπορέσουμε να χτίσου-
με σε αυτές σχέσεις σεβασμού. 
Τα παιδιά διαπιστώνω ότι είναι 
δύσπιστοι και θέλουν να πιστούν 
για να αρχίσουν να επενδύθουν 
και να <<δίνουν>> σε ένα καθη-
γητή…’

 Αγαπητή κυρία, δυστυ-
χώς λόγω οικονομίας χώρου 
δεν ήταν εφικτό να δημοσιευτεί 
ολόκληρο το αξιόγο e-mail σας. 
Έχετε απόλυτο δίκιο που δίνε-
ται έμφαση στην δημιουργία 
καλών σχέσεων με τα παιδιά 
και πώς να γίνουμε ιδανικοί κα-
θηγητές για αυτά ώστε να μας 
σεβαστούν και να συμμετέχουν 
ενεργά στην εκπαιδευτική δι-
αδικασία. Ο αγώνας μας είναι 
δύσκολος αλλα και ευχάριστος.

Ευχές για επιτυχία

‘’ Κάθε χρόνο 
χιλιάδες γο-
νείς αναζητούν 
καθηγητές για 
ενισχυτική δι-
δασκαλία στα 
παιδιά τους που 
θα τα βοηθή-
σουν να γίνουν 
το καλύτερο 
που μπορούν’’
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Ακολουθεί η συζήτηση 
με τον δημοσιογράφο 
Νίκο Χατζηνικολάου για 
το Λιμάνι Αλεξ/πολης:

Νίκος Χατζηνικολάου: 
Αλεξανδρούπολη. Ενοχλεί 
πολύ την Τουρκία. Διαβά-
ζω σήμερα στα «Νέα» ότι 
η πώληση του λιμανιού μα-

ταιώνεται. Γιατί; Είναι αλη-
θές;

Κυριάκος Μητσοτάκης: 
Κατ’ αρχάς, η πληροφο-
ρία αυτή είναι ακριβής. Η 
κυβέρνηση αποφάσισε ότι 
στην παρούσα συγκυρία 
η Αλεξανδρούπολη είναι 
τόσο μεγάλης στρατηγικής, 

γεωπολιτικής και ενεργεια-
κής σημασίας για τη χώρα 
μας, ώστε πρέπει να παρα-
μείνει στη κυριότητα του 
ελληνικού Δημοσίου και 
συγκεκριμένα του ΤΑΙΠΕΔ, 
το οποίο έχει και τη δυνατό-
τητα να αναπτύξει το λιμάνι 
και να αξιοποιήσει πλήρως 
όλες του τις δυνατότητες. 

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται 
να επεκταθώ πολύ περισ-
σότερο γιατί στην παρούσα 
συγκυρία δεν βλέπαμε το 
λόγο να πουληθεί το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης σε 
κάποιον ξένο επενδυτή.

Μητσοτάκης για Λιμάνι Αλεξανδρούπολης 
Δεν υπάρχει λόγος να πουληθεί σε κάποιον ξένο επενδυτή

Έχω μιλήσει πολλές φο-
ρές για την επιλογή μου να 
μην μπω σε μία καθημερινή 
φραστική αντιπαράθεση με 
τον Πρόεδρο Ερντογάν και 
όλα όσα καταμαρτυρά στην 
πατρίδα μας», είπε αναφε-
ρόμενος στα εθνικά θέματα 
ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης στον 
ΑΝΤ1.

«Έχουμε εκφράσει τις θέ-
σεις μας με απόλυτα στι-
βαρότητα και σαφήνεια σε 
όλα τα διεθνή fora και ο 
ίδιος είχα την ευκαιρία να 

τα πω στον κ. Ερντογάν 
όταν βρεθήκαμε στην Πρά-
γα. Από εκεί και πέρα υπάρ-
χει μια εσωτερική διάσταση 
της τουρκικής απειλής. Έχει 
να κάνει με τις τουρκικές 
εκλογές, την τραγική κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται 
η τουρκική οικονομία, την 
ανάγκη του κ. Ερντογάν να 
αλλάξει την ατζέντα. Υπάρ-
χει, όμως, και ένας τουρ-
κικός αναθεωρητισμός ο 
οποίος θα απαντηθεί από 
την χώρα μας, απαντιέται 
ήδη, με απόλυτη αυστηρό-
τητα και συνέπεια…»

«Έχω μιλήσει πολλές φο-
ρές για την επιλογή μου να 
μην μπω σε μία καθημερινή 
φραστική αντιπαράθεση με 
τον Πρόεδρο Ερντογάν και 
όλα όσα καταμαρτυρά στην 
πατρίδα μας», είπε αναφε-
ρόμενος στα εθνικά θέματα 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1.

«Έχουμε εκφράσει τις θέ-
σεις μας με απόλυτα στι-
βαρότητα και σαφήνεια σε 
όλα τα διεθνή fora και ο 
ίδιος είχα την ευκαιρία να 
τα πω στον κ. Ερντογάν 
όταν βρεθήκαμε στην Πρά-
γα. Από εκεί και πέρα υπάρ-
χει μια εσωτερική διάσταση 
της τουρκικής απειλής. Έχει 
να κάνει με τις τουρκικές 
εκλογές, την τραγική κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται 
η τουρκική οικονομία, την 
ανάγκη του κ. Ερντογάν να 
αλλάξει την ατζέντα. Υπάρ-
χει, όμως, και ένας τουρ-
κικός αναθεωρητισμός ο 
οποίος θα απαντηθεί από 
την χώρα μας, απαντιέται 
ήδη, με απόλυτη αυστηρό-
τητα και συνέπεια…»

Για το αν θα επεκτείνου-
με τα χωρικά μας ύδα-
τα στα 12 μίλια ο πρω-
θυπουργός απάντησε: 
«Προσήλωση στο Διεθνές 
Δίκαιο. Χτίσιμο διεθνών 
συμμαχιών. Υπογραφή δι-
εθνών συμφωνιών, όπως 
αυτές που έχουμε υπογρά-
ψει. Ενίσχυση των Ενό-
πλων Δυνάμεων. Επέκταση 
των χωρικών μας υδάτων. 
Το έχουμε ήδη κάνει στο 
Ιόνιο. Όταν και όπου το κρί-
νουμε, τη στιγμή που θα το 
κρίνουμε.

Δεν έχω να σας πω κάτι 
περισσότερο για αυτό. Θα 
επισημάνω μόνο ότι όλοι 
αυτοί οι οποίοι μας ασκούν 
κριτική γιατί δεν κάνουμε 
κάτι τώρα το οποίο ενδε-
χομένως να κάνουμε στο 
μέλλον, ποτέ δεν το έχου-
με αποκλείσει, είναι οι ίδιοι 
οι οποίοι κυβερνούσαν 4,5 
χρόνια και δεν έκαναν απο-
λύτως τίποτα όταν είχαν 
την δυνατότητα να το κά-
νουν. Και σε ποιον…».

Στη συνέχεια ο πρωθυ-

πουργός πρόσθεσε: «Όλες 
οι επιλογές αυτή την 
στιγμή βρίσκονται στο 
τραπέζι. Όμως, μιας και 
με ρωτήσατε για το τουρ-
κολιβυκό μνημόνιο, εκτός 
από την καταγγελία του σε 
όλα τα διεθνή fora -και δεν 
υπάρχει κανείς ο οποίος να 
αναγνωρίζει το παράνομο 
αυτό “μνημόνιο”, πέραν 
ενός τμήματος της λιβυκής 
κυβέρνησης- εμείς θέλουμε 
να κάνουμε ένα άνοιγμα 
στη Λιβύη συνολικά, για να 
μπορέσουμε επιτέλους να 
οριοθετήσουμε θαλάσσιες 
ζώνες με τη Λιβύη.
Διότι Ελλάδα και Λιβύη 
έχουν ακτές οι οποίες βρί-
σκονται απέναντι η μία από 
τις άλλες. Είναι ο φυσικός 
μας συνομιλητής η Λιβύη. 
Και θα μπορούσαμε να δι-
ερευνήσουμε τη δυνατότη-
τα να αξιοποιήσουμε από 
κοινού υδρογονάνθρακες 
οι οποίοι βρίσκονται στην 
περιοχή μεταξύ Ελλάδος 
και Λιβύης. Αλλά αυτό προ-
ϋποθέτει στην τελική του 
κατάληξη την οριοθέτηση, 
μια οριστική συμφωνία».

Ο πρωθυπουργός επιβεβαί-
ωσε παράλληλα ότι μαται-
ώνεται η πώληση του λιμα-
νιού της Αλεξανδρούπολης 
και εξήγησε: «Κατ’ αρχάς, 
η πληροφορία αυτή είναι 
ακριβής. Η κυβέρνηση απο-
φάσισε ότι στην παρούσα 
συγκυρία η Αλεξανδρού-
πολη είναι τόσο μεγάλης 
στρατηγικής, γεωπολιτικής 
και ενεργειακής σημασί-
ας για τη χώρα μας, ώστε 
πρέπει να παραμείνει στη 
κυριότητα του ελληνικού 
Δημοσίου και συγκεκριμέ-
να του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο 
έχει και τη δυνατότητα να 
αναπτύξει το λιμάνι και να 
αξιοποιήσει πλήρως όλες 
του τις δυνατότητες. Δεν 
νομίζω ότι χρειάζεται να 
επεκταθώ πολύ περισσό-
τερο γιατί στην παρούσα 
συγκυρία δεν βλέπαμε το 
λόγο να πουληθεί το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης σε 
κάποιον ξένο επενδυτή».

Πηγή: newsbeast.gr

Μητσοτάκης για επέκταση των χωρικών υδάτων 
Όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι

Μετά την απόφαση για 
την ακύρωση του διαγω-
νισμού παραχώρησης της 
πλειοψηφίας του μετοχικού 
κεφαλαίου για τον Οργανι-
σμό Λιμένος Αλεξανδρού-
πολης και αντ’ αυτού την 
ανάπτυξη των υποδομών 
του μέσω δημοσίων επεν-
δύσεων που θα αναλάβει 
ο βασικός μέτοχός του, 
το ΤΑΙΠΕΔ, η κυβέρνηση 
αποφάσισε να προχωρήσει 
με αντίστοιχο μοντέλο και 
στον Οργανισμό Λιμένος 
Καβάλας.

Οπως η Αλεξανδρούπολη 
έτσι και η Καβάλα χαρα-
κτηρίζεται κρίσιμης γεωπο-
λιτικής σημασίας λιμενική 
υποδομή που γειτνιάζει με 
σημαντικές ενεργειακές 
εγκαταστάσεις και πόρους, 
αλλά και με μεταφορικούς 
άξονες. Οι υποδομές πε-
ριλαμβάνουν το μοναδικό 
εν ενεργεία παραγωγικό 
κοίτασμα υδρογονανθρά-
κων στη χώρα, αυτό του 
Πρίνου, την υποθαλάσσια 
κοιλότητα στα ανοιχτά της 

Καβάλας που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως απο-
θήκη στρατηγικών αποθε-
μάτων φυσικού αερίου (ο 
διαγωνισμός για την οποία 
βρίσκεται σε εξέλιξη), επί-
σης την προοπτική ανάπτυ-
ξης χώρων υποθαλάσσιας 
αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα και τον Δια-
δριατικό Αγωγό Φυσικού 
αερίου TAP. Η Καβάλα 
επίσης διαθέτει αεροδρό-
μιο, βρίσκεται δίπλα στην 
Εγνατία Οδό και πλησίον 
των κάθετων αξόνων που 

θα αναπτυχθούν και θα τη 
συνδέουν με τα Βαλκάνια, 
ενώ η εγγύτητα της πόλης 
με την Αλεξανδρούπολη 
είναι τέτοια που συχνά το 
λιμάνι της αντιμετωπίζεται 
ως συμπληρωματικό του 
ομολόγου του στα ανατολι-
κά των ακτών της Βορείου 
Ελλάδος.

Ο Οργανισμός Λιμένος 
Καβάλας Α.Ε., το 100% 
του μετοχικού κεφαλαί-
ου του οποίου ελέγχει το 
ΤΑΙΠΕΔ, έχει την ευθύνη 
ενός λιμενικού συστήματος 
αποτελούμενου από τέσ-
σερις αλληλοσυμπληρού-
μενους λιμένες. Το λιμάνι 
«Απόστολος Παύλος» της 
Καβάλας, το οποίο εξυπη-
ρετεί την επιβατική κίνηση, 
την ακτοπλοΐα, την κρουα-
ζιέρα, το yachting και την 
αλιεία. Το λιμάνι της Κερα-
μωτής του Δήμου Νέστου, 
στο οποίο εξυπηρετούνται 
εμπορευματική κίνηση και 
ακτοπλοΐα. Το λιμάνι της 
Νέας Περάμου, το οποίο 
επίσης αποτελεί αλιευτικό 
καταφύγιο. Και, τέλος, το 
λιμάνι «Φίλιππος Β΄», το 
οποίο προορίζεται για την 
εξυπηρέτηση εμπορευματι-
κής κίνησης. Το σύμπλεγμα 

των τεσσάρων αυτών λι-
μένων έχει χαρακτηρισθεί 
διεθνούς σημασίας, καθώς 
μπορεί να λειτουργήσει 
ως κόμβος της Ανατολικής 
Βαλκανικής Χερσονήσου.

Υπογραμμίζεται πως η μία 
από τις παραπάνω υποδο-
μές του Οργανισμού Λιμέ-
νος Καβάλας, ο προβλήτας 
«Φίλιππος Β΄», έχει ήδη 
υπoπαραχωρηθεί με δια-
γωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ στην 
κοινοπραξία International 
Port Investments Kavala, 
η οποία απαρτίζεται από 
τις εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 
Black Summit Financial 
Group και EFA Group. Η 
υπoπαραχώρηση αυτή θα 
προχωρήσει κανονικά και 
τον εν λόγω προβλήτα θα 
αναπτύξει και θα εκμεταλ-
λεύεται η κοινοπραξία.

Πρέπει επίσης να σημειω-
θεί ότι για το λιμάνι, αλλά 
και για την ευρύτερη περιο-
χή της Καβάλας έχει διατυ-
πωθεί επίσης αμερικανικό 
ενδιαφέρον κατά την περί-
οδο που προηγήθηκε των 
δύο διαγωνισμών. Οπως 
αμερικανικό ενδιαφέρον 
έχει εκδηλωθεί, διά στόμα-
τος και του πρώην πρέσβη 

των Ηνωμένων Πολιτειών 
στην Ελλάδα, και για το λι-
μάνι του Βόλου. Μάλιστα 
δημοσιεύθηκε τα προηγού-
μενα εικοσιτετράωρα από 
το ΤΑΙΠΕΔ και η πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος με προθεσμία την 20ή 
Ιανουαρίου 2023 για την 
απόκτηση πλειοψηφικού 
πακέτου μετοχών του Ορ-
γανισμού Λιμένος Βόλου.

Οσον αφορά τον Οργανι-
σμό Λιμένος Καβάλας, το 
επόμενο διάστημα αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν δια-
δικασίες για την εκπόνηση 
και έγκριση περιβαλλοντι-
κής μελέτης, τη θεώρηση 
ολοκληρωμένου σχεδίου 
ανάπτυξης του λιμανιού, 
δηλαδή master plan, και 
την εκπόνηση επιχειρηματι-
κού σχεδίου, ώστε κατόπιν 
να προχωρήσουν οι απα-
ραίτητες επενδύσεις που θα 
χρηματοδοτήσει το ΤΑΙΠΕΔ 
για τη μεγέθυνση των υπο-
δομών του και την εκβά-
θυνση των λιμενολεκανών 
του ώστε να μπορούν να 
ελλιμενίζονται μεγαλύτερα 
πλοία, και η προμήθεια και 
ο εκσυγχρονισμός του εξο-
πλισμού του.

kathimerini.gr

Μοντέλο Αλεξανδρούπολης και για το λιμάνι της Καβάλας
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Σε αύξηση 8% οδηγεί ο 
πληθωρισμός τις συντά-
ξεις με το 7.5% να σχε-
διάζεται να καταβληθεί 
τον Ιανουάριο και το 
0.5% το φθινόπωρο αν 
και το οικονομικό επι-
τελείο δεν αποκλείει να 
συζητήσει το ενδεχόμενο 
να δώσει ολόκληρη την 
αύξηση τέλος Ιανουαρί-
ου εκτόξευση του πλη-
θωρισμού στο 9.8% με 
10% ,από 9,1% που είχε 
καταγράφεί στο προσχέ-
διο του προϋπολογισμού 
καθώς και η  αύξηση του 
ΑΕΠ στο 6% την τρέχου-
σα χρονιά οδηγούν σε 
ανοδική τροχιά τις αυξή-
σεις στις συντάξεις που 
υπολογίζονται με βάση  
τα εν λόγω οικονομικά 
μεγέθη.

Ο υπουργός οικονομικών 
Χρήστος Σταικούρας είχε 

δηλώσει πριν από λίγες 
ημέρες ότι η αύξηση από 
1/1/2023  θα κινηθεί γύρω 
στο 7.5% αλλά οι εξελίξεις 
δείχνουν ότι η αύξηση θα 
ανέλθει στο 8% καθώς το 
ποσοστό διαμορφώνεται με 
βάση τον τύπο τιμάριθμος 
+ΑΕΠ δια 2.
Μέχρι στιγμής έχει  γνω-
στοποιηθεί ότι οι αυξήσεις 
7.5% θα καταβληθούν στο 
τέλος Ιανουαρίου με τις 
συντάξεις του Φεβρουαρί-
ου ενώ η όποια απόκλιση, 
0,5% εν προκειμένω θα 
πιστωθεί στους συνταξιού-
χους το φθινόπωρο όταν 
η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποιήσει 
τα επίσημα στοιχεία για τον 
πληθωρισμό και το ΑΕΠ.

Δεν αποκλείεται πάντως το 
οικονομικό επιτελείο να συ-
ζητήσει το ενδεχόμενο να 
δώσει ολόκληρη την αύξη-
ση τέλος Ιανουαρίου αφού 

στόχος της κυβέρνησης 
είναι να καταβάλλει όσο 
το δυνατόν νωρίτερα τις 
αυξήσεις προκειμένου να 
ενισχυθούν οι συνταξιούχοι 
για να ανταπεξέλθουν στην 
ακρίβεια και το ενεργειακό 
κόστος.

Παράλληλα , πηγές του 
ΕΦΚΑ επισημαίνουν την 
τεχνική δυσκολία των υπη-
ρεσιών να «τρέξουν» δύο 
φορές τα αρχεία των δικαι-
ούχων για να καταβάλλουν 
σε δύο ταχύτητες τις αυξή-
σεις.

Επομένως η μέση σύντα-
ξη του ΕΦΚΑ που ανέρχε-
ται σε 750 ευρώ, από την 
1/1/2023 θα διαμορφωθεί 
στα 810 ευρώ ( + 60 ευρώ)

Σημειώνουμε επίσης ότι 
σε όσο μεγαλύτερο ύψος 
«κλειδώσουν» οι αυξήσεις 

του 2023 , τόσο περισσό-
τεροι θα είναι οι αποδέκτες 
γιατί ο λογιστικός συμψη-
φισμός θα φέρει σημα-
ντικότερη απομείωση της 
λεγόμενης προσωπικής δι-
αφοράς.

Για κύριες συντάξεις 500 
ευρώ η προσωπική δια-
φορά δεν πρέπει να είναι 
άνω των 35 ευρώ για να 
δικαιούνται αυξήσεις.Όσοι 
έχουν μεγαλύτερη προ-
σωπική διαφορά θα δουν 
μόνο λογιστική αύξηση.

Για κύριες συντάξεις 700 
ευρώ η προσωπική διαφο-
ρά δεν πρέπει να υπερβαί-
νει τα 49 ευρώ.

Τι θα γίνει με όσους 
έχουν προσωπική δια-
φορά

Η  ανάλυση του ΕΦΚΑ που 
ολοκληρώθηκε έδειξε ότι 
από τα 2.4 εκ των συντα-
ξιούχων , οι  931.631 δια-
τηρούν μεγάλη προσωπική 
διαφορά. Από αυτούς μέσω 
των λογιστικών συμψηφι-
σμών το 88% θα πάρουν 
πάρουν αυξήσεις ενώ οι 
υπόλοιποι  θα δουν μείω-
ση της προσωπικής τους 
διαφοράς προκειμένου να 
ανοίξει ο δρόμος για αυξή-
σεις στην τσέπη τα επόμενα 
χρόνια.

Με βάση αυτά τα δεδομέ-
να  διαμορφώνονται πέντε 
κατηγορίες συνταξιούχων 
όσον αφορά στις πηγές ενί-
σχυσής τους:

1. Αύξηση έως 7.5%-8% 
θα πάρουν 1.7 εκ. συ-

νταξιούχοι.  Το 80-% 
-85% % θα πάρει ακέ-
ραια την αύξηση του 
7.5% ενώ ένα 15 % θα 
πάρει μικρότερη αύξη-
ση η οποία σύμφωνα 
με πηγές του ΕΦΚΑ δε 
θα είναι μικρότερη από 
6.5% αναλόγως του 
ύψους της προσωπικής 
τους διαφοράς.

2. Όφελος  από την  κα-
τάργηση της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης 
θα έχουν 841.717 συ-
νταξιούχοι θα. Το κέρ-
δος ανέρχεται μεσο-
σταθμικά σε 120 ευρώ 
το χρόνο. Σημειώνουμε 
ότι από το πλήθος των  
κερδισμένων  από την 
κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης, οι 
525.456 είναι συντα-
ξιούχοι που διατηρούν 
μεγάλη προσωπική δι-
αφορά.

3. 
4. Μόνο την ενίσχυση 

των 250 ευρώ  θα λά-
βουν  περίπου στις 20 
Δεκεμβρίου 265.367 
συνταξιούχοι.

5. 
6. Την τέταρτη δόση της 

αύξησης που απορρέ-
ει από το νόμο Βρού-
τση θα λάβουν τέλος 
Δεκεμβρίου, με τη σύ-
νταξη του Ιανουαρίου 
222.570 συνταξιούχοι 
με ασφαλιστικό βίο  
πάνω από 30 χρόνια.

7. 
8. Οι «χαμένοι» των 

ενισχύσεων είναι  
140.000 συνταξιούχοι 
οι οποίοι δε θα λάβουν 
χρήματα από καμία 
πηγή.

Από την ανάλυση των αρ-
χείων της ΑΑΔΕ που έχουν 
αποσταλεί στον ΕΦΚΑ, 
φαίνεται ότι περίπου οι 
μισοί δικαιούχοι της αύξη-
σης 815.605 συνταξιούχοι 
(48,5%) έχουν εισόδημα 
έως 600 ευρώ το μήνα (μει-
κτά), ενώ 405.822 συνταξι-
ούχοι (24,13%) έχουν εισό-
δημα από 600,01 έως 900 
ευρώ. Η συντριπτική πλειο-
ψηφία των δικαιούχων της 
αύξησης 1.353.270 συντα-
ξιούχοι, ποσοστό 80,4%, 
έχουν μηνιαίο εισόδημα 
έως 900 ευρώ μεικτά.

Η «χρυσή» κατηγορία των 
συνταξιούχων,  που θα ενι-
σχυθεί  διπλά η και τριπλά 
είναι  εκείνοι που θα ωφε-
ληθούν παράλληλα με την 
αύξηση από την κατάργηση 
της εισφοράς αλληλεγγύ-
ης, την καταβολή της τέ-
ταρτης δόσης που απορ-
ρέει από το νόμο Βρούτση 
αλλά και όοοι λάβουν την 
έκτακτη οικονομική ενίσχυ-
ση το Δεκέμβριο.

Διπλή αύξηση  (αύξηση της 
τάξεως του 7,5 % και αύ-
ξηση μέσω της κατάργησης 
της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης) θα δουν 244.124 
συνταξιούχοι.

Τριπλή αύξηση (αύξηση της 
τάξεως του 7,5 %, αύξηση 
μέσω της κατάργησης της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης και 4η ετήσια αύξηση 
του ν. Βρούτση) θα δουν 
97.415 συνταξιούχοι.

imerisia.gr

Σε αύξηση 8% οδηγεί ο πληθωρισμός τις συντάξεις

Μια νέα ανακάλυψη, 
την 4 η στην θάλασσα 
του Ισραήλ, ανακοίνω-
σε το πρωί της Δευτέ-
ρας στα χρηματιστήρια 
του Λονδίνου και του 
Τελ Αβίβ η Energean plc 
(LSE: ENOG, TASE).

Πρόκειται για το εμπορικά 
εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα 
φυσικού αερίου «Ζευς» στο 
Block 12 που εκτιμάται σε 
13,3 δισεκ. κυβικά μέτρα 
(bcm) αξιοποιήσιμου φυσι-
κού αερίου, είναι δηλαδή 
μεγαλύτερο των αρχικών 
εκτιμήσεων για 10 – 12 
bcm. Η Energean προχωρεί 
τώρα σε ανάλυση των δε-
δομένων που συγκεντρώ-
θηκαν από την γεώτρηση.

Σχετικά ο κ. Μαθιός Ρή-
γας, Διευθύνων Σύμ-
βουλος του ομίλου 
Energean, δήλωσε τα 
εξής:

«Λίγες ημέρες μετά το ξε-
κίνημα της παραγωγής από 
το κοίτασμα Karish, είμαι 
ιδιαίτερα ικανοποιημένος 
για το ότι το γεωτρητικό 
μας πρόγραμμα, το οποίο
πλέον χαρακτηρίζεται από 

5 στις 5 επιτυχημένες γεω-
τρήσεις, συνεχίζει να προ-
σθέτει αξία στην Energean, 
ενισχύοντας την ασφάλεια 
του εφοδιασμού και
τον ανταγωνισμό στην αγο-
ρά ενέργειας της περιοχής. 
Αξιολογούμε τώρα μία σει-
ρά από δυνητικές επιλογές 
εμπορικής αξιοποίησης για 
την Περιοχή Ολύμπου με 
επίκεντρο τόσο τις υφιστά-
μενες και μοναδικές για τη 
Μεσόγειο υποδομές μας, 
όσο και πιθανές νέες. Στο 
πρώτο εξάμηνο του 2023,
αναμένεται να προχωρή-
σουμε σε ένα νέο δεσμευτι-
κό πρόγραμμα ανάπτυξης».

Αναβάθμιση του κοιτά-
σματος «Αθηνά»

Ο ανεξάρτητος εκτιμη-
τής DeGolyer &amp; 
MacNaughton (D&amp;M) 
πιστοποίησε για την 
Energean δυνητικά αποθέ-
ματα της τάξης των 11,75 
bcm στο κοίτασμα «Αθη-
νά», αναβαθμίζοντας την 
προηγούμενη εκτίμηση της 
Energean που αναφερόταν 
σε 8 bcm, έπειτα από μελέ-
τες με βάση τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν κατά τη 

διάρκεια της γεωτρητικής 
διαδικασίας. Η ανακάλυψη 
του κοιτάσματος «Ζευς» 
και η αναβάθμιση του κοι-
τάσματος «Αθηνά» δίνουν 
στην Energean μεγαλύτερη 
βεβαιότητα σχετικά με τις 
ποσότητες φυσικού αερίου 
και την εμπορευσιμότητα 
της Περιοχής Ολύμπου και, 
πλέον, η εταιρεία προχωρεί 
το αναπτυξιακό της σχέδιο. 
Η Energean αναμένεται να 
προχωρήσει στην τελική 
ενημέρωση για τις συνολι-
κές ποσότητες της Περιοχής 
Ολύμπου στις αρχές του 
2023, με βάση την ειδική 
έκθεση (CPR- Competent 
Persons Report) που ετοι-
μάζεται από την D&amp;M.

Γεώτρηση τώρα στο 
Block 23

Σημειώνεται ότι το πλοιο-
γεωτρύπανο Stena IceMax 
έχει τώρα μετακινηθεί στο 
Block 23 της θάλασσας του 
Ισραήλ, προκειμένου να 
προχωρήσει σε γεώτρηση 
της δομής «Ηρακλής», με 
στόχο φυσικό αέριο από το 
Μειόκαινο.

Ζευς 
Η νέα ανακάλυψη φυσικού αερίου από την 
Energean στο Ισραήλ
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ «ΤΩΡΑ»
Ομόφωνο το ψήφισμα της ΠΑΜΘ

Αίτημα να εισαχθεί το θέμα 
της απαλλαγή των πολιτών 
της Περιφερειακής Ενότη-
τας Καβάλας από την κα-
ταβολή διοδίων εντός των 
διοικητικών ορίων της στην 
εκτός ημερήσια διάταξη της 
ερχόμενης συνεδρίασης 
του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Ανατολικής Μα-

κεδονίας και Θράκης και 
να εγκριθεί σχετικό ψήφι-
σμα κατέθεσε η παράταξη 
της Ανεξάρτητης Ενωτικής 
Πρωτοβουλίας στο προε-
δρείο του Συμβουλίου.

Παράλληλα, η παράταξη 
θέτει και το παράδειγμα 
Δήμων της Θράκης όπου οι 

δημότες τους δεν πληρώ-
νουν διόδια προκειμένου 
να κινηθούν εντός του Νο-
μού τους και μεταξύ όμο-
ρων Νομών, όπως και των 
δημοτών του Δήμου Παγ-
γαίου για τα διόδια εντός 
του Δήμου τους.

Περιφέρεια ΑΜΘ | Ομόφωνο ψήφισμα για την απαλλαγή των κάτοικων απο τα διόδια

Ξεκίνησαν να λει-
τουργούν από χθες 
10/11/2022 τα μετωπι-
κά διόδια της Εγνατίας 
Οδού στην Ανατολική 
είσοδο της Καβάλας 
(Άσπρη Άμμος). Μέχρι 
και σήμερα δεν γνωρί-
ζουμε να έχει γίνει κα-
μία απολύτως ενέργεια 
από τους βουλευτές της 
ΝΔ και τους υπόλοιπους 
κυβερνητικούς αξιωμα-
τούχους, παρότι το θέμα 
ήταν γνωστό εδώ και 
μήνες.

Την ίδια στιγμή που σε 
όμορες περιοχές οι μόνιμοι 
κάτοικοι έχουν προμηθευ-

τεί με κάρτες ελεύθερης 
διέλευσης, οι Καβαλιώτες 
που για επαγγελματικούς 
λόγους διέρχονται καθη-
μερινά από και προς τα νέα 
μετωπικά διόδια θα επιβα-
ρύνονται μηνιαίως με ένα, 
σε κάθε περίπτωση, σημα-
ντικό ποσό.

Σε μία συγκυρία που τα 
εισοδήματα των πολιτών 
έχουν μειωθεί δραματικά 
και το κόστος ζωής ακρι-
βαίνει συνεχώς, κάποιοι 
αρνούνται ή αδυνατούν να 
κάνουν το αυτονόητο, με 
αποτέλεσμα χιλιάδες Κα-
βαλιώτες να αναγκαστούν 
να επιβαρύνουν τους οικο-

γενειακούς οικονομικούς 
προϋπολογισμούς τους 
κάθε μήνα. Η εναλλακτική 
επιλογή της διέλευσης από 
άλλη διαδρομή δεν είναι 
αποδεκτή, όταν οι Έλληνες 
πολίτες έχουν χρηματο-
δοτήσει έναν ασφαλή και 
εξαιρετικό αυτοκινητόδρο-
μο, όπως είναι η Εγνατία 
Οδός.

Επιτέλους, ας καταλάβουν 
κάποιοι ότι στη σύγχρονη 
εποχή οι πολίτες δεν ικανο-
ποιούνται με δελτία τύπου 
της λογικής «κατόπιν ενερ-
γειών μου», αλλά απαιτούν 
αυτονόητες και απλές πρω-
τοβουλίες.

Κίνημα Αλλαγής -ΠΑΣΟΚ | Έναρξη λειτουργίας διοδίων

Ξεκίνησαν να λειτουρ-
γούν τα μετωπικά διόδια 
στον κόμβο των Άσπρων 

Χωμάτων στην Καβάλα.

Ωστόσο δεν έχει υπάρξει 

ακόμα καμία ενημέρωση 
από πλευράς του Υπουρ-
γείου Υποδομών σχετικά με 

την ελεύθερη διέλευση από 
τα μετωπικά διόδια των 
Καβαλιωτών εργαζομένων 

που χρειάζεται να πηγαινο-
έρχονται καθημερινά στους 
χώρους εργασίας τους.

Ξεκίνησαν να λειτουργούν τα μετωπικά διόδια στην Καβάλα

Η έναρξη λειτουργίας 
των μετωπικών διοδίων 
στην Άσπρη Άμμο επιβε-
βαιώνει την επιμονή της 
Κυβέρνησης στο λάθος. 
Έτσι, αντί να προωθεί 
το αναλογικό σύστημα 
χρέωσης, το οποίο είχε 
έτοιμο προς εφαρμογή η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επι-
λέγει να σπαταλήσει τα 
χρήματα των Ελλήνων 
φορολογούμενων σε 
έργα που δεν θα έπρεπε 
να γίνουν, για τα μάτια 
των παραχωρησιούχων.

Επιπλέον, δρα για μία ακό-
μα φορά αδιαφορώντας 
για το επιπλέον καθημερι-
νό κόστος που καλείται να 
πληρώσει ο Καβαλιώτης 
που χρησιμοποιεί την οδό. 
Έτσι, δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψη για απαλλαγή 
από την υποχρέωση κατα-
βολής διοδίων τελών για 
τους κατοίκους του Δήμου 
Καβάλας (κύρια κατοικία 
εντός γεωγραφικών ορίων) 
και των όμορων δήμων, κα-
θώς επίσης και την απαλ-
λαγή των Ι.Χ. ιδιωτικών ή 
Ι.Χ. επαγγελματικών οχημά-

των των επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών που διατη-
ρούν επαγγελματική εγκα-
τάσταση εντός των ορίων 
των απαλλασσόμενων γε-
ωγραφικών περιοχών.

Δυστυχώς, σήμερα, όλοι 
εκείνοι που επί κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ έσκιζαν τα ιμάτια 
τους για την κατασκευής 
διοδίων, σωπαίνουν, συ-
ντασσόμενοι με την  κυ-
βερνητική πολιτική εξυπη-
ρέτησης συγκεκριμένων 
συμφερόντων.

ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Καβάλας | Μόνη λύση η άμεση λειτουργία αναλογικών διοδίων και η εξαίρεση καταβολής αντιτίμου

Σε μια κατάμεστη αίθουσα 
από κόσμο, στη Μεγάλη 
Λέσχη της Καβάλας, ξεκί-
νησε το απόγευμα της Πα-
ρασκευής 11 Νοεμβρίου 
το τριήμερο επιστημονικό 
Συνέδριο που συνδιοργα-
νώνουν το Ίδρυμα της Βου-
λής για τη Δημοκρατία και 
τον Κοινοβουλευτισμό και 
οι Δήμοι Καβάλας και Δρά-
μας, με τίτλο «100 χρόνια 
μετά: οι πρόσφυγες του 
1922 και η δημιουργία της 
νέας Ανατολικής Μακεδο-
νίας».

 Στην έναρξη, χαιρέτησαν η 
«ψυχή» της διοργάνωσης, 
ο Γενικός Γραμματέας του 
Ιδρύματος της Βουλής, κα-
θηγητής στο Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ευάνθης Χατζηβα-
σιλείου, ο Δήμαρχος Καβά-
λας, Θόδωρος Μουριάδης, 
ο Δήμαρχος Δράμας, Χρι-
στόδουλος Μαμσάκος, οι 

Βουλευτές Καβάλας, Γιάν-
νης Πασχαλίδης, Μακά-
ριος Λαζαρίδης και Τάνια 
Ελευθεριάδου, ο εκπρό-
σωπος της Ένωσης τέως 
Βουλευτών και Ευρωβου-
λευτών, πρώην Βουλευτής 
Καβάλας, Μίμης Χριστοφι-
λογιάννης, ο Πρόεδρος της 
ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Παναγιώ-
της Αγγελίδης, και ο εκπρό-
σωπος της Μητρόπολης 
Φιλίππων, Νεαπόλεως και 
Θάσου, πανοσιολογιότατος 
αρχιμανδρίτης Παύλος.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ 
των 29 ομιλητών του Συ-
νεδρίου ήταν και ο υφυ-
πουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αρμόδιος 
για θέματα Ανώτατης Εκ-
παίδευσης, αναπληρωτής 
καθηγητής στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών, 
Άγγελος Συρίγος.

Συνέδριο “100 χρόνια μετά: Οι πρόσφυγες του 1922 – Η δημιουργία της νέας Ανατολικής Μακεδονίας”
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΠΛΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΤΩΡΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΕΣ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
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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:

Μοσχαρίσια μπριζόλα στον φούρνο με φασόλια, 
βραστά κολοκυθάκια και κομπόστα αχλάδι 

Συνταγή για

Μοσχαρίσια μπριζόλα στον φούρνο με φασόλια, 
βραστά κολοκυθάκια και κομπόστα αχλάδι 

 
Διάρκεια συνταγής: 2 ώρες
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη

Υλικά 
• 4 μοσχαρίσιες μπριζόλες με κόκκαλο
• 500γρ φασόλια
• 3 κολοκυθάκια κομμένα σε φέτες 
• 8 αχλάδια
• 3 τομάτες τριμμένες σε καρέ
• 1 κρεμμύδι κομμένο σε καρέ
• 3 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 2 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένο
• 'Άνηθος - θυμάρι - δενδρολίβανο
• Αλάτι - πιπέρι - κύμινο - μπαχάρι - κόκκινη πάπρικα 
• 30γρ. ζάχαρη
• Ελαιόλαδο
• Κρέμα βαλσάμικο
• Μουστάρδα 
• Νερό

Εκτέλεση
Βάζουμε το κρέας σε μεγάλο ταψί, το αλείφουμε με το ελαιόλαδο 
και ρίχνουμε το κύμινο, το μπαχάρι, την κόκκινη πάπρικα και το 
αλατοπίπερο.

Όταν γίνει το κρέας, το βγάζουμε σε μία πιατέλα.

Πριν από το τέλος του ψησίματος, προσθέτουμε τα κολοκυθάκια, τη 
μουστάρδα, το βαλσάμικο και την κομπόστα αχλάδι. 
Βράζουμε τα φασόλια με μπόλικο νερό για περίπου 30 να μαλακώσουν.

Τα στραγγίζουμε και πετάμε το νερό.

Προσθέτουμε τα βρασμένα φασόλια, την τομάτα, το κρεμμύδι, τα 
φρέσκα κρεμμυδάκια και το σκόρδο.

Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σερβίρουμε.

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
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ e-shop (Μέρος 3ο)

Συνεχίζοντας το προη-
γούμενο άρθρο μας θα 
αναφερθούμε στα υπό-
λοια κομμάτια της υπο-
στήριξης του πελάτη που 
είναι τα εξής:   

 α) Τρόποι Πλη-
ρωμής
 Μπορείτε να 
εξοφλήσετε τις αγορές 
σας από το ηλεκτρονικό 
μας κατάστημα με τους 
εξής τρόπους:

 • Με αντικα-
ταβολή & παραλαβή 
της παραγγελίας σας 
στον χώρο σας, με ....... 
Courier, με κόστος αντι-
καταβολής ...... €
 • Με κατάθεση 
σε τραπεζικό λογαρια-
σμό, & αφού ολοκλη-
ρωθεί η παραγγελία 
σας, καταθέστε το τελι-
κό ποσό της παραγγελί-
ας στις συνεργαζόμενες 
Τράπεζες:
Ονοματεπώνυμο Δικαι-
ούχου: ................
και στείλτε μας με e-mail 
στο : .......... μια φωτο-
τυπία  της κατάθεσης, 
αναφέροντας πάντα τον 
αριθμό παραγγελίας. 

 Σε περίπτωση 
μεταφοράς του ποσού 
από άλλη εκτός των 
συνεργαζόμενων τρα-
πεζών, τα έξοδα μετα-
φοράς επιβαρύνουν τον 
πελάτη.

 • Επίσης μπο-
ρεί να γίνει και πληρω-
μή με πιστωτική κάρτα, 
με το ασφαλές σύστημα 
συναλλαγών της ......... 
Τράπεζας. Οι υποστη-
ριζόμενες κάρτες είναι: 
VISA, MASTER CARD, 
MAESTRO 

 ζ) Επιστροφή & 
Αντικατάσταση Προϊό-
ντων
 Έχετε το δικαί-
ωμα να αλλάξετε ή να 
επιστρέψετε την πα-
ραγγελία σας, εντός 14 
ημερολογιακών ημερών, 
από την ημερομηνία που 
την παραλάβετε.

 Η μ ε ρ ο μ η ν ί α 
αποστολής του επιστρε-
φόμενου προϊόντος θε-
ωρείται αυτή που ανα-
γράφεται από το courier 
στην απόδειξη παραλα-
βής.

 Εάν η επιστρο-
φή δεν πραγματοποιηθεί 
εντός 14 ημερολογια-
κών ημερών, η εταιρεία 
......... ενδέχεται να μην 
την αποδεχτεί.
 Για να ασκήσετε 
το δικαίωμα επιστροφής 
– αλλαγής, θα πρέπει:

• Να συμπληρώ-
σετε και να αποστείλετε 
την “Φόρμα Αλλαγής – 
Επιστροφής Προϊόντων” 
• Η επιστροφή του 
προϊόντος να πραγματο-
ποιείται εντός της απο-
κλειστικής προθεσμίας 
των 14 ημερολογιακών 
ημερών, από την ημερο-
μηνία παραλαβής από ..... 
Courier  
• Να αποστείλε-
τε το (ή τα) προϊόν (ή 
προϊόντα) στην άρτια 
κατάσταση την οποία το 
παραλάβατε, δηλαδή να 
είναι πλήρη, χωρίς φθο-
ρές και χωρίς να έχουν 
αφαιρεθεί οι ειδικές ση-
μάνσεις του προϊόντος 
από την κατασκευάστρια 
εταιρεία, καθώς και οι 
ετικέτες των προϊόντων 
να μην έχουν φθαρεί ή 
καταστραφεί, & να επι-
στραφεί εντός της συ-
σκευασίας που τα παρα-
λάβατε.
• Επίσης το προϊόν 
που επιστρέφετε δεν θα 
πρέπει να το έχετε χρησι-
μοποιήσει ή φορέσει και 
να μην το έχετε βγάλει 
από την αρχική του συ-
σκευασία.
• Να υπάρχουν 
όλα τα συνοδευτικά του 
προϊόντος, όπως  το κου-
τί, τυχόν εγχειρίδια που 
το συνοδεύουν, & η από-

δειξη αγοράς σε έντυπη 
μορφή.
• Στο εσωτερι-
κό του δέματος  σας θα 
βρείτε (μαζί με την από-
δειξη αγοράς) το έντυπο 
δελτίο επιστροφής που 
σας ενημερώνει πλήρως 
για την διαδικασία επι-
στροφής. Σε περίπτω-
ση που για κάποιο λόγο 
το δελτίο επιστροφής 
δεν βρισκόταν μέσα στο 
δέμα σας, μπορείτε να 
το κατεβάσετε σε αρχείο 
PDF, κάνοντας πατώντας 
εδώ. 
• Εάν το προϊόν 
συνοδεύεται από δώρο 
θα πρέπει να επιστραφεί 
και αυτό. 
• Για λόγους υγι-
εινής δεν επιστρέφονται 
προϊόντα που μπορούν 
να επηρεάσουν την προ-
σωπική υγιεινή του αν-
θρώπου. Ορισμένα από 
αυτά είναι τα εξής:........ 
• Τα προϊόντα 
αποστέλλονται και επι-
στέφονται αποκλειστικά 
από εσάς με την μετα-
φορική courier, που τα 
παραλάβατε, δηλαδή με 
..... Courier, & με χρέωση 
αποστολέα στα ...... €
• Σε περίπτωση 
που επιλέξετε αποστολή 
με διαφορετική μεταφο-
ρική εταιρεία – courier, 
εκτός από αυτή την 
οποία τα παραλάβατε, το 
κόστος των μεταφορι-
κών επιβαρύνει αποκλει-
στικά του πελάτη – απο-
στολέα. 
• Επιστροφές – 
Αλλαγές με άλλη με-
ταφορική εταιρεία – 
courier   και χρέωση της 
εταιρείας......... δεν θα 

παραλαμβάνονται.
• Σε περίπτωση 
που επιλέξετε άλλες με-
ταφορικές εταιρείες, δεν 
μπορούμε να παρέχουμε 
καμία εγγύηση, για τους 
χρόνους παραλαβής των 
προϊόντων που μας επι-
στρέφεται, αλλά και για 
την αποδοχή της επι-
στροφής.
• Ε λ α τ τ ω μ α τ ι -
κά θεωρούνται μόνο τα 
προϊόντα που είναι ακα-
τάλληλα να φορεθούν 
ή να χρησιμοποιηθούν 
για τον προσδιοριζόμενο 
σκοπό τους και σε καμία 
περίπτωση τα προϊόντα 
που αποκλίνουν από τις 
αναρτημένες στον ιστό-
τοπο μας φωτογραφίες, 
λόγω αναμενόμενων δι-
αφορών κατά την λήψη 
και ανάρτησή τους. Σε 
κάθε περίπτωση που δια-
πιστωθεί κάποιο ελάττω-
μα, ο παραλήπτης/πελά-
της έχει την δυνατότητα 
να επικοινωνήσει με το 
ηλεκτρονικό κατάστημα 
μέσω e-mail:........ ή τηλε-
φωνικά στο: ..........  Εφό-
σον ένα προϊόν δηλωθεί 
ως ελαττωματικό από 
τον παραλήπτη/πελάτη, 
επιφυλασσόμαστε ρητώς 
για την από μέρους μας 
διάγνωση του προϊόντος 
ως ελαττωματικού κα-
τόπιν ελέγχου από τους 
αρμόδιους υπαλλήλους.
• Παρακαλούμε 
φροντίστε η συσκευασία 
της αποστολής να είναι 
ασφαλής έτσι ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήπο-
τε φθορά κατά την μετα-
φορά της. Επιστροφή με 
κατεστραμμένη αρχική 
συσκευασία  λόγω αμέ-

λειας του πελάτη/απο-
στολέα ή αυτοκόλλητη 
ταινία στο κουτί ή και 
σημειώσεις με στυλό/
μαρκαδόρο, δεν θα γίνε-
ται αποδεκτή.       
• Αφού παραλά-
βουμε το προϊόν, θα επε-
ξεργαστούμε άμεσα το 
αίτημά σας και θα σας 
ενημερώσουμε με e-
mail, για τον τρόπο διεκ-
περαίωσης του. Μετά την 
επιστροφή του προϊό-
ντος και εφόσον εγκριθεί 
από την εταιρεία, ο πε-
λάτης αποζημιώνεται με 
τον τρόπο που έχει επι-
λέξει και συμπληρώσει 
στο έντυπο επιστροφής 
– αλλαγής προϊόντων, 
που απαραίτητα πρέ-
πει να συνοδεύει το τ ο 
επιστραφέν εμπόρευμα.

Μπορείτε να μας στέλνε-
τε τις απορίες αλλά και 
τις ερωτήσεις σας ή προ-
βληματισμούς που έχετε, 
καθώς και προβλήματα 
που αντιμετωπίζετε σχε-
τικά με πωλήσεις ή τε-
χνολογία στο email: 

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

Οικονομία ->Τεχνολογία.

Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ.
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής
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ΥΠΑΑΤ 
Κατ’ εξαίρεση άδεια απόσταξης για τα επιτραπέζια 
σταφύλια εξαιτίας των φυσικών φαινομένων

ΛαμβάνονταςΛαμβάνο-
ντας υπόψη τις ζημιές 
που υπέστησαν οι καλ-
λιέργειες επιτραπέζιων 
ποικιλιών σταφυλιών 
εξαιτίας των φυσικών 
φαινομένων που πα-
ρατηρήθηκαν σε όλη 
την Επικράτεια κατά τη 
διάρκεια της εφετινής 
αμπελοοινικής περιόδου 
και οδήγησαν στη μείω-
ση της ποιότητάς τους.

Ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, 
ο Υφυπουργός Οικονομι-
κών, αρμόδιος για θέματα 

Φορολογικής Πολιτικής 
και Δημόσιας Περιουσίας, 
κ. Απόστολος Βεσυρόπου-
λος και ο Διοικητής της 
Α.Α.Δ.Ε., κ. Γεώργιος Πιτσι-
λής προχώρησαν στη χο-
ρήγηση άδειας απόσταξης 
των εν λόγω πρώτων υλών.

Συγκεκριμένα, για πρώτη 
φορά με την έκδοση Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης 
δίνεται, κατ’ εξαίρεση για 
την τρέχουσα αποστακτι-
κή περίοδο 2022-2023, 
η δυνατότητα χορήγησης 
στους αμπελοκαλλιεργητές 
άδειας απόσταξης επιτρα-
πέζιων ποικιλιών σταφυ-

λιών.

Στην ανακοίνωση σημει-
ώνεται πως με αυτόν τον 
τρόπο αντιμετωπίζονται 
ενδεχόμενες δυσκολίες στη 
διάθεση ποσοτήτων επι-
τραπέζιων σταφυλιών, που 
πιθανόν μείνουν αδιάθετες 
και δεν καταστράφηκαν 
πλήρως λόγω των έντονων 
καιρικών συνθηκών, αλλά 
το εναπομείναν προϊόν 
κατέστη μη εμπορεύσιμο, 
εξαιτίας της ποιοτικής υπο-
βάθμισής του.

paratiritis-news.gr

Γεωργαντάς από Φλώρινα
Τον Δεκέμβριο η ενίσχυση των κτηνοτρόφων για ζωοτροφές

«Πολιτική απόφασή μας 
είναι η στήριξη του πρωτο-
γενούς τομέα. Στόχος μας 
είναι να κρατήσουμε την 
ελληνική ύπαιθρο ζωντα-
νή και για να το πετύχουμε 
αυτό πρέπει να στηρίξουμε 
την αγροτική οικονομία», 
επεσήμανε ο ΥπΑΑΤ Γ. Γε-
ωργαντάς από τη Φλώρινα.

Ο κ. Γεωργαντάς επισκέ-
πτεται την Παρασκευή τη 
Φλώρινα επικεφαλής κλι-
μακίου στο οποίο μετέχουν 
ο ΓΓ Διαχείρισης Αποβλή-
των, κ. Εμμ. Γραφάκος και 
ο ΓΓ Οικονομικής Πολιτι-
κής, κ. Νικ. Κουλοχέρης. 
Ο κ. Γεωργαντάς ξεκίνησε 
τις επαφές του με τον Δή-
μαρχο Φλώρινας, κ. Βασίλη 
Γιαννάκη και στη συνέχεια 
επισκέφθηκε τον Αντιπε-
ριφερειάρχη, κ. Σωτήρη 
Βόσδου. Στα Γραφεία της 
Περιφερειακής Διοίκησης 
Φλώρινας, ο ΥπΑΑΤ προ-
ήδρευσε σύσκεψης για τα 
προβλήματα της περιοχής.

Ετέθησαν ζητήματα που 
αφορούν στους εργάτες 
γης, στο ζήτημα της απο-
λιγνιτοποίησης, το αρδευ-
τικό πρόβλημα του νομού 
καθώς και ζητήματα που 
αφορούν την ενίσχυση του 
πρωτογενούς τομέα. Στη 
συνέχεια έγινε ευρεία σύ-
σκεψη με εκπροσώπους 
αγροτικών φορέων, όπου 
ετέθησαν ζητήματα που 
αφορούν τη στήριξη του 
πρωτογενούς τομέα, ιδιαί-
τερα μετά την αύξηση του 
κόστους παραγωγής λόγω 
της ενεργειακής κρίσης 
και του πολέμου στην Ου-
κρανία. Ετέθησαν επίσης 
θέματα που αφορούν τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, 
την επιδότηση της αντιχα-
λαζικής προστασίας, και 

μια σειρά άλλων τοπικών 
ζητημάτων που αφορούν 
τη βελτίωση της αγροτικής 
παραγωγής, όπως αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση του 
ΥπΑΑΤ.

Ο κ. Γεωργαντάς τόνισε 
ότι η κλιματική κρίση έχει 
θέσει σε προτεραιότητα το 
ζήτημα της διατροφικής 
επάρκειας και έχει φέρει σε 
πρώτο πλάνο τον πρωτογε-
νή τομέα. Βιώνουμε μια δύ-
σκολη περίοδο στην οποία 
ο πρωτογενής τομέας εί-
ναι πλέον κεντρικό σημείο 
αναφοράς σε κάθε χώρα. 
Υπενθύμισε ότι η κυβέρνη-
ση έχει στηρίξει την αγρο-
τική παραγωγή με στοχευ-
μένα μέτρα που ξεπερνούν 
τα 500 εκατ. ευρώ. Με την 
ολοκλήρωση των φραγ-
μάτων και του αρδευτικού 
δικτύου, είπε ο ΥπΑΑΤ, στη-
ρίζουμε την προσπάθεια 
των αγροτών για αύξηση 
της παραγωγής ενώ ταυ-
τόχρονα φροντίζουμε για 
τη μείωση του κόστους 
παραγωγής, αξιοποιώντας 
με τον καλύτερο τρόπο τον 
υδατικό εθνικό πλούτο.

Ειδικά στη Φλώρινα με το 
αρδευτικό της Τριανταφυλ-
λιάς (προϋπολογισμού 43,5 
εκατ. ευρώ), αναμένεται 
να αρδευτούν πάνω από 
18.000 στρέμματα, ενώ το 
αρδευτικό των Πρεσπών, 
προϋπολογισμού 20 εκατ. 
ευρώ, το οποίο θα αρδεύ-
σει 13.600 στρέμματα, 
αναμένεται να λειτουργή-
σει στην επόμενη διετία. Το 
έργο επέκτασης του αρδευ-
τικού του Παρορίου, ύψους 
4 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει 
επί πλέον αγωγούς 23 χι-
λιομέτρων και θα αρδεύσει 
3.630 στρέμματα. Ιδιαίτερη 
αναφορά έκανε ο κ. Γεωρ-

γαντάς στο ρόλο του ΕΛΓΑ, 
ο οποίος, όπως θύμισε, από 
τον Ιανουάριο του 2021 
έως σήμερα έχει καταβά-
λει στους παραγωγούς πε-
ρισσότερα από 500 εκατ. 
ευρώ. και τόνισε, με δεδο-
μένη την κλιματική κρίση, 
την ανάγκη ενίσχυσης της 
αντιχαλαζικής προστασί-
ας, ώστε να περιοριστεί η 
έκταση των ζημιών. Θύμισε 
δε ότι η αντιχαλαζική προ-
στασία επιδοτείται με 80%.

Πληρωμές αποζημιώσε-
ων

Ιδιαίτερα για τις πληρω-
μές της χαλαζόπτωσης 
του Ιουνίου 2022, τόνισε 
ότι το πιθανότερο θα γί-
νει εξόφληση εντός του 
Δεκεμβρίου, δηλαδή μό-
λις έξι μήνες μετά. Σε ό,τι 
αφορά τις πληρωμές στο 
προανθικό στάδιο, τόνισε 
ότι ενώ είχαν δεσμευθεί 
20 εκατ. ευρώ, έχουν γί-
νει πληρωμές 13,5 εκατ. 
ενώ τα 6,5 εκατ. ευρώ που 
υπολείπονται να δοθούν σε 
δικαιούχους, εξετάζεται να 
δοθούν μέσω άλλης διαδι-
κασίας, το πιθανότερο με 
de minimis. Ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων επισήμανε ότι η 
κυβέρνηση εν μέσω ενερ-
γειακής κρίσης, όχι μόνο 
στηρίζει τους αγρότες με 
στοχευμένα μέτρα, αλλά 
δημιουργεί τις συνθήκες 
ανάπτυξης.

Έκτακτες ενισχύσεις για 
λιπάσματα και ζωοτρο-
φές

Σημείωσε ότι στις επόμενες 
ημέρες ανοίγει η πλατφόρ-
μα για την κατάθεση τιμο-
λογίων για την ενίσχυση 
των 60 εκατ. ευρώ που 
αφορά στα λιπάσματα, 
ενώ μέσα στον Δεκέμβριο 
αναμένεται να καταβληθεί 
στους κτηνοτρόφους η ενί-
σχυση των 89 εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα αναφέρθηκε 
στα μεγάλα προγράμματα 
του ΠΑΑ που βρίσκονται 
σε εξέλιξη. Θύμισε ότι τρέ-
χει το μεγαλύτερο πρό-
γραμμα που έχει γίνει ποτέ 
στη χώρα για τη βιολογι-
κή παραγωγή ύψους 705 

εκατ. ευρώ ενώ στη Δυτι-
κή Μακεδονία καλύφθηκε 
το 100% στο πρόγραμμα 
νέων αγροτών.  Επίσης ση-
μείωσε ότι στις συνδεδεμέ-
νες ενισχύσεις εντάχθηκαν 
βοειδή, μαλακό σιτάρι και 
αραβόσιτος. Παράλληλα 
κάλεσε τους αγρότες να 
αξιοποιήσουν το νέο μέτρο 
που θα υπάρχει στα Σχέ-
δια Βελτίωσης για αγορά 
όμορης γης με επιδότηση, 
σύμφωνα με την ίδια ανα-
κοίνωση.

Για τα μικροδάνεια

Αναφερόμενος στις δυνα-
τότητες χρηματοδότησης 
των αγροτών αναφέρθηκε 
στο νέο Πρόγραμμα Μικρο-
δανείων σε συνεργασία με 
την Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα, χωρίς εμπράγμα-
τες εγγυήσεις μέχρι 25.000 
ευρώ. Σε ό,τι αφορά στους 
εργάτες γης είπε ότι γίνο-

νται διακρατικές συμφωνί-
ες για μετάκληση εργατών 
και ανακοίνωσε την επιδό-
τηση οικίσκων για διαμονή 
εργατών γης κατά 50%, 
μέσα από τα νέα Σχέδια 
Βελτίωσης. Και υπενθύμισε 
ότι ισχύει ακόμη ο νόμος 
που δίνει τη δυνατότητα 
εργασίας ακόμα και σε πα-
ράτυπα εισελθόντες στη 
χώρα μας εργαζόμενους.

Ο ΥπΑΑΤ κάλεσε τους 
αγρότες να ενταχθούν 
σε συνεργατικά σχήματα, 
επισημαίνοντας ότι η κυ-
βέρνηση θα συνεχίσει να 
λαμβάνει θεσμικά μέτρα 
στήριξης των συνεργατι-
κών σχημάτων. Σημείωσε 
δε ότι στην Ευρώπη μέσω 
συνεταιρισμών και Ομάδων 
Παραγωγών διακινείται το 
65% της παραγωγής ενώ 
στην Ελλάδα μόνο το 20%. 
Απαντώντας σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων κατά τη 

διάρκεια συνέντευξης τύ-
που, ο κ. Γεωργαντάς είπε 
ότι η νέα ΚΑΠ δίνει την 
πρόσθετη δυνατότητα επί 
πλέον φιλοπεριβαλλοντι-
κών δράσεων σε ποσοστό 
25%, καθεστώς που ευνοεί 
περιοχές όπως η Φλώρινα.

Η περιοδεία του κ. Γεωρ-
γαντά στη Φλώρινα ολο-
κληρώθηκε με επίσκεψη σε 
οινοποιητικές επιχειρήσεις 
της περιοχής του Αμυνταί-
ου καθώς και με συνάντηση 
με τον Δήμαρχο Αμυνταίου, 
κ. Άνθιμο Μπιτάκη. Στο κλι-
μάκιο συμμετείχαν ο Βου-
λευτής Φλώρινας της ΝΔ, 
κ. Γιάννης Αντωνιάδης και 
η Γραμματέας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων της ΝΔ, 
κυρία Μαρία Νάτσιου.

AγροΤύπος της εβδομάδας

 
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
Αρ. μελ. 1050/2022
Αρ. πρωτ.:  20023/07-11-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου  προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  για την επιλογή 
αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βά-
σει   τιμής , για την εκτέλεση της Υπηρεσίας:  «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»  εκτιμώμενης 
αξίας σύμβασης 2.946.957,53 € με ΦΠΑ ή 4.420.436,29€ με προαίρεση.  
  2. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στις 
ΔΕ Ορφανού, Ελευθερών και Πιερέων για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα 
χρόνο.   
  3. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :http://
www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25923 50057, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Στάγκος Ευ-
άγγελος
  4. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/12/2022 και ώρα 10:00.
  5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν επαγ-
γελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας όπως αναφέρεται αναλυτικά 
στη διακήρυξη.
  6. Πίστωση: ΚΑΕ 20/6277.002. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αριθμό ΑΔΑ 
ΨΣΕ4ΩΞΨ-40Θ  Βεβαίωση Π.Ο.Υ. Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ011480660-2022-
10-25)-Πιστώσεις 2023: 1.437.478,77€ -Πιστώσεις 2024: 1.437.478,76€.  
  7. Χρηματοδότηση: Τακτικά
  8. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς ,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των 47.500,00€
  9. Λόγοι αποκλεισμού/αποκλεισμός οικονομικού φορέα: άρθρο 73-74 του Ν.4412/2016
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγ-
γαίου.

Ελευθερούπολη,  07/11/2022                                                                               
                                                                                                                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
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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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Θρήνος στην Ξάνθη – Σκοτώθηκε σε τροχαίο 25χρονος 
πατέρας 2 παιδιών!

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 
25χρονος πατέρας δύο 
παιδιών στην Ξάνθη, το 
όχημα του οποίου εξετρά-
πη της πορείας του και ανε-
τράπη, τα ξημερώματα της 
Κυριακής, όπως μεταφέρει 
η «Φωνή της Ξάνθης».

Σύμφωνα με την έγκρι-
τη εφημερίδα, το όχημα 
του 25χρονου ανετράπη – 
κάτω από άγνωστες μέχρι 

στιγμής συνθήκες – σε ένα 
χωράφι λίγο έξω από το 
Δέκαρχο, του Δήμου Τοπεί-
ρου. 

Μάλιστα η σφοδρότητα της 
εκτροπής και της ανατρο-
πής ήταν ιδιαίτερα σφοδρή 
με αποτέλεσμα το όχημα να 
καταστραφεί, όπως φαίνε-
ται και στις φωτογραφίες 
που κοινοποιεί η ίδια πηγή. 

Ο άτυχος νέος μεταφέρ-
θηκε με ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒΑ στο Γενικό Νοσο-
κομείο Ξάνθης όπου διαπι-
στώθηκε ο θάνατος του.

Για τις συνθήκες του ατυχή-
ματος διενεργείται προανά-
κριση.

Xanthinea.gr

Νέα περιστατικά βίας 
λαμβάνουν χώρα στα 
σχολεία, με το φαινόμενο 
να παίρνει ανησυχητικές 
διαστάσεις

Ανησυχητικές διαστάσεις 

παίρνει η δράση συμμοριών 
ανηλίκων μέσα και έξω 
από τα σχολεία. Μάλιστα, 
σοκάρει το περιστατικό 
βίας που σημειώθηκε την 
προηγούμενη εβδομάδα σε 
σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Ένας 15χρονος μαθητής 
δέχτηκε επίθεση 
από συμμαθητή του, 
ανταπέδωσε το χτύπημα και 
στη συνέχεια περισσότερα 
από πέντε άτομα όρμησαν 
πάνω του και άρχισαν να 
τον χτυπούν.

Ο μαθητής διακομίσθηκε 
άμεσα στο νοσοκομείο, με 
την ιατροδικαστική εξέταση 
να δείχνει πως ο 15χρονος 
έσπασε τα κόκκαλα στο 
πηγούνι του, υπέστη 
εσωτερική αιμορραγία, ενώ 
εντοπίστηκαν εκδορές και 
εκχυμώσεις σε πρόσωπο 
και πλάτη. Την Παρασκευή, 
τρεις μέρες μετά την 
επίθεση, οι περισσότεροι 
μαθητές απουσίασαν από το 

σχολείο καθώς φοβούνται 
πως θα σημειωθούν νέα 
επεισόδια.

Τέσσερις μαθητές του 
σχολείου, οι οποίοι 
συμμετείχαν στο επεισόδιο, 
ήρθαν αντιμέτωποι με 
οριστική αποβολή, ενώ 
πολλοί ήταν οι γονείς που 
αποφάσισαν να αλλάξουν 
σχολείο τα παιδιά τους υπό 
το φόβο νέων επεισοδίων. 
Σύμφωνα με το MEGA, 
οι γονείς του 15χρονου 
μαθητή θα προχωρήσουν 
σε μήνυση.

«Η Αστυνομία μένει 
αμέτοχη στην πρόληψη 
γιατί δεν ενημερώνεται»

Μιλώντας στην εκπομπή 

«Κοινωνία Ώρα MEGA» 
ο Χρήστος Συμεωνίδης, 
Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς 
Γενικός Γραμματέας 
Ενωσης Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης, σημείωσε 
πως σε πολλά σχολεία της 
Θεσσαλονίκης υπάρχουν 
συμμορίες ανηλίκων που 
παρουσιάζουν παραβατικές 
συμπεριφορές.

«Δυστυχώς, στο θέμα 
της πρόληψης πολλές 
φορές η αστυνομία 
μένει αμέτοχη, γιατί δεν 
ενημερώνεται. Υπάρχει η 
δυνατότητα από εμάς να 
βοηθήσουμε σε αυτό το 
κομμάτι, της πρόληψης, εάν 
ενημερωθούμε έγκαιρα», 
είπε ο κ. Συμεωνίδης.

«Στα σχολεία έχουμε 
μ ε γ ά λ ο θ έ μ α . 
Εδώ στη Θεσσαλονίκη 

π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν 
σε πολλά σχολεία 
προβλήματα. Δυστυχώς 
για εμάς η ενημέρωση ήταν 
τελευταίας στιγμής, εκεί 
που η κατάσταση έφτασε 
στο απροχώρητο και οι 
παραβατικές συμπεριφορές 
γίνονταν όλο και πιο 
έντονες».

Όπως σημείωσε ο κ. 
Συμεωνίδης, οι αστυνομικοί 
δεν έχουν λάβει αναφορές 
για παραβατικές 
συμπεριφορές στο 
συγκεκριμένο σχολείο.

Πηγή: newsbomb.gr

Καβάλα 
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που 
διακίνουσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη

Στο πλαίσιο συντονι-
σμένης αστυνομικής 
επιχείρησης του Τμήμα-
τος Ασφάλειας Καβάλας 
συνελήφθησαν την (9-
11-2022) έξι (6) άτομα, 
μέλη εγκληματικής ορ-
γάνωσης.

Ειδικότερα, πρόκειται για 
τρείς ημεδαπούς και τρείς 
αλλοδαπούς, σε βάρος των 
οποίων είχε σχηματιστεί 
κακουργηματικού χαρακτή-
ρα δικογραφία από την
παραπάνω υπηρεσία για 
διεύθυνση εγκληματι-
κής οργάνωσης, διακίνη-
ση ναρκωτικών ουσιών 
κατ΄ εξακολούθηση, ηθική 
αυτουργία σε διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών που 
τελέστηκαν στο πλαίσιο 
εγκληματικής οργάνωσης 

κατ’ εξακολούθηση, κατά 
περίπτωση.

Κατόπιν της υποβολής της 
δικογραφίας στην Εισαγγε-
λία Πρωτοδικών Καβάλας, 
εκδόθηκαν σε βάρος τους 
εντάλματα σύλληψης από 
τον Ανακριτή Πλημμελει-
οδικών Καβάλας, δυνάμει 
των οποίων πραγματοποιή-
θηκαν οι συλλήψεις.

Στη σχετική δικογραφία 
περιλαμβάνονται πέντε (5) 
ακόμη μέλη της οργάνωσης 
εκ των οποίων οι τρείς είναι 
έγκλειστοι σε καταστήματα 
Κράτησης. Πιο αναλυτικά, 
όπως προέκυψε ύστερα 
από πολύμηνη και μεθοδι-
κή έρευνα, οι κατηγορού-
μενοι, τουλάχιστον από το 
2020, δραστηριοποιούνταν 

στη συστηματική διακίνηση 
κοκαΐνης και ακατέργαστης 
κάνναβης σε χρήστες σε 
περιοχές της Καβάλας και 
της Θάσου.

Κατά το παραπάνω χρονι-
κό διάστημα διακριβώθηκε 
ότι οι συλληφθέντες πραγ-
ματοποίησαν τουλάχιστον 
-290- αγοραπωλησίες ναρ-
κωτικών, διακινώντας
τουλάχιστον -870- γραμ-
μάρια κοκαΐνης και -27- 
κιλά ακατέργαστης κάννα-
βης. Το οικονομικό όφελος 
που αποκόμισαν από την 
παραπάνω δραστηριότητα 
των ανωτέρω ποσοτήτων 
ανέρχεται στις -241.800- 
ευρώ. Οι συλληφθέντες θα 
οδηγηθούν στον κ. Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Καβά-
λας.

Σχολεία 
Μάστιγα οι συμπλοκές ανηλίκων

Ο 28χρονος Αλβανός που 
συνελήφθη στη Νίκαια 
για απόπειρα βιασμού 
νεαρής, ερευνάται για επτά 
επιθέσεις σε γυναίκες

Στη σύλληψη ενός 

28χρονου Αλβανού 
με την κατηγορία της 
απόπειρας βιασμού και του 
ξυλοδαρμού μιας νεαρής 
κοπέλας προχώρησαν οι 
αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, ο Αλβανός 
πλησίασε την 20χρονη, 
προσπαθώντας να τη βιάσει. 
Εκείνη αντιστάθηκε όμως 
ο 28χρονος Αλβανός τη 
χτύπησε στο πρόσωπο, με 

αποτέλεσμα να διακομισθεί 
στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας 
για παροχή πρώτων 
βοηθειών.

Η σύλληψη του Αλβανού 
πραγματοποιήθηκε τα 

ξημερώματα της Κυριακής 
(6/11) μετά την επίθεση 
που δέχθηκε η 20χρονη 
στην οδό Μυστρά ενώ 
επέστρεφε από διασκέδαση.

Οι αστυνομικοί ερευνούν 

τον Αλβανό και γ ι α 
τουλάχιστον επτά 
ακόμη απόπειρες βιασμού 
γυναικών στην ίδια περιοχή.

Πηγή: newsbomb.gr

Νίκαια 
Προσπάθησε να βιάσει 20χρονη – Τον ερευνούν για 7 επιθέσεις
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Iσόπαλο 1-1 ήρθε το 
ντέρμπι ανάμεσα στον 
Ολυμπιακό και τον Πανα-
θηναϊκό στη Λεωφόρο και 
τους Πειραιώτες να έχουν 
αρκετά παράπονα από την 
διαιτησία και μάλιστα για 
την τελευταία φάση που 
στην ουσία έκρινε το απο-
τέλεσμα του αγώνα

Ο Γιάννης Βρέντζος, μέ-
λος του Δ.Σ. του Ολυμπι-
ακού, με δηλώσεις του on 

camera μετά το τέλος του 
παιχνιδιού, τόνισε πως το 
ποδόσφαιρο διοικείται από 
ένα φασιστικό παρακράτος, 
επιτέθηκε στην κυβέρνηση 
και πρότεινε να αποχωρή-
σουν οι ερυθρόλευκοι από 
το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα δήλω-
σε στην κάμερα της 
Cosmote TV

«Αυτό που είναι ξεκάθαρο 

σήμερα και αναδείχθηκε 
είναι ότι το ελληνικό ποδό-
σφαιρο διοικείται από ένα 
φασιστικό παρακράτος που 
διέπεται από παρανομία και 
οργανωμένο έγκλημα. Αυτό 
βέβαια είναι λογικό όταν 
στα τελευταία τρία χρόνια 
λειτούργησε μέσα στην 
Κυβέρνηση ένα καθεστώς 
παρανομίας στο Μέγαρο 
Μαξίμου με επικεφαλής 
τον Γρηγόρη Δημητριάδη 
και άλλα λαθραία και πα-

ράνομα στοιχεία.

Η ανοχή μας σε αυτή την 
ανομία τελείωσε. Η προ-
σωπική μου πρόταση είναι 
ο Ολυμπιακός να αποχω-
ρήσει από το πρωτάθλημα 
και να διεκδικήσει στα δι-
καστήρια την κάθαρση του 
ελληνικού ποδοσφαίρου” 
ανέφερε συγκεκριμένα».

«Βόμβες» Βρέντζου 
Να αποχωρήσει ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα!

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη 
επιτυχία το Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα Ταεκβοντό Παίδων 
–  Κορασίδων και το Πανελ-
λήνιο Διασυλλογικό πρωτά-
θλημα για το έτος 2022.

Περισσότεροι από 700 αθλη-
τές από όλη τη χώρα συμ-
μετείχαν στους αγώνες. Ο 
Σύλλογος μας βρέθηκε στη 
Χαλκίδα στις 4,5 και 6 Νοεμ-
βρίου συμμετέχοντας συνο-
λικά με  πέντε αθλητές. Συ-
γκεκριμένα στο διασυλλογικό 
αγωνίστηκαν η   Λαζάρου 
Σοφια όπου και κατέκτησε  
την πρώτη θέση(Χρυσό με-
τάλλιο),η Παλτόγλου Βασι-

λική που κατέκτησε την τρίτη 
θέση (χάλκινο μετάλλιο) και  
ο Κωνσταντινίδης Σάββας  
κατέκτησε την πέμπτη θέση. 
Στο Πανελλήνιο Παίδων 
– Κορασίδων συμμετείχαν 
η Ευμορφοπούλου Αθα-
νασία  και   η Πατένταλη 
Κυριακή που κατέκτησε την 
πέμπτη θέση.

Ο προπονητής του ΑΣ Ταεκ-
βοντό Καβάλας Παλτόγλου 
Χάρης μετά τη λήξη του 
αγώνα δήλωσε: είμαι απόλυ-
τα  ικανοποιημένος από την 
παρουσία των αθλητών μας. 
Είχαμε αρκετές ατυχίες εξαι-
τίας κάποιων  τραυματισμών, 

παρ όλα  αυτά καταφέραμε 
να σταθούμε επάξια  κατα-
κτώντας σημαντικές θέσεις 
και αποσπώντας μετάλλια. Το 
επίπεδο όλων των αθλητών 
όπως είναι αναμενόμενο σε 
αγώνες πανελλήνιας εμβέ-
λειας, ήταν πολύ υψηλό.

Από τους συγκεκριμένους 
αγώνες  θα στελεχωθεί η 
εθνική ομάδα όπου και θα 
αγωνιστεί στο Πανευρωπαϊ-
κό Πρωτάθλημα  στη  Μάλ-
τα. Ως σύλλογος αφήσαμε 
τις καλύτερες εντυπώσεις και 
δεχτήκαμε συγχαρητήρια για 
τους αθλητές μας.

Ταεκβοντό 
Ένα χρυσό και ένα χάλκινο στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων

Στην έκκληση του Δημάρ-
χου Καβάλας, Θόδωρου 
Μουριάδη, για οικονομική 
ενίσχυση της ομάδας Μπά-
σκετ με Αμαξίδιο του ΝΑΣ 

ΑμεΑ ΑΟ Καβάλας από τον 
επιχειρηματικό κόσμο της 
περιοχής, ανταποκρίθηκαν 
ήδη δύο εταιρείες, μια εξ 
αυτών, η «Λιπάσματα Κα-

βάλας LTD» .

Το μεσημέρι της Δευτέρας 
(7 Νοεμβρίου 2022), στο 
γραφείο του δημάρχου, 
ο γενικός διευθυντής της 
«Λιπάσματα Καβάλας LTD», 
Αλέξανδρος Γιαννίκος, πα-
ρέδωσε στον εκπρόσωπο 
της ομάδας, Τάσο Βυζικίδη, 
επιταγή 3.000 ευρώ.

Ευχαριστώντας ο Δήμαρ-
χος, τόνισε ότι η χειρονομία 
της επιχείρησης έχει ιδιαί-
τερη αξία, διότι, «οφείλω 
να πω πως ζούμε σε μια 
εποχή, που δεν υπάρχουν 
πολλοί ευεργέτες».
Ο κ. Γιαννίκος δήλωσε ότι 
η επιχείρηση που διευθύ-
νει είναι «πάντα δίπλα σε 
δράσεις που προάγουν τον 

αθλητισμό και τον πολιτι-
σμό και βοηθάμε έμπρα-
κτα».

Τέλος, ο κ. Βυζικίδης, αφού 
ευχαρίστησε τον Δήμαρχο 
για την παρέμβασή του και 
τον εκπρόσωπο της εται-
ρείας, υπογράμμισε πως 
τέτοιες ενέργειες βοηθούν 
τα άτομα με κινητικές ανα-
πηρίες να ενταχθούν στην 
κοινωνία, ότι αποτελούν 
οικονομική ανάσα στις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζει 
ο σύλλογος, κι ότι τα χρή-
ματα θα χρησιμοποιηθούν 
για να καλύψουν έξοδα 
μετακινήσεων της ομάδας, 
μισθοδοσίας προπονητών 
και αγοράς αθλητικού εξο-
πλισμού.

Ανταπόκριση στην έκκληση για οικονομική ενίσχυση της 
ομάδας Μπάσκετ με Αμαξίδιο του ΝΑΣ ΑμεΑ ΑΟ Καβάλας
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Διαμαρτυρία από τα μέλη του προγράμματος 
αθλητισμός και γυναίκα

Ολοκληρώθηκε πριν λίγη 
ώρα, η κλήρωση του πρωτα-
θλήματος της Γ’ Εθνικής Κα-
τηγορίας για την αγωνιστική 
περίοδο 2022-2023.

Διαβάστε παρακάτω το πρό-
γραμμα των πρώτων τεσσά-
ρων αγωνιστικών.

 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική

Καμπανιακός-Απόλλων Πα-
ραλιμνίου

Α.Ο Καβάλα-Άρης Αβάτου

Θερμαϊκός Θέρμης-Αγροτι-

κός Αστέρας

Ποσειδών Μηχανιώνας-Δό-
ξα Δράμας

Πανθρακικός-Αλεξανδρού-
πολη FC

Mέγας Αλέξανδρος Ορφανί-
ου-Βύρων Καβάλας

ΓΣ Ξάνθης-Νέστος Χρυσού-
πολης

Ρεπό: Πανδραμαϊκός

 2η αγωνιστική

Απόλλων Παραλιμνίου-Άρης 
Αβάτου

Αγροτικός Αστέρας-Καμπα-
νιακός

Δόξα Δράμας-Α.Ο Καβάλα

Αλεξανδρούπολη FC-Θερμα-
ϊκός Θέρμης

Βύρων Καβάλας-Πανθρακι-
κός

Νέστος Χρυσούπολης-Παν-
δραμαϊκός

ΓΣ Ξάνθης-Μ. Αλέξανδρος 
Ορφανίου

Ρεπό: Ποσειδών Μηχανιώ-
νας

 3η αγωνιστική

Αγροτικός Αστέρας-Απόλλων 
Παραλιμνίου

Άρης Αβάτου-Δόξα Δράμας

Καμπανιακός-Αλεξανδρού-
πολη FC

Θερμαϊκός Θέρμης-Βύρων 
Καβάλας

Ποσειδώνας Μηχανιώνας-
Νέστος Χρυσούπολης

Πανθρακικός-ΓΣ Ξάνθης

Πανδραμαϊκός-Μ. Αλέξαν-
δρος Ορφανίου

Ρεπό: Α.Ο Καβάλα

4η αγωνιστική

Απόλλων Παραλιμνίου-Δόξα 
Δράμας

Αλεξανδρούπολη FC-Αγροτι-
κός Αστέρας

Βύρων Καβάλας-Καμπανια-
κός

Νέστος Χρυσούπολης-Α.Ο 
Καβάλα

ΓΣ Ξάνθης-Θερμαϊκός Θέρ-
μης

Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου-
Ποσειδώνας Μηχανιώνας

Πανδραμαϊκός-Πανθρακικός

Ρεπό: Άρης Αβάτου

Γ’ Εθνική 
Το πρόγραμμα των πρώτων αγωνιστικών

Όπως αναφέρει το 
sportsaddict.gr, σωτήρια 

αποδείχθηκε η επέμβαση 
το γιατρού αγώνα στην 

αναμέτρηση Νίκης Άνθει-
ας – Ακρίτα  Δαδιάς το 

Σάββατο, στην πρεμιέρα 
του νοτίου ομίλου της Β’ 

κατηγορίας ΕΠΣ Έβρου.

Συγκεκριμένα, στο 15' της 
αναμέτρησης που διεξάγο-
νταν στο γήπεδο της Άνθει-
ας, παίκτης της Δαδιάς βρή-
κε άθελα του με το γόνατο 
τον τερματοφύλακα των 
γηπεδούχων Μανώλη Βα-
λασούδη ο οποίος φόρεσε 
εθελοντικά τα γάντια για να 
βοηθήσει την ομάδα του χω-
ριού του, καθώς απουσίαζαν 
οι δύο γκολκίπερ που αγωνί-
ζονται σε αυτήν.

Ο Βαλασούδης έχασε για 
λίγο τις αισθήσεις και του 
«γύρισε η γλώσσα». Τότε ο 
γιατρός του αγώνα Δημή-
τρης Κέλελης που κατάγεται 
από την Άνθεια και ήταν εκεί 
για να προσφέρει τις υπηρε-
σίες του, μπήκε αμέσως στον 
αγωνιστικό χώρο και με τις 
απαραίτητες ενέργειες έσω-
σε τον παίκτη της ομάδας.

evros-news.gr

Παραλίγο τραγωδία σε αγώνα ποδοσφαίρου στον Έβρο 
«Γύρισε η γλώσσα» ποδοσφαιριστή


