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της Ψηφιακής Κάρτας 

Εργασίας

Η Καβάλα πέτυχε το στοίχημα
στην Κρουαζιέρα

ΤΑΙΠΕΔ,  Έπεσαν οι υπογραφές 
για το συμβόλαιο πώλησης του 
ακινήτου στη Νέα Ηρακλείτσα 
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Υπογράφηκε η 
σύμβαση για 
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Σκακιστικός Όμιλος 
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Η Γιολάντα 
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ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Απόστολος Ατζεμιδάκης 

 
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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Διαβάζω τελευταία τις 
αναρτήσεις ενός Ελλη-
να μουσουλμάνου επι-
στήμονα, γιατρού, που 
«φλερτάρει» με κόμματα 
και σωματεία αμφίβολης 
δομής και σκοπού, και 
ειλικρινά εκπλήσσομαι 
με το επίπεδο της διά-
βρωσης που ορισμένες 
φορές συντελείται εις 
βάρος προβεβλημένων 
προσώπων της μειονό-
τητας στη Θράκη από 
κύκλους του Τουρκικού 
Προξενείου, στην προ-
σπάθεια διεύρυνσης του 
κύκλου επιρροής του.

Αυτό που με κάνει να 
απορώ είναι η εμμονή 
τόσο του ίδιου όσο και 
αρκετών ομοίων του, 
δικηγόρων, δημοσιογρά-
φων, κ.α να απευθύνο-
νται στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, μόνο 
στην τουρκική γλώσσα. 
Προσπάθησα να το κατα-
νοήσω καλόπιστα αλλά 
τελικά δεν βρήκα ούτε 
μία σοβαρή δικαιολογία, 
πλήν της συνειδητής επι-
λογής τους να απευθύ-
νονται σε συγκεκριμένο 
αναγνωστικό κοινό.

Αυτό είναι απόλυτα κα-
τακριτέο, διότι ως επι-
στήμονες και ελεύθεροι 
επαγγελματίες που δρα-
στηριοποιούνται στην 
Ξάνθη, στην Θράκη, δέ-
χονται ως πελάτες, πο-
λίτες που δεν κατανοούν 
την τουρκική γλώσσα, 
αλλά επιλέγουν να τους 
διακρίνουν σε ημέτερους 
και σε άλλους, ξένους 
προς αυτούς, που δεν 
επιθυμούν να κατανο-
ούν αυτά που γράφουν. 
Ακόμα και οι φίλοι-ακό-
λουθοι τους στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, 
υφίστανται αυτόν τον 
προσβλητικό γλωσσικό 
διαχωρισμό  που τείνει 
να επιβάλλει απαράδε-
κτα γλωσσικά ρατσιστικά 
πλαίσια, καθώς περιορί-
ζει το αναγνωστικό τους 

κοινό χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη την γνώμη του.

Διαβάζοντας αναρτή-
σεις του συγκεκριμένου 
γιατρού με περιεχόμενο 
όπως «Η απελπισία δεν 
μας ταιριάζει! Οι επιθέ-
σεις εναντίον μας, μας 
κάνουν πιο δυνατούς!» 
Ή ότι «οι απειλές, οι μνη-
σικακίες και το μίσος 
πληθαίνουν μέρα με την 
μέρα ….οι ανήθικες βρι-
σιές και εκφράσεις έχουν 
γίνει ρουτίνα στην Δυτική 
Θράκη», τα οποία ψευδή 
και αβάσιμα τα γράφει 
στα τουρκικά, τότε κα-
ταλαβαίνουμε ότι ο συ-
γκεκριμένος συμπολίτης 
μας και μερικοί άλλοι 
σαν αυτόν, διασπείρουν 
συνειδητά διχόνοια, καλ-
λιεργούν κλίμα τρομο-
κρατίας, δυσφημώντας 
την πατρίδα τους για να 
το παίξουν ήρωες και 
μάρτυρες καταπίεσης, 
και το κάνουν συγκαλύ-
πτοντας τα γραφόμενα 
τους με τον μανδύα της 
τουρκικής γλώσσας που 
δεν καταλαβαίνουν οι 
περισσότεροι συμπολίτες 
τους. 

Ενας άλλος, δικηγόρος, 
που υποτίθεται πήρε την 
άδεια ασκήσεως επαγ-
γέλματος, με όρκο ότι θα 
φυλάττει πίστη στο Σύ-
νταγμα και στους νόμους 
του κράτους, παρακινού-
σε τους ομόθρησκους 
του να ψηφίσουν σε πα-
ράνομες εκλογές για να 
εκλέξουν έναν παρακρα-
τικό μουφτή ενάντια στο 
νόμο του κράτους για να 
αντιποιείται συστηματικά 
την θρησκευτική ιδιότη-
τα του νόμιμου θρησκευ-
τικού ηγέτη, αγνοώντας 
από ηθελημένη εγκάθε-
τη προσήλωση ότι ου-
σιαστικά παρακινεί σε 
συλλογική απείθεια και 
διεγείρει σε αμοιβαία δι-
χόνοια. 

Κιόλα αυτά, για να απο-

φύγουν τις κοινωνικές 
και ενδεχομένως ποινι-
κές συνέπειες και να δεί-
ξουν ταυτόχρονα καλό 
πρόσωπο στον Αφέντη 
που παρακολουθεί την 
δράση τους και επι-
κροτεί, βαθμολογεί τον 
τουρκισμό τους. 

Μόλις πρόσφατα ο ίδιος 
γιατρός ανήρτησε τον 
έπαινο του γιού του που 
έλαβε στο σχολείο για 
την άριστη επίδοση του 
αλλά προτίμησε να δείξει 
την δικαιολογημένη πε-
ρηφάνεια του μόνο στα 
τουρκικά, αφού εμείς 
δεν εντασσόμαστε στον 
κύκλο των ανθρώπων 
που θα μπορούσαμε να 
χαρούμε με την αξία και 
την πρόοδο του τέκνου 
του. Τί κρίμα! 

Και το πράττει αυτό 
ένας επιστήμονας που 
απόλαυσε το προνόμιο 
του Νόμου του Γεωργί-
ου Παπανδρέου για την 
ποσόστωση προνομια-
κής εισαγωγής των μου-
σουλμανοπαίδων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
που σπούδασε σε ελλη-
νικό πανεπιστήμιο, που 
απόλαυσε της ελληνικής 
παιδείας, που δραστηρι-
οποιείται στην Ελλάδα, 
που έχει χριστιανούς και 
μουσουλμάνους πελά-
τες, που είναι Ελληνας 
πολίτης που υποχρεού-
ται να συναλλάσσεται 
και να ομιλεί ως κύρια 
γλώσσα, στα ελληνικά.  

Φωτογραφίζεται με τον 
Τούρκο Πρόξενο την 
ημέρα της εορτής της 
Τουρκικής Δημοκρατίας, 
αλλά δεν έχει μία φω-
τογραφία από την ημέρα 
της εθνικής γιορτής της 
28ης Οκτωβρίου, αυτής 
της γιορτής που γιόρ-
ταζε από τα μαθητικά 
του χρόνια, ως Ελληνας 
πολίτης, γιορτάζει για 
μια ξένη χώρα την ώρα 
που αυτή η χώρα υπό 

την σημαία της οποίας 
φωτογραφίζεται χαμο-
γελαστός, αμφισβητεί 
την εθνική κυριαρχία της 
Ελλάδας και απειλεί με 
πόλεμο, κάθε μέρα.

Τέτοια απροκάλυπτη επι-
λογή και απόρριψη της 
ελληνικής ταυτότητας 
και ιστορίας είναι θλιβε-
ρή και απογοητευτική.

Τέτοια ιστορική άγνοια 
και συνειδητή αγνόηση 
της διαδρομής της μου-
σουλμανικής μειονότη-
τας της Θράκης δεν την 
περίμενα από νέους επι-
στήμονες, από Ελληνες 
πολίτες.

Αντιλαμβάνομαι την πί-
εση που ασκείται από 
τους κύκλους του Τουρ-
κικού Προξενείου, αλλά 
εκείνο που τους διαφεύ-
γει συνειδητά πιστεύω, 
είναι ότι αυτήν την πε-
ρίοδο η πατρίδα τους η 
Ελλάδα υφίσταται μια 
απροκάλυπτη και άμεση 
απειλή από την γείτονα 
που αμφισβητεί  κυριαρ-
χικά μας δικαιώματα και 
ενεργοποιεί ανακλαστικά 
πολέμου.

Τούτη την περίοδο που 
ο Τούρκος Πρόξενος κά-
νει κατάχρηση τη ανοχής 
του Ελληνικού Κράτους 
και επεμβαίνει στα εσω-
τερικά της χώρας μας, 
δεν νοείται δική τους 
απόλυτη ταύτιση με αυ-
τόν. Ετσι στέλνουν μή-
νυμα σε όλους εμάς ότι 
αισθάνονται ξένο σώμα, 
ότι όλες οι διακηρύξεις 
τους για αρμονική συμ-
βίωση στην Θράκη, είναι 
πομφόλυγες και κενές 
περιεχομένου σαχλαμά-
ρες, που λέγονται για 
να χαϊδεύονται τα αυτιά 
ημών των υπολοίπων.

Ο Γιάννης, ο Κώστας και 
ο Θανάσης Αντετοκού-
μπο τραγουδούσαν τον 
ελληνικό εθνικό ύμνο 

με όλη τους ψυχή πριν 
τους αγώνες της Εθνι-
κής ομάδας Μπάσκετ, 
ενώ έκλαιγαν σαν μικρά 
παιδιά από την απογο-
ήτευση τους μετά την 
ήττα από την Γερμανία. 
Αυτά τα παιδιά μετανα-
στών, μεγάλωσαν με την 
ελληνική παιδεία, χωρίς 
να απαρνηθούν την κα-
ταγωγή τους αλλά αι-
σθάνονται Ελληνες στην 
ψυχή και στο μυαλό. 

Οι μουσουλμάνοι της 
Θράκης, που πολέμησαν 
το 1940 για να παραμεί-
νει η Ελλάδα ελεύθερη, 
αισθάνονται στην συ-
ντριπτική τους πλειοψη-
φία ομοίως, στο σώμα 
και στην ψυχή, Ελληνες. 

Σε  όλους αυτούς τους 
ελάχιστους, θλιβερούς 
και αξιοθρήνητους συ-
μπολίτες μου, θα ήθελα 
να δηλώσω ότι δεν έχουν 
αντιληφθεί ότι η περιο-
χή της Θράκης (όχι της 
Δυτικής Θράκης όπως 
επιμένουν να την απο-
καλούν κατά παραγγελία 
από τον Τούρκο υποβο-
λέα τους) έχει προχωρή-
σει, τους έχει προσπερά-
σει. Οσες φωτογραφίες 
με Προξένους, παραμου-
φτήδες, παρακρατικούς, 
τουρκοεξαρτημένους 
και να βγάλουν, όσο κιαν 
επενδύουν στον επίκτη-
το, επιβεβλημένο και 
όχι πραγματικά εγγενή 
τουρκισμό τους, τόσο θα 
περιθωριοποιούνται από 
τους συμπολίτες τους, 
τόσο μόνοι θα βρίσκο-
νται στον γλιστερό δρό-
μο της υποτέλειας και 
της οσφυοκαμψίας.

Ο σεβασμός της χώρας 
που σε εκπαιδεύει, σε 
μορφώνει, σε σπουδάζει, 
σε εντάσσει στον κοι-
νωνικό και παραγωγικό 
ιστό της, ξεκινά πρώτα 
από όλα από τον σεβα-
σμό της γλώσσας και 
κυρίως από τον σεβασμό 
της ιστορίας αυτού του 
τόπου. 

Στην Ελλάδα ζείς και 
προοδεύεις και είτε 
εκούσια είτε ακούσια 
συναναστρέφεσαι με πο-
λίτες που γνωρίζουν και 
ομιλούν ελληνικά.

Το να μιλάς ταυτόχρο-
να σε γλώσσα που οι 
περισσότεροι δεν κατα-
νοούμε, για απειλές και 
ύβρεις ως ρουτίνα στην 
Ελλάδα της Ευρώπης,  
σε καθιστά τουλάχιστον 
αχάριστο και αγνώμονα, 
ενώ συγκρίνοντας την 
κατάσταση της γείτονας 
χώρας που επιμένεις να 
θαυμάζεις, σου δίνει και 
τον χαρακτηρισμό του 
φαιδρού. 

Το να καμαρώνεις για 
την Δημοκρατία μιας ξέ-
νης προς εσένα χώρας, 
όπως η Τουρκία, που φυ-
λακίζει κάθε δημοκρατι-
κό πολίτη, την ώρα που 
Τούρκοι πολίτες ζητούν 
άσυλο στην Ελλάδα και 
σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, σε οδηγεί στην 
απόλυτη γελοιότητα και 
εμάς στην απλή διαπί-
στωση ότι τελικά θέλει 
αρετή και τόλμη η ελευ-
θερία. 

Ο έπαινος «Αιεν αρι-
στεύειν» που δικαιωμα-
τικά απονέμεται σε άξια 
τέκνα των μελών της 
μειονότητας όπως του 
συγκεκριμένου γιατρού, 
αποτελεί ευχή ζωής και 
αξιοπρέπειας, την οποία 
διδάσκουμε οι γονείς 
στα παιδιά μας για όλη 
την ζωή μας

Συγγραφέας: 
Στέργιος Γιαλάογλου

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

Η Καβάλα πέτυχε το στοίχημα στην Κρουαζιέρα
Για την πετυχημένη χρο-
νιά στην Κρουαζιέρα μί-
λησε στο enanews.gr η 
διευθύνουσα σύμβουλος 
του Ο.Λ.Κ Άννα Θυσιά-
δου.

Όπως τόνισε η κ.α Θυσι-
άδου

“Πράγματι ήταν μία αρ-
κετά πετυχημένη χρονιά 
στην κρουαζιέρα. Είχαμε 

αρκετές αφιξεις και φυ-
γανε απολυτα ευχαρι-
στημενοι. Όλοι μαζι απο 
κοινου οι φορείς (ΟΛΚ-
Δήμος-Επιμελητήριο) 
πετυχαμε την καλυτερη 
σεζον κρουαζιερας και 
παμε στην επομενη. Πα-
ντα θα θετουμε τον πηχη 
ενα βημα πιο ψηλα. Η 
Καβάλα ξαναμπηκε στον 
τουρισμο κρουαζιέρας. 
Πετύχαμε το στοιχημα.”

Μάλιστα για την επό-
μενη τουριστική σεζόν 
2023-2024 η κ.α Θυ-
σιάδου πρόσθεσε ότι η 
διοίκηση του Ο.Λ.Κ και 
οι υπόλοιποι φορείς στο-
χεύουν στα περισσότερα 
αλλά και στα μικρότερα 
πλοια και πιο πολυτελή 
(κατηγορίας luxury).

Το 2024 ένα από τα μεγαλύτερα Κρουαζιερόπλοια στην Καβάλα 
Συνάντηση με Fraport για το Αεροδρόμιο

Για την πολύ πετυχημέ-
νη χρονιά κρουαζιέρας 
στο Λιμάνι της Καβάλας 
μίλησε στο enanews.
gr ο Εντεταλμένος σύμ-
βουλος τουρισμού ΑΜ-Θ 
Αθανάσιος Τσώνης.

Όπως τόνισε ο κ. Τσώνης 
:

“Τα νουμερα ειναι πραγ-
ματικά εντυπωσιακά για 
την κρουαζιέρα στο Λι-
μάνι φέτος. Ενώ μάλι-
στα φαίνεται πως η καλή 
πορεία θα συνεχιστεί 
και την επόμενη χρονιά. 

Μάλιστα το  2024 προ-
κειται να ερθει ενα απο 
τα μεγαλυτερα κρουα-
ζιερόπλοια μηκους 240 
μετρων το οποίο φιλοξε-
νει 2.500 επιβάτες ενώ 
έχει προγραμματισμένες 
6 επισκέψεις στο Λιμάνι.

Φανερή η υποβάθμιση 
του Αεροδρομίου Κα-
βάλας

Για την μείωση των δρο-
μολογίων από και προς 
το Αεροδρόμιο Καβάλας 
ο κ. Τσώνης δήλωσε σχε-
τικά :

“Κάναμε μία σημαντικη 
επαφη με την Fraport 
στο Λονδινο και συζη-
ταμε το ενδεχομενο να 
δωσουμε κινητρα ως 
Περιφερεια ετσι ωστε να 
προσελκυσουμε περισ-
σοτερες πτησεις στο Αε-
ροδρομιο της Καβαλας. 
Δειχνει η εταιρία ότι έχει 
δώσει περισσότερο ενδι-
αφέρον στο Αεροδρομιο 
Θεσσαλονίκης και αυτό 
όντως υποβαθμίζει φα-
νερά το Αεροδρόμιο της 
Καβάλας.

Καβάλα 
Πήρε πτυχίο η κοπέλα του και της έκανε πρόταση γάμου!

Υπήρχε μια περίοδος, 
πριν από κάποια χρό-
νια, που σε κάθε άλλη 
ορκωμοσία στο ΔΠΘ 
είχαμε και από μία 
πρόταση γάμου, σε μια 
από τις αποφοιτούσες 
φοιτήτριες, υπό τις 
επευφημίες των όσων 
βρισκόταν στην αί-
θουσα.

Το φαινόμενο είχε ατο-
νήσει πριν το κορωνοϊό, 
και φυσικά η Πανδημία 
έβαλε τέλος σε κάθε τέ-
τοιο φαινόμενο, μιας και 
δεν υπήρχαν δια ζώσης 
ορκωμοσίες. Αυτό φαί-
νεται να αντιστράφηκε 
την Τετάρτη στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών, 
μιας και από η, πτυχιού-
χος πλέον, Φωτεινή Κε-
λόγλου, πήρε το πτυχίο 
της, ένας φίλος της πήρε 
το λόγο και παρουσίασε 
αυτήν, αλλά και τον καλό 
της, ο οποίος είχε να της 
δώσει, μαζί με μια ανθο-
δέσμη, και ένα δαχτυ-
λίδι, κάνοντας πρόταση 
γάμου και κάνοντας την 
αίθουσα να ξεσπάσει σε 
εκκωφαντικά χειροκρο-
τήματα. Αξίζει να σημει-

ωθεί πως ο υποψήφιος 
γαμπρός φέρεται να είχε 
υποσχεθεί ότι αν πάρει 
το πτυχίο, θα της πάρει 
δαχτυλίδι, όπως και έγι-
νε.

Εμείς από την πλευρά 
μας να ευχηθούμε βίο 
ανθόσπαρτο!

paratiritis-news.gr
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ΤΑΙΠΕΔ  
Έπεσαν οι υπογραφές για το συμβόλαιο πώλησης του 
ακινήτου στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας

Πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 16 Νο-
εμβρίου η υπογραφή 
του συμβολαίου πώ-
λησης από το ΤΑΙΠΕΔ, 
του ακινήτου στη Νέα 
Ηρακλείτσα Καβάλας, 
στην εταιρεία Ηρα-
κλείτσα ΑΕ.

Στην εκδήλωση, η οποία 
έλαβε χώρα στις εγκα-
ταστάσεις του Ταμείου, 
παρέστησαν -μεταξύ 
άλλων- ο πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλί-

ου της Ηρακλείτσα ΑΕ, 
Alexander Haditaghi, o 
διευθύνων σύμβουλος 
του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης 
Πολίτης, και ο βουλευ-
τής Καβάλας, Ιωάννης 
Πασχαλίδης.

Η ηλεκτρονική δημο-
πρασία (e-Auction IX) 
που διενεργήθηκε στις 
21 Δεκεμβρίου, πέρυσι, 
για την αξιοποίηση της 
παραθαλάσσιας έκτα-
σης μέσω του ιστοτόπου 
www.e-publicrealestate.

gr, δημιούργησε ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον προσφορών και δι-
αφάνειας με την τελική 
προσφορά να ανέρχεται 
σε 18,5 εκατ. ευρώ, αυ-
ξημένη κατά 103,3% σε 
σχέση με την τιμή εκκί-
νησης, η οποία είχε δια-
μορφωθεί στα 9,1 εκατ. 
ευρώ.

Το ακίνητο στη Νέα Ηρα-
κλείτσα Καβάλας απο-
τελείται από δύο όμορα 
παραθαλάσσια οικόπεδα, 

συνολικής επιφάνειας 
149,733 στρεμμάτων. Το 
ακίνητο, χωροθετημένο 
στον απαράμιλλης ομορ-
φιάς κόλπο του Παλαιού, 
είναι επίπεδο, έχει αμμώ-
δες παραλιακό μέτωπο 
μήκους 600 μ. και διαθέ-
τει απεριόριστη θέα στον 
κόλπο της Καβάλας και 
στα ανατολικά παράλια 
της νήσου Θάσου.

Έχει άμεση πρόσβαση 
στην Εγνατία Οδό και 
την παλιά εθνική οδό 
Θεσσαλονίκης- Καβά-
λας, ενώ ο παραλιακός 
δρόμος που συνδέει τη 
Νέα Ηρακλείτσα με την 
πόλη της Καβάλας διέρ-
χεται από το δυτικό όριό 
της. Η απόσταση του 
από την Καβάλα είναι 14 
χλμ., από το Διεθνές Αε-
ροδρόμιο «Μέγας Αλέ-
ξανδρος» της Καβάλας 
45 χλμ. και 140 χλμ. από 
τη Θεσσαλονίκη. Τα πλη-
σιέστερα λιμάνια είναι η 
Καβάλα και η Νέα Πέρα-
μος (2,5 χλμ.).

Η Νέα Ηρακλείτσα είναι 
ένας παραθαλάσσιος οι-
κισμός που συνδυάζει 
χρήσεις τουρισμού και 
αναψυχής, και ιδιαίτε-
ρα κατά τους θερινούς 
μήνες αποτελεί περιοχή 

παραθεριστικής κατοικί-
ας. Αποτελεί πόλο έλξης 
τουριστών από την Βό-
ρεια Ελλάδα, τις χώρες 
της Βαλκανικής και την 
Ευρώπη.

Ο Διευθύνων Σύμβου-
λος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημή-
τρης Πολίτης, επισήμανε 
μετά την υπογραφή του 
συμβολαίου: «Είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι κα-
θώς η σημερινή ημέρα 
σηματοδοτεί την εκκίνη-
ση της αξιοποίησης του 
ακινήτου στη Νέα Ηρα-
κλείτσα Καβάλας. Στο 
ΤΑΙΠΕΔ αποδίδουμε με-
γάλη σημασία στην αξι-
οποίηση περιφερειακών 
περιουσιακών στοιχείων 
και είμαστε πεπεισμέ-
νοι ότι το ακίνητο στη 
Νέα Ηρακλείτσα μπορεί 
να λειτουργήσει ως μο-
χλός ανάπτυξης, με την 
αναβάθμιση του τοπικού 
τουριστικού προϊόντος 
και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Η 
απόφαση των μετόχων 
της Ηρακλείτσα Α.Ε. να 
επενδύσουν στη χώρα 
μας προσφέροντας ένα 
υψηλό τίμημα αποτελεί 
ξεκάθαρη ψήφο εμπιστο-
σύνης για τις προοπτικές 
της κτηματαγοράς, του 
τουριστικού κλάδου και 

της ελληνικής οικονομί-
ας γενικότερα».

Ο Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου 
της Ηρακλείτσα Α.Ε., 
Alexander Haditaghi, 
δήλωσε: «Αυτή είναι μια 
μεγάλη μέρα για εμέ-
να προσωπικά, για την 
εταιρεία μας και για τους 
συνεργάτες μου. Είμαστε 
ενθουσιασμένοι με την 
προοπτική που σηματο-
δοτεί η απόκτηση του 
ακινήτου για την περιοχή 
της Μακεδονίας και αυτή 
την όμορφη χώρα γενι-
κότερα. Καταφέραμε να 
φτάσουμε στη σημερινή 
μέρα  χάρη στην σκληρή 
δουλειά της ομάδας του 
ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία 
με τον Δήμαρχο Παγγαί-
ου, Φίλιππο Αναστασιά-
δη, τον Υπουργό Εθνικής 
Αμύνης, Νίκο Παναγιω-
τόπουλο και τον βουλευ-
τή, Ιωάννη  Πασχαλίδη. 
Τέλος ευχαριστούμε τη 
νομική μας ομάδα και 
τους συμβούλους μας. 
Αυτό το έργο αποτελεί 
έμπρακτη απόδειξη της 
αφοσίωσης και αγάπης 
μας για την περιοχή της 
Βόρειας Ελλάδας και της 
Ελλάδας εν γένει».

«Συμμαχία» Μελισσανίδη-Haditaghi για την επένδυση στην 
Αλάνα της Νέας Ηρακλίτσας

Ο αρχιτέκτονας που 
επιμελείται τον σχε-
διασμό του θερέτρου 
είναι ο Αθανάσιος 
Κυρατσούς, ο οποίος 
έχει «υπογράψει» και 
την Αγιά Σοφιά (OPAP 
Arena Stadium) στη 
Νέα Φιλαδέλφεια, 
ενώ η Ηρακλείτσα ΑΕ 
έχει την έδρα της στο 
συγκρότημα Μελισ-
σανίδη

Για τα «πολυτελή» σχέ-
διά του σε ακίνητο 150 
στρεμμάτων στην Κα-
βάλα, το οποίο ανή-
κε στο χαρτοφυλάκιο 
του ΤΑΙΠΕΔ μίλησε στο 
mononews ο Ιρανοκανα-
δός επιχειρηματίας, Alex 

Haditaghi. Η συμφωνία 
του Ταμείου με τον επεν-
δυτή ολοκληρώθηκε και 
επίσημα, όταν «έπεσαν» 
οι υπογραφές του συμ-
βολαίου πώλησης του 
ακινήτου στη Νέα Ηρα-
κλίτσα του Δήμου Παγ-
γαίου Καβάλας

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 
επιχειρηματικό σχέδιο 
προβλέπει την ανάπτυξη 
ενός πολυτελούς ξενο-
δοχείου πέντε αστέρων 
με συνεδριακό κέντρο, 
δυναμικότητας 600-700 
ατόμων.

Η επένδυση θα έχει 
ύψος 520 εκατομμυρί-
ων και θα αποτελέσει 

στην ουσία 
μία «ιδιωτική κοινότη-
τα. Θα διαθέσουμε στην 
αγορά πολυτελείς βίλες, 
που θα απευθύνονται σε 
ανθρώπους από όλο τον 
κόσμο, από την Ευρώπη, 
τις ΗΠΑ, τον Καναδά και 
από οπουδήποτε αλλού», 
όπως ανέφερε.

Το αγοραστικό κοινό των 
παραθεριστικών κατοι-
κιών είναι τόσο οι υπο-
ψήφιοι κάτοχοι golden 
visa όσο και διεθνείς 
αγοραστές που «δε χρει-
άζονται το χρυσό διαβα-
τήριο, αλλά αναζητούν 
μία όμορφη, ασφαλή και 
ζεστή χώρα, άνθρωποι 
που ζουν, για παράδειγ-
μα, στο Τορόντο».

Ο αρχιτέκτονας που επι-
μελείται τον σχεδιασμό 
του θερέτρου είναι ο 
Αθανάσιος Κυρατσούς, 
ο οποίος έχει «υπογρά-
ψει» και την Αγιά Σοφιά 
(OPAP Arena Stadium) 
στη Νέα Φιλαδέλφεια, 
ενώ ο κ. Haditaghi επι-
βεβαίωσε πως το project 
θα είναι προϊόν κοινο-
πραξίας με κάποιον Έλ-
ληνα εταίρο.

Πριν από 
λίγους μήνες, ο ίδιος 
γνωστοποίησε στα κοι-
νωνικά δίκτυα ότι οι 
συνεργάτες που θα βο-
ηθήσουν στην ανάπτυ-
ξη του θερέτρου είναι ο 
Δημήτρης και ο Γιώργος 
Μελισσανίδης, ενώ πρέ-
πει να αναφερθεί ότι η 
νεοσύστατη Ηρακλείτσα 
ΑΕ έχει την έδρα της στο 
συγκρότημα Μελισσα-
νίδη, στην Ακτή Κονδύ-
λη του Πειραιά και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο 
συμμετέχει στέλεχος της 
Aegean.

«Ανοιχτός σε επενδύ-
σεις σε ολόκληρη την 
Ελλάδα»

«Αυτή είναι η πρώτη μας 
επένδυση στην ελληνική 
αγορά αλλά ειλικρινά 
ελπίζουμε ότι η εταιρεία 
μας θα προχωρήσει σε 
πολλές περισσότερες. 
Είμαι μεγάλος υποστη-
ρικτής της Ελλάδας, για 
τη φυσική ομορφιά της, 
τον πολιτισμό και την 
ιστορία της. Διαλέξαμε 
τη Νέα Ηρακλίτσα γιατί 
προσωπικά πιστεύω ότι 
η βόρεια Ελλάδα είναι 
το καλύτερο “μυστικό” 

ολόκληρης της Ελλά-
δας. Η Μακεδονία, παρά 
την ιστορία και τη φύση 
της, το καλό φαγητό και 
κρασί, τα ελαιόδεντρα, 
είναι άγνωστη στο διε-
θνές κοινό. Στόχος μας 
είναι να προσελκύσουμε 
το διεθνές ενδιαφέρον 
στην περιοχή, επειδή της 
αξίζει πραγματικά. Εί-
μαστε ανοιχτοί σε επεν-
δύσεις σε ολόκληρη την 
Ελλάδα», προσθέτει ο κ. 
Haditaghi.

Η «πίστη» του Ιρανοκα-
ναδού στο τουριστικό 
προϊόν της Μακεδονίας 
αποδείχθηκε και κατά τη 
διάρκεια του διαγωνι-
σμού για το ακίνητο, που 
διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ 
μέσω e-auction [διαβά-
στε εδώ λεπτομέρειες].

Ποιος είναι ο Alex 
Haditaghi

Ο Alex Haditaghi γεννή-
θηκε το 1977 στο Ιράν 
και έζησε στο Τορόντο 
του Καναδά. Η πρώτη 
του επιχειρηματική κίνη-
ση ήταν ένα σταντ που 
πωλούσε hot dog. Δρα-
στηριοποιήθηκε στον 

κλάδο των ενυπόθη-
κων δανείων δημιουρ-
γώντας τον όμιλο Pacific 
Mortgage Group.

Λάτρης των ζώων, έχει 
υπάρξει ακτιβιστής, 
πρωταγωνιστής σε δρά-
σεις για την προστασία 
τους. Στην Ελλάδα έγινε 
γνωστός όταν επένδυ-
σε στον Αθλητικό Όμιλο 
Καβάλας και είχε στόχο 
να ανεβάσει την τοπική 
ποδοσφαιρική ομάδα 
στην Α’ Εθνική, ωστόσο 
έπειτα από σχεδόν έναν 
χρόνο αποχώρησε.

Αρχικά, δήλωνε ανοιχτός 
σε άλλες ευκαιρίες πο-
δοσφαιρικής ιδιοκτησίας 
στην Ελλάδα και ειδικό-
τερα στη Super League, 
ωστόσο σήμερα τονί-
ζει στο mononews πως 
προτεραιότητα είναι το 
real estate και κυρίως η 
επένδυση εννιαψήφιου 
προϋπολογισμού στην 
Καβάλα, η οποία είναι 
η μεγαλύτερη που έχει 
δρομολογήσει μέχρι σή-
μερα.

*Πηγή: mononews.gr
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Υπογράφηκε η σύμβαση για τον εξωραϊσμό 
της Πλατείας Ηρώων

Υπογράφηκε η σύμβαση για αντικατάσταση του δικτύου 
ύδρευσης Κεραμωτής

Υπογράφτηκε σήμερα η 
σύμβαση με τον εκπρό-
σωπο της αναδόχου εται-
ρείας για την κατασκευή 
του έργου αντικατάστα-
σης δικτύου ύδρευσης 
Κεραμωτής προϋπολογι-

σμού 2.830.000€.

Η ολοκλήρωση του προ-
βλέπεται σε λίγους μή-
νες, ώστε αμέσως μετά 
να ξεκινήσουν οι συνδέ-
σεις με το δίκτυο αποχέ-

τευσης ακαθάρτων λυ-
μάτων προϋπολογισμού 
7.500.000€ το οποίο 
έχει ολοκληρωθεί, αλλά 
για την ορθή λειτουργία 
του προϋπόθεση αποτε-
λεί η κατασκευή νέου δι-

κτύου ύδρευσης που θα 
έχει επαρκή και συνεχή 
υπό πίεση ροή.

Η δημοτική αρχή εκ-
φράζει την ικανοποίηση 
της διότι ο συνδυασμός 

δύο σημαντικών έργων 
που σχεδίασε, με την 
ολοκλήρωση τους, θα 
συμβάλουν καθοριστικά 
στην Τουριστική ανάπτυ-
ξη της Κεραμωτής, αφού 
αναγνωρίζεται πλέον, ως 

σημαντικός προορισμός 
με πολλαπλά οφέλη για 
τον τόπο μας.

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Υπογράφτηκε την Παρα-
σκευή η σύμβαση προ-
ϋπολογισμού 500.000€ 
για τον εξωραϊσμό και 
ανακαίνιση της Πλατείας 
Ηρώων.

Στην μελέτη προβλέπε-
ται η αρμονική σύνθεση 
του νερού με το πράσινο 
που κυριαρχούν αλλά και 
η ανέγερση δύο επιτύμ-
βιων στηλών δίπλα από 
το υπάρχον μνημείο, επί-
σης η διαμόρφωση των 
πεζοδρομίων περιμετρι-
κά ώστε να εξυπηρετούν 
επαγγελματίες και επι-
σκέπτες.

Το έργο θα αρχίσει την 
1η Νοεμβρίου και ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί 
την προσεχή άνοιξη.

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ
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Η εφημερίδα μας φιλοξενεί  στην έκδοση της αυτή και στην συνέχεια μια σειρά κειμένων που θα αφορούν την νεότερη 
τοπική ιστορία. Είναι από την έρευνα και αναζήτηση του Ερευνητή της τοπικής ιστορίας κ. Κώστα Π. Παπακοσμά 

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

Η περιουσία ..όλων μας
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Τα εμβληματικά κτίρια της πόλης

Μέσα από τις φιλόξενες  
στήλες του ΑΝΑΛΥΤΗ θα 
ήθελα να ευχαριστήσω 
θερμά τους δεκάδες συ-
μπολίτες μας που κατέ-
κλυσαν στην κυριολεξία 
την αίθουσα της Μεγάλης 
Λέσχης την προηγούμενη 
Τετάρτη το βράδυ και πα-
ρακολουθήσαν την ομιλία 
μου με θέμα : “Το κτιρια-
κό απόθεμα της πόλης , οι 
προοπτικές αξιοποίησης 
του”. Να ευχαριστώ την 
πρόεδρο κ. Λίνα Σουλίδου 

και τα μέλη της διοίκησης 
της Ένωσης Επιστημόνων 
Γυναικών Καβάλας που 
διοργάνωσε την εκδήλω-
ση και μου έδωσε την ευ-
καιρία να μιλήσω για όλο 
αυτό τον πλούτο – κληρο-
νομιά στην αγαπημένη μας 
πόλη. Μακάρι ο προβλη-
ματισμός για την τύχη των 
κτιρίων αυτών να οδηγή-
σει σε πρωτοβουλίες αξι-
οποίησης τους. Προφανώς 

η συνεργασία όλων όσων 
κατέχουν εξουσία βασική 
προϋπόθεση της επιτυχίας 
του εγχειρήματος .  

Η επικαιρότητα μου έδωσε 
την αφορμή να ..ξεδιπλώ-
σω  σκέψεις, ..να ..κατα-
δυθώ στην Ιστορία και τα 
.. αρχεία . Να μεταφέρω  
στοιχεία,  να θυμίσω αλλά 
και να παροτρύνω τους 
έχοντες την δυνατότητα 
να πάρουν αποφάσεις  να 
δρομολογήσουν λύσεις 

προς όφελος των ανθρώ-
πων αλλά και των γενεών 
που έρχονται στην όμορ-
φη πόλη μας. Θα σας με-
ταφέρω , στο κείμενο που 
ακολουθεί, μερικά στοιχεία 
από το κτιριακό απόθεμα 
της πόλης, κυρίως αυτό 
που ανήκει στο δημόσιο, 
την Περιφέρεια και τον 
Δήμο μας.
Διαχρονικά υπήρξε και 
υπάρχει πρόθεση διαφό-

ρων φορέων του κράτους 
, της αυτοδιοίκησης , αλλά 
και ιδιωτών , κυρίως εμπο-
ρικών επιχειρήσεων, να 
αξιοποιήσουν κτήρια, πα-
ραδοσιακά ή μη, για στέ-
γαση υπηρεσιών και δρα-
στηριοτήτων. 
Στην Καβάλα , με τα πολ-
λά καπνομάγαζα, ήδη πολ-
λά έχουν αξιοποιηθεί και 
στεγάζουν εμπορικές επι-
χειρήσεις ενώ αλλά έχουν 
μεταβληθεί σε χώρους πο-
λιτισμού ή προβλέπεται να 
λειτουργήσουν έτσι. Φυ-
σικά υπάρχουν πολλά που 
έχουν αφεθεί στην φθορά 
του χρόνου.
Το ιστορικό μας αφιέρωμα 
είναι και σε κτίρια της πό-
λης που κατασκευάστηκαν 
για άλλο σκοπό και στην 
πορεία στέγασαν και στε-
γάζουν διάφορες άλλες 
δραστηριότητες . 

Η .. “ΚΑΤΑΔΥΣΗ”  ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ

Η έρευνα μου στηρίζεται 
σε  στοιχεία που υπάρχουν 
και τα αντλώ  από τις ερ-
γασίες πολλών Καβαλιω-
τών μελετητών της ιστορί-
ας και έχουν παρουσιαστεί 
σε διάφορα συνέδρια αλλά 
και έχουν γραφεί σε βιβλία 
(όπως αυτό του Παναγιώ-
τη Ζιώγα για τα παραδοσι-
ακά κτήρια της πόλης).

Ξεκινώ την ..περιήγηση 
από το “Μέγαρο Τόκου” 
που χτίστηκε το 1877 και 
προϋπήρχε του κτηρίου 
του Παρθεναγωγείου, ση-
μερινού 10ου Δημοτικού 
Σχολείου. Ο Δημήτριος 
Τόκος ήταν γνωστός κα-
πνέμπορος της εποχής του 
. Το κτίριο στη συνέχεια 
θα περάσει στα χέρια των 
κληρονόμων του , για να 
πωληθεί το 1911 από τον 
Νικόλαο Τόκο στον Θεό-
δωρο, Κώστα, Ρακιντζή για 
λογαριασμό της Φιλόπτω-
χου Αδελφότητας Κυριών 
Καβάλας. Στις αρχές του 
20 αιώνα στεγάζει, και ως 
την απελευθέρωση, από 
τους Έλληνες,  της Καβά-
λας το Ελληνικό Υποπρο-
ξενείο.

Το 1913 στεγάσθηκε ο 
Δήμος Καβάλας , μέχρι το 
1937, όταν ο Αθανάσιος 
Μπαλάνος, Δήμαρχος Κα-
βάλας την εποχή εκείνη, 
αγόρασε  την οικεία «Χερ-
τζοκ», στον ίδιο δρόμο 
(τότε ονομάζονταν Φιλίπ-
που και το τμήμα εκείνο), 
και στέγασε  τις Δημοτικές 
υπηρεσίες. 
Το κτίριο που φέρει την 
ονομασία Μέγαρο Τόκκου 
διαχρονικά είχε πολλές 
χρήσεις , όπως προανέφε-
ρα, Προξενείο, Γυμνάσιο , 
εμπορικό κατάστημα κ.α. 
Από την βεράντα του κτι-
ρίου θα εκφωνηθούν πο-
λιτικοί λόγοι όπως αυτός 
του Ελευθερίου Βενιζέλου, 
που επισκέφθηκε το 1929 
την Καβάλα. Είναι στην 

οδό Κύπρου (σήμερα στε-
γάζει την Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Καβάλας – Θάσου 
και παλαιότερα την Εφο-
ρεία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων) αποκτήθηκε από 
το Υπουργείο Πολιτισμού 
στα τέλη της δεκαετίας του 
1970.
ΤΑ ΑΝΤΑΛΑΞΙΜΑ
Ανταλλάξιμα κτήρια , κα-
τασκευασμένα από τους 
Οθωμανούς , ήταν αυτά 
που στεγάζουν ακόμα και 
σήμερα τα σχολεία 1ο Γυ-
μνάσιο (οδός Κωνσταντινί-
δη Ποιητή)  και 5ο Γυμνά-
σιο (Θεοδώρου Πουλίδη). 
Ανταλλάξιμο και το κτίριο 
της Παλιάς Μεραρχίας 
(Σώμα Στρατού) όπου για 
τρείς δεκαετίες στέγασε 
την Νομαρχιακή Επιτροπή 
Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν. 
Ε. Λ. Ε.), το Κέντρο Επαγ-
γελματικής κατάρτισης,  
αλλά και  τάξεις του Γυ-
μνασίου,  επίσης στην οδό  
Κωνσταντινίδη Ποιητή το 
κτίριο αυτό . 
Το κτήριο στην οδό Θεο-
δώρου Πουλίδου 14 που 
στέγασε αρχικά τη Νομαρ-
χία Καβάλας (έτος ίδρυσης 
της Νομαρχίας Καβάλας 
το έτος 1924, με πρώτο 
Νομάρχη τον Κύπριο Θρα-
σύβουλο Μάλλη) και στη 
συνέχεια την Χωροφυλα-
κή .Ήταν ιδιοκτησία του 
Υπουργείου Δημοσίας Τά-
ξεως και  παραχωρήθηκε 
στο Δήμο Καβάλας και στο 
σχολείο).
Το κτίριο ήταν αρχικά,  το 
σπίτι του Τούρκου Καπνέ-
μπορα και τσιφλικά Ζιου-
ντί.. Σήμερα φιλοξενεί αί-
θουσες του παρακείμενου 
5ου Γυμνασίου.

ΧΤΙΣΤΗΚΑΝ ΚΤΙΡΙΑ

Στις δεκαετίες ’50, ’60 , 
’70 κυριάρχησε μια άλλη 
άποψη αυτή της κατασκευ-
ής κτηρίων όπου θα στεγά-
ζονταν διάφορες κρατικές 
ή μη δραστηριότητες. Με 
την αρχιτεκτονική της κάθε 
εποχής,  έγιναν το  Ι.Κ.Α. 
πρώτο στην παραλία των 
προσχώσεων , όπως και 
πολλά σχολεία.

Η Νομαρχία απέκτησε 
κτίριο στην δεκαετία του 
1970, θεμελιώθηκε δε την 
29η Δεκεμβρίου 1967 .
Οι Λιμενικές υπηρεσίες 
(στην παραλιακή λεωφό-
ρο από το τότε Λιμενικό 
Ταμείο Καβάλας με αρχική 
πρόβλεψη να στεγάσει και 
ξενοδοχείο ). κ.α. 

ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Στη δεκαετία του 1980, 
επανερχόμαστε στο θέμα 
των παλιών κτηρίων, ο 
Δήμος Καβάλας αξιοποι-
εί το κτήριο που στέγαζε 
την Αγροτική τράπεζα στην 
οδό Φιλίππων και δημι-
ουργεί. το Δημοτικό Μου-
σείο (αρχή λειτουργίας το 
έτος 1986). Το κτίριο αυτό 
σήμερα στεγάζει τα γρα-

φεία του ΔΗΠΕΘΕ και την 
Δημοτική Φιλαρμονική
Στην οδό Βενιζέλου σε νε-
οκλασικό κτήριο, που αγο-
ράζει στην δεκαετία του 
1980, ο Δήμοε Καβάλας 

επι διοικήσεως Λευτέρη 
Αθανασιάδη ,  στεγάζεται 
το Δημοτικό Ωδείο, ενώ 
νωρίτερα,   από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1970 ξεκινά 
μια μεγάλη συζήτηση για 
την αξιοποίηση και ανάδει-
ξη της Καπναποθήκης στην 
πλατεία του Καπνεργάτη, 
αγορασμένη και αυτή από 
τον Δήμο Καβάλας από 
τον Ευάγγελο Ευαγγελίου.
Η Δημοτική καπναποθήκη, 
που καθιερώθηκε έτσι στις 
συζητήσεις των Καβαλιω-
τών,  βρίσκεται στην  Πλα-
τεία Καπνεργάτη (πρώην 
πλατεία 28ης Οκτωβρίου). 
Το κτίριο αυτό  χτίστηκε 
στη πρώτη δεκαετία του 
1900 από το τούρκο κα-
πνέμπορο Κιζί Μιμίν και 
χρησιμοποιήθηκε ως κα-
πναποθήκη. Ο Δήμος Κα-
βάλας πήρε το κτίριο από 
την κρατική υπηρεσία με 
την ονομασία  ΔΑΠ (Δια-
χείρισης Ανταλλαξίμου Πε-
ριουσίας). 

Στα σχέδια του είναι να 

στεγάσει το Μουσείο Κα-
πνού και παράλληλα να 
λειτουργεί και ως χώρος 
πολιτισμού  , φιλοξενώ-
ντας διάφορες εκδηλώ-
σεις.

Η ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Στην δεκαετία του ’90 στον 
βραχύβιο θεσμό της “Περι-
φερειακής διοίκησης”  ξε-
κίνησε μια συζήτηση αλλά 
και κάποια έργα για την 
αξιοποίηση ενός νεοκλα-
σικού κτηρίου στην οδό 
Φίλίππου, όπου θα στεγά-
ζονταν περιφερειακές και 
οικονομικές υπηρεσίες. 
Το κτίριο αυτό χρησιμο-
ποιείται για αποθηκευτικός 
χώρος …εγγράφων υπηρε-
σιών της αρχικά της Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
και μετέπειτα Περιφερεια-
κής.

Η ..κατάδυση στην ιστο-
ρία των εμβληματικών 
κτιρίων της πόλης θα 
συνεχιστεί σε επόμενο 
σημείωμα μας.

*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπα-
κοσμάς καταγράφει τη νεό-
τερη ιστορία της πόλη
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Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 
2022, υπογράφηκε από το 
Δήμαρχο Θάσου κ. Ελευ-

θέριο Κυριακίδη και τον κ. 
Παπαδόπουλο Νικόλαο, εκ-
πρόσωπο του Οικονομικού 

φορέα «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥ», η σύμβαση για 
την εκτέλεση του έργου: 
«Συντήρηση και Καθαρι-
σμός του δικτύου αντιπυ-
ρικών ζωνών των Δημο-
τικών Δασών του Δήμου 
Θάσου», συνολικού ποσού 
865.800,00€ με Φ.Π.Α..

Η πίστωση του έργου προ-
έρχεται από το Πρόγραμμα 
«Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014 – 2020» 
(Π.Α.Α. 2014 – 2020) με 
συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

– Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική 
Δαπάνη.

Η διάρκεια υλοποίησης 
του έργου σύμφωνα και με 
τους όρους της διακήρυξης 
του έργου είναι 12 μήνες.

Το έργο αφορά την συντή-
ρηση και τον καθαρισμό 
του συνόλου του δικτύου 
των αντιπυρικών ζωνών, 
πλάτους 20, 40 και 60 μέ-
τρων, των Δημοτικών Δα-
σών του Δήμου Θάσου.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου 
κ. Ελευθέριος Κυριακίδης 
δήλωσε:

«Με την παρούσα σύμβαση 
ξεκινά η υλοποίηση ενός 
πολύ σημαντικού έργου 
προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και των Δα-
σών της Θάσου.

Η εκτέλεσή του βελτιώνει 
έμπρακτα την αντιπυρική 
προστασία της Θάσου μετά 
από πολλά έτη και σε βά-
θος χρόνου.

Το παρόν έργο, όπως και 
το έργο «Βελτίωση βατό-
τητας δημοτικού δασικού 
οδικού δικτύου Ν. Θάσου», 
που βρίσκεται και αυτό σε 
διαδικασία συμβασιοποίη-

σης, αποτελούν δύο έργα 
για τα οποία η υποβολή της 
πρότασης ολοκληρώθηκε 
τον Φεβρουάριο του 2020, 
εντάθηκαν σε χρηματοδό-
τηση τον Μάιο του 2021 
και πλέον, με την ολο-
κλήρωση των σύνθετων 
γραφειοκρατικών και δια-
γωνιστικών διαδικασιών, 
βαίνουν προς την έναρξη 
της υλοποίησή τους».

 Γραφείο Δημάρχου

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Υπογράφηκε η σύμβαση για τον καθαρισμό των αντιπυρικών 
ζωνών της Θάσου

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

Με φόντο το θέμα των 
δρομολογίων της πορ-
θμειακής γραμμής Κα-
βάλα -Πρίνου το οποίο 
απασχόλησε τα τελευ-
ταία χρόνια την περιο-
χή, χωρίς να βρει καμία 
ανταπόκριση, βρέθηκε 
στο επίκεντρο της επι-
στολής της οποίας απέ-
στειλαν στον υπουργό 
Ναυτιλίας και νησιω-
τικής πολιτικής Γιάννη 
Πλακιωτάκη φορείς της 
Καβάλας.

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

Το θέμα των δρομολογίων 
της πορθμειακής γραμμής 
Καβάλας-Πρίνου Θάσου 
πολλές φορές μας απασχό-
λησε τα τελευταία χρόνια. 

Τα παράπονα, όμως, δεν 
βρήκαν ανταπόκριση μέ-
χρι και σήμερα για οριστι-
κή λύση του θέματος. Ει-
σπράττουμε υποσχέσεις, οι 
οποίες δεν υλοποιούνται. 
Έτσι τα ίδια προβλήματα 
καλούμαστε να αντιμετω-
πίσουμε κάθε χρόνο. Ενώ 
δηλαδή τα δρομολόγια των 
πλοίων κατά τους θερινούς 
μήνες είναι αρκετά τη χει-
μερινή περίοδο μειώνονται 
δραματικά και εκτελούνται 
μόνο δύο – το τελευταίο 
δρομολόγιο από τον Πρί-
νο εκτελείται στις 12 το 
μεσημέρι. Αυτό σημαίνει 
πρακτικά ότι οι Θάσιοι που 
κατοικούν στο κεντρικό και 
νότιο τμήμα του νησιού 
και που πληθυσμιακά απο-
τελούν τα 2/3 της Θάσου, 
επιβαρύνονται οικονομικά 
και συγχρόνως υφίστανται 
μεγάλη ταλαιπωρία (δια-
νύοντας περισσότερα από 

100 χμ.), γιατί, είτε για την 
τακτοποίηση υποθέσεών 
τους σε υπηρεσίες της
Αντιπεριφέρειας, είτε για 
ιατρικές εξετάσεις στο Νο-
σοκομείο Καβάλας ή σε 
ιδιώτες γιατρούς, είτε για 
αγορές αγαθών από την 
πόλη της Καβάλας, είναι 
αναγκασμένοι να ταξιδεύ-
ουν μέσω Κεραμωτής και 
να φτάνουν στην πρωτεύ-
ουσα με αυτοκίνητο ή άλλο 
μεταφορικό μέσο. Ακόμη 
οι συνθήκες αυτές επιβα-
ρύνουν ιδιαίτερα τους κα-
τοίκους που διανύουν την 
τρίτη ηλικία, τους σπουδα-
στές στα Επαγγελματικά 
Λύκεια ή τον ΟΑΕΔ της 
Καβάλας, και τέλος θέτουν 
σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή 
των ασθενών κατά τη μετα-
φορά τους από το Κέντρο 
Υγείας Πρίνου στο Γ. Ν. Κα-
βάλας μέσω Κεραμωτής.

Κατόπιν αυτών παρακα-
λούμε να μεριμνήσετε:
α) για την επιβολή υπο-
χρεώσεων δημόσιας υπη-
ρεσίας στις πλοιοκτήτριες 
εταιρίες που θα ζητήσουν 
τη δρομολόγηση πλοίων 
στις πορθμειακές γραμμές 
Κεραμωτής – Λιμένα Θά-
σου και Καβάλας – Πρίνου 
Θάσου καθώς μόνο έτσι 
μπορεί να εξασφαλιστεί η 
εξυπηρέτηση του επιβατι-
κού κοινού κατά τους χει-
μερινούς μήνες στη γραμμή 
Καβάλας – Πρίνου Θάσου,

β) για την πρόβλεψη ποι-
νών αποκλεισμού πλοιο-
κτήτριας εταιρίας από τη 
δρομολόγηση πλοίων της 
σε επόμενη δρομολογιακή 

περίοδο, αν αθετήσει τις 
υποχρεώσεις που ανέλαβε 
αναφορικά με την τήρηση 
των δρομολογίων του χει-
μώνα, ανεξαρτήτως αιτίας.

γ) Σε περίπτωση ακινησίας 
ενός πλοίου για λόγους 
συντήρησης ή βλάβης να 
αντικαθίσταται άμεσα από 
πλοίο της ίδιας ή άλλης 
εταιρείας.

Κύριε Υπουργέ, λαμβάνο-
ντας υπόψη σας, ότι στις 
πορθμειακές γραμμές της 
περιοχής μας δραστηρι-
οποιούνται τέσσερις (4) 
Ναυτιλιακές Εταιρείες με 
δεκαπέντε (15) πλοία, σας 
καλούμε να παρέμβετε 
και να απαιτήσετε από τις 

Ναυτιλιακές Εταιρίες για 
τη δρομολογιακή περίοδο 
2022 – 2023 να εκτελούν 
έναν ικανό αριθμό δρομο-
λογίων στην πορθμειακή 
γραμμή Καβάλας-Πρίνου, 
δίνοντας έτσι λύση σε ένα 
σοβαρότατο κοινωνικό 
πρόβλημα της περιοχής 
μας.

Προτείνουμε:
Τέσσερα δρομολό-
για (4) από 1.11.2022 
– 1.04.2023, πέντε (5) 
από 2.4.2023 – 4.6.2023 
και από 18.9.2023 – 
31.10.2023 και οκτώ (8) 
από 5.6.2023 – 17.9.2023

Κοινή επιστολή για τα νέα δρομολόγια Καβάλας-Πρίνου



info@enachannel.gr8 ΑΝΑΛΥΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗ Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας κ. Νικόλαος Πα-
ναγιωτόπουλος συνα-
ντήθηκε σήμερα, Παρα-
σκευή 18 Νοεμβρίου, με 
τον Υπουργό Άμυνας του 
Ισραήλ κ. Μπέντζαμιν 
Γκαντζ, ο οποίος πραγ-
ματοποίησε επίσημη επί-
σκεψη στην Ελλάδα.

Κατά τις συνομιλίες των 
δύο Υπουργών επαναβε-
βαιώθηκε η σημασία των 
ισχυρών, διαχρονικών δε-
σμών φιλίας Ελλάδας και 
Ισραήλ και της στρατηγικής 
αμυντικής σχέσης τους, για 
την ασφάλεια και την άμυ-
να των δύο χωρών, αλλά 
και τη σταθερότητα και ευ-
ημερία της ευρύτερης περι-
οχής.

Υπογραμμίστηκε, επίσης, το 
εξαιρετικά υψηλό επίπεδο 
και η δυναμική της στρα-
τιωτικής συνεργασίας με-
ταξύ των Ενόπλων Δυνά-
μεων Ελλάδος και Ισραήλ, 
η υλοποίηση σημαντικών, 
αμοιβαίως επωφελών, προ-
γραμμάτων, στον τομέα της 
Αμυντικής Βιομηχανίας και 
η κοινή επιθυμία για περαι-
τέρω ενίσχυσή τους.

Ο κ. Υπουργός συνεχάρη 
τον Ισραηλινό ομόλογό 
του για την πρόσφατη Συμ-
φωνία Ισραήλ-Λιβάνου, η 
οποία δημιουργεί προηγού-
μενο και αποτελεί παρά-
δειγμα για όλες τις χώρες 
της περιοχής.

Καταδεικνύει, επίσης, σα-
φώς, ότι η οριοθέτηση 

θαλασσίων ζωνών είναι 
εφικτή υπό την θεμελιώδη 
προϋπόθεση του σεβασμού 
του Διεθνούς Δικαίου.

Μετά το πέρας της συνα-
ντήσεως, ο κ. ΥΕΘΑ έκανε 
την εξής δήλωση:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά 
να σας υποδέχομαι σήμερα 
στην Αθήνα, στο Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας.

Η Ελλάδα και το Ισραήλ 
έχουν σφυρηλατήσει, μια 
στρατηγική σχέση, η οποία 
εδράζεται στους ισχυρούς 
δεσμούς φιλίας και στο κοι-
νό μας όραμα για τη δημι-
ουργία ενός περιβάλλοντος 
σταθερότητας, ασφάλειας 

και ευημερίας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο.

Σήμερα είχαμε την ευκαιρία 
να επαναβεβαιώσουμε τον 
κοινό μας στόχο και επιθυ-
μία να διευρύνουμε και να 
εμβαθύνουμε τη στρατηγι-
κή αμυντική εταιρική σχέση 
μεταξύ Ελλάδας και Ισρα-
ήλ, η οποία έχει ανέλθει σε 
εξαιρετικά υψηλό επίπεδο 
τα τελευταία χρόνια.

Οι αμυντικοί δεσμοί μετα-
ξύ των χωρών μας έχουν 
ενδυναμωθεί μέσω των 
πολλών κοινών ασκήσε-
ων και εκπαιδεύσεων των 
Ενόπλων Δυνάμεων των 
χωρών μας και της ανταλ-
λαγής γνώσεων και εμπει-
ριών. Είμαστε αποφασι-
σμένοι να διατηρήσουμε 
αυτή τη, συνεχώς αυξα-
νόμενη, δυναμική, αλλά 
και να εμπλουτίσουμε την, 
αμοιβαίως επωφελή, συ-
νεργασία μας στον τομέα 
της Αμυντικής Βιομηχανίας 
με νέες δραστηριότητες 
και σημαντικά έργα, όπως 
το εμβληματικό έργο του 
Διεθνούς Κέντρου Εκπαί-
δευσης Πτήσεων στην Κα-
λαμάτα.

Με τον Υπουργό κ. Γκαντζ, 
συζητήσαμε, σήμερα, για 
τον αδικαιολόγητο και βά-
ναυσο πόλεμο της Ρωσί-
ας κατά της Ουκρανίας, ο 
οποίος αποτελεί κατάφωρη 
παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου, της κυριαρχίας και 
εδαφικής ακεραιότητας της 
Ουκρανίας, μια απόπειρα 
αλλαγής των συνόρων με 
τη χρήση βίας.

Ο επιθετικός αναθεωρη-
τισμός είναι η μεγαλύτερη 
πρόκληση που έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε στην πε-
ριοχή μας και αποτελεί σο-
βαρό κίνδυνο για τη διεθνή 
έννομη τάξη.

Συζητήσαμε επίσης την 
κατάσταση της ασφάλειας 
στην Ανατολική Μεσόγειο, 
μια περιοχή μεγάλης στρα-
τηγικής σημασίας, για την 
ευημερία των χωρών μας, 
αλλά και με πολλές προ-
κλήσεις και απειλές.

Εκφράσαμε την ισχυρή 
βούληση, δέσμευση και 
αποφασιστικότητά μας να 
αντιμετωπίσουμε αποτελε-
σματικά αυτές τις προκλή-
σεις.

Η Ελλάδα πάντα υποστη-
ρίζει πρωτοβουλίες για τη 
σταθερότητα και ασφάλεια 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Έχουμε οικοδομήσει ισχυ-
ρές συμμαχίες με το Ισραήλ 
και άλλες χώρες, οι οποίες 
συμμερίζονται το ίδιο όρα-
μα, ώστε να εισέλθουμε σε 
μια νέα εποχή ειρήνης και 
σταθερότητας στην περιο-
χή μας.

Οι πρωτοβουλίες μας βα-

σίζονται, πάντοτε, στο σε-
βασμό των κανόνων του 
Διεθνούς Δικαίου, της κυ-
ριαρχίας και των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων και στην 
αρχή της καλής γειτονίας.

Ακριβώς για το λόγο αυτό, 
θα ήθελα να συγχαρώ τον 
Υπουργό κ. Γκαντζ για την 
πρόσφατη συμφωνία με-
ταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, 
η οποία δημιουργεί προ-
ηγούμενο και αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση 
για όλες τις χώρες της πε-
ριοχής. Καταδεικνύει πε-
ρίτρανα ότι η οριοθέτηση 
θαλασσίων ζωνών είναι 
δυνατή, υπό τη θεμελιώδη 
προϋπόθεση του σεβασμού 
του Διεθνούς Δικαίου και 
των κανόνων του διαλό-
γου.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Είμαι βέβαιος ότι η αμυ-
ντική εταιρική σχέση μας 
θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή, 
δεδομένου ότι βασίζεται σε 
μια πολύπλευρη στρατηγι-
κή εταιρική σχέση.

Θα ήθελα να σας ευχαρι-
στήσω για την πολύτιμη 
συμβολή και τον ηγετικό 
ρόλο σας στην οικοδόμη-
ση μιας ισχυρής αμυντικής 
εταιρικής σχέσης μεταξύ 
των χωρών μας.

Σας ευχαριστώ και καλώς 
ήρθατε!».

Συνάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου με τον 
Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ κ. Μπένζαμιν Γκαντζ

Στην Καβάλα βρέθηκε 
την Πέμπτη 17 Νοεμβρί-
ου 2022 η Πρέσβης της 
Μεγάλης Βρετανίας Μά-
θιου Λοτζ.

Ο κ. Λοτζ επισκέφτηκε αρ-
χικά το Δημαρχείο Καβάλας 
και στην συνέχεια βρέθηκε 
στο Επιμελητήριο όπου είχε 
συνάντηση με τον Πρόεδρο 
και μέλη του Δ.Σ

Σημειώνεται ότι ήταν η 
πρώτη επίσημη επίσκεψη 
του Πρέσβη στην Καβάλα 
και ότι γνωρίζει πολύ καλά 
και την ελληνική γλώσσα 
και την περιοχή της Καβά-
λας, λόγω της καταγωγής 
της συζύγου του και των 
πολλών επισκέψεών του 

τόσο στις παραλίες του 
Νομού, όσο και σε παρα-
στάσεις στο αρχαίο θέατρο 
των Φιλίππων κατά τις θε-
ρινές διακοπές του

Επίσκεψη Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Καβάλα
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Σημαντικές αλλαγές για 
το σύνολο των επιχει-
ρήσεων αλλά και των 
εργαζομένων φέρνει ο 
θεσμός της Ψηφιακής 
Κάρτας Εργασίας.

Πρόκειται για μια καινο-
τομία που αλλάζει τα ερ-
γασιακά δεδομένα, αξι-
οποιώντας τις ψηφιακές 
δυνατότητες και αναβαθ-
μίζει τα εργαλεία αντιμετώ-
πισης της υποδηλωμένης 
εργασίας και της εισφορο-
διαφυγής.

Καθώς η απογραφική δι-
αδικασία του Ωραρίου 
Απασχόλησης για το σύ-
νολο των εργαζομένων, με 
σύμβαση μισθωτής εξαρ-
τημένης εργασίας ολοκλη-
ρώνεται μέχρι το τέλος 
Νοεμβρίου, η Ψηφιακής 
Κάρτα Εργασία γίνεται 
πλέον πραγματικότητα. Και 
-μετά την εφαρμογή της- 

στον τραπεζικό κλάδο και 
τα σούπερ μάρκετ, η επέ-
κταση της εφαρμογή της 
αναμένεται σταδιακά και 
αρχής γενομένης από το 
2023 να περάσει σε όλους 
τους κλάδους.
Όπως προκύπτει από τα 
υπάρχοντα χρονοδιάγραμ-
ματα, μέχρι το τέλος Νο-
εμβρίου 2022, θα πραγ-
ματοποιηθεί η απογραφική 
διαδικασία της ψηφιακής 
οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας. Σημειώνεται ως 
προς αυτό, ότι μέχρι το 
τέλος Οκτωβρίου οι επι-
χειρήσεις που απασχολούν 
προσωπικό όφειλαν να 
υποβάλλουν στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Εργάνη 
τον ετήσιο πίνακα προσω-
πικού. Στον πίνακα αυτό, οι 
επιχειρήσεις καταχωρούν 
όλα τα στοιχεία για τους 
εργαζόμενους που απασχο-
λούν με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, όπως αυτά νομί-

μως προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις.

Θα πρέπει πάντως να ση-
μειωθεί ότι ήδη υπάρχουν 
αιτήματα για παράταση 
των σχετικών διαδικασιών, 
καθώς μια σειρά από επι-
χειρήσεις δεν έχουν ολο-
κληρώσει την απογραφή 
και απειλούνται με πρόστι-
μα εφόσον δεν μεταφερθεί 
η καταληκτική προθεσμία.

Ανεξάρτητα από την ύπαρ-
ξη ή μη παράτασης στη 
διαδικασία, μετά την ολο-
κλήρωση και αυτού του 
σταδίου, δηλαδή της της 
απογραφικής διαδικασίας 
του ωραρίου απασχόλησης, 
πλέον στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Εργάνη θα είναι 
διαθέσιμο το προγραμμα-
τισμένο ωράριο απασχό-
λησης ανά εργαζόμενο, 
παράρτημα ή επιχείρηση, 
σε ψηφιακή μορφή ημερο-

λογίου.

Τα επόμενα βήματα

Με την ολοκλήρωση της 
απογραφής και πιθανότα-
τα εντός του α’ τριμήνου 
του 2023 η ψηφιακή κάρ-
τα εργασίας θα επεκταθεί, 
καθώς αναμένεται να ξε-
κινήσει η εφαρμογή της σε 
ΔΕΚΟ, βιομηχανίες, εται-
ρείες security, ασφαλιστι-
κές εταιρείες κ.λπ. Η εφαρ-
μογή θα γίνει στα σημερινά 
πρότυπα που ισχύουν για 
τράπεζες και σούπερ μάρ-
κετ, ενώ επιδίωξη των αρ-
μόδιων αρχών είναι με την 
έναρξη της τουριστικής 
σεζόν του 2023 να ξεκινή-
σει η εφαρμογή της και σε 
εστίαση και τουρισμό.

Τα πρόστιμα

Αξίζει επίσης να σημειω-
θεί ότι με σκοπό τη σωστή 

εφαρμογή του νέου μέτρου, 
σε ισχύ βρίσκονται και μια 
σειρά από διατάξεις που 
προβλέπουν την επιβολή 
προστίμων για τη μη συμ-
μόρφωση στο καθεστώς 
Ψηφιακής Κάρτας Εργασί-
ας, τα οποία και φτάνουν 
ακόμα και τις 10.500 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ήδη έχουν 
ξεκινήσει οι σχετικοί έλεγ-
χοι της Ανεξάρτητης Αρχής 
Επιθεώρησης Εργασίας 
που πραγματοποιούνται 
μετά τη λήξη της βάρδιας 
των εκάστοτε εργαζομέ-
νων, έχοντας ως στόχο την 
πάταξη της υποδηλωμένης 
εργασίας.

Το πρόστιμο που προβλέ-
πεται για τον κάθε εργα-
ζόμενο που είτε δεν έχει 
ενεργοποιημένη την κάρτα 
εργασία τους, είτε βρί-
σκεται στο χώρο μετά την 
παρέλευση του ωραρίου, 

φτάνει μέχρι τα 10.5000 
ευρώ. Παράλληλα, και πέ-
ραν του προστίμου, έπει-
τα από τρεις παραβάσεις 
εντός χρονικού διαστήμα-
τος 12 μηνών, θα επιβάλ-
λεται προσωρινή διακοπή 
λειτουργίας της επιχείρη-
σης για χρονικό διάστημα 
15 ημερών.

Συνεπώς, τόσο για τη σω-
στή ολοκλήρωση των δι-
αδικασιών απογραφής 
των εργαζομένων, όσο και 
για την αποφυγή προστί-
μων από αμέλεια κατά την 
εφαρμογή του μέτρου, οι 
επιχειρήσεις καλούνται να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικές 
και να υιοθετήσουν σω-
στές διαδικασίες, καθώς η 
εφαρμογή της Ψηφιακής 
Κάρτας Εργασίας επεκτεί-
νεται με ταχύτατους ρυθ-
μούς σε όλο το φάσμα της 
οικονομίας.

Τι φέρνει ο θεσμός της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Σύμφωνα με πηγές, η 
κυβέρνηση εξετάζει να 
υπάρξει νέα επιταγή 
ακρίβειας από το νέο 
έτος, αν το επιτρέψει ο 
δημοσιονομικός χώρος. 
Τι ισχύει για το επίδομα 
παιδιού και το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα.

Έως τις 20 Δεκεμβρίου, 
λίγο πριν τα Χριστούγεν-
να, 2,3 εκατομμύρια πολί-
τες θα λάβουν την επιταγή 
ακρίβειας των 250 ευρώ. 
Οι δικαιούχοι είναι συνταξι-
ούχοι, άτομα με αναπηρία, 
ανασφάλιστοι υπερήλικες, 
καθώς επίσης και όσοι 
παίρνουν επίδομα παιδιού 
και ελάχιστο εγγυημένο ει-
σόδημα.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά 
δικαιούχο είναι 250 ευρώ, 
ανεξάρτητα του αριθμού 
εξαρτώμενων μελών. Σε 
περίπτωση που και οι δυο 
σύζυγοι είναι δικαιούχοι 
της ενίσχυσης, τότε η ενί-
σχυση καταβάλλεται και 
στους δυο δικαιούχους. 
Εάν ο δικαιούχος λαμβάνει 
σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ 
και το ΓΛΚ, η ενίσχυση κα-

ταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ.

Διευκρινίζεται ότι αν ένας 
χαμηλοσυνταξιούχος του 
ΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα 
δικαιούχος αναπηρικού 
ή άλλου επιδόματος του 
ΟΠΕΚΑ , θα λάβει μόνο την 
ενίσχυση των χαμηλοσυ-
νταξιούχων.

Σύμφωνα με πηγές του 
Newsbomb, υπάρχει πι-
θανότητα για νέα επιταγή 
ακρίβειας εφόσον το επι-
τρέψει ο δημοσιονομικός 
χώρος από τη νέα χρονιά. 
Θα εξαρτηθεί από τα έσο-
δα του πρώτου τριμήνου 
του νέου έτους.

Δικαιούχοι Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήμα-
τος και επιδόματος παι-
διού

Παράλληλα, περίπου 
225.000 δικαιούχοι του 
Ελάχιστου Εγγυημένου Ει-
σοδήματος, δηλαδή των 
νοικοκυριών που διαβιούν 
σε συνθήκες ακραίας φτώ-
χειας, το Δεκέμβριο θα λά-
βουν διπλή δόση.

Επίσης, 735.000 δικαιούχοι 
του επιδόματος παιδιού θα 
λάβουν μιάμιση επιπλέον 
μηνιαία δόση. Το ποσό της 
ενίσχυσης ανέρχεται σε 
105 ή 63 ή 42 ευρώ για 
κάθε παιδί για το πρώτο και 
το δεύτερο παιδί, ανάλογα 
με το ύψος του εισοδήμα-
τος και σε 210 ή 126 ή 84 
από το τρίτο και για κάθε 
επόμενο παιδί.

Μεγάλοι κερδισμένοι εί-
ναι οι οικογένειες με τρία 
παιδιά και πάνω. Για πα-
ράδειγμα, μια οικογένεια 
με πέντε παιδιά που ανήκει 
στη δεύτερη εισοδηματική 
κατηγορία (ετήσιο εισόδη-
μα 27.000 ευρώ) λαμβάνει 
επίδομα 336 ευρώ το μήνα. 
Στα μέσα Δεκεμβρίου θα 
λάβει 336+168, σύνολο 
504 ευρώ.

Η έκτακτη δόση καταβάλ-
λεται μέχρι 20 Δεκεμβρίου 
στους δικαιούχους του επι-
δόματος κατά το πέμπτο δί-
μηνο του 2022. Αντίστοιχη 
έκτακτη δόση καταβάλλε-
ται στους λοιπούς νέους δι-
καιούχους του επιδόματος 
του 2022, μετά την έγκριση 

της αίτησής τους.

Σημειώνεται ότι η οικονομι-
κή ενίσχυση αφορά και τους 
μακροχρόνια ανέργους από 
12 έως 24 μήνες -στη βάση 
του μοντέλου που εφαρμό-
στηκε κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας- που δεν είναι 
δικαιούχοι του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος, 
όμως για αυτούς δεν απαι-
τείται νομοθετική ρύθμιση, 
αλλά απόφαση της ΔΥΠΑ.

Κριτήρια για χαμηλοσυ-
νταξιούχους

Οι διαφορές σε σχέση με 
την προηγούμενη καταβο-
λή (Απρίλιος 2022) είναι 
πως το ποσό αυξάνεται στα 
250 ευρώ (από 200 προη-
γουμένως), ενώ διευρύνο-
νται και τα εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια 
για τους ευάλωτους συντα-
ξιούχους.

Ειδικότερα, όσον αφορά 
στους ευάλωτους συ-
νταξιούχους, δυνητικοί 
δικαιούχοι του βοηθή-
ματος είναι όσοι κατά 
το μήνα Νοέμβριο 2022 

λαμβάνουν:

Οριστική ή προσωρινή κύ-
ρια σύνταξη ή προκαταβο-
λή κύριας σύνταξης λόγω 
γήρατος, αναπηρίας ή θα-
νάτου.
Προσυνταξιοδοτική παρο-
χή.
Αναπηρικά επιδόματα (όσα 
καταβάλλονται από τον e-
ΕΦΚΑ).
Περιλαμβάνονται επίσης 
και οι συνταξιούχοι εκείνοι 
που λαμβάνουν σύνταξη 
από το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 4 του ν.4387/2016 
(ανάπηροι πολέμου, καλλι-
τέχνες, κλπ.).

Προκειμένου να προσ-
διοριστούν οι τελικοί 
δικαιούχοι θα εξεταστεί 
ότι συντρέχουν σωρευτι-
κά οι εξής προϋποθέσεις:

• Το ετήσιο ατομικό φο-
ρολογητέο εισόδημα 
για το φορολογικό 
έτος 2022 δεν υπερ-
βαίνει τις 9.600 ευρώ 
(από 7.200 προηγου-
μένως).

• Το ετήσιο οικογενειακό 
φορολογητέο εισόδη-
μά τους (το άθροισμα 
των φορολογητέων 
εισοδημάτων του υπό-
χρεου και του/της συ-
ζύγου/μέρους συμφώ-
νου συμβίωσης) δεν 
υπερβαίνει τις 16.800 
ευρώ (από 14.400 
προηγουμένως).

• Η συνολική αξία της 
ακίνητης περιουσί-
ας του νοικοκυριού 
που προκύπτει από 
την πράξη διοικητικού 
προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 
έτους 2022 (φορολο-
γικού έτους 2021), δεν 
υπερβαίνει το ποσό 
των 300.000 ευρώ 
(από 200.000 προη-
γουμένως).

• Είναι φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδας και 
έχουν υποβάλλει δή-
λωση φορολογίας ει-
σοδήματος για το φο-
ρολογικό έτος 2021.

Πηγή: newsbomb.gr

Επιταγή ακρίβειας
Πότε και πώς θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
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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

ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΣΗ

ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΟΥΛΕΥΑΜΕ!
Ο θρυλικός πυρπολητής και το πλοίο του εντάχθηκαν στον ελληνικό στόλο ύστερα από την απε-
λευθέρωση.
Κάποια μέρα το 1843, ο διοικητής του και παλιός συναγωνιστής του, Κανάρης, τον κάλεσε στον 
ναύσταθμο του Πόρου.
« Καπετάν Γιωργάκη», του είπε, «έχω άσχημα νέα». Το καράβι σου θα διαλυθεί γιατί πάλιωσε και 
εσύ τίθεσαι σε διαθεσιμότητα!»
Πικραμένος ο Πιπίνος παραιτήθηκε λέγοντας,  «Το πλοίο μου αντέχει ακόμη 10 χρόνια, για άλλους 
δουλεύαμε!» 
Συνέχισε ο πυρπολητής τα ταξίδια του με το αγαπημένο του πλοίο «Λαίδη Κοδριγκτόν» και κάποια 
μέρα το έριξε σε ξέρα και το τσάκισε. 
Ήταν η ίδια του η ψυχή!

ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ Ο ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ
Κάποια μέρα ο κυνικός Διογένης παρατήρησε τον φιλόσο-
φο Αρίστιππο γιατί ζούσε με την εταίρα Λαϊδα την Κορίνθια 
που είχε πολλούς ‘’φίλους’’ πριν από αυτόν. 

‘’Και τι με νοιάζει εμένα’’ απάντησε ο Αρίστιππος.

‘’Θα έβρισκες μήπως επιλήψιμο, σαν κατοικούσα σε μια 
κατοικία που είχε άλλους ενοίκους πριν από εμένα, ή αν 
ταξίδευα με πλοίο, που χρησιμοποίησαν και άλλοι πριν από 
εμένα;’’

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…

Είναι κοινώς αποδεκτό 
ότι οι περισσότεροι μα-
θητές δεν έχουν όρεξη 

να πάνε σχολείο, ή δεν βρί-
σκουν ενδιαφέρον σε αυτό. 
Πολλοί από αυτούς ισχυρίζο-
νται ότι τα βιβλία είναι κακο-
γραμμένα, δεν τους βοηθούν 
να διαβάσουν και δε βρί-
σκουν καν νόημα στη μελέτη. 
Έχουμε αναρωτηθεί για ποιο 
λόγο συμβαίνει αυτό ; 

 Το παραπάνω φαι-
νόμενο προκύπτει από πολ-
λές παραμέτρους που όλες 
έχουν τη δική τους ουσία 
και βαρύτητα. Ένας από τους 
κύριους λόγους που οι μα-
θητές απορρίπτουν την εκ-
παιδευτική διαδικασία είναι 
η μετάδοση στείρας γνώσης 
δια μέσω ενός δασκαλοκε-
ντρικού μαθήματος. Ας μην 
ξεχνάμε ότι τα παιδιά από 
τα πρώτα έτη της ζωής τους 
αρχίζουν και εξοικειώνονται 
με τις νέες τεχνολογίες και 
δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή 
με τα βιβλία. Επομένως το 
να διαβάζουν αργότερα από 
ένα βιβλίο έννοιες που δεν 
ξέρουν για πιο λόγο τους 
είναι χρήσιμες δεν αποτελεί 
θελκτικό παράγοντα ωστε 
να αγαπήσουν τη μάθηση, 
τη γνώση, να έχουν άποψη 
και κρίση και να πάψουν να 
‘παπαγαλίζουν’ έννοιες που 
να τις συγκρατούν για μικρό 
μόνο διάστημα . 

  Ένας από τους πιο 
σύγχρονους και αποτελεσμα-
τικότερους τρόπους εκμάθη-
σης είναι η βιωματική μάθη-
ση.

  Τι εννοούμε με τον 
όρο βιωματική μάθηση; Η βι-
ωματική μάθηση έχει να κά-
νει με την ενεργό συμμετοχή 
του μαθητή στην εκμάθηση 
των καινούριων εννοιών. Θα 
μπορούσαμε να το χαρακτη-
ρίσουμε οτι είναι ένα ‘ταξίδι 
ανακάλυψη νέας γνώσης΄ το 
οποίο διευκολύνει τον μα-
θητή να ψάξει, να νιώσει, να 
καταλάβει και να εμπεδώσει 
τη γνώση. 

 Ένας κρίσιμος πα-
ράγοντας της βιωματικής 
μάθησης, είναι οι συναισθη-
ματικές αντιδράσεις των παι-
διών . Αυτό σημαίνει ότι οι 
απορίες τους, οι αντιρρήσεις 
τους και η άποψή τους είναι 

απαραίτητα στοιχεία ώστε να 
αναδειχθεί η αποτελεσμα-
τικότητα και η σπουδαιότη-
τά της. H βιωματική μάθηση 
μπορεί επίσης να επιτευχθεί, 
παρακινώντας τον μαθητή  
να παρατηρήσει ,να ερευνή-
σει, να γίνει μέλος σε ομάδα 
έρευνας, να ασκήσει κριτική 
και να αποκτήσει ενα δικό 
του προσωπικό νόημα στο 
κάθε τι που διδάσκεται. Αυτό 
και απο μόνο του αρκεί στο 
να κάνει τη γνώση δική του 
και να ενστερνιστεί καινού-
ρια πράγματα που μπορεί να 
εντάξει στη ζωή του.

 Τι κερδίζουμε με τη 
βιωματική μάθηση:

 1) Ο μαθητής παύει 
να κρατά παθητική στάση στη 
διαδικασία της μάθησης. Εν 
αντιθέσει, ενθαρρύνεται να 
συμμετέχει ενεργά σε αυτή

 2) Επιτυγχάνεται η 
εξοικείωση του μαθητή με 
κοινωνικοπολιτικούς όρους 
και η κατανόησή τους

 3) Ενισχύεται η αυ-
τογνωσία και η εξέλιξη της 
κριτικής σκέψης του μαθητη. 
Άλλωστε, αυτός δεν είναι ο 
κύριος στόχος της εκπαίδευ-
σης;

 4) Ξεδιπλώνεται η 
προσωπικότητα ενός μαθητή 
και ο ίδιος αποκτά αυτοπε-
ποίθηση

Μας ρωτάτε. απαντούμε...

 Η κυρία Π.Σ. ρωτά: 
‘.....Ο γιός μου είναι Γυμνάσιο 
και έχουμε φυσικά πρόβλημα 
με το διάβασμα. Ισχυρίζεται 
ότι αυτά που μαθαίνει είναι 
άχρηστα και ότι επειδη θέλει 
να ασχοληθεί με τη φωτογρα-
φία, τα περισσότερα του είναι 
άχρηστα. Το λέει για να με 
προκαλέσεις,  πρέπει να κινη-
θώ με κάποιο τρόπο, ή απλώς  
είναι εφηβεία; …’’

Αγαπητή κυρία,

Αντιμετωπίζετε ένα πολύ 
συνηθισμένο πρόβλημα που 
μου το έχουν εκμυστηρευ-
τεί πάρα πολλοί γονείς. Εί-
ναι απόλυτα φυσιολογικό 
τα σύγχρονα παιδιά να μη 
βρίσκουν καμία ουσία σε έν-
νοιες που δεν ξέρουν που 
θα τους χρειαστούν και γενι-
κότερα στα βιβλία που είναι 
κάτι ξένο για αυτούς καθώς 
η ζωή τους είναι γεμάτη ηλε-
κτρονικές συσκευές και παι-
χνίδια. Οπότε τι πρέπει να 
κάνουμε; Να προσπαθήσου-
με ως γονείς και καθηγητές 
να αφομοιώνουν τη γνώση 
βιωματικά. Αυτό θα πεί ότι 
πρέπει εσείς έστω από το 
σπίτι να του βρίσκεται πρα-
κτικά παραδείγματα που θα 
τον βοηθήσουν οι έννοιες 
που διδάσκεται στη καθημε-
ρινότητά του. Είναι σπουδαία 
η ευθύνη που έχουμε και εί-
ναι σπουδαία και η ευελιξία 
που πλέον πρέπει να διαθέ-
τουμε στο καθημερινό μας 
αγώνα για την εκπαιδευτική 
πρόοδο των παιδιών μας.

Ευχές για επιτυχία

‘‘ ..ο μαθη-
τής πρέπει να 
αποκτήσει ενα 
δικό του προ-
σωπικό νόη-
μα στο κάθε τι 
που διδάσκε-
ται ..’’



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 11ΓΕΓΟΝΟΤΑinfo@enachannel.gr
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

«Με βάση το σημερινό 
σκηνικό, δεν υπάρχει 
άλλη εναλλακτική από 
τη Ν.Δ. Από την άλλη 
πλευρά υπάρχει είτε 
ανευθυνότητα και δημα-
γωγία είτε έλλειψη στε-
λεχών για να χειριστούν 
δύσκολα θέματα. Πρέπει 
με κάθε τρόπο η Ελλάδα 
να διατηρήσει το κεκτη-
μένο της τελευταίας τε-
τραετίας», λέει ο Κωστής 
Χατζηδάκης. Φωτ. ΙΝΤΙ-
ΜΕ ΝΕWS

Ρούλα Σαλούρου

Εκτός τόπου και χρόνου 
θεωρεί τα όσα γράφονται 
για τις παρακολουθήσεις 
του ιδίου, της συζύγου του, 
αλλά και υπουργών της 
κυβέρνησης ο υπουργός 
Εργασίας και αντιπρόεδρος 
της Ν.Δ. Κωστής Χατζηδά-
κης, χαρακτηρίζοντας όμως 
περισσότερο από αναγκαίο, 
για τη λειτουργία της δη-
μοκρατίας, τη διερεύνηση 
της υπόθεσης Ανδρουλάκη. 
Μιλώντας στην «Κ» ο αντι-
πρόεδρος της Ν.Δ. εκτιμά 
πως ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει τη 
δημιουργία κλίματος τοξι-
κότητας και αντιτείνει την 
κυβερνητική λειτουργία 
«με ένα απόλυτα σοβαρό 
και θεσμικό τρόπο», μακριά 
από τον βάλτο.

Σύμφωνα με τον κ. Χα-
τζηδάκη, στις επικείμενες 
εκλογές αν και η Ν.Δ. επι-
διώκει την αυτοδυναμία, 
εφόσον υπάρξει ανάγκη 
για συνεργασία κομμάτων, 
αυτό θα πρέπει να γίνει στη 
βάση πολιτικών και προ-
γραμματικών συγκλίσεων. 
Ξεκαθαρίζει δε, με νόημα, 
ότι «δεν μπορεί το τρίτο 
κόμμα να ορίζει ποιος θα 
γίνει πρωθυπουργός».

Ο υπουργός Εργασίας, 
αναφερόμενος στον… με-
γάλο του στόχο, τον μηδε-
νισμό των εκκρεμών συ-
ντάξεων, επαναλαμβάνει 
ότι επετεύχθη, εκμυστηρεύ-
εται ότι κάποια στιγμή φο-
βήθηκε πως το πρόβλημα 
στον ΕΦΚΑ δεν μπορεί να 
οριοθετηθεί και υπογραμ-
μίζει ότι τελικά… δεν ήθε-
λε κόπο αλλά τρόπο – και 
κυρίως σύγχρονο μάνα-
τζμεντ. Οσο για τα λάθη 
στις απονομές, ξεκαθαρίζει 
ότι οι αποκλίσεις που πα-
ρατηρούνται στο 20% των 
νέων συντάξεων δεν είναι 
κάτι καινούργιο και πως θα 
αντιμετωπιστούν σταδιακά 
τους επόμενους μήνες.

– Στην πολιτική σκηνή 
κυριαρχεί η υπόθεση 
των υποκλοπών. Μάλι-
στα εμφανίζεστε ο ίδιος 
και η σύζυγός σας να τε-
λείτε υπό παρακολούθη-
ση. Πώς σχολιάζετε όλη 
αυτή την υπόθεση;

– Τρεις παρατηρήσεις: 

πρώτον, δεν πιστεύω καθό-
λου ότι έχει υπάρξει παρα-
κολούθηση δική μου ή της 
συζύγου μου, την οποία να 
γνώριζε ο πρωθυπουργός! 
Η γνωριμία μας ξεκινάει 
προτού γίνουμε βουλευ-
τές και η συμπόρευσή μας 
είναι γνωστή σε όλους 
όσοι ασχολούνται με την 
πολιτική. Αρα θεωρώ όσα 
γράφονται εκτός τόπου και 
χρόνου! Το ίδιο πιστεύω 
και για τους υπόλοιπους 
συναδέλφους, των οποίων 
τα ονόματα αναφέρθηκαν. 
Δεύτερον, στη συνεργα-
σία που είχα μέχρι τώρα 
με τρεις διαφορετικούς 
πρωθυπουργούς, πάντο-
τε ενημέρωνα, όπως είχα 
υποχρέωση, για όλες τις 
μεγάλες επιλογές. Αυτός εί-
ναι ένας πρόσθετος λόγος 
που απορρίπτω το σχετικό 
δημοσίευμα. Τρίτον, το δη-
μοσίευμα επικαλείται δύο 
«αξιόπιστες» πηγές, χωρίς 
να παραθέτει κανένα άλλο 
στοιχείο. Με αυτή τη λογι-
κή οποιοσδήποτε μπορεί να 
κατηγορεί όλους τους άλ-
λους, χωρίς καμία απόδει-
ξη, ενώ το σχετικό βάρος 
θα το έχουν όσοι κατηγο-
ρούνται! Μπορεί, αναρω-
τιέμαι, να προχωρήσει με 
αυτό τον τρόπο η πολιτική 
ζωή οποιασδήποτε χώρας; 
Εάν υιοθετήσουμε αυτή 
την προσέγγιση θα υπάρ-
χει ζήτημα για τους ίδιους 
τους πυλώνες στους οποί-
ους στηρίζεται το κράτος 
δικαίου!

– Η κυβέρνηση εγκα-
λείται ότι έχει επιδείξει 
αργά αντανακλαστικά. 
Η υπόθεση Ανδρουλάκη 
αποκαλύφθηκε το κα-
λοκαίρι και ούτε από τη 
Δικαιοσύνη έχουν προ-
κύψει στοιχεία ούτε η 
πρωτοβουλία για απα-
γόρευση του Predator 
έχει προχωρήσει.

– Δεν θα επαναλάβω αυτά 
τα οποία έχει σημειώσει 
ήδη η κυβέρνηση –και με 
τα οποία συμφωνώ– για 
το ζήτημα της διερεύνησης 
μέχρι στιγμής. Θα υπογραμ-
μίσω απλώς την ανάγκη 
να υπάρξει μια διαδικασία 
γρήγορης διερεύνησης του 
συγκεκριμένου ζητήματος 
σε όλες του τις πτυχές από 
τη Δικαιοσύνη. Είναι περισ-
σότερο από αναγκαίο για 
τη δημοκρατία μας μέσα 
στο κλίμα το οποίο δημι-
ουργήθηκε.

– Ο κ. Μητσοτάκης είπε 
τη Δευτέρα ότι δεν θα 
επιτρέψει να βουλιάξει η 
χώρα στη λάσπη. Μήπως 
λύση θα ήταν οι εκλογές 
να επισπευσθούν; Εξάλ-
λου μένουν λίγοι μήνες 
μέχρι την εξάντληση της 
τετραετίας.

" Ο βάλτος, όπως και 
ο πόλεμος, θέλει δύο. 

Εμείς πρέπει να μεί-
νουμε μακριά από τον 
βάλτο. Και είμαι από-
λυτα σίγουρος ότι θα 
μείνουμε."

– Ο πρωθυπουργός ήταν 
ξεκάθαρος πάνω σ’ αυτό. 
Εκλογές στο τέλος της τε-
τραετίας. Ακόμη, όμως, κι 
αν γίνονταν τώρα εκλογές, 
πιστεύει κάποιος ότι δεν 
θα γίνονταν μέσα σε ένα 
ιδιαίτερα οξυμένο κλίμα; 
Είναι προφανώς επιλογή 
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος επι-
στρατεύει κάθε δυνατό και 
αδύνατο μέσο, χωρίς κανέ-
ναν δισταγμό. Να σας πω τι 
μπορεί να κάνει η κυβέρνη-
ση: να μείνει μακριά από το 
κλίμα της τοξικότητας και 
να κινηθεί με έναν απόλυτα 
σοβαρό και θεσμικό τρό-
πο. Δείχνοντας έτσι και την 
ποιοτική διαφορά μεταξύ 
των δύο κομμάτων. Ο βάλ-
τος, όπως και ο πόλεμος, 
θέλει δύο. Εμείς πρέπει να 
μείνουμε μακριά από τον 
βάλτο. Και είμαι απόλυτα 
σίγουρος ότι θα μείνουμε.

– Στις εκλογές –ακόμη 
και τις δεύτερες– είναι 
πιθανό να μην υπάρξει 
αυτοδυναμία. Μήπως 
σε αυτή την περίπτωση 
θα πρέπει να εξετάσει η 
Ν.Δ. την ανάληψη της 
πρωθυπουργίας από τρί-
το πρόσωπο, όπως ζητεί 
ο Νίκος Ανδρουλάκης, 
προκειμένου να αρθεί το 
αδιέξοδο;

– Πέρα από την προφανή 
απάντηση –ότι δηλαδή η 
Νέα Δημοκρατία επιδιώκει 
την αυτοδυναμία– θέλω 
να σημειώσω ότι αν υπάρ-
ξει ανάγκη για συνεργασία 
κομμάτων, αυτό σε όλη 
την Ευρώπη γίνεται πάνω 
σε μια βάση πολιτικών και 
προγραμματικών συγκλίσε-
ων, κοινών παρονομαστών. 
Ας επιδιώξουμε στην Ελ-
λάδα να γίνουμε Ευρώπη 
σε όλα. Δεν είναι, λοιπόν, 
δυνατόν, ο αρχηγός του 
τρίτου σε δύναμη κόμμα-
τος να ορίζει ποιος θα γίνει 
πρωθυπουργός!

– Ποια θα μπορούσε 
να είναι η εναλλακτική 
λύση;

– Δεν θα σας απαντήσω για 
πρόσωπα. Διότι για τα πρό-
σωπα σας απάντησα ήδη 
αμέσως προηγουμένως. 
Αυτό που όμως υπογραμμί-
ζω ως πολίτης είναι ότι, με 
βάση το σημερινό σκηνικό, 
δεν υπάρχει άλλη εναλλα-
κτική από τη Νέα Δημοκρα-
τία. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. 
την τελευταία τετραετία 
έχει εξαιρετικά καλές επι-
δόσεις σε όλους σχεδόν 
τους τομείς της διακυβέρ-
νησης. Και, κυρίως, χάρη 
στις πολιτικές που εφάρ-
μοσε και τους ανθρώπους 
που χρησιμοποίησε, μπόρε-
σε να οδηγήσει και πάλι την 
Ελλάδα στον δρόμο της 
κανονικότητας, στον δρό-
μο της Ευρώπης. Από την 
άλλη πλευρά υπάρχει είτε 
ανευθυνότητα και δημαγω-
γία είτε έλλειψη στελεχών 
για να χειριστούν δύσκολα 
θέματα. Πρέπει, λοιπόν, με 
κάθε τρόπο η Ελλάδα να 
διατηρήσει το κεκτημένο 

της τελευταίας τετραετίας!

– Την Παρασκευή πα-
ρουσιάσατε τα αποτελέ-
σματα μιας πολύμηνης 
διαδικασίας, με στόχο 
τον μηδενισμό των εκ-
κρεμών συντάξεων. Θε-
ωρείτε ότι πετύχατε τον 
στόχο;

– To πρόβλημα των εκ-
κρεμών κύριων συντάξεων 
αντιμετωπίστηκε οριστικά. 
Και αυτό δεν το λέω εγώ, 
το αποδεικνύουν οι αριθ-
μοί. Με βάση τα επίσημα 
στοιχεία του ΕΦΚΑ έχει εκ-
καθαριστεί το σύνολο των 
εκκρεμών κύριων συντάξε-
ων για την εξαετία 2016-
2021. Εκκρεμούν μόνο 
9.500 εξαιρετικά προβλη-
ματικές περιπτώσεις –που 
θα ήταν ουσιαστικά παρά-
νομο να εκδοθούν σε αυτή 
τη φάση– λόγω ανοικτών 
δικαστικών υποθέσεων, 
οφειλών άνω των ορίων 
που δεν έχουν διευθετηθεί 
κ.λπ. Το ότι το πρόβλημα 
έχει πρακτικά επιλυθεί, φαί-
νεται και από τους ρυθμούς 
έκδοσης των νέων συντά-
ξεων: όσες αιτήσεις έγιναν 
το 2022 έχουν ήδη εκκα-
θαριστεί σε ποσοστό 85%. 
Ο μέσος χρόνος έκδοσης 
μιας σύνταξης έπεσε στους 
2 μήνες από 18(!) που ήταν 
το 2019. Πλέον εκδίδου-
με συντάξεις στους ίδιους 
χρόνους με τη Γερμανία, τη 
Γαλλία ή τη Σουηδία. Ενώ, 
συνολικά τους τελευταίους 
22 μήνες που είμαι εγώ στο 
υπουργείο έχουν εκδοθεί 
πάνω από 470.000 συντά-
ξεις! Ισως εκπλήσσεστε που 
ένα διαχρονικό πρόβλημα 
της ελληνικής δημόσιας δι-
οίκησης επιτέλους αντιμε-
τωπίστηκε. Ομως, αυτά τα 
στοιχεία είναι ακριβή, είναι 
επίσημα και τα αποδέχονται 
και οι θεσμοί.

Πώς πετύχαμε την εκ-
καθάριση των αιτήσε-
ων συνταξιοδότησης

– Φοβηθήκατε κάποια 
στιγμή ότι τα βάζετε με… 
σκελετούς κρυμμένους 
μέσα στο ντουλάπι του 
ΕΦΚΑ, σε μια μάχη που 
δεν θα είχε ευτυχή κατά-
ληξη;

– Δεν σας κρύβω πως τους 
πρώτους μήνες της θητεί-
ας μου στο υπουργείο το 
ένιωσα. Φοβήθηκα πως 
το πρόβλημα δεν μπορεί 
να οριοθετηθεί και πως 
κινούμαστε σε μια γρα-
φειοκρατική άβυσσο και 
σε αχαρτογράφητα νερά. 
Ακόμη περισσότερο όταν 
σταδιακά ήρθαμε αντιμέ-
τωποι με 30.000 αιτήσεις 
συνταξιοδότησης ξεχασμέ-
νες σε υπόγεια και αποθή-
κες. Επρεπε και αυτές να 
προστεθούν στο «βουνό» 
των υπόλοιπων εκκρεμο-
τήτων. Σας θυμίζω πως ο 
ΕΦΚΑ είχε ενοποιηθεί από 
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
μόνο στα χαρτιά. Αναρχα 
και χωρίς σχέδιο. Θυμάμαι 
τις πρώτες μου επισκέψεις 
στις υπηρεσίες. Τους δια-
δρόμους με τις ατελείωτες 
στοίβες συνταξιοδοτικών 
φακέλων. Ωστόσο, τον αρ-
χικό μου φόβο για το άγνω-
στο διαδέχθηκε η πεποίθη-

ση ότι με σχέδιο, οργάνωση 
και μάνατζμεντ, όχι απλά 
θα λύσουμε το πρόβλημα, 
αλλά θα φροντίσουμε να 
μην εμφανιστεί ξανά στο 
μέλλον. Μίλησα και με πολ-
λούς υπαλλήλους και είδα 
και σε αυτούς την αποφα-
σιστικότητα να πετύχουμε. 
Και το κάναμε. Μέσα σε 
μόλις 22 μήνες, και έπειτα 
από αλλεπάλληλες νομο-
θετικές βελτιώσεις, εισα-
γωγή σύγχρονων μεθόδων 
μάνατζμεντ από τον ιδιω-
τικό τομέα, τη βοήθεια της 
τεχνολογίας και κυρίως την 
υπέρβαση που έκανε ο αν-
θρώπινος παράγοντας, το 
πετύχαμε!
 
– Τελικά, το πρόβλημα 
ήταν δομικό, οικονομι-
κό, ή χρειαζόταν μια ικα-
νή διοίκηση και σωστό 
μάνατζμεντ;

– Ηταν ένας συνδυασμός 
οργανωτικών και ψηφια-
κών αδυναμιών, έλλειψης 
κινήτρων και απουσίας 
σύγχρονου μάνατζμεντ. 
Μέχρι πριν από τη λει-
τουργία του ηλεκτρονικού 
«Πύργου Ελέγχου» δεν 
υπήρχε η δυνατότητα η δι-
οίκηση του ΕΦΚΑ να γνω-
ρίζει σε πραγματικό χρόνο 
πόσες συντάξεις εκδόθη-
καν και πόσες εκκρεμούν. 
Αυτό και μόνο τα λέει όλα. 
Μέχρι πριν από λίγους μή-
νες δεν υπήρχαν ενιαία 
κέντρα απονομών. Οι υπάλ-
ληλοι λειτουργούσαν ως 
υπάλληλοι του τ. ΙΚΑ, του τ. 
ΟΑΕΕ ή του τ. ΟΓΑ και όχι 
ως υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. 
Μέχρι πρότινος πάρα πολ-
λοί υπάλληλοι εργάζονταν 
με απαρχαιωμένους υπο-
λογιστές τους οποίους και 
αντικαταστήσαμε ήδη σε 
σημαντικό βαθμό. Και επι-
πλέον δεν υπήρχε καμία 
ουσιαστική επιβράβευση 
για όσους υπεραπέδιδαν 
στην επίτευξη των στόχων. 
Με τον νόμο για τον εκ-
συγχρονισμό του ΕΦΚΑ, 
δημιουργήσαμε ένα νέο 
σύστημα κινητροδότησης 
που ωφελεί όλους τους 
καλούς υπαλλήλους. Ολα 
τα παραπάνω συνέτειναν 
στο να εκκαθαρίσουμε τις 
εκκρεμείς κύριες συντάξεις 
με 900 λιγότερους υπαλ-
λήλους. Δεν θέλει, επομέ-
νως, μόνο κόπο. Θέλει και 
τρόπο!

– Υπάρχουν λάθη στις 
συντάξεις που εκδίδο-
νται μέσω της αυτομα-
τοποιημένης διαδικασί-
ας, της διαδικασίας fast 
track, ή ακόμη και μέσω 
των εισηγητών;

– Αποκλίσεις στα ποσά και 
έκδοση συντάξεων με επι-
φύλαξη υπήρχαν και πριν 
από τις fast track συντά-
ξεις! Οι παλαιοί συνταξι-
ούχοι το γνωρίζουν αυτό. 
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. 
Μέσα από τη διαδικασία 
fast track, 8 στις 10 συ-
ντάξεις εκδίδονται χωρίς 
καμία απολύτως απόκλιση 
ως προς τα ποσά που δικαι-
ούνται οι συνταξιούχοι. Για 
το υπόλοιπο 20% πράγματι 
παρατηρούνται ορισμένες, 
κατά βάσιν μικρές και πολύ 
μικρές αποκλίσεις, και γι’ 
αυτό εκείνες οι συντάξεις 

–όπως συνέβαινε παγίως 
σε τέτοιες περιπτώσεις– 
εκδίδονται με επιφύλαξη. 
Και αυτό προκειμένου να 
υπάρξει αμέσως διόρθωση. 
Οταν αυτές οι αποκλίσεις 
είναι μεγάλες, τότε οι υπάλ-
ληλοι τις εξετάζουν κατά 
προτεραιότητα και τις εξα-
λείφουν σε σύντομο χρόνο. 
Οι υπόλοιπες περιπτώσεις 
θα αντιμετωπιστούν στα-
διακά τους επόμενους μή-
νες. Είναι, όμως, άλλο το 
να υπάρχουν αποκλίσεις σε 
μικρό αριθμό συντάξεων 
(κάτι άλλωστε που το επέ-
τρεπε παγίως και ο νόμος) 
και άλλο να εμφανίζονται 
«ειδήμονες» στα θέματα 
συντάξεων και να μας κα-
ταγγέλλουν για λάθη και 
βιασύνη. Αναρωτιέμαι, όταν 
εκδίδονταν συντάξεις με 
επιφύλαξη από τους ειση-
γητές ήταν θεμιτό και τώρα 
που συμβαίνει το ίδιο μέσω 
της fast track διαδικασίας, 
δεν είναι; Θα έλεγα να το 
ξανασκεφτούν…
 
– Υπάρχουν βέβαια δε-
κάδες χιλιάδες εκκρεμό-
τητες ακόμη, τόσο όσον 
αφορά τις συντάξεις όσο 
και καθημερινά προβλή-
ματα στον ΕΦΚΑ, όπως 
η εκκαθάριση εισφορών, 
η βεβαίωση οφειλών, 
η επαφή των ασφα-
λισμένων με τα ΚΕΠΑ 
και τόσα άλλα… Πόσες 
εκκρεμείς αιτήσεις για 
επικουρική σύνταξη και 
εφάπαξ υπάρχουν;

– Κανείς δεν είπε ότι τε-
λειώσαμε με τα προβλή-
ματα του ΕΦΚΑ. Κάναμε 
ωστόσο την αρχή με το 
μεγαλύτερο, πιο σύνθετο 
και σημαντικό, τελικά, για 
τη μεγάλη πλειονότητα των 
εν αναμονή συνταξιούχων, 
πρόβλημα: Τις εκκρεμείς 
κύριες συντάξεις. Υπήρχαν 
και άλλα προβλήματα που 
ταλάνιζαν τους πολίτες και 
αντιμετωπίστηκαν. Τα κα-
τεβασμένα τηλέφωνα, τα 
οποία αντικαταστάθηκαν 
από το 1555 που έχει ήδη 
εξυπηρετήσει πάνω από 3,5 
εκατ. κλήσεις πολιτών. Ή οι 
ατέλειωτες ουρές στα γκι-
σέ του ΕΦΚΑ που έδωσαν 
τη θέση τους στα 4 εκατ. 
ηλεκτρονικά ραντεβού. Τα 
υπόλοιπα που αναφέρετε 
προχωρούν. Ειδικά για τις 
επικουρικές, έπρεπε πρώτα 
να βγουν οι κύριες για να 
μπορέσουν στη συνέχεια 
να εκδοθούν. Τώρα λοιπόν 
που το καταφέραμε, ανοί-
γει ο δρόμος για την έκδο-
ση των περίπου 90.000 λη-
ξιπρόθεσμων επικουρικών 
και των 15.000 εφάπαξ. 
Ηδη υλοποιείται ο σχεδια-
σμός μας για τη μετακίνηση 
υπαλλήλων από τα κέντρα 
απονομών κύριων συντά-
ξεων στα κέντρα απονομών 
επικουρικών. Επίσης, το σύ-
νολο των νέων αιτήσεων 
συνταξιοδότησης επικουρι-
κής έχει ψηφιοποιηθεί. Ενώ 
προχωρούμε στην ενεργο-
ποίηση της fast track έκ-
δοσης και για τις επικουρι-
κές. Η αποκλιμάκωση που 
παρατηρείται στο στοκ των 
επικουρικών τους τελευταί-
ους μήνες, θα ενταθεί τους 
επόμενους!

Ο Κωστής Χατζηδάκης 
Έτσι πετύχαμε την εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων
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«Νόμιζαν οι φίλοι μας οι 
Σέρβοι ότι δεν θα υποπέ-
σει στην αντίληψή μας 
πως για πρώτη φορά οι 
Ινδοί είναι στις πρώτες 
δέκα εθνικότητες που 
ζητούν άσυλο; Πίστευαν 
ότι δεν θα ψάχναμε εμείς 
από πού προήλθαν;», 
λέει για την αναζωπύ-
ρωση του μεταναστευ-
τικού στη βαλκανική 
διαδρομή ο Μαργαρίτης 
Σχοινάς. Φωτ. Tobias 
Schwarz/Pool via AP

Σταύρος Τζίμας

Παραμονές της κρίσιμης 
συνόδου της πολιτικής ηγε-
σίας της Ε.Ε. για την τύχη 
των Δυτικών Βαλκανίων, 
στις αρχές Δεκεμβρίου στα 
Τίρανα, η πρόεδρος της 
Κομισιόν Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν και ο αντιπρόε-
δρος και επίτροπος για τον 
Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής, 
Μαργαρίτης Σχοινάς, πε-
ριόδευσαν στις υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες.

Στη συνέντευξή του στην 
«Κ», ο κ. Σχοινάς «σκανά-
ρει» την εικόνα γύρω από 
το φλέγον ζήτημα του με-
ταναστευτικού και τα παι-
χνίδια που παίζονται στον 
«βαλκανικό διάδρομο», 
από την Τουρκία έως και 
τη Σερβία. Μιλάει για τα 
λάθη και τις αδικίες των 
Ευρωπαίων εις βάρος των 
χωρών της Δυτικής Βαλκα-
νικής, για τον φιλορωσισμό 
–εν μέσω πολέμου– στα 
Βαλκάνια, ενώ περιγράφει 
τις συναντήσεις του με τον 
Ερντογάν. «Δεν θεωρεί πια 
εαυτόν κοσμικό ηγέτη, πι-
στεύει ότι η ηγεσία του έχει 
πλέον πνευματική διάστα-
ση», λέει.

– Τι κλίμα εισπράξατε 
κατά το πρόσφατο ταξί-
δι σας στα Δυτικά Βαλ-
κάνια;

– Επισκέφθηκα την περιοχή 
αμέσως μετά τη συνάντηση 
του συνόλου των Ευρωπαί-
ων ηγετών στην Πράγα και 
λίγο πριν από την περιοδεία 
της προέδρου στα Δυτικά 
Βαλκάνια.

Ηταν μια ιδιαίτερα καλή 
χρονική στιγμή γιατί θε-
λήσαμε να ιχνηλατήσουμε 
τη διάθεση των εταίρων 
μας. Η πρώτη διαπίστωση 
ήταν ότι ο κόσμος, η κοινή 
γνώμη στα Βαλκάνια, είναι 

ανεπιφύλακτα ταγμένος σε 
έναν ευρωπαϊκό προσανα-
τολισμό. Βλέπει προς την 
Ευρώπη, έχει δεσμούς και 
μέσω της διασποράς του 
στην Ευρώπη.

Το δεύτερο είναι ότι οι ηγε-
σίες τους προσπαθούν να 
εξηγήσουν την καθυστέ-
ρηση της ενταξιακής τους 
πορείας και πολλές φορές 
πολιτικά πέφτουν θύματα 
σειρήνων από άλλες δυ-
νάμεις. Οι ηγεσίες δεν βρί-
σκονται εκεί που θέλουμε, 
στην υπεράσπιση, δηλαδή, 
του ευρωπαϊκού δρόμου.

Το τρίτο, επίσης πολύ ση-
μαντικό που είδα είναι ότι 
το πολιτικό «ρολόι» της δι-
εύρυνσης είναι σαφώς κα-
θυστερημένο σε σχέση με 
το κοινωνικό ρολόι. Ενώ ο 
κόσμος θέλει την Ευρώπη, 
η πρόοδος των διαπραγ-
ματεύσεων δεν έχει συντε-
λεσθεί σε ανάλογο βαθμό. 
Εχουμε μια χρονοκαθυστέ-
ρηση, την οποία επέτειναν 
τα γεγονότα της Ουκρανί-
ας.

Και βεβαίως συζήτησα το 
θέμα του ελέγχου των με-
ταναστευτικών ροών.

Ξέρετε, χρειάζεται πάντα 
να θυμίζουμε σε αυτές τις 
χώρες ότι έχουν να κερδί-
σουν δουλεύοντας με την 
Ευρώπη, όχι ενάντια στην 
Ευρώπη, σε κρίσιμα θέμα-
τα όπως οι βίζες, ο έλεγχος 
των συνόρων και η παρου-
σία του Frontex καθ’ οδόν 
της βαλκανικής διαδρομής.

– Πώς βλέπουν στις 
Βρυξέλλες την κατά-
σταση στο μεταναστευ-
τικό; Λένε στις χώρες 
διέλευσης πάρτε αυτά τα 
χρήματα και οργανώστε 
την άμυνά σας ή το αι-
σθάνονται ως δικό τους 
πρόβλημα;

– Το πρόβλημα που έχου-
με τώρα στον βαλκανικό 
διάδρομο είναι υπαρκτό. 
Εχουν ανέβει τρεις φορές 
παραπάνω οι ροές των 
παράτυπων μεταναστών 
μέσω Βαλκανικής προς την 
Ευρώπη.

Η βασική αιτία γι’ αυτό εί-
ναι ότι η σερβική κυβέρνη-
ση έχει συνάψει συμφωνίες 
ελεύθερης βίζας με χώρες 
όπως η Ινδία, το Μπου-
ρούντι, η Τυνησία. Ανοί-

γει, έτσι, τις πόρτες της σε 
κόσμο που μέσω Σερβίας 
φτάνει στην Ευρώπη, αφού 
η Σερβία δεν έχει θεωρή-
σεις με την Ευρώπη. Αυτή 
την «κερκόπορτα», λοιπόν, 
έπρεπε να κλείσουμε και 
μετά την επίσκεψή μου ο 
πρόεδρος Βούτσιτς τίμησε 
τη δέσμευση που μου έδω-
σε καταργώντας αυτές τις 
θεωρήσεις. Ηταν μια χειρο-
πιαστή επιτυχία αυτού του 
ταξιδιού.

Το δεύτερο κομμάτι που 
έχει να κάνει με τον βαλ-
κανικό διάδρομο είναι ότι 
χρειαζόμαστε τον Frontex 
παντού. Αλλά επειδή ο 
Frontex είναι νομικά κατο-
χυρωμένος να ενεργεί στα 
σύνορα μόνο με κράτη της 
Ε.Ε. και εμείς το θέλουμε να 
γίνεται και μεταξύ τρίτων 
χωρών, όπως π.χ. η Σερβία 
και η Βόρεια Μακεδονία, 
χρειαζόμαστε και τη σύμ-
φωνη γνώμη των κρατών 
αυτών, την οποία επίσης 
απέσπασα. Συμφώνησαν 
λοιπόν και πολύ σύντομα 
θα έχουμε Frontex και στα 
σύνορα Σερβίας – Βόρειας 
Μακεδονίας.

Η ευρύτερη κινητικότητα 
του μεταναστευτικού στη 
βαλκανική διαδρομή, δεν 
είναι τόσο δύσκολη όσο 
ήταν τα χρόνια της Ειδο-
μένης, αλλά ξαναρχίζει να 
αναθερμαίνεται.

Σχετικά μ’ αυτό που έλεγα 
πριν, ότι, δηλαδή, κάποιες 
βαλκανικές ηγεσίες νιώ-
θουν τον πειρασμό να ανοί-
ξουν λίγο το παιχνίδι με 
τρίτες χώρες, εμείς θα τους 
θυμίζουμε ότι θα πρέπει να 
κλείσουν αυτές τις πόρτες 
προς την Ευρώπη.

Νόμιζαν οι φίλοι μας οι 
Σέρβοι ότι δεν θα υποπέσει 
στην αντίληψή μας πως για 
πρώτη φορά οι Ινδοί είναι 
στις πρώτες δέκα εθνικότη-
τες που ζητούν άσυλο; Πί-
στευαν ότι δεν θα ψάχναμε 
εμείς από πού προήλθαν; 
Στην Αυστρία οι Ινδοί είναι 
η πρώτη εθνικότητα που 
ζητάει άσυλο.

Ο κόσμος στα Βαλκά-
νια είναι ανεπιφύλα-
κτα ταγμένος σε έναν 
ευρωπαϊκό προσανα-
τολισμό, ωστόσο η 
πρόοδος των διαπραγ-
ματεύσεων δεν έχει 
συντελεσθεί σε ανάλο-

γο βαθμό.

– Σας ανησυχούν αυτά 
που γίνονται στον Εβρο;

– Κατ’ αρχάς έχουμε αλ-
λάξει τα τελευταία τρία 
χρόνια το υπόδειγμα της 
μεταναστευτικής πολιτικής 
στην Ελλάδα. Η Ευρώπη 
έχει δώσει στην Ελλάδα τα 
περισσότερα χρήματα για 
το μεταναστευτικό απ’ ό,τι 
στους «27».

Δεύτερον, εμείς κληρονο-
μήσαμε την ντροπή της Μό-
ριας και χτίσαμε με 100% 
χρηματοδότηση του κοινο-
τικού προϋπολογισμού πέ-
ντε υπερσύγχρονα κέντρα 
υποδοχής στα πέντε νησιά 
του ΒΑ Αιγαίου. Σάμος, Λέ-
ρος, Κως είναι ήδη έτοιμα 
και Λέσβος, Χίος τελειώ-
νουν, κάτι που ουσιαστικά 
μας επιτρέπει να κτίσουμε 
σε ευρωπαϊκές βάσεις το 
μεταναστευτικό.

Να μπαίνει ο κόσμος σε 
συνθήκες ανθρώπινες, να 
ξεκαθαρίζουμε γρήγορα 
ποιος είναι για άσυλο και 
ποιος δεν είναι, ώστε να 
επιστρέφει.

Τρίτον, έχουμε στην Ελλά-
δα τις μεγαλύτερες επιχει-
ρήσεις του Frontex σε όλη 
την Ευρώπη: στον Εβρο 
και τα νησιά. Αρα, όλοι 
αυτοί που προσπαθούν να 
εμφανίσουν αντιθετικά τις 
σχέσεις της Ελλάδας με την 
Ευρώπη στο θέμα της δια-
χείρισης του μεταναστευ-
τικού κάνουν πολύ μεγάλο 
λάθος. Γιατί, όχι απλώς 
ξέρουμε τι συμβαίνει στην 
Ελλάδα, αλλά εν πολλοίς 
είμαστε μαζί στη διαχείρι-
ση.

– Τις φωνές της Ελλά-
δας περί εργαλειοποίη-
σης του μεταναστευτι-
κού από τον Ερντογάν, 
πώς τις εκλαμβάνουν 
στην Ευρώπη;

– Την εργαλειοποίηση τη 
ζήσαμε τα τελευταία τρία 
χρόνια τρεις φορές σε τρεις 
κορυφαίες στιγμές στα 
εξωτερικά ευρωπαϊκά σύ-
νορα: τον Φεβρουάριο του 
2020 στον Εβρο, μετά τον 
Μάιο του 2020 στη Θέου-
τα, την ισπανική αυτόνομη 
πόλη από την πλευρά του 
Μαρόκου και το καλοκαί-
ρι του ’21, με τον Λουκα-
σένκο και τη Λευκορωσία 
όταν άνοιξε ουσιαστικά τις 
πόρτες προς τη Λιθουανία. 
Αυτά τα γεγονότα, αυτές 
οι υβριδικές επιθέσεις, μας 
επέτρεψαν να αποκτήσουμε 
και μια τεχνογνωσία στην 
αντιμετώπιση της εργαλει-
οποίησης. Δηλαδή: άμεση 
αντίδραση, παρουσία στο 
πρόβλημα, ανάπτυξη δυνά-
μεων του Frontex, επαφή 
με τις χώρες προέλευσης 
και διέλευσης για να στα-
ματήσουμε τις ροές. Τώρα 
στην Τουρκία, μετά τα γε-
γονότα του Εβρου, δεν θα 
έλεγα ότι έχουμε μια συνε-
χή εργαλειοποίηση, έχουμε 
όμως παιχνίδια. Δηλαδή, το 
τουρκικό κράτος δεν δεί-
χνει τον ίδιο βαθμό επιμέ-
λειας στα σύνορα, εκεί που 
το χρειαζόμαστε. Μερικές 
φορές ανταποκρίνονται, 

άλλες όχι.

– Παρότι παίρνουν λε-
φτά;

– Ναι, αλλά τα λεφτά τα 
παίρνουν για τη συντήρη-
ση των μεταναστευτικών 
ροών στα σύνορα με τη 
Συρία και τώρα θα τους 
δώσουμε και άλλα χρήμα-
τα για να ενισχύσουν και να 
βελτιώσουν τον έλεγχο των 
συνόρων τους προς ανατο-
λάς, με το Αφγανιστάν και 
το Ιράν, γιατί και από εκεί 
έχουμε αυξημένες ροές.

– Θα δοθούν πολλά;

– Διακόσια εκατομμύρια για 
ενίσχυση της άμυνας στα 
ανατολικά τους σύνορα, 
γιατί μας βολεύει στην Ευ-
ρώπη οι Τούρκοι να ελέγ-
χουν τα ανατολικά σύνορά 
τους. Ολα αυτά θέλουμε να 
οδηγήσουν την Τουρκία, ει-
δικά μετά τον Εβρο, σε μια 
πιο ομοιόμορφη, ομοιογενή 
διαχείριση. Δεν μπορούν, 
τον Φεβρουάριο του ’20 να 
μας τους σπρώχνουν, μετά 
να κλείνουν και μετά να 
ανοιγοκλείνουν. Θέλουμε 
μια πιο συντονισμένη πο-
λιτική και ελπίζουμε να το 
πετύχουμε.

– Εχουν βάση οι διαδό-
σεις, στο Διαδίκτυο κυ-
ρίως, περί επικείμενης 
διέλευσης μέσω Βαλκα-
νικής για την Ευρώπη 
καραβανιού δεκάδων χι-
λιάδων Σύρων προσφύ-
γων από την Τουρκία;

– Εχουμε μάθει να είμα-
στε λίγο επιφυλακτικοί σε 
τέτοιες πληροφορίες, που 
διακινούνται κυρίως στο 
Διαδίκτυο και ακόμη πιο 
επιφυλακτικοί με πληροφο-
ρίες που έχουν να κάνουν 
με φωτογραφική εκτίμηση 
φαινομένων. Το να δεις 
δηλαδή μια φωτογραφία 
με πρόσφυγες δεν σου δί-
νει όλες τις πληροφορίες 
για την κίνηση αυτών των 
ανθρώπων, την προέλευσή 
τους.

Αρα, δεν έχουμε την εικό-
να μιας επαπειλούμενης 
γενικευμένης κίνησης προς 
τα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρώπης. Το πρόβλημα 
που έχουμε είναι αυτό που 
σας έλεγα πριν, δηλαδή της 
ανομοιογενούς διαχείρισης 
των προσφυγικών ροών 
από την Τουρκία. Και κυ-
ρίως το γεγονός ότι τώρα 
αυτό μετακινείται στα νότια 
παράλια της Τουρκίας –ως 
αποτέλεσμα των πολύ κα-
λών ελέγχων που κάνει η 
ελληνική κυβέρνηση και ο 
Frontex στο Αιγαίο– αρχί-
ζουμε να βλέπουμε ροές 
από τη νότια Τουρκία με-
γάλων αποστάσεων με με-
γάλα ιστιοπλοϊκά και μεγα-
λύτερα πλοία προς τη νότια 
Ιταλία και την Κεντρική 
Ευρώπη. Και είναι μια υπο-
χρέωση της Τουρκίας να 
τα σταματήσει. Δεν μπορεί 
να φεύγουν μεγάλα πλοία 
από τη νότια Τουρκία, που 
μεταφέρουν 80, 100, 150 
και περισσότερους παρά-
τυπους μετανάστες, χωρίς 
έλεγχο.

Αλλο η σχέση με τη 
Ρωσία και άλλο με το 
δεσποτικό καθεστώς

– Φοβάστε ένα νέο προ-
σφυγικό τσουνάμι σε πε-
ρίπτωση γενίκευσης της 
σύγκρουσης στην Ου-
κρανία;

– Κατ’ αρχάς το τσουνά-
μι δημιουργήθηκε ήδη τις 
πρώτες τέσσερις εβδομά-
δες του πολέμου. Δεχθή-
καμε 6 εκατ. Ουκρανούς, 
στους οποίους δώσαμε 
άμεση πρόσβαση στην αγο-
ρά εργασίας, στην εκπαί-
δευση, στην υγεία και στη 
διαμονή. Από αυτούς, οι 
μισοί και παραπάνω έχουν 
επιστρέψει και αυτό απο-
δεικνύει πως η ευρωπαϊκή 
μεταναστευτική πολιτική 
μπορεί να διαχειρίζεται 
έξυπνα τέτοιες καταστά-
σεις. Ηταν μια θετική στιγμή 
η διαχείριση των Ουκρα-
νών προσφύγων από την 
Ευρώπη. Τώρα, με τις ση-
μερινές πληροφορίες μας, 
δεν έχουμε εκτίμηση για 
επέκταση γεωγραφική του 
πολέμου εκτός Ουκρανίας 
και δεν έχουμε σενάρια για 
νέες μεγάλες μετακινήσεις. 
Αλλά και στη μάλλον απί-
θανη περίπτωση να υπάρ-
ξουν, διαθέτουμε τώρα πια 
την τεχνογνωσία, ξέρουμε 
τι πρέπει να κάνουμε.

– Σε συνεχεία του μετα-
ναστευτικού: Σας προ-
βληματίζει το γεγονός 
ότι τα Βαλκάνια αδειά-
ζουν  από νέους ανθρώ-
πους που μεταναστεύ-
ουν μαζικά προς την 
Ευρώπη;

– Αυτό είναι ένα πολύ 
υπαρκτό πρόβλημα, γνω-
στό στην Ευρώπη και το 
συζήτησα κιόλας με τους 
προέδρους και του πρω-
θυπουργούς των χωρών 
της Βαλκανικής που επι-
σκέφτηκα. Είναι μια πηγή 
ανησυχίας. Ταυτόχρονα και 
κατά έναν περίεργο τρόπο 
αποτελεί αυτό το μετανα-
στευτικό ρεύμα, ίσως και 
το «τσιμέντο», την συγκολ-
λητική ουσία που ενισχύει 
ακόμα περισσότερο την 
μέσο-μακροπρόθεσμη σύμ-
φυση της βαλκανικής με 
την Ευρώπη. Η διασπορά 
αυτή δεν είναι άνθρωποι 
που πάνε στην Αυστρα-
λία ή την Αμερική, Καναδά 
για να μην επιστρέψουν 
ποτέ. Είναι άνθρωποι που 
πηγαινοέρχονται και μην 
ξεχνάτε ότι όλες αυτές οι 
χώρες  έχουν συμφωνίες 
ελεύθερης βίζας με τις χώ-
ρες της ΕΕ. Άρα δεν είναι 
άνθρωποι που φεύγουν για 
πάντα, όπως συνέβη και μ 
εμάς στα χρόνια της κρί-
σης. Πολλοί από αυτούς θα 
επενδύσουν τα λεφτά τους 
στις χώρες τους, θα φέ-
ρουν πίσω γνώση από την 
Ευρώπη, θα μπολιάσουν 
με ευρωπαϊκές αντιλήψεις 
την κοινή γνώμη και θα ελ-
πίσουμε ότι όταν θα είναι 
οι χώρες τους πλήρη μέλη 
της ΕΕ θα μπορέσουν όλο 
τον αποθησαυρισμένο αυτό 
πλούτο τους θα μπορέσουν 
να τον βάλουν στις διάθεση 
της χώρας τους.

Μαργαρίτης Σχοινάς στην 
Μαζί Ε.Ε. και Ελλάδα στο προσφυγικό
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Ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση 
για ταξίδια διακοπών 
παρουσίασε ο φετινός 
Οκτώβριος εξαιτίας της 
ισχυρής ανάκαμψης των 
φθινοπωρινών διακο-
πών, σύμφωνα με στοι-
χεία από τα αεροδρόμια 
που διαχειρίζεται σε όλο 
τον κόσμο η Fraport. Σε 
επίπεδο ομίλου, τα αε-
ροδρόμια του διεθνούς 
χαρτοφυλακίου της 
Fraport διατήρησαν τη 
συνεχιζόμενη ανάκαμψη 
της ζήτησης επιβατών, 
ενώ κατέγραψαν στην 
πλειονότητά τους αυ-
ξήσεις στις αφίξεις, την 
επιβατική κίνηση και τις 
πτήσεις.

Ειδικά, για την Ελλάδα, 
όπως αναφέρει η σχετική 
ανακοίνωση της γερμα-

νικής εταιρείας, η κίνηση 
στα 14 ελληνικά περι-
φερειακά αεροδρόμια 
(Άκτιο, Ζάκυνθος, Θεσ-
σαλονίκη, Καβάλα, Κέρ-
κυρα, Κεφαλονιά, Κως, 
Μύκονος, Μυτιλήνη, Ρό-
δος, Σάμος, Σαντορίνη, 
Σκιάθος, Χανιά) έφθασε 
τα 2,8 εκατομμύρια επι-
βάτες συνολικά, σημειώ-
νοντας αύξηση 16,7% σε 
ετήσια βάση.

Αυτό δεν ισχύει ωστόσο 
ιδιαίτερα στο Αεροδρό-
μιο της Καβάλας «Μέ-
γας Αλέξανδρος» καθώς 
σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έδωσε στην δημο-
σιότητα η Fraport τον 
Αύγουστο του 2022 σε 
σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα το 2019, την μεγα-
λύτερη ποσοστιαία άνο-

δο σημείωσαν τα αερο-
δρόμια της Σαντορίνης, 
Ακτίου, Κέρκυρας, Σκιά-
θου ενώ πτώση σημει-
ώθηκε στα αεροδρόμια 
Καβάλας, Μυτιλήνης και 
Θεσσαλονίκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Με αφορμή την πρό-
σφατη ενημέρωση της 
Fraport Greece που αφο-
ρά τα στοιχεία επιβατικής 
κίνησης του Οκτωβρίου 
του 2022, σύμφωνα με 
την οποία το αεροδρόμιο 
Μέγας Αλέξανδρος είναι 
ουραγός ανάμεσα στα 
14 περιφερειακά αερο-
δρόμια, θέλω να εκφρά-
σω την ανησυχία μου για 
την πτωτική πορεία του 
αεροδρομίου, καθώς και 
τις μειωμένες αφίξεις 

πτήσεων εξωτερικού- 
εσωτερικού αναφερει σε 
δελτιο τυπου που εξεδω-
σε η Βουλευτης Καβαλας 
του ΣΥΡΙΖΑ Τανια Ελευ-
θεριαδου.
Συγκεκριμένα, η επιβα-
τική κίνηση για το αερο-
δρόμιο της Καβάλας δια-
μορφώθηκε ως εξής

Ιούλιος 2022: Μειω-
μένη κατά 12,8% σε 
σχέση με τον Ιούλιο 
του 2019

Αύγουστος 2022: Μει-
ωμένη κατά 10,7% σε 
σχέση με τον Αύγου-
στο του 2019

Σεπτέμβριος 2022: 
Μειωμένη κατά 20,5% 
σε σχέση με τον Σε-
πτέμβριου 2019

Οκτώβριος 2022: Μει-
ωμένη κατά 45,4% σε 
σχέση με τον Οκτώ-
βριο του 2019.

Μάλιστα, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις εξωτερικού, 
παρουσιάζεται μειωμένη 
κατά 48,3% σε σχέση με 
τον Οκτώβρη του 2019. 
Επιπρόσθετα, το αερο-
δρόμιο Καβάλας είναι το 
μοναδικό που καταγρά-
φει μείωση επιβατικής 
κίνησης σε σχέση και με 
το 2021. Το αεροδρόμιο 
ακολουθεί αναντίστοιχη 
πορεία με τα υπόλοιπα 
περιφερειακά αεροδρό-
μια, τα οποία αυξάνουν 
την επιβατική τους κί-
νηση στην μετά-COVID 
εποχή.

Το ζήτημα είναι εξαιρετι-
κά κρίσιμο για την περι-
οχή μας, με δεδομένο το 
οικονομικό όφελος που 
επιδιώκουν οι επιχειρη-
ματίες, οι εργαζόμενοι 
και οι πολίτες της Καβά-
λας και της Θάσου από 

τον Τουρισμό. Δυστυ-
χώς, ενώ η τουριστική 
περίοδος παρατάθηκε-
λόγω και της καλοκαι-
ρίας- η Καβάλα δεν κα-
τάφερε να προσελκύσει 
επισκέπτες από χώρες 
πέραν των βαλκανικών, 
για τους μήνες πέραν 
της καλοκαιρινής περιό-
δου. Τελικά, η επιχειρού-
μενη προσέλκυση τουρι-
στών από «αγορές» της 
κεντρικής και βόρειας 
Ευρώπης, καθώς και η 
αξιοποίηση του φυσικού 
πλούτου της περιοχής 
πέραν της καλοκαιρινής 
περιόδου, κρίνεται ως 
αποτυχημένη.

Επιπρόσθετα, οι πτήσεις 
από και προς την Αθήνα 
εκτελούνται από μία και 
μόνο εταιρεία, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. 
Όμως, η συχνότητα των 
πτήσεων, το ασταθές 
πρόγραμμα, οι ακατάλ-
ληλες ώρες που αυτές 
πραγματοποιούνται, η 
αναντιστοιχία με τα δρο-
μολόγιων των πλοίων 
από την Κεραμωτή προς 
τη Θάσο (για παράδειγ-
μα, οι επιβάτες που απο-
βιβάζονται στο αεροδρό-
μιο με την πτήση των 
6.30 μ.μ. από την Αθή-
να, είναι αδύνατον να 
προλάβουν το τελευταίο 
πλοίο από Κεραμωτή, 
το οποίο αναχωρεί στις 
7.45 μ.μ.), οι αυξημένοι-
σε σχέση με τα γειτονικά 
αεροδρόμια- αεροπορι-
κοί ναύλοι, απαξιώνουν 
το αεροδρόμιο της Κα-
βάλας, ενώ δημιουργούν 
ένα μη ανταγωνιστικό 
περιβάλλον το οποίο θα 
προσέλκυε περισσότε-
ρους επιβάτες. Παράλ-
ληλα, το αεροδρόμιο της 
Αλεξανδρούπολης παρα-
μένει εξαιρετικά ανταγω-
νιστικό, με περισσότερες 
πτήσεις εσωτερικού, με 

χαμηλότερους ναύλους 
και σωστά δομημένο 
πρόγραμμα πτήσεων.
Επειδή, η απαξίωση του 
αεροδρομίου της Κα-
βάλας επηρεάζει κατοί-
κους, επαγγελματίες και 
επισκέπτες. Επειδή, η 
περιοχή εξυπηρέτησης 
του αεροδρομίου αφορά 
3 νομούς και πάνω από 
300 χιλ. κατοίκους.
Επειδή, στην περίοδο 
κρίσης που διανύουμε 
είναι εξαιρετικά ασύμ-
φορο για τους κατοίκους 
της Καβάλας, της Θάσου, 
της Δράμας και της Ξάν-
θης να διανύσουν περί 
τα 200 χιλ. για τα πλη-
σιέστερα αεροδρόμια 
(Θεσσαλονίκη, Αλεξαν-
δρούπολη).

Ζητώ όπως με ενημε-
ρώσετε, για τις κινήσεις 
που πραγματοποιήθη-
καν για την προσέλκυση 
περισσότερων πτήσεων 
εξωτερικού προς το αε-
ροδρόμιο Καβάλας, αν 
έχετε ασκήσει πίεση στην 
μοναδική εταιρεία που 
εκτελεί πτήσεις εσωτε-
ρικού από και προς την 
Καβάλα, πώς προτίθεστε 
να επεκτείνετε την του-
ριστική περίοδο για την 
Καβάλα και την Θάσο 
στο πλαίσιο των καθη-
κόντων σας, ποιος είναι 
ο σχεδιασμός της περι-
φέρειας για προσέλκυση 
επισκεπτών από χώρες 
πλην των βαλκανικών.

Τέλος, θα ήθελα να σας 
ενημερώσω ότι έχω απο-
στείλει επιστολή διαμαρ-
τυρίας προς την AEGEAN 
Α.Ε., ενώ τις επόμενες 
μέρες δρομολογώ συνα-
ντήσεις με φορείς υπεύ-
θυνους για το αεροδρό-
μιο και τον τουριστικό 
σχεδιασμό.
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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:

Χοιρινή μπριζόλα με πληγούρι και σάλτσα τομάτας

Συνταγή για

Χοιρινή μπριζόλα με πληγούρι και σάλτσα τομάτας
 

Διάρκεια συνταγής: 30’
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη

Υλικά 
• 4 μπριζόλες χοιρινές
• 500 γρ. πληγούρι
• 3 κρεμμύδια
• 2 σκ. σκόρδο
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 πράσινη πιπεριά
• 1 κολοκυθάκι
• 1 καρότο
• 5 τομάτες
• 1 κλωναράκι σέλινο (μόνο τα φύλλα)
• 1/4 ματσάκι μαϊντανό
• 2 κλωναράκια παντζάρι (χωρίς τα φύλλα)
• Αλάτι - πιπέρι - κύμινο - μπαχάρι - κόκκινη πάπρικα - κουρκουμά
• Ελαιόλαδο
• Νερό

Εκτέλεση
Ζεσταίνουμε τις μπριζόλες σε δυνατή φωτιά χωρίς να προσθέσουμε 
λάδι και ροδίζουμε και από τις δύο πλευρές για 4 λεπτά.

Ρίχνουμε όλα τα λαχανικά, ανακατεύουμε για 1 λεπτό και προσθέτουμε 
το ελαιόλαδο και το σκόρδο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά αρκετά και 
σιγομαγειρεύουμε για 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν κάπως οι 
πιπεριές, ανακατεύοντας τακτικά. 

Προσθέτουμε τον μαϊντανό, τον σέληνο, αλάτι - πιπέρι - κύμινο - 
μπαχάρι - κόκκινη πάπρικα - κουρκουμά και τις τομάτες.

Ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για άλλα 10 - 15 λεπτά ή μέχρι να 
δέσει η σάλτσα. Αν, προτού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, σωθούν τα 
υγρά, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. 

Σερβίρουμε το κρέας με τη σάλτσα στα πιάτα και συνοδεύουμε με το 
πληγούρι.

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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Black Friday & Cyber Monday

Εκτοξεύστε τις πω-
λήσεις σας μέσω των 
email σας (Α΄ Μέρος)

Λίγες μέρες μας χω-
ρίζουν από την Black 
Friday & την Cyber 
Monday τις δύο μέρες 
των μεγάλων εκπτώσε-
ων οι οποίες πέφτουν 
πολύ κοντά η μία με την 
άλλη. Η πρώτη στις 25 
Νοεμβρίου και η δεύτε-
ρη στις 28 Νοεμβρίου. 
Ανάμεσα τους μεσολαβεί 
μόνο το Σαββατοκύρια-
κο. Για αυτό θα πρέπει να 
ξεκινήσουμε να οργανώ-
νουμε τις email καμπά-
νιες μας αν θέλουμε να 
δούμε  αποτελέσματα.

Αυτή είναι  η ιδανική 
εποχή για τους ιδιοκτή-
τες επιχειρήσεων να 
εκτοξεύσουν τις πωλή-
σεις τους. Και συνεπώς 
να αυξήσουν το κέρδος 
τους μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Βέ-
βαια, για να το πετύ-
χουμε αυτό, δηλαδή να 
έχουμε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερες πωλή-
σεις δεν αρκεί μόνο να 
στείλουμε ένα email με 
προσφορές ή εκπτώσεις 
στους πελάτες σας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, 
πως αυτές τις μέρες οι 

καταναλωτές δέχονται 
ένα βομβαρδισμό μηνυ-
μάτων στο inbox τους. 
Δεν είναι καθόλου δύ-
σκολο να μαντέψουμε 
πως τα περισσότερα 
email αναφέρονται σε 
κουπόνια και μειωμένες 
τιμές με λέξη - κλειδί 
φυσικά την Black Friday. 
Για να ξεχωρίσουμε από 
όλους τους άλλους, θα 
πρέπει να κινηθούμε 
έξυπνα και μεθοδικά. Δι-
αφορετικά το δικό μας 
email θα «θαφτεί» ανά-
μεσα σε άλλα δεκάδες 
που θα έχουν στείλει οι 
ανταγωνιστές μας.

Με τις διαδικτυακές 
αγορές να αυξάνονται 
συνεχώς λόγω της παν-
δημίας, ο ανταγωνισμός 
στο χώρο του ηλεκτρο-
νικού εμπορίου είναι πιο 
μεγάλος από ποτέ. Αυτό 
σημαίνει ότι τα email 
μας για την Black Friday 
και τη Cyber Monday θα 
πρέπει να ξεχωρίζουν 
για να προσελκύσουν 
τους καταναλωτές. 

1. Ξεκινήστε να προε-
τοιμάζετε τους πελά-
τες σας νωρίτερα
Σημαντική προϋπόθεση 
για να πετύχουν οι email 
καμπάνιες μας είναι να 
μπούμε  στη συνείδηση 

των καταναλωτών νω-
ρίτερα από τους αντα-
γωνιστές μας. Αν στεί-
λουμε τελευταία στιγμή 
ένα email με εκπτώσεις 
χωρίς να έχει προηγηθεί 
κάποιο άλλο email, το 
προηγούμενο διάστημα, 
το πιθανότερο είναι να 
περάσει «απαρατήρητο» 
μέσα στα δεκάδες email 
που λαμβάνουν οι κατα-
ναλωτές εκείνες τις μέ-
ρες.
Πρέπει να ξεκινήσουμε 
νωρίτερα να τους στέλ-
νουμε  teaser emails, 
δηλαδή emails που θα 
τους προετοιμάζουν για 
τις προσφορές ή τις εκ-
πτώσεις που τους περι-
μένουν σύντομα είτε στο 
φυσικό μας κατάστη-
μα είτε στο eshop μας. 
Έτσι, όταν θα πλησιάζει 
η Black Friday, θα μας 
έχουν ήδη στο μυαλό 
τους και πιθανόν να προ-
τιμήσουν τις δικές μας 
προσφορές.

2. Κάντε τις απαιτού-
μενες αλλαγές στη 
φόρμα εγγραφής σας
Η Black Friday πέρα από 
αύξηση των πωλήσε-
ων σας, είναι επίσης μια 
καλή ευκαιρία να μεγα-
λώσουμε τη λίστα των 
συνδρομητών μας. Μπο-
ρούμε να προσεγγίσου-

με νέους συνδρομητές 
κάνοντας μικρές, αλλά 
σημαντικές αλλαγές στη 
φόρμα εγγραφής της 
ιστοσελίδας μας.

Οι αλλαγές που μπορού-
με να κάνουμε αφορούν 
το λεκτικό κομμάτι της 
φόρμας μας. Πρέπει να 
γράψουμε κάτι που θα 
προσελκύσει το ενδιαφέ-
ρον των χρηστών ενόψει 
Black Friday, όπως είναι 
οι παρακάτω φράσεις:

« Εγγραφείτε στο 
newsletter μας και θα 
λάβετε μοναδικές εκ-
πτώσεις για όλα μας τα 
είδη την Black Friday »
« Λάβετε το εκπτωτικό 
μας κουπόνι για τις Black 
Friday αγορές σας, συ-
μπληρώνοντας απλά το 
email σας »

« Κερδίστε δωρεάν μετα-
φορικά την Black Friday 
για κάθε online παραγ-
γελία σας, συμπληρώνο-
ντας την παρακάτω φόρ-
μα εγγραφής »

Το να τοποθετήσουμε 
ένα banner ή ένα παρά-
θυρο pop-up στην αρ-
χική μας σελίδα, ειδικά 
για αυτές τις μέρες των 
μεγάλων εκπτώσεων εί-
ναι μια πολύ καλή κίνη-

ση.  Οι καταναλωτές λα-
τρεύουν τις εκπτώσεις, 
τις προσφορές και τα 
κουπόνια και πάντοτε τις 
αναζητούν. 

3. Δημιουργήστε το 
τέλειο θέμα για το 
email σας
Το θέμα είναι ένα πολύ 
κρίσιμο στοιχείο για τις 
email καμπάνιες της 
Black Friday. Οι κατανα-
λωτές θα λάβουν δεκά-
δες προσφορές σχεδόν 
από κάθε επιχείρηση, 
στης οποίας το email 
marketing έχουν κάνει 
εγγραφή. Στόχος, λοιπόν, 
είναι το θέμα του email 
σας να ξεχωρίσει ανάμε-
σα στα υπόλοιπα και να 
τραβήξει την προσοχή 
των συνδρομητών σας, 
για να ανοίξουν το email 
σας και να δουν τις προ-
σφορές.

Ένα ενδιαφέρον και μο-
ναδικό θέμα θα ενθου-
σιάσει τους χρήστες και 
θα τους ενθαρρύνει να 
ανοίξουν και να διαβά-
σουν το email σας. Για 
να δημιουργήσετε ελ-
κυστικά θέματα λάβετε 
υπόψη τα εξής:
• Προσδιορίστε το πο-

σοστό της έκπτωσης
• Προσθέστε πληρο-

φορίες σχετικά με 

επιπλέον δωρεάν 
υπηρεσίες ή δώρα

• Προσθέστε λέ-
ξεις όπως “Εκπτώ-
σεις”, “Προσφορές”, 
“Τώρα”, “Δωρεάν”

• ώστε την αίσθηση 
του επείγοντος

• Χρησιμοποιήστε το 
χιούμορ

• Χρησιμοποιήστε 
την περιέργεια κ α ι 
κάντε τους συνδρο-
μητές σας να ανα-
ρωτηθούν τι περιέχει 
το email σας

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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Οδηγίες ΑΑΔΕ για αιτήσεις στο λίπασμα, οι παγίδες 
της πλατφόρμας

Διευκολύνσεις για τους 
αγρότες του κανονικού 
καθεστώτος αλλά και 
«παγίδες» περιλαμβά-
νει η ειδική πλατφόρμα 
ανάρτησης παραστατι-
κών για την επιδότηση 
της αγοράς λιπασμάτων, 
η οποία βρίσκεται σε 
λειτουργία από το από-
γευμα της Τρίτης 15 Νο-
εμβρίου και θα κλείσει 
χωρίς περιθώρια παρά-
τασης, το βράδυ της ερ-
χόμενης Παρασκευής 25 
του μήνα.

Πέτρος Γκόγκος
Agronews

Όπως θα διαπίστωσαν 
όσοι παραγωγοί του 
κανονικού καθεστώτος 
έσπευσαν να περιηγη-
θούν στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» 
της ΑΑΔΕ, τα τιμολό-
για από τα καταστήματα 
εφοδίων είναι ήδη αναρ-
τημένα και επιλεγμένα 
αυτόματα. Ωστόσο σε 
αυτά αναγράφεται μόνο 
το συνολικό ποσό του 
κάθε τιμολογίου, κάτι 
που σημαίνει ότι αν το 
παραστατικό αγοράς που 
εμφανίζει η πλατφόρμα, 
αφορά και σε αγορές 
άλλων εφοδίων που δεν 
επιδοτούνται, θα χρεια-
στεί οι παραγωγοί ή οι 
λογιστές τους να ανα-
τρέξουν στο φυσικό τι-
μολόγιο, να υπολογίσουν 
το μερικό σύνολο που 
αντιστοιχεί στην αγορά 
λιπασμάτων και στη συ-
νέχεια να πληκτρολογή-
σουν το επιμέρους ποσό 
στην ειδική πλατφόρμα. 
Ακόμα και αν το ποσό 
που εμφανίζει το τιμολό-
γιο αναλογεί στο σύνολό 
του στην αγορά λιπα-
σμάτων, θα χρειαστεί οι 
παραγωγοί να αφαιρέ-
σουν από αυτό το ΦΠΑ 
και να πληκτρολογήσουν 

την καθαρή αξία.

Σε περίπτωση δηλα-
δή που δεν έχει γίνει το 
προηγούμενο διάστημα 
κάποια προεργασία, τα 
χρονικά περιθώρια που 
έχουν στη διάθεσή τους 
οι παραγωγοί για την 
διεκπεραίωση της δια-
δικασίας είναι στενά, ει-
δικά αν αναλογιστεί κα-
νείς ότι τις ημέρες αυτές 
τρέχουν και οι εργασίες 
των φθινοπωρινών σπο-
ρών. Σε κάθε περίπτωση, 
η διαδικασία πρέπει να 
γίνει με μεγάλη προσο-
χή, αφού σε περίπτωση 
που περαστεί ποσό που 
δεν ανταποκρίνεται στα 
πραγματικά παραστατικά 
ή ακόμα χειρότερα, προ-
βεί σε δήλωση κάποιος 
μη κατά κύριο επάγγελ-
μα αγρότης (το σύστημα 
δεν είναι κλειδωμένο), 
τότε θα κληθεί να επι-
στρέψει σε πρώτη φάση 
το ποσό που θα πάρει 
έντοκα, ενώ δεν απο-
κλείεται να υπάρξουν και 
άλλες ποινές.

Τα πράγματα είναι πιο 
περίπλοκα για αγρότες 
του ειδικού καθεστώ-
τος, όπως εξηγεί στην 
Agrenda ο φοροτεχνικός 
Γιώργος Παπαδημητρί-
ου, αφού στην περίπτω-
ση τους, δεν υπάρχει η 
διευκόλυνση του αυτο-
ματισμού. Σε αντίθεση με 
τους αγρότες του κανο-
νικού καθεστώτος που 
κάθε τρίμηνο αναρτού-
σαν τιμολόγια το προ-
ηγούμενο διάστημα, οι 
αγρότες του ειδικού κα-
θεστώτος καλούνται να 
ανατρέξουν οι ίδιοι στη 
συλλογή των παραστα-
τικών της προηγούμενης 
χρονιάς.

Το κονδύλι της ενίσχυ-

σης είναι ύψους 60 εκατ. 
ευρώ και καλύπτει την 
καλλιεργητική περίοδο 
από 1 Οκτωβρίου του 
2021 μέχρι τις 30 Σε-
πτεμβρίου του 2022. Θα 
ακολουθήσει επόμενη 
υπουργική απόφαση με 
την οποία θα καθορίζε-
ται το ποσοστό επιδότη-
σης επί των τιμολογίων. 
Εκτιμήσεις ανθρώπων 
της αγοράς, θέλουν την 
επιδότηση αυτή να κυ-
μαίνεται στο 10% περί-
που της αξίας των τιμο-
λογίων.  

Υπενθυμίζεται πως δικαι-
ούχοι της ενίσχυσης είναι 
επιχειρήσεις, φυσικά και 
νομικά πρόσωπα ή νο-
μικές οντότητες, γεωρ-
γικών εκμεταλλεύσεων 
που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της πρωτο-
γενούς παραγωγής σε 
όλη τη χώρα οι οποίες:

• α) Σε περίπτωση φυ-
σικών προσώπων, 
είναι επαγγελματίες 
αγρότες εγγεγραμ-
μένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγρο-
τικών Εκμεταλλεύ-
σεων (Μ.Α.Α.Ε.) του 
Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων είτε για το 
έτος 2021 είτε για 
το έτος 2022 έως τις 
25/11/2022,

• β) σε περίπτωση νο-
μικών προσώπων ή 
νομικών οντοτήτων, 
έχουν ενεργό Κωδικό 
Αριθμό Δραστηριό-
τητας (ΚΑΔ) στο Φο-
ρολογικό Μητρώο, 
κατά την έναρξη 
ισχύος της σχετικής 
κοινής υπουργικής 
απόφασης, κύριο ή 
δευτερεύοντα, έναν 
από τους αναφερό-

μενους στο Παράρ-
τημα αυτής,

• γ) έχουν πραγμα-
τοποιήσει αγορές 
λιπασμάτων και τα 
σχετικά παραστατικά 
έχουν εκδοθεί από 
1/10/2021 έως και 
30/9/2022

• δ) δεν εξακολουθούν 
να έχουν στη διά-
θεσή τους ενίσχυση 
που έχει κριθεί πα-
ράνομη και ασυμβί-
βαστη με βάση προ-
ηγούμενη απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής ή του Δ.Ε.Ε.

• Με την αίτηση οι 
ενδιαφερόμενες επι-
χειρήσεις συνυπο-
βάλλουν κατάσταση 
παραστατικών αγο-
ράς λιπασμάτων που 
έχουν εκδοθεί μετα-
ξύ 01/10/2021 και 
30/09/2022.

Η εν λόγω κατάσταση 
περιλαμβάνει τα εξής:

• α. ΑΦΜ της επιχεί-
ρησης,

• 
• β. αύξοντα αριθμό 

παραστατικού,               
• 
• γ. ημερομηνία έκδο-

σης,

• δ. καθαρή αξία τιμο-
λόγιου κατά το μέ-
ρος του ποσού που 
αφορά αγορά λιπα-
σμάτων (σε περί-
πτωση που περιλαμ-
βάνουν και αγορές 
άλλων αγαθών).

Η ενίσχυση είναι αφορο-
λόγητη, ακατάσχετη και 
ανεκχώρητη στα χέρια 
του Δημοσίου ή τρίτων.

                              ΑΔΑ: 9ΣΝΞ7ΛΒ-ΤΓΔ
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επαναπροκήρυξη της Διακήρυξης 2/2022, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Μειοδοτικού (πλέ-
ον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής) Διαγωνισμού, κάτω 
των ορίων για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιρίων Π.Α.Μ.Θ – Περι-
φερειακή Ενότητα Καβάλας για χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από 
την υπογραφή της σύμβασης, με εκτιμώμενη αξία 232.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%)

1. Αναθέτουσα Αρχή - Πληροφορίες
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης - Π.Ε. Καβάλας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών ,Εθν. Αντίστασης 20, 65 403 Καβάλα,
Κωδικός NUTS 515 Url : www.pamth.gov.gr, www.promitheus.gov.gr
Επικοινωνία:Τηλ.:2513503215 Μαρία Φουτσιτζίδου Η-ταχυδρομείο: promithies.kavalas@
pamth.gov.gr
2. Αριθμός προκήρυξης 2/2022
3. Είδος σύμβασης- Τίτλος – Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης- Προϋπολογισμός
Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιρίων Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 
για χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της, με εκτιμώμενη αξία 
232.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα 
με το τεύχος του διαγωνισμού (CPV: 90910000-9 Υπηρεσίες Καθαρισμού).
4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης
Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός κάτω των ορίων. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
5. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρο-
νική μορφή) διατίθεται στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pamth.gov.gr και www.
promitheus.gov.gr, για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της 
οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.
6. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής/ αποσφράγισης των προσφορών
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 23 /11 /2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 23:59 μ.μ. 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
στις 24/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή.
7. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα ημε-
δαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με 
αντικείμενο απασχόλησης τις υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων. Λόγοι αποκλεισμού όπως προβλέ-
πονται στο άρθρο 73 και 74 ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
8. Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
9. Εγγυήσεις συμμετοχής
Οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται από Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής ποσού 1% της αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ.
10. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους τριακόσιες εξήντα μέρες (360) ημέ-
ρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Δημοσιότητα
Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο μητρώο δημοσίων συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ, στον ισό-
τοπο της Π.Α.Μ.Θ www.pamth.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ www.promitreus.gov.g. Θα αποσταλεί 
για δημοσίευση έως την 14 / 11 / 2022 στον τοπικό, ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, όπως 
προβλέπεται.
12. Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέ-
ντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, Τηλ. Επικοινωνίας: 2132141216, Fax: 2132141229, ιστοσελίδα: 
http://www.aeppprocurement.gr , e-mail: aepp@aepp-procurement.gr
13. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης
Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί 
παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Α.ΠΟΛΙΤΗΣ
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Οι παραπάνω καταχωρήσεις δεν αποτελούν διαφημιστικό προϊόν αλλά ενημέρωση των αναγνωστών
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
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  Πληροφορίες
Το γραφείο και οι συνεργάτες της Bee Project, δραστηριοποιούνται στον χώρο του real estate στην πόλη και στον νομό Καβάλας. Αποτελεί νέο μέλος της μεγάλης αλυσίδας της 
Bee Real Estate κι έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ακινήτων προς διάθεση.

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

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

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

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

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

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

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

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

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

Κωδικός: 351001-28
___________________

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

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

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

Κωδικός: 351001-11
___________________

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

Κωδικός: 351001-2038
___________________

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

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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

Κωδικός: 351001-14
___________________

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

Κωδικός: 351001-10
___________________

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

Κωδικός: 351001-9
___________________

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

Κωδικός: 351001-34
___________________

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

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

___________________

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

Κωδικός:  351001-35
 ____________________

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

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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Κομοτηνή  
Έκρυβε τη νεκρή ηλικιωμένη σύζυγό του για μέρες στο σπίτι

Μία περίπλοκη υπόθεση 
διαχειρίζεται η Αστυνο-
μική Διεύθυνση Ροδό-
πης, γύρω από τον θά-
νατο ηλικιωμένης στην 
Κομοτηνή, καθώς η σω-
ρός μιας 82χρονης εντο-
πίστηκε στο σπίτι που δι-
έμενε με τον σύζυγό της.

Το πτώμα της γυναίκας 
εντοπίστηκε από συγγενικό 
πρόσωπο και ο άνδρας της 
φαίνεται να την έκρυβε για 

μέρες όχι μόνο από τις Αρ-
χές αλλά και από το συγγε-
νικό περιβάλλον.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακρίνει τον σύ-
ζυγο της θανούσας για να 
εξακριβωθεί η εμπλοκή του 
στην τραγωδία. Τα αίτια 
του θανάτου της θα γίνουν 
γνωστά μόνο με τη σχετική 
νεκροψία-νεκροτομή που 
θα διενεργηθεί στο Νοσο-
κομείο.

Μπορεί η υπόθεση με τις καταγγελίες γονέων εις βάρος παιδαγωγού σε παιδικό σταθμό της Καβάλας να είχε μπει και επίσημα στο αρχείο όμως οι νέες προσφυγές που έκαναν οι 
γονείς προς το Εφετείο Θράκης φαίνεται πως “ανοίγουν” και πάλι την υπόθεση.

Με τις συγκεκριμένες προσφυγές ουσιαστικά οι γονείς ζητούν η υπόθεση να μην “κλείσει” και να δοθεί σε ακροατήριο. Η Υπόθεση του Εισαγγελέα Εφετών αναμένεται στο τέλος 
του 2022.

Κομοτηνή
Ελεύθερος ο σύντροφος της ηλικιωμένης γυναίκας – 
Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια από την ΕΛ.ΑΣ.

Ελεύθερος αφέθηκε ο 
σύντροφος της ηλικιω-
μένης γυναίκας που βρέ-
θηκε νεκρή χθες το βρά-
δυ στο σπίτι της.

Αναφορικά με τα αίτια του 
θανάτου, όλες οι ενδείξεις 
δείχνουν πως ήταν αιφνί-
διος, αλλά για την πλήρη 
αποτύπωση των αιτιών 
πρέπει σε πρώτο χρόνο να 
βγουν τα αποτελέσματα 
των τοξικολογικών εξετά-
σεων και έπειτα της νεκρο-
ψίας-νεκροτομής.

Το Εφετείο Θράκης αποφασίζει για την παιδαγωγό 
του παιδικού σταθμού στην Καβάλα
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Σε ένα ντέρμπι με τα 
όλα του, Α.Ο Καβάλα 
και Δόξα Δράμας ανα-
δείχθηκαν ισόπαλοι στο 
γήπεδο της Δόξας για 
την 2η αγωνιστική του Α’ 
Ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με 
τους γηπεδούχους να 
απειλούν από τα πρώτα 
κιόλας δευτερόλεπτα, 
όταν ο Πιρές έπιασε μια 
κεφαλιά στην καρδιά της 
περιοχής, όμως ο Σταθά-
κης αποσόβησε σε κόρ-
νερ.

Λίγα λεπτά αργότε-
ρα, στο 7’ της αναμέ-
τρσης, ο Περσίδης θα 
εκμεταλλευτεί ολιγω-
ρία της άμυνας των 
«αργοναυτών» και θα 
κλέψει την μπάλα, με 

αποτέλεσμα να βρε-
θεί τετ-α-τετ με τον 
Σταθάκη και τελικά να 
στείλει την μπάλα στα 
δίχτυα για το 1-0 των 
Δραμινών.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή 
για τον ΑΟΚ θα έρθει 
στο 17’ όταν μετά από 
μια φάση διαρκείας, ο 
Σαλπιγγίδης θα σουτάρει 
μέσα από την περιοχή, 
όμως η μπάλα θα χτυπή-
σει στο αριστερό κάθετο 
δοκάρι του Ηλιάδη ενώ 
στο ριμπάουντ το νέο 
σουτ θα χτυπήσει επάνω 
σε σώματα αμυνόμενων 
και θα καταλήξει σε κόρ-
νερ.

Η απάντηση για τους 
«αργοναύτες» θα έρ-
θει στο 31’ όταν ο 

Καζαντζίδης θα γίνει 
αποδέκτης της μπά-
λας έξω από την περι-
οχή της Δόξας και με 
ένα «γεμάτο» σουτ θα 
στείλει την μπάλα στο 
βάθος της εστίας του 
Ηλιάδη για το 1-1 το 
οποίο ήταν και σκορ 
ημιχρόνου.

Στην επανάληψη οι γηπε-
δούχοι μπήκαν καλύτερα 
και στο 47’ απείλησαν, η 
κεφαλιά του Φραγκούλη 
όμως σταμάτησε από τον 
Σταθάκη.

Στο 53’ ο Ντόσης έκανε 
όμορφη σέντρα από τα 
αριστερά, ο Πιρές έπιασε 
την κεφαλιά μέσα στην 
περιοχή, ο εξαιρετικός 
Σταθάκης είπε εκ νέου 
«όχι» στους Δραμινούς.

Στο 58’ φάουλ σε πλε-
ονεκτική θέση για την 
ομάδα της Καβάλας, το 
«γέμισμα» στην περιο-
χή θα τροφοδοτήσει τον 
Σαπιγγίδη, με την κεφα-
λιά του τελευταίου να 
περνά λίγο έξω από το 
δεξί κάθετο δοκάρι του 
Ηλιάδη.

Το παιχνίδι στιγματίστηκε 
από τον τραυματισμό του 
Ηλιάδη, όταν στο 64’ σε 
μια κάθετη μπαλιά προς 
την περιοχή της Δόξας, 
ο πορτιέρο της Δραμινής 
ομάδας συγκρούστηκε 
με ποδοσφαιριστή του 
ΑΟΚ, με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να συνεχίσει 
και να δώσει την θέση 
του στον αναπληρωματι-
κό τερματοφύλακα, Μπε-
ζυρτζή.

Το υπόλοιπο μισάωρο 
κύλησε χωρίς κάποια 
μεγάλη στιγμή ενώ ξεκά-
θαρα την απόδοση των 
ποδοσφαιριστών επηρ-
ρέασε και η ισχυρή βρο-
χόπτωση.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ

Δόξα Δράμας (Κετσιε-
μενίδης): Ηλιάδης (63' 
Μπεζυρτζής), Θεοδο-
σιάδης, Ντόσης (79' 
Κυριακίδης), Φραγκού-
λης, Μκρτσιάν, Τζελίδης, 
Περσίδης (63'Πιτσόλης) 
Κόντος (79' Χατζηδημη-
τρίου), Παπαδόπουλος, 
Μπλιός, Πιρές.

Α.Ο Καβάλα (Αγγελίδης): 
Σταθάκης, Δημητρακού-
δης (63' Καρακώστας), 
Μπατσαράς, Βασιλόπου-
λος, Μπιμπισίδης, Κα-
ζαντζίδης, Βαφειάδης, 
Ιορδανίδης (74' Γερο-
γιάννης), Σαλπιγγίδης 
(90’+2’ Παπαδόπουλος), 
Μπαρέττας (63' Κατσέ-
της), Ρουμπιές

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ

«Η διοίκηση του Α.Ο 
Καβάλα επιθυμεί να εκ-
φράσει τις ευχαριστίες 
της προς τη διοίκηση του 
ΓΣ Δόξα Δράμας για την 
άψογη φιλοξενία που 
έτυχε η ομάδα μας στο 

σημερινό παιχνίδι. .

Δεσμευόμαστε και είναι 
υποχρέωση μας να αντα-
ποδώσουμε την εξαίρε-
τη φιλοξενία στην ανα-
μέτρηση του δεύτερου 
γύρου στο «Ανθή Καρα-
γιάννη».

Επίσης, θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε την 
Αστυνομική Διεύθυνση 
Δράμας για τα μέτρα 
ασφαλείας που παρείχε 
στην αποστολή της ομά-
δας και τους φιλάθλους 
μας.

Την ίδια ώρα θα θέλα-
με να ευχηθούμε καλή 
ανάρρωση στον τερμα-
τοφύλακα της Δραμινής 
ομάδας, Μιχάλη Ηλιάδη, 
ο οποίος τραυματίστηκε 
κατά την διάρκεια της 
αναμέτρησης.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ σε εσάς, τους φί-
λους της ομάδας και τον 
Σ.Φ ΑΟΚ “Γαλάζιοι Αργο-
ναύτες” που δώσατε ένα 
βροντερό παρών στο γή-
πεδο της Δόξας σήμερα. 
Η αγάπη και η στήριξη 
σας, μας δίνουν δύναμη 
να συνεχίσουμε να ονει-
ρευόμαστε.

Το Δ.Σ. του Α.Ο Καβάλα»

A.O Καβάλα 
«Χ»ορεύοντας στη βροχή

Εντός έδρας ήττες γνώ-
ρισαν Βύρωνας Καβάλας 
και Νέστος Χρυσούπο-
λης από Πανθρακικό και 
Πανδραμαϊκό αντίστοιχα 
ενώ ο Μ.Α Ορφανίου ητ-
τήθηκε στην Ξάνθη από 
τον ΓΣ Ξάνθης.

Ο Πανθρακικός προηγή-
θηκε στο Βερούλειο με 
τον Βάσκο στο 31’ του α’ 
μέρους ενώ λίγα λεπτά 
αργότερα ο Χαλήλ έκανε 
το 0-2 το οποίο ήταν και 
το σκορ ημιχρόνου. Στα 
πρώτα λεπτά της επα-
νάληψης ο Δερμιτζάκης 
μείωσε σε 1-2 για τους 
νταμπλούχους Καβάλας, 
όμως ο Βάσκος «κλείδω-

σε» τους 3 βαθμούς για 
την ομάδα της Κομοτη-
νής με δεύτερο προσω-
πικό τέρμα στο 80’.

Τα γκολ: Δερμιτζάκης 
53’/ Βάσκος 25’, 80’, Χα-
λήλ 31’

Ο Νέστος δεν κατάφε-
ρε να κάνει «σεφτέ» στο 
πρώτο εντός έδρας παι-
χνίδι της σεζόν, καθώς 
γνώρισε την ήττα με 4-1 
από τον Πανδραμαϊκό. 
Ο Γιαννόπουλος πέτυ-
χε το μοναδικό τέρμα 
του α’ μέρους, δίνωντας 
προβάδισμα στους Δρα-
μινούς. Ο Κουκόλης δι-
πλασίασε τα τέρματα της 

ομάδας του στο 60’ ενώ 
λίγα λεπτά αργότερα ο 
Παυλίδης έδωσε προβά-
δισμα τριών τερμάτων 
στην ομάδα της Δράμας. 
Ο Νύκταρης απάντησε 
για τον Νέστο στο 74’ 
όμως ο Μαχαίρας έδω-
σε εκ νέου προβάδισμα 
τριών τερμάτων για τον 
Πανδραμαϊκό στις καθυ-
στερήσεις γράφοντας το 
τελικό 1-4.

Τα γκολ: Νύκταρης 74’/ 
Γιαννόπουλος 40’, Κου-
κόλης 60’, Παυλίδης 69’, 
Μαχαίρας 90’+1’

Ο Μ.Α Ορφανίου γνώρι-
σε βαριά ήττα στο γήπε-
δο του ΑΟΞ από τον ΓΣ 
Ξάνθης. Το σκορ για την 
ακριτική ομάδα άνοιξε ο 
Τσάκαλος στο 15’ ενώ ο 
Τορομανίδης έκανε στο 
38’ το 2-0, το οποίο ήταν 
και το σκορ του ημιχρό-
νου. Στην επανάληψη ο 
Κουκουρίγκος με δυο 
προσωπικά τέρματα του 
έγραψε το τελικό 4-0 
υπέρ της Ξανθιώτικης 
ομάδας.

Τα γκολ: Τσάκαλος 15’, 
Tορομανίδης 38’, Κου-
κουρίγκος 48’, 67’

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – 2Η ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΗ

Δόξα Δράμας-Α.Ο Καβά-
λα 1-1

Βύρωνας Καβάλας-Παν-
θρακικός 1-3

Νέστος Χρυσούπολης-
Πανδραμαϊκός 1-4

ΓΣ Ξάνθης-Μ.Α Ορφανί-
ου 4-0

Απόλλων Παραλιμνίου-
Άρης Αβάτου 3-1

Αγροτικός Αστέρας-Κα-
μπανιακός 0-1

Αλεξανδρούπολη FC-
Θερμαϊκός 0-1

Ρεπό: Ποσειδώνας Ν. 
Μηχανιώνας

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ

1. Πανθρακικός 6 (6-1)

2. ΓΣ Ξάνθης 6 (5-0)
3. Α.Ο Καβάλα 4 (4-1)
4. Απόλλων Παραλιμνί-

ου 4 (5-3)
5. Καμπανιακός 4 (3-2)
6. Δόξα Δράμας 4 (2-

1)
7. Θερμαϊκός 4 (2-1)
8. Πανδραμαϊκός* 3 (4-

1)
9. Βύρωνας Καβάλας 3 

(4-5)
10. Αγροτικός Αστέρας 1 

(1-2)
11. Ποσειδώνας Μηχα-

νιώνας* 0 (0-1)
12. Νέστος Χρυσούπο-

λης 0 (1-5)
13. Αλεξανδρούπολη FC 

0 (0-4)
14. Μ.Α Ορφανίου 0 (2-

7)
15. Άρης Αβάτου 0 (1-6)

(*) Έχει κάνει το ρεπό 
του

Γ’ Εθνική
 Ήττες για Βύρωνα, Νέστο και Μ.Α Ορφανίου
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Με ήττες για ΓΣΕ και Καβά-
λα BC ολοκληρώθηκε η 7η 
αγωνιστική της Elite League.
Οι Ελευθεροπουλιώτες ηττή-
θηκαν από τον Κόροιβο Αμα-
λιάδας με 67-73 και πλέον 
μετρούν τέσσερις συνεχόμε-
νες ήττες, με τον προβλημα-
τισμό στο στρατόπεδο του 
Γυμναστικού να μεγαλώνει. 

Η ομάδα της Αμαλιάδας πήρε 
από το ξεκίνημα το προβάδι-
σμα το οποίο και δεν έχασε 
μέχρι και την τελευταία κόρ-
να.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 15-
26 (31-43), 22-18 (53-61), 
14-12 (67-73)

Nέα ήττα για την Καβάλα BC, 
αυτή την φορά στο Σχημα-
τάρι από τον τοπικό Ερμή με 
69-45 όπου «πλήρωσε» το 
κακό δεύτερο ημίχρονο της. 
Το συγκρότημα του Νίκου 
Πενταζίδη πλέον μετρά επτά 
ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 13-

12 (26-25), 17-4 (43-29), 
26-16 (69-45)

ELITE LEAGUE – 7Η ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΗ

ΓΣ Ελευθερούπολης-Κόροι-
βος Αμαλιάδας 67-73

Ερμής Σχηματαρίου-Καβάλα 

BC 69-45

Αίας Ευόσμου-Α.Ο Αγρίνιο 
75-69

Ν.Ε Μεγαρίδας-Ψυχικό 67-
75

Χαρίλαος Τρικούπης-ΓΣ Αμα-
ρουσίου 74-68

ΦΕΑ Ν. Φιλαδέλφειας-Α.Ο 
Αμύντα 92-66

ΑΣ Παπάγου-Ηρακλής 79-70

Πανερυθραϊκός-Α.Ο Τρίτων 
(20/11 – 15:00)

ELITE LEAGUE – ΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ο Τρίτων* 12 (6-0)
2. ΓΣ Αμαρουσίου 12 (5-2)
3. Ηρακλής 12 (5-2)
4. Πανερυθραϊκός* 11 (5-

1)
5. Ψυχικό 11 (4-3)
6. Ν.Ε Μεγαρίδας 11 (4-3)
7. Χαρίλαος Τρικούπης 11 

(4-3)
8. ΑΣ Παπάγου 11 (4-3)
9. Κόροιβος Αμαλιάδας 11 

(4-3)
10. Ερμής Σχηματαρίου 11 

(4-3)
11. ΓΣ Ελευθερούπολης 10 

(3-4)
12. Αίας Ευόσμου 10 (3-4)
13. Α.Ο Αγρίνιο 9 (2-5)
14. ΦΕΑ Ν. Φιλαδέλφειας 8 

(1-6)
15. Α.Ο Αμύντα 8 (1-6)
16. Καβάλα BC 7 (0-7)

(*) Αγωνίζονται αύριο

Elite League 
Νέες ήττες για ΓΣΕ και Καβάλα BC

Η νεαρή σκακίστρια πήρε 
μέρος στο Πανευρωπαικό 
πρωτάθλημα κορασίδων 
που διεξήχθη στην Αττά-
λεια της Τουρκίας ξεκινώ-
ντας από την 51η θέση
Στην Αττάλεια της Τουρκίας 
από 6-14 Νοεμβρίου έγιναν 
φέτος τα Πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα παίδων κο-
ρασίδων στο σκάκι.

Η Γιολάντα Καλαμούκου 
του Σκακιστικού Ομίλου 

Καβάλας, μετά την δεύ-
τερη θέση στο αντίστοιχο 
πανελλήνιο πρωτάθλημα, 
πραγματοποίησε πολύ καλή 
εμφάνιση.

Με 4,5 βαθμούς (3 νίκες,3 
ισοπαλίες και 3 ήττες) κα-
τέλαβε την 41η θέση (51η 
η αρχική της) προσθέτοντας 
58 μονάδες ΕΛΟ στην διε-
θνή της αξιολόγηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
στην κατηγορία Κ10 με 
8,5/9 !! η 9χρονη Μαριάντα 
Λάμπου του ΑΠΟ Αίγλη Πα-
πάγου.

Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας 
Η Γιολάντα Καλαμούκου στην 41η θέση της Ευρώπης


