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Παναγιωτόπουλος 
Κάναμε αυτό που έπρεπε - Μέσα 
στον μήνα οι υπογραφές για τα 

Spike NLOS

Αυξήσεις πάνω 
από 10% 

έρχονται σε βασικά 
προϊοντα στα ράφια

O Δρ. Άγγελος Βλάχος νέος 
διευθύνων σύμβουλος του 

Οργανισμού Λιμένα Καβάλας

Ελλείψεις φαρμάκων
Πού οφείλονται; Θα αυξηθούν οι 

τιμές τους;

Σελ.  23

Νεκρός
80χρονος

στον Πέπλο που 
έπεσε σε φρεάτιο

Γ’ Εθνική 
«Αστέρας» ο ΑΟΚ, 4-2 

τον Αγροτικό

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ.  8

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΣΤΟ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Σελ. 13

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Εταιρεία Real Estate της 
Αθήνας αναλαμβάνει να 
προχωρήσει τις διαδικασίες 
για να βρεθεί επενδυτής για 
το παλιό νοσοκομείο στην 
Καβάλα.



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 
Βλαμήτσου, Χριστίνα Νεφραίμ, 
Τζούλια Βασιλείου, Μαργαρίτα 

Πετρουλή, Γιαννης Χ’εμμανουήλ, 
Κώστας Παπακοσμάς,  Παναγιώτης 

Πυλιώτης, Γιάννης Γεωργαλής, 
Βασιλική Βασιλειάδου

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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Γιάννης
Γεωργαλής

Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν με 
στρατιωτικό υλικό την Ου-
κρανία 1,85 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια όπως είπε ο 
διπλωμάτης της Αμερικής  
Άντονι Μπλίνκεν.

Το πακέτο περιλαμβά-
νει σύγχρονα πυραυλικά 
συστήματα Patriot   στις 

ουκρανικές δυνάμεις βοη-
θώντας τους περισσότερο 
εναντίον των Ρώσων .

Ο υπουργός Εξωτερικόν 
των ΗΠΑ  Τζέιμς Τζέφρι  
είπε ότι χάρη σε αυτό το 
στρατιωτικό πακέτο οι Ου-
κρανικές δυνάμεις θα ενι-
σχυθούν στην αντιαεροπο-
ρική άμυνα , περισσότερα 
πολεμοφόδια και σημαντι-
κό εξοπλισμό που θα χρησι-
μοποιήσει η Ουκρανία στις 
μάχες.

Θα το ανακοινώσει πιο 
αργά σήμερα ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν  , 
στη συνάντηση που θα έχει 
με τον ομόλογο της Ουκρα-
νίας το Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι   , στον Λευκό Οίκο.

Αυτή η συνάντηση που θα 
κάνει ο Ουκρανός Πρόε-
δρος με τον Τζο Μπάιντεν 
στον Λευκό Οίκο είναι η 
πρώτη μετά από την έναρ-
ξη του πολέμου στις 24 
Φεβρουαρίου η ημέρα Πέ-
μπτη του 2022.

Καινούρια βοήθεια με στρατιωτικό υλικό στέλνουν 
οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

Του Δημήτρη Λυμπεράκη

Τα… «δώρα» που έλαβαν 
οι πολίτες τα Χριστού-
γεννα και στις εορτές 
του 12ημέρου

Μέσα από τον κατακλυσμό 
ειδήσεων με τις οποίες τα 
ελληνικά ΜΜΕ, κατ εντο-
λήν Πέτσα, επιβαρύνουν 
το κουρασμένο μυαλό μας, 
και που μέσω της πλήρους 
απασχόλησής του δημιουρ-
γούν μία αίσθηση «αδικαι-
ολόγητου επείγοντος» και 
«αδικαιολόγητου άγχους» 
οδηγηθήκαμε και φέτος σε 
μία χρυσοκόκκινη επέλαση 
του εφήμερου των Χρι-
στουγέννων και των εορ-
τών του 12ημέρου.

Αυτή η προσπάθεια ενοχο-
ποίησής και συνυπευθυνό-
τητάς μας για οποιαδήποτε 
ατυχία, δυστυχία, βρωμιά, 
απάτη κι εξευτελισμό συμ-
βαίνει σε όλη την Ελλάδα 
σαφέστατα και στοχεύει 
στην πλήρη απασχόληση 
του μυαλού μας με δυστο-
πικές καταστάσεις και στον 
ακρωτηριασμό φυσικά της 
αισθητικής και του αξιακού 
φορτίου που θα έπρεπε 
όλοι και όλες να φυλάσ-
σουμε και να προβάλλουμε 
ως σκεπτόμενα όντα.

Η επίπλαστη χαρά των 
εορτών και η δηθενιά 
της διασκέδασης κι όχι 
της ψυχαγωγίας που επι-
βάλλεται μας οδήγησαν 
once more στον προσκυ-

νηματικό αυτόν κατανα-
λωτισμό με περιτύλιγμα 
εορταστικό.. Κι αν οι πα-
λαιότερες ανθρώπινες 
ανακαλύψεις αποσκο-
πούσαν στην κάλυψη 
των βασικών ανθρώπι-
νων αναγκών και ήταν 
αναπόστατο κομμάτι της 
συλλογικής συνείδησης 
της ομάδας και της επι-
βίωσης καθενός από τα 
μέλη της, οι ουρές για 
το καινούργιο iphone, τα 
Χριστουγεννιάτικα πα-
ζάρια των δημάρχων, η 
διασκέδαση με χαμηλής 
ποιότητας μπουζουκο-
τράγουδα, η αναγνωρι-
σιμότητα της τηλεπερσό-
νας που ξεπερνά αυτήν 
του πιο λαμπρού επιστή-
μονα και το φονικό και 
η αρρωστημένη σαρκική 
λατρεία και το έγκλημα 
και η υπεξαίρεση χρημά-
των και η σήψη της πολι-
τικής σε όλα τα επίπεδα 
οδηγούν σε μία στοχευ-
μένη (;) απομάκρυνση 
από οτιδήποτε πολιτικό 
και ουσιώδες συμβαίνει 
και δημιουργείται στη 
χώρα, που περηφανεύε-
ται ότι εφηύρε τη Δημο-
κρατία.

Τι μας έφερε λοιπόν ο 
Άγιος Βασίλης;

Θλιβερές γυναικείες 
παρουσίες περιέφεραν 
τηλεοπτικά και διαδικτυ-
ακά την απόγνωση που 

γεννά η παιδοκτονία και 
δέχονταν να γίνουν βορά 
της αδηφάγας τηλεθέα-
σης.

Παιδοβιαστές με υψηλές 
πολιτικές διασυνδέσεις 
θεωρήθηκαν ως μη ύπο-
πτοι φυγής και αποφυ-
λακίστηκαν, αδιαφορώ-
ντας με ειρωνεία για το 
κύμα οργής που σάρωνε 
όλη τη χώρα και συμπα-
ρέσυρε το όποιο αξιακό 
οικοδόμημα έχει απο-
μείνει σ αυτόν τον έρμο 
λαό.

Οκτώ ανήλικοι εγκλημα-
τίες βίαζαν επί ένα μήνα 
ένα 15χρονο συμμαθητή 
τους και διακινούσαν το 
αντίστοιχο παραγόμε-
νο ψηφιακό υλικό. «Για 
πλάκα, δεν γνώριζαν τη 
σοβαρότητα της πρά-
ξης τους, το είχαν δει σε 
ταινίες» κι άλλα τέτοια 
εδώδιμα και αποικιακά. 
Και οι γονείς τους να 
υπερθεματίζουν για την 
ποιότητα των οικογενει-
ών τους αντί να αποδέ-
χονται την αδιαφορία και 
ανικανότητά τους Και τα 
τραγούδια και τα βίντεο 
που απευθύνονται στους 
εφήβους να κανονικο-
ποιούν τη βία, τον ξυλο-
δαρμό, τα ναρκωτικά και 
το σεξ. Μία κοινωνία με 
«κλειστά μάτια» και μία 
δικαιοσύνη ετοιμοθάνα-
τη

ΜΜΕ πλήρως ελεγχό-
μενα από την κρατική 
προπαγάνδα, πληρωμέ-
να με χρήματα δικά μας 
υμνολογούσαν ολημερίς 
κι ολονυχτίς τη Μετριό-
τητα του Αξεπέραστου 
και κουνούσαν απαξιωτι-
κά το δάχτυλο σε όσους 
επέμεναν να προβλημα-
τίζονται και να καταλή-
γουν στο ότι υπάρχει έλ-
λειμμα δημοκρατίας σε 
τούτη την έρμη χώρα.

Ανήμπορος ο Αξεπέρα-
στος να κατανοήσει τις 
βασικές αρχές της αν-

θρώπινης καθημερινότη-
τας και του μόχθου της 
επιβίωσης, αφού μισεί 
οτιδήποτε λαικό και δε 
διαθέτει τη στοιχειώδη 
ενσυναίσθηση, δήλωνε 
άγνοια για το όργιο των 
τηλεφωνικών υποκλο-
πών και των παρακολου-
θήσεων, προσπαθώντας 
να μας πείσει ότι αυτό 
είναι και το δυστοπικό 
μας μέλλον, του μεγάλου 
Αδελφού που ακούει και 
ελέγχει όλες και όλους.

Πολιτικοί των 2 κομ-
μάτων, που είναι και τα 
αποκλειστικώς υπεύθυ-
να για την κατάντια της 
χώρας, εξακολούθησαν 
να επιδίδονται στο λα-
οφιλές σπορ των δια-
σπάθισης του δημοσίου 
χρήματος και είτε, μετά 
τη λαική οργή, διαγρά-
φτηκαν (Πάτσης) είτε 
οδηγήθηκαν σε παραίτη-
ση (Χειμάρας) στο όνομα 
και καλά της ευθιξίας 
και του «δεν γνώριζα» 
αλλά «θα επανορθώσω». 
Στους πράσινους πάλι 
του ευρωπαικού σοσια-
λισμού και του καθ ημάς 
Κινήματος μία Μακεδο-
νομάχος, που ξιφουλ-
κούσε υπέρ της καθα-
ρότητας της ελληνικής 
φυλής (Πρέσπες) και του 
¨μένουμε Ευρώπη» δε 
δίστασε να βάλει χέρι σε 
1.5 εκατομμύριο ευρώ, 
γιατί…  σχόλια δικά σας!!

Κι άλλα δώρα! Υπερωρί-
ες που πληρώνονται σε 
ρεπό, απελευθέρωση της 
πρώτης κατοικίας, ιδιω-
τικοποίηση του ΕΣΥ, εξί-
σωση των πτυχίων των 
κολλεγίων με αυτά των 
ελληνικών Πανεπιστημί-
ων, αποκλεισμός 25000 
μαθητών από τις Πανεπι-
στημιακές σχολές, έκρη-
ξη μετακλητών υπαλ-
λήλων σε πρωτόγνωρα 
επίπεδα με παράλληλη 
αύξηση του μισθού τους 
και μείωση των απαι-
τούμενων προσόντων, 
υπουργοί και κρατικοί 

αξιωματούχοι χωρίς 
έστω ένα πτυχίο, διαχεί-
ριση της πανδημίας με 
πολιτικές και ρουσφε-
τολογικές σκοπιμότητες, 
έξοδος από την κρίση 
της πανδημίας με κονδύ-
λια που αφορούσαν κατά 
κύριο λόγο τις ελίτ και 
τις μεγάλο-επιχειρήσεις’

Και το αβγό 0,40  κι 1,90 
το ψωμί κι 1,70 η ζάχα-
ρη και 12 ευρώ το κιλό 
η φέτα και 15 ευρώ το 
κιλό το μοσχαράκι και 
248 ευρώ η κιλοβατώρα 
και φάρμακα σε έλλειψη 
τραγική. Και ο Αξεπέ-
ραστος σε διαρκή απο-
δρομή σε ακρογιαλιές 
και δειλινά, σε βουνά 
και θάλασσες να ευνοεί 
σκανδαλωδώς τους κολ-
λητούς μεγαλοπαρόχους 
της ενέργειας χωρίς να 
ντρέπεται για την επιδο-
ματική φτηνιάρικη πολι-
τική, που γίνεται με δικά 
μας χρήματα.

Ο Άγιος Βασίλης ήταν 
γενναιόδωρος φέτος 
μαζί μας. Και Ερντογάν 
μας έφερε χαϊδεύοντας, 
χρονιάρες μέρες, τα πα-
τριωτικά μας ένστικτα, 
και Θέμη Αδαμαντίδη 

μας έφερε και Κούγια 
μας έφερε και Ζαμέ Κο-
ρωπί μας έφερε και Κο-
κλώνη μας έφερε και 
πλατεία Συντάγματος με 
Μπακογιάννη να μοιρά-
ζει φράγκα, φυσικά κι όχι 
δικά του.

Να τον κατευοδώσου-
με όμως σύντομα, για-
τί άρχισαν οι κοπές της 
πίττας. Εκεί ντε που πα-
ρατηρείται συνωστισμός 
υποψηφίων κάθε είδους 
και ιδεολογικής απόχρω-
σης κι όπου εκφωνού-
νται λογύδρια δοκιμά-
ζοντας τις αντοχές των 
παρευρισκομένων και τη 
δική μας ανοχή σε όλα 
αυτά τα χιλιοειπωμένα κι 
επαναλαμβανόμενα ετη-
σίως, που μάλλον ψηφα-
λάκια δεν αποφέρουν.

Καλή Χρονιά με Υγεία και 
Τύχη!

Τι μας έφερε ο Άγιος Βασίλης
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Νέα σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής και της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ
Ολοκληρώθηκαν οι αρ-
χαιρεσίες για την εκλο-
γή των νέων Προεδρεί-
ων της Αντιπροσωπείας 
και της Διοικούσας Επι-
τροπής του ΤΕΕ Ανα-
τολικής Μακεδονίας σε 
ειδική συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας που 
πραγματοποιήθηκε χθες 
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 
2023, στα γραφεία του 
Τμήματος στην Καβάλα.

Η σύνθεση του νέου Προε-
δρείου της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ Ανατολικής Μακε-
δονίας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σταμάτης Αση-
μής, Μηχανικός Παραγω-
γής & Διοίκησης

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης 
Παπαδόπουλος, Αρχιτέκτο-
νας Μηχανικός

Γεν. Γραμματέας: Νέστωρ 
Σφούνης, Μηχανολόγος 
Μηχανικός

Η σύνθεση της Διοικού-
σας Επιτροπής του ΤΕΕ 
Ανατολικής Μακεδονίας 
έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Σωτήρης Λαζα-
ρίδης, Ηλεκτρολόγος Μη-
χανικός

Αντιπρόεδρος: Απόστολος 
Παυλίδης, Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός

Γεν. Γραμματέας: Σάββας 
Γαβριηλίδης, Πολιτικός Μη-
χανικός

Μέλη:

Μαρίνος Γουναρίδης, Μη-
χανολόγος Μηχανικός

Αναστάσιος Εφραιμίδης, 
Πολιτικός Μηχανικός

Θεόδωρος Παμπούκας, Πο-
λιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Παπαδόπου-
λος, Πολιτικός Μηχανικός

Κώστας Παράσχου, Πολιτι-
κός Μηχανικός

Ηλίας Χοροζίδης, Πολιτικός 
Μηχανικός

ΔΕΥΑΚ 
Μία μεγάλη γκάμα έργων περιλαμβάνει το τεχνικό 
πρόγραμμα για το 2023
Το Τεχνικό Πρόγραμμα  
της ΔΕΥΑ Καβάλας πε-
ριλαμβάνει μία μεγάλη 
γκάμα έργων που υλο-
ποιούνται και θα υλο-
ποιηθούν το επόμενο δι-
άστημα τόσο στην πόλη, 
όσο και στις κοινότητες 
του Δήμου Καβάλας, με 
στόχο την ανάπτυξη, τη 
βελτίωση της ζωής των 
πολιτών και τον εκσυγ-
χρονισμό του Δήμου.

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει 
την προετοιμασία και νέων 
προτάσεων προκειμένου να 
υποβληθούν σε προγράμ-
ματα που θα ανοίξουν το 
επόμενο διάστημα. Παράλ-
ληλα, ξεκινά στα μέσα Ια-
νουάριου το έργο, προϋπο-
λογισμού 6,1 εκατ. €  οποίο 
χρηματοδοτείται μέσω του 
Προγράμματος «Αντώνης 
Τρίτσης» και αφορά σε 
παρεμβάσεις και δράσεις 
βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, εξοικονόμησης 
ενέργειας, στις ενεργοβό-
ρες υποδομές ύδρευσης και 
λυμάτων καθώς και στην 
προμήθεια και εγκατάστα-
ση ευφυούς συστήματος 
διαχείρισης ενέργειας σε 
υφιστάμενες εγκαταστά-
σεις λυμάτων, πόσιμου νε-
ρού και στην εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων της 
ΔΕΥΑ Καβάλας.

Στόχος, όπως ανέφερε ο 

Προέδρος της ΔΕΥΑ Καβά-
λας, η μείωση της ενεργει-
ακής κατανάλωσης, η αύ-
ξηση διάρκειας ζωής μοτέρ 
αντλίας, η εξαφάνιση-μεί-
ωση υδραυλικών πληγμά-
των, η μείωση απαιτήσεων 
συντήρησης λόγω ομαλής 
λειτουργίας συστήματος 
και η δυνατότητα εποπτεί-
ας του υδατικού ισοζυγίου, 
επεξεργασίας στατιστικών 
δεδομένων της κατανάλω-
σης και προγραμματισμού 

των αναγκαίων επενδύσε-
ων στον τομέα της ύδρευ-
σης.

Ο κ. Χρόνης, παράλληλα, 
αναφέρθηκε και στις ενερ-
γειακές κοινότητες αλλά 
και στην δυνατότητα που 
δίνει ο νόμος στους πολί-
τες, τους τοπικούς φορείς 
(δήμοι και οι περιφέρειες) 
και σε μικρές και μεσαί-
ες τοπικές επιχειρήσεις να 
συμμετάσχουν στην ενερ-

γειακή μετάβαση και τον 
ενεργειακό σχεδιασμό, 
μέσω της άμεσης ενεργής 
εμπλοκής τους σε ενεργει-
ακά εγχειρήματα, με προ-
τεραιότητα στα εγχειρήμα-
τα “Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας” και εξοικονό-
μησης, που συνεπάγονται 
ήπιες περιβαλλοντικές πα-
ρεμβάσεις.

Αναβίωσε στη Νέα Καρβάλη Καβάλας το έθιμο “Σάγια”
Κάθε 5 Ιανουαρίου στη 
Νέα Καρβάλη Καβάλας 
αναβιώνει το δρώμενο 

Σάγια.

Οι νέοι του οικισμού μεταμ-

φιέζονται σε κερασφόρα 
όντα με μάσκες και κου-
δούνια (Σάγια), ξεχύνονται 

στους δρόμους, περιφέ-
ρουν την Καμήλα, καλα-
ντίζουν και πειράζουν τους 

περαστικούς και τις νοικο-
κυρές. Καταλήγουν στην 
πλατεία του χωριού όπου 

ανάβουν μεγάλη φωτιά, 
πηδούν από πάνω, χορεύ-
ουν και γλεντούν.

Απολογισμός του Συλλόγου Καταδρομών Καβάλας “Μέγας 
Αλέξανδρος” για το 2022

Στον απολογισμό εθελοντικών δράσεων και ασκήσεων προχώρησαν τα μελή του συλλόγου Καταδρομών Καβάλας “Μέγας Αλέξανδρος” για το έτος 2022.
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Έπεσαν 42 κολυμβητές στη θάλασσα της Νέας Περάμου για 
τον σταυρό

Καιρός εξαιρετικός, 
κόσμος πολύς και 42 
παιδιά στα παγωμένα 
νερά της θάλασσας 
συνέθεσαν το σκηνι-
κό της σημερινής λα-
μπρής μέρας των Θε-
οφανείων στον Δήμο 
Παγγαίου.

Το παρών έδωσε επίσης 
και η δημοτική αρχή του 
Παγγαίου.

Νικήσιανη Παγγαίου 
Αναβίωσε το πανάρχαιο έθιμο των Αράπηδων

Για μια ακόμη χρονιά 
αναβίωσε στην Νική-
σιανη του Δήμου Παγ-
γαίου ανήμερα των 
Θεοφανίων το έθιμο 
των Αράπηδων.

Νέοι και παιδιά ντυμένα 
με προβιές και ζωσμέ-
να με βαριά κουδούνια 
, βγήκαν στο χωριό και 
ξόρκισαν το κακό, φέρ-
νοντας το αισιόδοξο μή-
νυμα της ζωής.

Το έθιμο αναπαριστά 

τη μάχη της ζωής και 
του θανάτου.

Το δρώμενο, οι ρίζες 
του οποίου χάνονται 
στα βάθη των αιώνων, 
αποτελεί κατάλοιπο της 
Διονυσιακής Λατρείας 
και των καλενταριών. Η 
αναβίωση, διάσωση και 
διάδοση του εθίμου του 
«Αράπη» γίνεται από τον 
Πολιτιστικό Μορφωτικό 
Σύλλογο Νικήσιανης «Ο 
ΑΡΑΠΗΣ».

ΠΑΣΟΚ Καβάλας
Εικόνα εγκατάλειψης στη Νέα Πέραμο

Η υποβάθμιση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών 
στη Ν. Πέραμο και σε 
όλη την περιοχή αγ-
γίζει, αν δεν ξεπερνά, 
τα όρια της εγκατάλει-
ψης.

Με μόνιμο πληθυσμό 
10000 κατοίκους, ο 
οποίος υπερδιπλασιά-
ζεται το καλοκαίρι, με 
ανάλογες καθημερινές 
ανάγκες και ανάλογες 
οικονομικές δραστηριό-
τητες έχει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις.

Η οριστική απομάκρυν-
ση του ταχυδρομείου, οι 
φήμες για το κλείσιμο 
της μιας και μοναδικής 
τράπεζας και η συνειδη-
τή υποβάθμιση του ΚΕΠ 
από τον δήμο Παγγαίου, 
δημιουργούν μια εικόνα 
εγκατάλειψης. Σε έναν 
τόπο που συνεισφέρει τα 
μέγιστα στα κρατικά και 
δημοτικά έσοδα, δεν αξί-
ζει τέτοια τύχη.
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Με λαμπρότητα και καλοκαιρία ο εορτασμός των 
Θεοφανείων στη Κεραμωτή

Με λαμπρότητα και καλοκαιρία ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Κεραμωτή.

Παρουσία του Δημάρχου Νέστου κ. Σάββα Μιχαηλίδη, μελών της διοίκησης, αλλά και πλήθους κόσμου.

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για ενεργειακή αναβάθμιση 
σχολείων

Προκηρύχθηκε ο διαγω-
νισμός του έργου «Ενερ-
γειακή Αναβάθμιση, 
εξοικονόμηση ενέργειας 
και αξιοποίηση ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργει-
ας (ΑΠΕ) στο κτίριο του 
5ου Δημοτικού Χρυσού-
πολης»,.

Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής ενδιαφέροντος 
είναι στις 13/01/2023.

Το έργο έχει προϋπολογι-
σμό 550.000 ευρώ με ΦΠΑ 
. Το έργο συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης. Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Νέστου.

Οι προτεινόμενες δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας 

για το κτίριο είναι οι εξής:

•  Αντικατάσταση υφι-
στάμενων κουφωμά-
των με κουφώματα 
ανοιγοανακλινόμενα 
και διπλό υαλοπίνακα, 
σύμφωνα με υφιστά-
μενα ανοίγματα, ενερ-
γειακής επίδοσης Uf < 
2,50 W/m2K

•  Εγκατάσταση Φωτο-
βολταϊκών συλλεκτών 
στα δώματα των κτιρί-
ων για σύνδεση με net 
metering.

•  Αντικατάσταση υφι-
στάμενων συστημάτων 
θέρμανσης με αντλίες 
θερμότητας αντίστοι-
χης δυναμικότητας με 
τους υπάρχοντες λέβη-
τες 23

•  Αντικατάσταση υφι-
στάμενων θερμαντι-

κών σωμάτων με fan 
coils, ελάχιστης ισχύος 
2.1, 3.5 και 5.3 kW.

•  Εγκατάσταση θερμο-
μόνωσης (πάχους 7 
εκ.) και υγρομόνωσης 
στα δώματα των κτι-
ρίων, καθώς και θερ-
μομόνωσης στο σύνο-
λο των περιμετρικών 
όψεων πάχους 5 εκ.

• Εγκατάσταση συστή-
ματος ενεργειακής 
διαχείρισης (BΕMS) 
Αντικατάσταση ενερ-
γοβόρων λαμπτήρων 
και φωτιστικών με 
αντίστοιχα τύπου led, 
υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης

ypodomes.com

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή το 1ο Santa Run στην 
Χρυσούπολη

Μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων τιμώντας το πνεύμα προσφοράς κι αλληλεγγύης μικροί και μεγάλοι έτρεξαν στην Χρυσούπολη του Δήμου Νέστου φορώντας 
τα σκουφάκια του αγαπημένου μας Αγίου μέσα στο κέντρο της πόλης.
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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*

 

Ο παλαιότερος Ιερός 
Ναός της πόλης μας 
πανηγύρισε πριν με-
ρικές μέρες  , ο Ναός 
του Αγίου Ιωάννου, 
ή Τιμίου Προδρόμου, 
κτίστηκε επί Τουρκο-
κρατίας (1867) στη 
Δυτική περιοχή της 
σημερινής πόλεως της 
Καβάλας έξω από την 
παλιά πόλη (Παναγία) 
σε ακατοίκητη τότε 
περιοχή και αποτέ-
λεσε τον πυρήνα της 
νέας πόλης. Το 1864 
οι Χριστιανοί της Κα-
βάλας, έλαβαν την 
άδεια της οικοδόμη-
σης εκτός των τειχών 
(ζούσαν στην συνοι-
κία της Παναγίας και 
μέχρι την περιοχή του 

σημερινού Ναού του 
Αγίου Νικολάου) . Το 
1865 ξεκίνησε η δια-
δικασία θεμελίωσης 
του Ναού , αφού εξε-
δόθη φιρμάνι επισκευ-
ής του προϋπάρχο-
ντας μικρού ναού της 
Ζωοδόχου Πηγής. Ο 
ναός ήταν ορατός από 
τη θάλασσα και επι-
πλέον είχε , την εποχή 
εκείνη, στην ιδιοκτη-
σία του τον παράλιο 
χώρο όπου τελούνται 
τα Θεοφάνια. Το 1905 
κρίθηκε ότι το καμπα-
ναριό είναι χαμηλό, με 
αποτέλεσμα να μη ση-
ματοδοτεί σωστά το 
ναό, για το λόγο αυτό, 
ψήλωσε και απέκτησε 
πέντε στάθμες, πιθα-
νότατα σε μελέτη του 
Περικλή Φωτιάδη, 

καθώς η κατασκευή 
μοιάζει πολύ με την 
αντίστοιχη του Αγίου 
Παύλου. Το 1924 ο 
ναός κατέστη Μητρο-
πολιτικός. Το 1969 
αρχιερατεύοντας του 
Μητροπολίτη Αλεξάν-
δρου, η πρόσοψη του 
ναού άλλαξε μορφή. 
Ο Ναός τιμάται επ’ 
ονόματι του Τιμίου 
Ενδόξου Προδρόμου 
και Βαπτιστού Ιωάν-
νου και η κύρια πανή-
γυρη είναι το Γενέσιον 
του Προδρόμου, (24 
Ιουνίου). Όλες οι εικό-
νες του τέμπλου είναι 
αγιογραφίες του 19ου 
αιώνος (1867) εκτός 
από την του Αγίου Ιω-
άννου δεξιά του Δε-

σπότου Χριστού που 
είναι του 1921. Στο 
Ναό φυλάσσεται η 
εικόνα της Παναγίας 
της Σηλυβριανής που 
έφεραν οι πρόσφυγες 
πρόγονοι μας από την 
Πατρίδα μας την Θρά-
κη, επίσης φυλάσσο-
νται η τίμια κάρα της 
Οσίας Ξένης και του 
Αγίου Αγαθονίκου, τα 
οποία επίσης είχαν με-
ταφέρει οι πρόγονοι 
μας...

Η πανοραμική εικόνα  
της Καβάλας (φωτο-
γραφία 1) , είναι περί-
που το 1896, από τον 
γνωστό φωτογράφο 
Paul Zepdji, αποτελεί 
τμήμα ενός άλμπουμ 
που αποτυπώνει την 
κατασκευή και λει-

τουργία της σιδηρο-
δρομικής γραμμής 
Θεσσαλονίκης-Αλε-
ξανδρούπολης που 
κατασκευάστηκε εκεί-
νη την εποχή. Το άλ-
μπουμ περιέχεται στην 
συλλογή φωτογρα-
φιών του σουλτάνου 
Abdulhamid II (1842-
1918), που δημοσιεύ-
τηκε πρόσφατα από 
το πανεπιστήμιο της 
Κωνσταντινούπολης. 
Ο Paul Zepdji ήταν 
φωτογράφος αρμε-
νικής καταγωγής που 
έζησε και εργάστηκε 
στη Θεσσαλονίκη την 
περίοδο 1880 μέχρι 
1915. Μας άφησε ένα 
μεγάλο αριθμό εξαιρε-
τικών φωτογραφιών 
εκείνης της εποχής.

ΗΡΘΕ Η ..ΤΗΛΕΟ-
ΡΑΣΗ

Μέγα γεγονός ήταν 
για τους Καβαλιώτες 
και όχι μόνο, η έλευση 
του σήματος της τηλε-
όρασης τον Ιανουάριο 
του 1972.. θα έβλεπαν 
χωρίς “χιόνια” την ει-
κόνα από το “μαγικό 
κουτί”. Ποδόσφαιρο 
ταινίες, σειρές ..ειδή-
σεις. Το κέντρο εκ-
πομπής του σήματος 
του Εθνικού Ιδρύμα-
τος Ραδιοτηλεόρα-
σης στο Παγγαίο ήταν 
έτοιμο (φωτογραφία 
2). Τα καταστήματα 
πώλησης τηλεοράσε-
ων κρατούσαν .. σει-
ρά στις πωλήσεις και 
όσοι τυχεροί είχαν 
..συγγενείς στην Γερ-
μανία , από το καλο-
καίρι είχαν το μεγάλο 
κουτί.. Φυσικά άσπρο- 
μαύρη η εικόνα. Με-
ρικούς μήνες πριν 
έντυπα της πόλης πε-
ριέγραφαν το μεγάλο 
έργο κατασκευής του 
σταθμού εκπομπής και 
της τοποθέτησης της 
κεραίας στην ψηλότε-
ρη κορυφή του Παγ-
γαίου το “Μάτι”, όπως 
και το τιτάνιο έργο 
διάνοιξης του δρόμου 
πρόσβασης ....Όσο για 
το σήμερα ..το σήμα 
είναι ψηφιακό δεν έχει 
εκπομπή από το Παγ-
γαίο και όσο για τις  
εγκαταστάσεις έχουν 
λεηλατηθεί.. Στο δια-
δίκτυο αναζητήστε την 

θλιβερή εικόνα και την 
κατάντια μας...

ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΦΩΤΟ-
ΓΡΑΦΙΑ

Ούτε ..ένα ούτε δύο 
.. αλλά 123 χρόνια 
πίσω μας πάει η φω-
τογραφία (3) αυτή 
της Καβάλας. Είναι ο 
Δεκέμβριος του 1899 
και ο παραλήπτης εί-
ναι στο ξενοδοχείο 
metropolis στην Κων-
σταντινούπολη στην 
περιοχή του Πέρα. Η 
συνοικία της Παναγί-
ας ξεχωρίζει όπως και 
το εξωτερικό παράλιο 
τείχος που έφτανε μέ-
χρι την σημερινή οδό 
Βενιζέλου και την πε-
ριοχή του Αγίου Νικο-
λάου, ήδη οι Καπνα-
ποθήκες ξεχώριζαν 
στο σημερινό κέντρο 
της πόλης. Στην παρα-
λία το Οθωμανικό τε-
λωνείο είναι ήδη χτι-
σμένο όπως και ένας 
μικρός μόλος όπου 
έδεναν τα μικρά σκά-
φη.

ΤΑ ..ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗ-
ΜΑ

Τέτοιες ημέρες τα 
..παλιά χρόνια τα Τα-
χυδρομεία κατακλύ-
ζονταν από τις ευχε-
τήριες κάρτες . Κατά 
χιλιάδες διακινούνταν 
σε όλη την Ελλάδα 
και φυσικά σε όλο 
το κόσμο. Ευχές για 
"Καλά Χριστούγεννα" 
και "Ευτυχισμένο το 
νέο έτος". Απαραίτητο 
στοιχείο των καρτών 
είτε σε φάκελο είτε 
χωρίς τα γραμματό-
σημα.. Εκεί κάπου στα 
..1958 κυκλοφορεί και 
το πρώτο γραμματό-
σημο που εικονίζει την 
Καβάλα (φωτογραφία 
4) .. είναι το Λιμάνι 
και οι Καπναποθήκες 
που δεσπόζουν στην 
παραλία . Η σειρά από 
τα Ταχυδρομεία περι-
λαμβάνει και τα άλλα 
μεγάλα λιμάνια της 
χώρας όπως αυτά της 
Θεσσαλονίκης του Βό-
λου κ.α. Αρκετά χρό-
νια μετά η Θάσος και η 
παραδοσιακή της φο-
ρεσιά έχει την τιμητική 
της σε γραμματόσημο 
(Φωτογραφία 5) , έτος 

κυκλοφορίας 1974. Το 
μεγάλο γεγονός της 
εξόρυξης πετρελαίου 
από τον Πρίνο της Θά-

σου το 1981 γίνεται 
γραμματόσημο. Ακο-
λουθούν οι Καμάρες 
τα επόμενα χρόνια , η 

συνοικία της Παναγί-
ας , το Αρχαίο Θέατρο 
Φιλίππων. Η γνωστή 
γραφίστρια της πόλης 
μας κ. Θώμη Αγγέλου 
με έγραψε για το θέμα 
του σχεδιασμού των 
γραμματοσήμων: “Μι-
κρά έργα τέχνης από 
τους τότε εικαστικούς 

σε θέση γραφίστα, 
που έπρεπε σε ένα 
τόσο μικρό μέγεθος, 
να αποδώσουν πλη-

ροφορίες, να τιμήσουν 
γεγονότα κ επετείους, 
να συνδυάσουν χρώ-
ματα κ γραμματοσει-

ρές για να γίνει αντι-
ληπτό κ κατανοητό το 
μήνυμα σε όλους”.

*Ο Κωνσταντίνος Π. 
Παπακοσμάς κατα-
γράφει τη νεότερη 
ιστορία της πόλη

Αναζητώντας την ιστορία του τόπου μας…

1

2

3

4

5
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Έργο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Πρίνου 
Δήμου Θάσου

Η πράξη αφορά στην κα-
τασκευή της Εγκατάστα-
σης Επεξεργασίας Λυμά-
των (ΕΕΛ), του αγωγού 
διάθεσης εκροών και την 
κατασκευή νέου δικτύου 
αποχέτευσης λυμάτων 
των οικισμών Πρίνου 
και όρμου Πρίνου του 
Δήμου Θάσου.

Η ανάγκη της κατασκευ-
ής της ΕΕΛ του οικισμού 
Πρίνου και όρμου Πρίνου 
του Δήμου Θάσου είναι 

επιτακτική, προκειμένου να 
επιλυθεί το πρόβλημα της 
διάθεσης και επεξεργασίας 
των λυμάτων της περιοχής.

Με την υπ. αριθμ. 
ΕΥΔ ΠΕΚΑ& ΠΟΛΠΡΟ 
1999/29-12-2022 (ΑΔΑ: 
64Σ946ΜΤΛΡ-6ΧΚ) Από-
φαση του Ειδικού Γραμ-
ματέα Διαχείρισης Προ-
γραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ 
του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων εντάχθη-
κε η Πράξη «Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ) και έργων διάθεσης 
εκροών οικισμού Πρίνου 
Δήμου Θάσου – Δίκτυο 
αποχέτευσης λυμάτων οι-
κισμών Πρίνου & όρμου 
Πρίνου Δήμου Θάσου» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5154173 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» 
και στον Άξονα Προτεραι-
ότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗ-
ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», 
συνολικής επιλέξιμης δη-
μόσιας δαπάνης πράξης 
12.382.650,90€.

Παραδοτέα της πράξης εί-
ναι:

1. Η Εγκατάσταση Επε-
ξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ) και ο αγωγός δι-
άθεσης εκροών.

2. Το νέο δίκτυο αποχέ-

τευσης λυμάτων των 
οικισμών Πρίνου και 
όρμου Πρίνου

3. Σύμβουλος Τεχνικής 
Υποστήριξης.

4. Σύνδεση με δίκτυα 
ΟΚΩ.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου 
κ. Ελευθέριος Κυριακίδης 
δήλωσε:

«Ύστερα από πολύχρονη 
και συστηματική εργασία 
ξεπερνώντας γραφειοκρα-
τικά ζητήματα και προβλή-
ματα ανακοινώνουμε την 
ένταξη της Πράξης “Εγκα-
τάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων 
διάθεσης εκροών οικισμού 
Πρίνου Δήμου Θάσου – Δί-
κτυο αποχέτευσης λυμάτων 
οικισμών Πρίνου &; όρμου 
Πρίνου Δήμου Θάσου” στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020».

Ευχαριστώ και εκφράζω τα 
θερμά μου συγχαρητήρια 
στον Πρόεδρο, στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, τους υπαλλήλους, τους 
συνεργάτες της ΔΕΥΑΘ 
αλλά και τις υπηρεσίες του 
Δήμου Θάσου που εργά-
στηκαν άψογα για το τελικό 
αποτέλεσμα.

Με γνώμονα της πολιτικής 
μας την επίλυση των προ-
βλημάτων προχωράμε, με 
συνέπεια, τον δρόμο της 
ευθύνης που δεσμευθήκα-
με να ακολουθήσουμε. Με
σχέδιο και πρόγραμμα για 
ένα καλύτερο αύριο για 
όλους μας. Ο στόχος της 
προόδου δεν χαρίζεται 
αλλά κερδίζεται με όραμα 
και συνεργασία. Συνεχίζου-
με τον αγώνα απέναντι στα 
προβλήματα του τόπου μας 
από την πρώτη γραμμή της 
μάχης με δύναμή μας την 
εμπιστοσύνη των πολιτών».

Σχετικά ο Πρόεδρος της 

ΔΕΥΑ Θάσου κ. Κωνστα-
ντίνος Μανίτσας δήλωσε: 
«Πλήρη δικαίωση αισθάνο-
μαι ως Πρόεδρος του ΔΣ 
της ΔΕΥΑΘ καθώς ακόμη 
μία
μεγάλη μας προσπάθεια 
έχει το επιδιωκόμενο απο-
τέλεσμα. Το συγκεκριμένο 
έργο απασχολεί τον τόπο 
μας την τελευταία δεκαε-
τία, με πολλά προβλήματα 
και πισωγυρίσματα.

Ευχαριστώ του συναδέλ-
φους μου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, τους υπαλλή-
λους και τους συνεργάτες 
της ΔΕΥΑΘ αλλά και του 
Δήμου Θάσου που εργά-
στηκαν
συστηματικά και ομαδικά 
για τον τελικό σκοπό. Προ-
χωράμε με την ίδια διάθεση 
για προσφορά στον τόπο 
αναβαθμίζοντας τις υποδο-
μές του και σχεδιάζοντας 
ένα καλύτερο αύριο για 
εμάς και τα παιδιά μας».

Η αρχαία πόλη της Θάσου αποκαλύπτεται μέσα από μια έκθεση με 
μικρογραφίες

Η αρχαία πόλη της Θά-
σου αποκαλύπτεται για 
πρώτη φορά ολοκλη-
ρωμένη στο μεγαλύτερο 
μέρος της, μέσα από την 
έκθεση που δημιούργη-
σε ο δραστήριος και τα-
λαντούχος Αναστάσης 
Μπίλιας, που ζει και ερ-
γάζεται στο Λιμένα, την 
πρωτεύουσα του νησιού.

Με εμβαδόν που ξεπερνάει 
τα εκατό τετραγωνικά μέ-
τρα και με την ευγενική πα-
ραχώρηση μιας αίθουσας 

ξενοδοχείου προκειμένου 
χωρέσουν όλες οι μακέτες 
και να αναπτυχθούν ορι-
σμένα από τα ομορφότερα 
και πιο εμβληματικά κτί-
σματα που κοσμούσαν το 
νησί κατά την αρχαιότητα, 
το τελικό αποτέλεσμα είναι 
εντυπωσιακό.

Ο επισκέπτης έχει τη δυνα-
τότητα να δει, έστω και σε 
μικρογραφίες, την ακριβή 
χωροταξική διάταξη της 
αρχαίας πόλης που ανέπτυ-
ξε σημαντικό πολιτισμό και 

αποτέλεσε αξιοσημείωτη 
εμπορική δύναμη. Εξάλλου, 
δεν θα πρέπει να διαφεύγει 
πως η σημερινή πόλη της 
Καβάλας κατά την αρχαι-
ότητα αποτέλεσε αποικία 
των Θασίων.

Τα εγκαίνια της έκθεσης 
που πραγματοποιήθηκαν το 
βράδυ της Τετάρτης με την 
παρουσία πλήθους κόσμου, 
κατέδειξαν την ανάγκη των 
κατοίκων να επανασυνδε-
θούν με την ιστορία τους 
και να κατανοήσουν πώς 

ήταν στην πραγματικότητα 
τα σημερινά αρχαία ερείπια 
των κτισμάτων που καθη-
μερινά αντικρίζουν.

Ζώντας από τα πρώτα χρό-
νια της ζωής του ανάμεσα 
στα ερείπια και τα μνημεία 
που φανέρωναν τον πολυ-
σήμαντο πολιτισμό του κα-
ταπράσινου νησιού, ο Ανα-
στάσης Μπίλιας δεν έμεινε 
ασυγκίνητος. Μπορεί να 
μην τον κέρδισε η αρχιτε-
κτονική ή η αρχαιολογία, 
όπως επιθυμούσε, αλλά οι 
τουριστικές επιχειρήσεις, 
ωστόσο στο μυαλό του, 
όπως άλλωστε στο μυα-
λό των περισσότερων συ-
μπατριωτών του, η Θάσος, 
αποτελεί ένα υπαίθριο μου-
σείο. Όπου το παρελθόν 
δένει αρμονικά με το παρόν 
και οι βόλτες στα σοκάκια 
και τα ερείπια της παλιάς 
αγοράς στην πρωτεύουσα 
του νησιού, μεταμορφώνο-
νται σε μια ξεχωριστή περι-
ήγηση στην πλούσια ιστο-
ρία του νησιώτικου τόπου.

Η πανδημία αποτέλεσε 

μια δημιουργική περίοδο

Αξιοποιώντας με τον κα-
λύτερο τρόπο τη δύσκολη 
περίοδο της πανδημίας κα-
τάφερε να τη μετατρέψει 
σε μια από τις πιο δημιουρ-
γικές περιόδους της ζωής 
του και μετά από δυο χρό-
νια συστηματικής δουλειάς, 
μελέτης και κοπιώδους 
προσπάθειας κατάφερε να 
αναπαραστήσει ένα μεγάλο 
μέρος από την αρχαία πόλη 
της Θάσου. Μάλιστα, χρη-
σιμοποιώντας και τις ιδιαί-
τερα δημοφιλείς φιγούρες 
των playmobil δημιούρ-
γησε διοράματα, κάνοντας 
ακόμα πιο κατανοητή την 
εικονική περιήγηση στην 
αρχαία ιστορία της νησιώ-
τικης πολιτείας.

«Εκείνο που επιχείρησα 
είναι να παρουσιάσω μια 
πρωτότυπη προσέγγιση για 
το τι υπήρχε κάτω από την 
πόλη του Λιμένα όπου ζού-
με σήμερα όλοι εμείς», το-
νίζει ο Ανάστασης Μπίλιας 
μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ. 
«Κτίσματα, πύλες, πύργοι, 

ιερά, τείχη, δηλαδή χώροι 
όπου διαδραματίστηκαν, 
από τους αρχαϊκούς μέ-
χρι τους ρωμαϊκούς χρό-
νους, σημαντικά γεγονότα 
που χαρακτήριζαν όλη την 
ιστορία, τον πολιτισμό, την 
πρόοδο της πόλης – κρά-
τους των Θασίων. Επιπλέ-
ον, οι μικρόσωμες και τόσο 
δημοφιλείς φιγούρες των 
playmobil συνθέτουν εικό-
νες, αναπαριστούν ιστορικά 
γεγονότα, αποτυπώνουν 
σκηνές καθημερινότητας 
και γενικά βοηθούν στην 
όσο το δυνατόν καλύτερη 
παρουσίαση της αρχαίας 
πόλης», προσθέτει.

Το Βουλευτήριο, η σκηνή 
του αρχαίου θεάτρου, οι 
πύλες του Διός, της Ήρας, 
του Ερμή, του Διονύσου, 
της θεάς με το άρμα, η δί-
οδος των Θεωρείων, τα δι-
οικητικά κτιριακά σύνολα, 
τα προπύλαια, η αψίδα του 
Καρακάλα είναι ορισμένες 
από τις μακέτες και τα δι-
οράματα που παρουσιάζο-
νται.
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Ξεκάθαρο μήνυμα προς την 
Τουρκία, έστειλε ο Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, ανακοι-
νώνοντας τις υπογραφές 
των συμβάσεων για τα ισ-
ραηλινά πυραυλικά συστή-
ματα Spike NLOS, εντός 
του μήνα.

Ο υπουργός Άμυνας μιλώ-
ντας στην Real FM, σημεί-
ωσε πως είναι «καθήκον 
και δουλειά του υπουργεί-
ου» η αμυντική διπλωματία 
και η αναβάθμιση του επι-
πέδου των Ενόπλων Δυνά-
μεων που «εκνευρίζει τον 
Ερντογάν».

«Γενικώς η Ελλάδα 
έχει εντείνει το απο-
τύπωμά της σε επίπε-
δο αμυντικής διπλω-
ματίας αλλά και σε 

επίπεδο αξιόμαχου 
των Ενόπλων Δυ-
νάμεων. Θα γίνουν 
κι άλλα σ' αυτά τα 
επίπεδα. Λυπάμαι 
αν εκνευρίζουν την 
Τουρκία. Αυτό είναι 
το καθήκον και η 
δουλειά μας» ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά.

«Άκουγα τον Ερντογάν 
που έχει προεκλογική 
περίοδο και αυτά πρέ-
πει να πει, εκεί εντάσ-
σεται η ρητορική του. 
Είπε μην μας ενοχλείτε 
να μην σας ενοχλούμε. 
Εμείς δεν ενοχλούμε κα-
νέναν. Εμείς δεν είμαστε 
ταραχοποιός της περιο-
χής. Αυτό είναι η άποψη 
όλων και των εταίρων 

και των συμμάχων.

Σχετικά με τις καθυστε-
ρήσεις στις διαπραγμα-
τεύσεις για τα ισραηλινά 
πυραυλικά συστήματα 
Spike NLOS σημείωσε, 
«Έγινε μια αργόσυρτη 
διαπραγμάτευση για ένα 
σύνθετο οπλικό σύστη-
μα που έχει εφαρμογή 
και σε οχήματα στρατού 
ξηράς και σε ελικόπτερα. 
Είναι τρεις διαφορετικές 
συμβάσεις με διαφορετι-
κές τεχνικές προδιαγρα-
φές. Είναι σύστημα που 
έχουν ανάγκη οι ΕΔ, τις 
εισηγήσεις των επιτελεί-
ων ακούμε, βρισκόμαστε 
στο τελικό στάδιο των 
υπογραφών.

Μέσα στον Ιανουάριο 
άντε αρχές Φεβρουαρί-
ου θα έχουμε τελειώσει. 
Θα έχουμε υπογράψει 
τις συμβάσεις. Από εκεί 
και πέρα τρέχει ο χρόνος 
μετά τη συμβασιοποίηση 
για την παράδοση. Όπως 
είπα είναι ένα σύστη-
μα που έχουν απόλυτη 
ανάγκη οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις. Εκεί που υπήρχε 
η απόλυτη έρημος η μια 
διαπραγμάτευση δια-
δέχεται την άλλη. Αυτό 
φωνάζει από μόνο του. 
Δική μου υποχρέωση 
όσο πλησιάζουμε στην 
προεκλογική περίοδο να 
το επικοινωνούμε και 
στον κόσμο».

Παναγιωτόπουλος 
Κάναμε αυτό που έπρεπε - Μέσα στον μήνα οι υπογραφές για 
τα Spike NLOS

Υψηλά ποσοστά αποδο-
χής καταγράφει η υπο-
ψηφιότητα Πετρίδη για 
την Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και 
Θράκης.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Γιώργος 
Πετρίδης φέρεται πως δι-
ατηρεί τις επιφυλάξεις του 
και δεν έχει λάβει ακόμα τις 
οριστικές αποφάσεις του 
για το αν θα κατέβει ή όχι, 
παρά τις πιέσεις που δέ-
χεται από ηγετικά στελέχη 
της Χαριλάου Τρικούπη.

“Φουντώνουν” τα σενάρια για υποψηφιότητα Πετρίδη στην 
Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Στις εορταστικές εκδη-
λώσεις για τα Θεοφά-
νεια που πραγματοποι-
ήθηκαν στην Καβάλα, 
παρέστη σήμερα, Πα-
ρασκευή 6 Ιανουαρίου 
2023, ο Βουλευτής Π.Ε. 
Καβάλας της Νέας Δη-
μοκρατίας κ. Μακάριος 
Λαζαρίδης.

Συγκεκριμένα, παρευρέ-
θηκε στη Θεία Λειτουργία 
και τον Μεγάλο Αγιασμό 
των Υδάτων στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Νικολάου, χο-
ροστατούντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη 
Φιλίππων, Νεαπόλεως και 
Θάσου, κ. Στεφάνου και στη 

συνέχεια στην τελετή κατά-
δυσης του Τιμίου Σταυρού 
και του Αγιασμού των Υδά-
των στον κεντρικό λιμένα 
«Απόστολος Παύλος».

Μετά το πέρας της τελετής 
ο κ. Λαζαρίδης έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: «Αυτήν 
τη λαμπρή μέρα για την 
Ορθοδοξία, σήμερα εδώ 
από την Καβάλα, την πόλη
του Αποστόλου Παύλου, 
θέλω να ευχηθώ σε όλες 
και σε όλους χρόνια πολ-
λά και να έχουμε μια καλή 
χρονιά.

Τα νέα παιδιά που βούτη-
ξαν στα παγωμένα νερά 

για να ανασύρουν το Σταυ-
ρό επέδειξαν θάρρος και 
πίστη. Θάρρος και πίστη, 
δύο αρετές που θα μας 
είναι πάρα πολύ χρήσιμες, 
καθώς μπήκαμε στο 2023.  
Θάρρος να ξεπεράσουμε 
τις δυσκολίες, να παλέψου-
με όλοι με τις εσωτερικές 
μας αδυναμίες.

Άλλωστε, το ελπιδοφόρο 
μήνυμα της εορτής των Θε-
οφανείων για μια ζωή κα-
λύτερη και πιο δημιουργική 
συμπίπτει με την προσπά-
θεια της κοινωνίας να εξέλ-
θει από μια σειρά ισχυρών 
έξωθεν δοκιμασιών.

Μακάριος Λαζαρίδης 
«Με θάρρος και πίστη θα κερδίσουμε το στοίχημα για την 
εθνική ανασυγκρότηση»
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Νέες ανατιμήσεις σε μια 
σειρά από τρόφιμα «δεί-
χνουν» για τους πρώ-
τους μήνες του 2023 οι 
τιμοκατάλογοι που φτά-
νουν στα σούπερ μάρκετ 
από τους προμηθευτές.

Κάτι που σημαίνει πως σε 
εύλογο χρονικό διάστημα 
μέρος των αυξήσεων αυ-
τών θα περάσουν σταδιακά 
στο ράφι και τον τελικό κα-
ταναλωτή. Την ίδια στιγμή 
που ήδη το διαθέσιμο εισό-
δημα των πολιτών πιέζεται 
ασφυκτικά από το συνεχι-
ζόμενο κύμα ακρίβειας σε 

προϊόντα και υπηρεσίες

Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
αναφορικά με τα βασικά 
προϊόντα που πωλούνται 
στα σούπερ μάρκετ είναι 
οι τιμές των τροφίμων, οι 
οποίες συνεχίζουν να κι-
νούνται ανοδικά χωρίς 
μάλιστα σημάδια αποκλι-
μάκωσης στον ορίζοντα. 
Πρώτες ύλες, μεταφορικά 
και ενέργεια εκτοξεύουν 
το κόστος παραγωγής για 
τη βιομηχανία τροφίμων με 
αποτέλεσμα να αυξάνονται 
και οι τιμές στο τελικά προ-
ϊόν.

Αυξήσεις πάνω από 10% έρχονται σε βασικά προϊοντα 
στα ράφια

Μέχρι και τις 13 Ιανου-
αρίου του 2023 είναι 
η νέα προθεσμία για 
όσους θέλουν να υποβά-
λουν αίτηση για το επί-
δομα θέρμανσης.

Οι πρώτες πληρωμές έχουν 
αρχίσει, με τους πρώτους 
δικαιούχους να έχουν ήδη 
δει στους λογαριασμούς 
ένα μέρος των χρημάτων.

Το ύψος του επιδόματος 
θέρμανσης κυμαίνεται από 
100 – 800 ευρώ, ενώ για 
εκείνους που αλλάζουν 
καύσιμο (αέριο ή ηλεκτρι-

κό) το επίδομα θα είναι 
διπλό και θα μπορεί να 
φτάσει έως και τα 1.600 
ευρώ. Το επίδομα για κάθε 
δικαιούχο θα υπολογίζεται 
με πολλαπλασιασμό του 
βασικού ποσού των 350 
ευρώ με τον συντελεστή 
επιδότησης, 0,12 έως 1,62 
που έχει καθοριστεί για τον 
οικισμό στον οποίο βρίσκε-
ται η κύρια κατοικία του.

Επίδομα θέρμανσης: 
Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι για το επίδομα 
θέρμανσης φέτος είναι τα 

φυσικά πρόσωπα άγαμα 
ή έγγαμα ή σε κατάσταση 
χηρείας ή σε πρόσωπα που 
έχουν συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης ή εν διαστάσει 
ή διαζευγμένα, τα οποία για 
τη θέρμανσή τους κατανα-
λώνουν:

• πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης θέρμανσης

• ή φωτιστικό πετρέλαιο 
(μπλε κηροζίνη)

• ή φυσικό αέριο ή υγρα-
έριο ή καυσόξυλα

• ή βιομάζα (πέλετ)
• ή θερμική ενέργεια 

μέσω τηλεθέρμανσης

Σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση που δημοσιεύ-
τηκε στην εφημερίδα της 
Κυβέρνησης σε περίπτωση 
που ένας δικαιούχος έλαβε 
κατά τη χειμερινή περίοδο 
2021/2022 προκαταβο-
λή που υπολειπόταν του 
ήμισυ της αξίας των επι-
λέξιμων αγορών των επι-
δοτούμενων ειδών καυσί-
μων θέρμανσης ή θερμικής 
ενέργειας, τότε δεν είναι 
δικαιούχος προκαταβολής.

Μέχρι 13 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Είδος πολυτελείας έχει 
γίνει ο καφές στο χέρι, 
με τα στοιχεία να δεί-
χνουν μηνιαία αύξηση 
έως και 20 ευρώ για την 
καθημερινή απόλαυσή 
του.

Σε είδος… πολυτελείας 
έχει εξελιχθεί μια από τις 
αγαπημένες συνήθειες, ο 
καφές, αφού οι ανατιμή-
σεις όχι μόνο του ίδιου του 
καφέ, αλλά και της ζάχαρης 
και του γάλακτος τα οποία 
συχνά τον συνοδεύουν, 
έχουν εκτιναχθεί στο πλαί-
σιο των γενικευμένων ανα-

τιμήσεων του 2022.

Την ίδια ώρα αναμένε-
ται να αυξηθεί η τιμή του 
espresso πάνω από 7% 
στα σουπερμάρκετ.

Ειδικότερα:

Ένας εργαζόμενος – φοι-
τητής για 2 καφέδες την 
ημέρα (freddo espresso) 
πλήρωνε:

 •2021: 64€
 •2022: 76€
 •2023: 84€
 •20€ / μηνιαίως 

μέσα σε 2 χρόνια

Γιατί αυξήθηκε η τιμή του 
καφέ:

 •Από το 2021: πα-
ρατεταμένη ξηρασία στη 
Βραζιλία -> αυξήθηκε ο 
κόκκος Arabica

 •Από 1/1/2022: 
πράσινο «φορο-καπέλο» 
0,10€ για ποτήρι & καπάκι

 •Ενεργειακό κό-
στος (λογαριασμοί ηλ. 
ενέργειας) των καταστημά-
των

«Χρυσός» ο καφές στο χέρι 
Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του τα τελευταία δύο χρόνια
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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

ΚΑΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διώρυγα της Κορίνθου
Το τολμηρό σχέδιο της διάνοιξης της Διώρυγας της Κορίνθου ανήκει στη Βασίλισσα Αμαλία. Με τη 
δική της επιμονή, ο Όθων σχημάτισε επιτροπή, κυρίως από Βαυαρούς ειδικούς, για να μελετήσουν 
το θέμα. Τα συμπεράσματα της επιτροπής ήταν απογοητευτικά. Το έργο ήταν ακατόρθωτο! Οι σύμ-
βουλοι του Όθωνα που από την αρχή είχαν εκφράσει την δυσπιστία τους για το έργο, έπεισαν τον 

Όθωνα να εγκαταλείψει το έργο. Τότε ανέλαβε δράση η Αμαλία. ‘’Είσαι βασιλιάς’’ του είπε. ‘’Δεν εί-
σαι πολιτικός. Είσαι αρχηγός του ‘Εθνους και πρέπει τα σχεδία σου να είναι μεγάλα’΄. Και συνέχισε: 
‘’έχεις ιερό καθήκον να μην εγκαταλείπεις μεγαλεπήβολα έργα ακόμα και αν έχεις εναντίον σου όλο 
το λαό που μπορεί να είναι αδαής’’. Έτσι, ο Όθωνας συγκρότησε δεύτερη επιτροπή, από το Βαυαρό 
Κρόνιγ. Η επιτροπή αυτή αποφάνθηκε ότι το έργο ήταν ακατόρθωτο! Δικαίωση της Αμαλίας. Όμως 
το έργο εγκαταλεήφθηκε για οικονομικούς λόγους. Όταν τελικά έγινε, επιβεβαιώθηκε η έμπνευση 
της Αμαλίας.

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.»

11.1.532 
Ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός με τη βοήθεια του Στρατη-
γού Βελισάριου και της αυτοκράτειρας Θεοδώρας καταπνί-
γουν στο αίμα την στάση  του Νίκα που οργανώθηκε από 
τις φατρίες των  πράσινων και των Βενετών.

18.1.1833 
Φθάνει ο Βασιλιάς Όθωνας στο Ναύπλιο.

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

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…

Πλησιάζει ο καιρός για 
τους βαθμούς του πρώ-
του τετραμήνου. Οι πρώ-

τοι βαθμοί είναι ιδιαίτερα κρί-
σιμοι καθώς επηρεάζουν πολύ 
τη ψυχολογία του μαθητή και 
την εξέλιξή του μέχρι το τέλος 
της χρονιάς. Η παράδοση του 
ελέγχου συνοδεύεται από την 
ενημέρωση στους γονείς για τις 
επιδόσεις και την εικόνα των 
παιδιών τους στη τάξη.

 Τι γίνεται όταν οι βαθ-
μοί δεν είναι καλοί και απογο-
ητεύσουν ή αποτελέσουν δυσά-
ρεστη έκπληξη στα παιδιά και 
στους γονείς τους; Πως πρέπει 
να διαχειριστούν μια τέτοια κα-
τάσταση οι γονείς ώστε να βο-
ηθήσουν πραγματικά την εκπαι-
δευτική βελτίωση των παιδιών 
τους;

Αρχικά θα πρέπει αυστηρά να 
αποφεύγουμε:

• Φωνές , κατσάδες και 
απειλές. Κανένα παιδί δε πρό-
κειται να συνετιστεί και να γί-
νει καλός μαθητής επειδή το 
τιμωρούμε και του φωνάζουμε. 
Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί 
να επηρεάσουν το παιδί να δια-
βάσει περισσότερο αναγκαστικά 
για λίγες μέρες μέχρι να ξανα-
γυρίσει και πάλι στις παλιές του 
συνήθειες.

• Εκδήλωση μεγάλης 
απογοήτευσης και δυσαρέ-
σκειας. Πολλές φορές οι κακές 
βαθμολογίες οφείλονται στο ότι  
τα παιδιά διαβάζουν με λάθος 
τρόπο ή διαθέτουν  μαθησιακές 
δυσκολίες και όχι στην αδιαφο-
ρία τους. Η έντονη εκδήλωση 
απογοήτευσης από τους γονείς 
προκαλεί έντονη απογοήτευση 
και στα παιδιά που πιθανό να 
οδηγήσει σε ακόμα χειρότερες 
επιδόσεις.

• Σύγκριση με άλλα παι-
διά. Το κάθε παιδί είναι διαφο-
ρετικό και ιδιαίτερο. Επιπλέον 
δεν υπάρχει ‘’συνταγή’’ σωστού 
διαβάσματος καθώς το κάθε 
παιδί αποδίδει με διαφορετικό 
τρόπο. Επικεντρώνουμε λοιπόν 
τη προσοχή μας στο δικό μας 
παιδί χωρίς να αποπροσανατο-
λιζόμαστε από τις επιδόσεις των 
άλλων.

Προτιμούμε να:

• Συζητούμε με τα παι-
διά μας. Στοχεύουμε να τα βο-
ηθήσουμε να αναλογιστούν τα 
λάθη τους στη μελέτη τους και 
να αναρωτηθούν τα ίδια τι πάει 
στραβά στο σχολείο.

• Εξηγούμε στα παιδιά 
τη σημασία των βαθμών και 

το ρόλο του σχολείου στη ζωή 
τους. Τα παιδιά πρέπει να ενη-
μερωθούν και να καταλάβουν 
τα οφέλη του να είναι ένα παιδί 
καλός μαθητής.

• Αναλογιζόμαστε μήπως 
ήρθε η στιγμή το παιδί μας να 
παρακολουθήσει ενισχυτική δι-
δασκαλία ή να αλλάξει την ήδη 
υπάρχουσα. Εδώ ζητούμε πάντα 
τη γνώμη του παιδιού και ακού-
με τη άποψή του για τα μαθή-
ματα που δυσκολεύεται να πα-
ρακολουθήσει.

• Αναρωτιόμαστε μήπως 
το παιδί μας έχει κάποιες μα-
θησιακές δυσκολίες. Οι κακές 
επιδόσεις δεν ευθύνονται πάντα 
στην αδιαφορία ενός παιδιού 
για το σχολείο και το διάβασμα 
αλλά πιθανότατα και σε μαθη-
σιακές δυσκολίες που μπορεί να 
έχουν και να μη το έχετε κατα-
λάβει ακόμα. Υπάρχουν ειδικά 
κέντρα τα οποία αξιολογούν 
το μαθησιακό προφίλ των μα-

θητών και μπορούν να διαγνώ-
σουν τις μαθησιακές δυσκολίες 
τους.

Μας ρωτάτε, απαντούμε….

Η κυρία Τ.φ ρωτάει: ‘’ Ο γιος 
μου πηγαίνει Α Λυκείου. Τσακω-
νόμαστε συνεχώς γιατί δε δια-
βάζει και στα διαγωνίσματά του 
στα βασικά μαθήματα τα πήγε 
χάλια. Σε λίγες μέρες θα πάρου-
με βαθμούς και είμαι σίγουρη για 
το τι θα δω. Πώς να αντιδράσω; 
Οι φωνές τελικά νομίζω δεν με 
βοηθούν..΄΄

Αγαπητή κυρία,

Οι φωνές ούτε σας βοήθησαν, 
ούτε θα σας βοηθήσουν να γίνει 
ο γιος σας καλύτερος μαθητής. 
Ίσα ίσα δημιουργούν εντάσεις 
και καταστρέφουν τις μεταξύ 
σας σχέσεις. Μη αμελούμε το 
γεγονός ότι είναι Α Λυκείου και 
σε αυτή τη τάξη τα παιδιά μπαί-
νουν σε άλλο τρόπο διαβάσμα-
τος και γνωρίζουν καινούριους 
συμμαθητές και καθηγητές και 
αργούν να βρουν ισορροπίες. 
Ζητήστε ήρεμα και όμορφα τη 
γνώμη του για το σχολείο. Εν-
δέχεται να μην έχει κίνητρο, να 
τον απασχολεί κάποιο θέμα, να 
θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα κα-
ταφέρει ακόμα και αν προσπα-
θεί, να αντιμετωπίζει μαθησια-
κές δυσκολίες ή να χρειάζεται 
συγκεκριμένη ενισχυτική διδα-
σκαλία σε κάποιο φροντιστή-
ριο. Αυτό που χρειάζεται είναι 
να εντοπίσουμε την αιτία για να 
μπορέσουμε να προβούμε στη 
λύση και αυτό μπορεί να επιτευ-
χθεί μόνο με την ουσιαστική και 
ειλικρινή σας επικοινωνία.

Ευχές για επιτυχία

‘’ Οι πρώτοι 
βαθμοί είναι 
ιδιαίτερα κρίσι-
μοι καθώς επη-
ρεάζουν πολύ 
τη ψυχολογία 
του μαθητή και 
την εξέλιξή του 
μέχρι το τέλος 
της χρονιάς..’’
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Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕ-
ΡΟΣ 

O Δρ. Άγγελος Βλάχος 
είναι ο νέος διευθύνων 
σύμβουλος του Οργα-
νισμού Λιμένα Καβά-
λας Α.Ε.

O Δρ. Άγγελος Φ. Βλά-
χος (Αθήνα, 1970), 
δραστηριοποιείται ως 
εμπειρογνώμονας σε 
θέματα δημόσιας του-
ριστικής πολιτικής και 
βιώσιμης ανάπτυξης, 
διαθέτοντας παράλ-
ληλα ένα ισχυρό ακα-
δημαϊκό υπόβαθρο ως 
ερευνητής και ακαδη-
μαϊκός διδάσκων.

Διαθέτει υβριδική 
εμπειρία, με αρχικό 
επίκεντρο το Tουρι-
στικό Φαινόμενο και 
τις πολιτικές γύρω απ’ 
αυτό και επίσης σε 
σχέση με τη Λιμενική 
Βιομηχανία. Την τελευ-
ταία δεκαετία έχει επι-
κεντρωθεί στην ανά-
πτυξη και διαχείριση 
υποδομών (ειδικότερα, 
δημόσιας περιουσίας), 
κυρίως με επίκεντρο 
τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» 
[Blue Growth] σε κα-
θεστώς αειφορείας.

Είναι απόφοιτος του 
Παν/μίου Αθηνών (βα-
σικό πτυχίο και διδα-
κτορική διατριβή), ενώ 
ενδιάμεσα σπούδασε 
σε μεταπτυχιακό επί-
πεδο στο Πανεπιστή-
μιο του Sussex. Αρχικά, 
ερευνητής στο Ίδρυμα 

Μείζονος Ελληνισμού 
συμμετείχε σε ποικίλα 
πολιτιστικά προγράμ-
ματα και συνέβαλε σε 
ένα ευρύ φάσμα πρω-
τοποριακών ψηφια-
κών εφαρμογών στο 
διάστημα 1996-2001.

Στη συνέχεια, ασχολή-
θηκε με τη συγγραφή 
ιστορίας επιχειρήσε-
ων [Μεγάλη Βρεταν-
νία-Ένα Ξενοδοχείο 
Σύμβολο, ελληνικά 
και αγγλικά/τέσσερις 
επανεκδόσεις] για λο-
γαριασμό της Ελληνι-
κά Ξενοδοχεία-Λάμψα 
ΑΕ.

Μετά από ένα σύντο-
μο ακαδημαϊκό πέρα-
σμα ως συμβασιούχος 
λέκτορας στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννή-
σου/Τμήμα Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Πο-
λιτισμικής Διαχείρισης 
(2003-4), μετακινήθη-
κε επαγγελματικά στο 
χώρο της τουριστικής 
αγοράς, ως επιτελικό 
στέλεχος (business 
developer) σε tour 
operators στη Λατι-
νική Αμερική και μετά 
στη Βρετανία (Global 
Travel Group / επικε-
φαλής του Τμήματος 
για τα Βαλκάνια).

Από το 2007 εντά-
χθηκε στο Υπουργείο 
Τουρισμού, ως επιχει-
ρησιακός σύμβουλος 
σε θέματα δημόσιας 
τουριστικής πολιτικής 
και θήτευσε διαδοχικά 
σε θέσεις ευθύνης (λ.χ. 

Διευθυντής του Γρα-
φείου Κοινοβουλευτι-
κού Ελέγχου).

Συνέβαλε στην εθνική 
τουριστική στρατηγική 
την περίοδο εκείνη (εκ-
προσωπώντας υπηρε-
σιακά τους υπουργούς 
τουρισμού), παρακο-
λούθησε την λειτουρ-
γία της -τότε- ΕΤΑΔ 
ΑΕ (Δημόσια Ακίνητα), 
συμμετείχε στο έργο 
των Δορυφόρων Λο-
γαριασμών Τουρισμού, 
δραστηριοποιήθηκε 
στα θέματα ΕΣΠΑ Του-
ρισμού, εκπροσώπησε 
τη χώρα στον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Του-
ρισμού (WTO), ενώ 
επίσης λειτούργησε ως 
σύνδεσμος (liaison) 
στα θέματα μεταξύ 
της Τουριστικής Κοι-
νότητας και της Πολι-
τείας [Stakeholders’ 
Matters].

Επιλέχτηκε κατά το 
2010 ως Διευθυντής 
των Γραφείων ΕΟΤ 
στην Κίνα [Πεκίνο/
Σαγκάη] διατελώντας 
ταυτόχρονα Σύμβου-
λος στην Ελληνική 
Πρεσβεία. Ανέλαβε 
επιχειρησιακά υπεύ-
θυνος για το άνοιγμα 
των ασιατικών αγο-
ρών και, υπό την ιδι-
ότητα αυτή, σχεδίασε 
το πρώτο ολοκληρω-
μένο marketing plan 
για την προσέλκυση 
επισκεπτών από την 
Κίνα. Το επόμενο έτος, 
τοποθετήθηκε ως επι-
κεφαλής της διακρα-

τικής «Μεικτής Ελληνο 
– Κινεζικής Επιτροπής 
για τις Επενδύσεις 
και τον Τουρισμό» με 
πρώτο (αλλά όχι μόνο) 
αντικείμενο το άνοιγμα 
των αερομεταφορών 
μεταξύ Ελλάδας-Κί-
νας.

Τα ερευνητικά του εν-
διαφέροντα αφορούν 
κυρίως ζητήματα δη-
μόσιας πολιτικής, ιστο-
ρίας του τουρισμού και 
διαχείρισης λιμένων, 
καθώς και σε πολλα-
πλές όψεις της ελλη-
νικής κοινωνίας και 
οικονομίας (20ος αι.) 
σε σχέση με τους δη-
μόσιους θεσμούς. Έχει 
δημοσιεύσει σειρά άρ-
θρων σε περιοδικά, σε 
συλλογικά έργα και 
έχει συμμετάσχει σε 
ποικίλα επιστημονικά 
συνέδρια.

Στα χρόνια 2011-
2013, δραστηριοποιή-
θηκε ως ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας σε 
θέματα τουριστικής 
στρατηγικής και ανά-
πτυξης (για λογαρια-
σμό ιδιωτών, δήμων 
και περιφερειών), ανα-
λαμβάνοντας επίσης 
έργα στο χώρο της 
κρουαζιέρας.

Στο διάστημα 2013-
2015, σχεδίασε και 
ηγήθηκε ως ακαδημα-
ϊκός υπεύθυνος ενός 
συγχρηματοδοτούμε-
νου ερευνητικού προ-
γράμματος με θέμα 
την ιστορική εξέλιξη 

του αστικού φαινο-
μένου στον ελλαδικό 
χώρο με ευρωπαϊκούς 
πόρους. 

Στο περιθώριο αυτών 
των έργων, δραστηρι-
οποιήθηκε ως διευθυ-
ντής παραγωγής τη-
λεοπτικής σειράς που 
εστίασε σε εμβλημα-
τικές προσωπικότητες 
(ΕΡΤ1).

Στο διάστημα 2014-
2016 ορίστηκε ακα-
δημαϊκός Συντονιστής 
του Έργου Παρατηρη-
τήριο Βιώσιμου Του-
ρισμού στην Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου 
και παράλληλα υπήρξε 
διδάσκων καθηγητής 
σε μεταπτυχιακά σε-
μινάρια στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, (Τμήμα 
Ιστορίας και Πολιτικής 
Επιστήμης). 

Από το 2017, διδά-
σκει αδιαλείπτως στο 
Πρόγραμμα Σπουδών 
«Διοίκηση Τουρισμού» 
στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), 
ενώ επίσης δίδαξε (ως 
ΠΔ 407/80) στο νεο-
σύστατο Τμήμα Τουρι-
σμού στο Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς (ΠαΠει) 
μεταξύ 2017-2020.

Το τελευταίο εκδοθέν 
βιβλίο του, Τουρισμός 
και Δημόσιες Πολιτικές 
στη Σύγχρονη Ελλάδα 
(1914-1950): η ανά-
δυση ενός νεοτερικού 
φαινομένου, (Αθήνα: 
εκδ. Economia, 2016), 

χαρτογραφεί την πο-
ρεία του Ελληνικού 
Τουρισμού ως κεντρι-
κού πολιτικού και οι-
κονομικού εγχειρήμα-
τος για την εξέλιξη της 
χώρας.

Από το Μάρτιο του 
2015 (και έως τον Ιού-
νιο 2021), διετέλεσε 
Μη-Εκτελεστικό Μέ-
λος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, ενώ επίσης συ-
ντόνισε το νευραλγικό 
έργο της αδειοδότησης 
και ανάπτυξης ενός δι-
κτύου εγκαταστάσεων 
υδατοδρομίων στην 
επικράτεια, με στόχο 
τη δημιουργία του πέ-
μπτου μεταφορικού 
άξονα (υδροπλάνα). 
Παράλληλα, επί μια 
εξαετία (2015 – Αύ-
γουστος 2021), ως 
μέλος Δ.Σ. του –πρό-
σφατα ιδιωτικοποιη-
μένου- Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης 
(ΟΛΘ), εκπροσώπησε 
το Ελληνικό Δημόσιο/
Μέτοχο παρακολου-
θώντας εξ ονόματος 
του την ομαλή εφαρ-
μογή της Σύμβασης 
Παραχώρησης και 
συμμετέχοντας στην 
Επιτροπή Ελέγχου 
(Audit Committee) της 
ανώνυμης εταιρείας.

Μεταξύ Σεπτ.2021-
Σεπτ.2022 εκλέχτηκε 
από την Ένωση Λιμέ-
νων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) 
διευθυντής του Ινστι-
τούτου Λιμενικής Κα-
τάρτισης «Εξάντας», 
θυγατρική εταιρεία 
της προαναφερόμενης 
Ένωσης με τη μορ-
φή Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης (ΚΔΒΜ) και 
αντικείμενο την εκπαί-
δευση στις πάσης φύ-
σης δραστηριότητες 
της λιμενικής βιομη-
χανίας και στους όμο-
ρους χώρους.

Από τον Οκτώβριο 
2021-εως σήμερα 
δραστηριοποιείται ως 
στρατηγικός σύμβου-
λος του Ταμείου Ιδι-
ωτικοποιήσεων (ΤΑΙ-
ΠΕΔ) για τα Λιμάνια 
κυριότητας και επο-
πτείας του, έχοντας 
οριστεί εκπρόσωπος 
του Ελληνικού Δημο-
σίου για τους Οργα-
νισμούς Λιμένος Αλε-
ξανδρούπολης (ΟΛΑ) 
και Οργανισμού Λιμέ-
νος Καβάλας (ΟΛΚ), 
στα αντίστοιχα Διοι-
κητικά Συμβούλια των 
ανωνύμων εταιρειών.

O Δρ. Άγγελος Βλάχος νέος διευθύνων σύμβουλος του 
Οργανισμού Λιμένα Καβάλας
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Σίσυ Ρακιντζή
Τα αντιπυρετικά τα δίνουμε ένα – ένα…

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

"Εύχομαι να μην υπάρ-
ξουν προβλήματα σε ιν-
σουλίνες, σε φάρμακα 
για αυτοάνοσα, καρκι-
νοπαθών, νεφροπαθών 
/ Θα φτάσουμε μέχρι το 
υπουργείο Υγείας όλοι 
οι σύλλογοι της χώρας"

«Αυτή τη στιγμή λείπουν 

βασικά φάρμακα από την 
αγορά. Τα αντιπυρετικά τα 
δίνουμε ένα – ένα, προκει-
μένου να καλυφθούν όλοι 
οι πολίτες και να μην απο-
θηκεύονται τα φάρμακα 
στα σπίτια. Είναι τραγικό 
αυτό που συμβαίνει».

Τα παραπάνω υπογράμμισε 
σε δηλώσεις της στον τηλε-
οπτικό σταθμό CENTER TV, 
η πρόεδρος του Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου Καβά-
λας, Σίσυ Ρακιντζή, η οποία 
μάλιστα δεν απέκλεισε 
ακόμη και το ενδεχόμενο 
κινητοποιήσεων εκ μέρους 
των φαρμακοποιών, στην 
περίπτωση που δεν λυθεί 
το πρόβλημα από την επό-
μενη εβδομάδα.

«Εύχομαι να μην υπάρ-
ξουν προβλήματα σε ιν-
σουλίνες, σε φάρμακα 
για αυτοάνοσα, καρκι-
νοπαθών, νεφροπαθών 
συμπολιτών μας. Αυτό 

δεν θα το αφήσουμε σε 
καμιά περίπτωση να κυ-
λήσει έτσι…»

 «Δεν υπάρχουν φάρμακα 
στην αγορά και δεν τα βρί-
σκω με τίποτα εδώ και δυο 
μήνες τουλάχιστον. Λείπουν 
σιρόπια για τον βήχα, τα 
οποία πρέπει να υπάρχουν 
στην αγορά, γιατί υπάρχουν 
όλες αυτές οι λοιμώξεις 
που ταλαιπωρούν τον κό-
σμο τους τελευταίους μή-
νες, ενώ υπάρχει πρόβλημα 
στα εισπνεόμενα και στις 
παιδικές αντιβιώσεις. Εύχο-
μαι να μην υπάρξουν προ-
βλήματα σε ινσουλίνες, σε 
φάρμακα για αυτοάνοσα, 
καρκινοπαθών, νεφροπα-
θών συμπολιτών μας. Αυτό 
δεν θα το αφήσουμε σε κα-
μιά περίπτωση να κυλήσει 
έτσι, γιατί και άγχος δημι-
ουργεί στη δουλειά μας και 
έχουμε απέναντι μας τον 
συμπολίτη μας ασθενή που 
πρέπει να βρει τη λύση στο 

φάρμακο του», επισήμανε 
χαρακτηριστικά η πρόεδρος 
του Φ.Σ.Κ.

«Θα φτάσουμε μέχρι το 
υπουργείο Υγείας όλοι οι 
σύλλογοι της χώρας, για 
να κινητοποιηθούν όλοι 
οι εμπλεκόμενοι, προ-
κειμένου να κάνουν ει-
σαγωγή των φαρμάκων 
αυτών επειγόντως…»

«Αυτό που εμείς έχουμε 
αποφασίσει, αν δεν λυθεί 
το πρόβλημα την επόμενη 
εβδομάδα, είναι οι κινη-
τοποιήσεις. Θα φτάσουμε 
μέχρι το υπουργείο Υγείας 
όλοι οι σύλλογοι της χώ-
ρας, για να κινητοποιηθούν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι, προ-
κειμένου να κάνουν εισα-
γωγή των φαρμάκων αυ-
τών επειγόντως, ώστε να 
μην μείνουν οι συμπολίτες 
μας χωρίς φάρμακο. Από 
τη στιγμή που ένα φάρμα-
κο υπάρχει στο δελτίο τι-

μών φαρμάκων, πρέπει να 
υπάρχει στη χώρα μας, να 
καλύψει τις ανάγκες των 
ασθενών που το χρειάζο-
νται. Αν δεν θέλει η όποια 
εταιρεία να κυκλοφορήσει 
το φάρμακο στη χώρα μας 
και νομίζει ότι είμαστε πολύ 
χαμηλοί στην τιμή, είναι 
προτιμότερο να βγει από 
το δελτίο τιμών. Δεν θα πε-
θάνουμε, θα ζήσουμε, θα 
βρούμε κάποια εναλλακτική 
λύση. Δεν μπορεί όμως να 
κυκλοφορεί ένα φάρμακο, 
να το συνταγογραφούν οι 
γιατροί και στο τέλος αντί 
να κυκλοφορούν 2.000 
κουτιά για παράδειγμα που 
χρειάζονται στη χώρα μας 
ημερήσια, να διανέμονται 
50 κουτιά τον μήνα», ανέ-
φερε ακόμη η πρόεδρος 
του Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Καβάλας.

«Προσπαθούμε να μην 
αφήσουμε κανέναν συ-
μπολίτη μας χωρίς φάρ-

μακο, όμως τώρα η κα-
τάσταση έχει φτάσει στο 
απροχώρητο…»

 «Τρώμε την κοροϊδία αυτή, 
την υποφέρουμε και προ-
σπαθούμε να δώσουμε λύ-
σεις χρόνια τώρα. Προσπα-
θούμε να μην αφήσουμε 
κανέναν συμπολίτη μας χω-
ρίς φάρμακο, όμως τώρα η 
κατάσταση έχει φτάσει στο 
απροχώρητο. Έχουν εξα-
φανιστεί τελείως φάρμακα 
από την αγορά και κανέναν 
δεν τον ενδιαφέρει. Βεβαί-
ως ένα βασικό πρόβλημα, 
πέρα από την τιμολογια-
κή πολιτική που υπάρχει 
κι αυτό το καταγγέλλουμε 
και πρέπει να αποσύρεται 
το φάρμακο που έχει θέμα 
και να βρουν αντικατάστα-
ση, είναι οι πρώτες ύλες, οι 
οποίες παράγονται σε Κίνα 
και Ινδία», σημείωσε κατα-
ληκτικά η Σίσυ Ρακιντζή.

Ελλείψεις φαρμάκων
Πού οφείλονται; Θα αυξηθούν οι τιμές τους; Οι πολίτες 
εμπιστεύονται τα γενόσημα;

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Μα-
τίνα Παγώνη και ο πρόεδρος 
του Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Αθηνών Κωνσταντί-
νος Λουράντος μιλούν στο 
Newsbeast - Τι συστήνουν 
στους γονείς

Ανησυχία έχουν προκαλέσει 
στους γονείς και σε όσους 
ανήκουν κυρίως σε ευπα-
θείς ομάδες οι μεγάλες 
ελλείψεις φαρμάκων που 
παρατηρούνται στη χώρα 
μας το τελευταίο διάστημα 
ενώ οι φόβοι για παγκό-
σμιο «κραχ» ενισχύονται. Οι 
πολίτες κάνουν ουρές στα 
φαρμακεία αναζητώντας 
απλά παυσίπονα, αντιπυ-
ρετικά, εισπνεόμενα φάρ-
μακα, σιρόπια για τον βήχα 
και αντιβιοτικά και πολλές 
φορές αναγκάζονται να 
μεταβούν ακόμη και σε άλ-
λον νομό ώστε να βρουν 
το σκεύασμα που τους έχει 
υποδείξει ο γιατρός τους.

Πού οφείλονται οι ελλεί-
ψεις φαρμάκων; Τι αναμέ-
νεται να συμβεί το επόμενο 
διάστημα; Τα μέτρα που 
πάρθηκαν στην ευρεία σύ-
σκεψη υπό τον υπουργό 
Υγείας Θάνος Πλεύρης θα 
βοηθήσουν; Θα αυξηθούν 
οι τιμές των σκευασμάτων; 
Οι πολίτες εμπιστεύονται 
τα γενόσημα;

Στις ερωτήσεις του 
Newsbeast που απασχο-
λούν ολόκληρη την ελλη-
νική κοινωνία απαντούν η 

πρόεδρος της Ένωσης Ια-
τρών Νοσοκομείων Αθήνας 
– Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) Ματίνα 
Παγώνη και ο πρόεδρος 
του Φαρμακευτικού Συλλό-
γου Αθηνών Κωνσταντίνος 
Λουράντος.

Σε ποια φάρμακα παρα-
τηρούνται οι μεγαλύτε-
ρες ελλείψεις

Οι κυριότερες και σοβαρό-
τερες ελλείψεις παρατη-
ρούνται κυρίως στα εισπνε-
όμενα σκευάσματα, στα 
αντιπυρετικά, στα αντιβιο-
τικά, στα αντιιικά φάρμακα 
και στα αντιβηχικά τα οποία 
εν μέσω της γρίπης, του 
κορoνοϊού και της σοβαρής 
έξαρσης όλων των ανα-
πνευστικών ιώσεων βρί-
σκονται σε μεγάλη ζήτηση.

Τα φάρμακα σε έλλειψη 
είναι αυτή τη στιγμή στη 
χώρα μας περισσότερα από 
150.

Παγώνη: Υπάρχουν φάρ-
μακα που μπορούν να 
αντικαταστήσουν όσα 
έχουν γράψει οι γιατροί, 
δε χρειάζεται πανικός

«Υπάρχουν ελλείψεις φαρ-
μάκων» τονίζει μιλώντας 
στο Newsbeast η πρόεδρος 
της Ένωσης Ιατρών Νοσο-
κομείων Αθήνας – Πειραιά 
(ΕΙΝΑΠ) Ματίνα Παγώνη.

«Οι φαρμακοβιομηχανίες 
ανοίγουν για το νέο έτος 
περίπου 8 με 10 του Ιανου-
αρίου. Από εκεί και πέρα θα 
πρέπει να γίνει ένα τσεκά-
ρισμα τι φάρμακα υπάρ-
χουν στις φαρμακαποθήκες 
ώστε να ξέρουμε τι υπό-
λοιπα έχουν όσον αφορά 
τα αντιπυρετικά, τις αντιβι-
ώσεις και τα φάρμακα του 
αναπνευστικού που είναι 

σημαντικά ιδίως αυτή την 
εποχή. Νομίζω ότι πρέπει 
να πάρει κάποια μέτρα το 
υπουργείο Υγείας για την 
παραγγελία πρώτων υλών 
για να προχωρήσει η πα-
ρασκευή φαρμάκων και βέ-
βαια να μην γίνουν εξαγω-
γές. Πρέπει να ελεγχούν τα 
αποθέματα των εταιρειών 
σε όλη την Ελλάδα και να 
μπορέσουμε να κάνουμε το 
κουμάντο μας στο εσωτερι-
κό της χώρας» σημειώνει.

«Δεν χρειάζεται πανικός» 
επισημαίνει αναφερόμενη 
στους γονείς και στους αν-
θρώπους που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα υγείας η 
Ματίνα Παγώνη.

«Υπάρχουν φάρμακα με τα 
οποία μπορούν να αντι-
κατασταθούν όσα αναφέ-
ρονται στις συνταγές των 
παιδιάτρων ειδικά στις πε-
ριπτώσεις των αντιβηχικών 
και των αντιπυρετικών. Οι 
μητέρες με τις οδηγίες των 
γιατρών θα μπορούν να 
αντικαταστήσουν τα φάρ-
μακα αυτά και σε περίπτω-
ση που δεν τα βρουν και 
εάν το παιδάκι έχει πολύ 
πυρετό θα μεταφερθεί στο 
Κέντρο Υγείας ή στο νο-
σοκομείο» υπογραμμίζει 
κλείνοντας η πρόεδρος της 
Ένωσης Ιατρών Νοσοκο-
μείων Αθήνας – Πειραιά.

Λουράντος: Έχουμε ελ-
λείψεις σε όλα σχεδόν 
τα φάρμακα, είναι πρω-
τοφανές αυτό που έχει 
γίνει
Στο κύμα ελλείψεων που 
παρατηρείται στα φάρ-
μακα εστιάζει μιλώντας 
στο Newsbeast ο πρό-
εδρος του Φαρμακευτι-
κού Συλλόγου Αθηνών 
Κωνσταντίνος Λουρά-
ντος τονίζοντας πως 

«είναι πρωτοφανές αυτό 
που έχει γίνει».

«Έχουμε ελλείψεις σε όλα 
σχεδόν τα φάρμακα» σημει-
ώνει εξηγώντας «υπάρχει 
έλλειψη πρώτης ύλης και 
κακή οικονομική πολιτική 
στην τιμή των φαρμάκων 
που έχει δώσει το δικαίωμα 
σε πολλούς να τα επανεξά-
γουν και να βγάζουν πολλά 
περισσότερα χρήματα από 
το να τα διαθέσουν στην 
ελληνική αγορά με τις πολύ 
χαμηλές τιμές».

«Έχουμε αισιοδοξία για το 
επόμενο διάστημα αλλά 
θα πρέπει να δούμε την 
κατάσταση πως θα εξελι-
χθεί στην πράξη πως θα γί-
νει. Πρέπει να υπάρξει νέα 
οικονομική πολιτική στο 
φάρμακο, νέα τιμολογιακή 
πολιτική, να υπάρξουν αυ-
ξήσεις εκεί που χρειάζεται, 
να παραμείνει το φάρμακο 
στην ελληνική αγορά και να 
ερευνάται κάθε εξαγωγή. 
Διαφορετικά η κατάσταση 
είναι πολύ δύσκολη» επι-
σημαίνει ο πρόεδρος του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Αθηνών.

Τονίζοντας πως δεν φοβά-
ται το ενδεχόμενο παγκο-
σμίου «κραχ» στα φάρμακα 
ο Κωνσταντίνος Λουράντος 
σημειώνει πως «υπάρχουν 
βέβαια ελλείψεις παγκοσμί-
ως, είναι αλήθεια και αυτές 
οφείλονται στην έλλειψη 
πρώτων υλών και όχι στις 
παράλληλες εξαγωγές».

«Λείπουν ουσίες όπως η 
παρακεταμόλη και η πενι-
κιλίνη οι οποίες όμως μπο-
ρούν να αντικατασταθούν 
από άλλες» συμπληρώνει.

«Τεράστιο το πρόβλημα 
στα εισπνεόμενα φάρ-

μακα»

«Μεγάλη ζήτηση και τερά-
στιο πρόβλημα παρατηρεί-
ται κυρίως στα εισπνεόμενα 
φάρμακα και στα παυσίπο-
να. Είναι φάρμακα τα οποία 
λείπουν από την αγορά 
και δεν είναι θέμα πρώτης 
ύλης αλλά εξαγωγών. Για 
παράδειγμα, ένα φάρμακο 
που κάνει 2,20 ευρώ στην 
Ελλάδα και 20 ευρώ στο 
εξωτερικό… δεν θα μείνει 
στη χώρα μας αλλά θα πάει 
στο εξωτερικό» μας εξηγεί.

Απαντώντας στο εάν το 
κύμα ελλείψεων μπορεί να 
φέρει αύξηση στις τιμές 
των φαρμάκων στο μέλλον 
ο πρόεδρος του Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου Αθη-
νών διαμηνύει: «Ή θα έχουν 
σωστή τιμολογιακή πολιτι-
κή τα φάρμακα για να πα-
ραμείνουν στην Ελλάδα ή 
θα έχουν πολύ χαμηλή τιμή 
με τον κίνδυνο να φύγουν 
από την Ελλάδα. Εγώ δεν 
λέω να έχουν αυξημένες τι-
μές αλλά το κράτος οφείλει 
εάν θέλει να έχει χαμηλή 
τιμή στα φάρμακα να φρο-
ντίσει να παραμείνουν στη 
χώρα μας και να παρασκευ-
άζονται σε αυτή».

Μπορούν οι ελλείψεις να 
αντικατασταθούν με γενό-
σημα φάρμακα;
Ένα μέρος των ελλείψεων 
στα φάρμακα μπορεί να 
αντικατασταθεί με γενόση-
μα ένα άλλο μέρος όχι, ξε-
καθαρίζει ο Κωνσταντίνος 
Λουράντος. «Το θέμα εί-
ναι πάρα πολύ σοβαρό και 
υπάρχει αρκετός κόσμος 
που δεν εμπιστεύεται τα γε-
νόσημα φάρμακα» εξηγεί.

«Έχει ξεφτιλιστεί η λέξη γε-
νόσημο. Λέγοντας γενόση-
μο πολλοί θεωρούν κάτι το 

οποίο δεν είναι σημαντικό 
και καλό που είναι λάθος 
παντελώς. Η Ευρώπη ζει 
με τα γενόσημα» τονίζει ο 
Κωνσταντίνος Λουράντος.

Εστιάζοντας στα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν για τις ελ-
λείψεις φαρμάκων από το 
υπουργείο Υγείας ο πρόε-
δρος του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Αθηνών αναφέ-
ρει πως θα κριθούν εκ του 
αποτελέσματος. «Άποψή 
δική μου είναι πως πρόκει-
ται για ημίμετρα αλλά όχι 
ότι δεν είναι απαραίτητα» 
συμπληρώνει.

«Πληρώνουμε πρόστιμο 
εάν δεν πείσουμε τον 
ασθενή να πάρει γενό-
σημο»

«Εάν έρθει μία συνταγή με 
πρωτότυπο φάρμακο και ο 
ασθενής δεν επιθυμεί να 
λάβει στη θέση του γενό-
σημο για το οποίο θα πλη-
ρώσει και λιγότερο εμείς, οι 
φαρμακοποιοί θα πληρώ-
σουμε πρόστιμο 0,8% για 
την επιλογή του ασφαλι-
σμένου και επειδή δεν τον 
πείσαμε να λάβει το αντί-
στοιχο γενόσημο» σημειώ-
νει. Προσέφυγα εγώ ο ίδιος 
κατά αυτής της απόφασης 
και η προσφυγή μου έμεινε 
στα αζήτητα» αναφέρει ο 
πρόεδρος του Φαρμακευτι-
κού Συλλόγου Αθηνών.

Κλείνοντας δε απευθύνει 
έκκληση στους πολίτες να 
μην παίρνουν φάρμακα 
χωρίς να τα χρειάζεται για 
να τα έχουν απόθεμα «διότι 
αυτά τα σκευάσματα μπο-
ρεί να τα χρειαστεί κάποιος 
άλλος και να μην τα έχει» 
και τους προτρέπει να εμπι-
στεύονται τα γενόσημα που 
είναι εξίσου καλά και δρα-
στικά.
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Εταιρεία Real Estate 
της Αθήνας αναλαμβά-
νει να προχωρήσει τις 
διαδικασίες για να βρε-
θεί επενδυτής για το 
παλιό νοσοκομείο στην 
Καβάλα.

Η συνεργασία αυτή θα 
κοστίσει στον Δήμο Κα-
βάλας 19.000 ευρώ.
Η εταιρεία θα βρει 
τον επενδυτή που θα 
μισθώσει το ακίνητο 
αλλά και θα συντάξει 
τους πιθανούς όρους 
της σύμβασης μεταξύ 
των δύο πλευρών.

Τα παραπάνω απάντη-
σε ο δήμαρχος Καβά-
λας Θόδωρος Μου-
ριάδης όταν ρωτήθηκε 
για την αξιοποίηση του 
παλιού Νοσοκομείου 
στο πλαίσιο συνέντευ-
ξης Τύπου το πρωί της 
Τετάρτης 4 Ιανουαρίου.
Αντιδράσεις προκάλεσε 
η ανακοίνωση του δη-
μάρχου Καβάλας, Θεό-
δωρου Μουριάδη, για 
ανάθεση της διαχείρι-
σης επένδυσης στο πα-
λιό κάτω νοσοκομείο 
στην Καβάλα σε εται-
ρεία real estate στην 
Αθήνα.

Για «προεκλογικό πυ-
ροτέχνημα» κάνει λόγο 
η δημοτική σύμβουλος, 
Αναστασία Ιωσηφίδου, 
αναφερόμενη  στην 
απόφαση του δημάρ-
χου Καβάλας «να πε-

τάξει, στην κυριολεξία 
20.000€ από τον προ-
ϋπολογισμό του δήμου 
σε μια εταιρεία εξ Αθη-
νών […] υπάρχουν εξί-
σου πάρα πολύ καλές 
εταιρείες εξειδικευμέ-
νων γνώσεων στην Κα-
βάλα που θα μπορούσε 
να συζητήσει με αυτές» 
συνεχίζει η κ. Ιωσηφί-
δου.

Οργισμένη ήταν η αντί-
δραση του συμβούλου 
ακινήτων στην Καβάλα 
Φάνη Ταξίδη σε δη-
λώσεις του στο ENA 
Channel σχετικά με τις 
δηλώσεις του Δημάρ-
χου Καβάλας για την 
αξιοποίηση του Πα-
λιού Νοσοκομείου σε 
συνεργασία με εταιρία 
Real Estate από την 
Αθήνα.

Μάλιστα ο κ. Ταξίδης 
τόνισε ότι θα έπρεπε να 
γίνει κάποιος διαγωνι-
σμός καθώς όπως χα-
ρακτηριστικά ανέφερε 
το Παλιό Νοσοκομείο 
Καβάλας ανήκει στους 
Καβαλιώτες και δεν εί-
ναι “τσιφλίκι” του Δη-
μάρχου!

Γ. Εριφυλλίδης | 
Καλή Χρονιά με μια 
ακόμη αδιαφανή δι-
αδικασία από τη δι-
οίκηση Μουριάδη

Πριν από λίγες ημέρες 
ο κύριος Μουριάδης 

ανακοίνωσε στα τοπι-
κά μέσα ενημέρωσης 
ότι εταιρία real estate 
της Αθήνας θα αναλά-
βει, με αμοιβή 19.000 
ευρώ, την εύρεση 
επενδυτή για το Πα-
λιό Νοσοκομείο και τη 
σύνταξη των όρων της 
σύμβασης που ενδεχο-
μένως θα συναφθεί για 
την αξιοποίησή του.

Ασφαλώς και είμαστε 
υπέρ της άμεσης αξι-
οποίησης του Παλιού 
Νοσοκομείου προς 
όφελος της καβαλιώ-
τικης κοινωνίας. Η αξι-
οποίηση του Παλιού 
Νοσοκομείου έχει συ-
μπεριληφθεί στους πυ-
λώνες της προγραμμα-
τικής μας διακήρυξης 
και θεωρούμε ότι δεν 
υπάρχει Καβαλιώτης 
ο οποίος να μην θέλει 
να δει το Παλιό Νοσο-
κομείο να αποκτά και 
πάλι ζωή, με πολλαπλά 
οφέλη για την Καβάλα.
Ωστόσο, οι δηλώσεις 
του κυρίου Μουριά-
δη προκαλούν πολλά 
ερωτήματα:

•  Υπάρχει απόφα-
ση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την 
εν λόγω ανάθεση; 
Είναι δυνατόν οι 
δημοτικοί σύμβου-
λοι να μαθαίνουν 
για την ανάθεση 
από τα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης;

•  Έχει ενημερω-
θεί το Υπουργείο 
Οικονομικών ως 
συγκύριος του ακι-
νήτου για τα σχέδια 
του κυρίου Μου-
ριάδη;

•  Έχει αυτή η 
εταιρία real estate 
όνομα; Γιατί δεν 
μας αναφέρει ο 
κύριος Μουριάδης 
ποια είναι αυτή η 
εταιρία και με ποια 
κριτήρια επιλέχθη-
κε;

•  Γιατί επιλέχθη-
κε μία μόνο εταιρία 
real estate με απο-
κλεισμό τόσο κα-
βαλιώτικων εταιρι-
ών όσο και άλλων 
εταιριών του κλά-
δου στην Ελλάδα, 
αλλά και διεθνώς; 
Μια γκαρσονιέρα 
θέλει να νοικιάσει 
ένας ιδιώτης και 
αναθέτει την εύ-
ρεση ενοικιαστή 
σε 2 και 3 μεσίτες, 
εμείς για ένα ακί-
νητο τόσων χιλιά-
δων τετραγωνικών 
μέτρων και τέτοιας 
αξίας κάνουμε την 
ανάθεση σε μία 
μόνο εταιρία;

•  Γιατί δίνου-
με αμοιβή 19.000 
ευρώ ανεξάρτη-
τα από το εάν θα 
βρεθεί επενδυτής 
ή όχι, ενώ οι μεσί-
τες σε όλες τις χώ-
ρες του κόσμου και 

σε όλες τις εποχές 
πληρώνονται μόνο 
εάν βρεθεί ενοικια-
στής και συναφθεί 
η σχετική σύμβαση; 
Άλλη μια παγκό-
σμια πρωτοτυπία 
της διοίκησης Μου-
ριάδη

•   Ακόμη και αν 
βρει επενδυτή η εν 
λόγω εταιρία real 
estate, δεν θα γίνει 
διαγωνισμός για τη 
μίσθωση του Πα-
λιού Νοσοκομείου; 
Και τι θα συμβεί 
εάν εμφανιστούν 
και άλλοι επενδυ-
τές στον διαγωνι-
σμό και τελικά δεν 
συναφθεί η σύμβα-
ση με τον επενδυτή 
που θα φέρει η εν 
λόγω εταιρία;

•  Το γεγονός ότι 
ανατίθεται στην 
ίδια εταιρία real 
estate και η σύντα-
ξη των όρων της 
σχετικής σύμβασης 
που θα συναφθεί 
(εάν συναφθεί) με 
τον επενδυτή δεν 
υποδηλώνει αδυ-
ναμία της τεχνικής 
υπηρεσίας του Δή-
μου Καβάλας να 
συντάξει τους σχε-
τικούς όρους; 

•  Το γεγονός ότι 
η ίδια εταιρία θα 
βρει τον επενδυτή 
και θα διαμορφώ-
σει τους όρους της 
σύμβασης δεν δη-

μιουργεί συνθήκες 
αδιαφάνειας; Δεν 
θα έπρεπε η εύρε-
ση επενδυτή και η 
σύνταξη των όρων 
της σύμβασης 
(εφόσον δεν μπορεί 
να την αναλάβει η 
τεχνική υπηρεσία 
σε συνεργασία με 
τη νομική υπηρεσία 
του Δήμου Καβά-
λας) να ανατεθεί 
σε 2 διαφορετικές 
εταιρίες, ούτως 
ώστε να εξασφα-
λιστούν συνθήκες 
πλήρους διαφάνει-
ας και να εξυπηρε-
τηθούν καλύτερα 
τα συμφέροντα του 
Δήμου Καβάλας;

Η διαδικασία που μας 
περιέγραψε ο κύριος 
Μουριάδης είναι πολύ 
θολή και αρκεί μία 
μόνο λέξη για να τη 
χαρακτηρίσει: ΑΔΙΑΦΑ-
ΝΕΙΑ. Αδιαφάνεια για 
μία ακόμη φορά, αδι-
αφάνεια εν έτει 2023, 
αδιαφάνεια όταν δια-
κυβεύεται το μέλλον 
του πιο σημαντικού 
ακινήτου του Δήμου 
Καβάλας. Τα 19.000 
ευρώ που θα πετα-
χτούν από τα σπασμένα 
παράθυρα του Παλιού 
Νοσοκομείου δεν εί-
ναι μικρό πρόβλημα. Η 
αδιαφάνεια όμως είναι 
πολύ μεγαλύτερο.
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΠΛΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΤΩΡΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΕΣ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
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ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

SECURITY

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

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:

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

Συνταγή για

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

 
Διάρκεια συνταγής: 2 ώρες
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη

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

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

Όταν γίνει το κρέας, το βγάζουμε σε μία πιατέλα.

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

Τα στραγγίζουμε και πετάμε το νερό.

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

Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σερβίρουμε.

με τον Χρήστο Δελή



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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00-10:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
10:00-12:00	 Πάνος	Αμυράς
12:00-15:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
15:00-16:00	 Δημήτρης	Μάρκου
16:00-19:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
19:00-22:00	 Real	Sports
22:00-06:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
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E-SHOP & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ 1ο)

Το e-shop, δεν είναι 
απλά ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα, αλλά εί-

ναι ένα κατάστημα…. Μέσα 
από το e-shop, οι πελάτες 
θα σχηματίσουν γνώση & 
άποψη για το κατάστημά 
μας. Εάν το site που έχου-
με, είναι ξεκάθαρο, οργα-
νωμένο, γρήγορο, με ολο-
κληρωμένες πληροφορίες 
και καλά παρουσιασμένες, 
τότε είναι σίγουρο ότι έχου-
με κερδίσει τον πελάτη.

 Δεν νοείται σελίδα 
ηλεκτρονικού καταστήμα-
τος που να κάνει την ζωή 
του καταναλωτή δύσκολη. 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα 
πρέπει να είναι έτσι δια-
μορφωμένο, έτσι  ώστε το 
κατάστημα να προσελκύσει 
τον χρήστη, και να προσελ-
κύσει τον καταναλωτή.

 Όλα ξεκινούν από 
την πρώτη σελίδα, όπου θα 
πρέπει να είναι όλα ξεκά-
θαρα και απλά. Ο χρήστης  
- καταναλωτής θα πρέπει 
εύκολα να βρίσκει αυτό 
που θέλει – ψάχνει, καθώς 
και τις πληροφορίες για 
αυτό.

 Τη αναφέρουμε 
όμως και τη εννοούμε με 

τον όρο ηλεκτρονικό εμπό-
ριο;

Ο όρος ηλεκτρονικό εμπό-
ριο, καλύπτει οποιαδήπο-
τε μορφή επιχειρηματι-
κής συναλλαγής , η οποία 
εκτελείται με οποιαδήποτε 
μορφή τεχνολογίας πληρο-
φορικής. Ποια είναι όμως 
τα πλεονεκτήματα του ηλε-
κτρονικού εμπορίου;

1. Παγκόσμια πα-
ρουσία: Ο χρήστης μπο-
ρεί να έχει πρόσβαση από 
οποιαδήποτε σημείο στη γη. 
Ο χρήστης – καταναλωτής, 
δεν χρειάζεται να έχει φυ-
σική παρουσία για να πραγ-
ματοποίηση τις αγορές του.  
Ο καταναλωτής μπορεί να 
πραγματοποιήσει τις αγο-
ρές του από οποιαδήποτε 
σημείο, μέσω της ηλεκτρο-
νικής του συσκευής. Έτσι 
λοιπόν όταν αφαιρούμε 
τον όρο «παρουσία»  για 
τις αγορές του καταναλω-
τή – χρήστη, τότε η έννοια 
της αγοράς ξεπερνά την 
παραδοσιακή έννοια του 
χώρου, αφού δεν υπάρχει 
η έννοια του χρόνου και η 
γεωγραφική τοποθεσία, με 
αποτέλεσμα να μπορεί ο 
καταναλωτής – χρήστης να 
μπορεί να πραγματοποιήσει 

την παραγγελία του, και 
κατά επέκταση τις συναλ-
λαγές του, οποιαδήποτε 
στιγμή. Ως αποτέλεσμα της 
“αφαίρεσης” της φυσικής 
υπόστασης, ο ορισμός της 
αγοράς ξεπερνά την παρα-
δοσιακή έννοια του όρου 
και επεκτείνεται σε πιο ευ-
ρεία έννοια όπου ο χρόνος 
και η γεωγραφική τοποθε-
σία δεν είναι παράγοντες 
που εμποδίζουν την πραγ-
ματοποίηση των συναλλα-
γών όποια ώρα επιθυμεί ο 
καταναλωτής.  

2. Παγκόσμια εμ-
βέλεια: Μέσα από τις συ-
ναλλαγές που πραγματο-
ποιούνται, δεν υπάρχει ο 
γεωγραφικός περιορισμός. 
Η εμβέλεια του εμπορίου 
γίνεται παγκόσμια, χωρίς 
να υπάρχει ο φραγμός των 
συνόρων. Πιο συγκεκρι-
μένα, το χαρακτηριστικό 
της εμβέλειας, αναφέρεται 
στον συνολικό αριθμό των 
πελατών / χρηστών που 
μπορεί να αποκτήσει μια 
εταιρία μέσω της παρου-
σίας της στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο.

3. Αφθονία: Στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο, εί-
ναι διαθέσιμη η άμεση 
επικοινωνία ενός χρήστη / 
αγοραστή, με τον πωλητή 
μέσω ζωντανής συνομιλί-
ας. Ο καταναλωτής μπορεί 
να ενημερώνεται, μέσω 
προσωπικής επικοινωνίας 
σχετικά με ζητήματα ή προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει 
κατά τη διάρκεια της πώλη-
σης του προϊόντος. 

4. Διαδραστικότη-
τα :  Στις  παραδοσιακές 
μορφές εμπορίου ο κα-
ταναλωτής πραγματοποι-
ούσε την αγορά του και 
η αλληλεπίδραση με τον 
έμπορο τερμάτιζε και ως 
αποτέλεσμα ο έμπορος 

δεν μπορούσε να έχει κά-
ποια πληροφόρηση από 
τον πελάτη σχετικά με το 
πόσο ικανοποιημένος έμει-
νε από το προϊόν. Πλέον με 
την  εξέλιξη των τεχνολο-
γιών, η επικοινωνία μετα-
ξύ των δυο πλευρών είναι 
αμφίδρομη και μέσα από 
τη διαδραστικότητα που 
υπάρχει αναπτύσσεται μια 
συζήτηση. Αποτέλεσμα της 
ανατροφοδότησης της αμ-
φίδρομης επικοινωνίας εί-
ναι ότι ο έμπορος μπορεί να 
ενημερώνεται άμεσα από 
τον ίδιο τον χρήστη / κατα-
ναλωτή σχετικά με τη χρη-
στική εμπειρία που είχε σε 
όλα τη διάρκεια της συναλ-
λαγής. Η νέα αυτή μορφή 
επικοινωνίας παρέχει στον 
έμπορο τη δυνατότητα να 
ανακαλύπτει τα δυνατά και 
αδύναμά του σημεία και να 
τα βελτιώνει ώστε να μπο-
ρεί να προσελκύει περισσό-
τερους πελάτες και να δι-
εκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο 
στην αγορά. 

5. Πυκνότητα πλη-
ροφοριών: Με τη ραγδαία 
εξέλιξη του Διαδικτύου 
και των συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται, έχει 
αυξηθεί εκθετικά ο συνο-
λικός όγκος ποσότητας  
πληροφοριών που υπάρχει 
και είναι διαθέσιμος στους 
εμπόρους και στους κατα-
ναλωτές. Πιο συγκεκριμέ-
να, μέσα από τη χρήση των 
τεχνολογιών ηλεκτρονικού 
εμπορίου έχουμε μειωμένο 
κόστος και αύξηση της ποι-
ότητας των πληροφοριών.  
Ένας ορθολογικός κατανα-
λωτής θέλει να πραγματο-
ποιήσει την καλύτερη αγο-
ρά με το μικρότερο δυνατό 
κόστος. Μέσα από την πυ-
κνότητα των πληροφοριών 
μπορεί να ενημερώνεται 
για τις τιμές των προϊόντων 
που αγοράζει. Οι έμποροι 
μπορούν να ομαδοποιή-

σουν τους αγοραστές τους, 
να αντιστοιχήσουν ποιες 
ομάδες αγοραστών είναι 
διατεθειμένες να δαπανή-
σουν συγκεκριμένο χρημα-
τικό ποσό για ένα προϊόν 
και να τα διαθέτουν ανάλο-
γα.  

6. Εξατομίκευση : 
Στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
ο χρήστης-καταναλωτής 
έρχεται στο επίκεντρο και 
του παρέχονται πληροφο-
ρίες με κεντρικό άξονα τις 
μεμονωμένες προτιμήσεις 
του. Μέσα από την εξατο-
μίκευση οι έμποροι μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν 
εξατομικευμένα μηνύματα 
που αναφέρονται συγκε-
κριμένα σε κάθε χρήστη 
ξεχωριστά. Αυτά τα μηνύ-
ματα μπορεί να σχετίζονται 
με συστάσεις για προϊόντα 
που αναμένεται να ενδι-
αφέρουν τον χρήστη και 
μπορεί να σχετίζονται και 
με το ιστορικό παλαιότε-
ρων αγορών που είχε αυ-
τός πραγματοποιήσει.  Η 
ανάλυση χαρακτηριστικών 
συμπεριφοράς των χρη-
στών μέσα στις εφαρμογές, 
είναι αυτή που τροφοδοτεί 
την εξατομίκευση και προ-
σαρμογή των μηνυμάτων, 
προϊόντων και υπηρεσιών. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά 
αφορούν τις προτιμήσεις 
κάθε αγοραστή ξεχωριστά, 
το ιστορικό των περιηγή-
σεων και συναλλαγών του 
και γενικά άλλα ατομικά 
μοναδικά χαρακτηριστικά 
κάθε καταναλωτή τα οποία 
όμως συνδυάζονται με τις 
προτιμήσεις αγοραστών 
που φαίνεται να συμπερι-
φέρονται παρόμοια. 

7. Κοινωνική τε-
χνολογία: Στους χρήστες 
είναι εύκολη η διαμοίρα-
ση  περιεχομένου (κείμενο, 
ήχος, εικόνες, βίντεο κλπ.) 
μέσω των τεχνολογιών του 

διαδικτύου. Αποτέλεσμα 
είναι η τεχνολογία να έρ-
χεται κοντά στους χρήστες 
και τις ανάγκες τους, και να 
αποκτά κοινωνικό χαρακτή-
ρα με την ενδυνάμωση της 
κοινωνικότητας. μέσα από 
την ύπαρξη των κοινωνι-
κών δικτύων. Η μονόδρομη 
επικοινωνία σημαίνει ότι 
υπάρχει μια συγκεκριμένη 
ομάδα που δημιουργεί, δι-
ανέμει και διαχειρίζεται το 
περιεχόμενο.  Το μοντέλο 
της αμφίδρομης επικοινω-
νίας  αναφέρεται στη δη-
μιουργία και διαμοίραση 
μαζικού περιεχομένου από 
τους ίδιους τους χρήστες. 
Το επίπεδο αλληλεπίδρα-
σης που υπάρχει μεταξύ 
των χρηστών είναι υψηλό. 
Οι χρήστες οργανώνονται 
σε δομές κοινωνι-κ ώ ν 
δικτύων και μέσω αυ-τ ώ ν 
μοιράζονται με το δίκτυο 
των «φίλων» τους το πε-
ριεχόμενο ενδιαφέροντός 
τους.

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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Προβληματίζουν υγρασία και θερμοκρασία, ενίσχυση 
για γλοιοσπόριο της ελιάς;

Συναγερμός έχει σημά-
νει στους παραγωγούς 
δενδρωδών καλλιερ-
γειών της χώρας, από 
τα τερτίπια του καιρού, 
που θυμίζει χειμώνα 
μόνο στο ημερολόγιο. Οι 
ασυνήθιστα υψηλές για 
την εποχή θερμοκρασί-
ες έχουν στερήσει ώρες 
ψύχους στα περισσό-
τερα είδη δέντρων και 
εκφράζονται φόβοι ότι 
ίσως να «ναρκοθετηθεί» 
η ομαλή ανθοφορία την 
άνοιξη, ενώ ανησυχία 
προκαλείται και λόγω 
των υψηλών υγρασιών.

«Είναι πολύ ζεστός ο χει-
μώνας φέτος και αν δεν 
πέσει η θερμοκρασία, καή-
καμε. Ειδικά οι υπερπρώι-
μες ποικιλίες στα ροδάκι-
να και βερίκοκα, αλλά και 
καλλιέργειες όπως είναι 
τα κορόμηλα ή τα αμύγδα-
λα, που δεν έχουν ανάγκη 
από πολλές ώρες ψύχους, 
είναι πιθανό να ξεγελα-
στούν τα δέντρα και να 

ανθίσουν. Οπότε εάν αρ-
γότερα το Φεβρουάριο ή 
την άνοιξη έχουμε χαμη-
λές θερμοκρασίες και πα-
γετούς, η καταστροφή θα 
είναι πολύ μεγάλη», εξηγεί 
η ερευνήτρια του Τμήματος 
Φυλλοβόλων και Οπωρο-
φόρων Δέντρων Νάουσας, 
Παυλίνα Δρογούδη, τονί-
ζοντας πως ανάλογα με 
την καλλιέργεια, πρέπει να 
συγκεντρώνει κάθε χρόνο 
κάποιες ώρες ψύχους με 
θερμοκρασίες από 0 έως 
7,2 βαθμών Κελσίου.

Μεγάλο κίνδυνο φαίνε-
ται να αντιμετωπίζει από 
την καλοκαιρία μέσα στην 
καρδιά του χειμώνα η ελιά. 
«Ίσως όχι τόσο η Κορωνέ-
ικη, η οποία ευδοκιμεί και 
σε θερμά κλίματα, αλλά σί-
γουρα ποικιλίες όπως είναι 
η χονδροελιά της Χαλκιδι-
κής θα έχουν προβλήματα», 
αναφέρει από την πλευρά 
του ο καθηγητής του ΑΠΘ 
και επικεφαλής στο εργα-
στήριο της δενδροκομίας, 

Αθανάσιος Μολασιώτης, 
εκφράζοντας την εκτίμηση 
πως ήδη για στη συγκεκρι-
μένη ποικιλία ελιάς έχουν 
χαθεί τουλάχιστον 30% 
των ωρών ψύχους που έχει 
ανάγκη το δέντρο για να 
μην εμφανίσει δυσλειτουρ-
γίες που θα έχουν αντίκτυ-
πο στην καρποφορία του». 
Τόνισε βέβαια ότι «πολλές 
φορές ο καιρός γυρίζει Φε-
βρουάριο και Μάρτιο και εν 
τέλει αναπληρώνουν τα δέ-
ντρα τις ώρες ψύχους που 
χρειάζονται».

Απειλή μυκητολογικών 
προσβολών από την υγρα-
σία

Ένας ακόμη λόγος που 
ανησυχεί τους παραγω-
γούς του νομού, έχει να 
κάνει με τη μεγάλη υγρασία 
που πέφτει το τελευταίο 
χρονικό διάστημα και στη 
Χαλκιδική. «Καθημερινά, 
ιδίως σε σημεία με χαμηλό 
υψόμετρο και κτήματα που 
δεν τα βλέπει πολύ ο ήλιος 

και δεν αερίζονται σωστά, 
η υγρασία το πρωί είναι 
τόσο υψηλή που νομίζεις 
πως έχει βρέξει. Αυτό που 
φοβόμαστε είναι ο κίνδυ-
νος να έχουμε διάφορες 
μυκητολογικές προσβολές 
και να χαθεί μέρος της πα-
ραγωγής. Ευχόμαστε να 
μην έχει γίνει ήδη ζημιά. Θα 
γνωρίζουμε στα σίγουρα 
προς το τέλος Ιανουαρίου 
ή στις αρχές του Φεβρουα-
ρίου», επισημαίνει, σχετικά, 
ο πρόεδρος του Ελαιοκο-
μικού Συνεταιρισμού Καλυ-
βών Χαλκιδικής, Θανάσης 
Χαλάτης

Ήδη, πάντως, πολλοί ελαι-
οπαραγωγοί του νομού 
έχουν προχωρήσει σε 3 
ακόμη και 4 προληπτικές 
φυτοπροστατευτικές επεμ-
βάσεις αυτή την εποχή, 
γιατί αν προκύψει η προ-
σβολή θα είναι πλέον αργά. 
«Πέρα από την αύξηση του 
ήδη πολύ υψηλού κόστους 
παραγωγής, που φέρνουν 
τα πρόσθετα ψεκάσματα, 
μπορεί να πάει στράφι ολό-
κληρη η χρονιά», τονίζει ο 
κ. Χαλάτης, υπενθυμίζοντας 
πως στη Χαλκιδική καλλιερ-
γούνται πάνω από 350.000 
στρέμματα, με περίπου 7,5-
8 εκατομμύρια δέντρα.

Αποζημιώσεις ζητά ο Αρα-
χωβίτης

Εν τω μεταξύ, σε ανακοί-
νωση του τομεάρχη αγρο-
τικών του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου 
Αραχωβίτη, γίνεται λόγος 
για ενίσχυση των ελαιοπα-
ραγωγών εξαιτίας τις υπο-

βάθμισης και της απώλειας 
της παραγωγής τους από 
το γλοιοσπόριο, το οποίο 
ειδικά στη Μεσσηνία, την 
εκλογική περιφέρεια του 
πρώην υπουργού, βρίσκε-
ται σε έξαρση το τελευ-
ταίο διάστημα εξαιτίας των 
υψηλών θερμοκρασιών και 
της υγρασίας.

Αναλυτικά ο κ. Αραχωβίτης 
αναφέρει:

«Οι ασυνήθιστα υψηλές 
θερμοκρασίες, η παρατε-
ταμένη ανομβρία, η έντονη 
υγρασία που επικρατούν 
και η σχετική αποτυχία του 
προγράμματος δακοκτο-
νίας, λόγω της αβλεψίας 
της Κυβέρνησης να προ-
μηθευτεί ευρύτερη γκάμα 
φαρμάκων τη φετινή περί-
οδο συγκομιδής της ελιάς, 
έρχονται να υπενθυμίσουν 
την κλιματική κρίση που 
επελαύνει και να ανατρέ-
ψουν τις προβλέψεις  για 
μια καλή ελαιοκομική χρο-
νιά, με ιδιαίτερα υψηλές 
τιμές στο λάδι και την ελιά.

Το γλοιοσπόριο, ευνοούμε-
νο από τις παραπάνω συν-
θήκες και από την καθυστέ-
ρηση στη συγκομιδή, που 
οφείλεται στην έλλειψη ερ-
γατικών χεριών, λόγω των 
χειρισμών και των ιδεολη-
πτικών εμμονών της Κυ-
βέρνησης, προσβάλλει τις  
αμάζευτες ελιές σε αρκετές 
περιοχές τόσο της Πελο-
ποννήσου (Μεσσηνία και 
Λακωνία), της Κρήτης αλλά 
και της Αιτωλοακαρνανί-
ας. Αναφορές μιλούν ακό-

μη και για ελιές που έχουν 
ήδη μουμιοποιηθεί, ενώ η 
ποιότητα του παραγόμενου 
ελαιολάδου υποβαθμίζεται 
όσο προχωρά η συγκομιδή 
και αυξάνεται η προσβολή.

Είναι αποκλειστική ευθύ-
νη του ΥπΑΑΤ ν' αναλάβει 
τις σχετικές πρωτοβουλίες 
ώστε να εκτιμηθεί έγκαι-
ρα το μέγεθος της ζημιάς 
από το γλοιοσπόριο και να 
ενεργοποιηθούν τα κατάλ-
ληλα εναλλακτικά χρημα-
τοδοτικά εργαλεία, εθνικά 
ή ευρωπαϊκά, για να καλυ-
φθεί η οικονομική ζημιά.

Υπενθυμίζουμε στην πολιτι-
κή ηγεσία ότι οι παραγωγοί 
προσέβλεπαν ακριβώς στην 
ικανοποιητική ποιότητα λα-
διού και την αντίστοιχη τιμή 
για να ορθοποδήσουν από 
την οικονομική κατάρρευ-
ση, στην οποία οδηγούνται, 
χάρις στις ανεπαρκείς και 
αναποτελεσματικές επιλο-
γές της Κυβέρνησης για τον 
έλεγχο της ακρίβειας και 
την εκτόξευση του κόστους 
παραγωγής. Την καλούμε 
να μην οδηγήσει σε οικονο-
μική εξόντωση τους ελαι-
οπαραγωγούς, και έστω 
αυτή τη φορά, να δράσει 
άμεσα και αποτελεσματικά 
προκειμένου να εκτιμηθεί 
και να καλυφθεί σωστά και 
δίκαια η ζημιά των παρα-
γωγών από το γλοιοσπό-
ριο».

Λεωνίδας Λιάμης
Agronews

Κανόνας για όλες τις συνδεδεμένες του 2023 τα 
παραστατικά, έξτρα προϋποθέσεις για πριμ σε 
ζωοτροφές, όσπρια
Η υποχρέωση παράδο-
σης τιμολογίων πώλη-
σης στις ζωοτροφές, η 
ελάχιστη παράδοση κι-
λών ανά στρέμμα στα 
όσπρια και τα τιμολόγια 
για σπόρους στο κα-
λαμπόκι, είναι κάποιες 
από τις νέες προϋποθέ-
σεις που εισάγονται για 
τις φετινές συνδεδεμέ-
νες ενισχύσεις φυτικής 
παραγωγής.

Τα παραπάνω αναφέρο-
νται στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΑΠ, ωστόσο μένουν 
ακόμη οι εφαρμοστικές 
αποφάσεις οι οποίες θα ξε-
διαλύνουν το τοπίο ενόψει 
και των δηλώσεων ΟΣΔΕ 
της άνοιξης. Ενδεικτική εί-
ναι η ανακοίνωση της ΕΘΕ-
ΑΣ που καλεί τα μέλη της 
στην περίπτωση των πορ-
τοκαλιών για χυμοποίηση 
«να πράξουν ακριβώς ό,τι 
έκαναν και την προηγούμε-
νη περίοδο όσον αφορά τις 
διαδικασίες και τα παρα-
στατικά παράδοσης», μέχρι 
το υπουργείο να εκδώ-
σει άμεσα τις αντίστοιχες 
εφαρμοστικές αποφάσεις

Γενικότερα οι υποχρεώσεις 
για τις συνδεδεμένες στη 
φυτική παραγωγή (βλ. πί-
νακα) φαίνεται να είναι οι 
εξής με βάση το κείμενο 
της νέας ΚΑΠ:

Κριθάρι, Σιτάρι, Μαλακός 
Σίτος: Απαιτείται πιστοποι-
ημένος σπόρος 18 κιλών το 
στρέμμα και η προσκόμιση 
ετικέτας («καρτελάκι») και 
του πρωτότυπου τιμολογί-
ου πώλησης.

Καλαμπόκι: Απαιτούνται 
τιμολόγια αγοράς για του-
λάχιστον 2,5 κιλά σπόρου 
ανά στρέμμα και η προ-
σκόμιση τιμολογίου αγοράς 
ή πώλησης του προϊόντος 
σε μεταποιητική μονάδα. 
Δεν απαιτείται η προσκόμι-
ση τιμολογίου αγοράς ή 
πώλησης για το μέρος της 
ζωοτροφής που προορίζε-
ται για τα ζώα της εκμετάλ-
λευσής τους, το οποίο θα 
υπολογίζεται σε συνάρτηση 
με τον αριθμό, το είδος και 
τις διατροφικές απαιτήσεις 
εκάστου ζώου σε καρπό 
αραβοσίτου.

Ρύζι: Να παραδίδουν οι 
παραγωγοί κατ’ ελάχιστο 
4 τόνους προϊόντος ανά 
εκτάριο επιλέξιμης έκτασης 
και να προσκομίζουν δελτίο 
αποστολής και τιμολόγιο 
αγοράς του προϊόντος.

Βιομηχανική τομάτα: Χορή-
γηση υπό την προϋπόθεση 
στάγδην άρδευσης στην 
εκμετάλλευση.

Όσπρια: Εισάγονται για 
πρώτη φορά απαιτήσεις 
ελάχιστης παράδοσης: Ρε-
βύθι 70 κιλά, φακές 40 
κιλά, φασόλια μέτρια και 
χονδρά 100 κιλά, φασό-
λια γίγαντες και ελέφαντες 
150 κιλά/στρμ.

Μήλα: Δικαιούχοι της συν-
δεδεμένης ενίσχυσης για 
τα μήλα είναι οι ενεργοί 
γεωργοί που καλλιεργούν 
σε επιλέξιμες εκτάσεις των 
περιοχών πιστοποιημέ-
νης καλλιέργειας (δηλαδή 
των περιοχών στις οποίες 
καλλιεργούνται τα: «Μήλα 
Ζαγοράς Πηλίου ΠΟΠ», τα 
«Μήλα Ντελίσιους Πιλα-
φά Τριπόλεως ΠΟΠ», το 

«Μήλο Καστοριάς ΠΓΕ» και 
το «Φιρίκι Πηλίου ΠΟΠ»).

Ψυχανθή και μηδική:  Προ-
ϋπόθεση για τη χορήγηση 
της ενίσχυσης, είναι η προ-
σκόμιση τιμολογίου αγοράς 
ή πώλησης του προϊόντος, 
για το μέρος της παραγόμε-
νης ποσότητας πρωτεϊνού-
χων σανοδοτικών ψυχαν-
θών που παραδίδεται σε 

μεταποιητική μονάδα ή σε 
έμπορο/αγοραστή του προ-
ϊόντος.

Το 2025 το ζωικό πριμ 
μόνο με... συμβουλευτική

Για τις συνδεδεμένες ενι-
σχύσεις στη ζωική παραγω-
γή, κριτήριο επιλεξιμότητας 
θα είναι η συμμετοχή των 
δικαιούχων σε πρόγραμμα 

παροχής συμβουλευτικής 
υποστήριξης (AKIS), μετά 
την 1/1/2025 πλέον των 
επιμέρους προϋποθέσεων 
για αιγοπρόβατα και βοο-
ειδή.

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

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

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

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

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

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

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

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

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

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

Κωδικός: 351001-28
___________________

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

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

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

Κωδικός: 351001-11
___________________

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

Κωδικός: 351001-2038
___________________

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

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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

Κωδικός: 351001-14
___________________

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

Κωδικός: 351001-10
___________________

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

Κωδικός: 351001-9
___________________

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

Κωδικός: 351001-34
___________________

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

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

___________________

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

Κωδικός:  351001-35
 ____________________

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

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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Νεκρός 80χρονος στον Πέπλο που έπεσε σε φρεάτιο
Του Σαββάτου 7/1/2023 
ένας 80χρονος άνδρας, 
έχασε τη ζωή του στον οι-
κισμό του Πέπλου των Φε-
ρών όταν έπεσε μέσα σε 
φρεάτιο.

Όταν το περιστατικό έγινε 
αντιληπτό από κάτοικο της 
περιοχής, ειδοποιήθηκε το 
ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυ-
ροσβεστική για τον απε-
γκλωβισμό του από το στε-
νό φρεάτιο, στο οποίο είχε 
σφηνώσει, όμως ήταν ήδη 
αργά καθώς ο ηλικιωμένος 
άνδρας είχε αφήσει την τε-
λευταία του πνοή.

Στο κενό βρέθηκε ένας αλ-
λοδαπός άνδρας το Σάββα-
το (07/01) στην Ξάνθη, που 
φαίνεται πως έπεσε από 
τον 4ο όροφο μπαλκονιού, 
σε γνωστό ξενοδοχείο της 
πόλης.

Για το συμβάν ενημερώθη-
κε η Αστυνομία αλλά και η 
Πυροσβεστική, με τις Αρχές 
να διερευνούν την υπόθε-
ση, ενώ στο σημείο κλήθη-
κε και έσπευσε ασθενοφό-
ρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο 
Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης 
εσπευσμένα με βαριά τραύ-
ματα και εισήχθη στη χει-
ρουργική κλινική. 

Η υπόθεση διερευνάται 
αρμοδίως. Οι πρώτες πλη-
ροφορίες κάνουν λόγο για 
απόπειρα αυτοκτονίας. 

Σοκ στην Ξάνθη – Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Ένα ακόμη τροχαίο ατύ-
χημα καταγράφεται στην 
ορεινή Ξάνθη, με τους οδη-
γούς μάλιστα να επισημαί-
νουν για πολλοστή φορά 
την επικινδυνότητα που 
παρουσιάζει το οδόστρω-
μα, το οποίο κατά τους χει-
μερινούς μήνες σε αρκετά 
σημεία μάλιστα θυμίζει… 
παγοδρόμιο.

Το ατύχημα σημειώθηκε το 
πρωί του Σαββάτου (07/01) 
στο δρόμο από τη Σμίνθη 
προς το 8ο χλμ, ενώ όπως 
φαίνεται και στο φωτογρα-

φικό υλικό που εξασφάλισε 
το XanthiNea.gr δύο ΙΧ αυ-
τοκίνητα εξετράπησαν της 
πορείας τους και αναπο-
δογύρισαν στην άκρη του 
δρόμου. 

Ευτυχώς παρά τη σφοδρό-
τητα του ατυχήματος και τις 
σοβαρές υλικές ζημιές που 
υπέστησαν τα οχήματα, δεν 
υπήρξαν σοβαροί τραυμα-
τισμοί, παρά μόνο ελαφριά 
τραύματα.

Ωστόσο το ατύχημα έφερε 
στο προσκήνιο για μια ακό-

μη φορά το ζήτημα της επι-
κινδυνότητας του ορεινού 
οδικού δικτύου, καθώς το 
πρόβλημα δεν αφορά μόνο 
το σημείο στο οποίο ση-
μειώθηκε το ατύχημα του 
Σαββάτου αλλά επεκτείνε-
ται ευρύτερα στην ορεινή 
ζώνη, με τους κατοίκους να 
ζητούν επιτακτική την ανα-
ζήτηση λύσεων ώστε να 
αποτραπούν νέα ατυχήμα-
τα πριν φυσικά θρηνήσουμε 
– ξανά – θύματα.

Νέο σοβαρό τροχαίο στην ορεινή Ξάνθη με εκτροπή αυτοκινήτων
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Ανακοινώθηκε η από-
κτηση του 23χρονου επι-
θετικού που έχει αγωνι-
στεί σε αρκετές ομάδες 
της Γ’ Εθνικής καθώς και 
στις μικρές κατηγορίες 
της Αγγλίας

ΟΠαναγιώτης Κατσαμά-
γκας είναι το νέο πρό-
σωπο στην ομάδα της 
Καβάλας, που θα την 
ενισχύσει στην γραμμή 

της επίθεσης. Η επίση-
μη ανακοίνωση του ΑΟ 
Καβάλα αναφέρει τη μέ-
χρι στιγμής πορεία του 
23χρονου επιθετικού, 
που εκτός των άλλων 
έχει αγωνιστεί και στις 
μικρές κατηγορίες της 
Αγγλίας.
Επίσης στην ίδια ανακοί-
νωση ευχαριστεί τις εται-
ρίες SOLARIUS και ΤΑΡΩ 

που τις χαρακτηρίζει ση-
μαντικούς αρωγούς της 
φετινής προσπάθειας.

Η ανακοίνωση της ομά-
δας αναφέρει:
«Η διοικούσα επιτροπή 
του ΑΟ Καβάλα ανακοι-
νώνει την απόκτηση του 
ποδοσφαιριστή Πανα-
γιώτη Κατσαμάγκα.
Ο Κατσαμάγκας, είναι 23 
ετών και αγωνίζεται ως 
επιθετικός. Τα τελευταία 
χρόνια έχει αγωνιστεί 
στο πρωτάθλημα της Γ’ 
Εθνικής με τις φανέλες 
των, Αετού Μακρυχωρί-
ου, Δόξα Δράμας και Πι-
ερικό ενώ για δυο χρόνια 
έχει αγωνιστεί σε μικρές 
κατηγορίες της Αγγλίας 
με τις, Harrogate Town, 
Ossett United και Blyth 
Spartans.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ 

από καρδιάς στον πολυ-
εθνικό όμιλο εταιρειών 
SOLARIUS και την κα-
τασκευαστική εταιρεία 
TAΡΩ του κ. Τρικίδη 
Τάκη, τους 2 πιο σημα-
ντικούς αρωγούς της φε-
τινής μας προσπάθειας, 
για την πολύτιμη στήρι-
ξη τους. Είναι μεγάλη η 
χαρά μας που τους έχου-
με συνοδοιπόρους και 
στηρίζουν όχι μόνο την 
ομάδα αλλά και τη νεο-
λαία μας, με όραμα και 
όρεξη για την ανάπτυξη 
του αθλητισμού. Ο ΑΟ 
Καβάλα είναι η ομάδα 
της πόλης μας, φέρει το 
όνομα της και χωρίς την 
στήριξη του φίλαθλου 
κόσμου, των τοπικών 
επιχειρήσεων/φορέων 
και των 2 αυτών εταιρει-
ών δεν θα μπορούσαμε 
να πάμε μακριά. Μόνο 

όλοι μαζί ενωμένοι σαν 
μια γροθιά μπορούμε να 
ξανακάνουμε αυτή την 
ομάδα μεγάλη.

Όλοι μαζί μπορούμε!

Καλή χρονιά με υγεία και 
& ευημερία!»

ΑΟ Καβάλα 
Νέο πρόσωπο ο Παναγιώτης Κατσαμάγκας

Σ’ ένα χορταστικό παι-
χνίδι με πολλά γκολ και 
φάσεις η Καβάλα ήταν 
ανώτερη από τον Αγρο-
τικό Αστέρα και ξεκίνησε 
με νίκη το 2023 – Χατ – 
τρικ από τον Καρακώστα

Με εμφατικό τρόπο επέ-
στρεψε στις νίκες η ομά-
δα της Καβάλας επικρα-

τώντας το απόγευμα της 
Κυριακής 8/1 στο «Ανθή 
Καραγιάννη» με 4-2. Το 
συγκρότημα του Γιώργου 
Αγγελίδη ήταν ανώτερο 
του Αγροτικού Αστέρα, 
ο οποίος έπαιξε ανοιχτά 
και διεκδίκησε μέχρι και 
τα μέσα του 2ου μέρους 
ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο ΑΟΚ κατάφερε δύο 
φορές να προηγηθεί στο 
σκορ, ωστόσο οι φιλο-
ξενούμενοι απάντησαν 
ισάριθμες φορές. Το 
καθοριστικό σημείο της 
αναμέτρησης πάντως 
ήταν το γεγονός ότι η 
Καβάλα μπόρεσε να πά-
ρει αμέσως και πάλι το 
προβάδισμα στις αρχές 
της επανάληψης, όταν 
στο 52’ έγινε το 2-2. 
Απ’ την Καβάλα ο σκό-
ρερ Καρακώστας με τα 3 
γκολ ξεχώρισε, ενώ πολύ 
καλός ήταν ο Δημητρα-
κούδης και ο Βαφείαδης.

Φάσεις και γκολ

– Μόλις στο 7ο λεπτό, 
μετά από κόρνερ του 
Ιορδανίδη, ο Καρακώ-
στας μέσα από την περι-
οχή έσπρωξε την μπάλα 

στα δίχτυα κάνοντας το 
1-0.
-Ο Αγροτικός απάντησε 
3 λεπτά αργότερα, όταν 
μετά από ολιγωρία της 
άμυνας ο Τσολάκης βγή-
κε μόνος του με τον Στα-
θάκη και έγραψα εύκολα 
το 1-1.
-Στο 20’ παράλληλη σέ-
ντρα του Δημητρακούδη, 
αλλά οι Καρακώστας δεν 
πρόλαβαν την μπάλα. 
Ότι δεν πέτυχε όμως σ’ 
εκείνο το λεπτό το πέ-
τυχε 2 λεπτά αργότερα, 
μετά από νέα σέντρα και 
προβολή του Καρακώστα  
που έκανε το 2-1.
-Στο 45’ αντεπίθεση του 
Αστέρα και σουτ του Λε-
σάι από το ύψος της πε-
ριοχής που φεύγει άουτ, 
ενώ στο 51’ ο Ζήση με 
δυνατό γυριστό σουτ 
μετά από κόρνερ ισοφα-

ρίζει σε 2-2, που πανη-
γύρισε προκλητικά μπρο-
στά στην εξέδρα.
– Η χαρά του όμως δεν 
κράτησε πολύ μιας και 
στο αμέσως επόμενο 
λεπτό ο ΑΟΚ παίρνει 
και πάλι το προβάδισμα, 
όταν μετά από δυνατό 
σουτ του Σαλπιγγίδη, ο 
τερματοφύλακας απέ-
κρουσε ασταθώς και ο 
Καρακώστας που πήρε 
το «ριμπάουντ» έκανε 
από κοντά το 3-2!
– Στο 78’ ο ΑΟΚ κάνει 
το 4-2 με ωραίο δυνατό 
σουτ του Ιορδανίδη μέσα 
από την περιοχή ύστερα 
από πάσα του Ρουμπιέ! 
Στη συνέχεια η ομάδα 
έχασε αρκετές ευκαιρίες 
με τον Ρουμπιέ και στο 
τέλος με τον νεοαποκτη-
θέντα Κατσαμάγκα.

Οι Συνθέσεις:

ΑΟ Καβάλα: Σταθάκης, 
Δημητρακούδης (73’ Γε-
ρογιάννης), Μπατσαράς 
(82’ Μαγκαφίνης), Βασι-
λόπουλος, Μπιμπισίδης, 
Καζαντζίδης, Σαλπιγγί-
δης (58’ Μπαρέττας), 
Βαφειάδης, Ρουμπιές, 
Ιορδανίδης (82’ Κατσέ-
της), Καρακώστας (73’ 
Κατσαμάγκας).

Αγρ. Αστέρας: Ψωμιά-
δης, Φωτεινίδης, Νιαζή-
φογλου, Αιχμαλωτίδης, 
Θεοδωρίδης, Περιτς (67’ 
Κωτσούλας), Τσολάκης 
(67’ Νίκος), Λεσάι (82’ 
Καλεμκερίδης), Ζήση, 
Ζουλούμης (89’ Βασί-
λας), Φασουλάκος.

Γ’ Εθνική 
«Αστέρας» ο ΑΟΚ, 4-2 τον Αγροτικό

Ισόπαλο με σκορ 1-1 
έληξε το ντέρμπι του 
Ορφανίου με το Νέστο, 
ενώ ο Βύρωνας «έπεσε» 
στα τελευταία λεπτά του 
αγώνα με τον Πανδρα-
μαϊκό

Δεν ανέδειξε νικητή το 
ντέρμπι της Καβάλας που 

πραγματοποιήθηκε στο 
Ορφάνι ανάμεσα στον 
τοπικό Μέγα Αλέξανδρο 
και το Νέστο. Οι δύο 
ομάδες πέτυχαν από ένα 
τέρμα και μοιράστηκαν 
από έναν βαθμό, με τους 
γηπεδούχους να έχουν 
την πρωτοβουλία και 3 

καλές ευκαιρίες για να 
πετύχουν ακόμα ένα τέρ-
μα, αλλά και το αριθμητι-
κό πλεονέκτημα μετά την 
αποβολή του νεοαπο-
κτηθέντα Γκατζολάρι. Ο 
«Μέγας» άνοιξε το σκορ 
στο 4ο λεπτό του αγώ-
να με κεφαλιά του Αν-
δρεανίδη μετά εκτέλεση 
κόρνερ, ενώ το 1-1 για 
το Νέστο έκανε ο Σκαθα-
ρούδης στο 33ο λεπτό.
Όσον αφορά τον Βύρω-
να, στάθηκε εξαιρετικά 
στη δυνατή έδρα του 
Πανδραμαϊκό και κρα-
τούσε το μηδέν στην 
εστία του μέχρι και 15 λε-
πτά πριν από τη συμπλή-
ρωση του 90λεπτου. Στο 

76ο λεπτό όμως ο Παυ-
λίδης έκανε το 1-0 για 
τους γηπεδούχους και ο 
ίδιος παίκτης 10 λεπτά 
αργότερα διαμόρφωσε 
το τελικό 2-0.
Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα των αγώνων της 
9ης αγωνιστικής καθώς 
και η βαθμολογία και 
η επόμενη αγωνιστική 
έχουν ως εξής:
Απόλλων Παραλιμνίου – 
Ορφέας Ξάνθης 5-1
ΜΑ Ορφανίου – Νέστος 
Χρυσούπολης 1-1
Πανδραμαϊκός – Βύρων 
Καβάλας 2-0
Ν. Μηχανιώνα – Αλεξαν-
δρούπολη 2-0
Θερμαϊκός Θέρμης – 

Δόξα Δράμας 0-2
Καβάλα – Αγροτικός 
Αστέρας 4-2
Άρης Αβάτου – Καμπανι-
ακός 0-2
Ρεπό ο Πανθρακικός

Η Βαθμολογία
1. Καμπανιακός 23 (15-

2)
2. Πανδραμαϊκός 19 

(16-4) *
3. ΑΟ Καβάλα 17 (20-

6) *
4. Απόλλων Παραλιμνί-

ου 16 (20-9) *
5. Δόξα Δράμας 16 

(12-7)*
6. Ν. Μηχανιώνα 16 

(11-6) *
7. Πανθρακικός 15 (16-

13) *
8. Θερμαϊκός Θέρμης 

13 (6-7)
9. Βύρων Καβάλας 12 

(12-12)
10. Ορφέας Ξάνθης 11 

(10-14)
11. Άρης Αβάτου 9 (8-

11)*
12. Αγρ. Αστέρας 7 (9-

11)
13. Αλεξανδρούπολη 1 

(3-21)
14. Νέστος Χρυσούπο-

λης 1 (5-18) *
15. ΜΑ Ορφανίου 1 (5-

27) *

*Έχουν κάνει ρεπό.

Γ’ Εθνική – 1ος Όμιλος 
«Χ»ωρίς νικητή το ντέρμπι της Καβάλας
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Παρθενική επιτυχία 
στο φετινό πρωτάθλη-
μα της Elite League, 
στην πρώτη εμφάνιση 
του Τζόνσον σ’ ένα 
συναρπαστικό παιχνί-
δι – Εξαιρετικοί ο νεα-
ρός Μπόζης και ο «κυ-
ρίαρχος των αιθέρων» 
Γουέμπστερ

Με μια τεράστια νίκη, 
που έκανε αίσθηση στο 
πρωτάθλημα της Basket 
League, υποδέχτηκε το 

2023 η ομάδα μπάσκετ 
της Καβάλας BC! Το συ-
γκρότημα του Νίκου Πε-
νταζίδη επικράτησε με 
91-88 του Ηρακλή Θεσ-
σαλονίκης, ύστερα απ’ 
ένα συναρπαστικό παι-
χνίδι που κρίθηκε στην 
κυριολεξία στο τελευταίο 
σουτ και πανηγύρισε 
έξαλλα την κατάκτηση 
του πρώτου ροζ φύλλου 
αγώνα της φετινής διορ-
γάνωσης!

Τζόνσον, Μπόζης και 
Γουέμπστερ…
Όπως αποδείχτηκε, η αλ-
λαγή των Αμερικάνων και 
η παρουσία του Antwain 
Johnson αποδείχτηκε κα-
ταλυτική για την Ένωση, 
μιας και έδωσε μια δι-
αφορετική εικόνα στην 
ομάδα! Ο νεοαποκτηθείς 
παίκτης ήταν αυτό που 
έψαχνε η Καβάλα, δη-
λαδή ένας παίκτης πάνω 
στον οποίο θα μπορού-
σε να βασιστεί κυρίως 
στην επίθεση. Πέτυχε 
συνολικά 26 πόντους, 
αλλά «απελευθέρωσε» 
και τους συμπαίκτες του, 
ορισμένοι από τους οποί-
ους έκαναν το καλύτερο 
τους φετινό παιχνίδι, 
όπως ο νεαρός Μπόζης 
που σημείωσε 18 πό-
ντους με 6/7 δίποντα και 
ειδικά στο τέλος όταν η 
μπάλα… «έκαιγε», αλλά 

και ο «κυρίαρχος των αι-
θέρων» Γουέμπστερ που 
έβαλε 15 πόντους με 
5/5, κατέβασε 17 ριμπά-
ουντ και είχε βαθμολογία 
32 στο rankging!!!

Ο αγώνας
Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι 
από την αρχή, με καμία 
ομάδα να μην μπορεί 
να ξεφύγει με περισσό-
τερους από 5 πόντους. 
Η Καβάλα είχε το προ-
βάδισμα στο 1ο ημίχρο-
νο και ο Ηρακλής, που 
είχε την συμπαράσταση 
200 φίλων του, έφερε 
το ματς στα ίσα στις αρ-
χές του 3ου δεκαλέπτου! 
Πρωταγωνιστής των φι-
λοξενούμενων ήταν ο 
Παπαρέγκας έβαλε 35 
πόντους (αλλά αστόχησε 
στο τελευταίο καθορι-
στικό σουτ). Όσο για την 
Ένωση, εκτός των προα-

ναφερόμενων, ο Πουλια-
νίτης ήταν εξαιρετικός, 
όπως και ο Τσέλλος, ενώ 
ο Απαζίδης μπορεί να 
αστόχησε σε 4 τρίποντα, 
όμως στο 5ο και καθορι-
στικό (λίγο πριν το τέλος) 
ευστόχησε και «έκοψε» 
τη φόρα του Ηρακλή!

Δεκάλεπτα – Πόντοι
Δεκάλεπτα: 29-23, 43-
47, 72-69, 91-88
Καβάλα (Πενταζίδης): 
Τζόνσον 26 (2), Μπόζης 
18 (2), Πουλιανίτης 7, 
Απαζίδης 4 (1), Πρίφτης 
8 (2), Πεχλιβανίδης 3 (1), 
Ταχυρίδης 2, Γουέμπστερ 
15, Κούντας, Τσέλλος 8.
Ηρακλής ΚΑΕ 2022 
(Ντάγιος): Παπαρέγκας 
35 (7), Γκάθραϊτ 3, Λιά-
πης 16 (5), Μακρής 8, 
Χαριτόπουλος 7, Γεωρ-
γάκης, Τζακόπουλος, Πα-
παντωνίου 11 (1), Τέιλορ 

2, Βουλγαρόπουλος 6.

Τα αποτελέσματα
Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα της 12ης αγω-
νιστικής, στην οποία 
αναβλήθηκε ο αγώνας 
Μεγαρίδα – Ερμής Σχη-
ματαρίου λόγω κρου-
σμάτων κορονοϊού, 
έχουν ως εξής:
Πανερυθραϊκός-Ελευθε-
ρούπολη 77-84
Αίας Ευόσμου-Χαρίλαος 
Τρικούπης 91-56
Τρίτων-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 83-
68 (κεκλεισμένων των 
θυρών)
Ψυχικό-Παπάγου 89-95
Αγρίνιο-Μαρούσι 72-70
Καβάλα-Ηρακλής ΚΑΕ 
2022 91-88
Μεγαρίδα-Ερμής Σχημα-
ταρίου (αναβλήθηκε)
Κόροιβος Αμαλιάδας-
Αμύντας (8/1)

Καβάλα BC
Ποδαρικό με τεράστια νίκη 91-88 επί του Ηρακλή!

Ο ύψους 1.89 25χρο-
νος Αμερικανός point 
guard που αγωνιζό-
ταν στο πρωτάθλη-
μα Αγγλίας με τους 
Sheffield Sharks θα 
είναι ο αντικαταστά-
της του Γούιτλεϊ

Αμερικάνος θα είναι ο 

αντικαταστάτης του Γού-
ιτλεϊ στην ομάδα μπά-
σκετ της Καβάλας. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες 
η Ένωση Καλαθοσφαί-
ρισης ήρθε σε συμφωνία 
με τον Antwain Johnson 
προκειμένου να την ενι-
σχύσει εν όψει της δύ-
σκολης συνέχειας στο 

πρωτάθλημα της Elite 
League, όπου βρίσκεται 
στην τελευταία θέση χω-
ρίς νίκη.

Ο 25χρονος Αμερικα-
νός έχει ύψος 1,89 και 
αγωνίζεται στη θέση του 
point guard ενώ μέχρι 
πρότεινος αγωνιζόταν 

στο πρωτάθλημα Αγγλί-
ας για λογαριασμό των 
Sheffield Sharks. Έχει 
έφεση στο σκοράρισμα 
ενώ βοηθάει σημαντικά 
και στο τομέα των ριμπά-
ουντ.

Στη καριέρα του μετρά 
συνολικά 17,2 πόντους 

με 3,2 ριμπάουντ και 1,5 
ασίστ. Ξεκίνησε από το 
πρωτάθλημα του NCAA 
στο Bufallo μέχρι το 

2020 ενώ στη συνέχεια 
και κατά κύριο λόγο έχει 
αγωνιστεί στο πρωτά-
θλημα της Αγγλίας.

Antwain Johnson 
Από το Σέφιλντ στην Καβάλα

Με τα δύο νέα μετα-
γραφικά αποκτήματα 
στη σύνθεση της (Σοκ 
και Ρόμπινσον) η ομά-
δα της Ελευθερού-
πολης πέρασε από τη 
δυνατή έδρα του Πα-
νερυθραϊκού

Με τον καλύτερο τρόπο 
επέστρεψε στις αγωνι-
στικές του υποχρεώσεις 

ο ΓΣ Ελευθερούπολης 
κατακτώντας σπουδαία 
νίκη στην έδρα του (μέ-
χρι πρότινος) πρωτοπό-
ρου Πανερυθραικού με 
84-77! Το ανανεωμένο 
συγκρότημα του Κυριά-
κου Παπαδόπουλου με 
τους Σοκ και Ρόμπινσον 
στη σύνθεση, έδωσε με-
γάλη «μάχη» για να πάρει 
το ροζ φύλλο αγώνα και 

να ζευγαρώσει τις επιτυ-
χίες του με το οποίο ανέ-
βηκε στην 6η θέση της 
βαθμολογίας με 7-5 και 
πλέον αντιμετωπίζει με 
μεγαλύτερη αισιοδοξία 
τη συνέχεια του πρωτα-
θλήματος.
Μπορεί το ενδιαφέρον 
να έπεφτε στους «νέ-
ους» Σοκ και Ρόμπινσον 
που έκαναν πολύ καλό 
ντεμπούτο, ωστόσο αυ-
τός που έκανε τη διαφο-
ρά για ακόμα μια φορά 
ήταν η «σταθερή αξία» 
Σταύρος Τουτζιαράκης 
που σημείωσε 22 πό-
ντους. Πολύ καλός ήταν 
και ο Σκουλίδας αλλά και 
ο Γράβας με 13. Απ’ ότι 
φαίνεται η ομάδα άρχισε 
να βρίσκει την ισορροπία 

της και να δείχνει δυνατή 
και στα εκτός έδρας παι-
χνίδια.
Οι δύο ομάδες «βάδιζαν» 
μαζί στο μεγαλύτερο δι-
άστημα του αγώνα, με 
τον ΓΣΕ να διατηρεί ένα 
μικρό προβάδισμα και να 
το διευρύνει στο τέλος 
με αποτέλεσμα να έρθει 
αυτή η μεγάλη νίκη με 7 
πόντους διαφορά.

Δεκάλεπτα – Πόντοι
Δεκάλεπτα: 20-25, 45-
45, 64-66, 77-84
Πανερυθραϊκός (Χου-
χουλής): Παππάς, Καλ-
λιανιώτης 9 (1), Παπαδη-
μητρίου, Κωστόπουλος 
12 (2), Μωραΐτης 17 (1), 
Καμπουρίδης 9 (1), Μερ-
μίγκης, Αρνόκουρος 5, 

Οικονομόπουλος, Σταμα-
τογιάννης 6, Ματαλιω-
τάκης 4, Ευστρατίου 15 
(2).
Ελευθερούπολη (Πα-
παδόπουλος): Χάντσον 
6, Σοκ 11 (1), Γράβας 13 
(1), Τσουμάνης 2, Ναού-
μης 5 (1), Σκουλίδας 14 
(3), Ξύδης 6 (2), Ρόμπιν-
σον 5, Τουτζιαράκης 22.

Η Βαθμολογία

1. Τρίτων 21 (9-3)
2. Πανερυθραϊκός 20 

(8-4)
3. Παπάγου 20 (8-4)
4. Ψυχικό 19 (7-5)
5. Μαρούσι 19 (7-5)
6. Ελευθερούπολη 19 

(7-5)
7. Μεγαρίδα 18 (7-4) 

σε 11 αγώνες
8. Ηρακλής ΚΑΕ 2022 

16 (8-4) *
9. Αίας Ευόσμου 15 (5-

7)
10. Κόροιβος Αμαλιάδας 

17 (6-5) σε 11 αγώ-
νες

11. Χαρίλαος Τρικούπης 
16 (5-7)

12. Ερμής Σχηματαρίου 
16 (5-6) σε 11 αγώ-
νες

13. Αγρίνιο 16 (4-8)
14. ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 16 (4-

8)
15. Αμύντας 14 (3-8) σε 

11 αγώνες
16. Καβάλα 13 (1-11)

*Έχει αφαίρεση τριών 
βαθμών

Νέος ΓΣΕ, νέα αρχή, σπουδαία νίκη (77-84) στην Ερυθραία


