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Εποχική γρίπη και RSV 
ταλαιπωρούν τα παιδιά

Έρευνα 
 Ένας στους δύο

μείωσε
τις αγορές βασικών 

προϊόντων

Μερικές σκέψεις για το νέο 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

Δήμου Παγγαίου 
400.000€ για αποκατάσταση 

δημοτικών οδών

Σελ. 3 

“Πονοκέφαλος”
για τους 

αμβυχούχους
του Παγγαίου 

η αύξηση των φόρων

Το Επιμελητήριο 
Καβάλας στην Σερβία 

Σε εκδήλωση του 
Επιμελητηρίου 

Λέσκοβατς

Σελ. 2

Σελ. 4 

Σελ. 12 

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

"ΜΥΡΙΖΕΙ"
ΕΚΛΟΓΕΣ

Σελ. 13

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ



ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλ. 2510 231 033 
Fax: 2510 230 377  

e-mail: info@enachannel.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο. Ε. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Απόστολος Ατζεμιδάκης 

 
ΓΡΑΦΟΥΝ

Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
Παπάζογλου, Χριστίνα Νεφραίμ, 

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

Καστώρης

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

info@enachannel.gr2 ΑΝΑΛΥΤΗΣΑΠΟΨΗ

Η ΑΠΟΨΗ

Η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται 
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού 

Επικρατείας, 
η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” 

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών 
εφημερίδων 

που έχουν την 
δυνατότητα 

καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.
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*Γράφει ο Νίκος Πάππας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
λειτουργεί αναμφίβολα ως 
επιταχυντής των συνεπει-
ών της πανδημικής και της 
ενεργειακής κρίσης.

Ο πρωταθλητισμός της χώ-
ρας σε μια σειρά από αρνη-
τικούς δείκτες δεν αφήνει 
περιθώρια αισιοδοξίας.

Η ανεργία των νέων δεν 
αποκλιμακώνεται, ο πλη-
θωρισμός είναι ασυγκρά-

τητος και η ακρίβεια ανε-
ξέλεγκτη, η αισχροκέρδεια 
παραμένει ανέλεγκτη αλλά 
και επιδοτούμενη, οι τιμές 
του ρεύματος και των καυ-
σίμων όλο και αυξάνονται.

Οι προβλέψεις για την οι-
κονομία και την κοινωνία 
είναι δυσοίωνες. Ειδικά 
αν συνυπολογιστεί ότι ο κ. 
Μητσοτάκης έχει δεσμεύσει 
τη χώρα στη μεγαλύτερη 
λιτότητα εντός Ε.Ε. για τα 
επόμενα χρόνια.

Η Ν.Δ. αδρανεί. Δεν υλοποι-
εί τις πολιτικές εκείνες που 
μπορούν να ανακόψουν το 
κύμα της καταστροφής ή 
και να το αντιστρέψουν.

Οι υποδομές θα μπορού-
σαν να παίξουν έναν τέ-
τοιον ρόλο. Οι συνθήκες 
ήταν ιδανικές, αφού η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο 
επανεκκίνησε και ολοκλή-
ρωσε σπουδαία έργα, όπως 
οι μεγάλοι οδικοί άξονες 
(Ολυμπία Οδός, Ιονία Οδός, 
αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, 

μεσαίο τμήμα του Ε65, αυ-
τοκινητόδρομος Μορέα), 
αλλά δρομολόγησε και 
έργα, όπως ο ΒΟΑΚ, το νό-
τιο και το βόρειο τμήμα του 
Ε65, η Πατρών – Πύργου, 
το μετρό Θεσσαλονίκης.

Ως κυβέρνηση παραδώσα-
με, μάλιστα, διαγωνισμούς 
και συμβασιοποιημένα έργα 
άνω των 5,5 δισ. ευρώ, με 
τον προγραμματισμό μας 
ως το τέλος του 2019 να 
περιλαμβάνει συμβάσεις 
έργων άνω των 9 δισ. 
ευρώ.

Με ευθύνη των κυρίων Μη-
τσοτάκη και Καραμανλή, τα 
μεγάλα έργα υποδομής πά-
γωσαν. Και όσα ξεπάγωσαν 
τελευταία παρουσιάζουν 
σημαντικές καθυστερήσεις.

• Το μετρό Θεσσαλονί-
κης θα έπρεπε να έχει 
ολοκληρωθεί από το 
τέλος του 2020. Η Ν.Δ. 
«φόρτωσε» το έργο με 
αποζημιώσεις εκατομ-
μυρίων ευρώ για τον 
ανάδοχο και μεγάλες 
καθυστερήσεις, στέλ-
νοντας την ολοκλήρω-
σή του στο 2025.

• Το νότιο τμήμα του 
Ε65, η κατασκευή του 
οποίου ξεκίνησε στις 
αρχές του 2019, θα 
έπρεπε να έχει παρα-
δοθεί τον Δεκέμβριο 
του 2021. Η κωλυσι-
εργία Καραμανλή έχει 
οδηγήσει το έργο σε 

τριετή παράταση.
• Η Πατρών – Πύργου 

θα έπρεπε να παραδο-
θεί εντός του 2023. Η 
κυβέρνηση Μητσοτά-
κη ξήλωσε τα εργοτά-
ξια, πάγωσε το έργο 
για τρία χρόνια και το 
παρέδωσε σε συγκε-
κριμένη κοινοπραξία 
με «καπέλο» 500 εκατ. 
ευρώ.

• Στον ΒΟΑΚ, μετά από 
δύο χρόνια παλινωδι-
ών, η Ν.Δ. επέστρεψε 
στον δικό μας σχεδια-
σμό. Αφού, όμως, πρώ-
τα πρόσθεσε καθυστέ-
ρηση στο έργο (σ.σ.: θα 
έπρεπε να παραδοθεί 
το 2025) και διόδια για 
τους Κρητικούς.

• Στον σιδηρόδρομο, η 
πολιτική της Ν.Δ. έχει 
οδηγήσει σε υποβάθ-
μιση του δικτύου και 
του τρένου, καθυστε-
ρήσεις και αναβολές 
δρομολογίων, συχνούς 
εκτροχιασμούς και κα-
τάφωρη παραβίαση 
των συμφερόντων του 
δημοσίου.

• Η επιτάχυνση των με-
γάλων έργων καθί-
σταται αναγκαία. Οι 
υποδομές μπορούν 
να λειτουργήσουν ως 
αμυντικό τείχος στην 
ύφεση και αιχμή του 
δόρατος στην προσπά-
θεια ανάκαμψης.

Η ενίσχυση του τομέα απο-
τελεί, παγκοσμίως, κανόνα 

πολιτικής όταν οι οικονομί-
ες υφίστανται ή έχουν υπο-
στεί μεγάλη ύφεση.

Η «Standard &Poor’s» 
σε μελέτη για τις ΗΠΑ, 
το «Institution of Civil 
Engineers – Policy and 
PublicAffairs» για το Ηνω-
μένο Βασίλειο, το ΔΝΤ για 
όλες τις χώρες και η PwC 
για την Ελλάδα τονίζουν 
τη θετική επίδραση των 
μεγάλων έργων υποδομής 
στις οικονομίες, καθώς 
προκαλούν τη δημιουργία 
χιλιάδων ή εκατομμυρίων 
θέσεων εργασίας (ανάλογα 
με το μέγεθος της επέν-
δυσης και της χώρας), την 
επιστροφή -άμεσα ή έμμε-
σα- του 40% των εν λόγω 
δαπανών στο δημόσιο τα-
μείο και τον διπλασιασμό 
υπέρ της οικονομίας κάθε 
ευρώ που πάει σε τέτοιου 
είδους επενδύσεις.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη δεν έχει αυτή 
την προτεραιότητα.

Ευτυχώς, ο στόχος αυτός 
είναι πρωταρχικός για την 
προοδευτική κυβέρνηση 
της επόμενης μέρας. Και 
μεγάλο μας στοίχημα για 
την ανάκαμψη.

*Ο Νίκος Πάππας είναι το-
μεάρχης Υποδομών και Με-
ταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
και βουλευτή Β3’ Νότιου 
Τομέα Αθηνών

Υποδομές και Μεταφορές 
Αιχμή της ανάκαμψης

*Γράφει ο Αναστάσιος Καρα-
σαββόγλου

Τέθηκε σε διαβούλευση το 
σχέδιο νόμου ‘Δευτερο-
βάθμια περίθαλψη, ιατρι-
κή εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις’ του Υπουργείου 
Υγείας. 
Αυτό, μεταξύ άλλων, προ-
βλέπει τις εξής δύο αλλα-
γές στην υπάρχουσα κατά-
σταση: πρώτον, καταργείται 
η πλήρης και αποκλειστική 
απασχόληση των νοσοκο-
μειακών ιατρών στο ΕΣΥ 
και δεύτερον, ανοίγει ο 
δρόμος για μερική απασχό-
ληση ιδιωτών ιατρών στο 
δημόσιο σύστημα υγείας. 
Και οι δύο αλλαγές συνι-
στούν ένα καίριο χτύπημα 
στην καρδιά της δημόσιας 
και δωρεάν υγείας.

Προηγήθηκε η καταστροφι-
κή διαχείριση της πανδημί-
ας από την κυβέρνηση και 
η αποδυνάμωση έως εγκα-
τάλειψη των δημόσιων δο-
μών υγείας για να φτάσου-
με τώρα στην αμφισβήτηση 
του δημόσιου χαρακτήρα 
του ΕΣΥ.

Με την κατάργηση της 
πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης των μάχιμων 
ιατρών των νοσοκομείων 
δίνεται η δυνατότητα σ’ 
αυτούς να απασχολούνται 
στον ιδιωτικό τομέα, να 
έχουν ιδιωτικό ιατρείο ή να 
προσφέρουν υπηρεσίες σε 
ιδιωτική κλινική. Επιστροφή 
λοιπόν στην προ-ΕΣΥ επο-
χή όταν οι ασθενείς ήταν
αναγκασμένοι να πληρώ-
νουν είτε στον ιδιωτικό 
τομέα είτε στον ιδιωτικο-

ποιημένο δημόσιο τομέα. 
Οι δε γιατροί, προκειμένου 
να μπορούν να απασχολού-
νται και εκτός νοσοκομείου, 
πρέπει να πραγματοποιούν 
το τακτικό τους ωράριο, τις 
εφημερίες τους, να συμ-
μετέχουν στην ολοήμερη 
λειτουργία του νοσοκομεί-
ου και τότε θα μπορούν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους και εκτός νοσοκομεί-
ου. Ουσιαστικά οι γιατροί 
θα βλέπουν στο μισό τους, 
ας πούμε, ωράριο τους 
ασθενείς στο νοσοκομείο 
δωρεάν και στο άλλο μισό 
τους ωράριο ιδιωτικά. 

Αν αυτό δεν αποτελεί ευ-
θαρσώς υπονόμευση του 
δημοσίου συστήματος 
υγείας, τότε τι άλλο εί-
ναι; Και δεν υπάρχει κα-
μία αμφιβολία ότι η άρση 
της συνθήκης πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλη-
σης των γιατρών στο ΕΣΥ 
ανοίγει σκοτεινά μονοπά-
τια στις σχέσεις των για-
τρών με τους ασθενείς με 
βασικότερο ενδεχόμενο να 
διοχετεύονται οι ασθενείς 
από τα νοσοκομεία στις 
ιδιωτικές δομές υγείας με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
την οικονομική επιβάρυνση 
των πολιτών, την ποιότητα 
στις παρεχόμενες υπηρε-
σίες και την ασφάλεια των 
ασθενών.

Ωράρια λάστιχο λοιπόν, 
συνθήκες εξαιρετικά πιε-
στικές στο βωμό της βελ-
τίωσης του εισοδήματος 
των γιατρών. Αντίθετα με 
όλα αυτά, η νοσοκομειακή 
κοινότητα της χώρας ζητά 
την ουσιαστική αύξηση των 
αποδοχών των υγειονομι-
κών και την ενίσχυση του 
ΕΣΥ με ανθρώπους, οικο-
νομικούς πόρους και τεχνο-
λογικό εξοπλισμό.

Η δεύτερη αλλαγή στο σχέ-
διο νόμου αφορά στην εί-
σοδο στο δημόσιο σύστημα 
υγείας ιδιωτών γιατρών με 
καθεστώς μερικής απασχό-
λησης για ‘άγονες’ θέσεις. 
Έτσι, ένας γιατρός που έχει 
ιδιωτικό ιατρείο θα μπορεί 
να ενταχθεί στο ΕΣΥ για κά-
ποιες ημέρες, αξιοποιώντας 
το ‘πέρασμά’ του απ’ αυτό 
προκειμένου να ‘αλιεύσει 
πελάτες’ για λογαριασμό 
του ιδιωτικού του ιατρείου.
Λαμπρές οι επιδιώξεις των 
αρίστων! 
Απέναντί τους βρίσκεται 
η κοινωνία που εκτιμά και 
τιμά το δημόσιο σύστημα 
υγείας, που το εμπιστεύε-
ται γιατί αποτελεί το απο-
κούμπι της στα λιγότερο ή 
περισσότερο δύσκολα και 
αδυνατεί να αντέξει και 
άλλα οικονομικά βάρη που 
οι ‘άριστες’ πολιτικές τής 

έχουν συσσωρεύσει. Απέ-
ναντί της είναι και η συ-
ντριπτική πλειοψηφία της 
κοινότητας των υγειονομι-
κών που στηρίζουν το δη-
μόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ, 
ανθίστανται στην εμπορευ-
ματοποίηση της υγείας και 
απορρίπτουν τον δισυπό-
στατο ρόλο που θέλει να 
τους προσδώσει το σχέδιο 
νόμου. Για το λόγο αυτό εί-
ναι απολύτως καίρια η θέση 

τους ότι ‘το νομοσχέδιο δεν 
συζητιέται, πετιέται’!

Μερικές σκέψεις για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Το Επιμελητήριο Καβάλας στην Σερβία 
Σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Λέσκοβατς

Όπως ανήρτησε ο 
Πρόεδρος του Επι-
μελητήριου Καβάλας 
Μάρκος Δέμπας : 

Στην επετειακή εκδήλω-
ση για τα 60 χρόνια του 
Επιμελητηρίου Lescovac 
της Σερβίας, του πιο δυ-
ναμικού και αδελφού 
Επιμελητηρίου με το δικό 
μας Επιμελητήριο Καβά-
λας-Chamber of Kavala 
Τιμήσαμε αυτήν την ευ-

χάριστη εκδήλωση, ενος 
Επιμελητηρίου που είχε 
ισχυρή παρουσία στην 
KAVALAEXPO2022 ως 
τιμώμενη περιοχή κσι το-
νίσαμε με την παρουσία 
μας, τούς ιστορικούς δε-
σμούς φιλίας των λαών 
μας και των στενών 
εμπορικών σχέσεων που 
έχουμε αναπτύξει και 
που μπορούμε να τους 
δυναμωσουμε ακόμη πε-
ρισσότερο.

Ιδιαίτερα τιμητική, η βρά-
βευση του Επιμελητηρί-
ου Καβάλας, μπροστά σε 
εκατοντάδες επιχειρή-
σεις και επισήμους, για 
την αγαστή συνεργασία 
που έχουμε αναπτύξει 
και την άοκνη προσπά-
θεια μας για την προβο-
λη και την ανάπτυξη συ-
νεργασιών μεταξύ των 
επιχειρήσεων μας.

H Energean τιμά για μια ακόμη χρονιά την Διεθνή Ημέρα για 
τα Άτομα με Αναπηρίες που γιορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου

Διεθνής Ημέρα για τα 
Άτομα με Αναπηρίες | 
Nα καταλάβουμε πώς 
ζουν καθημερινά οι 
συνάνθρωποί μας!

Με την υποστήριξη μιας 
σημαντικής βιωματικής 
δράσης για μαθητές Δη-
μοτικών Σχολείων τίμη-
σε, για μια ακόμη χρο-
νιά, η Energean την 3η 
Δεκεμβρίου, την Διεθνή 
Ημέρα για τα Άτομα με 
Αναπηρίες. Πρόκειται για 

την εκδήλωση που συν-
διοργάνωσαν την Παρα-
σκευή 2 Δεκεμβρίου, η 
Διεύθυνση Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Καβά-
λας, ο Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών Π.Ε. Καβάλας, 
ο Νομαρχιακός Σύλλο-
γος ΑμεΑ Ν. Καβάλας, 
η Περιφερειακή Ένωση 
Τυφλών Ανατολικής Μα-
κεδονίας, ο Σύλλογος 
Γονέων Κηδεμόνων Και 
Φίλων Ατόμων Με Αυ-
τισμό Π.Ε. Καβάλας και 

ο Δήμος Καβάλας στον 
Δημοτικό Κήπο Ηρώων 
στην πόλη της Καβάλας, 
όπου η εταιρεία δρα-
στηριοποιείται εδώ και 
σχεδόν 15 χρόνια με την 
παραγωγή υδρογοναν-
θράκων από τα κοιτά-
σματα του Πρίνου.

Στόχος της εκδήλωσης, 
στην οποία συμμετείχαν 
περίπου 400 παιδιά από 
την Καβάλα και τις γύρω 
περιοχές, ήταν η ευαι-

σθητοποίηση της μαθη-
τικής κοινότητας για τα 
δικαιώματα και τις δυ-
νατότητες των ατόμων 
με αναπηρία, αλλά και 
τη διασφάλιση της ισό-
τιμης πρόσβασης όλων 
των μαθητών στην εκ-
παίδευση. Μέσα από 
βιωματικές δράσεις, οι 
μαθητές βίωσαν τις κα-
ταστάσεις και τις εμπει-
ρίες που ζουν καθημερι-
νά οι συνάνθρωποί μας 
που αντιμετωπίζουν κά-
ποια αναπηρία και αντι-
λήφθηκαν τις δυσκολίες 
που συναντούν. Συνειδη-
τοποίησαν, έτσι, το πόσο 
σημαντικό είναι η κοινω-
νία μας  να δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις ώστε 
να μην αποκλείεται κανέ-
νας από τους πολίτες της 
από την καθημερινότητά 
της.

Η κα. Ίλια Ρήγα, επικεφα-
λής του τμήματος Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης, 
δήλωσε σχετικά: «Με 
χαρά στηρίξαμε την πολύ 
όμορφη αυτή βιωματική 
εκδήλωση που διοργά-
νωσαν φορείς της Καβά-
λας με αφορμή την Διε-
θνή Ημέρα για τα Άτομα 

με Αναπηρίες. Είναι πολύ 
σημαντικό να καταλά-
βουμε πόσο διαφορετική 
είναι η πραγματικότητα 
για αυτούς τους συναν-
θρώπους μας, ποιες δυ-
σκολίες αντιμετωπίζουν 
για απλά, καθημερινά 
πράγματα που είναι αυ-
τονόητα για εμάς. Πρέπει 
να βρισκόμαστε δίπλα 
τους με κάθε αφορμή για 
να αντιληφθούμε το μέ-
γεθος των προβλημάτων 
που βιώνουν και, τελικά, 
να ενώσουμε μαζί τους 
τις φωνές μας για το ότι 
δεν είναι δυνατό στην 
εποχή μας να υπάρχουν 
αποκλεισμοί από οποια-
δήποτε κοινωνική δρα-
στηριότητα, από οποια-
δήποτε έκφανση της 
καθημερινής ζωής.

Πιστεύουμε ακράδαντα 
ότι οι καλύτεροι πρε-
σβευτές αυτού του μη-
νύματος είναι οι μαθητές 
μας, η νεολαία μας που 
ονειρεύεται να δημιουρ-
γήσει ένα
καλύτερο αύριο για 
όλους. Δική μας ευθύνη 
είναι να τους εφοδιά-
σουμε με τις καλύτερες 
δυνατές βάσεις για ένα 

αύριο χωρίς αποκλει-
σμούς και χωρίς
διακρίσεις».

Η υποστήριξη της βι-
ωματικής δράσης των 
φορέων της Καβάλας 
εντάσσεται στην δέσμευ-
ση της εταιρείας και σε 
συγκεκριμένους στόχους 
του ΟΗΕ για την Βιώσι-
μη Ανάπτυξη, όπως είναι 
ο Στόχος νο.10 για Λιγό-
τερες Ανισότητες και ο 
Στόχος νο.17 για Συνερ-
γασία για την επίτευξη 
των Στόχων.

Έρχεται, δε, σε συνέχεια 
της υποστήριξης που πα-
ρέχει η Energean σε φο-
ρείς όπως το MDA Ελλάς, 
το σωματείο φροντίδας 
περίπου 1.500 οικογε-
νειών με συνανθρώπους 
μας που πάσχουν από 
νευρομυικές παθήσεις, 
προς το οποίο και φέτος 
η εταιρεία προχώρησε σε 
δωρεά για τις ανάγκες 
της Μονάδας Νευρομυι-
κών Παθήσεων του Πα-
νεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 
στην Θεσσαλονίκη, το 
οποίο καλύπτει συνολικά 
την Βόρεια Ελλάδα.

Φήμες για υποψηφιότητα του Γιάννη Κελγιώργη για 
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας

Έντονο είναι σύμφω-
να με πληροφορίες το 
ενδιαφέρον του μέχρι 
σήμερα Γραμματέα του 
Εμπορικού Συλλόγου 
Καβάλας Γιάννη Κελγι-
ώργη για την θέση του 
Προέδρου του Εμπορι-
κού Συλλόγου.

Τις επόμενες μέρες ανα-
μένεται να ανακοινώσει 
και επίσημα το ενδιαφέ-
ρον του να είναι υποψή-

φιος, σε μια δύσκολη, 
μάλιστα, συγκυρία για 
την αγορά και τους κα-
ταναλωτές
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400.000€ για αποκατάσταση δημοτικών οδών
Νεα χρηματοδότη-
ση 400.000€ ελαβε ο 
δημος Παγγαιου για 
την ΄΄Βελτίωση βα-
τότητας και αποκα-
τάσταση δημοτικών 
οδών Δήμου Παγγαί-
ου΄΄, προκειμένου να 
αποκατασταθεί το εν 
λόγω οδικό δίκτυο και 
να βελτιωθεί η οδική 
ασφάλεια των κατοί-
κων και των επισκε-
πτών του Δήμου.

Ο Δήμος Παγγαίου και 
Δήμαρχος Αναστασιάδης 
Φίλιππος ευχαριστούν 
θερμά τον Υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών 

κ. Kostas Karamanlis 
για την έγκριση της χρη-
ματοδότησης καθώς 
και τον Υπουργό Εθνι-
κής Αμύνης κ. Nikos I. 
Panagiotopoulos για την 
στήριξη και τις κινήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν 
από πλευράς του.

Συνάντηση αγροτών του Παγγαίου με Τριαντόπουλο 
στην Αθήνα

Το προσωρινό Δ.Σ. του 
Αγροτικού Συλλόγου 
Παγγαίου μετά τις ανη-
συχίες των συναδέλφων 
αγροτών και τα προβλή-
ματα που προκύπτουν 
καθημερινά από την κα-
ταστροφή μετέβη στην 
Αθήνα και πραγματοποί-
ησε συνάντηση με τον 
Υφυπουργό παρά τω 
Πρωθυπουργό Χρήστο 
Τριαντόπουλο.

Μάλιστα ο Αγροτικός 
Σύλλογος ευχαρίστησε 
θερμά τον βουλευτή Κα-
βάλας Γιάννη Πασχαλίδη 
για όλες τις ενέργειες 
που έκανε για να πραγ-
ματοποιηθεί η συνάντη-
ση.

Ολοκληρώθηκε η διετής θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέων του Δήμου Παγγαίου

Η θητεία τους κλείνει 
και επίσημα με ειδική 
εκδήλωση στην αί-

θουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παγγαί-
ου στην Ελευθερού-

πολη-Το μήνυμα του 
Δημάρχου, Φίλιππου 
Αναστασιάδη για το 

έργο του Συμβουλίου 
Νέων

Ολοκληρώθηκε η διετής 
θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νέων του 
Δήμου Παγγαίου και το 
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 
2022 στις 18:00 στην 
αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παγγαίου 
στην Ελευθερούπολη 
θα πραγματοποιηθεί εκ-
δήλωση από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο Νέων, ως 
κατακλείδα της θητείας 
των μελών του.

«Πριν δύο χρόνια αισθα-
νόμουν σίγουρος για την 
εξέλιξη του Συμβουλίου 
Νέων και αποδείχθηκε 
σωστή η πρόβλεψή μου. 
Βλέποντας τη σπιρτάδα 
στα μάτια τους ήταν δε-
δομένο πως θα δημιουρ-
γήσουν έναν άρτια οργα-
νωμένο και δημιουργικό 
φορέα. Παιδιά γεμάτα 
διάθεση, όρεξη και αγά-

πη για τον τόπο μας. Δύο 
χρόνια πλούσια σε δρά-
σεις, εθελοντική προ-
σφορά και παραγωγικό-
τητα. Οι νέοι μας βγήκαν 
μπροστά και μας απέδει-
ξαν πως όλοι οφείλουμε 
να έχουμε πίστη στις δυ-
νατότητες και την όρεξη 
της νέας γενιάς. 

Με τις πράξεις τους 
έφτασαν την αξία της 
κοινωνικής προσφοράς 
και της ανιδιοτέλειας 
στο μέγιστο επίπεδο. 
Αισθάνομαι υπερήφα-
νος για όλα όσα έχουν 
καταφέρει ως τώρα και 
το μέλλον προμηνύεται 
λαμπρό! Καλούμαστε 
να παρευρεθούμε όλοι 
μας στην εκδήλωση για 
να θαυμάσουμε το έργο 
τους», αναφέρει ο Δή-
μαρχος Παγγαίου, Φίλιπ-
πος Αναστασιάδης.
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Ιδιαίτερα επιτυχημένη η συμμετοχή του δήμου 
Νέστου στην Philoxenia 2022

Υπογράφηκε η σύμβαση για τον εξωραϊσμό της 
Πλατείας Ηρώων

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

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

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

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Ιδιαίτερα επιτυχημέ-
νη ήταν η συμμετο-
χή του δήμου Νέστου 
στην έκθεση τουρισμού 
Philoxenia 2022 που 
πραγματοποιείται στο 
διεθνές εκθεσιακό κέ-
ντρο Θεσσαλονίκης της 
HELEXPO.

Τον δήμου Νέστου εκ-
προσώπησε ο αντι-
δήμαρχος Τουρισμού 
Πολιτισμού και Επιχει-
ρηματικότητας, Φώτης 
Σινιώρης, εκτός από την 
υποδοχή των επισκεπτών 
στο αυτόνομο περίπτερο 
του δήμου, ο κ. Σινιώρης 
είχε ολιγόλεπτες συνα-
ντήσεις με τον υπουργό 
Τουρισμού, Βασίλη Κι-
κίλια και με την γενική 
γραμματέα του ΕΠΟ κα 
Άντζελα Γκερέκου.

Στον τομέα των επιχει-
ρηματικών συναντήσε-
ων ο κ. Σινιώρης είχε 
επαφές με τουριστικού 

πράκτορες, εκπροσώ-
πους γραφείων ταξιδιών 
και δημοσιογράφους του 
κλάδου από το Βέλγιο, 
την Ιταλία, το Ισραήλ, 
την Σερβία, την Ρουμα-
νία και την Βουλγαρία.

Στις συναντήσεις αυτές 
έγινε αναλυτική παρου-
σίαση του προορισμού 
και συμφωνήθηκε να 
αναπτυχθεί στην συνέ-
χεια συνεργασία για την 
προβολή στο εξωτερικό 
με στόχο την προσέλκυ-
ση τουριστών και από 
άλλες χώρες εκτός από 
αυτές από τις οποίους 
υποδέχεται ήδη επισκέ-
πτες ο δήμος Νέστου.

Επιπρόσθετα υπήρξαν 
συναντήσεις με ομο-
λόγους του κ. Σινιώρη 
από άλλους δήμους και 
Περιφέρειες της χώρας 
με στόχο να αναπτυχθεί 
συνεργασία για την τό-
νωση του εσωτερικού 

τουρισμού.

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

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

Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Όαση ελπίδας ανάτασης 
και δημιουργίας η πα-
ρουσία και οι ομιλίες της 
Κυρίας Μαρίας Ευθυμί-
ου στην Καβάλα.  Απί-
στευτη ροή λόγου, σκέ-
ψης, προβληματισμού. 
Μάθαμε πολλά άλλα και 
μελαγχολήσαμε για την 
πορεία της φυλής μας, 
του Ελληνικού Έθνους. 
Ευχαριστούμε από καρ-
διάς για όλα αυτά που 

μας είπε η κυρία Ευθυ-
μίου, πάνω από όλα με  
τον τρόπο που μας τα 
είπε. Όσο για την φω-
τογραφία... που συνο-
δεύει το κείμενο αυτό; 
μόνο μια φράση "πόσο 
δίκιο έχεις κ. Ευθυμίου.." 
χανόμαστε και δεν το 
καταλαβαίνουμε (φωτο-
γραφίες 1 και 2) ..

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΙΒΟΥ

Ιδιαίτερη τιμή για μένα 
να αναφερθώ στον αεί-
μνηστο καθηγητή μου, 
φίλο και συνοδοιπό-
ρο στην κοινωνική και 
επαγγελματική μας δια-
δρομή Μιχάλη Γκάγκαλη 
. Ο Μιχάλης ήταν συ-
νώνυμο της προσφοράς 
στην Καβάλα. Αγαπούσε 
και υπηρέτησε με πάθος 

τον Αθλητισμό, τα σω-
ματεία, την Καβάλα. Μα-
χητικός για το καλό του 
τόπου , συμπαραστάτης 
στους νέους ανθρώπους 
, πάντα παρών στις διεκ-
δικήσεις του αθλητισμού 
και ειδικά του μαθητι-
κού. Παιδαγωγός αλλά 
και εμψυχωτής,  στα τε-
λευταία χρόνια της ζωής 
του γενικός γραμματέας 

του συλλόγου Φίλων 
Κλασσικού Αθλητισμού. 
Η έκθεση από τον σύλ-
λογο Φίλων του κλασσι-
κού αθλητισμού “Τάκης 
Χατζηγρηγορίου” Κα-
βάλας, που πραγματο-
ποιήθηκε  στο ισόγειο 
της “Μεγάλης Λέσχης” 
αφιερωμένη στην μνήμη 
του. Να είναι γεροί και 
να θυμούνται η σύζυγός 
του Τέτα, τα παιδιά και 
τα εγγόνια του. Θα ήθε-
λα όμως να συγχαρώ 
για μια ακόμα φορά τον 
πρόεδρο του συλλόγου, 
Παναγιώτη Χατζηεμμα-
νουήλ αλλά και όλα τα 
μέλη και τους φίλους 
του συλλόγου  για την 
πρωτοβουλία τους να 
διοργανώσουν  , μάλι-
στα για δεύτερη φορά , 
την έκθεση  φωτογρα-
φίας  τού  κλασσικού  
αθλητισμού τού Ν. Κα-
βάλας και ιδιαίτερα τον  
ακούραστο Πέτρο Χαινά 
για την φροντίδα της έκ-
θεσης. (Φωτογραφίες 3 
και 4)

ΟΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Οι Έλληνες της Θράκης 
ήταν πάντα δημιουργι-
κοί . Αρχές του αιώνα 
διαφήμιση καταστήμα-
τος Χαρτοπωλείο στην 
Ραιδεστό σε .. τέσσερεις 
γλώσσες στην Ελληνική 
οθωμανική , Γαλλική και 
Αρμενική γραφή (Φωτο-
γραφία 5) . Σήμερα εμείς 
οι απόγονοι της Μεγά-
λης γης Θράκης εδώ 
στην Καβάλα πραγματο-
ποιήσαμε  το  30ο Γνω-
μοδοτικό Συμβούλιο της 
Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας μας Θρακικών Σω-
ματείων. Η συνεδρίαση 
του γνωμοδοτικού έγινε 
στην φιλόξενη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Καβάλας. Η 
Θρακική Εστία Καβάλας 
παρουσίασε ταυτόχρονα 
και την αξιόλογη δρά-
ση της στον συγγραφι-
κό τομέα.  Έχει εκδώσει 
πρόσφατα δυο βιβλία το 
πρώτο αφορά την Πανα-
γία Σηλυβριανή , όπου 
η θαυματουργή εικόνα 
της φυλάσσεται στον 
Μητροπολιτικό Ναό του 
Αγίου Ιωάννη. Το δεύτε-
ρο βιβλίο πραγματεύεται 
το Θρακιώτικο παραμύ-
θι και το επιμελήθηκε 
το μέλος του Συλλόγου, 
Βασιλική Κανάκη, είναι 
δε μεταφρασμένο σε 
13 γλώσσες και στόχος 
είναι το εγχειρίδιο αυτό 
να βρεθεί σε βιβλιοθή-
κες Πανεπιστημίων που 
εξειδικεύονται σε θέμα-
τα λαογραφίας και πα-
ράδοσης στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Επίσης 
παρουσιάσαμε  και το 
τεύχος της εφημερίδας 
ΘΡΑΚΙΚΗ με την δράση 
μας το 2022. Η Θρακι-
κή Εστίας Καβάλας τιμά 
φέτος και τα 50 χρόνια 
από την ίδρυση της . 

ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΤΟΥ 
ΧΘΕΣ…

Ο χειμώνας δείχνει τα 
“δόντια” του με ισχυ-
ρούς ανέμους και βροχή 
. Στην όμορφη πόλη μας 
…όταν πνέουν ισχυροί 
νότιοι  δημιουργούν  μια 
διαφορετική εικόνα στο 
Λιμάνι , έξω από αυτό 
αλλά και στις ακτές 
μας. Ανατρέχοντας στην 
ιστορία μεταφέρω εικό-
να και περιγραφή από 
έναν ισχυρό νοτιά το 
.. σωτήριο έτος 1930 , 
ήταν η 15η Δεκεμβρίου 
, το ατμόπλοιο “ΘΡΑ-
ΚΗ” προερχόμενο από 
την Ρουμανία προσπα-
θεί να προσεγγίσει στο 
Λιμάνι της Καβάλας, 
που την εποχή εκεί-
νη ξεκινά η κατασκευή 
του. Τα κύματα , παρά 
τις υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες του πληρώμα-
τος, ρίχνουν το πλοίο 
στην .. στεριά μπροστά 
στον σημερινό Δημοτικό 
κήπο. Μερικές ημέρες 
μετά ειδικό ρυμουλκό 
φθάνει από τον Πειραιά 
για την ρυμούλκηση του 
πλοίου και την επισκευή 
των ζημιών. Το “ΘΡΑΚΗ” 
μεταφέρει ξυλεία για τις 
αποθήκες του "Αποστο-
λόπουλου". Η περιγρα-
φή του παραλίγο ναυ-
αγίου στην εφημερίδα 
Κήρυκας είναι συγκλο-
νιστική. Με τουφεκιές 
προσπαθούσαν οι επι-
βαίνοντες σε αυτό να 
ειδοποιήσουν τους αν-
θρώπους στην ακτή για 
βοήθεια.. ενώ πλήρωμα 
και καπετάνιος έκαναν 
απεγνωσμένη προσπά-
θεια να κρατήσουν το 
πλοίο στην θάλασσα 
κόντρα στους ισχυρούς 
ανέμους. Η εφημερίδα 
ΚΗΡΥΞ γράφει και για 
την καθυστέρηση της 
κατασκευής των έργων 
στο Λιμάνι και τους κιν-
δύνους που αντιμετωπί-
ζουν τα πλοία.
Η φωτογραφία του 
πλοίου (6) που είχε εξο-
κείλει στην ..ακτή της 
πόλης είχε  τραβηχτεί 
από τον ''ερασιτέχνη 
φωτογράφο'' Αθανάσιο 
Οικονομίδη.

Οι  ναυτικοί, του πλοί-
ου  γνώριζαν ότι ο βυ-
θός, στο στα σημεία 

αυτά ήταν ομαλός και 
αμμώδης, έτσι η ύστατη 
ευκαιρία για τη σωτηρία 
ενός πλοίου σε θαλασ-
σοταραχή, να το οδηγή-
σουν στα αβαθή.

Από την ιστορική έρευνα 
του καλού φίλου  Ελευ-
θερίου Παπαγιαννάκη 
μαθαίνουμε , ότι το πλή-
ρωμα και ο καπετάνιος 
διασώθηκαν χάριν προ-
θυμίας των λεμβούχων 
Ε. Βαφειάδη (Χιώτη) , 
Αλ. Μαυρουδή, Φιλίπ-
που Λαγκανάρη και Αλέ-
ξανδρου Τζατζάλα. Ο 

γιός του ο cpt Γιάννης 
Τζατζάλας, δωρητής στο 
Ναυτικό Μουσείο Καβά-
λας, απέκτησε το δικό 
του M/S 1250τ. το ονό-
μασε “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” 
και εξυπηρέτησε για 
πολλά χρόνια την πόλη 
μας με μεταφορές φορ-
τίων καλαμποκιών και 
λιπασμάτων της ΣΥΝΕΛ 
σε όλα τα λιμάνια της 
χώρας.

*Ο Κωνσταντίνος Π. Πα-
πακοσμάς καταγράφει τη 
νεότερη ιστορία της πόλη

1
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Όαση Ελπίδας ανάτασης και δημιουργίας.. 
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Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρί-
ου 2022 πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση στο 
Γραφείο του Δημάρχου 
Θάσου μεταξύ του Δη-
μάρχου Θάσου κ. Ελευ-
θέριου Κυριακίδη και 

της Θεματικής Αντιπε-
ριφερειάρχη Διεθνών 
Σχέσεων και Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων της 
Περιφέρειας ΑΜΘ κας. 
Μαρίας Πολυμέρου.

Στη συνάντηση η κα. Αντι-
περιφερειάρχης ενημέρωσε 
τον κ. Δήμαρχο για τις δρά-
σεις που περιλαμβάνονται 
στο εγκεκριμένο Πρόγραμ-
μα Τουριστικής Προβολής 
της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας &amp; 
Θράκης του έτους 2023 και 
αφορούν τη Θάσο.

Ειδικότερα πρόκειται για 
τις δράσεις:

α). Ταξιδεύοντας στο Πρά-
σινο: Εαρινό festival γεύ-
σεων και ποδηλατικού του-
ρισμού Θάσου. Στα πλαίσια 
της εν λόγω δράσης, προ-
γραμματίζεται η προώθηση 
του τουριστικού προϊόντος 
της Θάσου μέσω δρώμε-
νων πολιτισμού και γα-

στρονομίας, συνδυαστικά 
με αθλητικές ποδηλατικές 
δραστηριότητες (διαδρο-
μές σε επιλεγμένα σημεία 
του νησιού, καταβάσεις με 
mountain bikes κλπ). Στό-
χος η προσέλκυση κοινού 
όλων των ηλικιών και όλων 
των βαθμών
εξοικείωσης με την ποδη-
λασία. Προϋπολογισμός 
δράσης 2023: 10.000€

β). 1° Φεστιβάλ αντισφαί-
ρισης Θάσου για όλες τις 
ηλικίες. Η δράση αφορά 
την διοργάνωση φεστιβάλ 
tennis στο οποίο αφενός 
θα κληθούν σημαντικές 
προσωπικότητες της αντι-
σφαίρισης μεταδίδοντας 
τις γνώσεις τους στο ευ-
ρύτερο κοινό και αφετέρου 

νέοι και βετεράνοι αθλητές, 
θα έχουν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε φιλικό 
τουρνουά με συμμετοχή 
από Ελλάδα και γείτονες 
χώρες. Προϋπολογισμός 
δράσης 2023: 10.000€

γ). Βαλκανική σύμπραξη 
πολιτισμού: Τα Ήθη και τα 
Έθιμα. Δράση η οποία αφο-
ρά την ανταλλαγή πολιτι-
στικών στοιχείων μεταξύ 
των Βαλκανικών λαών με 
έμφαση στις μουσικές και 
χορευτικές παραδόσεις. 
Προϋπολογισμός δράσης 
2023: 15.000€

Οι ανωτέρω δράσεις, συ-
νολικού προϋπολογισμού 
35.000€, θα υλοποιηθούν 
από την Περιφερειακή 

Ενότητα Καβάλας το έτος 
2023.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου 
κ. Ελευθέριος Κυριακίδης 
δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την 
κα. Αντιπεριφερειάρχη είναι 
συνεχής για όλα τα θέματα 
που αφορούν τον τόπο μας. 
Για πρώτη φορά μετά από 
αρκετά έτη, κατόπιν κοινής 
μας προσπάθειας και με 
την σύμφωνη γνώμη του 
κ. Περιφερειάρχη, περιλαμ-
βάνονται συγκεκριμένες 
δράσεις στο Πρόγραμμα 
Τουριστικής Προβολής της 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης του 
έτους 2023 που αφορούν 
τη Θάσο».

Συνάντηση του Δημάρχου Θάσου με την Αντιπεριφερειάρχη 
Μαρία Πολυμέρου

Ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Θάσου «Ο Γλαύ-
κος» με αφορμή τη συ-
μπλήρωση 100 χρόνων 
από την Μικρασιατική 
Καταστροφή φιλοξένη-
σε τη Μαρία Ευθυμίου, 
καθηγήτρια Ιστορίας 
στο Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και 

συγγραφέα, με σκοπό να 
πραγματοποιήσει ομιλία 
με θέμα «Ο κόσμος, τα 
Βαλκάνια και η Ελλάδα 
στις παραμονές του Μι-
κρασιατικού εγχειρήμα-
τος».

Η ανταπόκριση των πολι-
τών της Θασου για την ομι-

λία της ιστορικού και καθη-
γήτρια του ΕΚΠΑ, ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία. Ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Θάσου “Ο 
Γλαύκος” με την σειρα του 
ευχαριστεί όλους όσους 
τίμησαν την εκδήλωση με 
την παρουσία τους.

Ομιλία της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου στο Καλογερικό  
της Θάσου

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 
2022, υπογράφηκε από 
το Δήμαρχο Θάσου κ. 
Ελευθέριο Κυριακίδη 

και την κα. Τσιμπώνη 
Χρυσούλα, εκπρόσωπο 
του Οικονομικού φορέα 
«ΤΣΙΜΠΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥ-

ΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. 
BIODASOS»», η σύμ-
βαση για την εκτέλεση 
του έργου: «Βελτίωση 
βατότητας δημοτικού 
δασικού οδικού δικτύου 
Ν. Θάσου», συνολικού 
ποσού 410.400,01€ με 
Φ.Π.Α..

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

Η διάρκεια υλοποίησης 
του έργου σύμφωνα και με 
τους όρους της διακήρυξης 
του έργου είναι 12 μήνες. 
Το έργο αφορά την συ-
ντήρηση και βελτίωση του 
δημοτικού δασικού οδικού 
δικτύου της Θάσου, που 
αποτελείται από 80 δασι-
κούς δρόμους Α΄, Β΄, και 
Γ΄ κατηγορίας, συνολικού 
μήκους 201,239 χλμ.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου 
κ. Ελευθέριος Κυριακίδης 
δήλωσε:
«Πριν λίγες ημέρες υπο-
γράφηκε η σύμβαση για 
την εκτέλεση του έργου: 

«Συντήρηση και Καθαρι-
σμός του δικτύου αντιπυ-
ρικών ζωνών των Δημο-
τικών Δασών του Δήμου 
Θάσου», συνολικού ποσού 
865.800,00€ με Φ.Π.Α. 
Με την υπογραφή της πα-
ρούσας σύμβασης, που 
αφορά την συντήρηση και 
βελτίωση του συνόλου του 
δημοτικού δασικού οδι-
κού δικτύου της Θάσου, 
ολοκληρώνεται η προσπά-
θεια του Δήμου Θάσου, 
που ξεκίνησε το 2020, για 
την χρηματοδότηση και 
την έναρξη εκτέλεσης δύο 
πολύ σημαντικών και συ-
μπληρωματικών έργων για 
την αντιπυρική προστασία 

της Θάσου μετά από πολλά 
έτη.

Από την αρχή της ανάλη-
ψης της Διοίκησης του 
Δήμου, υπήρξε σταθερή 
επιδίωξή μας η προστασία 
του φυσικού περιβάλλο-
ντος του τόπου μας με την 
εκτέλεση έργων αντιπυρι-
κής προστασίας αυτού του 
μεγέθους. Έργα που θα 
επιλύουν προβλήματα προ-
ηγούμενων ετών, θα έχουν 
αποτελέσματα
σε βάθος χρόνου και η υλο-
ποίησή τους δεν θα επιβα-
ρύνει οικονομικά το Δήμο 
και κατ’ επέκταση τους κα-
τοίκους της Θάσου».

Υπογραφή Σύμβασης του έργου: 
“Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου”
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O Υπουργός Εθνικής Αμύ-
νης κ. Νικόλαος Παναγιω-
τόπουλος είχε Τετάρτη 30 
Νοεμβρίου 2022, συνά-
ντηση, με τον Γενικό Δι-
ευθυντή του Υπουργείου 
Άμυνας του Ισραήλ κ. Αμίρ 
Έσελ (Amir Eshel).

Στη συνάντηση συμμε-
τείχαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
Στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος και ο Πρέ-
σβης του Ισραήλ κ. Νόαμ 
Κατζ (Noam Katz).

Κατά τη συζήτηση ανα-

δείχθηκε ο διαχρονικός 
χαρακτήρας της στρατη-
γικής αμυντικής σχέσης 
Ελλάδος-Ισραήλ και η 
ισχυρή, κοινή θέληση για 
περαιτέρω ενίσχυσή της, 
με γνώμονα την ασφά-
λεια και την άμυνα των 
δύο χωρών και τη στα-
θερότητα στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο.

Εκφράστηκε επίσης, η 
ικανοποίηση για το υψη-
λό επίπεδο της, αμοιβαί-
ως επωφελούς, διμε-

ρούς συνεργασίας, στον 
τομέα των εξοπλιστικών 
προγραμμάτων.

Συνάντηση ΥΕΘΑ Νικολάου Παναγιωτόπουλου με τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ Αμίρ Έσελ

Αναπόφευκτα, όταν το-
ποθετείται κάποιος σε 
ζητήματα που αφορούν 
σε πολιτικές υγείας και 
ειδικότερα δευτεροβάθ-
μιας φροντίδας υγείας, 
δε μπορεί να το κάνει 
αυτό χωρίς να το περά-
σει από το φίλτρο της 
πανδημίας COVID – 19.

Και αυτό, όχι μόνο λόγω 
του κόστους σε ανθρώπι-
νες ζωές ή για τις τεράστιες 
κοινωνικές και οικονομικές 
συνέπειες σε παγκόσμια 
επίπεδο, αλλά και γιατί 
– για την Κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, 
τουλάχιστον – αποτέλεσε 
αφορμή και έναυσμα για τη 
βελτίωση του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας.

Γιατί το Ε.Σ.Υ., μπορεί να 

ήταν κατάκτηση 40 περί-
που χρόνια πριν, ωστόσο, 
για να συνεχίσει να είναι 
και χρήσιμο στην κοινωνία, 
οφείλει να προσαρμόζεται 
στα δεδομένα της εποχής 
τόσο διαρθρωτικά και δια-
χειριστικά όσο τεχνολογικά 
και οικονομικά. Γιατί σήμε-
ρα έχουμε ένα Ε.Σ.Υ. γερα-
σμένο και μη ελκυστικό.
Το παρόν σχέδιο νόμου, 
λοιπόν, έρχεται να οργανώ-
σει, να επικαιροποιήσει και 
να προσαρμόσει το Ε.Σ.Υ., 
σε μεγάλο βαθμό, στα δε-
δομένα των απαιτήσεων 
της σύγχρονης πραγματι-
κότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Σ.Υ. 
γίνεται πλέον πιο ελκυστικό 
στους γιατρούς, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η κα-
λύτερη δυνατή στελέχωση 
και η κάλυψη όλων
των κενών με πολλούς και 
καλούς επιστήμονες. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τη δυ-
νατότητα ήπιου ιδιωτικού 
έργου στους γιατρούς του 
Ε.Σ.Υ. που θα συμμετέχουν 
στο σύνολο της λειτουργί-
ας του νοσοκομείου. Έτσι, 
γιατροί που υπηρετούν στο 
Ε.Σ.Υ. έχουν κίνητρο να πα-
ραμείνουν, αλλά και γιατροί 
που θέλουν να ενταχθούν 
στο Ε.Σ.Υ. έχουν επιπλέον 
όφελος διότι θα γνωρίζουν 
ότι μπορεί να έχουν και 
ήπιο ιδιωτικό έργο.

Και αυτό ασφαλώς ισχύει 
για όσες και όσους το θε-
λήσουν. Δεν είναι υποχρε-
ωτικό. Το νομοθετούμε με 

την έννοια της ευελιξίας. 
Τόσο απλά.

Γιατί γίνεται αυτό;

Αφενός για να δοθούν κί-
νητρα στο κουρασμένο και 
αδικημένο (μισθολογικά) 
υγειονομικό προσωπικό και 
παράλληλα να δημιουργη-
θούν οι συνθήκες για την
αναστροφή του brain drain. 
Αφετέρου για να κλείσει 
και τις «μαύρες τρύπες» 
που απαντώνται στο Ε.Σ.Υ. 
και να προσελκύσει ειδικό-
τητες αιχμής, όπως είναι οι 
αναισθησιολόγοι. Και για 
όσες και όσους διαμαρτύ-
ρονται, να πω ότι διαμαρ-
τύρεστε προσχηματικά. Για-
τί, καταρχήν, δεν υπάρχει 
άρση της μόνιμης και απο-
κλειστικής απασχόλησης 
για εκείνους που τη θέλουν. 
Η παράλληλη απασχόληση, 
πρώτον, υπάρχει σε πολλά 
από τα συστήματα υγείας 
που θαυμάζετε και δεύτε-
ρον, γιατροί με μπλοκάκι 
δουλεύουν στο Ε.Σ.Υ. από 
το 2012 μέχρι και σήμερα.

Άρα και κατά τη διάρκεια 
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελ-
φοι. Επιτρέψτε μου επίσης, 
να σταθώ σε ένα ακόμα 
κομβικό σημείο. Στη συνέ-
πεια λόγων και έργων που 
συνεχίζει να δείχνει η Κυ-
βέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, ακόμα και κάτω 
από τις πλέον αντίξοες 
συνθήκες.

Υλοποιώντας την εξαγγε-
λία του πρωθυπουργού στη 
Δ.Ε.Θ. – και σε εξαιρετικά 
σημαντικό χρονικό σημείο 
με τις οικονομικές προκλή-
σεις που βιώνουμε όλοι, το 
παρόν σχέδιο νόμου έρχε-
ται να προβλέψει αυξήσεις 
και οικονομική επιβράβευ-
ση για το ιατρικό προσω-
πικό τόσο ως αναγνώριση 
όσο και ως κίνητρο.
Ένα προσωπικό, που -μη 
ξεχνάμε- σήκωσε με επιτυ-
χία υπέρμετρο βάρος στις 
πλάτες του στη διάρκεια 
της πανδημίας.

Έτσι προβλέπεται:

-Μεσοσταθμική αύξηση 
10% στις απολαβές των 
γιατρών του Ε.Σ.Υ.

-Επίδομα στους γιατρούς 
των Τμημάτων Επειγόντων 
Περιστατικών έως 400 
ευρώ.

-Προσαύξηση επιδόματος 
νοσοκομειακής απασχό-
λησης στους ιατρούς των 
Μ.Ε.Θ. έως 690 ευρώ.

-Επίδομα σε αναισθησιολό-
γους 400 ευρώ.

-Αναδρομικές αυξήσεις από 
28/06/2022.

Και να θυμίσω ότι ήδη σε 
όσους γιατρούς των Κέ-
ντρων Υγείας έχουν γίνει 
προσωπικοί ιατροί, υπάρχει 
αύξηση στον μισθό τους 
800 ευρώ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελ-
φοι.

Όπως είπα και στην αρχή 
της ομιλίας μου, η πανδη-
μία αποτέλεσε αφορμή να 
τεστάρουμε τα αντανακλα-
στικά της υγείας σε όλα 
τα επίπεδα. Εννοιολογικά, 
αλλά και πρακτικά. Και εί-
μαι ιδιαίτερα υπερήφανος 
για το γεγονός ότι το Ε.Σ.Υ. 
βγήκε ωφελημένο. Για πρώ-
τη φορά μπήκε κάποιος σε 
πόλεμο με λιγότερα όπλα 
και βγήκε με περισσότερα.

Όλες οι δομές του Ε.Σ.Υ. 
απέκτησαν καινούργιες μο-
νάδες, νέο εξοπλισμό, ψη-
φιακές λειτουργίες.

Οι Μ.Ε.Θ. υπερδιπλασιά-
στηκαν.

Διορίστηκαν 18.000 μόνι-
μοι και επικουρικοί γιατροί 
και υγειονομικοί. Ήδη, από 
το πρώτο έτος διακυβέρνη-
σης και πριν από το ξέσπα-
σμα της πανδημίας,
οι δαπάνες του Υπουργεί-
ου Υγείας ήταν αυξημένες 
κατά περίπου 200.000.000 
ευρώ το 2019 σε σχέση με 
το 2018, στο ύψος των πε-
ρίπου 4 δις ευρώ. Το 2020, 
έτος που εκδηλώθηκε η 
πανδημία, οι δαπάνες εκτι-
νάχθηκαν στα 4,8 δις ευρώ, 
το 2021, διαμορφώθηκαν 
στα 5,2 δις ευρώ, ενώ στον 
Προϋπολογισμό του
2022 έφτασαν περίπου τα 
5,5 δις ευρώ.

Και έπεται συνέχεια.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» 
προβλέπει την ενίσχυση, τη 
βελτίωση και τη μεταρρύθ-
μιση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας, των Νοσοκο-
μείων, της Πρόληψης και 
της Ψηφιακής Υγείας, με 
επιπλέον πόρους άνω των 
1,5 δις ευρώ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελ-
φοι.
Αισθάνομαι ότι, αντί κλεισί-
ματος, υπάρχει ανάγκη να 
ξεδιαλύνω λίγο τα πράγμα-
τα. Η υγεία είναι δημόσιο 
αγαθό.

Ποιος είναι ο στόχος του 
Ε.Σ.Υ.;

Στόχος του Ε.Σ.Υ. δεν είναι 
η πλήρης και αποκλειστική 
απασχόληση των γιατρών.

Στόχος του Ε.Σ.Υ. είναι ένας 
και μοναδικός. Να απολαμ-
βάνει ο πολίτης υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες υγείας. 
Και φυσικά οι γιατροί να εί-
ναι ευχαριστημένοι με τον 
τρόπο που δουλεύουν.

Συνεπώς, δεν αντιλαμβά-
νομαι τις αντιδράσεις. Τις 
αντιλαμβάνομαι μόνο ως 
αποτέλεσμα δογματικής 
εμμονής σε μια κατάσταση 
που και εσείς οι ίδιοι
αναγνωρίζετε ότι πρέπει να 
αλλάξει, αλλά δεν συμβάλ-
λετε να αλλάξει.

Μ. Λαζαρίδης 
Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση 
του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας
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Αλλάζουν τις κατανα-
λωτικές συνήθειές τους 
οι Έλληνες εξαιτίας 
τους αυξανόμενου κό-
στους διαβίωσης και 

των υψηλών τιμών στο 
ηλεκτρικό ρεύμα και το 
φυσικό αέριο. Σύμφωνα 
με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, 

οι καταναλωτές έκοψαν 
δαπάνες για διασκέδα-
ση, ενώ μείωσαν και τις 
αγορές βασικών προϊό-
ντων. 

Ειδικότερα, έρευνα του 
ΙΕΛΚΑ διαπιστώνει σημα-
ντικές αλλαγές, το τελευ-
ταίο διάστημα, στις συνή-
θειες των καταναλωτών, 
οι οποίες αποδίδονται σε 
μεγάλο βαθμό στις ανατι-
μήσεις προϊόντων και υπη-
ρεσιών.

Η έρευνα πραγματοποιήθη-
κε με δείγμα 1.000 κατα-
ναλωτών, από τις 9 έως 11 
Νοεμβρίου 2022 και αφο-

ρούσε, ανάμεσα σε άλλα 
θέματα, και στην αντιλαμ-
βανόμενη επίδραση των 
ανατιμήσεων, του πολέμου 
στην Ουκρανία και της 
πανδημίας κορονοϊού, στις 
καταναλωτικές συνήθειες 
στην Ελλάδα.

Ξεκάθαρη είναι, σύμφωνα 
με την έρευνα, μία τάση 
των καταναλωτών για εξοι-
κονόμηση χρημάτων όσον 
αφορά τις αγορές βασικών 
αγαθών και υπηρεσιών και 
δευτερευόντως διαχείρισης 
χρημάτων.

Συγκεκριμένα, το 80% του 
κοινού δηλώνει ότι έχει 

ακυρώσει δαπάνες διασκέ-
δασης όπως είναι η εστία-
ση, οι διακοπές, τα ταξίδια 
κ.ά. Ποσοστό 66% δηλώνει 
ότι έχει μειώσει την κα-
τανάλωση ρεύματος, ενώ 
62% του κοινού δηλώνει 
ότι έχει αναβάλει εργασίες 
συντήρησης και επισκευής, 
π.χ. στο σπίτι ή στο αυτοκί-
νητο.

Το 55% δηλώνει ότι έχει 
μειώσει συνολικά τις αγο-
ρές σε είδη τροφίμων και 
είδη παντοπωλείου. Το 
25% δηλώνει ότι έχει χρη-
σιμοποιήσει χρήματα από 
τις αποταμιεύσεις του προ-
κειμένου να καλύψει τις 

αγορές του. Το 20% έχει 
αναβάλει την πληρωμή λο-
γαριασμών ή έχει προχω-
ρήσει σε στάση πληρωμής 
των υποχρεώσεών του.

Ποσοστό 15% δηλώνει ότι 
έχει αυξήσει τον χρόνο ερ-
γασίας ή έχει βρει δεύτερη 
εργασία προκειμένου να 
αυξήσει το εισόδημά του, 
ενώ το 10% έχει αυξήσει τη 
χρήση πιστωτικών καρτών 
για να καλύψει τις αγορές 
του. Μόλις 9% του κοινού 
δηλώνουν ότι δεν έχουν 
λάβει απολύτως κανένα 
μέτρο για την αντιμετώπιση 
των πληθωριστικών πιέσε-
ων.

Πιο συγκεκριμένα την Πέ-
μπτη 24 Νοεμβρίου 2022 
στο ΕΒΕΑ (Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Αθηνών) έγιναν οι βραβεύ-
σεις επιχειρήσεων και ορ-
γανισμών και φορέων από 
το Ινστιτούτο Βιωσιμότη-
τας και Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης “INBIAN”, αποκλειστικό 
εκπρόσωπο του Ευρωπαϊ-
κού Ιδρύματος Διαχείρισης 
Ποιότητας (EFQM).

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις 
και τους Οργανισμούς που 

βραβεύτηκαν ήταν και τα 
εστιατόρια ΑΠΙΚΟ, ΨΑΡΑΚΙ 
αλλά και το Κουτούκι του 
Σαρρή.

Μάλιστα ο Γιάννης Σαρ-
ρής προχώρησε στην πα-
ρακάτω ανακοίνωση :

«Τίποτα δε θα ήταν το 
ίδιο χωρίς αυτήν την 
ομάδα! Ευχαριστώ μέσα 
από την καρδιά μου κάθε 
έναν και κάθε μία που 
είναι δίπλα μου καθημε-

ρινά και προσπαθούν για 
ένα άψογο αποτέλεσμα. 
Αυτό το διεθνές βραβείο 
είναι αναγνώριση της 
προσπάθειας όλων μας»

Μεγάλες διακρίσεις από Καβαλιώτικες επιχειρήσεις εστίασης 
στην Αθήνα

Συνάντηση με τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οι-
κονομικών κ. Θεόδωρο 
Σκυλακάκη είχε ο Περι-
φερειάρχης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 
κ. Χρήστος Μέτιος στο 
γραφείο του στην Κομο-
τηνή.

Αντικείμενο της συνάντη-
σης ήταν οι προοπτικές 
ανάπτυξης της Περιφέρει-

ας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

Οι κ. Σκυλακάκης και Μέτι-
ος τόνισαν ότι τα επόμενα 
χρόνια θα διατεθούν από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας σημαντικοί 
πόροι για έργα υποδομών, 
τα οποία, σε συνδυασμό με 
την αξιοποίηση των πόρων 
του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και της νέας 

Κοινής Αγροτικής Πολιτι-
κής, καθώς επίσης των αυ-
ξημένων πόρων του νέου 
ΕΣΠΑ, θα συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην ενίσχυση 
της περιφερειακής οικονο-
μίας, στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην 
αναβάθμιση του ρόλου της 
Περιφέρειας ΑΜΘ ως γεω-
πολιτικού κόμβου στις με-
ταφορές, στην ενέργεια και 
στο εμπόριο.

Χρήστος Μέτιος  
Σημαντικοί πόροι για έργα υποδομών τα επόμενα 
χρόνια στην ΠΑΜΘ

Έρευνα 
 Ένας στους δύο μείωσε τις αγορές βασικών προϊόντων
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Με τη στήλη αυτή είμαι στη διάθεσή σας να 
απαντήσω με υπευθυνότητα σε ερωτήσεις 
που  αφορούν προβληματισμούς σας σχετικά 
με τα παιδιά και την εκπαιδευτική τους πορεία. 
Στείλτε μου τις ερωτήσεις σας στο vvasiliad@
outlook.com ή τηλεφωνείστε στο 2510220201

Από τη

Βασιλειάδου Βασιλική

• Mαθηματικός

• Κάτοχος Master in Education-Roehampton University

• Τ.β.  Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

• Διευθύντρια σπουδών στα φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ Καβάλας

• Μέλος του Δ.Σ. Μαθηματικής εταιρίας

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ;

-Μετά την έξωση του απο την Ελλάδα, ο Όθων και η Αμαλία εγκαταστάθηκαν στη Βαυαρία, στη 
περιοχή του Μπάμπεργκ.

Όμως η νοσταλγία του για την Ελλάδα ήταν μεγάλη.
Έτσι αποφάσισε να δώσει Ελληνικά ονόματα στις γύρω περιοχές. Ένα μοναστήρι στον απέναντι 
λόφο το ονόμασε ‘Ακρόπολη’. Το διπλανό δάσος ‘Ελαιώνα’. Κάποια κοντινά λιβάδια τα ονόμασε 
‘Μαραθώνα’, κ.λ.π.

Στους τόπους αυτούς έκανε καθημερινά περιπατους με την Αμαλία μιλώντας ελληνικά με τους 
συνοδούς του.
Στους περιπάτους αυτούς συνάντησε μια γριούλα που ζήτησε βοήθεια για την άρρωστη κόρη της. 
Ο Όθων επισκέφτηκε το παιδί σε ένα φτωχικό καλύβι.
Όμως φαίνεται πως το παιδί έπασχε απο ιλαρά που την μετέδωσε στον Όθωνα.
Οι γιατροί του δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Έτσι, στις 14 Ιουλίου 1867 ο Όθων πέθανε και ετάφη 
σύμφωνα με επιθυμία του, με φουστανέλλα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο μεγάλος στρατηλάτης, όταν ήταν παιδί, πήγαινε τακτικά 
στους βωμούς για να προσευχηθεί. Κάποια μέρα ο παιδα-
γωγός του τον παρατήρησε
«Περίμενε» του είπε, «Πρώτα να κυριεύσεις τη χώρα που το 
βγάζει και έπειτα το ξοδεύεις με τόση αφθονία».

Ο Αλέξανδρος δεν ξέχασε τα λόγια του παιδαγωγού του, 
Λεωνίδα, όταν θριάμβευσε στα βάθη της Ανατολής, του 
έγραψε : 
« Σου στέλνω 100 κιβώτια με αρώματα και σου συνιστώ 
να μην είσαι μικρόψυχος έναντι των θεών. Μάθε ακόμα ότι 
κυρίευσα και τη χώρα που βγάζει το λιβάνι.»

6.12.1940 
O Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει τους Αγίους Σαράντα 
στη Βόρεια Ήπειρο.
8.12.1940 
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει το Αργυρόκαστρο με 
τμήματα της ΙV Μεραρχίας.
10.12.1832
H Σάμος αναγνωρίζεται από τον Σουλτάνο Μαχμούτ Β’ ως 
αυτόνομη ηγεμονία υποτελής στην Τουρκία και υπο την εγ-
γύηση των τριών προστάτιδων δυνάμεων Αγγλίας Γαλλίας 
και Ρωσίας.

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

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…

Είναι περίοδος όπου τα 
παιδιά γράφουν τα δι-
αγωνίσματα του πρώ-

του τετραμήνου στο σχολείο 
τους. Αυτή η περίοδος χα-
ρακτηρίζεται αρκετά κρίσιμη 
καθώς τα παιδιά αποκαλύ-
πτουν με τις επιδόσεις τους 
τα κενά και τις αδυναμίες 
τους στα σχολικά μαθήματα. 

Μια από τις κυριότερες 
ανησυχίες που καταλαμβά-
νει τους γονείς  των μαθη-
τών αυτό το διάστημα λοι-
πόν,  είναι αν θα χρειαστεί 
να ενισχύσουν τις μαθητικές 
επιδόσεις των παιδιών τους 
με μαθήματα στο σπίτι ή να 
ξεκινήσουν μια οργανωμένη 
φροντιστηριακή εκπαίδευση 
στα μαθήματα που ‘ταλαιπω-
ρούν’ περισσότερο τα παιδιά 
τους. Μια τέτοια απόφαση 
δεν θα πρέπει να παρθεί σε 
καμία περίπτωση παρορμητι-
κά και  αψήφιστα.

 Τι πρέπει να προσέ-
ξουν οι γονείς και οι μαθητές 
προτού αποφασίσουν την εγ-
γραφή τους σε κάποιο φρο-
ντιστήριο ή ξεκινήσουν ιδιαί-
τερα μαθήματα στο σπίτι;

* Το μοντέλο διδα-
σκαλίας που μπορεί να έχει 
ταιριάξει στο παιδί κάποιου  
συγγενή μας ή φιλικής οικο-
γένειας δε σημαίνει ότι ται-
ριάζει σε όλα τα παιδιά. Ο 
κάθε μαθητής  είναι διαφο-
ρετικός και έχει τις δικές του 
ιδιαιτερότητες.

* Πρέπει να έχουν συ-
ζητήσει εξαρχής οι γονείς 
με τα παιδιά τους το λόγο 
που θέλουν μια ενισχυτική ή 
φροντιστηριακή εκπαίδευση, 
να έχουν αποδεχτεί τις αδυ-
ναμίες τους ώστε με ειλικρί-
νεια και σαφήνεια να συζη-
τήσουν με τους ειδικούς που 
θα αναλάβουν την εκπαιδευ-
τική φροντίδα του μαθητή.

* Είναι σημαντικό ο μα-
θητής να νιώσει ασφάλεια,  
οικειότητα στο χώρο διεξα-
γωγής των μαθημάτων και 
σεβασμό για τους καθηγητές 
του. Ο ψυχολογικός παρά-

γοντας είναι καθοριστικός 
για την επιτυχία ενός μαθη-
τή καθώς  το κίνητρο και  η 
έμπνευση που μπορεί να δώ-
σει ένας καθηγητής σε ένα 
μαθητή μπορεί να βοηθήσει 
το μαθητή να ξεπεράσει τον 
εαυτό του.

* Είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό ο γονέας να ενημερω-
θεί και να ψάξει πολύ για το 
πρόγραμμα, την οργάνωση 
και το επίπεδο γνώσης  και 
συνεργασίας που μπορεί να 
δώσει ένα φροντιστήριο και 
ένας καθηγητής στο παιδί 
του ώστε να επιτευχθεί το 
βέλτιστο αποτέλεσμα.

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

Η κυρία Σ.Τ. ρωτάει: ‘’ Ο γιος 
μου είναι μαθητής Ε’ Δημοτι-
κού. Είναι πολύ καλός μαθη-
τής αν και θεωρώ ότι είναι σε 
πολύ μικρή ηλικία για να μπο-
ρέσουμε να βγάλουμε κάποιο 
συμπέρασμα ακόμα. Σκέφτο-
μαι να ξεκινήσουμε φροντι-
στήριο στα βασικά μαθήματα ( 
Μαθηματικά και Γλώσσα) από 
τώρα για να μην υπάρξουν 
κενά στο μέλλον. 
Είναι νωρίς;’’

Αγαπητή κυρία,

Πολλές φορές δεν υπάρχει 
νωρίς και αργά, φυσιολογικό 
και μη φυσιολογικό σε πάρα 
πολλούς τομείς όπως αυτόν 
που έχει να κάνει με τα  παι-
διά και την εκπαίδευσή τους. 
Είναι λογικό το σκεπτικό σας 
καθώς η ύλη τους στα μα-
θήματα που αναφέρατε στις 
δύο τελευταίες τάξεις του 
δημοτικού δεν θεωρούνται 
‘παιχνίδι’ για την ηλικία τους 
και καλό είναι να αποφευ-
χθούν τα κενά. 

Δεν θεωρώ ότι μπορεί να 
βλάψει το παιδί σας η ενι-
σχυτική διδασκαλία στο σπίτι 
ή σε φροντιστήριο αρκεί να 
είναι επικουρική, να μην είναι 
‘βαριά’ και να γίνεται με ευ-
χάριστο τρόπο ώστε να μην 
κουράσει και να μην επιβα-
ρύνει το ημερήσιο πρόγραμ-
μα του παιδιού. Στόχος μας 
πρέπει να είναι να το μάθου-
με να αγαπήσει το διάβασμα, 
το σχολείο και την επιμόρ-
φωση και όχι να τη φοβηθεί.

Ευχές για επιτυχία

Είναι περί-
οδος όπου 
τα παιδιά 
γράφουν 
τα διαγω-
νίσματα 
του πρώ-
του τετρα-
μήνου στο 
σχολείο 
τους. 
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Ο Βουλευτής Π.Ε Καβάλας 
και Θάσου Γιάννης Πασχα-
λίδης συναντήθηκε χθες 
με τον Αντιπρόεδρο της 
«Εγνατία Οδός ΑΕ», κ. Ιω-
άννη Χατζόπουλο, με τον 
οποίο συζήτησε τα βασικά 
προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει το οδικό δίκτυο της 
Εγνατίας Οδού στην Π.Ε. 
Καβάλας.

Αρχικά, ο Βουλευτής ανα-
φέρθηκε στο σοβαρό ζήτη-

μα της πεσμένης γέφυρας 
που βρίσκεται στο κέντρο 
της Καβάλας. Υπενθυμί-
ζεται πως η εκπόνηση με-
λέτης έχει ανατεθεί στην 
«Εγνατία Οδός ΑΕ». Ο 
Αντιπρόεδρος ενημέρωσε 
τον Βουλευτή πως η Τεχνι-
κή Μελέτη θα ολοκληρωθεί 
τον ερχόμενο Αύγουστο και 
πως ο διαγωνισμός για την 
κατασκευή θα λάβει χώρα 
στο τέλος του 2023

Εν συνεχεία, ο Βουλευτής 
ενημέρωσε τον Αντιπρόε-
δρο για ζητήματα της περι-
οχής του Δήμου Παγγαίου 
και ειδικότερα για τον μη 
επαρκή φωτισμό της γέ-
φυρας που βρίσκεται στον 
επαρχιακό δρόμο Μεσιάς-
Μέλισσας, καθώς και για 
το σοβαρό πρόβλημα που 
υπάρχει στη γέφυρα που 
βρίσκεται στον επαρχιακό 
δρόμο Μουσθένης-Σιδηρο-
χωρίου.

Έπειτα από τηλεφωνική 
επικοινωνία που είχε ο 
Βουλευτής με τον Δήμαρχο 
Παγγαίου κ. Φίλιππο Ανα-
στασιάδη, παρουσία του 
Αντιπροέδρου, ο Δήμαρχος 
συμφώνησε στην διενέρ-
γεια Τεχνικής Μελέτης, βά-
σει της οποίας θα λυθούν 
αμφότερα τα ζητήματα με 
τη συνεργασία της «Εγνα-
τία Οδός Α.Ε.»

Στο τέλος του 2023 ο διαγωνισμός για την κατασκευή 
της πεσμένης γέφυρας

Την είδηση της αρχει-
οθέτησης της μήνυσης 
γνωστοποίησε η παρά-
ταξη Μέτιου, η οποία 
αναφέρει στο δελτίο Τύ-
που τα εξής:

«Ο  κ. Τοψίδης, στις 3/8/22, 
υπέβαλε μήνυση εις βάρος 
τριών αιρετών στελεχών 

της Περιφέρειάς μας, του κ. 
Χρήστου Παπαθεοδώρου, 
Προέδρου του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου, του κ. 
Χρήστου Γάκη, Αντιπεριφε-
ρειάρχη Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, και του κ. Βασί-
λη Δελησταμάτη, Αντιπερι-
φερειάρχη Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής, 

για παράβαση καθήκοντος 
σχετικά με το θέμα της εται-
ρείας  SELECTAHELLAS.

Με ανυπόστατους, ψευδείς 
και κατασυκοφαντικούς 
ισχυρισμούς, κατηγόρησε 
τα τρία εκλεγμένα στελέ-
χη της Περιφέρειάς μας 
ότι κινήθηκαν για να έχουν 

περιουσιακό όφελος και να 
ζημιώσουν το κράτος.

Η Εισαγγελέας Πλημμε-
λειοδικών Ροδόπης, στις 
9/11/22, εξέδωσε διάτα-
ξη με την οποία έθεσε την 
υπόθεση στο αρχείο, κρίνο-
ντας ότι καμία παράβαση 
καθήκοντος δε διαπιστώ-

θηκε εκ μέρους των ανωτέ-
ρω στελεχών.

Οι κ.κ. Παπαθεοδώρου, 
Γάκης και Δελησταμάτης 
έχουν ήδη μηνύσει τον κ. 
Τοψίδη για ψευδή καταμή-
νυση και συκοφαντική δυ-
σφήμιση και θα ακολουθή-
σει εκ μέρους τους σχετική 

αγωγή αποζημίωσης.

Η προσπάθεια του κ. Τοψί-
δη να ποινικοποιήσει την 
πολιτική δραστηριότητα 
των αιρετών στελεχών της 
Περιφέρειάς μας, και μάλι-
στα χωρίς κανένα στοιχείο, 
είναι από μόνη της απαρά-
δεκτη.

Σκοπός του ήταν να εκφο-
βίσει, να δυσφημίσει και 
εντέλει να βλάψει πολιτικά 
τους τρεις συναδέλφους 
και την παράταξή μας.

Το μόνο που κατάφερε τε-
λικά είναι να πέσει ο ίδιος 
μέσα στο βούρκο που ετοί-
μαζε για άλλους.

Ο  κατήφορός του δεν έχει 
τελειωμό. Η πολιτική αντι-
παράθεση μαζί του έχει 
χάσει προ πολλού την αξία 
και το νόημα της.

Ο κ. Τοψίδης, μέσα από τις 
πράξεις του, έχει καταφέρει 
να γίνει ο αρνητικός πρω-
ταγωνιστής της Περιφέ-
ρειάς μας».

Στο αρχείο η μήνυση Τοψίδη κατά αιρετών στελεχών 
της Περιφέρειας ΑΜΘ

Με αφορμή την χθεσινή 
συζήτηση για τα αντα-
ποδοτικά τέλη του 2023 
η δημοτική μας παράτα-
ξη έχει να σχολιάσει τα 
εξής:

Το 2020 με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου που 
προκάλεσε η αντιπολίτευση 
και παρά την σθεναρή αντί-

σταση του ίδιου του δημάρ-
χου, μειώθηκαν τα ανταπο-
δοτικά τέλη έτους 2021 
που επέβαλε το 2019 ο κ. 
Μουριάδης αδικαιολόγητα 
, όπως και ο ίδιος παραδέ-
χθηκε χθες.

Η εκτέλεση της απόφασης 
του 2020 απέφερε έσοδα 
που κάλυψαν τα έξοδα , 

αφήνοντας μάλιστα πλε-
όνασμα περίπου 450.000 
ευρώ όπως δείχνουν και τα 
χθεσινά στοιχεία που μας 
επιδείχθηκαν .

Το 2021 η διοίκηση του δή-
μου εισηγήθηκε την διατή-
ρηση των ανταποδοτικών 
τελών που είχαν ψηφιστεί 
το 2020 και για το έτος 
2022.

Στην χθεσινή συζήτηση η 
διοίκηση, μας ενημέρωσε 
ότι προκειμένου να ισοσκε-
λίσει τα έσοδα με τα έξοδα 
του 2022 , όχι μόνο χρησι-
μοποίησε όλο το πλεόνα-
σμα , αλλά θα χρειαστεί να 
μεταφέρει έλλειμμα στην 
επόμενη χρονιά ύψους πε-
ρίπου 1.100.000 ευρώ. Δη-
λαδή τα έξοδα του 2022 
θα ξεπεράσουν τα έσοδα 
κατά 1.550.000 ευρώ.

Όπως αποδείχθηκε το με-
γαλύτερο μέρος του ελ-
λείμματος αυτού οφείλεται 
στην αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους , όταν λα-
μπτήρες εξοικονόμησης 
ενέργειας τύπου LED πα-
ραμένουν στις αποθήκες 
του δήμου , τα οδοφωτιστι-
κά ανάβουν μέρα μεσημέρι 
ανεξέλεγκτα και σαν να μην 
φθάνει αυτό ο ίδιος ο δή-
μαρχος θέλει να υποθηκεύ-
σει τα ποσά από την όποια 
εξοικονόμηση ενέργειας 
μπορούμε να επιτύχουμε 
στα επόμενα 12 χρόνια και 
μαζί τα ανταποδοτικά τέλη , 
στα χέρια ενός ιδιώτη. 

Την ίδια στιγμή μια μεγάλη 
μερίδα δημοτών θα κληθεί 
να καταβάλει “νταβατζιλί-
κια”για μη ηλεκτροδοτού-
μενα ακίνητα , διότι η σημε-
ρινή διοίκηση δεν φρόντισε 

να ενημερώσει τους δημό-
τες κατόχους τους , ότι σε 
περίπτωση που δεν κατα-
θέσουν αίτηση στον δήμο 
μέχρι μίας ημερομηνίας 
που ήδη έληξε , θα υποχρε-
ωθούν να πληρώσουν τέλη 
σε βάθος πενταετίας , τα 
οποία σήμερα τους βεβαι-
ώνονται από τις υπηρεσίες 
του δήμου .

Και ενώ αρνήθηκαν χθες να 
δώσουν στοιχεία στην επι-
κεφαλή της παράταξης μας 
για το πόσα είναι επιτέλους 
τα χρήματα που αντιστοι-
χούν ετησίως , σύμφωνα 
με τις τιμές που ισχύουν 
σήμερα , στα τέλη όλων 
των τετραγωνικών μέτρων 
των συνδημοτών μας, ηλε-
κτροδοτούμενων και μη, 
ανερυθρίαστα ενημέρωσαν 
το δημοτικό συμβούλιο ότι 
το έτος 2023 σκοπεύουν 

να απογειώσουν το έλλειμ-
μα των ανταποδοτικών στα 
2.900.000 ευρώ!

Η ομολογία αυτή της πλή-
ρους αποτυχίας της σημε-
ρινής διοίκησης του Δήμου 
να διαχειριστεί τα θέματα 
προς όφελος του δήμου 
και των δημοτών , δηλώ-
νει με τον πιο περίτρανο 
τρόπο ότι “ο βασιλιάς είναι 
πλέον γυμνός” και το μόνο 
που τον ενδιαφέρει αυτή 
την στιγμή είναι οι προ-
σεχείς δημοτικές εκλογές 
, όχι μόνο αδιαφορώντας 
για το τι θα αφήσει στους 
επόμενους, αλλά επιλέγο-
ντας συνειδητά να αφήσει 
πίσω του &quot;καμένη 
γη&quot; , αντιλαμβανό-
μενος πια και ο ίδιος την 
επερχόμενη ήττα του.

Ώρα δημιουργίας 
Ο Βασιλιάς είναι πλέον γυμνός
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Δέσποινα Ιατρού: Πε-
ριμέναμε ότι ο χειμώ-
νας θα ήταν δύσκολος, 
αφού τα δυόμιση τελευ-
ταία χρόνια, λόγω της 
πανδημίας, «ξεμάθαμε» / 
Σίγουρα δεν υπάρχει κα-
νένα θέμα κινδύνου της 
ζωής των μικρών παι-
διών / Θα ήταν συνετό 
να γίνεται η χρήση μά-
σκας σε χώρους με πολύ 
κόσμο

Ο συνδυασμός της εποχι-
κής γρίπης, του συγκυτι-
ακού αναπνευστικού ιού 
RSV, αλλά και του κορω-
νοϊού, ταλαιπωρεί φέτος 
σε μεγάλο βαθμό βρέφη 
και μικρά παιδιά, σύμφωνα 
με όσα δήλωσε στον «Ενή-
μερο», η αντιπρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Καβά-
λας, Δέσποινα Ιατρού.

Μάλιστα τις τελευταίες 

εβδομάδες τα ιδιωτικά 
ιατρεία, αλλά και τα παι-
διατρικά και γενικά νοσο-
κομεία, είναι γεμάτα με 
περιστατικά παιδιών που 
εκδηλώνουν τα συμπτώμα-
τα των τριών προαναφερ-
θέντων ιών, με τον κορω-
νοϊό να έχει περάσει πλέον 
στην τρίτη θέση και την 
εποχική γρίπη να κυριαρχεί.

«Φέτος περιμέναμε ότι 
ο χειμώνας θα ήταν δύ-
σκολος, αφού τα δυό-
μιση τελευταία χρόνια, 
λόγω της πανδημίας, 
«ξεμάθαμε». Έτσι φέτος 
οι ιώσεις θα μας απα-
σχολήσουν και ιδιαίτερα 
τα μικρά παιδιά…»

 «Καθώς μπαίνουμε στη χει-
μερινή περίοδο, είναι εύλο-
γο να είναι πιο ανήσυχοι οι 
πολίτες και οι υγειονομικοί 
για την αύξηση των περι-

στατικών λοιμώξεων και 
των ιώσεων συμπεριλαμ-
βανομένης και της εποχικής 
γρίπης. Πράγματι φέτος πε-
ριμέναμε ότι ο χειμώνας θα 
ήταν δύσκολος, αφού τα 
δυόμιση τελευταία χρόνια, 
λόγω της πανδημίας, «ξε-
μάθαμε». Έτσι φέτος οι ιώ-
σεις θα μας απασχολήσουν 
και ιδιαίτερα τα μικρά παι-
διά. Στην παρούσα φάση 
και τα παιδιατρικά νοσοκο-
μεία στις μεγαλύτερες πό-
λεις και όλα τα νοσοκομεία, 
όπως και τα ιδιωτικά ια-
τρεία, είναι γεμάτα από πε-
ριστατικά, κυρίως εποχικής 
γρίπης, ενός άλλου ιού του 
συγκυτιακού αναπνευστι-
κού ιού RSV, ενώ υπάρχουν 
και αρκετά περιστατικά κο-
ρωνοϊού, που όμως δεν εί-
ναι στην πρώτη θέση αυτή 
τη στιγμή», σημείωσε σχετι-
κά η αντιπρόεδρος του Ια-
τρικού Συλλόγου Καβάλας.

«Ο RSV προσβάλλει 
συνήθως τα βρέφη, τα 
οποία παραπέμπονται 
στο νοσοκομείο, γιατί 
πάντα χρειάζεται βοή-
θεια και αντιμετώπιση 
σε δευτεροβάθμιο επίπε-
δο…»

 «Οι προαναφερθέντες ιοί, 
εκτός του κορωνοϊού, μας 
ήρθαν νωρίτερα φέτος, 
καθώς συνήθως εμφανίζο-
νται το διάστημα Ιανουάριο 
με Φεβρουάριο. Το επόμε-
νο διάστημα θα έχουμε μια 
κατακόρυφη αύξηση των 
περιστατικών που θα πλή-
ξει όλες τις ηλικιακές ομά-
δες του πληθυσμού, από 
τα βρέφη μέχρι και τους 
ηλικιωμένους και φυσικά 
μετά τον Φεβρουάριο θα 
φτάσουμε σε ένα πλατό 
και θα αρχίσει να φθίνει η 
πορεία των ιώσεων που τις 

ξέραμε τόσα χρόνια, αλλά 
δεν τις είχαμε τα τελευταία 
δυόμιση χρόνια, λόγω της 
πανδημίας.

Πάντως και για τις τρεις 
περιπτώσεις υπάρχει δι-
αγνωστικό τεστ. Ο RSV 
προσβάλλει συνήθως τα 
βρέφη, τα οποία παραπέ-
μπονται στο νοσοκομείο, 
γιατί πάντα χρειάζεται βο-
ήθεια και αντιμετώπιση σε 
δευτεροβάθμιο επίπεδο και 
εκεί γίνεται και η ταυτοποί-
ηση του ιού», συμπλήρωσε 
σχετικά η Δέσποινα Ιατρού.

«Σίγουρα δεν υπάρχει 
κανένα θέμα κινδύνου 
της ζωής των μικρών 
παιδιών, αλλά ταλαιπω-
ρούνται πολύ γιατί στο 
τέλος του κύκλου μιας 
ίωσης, αμέσως μετά ξε-
κινά μια νέα…»

«Όσον αφορά τους ιούς 
της γρίπης και του κορωνο-
ϊού, η διάγνωση γίνεται και 
εκτός νοσοκομείου και στα 
μικροβιολογικά εργαστή-
ρια. Σίγουρα δεν υπάρχει 
κανένα θέμα κινδύνου της 
ζωής των μικρών παιδιών, 
αλλά ταλαιπωρούνται πολύ 
γιατί στο τέλος του κύκλου 
μιας ίωσης, αμέσως μετά 
ξεκινά μια νέα, αφού συγ-
χρωτίζονται με άλλα παιδιά 
στο σχολείο κλπ. Είναι κου-
ραστικό και για τους γονείς 
και προσπαθούμε να τους 
εξηγήσουμε ότι θα είναι 
ένας δύσκολος χειμώνας κι 
ότι χρειάζεται υπομονή και 
συνεργασία με τους για-
τρούς για να αντιμετωπι-
στεί όσο το δυνατό καλύτε-
ρα το κάθε περιστατικό και 
να επικοινωνούν άμεσα με 
τους γιατρούς όταν δουν 
τα πρώτα συμπτώματα», 
ανέφερε ακόμη στα όσα 
είπε στον «Ε» η αντιπρόε-
δρος του Ι.Σ.Κ.

«Το εμβόλιο για τη γρίπη 
αφορά αυτήν την περίο-
δο όλες τις ομάδες υψη-
λού κινδύνου. Είναι το 
νούμερο ένα όπλο μας…»

Η κ. Ιατρού στάθηκε ιδιαί-
τερα στη σημασία του αντι-

γριπικού εμβολιασμού επι-
σημαίνοντας σχετικά: «Το 
εμβόλιο για τη γρίπη αφο-
ρά αυτήν την περίοδο όλες 
τις ομάδες υψηλού κινδύ-
νου. Είναι το νούμερο ένα 
όπλο μας και ήδη έχει γίνει 
μεγάλος αριθμός εμβολίων, 
όπως παραδοσιακά γίνε-
ται αυτήν την εποχή, γιατί 
πράγματι τώρα ξεκινά ο 
χειμώνας. Όσον αφορά τον 
εμβολιασμό για τον κορω-
νοϊό, σε όσους συνίσταται, 
καλό είναι να το κάνουν».

Ειδικότερα για την εικόνα 
που παρουσιάζει ο κορω-
νοϊός, η αντιπρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Καβά-
λας ανέφερε: «Μετά από 
δυόμιση χρόνια δύσκολα, 
ζώντας απίστευτες κατα-
στάσεις, είμαστε σίγουρα 
σε μια άλλη φάση και μπο-
ρούμε να πούμε πια ότι δεν 
είμαστε τόσο φοβισμένοι 
όσο αρχικά. Συνυπάρχουμε 
με τον ιό και από τη μεριά 
μας δίνουμε οδηγίες στηρι-
ζόμενοι σε αυτά που έχου-
με ως στοιχεία επίσημα».

«Θα ήταν συνετό να γί-
νεται η χρήση μάσκας 
σε χώρους με πολύ κό-
σμο…»

Τέλος, για το αν απαιτείται 
στη διάρκεια της χειμερι-
νής περιόδου η χρήση της 
προστατευτικής μάσκας, 
ιδιαίτερα σε χώρους με με-
γάλο συγχρωτισμό, η Δέ-
σποινα Ιατρού σημείωσε: 
«Θα ήταν συνετό να γίνεται 
η χρήση μάσκας σε χώρους 
με πολύ κόσμο. Σε ιατρεία, 
νοσοκομεία, αλλά και στις 
μονάδες φροντίδας ηλικιω-
μένων, είναι επιβεβλημένη 
με νόμο ακόμη και σήμερα. 
Στους υπόλοιπους χώρους 
είναι ευθύνη και καθήκον 
του καθένα, να φοράει την 
προστατευτική μάσκα για 
το δικό του καλό, αλλά και 
για να μην μεταδίδει ιώσεις 
που μπορεί να έχει στους 
υπόλοιπους».

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Εποχική γρίπη και RSV ταλαιπωρούν τα παιδιά

Εποχική γρίπη 2022 - 
Ελλάδα: Στους πέντε 
είναι οι ασθενείς που 
νοσηλεύονται στην 
εντατική με γρίπη, σύμ-
φωνα με τα νέα στοιχεία 
του ΕΟΔΥ

Μετά τις πρώτες δύο πε-
ριπτώσεις, άλλοι τρεις 
ασθενείς χρειάστηκε αυτή 
την εβδομάδα να μπουν σε 
μονάδα εντατικής θεραπεί-
ας, ενώ μέχρι στιγμής, στην 
χώρα έχει καταγραφεί και 
ένας θάνατος. Σύμφωνα 
με τον ΕΟΔΥ, την ίδια στιγ-
μή έχει καταγραφεί αύξη-
ση 8,4% στον αριθμό των 
ασθενών που επισκέφθη-
καν γιατρό με συμπτώμα-
τα γριπώδους συνδρομής, 
κυρίως ανάμεσα στα παιδιά 

ηλικίας έως 14 ετών.

Κατά την τελευταία εβδο-
μάδα (21-27 Νοεμβρίου), 
ελέγχθηκαν συνολικά 37 
κλινικά δείγματα (11 απο 
νοσοκομεία και 26 από για-
τρούς) και βρέθηκαν 2 θετι-
κά στον υπότυπο Α (Η3Ν2). 
Ο ΕΟΔΥ τονίζει τη σημασία 
του αντιγριπικού εμβολι-
ασμού ως του καλύτερου 
τρόπου προφύλαξης από 
τη γρίπη.

Συμπτώματα γρίπης

Η γρίπη είναι οξεία νόσος 
του αναπνευστικού συστή-
ματος που προκαλείται από 
τους ιούς της γρίπης και 
μεταδίδεται πολύ εύκολα 
από το ένα άτομο στο άλλο. 

Μπορεί να προκαλέσει από 
ήπια έως και πολύ σοβαρή 
νόσηση. Οι περισσότεροι 
υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν 
τη γρίπη χωρίς να παρου-
σιάσουν επιπλοκές, ορι-
σμένοι όμως, όπως άτομα 
που ανήκουν σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου, διατρέ-
χουν μεγαλύτερο κίνδυ-
νο για σοβαρές επιπλοκές 
από τη γρίπη. Στην Ελλάδα 
εποχικές εξάρσεις γρίπης 
εμφανίζονται  κατά τους 
χειμερινούς μήνες. Κλινική 
εικόνα συμβατή με γρίπη 
είναι  π.χ. αιφνίδια έναρξη 
συμπτωμάτων, βήχας, πυ-
ρετός >38°C, μυαλγία ή/και 
κεφαλαλγία.

Πως θεραπεύεται η γρί-
πη

Όπως συμβαίνει με τις πε-
ρισσότερες ιώσεις, έτσι και 
η γρίπη συνήθως “θα κάνει 
τον κύκλο της”. Χρειάζεται 
ξεκούραση, πολλά υγρά, 
αποφυγή του καπνίσμα-
τος, λήψη αντιπυρετικών 
για την αντιμετώπιση του 
πυρετού και παυσίπονων 
για την αντιμετώπιση του 
πόνου των μυών. Τα αντιβι-
οτικά δεν έχουν καμία θέση 
στην θεραπεία της γρίπης, 
διότι τα αντιβιοτικά δεν κα-
ταπολεμούν τους ιούς. Μη 
δίνετε ασπιρίνη σε παιδιά 
και εφήβους, ιδίως όταν 
έχουν πυρετό, αν δεν συμ-
βουλευθείτε πρώτα γιατρό.

Εποχική γρίπη 2022 – Ελλάδα
H ανησυχία των ειδικών
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"ΜΥΡΙΖΕΙ" ΕΚΛΟΓΕΣ
ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

Με την αντίστροφη μέ-
τρηση για τις εκλογές να 

μην είναι πολύ μακριά 
από το να ξεκινήσει, αρ-

χίζει σιγά σιγά και ξεκα-
θαρίζει το πολιτικό τοπίο 
σχετικά με τα ονόματα 
που ακούγονται αλλά και 
έχουν “κλειδώσει” για τα 
ψηφοδέλτια  των κομμά-
των στο Νομό Καβάλας.

Νέα Δημοκρατία

Σίγουροι οι Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος, Γιάννης 
Πασχαλίδης, Μακάριος 
Λαζαρίδης, σχεδόν σί-
γουρη η υποψηφιότητα 
του Μάρκου Δέμπα ενώ 
από γυναίκες σίγουρη 
θα πρέπει να θεωρείται 
η Μαίρη Χατζηκωνστα-
ντίνου.

ΣΥΡΙΖΑ
Σίγουρες οι υποψηφιό-
τητες των Τάνια Ελευ-
θεριάδου και Δημήτρη 
Εμμανουηλίδη. Με ερω-
τηματικό οι Δημήτρης 
Λυμπεράκης, Αναστάσιος 
Καρασαββόγλου, Αθηνά 
Παναγιωτίδου, Κώστας 
Μορφίδης.

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Σίγουρες οι υποψηφιό-
τητες των Δημήτρη Πα-
πουτσή, Λεωνίδα Παππά, 
Σάββα Εμινίδη, Γιάννη 
Πλαφαδέλη. Με ερωτη-
ματικό ο Τάσος Τσαλ-
δαρίδης. Δεν βρίσκονται 

σύμφωνα με πληροφο-
ρίες εντός ψηφοδελτίου 
Κωστής Σιμιτσής και Χρι-
στόδουλος Μιχαλάκης. 
Δεν είναι σίγουρο ακόμα 
ποιες θα είναι οι γυναί-
κες.

ΚΚΕ

Κλειστά τα “χαρτιά” του 
ΚΚΕ στην Καβάλα. Ακού-
γεται ιδιαίτερα το όνομα 
του Γιάννη Γιαγκίδη αλλά 
και του Δημήτρη Παπα-
τολίδη.

Ελληνική Λύση

Σίγουρη θεωρείται η 

υποψηφιότητα του Δη-
μήτρη Πιπεργιά.

ΜeRA25

Σίγουρες οι υποψηφιό-
τητες του Μιχαήλ Μακα-
ρίου και Κωνσταντίνου 
Νάνου

Πατριωτική Ένωση-
Πρόδρομος Εμφιετζό-
γλου

Στο ψηφοδέλτιο βρί-
σκονται οι Τάσος Χα-
τζηιωάννου, Σταυρούλα 
Παναγιωτοπούλου και 
Αθανάσιος Τσαβδάρης.

Σενάρια και ονόματα για τα ψηφοδέλτια των κομμάτων του Ν. Καβάλας

Στις 6,8 ποσοστιαίες 
μονάδες καταγράφε-
ται η διαφορά μεταξύ 
Νέας Δημοκρατίας και 
ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκό-
πηση της GPO για το 
Star.

Διαφορά της τάξεως των 
6,8 ποσοστιαίων μονά-
δων καταγράφει μεταξύ 
Νέας Δημοκρατίας και 
ΣΥΡΙΖΑ δημοσκόπηση 
της GPO για λογαριασμό 
του Star.
Συγκεκριμένα, στην πρό-
θεση ψήφου, η Νέα Δη-
μοκρατία προηγείται με 
32,4%.

Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 
25,6% και το ΠΑΣΟΚ με 
11%. Πάνω από το όριο 
του 3% βρίσκονται ακό-
μα το ΚΚΕ με 5,7% και η 
Ελληνική Λύση με 3,4%. 
Αρκετά κάτω από το 
όριο εκπροσώπησης στο 
κοινοβούλιο εμφανίζεται 

το ΜεΡΑ25 του Γιάνη 
Βαρουφάκη με 2,2%. Η 
αδιευκρίνιστη ψήφος κα-
ταγράφεται στο 9,8%.

Καταλληλότερος για 
πρωθυπουργός εμφανί-
ζεται ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
με 43,2%, ενώ ακολου-
θεί ο Αλέξης Τσίπρας με 
32,4%. Στο 23,9% κα-
ταγράφεται η απάντηση 
«κανένας από τους δύο».

Απογοητευμένοι εμφα-
νίζονται οι πολίτες που 
συμμετείχαν στη δημο-
σκόπηση με το «καλάθι 
του νοικοκυριού» καθώς 
σε ποσοστό 72,7% υπο-
στηρίζουν ότι συνέβαλε 
λίγο έως καθόλου κατά 
της ακρίβειας, ενώ μόλις 
το 25,2% απαντά ότι συ-
νέβαλε 25,2%.

Newsbomb.gr

Δημοσκόπηση GPO: Η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, εκτός βουλής Βαρουφάκης
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 15ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ       info@enachannel.gr
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΠΛΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΤΩΡΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΕΣ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
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ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

SECURITY

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  FOOD SHOP ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΥΝ.  ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΡΟΥΧΑ ΕΣΤΙΑΣΗ

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

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

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

Ο αγαπημένος μας chef για αυτήν την εβδομάδα προτείνει:

Μοσχαρίσιο συκώτι με μανιτάρια και ρύζι με άρωμα 
δυόσμο-πορτοκάλι 

Συνταγή για
Μοσχαρίσιο συκώτι με μανιτάρια και ρύζι με άρωμα 

δυόσμο-πορτοκάλι 
 

Διάρκεια συνταγής: 2 ώρες'
Βαθμός δυσκολίας: μέτριος  

Υλικά 

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

Εκτέλεση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

με τον Χρήστο Δελή



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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

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

www.enachannel.gr  |  2510 231033 www.enaradio.gr
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ FACEBOOK

Όταν άραγε χρησιμοποιού-
με τις έννοιες Instagram 
και Facebook ή όταν τις 
χρησιμοποιούμε αυτές  και 
κάποιες άλλες εφαρμογές, 
σίγουρα γνωρίζουμε ότι 
αναφερόμαστε στα Social 
Media. Όμως τη να σημαί-
νει άραγε αυτή η ονομασία;
Ο όρος μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης (ή αλλιώς 
social media) αναφέρεται 
στα μέσα αλληλεπίδρασης 
και επικοινωνίας μεταξύ 
ομάδων ανθρώπων μέσω 
διαδικτυακών κοινοτήτων. 
Τα Μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης αποτελούν την κοι-
νωνική διάθρωση μεταξύ 
ανθρώπων που δημιουρ-
γούν, μοιράζονται ή ανταλ-
λάσσουν πληροφορίες και 
ιδέες μέσα σε κοινότητες 
και δίκτυα.  Τα κοινωνικά 
δίκτυα σήμερα θεωρείται 
ότι αποτελούν κυρίαρχο 
κομμάτι της καθημερινό-
τητας των σύγχρονων αν-
θρώπων.  

Η πρώτη λέξη «social» 
αναφέρεται στην κοινωνική 
ανάγκη των ανθρώπων να 
επικοινωνήσουν με άλλους 
ανθρώπους. Η δεύτερη 
λέξη «media» αναφέρεται 
στα μέσα που χρησιμοποι-
ούν οι άνθρωποι για να 
γίνουν εφικτές οι επικοινω-
νίες τους.

Η σωστή τους χρήση, εξαρ-
τάται από τον τρόπο που οι 
άνθρωποι χειρίζονται την 
εφαρμογή και ανάλογα με 
τον χρόνο που αφιερώνουν 
και τις γνώσεις που έχουν.
Το Facebook είναι το πιο 
δημοφιλές κοινωνικό δί-
κτυο. Σύμφωνα με την 
Wikipedia ιδρυτής είναι 
ο  Mark Zuckerberg όπου 
ίδρυσε το Facebook στις 
4 Φεβρουαρίου 2004 ως 
μέλος του Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ. Αρχικά δικαίωμα 
συμμετοχής είχαν μόνο οι 
φοιτητές του Χάρβαρντ ενώ 
αργότερα επεκτάθηκε για 
την Ivy League (χαρακτη-
ρισμός μιας ομάδας οκτώ 
ελίτ πανεπιστημίων των 
ΗΠΑ). Το όνομα της ιστο-
σελίδας προέρχεται από τα 
έγγραφα παρουσίασης των 
μελών πανεπιστημιακών 
κοινοτήτων μερικών Αμερι-
κάνικων κολεγίων και προ-
παρασκευαστικών σχολεί-
ων που χρησιμοποιούσαν 
οι νεοεισερχόμενοι σπου-
δαστές για να γνωριστούν 
μεταξύ τους. Tο 2005 το 
δικαίωμα πρόσβασης επε-
κτάθηκε σε μαθητές συγκε-
κριμένων λυκείων και μέλη 
ορισμένων μαθητικών κοι-
νοτήτων. Στις 26 Σεπτεμ-
βρίου 2006 η υπηρεσία 
έγινε προσβάσιμη σε κάθε 
άνθρωπο του πλανήτη που 

η ηλικία του ξεπερνούσε τα 
13 χρόνια.

Το Facebook πλησιάζει 
πλέον τα 2 δισεκατομμύριο 
ενεργούς χρήστες. Επίσης, 
το Facebook είναι ένα από 
τα δημοφιλέστερα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για 
ανέβασμα φωτογραφιών 
με πάνω από 14 εκατομ-
μύρια φωτογραφίες καθη-
μερινά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ 
FACEBOOK

Like: Όταν μας αρέσει μια 
ενημέρωση που έχει ανε-
βάσει κάποιος χρήστης.
Share: Κοινοποίηση στο 
προσωπικό μου προφίλ 
μιας ενημέρωσης από κά-
ποιο άλλο προφίλ
Friend: Δυνατότητα κά-
ποιου χρήστη να έχει πρό-
σβαση στις ενημερώσεις 
κάποιου άλλου προφίλ.

Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α ΤΑ 
FACEBOOK

 Τι είναι άραγε 
αυτό που έχει κάνει όχι 
μόνο το Facebook, αλλά 
και τα υπόλοιπα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης τόσο 
διάσημα;
* Άμεση και δωρεάν 
πρόσβαση

* Παγκόσμια κάλυ-
ψη
* Δικτύωση και επέ-
κταση επαγγελματικών και 
προσωπικών σχέσεων, χω-
ρίς όρια.
* Δημιουργία κοι-
νωνικών επαφών, χωρίς 
περιορισμό στην γεωγρα-
φική κάλυψη.
* Δυνατότητα επι-
λογής κοινωνικής ομάδας
* Άμεση ενημέρωση 
γεγονότων
* Δυνατότητα πρό-
σβασης σε ψυχαγωγικό πε-
ριεχόμενο
* Δίνεται επίσης η 
δυνατότητα αναζήτησης 
και ανεύρεσης πληροφορι-
ών από όλο τον κόσμο σε 
άμεσο και πραγματικό χρό-
νο

FACEBOOK: Η δημοφι-
λέστερη πλατφόρμα

 Σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία, το 
Facebook αποτελεί την δη-
μοφιλέστερη πλατφόρμα . 
Το YouTube αποτελεί την 
δεύτερη ευρέως δημοφι-
λέστερη πλατφόρμα με 1,5 
δισεκατομμύρια χρήστες. 
Το Facebook αποτελεί 
εφαρμογή άμεσων μηνυ-
μάτων όπως άλλωστε και 
το WhatsApp.     

LIKE ΣΤΟ FACEBOOK

Όπως έχουμε λοιπόν πα-
ρατηρήσει η επιρροή των 
Social Media είναι πια 
αδιαμφισβήτητη. Βασιλιάς 
των Social Media στην 
Ελλάδα είναι με διαφορά 
το Facebook με περισσό-
τερους από 4 εκατομμύρια 
εγγεγραμμένους χρήστες.
Επομένως είναι  ιδιαίτε-
ρα σημαντικό για την επι-
χείρηση να διαθέτει μια 
ισχυρή παρουσία και στο 
Facebook. Μέχρι και πριν 
από λίγο καιρό οι περισ-
σότεροι στην Ελλάδα εί-
χαν εστιάσει όλες τις προ-
σπάθειες τους στο Google, 
και συγκεκριμένα στο πως 
θα ανέβουν πιο ψηλά στα 
οργανικά αποτελέσματα 
(SEO).

Αν και είναι θεμιτό κάτι τέ-
τοιο, είναι εσφαλμένο να 
στηρίζεται μια online επι-
χείρηση μόνο σε ένα κανάλι 
επισκεψιμότητας. Το ρίσκο 
να χαθεί η μοναδική πηγή 
είναι πολύ μεγάλο.

Like vs Backlink

Ποια είναι η διαφορά με-
ταξύ ενός Facebook like 
και ενός link προς το site 
(backlink);
• Το Backlink δίνει 

δύναμη SEO για να ανεβεί-
τε πιο ψηλά στο Google και 
τις άλλες μηχανές και ίσως 
επισκεψιμότητας 
• Το Like δημιουρ-
γεί και προάγει τις ανθρώ-
πινες σχέσεις 
• Το Like είναι Viral 
• Το Like όταν γί-
νεται στην ιστοσελίδα σας 
βοηθά και αυτό τις κατατά-
ξεις σας στο Google. 

Στο σημείο αυτό είναι προ-
φανές ότι το Like είναι πιο 
σημαντικό από το backlink!

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

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

Παναγιώτης Πυλιώτης
Διπλ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τ. Εργαστ. Συνεργ.
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής
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Πίστωση για Νιτρικά, συνέχεια πληρωμών Δευτέρα 
με Βιολογικά

Ξεκίνησε τελικά η δια-
δικασία πίστωσης των 
λογαριασµών των πα-
ραγωγών µε την προκα-
ταβολή (70%) των προ-
γραµµάτων, µε την αρχή 
να γίνεται από νωρίς το 
απόγευµα της Παρασκευ-
ής 2 Δεκεµβρίου, µε τα 
Νιτρικά. Τα ποσά είναι 
διαθέσιµα προς ανάλη-
ψη από τους δικαιούχους 
του Μέτρου της Απονι-
τροποίησης από τα ΑΤΜ 
της Τράπεζας Πειραιώς, 
µε τις υπόλοιπες τράπε-
ζες να ακολουθούν τα 
επόµενα 24ωρα, όπως γί-
νεται πάντα.

Διαθέσιμη για ανάληψη 
στους λογαριασμούς η 
προκαταβολή Νιτρικών, 
συνέχεια πληρωμών 
σταδιακά με Βιολογικά

Σύμφωνα με πηγές από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, στις 2 Δεκεμβρίου 
ξεκίνησε η διαδικασία πί-
στωσης της προκαταβολής 
των αγροπεριβαλλοντι-
κών προγραμμάτων 2022 
στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων, μετά την εκκα-
θάριση των φακέλων από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτοι πι-
στώθηκαν οι λογαριασμοί 
των δικαιούχων Απονι-
τροποίησης της Θεσσαλί-
ας και του Παραδοσιακού 
Ελαιώνα Άμφισσας. Μέχρι 
το βράδυ της Παρασκευής 
2 Δεκεμβρίου είχαν πιστω-
θεί 27 εκατ. ευρώ σύμφω-
να με πληροφορίες του 
Agronews.

Η όλη διαδικασία θα ολο-
κληρωθεί στις πρώτες μέ-
ρες της επόμενης εβδομά-
δας, με τους δικαιούχους 
των Μέτρων 10 και 11 
(Βιολογική Γεωργία, Βιο-
λογική κτηνοτροφία και 
Μελισσοκομία, Κομφούζιο, 
Αμπελώνας Θήρας, κλπ) να 
μπορούν να δουν το υπο-
λογισμένο ποσό πληρωμής 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη 
πλατφόρμα του Gov.gr.

Σημειώνεται πως ο ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ έχει προβεί στις απα-
ραίτητες ενέργειες ώστε η 
διαδικασία πληρωμής της 
προκαταβολής προηραμ-
μάτων να γίνει όπως κάθε 
χρονιά στις αρχές Δεκεμ-
βρίου.

Η μεταρρύθμιση της μετα-
φοράς όλων των πληρω-
μών στο Gov.gr συνεχίζεται 
και θα ολοκληρωθεί με την 
καταβολή της εξόφλησης 
της Βασικής Ενίσχυσης, του 
Πρασινίσματος και της Εξι-
σωτικής πριν τις γιορτές.

Αν και οι εντολές πληρω-
μής είχαν φύγει ήδη από το 
απόγευμα της Τετάρτης, οι 
πιστώσεις καθυστέρησαν. 
Αιτία, κάποιες αντιστάσεις 
μηχανισμών που επιχεί-
ρησαν να κρατήσουν πα-
ραπίσω τη διαδικασία για 
αλλότρια των παραγωγών 
συμφέροντα, προκαλώντας 
την αγανάκτηση των δικαι-
ούχων, αφού αυτοί ήταν και 
οι μόνοι που επί τοις ουσίας 
ζημιώθηκαν. Ωστόσο, αυτές 
τις μέρες και μέχρι τις αρ-
χές της ερχόμενης εβδομά-
δας πιστώνονται 283,5 
εκατ. ευρώ σε 78.000 δι-
καιούχους, εκ των οποίων 
τα 270 εκατ. ευρώ αντι-
στοιχούν στα Βιολογικά και 
την Απονιτροποίηση και τα 
υπόλοιπα 13,5 εκατ. ευρώ 
αφορούν Κομφούζιο, Αυτό-
χθονες Φυλές, Αμπελώνα 
Θήρας και Ελαιώνα Άμφισ-
σας.

Μετά το τέλος της διαδι-
κασίας, θα δοθεί στους πα-
ραγωγούς το περιθώριο να 
προχωρήσουν σε εντάσεις 
κατά των αποτελεσμάτων, 
προκειμένου να γίνουν οι 
όποιες διορθώσεις και να 
ακολουθήσει νέα πίστωση 
-με το νέο έτος- που θα 
συμπεριλαμβάνει και όσους 
από αυτούς δικαιωθούν.

Το επόμενο βήμα, λοιπόν, 
αφορά την εξόφληση της 
βασικής, μαζί με το πρασί-
νισμα και την ενίσχυση για 
τους γεωργούς νεαρής ηλι-
κίας, αλλά και την πληρωμή 
της εξισωτικής. 

Όσον αφορά την ενιαία 
ενίσχυση, το επόμενο διά-
στημα θα συνεχίζονται οι 
διοικητικοί και διασταυρω-
τικοί έλεγχοι, προκειμένου 
να διορθωθεί ό,τι χρειάζε-
ται ώστε να κυλήσει και η 
εξόφληση της ενιαίας το 
ίδιο ομαλά με την προκα-
ταβολή του Οκτωβρίου. 

Σύμφωνα, μάλιστα με τον 
πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
σχετικά με τις μεταβιβάσεις 
σε εκκρεμότητα έχει μεί-
νει ένα ποσοστό της τάξης 
του 10%, το οποίο αφορά 
κυρίως τις κληρονομιές. 
Πρόκειται για 4.040 παρα-
γωγούς για τους οποίους 
εκκρεμεί η ολοκλήρωση 
του διοικητικού ελέγχου 
των αιτήσεών τους με-
ταβίβασης δικαιωμάτων 
(αφορά περιπτώσεις όπου 
αναμένεται η προσκόμι-
ση συμπληρωματικών δι-
καιολογητικών, υφίσταται 
εμπλοκή σε σύνθετες πε-
ριπτώσεις κληρονομιάς, 
κ.λπ.).

Για την εξόφληση του τσεκ, 
να σημειωθεί ότι εκτός από 
τις μεταβιβάσεις και τους 
61.740 παραγωγούς, με 
δικαιούμενο ποσό βασικής 
ενίσχυσης μικρότερο των 
250 ευρώ, σε έλεγχο βρί-
σκονται και 5.340 παραγω-
γοί για τους οποίους υπάρ-
χουν ευρήματα σχετικά με 
τη μη νόμιμη κατοχή των 
εκτάσεων που δηλώνουν 
για τη λήψη ενίσχυσης 
λόγω ερευνών ή καταγγε-
λιών και 1.500 παραγωγοί, 
οι οποίοι υπέβαλαν δικαιο-
λογητικά ανωτέρας βίας, τα 
οποία εξετάζονται.

Εν τω μεταξύ, σε διορ-
θώσεις προχωρούν και 
οι παραγωγοί – κυρίως 
της Θεσσαλίας- σχετι-
κά με αγροτεμάχια που 
ελέγχονται με τη μέθοδο 
monitoring, τα οποία δεν 
υπολογίστηκαν για την 
πληρωμή στην προκαταβο-
λή της βασικής ενίσχυσης. 
Σύμφωνα, μάλιστα με τον 
πρόεδρό τουΟΠΕΚΕΠΕ Ευ-
άγγελο Σημανδράκο, αυτό 
το διάστημα στέλνονται 
στους παραγωγούς ειδο-
ποιήσεις σφαλμάτων που 
θα αφορούν τα «κομμέ-
να» λόγω monitoring 
αγροτεμάχια. Για παρά-
δειγμα, εάν σε ένα αγρο-
τεμάχιο (χωράφι), υπάρ-
χει μια πομόνα ή κάποιος 
θάμνος, τα οποία εμπόδι-
ζαν την καταγραφή από το 
monitoring της καλλιέργει-
ας, τότε θα μπορέσει αυτό 
να διορθωθεί και ο παρα-
γωγός να λάβει την ενίσχυ-
ση που δικαιούται.

Ενστάσεις για την εξι-
σωτική μέχρι της 13 
Δεκεμβρίου

Σχετικά τώρα με την εξι-

σωτική, δημοσιεύτηκε η 
πρώτη κατάταξη με τους 
εγκεκριμένους και τους 
απορριφθέντες για το έτος 
2022, με τους ενδιαφε-
ρόμενους να έχουν προ-
θεσμία για την υποβολή 
ενστάσεων μέχρι και τις 
13 Δεκεμβρίου (βλέπε ρε-
πορτάζ. Η δημόσια δαπάνη 
του Μέτρου 13 ανέρχεται 
σε 264 εκατ. ευρώ και εί-
ναι αυξημένη κατά 14 εκατ. 
ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνονται 
επιπλέον τα εξής:

οι παραγωγοί που χαρα-
κτηρίστηκαν ως «άμεσα συ-
νταξιούχοι» από τον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (ΕΦΚΑ) απορρίφθηκαν. 
Οι παραγωγοί που διαφω-
νούν με το αποτέλεσμα της 
κατάταξης έχουν τη δυνα-
τότητα υποβολής ενδικο-
φανούς προσφυγής,

ο χαρακτηρισμός της ιδιό-
τητας του «ενεργού γεωρ-
γού» έχει προκύψει από το 
τελευταίο αρχείο της ΑΑΔΕ,
οι παραγωγοί που απορ-
ρίπτονται ως «κάτοικοι 
εξωτερικού», «ηλικία εκτός 
ορίων επιλεξιμότητας (18-
67)», «ο αιτών/σύζυγος 
είναι δικαιούχος πρόω-
ρης συνταξιοδότησης», «ο 
αιτών είναι διάδοχος με 
δεκαετή αποκλεισμό», «ο 
αιτών είναι διάδοχος με 
ετήσιο αποκλεισμό» έχουν 
τη δυνατότητα υποβολής 
ενδικοφανούς προσφυγής, 
προκειμένου να προσκομί-
σουν δικαιολογητικά.

Ένταξη 4.608 παραγω-
γών στην 3η πρόσκληση 
του Κομφούζιο

Την ένταξη στη δράση 
10.1.08 Κομφούζιο 4.608 
δικαιούχων, έναντι των
4.964 δικαιούχων της αρ-
χικής απόφασης, προβλέ-

πει η 2η τροποποίηση της 
3ης πρόσκλησης. Η συνο-
λική δημόσια δαπάνη των 
παραπάνω ενταγμένων 
πράξεων ανέρχεται σε 
26.707.747,54 ευρώ, μει-
ωμένος κατά 1.856.028,27 
ευρώ σε σχέση με τον συ-
νολικό προϋπολογισμό 
των ενταγμένων πράξε-
ων της 1ης τροποποίησης 
της αρχικής απόφασης. Οι 
υποχρεώσεις και δεσμεύ-
σεις των νέων δικαιούχων 
ξεκίνησαν την 1η Απριλίου 
2022 και λήγουν την 31η 
Μαρτίου 2025. Επίσης, 
σύμφωνα με την τροποποι-
ητική απόφαση προστίθε-
νται 119 νέοι δικαιούχοι, οι 
οποίοι προέκυψαν από με-
ταβίβαση ήδη ενταγμένων 
εκμεταλλεύσεων δικαιού-
χων, ενώ διεγράφησαν και 
475 δικαιούχοι της 3ης 
πρόσκλησης.
...

Ελένη Δούσκα
Agronews

                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Ελευθερούπολη, 28.11.2022
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ    Αριθ. Πρωτ.: 21861 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ    
Αρ. Μελ. 1578/2022           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της 
διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», με Κωδικό Κοινού Λεξι-
λογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 30200000-1
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 47.864,00 €, ενώ δεν προβλέπεται δι-
καίωμα προαίρεσης (option), του ΦΠΑ και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι  το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Ε.Δ. μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
αγαθών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα για το ογδό-
ντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που 
αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19.12.2022 και ώρα 15:00:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ως άνω συστήματος, την 23.12.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30. 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευ-
θερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@
dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δη-
μήτριος. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συ-
στήματος 178151) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 
β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 400€
γ) τεχνική προσφορά
δ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ με 
δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας 
σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων 
της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

“Πονοκέφαλος” για τους αμβυχούχους του Παγγαίου 
η αύξηση των φόρων

Η αύξηση της φορολογί-
ας από τη φετινή χρονιά 
και η καταστροφή των 
σταφυλιών λόγω ακραί-
ων καιρικών συνθηκών 
(σε ορισμένες περιοχές 
ακόμη και άνω του 50%) 
φαίνεται πως οδηγεί στη 
μείωση της φετινής πα-
ραγωγής στο τσίπουρο.

Η αύξηση της φορολογίας 
από τη φετινή χρονιά και 

η καταστροφή των στα-
φυλιών λόγω ακραίων 
καιρικών συνθηκών (σε 
ορισμένες περιοχές ακόμη 
και άνω του 50%) φαίνεται 
πως οδηγεί στη μείωση της 
φετινής παραγωγής στο 
τσίπουρο.

Όπως εξηγεί ο εκτελωνι-
στής τσίπουρου Κομνη-
νός Τσουβαλτζίδης στο 
enanews.gr υπάρχει σοβα-

ρό πρόβλημα φέτος καθώς 
ένα σημαντικό ποσοστό 
αμβυκούχων τονίζει ότι η 
παραγωγή είναι πολύ μειω-
μενη σε σχέση με προηγού-
μενες χρονιές.

Παράλληλα σημαντική αύ-
ξηση παρατηρείται φέτος 
και στην τιμή του τσίπου-
ρου.

Όσο για την γραφειοκρατία 

για την έκδοση των αδειών, 
αυτή, σύμφωνα με τον κ. 
Τσουβαλτζίδη , ήταν φέτος 
αυξημένη με επιπλέον χρό-
νο στην καταχώρηση των 
εγγράφων, καθότι τα δικαι-
ολογητικά που χρειαζόταν 
για την έκδοση άδειας από-
σταξης έπρεπε να κοινο-
ποιηθούν στην πλατφόρμα 
των τελωνειακών αρχών.



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

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

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

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

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

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

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

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

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

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

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

Κωδικός: 351001-28
___________________

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

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

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

Κωδικός: 351001-11
___________________

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

Κωδικός: 351001-2038
___________________

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

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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

Κωδικός: 351001-14
___________________

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

Κωδικός: 351001-10
___________________

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

Κωδικός: 351001-9
___________________

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

Κωδικός: 351001-34
___________________

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

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

___________________

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

Κωδικός:  351001-35
 ____________________

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

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου στην Ραψάνη
Οδηγός δικύκλου τραυμα-
τίστηκε σε τροχαίο ατύχημα 
που έγινε το πρωί της Πα-
ρασκευής 2 Δεκεμβρίου σε 
διάβαση πεζών στην περιο-
χή της Ραψάνης Καβάλας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, 
στην διάβαση σταμάτησαν 
αυτοκίνητα και ο οδηγός 
του δικύκλου προκειμένου 
να περάσει πεζός. Όμως, ο 
οδηγός ενός αυτοκινήτου 
δεν πρόλαβε να σταματή-

σει έγκαιρα και έπεσε επά-
νω στον δίκυκλο τραυματί-
ζοντας τον οδηγό ο οποίος 
μεταφέρθηκε με ασθενο-
φόρο στο Νοσοκομείο της 
Καβάλας.

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Η παράνομη χρήση των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης, 
αυτή τη φορά από έναν μα-
θητή γυμνασίου της Καβά-
λας, λίγο έλειψε να βάλει 
σε μεγάλους μπελάδες τον 
καθηγητή του.

Ο μαθητής δημιούργη-
σε ψεύτικο προφίλ στο 
facebook με τα στοιχεία 
του καθηγητή του στο γυ-
μνάσιο όπου φοιτά, με σκο-
πό να στέλνει μηνύματα σε 
συμμαθητές του. 

Η παράνομη αυτή δραστη-
ριότητα έγινε αντιληπτή 
από τον θιγόμενο καθη-
γητή, ο οποίος ζήτησε να 
αποκαλυφθεί ο δράστης, 
καθώς διαφορετικά θα 
προσέφευγε στην υπηρε-
σία Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος. 

Σε αυτή την περίπτωση, o 
μαθητής που δημιούργησε 
το ψεύτικο προφίλ θα βρι-
σκόταν αντιμέτωπος με την 
εισαγγελική αρχή και το εν-
δεχόμενο ποινικής δίωξης 
για πλαστοπροσωπία και 
μια σειρά άλλων αδικημά-
των.

Υπό αυτές τις συνθήκες και 

υπό το βάρος να βρε-θ ε ί 
σε πολύ δυσμενή θέση, ο 
μαθητής απο-κάλυψε την 
τ α υ τ ό τ η τ ά του και το 
θέμα απασχόλησε τον σύλ-
λογο καθηγητών του γυ-
μνασίου, που προέβη στις 
απαραίτητες συστάσεις 
στον μαθητή για συμμόρ-
φωση, υπενθυμίζοντάς του, 
παράλληλα, τι συνεπάγεται 
μια ανάλογη πράξη στο 
μέλλον. Το ψεύτικο προφίλ 
διαγράφτηκε αμέσως και 
αφού δόθηκαν οι απαραί-
τητες εξηγήσεις, η σχολική 
κοινότητα έκλεισε το θέμα 
χωρίς να υπάρξουν άλλες 
συνέπειες.

Ο προϊστάμενος της διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κα-
βάλας Δανιήλ Εμμανουη-
λίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, χαρακτήρισε το θέμα 
λήξαν και την ενέργεια 
του μαθητή ως μια επιπο-
λαιότητα, για την οποία 
ενημερωθήκαν οι γονείς 
του, οι οποίοι και καταδί-
κασαν την ενέργεια τ ο υ 
παιδιού τους.

πηγή: http://amna.gr
Από τον

Εφημερίδα ΕΝΗΜΡΟΣ

Σύλληψη παράνομων μεταναστών σε Ζαρκαδιά και Ίασμο
Συνελήφθησαν 28-11-
2022, σε περιοχές της Ρο-
δόπης και της Καβάλας, 
από αστυνομικούς του Τμή-
ματος Συνοριακής Φύλα-
ξης Σαπών της Διεύθυνσης  
Αστυνομίας Ροδόπης, δύο 
(2) αλλοδαποί διακινητές, 
οι οποίοι προωθούσαν στο 
εσωτερικό της χώρας, σε 
δύο διαφορετικές περιπτώ-
σεις, μη νόμιμους μετανά-
στες.

Αναλυτικότερα, στην πρώ-
τη περίπτωση, το πρωί 
στην επαρχιακή οδό Ιά-
σμου – Κοπτερού Ροδόπης, 
οι αστυνομικοί συνέλαβαν 
τον έναν αλλοδαπό, διότι 
τον εντόπισαν να οδηγεί 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερού-
μενο άδειας ικανότητας 
οδήγησης και να μεταφέρει 
παράνομα στο εσωτερικό 
της χώρας τέσσερις (4) μη 
νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός 
– διακινητής αρχικά δεν 
συμμορφώθηκε σε σήμα 
στάσης των αστυνομικών 
και ανέπτυξε ταχύτητα, 
οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ 
μετά την ακινητοποίηση 
του οχήματος επιχείρησε 
να διαφύγει πεζός, χωρίς 
όμως να τα καταφέρει, κα-
θόσον ακινητοποιήθηκε και 
συνελήφθη.

Στη δεύτερη περίπτωση, 
το μεσημέρι στον οικι-
σμό Ζαρκαδιά Καβάλας, οι 
αστυνομικοί συνέλαβαν τον 
δεύτερο αλλοδαπό, διότι 
οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκί-
νητο μετέφερε παράνομα 
στο εσωτερικό της χώρας 
πέντε (5) μη νόμιμους με-
τανάστες.

Επισημαίνεται ότι αρχικά 
ο οδηγός – διακινητής δεν 
συμμορφώθηκε σε σήμα 

στάσης των αστυνομικών 
στην Εγνατία Οδό και συ-
νέχισε την πορεία του, 
αναπτύσσοντας ταχύτητα 
και πραγματοποιώντας επι-
κίνδυνους ελιγμούς. Τελικά 
το όχημα κινήθηκε στον πα-
ραπάνω οικισμό, όπου εξε-
τράπη της πορείας του και 
ακινητοποιήθηκε, χωρίς να 
υπάρξει τραυματισμός.

Κατασχέθηκαν δύο οχήμα-
τα.

Οι συλληφθέντες θα οδη-
γηθούν στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ 
την προανάκριση για τις 
δύο υποθέσεις ενεργεί το 
Τμήμα Συνοριακής Φύλα-
ξης Σαπών Ροδόπης.

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Καβάλα 
Μαθητής δημιούργησε ψεύτικο προφίλ του καθηγητή του στο FB



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 23ΑΘΛΗΤΙΚΑinfo@enachannel.gr
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Ολοκληρώθηκε πριν λίγη 
ώρα η 5η αγωνιστική της Γ’ 
Εθνικής Κατηγορίας.
Ο ΑΟΚ ήταν κυρίαρχος στο 
Καβαλιώτικο ντέρμπι κό-
ντρα στον Μ.Α Ορφανίου 
και επικράτησε άνετα, με το 
ευρύ 6-0. Στο 3’ ο Καρακώ-
στας άνοιξε το σκορ μετά 
από παράλληλη πάσα του 
Βαφειάδη στην μικρή πε-
ριοχή. Στο 14’ ο Σαλπιγγί-
δης θα σκοράρει μετά από 
απόκρουση του Σιώμου σε 
δυνατό σουτ του Βαφειά-
δη, όμως θα καταλογιστεί 
ορθώς σε θέση οφσάιντ και 
το τέρμα δεν θα μετρήσει.

Στο 16’ ο Σαλπιγγίδης θα 
κερδίσει πέναλτι, σε μια 
φάση που οι ποδοσφαιρι-
στές του Μέγα διαμαρτυ-
ρήθηκαν εντόνως για τη 
συγκεκριμένη απόφαση. 
Την εκτέλεση ανέλαβε ο 
Ιορδανίδης, ο οποίος ευ-
στόχησε και έκανε το 2-0. 
Λίγα λεπτά αργότερα, ήταν 
η σειρά του Καρακώστα να 
«μοιράσει» και ο Ιορδανίδης 
με το δεύτερο προσωπικό 
του τέρμα έκανε το 3-0. Η 
πρώτη μεγάλη στιγμή για 
τον Μ.Α Ορφανίου θα έρθει 
στο 23’ με το σουτ του Θε-
οδωρίδη να αποκρούεται 
από τον Παναγιώτη Σταθά-

κη. Στο 43’ ο Καρακώστας 
με πλασέ έκανε το 4-0. Στα 
πρώτα λεπτά της επανάλη-
ψης ο νεοεισελθέντας, Τά-
σος Παπαδόπουλος έκανε 
το 5-0 ενώ στο 64’ ο Κα-
ρακώστας ολοκλήρωσε το 
χατ-τρικ του. Η τελευταία 
αξιοσημείωτη στιγμή του 
παιχνιδιού ήρθε στο 70’ της 
αναμέτρησης, όταν η εκτέ-
λεση φάουλ του Ιορδανίδη 
σταμάτησε στο δοκάρι του 
Σιώμου.

Τα γκολ: Καρακώστας 3’, 
43’, 64’, Ιορδανίδης 17’, 
19’, Παπαδόπουλος 50’

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ

Α.Ο Καβάλα (Αγγελί-
δης): Σταθάκης, Δημητρα-
κούδης (67’ Μανίσογλου), 
Μπατσαράς, Pavlov, Μπι-
μπισίδης, Καζαντζίδης (67’ 
Πετράκης), Καρακώστας, 
Βαφειάδης (67’ Κατσέτης), 
Σαλπιγγίδης (46’ Ρουμπι-
ές), Ιορδανίδης, Μπαρέττας 
(46’ Παπαδόπουλος).

Μ.Α Ορφανίου (Σίτσας): 

Σιώμος, Μπιλικμπασί, Λα-
μάι, Μάρκου, Καρσλίδης, 
Χατζηκυριάκου, Ντουσάι, 
Παπαδόπουλος, Θεοδωρί-
δης, Ανδρεανίδης, Σούλτσε.

Ως αλλαγές αγωνίστη-
καν: Μηλιάδης, Ανδρέα-
δης, Αφεντουλίδης, Ιορδα-
νίδης, Πότσι.

Ο Νέστος δεν τα κατάφερε 
στο γήπεδο της Φελώνης, 
με τον Άρη Αβάτου να επι-
κρατεί 2-0 των Χρυσοπου-
λιωτών με τα τέρματα των 
Μούξιου και Λεοντσάκο. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η 
ομάδα του Νέστου αγωνί-
στηκε για ένα ημίχρονο με 
λιγότερο παίκτη λόγω της 
αποβολής του Μενίκου στο 
40’ της αναμέτρησης.

Τα γκολ: Μούξιος 6’, Λεο-
ντσάκος 29’

Με τον βαθμό της ισοπαλί-
ας επέστρεψε από την Θεσ-
σαλονίκη ο Βύρωνας, κα-
θώς η αναμέτρηση με τον 
Αγροτικό Αστέρα ολοκλη-
ρώθηκε χωρίς νικητή (1-1). 
Ο Ζήση άνοιξε το σκορ στο 

τέλος του α’ μέρους για τον 
Αγροτικό ενώ ο Παπαδό-
πουλος ισοφάρισε για τους 
νταμπλούχους Καβάλας 
λίγα λεπτά πριν την λήξη. 
Να σημειωθεί πως ο Βύρω-
νας είχε και χαμένο πέναλτι 
με τον Γκατζολάρι στο 51’ 
της αναμέτρησης.

Τα γκολ: Ζήση 39’/ Παπα-
δόπουλος 81’

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – 5Η ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΗ

Α.Ο Καβάλα-Μ.Α Ορφανίου 
6-0

Άρης Αβάτου-Νέστος Χρυ-
σούπολης 2-0

Αγροτικός Αστέρας-Βύρω-
νας Καβάλας 1-1

Αλέξανδρουπολη FC-Απόλ-
λων Παραλιμνίου 0-3

Καμπανιακός-ΓΣ Ξάνθης 
2-0

Θερμαϊκός-Πανδραμαϊκός 
0-0

Ποσειδώνας Μηχανιώνας-
Πανθρακικός 3-1

Ρεπό: Δόξα Δράμας

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ

1. Καμπανιακός 13 (10-2)
2. Α.Ο Καβάλα* 10 (13-1)
3. Πανδραμαϊκός* 10 

(12-2)
4. Απόλλων Παραλιμνίου 

10 (11-5)
5. Πανθρακικός 9 (11-8)
6. Ποσειδώνας Ν. Μηχα-

νιώνας* 9 (7-4)
7. Θερμαϊκός 9 (4-2)
8. Αγροτικός Αστέρας 6 

(6-5)
9. ΓΣ Ξάνθης 6 (5-6)
10. Άρης Αβάτου* 6 (4-6)
11. Βύρωνας Καβάλας 5 

(6-8)
12. Δόξα Δράμας* 4 (2-5)
13. Αλεξανδρούπολη FC 1 

(2-13)
14. Νέστος Χρυσούπολης 

0 (2-12)
15. Μ.Α Ορφανίου 0 (3-

19)

(*) Έχουν αγώνα λιγότε-
ρο

Γ’ Εθνική 
«Εξάσφαιρος» ο ΑΟΚ κόντρα στον Μ.Α Ορφανίου – 
«Χ» στον Εύοσμο για τον Βύρωνα – Ήττα για τον Νέστο

Το μεγαλύτερο μέρος της 
9ης αγωνιστικής της Elite 
League διεξήχθη το από-
γευμα του Σαββάτου με 
διπλό Καβαλιώτικο ενδια-
φέρον.

Ο ΓΣΕ «δίπλωσε» τις νί-
κες του, καθώς επικράτησε 
του Α.Ο Αγρινίου με 88-
75 στην Ελευθερούπολη, 
«πατώντας γκάζι» κυρίως 
στο δεύτερο ημίχρονο και 
σκαρφάλωσε ακόμη περισ-
σότερο στον βαθμολογικό 
πίνακα.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 25-
21 (43-42), 34-19 (77-61), 
11-14 (88-75)

Στο ντέρμπι της «ουράς» η 
Καβάλα BC δεν τα κατά-
φερε κόντρα στη ΦΕΑ Ν. 
Φιλαδέλφειας και γνώρισε 
την ήττα με 65-60 «πληρώ-
νοντας» το κακό της ξεκίνη-
μα. Αυτή ήταν η 9η ήττα της 
σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Τα δεκάλεπτα : 16-6, 12-
20 (28-26), 27-25 (45-41), 
20-19 (65-60)

ELITE LEAGUE – 9Η ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΗ

ΓΣ Ελευθερούπολης-Α.Ο 
Αγρίνιο 88-75

ΦΕΑ Ν. Φιλαδέλφειας-Κα-
βάλα BC 65-60

Αίας Ευόσμου-Α.Ο Τρίτων 
66-78

ΑΣ Παπάγου-Κόροιβος 
Αμαλιάδας 81-73

Ερμής Σχηματαρίου-Ψυχι-
κό 72-86

ΓΣ Αμαρουσίου-Α.Ο Αμύ-
ντα 70-61

Χαρίλαος Τρικούπης-Ηρα-
κλής 90-89

Ν.E Μεγαρίδας-Πανερυ-
θραϊκός (04/12 – 15:00)

ELITE LEAGUE – ΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓΙΑ

1. A.O Τρίτων 16 (7-2)
2. Πανερυθραϊκός* 15 

(7-1)
3. Ηρακλής 15 (6-3)
4. Ψυχικό 15 (6-3)
5. ΓΣ Αμαρουσίου 15 (6-

3)
6. Κόροιβος Αμαλιάδας 

14 (5-4)
7. Χαρίλαος Τρικούπης 

14 (5-4)
8. ΓΣ Ελευθερούπολης 

14 (5-4)
9. ΑΣ Παπάγου 14 (5-4)
10. Ν.Ε Μεγαρίδας* 13 (5-

3)
11. Ερμής Σχηματαρίου 13 

(4-5)
12. Αίας Ευόσμου 12 (3-6)
13. Α.Ο Αγρίνιο 12 (3-6)
14. Α.Ο Αμύντα 11 (2-7)
15. ΦΕΑ Ν. Φιλαδέλφειας 

11 (2-7)
16. Καβάλα BC 9 (0-9)

(*) Αγωνίζονται αύριο

Elite League
Σπουδαία νίκη για τον ΓΣΕ – Ήττα για την 
Καβάλα στην Αθήνα 

ΟΑΟΚ εμφανίστηκε αντα-
γωνιστικός απέναντι στην 
ΧΑΝΘ όμως δεν κατάφερε 
να πάρει κάτι από την ανα-
μέτρηση της 6ης αγωνι-

στικής καθώς γνώρισε την 
ήττα με 3-1 σετ.
Οι φιλοξενούμενοι προηγή-
θηκαν κερδίζοντας εύκολα 
το πρώτο σετ της αναμέ-

τρησης, όμως το σύνολο 
του Δημήτρη Σιώκη έδειξε 
αντίδραση και ισοφάρι-
σε άμεσα. Στο τρίτο σετ η 
ομάδα της Θεσσαλονίκης 
κατάφερε να προηγηθεί εκ 
νέου και τελικά «κλείδωσε» 
τους τρεις βαθμούς επικρα-
τώντας και στο τέταρτο και 
τελευταίο σετ.

Τα σετ: 11-25 (0-1), 25-19 
(1-1), 20-25 (1-2), 17-25 
(1-3)

Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

– 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α.Ο Καβάλα-ΧΑΝΘ 1-3

Μακεδονικός-Ερμογένης 
Ξάνθης 3-0

Έβρος Σουφλίου-Ελπίς 
Αμπελοκήπων 0-3

ΕΑ Λάρισας-Εθνικός Αλε-
ξανδρούπολης 1-3

ΑΕ Κομοτηνής-Πανηπειρω-
τικός Ιωαννίων 3-0

ΑΕΝ Πανοράματος-Ήφαι-
στος Φλώρινας ΣΕ ΕΞΕ-
ΛΙΞΗ

Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
– ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Εθνικός Αλεξανδρού-
πολης 17 (18-3)

2. ΧΑΝΘ 15 (17-7)
3. ΑΕ Κομοτηνής 14 (17-

8)
4. Ήφαιστος Φλώρινας* 

10 (13-10)
5. ΕΑ Λάρισας 9 (11-10)
6. Μακεδονικός 9 (13-

13)
7. Ελπίς Αμπελοκήπων 8 

(11-11)
8. Έβρος Σουφλίου 7 (9-

12)
9. Α.Ο Καβάλα 6 (10-15)
10. ΑΕΝ Πανοράματος* 4 

(8-14)
11. Ερμογένης Ξάνθης 3 

(3-15)
12. Πανηπειρωτικός Ιωαν-

νίνων 3 (3-15)

(*) Έχουν αγώνα λιγότε-
ρο

A2’ Βόλλευ
Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε ο ΑΟΚ
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4η θέση στο ομαδικό και 
5η θέση στο συγχρονισμέ-
νο Τραμπολίνο-Στόχος η 
συμμετοχή στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του 2024 
στο Παρίσι, με τον Όμιλο 
να ζητάει τη στήριξη του 
Δήμου και της Ομοσπον-
δίας

Με το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Τραμπολίνο στη Σό-
φια τελείωσε η αγωνιστική 
χρονιά του 2022 για τον 
Γυμναστικό Όμιλο Καβάλας. 
Με πολλά προβλήματα και 
δυσκολίες, με ελλιπή προ-
ετοιμασία και ανεπαρκείς 
συνθήκες ήρθε ένα αποτέ-
λεσμα μέσα από δουλειά 
και πίστη, πέρα από κάθε 
προσδοκία, με την 4η θέση 
στο ομαδικό και 5η θέση 
στο συγχρονισμένο Τρα-
μπολίνο μαζί με τον αθλητή 
του Ομίλου, Νίκο Σαββίδη.

Παράλληλα, η Ελλάδα 
έδωσε για πρώτη φορά 
στην ιστορία της το «πα-

ρών» σε δύο τελικούς σε 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, 
με την παρουσία και συμ-
βολή και του Γυμναστικού 
Ομίλου Καβάλας.

«Μετά από πολλά χρό-
νια πορείας και αμέτρητες 
ώρες μέσα στο γυμναστή-
ριο, από καθαρή αγάπη για 
το άθλημα, η φετινή χρονιά 
ήταν ένα σημείο καμπής με 
πολλούς προβληματισμούς, 
λόγω των γενικότερων 
συνθηκών. 

Ευελπιστούμε σε καλύτε-
ρες συνθήκες προπόνησης 
και ζητάμε τη στήριξη του 
Δήμου, αλλά και της Ομο-
σπονδίας, έτσι ώστε να εί-
μαστε παρόντες στα παγκό-
σμια κύπελλα τραμπολίνο 
και να διεκδικήσουμε την 
πρόκριση στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες το 2024 στο 
Παρίσι», αναφέρει ο προ-
πονητής του Γυμναστικού 
Ομίλου Καβάλας, Γιάννης 
Πεξαράς.

Διέπρεψε ο Γυμναστικός Όμιλος Καβάλας 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο στη Σόφια

Η 2η Έκθεση Κλασσικού 
Αθλητισμού του Νομού 
Καβάλας, που διοργανώ-
νει ο Σύλλογος Φίλων 
Κλασσικού Αθλητισμού 
«Τάκης Χατζηγρηγορίου», 
φιλοξενείται στο ισόγειο 
της Μεγάλης Λέσχης

Παρουσία αρκετού κό-
σμου εγκαινιάστηκε το 
απόγευμα της Δευτέ-
ρας 28/11, στο ισόγειο 
της Μεγάλης Λέσχης ,η 
2η Έκθεση Κλασσικού 
Αθλητισμού του Νομού 
Καβάλας.

Η έκθεση που είναι αφι-
ερωμένη στη μνήμη 
του Μιχάλη Γκάγκαλη ο 
οποίος ήταν γραμματέ-
ας του Συλλόγου Φίλων 
Κλασσικού Αθλητισμού 
Καβάλας «Τάκης Χατζη-
γρηγορίου», ο οποίος δι-
οργανώνει την έκθεση σε 
συνεργασία με τον Δήμο 
Καβάλας, θα διαρκέσει 
μέχρι την Κυριακή 4 Δε-
κεμβρίου.

Οι ώρες λειτουργίας της 
θα είναι το πρωί (10.00 
έως 13.00) και απόγευ-
μα (18.00 με 21.00) και 
σ’ αυτήν παρουσιάζεται 
πλούσιο (κυρίως) φω-
τογραφικό υλικό από 
μεγάλες διοργανώσεις 
του στίβου στην Καβάλα 
αλλά και από αθλητές 
του χώρου που διακρί-
θηκαν σε τοπικό, πανελ-
λήνιο αλλά και διεθνές 
επίπεδο.

«Σας προσκαλούμε στην 
έκθεση φωτογραφίας 
του κλασσικού αθλητι-
σμού τού Νομού Καβά-
λας 1906-2022, για να 
δείτε τους προγόνους 
σας που είχαν διαπρέ-
ψει, τον εαυτό σας και 
τους συναθλητές σας, τις 
νέες  αθλήτριες και τους 
νέους αθλητές που μας 
κάνουν  περήφανους. 
Προσκαλούμε εσάς που 
αγαπάτε τον αθλητισμό» 
αναφέρει η πρόσκληση 
του Συλλόγου.

Στιγμές από το ένδοξο παρελθόν και 
παρόν του στίβου της Καβάλας


