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Παναγιωτόπουλος 
Από τις 4 Νοεμβρίου ξεκινούν οι 
πληρωμές αποζημιώσεων στους 

σταφυλοπαραγωγούς

Λογαριασμοί ρεύματος
238 ευρώ η επιδότηση 
για κατανάλωση έως 

500 κιλοβατώρες

Με επισημότητα ο εορτασμός της 
28ης Οκτωβρίου στην Καβάλα

Συνέντευξη Υπουργού Υγείας 
Θάνου Πλεύρη στον Real fm

Σελ. 23

Κοινή επιστολή για 
τα νέα δρομολόγια 
Καβάλας-Πρίνου

Α.Ο Καβάλα 
Φιλική ήττα στην 
Αλεξανδρούπολη

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 19

Ικανοποιημένο το 55,2 % των επαγγελματιών

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Επιμελητήριο Καβάλας
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Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
Παπάζογλου, Χριστίνα Νεφραίμ, 

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

Καστώρης

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

Η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται 
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού 

Επικρατείας, 
η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” 

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών 
εφημερίδων 

που έχουν την 
δυνατότητα 

καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.
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Του Βαγγέλη Βιτζηλαίου,
Συντονιστή Κύκλου Διεθνών 
& Ευρωπαϊκών Αναλύσεων 
ΕΝΑ, Υποψήφιου Διδάκτορα 
Διεθνούς Πολιτικής Οικονο-
μίας, Πανεπιστήμιο Πειραι-
ώς

Ο κίνδυνος νέων διε-
θνών διενέξεων και η 
πίεση προς τους διεθνείς 
οικονομικούς οργανι-
σμούς

Μπορεί ο πόλεμος στην 
Ουκρανία και οι πολλαπλές 
επιπτώσεις του (ενεργει-
ακή κρίση, πληθωριστικές 
πιέσεις, επισιτιστική κρίση, 
νέες εξοπλιστικές δαπά-
νες κ.ά.) –ιδιαίτερα μετά 
τους παγκόσμιους κλυδω-
νισμούς που προκάλεσε η 
κρίση Covid-19–  να απο-
τελεί παράγοντα επιβρά-
δυνσης της αντιμετώπισης 
των συνεπειών της κλι-
ματικής αλλαγής εξαιτίας 
αμεσότερων πολιτικών και 
οικονομικών προτεραιοτή-
των, ωστόσο οι συνέπειες 
αυτές διαμορφώνουν νέ-
ους συσχετισμούς σε ένα 
ήδη εύθραυστο παγκόσμιο 
περιβάλλον.

Οι νέες αυτές τάσεις, ως 
απόρροια της κλιματικής 
κρίσης, εμφανίζονται πλέον 
δυναμικά στο επίπεδο των 
διεθνών σχέσεων, κατα-
δεικνύοντας ότι η έλλειψη 
διεθνούς εγρήγορσης και 
συνεργασίας θα επιδει-
νώσει μια ήδη πολύπλοκη 
πραγματικότητα σε έναν 
ήδη μεταβαλλόμενο πολυ-
πολικό κόσμο.

Κλιματικές αποζημιώσεις 
και ο κίνδυνος νέων διε-
θνών διενέξεων
Η κλιματική κρίση εμφανί-
ζεται πλέον ως γενεσιουρ-
γός αιτία και ενδεχομένως 
επιταχυντής νέων αντι-
παραθέσεων και (πολιτι-
κών) συγκρούσεων μεταξύ 
κρατών. Οι τριβές σε αυτή 
τη φάση καταγράφονται 
μεταξύ αναπτυσσόμενων 
χωρών, που υφίστανται τις 
συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής, και αναπτυγμέ-
νων χωρών του παγκόσμι-
ου Βορρά, στο χέρι των 
οποίων είναι πολιτικά και 
οικονομικά η προώθηση 

της αντιμετώπισης των συ-
νεπειών της περιβαλλοντι-
κής κρίσης, ιδιαίτερα μέσω 
της επιρροής που ασκούν 
στους διεθνείς οικονομι-
κούς οργανισμούς.

Ένα από τα ζητήματα που 
ανακύπτουν στον δημό-
σιο διάλογο είναι αυτό της 
αξίωσης αποζημιώσεων εκ 
μέρους χωρών που έχουν 
πληγεί από ακραία καιρικά 
φαινόμενα. Τον Σεπτέμ-
βριο ιστορικές πλημμύ-
ρες έπληξαν το Πακιστάν, 
προκαλώντας ζημιές στο 
1/3 των περιφερειών της 
χώρας, με εκτιμώμενο κό-
στος 10 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Σε συνέντευξή 
της η υπουργός Κλίματος 
της χώρας Σέρι Ρεχμάν 
δήλωσε ότι «υπάρχουν τό-
σες πολλές απώλειες και 
ζημιές με τόσο μικρές απο-
ζημιώσεις σε χώρες που 
συνέβαλαν τόσο λίγα στο 
παγκόσμιο αποτύπωμα άν-
θρακα, που προφανώς η 
συμφωνία που έγινε μετα-
ξύ του παγκόσμιου Βορρά 
και του παγκόσμιου Νότου 
δεν λειτουργεί», ζητώντας 
αποζημιώσεις και περισσό-
τερη δράση από τις πλού-
σιες χώρες και αφήνοντας 
παράλληλα αιχμές προς τις 
μεγάλες εταιρείες με κέρδη 
«πολύ μεγαλύτερα από το 
ΑΕΠ πολλών χωρών».

Στο ίδιο μήκος κύματος, 
ενόψει της Διάσκεψης για 
το Κλίμα (COP27) που θα 
πραγματοποιηθεί τον Νο-
έμβριο στην Αίγυπτο, η 
Πρώτη Υπουργός της Σκω-
τίας Νίκολα Στάρτζεον τό-
νισε ότι «οι άνθρωποι στον 
παγκόσμιο Νότο και οι ανα-
δυόμενες οικονομίες ήδη 
πληρώνουν το τίμημα της 
κλιματικής αλλαγής κάθε 
μέρα», καλώντας τις ανα-
πτυγμένες χώρες «να ανα-
λάβουν την ηθική ευθύνη 
αντιμετώπισης αυτού του 
ζητήματος».

Διακύβευμα, ωστόσο, δεν 
αποτελεί μόνο η αποκα-
τάσταση της παγκόσμιας 
ηθικής τάξης, αλλά και η 
αποτροπή δημιουργίας άλ-
λης μιας εστίας διεθνών 
αντιπαραθέσεων, με ευρεί-
ες διαστάσειε. Μελέτη που 

δημοσιεύθηκε το 2019 συ-
νέδεσε την κλιματική κρίση 
με ένοπλες συγκρούσεις 
μεταξύ κρατών. Συγκεκρι-
μένα, οι ερευνητές εκτι-
μούν ότι η εντεινόμενη κλι-
ματική αλλαγή είναι πιθανό 
να αυξήσει στο μέλλον τον 
κίνδυνο βίαιων συγκρού-
σεων, υπολογίζοντας ότι η 
κλιματική αλλαγή ή και η 
μεταβλητότητα του κλίμα-
τος μεγιστοποίησε κατά 3% 
έως 20% τον κίνδυνο ένο-
πλων συγκρούσεων τον πε-
ρασμένο αιώνα. Ταυτόχρο-
να, διαπιστώθηκε ότι, εάν 
δεν μειωθούν τα παγκό-
σμια ποσοστά εκπομπών, ο 
κίνδυνος βίας που μπορεί 
να προκληθεί από το κλίμα 
είναι πενταπλάσιος.

Μία ακόμη σημαντική πτυ-
χή αποτελεί το ζήτημα των 
κλιματικών προσφύγων, 
προϊόν του εκτοπισμού 
εξαιτίας ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Υπενθυμίζεται 
ότι το Ινστιτούτο Οικονο-
μικών & Ειρήνης (IEP) έχει 
υπολογίσει ότι, εάν οι φυ-
σικές καταστροφές συνεχί-
σουν να καταγράφουν τους 
ίδιους ρυθμούς με αυτούς 
των τελευταίων δεκαετιών, 
πάνω από 1,2 δισ. άνθρω-
ποι θα έχουν εκτοπιστεί ως 
το 2050.

Η επείγουσα ανάγκη για 
πόρους πιέζει πλέον ασφυ-
κτικά τους διεθνείς οικονο-
μικούς οργανισμούς
Καθώς το κόστος διαχείρι-
σης της πανδημικής κρίσης 
έχει επιβαρύνει τα δημοσιο-
νομικά δεδομένα σε παγκό-
σμιο επίπεδο και οι κεντρι-
κές τράπεζες έχουν αυξήσει 
τα επιτόκιά τους για τον πε-
ριορισμό των πληθωριστι-
κών πιέσεων –με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για το κόστος 
δανεισμού και τη διόγκωση 
του χρέους, ιδιαίτερα για 
ήδη υπερχρεωμένα κράτη, 
οι πόροι που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής αποτε-
λούν τεράστιο «αγκάθι».

Η πίεση προς τους δύο διε-
θνείς οικονομικούς οργανι-
σμούς να ανακατευθύνουν 
πόρους προς την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής αυξάνεται διαρκώς 

με το «μέτωπο» που σχη-
ματίζουν οι αναπτυσσόμε-
νες χώρες να απαιτεί νέες 
προτεραιότητες και πολι-
τικές ΔΝΤ – Παγκόσμιας 
Τράπεζας, με μία ουσιαστι-
κά αναδιάρθρωσή τους. Τα 
νησιά Μπαρμπάντος στην 
Καραϊβική ηγούνται της 
προσπάθειας μικρότερων, 
αναπτυσσόμενων χωρών 
για την εξεύρεση πόρων 
με στόχο την καταπολέμη-
ση των συνεπειών της κλι-
ματικής αλλαγής. Την ίδια 
ώρα, 20 χώρες που είναι 
περισσότερο ευάλωτες στις 
συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής, όπως η υπερθέρ-
μανση του πλανήτη, εξετά-
ζουν το ενδεχόμενο να «πα-
γώσουν» την αποπληρωμή 
των χρεών τους, που ανέρ-
χονται συνολικά σε 685 δισ. 
ευρώ, ώστε να επενδύσουν 
σε κλιματικά πρότζεκτ. Οι 
υπουργοί Οικονομικών των 
κρατών-μελών ενός μπλοκ 
58 αναπτυσσόμενων χω-
ρών (Vulnerable Group of 
Twenty ή, πιο σύντομα, 
V20) εξέδωσαν στις 16 
Οκτωβρίου ανακοινωθέν 
στο πλαίσιο της ετήσιας 
συνόδου ΔΝΤ – Παγκόσμι-
ας Τράπεζας, με το οποίο 
καλούν σε ελάφρυνση χρε-
ών και μεταρρύθμιση της 
αρχιτεκτονικής της παγκό-
σμιας οικονομικής διακυ-
βέρνησης υπογραμμίζοντας 
ότι για τις κλιματικά ευά-
λωτες οικονομίες «οι κλι-
ματικές καταστροφές και 
το χρέος αποτελούν έναν 
φαύλο κύκλο». Η V20 τόνι-
σε μάλιστα ότι οι 58 χώρες 
που την αποτελούν εμφανί-
ζουν αποπληρωμές χρέους 
ύψους τουλάχιστον 435 
δισ. δολαρίων μέσα στην 
επόμενη τετραετία, διάστη-
μα στο οποίο είναι αναγκαί-
ες νέες επενδύσεις.

Οι διαρκείς εκκλήσεις και 
πιέσεις δείχνουν ότι κάτι 
αρχίζει να κινείται σε πο-
λιτικό και θεσμικό επίπεδο, 
αν και ακόμα είναι νωρίς 
για εκτιμήσεις. Το θέμα των 
χρηματοδοτικών αναγκών 
αναδείχθηκε τόσο στην 
πρόσφατη Γενική Συνέλευ-
ση του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών όσο και στην 
ετήσια σύνοδο των θεσμών 
του Μπρέτον Γουντς, λίγο 
διάστημα μετά τις δηλώ-
σεις του επικεφαλής της 
Παγκόσμιας Τράπεζας Ντέ-
ιβιντ Μάλπας, ο οποίος αμ-
φισβήτησε ουσιαστικά ότι η 
κλιματική αλλαγή έχει αν-
θρωπογενή αίτια.

Την προηγούμενη εβδομά-
δα ΗΠΑ, Γερμανία και χώρες 
της G7 κατέθεσαν πρόταση 
στην Παγκόσμια Τράπεζα 
με σειρά μέτρων προς εξέ-
ταση: Η ισχύουσα πολυμε-
ρής αρχιτεκτονική χρημα-
τοδότησης της ανάπτυξης 
«δεν έχει σχεδιαστεί» ώστε 
να αντιμετωπίσει «διασυνο-
ριακές» προκλήσεις, όπως 
η κλιματική αλλαγή και η 
πανδημία, ανέφερε η πρό-
ταση, κάνοντας λόγο για 
«κενά χρηματοδότησης» 
στον κόσμο και υπογραμμί-
ζοντας ότι «ο κόσμος εξε-

λίσσεται, και ο όμιλος της 
Παγκόσμιας Τράπεζας πρέ-
πει να εξελιχθεί μαζί του». 
Παράλληλα, το ΔΝΤ ανα-
κοίνωσε ότι με κονδύλια 
37 δισ. δολαρίων τέθηκε 
σε λειτουργία ο νέος χρη-
ματοδοτικός μηχανισμός 
Ανθεκτικότητας και Βιω-
σιμότητας (Resilience and 
Sustainability Trust) του 
Ταμείου. Πρόκειται για ένα 
αποθεματικό που προορί-
ζεται να στηρίξει χρηματο-
δοτικά τις χώρες χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος 
για την αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, των 
πανδημιών και των «διαρ-
θρωτικών προκλήσεων», 
όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρθηκε.

Η κλιματική κρίση δεν μπο-
ρεί να μπει σε παύση
Η Γενική Διευθύντρια του 
ΔΝΤ δήλωσε, μεταξύ άλ-
λων, στο πλαίσιο του ετή-
σιου συνεδρίου του Τα-
μείου και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας ότι ο κόσμος ζει 
διαδοχικά σοκ και «δεν 
υπάρχει κουμπί παύσης της 
κλιματικής κρίσης ενώ αντι-
μετωπίζουμε τις άλλες κρί-
σεις». Εν μέσω πολλαπλών 
υφιστάμενων κρίσεων, οι 
συνέπειες της κλιματικής 
κρίσης είναι εδώ και έχουν 
άμεσο αντίκτυπο τόσο στη 
διαχείριση των υφιστάμε-
νων ζητημάτων στο παρόν 
όσο και στις προοπτικές σε 
παγκόσμιο, περιφερειακό 
αλλά και εθνικό επίπεδο. 
To ζήτημα των κλιματικών 
αποζημιώσεων αλλά και 
της εξεύρεσης πόρων θα 
είναι από τα σημαντικά ζη-
τήματα που θα συζητηθούν 
στην επερχόμενη πολυα-
ναμενόμενη Σύνοδο για το 
Κλίμα στο Σαρμ ελ Σεΐχ (6-
18 Νοεμβρίου 2022).

Ο δρόμος δεν είναι εύκο-
λος, αφού το ποιος ευ-
θύνεται για την κλιματική 
κρίση –άρα και το ποιος 
θα πληρώσει για την επι-
δείνωση ή τη μη αντιμε-
τώπισή της σε επίπεδο 
χωρών– αποτελεί έναν δι-
σεπίλυτο γρίφο. Θα «πλη-
ρώσει» όλος ο παγκόσμιος 

Βορράς για τις εκπομπές 
CO2 ή μήπως το μερίδιο 
κάθε χώρας θα εξαρτηθεί 
από το ποια εκπέμπει πε-
ρισσότερο; Αυτό είναι ένα 
από τα πολλά ερωτήματα 
που ανακύπτουν, και εδώ 
κρίσιμος είναι ο ρόλος των 
διεθνών οργανισμών ώστε 
να διασφαλιστεί η ομαλό-
τητα της διαδικασίας δια-
πραγμάτευσης. Όμως και 
οι ίδιοι οι οργανισμοί έχουν 
την ευθύνη να προσαρμο-
στούν στα νέα δεδομένα. 
Μιλώντας στο πλαίσιο της 
Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ, η πρωθυπουργός 
των Μπαρμπάντος Μία 
Μότλεϊ απηύθυνε κάλεσμα 
για έναν «νέο διεθνισμό», 
αφού οι θεσμοί του Μπρέ-
τον Γουντς «δεν μπορούν 
πλέον, τον 21ο αιώνα, να 
υπηρετούν τους σκοπούς 
για τους οποίους συστάθη-
καν τον 20ό αιώνα».

Το σίγουρο είναι ότι οι επι-
πτώσεις της κλιματικής κρί-
σης διατρέχουν πλέον το 
σύνολο των πτυχών των 
διεθνών σχέσεων και της 
παγκόσμιας οικονομικής 
διακυβέρνησης. Όσο πιο 
γρήγορα τεθεί σε προτεραι-
ότητα η αντιμετώπιση των 
συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής, τόσο λιγότερο 
επώδυνες επιπτώσεις θα 
υπάρξουν σε επίπεδο διε-
θνών σχέσεων, αλλά και σε 
ανθρωπιστικό, σε επίπεδο 
ανθρώπινων κοινωνιών.

* Η ανάλυση περιλαμβάνε-
ται στο 9ο Δελτίο Διεθνών 
& Ευρωπαϊκών Εξελίξεων 
του Ινστιτούτου Εναλλα-
κτικών Πολιτικών ΕΝΑ, που 
θα δημοσιευθεί στο www.
enainstitute.org

Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι εδώ
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Μάκης Παπαδόπουλος 
«Πρόταση για Ινστιτούτο Τουρισμού και Τμήμα Τουρισμού στο 
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας στην Καβάλα»

Είχα μια ενδιαφέ-
ρουσα και ουσιαστι-
κή συνάντηση με τον 
Υπουργό Τουρισμού 
κ. Βασίλη Κικίλια, στο 
περιθώριο της επίσκε-
ψής του σε Καβάλα 
και Θάσο.

Πέρα από τη διεξοδική 
συζήτηση που κάναμε, 
τον ενημέρωσα για τα 
θέματα του τουρισμού 
που υπάρχουν στον 
Δήμο Καβάλας και στην 
ευρύτερη περιοχή (εναλ-

λακτικός τουρισμός, επι-
μήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, υποδομές, 
προβολή κ.ά.).

Επικεντρώθηκα στην 
πρόταση (την οποία 
έχουμε υποβάλει και σε 

άλλους φορείς) σχετικά 
με το “ζωντάνεμα” του 
Ινστιτούτου Τουρισμού 
που υπάρχει “στα χαρ-
τιά” στο Διεθνές Πανεπι-
στήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) 
με έδρα την Καβάλα, για 
θέματα τουρισμού και 
φιλοξενίας.

Η φιλοσοφία της ίδρυ-
σης του Ινστιτούτου Του-
ρισμού ήταν να βοηθή-
σει όλη την Περιφέρεια 
ΑΜ-Θ και ιδιαίτερα την 
Καβάλα.

Η λειτουργία του θα 
μπορέσει, με την κα-
τάλληλη στελέχωση και 
τον κατάλληλο εξοπλι-
σμό, να δώσει ικανά και 
εκπαιδευμένα στελέχη 
στην αγορά εργασίας, 
αλλά και εξειδικευμέ-
νες μελέτες που θα βο-

ηθήσουν τον τουριστικό 
κλάδο της περιοχής μας 
να αναπτυχθεί προς τις 
σωστές κατευθύνσεις.

Ένα σοβαρό ζήτημα βέ-
βαια που πρέπει να λυ-
θεί αφορά τη θέση του 
Διευθυντή του Ινστιτού-
του: αυτή τη στιγμή είναι 
από τη Θεσσαλονίκη και 
όχι από την Καβάλα. Για-
τί αυτή η επιλογή; Δεν 
έχουμε εμείς καθηγητές 
στο ΔΙΠΑΕ που μπορούν 
να αναλάβουν τη θέση 
και να κάνουν δουλειά;

Επιπλέον, έθεσα εκ νέου 
το αίτημα για ίδρυση 
Τμήματος Τουρισμού 
στον κόμβο του ΔΙΠΑΕ 
στην Καβάλα, που θα 
αναβαθμίσει την ποιό-
τητα και τις δεξιότητες 
του προσωπικού και των 

στελεχών των τουριστι-
κών επιχειρήσεων στην 
περιοχή μας.

Εύχομαι πάντως τα πολύ 
σοβαρά προβλήματα του 
Τουριστικού Κλάδου του 
τόπου μας να τα έθεσε 
στη σύσκεψη που έκανε 
ο Δήμαρχος Καβάλας με 
τον Υπουργό Τουρισμού, 
και αναμένουμε να μας 
ενημερώσει για τις απα-
ντήσεις που έλαβε.

Θέλω όμως να ευχα-
ριστήσω ειλικρινά τον 
Υπουργό Τουρισμού κ. 
Βασίλη Κικίλια για τη 
συνεργασία που είχα-
με, αλλά κυρίως για την 
αποφασιστικότητα και 
βούληση που έδειξε να 
προωθήσει τα ζητήματα 
που του έθεσα!

Απαγόρευση αλιείας από τη στεριά και πάνω από σκάφη στο 
λιμάνι της Καβάλας. Από πού και πότε επιτρέπεται

Την απαγόρευση κάθε 
μορφή αλιείας από τη 
στεριά και πάνω από 

πλοία-σκάφη, με οποιο-
δήποτε αλιευτικό ερ-
γαλείο στο μεγαλύτερο 
μέρος του λιμανιού της 

Καβάλας «Απόστολος 
Παύλος» αποφάσισε το 
Κεντρικό Λιμεναρχείο 
της Καβάλας.

Η απαγόρευση αλιείας 
ισχύει από τις θέσεις 1 
έως 9, όπως αυτές εμ-
φανίζονται στον παρα-
κάτω χάρτη.

Περιοχή όπου επιτρέπε-
ται η ερασιτεχνική αλιεία, 
με πετονιά ή καλάμι από 
την ξηρά από το κεντρι-
κό λιμάνι της Καβάλας 
«Απόστολος Παύλος» 
καθορίζεται ο χώρος με-
ταξύ της αποβάθρας Νο1 
και Νο3 μπροστά από το 
Τελωνείο της Καβάλας, 
όπως αυτός εμφανίζεται 
στον παρακάτω χάρτη 
(θέσεις 6 έως 7) και μό-
νον στην περίπτωση που 
ο χώρος δε χρησιμοποι-
είται για τον ελλιμενισμό 

σκαφών, χωρίς την είσο-
δο Ε.Ι.Χ. οχημάτων και 
δικύκλων και απαγορεύ-
εται καθολικά στις περι-
πτώσεις κατάπλου κρου-
αζιερόπλοιων και λήψης 
ειδικών μέτρων από τη 
Λιμενική Αρχή.

Ο Οργανισμός Λιμένα 
Καβάλας ΑΕ είναι υπεύ-
θυνος για την καθαριότη-
τα του περιγραφόμενου 
χώρου και σε συνεννόη-
ση με το Λιμεναρχείο θα 
προβεί στην τοποθέτηση 
σχετικών απαγορευτικών 
πινακίδων στη χερσαία 
ζώνη του λιμανιού της 
Καβάλας για την πληρο-
φόρηση του κοινού.

Οι παραβάτες της από-
φασης αυτής, η ισχύς 
της οποίας αρχίζει από 
την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 
2022 ανεξάρτητα από 
τις συντρέχουσες ποινι-
κές ή αστικές ευθύνες 
κατά την ισχύουσα νομο-
θεσία, υπόκεινται και στις 
διοικητικές κυρώσεις, οι 
οποίες επιβάλλονται από 
την οικεία Λιμενική Αρχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 
157 του Ν.Δ. 187/73 
(ΦΕΚ 261 Α), όπως αυτό 
ισχύει σήμερα για παρά-
βαση του άρθρου 296 
του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένα Καβάλας (ΦΕΚ 
262Β/78).

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικών συλλόγων στην Καβάλα
Συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας και πορεία 
πραγματοποίησαν το 
απόγευμα της Δευτέ-
ρας φοιτητικοί σύλ-
λογοι από το ΔΙΠΑΕ 
Καβάλας.

Όπως τόνισε εκπρόσω-
πος τους στο enanews.
gr τα προβλήματα των 
φοιτητών είναι μεγάλα, 
όπως για παράδειγμα 
το θέμα της σίτισης των 
φοιτητών, ενώ ο ίδιος 
αναφέρθηκε και στην 

άσχημη κατάσταση που 
επικρατεί στις φοιτητικές 
εστίες.
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110 χρόνια από την απελευθέρωση της Ελευθερούπολης
Το πρωί της Κυριακής 
23 Οκτωβρίου 2022 
πραγματοποιήθηκαν οι 
εκδηλώσεις για τα 110 
χρόνια από την απελευ-
θέρωση του Παγγαιου 
απο τον Οθωμανικό ζυγό 
παρουσία του ΥΕΘΑ Νί-
κου Παναγιωτόπουλου 
βουλευτών της Π.Ε. Κα-
βάλας και των αρχών 
του τόπου.

Άλλαξε η απόφαση για την απαγόρευση της ερασιτεχνικής 
αλιείας στο λιμάνι Ελευθερών. Σε ποιες περιοχές πλέον 
επιτρέπεται [χάρτης]

Από ποια σημεία της 
χερσαίας ζώνης του 
λιμανιού του Δήμου 
Παγγαίου μπορούν οι 
αλιείς να ασκήσουν το 
αγαπημένο τους χόμπι 
και σε ποια απαγορεύ-
εται-Η απόφαση του 
Λιμεναρχείου Καβά-
λας

Την απαγόρευση κάθε 
μορφή αλιείας από τη 
στεριά και πάνω από 
πλοία-σκάφη, με οποιο-
δήποτε αλιευτικό εργα-
λείο από καθορισμένα 
σημεία του λιμανιού των 
Ελευθερών του Δήμου 
Παγγαίου αποφάσισε το 
Κεντρικό Λιμεναρχείο 
της Καβάλας, τροποποι-
ώντας την αρχική του 
απόφαση όσον αφορά 
στις περιοχές της απαγό-
ρευσης.

Ειδικότερα, με απόφαση 
του Λιμενάρχη Καβάλας 
τροποποιείται η απόφα-
ση για την απαγόρευ-
ση αλιείας στη χερσαία 
ζώνη του λιμανιού των 
Ελευθερών με την αντι-
κατάσταση των παρα-
γράφων 1 και 2 ως εξής:

1. Την απαγόρευση κάθε 
μορφή αλιείας από τη 
στεριά και πάνω από 
πλοία-σκάφη, με οποιο-
δήποτε αλιευτικό εργα-
λείο, στη χερσαία ζώνη 
του λιμένα Ελευθερών 
και συγκεκριμένα στις 
θέσεις, όπως ορίζονται 
παρακάτω:

• Στον ανατολικό προ-
βλήτα (Εγκαταστά-
σεις Αθηναϊκής Χαρ-
τοποιίας “SOFTEX”), 

θέσεις 1 έως 3 και 
5 έως 6, όπως αυ-
τές εμφανίζονται στο 
παρακάτω παράρτη-
μα

• Στον δυτικό προβλή-
τα (Προβλήτα πρόσ-
δεσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοί-
ων), θέσεις 7 έως 8, 
όπως αυτές εμφανί-
ζονται στο παρακά-
τω παράρτημα

• Στη θέση 8 στον 
δυτικό προβλήτα, 
όπου βρίσκεται η 
νηοδόχος που χρη-
σιμοποιείται για την 
ανέλκυση σκαφών, 
όπως αυτή εμφανί-
ζεται στο παρακάτω 
παράρτημα

• Στον δυτικό προβλή-
τα (Προβλήτα πρόσ-
δεσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοί-
ων), θέσεις 9 έως 
10, όπως αυτές εμ-
φανίζονται στο πα-
ρακάτω παράρτημα

2. Περιοχή όπου επι-
τρέπεται η ερασιτεχνική 
αλιεία με πετονιά-καλάμι 
από την ξηρά, καθορίζε-
ται:

• στον ανατολικό προ-
βλήτα στο χώρο με-
ταξύ των θέσεων 3 
έως 5 όπως αυτός 
εμφανίζεται στο πα-
ρακάτω παράρτημα

• στον παράλιο χώρο 
μεταξύ των δύο προ-
βλητών, όπως αυτός 
εμφανίζεται στο πα-
ρακάτω παράρτημα 
(θέσεις 6 έως 7)

• στον δυτικό προβλή-
τα στο χώρο μεταξύ 
των θέσεων 8 έως 9 
όπως αυτός εμφανί-
ζεται στο παρακάτω 

παράρτημα

Υπενθυμίζεται ότι η απα-
γόρευση κάθε μορφής 
αλιείας από τη στεριά και 
πάνω από πλοία-σκάφη, 
με οποιοδήποτε αλιευτι-
κό εργαλείο, στη χερσαία 
ζώνη του λιμανιού των 
Ελευθερών στον Δήμο 
Παγγαίου είχε οριστεί 
από τις αρχές Σεπτεμβρί-
ου [διαβάστε εδώ]. Στον 

παρακάτω χάρτη μπορεί-
τε να δείτε σε ποιες πε-
ριοχές του λιμανιού είχε 
απαγορευτεί, αλλά πλέον 
επιτρέπεται το ψάρεμα, 
μετά από τη σχετική τρο-
ποποίηση της απόφασης, 
για την οποία συνέδραμε 
και το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Παγγαίου.
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Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ διοργανωσε την εκδήλωση «BRIDGES» 
στην Ελλάδα στα πλαίσια του έργου με ακρώνυμο 
«BRIDGES»

O ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΥ 
https://dimosnestou.
gov.gr/ ως επικεφαλής 
εταίρος του έργου με 
ακρώνυμο „BRIDGES 
και τίτλο «BRIDGES 
OF TRADE» (BSB-861) 
https://bridgesoftrade.
net/ το οποίο χρημα-
τοδοτείται μέσω του 
Προγράμματος ENI 
CBC Black Sea Basin 
Programme 2014-2020 
https://blacksea-cbc.
net/ υλοποιησε , 22 
Οκτωβρίου 2022 και ,  
21 Οκτωβρίου 2022 τη 
δράση με τίτλο «Διορ-
γάνωση της εκδήλωσης 
BRIDGES στην Ελλάδα” 
διοργανώνοντας την εκ-
δήλωση “BRIDGES” στο 
κτίριο του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού 
– ΔΗΜΗΤΡΑ Καβάλας 
ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώ-
ην Κ.Ε.Γ.Ε.), διεύθυνση: 
οδός Νέας Ιωνίας, Τ.Κ. 
642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 
(ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ).

               Η διήμερη 
εκδήλωση "BRIDGES" 
του  ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 
είχε στόχο να συμβάλλει 
στη διασύνδεση επιλέ-
ξιμων ΜμΕ στον αγρο-
διατροφικό τομέα από 
τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ και 
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑ-
ΣΟΥ (NUTS ΙΙΙ EL 515 
THASOS, KAVALA) με 
αντίστοιχους φορείς από 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, 
ΜΟΛΔΑΒΙΑ και ΤΟΥΡ-
ΚΙΑ. Οι επιλέξιμες ΜμΕ 
στον αγροδιατροφικό 
τομέα από τον ΔΗΜΟ 
ΝΕΣΤΟΥ και Π.Ε. ΚΑ-
ΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ συνα-
ντιούνται σε προκαθο-
ρισμένες, εμπιστευτικές 
συναντήσεις 30 λεπτών 
με αντίστοιχες ΜμΕ απο 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, 
ΜΟΛΔΑΒΙΑ και ΤΟΥΡΚΙΑ 
με στόχο  να εντοπίσουν 
δυνατότητες συνεργασί-
ας τους μεταξύ συνερ-
γατών και πωλητών από 
διαφορετικές χώρες. Η 
δράση με τίτλο «Διορ-
γάνωση της εκδήλωσης 
BRIDGES στην Ελλάδα” 
περιλαμβάνει επίσης 
Τροφοδοσία Συμμετεχό-
ντων,  Εκδήλωση λήξης 
(κοκτέιλ),  Σετ συμμετε-

χόντων, Τοπική προβολή, 
Διοργάνωση εκδήλω-
σης και Διαμονή ξένων 
αντιπροσώπων (αγορα-
στών). Στις δράσεις του 
έργου «BRIDGES” όλες 
οι επιλέξιμες ΜμΕ από 
τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ και 
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 
είναι προσκεκλημένες να 
συμμετέχουν. Ο ΔΗΜΟΣ 
ΝΕΣΤΟΥ ως εταίρος 
υποδοχής και επικεφα-
λής εταίρος στο έργο με 
ακρώνυμο „BRIDGES»  
παραχωρησε , 22/10 και 
, 21/10 σε όλους τους 
εταίρους του έργου με 
ακρώνυμο „BRIDGES» 
και στις ΜμΕ οι οποίες 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
δωρεάν μετακίνηση (με 
λεωφορείο του ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΥ) σε όλη την  
αγροτική περιοχή μας, 
με στόχο να γνωρίσουν 
από κοντά οι εταίροι και 
οι ΜμΕ από τις χώρες 
της Λεκάνης της Μαύρης 
θάλασσας την αγροτι-
κή περιοχή του ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΥ και της Π.Ε. ΚΑ-
ΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ, όπως 
και τις αγροτικές εγκα-
ταστάσεις στην περιοχή 
μας με στόχο ανάπτυξη 
καινούργιων συνεργασι-
ών. Οι ΜμΕ και οι εταίροι 
του έργου από ΡΟΥΜΑ-
ΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΜΟΛ-
ΔΑΒΙΑ και ΤΟΥΡΚΙΑ με 
συνοδεία και δωρεάν με-
τακίνηση από τον ΔΗΜΟ 
ΝΕΣΤΟΥ, είχαν την μονα-
δική ευκαιρία να ξεναγή-
θηκαν στις 21/10/2022 
στις εγκαταστάσεις της 
ΜμΕ ΓΚΟΥΣΤΕΡΑ Α.Ε. 
(κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥ-
ΤΣΙΓΚΑΣ) από την πε-
ριοχή του ΔΗΜΟΥ ΝΕ-
ΣΤΟΥ και γνώρισαν από 
κοντά την παραγωγή 
και τη διατήρηση συγκε-
κριμένων αγροδιατρο-
φικών προϊόντων της 
περιοχής μας (ακτινίδιο, 
σπαράγγι κτλ). Ο εταί-
ρος Ένωση Διασυνορια-
κής Συνεργασίας "Κάτω 
Δούναβης Ευρωπερι-
φέρεια" (ΡΟΥΜΑΝΙΑ), 
κυρία Oana Prajinariu 
(Project Coordintor) και 
όλοι οι εκπρόσωποι ΜμΕ 
από την περιοχή Galati 
(ΡΟΥΜΑΝΙΑ) που επι-
σκέφθηκαν την περιοχή 

μας, πραγματοποίησαν 
στις 22/10/2022 επίσκε-
ψη στον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ 
και είχαν μια πολύ δημι-
ουργική συζήτηση με τον 
κύριο Δήμαρχο ΣΑΒΒΑ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ αναφορικά 
με την κοινή υλοποίη-
ση του έργου με ακρώ-
νυμο „BRIDGES» στα 
πλαίσια του Προγράμ-
ματος ENICBC Black 
Sea Basin Programme 
2014-2020, την υλοποί-
ηση δράσεων στα πλαί-
σια του Προγράμματος 
LEADER 2014-2022 
και αναφορικά με μελ-
λοντικές δυνατότητες 
συνεργασίας στα πλαί-
σια χρηματοδοτούμενων 
έργων κατά την επόμενη 
Προγραμματική περί-
οδο 2021-2027. Όλοι 

οι 5 εταίροι του έργου 
«BRIDGES»: Ένωση Δια-
συνοριακής Συνεργασίας 
"Κάτω Δούναβης Ευρω-
περιφέρεια" (ΡΟΥΜΑ-
ΝΙΑ), Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο 
της Δημοκρατίας της Αρ-
μενίας (ΑΡΜΕΝΙΑ), Δη-
μαρχείο του Δήμου Balti 
(ΜΟΛΔAΒΙΑ) και Επαρ-
χεία Catalca (ΤΟΥΡΚΙΑ) 
θα οργανώσουν 1 εκ-
δήλωση "BRIDGES" και 
θα συμμετάσχουν στις 
εκδηλώσεις των άλλων 
εταίρων. Ο ΔΗΜΟΣ  ΝΕ-
ΣΤΟΥ θα ήθελε να ευ-
χαριστήσει στον εταίρο 
μας Επαρχία Catalca 
(ΤΟΥΡΚΙΑ), για τη φιλο-
ξενία των ΜμΕ από την 
Ελλάδα κατά την 1η εκ-
δήλωση "BRIDGES" στη 
Κων/πολη (9-10 Σεπ 
2022). Επιπροσθέτως, 
οι ενδιαφερόμενες Μμε 
από την περιοχή μας θα 
μετέχουν στις εκδηλώ-
σεις «BRIDGES» των άλ-
λων εταίρων μας στην 
Αρμενία (8-9 Νοεμβρίου 
2022) και στη Μολδα-
βία (24-25  Νοεμβρίου 
2022).

Οι εκδηλώσεις 
«BRIDGES» μέσω της 
συγχρηματοδότησης 
της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στοχεύουν να προ-
σφέρουν δυνατότητα 
διασύνδεσης ΜμΕ αγο-
ραστών και πωλητών 

αγροδιατροφικών προ-
ϊόντων από 5 χώρες 
στη Λεκάνη της Μαύρης 
Θάλασσας που μετέχουν 
στο έργο «BRIDGES» 
https://bridgesoftrade.
net/ ΕΛΛΑΔΑ, ΡΟΥΜΑ-
ΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΜΟΛ-
ΔΑΒΙΑ και ΤΟΥΡΚΙΑ, 
διασφαλίζοντας βιωσι-
μότητα και δυνατότητα 
μεταφοράς τεχνογωσίας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

21 Οκτ 2022 (Παρα-
σκευή, 9:30-17:00)

Εγγαφές συμμετοχόντων
Yποδοχή, παρουσίαση 
του έργου και επίσκεψη 
πάγκων ΜμΕ
Συναντήσεις B2B Ελ-
λήνων και ξένων ΜμΕ 
(εξ αποστάσεως διερμη-
νεία)*
Γεύμα συμμετοχόντων 
στο εστιατόριο «ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑ” (ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ)
Μεταφορά στις εγκα-
ταστάσεις της Ελληνική 
ΜμΕ «Γκουστέρα» A.E. 
του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Eπίσκεψη στην Ελληνική 
ΜμΕ «Γκουστέρα» A.E. 
του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ, 
διεύθυνση: Ο.Τ. 21 
ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, 64200 
Καβάλα

22 Οκτ 2022 (Σάββα-
το, 09:30-22:00)

Εγγαφές συμμετοχόντων

Ομιλία υπεύθυνου έργου, 
Κα Αιμιλία Doncheva-
Τζιβανοπούλου
Συναντήσεις B2B Ελ-
λήνων και ξένων ΜμΕ 
(εξ αποστάσεως διερμη-
νεία)*
Γεύμα συμμετοχόντων 
στο εστιατόριο «ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑ” (ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ)
Επίσκεψη σε αγροτικές 
εγκαταστάσεις της περι-
οχής
Εκδήλωση κλεισίματος 
(κοκτέιλ) στο εστιατόριο 
«ΠΑΡΟΥΣΙΑ” (ΧΡΥΣΟΥ-
ΠΟΛΗ)
Στοιχεία επικοινωνίας 
για επιπλέον πληροφο-
ρίες:

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ www.
dimosnestou.gov.gr , 
τηλ.: +30 25913 50 102, 
103, 195 Κα Emiliya 
Doncheva

Project Web-site: 
www.bridgesoftrade.
net, Facebook: https://
www.facebook.com/
BridgesofTrade

Twitter: https://twitter.
com/BRIDGESOFTRADE

Youtube: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
channel/UCgYNkxWdF_
mSBCe72lTB16g
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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.

Μαρτυρίες ..ζωής
Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Το έπος του ’40 και τα μετόπισθεν

Σήμερα θα συνεχίσω τα 
δημοσιεύματα που έχουν 
σχέση με την επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου 1940. 
Θα αναφερθώ σε ιστορι-
κά γεγονότα των μηνών 
που εξελίχθηκε ο πόλεμος, 
εκείνος στα βουνά της Πίν-
δου και θα  μεταφερθούμε 
νοερά στα .. μετόπισθεν 
μέσα από τις μαρτυρίες 
παλιών Καβαλιωτών , που 
τότε ήταν σε σχετική νεαρή 
ηλικία και μου τις μετέφε-
ραν πριν πολλά χρόνια.  

Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

   Σε λίγες μόνο μέρες, οι 
εισβολείς εκδιώχθηκαν 
από το ελληνικό έδαφος 
και είναι σημαντικό το 
γεγονός ότι η απώθησή 
τους, έγινε κατά βάση από 
επιστρατευμένες κυρίως 
δυνάμεις, με ανεπαρκή 
μεταφορικά μέσα και εφο-
διασμό, αλλά με τη συν-
δρομή των χωρικών της 
Μακεδονίας και της Ηπεί-
ρου, που έσπευσαν στο 
εθνικό προσκλητήριο και 
έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο 
στον ανεφοδιασμό.
    Για να κάμψουν το ηθι-

κό του ελληνικού λαού, οι 
Ιταλοί άρχισαν τον βομ-
βαρδισμό ελληνικών πό-
λεων. Στις 1 και 2 Νοεμ-
βρίου, βομβαρδίστηκαν η 
Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, 
η Κόρινθος, η Λάρισα και 
η Πάτρα, χωρίς σοβαρές 
ζημίες αλλά με αρκετούς 
νεκρούς. 

Η ελληνική αντεπίθεση στο 
μέτωπο, άρχισε στις 14 
Νοεμβρίου και γρήγορα οι 
δυνάμεις μας διέρρηξαν 
την ιταλική αμυντική γραμ-
μή και στις 22 Νοεμβρίου 
οι Έλληνες στρατιώτες ει-
σέρχονταν στην Κορυτσά, 
που την είχαν εγκαταλείψει 
οι Ιταλοί, μαζί με άφθονη 
λεία πολέμου, ιδιαίτερα 
σε πυρομαχικά και υγει-
ονομικό υλικό, ενώ πάνω 
από 1.000 Ιταλοί στρα-
τιώτες είχαν συλληφθεί 
αιχμάλωτοι. Η προέλαση 
συνεχίστηκε αργά αλλά 
αποφασιστικά και στις 6 
Δεκεμβρίου, ο ελληνικός 
στρατός καταλάμβανε το 
λιμάνι των Αγίων Σαράντα.
Οι Ελληνικές νίκες, προ-
κάλεσαν κρίση στους κόλ-
πους της ιταλικής κυβέρ-
νησης, ενώ ο Μουσολίνι 
προσπάθησε να επιρρίψει 
στη στρατιωτική ηγεσία 
την ευθύνη της αποτυχίας.
Οι φασίστες επιδρομείς 
πίστευαν ότι η εκστρα-
τεία τους στην Ελλάδα θα 
αποτελούσε μια θεαματική 
επίδειξη κεραυνοβόλου 
πολέμου. Η ηρωική όμως 

αντίσταση του ελληνικού 
στρατού, ανέτρεψε πλή-
ρως τα σχέδιά τους.
Κατά τη δεύτερη φάση του 
Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
(14 Νοεμβρίου-28 Δεκεμ-
βρίου 1940), ο ελληνικός 
στρατός πήρε στα χέρια 
του την πρωτοβουλία, πέ-
ρασε σε ορμητική αντεπί-
θεση, πέταξε τους επιδρο-

μείς έξω από τα ελληνικά 
εδάφη και τους καταδίωξε 
μέσα στο αλβανικό έδα-
φος, κατατροπώνοντας 
τους.

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΧΩΡΙΑ

“Ακόμα και αυτοί που ήταν 
φυλακισμένοι από τον 
Μεταξά , κυρίως κομμου-
νιστές προσφέρθηκαν να 
πάνε  πολεμήσουνε. Ήτανε 
της Αριστεράς οι άνθρω-
ποι, αλλά ο Μεταξάς τους 
το αρνήθηκε.. κι όταν αρ-
γότερα απελευθερώθη-
καν, δε ξέρω πώς, με ποιο 
τρόπο φύγανε και αυτοί 
πήγανε να πολεμήσουνε…” 
μου είχε πει αείμνηστος 
Καβαλιώτης αγωνιστής 
της αριστεράς και συνέχι-
σε .. “Κανένας δεν έμεινε 
έξω από αυτόν τον πόλε-
μο. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος 
σύσσωμος - και με τον εν-
θουσιασμό που φεύγανε οι 
φαντάροι μας, τα παιδιά 
αυτά - έδινε και όλες αυτές 
τις νίκες”.  Οι μαρτυρίες 
συνεχίζονται… “Κι όταν άρ-
χισε η οπισθοχώρηση και 
όλοι αυτοί οι βομβαρδι-
σμοί που γινόντουσαν εκεί 
απάνω στο μέτωπο, βέβαια 
εδώ δεν είχαμε βομβαρδι-
σμούς, κάποια φορά χτύ-
πησε η σειρήνα για ένα αε-
ροπλάνο …και τρέξαμε στα 
καταφύγια..

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ 
ΑΓΩΝΑ

Κανένας ανθρώπινος νους 
δεν μπορεί να συλλάβει 
τον τρόπο που ανταπο-
κρίθηκαν και οι Ελληνίδες 
του ‘40 στο κάλεσμα της 
πατρίδας, οι μανάδες, οι 
σύζυγοι, οι νοικοκυρές, 
βρήκαν την δύναμη μέσα 
απ’ την φλόγα της αγά-
πης τους για την πατρίδα, 
να βάλουν την δική τους 
σφραγίδα στο έπος του 
‘40.
Στα μετόπισθεν οι γυναί-
κες αντικαθιστούσαν τους 
άντρες, που είχαν επιστρα-
τευθεί και ταυτόχρονα 
έπλεκαν μέρα και νύχτα τα 
μάλλινα για τους στρατιώ-
τες. Πολλά νεαρά κορίτσια 
γράφτηκαν  εθελόντριες 
στον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό, έγιναν νοσοκόμες 
κι έδωσαν τη δική τους 
μάχη φροντίζοντας τους 
τραυματίες του μετώπου. 
Οι Ηπειρώτισσες κι οι γυ-
ναίκες της Δυτικής Μακε-
δονίας, που βρίσκονταν 
κοντά στην πρώτη γραμ-
μή, μετέφεραν στις πλά-
τες τους πολεμοφόδια και 
τρόφιμα για τους στρατι-
ώτες μέσα στα χιόνια, στα 
δύσβατα μονοπάτια των 
κακοτράχαλων βουνών, 
εκεί που τα ζώα αρνούνταν 
να προχωρήσουν, αναλάμ-
βαναν εκείνες αλύγιστες, 
βουβές, μ’ αδάμαστη θέλη-
ση κι ηρωική αυτοθυσία.  
Οι γυναίκες των πόλεων 
ανέλαβαν την φροντίδα 

και την προφύλαξη των 
αντρών από τα κρυοπα-
γήματα.  Αυτό συνέβη και 
στην Καβάλα όπου το κτί-
ριο , που είχε αναγείρει η 
Φιλόπτωχος Αδελφότητα 
Κυριών Καβάλας για Γη-
ροκομείο μετετράπη σε 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
από τις πρώτες ημέρες 
του αγώνα . Οι Ελληνίδες 
νοσοκόμες δούλεψαν με 
ηρωισμό κι αυταπάρνη-
ση και πολλές έπεσαν την 
ώρα του καθήκοντος κατά 
την διάρκεια των βομβαρ-
δισμών νοσοκομείων και 
των πλοίων που μετέφε-
ραν τραυματίες. Πολλές 
γυναίκες επίσης, έδωσαν 
χρήματα και κοσμήμα-
τα για να βοηθήσουν τον 
αγώνα του Ελληνικού 
στρατού. Στις εφημερίδες 
της εποχής ανακοινωνόταν 
τα ονόματα των γυναικών 
και οικογενειών που έδι-
ναν για τον Εθνικό αγώνα 
τα τιμαλφή τους . Είναι γε-
γονός αναμφισβήτητο πως 
οι Ελληνίδες πολέμησαν 
σαν αντάξιες κόρες των 
προγόνων τους, για την 
Ελλάδα την Τιμή και την 
Ελευθερία.

Η ..ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Τελευταία αφήνω την μαρ-
τυρία της συχωρεμένης πια 
γιαγιάς μου ,που πριν πολ-
λά χρόνια μου περιέγραφε 
τον πόλεμο και κυρίως την 
σκληρή κατοχή που ακο-
λούθησε.. “..Όταν τέλειωσε 
ο πόλεμος , αφού επενέ-
βησαν οι Γερμανοί, έγινε η 
συνθηκολόγηση την έκανε 
ο Τσολάκογλου με τους 
Γερμανούς και όλος αυτός 
ο στρατός ο νικηφόρος 
που με τόσο ενθουσιασμό 
έφυγε και τόσες νίκες προ-
σέφερε, έμεινε ελεύθερος, 
.. όπως μπορούσε να γυ-
ρίσει πίσω. Τους αφήσαν 
τους ανθρώπους έτσι.. 
Πρέπει να πω ότι η ψείρα 
ήταν μεγάλο κακό που εί-
χανε οι στρατιώτες μας. Οι 
χλαίνες τους ήταν γεμά-
τες ψείρες, οι κουβέρτες 
τους γεμάτες ψείρες. Τα-

λαιπωρήθηκαν να έρθουν 
με τα πόδια, όσοι ήρθανε 
και όπως ήρθανε. Όταν 
έρχονταν στην Καβάλα 
δεν τους γνωρίζαμε, ρού-
χα κουρέλια που τους τα 
έδωσαν χωρικοί από τα 
χωριά που περνούσαν , 
αφού είχαν αναγκαστεί να 
βγάλουν και να .. πετάξουν 
την στολή του στρατιώτη.. 
Γένια πολλά.. πρόσωπα 
αλλαγμένα και βέβαια όλοι 
αδυνατισμένοι.. Τον άνδρα 
μου δυσκολεύτηκα να τον 
γνωρίσω , όταν γύρισε .. 
Εβδομάδες περιμέναμε με 
αγωνία. Όταν έρχονταν 
κάποιος τον ρωτούσαμε 
για τον δικό μας άνθρωπο.. 
Κάποιοι δεν γύρισαν.. Μετά 
άρχισαν τα άλλα μαρτύρια 
αυτά της πείνας και της κα-
τοχής..”.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕ-
ΤΕΙΟΥ

Αναμφισβήτητα η “28η 
Οκτωβρίου 1940”  απο-
τελεί, κάθε χρόνο,  ημέ-
ρα μνήμης και τιμής για 
όλους τους Έλληνες και 
τις Ελληνίδες. Αποτελεί 
την επιβεβαίωση της 
αδάμαστης θέλησης, 
της υπερηφάνειας, της 
αστείρευτης ψυχικής 
αντοχής και του μεγα-
λείου του Έλληνα. Εί-
ναι η ζωντανή απόδει-
ξη ότι εμείς οι Έλληνες 
όταν είμαστε ενωμένοι 
μπορούμε να νικήσουμε 
κάθε δυσκολία.
Σήμερα, περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά, 

έχουμε την αδήριτη 
ανάγκη και το ιερό κα-
θήκον να σταθούμε 
αντάξιοι απέναντι στην 
Ιστορία μας. 
Σήμερα, όπου δεχόμα-
στε συνεχείς απειλές 
από την γείτονα χώρο 
σήμερα όπου δοκιμαζό-
μαστε από μια πρωτό-
γνωρη ενεργειακή και 
οικονομική κρίση όπου 
χιλιάδες συμπολίτες 
μας δίνουν το δικό τους 
καθημερινό αγώνα για 
επιβίωση, οφείλουμε να 
αξιοποιήσουμε την πα-
ρακαταθήκη των ηρώων 
του ’40 και να αναγά-
γουμε την Ενότητα την 
σύμπνοια, την ομοψυχία 
και την αλληλεγγύη σε 
θεμελιώδεις αρχές της 
κοινωνίας μας.
Οι Έλληνες είμαστε ένας 
περήφανος λαός. 

Ο διαχρονικός εορτα-
σμός της επετείου του 
ΟΧΙ ας αποτελεί την 
αφετηρία για την κοι-
νωνική και εθνική μας 
ανάταση.
Με σεβασμό αποτίνου-
με , ελάχιστο φόρο τι-
μής και ευγνωμοσύνης 
στους νεκρούς ήρωες 
και ας ατενίσουμε το 
μέλλον με αισιοδοξία, 
ελπίδα και προοπτική.
Στις φωτογραφίες η Κα-
βάλα το 1940.

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

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

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

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

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

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

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

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

γ) Σε περίπτωση ακι-

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

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

Προτείνουμε:

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

Κοινή επιστολή για τα νέα δρομολόγια Καβάλας-Πρίνου

Επίσκεψη του Υπουργού 
Τουρισμού Βασίλη Κικί-
λια στο νησί και συνά-
ντηση με τον Δήμαρχο 
Λευτέρη Κυριακίδη και 
παράγοντες του τουρι-
σμού

Επίσκεψη στη Θάσο πραγ-
ματοποίησε τη Δευτέρα 24 
Οκτωβρίου 2022, ο Υπουρ-
γός Τουρισμού Βασίλης 
Κικίλιας, στην οποία συ-
ζητήθηκαν αναλυτικά ζη-
τήματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Τουρισμού που 
αφορούν το νησί αλλά και 
ειδικότερα ζητήματα που 
απασχολούν τον Τουριστι-
κό Τομέα στη Θάσο και την 
περαιτέρω ανάπτυξή του.

Στις 12.00 ο Υπουργός 
συναντήθηκε με τον Δή-
μαρχο Θάσου Λευτέρη 
Κυριακίδη στο Γραφείο 
του, παρουσία του Αντι-
δημάρχου Τουρισμού  
Δημήτριου Μαριού, του 
Προέδρου του Δημο-
τικού Συμβουλίου  Δη-
μητρίου Πιπίνη και του 
Προέδρου του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου 
Θάσου Δημητρίου Μα-
νίτσα, ενώ στην συνά-
ντηση παρευρέθηκαν 
οι Βουλευτές Καβάλας 
Γιάννης Πασχαλίδης και 
ο Μακάριος Λαζαρίδης, 

η Θεματική Αντιπεριφε-
ρειάρχης Διεθνών Σχέ-
σεων και Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων της Πε-
ριφέρειας ΑΜΘ Μαρία 
Πολυμέρου και ο Πρό-
εδρος του Συνδέσμου 
Ξενοδόχων Ν. Καβάλας 
Αντώνης Μιτζάλης.

Στις 13.00 κατόπιν σχε-
τικής πρόσκλησης του 
Δημάρχου Θάσου, πραγ-
ματοποιήθηκε ευρεία 
σύσκεψη φορέων της 
Θάσου στο Κτήριο του 
Καλογερικού στη Θάσο, 
παρουσία του κ. Υπουρ-
γού και στελεχών του 

Υπουργείου.

Στη σύσκεψη συμμετεί-
χαν ο Δήμαρχος Θάσου, 
ο αρμόδιος Αντιδήμαρ-
χος Τουρισμού, ο Προ-
έδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο Προέδρος 
του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Θάσου, ο Πρό-
εδρος της ΔΕΥΑΘ, Βου-
λευτές της Καβάλας, η 
Θεματική Αντιπεριφερει-
άρχης της ΠΑΜΘ, ο Πρό-
εδρος του Οργανισμού 
Τουρισμού Θάσου και 
της Ένωσης Ξενοδόχων 
Θάσου Πάρις Παρασχού-
δης, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ξενοδόχων 
Ν. Καβάλας, ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Ενοι-
κιαζόμενων Δωματίων 
ΑΜΘ Ιωάννης Μαρκια-

νός, λοιποί εκπρόσωποι 
επαγγελματικών οργα-
νώσεων του τουριστικού 
τομέα, του μελισσοκομι-
κού συνεταιρισμού, των 
ελαιουργικών συνεταιρι-
σμών, των ναυτιλιακών 
εταιρειών και τοπικών 
φορέων (Αστυνομία, Λι-
μενικό, Κέντρο Υγείας).

Κατά την ευρεία σύσκε-
ψη τέθηκαν από τους 
συμμετέχοντες τα ζητή-
ματα που απασχολούν 
τους φορείς του τουρι-
στικού τομέα στη Θάσο 
αλλά και τις προκλήσεις 
που καλούνται να αντι-
μετωπίσουν στο μέλλον 
το Υπουργείο, η τοπική 
κοινωνία, οι επαγγελμα-
τίες, οι τοπικές οργανώ-
σεις και οι φορείς σχε-

τικά με την περαιτέρω 
ανάπτυξη του Τουρισμού 
στο νησί.
Σχετικά ο Δήμαρχος Θά-
σου δήλωσε τα εξής:

«Η παρουσία του Υπουρ-
γού Τουρισμού στη 
Θάσο, τη χρονική αυτή 
συγκυρία, επιβεβαιώ-
νει την ισχυρή θέση της 
Θάσου στον τουριστικό 
χάρτη. Ενημερώσαμε τον 
κ. Υπουργό για τα θέμα-
τα που απασχολούν το 
νησί μας καθώς και για 
δικές μας προσπάθειες, 
ζητώντας την παρέμβα-
σή του, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του, ανα-
γνωρίζοντας τη συμβολή 
της Θάσου στο ΑΕΠ της 
Χώρας».

Στο τραπέζι η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού στη Θάσο
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Στρατηγικό στόχο αποτελεί 
η αμυτνική και αποτρεπτι-
κή θωράκιση της πατρίδας 
μας επισημαίνει ο υπουρ-
γός Εθνικής ‘Αμυνας Νικό-

λαος Παναγιωτόπουλος, 
στην ημερήσια διαταγή του 
με την ευκαιρία της εθνικής 
επετείου της 28ης Οκτω-
βρίου 1940.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος τό-
νισε την ανάγκη επαγρύ-
πνησης και διαρκούς ισχυ-
ροποίησης του αξιόμαχου 
των Ενόπλων Δυνάμεων 
με σκοπό την εξασφάλι-
ση της κυριαρχίας και των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της χώρας, δεδομένου ότι 
η κατάσταση ασφαλείας 
είναι ευμετάβλητη και οι 
προκλήσεις κλιμακώνονται 
στο εγγύς και ευρύτερο γε-
ωπολιτικό περιβάλλον μας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρατη-
ρεί, κυβέρνηση και υπουρ-
γείο Εθνικής ‘Αμυνας, έθε-
σαν ως στρατηγικό στόχο 
τη θωράκιση της πατρίδας 
μας που συντελείται μέσω :

της αναβάθμισης των οπλι-
κών μας συστημάτων κα-
θώς και συντήρηση των 
υφιστάμενων,

την ενίσχυση του προσωπι-
κού των Ενόπλων Δυνάμε-
ων και

της εμβάθυνσης των σχέ-
σεων και επέκταση των 
συμμαχιών της Ελλάδας, 
μέσα από τους διαύλους 

της αμυντικής Διπλωματί-
ας.

«Η χώρα μας θωρακίζε-
ται αμυντικά και απο-
τρεπτικά. Υπερασπίζεται 
τα εθνικά συμφέροντα, 
σεβόμενη τις Αρχές του 
Διεθνούς Δικαίου και 
αποτελεί παράγοντα ει-
ρήνης, ασφάλειας και 
σταθερότητας, σε μια 
περίοδο που έχουν δια-
μορφωθεί εύθραυστες 
ισορροπίες στο γεωπο-
λιτικό χώρο της Ανατο-
λικής Μεσογείου», δια-
βεβαιώνει.

Υλοποιείται, συνεπώς, προ-

σθέτει περαιτέρω, «η δι-
αχρονική δέσμευση των 
Ενόπλων Δυνάμεων, να 
αποτελούν το θεματοφύ-
λακα της εδαφικής ακεραι-
ότητας και της εθνικής ανε-
ξαρτησίας της Χώρας. Μια 
δέσμευση, ιερή υποχρέωση, 
απέναντι στους προγόνους 
μας και στις μελλοντικές 
γενιές, που οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις εκπληρώνουν στο 
ακέραιο σε καθημερινή 
βάση».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος 
συνεχάρη τα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων για 
την προσπάθεια που κατα-
βάλλουν στην προάσπιση 

της εθνικής μας κυριαρχίας 
και για τη συνδρομή τους 
στην κοινωνική προσφορά 
των Ενόπλων Δυνάμεων, 
επαναλαμβάνει ότι «απο-
τελούν τον πολλαπλασια-
στή ισχύος που καθιστά τις 
Ένοπλες Δυνάμεις ως τον 
πλέον αδιάρρηκτο πυλώνα 
εθνικής ισχύος της πατρί-
δας μας» και προτρέπει να 
συνεχίσουν να επιτελούν 
την αποστολή τους «με τον 
ίδιο ζήλο, με αφοσίωση και 
με πνεύμα νικητή, υπερα-
σπιζόμενοι τα εθνικά μας 
συμφέροντα».

Πηγή: https://www.cnn.gr

Παναγιωτόπουλος
Η χώρα μας θωρακίζεται με την ενίσχυση οπλικών 
συστημάτων και διεθνών συμμαχιών

Στις 7,5 η διαφορά της 
ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
στις 11 η υπεροχή του 
πρωθυπουργού από τον 
Αλέξη Τσίπρα – Έκπληξη 
θεωρείται το εύρημα ότι 
ένας στους δύο ψηφο-
φόρους θέλει αυτοδύ-
ναμη κυβέρνηση, έναντι 
του 35% που προτιμά 
κυβέρνηση συνεργασίας

Διατηρώντας σχεδόν αλώ-
βητο το προβάδισμα που 
την χωρίζει από την αξιω-
ματική αντιπολίτευση, η κυ-
βερνητική παράταξη βλέπει 
με ικανοποίηση να κερδίζει 
έδαφος η στρατηγική της 
αυτοδυναμίας που έχει χα-
ράξει το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τη δημοσκό-
πηση της εταιρείας Pulse, 
η οποία διεξήχθη για λο-
γαριασμό του ΣΚΑΪ το διά-
στημα 23 με 25 Οκτωβρίου 
-και άρα δεν μέτρησε την 
επίπτωση από την «υπόθε-
ση Πάτση»– η διαφορά που 
χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία 
από τον ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται 
στο 7,5%, ποσοστό που 
είναι αντίστοιχο με εκείνο 
που δίνουν όλες οι μετρή-
σεις του τελευταίου δια-
στήματος.

Ενώ την ίδια ώρα σε διψή-
φια επίπεδα καταγράφεται 
το προβάδισμα που αποσπά 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης έναντι του βα-
σικού του αντιπάλου, αρχη-
γού της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, στην αναγω-

γή επί των εγκύρων η Νέα 
Δημοκρατία συγκεντρώ-
νει ποσοστό 33,5%, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ φθάνει στο 26%. 
Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 
11,5%, το ΚΚΕ στο 5,5%, 
η Ελληνική Λύση στο 4% 
και το ΜέΡΑ25 κυμαίνεται 
κάτω από το 3%. Από τους 
υπόλοιπους σχηματισμούς 
το «Εθνικό Κόμμα Έλλη-
νες» προσεγγίζει το 2%, 
η Εθνική Δημιουργία το 
1,5%, η Χρυσή Αυγή το 1%, 
ενώ το ποσοστό των ανα-
ποφάσιστων υπολογίζεται 
στο 9,5%.

Όλα τα κόμματα της Βου-
λής πλην ΚΚΕ εμφανίζουν 
απώλειες στην πρόθεση 
ψήφου, καθώς διαπιστώνε-
ται μικρή αποσυσπείρωση 
που αποδίδεται μάλλον στο 
οριστικό ξεκαθάρισμα ότι 
οι εκλογές θα γίνουν στο 
τέλος της τετραετίας: η ΝΔ 
χάνει μία μονάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ 
μισή, όπως και το ΠΑΣΟΚ. 
Μισή μονάδα είναι το κέρ-
δος του ΚΚΕ, ενώ απώλεια 
μισής μονάδας έχουν τόσο 
η Ελληνική Λύση, όσο και 
το ΜεΡΑ25, που μένει στο 
2,5% και με την αναγωγή 
επί των εγκύρων.

Την ίδια ώρα, στην ερώτη-
ση για τον καταλληλότερο 
πρωθυπουργό, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης διατηρεί σα-
φές προβάδισμα με 39%, 
έναντι του Αλέξη Τσίπρα, 
ο οποίος συγκεντρώνει 
το 28%. Στο ίδιο ποσοστό 
(28%), είναι η απάντηση 
«κανένας από τους δύο». 
Αμετάβλητη είναι και η ει-

κόνα στη λεγόμενη «πα-
ράσταση νίκης», καθώς το 
56% των ερωτηθέντων πι-
στεύει ότι θα κόψει πρώτη 
το νήμα της κάλπης η ΝΔ, 
έναντι του 26% που «πο-
ντάρει» σε πρωτιά του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Το ξεχωριστό, ωστόσο, εν-
διαφέρον που παρουσιάζει 
η συγκεκριμένη έρευνα της 
Pulse έγκειται στο εύρη-
μα σύμφωνα με το οποίο 
τo 47% των ερωτηθέντων 
απάντησε ότι θέλει αυτο-
δύναμη κυβέρνηση, έναντι 
ποσοστού 35% που επιθυ-
μεί κυβέρνηση συνεργασίας 
περισσότερων κομμάτων.

Από τα υπόλοιπα ευρήματα 
της μέτρησης, άξια επισή-
μανσης είναι:

*Η σημαντική ανησυχία του 
κόσμου για τα ελληνοτουρ-
κικά και την ένταση που δι-
ατηρεί σε υψηλά επίπεδα η 
Άγκυρα: το 73% ανησυχεί 
από μέτρια έως πολύ, ενώ 
μόλις το 20% δεν φαίνεται 
να δίνει ιδιαίτερη σημασία.

*Η αρνητική αξιολόγηση 
των κυβερνητικών μέτρων 
για την ακρίβεια, καθώς 
ξεπερνούν το 50% οι πο-
λίτες που εκφράζουν δυ-
σαρέσκεια. Ωστόσο, απο-
δοχή της τάξης του 41% 
καταγράφεται στα μέτρα 
στήριξης για το ηλεκτρικό 
ρεύμα και 37% για το φυ-
σικό αέριο.
Οι πολίτες -ανεξαρτήτως 
της οικονομικής τους κα-
τάστασης- δηλώνουν ότι 
προβληματίζονται κυρίως 
για τα έξοδα για το ηλε-
κτρικό ρεύμα και τα τρόφι-
μα, παρότι η ανησυχία για 
τους λογαριασμούς έχει 
υποχωρήσει σε σχέση με 
τον Σεπτέμβριο, ενώ έχει 
ανέβει εντυπωσιακά για τα 
έξοδα του σούπερ μάρκετ. 
Παράλληλα, αυξάνεται ο 
προβληματισμός για τις τι-
μές των καυσίμων και του 
πετρελαίου θέρμανσης. 

protothema.gr

Νέο γκάλοπ
Κερδίζει έδαφος η κυβερνητική στρατηγική 
υπέρ της αυτοδυναμίας
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Το ύψος των επιδοτή-
σεων στους λογαρια-
σμούς ρεύματος για τον 
Νοέμβριο ανακοίνωσε 
σήμερα (27.10.2022) ο 
υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κώ-
στας Σκρέκας. 

Πριν από μερικές μέρες, οι 
πάροχοι ανακοίνωσαν τις 
τιμές που θα ισχύσουν για 
τον Νοέμβριο και οι οποίες 
είναι μειωμένες έως 38%. 
Οι επιδοτήσεις στους λο-
γαριασμούς ρεύματος που 

ανακοινώθηκαν από τον 
Κώστα Σκρέκα, δεν ξέφυ-
γαν από το “πνεύμα” των 
προηγούμενων μηνών και 
προβλέπεται μπόνους για 
όσους μειώσουν την κατα-
νάλωση σε σχέση με πέρυ-
σι.

Ο υπουργός Ενέργειας έκα-
νε επίσης, για πρώτη φορά, 
σύσταση στους πολίτες να 
περιοριστεί η χρήση ενερ-
γοβόρων συσκευών από τις 
18:00 έως τις 21:00, διά-
στημα που ορίστηκε έως 

ώρες αιχμής.

Για μηνιαία κατανάλωση 
έως 500 κιλοβατώρες, η 
επιδότηση θα είναι 238 
ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η 
επιδότηση αφορά σε όλα 
τα νοικοκυριά, για κύριες 
και μη κατοικίες, χωρίς ει-
σοδηματικά κριτήρια και 
ανεξαρτήτως παρόχων.

Για κατανάλωση από 501 
έως 1000 κιλοβατώρες, η 
επιδότηση είναι 188 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα. Σε περί-

πτωση που ένα νοικοκυριό 
μειώσει την ημερήσια κατα-
νάλωση κατά 15% σε σχέ-
ση με πέρυσι, θα έχει μπό-
νους, αφού η επιδότηση 
αυξάνεται κατά 50 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα.

Για κατανάλωση πάνω από 
1001 και κιλοβατώρες, 
η επιδότηση θα είναι 50 
ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σε ό,τι αφορά στα νοικο-
κυριά που έχουν μπει στο 
Κοινωνικό Τιμολόγιο, η επι-

δότηση θα είναι 286 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα και, όπως 
είπε ο Κώστας Σκρέκας, 
απορροφάται το 100% της 
αύξησης.

Στα επαγγελματικά τιμολό-
για, έως 35 Kva και 2000 
κιλοβατώρες κατανάλω-
ση η επιδότηση είναι 200 
ευρώ η μεγαβατώρα

Έως 35 Kva και πάνω από 
2.000 κιλοβατώρες κατα-
νάλωση, η επιδότηση είναι 
50 ευρώ η μεγαβατώρα.

Για τους αγρότες είναι ορι-
ζόντια η επιδότηση, στα 
288 ευρώ ανά μεγαβατώ-
ρα.

Για το φυσικό αέριο η κυ-
βέρνηση δεν θα δώσει επι-
δότηση αλλά η ΔΕΠΑ θα 
προσφέρει οριζόντια επιδό-
τηση 25 ευρώ ανά θερμική 
κιλοβατώρα.

Λογαριασμοί ρεύματος
238 ευρώ η επιδότηση για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες

Στην κατάθεση της τρο-
πολογίας για το καλάθι 
του νοικοκυριού, το οποίο, 
όπως αναφέρεται, θα εί-
ναι σε ισχύ μέχρι τις 31 
Μαρτίου 2023, προχώρη-
σε το πρωί της Τετάρτης 
26 Οκτωβρίου 2022 το 
Υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται στην 
τροπολογία, υπόχρεες 
συμμετοχής στο καλάθι 
του νοικοκυριού είναι «οι 
επιχειρήσεις υπεραγορών 
τροψίμων και άλλων προϊ-
όντων που ασκούν δραστη-
ριότητες λιανικής πώλησης 
(super market) των οποίων 
συνολικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών υπερβαίνει τα 
90.000.000 ευρώ ετησί-
ως, βάσει των οικονομι-
κών καταστάσεων αμέσως 
προηγούμενης, από έναρξη 
ισχύος του παρόντος, δια-
χειριστικής περιόδου

Στη λίστα θα περιλαμβάνο-
νται καταναλωτικά προϊό-
ντα «που είναι απαραίτητα 
για αξιοπρεπή διαβίωση»

«Ειδικότερα, οι υπόχρεοι 
παρ. 1 εντάσσουν ένα (1) 
τουλάχιστον προϊόν από 
κάθε κατηγορία προϊόντων 
που περιλαμβάνεται καλάθι 
του νοικοκυριού και διαθέ-
τουν σε προσιτή τιμή, ιδίως 
συγκριτικά με τα υπόλοιπα 
προϊόντα ίδιας κατηγορίας, 
ενημερώνοντας τους κατα-
ναλωτές, που προσέρχο-
νται οτα φυσικά ή ψηψιακά 
καταοτήματά τους, ως προς 
τη σύνθεση του «καλαθιού 
του νοικοκυριού» που προ-

τείνουν. Η ενημέρωση αυτή 
γίνεται με κάθε πρόσφορό 
μέσο, ιδίως λίστες, φυλλά-
δια και ειδική σήμανση επί 
των προϊόντων ή του χώ-
ρου πώλησής τους» διευ-
κρινίζεται στην τροπολογία.

Στην τροπολογία διευκρι-
νίζεται, επίσης, ότι ο κα-
τάλογος των προϊόντων 
που συμμετέχουν «καλάθι 
του νοικοκυριού» και οι τι-
μές τους διαμορψώνονται 
ελεύθερα από τις επιχειρή-
σεις, τηρουμένου του άρ-
θρου 58 του ν. 4818/2021 
(Α’ 124), περί αθέμιτης κερ-
δοψορίας.

Τα προϊόντα που εντάσσο-
νται στο «καλάθι του νοι-
κοκυριού» ελέγχονται, κατά 
προτεραιότητα, από τις αρ-
μόδιες ελεγκτικές αρχές και 
μπορούν να διαφοροποιού-
νται κάθε φορά που απο-
στέλλεται από τους υπό-
χρεους κατάλογος προς το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

Το υπουργείο Ανάπτυξης 
δίνει, επίσης, τη δυνατότη-
τα με την τροπολογία στο 
«καλάθι του νοικοκυριού» 
να ενταχθούν και επιχειρή-
σεις που δεν εντάσσονται 
στους βασικούς υπόχρεους. 
«Οι ως άνω επιχειρήσεις, 
εφόσον αποστείλουν κα-
τάλογο προϊόντων, καθί-
στανται υπόχρεοι τήρησης 
του παρόντος μέχρι λήξη 
ισχύος του, και ελέγχονται, 
κατά προτεραιότητα».

Στην τροπολογία προβλέ-

πεται, ακόμα, ότι η μη απο-
στολή καταλόγου προϊό-
ντων ή η ελλιπής αποστολή 
καταλόγου προϊόντων από 
τους υπόχρεους τιμωρεί-
ται με διοικητικό πρόστι-
μο ύψους 5.000 ευρώ για 
κάθε ημέρα καθυστέρησης 
αποστολής του πλήρους 
καταλόγου.

Κλείσιμο
Υπενθυμίζεται ότι ο αριθ-
μός των προϊόντων του 
καλαθιού θα παραμείνει 
ως έχει διαρρεύσει αν και 
εξετάζεται να ενταχθούν σε 
αυτά το αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις και τα όσπρια. Εφό-
σον συμβεί αυτό, οι ίδιες 
ασφαλείς πληροφορίες 
αναφέρουν πως θα βγουν 
απ’ τη λίστα τα αναψυκτικά 
και το εμφιαλωμένο νερό, 
προϊόντα που λόγω του 
υψηλού ανταγωνισμού και 
των εκτεταμένων προσφο-
ρών έχουν ανατιμηθεί σε 
μικρότερο βαθμό.

Σε ο,τι αφορά τη λίστα των 
προϊόντων, στόχος του υπ. 
Ανάπτυξης είναι να είναι 
εφικτή με απλές διαδικασί-
ες (πχ με υπουργικές απο-
φάσεις) η τυχόν τροποποί-
ηση της στο μέλλον. Κάτι 
που θα βοηθήσει κυρίως 
σε περιόδους εποχικότητας 
(πχ γιορτές Χριστουγέννων, 
Κούλουμα κοκ).

Η αρχική λίστα των προϊό-
ντων για το καλάθι του νοι-
κοκυριού

1 PYZI
• Ρύζι τύπου «Καρολίνα» 

μακρύκοκκο

2 ΨΩΜΙ
• Ψωμί για τοστ
• Ψωμί φραντζόλα
• Φρυγανιές

3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
• Μακαρόνια Νο 6

4 XOIPINO
• Συσκευασμένα

5 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
• Συσκευασμένα

6 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
• Γαλοπούλα ή/και πάριζα

7 ΨAPIA KATEΨΥΓΜΕΝΑ
• Ένα τουλάχιστον προϊόν

8 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ
• Γάλα φρέσκο πλήρες

9 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩ-
ΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ
• Γάλα φρέσκο χαμηλά λι-
παρά <2%

10 ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ
• Γάλα εβαπορέ

11 ΓIAOYPTI
• Γιαούρτι από γάλα αγελά-
δος χωρίς γεύσεις
• Γιαούρτι από γάλα αγελά-
δος χωρίς γεύσεις (Χαμηλά 
λιπαρά <2%)

12 TYPIA
• Φέτα
• Γκούντα
• Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά

13 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗΣ
• Χυμός τομάτας διατηρη-

μένος

14 AYΓA
• Κλωβοστοιχίας και Αχυ-
ρώνα

15 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ
• Μαργαρίνες

16 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
• Παρθένο ελαιόλαδο

17 ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ
• Ηλιέλαιο

18 ΛAXANIKA KATEΨΥΓ-
ΜΕΝΑ
• Τουλάχιστον ένα από 
αρακάς, μπάμιες, φασολά-
κια κατεψυγμένα

19 ZAXAPH
• Λευκή ζάχαρη

20 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
• Παιδικές τροφές (φόρ-
μουλα μωρών)
• Παιδικές τροφές (γάλα 
βρεφικής ηλικίας)

21 ΚΑΦΕΣ
• Ελληνικός καφές
• Στιγμιαίος καφές
• Γαλλικός καφές

23 ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ
• Τσάι ή Χαμομήλι

24 KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΣΕ ΣΚΟΝΗ
• Κακάο σε σκόνη

25 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ 
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)
• Εμφιαλωμένο μεταλλικό 
νερό (500 ml ή 1lt)

26 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
• Χυμός πορτοκάλι

27 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
• Απολυμαντικά χεριών και 
αντισηπτικά
• Απορρυπαντικά πλυντηρί-
ου (υγρά και σε σκόνη – όχι 
ταμπλέτες)
• Απορρυπαντικά για 
σφουγγάρισμα και καθαρι-
σμού επιφανειών – χλωρί-
νες
• Απορρυπαντικά πιάτων 
για πλύσιμο στο χέρι
• Χαρτί κουζίνας

28 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
• Οδοντόκρεμες
• Χαρτί υγείας
• Σερβιέτες
• Ταμπόν
• Σαμπουάν
• Σαπούνια σε στερεή κατά-
σταση
• Πάνες ακράτειας

29 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ
• Πάνες για μωρά
• Είδη ατομικής υγιεινής για 
μωρά (μωρομάντηλα)
• Είδη ατομικής υγιεινής για 
μωρά (σαμπουάν)

30 ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙ-
ΔΙΑ ΖΩΑ
• Τροφή για σκύλους
• Τροφή για γάτες

31 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
• Ένα τουλάχιστον είδος 
αναψυκτικού

.kavalapost.gr

Καλάθι του νοικοκυριού
Κατατέθηκε η τροπολογία. Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται



info@enachannel.gr10 ΑΝΑΛΥΤΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

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

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

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

ΔΙΟΓΕΝΗΣ
Ο μέγας φιλόσοφος Αριστοτέλης είχε δώσει τον εξής ορι-
σμό: ‘’Ο άνθρωπος είναι ζώον άπτερον’’
Ο Διογένης στηριζόμενος στον ορισμό αυτό που προφανώς 
δεν συμφωνούσε, έκανε το παρακάτω:
Παρουσιάστηκε μια μέρα στην Ακαδημία και απευθυνόμε-
νος στην ομήγυρη των σοφών τους είπε:
‘’Άνδρες Αθηναίοι σας φέρνω έναν άνθρωπο να τον ψήσετε 
να τον φάτε’’
‘’Τι έπαθες Διογένη; Τρελάθηκες; ‘’ τον ρώτησαν
‘’Ιδού συμπολίτες ο άνθρωπος του Αριστοτέλη’’ απάντησε 
ο Διογένης βγάζοντας από τα ρούχα του έναν πετεινό με 
κομμένα τα φτερά.

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

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

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

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…

Η περίοδος φοίτησης ενός 
παιδιού στο Δημοτικό εί-
ναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 

καθώς τα παιδιά έχουν τις πρώ-
τες τους επαφές με το συστη-
ματικό διάβασμα, τα κριτήρια 
αξιολόγησης και γενικότερα τις 
σχολικές υποχρεώσεις. Εκτός 
αυτού, χτίζουν τα θεμέλια για 
την εκμάθηση και αφομοίωση 
των βασικών μαθημάτων που 
θα τους συντροφεύουν μέχρι 
και την τελική αποφοίτησή τους 
από το σχολείο. 

Γι’ αυτούς τους λόγους , πολλοί 
γονείς ανησυχούν και προσπα-
θούν είτε με φροντιστηριακή  
είτε με τη προσωπική τους βο-
ήθεια να ενισχύσουν την προ-
σπάθεια των παιδιών τους  να 
μάθουν να αγαπούν τη μάθηση, 
το σχολείο και να προχωρούν 
στις επόμενες τάξεις χωρίς 
‘’κενά’’.

Πως μπορεί ένας γονέας να 
βοηθήσει αποτελεσματικά την 
απόδοση και την εκμάθηση των 
βασικών μαθημάτων-πυλώνων 
(Μαθηματικά-Γλώσσα) στο Δη-
μοτικό;

• Για να έχει ένα παιδί ένα 
πλούσιο λεξιλόγιο, είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό να χρησιμοποιεί 
και ο γονέας ένα πλούσιο λεξι-
λόγιο όταν μιλά μαζί του. Όταν 
το παιδί μπει σε διαδικασία να 
ρωτήσει για μια άγνωστη, για 
αυτό λέξη, αυξάνει τις πιθανό-
τητες να οικειοποιηθεί, να  χρη-
σιμοποιήσει και να αφομοιώσει 
τη λέξη αυτή.

• Ένα παιδί βελτιώνει την 
έκφρασή  και το περιεχόμενο 
του στον γραπτό του λόγο όταν 
έχει εξοικειωθεί με την ανάλυση 
θεμάτων και το γράψιμο. Έτσι, 
οι γονείς θα πρέπει να μιλάνε 
και να αναλύουν διάφορα θέμα-
τα πάσης φύσεως  με τα παιδιά 
τους και να τους εξοικειώσουν 
με το διάλογο και τα επιχειρή-
ματα και όχι με δογματικές από-
ψεις.

• Οι γονείς είναι καλό 
να προτείνουν στα παιδιά τους 
να γράφουν ημερολόγιο ή φα-
νταστικές ιστορίες και κείμενα 
ώστε να τους διεγείρουν τη φα-
ντασία και να τους  βελτιώσουν 
το γραπτό τους λόγο.

• Τα παιδιά είναι κρίσιμο 
να εξοικειωθούν με τους αριθ-
μούς και τις πράξεις. Για να 
καταλάβουν τη σημασία τους 
πρέπει να τα βρουν στη καθη-
μερινότητά τους. Σε αυτό θα 
τους βοηθήσει να αρχίσουν να 
κάνουν και αυτά μόνα τους κά-
ποιες αγορές με την εποπτεία 

των γονιών τους, να αρχίζουν 
να υπολογίζουν τα ρέστα, να 
παρατηρούν λογαριασμούς του 
σπιτιού, προσφορές καταστημά-
των κλπ. 

Μας ρωτάτε, απαντούμε….
Η κυρία Ρ.Τ ρωτάει:  ‘’Ο γιος 
μου είναι Γ Δημοτικού. Θέλω 
να το βοηθήσω και εγώ από το 
σπίτι να αφομοιώσει καλύτερα 
τα Μαθηματικά και τη Γλώσσα. 
Η δασκάλα μας είναι πολύ καλή 
αλλά το παιδί δυσκολεύεται πολύ 
στις πράξεις και η έκφρασή του 
είναι αρκετά αδύναμη και κάνει 
αρκετά ορθογραφικά λάθη. Πως 

μπορώ να τον βοηθήσω;’’

Αγαπητή κυρία,

 Υπάρχουν αρκετοί τρό-
ποι για να ενισχύσετε τη προ-
σπάθεια του γιου σας.  Η δι-
δασκαλία βασικών γνώσεων 
μαθηματικών και γλώσσας στο 
επίπεδο των πρώτων τάξεων 
του Δημοτικού μας κάνει ευρη-
ματικούς και ευέλικτους. Ψά-
χνοντας τρόπους μέσα στη κα-
θημερινότητά μας να διδάξουμε 
έννοιες συνειδητοποιούμε και 
εμείς οι ίδιοι περισσότερο το 
πόσο σημαντικές και χρήσιμες 
είναι. Άρα θα μας είναι και πιο 
εύκολο να πείσουμε τα παι-
διά να ενδιαφερθούν για αυ-
τές και να τις μάθουν. Μπορεί-
τε να εξοικειώσετε το παιδί με 
τα προβλήματα και τις πράξεις 
αν του επιτρέψετε συναλλα-
γές χρημάτων για να αγοράσει 
πράγματα που τον ενδιαφέρουν, 
όπως παιχνίδια, σοκολάτες κλπ. 
Καλό είναι να μη του δίνετε κα-
θαρά το ποσό που κοστίζουν 
ώστε να μπορεί να σκεφτεί τα 
ρέστα και πόσα χρήματα θα του 
μείνουν για να αγοράσει κάτι.  

 Επιπλέον, μπορείτε να 
του προτείνετε να γράφει ημε-
ρολόγιο, να συζητάτε θέματα 
εγκυκλοπαιδικά και επικαιρό-
τητας, να ζητάτε τη γνώμη του 
σε θέματα αναλογιών ακόμα και 
όταν μαγειρεύετε κλπ. Φαίνο-
νται απλά, αλλά κάνουν πολύ 
καλή δουλειά με το παιδί να 
εκπαιδεύεται υποσυνείδητα και 
ευχάριστα.

Ευχές για επιτυχία

‘’..Η δι-
δασκαλία 
βασικών 
γνώσεων 
μαθηματικών 
και γλώσσας 
στο επίπεδο 
των πρώτων 
τάξεων του 
Δημοτικού 
μας κάνει 
ευρηματι-
κούς και ευ-
έλικτους..’’
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Με επισημότητα ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στην Καβάλα

Ξεκίνησαν το πρωί της 
Παρασκευής οι εκδη-
λώσεις για τον Εορ-
τασμό της 28ης Οκτω-
βρίου στο νησί της 
Θάσου.

Το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει δοξολογία και στη 
συνέχεια επιμνημόσυνη 
δέηση στον Λιμένα Θά-
σου ενώ μετέπειτα θα 
ακολουθήσει η παρέλα-
ση.

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον Εορτασμό 
της 28ης Οκτωβρίου στην Θάσο

Με λαμπρότητα και υπε-
ρηφάνεια πραγματοποι-
ήθηκε η παρέλαση των 
μαθητών και των πολι-
τιστικών συλλόγων στην 
Χρυσούπολη.

Οι εκδηλώσεις στον 
Δήμο Νέστου ξεκίνη-
σαν απο νωρίς με την 
καθιερωμένη δοξολο-
γία στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Δημητρίου στην 
Χρυσούπολη, ακολόυθη-
σε επιμνυμόσηνη δέηση 
και κατάθεση στεφάνων 
στην πλατεία των Ηρω-
ών και οι εκδηλώσεις 
έκλησαν με την παρέλα-
ση των μαθητών και των 
Πολιτιστικών Συλλόγων.

Το παρόν στις εκδηλώ-
σεις του Δήμου Νέστου 

έδωσαν τοπικοί φορείς 
του Δήμου, πολιτικοί φο-

ρείς της Π.Ε Καβάλας και 
πλήθος κόσμου.

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την επέτειο του 
ΟΧΙ στον Δήμο Νέστου

Με άριστες καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα οι εκδηλώσεις του Δήμου Καβάλας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Πριν από την παρέλαση τελέστηκε η καθιερωμένη δοξολογία και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.
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Σημεία συνέντευξης Υπουρ-
γού Υγείας Θάνου Πλεύρη 
στον ραδιοφωνικό σταθμό 
Real και στους δημοσιο-
γράφoυς Νίκο Χατζηνικο-
λάου και τον Αντώνη Δελ-
λατόλα

Για τις λίστες χειρουργείων

«Πρώτα απ’ όλα πολύ σω-
στά λέτε δεν είμαστε μετά 
την πανδημία, είμαστε πα-
ράλληλα με την πανδημία, 
αλλά σε μία τελείως δια-
φορετική φάση, υπό την 
έννοια ότι πλέον έχουμε 
μία κανονικότητα, πάντοτε 
με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις του εμβολιασμού, 
των αντιϊκών φαρμάκων, το 
ότι ξέρουμε ότι νοσεί ο κό-
σμος και χρειαζόμαστε και 
κλίνες, αλλά σίγουρα σε μια 
καλύτερη κατάσταση.

Το πρόβλημα με τις λίστες 
χειρουργείων ήταν διαχρο-
νικό, αλλά προφανέστατα 
επιδεινώθηκε στη διάρκεια 
της πανδημίας διότι για 
δύο σχεδόν χρόνια υπήρχε 
περιορισμός ως προς τη 
λειτουργία των τακτικών 
χειρουργείων.

Ξεκινώντας λοιπόν από 
το Παίδων Αγία Σοφία 
ώσπου πήρε μια έκταση, 
αλλά υπάρχει και ένα ευ-
ρύτερο πρόβλημα, η λί-
στα χειρουργείων η οποία 
ήταν το 2019, ήταν γύρω 
στις 2.800, αυτή τη στιγμή 
ήτανε 2.920 και κάναμε τις 
εξής ενέργειες.

Η πρώτη ενέργεια ήταν η 
επικαιροποίηση της λίστας, 
όπου πια τα χειρουργεία 
είναι γύρω στα 1.800, δυ-
στυχώς πολλοί συμπολίτες 
μας, γιατί αυτό δεν μας 
τιμά να το λέμε.

Δεν το λέω ως θετικό. Υπο-
χρεώθηκαν να πάνε να κά-
νουν αλλού το χειρουργείο, 
δηλαδή ιδιωτικά, αλλά 
έχουνε εξυπηρετηθεί, έστω 
και αν χρειάστηκε να πλη-
ρώσουν.

Άλλοι πήρανε δεύτερη γνώ-
μη, άρα έχουμε μία λίστα 
1.800 χειρουργείων. Στεί-
λαμε δύο αναισθησιολό-
γους για να ανοίξει ακόμα 
μία χειρουργική κλίνη και 
ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί 
θέλουμε ειδικούς αναισθη-
σιολόγους, και παράλληλα 
σε συνεννόηση με άλλα νο-
σοκομεία, όπως το Έλενα, 
που έχει λιγότερη λίστα, θα 
μεταφέρουμε περιστατικά 
για να υπάρξει μείωση και 
ως τελικό στάδιο έχουμε 
έρθει σε συνεννόηση με ιδι-
ωτικές κλινικές και έχουνε 
εκφράσει την προθυμία να 
πάρουνε κομμάτι των χει-
ρουργείων, που προσέχτε, 
δεν θα πληρώσουν τίποτα 
αυτά που θα αποσταλούνε 
τα χειρουργεία, οι πολίτες, 
δηλαδή θα είναι μία καθα-

ρόαιμη μορφή σύμπραξης 
Δημόσιου – Ιδιωτικού το-
μέα που θα τα πληρώσει 
εξ’ ολοκλήρου το κράτος. 
Εμείς θα τα πληρώσουμε 
ως κυβέρνηση.

Παράλληλα με τις ιδιωτικές 
κλινικές έχουμε συνεννοη-
θεί. Αν χρειαστεί να ανοί-
ξουμε και άλλη χειρουργική 
κλίνη, να μας στείλουν αυ-
τοί από τα δικά τους νοσο-
κομεία αναισθησιολόγους.

Γιατί εκεί εντοπίζεται κυρί-
ως το πρόβλημα. Συνεπώς 
με όλο αυτό το πλαίσιο 
που σας περιέγραψα, φι-
λοδοξούμε ότι με πιλότο το 
Παίδων Αγία Σοφία αλλά 
θα χρησιμοποιηθεί και σε 
άλλα νοσοκομεία, δηλαδή 
ένταση των χειρουργείων 
να στείλουμε γιατρούς, με-
ταφορά περιστατικών σε 
άλλα δημόσια που έχουν 
λιγότερα και ως έσχατη 
λύση η συνεργασία και με 
ιδιώτες, πιστεύουμε ότι 
μέσα στο επόμενο τρίμηνο 
τετράμηνο θα βρισκόμαστε 
στο σημείο που ήμασταν 
πριν την πανδημία».

Για τον προσωπικό γιατρό

«Αυτή τη στιγμή είμαστε 
στα 4,5 εκατομμύρια πλη-
θυσμό που έχει εγγραφεί 
σε 3500 πλέον γιατρούς.

Δεν έχουμε πλήρη κάλυ-
ψη του πληθυσμού, ειδικά 
στα μεγάλα αστικά κέντρα 
όπως η Αθήνα, η κάλυψη 
του πληθυσμού είναι γύρω 
στο 52%-53%, άρα χρειά-
ζεται να μπουν κι άλλοι για-
τροί στο σύστημα.

Ανοίξαμε τις ειδικότητες και 
την άλλη εβδομάδα έχουμε 
συναντήσεις με τους Ια-
τρικούς Συλλόγους, διότι 
θα αποδεχτούμε μία σειρά 
από προτάσεις που έχουν 
κάνει προκειμένου βελτι-
ωθεί ακόμα περισσότερο 
η προσέλευση, που έχει 
να κάνει κυρίως με ένα δι-
καίωμα που έχουν ζητήσει 
εάν υπάρχουν και γιατροί 
οι οποίοι δεν εντάσσονται 
με τη μορφή που πληρώνει 
το κράτος αλλά έχουν δική 
τους ιδιωτική πελατεία που 
θέλουν να παραμείνει, να 
μπορούν να κάνουν χρήση 
και οι ιδιώτες.

Θεωρούμε και έχουμε με το 
Μάριο το Θεμιστοκλέους 
τον Γενικό Γραμματέα το 
μοντέλο που έχουμε εκπο-
νήσει, θα μπει λοιπόν στην 
τρίτη φάση την προσέλ-
κυση παραπάνω ιδιωτών 
και θεωρούμε ότι μέχρι τα 
τέλη του έτους που είναι 
και η πιλοτική εφαρμογή 
θα έχουμε περίπου 700 με 
800 ακόμα γιατρούς, που 
θα φτάσουμε στο σημείο 
να έχουμε μια κάλυψη του 
πληθυσμού γύρω στο 70%.

Αυτός είναι να ξέρετε και ο 
αρχικός στόχος.

Τα χρήματα τα οποία δίνου-
με είναι, επειδή είναι ένα 
σύστημα per capita κατά 
άτομο τα ποσά αυτά μεσο-
σταθμικά είναι στις 66 χι-
λιάδες ευρώ το χρόνο. Άρα 
μιλάμε για ποσά τα οποία 
είναι ιδιαιτέρως ελκυστικά.

Το πρόβλημα των γιατρών 
για να μπουν, των ιδιωτών 
ήταν περισσότερο, που 
αυτό λύνουμε τώρα, για-
τί κοιτάξτε πάλι μπήκαν 
1300 ιδιώτες στους 4000 
που μπορούσαν να μπουν, 
δηλαδή έχει μπει άνω του 
30%, ήταν ότι ζητούσαν να 
υπάρχει κι ένα παράλλη-
λο ιδιωτικό έργο ώστε να 
μπορούν να έχουν και πα-
ράπλευρους πόρους με πο-
λίτες που δεν θα θέλουν να 
κάνουν χρήση της δωρεάν 
παροχής.

Άρα θεωρούμε ότι ο προ-
σωπικός γιατρός με αυ-
τές τις παρεμβάσεις θα 
λειτουργήσει πλήρως. 
Και με συγχωρείτε, στους 
δύο μήνες ζωής του για-
τί δυο μήνες ζωής έχουμε 
4,5 εκατομμύρια πολίτες 
3.500 γιατρούς. Όταν, για-
τί ο προσωπικός γιατρός 
σαν θεσμός υπάρχει από 
την ίδρυση του ΕΣΥ και η 
πιο φιλόδοξη προσπάθεια 
που είχε γίνει επί κυρίου 
Ξανθού μέσα σε 4 χρόνια 
συγκέντρωσε 1.000.200 
πολίτες και 700 γιατρούς.

Άρα καταλαβαίνετε είναι η 
πρώτη που ο θεσμός λει-
τουργεί. Και ήδη έχουν 
κλειστεί 1.100.000 ραντε-
βού.

Όμως βάζετε, κύριε Δελλα-
τόλα, ένα πολύ σωστό θέμα 
που κυρίως αφορά τους 
γιατρούς του ΕΣΥ. Αυτή τη 
στιγμή έχουμε μεγάλο πρό-
βλημα ως προς το προσω-
πικό, τις γυναίκες και τους 
άνδρες που είναι γιατροί 
στο εθνικό σύστημα υγείας 
και εντοπίζεται σε δυο κα-
τηγορίες.

Η πρώτη είναι σε ειδικότη-
τες που ούτως ή άλλως εί-
ναι προβληματικές. Είπαμε 
αναισθησιολόγοι, ακτινοδι-
αγνώστες. Αλλά παρουσι-
άζεται και σε περιοχές που 
ακόμα και οι ειδικότητες 
που δεν έχουν πρόβλημα 
δεν υπάρχει επιθυμία των 
πολιτών να πάνε. Δηλαδή 
κυρίως σε νησιωτική περι-
οχή ή σε επαρχία.

Άρα είναι ένα διπλό πρό-
βλημα. Ειδικότητες που 
απουσιάζουν και περιο-
χές. Για να λύσουμε αυτό 
το πρόβλημα και είδατε το 
νομοσχέδιο το οποίο ήδη 
έχει βγει στη διαβούλευση, 
πέρα από την αύξηση του 
10% που κάναμε δίνουμε 
δυο δυνατότητες.

Η μια δυνατότητα είναι η 
μερική απασχόληση άρα να 
μπορούν εκεί που οι προ-
κηρύξεις βγαίνουν άγονες 
και δεν πηγαίνει κόσμος 
να προκηρύσσονται και με 
μερική απασχόληση για να 
μπορούν να μπουν ιδιώτες 
με part time να δουλέψουν 
στο ΕΣΥ.

Και το δεύτερο που έχει 
προκαλέσει και έντονες 
αντιδράσεις ως μια ιδεολο-
γική κουβέντα ότι προκειμέ-
νου να είναι πάλι ελκυστικό 
το ΕΣΥ στους γιατρούς και 
να προσελκύσει γιατρούς 
να υπάρχει και η δυνατό-
τητα με πολύ αυστηρές 
προϋποθέσεις ήπιου ιδιω-
τικού έργου μια φορά την 
εβδομάδα. Ώστε οι γιατροί 
που μπαίνουν στο εθνικό 
σύστημα υγείας να έχουν 
και αυξημένο μισθό όπως 
γίνεται αλλά να ξέρουν ότι 
έχουν και μια δυνατότητα 
ήπιου ιδιωτικού έργου.

Με αυτό τον τρόπο θεω-
ρούμε ότι θα ξανακάνουμε 
το ΕΣΥ ελκυστικό.

Δε μου αρέσει να ωραιο-
ποιώ καταστάσεις, προφα-
νώς είναι ένας θεσμός στην 
αρχή (σ.σ του προσωπικού 
γιατρού) και 4,5 εκατομμύ-
ρια έχουν εγγραφεί.

Κανείς δε λέει ότι αυτή τη 
στιγμή έχουμε την πλήρη 
ομαλοποίηση, κάτι όμως 
που ξεκίνησε 1η Αυγού-
στου, έχει αυτά τα νούμε-
ρα και γι΄ αυτόν το λόγο 
προκειμένου να φτάσου-
με να μην έχουμε αυτά τα 
προβλήματα που αυτή τη 
στιγμή μου λέτε, λέω στους 
ακροατές σας ότι έχουμε 
συνεννόηση με τους ιατρι-
κούς συλλόγους, την επό-
μενη εβδομάδα θα ανακοι-
νώσουμε την κατεύθυνση 
των νέων κινήτρων που οι 
ίδιοι οι γιατροί και οι σύλ-
λογοι μας λένε ότι κατά την 
άποψή τους είναι επαρκή 
για να μπουν παραπάνω 
γιατροί.

Και άρα όπως έχουμε κά-
νει και στον αρχικό μας 
σχεδιασμό, γιατί είχαμε πει 
ότι μέχρι το Δεκέμβριο, το 
τέλος του έτους, είναι πιλο-
τικός ο θεσμός και θα λει-
τουργεί από 1/1 κανονικά 
και σε πλήρη λειτουργία, 
θεωρούμε ότι από τα μέσα 
Νοεμβρίου περίπου όπως 
έχουμε πει θα ξαναμπαί-
νουν συνεχώς γιατροί στο 
σύστημα πιο μαζικά και θα 
ομαλοποιηθεί αυτή η κατά-
σταση.

Όπως αντίστοιχα και στα 
ραντεβού, έχουν κλειστεί 
μεν 1 εκατομμύριο 100 
χιλιάδες ραντεβού, αλλά 
προφανέστατα επειδή είναι 
στην αρχή του ο θεσμός 
και τώρα κάνουμε την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα που 
ξεκίνησε, θα υπάρχουν και 
συμπολίτες μας που μπορεί 
να σας στείλουν μήνυμα και 
να πουν ότι το ραντεβού 
μου μου κλείστηκε στον 
ενάμισι μήνα και δεν μου 
κλείστηκε αμέσως. Αυτό 
όπως καταλαβαίνετε είναι 
μια δυναμική κατάσταση 
που συνεχώς θα βελτιώνε-
ται.

Πάμε στην ουσία όμως του 
πράγματος, που είναι ότι θα 
πρέπει για πρώτη φορά να 
καταλάβουμε ότι μεταφέ-
ρουμε την περίθαλψη από 
το νοσοκομείο στο γιατρό 
δωρεάν, ώστε να δημιουρ-
γηθούν συνθήκες πρόλη-
ψης, συνθήκες πρωτοβάθ-
μιας και να μην πνίγονται τα 
νοσοκομεία μας με κόσμο 
που δεν ξέρει που να πάει 

και πηγαίνει στα εξωτερικά 
ιατρεία και περιμένει.

Χρειάζεται ο θεσμός για να 
είναι στην πλήρη λειτουρ-
γία γύρω στους 5 χιλιάδες 
γιατρούς.

Για τη μερική απασχόληση 
των ιδιωτών στο ΕΣΥ

«Η πρώτη δυνατότητα που 
δίνουμε είναι να μπορούν 
να μπαίνουν γιατροί με με-
ρική απασχόληση στο ΕΣΥ. 
Σας φέρνω ένα πραγματικό 
παράδειγμα, στην Κω έχου-
με παθολόγους και παιδιά-
τρους ιδιώτες και οι προκη-
ρύξεις που κάνουμε για να 
καλυφθούν οι θέσεις βγαί-
νουν άγονες. Οπότε ή μπο-
ρούμε να παρακολουθούμε 
το φαινόμενο ότι βγαίνουν 
άγονες ή ενδεχομένως να 
αυξάναμε τους μισθούς σε 
επίπεδο Κύπρου που δεν 
υπάρχουν αυτές οι δημοσι-
ονομικές δυνατότητες.

Και αυτό το οποίο επιλέ-
γουμε είναι να βγαίνουν 
μερικής απασχόλησης. Άρα 
ένας ιδιώτης γιατρός εκεί, 
προσέξτε, μόνο εκεί που εί-
ναι άγονη η θέση, όχι δηλα-
δή στην Αθήνα που καλύ-
πτονται οι θέσεις να μπορεί 
να πάει για μερική.

Η μερική απασχόληση θα 
έχει όρους. Η μερική απα-
σχόληση υπάρχει. Θα είναι 
3 μέρες την εβδομάδα ή 2 
μέρες την εβδομάδα. Οπό-
τε αυτές τις δυο μέρες ή τις 
τρεις θα είναι στο νοσοκο-
μείο και τις άλλες μέρες θα 
βρίσκεται στο ιδιωτικό του 
ιατρείο.

Αντίστοιχα οι γιατροί του 
ΕΣΥ που είναι πλήρως και 
αποκλειστικής αυτή τη 
στιγμή υπάρχει μια φυγή 
κύριε Δελλατόλα. Αναισθη-
σιολόγοι φεύγουν.

Τι λέμε λοιπόν για να μην 
φύγουν ειδικά αυτές οι ει-
δικότητες που έχουμε με-
γάλη απώλεια σε ανθρώπι-
νο δυναμικό συνολικά στην 
Ευρώπη;

Σε αυτούς τους ανθρώπους 
αντί να σηκωθούν και να 
φύγουν από το δημόσιο 
νοσοκομείο και να πάνε σε 
μια ιδιωτική κλινική ή να 
πάνε στην Κύπρο, σας λέω 
μια κοντινή χώρα που έχει 
καλύτερους μισθούς, τους 
δίνουμε τη δυνατότητα 
να παραμείνουν στο εθνι-
κό σύστημα υγείας και με 
πολύ αυστηρούς όρους και 
προϋποθέσεις να μπορούν 
μια φορά την εβδομάδα 
εκτός λειτουργίας του ΕΣΥ.
Δηλαδή σε χρόνο που δεν 
θα εργάζονταν, να μπορούν 
να έχουν ένα ήπιο ιδιωτι-
κό έργο ώστε με αυτό τον 
τρόπο να επιλέξουν να μεί-
νουν στο ΕΣΥ. Αλλά και άλ-
λοι γιατροί που τώρα είναι 
ιδιώτες και δεν θέλουν να 
ενταχθούν με όρους πλή-
ρους και αποκλειστικής να 
προτιμήσουν να πάνε στο 
ΕΣΥ.

Και θα ξεκαθαρίσω κάτι, 
πέρα από το ιδεολογικό 
θέμα γιατί εμένα μου λένε 
αν αλλοιώνεται ο δημόσιος 
χαρακτήρας. Αν σήμερα μια 
κλινική έχει πέντε γιατρούς 
ενώ πρέπει να έχει δέκα και 

πηγαίνει ο πολίτης και δεν 
εξυπηρετείται και πάει στην 
ιδιωτική κλινική, γιατί σή-
μερα να ξέρετε το 35% εί-
ναι ιδιωτικές δαπάνες από 
τους πολίτες στην υγεία 
όταν ο μέσος όρος της Ευ-
ρώπης είναι 15%. Και αυτά 
είναι την τελευταία δεκαε-
τία δεν είναι την τελευταία 
διετία, τριετία.

Εάν καταφέρουμε με αυτά 
που σας λέμε να πηγαίνει 
στην κλινική ο πολίτης και 
να έχει 10 γιατρούς γιατί 
αυτοί οι 10 γιατροί μπορεί 
να είναι γιατροί που παράλ-
ληλα εργάζονται και στον 
ιδιωτικό τομέα, τελικά πότε 
είναι προτιμότερο όταν θα 
πηγαίνει σε κλινικές άδειες 
και θα χρειάζεται να πάει 
στην ιδιωτική κλινική ή 
όταν θα μπορεί να εξυπη-
ρετείται;

Ξέρετε πότε αλλοιώνεται ο 
δημόσιος χαρακτήρας; Αν 
ζητούσαμε να πληρώνουν 
λεφτά οι πολίτες. Αν για 
τα χειρουργεία του Παίδων 
Αγία Σοφίας, για να κλείσει 
η λίστα κάνουμε χρήση ιδι-
ωτικών κλινικών και ο πο-
λίτης πάει και δεν πληρώ-
σει τίποτα, κάνει δωρεάν το 
χειρουργείο, αλλοιώνεται 
κάποιος δημόσιος χαρα-
κτήρας;

Ο δημόσιος χαρακτήρας εί-
ναι η υγεία, να λαμβάνει ο 
πολίτης δωρεάν το αγαθό 
της υγείας. Δεν μπορούμε 
να είμαστε δογματικοί αν 
αυτός που παρέχει την υπη-
ρεσία είναι ιδιώτης ή κρατι-
κός λειτουργός. Η σημασία 
είναι να μην χρειάζεται να 
πληρώσει χρήματα ο πολί-
της και αυτό προσπαθούμε 
να κάνουμε.

Και στον προσωπικό για-
τρό, βλέπετε, χρησιμοποι-
ούμε και τους γιατρούς των 
κέντρων υγείας και τους 
ιδιώτες γιατρούς. Αυτό εί-
ναι αλλοίωση του δημόσι-
ου χαρακτήρα;

Αντιθέτως, κανένας για-
τρός δεν περισσεύει, με 
οποιονδήποτε τρόπο θέλει 
να βοηθήσει στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας είναι καλο-
δεχούμενος».

Για το νοσοκομείο Σύρου

«Ειδικά το νοσοκομείο Σύ-
ρου, γιατί το έχω ακούσει 
αυτό, είναι από τα λίγα νο-
σοκομείο της επαρχίας που 
έχουν καλυμμένες θέσεις.

Πάντως στα νησιά μας 
υπάρχει πρόβλημα.

Εάν τελικά τις γεμίσουμε 
αυτές τις θέσεις με μερική 
απασχόληση θα ωφεληθεί 
ο πολίτης που θα βλέπει 
γεμάτα τα νοσοκομεία ή θα 
πρέπει δογματικά να βγά-
ζουμε θέσεις πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλη-
σης που θα βγαίνουν άγο-
νες;

Οι λύσεις πρέπει να είναι 
και έξω από το κουτί. Αυτά 
τα οποία σας λέμε εφαρ-
μόζονται σε όλα τα εθνικά 
συστήματα υγείας της Ευ-
ρώπης γιατί δεν είναι πια το 
ΕΣΥ και το κάθε ΕΣΥ τόσο 
ελκυστικό όσο ήταν τις 
προηγούμενες δεκαετίες».

Συνέντευξη Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στον Real fm
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ικανοποιημένο το 55,2 % των επαγγελματιώ

Ολοκληρώθηκε το τρίτο 
Βαρόμετρο Οικονομικής 
Συγκυρίας του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας, που αφο-
ρά τις επιχειρήσεις – μέλη 
του και αποτελεί δίμηνη 
έρευνα, με ερωτήσεις επι-
καιρότητας και ερωτήσεις 
αναφορικά με την πορεία 
των επιχειρήσεων. Η έρευ-
να διεξήχθη σε δείγμα 355 
επιχειρήσεων το διάστημα 
Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 
από την εταιρεία δημοσκο-
πήσεων Interview, για λο-
γαριασμό του Επιμελητηρί-
ου Καβάλας.

Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα, ικανοποιητική κρί-
νουν περίπου 5 στους 10 
Καβαλιώτες επιχειρηματί-
ες, που συμμετείχαν στην 
έρευνα, την κατάσταση 
της επιχείρησης τους για 
το διάστημα Σεπτεμβρί-
ου-Οκτωβρίου 2022, ενώ 
για το επόμενο εξάμηνο 4 
στους 10  εκτιμούν πως η 
επιχείρηση τους θα κινη-
θεί στα ίδια επίπεδα και 
3 στους 10 διαβλέπουν 
χειροτέρευση της πορείας 
της.,

Στην ερώτηση πως κρίνετε 
την κατάσταση της επιχεί-
ρηση σας το 55,2 % δηλώ-
νει πως είναι ικανοποιητική, 
το 17,4 % κακή, ενώ το 
27,4 % καλή.

Στασιμότητα, στα ίδια επί-
πεδα, βλέπει για το επόμε-

νο εξάμηνο το 39,9 % των 
συμμετεχόντων επιχειρήσε-
ων στην έρευνα,&nbsp; το 
35,6 % πιστεύει πως η κα-
τάσταση των επιχειρήσεων 
του θα χειροτερεύσει ενώ 
το 24,5 % πιστεύει πως θα 
βελτιωθεί.

Αρνητικό το ισοζύγιο 
προσλήψεων – απολύ-
σεων

Για το επόμενο δίμηνο το 
73,9 % των συμμετεχόντων 
επιχειρήσεων στην έρευνα 
σχεδιάζει να διατηρήσει το 
προσωπικό που απασχολεί, 
το 19,3 % θα προχωρήσει 
σε απολύσεις και το 6,8 % 
θα κάνει προσλήψεις. Σε 
περίπου ίδια επίπεδα κινή-
θηκαν και τα ποσοστά των 
προσλήψεων και τον απο-
λύσεων για το προηγούμε-
νο δίμηνο.

Το 34,9% των επιχειρημα-
τιών δήλωσε πως ο τζίρος 
των επιχειρήσεων τους μει-
ώθηκε,&nbsp; το 39,6 % 
πως παρέμεινε ο ίδιος, ενώ 
το 25,5% πως αυξήθηκε.

Μέτρα για την εξοικονό-
μηση ενέργειας

Σχετικά με τα μέτρα που 
έχουν λάβει η επιχειρήσεις 
για την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας από τα αποτελέσματα 
φαίνεται ότι 51% των επι-
χειρήσεων δεν έχει λάβει 
μέτρα για εξοικονόμηση 
ενέργειας ενώ το 49% έχει 
πάρει.

Η αύξηση των επιτοκίων 
δανεισμού επηρεάζει τις 
επιχειρήσεις

Αναφορικά με τις αυξήσεις 
στα επιτόκια δανεισμού 

αυτές φαίνεται ότι έχουν 
γίνει αισθητές στον δανει-
σμό από τις επιχειρήσεις 
σε ποσοστό 65,1 % ενώ το 
34,9% δήλωσε ότι δεν έχει 
γίνει αισθητή η αύξηση.

Ανεπαρκή τα μέτρα στή-
ριξης της κυβέρνησης

Σε ερώτηση αναφορικά με 
το πως αξιολογούν οι επι-
χειρήσεις τα μέτρα στήρι-
ξης της κυβέρνησης που 
έχουν εξαγγελθεί για το 
επόμενο διάστημα (κυρίως 
από αυτά που ακούστηκαν 
κατά την περίοδο της ΔΕΘ) 
το 61,8% των επιχειρήσε-
ων φαίνεται ότι είναι λίγο 
η καθόλου ικανοποιημένο 
από αυτά, το 27,4% πολύ ή 
αρκετά ικανοποιημένο ενώ 
το 10,8% δεν απάντησε 
στην ερώτηση.

Μεγάλη πτώση του δεί-
κτη πορείας της οικονο-
μίας

Αναφορικά με την γενική 
πορεία της οικονομίας στον 
Νομό Καβάλας και το κλίμα 
που επικρατεί στις επιχει-
ρήσεις η έρευνα έδειξε ότι 
υπάρχει μεγάλη πτωτική 
τάση σε σχέση με τα δίμηνα 
Μαΐου-Ιουνίου και Ιουλίου-
Αυγούστου. Αυτό εν μέρει 
μπορεί να εξηγηθεί κυρίως 
λόγω των δυσκολιών των 
εμπορικών επιχειρήσεων 
εξαιτίας της ενεργειακής 
κρίσης, αλλά και λόγω του 
κλεισίματος της τουριστι-
κής σεζόν.

kavalapost.gr

Ικανοποιημένοι από την κατάσταση της επιχείρησής τους οι μισοί Καβαλιώτες επιχειρηματίες!
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΠΛΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΤΩΡΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΕΣ
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ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

SECURITY

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  FOOD SHOP ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΥΝ.  ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΡΟΥΧΑ ΕΣΤΙΑΣΗ

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

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

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

Ο αγαπημένος μας chef για αυτήν την εβδομάδα προτείνει:

Μοσχαρίσιο συκώτι με μανιτάρια και ρύζι με άρωμα 
δυόσμο-πορτοκάλι 

Συνταγή για
Μοσχαρίσιο συκώτι με μανιτάρια και ρύζι με άρωμα 

δυόσμο-πορτοκάλι 
 

Διάρκεια συνταγής: 2 ώρες'
Βαθμός δυσκολίας: μέτριος  

Υλικά 

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

Εκτέλεση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

με τον Χρήστο Δελή



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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00-10:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
10:00-12:00	 Πάνος	Αμυράς
12:00-15:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
15:00-16:00	 Δημήτρης	Μάρκου
16:00-19:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
19:00-22:00	 Real	Sports
22:00-06:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ e-shop (Μέρος 1ο)

Στα επόμενα άρθρα που 
ακολουθούν να ασχο-
ληθούμε με κάποια ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά 
στοιχεία, που όλες οι 
ιστοσελίδες έχουν. Συ-
γκεκριμένα θα ασχολη-
θούμε και θα αναλύσου-
με τα εξής θέματα: 
• Συχνές ερωτή-
σεις
• Υποστήριξη
• Έντυπο επιστρο-
φής – αλλαγής προιό-
ντων 
Ξεκινώντας λοιπόν αυτή 
την ανάλυση, θα ασχο-
ληθούμε με το πρώτο 
θέμα: τις Συχνές Ερωτή-
σεις, που ενδιαφέρουν 
και απασχολούν τους 
καταναλωτές – πελάτες, 
των επιχειρήσεων – εται-
ρειών, και ιδίως όσων 
παραγγέλνουν μέσα από 
ιστοσελίδες που διαχει-
ρίζονται e-shop.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 α) Πως θα 
γίνω μέλος
 Για να γίνεται 
νέο μέλος, συμπληρώστε 
στη φόρμα εγγραφής 
νέου μέλους το ενεργό 
e-mail λογαριασμό σας 
και τον Κωδικό Πρόσβα-
σης που επιθυμείτε. 

 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΈΧΕΙ ΉΔΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ

Προσοχή: Το e-mail που 
θα δηλώσετε πρέπει να 
υπάρχει διότι όλη η επι-
κοινωνία μας, θα γίνεται 
μέσω του e-mail που 
έχετε δηλώσει κατά την 
εγγραφή σας.

 β) Γιατί να 
γίνω μέλος
 
7 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 
ΜΕΛΗ ΣΤΟ www………

• γιατί είναι δωρε-

άν 
• γιατί μπορούμε 
να σας εξυπηρετούμε 
καλύτερα 
• γιατί έτσι θα έχε-
τε πρόσβαση σε όλες τις 
ηλεκτρονικές παραγγελί-
ες που έχετε κάνει από 
το ηλεκτρονικό μας κα-
τάστημα 
• γιατί θα μπορεί-
τε να βλέπετε το καλάθι 
σας από οποιοδήποτε 
υπολογιστή έχει πρόσβα-
ση στο διαδίκτυο μόνο 
κάνοντας login στο χώρο 
μελών 
• για να μπορέ-
σετε να λαμβάνετε τα 
newsletter μας 
• για να μπορέσε-
τε να κάνετε την παραγ-
γελία σας 
• για επιπλέον 
ασφάλεια (και στις πα-
ραγγελίες σας και στα 
προσωπικά σας δεδομέ-
να) 

 

γ) Τη είναι ο λογαρια-
σμός μου;

Ακολουθήστε τη διαδι-
κασία εγγραφής νέου μέ-
λους και αυτόματα έχετε 
τον προσωπικό σας λο-
γαριασμό στο www……..

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ 
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ

• να δείτε τις προ-
ηγούμενες παραγγελίες 
σας 
• να επισκεφτείτε 
το καλάθι αγορών σας  
• να αλλάξετε τα 
στοιχεία εγγραφής σας 
(e-mail) 
• να ανανεώσετε 
τον κωδικό πρόσβασης 
(password) στο χώρο 
μελών 

 δ) Ξέχασα τον 

κωδικό πρόσβασής 
μου
 
Σε περίπτωση που δε 
θυμάστε τον κωδικό 
πρόσβασης (password) 
στο χώρο μελών του 
www…………., αποφύγετε 
να κάνετε νέα εγγραφή 
και για να σας βοηθή-
σουμε να ανακτήσετε τα 
προσωπικά σας στοιχεία 
άμεσα:

• πληκτρολογήστε 
στο πεδίο το e-mail που 
δηλώσατε κατά την εγ-
γραφή σας, πατήστε συ-
νέχεια και ακολουθήστε 
τη διαδικασία αλλαγής 
του password 
• στο e-mail σας 
θα έρθει ένας προσωρι-
νό password (ισχύει για 
24 ώρες). 
• Κάντε login με 
αυτό το password και 
αμέσως αλλάξτε το με 
κάποιο της αρεσκείας 
σας. 

Αν θυμάστε το e-mail 
εγγραφής σας, η διαδι-
κασία ανάκτησης νέου 
password είναι άμεση. 
Αν δε θυμάστε το e-mail 
εγγραφής σας προτεί-
νουμε να δοκιμάσετε στη 
φόρμα ανάκτησης, τους 
e-mail λογαριασμούς 
που χρησιμοποιείτε συ-
νήθως. 

 ε) Θέλω να αλ-
λάξω τον λογαριασμό 
μου

 Μέσα από τις 
σελίδες του λογαρια-
σμού σας μπορείτε να 
αλλάξετε τα προσωπικά 

σας στοιχεία, το e-mail 
σας, και τον κωδικό πρό-
σβασης.

 στ) Επικοινω-
νία 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας 
για κάθε σας ερώτημα 
ή σχόλιο, συμπληρώνο-
ντας τη σχετική φόρμα 
και σύντομα θα έχετε 
νέα μας.

--Θέμα Επικοινωνίας
--Κατάστημα Αγοράς
--email
--Όνομα
--Επώνυμο
--Σχόλια
--Όροι χρήσης ή Δήλωση 
Προστασίας Προ-σω -
πικών Δεδομένων
--reCAPTCHA
--Αποστολή

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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Παναγιωτόπουλος 
Από τις 4 Νοεμβρίου ξεκινούν οι πληρωμές αποζημιώσεων 
στους σταφυλοπαραγωγούς

Από την επόμενη Παρα-
σκευή 4 Νοεμβρίου ανα-
μένεται η έναρξη των 
καταθέσεων των ποσών 
των προκαταβολών 
στους πληγέντες δικαι-
ούχους αποζημιώσεων 
των καταστροφών που 
προκλήθηκαν σε αμπε-
λώνες και άλλες καλλι-
έργειες από την χαλαζό-
πτωση που σημειώθηκε 
στις αρχές καλοκαιριού.

Όπως είχε γίνει γνωστό 
με προηγούμενο Δελτίο 
Τύπου ψηφίστηκε από 
τη Βουλή των Ελλήνων 
η σχετική τροπολογία με 
την οποία ο ΕΛΓΑ απέ-
κτησε, πλέον, την δυνα-
τότητα να καταβάλλει 
προκαταβολές από τις 
αποζημιώσεις εκείνων 
των καταστροφών.

Αξίζει να σημειωθεί πως 
oι τρεις δύσκολες καλ-
λιεργητικές χρονιές, οι 
οποίες προηγήθηκαν 
όσον αφορά την αμπε-
λουργία του Ν. Καβάλας 
έχουν φέρει σε εξαιρε-
τικά δύσκολη θέση τους 
αμπελουργούς του Ν. 
Καβάλας.

Υπενθυμίζεται πως η 

προσπάθεια που γίνεται 
με γνώμονα την ανάπτυ-
ξη και την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων των 
παραγωγών είναι συνε-
χής. Σε αυτό το πλαίσιο, 
άλλωστε, επίκειται και η 
καταβολή της ενίσχυσης 
deminimis στα σταφύ-
λια.

Διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων για νέο νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Την 1 η Ιανουαρίου του 
2022 το ΥΠΑΑΤ έστειλε 
στην Ε.Ε το στρατηγι-
κό σχέδιο για την ΚΓΠ 
2023-2027.

Σε τηλεδιάσκεψη στις αρ-
χές Δεκεμβρίου είχαμε εκ-
φράσει στον αρμόδιο γ.γ 
του ΥΠΑΑΤ κ. Κ. Μπαγινέ-
τα, τις αντιρρήσεις μας για 
πολλά σημαντικά θέματα 
της πρότασης, τα οποία 
πληροφορούμασταν από 
τα ΜΜΕ και από συζητή-
σεις μας με παράγοντες του 
υπουργείου.

Μιλήσαμε για τη στρέ-
βλωση που δημιουργεί η 
διατήρηση των ιστορικών 
δικαιωμάτων, η ανισομερής 
κατανομή των βοσκοτόπων, 
η μείωση της εξισωτικής 
από το 2016,για τις συνδε-
δεμένες ενισχύσεις και για 
πολλά άλλα.

Του ζητήσαμε μάλιστα 
λόγω των πολλών αντιρ-
ρήσεων που εκφράσαμε 
να μη βιαστεί ν’ αποστείλει 
την πρόταση αυτή, για την 
οποία μας ενημέρωνε γε-
νικά και με μυστικοπάθεια, 
χωρίς λεπτομέρειες, λες και 
συζητούσαμε για θέματα τα 
οποία δε θα έβγαιναν ποτέ 
στη δημοσιότητα.

Ιδιαίτερα όταν του αναφέ-
ραμε τα όσα είχαμε πλη-
ροφορηθεί για τις συνδε-
δεμένες στα βοοειδή, μας 
καθησύχασε λέγοντάς μας 
ότι τα ποσά για τις γέννες 
της τάξης των 35 με 40€ 
που διαβάζαμε στα ΜΜΕ 
δεν ισχύουν και σίγουρα θα 
είναι παραπάνω χωρίς ν’ 
αναφέρει ποσό.

Του διευκρινίσαμε επίσης 
ότι είμαστε κάθετα αντίθε-
τοι και θέσαμε ως κόκκινη 
γραμμή, την ενίσχυση των 
εισαγόμενων μοσχαριών με 
χρήματα που προορίζονται 
για την ελληνική κτηνοτρο-
φία.

Η θέση του ήταν ότι, πα-
ραγωγοί μοσχαρίσιου κρέ-
ατος, είναι αυτοί που οδη-

γούν τα ζώα στο σφαγείο 
και όχι αυτοί που έχουν τα 
ζώα αναπαραγωγής και οι 
αγελάδες τους γεννούν τα 
μοσχάρια αυτά, γι’ αυτό κι 
έπρεπε να πάρουν το με-
γαλύτερο μέρος του πο-
σού, που αντιστοιχεί μέχρι 
σήμερα στις γέννες των 
βοοειδών. Του εξηγήσαμε 
με λεπτομέρειες τα κόστη 
των αναπαραγωγικών αγε-
λάδων κρεοπαραγωγής, 
τους κινδύνους ζημιάς και 
τις επισφάλειες των εκτρο-
φών. Τ

ου εξηγήσαμε ότι χωρίς 
γέννες μοσχαριών δεν 
υπάρχει αντικείμενο πά-
χυνσης. Του εξηγήσαμε τη 
δημογραφική αξία που έχει 
η στήριξη των αγελαδοτρό-
φων, λόγω των περιοχών 
που αυτοί δραστηριοποι-
ούνται. Δεν έδειξε να συμ-
μερίζεται τις απόψεις μας, 
που είναι οι απόψεις των 
χιλιάδων αγελαδοτρόφων 
της χώρας.

Νοιώσαμε και οι τέσσερις 
συμμετέχοντες εκπρόσω-
ποι, ότι κάποιοι τον είχαν 
νουθετήσει στη λογική των 
μεγαλεμπόρων παχυντών, 
οι οποίοι διαθέτουν τις δι-
ασυνδέσεις αλλά και τα κε-
φάλαια, για να επιβάλλουν 
τις απόψεις τους. Εμείς δε 
θέλαμε και δεν μπορού-
σαμε να πιστέψουμε, ότι 
θα κατατεθεί μία πρόταση, 
που θα καταστρέφει τον 
εύθραυστο κλάδο της κρε-
παραγωγού αγελαδοτροφί-
ας, η οποία ασκείται κυρίως 
στις ορεινές ημιορεινές και 
παραμεθόριες περιοχές της 
πατρίδας μας κι έχει κοινο-
νικοοικονομικό αντίκτυπο 
στην ελληνική ύπαιθρο.

Όταν είδαμε τι τελικά κα-
τατέθηκε, προσγειωθήκαμε 
ανώμαλα στην ελληνική 
πραγματικότητα. Η γέννα 
στα 40€ και ενίσχυση και 
των εισαγόμενων μοσχα-
ριών.

Μια πρόταση κομμένη και 
ραμμένη στα συμφέροντα 
μίας χούφτας μεγαλεμπό-

ρων παχυντών, οι οποίοι 
εισπράττουν ατελείωτες 
ενισχύσεις και τους κατανέ-
μονται χιλιάδες στρέμματα 
βοσκοτόπων, μέσω της τε-
χνικής λύσης, για να ενερ-
γοποιούν τα ιστορικά τους 
δικαιώματα, με τα σταυλι-
σμένα τους μοσχάρια!!!
Θεωρούμε ως κακόγουστο 
αστείο τη χρησιμοποίηση 
της ελεύθερης βόσκησης 

στο στρατηγικό σχέδιο, ως 
δικαιολογία για την ανά-
γκη ενίσχυσης στις Β και Γ 
κατηγορίες συνδεδεμένων 
των βοοειδών, σε ότι αφο-
ρά δηλαδή τα μοσχάρια 
πάχυνσης. Δικαιολογία που 
αναφέρεται στην εκτατική 
και ημιεκτατική τους μορ-
φή!!! 

Τα μοσχάρια των box, είναι 

κτηνοτροφία εκτατικής και 
ημιεκτατικής μορφής!!! Σε 
ερώτηση πριν λίγες μέρες 
προς τον κ. Μπαγινέτα, με 
ποιό φορέα των κτηνοτρό-
φων διαβουλεύτηκε και ει-
σηγήθηκε τη συγκεκριμένη 
πρόταση, μας ανέφερε την 
ΕΔΟΚ. Μία διεπαγγελματι-
κή οργάνωση, στην οποία 
τα τελευταία χρόνια δε 
συμμετέχουν κτηνοτρόφοι 

που να εκπροσωπούν τον 
κλάδο και ο πρόεδρος της 
οποίας, αφού ξεκίνησε ως 
εκπρόσωπος στην ΕΔΟΚ 
των κτηνοτρόφων του ΣΕΚ, 
κατέληξε, για να μη χάσει 
τη συμμετοχή του στην 
ΕΔΟΚ και τη θέση του προ-
έδρου, να συμμετέχει ως 
εκπρόσωπος των εμπόρων 
ζώντων ζώων.
...

Θάσος,26/10/2022
Αριθμός πρωτ. 1274
 Προκήρυξη 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής 
διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: 

«ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΑΛΩΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)», 

προϋπολογισμού 149.969,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ
Στοιχεία επικονωνίας:
Οδός   :  ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ
Τηλ.:    : +30 25930 22311
E-mail  : perzamanisgiannis@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.thassos.gr
Κωδικός NUTS: EL515
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσε-
λίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https:// thassos.gr
3. Κωδικός CPV: 45241000-8.
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το έργο αφορά την «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΑΛΩΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΙΝΟΥ 
ΘΑΣΟΥ (ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)» αρμοδιότητας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΣΟΥ.
Η εκβάθυνση θα γίνει και στις δυο λιμενολεκάνες (ανατολική και δυτική). Η εκβάθυνση θα γίνει σε ομοιόμορφο βάθος έως 6.00 μ. υπό την επι-
φάνεια της θάλασσας. Η τράπεζα εκσκαφών θα περιλαμβάνει το χώρο από τα παραλιακά μέτωπα της προκυμαίας και των βραχιόνων έως και την 
ισοβαθή των -6.00 μ. κατά προσέγγιση. Η εκβάθυνση αυτή θα γίνεται περιοδικά, ώστε να διατηρείται η ορθή βαθυμετρία της λιμενολεκάνης, ή 
έκτακτα, σε περιπτώσεις ανάλογων με αυτών του Νοεμβρίου του 2019 καιρικών φαινομένων.
Η κατασκευή του έργου της εκβάθυνσης θα γίνει με θαλάσσιες εκσκαφές και απομάκρυνση υλικού από τον πυθμένα με μηχανικά μέσα. Ο πλέον εν-
δεδειγμένος τρόπος εκσκαφής είναι η χρήση βυθοκόρου με αρπάγες, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και σε άλλα έργα της περιοχής. Η 
βυθοκόρος θα ακινητοποιηθεί με άγκυρες μέσα στην λιμενολεκάνη και θα εκτελεί τις εργασίες όταν το ύψος κύματος εντός του λιμένα θα είναι επι-
τρεπτό. Η απόθεση του υλικού μπορεί να γίνει είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα, ανάλογα με τις υποδείξεις της αρμόδιας επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Η εκβάθυνση θα γίνει και στις δυο λιμενολεκάνες (ανατολική και δυτική). Λόγω του ότι δεν είναι απολύτως γνωστή η σύσταση του πυθμένα εικά-
ζεται ότι σε ποσοστό 75% είναι μικρής συνεκτικότητας και σε ποσοστό 25% μέτριας συνεκτικότητας. 
Η εκβάθυνση θα γίνει σε ομοιόμορφο βάθος έως 6.00 μ. υπό την επιφάνεια της θάλασσας. Η τράπεζα εκσκαφών θα περιλαμβάνει το χώρο από τα 
παραλιακά μέτωπα της προκυμαίας και των βραχιόνων έως και την ισοβαθή των -6.00 μ. κατά προσέγγιση, εντός του χώρου που καθορίζεται στο 
Διάγραμμα βαθυμετρικής αποτύπωσης λιμενολεκάνης λιμανιού του Παραρτήματος, μεταξύ των σημείων π11-π9-π15-π14 (δυτική λιμενολεκάνη) 
και π17-π16-π33-π18 (ανατολική λιμενολεκάνη).
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Λιμενικών με προϋ-
πολογισμό 118.468,54 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2.474,20 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με ενιαίο 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
9. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονο-
μικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λε-
πτά (2.369,37) €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
10. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.
11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
12. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 22/11/2022, τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 29/11/2022 και τοπική ώρα 10:00 π.μ.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
15. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.
16. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
17. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: gramty@
thassos.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Θάσου

Μανίτσας Δημήτριος



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

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

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

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

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

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

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

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

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

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

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

Κωδικός: 351001-28
___________________

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

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

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

Κωδικός: 351001-11
___________________

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

Κωδικός: 351001-2038
___________________

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

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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

Κωδικός: 351001-14
___________________

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

Κωδικός: 351001-10
___________________

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

Κωδικός: 351001-9
___________________

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

Κωδικός: 351001-34
___________________

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

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

___________________

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

Κωδικός:  351001-35
 ____________________

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

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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Συνελήφθησαν 2 άτομα για νομιμοποίηση εσόδων 
από εγκληματική δραστηριότητα και υπεξαίρεση

Συνελήφθησαν χθες (26-
10-2022) πρωινές ώρες, 
στο Συνοριακό Σημείο
Διέλευσης Κήπων Έβρου 
από αστυνομικούς του Τμή-
ματος Διαβατηριακού
Ελέγχου Κήπων της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Αλε-
ξανδρούπολης, ένας αλλο-
δαπός
και μία ημεδαπή, κατηγο-
ρούμενοι για νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματική

δραστηριότητα και υπεξαί-
ρεση.
Ειδικότερα, οι δράστες επι-
βαίνοντας σε πολυτελές 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέβη-
σαν
στο Συνοριακό Σημείο Δι-
έλευσης Κήπων, προκειμέ-
νου να πραγματοποιήσουν
έξοδο από τη Χώρα.
Κατά τον ενδελεχή έλεγχο 
που πραγματοποίησαν οι 
αστυνομικοί προέκυψε ότι 

το
όχημα είναι καταχωρημένο 
από τις Αρχές της Σουηδίας 
ως «κλαπέν – υπεξαιρεθέν
– απολεσθέν».
Κατασχέθηκε το παραπάνω 
όχημα.
Την προανάκριση ενεργεί 
το Τμήμα Διαβατηριακού 
Ελέγχου Κήπων.

Πηγή: evros24.gr

  
  Γιάννης     
  Γεωργαλλής

Το Σάββατο 29/10 το πρωί 
,στην εθνική οδό Κομοτηνής 
-Ξάνθης , συνοριοφύλακες 
συνεργάστηκαν με άλλους 
συνοριοφύλακες από την 
Ροδόπη ,έξι διακινητές γιατί 

μετέφεραν παράνομους 
μετανάστες.

Οι αστυνομικοί έπιασαν 
τους δυο διακινητές ,γιατί 
τους βρήκαν να είναι μέσα 
σε Ι.Χ.Φ αυτοκίνητο και να 
μεταφέρουν παράνομα στην 
Ελλάδα οκτώ παράνομους 
μετανάστες ,ενώ τους 
άλλους τέσσερις διακινητές 
τους βρήκαν να είναι 

μέσα σε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο 
,το οποίο προπορευόταν 
για να μην τους πιάσουν 
οι αστυνομικοί γιατί 
μετέφεραν παράνομους 
μετανάστες.

Και δυο οδηγοί των 
αυτοκινήτων δεν είχαν 
δίπλωμα οδήγησης 
ενώ ο οδηγός του Ι.Χ.Φ 
αυτοκινήτου δεν σταμάτησε 

όταν τον έκαναν σήμα οι 
αστυνομικοί και έφυγε με 
μεγάλη ταχύτητα.

Στην αστυνομία της Ξάνθης 
είπαν ότι το Ι.Χ.Φ. 
αυτοκίνητο το έκλεψαν τ η ν 
28 &29/10/2022. Ο ι 
διακινητές θα παν στον 
εισαγγελέα Ροδόπης.

Διδυμότειχο
Νεαρός καταδικάστηκε για παιδεραστία 
όταν αποκαλύφθηκε η εγκυμοσύνη της 12χρονης

Τέλεσαν γάμο στο Δι-
δυμότειχο με βάση τη 
"Σαρία" και στη συνέχεια 
έφυγαν για τη Γερμανία 

ως οικονομικοί μετανά-
στες. Η 12χρονη εισήχθη 
σε νοσοκομείο λόγω λι-
ποθυμίας και διαπιστώ-

θηκε πως είναι έγκυος

Σε φυλάκιση 2 ετών με 
τριετή αναστολή, παρά την 

αθωωτική πρόταση του ει-
σαγγελέα, καταδικάστηκε 
την περασμένη εβδομάδα 
στο Μικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο Ξάνθης νεαρός από 
το Διδυμότειχο, με την κα-
τηγορία της παιδεραστίας 
και των ασελγών πράξεων 
σε ανήλικη κάτω των 14 
ετών.

Ο εισαγγελέας ζήτησε 
απαλλαγή

Ο νεαρός άσκησε έφεση 
κατά της απόφασης καθώς 
η πρόταση του εισαγγελέα 
της έδρας ήταν ν’ απαλλα-
γεί λόγω αμφιβολιών και 
λόγω των συνθηκών που 
αναλύθηκαν στην εκδίκαση 
της… περίεργης αυτής υπό-
θεσης, η οποία εκτυλίχθηκε 
πριν χρόνια στο Διδυμό-
τειχο και συνεχίστηκε στη 
Γερμανία όπου άρχισε να 
ξετυλίγεται το… κουβάρι.

Η ανήλικη, που όπως και ο 
κατηγορούμενος είναι μου-
σουλμάνοι, ήταν τότε 12 
χρόνων και ο νεαρός ήταν 

τότε 18 χρόνων.

Τέλεσαν γάμο στο Δι-
δυμότειχο με βάση τη 
Σαρία και στη συνέχεια 
έφυγαν για τη Γερμανία 
ως οικονομικοί μετανά-
στες, όπως μεταδίδει το 
evros-news.gr.

Εκεί η ανήλικη ξεκίνησε να 
πηγαίνει στο σχολείο και 
μια μέρα λιποθύμησε. Με-
ταφέρθηκε στο νοσοκομείο 
της γερμανικής πόλης όπου 
διέμεναν και διαπιστώθηκε 
πως είναι έγκυος.

Επειδή ήταν ανήλικη ενη-
μερώθηκαν η γερμανική 
αστυνομία και οι υπόλοιπες 
αρμόδιες κρατικές υπηρε-
σίες και αναζητήθηκαν οι 
συγγενείς της.

Με τον "νόμο" της Σαρία

Όταν η οικογένειά της υπο-
στήριξε ότι ήταν παντρεμέ-
νη με βάση τον "νόμο" της 
Σαρία, οι Γερμανοί τους 

ξεκαθάρισαν πως αυτό 
δεν γίνεται αποδεκτό στη 
χώρα τους και η εισαγγε-
λία άσκησε δίωξη κατά του 
φερόμενου ως συζύγου της 
για παιδεραστία.

Μάλιστα, διαβίβασε τη δι-
κογραφία στον αρμόδιο ει-
σαγγελέα στην Ελλάδα και 
έτσι ασκήθηκε δίωξη και 
ορίστηκε η εκδίκαση της 
υπόθεσης στο Μικτό Ορ-
κωτό Δικαστήριο Ξάνθης, 
περιοχή όπου ως γνωστόν 
υπάρχουν χιλιάδες μου-
σουλμάνοι κι’ εφαρμόζεται 
από αρκετούς ο νόμος της 
"Σαρία".

Η πρόταση του εισαγγε-
λέα ήταν να αθωωθεί ο 
κατηγορούμενος λόγω αμ-
φιβολιών και εξαιτίας των 
συνθηκών που αναλύθηκαν 
στην εκδίκαση της υπόθε-
σης, αλλά η έδρα του επέ-
βαλλε φυλάκιση 2 ετών με 
τριετή αναστολή.

Σεπόλια
Πήγε μόνος του στη ΓΑΔΑ ο 45 χρονος – Τι είπε για τη 12 χρονη

Γιάννης 
Γεωργαλλής

Οι άνδρες που 
μιλούσαν με την 12 χρονη 
που τη βίασαν και την 
εξέδιδαν στα Σεπόλια ,όλο 
και ποιο πολλοί γίνονται 
είπαν οι αστυνομικοί.

Οι άνδρες που 
χρησιμοποιούσαν την 
εφαρμογή και μιλούσαν με 
την 12 χρονη μεγαλώνουν 
τον κατάλογο και μπορεί να 
έκαναν και κακές ενέργειες.

Όπως λέει η Αστυνομία ο 
45 χρόνος είναι και αυτός 
χρήστης της διαδικτυακής 
αυτής εφαρμογής των 
γνωριμιών .Αυτός είναι 

ο 13ος που πήγε μόνος 
του στη ΓΑΔΑ για να πει 
όλα αυτά φρικιαστικά που 
έγιναν στα  Σεπόλια .

Ο 45 χρόνος είπε ό τ ι 
μιλούσε μόνο με τη 1 2 
χρονη και ότι δεν την 
είχε δει ποτέ από κοντά . 
Βέβαια το κινητό του το 
κράτησαν και μετά τον 
άφησαν ελεύθερο .

Αστυνομικοί έπιασαν διακινητές που μετέφεραν 
μετανάστες με φορτηγό που το έκλεψαν από την Ξάνθη
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Φιλική ήττα με 2-1 γνώρισε 
πριν λίγη ώρα στο “Φώτης 
Κοσμάς” ο Α.Ο Καβάλα από 
την Αλεξανδρούπολη FC 
στο 11ο φιλικό προετοιμα-
σίας των “αργοναυτών”.

Το σκορ για τον ΑΟΚ άνοιξε 
ο Καρακώστας στο 11ο λε-
πτό, ο οποίος μετά από μια 
όμορφη φάση συνεργασίας 
έστειλε την μπάλα στα δί-
χτυα του Μπόγλου.

Η απάντηση των γηπεδού-
χων ήρθε λίγα λεπτά αργό-
τερα, όταν ο Καρακασίδης 
έπιασε το δυνατό σουτ, ο 
Σταθάκης έπεσε στην αρι-
στερή γωνία του, όμως 
σύμφωνα με τον διαιτητή 
της αναμέτρησης, το μπλο-
κάρισμα του υψηλόσωμου 
τερματοφύλακα πραγματο-
ποιήθηκε αφότου η μπάλα 
πέρασε την τελική γραμμή, 
με αποτέλεσμα να δείξει 
σέντρα.

Λίγο πριν το τέλος του α’ 
μέρους, σε μια ανύποπτη 
φάση, η Αλεξανδρούπολη 
θα πετύχει την ολική ανα-

τροπή, όταν ο Παπάζογλου 
θα εκμεταλλευτεί τη λάθος 
πάσα του Σταθάκη και θα 
πλασάρει στην κενή εστία 
για το 2-1.

Στην επανάληψη ο ρυθμός 
του παιχνιδιού “έπεσε”, με 
τον ΑΟΚ να δημιουργεί τις 
ελάχιστες ευκαιρίες που 
σημειώθηκαν στο β’ μέρος, 
χωρίς όμως να μπορεί να 
πετύχει το γκολ της ισοφά-
ρισης και το τελεταίο σφύ-
ριγμα να βρίσκει νικητές 
τους Εβρίτες.

Τα γκολ: Καρακασίδης 19', 
Παπάζογλου 43’/ Καρακώ-

στας 11'

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ

Αλεξανδρούπολη FC 
(Ουσταμπασίδης): Μπό-
γλου, Τσιτσεκίδης, Τσιγγε-
λίδης, Παπαγεωργίου, Λί-
τσιος, Πατσιώρας, Debrova, 
Πατσιώρας, Ευθυμιάδης, 
Παπάζογλου, Καρακασίδης.

Ως αλλαγές αγωνίστη-
καν: Πουλουκτσής, Ράλλης, 
Μουρατίδης, Κεσουδάκης, 
Αμπραχαμιάν, Χοψωνίδης, 
Μαλτέζος, Τρανόπουλος, 
Χριστοφορίδης.

Α.Ο. Καβάλα (Αγγελί-
δης): Σταθάκης, Καζα-
ντζίδης, Μπατσαράς, Γε-
ρογιάννης, Μπιμπισίδης, 
Κατσέτης, Βαφειάδης, Σαλ-
πιγγίδης, Ιορδανίδης, Ρου-
μπιές, Καρακώστας.

Ως αλλαγές αγωνίστη-
καν: Σιαματάς, Pavlov, 
Δημητρακούδης, Παπαδό-
πουλος, Μαγκαφίνης, Βα-
σιλόπουλος, Θαλασσινός, 
Μπαρέττας, Γιαννάκος.

Α.Ο Καβάλα 
Φιλική ήττα στην Αλεξανδρούπολη

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Με δυο ήττες για το Καβα-
λιώτικο μπάσκετ ολοκλη-
ρώθηκε η 4η αγωνιστική 
της Elite League.

Στο Μαρούσι, ο ΓΣΕ δεν τα 
κατάφερε και γνώρισε την 
πρώτη του ήττα στο πρω-
τάθλημα, με τους γηπεδού-
χους να επικρατούν με το 
εμφατικό 101-86. Η ομάδα 

του Αμαρουσίου κατάφερε 
να επιβάλει τον ρυθμό της 
από το πρώτο δεκάλεπτο, 
όταν και πέτυχε 30 πόντους 
ενώ είδε την διαφορά να 
φτάνει και στο +21 (88-
67) λίγο πριν το τέλος του 
αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 30-20, 27-
22 (57-42), 22-16 (79-58), 

22-28 (101-86)

Εχθές, στο «Αλεξάνδρα Δή-
μογλου», Καβάλα BC αιφ-
νιδίασε τον Πανερυθραϊκό 
όταν και προηγήθηκε με 
20-10 στα πρώτα λεπτά 
του αγώνα. Τελικά οι φι-
λοξενούμενοι κατάφεραν 
στην συνέχεια να επιβάλ-
λουν τον δικό τους ρυθμό 

και να επικρατήσουν εύκο-
λα με 83-61.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 13-
25 (38-43), 10-18 (48-61), 
13-22 (61-83)
ELITE LEAGUE – 4Η 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΓΣ Αμαρουσίου-ΓΣ Ελευθε-
ρούπολης 101-86

Καβάλα BC-Πανερυθραϊ-
κός 61-83

Ηρακλής-Ερμής Σχηματα-
ρίου 78-70

Α.Ο Αμύντα-Αίας Ευόσμου 
68-71

Κόροιβος Αμαλιάδας-Ν.Ε 
Μεγαρίδας 88-91 παρ.

Α.Ο Αγρίνιο-Α.Ο Τρίτων 74-
85

Ψυχικό-Χαρίλαος Τρικού-
πης 92-67

ΑΣ Παπάγου-ΦΕΑ Ν. Φιλα-
δέλφειας 89-66

ELITE LEAGUE – ΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ο Τρίτων 8 (4-0)
2. Ψυχικό 7 (3-1)
3. Πανερυθραϊκός 7 (3-1)
4. ΑΣ Παπάγου 7 (3-1)
5. Ηρακλής 7 (3-1)
6. ΓΣ Ελευθερούπολης 7 

(3-1)
7. ΓΣ Αμαρουσίου 7 (3-1)
8. Α.Ο Αγρίνιο 6 (2-2)
9. Ερμής Σχηματαρίου 6 

(2-2)
10. Ν.Ε Μεγαρίδας 6 (2-2)
11. Χαρίλαος Τρικούπης 6 

(2-2)
12. Κόροιβος Αμαλιάδας 5 

(1-3)
13. Αίας Ευόσμου 5 (1-3)
14. Α.Ο Αμύντα 4 (0-4)
15. ΦΕΑ Ν. Φιλαδέλφειας 

4 (0-4)
16. Καβάλα BC 4 (0-4)

Elite League 
Δεν τα κατάφερε στο Μαρούσι ο ΓΣΕ  - Ακόμη μια 
ήττα για την Καβάλα BC

ΟΚεραυνός Κρηνίδων στο 
τελευταίο λεπτό της κα-
νονικής διάρκειας πήρε το 
τρίποντο απέναντι στον 
Άρη Ζυγού.
Στο 19΄ο Τσιακιρίδης με 
μακρινό σουτ άνοιξε το 
σκορ για τους γηπεδούχους 
κάνοντας το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι ισοφά-
ρισαν στο 42΄με τον Χα-

τζηχαραλάμπους Χ. και το 
ημίχρονο τελείωσε με σκορ 
1-1.

Στο 90΄ η ομάδα του Κε-
ραυνού Κρηνίδων κέρδισε 
πέναλτι από χέρι του αμυ-
ντικού του Άρη Ζυγού. Το 
εκτέλεσε ο Πασχαλίδης 
με τον Χαδόλια αρχικά να 
αποκρούει και στην επανα-
φορά ο ίδιος παίκτης, Πα-

σχαλίδης,  να πετυχαίνει το 
τελικό 2-1.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ: 
Ντομί, Πασβάντης (95΄Κο-
μνηνακίδης), Αρσονιάδης 
Α (46΄Σταμούλης) ,  Τσε-
σούρης, Συμεωνίδης, Κα-
ρασακαλίδης, Πασχαλίδης, 
Αρσονιάδης Γ., Κυριακίδης 
(37΄ λ. τραυμ. Αντωνά-
κης), Κωταϊδης, Τσιακιρίδης 

(63΄Κατσάρας).

ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ: Χαδόλιας, 
Ιβανίδης, Ταλάκου, Χ΄Γε-
ωργίου, Κων/νίδης, Δο-
μουτζόγλου, Nertil, Χ΄Χα-
ραλάμπους Χ., Αβραμίδης 
(83΄Προυσαεύς) , Σκαμνός,  
Χ΄Χαραλάμπους Γ.

Κεραυνός Κρηνίδων – Άρης Ζυγού 2-1



Η 3η αγωνιστική πραγμα-
τοποιήθηκε σήμερα για την 
Α2’ Εθνική Κατηγορία Γυ-
ναικών.

Ο Αστέρας Καβάλας πέτυ-
χε μια ιστορική νίκη, καθώς 
επικράτησε με 56-48 του 
Απόλλωνα Πτολεμαϊδας 

στο κλειστό γυμναστήριο 
των Ποταμουδίων. Αυτή 
αποτελεί την παρθενική 
νίκη των «ερυθρολεύκων» 
στο πρωτάθλημα της Α2’.

Οι Πάνθηρες Καβάλας, 
ήταν επιβλητικοί στην Κα-
τερίνη και «σκόρπισαν» τον 

ΑΓΕ Πιερίας με 102-36 
σημειώνοντας την δεύτερη 
σερί νίκη τους στο πρωτά-
θλημα.

Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
– Γ’ ΟΜΙΛΟΣ – 3Η ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΗ

Αστέρας Καβάλας-Απόλ-
λων Πτολεμαϊδας 56-48

Λασσάνης Κοζάνης-Άρης 
41-110

Ολύμπια Λάρισας-Απόλλων 
Καλαμαριάς 67-77

Ιωάννινα IBC-ΧΑΝΘ 48-55

Ρεπό: Αναγέννηση Ν. Ρυσ-
σίου

Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
– Γ’ ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ

Άρης 6 (3-0)
Απόλλων Καλαμαριάς 5 (2-
1)
ΧΑΝΘ* 4 (2-0)
Ιωάννινα IBC 4 (1-2)
Ολύμπια Λάρισας 4 (1-2)
Αστέρας Καβάλας 4 (1-2)
Απόλλων Πτολεμαϊδας 4 
(1-2)
Αναγέννηση Ν. Ρυσίου* 3 
(1-1)
Λασσάνης Κοζάνης* 2 (0-2)
(*) Έχουν κάνει το ρεπό 
τους

Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
– Δ’ ΟΜΙΛΟΣ – 3Η ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΓΕ Πιερίας-Πάνθηρες Κα-
βάλας 36-102

ΠΚ Νεάπολης-Πιερικός Αρ-
χέλαος 41-61

ΑΕ Πυλαίας-Ασπίς Ξάνθης 
66-40

ΑΣ Πανόραμα-Πανσερραϊ-
κός 46-69

Ρεπό: Ηρακλής

Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
– Δ’ ΟΜΙΛΟΣ – ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ

1. Πιερικός Αρχέλαος 6 
(3-0)

2. Πάνθηρες Καβάλας 5 
(2-1)

3. Ηρακλής* 4 (2-0)
4. Πανσερραϊκός* 4 (2-0)
5. ΑΕ Πυλαίας 4 (1-2)
6. ΑΣ Πανόραμα 4 (1-2)
7. Ασπίς Ξάνθης 4 (1-2)
8. ΑΓΕ Πιερίας 3 (0-3)
9. ΠΚ Νεάπολης* 2 (0-2)

(*) Έχουν κάνει το ρεπό 
τους
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A2’ Γυναικών 
Ιστορική νίκη για τον Αστέρα – Επιβλητική 
«κατοστάρα» οι Πάνθηρες 

Συνεχίζει την δημιουργία 
του ρόστερ της νέας σεζόν 
ο Νέστος Χρυσούπολης κα-
θώς εκτός από τον Γιώργο 
Μούτσα, Απόκτησε ακόμα 
έναν τερματοφύλακα πρώ-
της γραμμής.

Συγκεκριμένα στο ρόστερ 
του Κώστα Βασιλακάκη 
ανήκει ο 34χρονος Καβα-
λιώτης, Παναγιώτης Παπα-
δόπουλος, ο οποίος πέρυσι 
αγωνίστηκε στη Δόξα Δρά-
μας ενώ στο παρελθόν έχει 
αγωνιστεί σε Ηρακλή, ΑΕΚ, 

ΠΑΣ Γιάννινα, Απόλλω-
να Καλαμαριάς, Ζάκυνθο, 
Φωστήρα, Πρέβεζα, Μακε-
δονικό, Βατανιακό, Τηλυ-
κράτη Λευκάδας, Τρίκαλα, 
Καλλονή, ΑΟ Πόρου, ΑΟ 
Σελλάνων, Αετό Οφρυνίου, 
Απόλλωνα Παραλιμνίου και 
στη Σλοβενική Ανκαράν.

Την ίδια ώρα, αποκτήθηκε 
και ο 21χρονος δεξιός οπι-
σθοφυλακας, Παναγιώτης 
Πανταζής από τον Τηλυ-
κράτη Λευκάδας.

Νέστος Χρυσούπολης
“Κλειδώνει” τον “άσσο” – Αποκτήθηκε ο Πανταζής

Μετά την απόκτηση του 
Γιώργου Μούτσα από τον 
ΦΑΣ Νάουσα, ο Νέστος 
Χρυσούπολης συνεχίζει να 
προσθέτει ποδοσφαιριστές 
στο ρόστερ του.

Συγκεκριμένα, επιστρέφει 
στην Χρυσούπολη ο έμπει-
ρος μέσος, Ντένις Μενίκου, 
ο οποίος είχε αγωνιστεί και 
στο παρελθόν με την φανέ-
λα του Νέστου ενώ αρχικά 
είχε συμφωνήσει με τον 
Βύρωνα Καβάλας από τον 
οποίο όμως έμεινε ελεύθε-
ρος.

Επίσης στη Χρυσούπολη 
επιστρέφουν οι αδερφοί 
Γαβριήλ ενώ ανανεώθηκε η 
συνεργασία με τον 27χρονο 
μέσο, Σπύρο Τσάκωνα.

Η πρώτη προπόνηση της 
ομάδας θα πραγματοποιηθεί 
την Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου.

Νέστος Χρυσούπολης 
Επιστροφές στο ρόστερ


