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Φίλιππος Αναστασιάδης 
Η παραλία της Αλάνας θα 

παραμείνει ελεύθερη

«Ζεσταίνουν»
τα τρακτέρ τους οι 

αγρότες
για κινητοποιήσεις

Αυτοδύναμη κυβέρνηση η ΝΔ στις 
δεύτερες κάλπες 

Δεν υπάρχει συνεργασία με ΚΙΝΑΛ

Τσανάκα για Παλιό Νοσοκομείο
Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να 

αποφασίζει χωρίς το Δημοτικό 
Συμβούλιο

Σελ. 23

Συντάξεις 
Πώς διαμορφώνεται 

το ποσό ανάλογα 
με την προσωπική 

διαφορά

Γ’ Εθνική 
Εύκολο πέρασμα της 

Καβάλας από την 
Αλεξανδρούπολη

Σελ. 12 

Σελ. 3

Σελ. 4

Αυτοψία στο Αεροδρόμιο "Λυδία"

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ
Η ΚΑΒΑΛΑ

Σελ. 13

ΣΕ ΑΜ-Θ Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ



ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλ. 2510 231 033 
Fax: 2510 230 377  
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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
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Η ΑΠΟΨΗ

Η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται 
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού 

Επικρατείας, 
η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” 

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών 
εφημερίδων 

που έχουν την 
δυνατότητα 

καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.
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Του Αθανάσιου Πάσχου

Πρόωρες εκλογές για 
λόγους μικροπολιτικής 
και κομματικών συμφε-
ρόντων πρέπει να απο-
φευχθούν

Το προεκλογικό κλίμα και η 
πόλωση άρχισαν να φορτί-
ζουν την Ελληνική κοινω-
νία, ενώ:

• Η πανδημία και η 
γρίπη ευρίσκονται 
και πάλι σε έξαρση

• Η ακρίβεια, οι τιμές 
ενέργειας-καυσί-
μων, ο πληθωρισμός 
σε υψηλά επίπεδα

• Ο πόλεμος στην Ου-
κρανία συνεχίζεται 
αμείωτος & απάν-
θρωπος

• Ο χειμώνας δεν έκα-
νε ακόμα την εμφά-
νισή του στην Ελλά-

δα
• Η Τουρκικές απειλές 

και προκλήσεις σε 
άνευ προηγουμένου 
επίπεδο

• Επικείμενες πολύ 
κρίσιμες προεδρικές 
εκλογές στην Τουρ-
κία

• Πιθανή επέκταση 
των χωρικών μας 
υδάτων στα 12 μίλια 
Νότια της Κρήτης

Μέσα σε αυτές τις συνθή-
κες που εξελίσσονται δυ-
ναμικά η κυβέρνηση έχει 
δύσκολο έργο να επιτε-
λέσει και ταυτόχρονα θα 
προετοιμάζεται για εκλογές 
με «απλή αναλογική» και 
εφόσον δεν προκύψει κυ-
βέρνηση, όπως αναμένεται, 
θα επαναληφθούν.

Από την προκήρυξη των 
πρώτων εκλογών και μέχρι 

τις επαναληπτικές απαι-
τείται ελάχιστο χρονικό 
διάστημα δυόμισι-τριών 
μηνών περίπου. Στις δεύτε-
ρες εκλογές η χώρα θα έχει 
υπηρεσιακή κυβέρνηση, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται στην 
αδυναμία αντιμετώπισης 
των σοβαρών καταστάσε-
ων που προαναφέρθηκαν, 
με σχετική πολιτική αστά-
θεια, αλλά κυρίως απέναντι 
σε μια Τουρκία «σε παρο-
ξυσμό» που θα προσπαθή-
σει να εκμεταλλευθεί τις 
όποιες αδυναμίες, υλοποι-
ώντας «Δεδηλωμένες Απει-
λές».

Η Τουρκία ιστορικά μας έχει 
αποδείξει ότι αξιοποιεί τις 
ευκαιρίες που της παρέχει 
κάθε φορά η υφιστάμενη 
πολιτική αστάθεια στην 
Ελλάδα, όπως π.χ. τελευ-
ταία στα Ίμια το 1996, που 
κατάφερε να δημιουργήσει 

ένα νέο status quo «γκρι-
ζάροντας» την κυριαρχία 
νησιών μας σε Αιγαίο-Ν.
Κρήτη.

Ανακύπτει λοιπόν το ΔΙ-
ΛΗΜΜΑ, για το αν είναι 
Εθνικά Ασφαλές, οι εκλο-
γές να γίνουν τον Απρίλιο, 
όπως φημολογείται, ή στη 
λήξη της τετραετίας, τον 
Ιούνιο ή Ιούλιο 2023, όπως 
επανειλημμένα έχει δηλώ-
σει ο πρωθυπουργός.

Ο χρόνος διεξαγωγής των 
τουρκικών εκλογών είναι ή 
όχι αδιάφορος;

Ελληνικά και ξένα ΜΜΕ 
συνεχώς τονίζουν ότι ο 
Ερντογάν χρησιμοποιεί τις 
απειλές εναντίον της Ελ-
λάδας για να αυξήσει την 
εκλογική επιρροή του και 
δεν αποκλείεται, να επιτε-
θεί στρατιωτικά για ασήμα-
ντη αφορμή εναντίον μας, 
έχοντας «κτίσει» συστημα-
τικά το τελευταίο διάστημα 
ένα αφήγημα περί «αδικη-
μένης Τουρκίας, επιθετικής 
Ελλάδας που εξοπλίζεται 
και παρανόμως προέβη σε 
στρατικοποίηση των νη-
σιών της, Casus Belli σε τυ-
χόν επέκταση των χωρικών 
μας υδάτων και την στα-
θερά επαναλαμβανόμενη 
απειλή: “θα έρθουμε ξαφνι-
κά ένα βράδυ”».

Ας θυμηθούμε ότι, ακριβώς 
ένα χρόνο πριν, οι ηγέτες 
σε ΗΠΑ-Ευρώπη-Γαλλία-
Γερμανία απέκλειαν με βε-

βαιότητα το ενδεχόμενο 
να εισβάλει ο Πούτιν στην 
Ουκρανία και κατόπιν δια-
ψευστήκαν όταν ξεκίνησε 
τον Φεβρουάριο ένας κα-
ταστροφικός πόλεμος που 
ακόμα  συνεχίζεται με αμεί-
ωτη ένταση.

Δεν είναι απαραίτητο να 
«συρθούμε» σε έναν πό-
λεμο με την Τουρκία, για-
τί αν τυχόν συμβεί, εκτός 
των δεινών ενός πολέμου, 
θα ανακόψει την ανάπτυξη 
της Ελληνικής οικονομίας 
μετά από δεκαετή οδυνηρή 
οικονομική ύφεση. ΕΠΙΒΑ-
ΛΕΤΑΙ δηλ. κατά την άποψή 
μας και για λόγους εθνικής 
ασφάλειας οι εκλογές να 
γίνουν μετά από τις Τουρκι-
κές εκλογές, στο τέλος της 
τετραετίας, Ιούνιο ή Ιούλιο 
2023.

Μπροστά στην εθνική 
ασφάλεια της χώρας είναι 
πολύ αδύναμα και μη πει-
στικά άλλα δευτερεύοντα 
επιχειρήματα, ότι δηλ. οι 
εκλογές πρέπει να επισπευ-
σθούν διότι παρεμβάλλο-
νται, το Πάσχα, οι πανελ-
λαδικές, ή νέα τουριστική 
περίοδος κ.ά.

Πρόωρες εκλογές για λό-
γους μικροπολιτικής και 
κομματικών συμφερόντων 
πρέπει να αποφευχθούν. 
Γιατί εκλογές πριν τις 
7/7/2023 είναι πρόωρες 
και «δώρο» στους γείτονες, 
με ταυτόχρονη ανακοπή 
της προόδου βελτίωσης 

της καθημερινότητας των 
Ελλήνων πολιτών. Θα ήταν 
μάλλον έξυπνο να αντι-
στρέψουμε το «δώρο» υπέρ 
ημών, γινόμενοι ήρεμοι πα-
ρατηρητές των Τουρκικών 
πολιτικών διεργασιών και 
εξελίξεων.

Χρήσιμο είναι τέλος, να 
ληφθεί υπόψη ότι έχουν 
γίνει πρόσφατα αναφορές 
σε ΜΜΕ, περί του ότι έχει 
διερευνηθεί με συμμάχους 
μας (πχ ΗΠΑ-Γαλλία) η δι-
εξαγωγή κοινών αεροναυ-
τικών ασκήσεων κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου, με σκοπό την 
διασφάλιση της ειρήνης 
στην νοτιοανατολική μεσό-
γειο προς αποτροπή τυχόν 
επιθετικών ενεργειών της 
Τουρκίας στην κρίσιμη αυτή 
περίοδο.

Αν υφίστανται τέτοιες 
αμοιβαίες διεργασίες, που 
πρέπει να είναι και απόρ-
ρητες, τότε κακώς συζητά-
με δημόσια για τον χρόνο  
διενέργειας των ελληνικών 
εκλογικών αναμετρήσεων 
που θα έχουν ήδη καθορι-
στεί, ευτυχώς με γνώμονα 
την εθνική ασφάλεια και 
ειρήνη στην περιοχή πέρα 
από κομματικά συμφέρο-
ντα και «μπράβο» σε όσους 
το προσπάθησαν.

Ο Αθανάσιος Πάσχου είναι 
Υποπτέραρχος ε.α.- (Οικ), 
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Εκλογές στη λήξη τετραετίας για λόγους εθνικής ασφάλειας

Άρθρο Προέδρου Ε.Ε.Α 
και Επίτιμου Διδάκτορα 
ΠΑ.ΠΕΙ. κ. Γιάννη Χατζη-
θεοδοσίου στο real.gr 
(12/01/2023).

Οι σχεδόν σίγουρες διπλές 
εθνικές εκλογές εξαιτί-
ας του συστήματος της 
απλής αναλογικής έχουν 
δημιουργήσει ένα αίσθημα 
ρευστότητας γύρω από τις 
πολιτικές εξελίξεις και τη 
μελλοντική διακυβέρνηση 
της χώρας. Θα αναδειχθεί 
αυτοδύναμη κυβέρνηση; 
Θα δούμε μία κυβέρνηση 
συνεργασίας; Θα ανατρα-

πεί το πολιτικό σκηνικό; Την 
τελική απάντηση θα δώσει 
η ετυμηγορία των πολιτών, 
όπως γίνεται σε κάθε δημο-
κρατική χώρα.

Μέχρι τότε όμως, όποτε 
και αν στηθούν οι κάλπες, 
θεωρούμε σίγουρο ότι θα 
ενταθεί η ανασφάλεια στην 
αγορά καθώς αυτό συμβαί-
νει πριν από κάθε εκλογική 
αναμέτρηση. Δηλαδή μειώ-
νεται η κατανάλωση, στα-
ματούν οι επενδυτικοί σχε-
διασμοί, η αγορά κινείται σε 
χαμηλούς ρυθμούς. Και εί-
ναι επόμενο κάτι αντίστοιχο 

να συμβεί και τώρα μια και 
το θέμα της κυβερνησιμό-
τητας είναι εξαιρετικά ση-
μαντικό για το επιχειρείν. 
Από το οικονομικό μοντέλο 
που θα εφαρμοστεί, μέχρι 
τα πρόσωπα που θα καλύ-
ψουν τις κυβερνητικές θέ-
σεις.

Για παράδειγμα, ένας υπο-
ψήφιος επενδυτής είναι 
δεδομένο ότι θα «παγώσει» 
το όποιο πλάνο του μέχρι 
να αναδειχθεί νέα κυβέρνη-
ση. Οι πολίτες θα επιχειρή-
σουν να μαζέψουν ακόμα 
περισσότερο τα έξοδα τους 

και η αγορά θα μπει σε πιο 
βαθιά εσωστρέφεια.

Ως φορέας στήριξης της 
επιχειρηματικότητας, το 
Επαγγελματικό Επιμελητή-
ριο Αθηνών ζητά από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να 
κρατηθούν χαμηλοί τόνοι 
και να επικρατήσει η ψυ-
χραιμία σε όλη αυτή την 
προεκλογική περίοδο, ώστε 
να μην υπάρξει μεγαλύτερη 
αναστάτωση στην οικονο-
μία. Πάγια θέση μου είναι 
ότι βασικό μέλημα των 
παραγόντων της αγοράς 
είναι να εφαρμόζονται μέ-
τρα που θα ενισχύουν τις 
επιχειρήσεις της χώρας, 
θα αυξάνουν το διαθέσιμο 
εισόδημα των πολιτών, θα 
στηρίζουν τους πιο ευάλω-
τους. Δηλαδή δράσεις που 
θα φέρουν ανάπτυξη και 
προκοπή. Αν τα κάνει αυτά 
μία κυβέρνηση, σημαίνει ότι 
λειτουργεί για το καλό του 
τόπου, άρα και της κοινωνί-
ας. Αυτός είναι και ο στόχος 
που πρέπει να μας απασχο-
λεί. Γιατί μόνο σε ένα κλίμα 
πολιτικού πολιτισμού και 
αναγκαίων συνεργασιών 
μπορεί να αναπτυχθεί μία 
οικονομία και να προοδεύ-
σει μία χώρα. Και μετά από 
μία μακρόχρονη περιπέτεια 

της Ελλάδας με σκληρά 
μνημόνια, εξωτερικές απει-
λές, πανδημία, ενεργειακή 
κρίση και πληθωριστικές 
πιέσεις, θεωρούμε επιζήμιο 
να συνεχιστούν οι υψηλοί 
τόνοι αντιπαράθεσης. Η 
αγορά χρειάζεται ηρεμία 
και επίλυση των προβλημά-
των που αντιμετωπίζει.

Γ. Χατζηθεοδοσίου στο real.gr
«Στις προεκλογικές περιόδους εντείνεται η ανασφάλεια 
στην αγορά»
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Επίσκεψη Σκυλακάκη με φόντο το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας
Στην πόλη της Καβάλας 
βρέθηκε το μεσημέρι της 
Πέμπτης 12 Ιανουαρίου ο 
Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών, Θόδωρος 
Σκυλακάκης. Το πρόγραμ-
μα του κ. Σκυλακάκη περι-
λάμβανε μια σειρά επαφών 
από το επιχειρείν και τον 
Δήμο Καβάλας, αλλά και 
την επίσκεψη του στο Κτή-
μα “Βιβλία Χώρα” στους 
πρόποδες του Παγγαίου…

Επίσκεψη στο Δημαρ-
χείο της Καβάλας
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Οικονομικών, επισκεπτόμε-
νος τον Δήμαρχο Καβαλας 
Θεόδωρο Μουριάδη έκανε 
αναφορά και στην Έκτακτη 
πρόσθετη επιχορήγηση, 
συνολικού ύψους 25 εκατ. 
ευρώ, από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), 
προς όλους τους δήμους 
της χώρας, για την ενίσχυση 
της ρευστότητάς τους και 
την κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπα-
νών τους, λόγω της επιβά-
ρυνσης των προϋπολογι-
σμών τους από την αύξηση 
του ενεργειακού κόστους. 

Σημειώνεται ότι πρόκειται 
για την τρίτη κατά σειρά 
ενίσχυση όλων των Δήμων 
της χώρας, καθώς έχουν 
προηγηθεί επιπλέον δύο 
έκτακτες χρηματοδοτήσεις 
συνολικού ύψους 282 εκα-
τομμυρίων.

Ξεναγηση στο εμβλημα-
τικό κτήμα Βιβλία Χώρα 
της Καβάλας

Οι ιδιόκτητοι βιολογικοί 
αμπελώνες του Κτήματος 
βρίσκονται σε υψόμετρο 
380μ. και καταλαμβάνουν 

σήμερα έκταση 650 περί-
που στρεμμάτων. Η επίσκε-
ψή στο οινοποιείο ξεκίνησε 
από το ισόγειο οπου βρί-
σκονται οι αίθουσες με τις 
ανοξείδωτες δεξαμενές. 
Ο κ. Σκυλακακης παράλ-
ληλα ξεναγήθηκε και στις 
κάβες με τα βαρέλια όπου 
ωριμάζουν κάποια από τα 
λευκά κρασιά, προκειμένου 
να δώσουν τον καλύτερο 
αρωματικό τους χαρακτή-
ρα.

Τσανάκα για Παλιό Νοσοκομείο 
Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να κάνει ότι θέλει χωρίς να ρωτήσει 
το Δημ. Συμβούλιο

Σε δηλώσεις της στο 
Radio ENA 90,5 και στον 
Απόστολο Ατζεμιδάκη η 
κ.α Τσανάκα δήλωσε τα 
εξής : 

“Ο Δήμαρχος είναι γνωστό 
ότι αποφεύγει το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Υπαρχει απο-
φαση όταν μετακόμισε το 
κτίριο, η οποία ελήφθη από 
το δημοτικό συμβούλιο να 
γίνει ξενοδοχείο ιαματικού 
τουρισμού γιατί υπάρχει το 
σχέδιο πόλης και η χρήση 
γης. Δεν μπορείς να κάνεις 

ότι θες. Καλό θα ήταν η δι-
οίκηση να φέρει και πάλι το 
θέμα στο δημοτικό συμβού-
λιο για να το συζητήσουμε. 
Αυτό δυστυχώς δεν έγινε 
ποτέ. Έχουμε να κάνουμε 
με κρατικά λεφτά. Υπάρ-
χουν υπουργοί με καταγω-

γή από την Καβάλα που 
ασχολούνται με τις επενδύ-
σεις. Εάν δεν βρούμε άκρη 
τότε μπορούμε να απευθυ-
νούμε σε ιδιώτες και κυρί-
ως Καβαλιώτες ιδιώτες.”

Επιμελητήριο Καβάλας 
Νέο Πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί»

Το Επιμελητήριο Καβά-
λας, μέλος του Ευρωπα-
ϊκού Δικτύου Στήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων Enterprise Europe 
Network,σας ενημερώ-
νει ότι ξεκίνησε το πρό-
γραμμα «Πράσινα ΤΑΞΙ» 
Από τις 9 Ιανουαρίου 
2023 ξεκίνησε η υπο-
βολή αιτήσεων και πα-
ράλληλα τίθεται σε λει-
τουργία η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της δράσης 
prasinataxi.gov.gr

“Ο Δήμαρχος είναι γνωστό 
ότι αποφεύγει το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Υπαρχει απο-
φαση όταν μετακόμισε το 
κτίριο, η οποία ελήφθη από 
το δημοτικό συμβούλιο να 
γίνει ξενοδοχείο ιαματικού 
τουρισμού γιατί υπάρχει το 

σχέδιο πόλης και η χρήση 
γης. Δεν μπορείς να κάνεις 
ότι θες. Καλό θα ήταν η δι-
οίκηση να φέρει και πάλι το 
θέμα στο δημοτικό συμβού-
λιο για να το συζητήσουμε. 
Αυτό δυστυχώς δεν έγινε 
ποτέ. Έχουμε να κάνουμε 
με κρατικά λεφτά. Υπάρ-
χουν υπουργοί με καταγω-
γή από την Καβάλα που 
ασχολούνται με τις επενδύ-
σεις. Εάν δεν βρούμε άκρη 
τότε μπορούμε να απευθυ-
νούμε σε ιδιώτες και κυρί-
ως Καβαλιώτες ιδιώτες.”

Η νέα δράση «Πράσινα 
ΤΑΞΙ» συνολικού προϋπο-
λογισμού 40 εκατ. ευρώ, 
χρηματοδοτήθηκε από πό-
ρους του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας 
με σκοπό την προώθηση 

της ηλεκτροκίνησης στο 
στόλο των οχημάτων ΤΑΞΙ 
που κυκλοφορούν εντός 
της ελληνικής επικράτειας 
με αντικατάσταση περίπου 
2.000 παλιών και ρυπο-
γόνων ταξί με νέα αμιγώς 
ηλεκτρικά.

Με το νέο πρόγραμμα δίνε-
ται η δυνατότητα επιδότη-
σης σε ιδιοκτήτες οχήματος 
ΤΑΞΙ, για αγορά ή χρονο-
μίσθωση (leasing) αμιγώς 
ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ 
καθώς και της αγοράς και 
εγκατάστασης «έξυπνου» 
σημείου επαναφόρτισης 
ηλεκτρικού οχήματος.

Η επιδότηση (οικολογικό 
bonus) ανέρχεται σε πο-
σοστό 40%, με το μέγιστο 
ποσό να αγγίζει τις 17.500 

ευρώ και την υποχρεωτική 
απόσυρση οχήματος ΤΑΞΙ, 
να επιβραβεύεται με 5.000 
ευρώ. Επίσης, λαμβάνεται 
ειδική μέριμνα για τα ΑμεΑ, 
τις οικογένειες με 3 εξαρ-
τώμενα τέκνα και άνω και 
τους νέους έως 29 ετών, με 
ξεχωριστή προσαύξηση σε 
κάθε κατηγορία.

Σημειώθηκε πως η υποβο-
λή των αιτήσεων στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα της 
δράσης prasinataxi.gov.gr 
ξεκινά στις 9 Ιανουαρίου 
και ολοκληρώνεται την 31η 
Δεκεμβρίου 2023.

Ωφελούμενοι του προ-
γράμματος

Όλοι οι ιδιοκτήτες οχη-
μάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας 
ElJR05 και παλαιότερης, με 
βάση την άδεια κυκλοφορί-
ας. Ιδιοκτήτες θεωρούνται 
όσοι κατέχουν το 100% 
της άδειας κυκλοφορίας 
του οχήματος. Σε περίπτω-
ση ύπαρξης περισσότερων 
μεριδιούχων επί της αδείας 
(συνιδιοκτήτες/συγκύριοι), 
η αίτηση υποβάλλεται από 
το σύνολο των δικαιούχων.

Κάθε ωφελούμενος δικαι-
ούται την αγορά ή σύναψη 
χρονομίσθωσης (leasing) 
ενός αμιγώς ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου μηδενικών εκ-
πομπών ρύπων C02 (BEV), 
ανά άδεια.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται 
να προβούν σε απόσυρση 
και καταστροφή του πα-
λαιού οχήματος ΤΑΞΙ. Το 
ποσό επιδότησης για την 
απόσυρση συνυπολογίζεται 
στο τελικό ποσό του οικο-
λογικού bonus. Η ημερομη-
νία έναρξης επιλεξιμότητας 
των δαπανών, ορίζεται η 1η 
Δεκεμβρίου του 2021, από 
τις
οποίες εξαιρούνται οι δα-
πάνες που αφορούν την 
προκαταβολή για την πα-
ραγγελία του οχήματος.

Ύψος ενισχύσεων

I. Για αμιγώς ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα (BEV) οχήματα 
ταξί η επιδότηση ανέρχεται 
σε ποσοστό 40% επί της 
Λιανικής Τιμής Προ Φόρων 
(ΛΤΠΦ), με μέγιστο ποσό 
τις 17.500 ευρώ.

II. Η υποχρεωτική απόσυρ-
ση οχήματος ΤΑΞΙ επιβρα-
βεύεται με 5.000 ευρώ.

III. Η αγορά «έξυπνου» 
σημείου επαναφόρτισης 
ηλεκτρικού οχήματος, για 
εγκατάσταση σε οικια-
κό περιβάλλον ή σε χώρο 
στάθμευσης επιχείρησης με 
ιδιωτική πρόσβαση, επιδο-
τείται με ποσό συνολικού 
ύψους 500 ευρώ και είναι 
προαιρετική.

Για ποιους προβλέπονται 
bonus

Στις περιπτώσεις που η 
άδεια είναι ατομική:

I. Για τις κατηγορίες ΑμεΑ, 
προβλέπεται προσαύξηση 
κατά 1.000 ευρώ στο ποσό 
της επιδότησης για αγορά ή 
μίσθωση ηλεκτρικού οχή-
ματος ΤΑΞΙ.

II. Για τις κατηγορίες οικο-
γενειών με τουλάχιστον 3 
εξαρτώμενα τέκνα, προ-
βλέπεται προσαύξηση κατά 
1.000 ευρώ στο ποσό της 
επιδότησης για αγορά ή μί-
σθωση ηλεκτρικού οχήμα-
τος ΤΑΞΙ.

III. Για νέους έως 29 ετών, 
που είναι ήδη κάτοχοι 
άδειας οχήματος ΤΑΞΙ, 
προβλέπεται προσαύξηση 
κατά 1.000 ευρώ στο ποσό 
της επιδότησης για αγορά ή 
μίσθωση ηλεκτρικού οχή-
ματος ΤΑΞΙ.

Στην περίπτωση που οι δι-
καιούχοι με βάση την υφι-
στάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχή-
ματος ΤΑΞΙ είναι παραπάνω 
από ένας, και καθένας από 
αυτούς τυχαίνει να ανήκει 
στις ως άνω ειδικές κατη-
γορίες, το ποσό της προ-
σαύξησης που δικαιούται 
ανάλογα με την κάθε ειδική 
κατηγορία υπολογίζεται με 
βάση το ποσοστό, που του 
αναλογεί στην υφιστάμε-
νη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος 
ΤΑΞΙ.
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Εκδόθηκε το 25% των οικοδομικών αδειών στο σύνολο όλων 
των αδειών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Για μια απόφαση η οποία 
ήδη αποδίδει καρπούς 
κάνει λόγο ο Δήμος 
Παγγαίου, αναφορικά 
με τη λειτουργία της 
Υπηρεσίας της Πολεοδο-
μίας και την έκδοση των 
οικοδομικών αδειών.
«Η απολύτως επιτυχημένη 
λειτουργία από τους υπη-
ρεσιακούς παράγοντες και 
τα οφέλη που προκύπτουν 
για την οικονομία, την 
ανάπτυξη και τις επενδύ-
σεις επισφραγίζονται από 
τα επίσημα απολογιστικά 
στοιχεία του συστήματος 
ηλεκτρονικής έκδοσης οι-
κοδομικών αδειών, μέσω 
του συστήματος e-adeies», 
αναφέρει ο Δήμος Παγγαί-
ου στην ανακοίνωσή του.

Το σύστημα e-adeies, το 
οποίο διαρκώς αναπτύσ-
σεται και διευρύνεται, συμ-
βάλει αποφασιστικά στην 
αναβάθμιση του ίδιου του 
έργου των μηχανικών, στην 
αξιοπιστία και στη δια-
φάνεια της αδειοδότησης 
τεχνικών έργων και επεν-
δύσεων, αλλά και στην ψη-
φιακή μετάβαση του κρά-
τους.
Κατά την τριετία 2019-
2021, η ΥΔΟΜ Παγγαίου 
βρίσκεται σταθερά στην 
πρώτη θέση ανάμεσα σε 
όλες ΥΔΟΜ της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, όσον αφορά 
στην έκδοση οικοδομικών 
αδειών για νέες οικοδομές, 
προσθήκες κτλ, όπως αυτό 
προκύπτει από τα επίσημα 

στοιχεία που είναι δημο-
σιευμένα στην ιστοσελίδα 
της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής.

«Χαρακτηριστικό δε των 
παραπάνω στοιχείων είναι 
ότι οι οικοδομικές άδειες 
που εκδόθηκαν μόνο στον 
Δήμο Παγγαίου, ξεπερνάνε 
το 25% των οικοδομικών 
αδειών που εκδόθηκαν 
στο σύνολο ολόκληρης της 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης», 
σημειώνεται στην ίδια ανα-
κοίνωση.

Φίλιππος Αναστασιάδης 
Η παραλία της Αλάνας θα παραμείνει ελεύθερη

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

"Είμαστε απόλυτοι και 
ξεκάθαροι, δεν υπάρ-
χει ιδιωτική παραλία, ο 
επενδυτής έχει την υπο-
χρέωση να τηρήσει τον 
νόμο, δεν θα του χαρι-
στούμε, δεν θα τον αδι-

κήσουμε"

Ξεκάθαρη δήλωση ότι η 
παραλία της Αλάνας είναι 
ελεύθερη για όλους τους 
πολίτες, οι οποίοι δεν θα 
αποκλειστούν από αυτήν 
εξαιτίας της επικείμενης 
επένδυσης στην εν λόγω 

περιοχή, έκανε ο δήμαρχος 
Παγγαίου, Φίλιππος Ανα-
στασιάδης.

«Είμαστε απόλυτοι και ξε-
κάθαροι. Ο επενδυτής έχει 
τη δυνατότητα και την υπο-
χρέωση, όπως και κάθε αρ-
μόδια υπηρεσία, να τηρήσει 
τον νόμο. Δεν θα του χα-

ριστούμε, δεν θα τον αδι-
κήσουμε», επισήμανε χα-
ρακτηριστικά, ο δήμαρχος 
Παγγαίου.

«Δεν υπάρχει ιδιωτι-
κή παραλία. Υπάρχει η 
υποχρέωση σε μια τόσο 
μεγάλη έκταση να αφε-
θούν κοινόχρηστοι χώ-
ροι, να υπάρχει η δυνα-
τότητα για την ελεύθερη 
διέλευση των συμπολι-
τών μας μέσα από την 
έκταση της Αλάνας…»

 «Υπάρχουν διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας, οι 
οποίες προβλέπουν πως θα 
λειτουργήσει και το κατά 
πόσο θα υπάρξει ιδιωτική 
παραλία, νομίζω ότι είναι 
μια αστοχία. Δεν υπάρχει 
ιδιωτική παραλία. Υπάρχει 
η υποχρέωση σε μια τόσο 
μεγάλη έκταση να αφε-
θούν κοινόχρηστοι χώροι, 
να υπάρχει η δυνατότητα 

για την ελεύθερη διέλευ-
ση των συμπολιτών μας 
μέσα από την έκταση της 
Αλάνας. Έχει συζητηθεί με 
την Πολεοδομία ούτως ή 
άλλως, ήμουν παρών κι 
εγώ σε μια συνάντηση με 
συνεργάτες του επενδυτή. 
Είναι ξεκάθαρο ότι φυσικά 
και δεν υπάρχει ιδιωτική 
παραλία. Είναι ελεύθερη 
για τον οποιοδήποτε συ-
μπολίτη μας και δεν τίθεται 
θέμα ιδιωτικής παραλίας», 
ξεκαθάρισε ο δήμαρχος 
Παγγαίου.

«Είναι αναφαίρετο δι-
καίωμα του καθενός να 
έχει τη δυνατότητα να 
πάει και να κολυμπήσει 
στο παραλιακό μέτωπο, 
μπροστά από την Αλά-
να…»

 «Η παραλία είναι για όλους, 
είναι για τους δημότες του 
δήμου Παγγαίου, αλλά και 

για τους επισκέπτες της πε-
ριοχής μας. Είναι αναφαί-
ρετο δικαίωμα του καθε-
νός να έχει τη δυνατότητα 
να πάει και να κολυμπήσει 
στο παραλιακό μέτωπο, 
μπροστά από την Αλάνα. 
Αυτό που θέλω να κάνω 
σαφές είναι ότι δεν μπορεί 
να αποκλειστεί η δίοδος σε 
όλη την έκταση της Αλά-
νας. Υπάρχει η υποχρέωση 
να δοθούν δίοδοι διέλευ-
σης σε οποιονδήποτε επι-
σκέπτη της παραλίας. Όλα 
αυτά έπρεπε να υπάρχουν 
και γραμμένα σε όρους από 
την αρχική διακήρυξη και 
δημόσια το έλεγα όλα αυτά 
να τεθούν επί τάπητος για 
να μην μπορεί μετά να αλ-
λάξει κάτι στους όρους», 
επισήμανε καταληκτικά στις 
δηλώσεις του για το θέμα ο 
δήμαρχος Παγγαίου.

Νικήσιανη Παγγαίου
«Παρέλαση» της μακραίωνης ιστορίας του τόπου μέσα από την 
αναβίωση των «Αράπηδων»

Άντρες και παιδιά ντυ-
μένοι με προβιές και 
ζωσμένα με βαριά κου-
δούνια βγήκαν στα 
ηλιόλουστα σοκάκια του 
χωριού και ξόρκισαν 
το κακό, φέρνοντας το 
αισιόδοξο μήνυμα της 
ζωής

Αναβίωσε και φέτος το 
έθιμο των «Αράπηδων» 
στη Νικήσιανη του Δή-
μου Παγγαίου. Άντρες και 
παιδιά ντυμένοι με προ-
βιές και ζωσμένα με βαριά 
κουδούνια (τσάνια) βγήκαν 
στα ηλιόλουστα σοκάκια 
του χωριού και ξόρκισαν 
το κακό, φέρνοντας το αι-
σιόδοξο μήνυμα της ζωής, 
όπως επιτάσσει το έθιμο το 
οποίο αναπαριστά τη μάχη 
της ζωής με τον θάνατο, 

τη γονιμότητα, την αναγέν-
νηση και την έναρξης μιας 
νέας εποχής.

Παραδοσιακοί χοροί, φο-
ρεσιές, πλούσια πολιτιστική 
δράση και διασκέδαση ήταν 
μερικά από τα στοιχεία που 
πλαισίωσαν την εκδήλωση. 
Είναι ένα έθιμο που απο-
δεικνύει την μακραίωνη 
ιστορία της περιοχής και τη 
σύνδεσή της με τη μυθολο-
γία, ενώ το κρασί, το τσί-
πουρο, τα σαρμαδάκια και 
οι μεζέδες φτιαγμένοι από 
τις γυναίκες της περιοχής 
συνέθεταν το σκηνικό.

Οι ρίζες του εθίμου χάνο-
νται στα βάθη των αιώνων, 
καθώς αποτελεί κατάλοιπο 
της Διονυσιακής Λατρείας 
και των καλενταριών, ενώ 

η αναβίωση, διάσωση και 
διάδοση του εθίμου γίνεται 
από τον Πολιτιστικό Μορ-
φωτικό Σύλλογο Νικήσια-
νης «Ο Αράπης».

«Θερμά συγχαρητήρια στους 
ανθρώπους που στηρίζουν 
και κρατούν ζωντανή την πα-
ράδοση στον Δήμο Παγγαί-
ου», αναφέρει ο Δήμος Παγ-
γαίου στην ανακοίνωσή του.
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Γ. Γεωργαντάς
Επικαιροποιούμε τις μελέτες για το φράγμα Κομψάτου

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
Αεροδιακομιδή για δίχρονο αγοράκι στο νοσοκομείο Παίδων 
της Αθήνας

Στο νοσοκομείο Παίδων 
της Αθήνας «Παναγιώτη και 
Αγλαΐας Κυριακού» μετα-
φέρθηκε με αεροδιακομιδή, 
το βράδυ του περασμένου 
Σαββάτου (7 Ιανουαρίου) 
δίχρονο αγοράκι, που νο-
σηλευόταν διασωληνωμέ-
νο στο γενικό νοσοκομείο 
της Δράμας, λόγω σοβαρής 
λοίμωξης του αναπνευστι-

κού που αντιμετώπιζε.

Το παιδί, χάρη στις προ-
σπάθειες όλων των εμπλε-
κομένων, μεταφέρθηκε με 
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από 
τη Δράμα στο αεροδρόμιο 
«Μέγας Αλέξανδρος» της 
Καβάλας και εν συνεχεία, 
με απόλυτη ασφάλεια και 
τη συνοδεία παιδιάτρου και 

αναισθησιολόγου, στο νο-
σοκομείο της Αθήνας όπου 
και νοσηλεύεται.

Η είδηση για την αεροδι-
ακομιδή ήρθε στη δημοσι-
ότητα μέσω ανάρτησης σε 
σελίδα κοινωνικής δικτύω-
σης του Χάρη Λώτη, διευ-
θυντή της 6ης και 9ης Πε-
ριφέρειας ΕΚΑΒ, ο οποίος 

έγραψε τα εξής: «Τμήμα αε-
ροδιακομιδών Ε.Κ.Α.Β, συ-
ντονιστικό κέντρο 6ης Πε-
ριφέρειας ΕΚΑΒ, Ε.Κ.Ε.Π.Υ 
Βορείου Ελλάδος, Γενικό 
Νοσοκομείο Δράμας και 
πληρώματα Ε.Κ.Α.Β. Όταν 
οι αλυσίδες της Υγείας 
είναι μια γροθιά τότε το 
αποτέλεσμα για το 2χρονο 
αγοράκι είναι το αναμενό-

μενο… σας ευχαριστώ».

Ανακοίνωση εξέδωσε και 
το Γενικό Νοσοκομείο Δρά-
μας, στην οποία αναφέρο-
νται τα εξής: «Ευχόμαστε 
όλοι το καλύτερο για την 
αποκατάσταση της υγείας 
του παιδιού. Ευχαριστούμε 
όλους όσοι συνετέλεσαν 
στην ασφαλή έκβαση της 

προετοιμασίας, διαχείρισης 
και μεταφοράς του μικρού 
ασθενή».

*Οι φωτογραφίες συνό-
δευαν την ανάρτηση του κ. 
Λώτη και την ανακοίνωση 
του Γενικού Νοσοκομείου 
Δράμας

Ως «το μεγαλύτερο αρδευ-
τικό έργο της χώρας» χα-
ρακτήρισε την κατασκευή 
φράγματος και δικτύων 
ύδρευσης στον ποταμό 
Νέστο για την κοιλάδα της 

Ξάνθης, ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφί-
μων Γιώργος Γεωργαντάς, 
ο οποίος μίλησε στην εκ-
δήλωση παρουσίασης του 
κυβερνητικού έργου για 

την Ανατολική Μακεδονία 
& Θράκη, παρόντος του 
πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη.

Ο κ. Γεωργαντάς άκουσε με 
υπομονή όλες τις ερωτή-
σεις από τους Αλιείς, τους 
Κτηνοτρόφους, τους Αγρό-
τες, τους υπευθύνους των 
ΤΟΕΒ, έδωσε απαντήσεις, 
κατέγραψε νέες προτάσεις 
για υλοποίηση, όπως πρό-
γραμμα νέων Αλιέων, στο 
πρότυπο των νέων Αγρο-
τών.
Ανακοίνωσε τη δεύτερη 
πρόσκληση για Σχέδια Βελ-
τίωσης μέσα στον Φεβρου-
άριο.
Σε ό,τι αφορά τις ενισχύ-
σεις ήσσονος σημασίας, 
δήλωσε πως θα συμπερι-
ληφθούν τα σπαράγγια και 
καπνός.
Ανακοίνωσε οικονομική 
ενίσχυση, ύψους 42 εκατ. 
ευρώ, λόγω του ενεργεια-
κού κόστους για το πετρέ-
λαιο στους αλιείς. Η οικο-

νομική ενίσχυση αφορά 
τους αλιείς της Μέσης και 
της Παράκτιας αλιείας.

Σε ό,τι αφορά στη δεύτε-
ρη δόση επιστροφής του 
ειδικού φόρου πετρελαίου 
στους Αγρότες, υποστήριξε, 
πως θα εξετάσει τις οικο-
νομικές δυνατότητες του 
υπουργείου, αν μπορεί να 
γίνει κάτι τέτοιο.
Ανέφερε εκ νέου κατά 50% 
μείωση της φορολογίας 
για τους συνεταιρισμένους 
αγρότες και όσους εφαρ-
μόζουν συμβολεακή γεωρ-
γία.
Τον επόμενο μήνα θα ψη-
φισθεί νόμος για τους 
βοσκότοπους και τα δια-
χειριστικά σχέδια θα είναι 
έτοιμα τον επόμενο χρόνο. 
Όπως υπογράμμισε ο κ. Γε-
ωργαντάς κατήργησε τους 
εικονικούς κτηνοτρόφους 
που είχαν βοσκοτόπους, 
χωρίς ζωϊκό κεφάλαιο. Ζή-
τησε προτάσεις για την Αξι-
οποίηση της Γεωθερμίας, 

κάτι που στάθηκε ιδιαίτερα 
και ο πρωθυπουργός στην 
ομιλία του.
Δέχθηκε πολλές ερωτήσεις 
για τους εργάτες Γης και το 
εργόσημο, αλλά και για τον 
ΕΛΓΑ και την ανάγκη εκ-
συγχρονισμού του.
Για το θέμα του Φράγματος 
Κομψάτου, ανέφερε πως 
σκοντάφτει σε δύο αρνητι-
κές περιβαλλοντικές μελέ-
τες από τον Οικείο Φορέα 
Διαχείρισης –Εθνικό πάρκο 
Δέλτα Έβρου, Ισμαρίδας, 
Βιστωνίδας, Δέλτα Νέ-
στου-. «Ξεκινά επικαιρο-
ποίηση των μελετών και 
θα καταβάλλουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να 
υλοποιηθεί αυτό το έργο», 
τόνισε ο κ. Γεωργαντάς.

Από την πλευρά του ο 
υπουργός Ενέργειας, Κώ-
στας Σκρέκας, στην δική 
του τοποθέτηση στην σύ-
σκεψη για τον Πρωτογε-
νή Τομέα, για την μείωση 
του Ενεργειακού κόστους, 

πέρα από τις επιδοτήσεις 
στους λογαριασμούς στά-
θηκε στους συμψηφισμούς 
με την εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκών στις στέγες 
των σπιτιών τους ισχύος 
10 KW. Τις επόμενες μέρες 
θα υπάρχει η δυνατότητα 
να υποβληθούν οι σχετικές 
αιτήσεις.

Τιμητική πλακέτα δώρισε ο 
πρόεδρος του Κτηνοτροφι-
κού Συλλόγου Ροδόπη, Σά-
κης Κουσουτζής.

Αμέσως μετά την ολοκλή-
ρωση της σύσκεψης ο κ. 
Γεωργαντάς τίμησε με επί-
σκεψη το Σύλλογο Σαρα-
κατσάνων στο στέκι τους 
στην Κομοτηνή, όπου ο 
πρόεδρος, Γιώργος Νάκος, 
του δώρισε τιμητική πλακέ-
τα, με τα ευχάριστα νέα να 
αναμένονται για το θέμα 
του μουσειακού παραδοσι-
ακού οικισμού των Σαρα-
κατσάνων στη διασταύρω-
ση Φαναρίου.

Στην Χρυσούπολη Καβάλας οι Μωμόγεροι του Θρυλορίου

Συναντήθηκαν με τους 
Μωμόγερους της Χρυ-
σούπολης

AκάλιασεΑγκάλιασε τους 
Μωμόγερους του Θρυ-
λορίου η Χρυσούπολη, τη 

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου, με 
τα μέλη του Συλλόγου Πο-
ντίων Θρυλορίου «Η Τρα-

πεζούντα και το Γαρς» να 
συμμετέχουν στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις με το Πο-
ντιακό έθιμο που έφεραν 
από την πατρίδα, καλεσμέ-
νοι του Συλλόγου Ποντίων 
Νέστου.

Μάλιστα ο Τοπικός Σύλλο-
γος αναβιώνει την δική του 
εκδοχή των Μωμόγερων, 
και έτσι οι δύο διαφορετι-
κές παραδώσεις συναντή-
θηκαν στην κεντρική πλα-
τεία της Χρυσούπολης, και 
στη συνέχεια στους δρό-
μους του οικισμού, με τους 
Μωμόγερους να ξεσηκώ-
νουν μικρούς και μεγάλους. 
Πρόκειται για ένα θεατρικό 

δρώμενο που έχει τις ρίζες 
του στο αρχαίο θέατρο του 
δρόμου στην Ελλάδα, που 
διατηρήθηκε καθώς οι Πό-
ντιοι ήθελαν να κρατήσουν 
ζωντανά τα στοιχεία που 
τους συνέδεαν με την πα-
τρίδα τους.

Στο πέρασμα των ετών ο 
σκοπός άλλαξε και παρέ-
μεινε περισσότερο ψυχα-
γωγικός, αν και σύμφωνα 
με καταγραφές παλαιότε-
ρων αλλά και μαρτυρίες οι 
Μωμόγεροι έφεραν καλο-
τυχία. Επομένως έως και 
σήμερα η παρουσία τους 
συνδέεται με το διώξιμο 
των κακών πνευμάτων και 

την υποδοχή της νέας χρο-
νιάς με ευχές για ό,τι καλύ-
τερο με τις ευλογίες των 
μωμόγερων.

Επόμενος σταθμός των 
Μωμογέρων του Θρυλο-
ρίου αναμένεται να είναι 
η Δράμα, όπου επίσης θα 
παρουσιαστεί το δρώμενο, 
ανοίγοντας ένα παράθυρο 
στην ποντιακή παράδοση.
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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*

 

Πριν δυο χρόνια την 
14η Ιανουαρίου 2021 
ήταν για το Έθνος ήταν 
μια σημαντική ημέρα 
,  η Ελλάδα είχε απο-
φασίσει να αποκτήσει  
18 Γαλλικά μαχητι-
κά αεροσκάφη τύπου 
Rafale .  Με ευρεία 
συναίνεση ψηφίστηκε 
το σχετικό νομοσχέ-
διο για την  αγορά. Οι 

Βουλευτές της Ν.Δ., 
του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑ-
ΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και της 
Ελληνικής Λύσης, ψή-
φισαν το νομοσχεδίου 
του υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας και είναι 
επίσης σημαντικό και 
ιστορικό ότι Υπουργός 
ήταν και είναι ο Κα-
βαλιώτης Βουλευτής 
Νίκος Παναγιωτόπου-
λος. Με αφορμή αυτά 
τα γεγονότα θα γυ-
ρίσουμε σχεδόν 100 
χρόνια πίσω, τον χρό-
νο τότε που  η Ελλά-
δα βγαλμένη από ένα 
καταστροφικό πόλεμο 

έχοντας στο έδαφος 
της πάνω από ένα 
εκατομμύριο Έλληνες 
πρόσφυγες από την 
Ανατολή ξεκινούσε 
την αγορά Αεροπλά-
νων που θα ενίσχυαν 
τις Ένοπλες δυνάμεις 
της. Σε όλη την χώρα 
και ειδικά στην Μα-
κεδονία, πόλεις και 
χωριά συγκέντρωναν 

χρήματα για την αγο-
ρά των Αεροπλάνων 
και αυτά έφεραν ως 
διακριτικά τα ονόματα 
περιοχών. “Καβάλλα” 
, “Ελευθερούπολη”, 
“Φίλιπποι”, “Δράμα” 
“Ξάνθη”, “Σέρρες”. Η 
Καβάλα , σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Αερο-
πορικής Άμυνας ήταν 
η περιοχή (μαζί και η 
περιοχή της Ελευθε-
ρούπολης) που προ-
σέφερε τα περισσότε-
ρα χρήματα από τους 
εράνους που γίνονταν 
κατά καιρούς, το ποσό 
για την εποχή εντυ-

πωσιακό 5.000.000 
δραχμές , έτσι τα αε-
ροπλάνα που έφεραν 
το όνομα της … πέντε 
στον αριθμό .Ακο-
λουθούσαν η Ξάν-
θη η Λέσβος ,η πόλη 
των Σερρών η Δράμα 
ο Έβρος. Οι πράξεις 
εκείνες είχαν  πολύ 
μεγάλη σημασία και 
καθίστούσαν μοναδι-
κό και εξαιρετικό πα-
ράδειγμα φιλοπατρίας 
, από την άποψη της 
έκφρασης της εθνικής 
ομοψυχίας που ένω-
νε τον Ελληνισμό στο 
Ελληνικό κράτος που 
“κουβαλούσε” στους 
ώμους του τότε και τις 
οδυνηρές συνέπειες 
της νωπής Μικρασια-
τικής Καταστροφής. 
Ήταν πράξεις πραγ-
ματικά αξιέπαινες και 
αξιοθαύμαστες για 
τους φτωχούς και 
πρόσφυγες κατοίκους 
της περιοχής αυτής.
Στο Αεροδρόμιο του 
Σέδες στην Θεσσαλο-
νίκη γίνονταν με λα-
μπρότητα οι τελετές 
παραλαβής των αε-
ροπλάνων τα οποία 
πετούσαν μετά πάνω 
από τις πόλεις που τα 
..αγόρασαν..
Πριν ένα χρόνο στις 
19 Ιανουαρίου 2022 
έφταναν τα πρώτα 6 
αεροσκάφη Rafale, 
παρουσία του πρω-
θυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, στην Τα-
νάγρα. Τα έξι γαλ-
λικά μαχητικά είχαν 
αναχωρήσει από την 
Ιστρ της Γαλλίας με 

προορισμό την 114 
Πτέρυγα Μάχης. Πριν 
προσγειωθούν στην 
Τανάγρα, όπου εντά-
χθηκαν στην 332 Μοί-
ρα, πέταξαν πάνω από 
τον Ιερό Βράχο της 
Ακρόπολης. «Καλώς 
ήρθατε στο σπίτι σας, 
καλές προσγειώσεις», 
τους είπε ο Πύργος 
Ελέγχου, με τον αρ-
χηγό της μοίρας να 
απαντά: «Η 332 μοίρα 
πετά στο μέλλον».
Ο πιλότος επικεφα-
λής του σχηματισμού 
έστειλε το δικό του 
μήνυμα: «Ελλάδα, θα 
φανούμε αντάξιοι των 
προσδοκιών σας. Η 
332 Μοίρα πετά στο 
μέλλον».
Τους επόμενους μή-
νες θα διεξαχθεί στην 
Ελευθερούπολη Παγ-
γαίου το 3ο Συνέδριο 
Ιστορίας , θα έχω την 
τιμή να μιλήσω σε 
αυτό , η εισήγηση μου 
θα αφορά την συνει-
σφορά των κατοίκων 
του Παγγαίου στην 
αγορά Πολεμικών 
αεροσκαφών την δε-
καετία του 1920 και 
1930.
…ΚΑΙ 110 ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΙΣΩ…
Αυτή η δυνατότητα 
που υπάρχει σήμερα 
να .. συνδέεις την ιστο-
ρία ψηφίδα – ψηφίδα 
χρησιμοποιώντας την 
τεχνολογία είναι συ-
ναρπαστική .. Φωτο-
γραφίες , αποκόμματα 
εφημερίδων, καρτ – 
ποστάλ παρουσιάζουν 
μπροστά σου σημαντι-
κά γεγονότα που κα-
θόρισαν την μοίρα του 
τόπου σου.. Τον Ιούλιο 
του 1913 στο Βου-
κουρέστι κρίνονταν το 
μέλλον της Καβάλας.. 
θα γίνονταν πόλη της 
Ελλάδος ; ή της Βουλ-
γαρίας. Η συνθήκη και 
οι .. επιθυμίες των Με-
γάλων Δυνάμεων της 
εποχής διέφεραν από 
την βούληση των κα-
τοίκων της Καβάλας 
(Χριστιανών, Μου-
σουλμάνων και Εβραί-
ων) που επιθυμούσαν 
να ενταχθούν στο Ελ-
ληνικό Βασίλειο. Στην 
Καβάλα διοργανώνε-
ται μεγάλο συλλαλη-
τήριο, μπροστά από 
τότε διοικητήριο της 
πόλης , τα σημερινά 

παλιά δικαστήρια. Η 
εικόνα του συλλαλη-
τηρίου κυκλοφορεί σε 
καρτ – ποστάλ από τις 
εκδόσεις Διαμαντό-
πουλος – ΗΛΙΟΣ στην 
Καβάλα, όπως και μια 
άλλη μαζική συγκέ-
ντρωση όπου ομιλεί ο 
Εθνικός Ποιητής της 
εποχής Σπύρος Μα-
τσούκας. Τα γεγονό-
τα αυτά αποτελούν 
δημοσίευμα της εφη-
μερίδας “ΕΜΠΡΟΣ” 
των Αθηνών . Μερικές 
ημέρες μετά ο Βασι-
λιάς Κωνσταντίνος 
αφού γίνονται γνωστά 
τα θετικά νέα από το 
Βουκουρέστι και η Κα-
βάλα εντάσσεται στον 
Εθνικό κορμό, επισκέ-
πτεται την πολύπαθη 
πόλη. Γίνεται δεκτός 

με εκδηλώσεις λατρεί-
ας από τον πληθυσμό 
της πόλης μια μέρα 
μένει στην οικία Γρη-
γοριάδη (το σημερινό 
Δημοτικό Ωδείο ) και 
την επομένη αναχωρεί 
για την Θεσσαλονίκη 
με το θρυλικό θωρη-
κτό ΑΒΕΡΩΦ η φω-
τογραφία της άφιξης 
του στην Θεσσαλονίκη 
είναι αυτή που δημο-
σιεύουμε και προέρχε-
ται από την Γεννάδιο 
Βιβλιοθήκη. Σήμερα 
2023 … τα γεγονότα 
μπροστά μας .. ηλε-
κτρονικά… 

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

Σημαντικά ιστορικά γεγονότα στο διάβα του χρόνου…
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Κατασκευή πεζοδρομίων από πεζόδρομο Αγίου Βασιλείου έως 
οδό Δημητριάδου στον Λιμένα

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 
2023, υπογράφηκε από 
τον Δήμαρχο Θάσου κ. 
Ελευθέριο Κυριακίδη και 
τον κ. Χαράλαμπο Τσέ-
λο, εκπρόσωπο του οι-
κονομικού φορέα «ΤΡΙ-
ΕΔΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥ-
ΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΕ-
ΔΡΟΝ ΑΤΕ», η σύμβαση 
για την εκτέλεση του 
έργου: Κατασκευή πεζο-

δρομίων από πεζόδρο-
μο Αγίου Βασιλείου έως 
οδό Δημητριάδου στον 
Λιμένα (Θάσος) Δήμου 
Θάσου», συνολικής δα-
πάνης 115.429,99€ με 
ΦΠΑ.

Η διάρκεια υλοποίησης του 
έργου ορίζεται σε 4 μήνες 
και χρηματοδοτείται από 
ιδίους πόρους του Δήμου 
Θάσου.

Το έργο αφορά στην κα-

τασκευή πεζοδρομίων 
συνολικού μήκους 273 
μέτρων και πλάτους 3 μέ-
τρων συμπεριλαμβανομέ-
νης της αναγκαία υποδομή 
οδοφωτισμού, κατά μήκος 
της οδού που συνδέει την 
Παραλιακή οδό με την οδό 
Δημητριάδου στο ύψος του 
Σούπερ Μάρκετ «ΜΑΣΟΥ-
ΤΗΣ» στο Λιμένα Θάσου.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου 
κ. Ελευθέριος Κυριακίδης 
δήλωσε:

«Προσπαθούμε, στα πλαί-
σια των οικονομικών δυ-
νατοτήτων του Δήμου, με 
συνεχείς παρεμβάσεις μας 
αφενός να βελτιώσουμε 
την ασφάλεια μετακίνησης 
των πεζών και την προσβα-
σιμότητα των ΑμεΑ παρα-
πλέυρως των δημοτικών 
οδών και αφετέρου να βελ-
τιώσουμε την ασφάλεια δι-
έλευσής των διερχόμενων 
οχημάτων από τις δημοτι-
κές οδούς».

«Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού η λειτουργία του Αρχαίου 
Θεάτρου Θάσου το Καλοκαίρι του 2023»

Ο Δήμαρχος Θάσου κ. 
Ελευθέριος Κυριακίδης 
την Παρασκευή 13-01-
2023 μετέβη στην Κο-
μοτηνή, όπου, αρχικά 
συμμετείχε σε ευρεία 
σύσκεψη με Δημάρχους 
από όλη την Ανατολική 
Μακεδονία και τη Θρά-
κη με την παρουσία του 
Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών κ. Στέλιου 
Πέτσα, και στην συνέχεια 
συμμετείχε στην Παρου-
σίαση του Αναπτυξιακού 

Προγράμματος Θράκης 
υπό τον Πρωθυπουργό 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο περιθώριο των ανω-
τέρω εκδηλώσεων ο Δή-
μαρχος Θάσου είχε την 
ευκαιρία να πραγματοποιή-
σει συναντήσεις με κυβερ-
νητικά στελέχη σχετικά με 
ζητήματα που αφορούν τη 
Θάσο.
Μάλιστα, στα πλαίσια της 
Παρουσίασης του Ανα-
πτυξιακού Προγράμματος 

Θράκης η Υπουργός Πολι-
τισμού & Αθλητισμού κα. 
Λίνα Μενδώνη, τόσο σε 
προσωπικό επίπεδο προς 
τον Δήμαρχο, όσο και δη-
μοσίως έκανε ειδική ανα-
φορά στο Αρχαίο Θέατρο 
της Θάσου, εκφράζοντας 
την πεποίθησή της ότι εί-
ναι ρεαλιστικός ο στόχος 
το καλοκαίρι του 2023 να 
έχουμε την χαρά να απο-
λαύσουμε παραστάσεις στο 
Αρχαίο Θέατρο της Θάσου.

Ανασκόπηση Δημάρχου Θάσου για το 2022

Το έτος 2022 ήταν μια 
χρονιά με ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά. Αφενός 
έγιναν βήματα για την 
επαναφορά της ζωής 
όλων μας στην προτέρα 
κατάσταση και αφετέ-
ρου ο κόσμος έζησε και 
ζει μια πρωτοφανή ενερ-
γειακή κρίση.

Παρά την δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία λόγω της 
Πανδημίας Covid 19 των 
προηγούμενων ετών, την 
αύξηση του κόστους του 
τιμολογίου διαχείρισης 
των απορριμμάτων από τη 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και το 
υψηλό κόστος των καυ-
σίμων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας από τη νέα ενερ-
γειακή κρίση, κατορθώσαμε 
και στο τέλος του 2022 να 
ανταποκριθούμε στις ιδι-
αίτερα αυξημένες ανάγκες 
χωρίς να προχωρήσουμε σε 
αυξητική αναπροσαρμογή 
των δημοτικών τελών κα-
θαριότητας και φωτισμού. 
Στην προσπάθειά μας αυτή 
συνέβαλε βέβαια και η 
έκτακτη στήριξη του Δή-
μου μας από το Υπουργείο 

Εσωτερικών με περισσότε-
ρο από 250.000€ για την 
αντιμετώπιση του αυξημέ-
νου ενεργειακού κόστους 
του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο τόπος μας άντεξε και 
πέτυχε θετικά αποτελέ-
σματα.

Ως Διοίκηση του Δήμου, 
μέσα σε δύσκολες συν-
θήκες, προσπαθήσαμε να 
μειώσουμε τις συνέπειες 
και να εκμεταλλευτούμε 
κάθε δυνατή ευκαιρία προς 
όφελος των κατοίκων . Συ-

νεχίσαμε να δουλεύουμε 
συλλογικά και μεθοδικά, σε 
άριστη συνεργασία με τους 
υπαλλήλους του Δήμου 
Θάσου και τους πολίτες, 
έχοντας μέχρι σήμερα κα-
ταφέρει αρκετά.
Μένουν, ωστόσο, να γίνουν 
πολλά ακόμη και στην κα-
τεύθυνση αυτή οραματι-
ζόμαστε, σχεδιάζουμε και 
προγραμματίζουμε. Προ-
χωράμε με αίσθημα ευθύ-
νης, πάνω σε αυτά που, με 
κόπο, πετυχαίνουμε και χτί-

ζουμε ισχυρά θεμέλια για 
το μέλλον. Κινητοποιούμε 
τις υγιείς δυνάμεις του τό-
που μας και συνεργαζόμα-
στε με όσους πιστεύουν 
στο νοικοκύρεμα. Αναβαθ-
μίζουμε τις υποδομές και 
καθιστούμε το Νησί μας 
προορισμό υψηλών προδι-
αγραφών.
Ενδεικτικά και όχι περιο-
ριστικά, προς ενημέρωση 
των πολιτών της Θάσου, 
αναφέρουμε τα παρακάτω:

Α. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑ-
ΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Συνεχίσαμε την αξιοποίηση 
των έκτακτων χρηματοδο-
τήσεων του ΥΠΕΣ, λόγω 
έκτακτης ανάγκης, συνο-
λικού ύψους 800.000€ 
(350.000€, 250.000€ και 

200.000€) σε παρεμβάσεις 
άμεσης αποκατάστασης και 
αποφυγής εκ νέου πλημμυ-
ρικών φαινομένων.
Πετύχαμε την πρόσθετη 
επιχορήγηση του Δήμου 
Θάσου με το ποσό των 
50.000€ για την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών από τα 
πλημμυρικά φαινόμενα στις 
20-08-2020 στα Λιμενά-
ρια και προχωρήσαμε στην 
άμεση αξιοποίησή της.
Πετύχαμε την επιχορήγη-
ση του Δήμου Θάσου με 
το ποσό των 100.000€ για 
την αντιμετώπιση των συ-
νεπειών από την πυρκαγιά 
στην Ποταμιά Θάσου στις 
10-8-2022 και προχωρή-
σαμε στην άμεση αξιοποί-
ησή της.

Β. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑ-
ΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΝΕΩΝ

Αξιοποιήσαμε τις έκτα-
κτες χρηματοδοτήσεις του 
Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών, λόγω έκτα-
κτης ανάγκης, συνολι-
κού ύψους 3.776.740€ 
(1.775.000€ + 380.000€ 
+ 700.000€ + 171.740€ 
+750.000€) και επιλύσαμε 
σύνθετες γραφειοκρατικές 
δυσκολίες στην ολοκλή-
ρωση και αποπληρωμή των 
έργων.

...



info@enachannel.gr8 ΑΝΑΛΥΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗ Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Από την ΔΕΕΠ Καβάλας 
της ΝΔ εκδόθηκε το ακό-

λουθο δελτίο τύπου:

Είπαμε πως στο σπίτι του 
κρεμασμένου να μη μιλά-
με για σκοινί, αλλά εδώ το 

αλείφουν και με σαπούνι!  

Και η πιο αιχμηρή πένα, 
βρίσκεται σε αδυναμία να 
περιγράψει το βάθος και 

το μέγεθος της υποκρισί-
ας του ΣΥΡΙΖΑ και της κ. 
Ελευθεριάδου. Η τοξική 
καταγγελία επιτυχημένης 
επαγγελματικής δραστη-
ριότητας μέλους του κοι-
νοβουλίου δεν άντεξε μια 
μέρα! Όσα μια δικηγόρος 
προσφέρει στη Θεσσαλονί-
κη και θεωρούνται έγκλημα 
καθοσιώσεως, μόλις 160 
χλμ ανατολικά γίνονται νό-
μιμη και ηθική επαγγελμα-
τική δραστηριότητα! Πόσο 
πια απέχουν οι δύο πόλεις; 
Έτη φωτός ηθικής;

Μάλλον όχι. Aυτό που για 
μια φορά ακόμη διαπιστώ-
σαμε πανελληνίως και το-
πικώς είναι πως η πλήρης 
πολιτική και προγραμματι-
κή ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ 
και του κ. Τσίπρα τον κάνει 
έρμαιο της δήθεν «καταγ-

γελτικής» συμπεριφοράς 
του κήνσορα κ. Πολάκη 
και στο τέλος τον εκθέτει 
ανεπανόρθωτα και πολιτι-
κά και ηθικά.  Δεν είναι η 
νόμιμη άσκηση επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας το 
πρόβλημα, είναι η διαστρέ-
βλωση της αλήθειας που 
προσπαθεί να δηλητηριάσει 
τον πολιτικό βίο της χώρας, 
την ώρα που αυτή με την 
ηγεσία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη κάνει άλματα και 
αλλάζει επίπεδο.

Η περίπτωση της κατάφορα 
άδικης επίθεσης κατά βου-
λευτού της Ν.Δ., επιτυχημέ-
νης νομικού που ολοκλη-
ρώνει υποθέσεις που είχε 
αναλάβει πριν την εκλογή 
της, που ακόμη και αν δεν 
το γνώριζαν, τώρα το ξέ-
ρουν μια χαρά, ενώ μια 

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η 
κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου 
αμείβεται για υποθέσεις 
που ανέλαβε ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙ-
ΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ως βουλευτού, ξεπερνά τα 
όρια του θράσους, γίνεται 
φαρσοκωμωδία!

Καλούμε την κ. Ελευθερι-
άδου να εγκαλέσει τον κ. 
Πολάκη και τον κ. Τσίπρα 
για όσα βιτριολικά λέγουν 
για την συνάδελφό της κ. 
Ευθυμίου ή να παραιτηθεί  
δείχνοντας τη στοιχειώδη 
ευθιξία.

Είπαμε πως στο σπίτι του 
κρεμασμένου να μη μιλά-
με για σκοινί, αλλά εδώ το 
αλείφουν και με σαπούνι!

Από το Γραφείο Τύπου

ΔΕΕΠ ΝΔ 
Το ανήθικο στη Θεσσαλονίκη γίνεται ηθικό και νόμιμο στην 
Καβάλα;

Με αφορμή την υπόθε-
ση Ελευθεριάδου ο βου-
λευτής Καβάλας της Ν.Δ 
Μακάριος Λαζαρίδης 
φιλοξενήθηκε στο κε-
ντρικό δελτίο ειδήσεων 
του ENA Channel με τον 
Απόστολο Ατζεμιδάκη

Ο κ. Λαζαρίδης προχώρησε 
στις παρακάτω δηλώσεις:

“Εξαιρετικά σοβαρή η υπό-
θεση της κ.α Ελευθεριάδου 
αλλά για αυτά τα θέματα 
μας κρίνουν οι πολίτες. 
Οπότε την κ.α Ελευθερι-
άδου την παραδίδω στην 
κρίση των πολιτών για την 
αξιολόγηση της. Ανεξάρτη-
τα αν κάτι είναι ασυμβίβα-
στο ή όχι, ηθικό ή όχι είναι 
ένα θέμα το οποίο θα το 
κρίνουν οι πολίτες.

Κανένας βουλευτής ακόμα 
και αν δεν υπάρχει ασυμ-
βίβαστο δεν πρέπει να έχει 
δοσοληψίες οικονομικού 
τύπου με το Ελληνικό Δη-
μόσιο.

Θα αναλάβω μία πολιτική 
πρωτοβουλία να υπάρξει 
μία νομοθετική ρύθμιση 
από τώρα και στο εξής να 
μην έχουν καμία απολύτως 
σχέση με τα ταμεία του Ελ-
ληνικού Δημοσίου.”

Μακάριος Λαζαρίδης
Νομοθετική ρύθμιση για να μην υπάρχουν σχέσεις 
βουλευτών με το Δημόσιο

Σε δηλώσεις μετά την 
ανακοίνωση της ΔΕΕΠ 
Ν.Δ στην Καβάλα προ-
χώρησε η βουλευτής Κα-
βάλας του ΣΥΡΙΖΑ Τάνια 
Ελευθεριάδου : 

“Αφου αποδειχτηκε περι-
τρανα οτι δεν υπαρχει θεμα 
νομιμοτητας η τοπική Ν.Δ 
περασε σε θεματα ηθικης. 
Μιλά όμως για ηθικη το 
κομμα του Χειμμάρα και 
του Πάτση. Οι “γαλάζιες 
ακρίδες” είναι βέβαιο ότι 
έχουν φέρει σε δύσκολη 
θέση ακομα και την τοπικη 
Ν.

ο κ. Δρακος καλό είναι να 

μην “κουναει το δακτυλο”, 
τον καλω να ελεγξει στε-
λεχη της Νεας Δημοκρα-
τιας τοπικα, τα στελεχη που 
εχουν αξιωματα στην αυτο-
διοικηση και στο κοινοβου-
λιο και να δει τι συμβασεις 
εχουν υπογραψει και αυτοι 
με το δημοσιο.

Τα εχω ολα αυτα τα στοι-
χεια και θα τα κοινοποιη-
σω. Περιμενω να δω ομως 
τι θεση παιρνουν ολα αυτα 
τα στελεχη για να δω πως 
θα πραξω.”

Ακούστε τις δηλώσεις 
της κ.α Ελευθεριάδου:

Τ. Ελευθεριάδου 
Η ΔΕΕΠ Ν.Δ Καβάλας να ελέγξει στελέχη της Νέας 
Δημοκρατίας και να μην “κουνάει το δάχτυλο”
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Κατά την περίοδο από 25 
έως 27 Ιανουαρίου 2023 
σχεδιάζεται να ξεκινήσει 
από τον ΕΦΚΑ η πληρω-
μή των συντάξεων Φε-
βρουαρίου με την αύξη-
ση του 7,75%. Η αύξηση 
θα αφορά περίπου 1,7 
εκατ. συνταξιούχους και 
θα δοθεί με αναδρομική 
ισχύ από την 1η Ιανουα-
ρίου 2023.

Δικαιούχοι είναι:

• Συνταξιούχοι χωρίς 
προσωπική διαφορά.

• Συνταξιούχοι με μικρό-
τερη προσωπική δια-
φορά από ό,τι το ποσό 
της αύξησης.

• Συνταξιούχοι με αρνη-
τική προσωπική διαφο-
ρά.

Δείτε παραδείγματα :

Συντάξεις 
Πώς διαμορφώνεται το ποσό ανάλογα με την προσωπική 
διαφορά

Στο στάδιο της υλοποί-
ησης πέρασαν ήδη τα 
πρώτα δύο προγράμ-
ματα στεγαστικής πο-
λιτικής του υπουργείου 
Εργασίας, ύστερα από 
την ψήφιση του νόμου 
5006/2022 «Σπίτι μου-
στεγαστική πολιτική για 
τους νέους, αξιοποίηση 
της δημόσιας περιουσίας 
για κοινωνική κατοικία».

Συγκεκριμένα, προχωρούν 
αμέσως η χορήγηση χα-
μηλότοκων ή άτοκων δα-
νείων για την απόκτηση 
πρώτης κατοικίας και το 

πρόγραμμα «Κάλυψη» για 
τη μίσθωση ιδιωτικών κα-
τοικιών και τη διάθεσή τους 
σε ωφελούμενους νέους 
δικαιούχους του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος.

«Σπίτι μου»: Επανεκκί-
νηση της στεγαστικής 
πολιτικής, με έμφαση 
στους νέους

Όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, τα προγράμμα-
τα αυτά σηματοδοτούν την 
επανεκκίνηση της στεγαστι-

κής πολιτικής του κράτους, 
με έμφαση στους νέους, τα 
νέα ζευγάρια και τις ευά-
λωτες ομάδες πολιτών.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» 
αφορά δράσεις, συνολι-
κού ύψους 1,75 δισ. ευρώ, 
από τις οποίες εκτιμάται ότι 
θα ωφεληθούν περί τους 
137.000 δικαιούχους, που 
θα εξασφαλίσουν προσιτή 
κατοικία υψηλών ποιοτι-
κών προδιαγραφών.

Παράλληλα, με τις δράσεις 
στεγαστικής πολιτικής αυ-
ξάνεται η απασχόληση και 

η οικονομική δραστηριότη-
τα, ενώ αξιοποιείται δημό-
σια και ιδιωτική περιουσία.

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»
Τον Μάρτιο τα πρώτα χαμηλότοκα δάνεια και τα πρώτα 
σπίτια

Την ώρα που το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης εξετάζει 
πώς μπορούν να εντα-
χθούν στο «καλάθι του 
νοικοκυριού» περισσό-
τερα επώνυμα προϊόντα, 
συζητώντας σχετικά 
με τη βιομηχανία, στο 
«τραπέζι» βρίσκεται και 
η δημιουργία νέων «κα-
λαθιών».

Αρχής γενομένης από την 

περίοδο της Σαρακοστής 
για την οποία συζητείται 
η δημιουργία ενός «καλα-
θιού» στο ”μοντέλο” του 
αντίστοιχου εορταστικού 
που εφαρμόστηκε τα Χρι-
στούγεννα. Ουσιαστικά δη-
λαδή στο υπάρχον καλάθι 
να προστεθούν επιπλέον, 
κάποια προϊόντα με αυξη-
μένη εποχική ζήτηση για 
συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα.

Στην ίδια λογική, πιθανότη-
τα υπάρχει επίσης να δημι-
ουργηθεί και «καλάθι» για 
την περίοδο του Πάσχα.

Άδωνις Γεωργιάδης στο ENA Channel 
Θα έρθουν καλάθια Σαρακοστής και Πάσχα τους επόμενους 
μήνες
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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

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Απάντηση προς παραδειγματισμό
Πάντα οι  Άγγλοι αντιμετώπιζαν με σκληρότητα το Ελληνικό κράτος. Κάποτε ένας αστυνομικός οδήγησε στη 
φυλακή ένα Μαλτέζο χαμάλη που πιάστηκε να κλέβει.

Τότε επενέβη ο Άγγλος πρόξενος στην Ελλάδα Λάιονς  διότι οι Μαλτέζοι ήταν Άγγλοι υπήκοοι και ανάγκασε 
την Ελληνική κυβέρνηση να τιμωρήσει με 2 μήνες φυλακή τον αστυνομικό.

Αργότερα μια Γαλλική Εταιρία πρότεινε στον Βασιλιά Όθωνα να αποξηράνει την Κωπαΐδα με τον όρο να τη 
καλλιεργούν Γάλλοι υπήκοοι.

Ο Όθωνας αρνήθηκε λέγοντας :

‘’Αν η Ελληνική Κυβέρνηση τράβηξε τόσα  για ένα κλέφτη Άγγλο υπήκοο, σκέφτομαι τι θα τραβήξει με τόσους 
Γάλλους’’.

Θαλής
Ερώτησαν κάποτε το Θαλή. 
‘’Τι είναι το αραιότατον;’’ Και εκείνος απάντησε:
‘’ Ο Θεός διότι είναι αγέννητος, δεν έχει αρχή’’

Στην ερώτηση:
‘’ Τι είναι το μέγιστον;’’, απάντησε:
‘’ Ο χώρος, διότι όλα τα άλλα περιέχει ο κόσμος. Ο χώρος όμως 
περιέχει τον κόσμο’’

13.1.532 

Η Στάση του ΄΄Νίκα΄΄. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ετοιμαζό-
ταν να εγκαταλείψει την αυτοκρατορία. Όμως η τόλμη και η θέ-
ληση της αυτοκράτηρας Θεοδώρας τον έκανε να αλλάξει γνώμη. 
Ανέθεσε στον Στρατηγό Βελισσάριο να καταπνίξει την επανάστα-
ση των ΄΄Δήμων’’ που είχαν ανακυρήξει αυτοκράτορα τον ανιψιό 
του Ιουστινιανού Αναστάσιο Υπάτιο. O Βελισσάριος έφερε σε πέ-
ρας το έργο που του ανετέθη με 40.000 νεκρούς.

Μια τραγική σελίδα στην ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

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

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…

Η αποτυχία είναι ο πιο συ-
νηθισμένος φόβος πολ-
λών ανηλίκων και ενη-

λίκων σε οποιοδήποτε τομέα. 
Φοβούνται μήπως απογοητευ-
τούν, μήπως απογοητεύσουν 
αγαπημένα τους πρόσωπα και 
δεν τους είναι εύκολο να τη δι-
αχειριστούν.

 Η αποτυχία όμως δεν 
είναι το τέλος του κόσμου και η 
εκπαίδευση στη διαχείρισή της 
πρέπει να ξεκινήσει ήδη από 
μικρή ηλικία και να τελειοποιη-
θεί στην ενήλικη ζωή. Έτσι θα 
μπορέσουμε να διαχειριστού-
με πιο εύκολα, τα λάθη μας τα 
προβλήματα στη δουλειά μας,  
να κατευνάσουμε την εμμονή 
μας με την τελειότητα, και να 
απολαμβάνουμε περισσότερο 
τη καθημερινότητά μας, δημι-
ουργικά. Με αυτό τον τρόπο 
επίσης, εκπαιδεύουμε τα παιδιά 
μας να διαχειρίζονται ακόμα και 
τις κακές τους επιδόσεις στο 
σχολείο και να μην βάζουν τα-
μπέλα στον εαυτό τους ως  ‘’κα-
κοί μαθητές’’ αλλά να βλέπουν 
την αποτυχία ως τύχη για να 
προβληματιστούν και να δουν τι 
πρέπει να αλλάξουν.

 Μήπως  η αποτυχία έχει 
τελικά και τη θετική της όψη;

 Μελέτες δείχνουν ότι η 
εμπειρία της αποτυχίας βοηθά 
να συνειδητοποιήσουμε πιο εύ-
κολα τη πραγματικότητα από ότι 
τη συνειδητοποιούμε σε μέτριες 
καταστάσεις καθώς μας δίνεται 
η δυνατότητα να εξετάσουμε 
διάφορες οπτικές. Ως προέκτα-
ση αυτής της άποψης, απόλυτα 
άριστοι μαθητές που δεν έχουν 
μάθει να ‘’σκοντάφτουν’’ και 
να αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
ή αποτυχίες είναι πιο ευάλωτοι 
στην είσοδό τους στην αγορά 
εργασίας καθώς δεν είναι εξοι-
κειωμένοι στο να ανακάμπτουν 
και να αποδέχονται τις ελλεί-
ψεις τους.

 Αυτό φυσικά δε σημαί-
νει ότι πρέπει να επιδιώκουμε 
και να ενισχύουμε ένα παιδί να 
αποτυγχάνει, αλλά πρέπει να το 
εκπαιδεύσουμε στην έννοια της 
αποτυχίας και της ανάκαμψης 
και στην ευκαιρία που μπορεί 
να του δώσει στο να καταλάβει 

εύκολα τα λάθη του για να μη 
τα ξανακάνει και να επιτύχει. 
Με αυτό τον τρόπο θα σέβεται 
πιο πολύ συμμαθητές και αργό-
τερα συναδέλφους με λιγότερες 
δυνατότητες και να τους εμψυ-
χώνει να μη τα παρατάνε και να 
συνεχίζουν τη προσπάθεια και 
τον αγώνα για την ικανοποίηση 
των στόχων τους.

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

 Η κυρία Ε.Χ. ρωτάει: 
‘’Η κόρη μου είναι Β Λυκείου και 
είναι μια αρκετά καλή μαθήτρια. 
Το πρόβλημά μου είναι ότι όταν 

κάποιος την ξεπερνάει συστη-
ματικά, σταματά τη προσπάθεια 
και νιώθει αποτυχημένη. Ξεκινάει 
ακόμα και hobbies που όταν βλέ-
πει ότι δεν είναι στους πρώτους, 
σταματά ξαφνικά. Είναι καλή 
αυτή η τελειομανία της ή να ανη-
συχήσω;

Αγαπητή κυρία,

 Η τελειομανία είναι ένα 
προσόν με την έννοια ότι το 
παιδί βάζει στόχους και να δρα-
στηριοποιείται, όμως μπορεί να 
αποδειχθεί καταστροφική όταν 
γίνεται σε υπερβολικό βαθμό. 
Όλοι μας βιώνουμε αποτυχίες 
που πρέπει να μας δυναμώνουν 
και όχι να μας κάνουν να το 
‘’βάζουμε στα πόδια΄΄΄. Πολλές 
φορές η υπερβολική τελειομα-
νία είναι ένδειξη ότι δεν αγα-
πάμε τον εαυτό μας και είμαστε 
πολύ αυστηροί με αυτόν καθώς 
θεωρούμε ότι η αξία μας βασί-
ζεται μόνο στις διακρίσεις. Βοη-
θήστε το παιδί σας να αγαπήσει 
τον εαυτό του, να επαινείται τη 
προσπάθεια και όχι το αποτέλε-
σμα. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος 
δεν είναι ο τέλειος άνθρωπος 
και αυτό χρειάζεται δουλειά και 
πολύ καθημερινή συζήτηση.

Ευχές για επιτυχία

‘’.. δε πρέπει να 
ενισχύουμε ένα 
παιδί να απο-
τυγχάνει, αλλά 
πρέπει να το 
εκπα ιδεύσου-
με στην έννοια 
της αποτυχίας 
και της ανάκαμ-
ψης..’’
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Στους τρεις πυλώ-
νες του σχεδίου, 
που υλοποιεί το 

Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών στην 
Ανατολική Μακεδονία 
και τη Θράκη, ανα-
φέρθηκε ο κ. Κώστας 
Καραμανλής, κατά την 
παρουσίαση του Ανα-
πτυξιακού Προγράμ-
ματος Θράκης στην 
Κομοτηνή, στο πλαί-
σιο της περιοδείας 
του Πρωθυπουργού, κ. 
Κυριάκου Μητσοτάκη 
στην περιοχή.

«Στη Θράκη χτυπά 
δυνατά η καρδιά της 
πατρίδας μας. Δεν 
είναι απλά το βορειοα-
νατολικό χερσαίο άκρο 
της χώρας μας. Η Θρά-
κη αποτελεί ένα πολυ-
σήμαντο σταυροδρόμι 
με εξέχοντα στρατηγι-
κό χαρακτήρα», τόνισε 
ο Υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών.

Ο κ. Καραμανλής εκτί-
μησε ότι ο γεωστρατη-
γικός ρόλος της Ανα-
τολικής Μακεδονίας 
και Θράκης στην ευρύ-
τερη περιοχή της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης 
«δεν μπορεί να ανα-
δειχθεί εάν δεν έχουμε 
βάλει τις απαιτούμενες 
βάσεις. Και οι βάσεις 
αυτές δεν είναι άλλες 
από τις υποδομές», 
προσθέτοντας: «Στην 
Κυβέρνηση Μητσοτά-
κη μετουσιώνουμε το 
όραμα σε πράξη».

Ο κ. Καραμανλής ανα-
φέρθηκε στη συνέχεια 
στους τρεις βασικούς 

πυλώνες του σχεδίου 
του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφο-
ρών.

Πρώτον, τα λιμάνια. 
«Θεσσαλονίκη, Καβά-
λα, Αλεξανδρούπολη, 
αποτελούν πραγματικά 
ένα θαλάσσιο τόξο του 
Βορρά, το οποίο όμως, 
όλα αυτά τα χρόνια, 
δεν είχε αξιοποιηθεί. 
Αυτό πλέον έχει αλλά-
ξει», υπογράμμισε ο κ. 
Καραμανλής.

Ο Υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών 
υπενθύμισε ότι: «Πριν 
λίγο καιρό και μετά 
από επίμονες πολιτι-
κές διαπραγματεύσεις, 
πετύχαμε να εντάξου-
με το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών. Τι ση-
μαίνει αυτό πρακτικά; 
Σημαίνει ότι ξεκλειδώ-
νουμε πολύ σημαντι-
κές χρηματοδοτήσεις 
από τα ευρωπαϊκά τα-
μεία, ώστε να αναβαθ-
μίσουμε το ρόλο του 
λιμανιού. Ταυτόχρονα 
ανοίγει και ο δρόμος 
για να εισρεύσουν ιδι-
ωτικά κεφάλαια.  Και 
όλα αυτά πιστοποιούν 
και δικαιώνουν την 
απόφαση του Πρω-
θυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη, να μην 
προχωρήσει η παρα-
χώρηση του λιμανιού, 
αλλά να παραμείνει 
στην κυριότητα του 
Ελληνικού Κράτους, 
το οποίο έχει τη δυ-
νατότητα, αλλά πλέον 
και τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία να αναπτύξει 
πλήρως τις δυνατό-
τητες του λιμανιού σε 
ενεργειακό, σε εμπορι-
κό και σε γεωπολιτικό 
επίπεδο και στο μέλ-
λον να αποφασίσει εάν 
πρέπει να το παραχω-
ρήσει κάτω υπό άλλες 
συνθήκες».

Ο κ. Καραμανλής ανα-
φέρθηκε επίσης στην 
υλοποίηση του φιλό-
δοξου διακρατικού έρ-
γου Sea to Sea, που 
θα ενώνει πέντε θα-
λάσσιους και ένα πο-
τάμιο λιμένα.

«Φανταστείτε: Θεσσα-
λονίκη, Καβάλα, Αλε-
ξανδρούπολη, Μπουρ-
γκάς, Ρούσε σε πρώτη 
φάση και μετά ακόμη 
και στην Κωνστάντζα. 
Με το έργο αυτό ανα-
πτύσσουμε σημαντικές 
ροές φορτίων μεταξύ 
των χωρών της μέσης 
και της άπω Ανατολής 
και των χωρών της 
Μαύρης Θάλασσας, 
καθώς – και αυτό εί-
ναι το εθνικά σημαντι-
κό – παρακάμπτονται 
με αυτό τον τρόπο τα 
Στενά του Βοσπόρου», 
επισήμανε.

Ο δεύτερος πυλώ-
νας του σχεδίου του 
Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών είναι 
η ανάπτυξη, επιτέλους, 
στη χώρα μας ενός 
σύγχρονου σιδηρο-
δρομικού δικτύου.

Ο κ. Καραμανλής επι-
σήμανε ότι τα έργα της 
επόμενης 15ετίας θα 

είναι τα σιδηροδρομι-
κά και υπενθύμισε ότι 
η Κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας έχει δη-
μοπρατήσει ήδη το 
μεγαλύτερο πακέτο σι-
δηροδρομικών έργων 
ύψους 4,5 δισ. ευρώ.

«Έτσι για άλλη μία 
φορά κάνουμε το όρα-
μα πράξη. Κάνουμε το 
αυτονόητο, που ήταν 
αδιανόητο. Δηλαδή 
συνδέουμε επιτέλους 
λιμάνια με οδικό και 
σιδηροδρομικό δίκτυο. 
Με την κατασκευή της 
νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής Θεσσαλονίκη 
– Τοξότες, έργο που 
έχει ήδη δημοπρατη-
θεί, έργο 1,7 δισ. ευρώ, 
την πεδινή ή νότια χά-
ραξη. Την αναβάθμιση 
της γραμμής Αλεξαν-
δρούπολη – Ορμένιο, 
της γραμμής που στην 
ουσία παρακάμπτει τα 
στενά του Βοσπόρου. 
Δεν ξεχνάμε και τη συ-
ντήρηση και την ανά-
ταξη του υφιστάμενου 
σιδηροδρομικού δικτύ-
ου Βορείου Ελλάδος, 
ύψους 190 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, ένα έργο 
που θα γίνει με ΣΔΙΤ», 
ανέφερε ο κ. Καρα-
μανλής και πρόσθεσε: 
«Επομένως εφαρμό-
ζουμε στην πράξη αυτό 
που λέμε συνδυασμέ-
νες μεταφορές, έτσι 
ώστε επιτέλους αυτή 
η περιοχή να πάρει την 
προστιθέμενη αξία και 
να γίνει κόμβος μετα-
φορών της ευρύτερης 
περιοχής».

Τρίτος πυλώνας είναι 

οι κάθετοι οδικοί άξο-
νες, που βελτιώνουν 
τη συνδεσιμότητα των 
λιμανιών μας, όσο και 
κάθε νομού.

«Δράμα- Αμφίπολη, 
έργο ΣΔΙΤ. Σέρρες – 
Δράμα – Καβάλα, ένα 
έργο που κάνουμε μαζί 
με την περιφέρεια. 
Ξάνθη – Εχίνος- ελλη-
νοβουλγαρικά σύνο-
ρα. Ολοκλήρωση του 
κάθετου άξονα Αρδά-
νιο – Ορμένιο με την 
παράκαμψη του Προ-
βατώνα. Περιφερεια-
κή οδός Αλεξανδρού-
πολης: Ήδη υπάρχουν 
εργοτάξια. Αλλά και η 
διασυνοριακή γέφυρα 
Κήπων – Υψάλων, μία 
πληγή και μία ντροπή 
για τη χώρα», ανέφε-
ρε ο κ. Καραμανλής, 
επισημαίνοντας: «Είναι 
τα μεγάλα οδικά έργα, 
που όχι θα γίνουν, αλλά 
που ήδη υλοποιούνται 
στην περιοχή. Με τους 
σύγχρονους αυτούς 
αυτοκινητοδρόμους, 
βγάζουμε ολόκληρες 
περιοχές από την απο-
μόνωση».

Ο κ. Καραμανλής έκα-
νε συνεπώς λόγο για 
«ένα άλμα ανάπτυ-
ξης που ξεπερνά τα 
4 δισ. ευρώ».

Γιατί εκτός των σιδη-
ροδρομικών έργων 
στην Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη, που 
ανέρχονται σχεδόν στα 
3,4 δισ. ευρώ, υλοποι-
ούνται και οδικά έργα 
τα οποία προσεγγίζουν 
το ένα δισ. ευρώ, αλλά 

και άλλα έργα όπως 
ύδρευσης και αντι-
πλημμυρικής προστα-
σίας. Άμεσα μάλιστα 
θα βγει στον αέρα η 
μελέτη του φράγματος 
Δερείου, ένα πολύ ση-
μαντικό έργο για την 
περιοχή. Υλοποιούνται 
επίσης κτηριακά έργα 
στην Αστυνομική Διεύ-
θυνση και στα κέντρα 
επιχειρήσεων της Πο-
λιτικής Προστασίας, 
ύψους 131 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, με ΣΔΙΤ.

«Αναβαθμίζουμε επι-
τέλους την ευρύτερη 
περιοχή και την ανα-
βαθμίζουμε γεωστρα-
τηγικά. Κάνουμε όμως 
και κάτι άλλο, που έχει 
θέσει και ο Πρωθυ-
πουργός ως προτεραι-
ότητα: Ενισχύουμε και 
δημιουργούμε χιλιά-
δες νέες θέσεις εργα-
σίας. Όλα αυτά είναι 
έργα που γίνονται σε 
επίπεδο περιφέρει-
ας. Δεν μιλάμε πλέον 
για έργα που γίνονται 
μόνο στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη», τόνι-
σε ο κ. Καραμανλής και 
κατέληξε:  «Είναι εθνι-
κά αναγκαίο ο πληθυ-
σμός σε αυτή την πολύ 
ευαίσθητη περιοχή να 
συνεχίζει να ακμάζει. 
Και ιδιαίτερα η ακρι-
τική Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη, αυτό 
που έχει αποδείξει ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, 
είναι ότι πλέον λαμβά-
νει επιτέλους αυτό που 
δικαιούται, δηλαδή 
ένα μεγάλο μέρισμα 
από την ανάπτυξη της 
χώρας».

Κώστας Καραμανλής 
Στη Θράκη χτυπά δυνατά η καρδιά της πατρίδας μας
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Σκρέκας από Θράκη
Διαθέσαμε πάνω από 8 δισ. ευρώ για την προστασία 
της κοινωνίας

OT.gr Newsroom

Το 70% αυτών προέρχο-
νται από τον μηχανισμό 
φορολόγησης των υπερ-
κερδών στην ηλεκτρο-

παραγωγή και από τα 
έσοδα από τις δημοπρα-
σίες των ρύπων, υπο-
γράμμισε ο ΥΠΕΝ

«Η κυβέρνηση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη έχει διαθέ-
σει περισσότερα από 8 δισ. 
ευρώ για την προστασία 
της κοινωνίας, ενώ το 70% 
αυτών προέρχονται από 
τον μηχανισμό φορολόγη-
σης των υπερκερδών στην 
ηλεκτροπαραγωγή και από 
τα έσοδα από τις δημοπρα-
σίες των ρύπων», τόνισε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κώστας 
Σκρέκας, ο οποίος πραγμα-
τοποίησε σειρά επαφών και 
συσκέψεων με παραγωγι-

κούς φορείς στην Κομοτη-
νή, στο πλαίσιο της περιο-
δείας που πραγματοποιεί ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, στην Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδο-
νία και Θράκης.

Σχέδιο θωράκισης κατα-
ναλωτών, επιχειρήσεων 
και αγροτών

Ο κ. Σκρέκας παρουσίασε 
στους παραγωγικούς φο-
ρείς το συνεκτικό σχέδιο 
της Κυβέρνησης για τη θω-
ράκιση των καταναλωτών, 
των επιχειρήσεων και των 
αγροτών απέναντι στο αυ-
ξημένο ενεργειακό κόστος, 
επισημαίνοντας πως «τόσο 

για τους αγρότες όσο και 
για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις διατηρήσαμε τις 
τιμές ενέργειας σε προσιτά 
επίπεδα, απορροφώντας το 
μεγαλύτερο ποσοστό της 
αύξησης».

Επιπλέον, ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργει-
ας, κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης με τους αγρό-
τες, ανακοίνωσε ένα νέο 
πρόγραμμα επιδότησης για 
φωτοβολταϊκά σε αγρο-
τικά αντλιοστάσια. Όπως 
ανέφερε ο κ. Σκρέκας, το 
νέο πρόγραμμα θα δώσει 
τη δυνατότητα σε αγρότες 
να εγκαταστήσουν τα δικά 
τους φωτοβολταϊκά έως 

10kV, μειώνοντας σημαντι-
κά το κόστος ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης με τα επαγγελ-
ματικά επιμελητήρια, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, αναφέρθη-
κε στην πρόσφατη ανα-
δρομική επιδότηση σε λο-
γαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος εμπορικών κατα-
ναλωτών με παροχή ισχύος 
έως 35 kVA, αρτοποιείων 
καθώς και αγροτών, ύψους 
85 εκατ. ευρώ, για τους μή-
νες Φεβρουάριο και Μάρ-
τιο.

Πράσινος μετασχηματι-
σμός

Τέλος, ο κ. Σκρέκας επι-
σήμανε ότι η Κυβέρνηση 
επιταχύνει τον πράσινο με-
τασχηματισμό της οικονο-
μίας, ως τη μοναδική αξι-
όπιστη λύση για τη μείωση 
του κόστους ενέργειας για 
τις επιχειρήσεις. Στο πλαί-
σιο αυτής της πολιτικής, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ανακοίνωσε 
ότι, άμεσα, θα κατατεθεί 
ένα νέο νομοσχέδιο για την 
περαιτέρω προώθηση της 
αυτοπαραγωγής, με ισχυρά 
κίνητρα για τη δημιουργία 
ενεργειακών κοινοτήτων, 
όπου θα μπορούν να συμ-
μετέχουν αποκλειστικά επι-
χειρήσεις

Τάκης Θεοδωρικάκος
«Απροσπέλαστα τα σύνορα στον Έβρο»

«Η ενίσχυση της ασφά-
λειας αποτελεί προϋπό-
θεση για την ελευθερία, 
τη δημοκρατία και την 
ευημερία των πολιτών», 
επισήμανε ο Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη 
Τάκης Θεοδωρικάκος, 
στην παρέμβασή του, 
στην εκδήλωση για την 
παρουσίαση του ανα-
πτυξιακού προγράμ-
ματος της περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Κο-

μοτηνή, στο πλαίσιο της 
διήμερης περιοδείας του 
Πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη στην πε-
ριοχή.

Ειδικά για την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας- 
Θράκης, ο κ. Θεοδωρικάκος 
τόνισε ότι η ενίσχυση της 
ασφάλειας αποτελεί προ-
ϋπόθεση για να μπορέσει 
να αναδειχθεί η περιοχή σε 
ενεργειακό κόμβο.

Ο Υπουργός Προστασίας 

του Πολίτη συμπλήρωσε 
ότι με βάση αυτήν την προ-
τεραιότητα, η κυβέρνηση 
κινείται σε δύο άξονες: Την 
ασφάλεια των συνόρων
και την αντιμετώπιση της 
παράνομης μετανάστευσης 
και την ασφάλεια των πο-
λιτών και των υποδομών 
σε ολόκληρη τη χώρα. Και 
πρόσθεσε ότι τα σύνορά
μας στον Έβρο είναι απρο-
σπέλαστα επισημαίνοντας 
ότι η ΕΛ.ΑΣ. αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά την παρά-
νομη μετανάστευση.

Πέτσας
Αυτοδύναμη κυβέρνηση η ΝΔ στις δεύτερες κάλπες 
Δεν υπάρχει συνεργασία με Ν. Ανδρουλάκη

Για τις επικείμενες εκλο-
γές μίλησε ο αναπληρω-
τής υπουργός Εσωτερικών 
Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας 
πως όπως δείχνουν όλες οι 
μετρήσεις, αλλά και η αί-
σθηση που έχει αποκομίσει 
ο ίδιος από την καθημερινή 
του επαφή με την κοινωνία, 
υπάρχει μια σταθερή τάση 
εμπιστοσύνης στην κυβέρ-
νηση και τον πρωθυπουρ-
γό.

«Η πολιτική Ανδρουλάκη 
οδηγεί σε συρρίκνωση των 
ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και 
επίσης σε μια πόλωση με-
ταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, που 
θα ευνοήσει αυτά τα δυο 
κόμματα» τόνισε σε δηλώ-
σεις του στο ENA Channel 
και στην Μαρία Βλαμήτσου
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ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ Η ΚΑΒΑΛΑ
Αυτοψία στο Αεροδρόμιο "Λυδία"

Ξεκίνησε το πρόγραμ-
μα επισκέψεων του 
Πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη στην 
Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θρά-
κης.

Από νωρίς το πρωί 

της Παρασκευής 13 
Ιανουαρίου ο Πρωθυ-
πουργός βρέθηκε στις 
εγκαταστάσεις του αε-
ροδρομίου Λυδία στον 
Αμυγδαλεώνα Καβά-
λας έτσι ώστε να δει τις 
εργασίες που πραγμα-
τοποιούνται εκεί αλλά 

και να μιλήσει με την 
διοίκηση της Egnatia 
Aviation.

Στο Αεροδρόμιο Λυδία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ακολουθούν οι σύ-
ντομες δηλώσεις του 
Πρωθυπουργού από 
το Αεροδρόμιο Λυ-
δία του Αμυγδαλεώ-
να Καβάλας :

“Η Ελλάδα σήμερα εί-
ναι “πρωταγωνίστρια” 
στην προσέλκυση ξέ-
νων και εγχώριων ταυ-
τόχρονα Επενδύσεων. 
Ωστόσο όποιος θέλει 

να αξιοποιήσει θέλει 
να γνωρίζει ότι αυτά 
τα οποία πρέπει να κά-
νει θα τα κάνει εντός 
συγκεκριμένου χρο-
νοδιαγράμματος. Εδώ 
φαίνεται πάντως πως 
το νερό έχει μπει στο 
αυλάκι και εμείς είμα-
στε πάντα έτοιμοι να 
δούμε και άλλα ζητή-
ματα που έχουν να κά-
νουν και απασχολούν 

και μένα με την περαι-
τέρω αξιοποίηση των 
μικρών περιφερειακών 
αεροδρομίων. Νομίζω 
ότι μπορεί να ανοίξουν 
καινούργιες προοπτι-
κές πέρα από την εκ-
παίδευση.”

“Είχα αποφασίσει να 
γίνω πιλότος”

“Όταν σπούδαζα στην 

California είχα αποφα-
σίσει ότι θα μπορούσαν 
να γίνω πιλότος. Άρ-
χισα λοιπόν εξάσκηση 
αλλά ήταν τόσο άσχη-
μα τα μαθήματα λόγω 
και του καιρού στο 
San Fransico και είπα 
ότι θα το κάνω κάποια 
άλλη φορά.”

Από το Αεροδρόμιο Αμυγδαλεώνα ανοίγει το κεφάλαιο αξιοποίησης μικρών Περιφερειακών Αεροδρομίων

Στο Αεροδρόμιο Λυ-
δία του Αμυγδαλεώ-
να Καβάλας βρέθηκε 
το πρωί της Παρα-
σκευής 13 Ιανουαρί-
ου ο Υπουργός Άμυ-
νας και βουλευτής 
Καβάλας της Ν.Δ Νί-
κος Παναγιωτόπου-
λος.

Ο Υπουργός Άμυνας 
συνόδεψε τον Πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη στην επίσκεψη 

του στο Αεροδρόμιο 
(δείτε εδώ) ενώ πα-
ράλληλα προχώρησε 
και σε δηλώσεις στο 
ENA Channel επισημαί-
νοντας ότι πολύ σύντο-
μα και με το πέρας των 
εργασιών που έχουν 
απομείνει η περιοχή θα 
μετατραπεί σε κέντρο 
αεροπορικής δραστηρι-
ότητας διεθνούς εμβέ-
λειας λόγω του συγκε-
κριμένου αεροδρομίου.

Παναγιωτόπουλος για Αεροδρόμιο Αμυγδαλεώνα | Σύντομα θα μετατραπεί η περιοχή σε διεθνές κέντρο 
αεροπορικής δραστηριότητας

Στην Καβάλα βρέ-
θηκε το πρωί της 
Παρασκευής σε μία 
επίσκεψη-αστραπή ο 
Πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης

Κατά την διάρκεια της 
επισκέψεως του στο 
Αεροδρόμιο Λυδία του 
Αμυγδαλεώνα συνομί-
λησε με την διοίκηση 
αλλά και εργαζόμε-
νους.
Η Egnatia Aviation 
από την πλευρά της 

του έκανε δώρο μια 
φωτογραφία που απει-
κονίζει τον πατέρα του 
Κωνσταντίνο Μητσο-
τάκη, όταν το εν λόγω 
αεροδρόμιο λειτουρ-
γούσε ως αεροδρόμιο 
της Καβάλας.

Καβάλα | Το συμβολικό δώρο της Egnatia Aviation στον Κυριάκο Μητσοτάκη
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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:

ΣΠΕΣΙΑΛ ΙΜΑΜ ΤΟΥ ΔΕ  ΛΗ

Συνταγή για

ΣΠΕΣΙΑΛ ΙΜΑΜ ΤΟΥ ΔΕΛΗ
 

Διάρκεια συνταγής: 1 ώρα & 30 λεπτά'
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη

  
Υλικά 

• 4 μελιτζάνες κομμ. στη μέση
• 6-8 κρεμμύδια κομμ. σε μισοφέγγαρο
• 6-8 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένες
• 2 κόκκινες και 2 πράσινες πιπεριές κομμ. σε μπαστουνάκια
• 6 τομάτες τριμμένες
• 40γρ. χυμό τομάτας
• 1 καρότο τριμμένο
• 4 κλωναράκια δυόσμο ψιλοκομμένο
• 1/4 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
• Αλάτι - πιπέρι - κόκκ. πάπρικα -  κύμινο - μπαχάρι - σουμάκ
• Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Αφού ανοίξουμε λίγο με προσοχή τις μελιτζάνες για να μην σπάσουν, 
βάζουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε.

Έπειτα, τις τοποθετούμε σε ένα ταψάκι και ψήνουμε για 40-45 λεπτά.

Μόλις κάψει καλά ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά, προσθέτουμε 4 κ.σ. 
ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια, και τέλος, το σκόρδο.

Ρίχνουμε τα υπόλοιπα μπαχαρικά και σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά για 
15-20 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα κρεμμύδια.

Προσθέτουμε το καρότο, τις πιπεριές, τις τομάτες και τα μυρωδικά και 
ανακατεύουμε.

Σιγοβράζουμε για 5 λεπτά και αφαιρούμε από τη φωτιά.

Αφαιρούμε τις μελιτζάνες από τον φούρνο και πιέζουμε με ένα κουτάλι 
στο σημέιο που τις χαράξαμε για να κάνουμε χώρο για τη γέμιση.

Μοιράζουμε τη γέμιση σε όλες τις μελιτζάνες και σερβίρουμε με λίγο 
μαϊντανό, πιπέρι και ελαιόλαδο.

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 2ο)

Σε αυτό το άρθρο, 
θα ασχοληθούμε με 
ορισμένα τεχνικά χα-

ρακτηριστικά των ιστοσε-
λίδων, που θα μας βοηθή-
σουν να κατανοήσουμε την 
λειτουργία του παγκόσμιου 
ιστού.

Θεμελιώδεις Μετρικές 
για Ανάλυση δεδομένων 
Ιστού

1. Μοναδικοί Επι-
σκέπτες  (Unique Visitors): 
Ο αριθμός των μεμονωμέ-
νων ατόμων/επισκεπτών, 
που φτάνει στη σελίδα μας 
μέσα σε ένα καθορισμένο 
χρονικό πλαίσιο αναφο-
ράς, με δραστηριότητα που 
συνίσταται από μία ή πε-
ρισσότερες επισκέψεις σε 
μια τοποθεσία. Κάθε άτο-
μο υπολογίζεται μόνο μία 
φορά.
2.  Επισκέψεις 
(Visits): Μια επίσκεψη είναι 
μια αλληλεπίδραση, από 
ένα άτομο με μια ιστοσελί-
δα που αποτελείται από μία 
ή περισσότερες αιτήσεις, 
οριζόμενες από τη μονά-
δα του περιεχομένου (π.χ. 
"προβολή σελίδας"). Εάν 
ένα άτομο δεν έχει κάνει 

άλλη ενέργεια (συνήθως 
πρόσθετες προβολές σελί-
δας) μέσα σε μια καθορι-
σμένη χρονική περίοδο, η 
επίσκεψη θα τερματίσει. 
3. Προβολές σελίδας 
(Page views): Πόσες φορές 
μια σελίδα προβλήθηκε.
4.  Συμβάντα 
(Events): Μια ενδεικτική 
ενέργεια είναι πχ. το κλικ, 
ή η αιώρηση από πάνω σε 
μια ‘περιοχή’ της σελίδας 
δυναμικού περιεχομένου.
5. Επισκέψεις / Χτυ-
πήματα (Hits): Τα χτυπή-
ματα αναφέρονται στον 
αριθμό των αρχείων στον 
ιστότοπό μας.

Μετρικές Χαρακτηρι-
σμού Επίσκεψης

1. Σελίδα Εισόδου 
(Entry Page): Δείχνει την 
πρώτη σελίδα του site.
2. Σελίδα Προορι-
σμού (Landing Page): εί-
ναι μια σελίδα στην οποία 
οδηγείται ένας επισκέπτης  
όταν κάνει click σε μια δι-
αφήμιση. Υπάρχουν δύο 
( 2 ) κατηγορίες σελίδων 
προορισμού:  η σελίδα προ-
ορισμού αναφοράς όπου 
παρουσιάζει πληροφορίες 

σχετικές με τον επισκέ-
πτη όπως κείμενο, εικόνες, 
σχετικούς συνδέσμους και 
άλλα στοιχεία και η σελί-
δα προορισμού μέσω μιας 
συναλλαγής, όπου μέσα 
από αυτήν την σελίδα προ-
σπαθεί να "πείσει" τον επι-
σκέπτη να ολοκληρώσει 
μια συναλλαγή, με το να 
συμπληρώσει μια φόρμα ή 
να παίξει ένα διαδραστικό 
παιχνίδι, με απώτερο στόχο 
την πώληση ενός προϊό-
ντος ή μιας υπηρεσίας.
3. Σελίδα Εξόδου 
(Exit Page): Είναι η τελευ-
ταία σελίδα σε μια τοπο-
θεσία στην οποία είχε πρό-
σβαση ο επισκέπτης πριν 
τερματίσει την επίσκεψη.
4. Διάρκεια Επίσκε-
ψης (Visit Duration)
5.  Click-through: εί-
ναι ο αριθμός των κλικ που 
έγιναν σε διαφημιστικούς 
web συνδέσμους, για να 
πραγματοποιηθούν επισκέ-
ψεις στο προορισμό.
6.  Αναλογία Click-
through ( CTR ): Oρίζεται 
ως ο αριθμός των clicks ( 
σε ποσοστό επί τοις εκατό) 
σε έναν διαφημιστικό σύν-
δεσμο και διαιρείται με τον 
αριθμό των εμφανίσεων δι-

αφημίσεων για μια δεδομέ-
νη χρονική περίοδο. Σήμε-
ρα μια μέση τιμή CTR είναι 
0.2-0.3, με διαφοροποιή-
σεις ανάλογα με το προϊόν/
υπηρεσία που διαφημίζεται. 
7. Παραπομπή - 
Αναφορά (Referrer): είναι 
μια σελίδα σε έναν άλλο 
ιστότοπο που οδήγησε τον 
χρήστη στη δικιά μας ιστο-
σελίδα.  Χρησιμοποιώντας 
αυτή την πληροφορία μπο-
ρούμε να αξιολογήσουμε 
καλύτερα ποιοι εξωτερικοί 
ιστότοποι οδηγούν συχνό-
τερα στη σελίδα μας και να 
προσθέσουμε συνδέσμους 
ή διαφημίσεις που να οδη-
γούν στον ιστότοπό μας. 
8. Page Views per 
Visit: πόσες περισσότε-
ρες σελίδες επισκέφθηκε 
ο χρήστης στον ιστότοπό 
μας.  

Μετρικές  Χαρακτηρι-
σμού Περιεχομένου

1. Αναλογία Σελίδας 
Εξόδου (Page Exit Ratio): 
Είναι ο αριθμός των εξό-
δων από μια συγκεκριμένη 
σελίδα διαιρούμενο με τον 
συνολικό αριθμό των προ-
βολών σελίδων της σελί-
δας αυτής. 
2. Επισκέψεις Μιας 
Σελίδας: ο χρήστης δεν 
προχώρησε πέρα από την 
πρώτη σελίδα που επισκέ-
φτηκε.

Το πρωτόκολλο 3D-
Secure  

Η χρησιμοποίηση των πι-
στωτ ικών/χρεωστ ικών 
καρτών ως μέσα πλη-
ρωμών στις συναλλαγές 
ηλεκτρονικού εμπορίου 
εγκυμονεί ορισμένους κιν-
δύνους: υπάρχει ο κίνδυνος 
αφενός να γίνουν γνωστά 
τα στοιχεία της κάρτας του 
πελάτη/καταναλωτή εφό-
σον η επιχείρηση μπορεί να 

τα διαβάσει, και αφετέρου 
η κάρτα του καταναλωτή 
να είναι πλαστή, ενόσω η 
επιχείρηση δεν μπορεί να 
επιβεβαιώσει τα στοιχεία 
της άμεσα. Στο σημείο αυτό 
επεμβαίνουν πρωτόκολλα 
υποστήριξης πληρωμών 
και εκμηδενίζουν την πιθα-
νότητα αυτή. Η επιχείρηση 
μπορεί μέσω του διατραπε-
ζικού συστήματος χρέωσης 
να ελέγξει την εγκυρότητα 
της πιστωτικής κάρτας. Η 
πρώτη προσπάθεια που έγι-
νε στις αρχές του 2000 από 
τις Visa και MasterCard 
για να προσφέρουν συναλ-
λαγές με πιστωτική κάρτα, 
ήταν το πρωτόκολλο SET. 
Η βασική  φιλοσοφία, της 
οποίας αρκετά στοιχεία 
μπορεί κανείς να συναντή-
σει και στη νεότερη προ-
σέγγιση 3D-Secure, είναι 
ότι η επιχείρηση ανοίγει 
λογαριασμό σε τράπεζα, η 
οποία καθορίζει ποιες κάρ-
τες γίνονται δεκτές στις συ-
ναλλαγές, ο καταναλωτής 
δίνει τα στοιχεία της κάρ-
τας του στην επιχείρηση 
μέσω ασφαλούς σύνδεσης 
του Διαδικτύου, και τέλος η 
επιχείρηση μεταβιβάζει με 
ασφάλεια τα στοιχεία που 
δέχτηκε στο διατραπεζι-
κό σύστημα επεξεργασίας 
χρεώσεων και διαπιστώνει 
την πιστοληπτική ικανότητα 
του καταναλωτή χάρη στην 
αυτόματη επικοινωνία με 
την τράπεζα έκδοσης της 
κάρτας του καταναλωτή. 

Ποιά είναι όμως η δια-
φορά του SET από το 
SSL; 

Το 3D-Secure είναι πρω-
τόκολλο σχεδιασμένο να 
αποτελεί ένα πρόσθετο 
στρώμα ασφάλειας για 
τις online συναλλαγές πι-
στωτικών και χρεωστι-
κών  καρτών. Αναπτύχθηκε 
από τη Visa με σκοπό τη 

βελτίωση της ασφάλει-
ας των πληρωμών στο 
Internet και έχει υιοθετη-
θεί από τη MasterCard, ως 
MasterCard SecureCode, 
ενώ και η American 
Express έχει προσθέσει το 
SafeKey. Η βασική έννοια 
του πρωτοκόλλου είναι να 
‘δέσει’ την οικονομική δι-
αδικασία εξουσιοδότησης 
με μια διαδικασία online 
αυθεντικοποίησης, η οποία  
στηρίζεται σε 3 μέρη, τα 
οποία είναι: Αποδέκτης, 
Εκδότης, και Διαλειτουρ-
γικότητα. Μια συναλλαγή 
που χρησιμοποιεί διαδι-
κασίες ‘Verified by Visa’ ή 
‘MasterCard SecureCode’ 
εκκινεί μια ανακατεύθυνση 
στον ιστότοπο της τράπε-
ζας που εκδίδει την κάρτα 
για να εξουσιοδοτή-σ ε ι 
τη συναλλαγή. Κάθε 
εκδότρια τράπεζα μπορεί 
να χρησιμοποιήσει όποια 
μορφή αυθεντικοποίησης 
επιθυμεί, η οποία είναι μια 
password-based μέθοδος. 

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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Πιθανή μια 2η δόση για αγροτικό πετρέλαιο πριν 
από τις εκλογές

Σε μια δεύτερη δόση 
ενίσχυσης των αγροτών 
για αγροτικό πετρέλαιο, 
πριν από τις εθνικές 
εκλογές και πιθανότατα 
μέχρι τον Μάρτιο του 
2023, προσανατολίζεται 
η κυβέρνηση, μιας και το 
αίτημα τίθεται ευρέως 
και από τις οργανώσεις 
του κλάδου.

Η σκέψη κερδίζει έδαφος 
από τη στιγμή που  σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκτιμάται ότι όχι μόνο δεν 
θα προβάλλονται αντιρ-
ρήσεις, αντίθετα υποστη-
ρίζονται τέτοιου είδους 
αποφάσεις προκειμένου να 
υπάρξει κατευνασμός της 
ενεργειακής κρίσης.

Οι πληροφορίες θέλουν 
τα αρμόδια στελέχη της 
κυβέρνησης να έχουν διε-
ρευνήσει το θέμα με τους 
ιθύνοντες των Βρυξελλών 
και το οικονομικό επιτελείο 
να μην έχει καμιά αντίρρη-
ση σε μια οριζόντια ενίσχυ-
ση των αγροτών αυτού του 
είδους, στο δρόμο προς τις 
εκλογές. Αυτό που μένει να 
διευκρινισθεί είναι το ακρι-
βές ποσό, το οποίο θα πρέ-
πει να είναι σύμφωνο με τα 
περιθώρια του δημοσιονο-
μικού χώρου, όπως αναφέ-
ρει συχνά στις τοποθετή-
σεις του ο κ. Σταϊκούρας.

Με βάση πάντως το ασφυ-
κτικό χρονικό πλαίσιο το 
οποίο τίθεται από τον ορί-
ζοντα των εκλογών, είναι 

πολύ πιθανό και το ποσό 
ενίσχυσης να είναι το ίδιο 
με το 2022, δηλαδή περί 
τα 60 εκατ. ευρώ και τις 
διαδικασίες να ακολουθή-
σουν την ίδια απλή λογική 
των στοιχείων που έχει στη 
διάθεσή της η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ).

Περιττό ίσως να αναφερθεί 
ότι μια ακόμα δόση αγροτι-
κού πετρελαίου, μπορεί να 
λειτουργήσει αφοπλιστικά 
στις υπό διερεύνηση προ-
σπάθειες των καθοδηγη-
τών των μπλόκων να στρέ-
ψουν τα τρακτέρ προς τις 
εθνικές οδούς.

Βάση λίστας κατανάλω-
σης το ποσό

Η επιστροφή του ΕΦΚ πε-
τρελαίου το 2022 έγινε 
μόνο στους κατ’ επάγγελ-
μα αγρότες, ενώ για τον 
υπολογισμό των ποσών 
ενίσχυσης, αξιοποιήθηκε 
η ίδια λίστα ετήσιας κα-
τανάλωσης που ίσχυσε το 
2015.  Για παράδειγμα στο 
βαμβάκι, η κατανάλωση 
ορίζεται στα 30 λίτρα ανά 
στρέμμα, η οποία όμως για 
την επιστροφή του 2022 
διαιρέθηκε με το δύο, αφού 
η ενίσχυση αφορούσε στο 
πρώτο εξάμηνο του έτους 
και φαίνεται πως το ίδιο θα 
γίνει και αυτήν τη φορά. Τα 
15 λίτρα πολλαπλασιάζεται 
με το 0,41, αφού 41 λεπτά 
είναι ο ΕΦΚ και προκύπτει 
ενίσχυση ύψους 6,15 ευρώ 

ανά στρέμμα.

Η λίστα ετήσιας κατανάλω-
σης και τα ποσά ενίσχυσης 
που προκύπτουν, βάσει της 
απόφασης που εκδόθηκε 
τον περασμένο Αύγουστο.

Σε θεωρητικό επίπεδο τα 
72 ευρώ το στρέμμα στα 
κηπευτικά

Αναφορικά με την ενίσχυση 
για την αναστάτωση των 
αγορών φρούτων και λα-
χανικών λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία, τα 72 ευρώ 
το στρέμμα που πιστώθη-
καν σε 20.346 δικαιούχους 
τον περασμένο Οκτώβριο 
από το αποθεματικό κρί-
σης, δεν φαίνεται πως το 
οικονομικό επιτελείο της 
Κυβέρνησης έχει καταλήξει 
κάπου.

Σε εκδήλωση που οργά-
νωσε η ΕΘΕΑΣ και το Επι-
μελητήριο της Ημαθίας, το 
απόγευμα της Κυριακής 8 
Ιανουαρίου, σε κεντρικό 
ξενοδοχείο στη Βέροια, ο 
υφυπουργός Οικονομικών, 
Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
απέφυγε διακριτικά δε-
σμευτικές δηλώσεις επί του 
θέματος. Υπάρχουν ωστό-
σο έντονες πιέσεις από 
μεγαλοπαραγωγούς και 
κυβερνητικούς βουλευτές 
της Πέλλας, ώστε να δοθεί 
η ενίσχυση σε όλους τους 
παραγωγούς κηπευτικών. 
Υπενθυμίζεται ότι η πληρω-
μή του Οκτωβρίου, αφο-
ρούσε αποκλειστικά σε βιο-
καλλιεργητές επιτραπέζιου 
σταφυλιού, αμπελουργούς 
από τα μικρά νησιά του Αι-
γαίου και του Ιονίου και με-
ταξύ άλλων, μέλη Ομάδων 

Παραγωγών κηπευτικών 
που τρέχουν επιχειρησιακά 
προγράμματα.

Το αυστηρό πλαίσιο που 
είχε εισάγει τότε η Κομισιόν 
(γιατί επρόκειτο για κοινο-
τικό κονδύλι 27 περίπου 
εκατ. ευρώ) προϋπέθετε 
την κατανομή της ενίσχυ-
σης με περιβαλλοντικά κρι-
τήρια. Αυτό είχε ως αποτέ-
λεσμα μεγάλες αντιδράσεις 
από τον αγροτικό κόσμο, 
αφού ανάμεσα σε παραγω-
γούς με το ίδιο αντικείμενο, 
κάποιοι βρέθηκαν να επι-
δοτούνται ενώ οι περισσό-
τεροι βρέθηκαν εκτός πλαι-
σίου ενίσχυσης. Ωστόσο, το 
κονδύλι που θα χρειαζόταν 
για να διευρυνθεί αυτή η 
ενίσχυση, θα υπερέβαινε 
τα 40 εκατ. ευρώ και αν δι-
νόταν μέσω των γνωστών 

de minimis, τότε θα υπήρ-
χε κίνδυνος καταλογισμών 
από την Ευρώπη. Και αυτό 
γιατί για την τρέχουσα τρι-
ετία, έχουν απομείνει πε-
ρίπου 35 εκατ. ευρώ που 
μπορούν να κατανεμηθούν 
μέσω των deminimis χωρίς 
να υπάρξουν αντιδράσεις 
από τις κοινοτικές αρχές και 
από αυτά, περίπου 18 εκατ. 
προορίζονται για τα μήλα, 
ενώ επιπλέον 10 εκατ. θα 
απαιτηθούν για ενίσχυση 
στο κάστανο. Ωστόσο τα 
deminimis αφενός δεν εί-
ναι μονόδρομος, αφετέρου, 
η προεκλογικές αγωνίες 
είναι αρκετές για να καμ-
φθούν τέτοιες τυπικότητες.

Γιάννης Πανάγος
Agronews

«Ζεσταίνουν» τα τρακτέρ τους οι αγρότες για κινητοποιήσεις

Αν δεν ικανοποιηθούν 
τα αιτήματα που έχουν 
θέσει στην κυβέρνηση

Τις πλατείες των χωριών 
απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη 

την Ελλάδα είναι έτοιμοι 
να κατακλύσουν οι αγρότες 
με τα τρακτέρ και τα αγρο-

τικά τους μηχανήματα, στις 
22 Ιανουαρίου στην περί-
πτωση που μέχρι τότε, δεν 
ικανοποιηθεί μια σειρά από 
αιτήματα που έχουν θέσει 
ήδη στην κυβέρνηση.

Η απόφαση αυτή των κινη-
τοποιήσεων, πάρθηκε κατά 
τη διάρκεια της σημερινής 
(8/1) ευρείας σύσκεψης 
που συγκλήθηκε από την 
Πανελλαδική Επιτροπή των 
Μπλόκων στη Νίκαια της 
Λάρισας, στην οποία μά-
λιστα συμμετείχαν εκπρό-
σωποι δεκάδων αγροτικών 
συλλόγων και ομοσπονδι-
ών από ολόκληρη τη χώρα.

Και βέβαια, όπως ξεκαθα-
ρίζει ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Αγροτικών Συλ-
λόγων Νομού Καρδίτσας, 
Κώστας Τζέλος ο οποίος 
πήρε μέρος στη σύσκεψη, 
«αυτή θα είναι μια πρώτη 
κινητοποίηση για την ικα-
νοποίηση των αιτημάτων 
μας. Μάλιστα θα δοθεί και 

μια διορία στην κυβέρνηση 
για να μεριμνήσει, διαφο-
ρετικά μετά τις 22 Ιανουα-
ρίου που θα γεμίσουμε με 
τα τρακτέρ μας τις πλατεί-
ες των χωριών ολόκληρης 
της Ελλάδας, από τον Έβρο 
μέχρι και την Κρήτη, θα 
προχωρήσουμε σε κλιμά-
κωση των κινητοποιήσεων 
αποφασίζοντας εκ νέου τα 
επόμενα βήματά μας».

Τα αιτήματα που πρέπει να 
ικανοποιηθούν
Να σημειωθεί ότι τα αιτή-
ματα των αγροτών είναι 
συγκεκριμένα και αφορούν 
το σαφώς αυξημένο κόστος 
παραγωγής σε αντιδιαστο-
λή με τις χαμηλές τιμές διά-
θεσης των προϊόντων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα 
με τον κ. Τζέλα οι αγρότες 
ζητούν:

• Αφορολόγητο αγροτι-
κό πετρέλαιο

• Μείωση του αγροτικού 

ρεύματος με πλαφόν 
στο 0,07 ευρώ την κι-
λοβατώρα

• Πραγματική επιδότηση 
των ζωοτροφών

• Πραγματική επιδότηση 
στα λιπάσματα

• Αλλαγή του κανονι-
σμού του ΕΛΓΑ

Και αναπλήρωση χαμένου 
εισοδήματος, ειδικά στους 
βαμβακοπαραγωγούς κο-
στολογώντας την παραγω-
γή στο 1 ευρώ/κιλό.

“Θεωρούμε τα αιτήματά 
μας πέρα για πέρα δίκαια 
και περιμένουμε από τον 
αγροτικό κόσμο να στηρί-
ξει τις κινητοποιήσεις μας” 
κατέληξε ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Αγροτικών 
Συλλόγων Καρδίτσας.

Πηγή: grtimes.gr

www.xanthinea.gr
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Φιλελλήνων 2, 65302 Καβάλα | Τηλ.: 2511 104 227 | E-mail: info@bee-project.gr | www.bee-realestate.gr

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

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

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

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

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

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

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

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

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

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

Κωδικός: 351001-28
___________________

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

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

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

Κωδικός: 351001-11
___________________

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

Κωδικός: 351001-2038
___________________

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

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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

Κωδικός: 351001-14
___________________

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

Κωδικός: 351001-10
___________________

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

Κωδικός: 351001-9
___________________

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

Κωδικός: 351001-34
___________________

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

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

___________________

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

Κωδικός:  351001-35
 ____________________

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

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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Δικηγόρος 15χρονου από Δράμα
Ο εντολέας μου αποφάσισε να μιλήσει αμέσως χωρίς 
ενδοιασμούς

Στην εκπομπή Ena Live 
News και στην Χριστίνα 
Νεφραίμ μίλησε ο Δραμι-
νός δικηγόρος και λέκτο-
ρας της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Λευκω-
σίας Γρηγόρης Μ. Μιχαηλί-

δης, σχετικά με την υπόθε-
ση του 36χρονου, ο οποίος 
κατηγορείται ότι βίασε τον 
16χρονο γιo της συντρό-
φου του και ότι αποπειρά-
θηκε να βιάσει τον 15χρονο 
φίλο του.

Ο κ. Μιχαηλίδης, σε συνερ-
γασία με τον συνάδελφο 
του κ. Όθωνα Παπαδόπου-
λο, έχει αναλάβει τη νομική 
υποστήριξη της οικογένειας 
του 15χρονου, η αρχική κα-
ταγγελία του οποίου οδή-
γησε στη συνέχεια σε πε-
ραιτέρω αποκαλύψεις για 
τις φερόμενες πράξεις του 
κατηγορούμενου, για τον 
οποίο, μετά την απολογία 
του, διατάχθηκε η προσω-
ρινή κράτησή του.

Αναλυτικά η δήλωση 
του κ. Μιχαηλίδη έχει ως 
εξής:

«Στη συγκεκριμένη υπόθε-

ση η αστυνομική και η ει-
σαγγελική αρχή κινήθηκαν 
με ταχύτητα και αποτελε-
σματικότητα. Από την πρώ-
τη στιγμή που κατατέθηκε 
η μηνυτήρια αναφορά των 
εντολέων μου άρχισε να 
ξετυλίγεται με ενάργεια το 
κουβάρι της εγκληματικής 
αυτής ιστορίας. 

Μετά και την προφυλάκι-
ση του κατηγορούμενου 
δηλώσαμε, σε συνεργασία 
με τον συνάδελφο Όθωνα 
Παπαδόπουλο, υποστήριξη 
της κατηγορίας, ώστε να 
έχουμε πρόσβαση στη δικο-
γραφία και ενημέρωση.

Δύο είναι τα σημεία που θα 
ήθελα να επισημάνω.

Πρώτον, ότι όλα ήρθαν 
στο φως επειδή ο υιός των 
εντολέων μου αποφάσισε 
να μιλήσει αμέσως, χωρίς 
ενδοιασμό ή καθυστέρη-
ση. Όπως και οι γονείς του 
κινήθηκαν άμεσα, απο-
φασιστικά και αρμοδίως. 
Μόνο με αυτό τον τρόπο 
κατέστη δυνατό να έρθει 
στην επιφάνεια και η δεύ-
τερη περίπτωση του έτερου 
16χρονου, η οποία είναι και 
η πλέον σοβαρή και εγκλη-
ματική. 

Επομένως, θα πρέπει η οι-

κογένεια και το σχολείο 
να ενθαρρύνουν, αλλά και 
να εκπαιδεύουν, του ανή-
λικους στην ασφαλή εκμυ-
στήρευση οποιασδήποτε 
κατάστασης σε βάρος τους 
που τους προβληματίζει, 
στεναχωρεί, θίγει ή τραυ-
ματίζει, σωματικά και ψυ-
χικά.

Δεύτερον, σε αυτή την 
υπόθεση κρινόμαστε όλοι 
και κυρίως οι Αρχές για 
τον τρόπο με τον οποίο 
θα προστατεύσουμε μέχρι 
τέλους τα υπερευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα των 
ανηλίκων».

Έντεκα άτομα κατάφερε 
να εξαπατήσει επιτήδειος, 
ο οποίος έπειθε κατοίκους 
οικισμών και περιοχών της 
Δράμας να του προκατα-
βάλουν χρηματικά ποσό 
προκειμένου να τους προ-
μηθεύσει με πέλλετ, χωρίς 
ουδέποτε να τους παραδώ-
σει την προσυμφωνηθείσα 
καύσιμη ύλη.

Εναντίον του σχηματίστηκε 

δικογραφία, αφού από την 
παράνομη δράση του κατά-
φερε να αποσπάσει συνολι-
κά το χρηματικό ποσό των 
7000 ευρώ.

Την προανάκριση για την 
υπόθεση διενεργεί το Τμή-
μα Ασφάλειας Δράμας.

Δράμα
 Έπαιρνε προκαταβολικά χρήματα για να παραδώσει πέλλετ και 
γινόταν… καπνός

Ζημιές πολλών χιλιάδων 
ευρώ προκάλεσαν ασυ-
νείδητοι σε δύο σχολεία 
στην Ξάνθη, οι οποίοι 
κατέστρεψαν τους καυ-
στήρες και έπειτα αφαί-
ρεσαν όλο το πετρέλαιο 
από τις δεξαμενές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με 
την ΕΡΤ, οι δράστες αφαί-
ρεσαν περίπου 800 λίτρα 
από το Γυμνάσιο Γενισέας 
αλλά και ακόμα ένα τόνο 
από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ξάνθης, 
που προοριζόταν για τις 
ανάγκες θέρμανσης των 
μαθητών.

Παράλληλα, εκτός από την 
κλοπή του πετρελαίου, οι 
δράστες προκάλεσαν μάλι-
στα και φθορές στο λεβη-
τοστάσιο.

Σημειώνεται πως αυτή εί-
ναι η δεύτερη φορά, που 
το σχολείο γίνεται στόχος 
ληστών καθώς η πρώτη 
κλοπή είχε διαπραχθεί τον 
περασμένο Μάιο. Για τον 
λόγο αυτό είχαν τοποθετη-
θεί αισθητήρες, ωστόσο το 
μοναδικό σημείο, που είχε 
μείνει απροστάτευτο ήταν 
αυτό, που «χτύπησαν» οι 
επιτήδειοι.

Επιπλέον, από το ΕΕΕΕΚ οι 
δράστες έκλεψαν και εργα-
λεία που χρησιμοποιούνται 
για το μάθημα της γεωπο-
νίας από τους εκπαιδευό-
μενους. Ο διευθυντής του 
ΕΕΕΕΚ Ξάνθης Κλεομένης 
Ψωμακέλης είπε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ πως αυτή ήταν η πέ-
μπτη φορά που πέφτουν 
θύματα κλοπής, παρά το 
γεγονός ότι είχαν φροντίσει 
ο δήμος Αβδήρων και τα 
σχολεία να τοποθετήσουν 
συναγερμό.

«Την περασμένη Κυριακή 
βρεθήκαμε στο σχολείο για 
να ανάψουμε τη θέρμανση, 
λίγες ώρες πριν από την 
επανέναρξη των μαθημά-
των. Είδαμε τους χώρους 
παραβιασμένους και κατε-
στραμμένους. Οι δράστες 
έκοψαν ακόμη και σωλήνες 
για να πάρουν το πετρέ-
λαιο, ενώ μας έκλεψαν και 
ένα φρεζάκι», είπε ο κ. Ψω-
μακέλης.

Συμπλήρωσε, δε, πως τον 
περασμένο Μάιο του 2022 
ήταν το τελευταίο περιστα-
τικό κλοπής, όταν και οι 
δράστες έκλεψαν από το 
σχολείο όλα τα εργαλεία 
και υπολογιστές. Σε συνά-

ντηση που είχαν το πρωί οι 
διευθυντές με τον δήμαρχο 
Αβδήρων Γιώργο Τσιτιρίδη 
αποφασίστηκε να τοποθε-
τηθούν κάμερες περιμετρι-
κά του σχολικού συγκροτή-
ματος.

Η δημοτική αρχή, μόλις 
ενημερώθηκε για το πε-
ριστατικό, φρόντισε να 
αποκαταστήσει άμεσα τις 
ζημιές στο Γυμνάσιο και 
τα μαθήματα έγιναν κα-
νονικά τη Δευτέρα, ενώ η 
θέρμανση δεν λειτούργησε 
την ίδια μέρα στο ΕΕΕΕΚ, 
με αποτέλεσμα μόλις 10 
γονείς να αποφασίσουν να 
στείλουν τα παιδιά τους 
στο σχολείο. Σήμερα, τα 
μαθήματα έγιναν κανονικά 
καθώς αποκαταστάθη-καν 
οι καταστρο-φές.

Η Αστυνομία ερευνά το πε-
ριστατικό, το οποίο σημειώ-
θηκε κατά την περίοδο των 
εορτών και αναζητά τους 
δράστες.

Ξάνθη
Άγνωστοι έκλεψαν περίπου 1.800 λίτρα πετρελαίου από 
δύο σχολεία
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Στο γηπεδο Αγιάσμα-
τος μεταμορφωμένος ο 
Νέστος με προπονητή 
πλέον τον Νίκο Κεχαγιά 
πέτυχε την πρώτη του 
νίκη στο πρωτάθλημα 
κερδίζοντας με το εμφα-
τικό 3-1 τον Πανθρακικό 
που συνεχίζει να έχει τα 
ίδια προβλήματα εκτός 
έδρας και δέχθηκε και 
πάλι τρία τέρματα!

Από την ομάδα των πράσι-
νων αν και επισήμως μετεί-
χαν στην αποστολή, έλειπαν 
οι Μπαϊκαρά και Τανζού 

αφού τελευταία δεν συμ-
μετείχαν στις προπονήσεις, 
όπως και ο Αρετάς που είχε 
κάρτες. Ωστόσο και αυτές 
οι απουσίες δεν συνιστούν 
επαρκή δικαιολογια για το 
ξεκίνημα της ομάδας της 
Κομοτηνής με το αριστερό 
στο 2023 απέναντι σε μια 
ομάδα που μέχρι σήμερα 
δεν είχε πόντο στο πρω-
τάθλημα αλλά κατάφερε 
πλέον να ξεφύγει από την 
τελευταία θέση.

Οι γηπεδούχοι από νωρίς 
έδειξαν τις προθέσεις τους 

και πριν τα μισά του πρώτου 
ημιχρόνου προηγήθηκαν με 
2-0 χάρη σε δυο τέρματα 
που πέτυχαν σε τρία λεπτά: 
αρχικά με τον νεαποκτηθε-
ντα Μενικου στο 19' από 
σέντρα του Σκαθαρουδη 
και στο 21' μετά από σουτ 
του Μυφταρι, ασθενή από-
κρουση του Κοτσάκη και 
νέο σουτ του Μενικου.

Στο 26 αδύναμο σουτ του 
Παχουμη μπλόκαρε ο Νο-
μικός, για να ολοκληρωθεί 
το ημιχρονο και να ξεκινή-
σει το δεύτερο χωρίς φάση, 
αφού χρειάστηκε να φτά-
σουμε στο 60' για να πιάσει 
ο Τουρσιδης ενα σουτ λίγο 
άουτ. Στο 71' ο Γκουτσι-
δης μόνος σουταρε άουτ 
αλλά στο 78' με κεφαλιά 
καρφωτη του Χακαν ο Παν-
θρακικός μείωσε σε 2-1 και 
προσωρινά έδωσε νέο εν-
διαφέρον στο ματς. Οι γη-
πεδούχοι από νωρίς έδει-
ξαν τις προθέσεις τους και 
πριν τα μισά του πρώτου 
ημιχρόνου προηγήθηκαν με 
2-0 χάρη σε δυο τέρματα 
που πέτυχαν σε τρία λεπτά: 

αρχικά με τον νεαποκτηθε-
ντα Μενικου στο 19' από 
σέντρα του Σκαθαρουδη 
και στο 21' μετά από σουτ 
του Μυφταρι, ασθενή από-
κρουση του Κοτσάκη και 
νέο σουτ του Μενικου.

Δύο λεπτά αργότερα είχαμε 
νέα αδράνεια στην άμυνα 
όταν ο Μενικου εκτέλεσε 
φάουλ και ο Τσαταλμπασι-
δης με κεφαλιά το 3-1, που 
ήταν και το τελικό αποτέλε-
σμα. Στο 85' αποβλήθηκε 
με δευτερη κίτρινη ο Σιδη-
ρόπουλος.

Διαιτητής ο Σιουμπαρας με 
βοηθούς τους Μπογιατζο-
γλου και Παυλίδη από την 
Δραμα. Την προσεχή Τε-
τάρτη ο Πανθρακικός φιλο-
ξενεί τον Μέγα Αλέξανδρο 
Ορφανίου στην Κομοτηνή 
ενώ ο Νέστος Χρυσούπο-
λης παίζει εκτός έδρας με 
τον Θερμαϊκό Θέρμης.

ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
(Νικος Κεχαγιάς): Νομι-
κός, Γκουλιρκ, Πανταζής, 
Τσαταλμπασίδης, Τουρσί-

δης, Τσάκωνας (87' Συμε-
ωνίδης), Σιέρα, Μενικου 
(84'Γιαγκοβιτς). Σκαθαρου-
λης, Μυφταρι (50' Τουρσι-
δης).

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (Νίκο Μπα-
χαρίδης): Κοτσάκης, Καλο-
γρανάς (62' Κωσταρέλης), 

Γκαγκάνης, Σιδηρόπου-
λος, Λειβαδιωτης, Χακάν 
(78'Αντωνιάδης), Παχού-
μης, Σμάλης (65' Φουρ-
λατάρας), Βάσκος, Ντίνας, 
Γκουτσίδης (78' Γιαννακι-
τσίδης)

Πηγή: thrakisports

Γ’ Εθνική 
«Έσπασε το ρόδι» με Πανθρακικό ο Νέστος Χρυσούπολης

Χωρίς να πιάσει και ιδι-
αίτερα υψηλά επίπεδα 
απόδωσης, κυρίως στο 
πρώτο ημίχρονο, ο ΑΟΚ 
τελικά πέρασε (2-0) νι-
κηφόρα μέσα από την 
έδρα της Αλεξανδρού-
πολης.

Η ομάδα του Γιώργου Αγ-
γελίδη μετά από ένα μέτριο 
πρώτο ημίχρονο στην επα-
νάληψη ανέβασε ρυθμούς, 
βγήκε μπροστά, δημιούρ-
γησε ευκαιρίες, πέτυχε δύο 

γκολ με τους Μπατζαρά, 
Σαλπιγγίδη και πήρε τους 
τρεις πολύτιμους βαθμούς 
της νίκης.’

Το φιλμ του αγώνα
7’ Τεράστια ευκαιρία για 
τον ΑΟΚ. Σέντρα Μπατσα-
ρά από το ύψος του πέναλ-
τι το πλασέ του Σαλπιγγίδη 
ελάχιστα άουτ.
46’ Ρουμπιές τετ α τετ άουτ.
48’ Πλασέ Ρουμπιέ από την 
μικρή περιοχή μοναδική ευ-
καιρία για να προηγηθεί ο 

ΑΟΚ.
49’ Σέντρα Δημητρακούδη 
ο Ρουμπιές από την μικρή 
περιοχή δεν θα βρει στόχο.
53’ Μπατζαράς το 0-1.
84' Σαλπιγγίδης με κεφαλιά 
θα κάνει το 0-2 μετά από 
σέντρα του Μπατσαρά.
93' Μεγάλη ευκαιρία του 
Μπαρέτα να γίνει το 3-0.

Αλεξανδρούπολη: Κασκα-
ντάμης, Δουρουγιδένης, 
Τζατζάνας, Σωτηράκης, Πα-
παγεωργίου, Ευθυμιάδης, 

Παπάζογλου, Πατσιώρας, 
Γκαϊδατζής, Τοπάλι, Καρα-
κασίδης.

Α.Ο.Καβάλα: Σταθάκης, 
Δημητρακούδης, Μπατσα-
ράς, Βασιλόπουλος, Μπι-
πισίδης, Καζαντζίδης (81' 
Γερογιάννης), Σαλπιγγίδης, 
Βαφειάδης, Ρουμπιές (72’ 
Μπαρέτας), Ιορδανίδης, 
Κατσαμάγκας (60’ Καρακώ-
στας).

Γ’ Εθνική 
Εύκολο πέρασμα της Καβάλας από την Αλεξανδρούπολη

Σε ένα «τρελό» ματς για 
την 10η αγωνιστική του 
1ου ομίλου της Γ΄Εθνι-
κής, Βύρωνας Καβάλας 
και Ποσειδώνας Νέας 
Μηχανιώνας αναδείχθη-
καν ισόπαλοι με 2-2 στο 
«Ανθή Καραγιάννη».

Οι φιλοξενούμενοι προη-
γήθηκαν με 0-2 (Ξανθό-
πουλος 17΄, Γκέσιος 27΄), 
αλλά στο δεύτερο ημίχρονο 
ο Βύρωνας παρουσίασε πιο 
επιθετικό πρόσωπο, φτάνο-
ντας τελικά στην ισοφάρι-

ση (Δερμιτζάκης Αντ. 69΄, 
90+6΄Παπαδόπουλος). Κα-
λύτερος ο Ποσειδώνας στο 
πρώτο ημίχρονο, ο οποίος 
προηγήθηκε στο 19΄: ο 
Ηλιάδης βρήκε με το χέρι 
την μπάλα εντός περιοχής 
με τον διαιτητή να δείχνει 
την άσπρη βούλα. Την εκτέ-
λεση του πέναλτι ανέλαβε 
ο Ξανθόπουλος, κάνοντας 
το 0-1. Μάλιστα δέκα λε-
πτά αργότερα (27΄),οι φι-
λοξενούμενοι διεύρυναν το 
προβάδισμά τους με σκόρερ 
τον Γκέσιο, ο οποίος εκμε-

ταλλεύτηκε την «τρικυμία» 
στην άμυνα του Βύρωνα και 
με δυνατό σουτ «εκτέλεσε» 
τον Αθανασίου για το 0-2. 
Η μοναδική καλή ευκαιρία 
των Καβαλιωτών – οι οποί-
οι είχαν μεγάλο πρόβλημα 
στην κυκλοφορία της μπά-
λας – ήρθε στο 40΄, αλλά 
ο Κυριακίδης έπεσε σωστά 
στην δεξιά γωνία του και 
έδιωξε σε κόρνερ το καλό 
σουτ του Πτηνόπουλου.

Με την είσοδο του Αντώνη 
Δερμιτζάκη στην επανά-
ληψη, ο Βύρωνας άλλαξε 
τελείως πρόσωπο, καθώς 
έγινε πιο επιθετικός και με 
περισσότερη διάθεση. Οι 
γηπεδούχοι ξαναμπήκαν 
στο παιχνίδι στο 69΄, όταν 
ο 18χρονος επιθετικός νί-
κησε με κεφαλιά τον Κυ-
ριακίδη, διαμορφώνοντας 
το 1-2. Η συνέχεια ανήκε 
αποκλειστικά στους Καβα-
λιώτες με την ομάδα της 
Μηχανιώνας να περιορίζε-

ται σε παθητικό ρόλο. Στο 
87΄ο Βύρωνας «άγγιξε» 
την ισοφάρισε αλλά στάθη-
κε άτυχος, καθώς η προβο-
λή του Ναουμίδη τράνταξε 
το οριζόντιο δοκάρι των 
φιλοξενούμενων. Στο 90 
+6΄ήρθε η δικαίωση: ο Πα-
παδόπουλος έκανε σέντρα-
σουτ από τα αριστερά, με 
την μπάλα να ξεγελά τον 
Κυριακίδη και να καταλήγει 
στα δίχτυα του για το 2-2.

Το φιλμ του αγώνα

19΄Πέναλτι για τον Ποσει-
δώνα μετά από χέρι του 
Ηλιάδη εντός μεγάλης πε-
ριοχής. Ο Ξανθόπουλος 
ανέλαβε την εκτέλεσή του, 
κάνοντας το 0-1
27΄0-2 για τον Ποσειδώ-
να με σκόρερ τον Γκέσιο, ο 
οποίος εκμεταλλεύτηκε τα 
λάθη στην άμυνα του Βύ-
ρωνα, και με κοντινό δυνα-
τό σουτ έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα του Αθανασίου

40΄Ωραία προσπάθεια του 
Πτηνόπουλου, με τον Κυ-
ριακίδη να πέφτει στην δε-
ξιά γωνία του και να διώ-
χνει σε κόρνερ το σουτ του 
επιθετικού του Βύρωνα
57΄Ο Πτηνόπουλος έστρω-
σε στον Σιδηρόπουλο, ο 
οποίος «έπιασε» ένα δυνα-
τό σουτ στα όρια της μεγά-
λης περιοχής, με τον Κυρια-
κίδη να διώχνει την μπάλα 
με γροθιές
69΄Μείωσε ο Βύρωνας με 
την κεφαλιά του Αντώνη 
Δερμιτζάκη, ο οποίος δεν 
άφησε περιθώρια αντίδρα-
σης στον Κυριακίδη
76΄Σουτ του Τουμανίδη, 
η μπάλα στην αγκαλιά του 
Κυριακίδη
83΄Κόρνερ του Παπαδό-
πουλου από τα δεξιά, ο 
Ηλιάδης πήρε την κεφαλιά 
αλλά ο Κυριακίδης μπλόκα-
ρε εύκολα την μπάλα
87΄Δοκάρι για τον Βύρωνα 
με τη προβολή του Ναουμί-
δη να σταματά στο οριζό-

ντιο δοκάρι
90+6΄2-2 για τον Βύρωνα! 
Σέντρα σουτ του Παπαδό-
πουλου από τα αριστερά, 
η μπάλα μπέρδεψε τον Κυ-
ριακίδη και κατέληξε στο 
βάθος της εστίας του

Βύρωνας Καβάλας (Κα-
ζεπίδης): Αθανασίου, 
Τσεπρές, Ιβανίδης, Ναου-
μίδης, Τουμανίδης, Παυ-
λίδης (9΄Ηλιάδης), Παπα-
δόπουλος, Πτηνόπουλος 
(66΄Κούρτογλου), Καρί-
πογλου, Σιδηρόπουλος 
(66΄Παντελίδης), Λουκοβί-
της (46΄Δερμιτζάκης Αντ.)

Ποσειδώνας Νέας Μη-
χανιώνας (Ζαζόπουλος): 
Κυριακίδης, Δεληζάνος, 
Λαγόντζος, Τραχανάς, Καλ-
λίδης, Τεμερτζόγλου, Αλτι-
ντζής, Ξανθόπουλος, Γκέ-
σιος, Κανέλλης, Προύντσης

Πηγή: kavala-portal
φωτο: proininews

Γ’ Εθνική 
Γκολ και θέαμα για Βύρωνα Καβάλας και Ποσειδώνα 
Μηχανιώνας
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Σπουδαία εμφάνιση για 
τη «νέα» Ελευθερούπο-
λη που διέλυσε με 100-
64 την Μεγαρίδα – Ήττα 
παρά την καλή προσπά-
θεια για την Ένωση 83-
74 στον Αμύντα - Όλα τα 
αποτελέσματα της 13ης 
αγωνιστικής καθώς και 
η βαθμολογία και η επό-
μενη αγωνιστική

Στην «πρεμιέρα» της νέας 
ομάδας της Ελευθερούπο-
λης μπροστά στο κοινό της, 
με τους Ρόμπινσον και Σοκ 
στη σύνθεση της, συνέτρι-
ψε με 36 πόντους διαφορά 
τη Μεγαρίδα, την ώρα που 

η Ένωση δεν κατάφερε να 
πάρει τη δεύτερη νίκη στο 
ντέρμπι των ουραγών στον 
Αμύντα.

Ο καλύτερος, φετινός, 
ΓΣΕ

Στην καλύτερη εμφάνι-
ση του, μέχρι στιγμής, στο 
πρωτάθλημα της Elite 
League, η ομάδα του ΓΣΕ 
συνέτριψε με 100-64 την 
Μεγαρίδα στο κλειστό της 
Ελευθερούπολης. Ύστερα 
από την μεγάλη νίκη στην 
έδρα του Πανερυθραϊκού 
το συγκρότημα του Κυριά-
κου Παπαδόπουλου έδει-

ξε ότι πλέον έχει βρει τις… 
ισορροπίες του με την προ-
σθήκη του Σοκ και του Ρό-
μπινσον. Η παρουσία τους 
δε ενεργοποίησε και τους 
άλλους παίκτες της ομά-
δας όπως ο Χάντσον που 
έκανε την καλύτερη εμφά-
νιση του. Εξαιρετικοί και 
οι Ναούμης, Σκουλίδας και 
Τσουμάνης. Μπήκε δυνατά 
στον αγώνα και διεύρυνε 
συνεχώς τη διάφορά
Δεκάλεπτα – Πόντοι
Δεκάλεπτα: 34-12, 60-27, 
87-47, 100-64
Ελευθερούπολη (Παπα-
δόπουλος): Χάντσον 12 
(3), Φιλοξενίδης, Σοκ 7 (1), 
Γράβας 8, Τσουμάνης 14, 
Ναούμης 19 (5), Σκουλίδας 
14 (4), Ξύδης 3 (1), Γκατζι-
ούρας, Γεωργίου 2, Ρόμπιν-
σον 12, Τουτζιαράκης 9.

Μεγαρίδα (Μάνταλος): Πα-
λαιοχωρίτης 3 (1), Γκάτζιας 
10 (2), Παπαγιάννης 8, Αγ-
γελόπουλος 3, Γερομιχαλός 
7 (1), Ντουμπίνσκι 9 (1), 
Καλλινικίδης 2, Χάσα 2, Γε-
ωργαλάς 6, Μουρτζούκος, 
Μότλεϊ, Ζαρκαδούλας 14 

(1).

Πάλεψε το παιχνίδι 
αλλά…

Η Ένωση παρουσιάστηκε 
στο σημαντικό παιχνίδι με 
τον Αμύντα με την κεκτη-
μένη ταχύτητα της μεγάλης 
νίκης επί του Ηρακλή και 
αυτό φάνηκε στο παιχνίδι, 
μιας και για πρώτη φορά 
παρουσιάστηκε πολύ αντα-
γωνιστική σε εκτός έδρας 
παιχνίδι. Η Καβάλα BC ήταν 
μέσα στο παιχνίδι στο 1ο 
ημίχρονο, ωστόσο δεν ξε-
κίνησε καλά στην αρχή του 
2ου μέρους και το πλήρω-
σε. Ο Τζόνσον ήταν και πάλι 
πρώτος σκόρερ με 22 πό-
ντους, ενώ πολύ καλοί ήταν 
και οι Μπόζης και Τσέλλος.
Δεκάλεπτα – Πόντοι
Δεκάλεπτα: 18-20, 34-33, 
62-52, 83-74
Αμύντας (Λιόγας): Δήμου, 
Τοπάλλι 7 (1), Σιούντρης 
2, Γκρέκας 18 (4), Βαρδιά-
νος 12 (4), Λιακόπουλος 10 
(2), Κουκουνιάς 2, Γιούση 2, 
Γκάτζο, Έκε 10 (1), Δόξας 
17, Καλογερίας 3 (1).

Καβάλα (Πενταζίδης): Τζόν-
σον 22 (2), Μπόζης 13 (2), 
Πουλιανίτης 10, Απαζίδης, 
Πρίφτης 2, Πεχλιβανίδης 2, 
Γουέμπστερ 13, Τσέλλος 12 
(2).

Τα αποτελέσματα

ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Πανερυθραϊ-
κός 80-96
Ελευθερούπολη-Μεγαρίδα 
100-64
Ερμής Σχηματαρίου-Αίας 
Ευόσμου 70-69
Χαρίλαος Τρικούπης-Κό-
ροιβος Αμαλιάδας 79-64
Παπάγου-Τρίτων 67-77
Ηρακλής-Αγρίνιο 88-59 
(κεκλεισμένων των θυρών)
Αμύντας-Καβάλα 83-74
Μαρούσι-Ψυχικό (Κυριακή 
15/1)

Η Βαθμολογία

1. Τρίτων 23 (10-3)
2. Πανερυθραϊκός 22 (9-

4)
3. Ελευθερούπολη 21 (8-

5)
4. Παπάγου 21 (8-5)
5. Κόροιβος Αμαλιάδας 

20 (7-6)
6. Χαρίλαος Τρικούπης 

19 (6-7)
7. Ηρακλής ΚΑΕ 2022 19 

(9-4) *
8. Μεγαρίδα 19 (7-5) σε 

12 αγώνες
9. Ψυχικό 19 (7-5) σε 12 

αγώνες
10. Μαρούσι 19 (7-5) σε 

12 αγώνες
11. Ερμής Σχηματαρίου 18 

(6-6) σε 12 αγώνες
12. Αίας Ευόσμου 18 (5-8)
13. ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 17 (4-9)
14. Αμύντας 17 (4-9)
15. Αγρίνιο 17 (4-9)
16. Καβάλα 14 (1-12)

Η Επόμενη αγωνιστική 
(14η)
Ερμής Σχηματαρίου-Χαρί-
λαος Τρικούπης
Μεγαρίδα-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ
Πανερυθραϊκός-Παπάγου
Τρίτων-Μαρούσι
Ψυχικό-Ηρακλής
Αγρίνιο-Αμύντας
Καβάλα-Κόροιβος Αμαλιά-
δας
Αίας Ευόσμου-Ελευθερού-
πολη

Elite League
«Κατοστάρα» για τον ΓΣΕ, επιστροφή στις ήττες για 
την Καβάλα

Πρωτιές για Νόρα Δρά-
κου και Μιχάλη Τοπχα-

νάλη-Αναλυτικά τα απο-
τελέσματα της πρεμιέρας 

των αγώνων

Άνοιξε την Παρασκευή 13 
Ιανουαρίου 2023 στην Κα-
βάλα και στο Δημοτικό Κο-
λυμβητήριο η αυλαία του 
5ου κολυμβητικού διεθνούς 
meeting «Άγιος Παύλος» το 
οποίο διοργανώνει ο ΝΟΘΑ 
Καβάλας, σε συνεργασία με 
σειρά φορέων

Περισσότεροι από 700 κο-
λυμβητές και κολυμβήτρι-
ες από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό συμμετέχουν στο 
meeting, μεταξύ τους 25 

μέλη των εθνικών ομάδων 
όλων των κατηγοριών.

Στην πρεμιέρα η Νόρα 
Δράκου (ΠΑΟ) νίκησε στα 
50 μέτρα ύπτιο με 29.01. 
Στα 50 μέτρα ελεύθερο κυ-
ριάρχησε η Μαρίλεια Δρα-
σίδου (ΑΟΠΦ) με 25.96, 
ενώ η Δράκου ήταν δεύτε-
ρη με επίδοση 26.64. Στο 
αντίστοιχο αγώνισμα των 
ανδρών έγινε μεγάλη μάχη: 
Πρώτος ο Μιχάλης Τοπχα-
νάλης (ΠΑΟΚ) με 24.51, 
ακολούθησε ο συναθλητής 
του στον ΠΑΟΚ, Δημήτρης 

Ζουμπούλογλου με 24.87, 
τρίτος ήταν ο Βαγγέλης Δη-
μούδης (Νεάπολη) 25.06 
και τέταρτος ο Κώστας Με-
ρετσόλιας (ΑΟΠΦ) 25.11.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται 
το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 
2023 στις 09:30 με τους 
προκριματικούς και στις 
17:30 με τους τελικούς, 
ενώ την Κυριακή 15 Ιανου-
αρίου 2023 στις 09:30 θα 
γίνουν οι προκριματικοί και 
στις 16:30 οι τελικοί.

Υπενθυμίζεται ότι οι επι-

δόσεις στους αγώνες της 
Καβάλας μετρούν ως όρια 
πρόκρισης για το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-
Γυναικών στη Φουκουόκα, 
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Νέων, το Ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα Νέων Ανδρών και 
Γυναικών (Κ23), καθώς και 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα Εφήβων-Νεανίδων, τη 
φετινή αγωνιστική περίοδο.

*Πηγή: koe.org.gr Κεντρική 
φωτογραφία: Λάσκαρης 

Τσούτσας

Ξεκίνησε το διεθνές κολυμβητικό meeting 
«Απόστολος Παύλος» στην Καβάλα

Η τρομερή επίδοση 
1:57.73 στα 200 μέτρα 
ύπτιο αποτελεί επίτευξη 

ορίου για όλες τις φετι-
νές μεγάλες διοργανώ-
σεις στον κόσμο-Αναλυ-

τικά τα αποτελέσματα 
της δεύτερης μέρας του 
meeting

Συνεχίστηκε το Σάββατο 
14 Ιανουαρίου 2023 στην 
Καβάλα και στο Δημοτικό 
Κολυμβητήριο το 5ο διε-
θνές κολυμβητικό meeting 
«Άγιος Παύλος» το οποίο 
διοργανώνει ο ΝΟΘΑ Κα-
βάλας, σε συνεργασία με 
σειρά φορέων

Σημείο αναφοράς της δεύ-
τερης μέρας των αγώνων ο 
Απόστολος Σίσκος, ο οποί-
ος έσπασε τα χρονόμετρα 
στα 200 μέτρα ύπτιο, με 
τον πρωταθλητή του Άρη 
Θεσσαλονίκης να πετυχαί-
νει την τρομερή επίδοση 
1:57.73, καταρρίπτοντας το 
δικό του πανελλήνιο ρεκόρ 
εφήβων1:57.94 που είχε 
σημειώσει τον περασμένο 
Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη.

Η επίδοση του Σίσκου απο-
τελεί επίτευξη ορίου για 
όλες τις φετινές μεγάλες 
διοργανώσεις: Παγκόσμιο 
Ανδρών-Γυναικών, Ευρω-
παϊκό και Παγκόσμιο Εφή-
βων-Νεανίδων και Ευρω-
παϊκό Νέων Ανδρών-Νέων 
Γυναικών, μια επίδοση που 
μετράει σε παγκόσμιο επί-
πεδο.

Παράλληλα το meeting 
συνεχίστηκε και με άλλες 
σπουδαίες συμμετο-
χές: Η Μαρίλεια Δρασί-
δου (ΑΟΠΦ) επικράτησε 
με 1:11.50 στα 100 μέ-
τρα πρόσθιο, ο Αρκάδιος 
Ασπουγαλής (Νέος Ηρα-
κλής) με 1:02.47 στο ίδιο 
αγώνισμα στους άνδρες, ο 
Τάσος Κούγκουλος (ΝΟ 
Αλεξ.) σημείωσε 55.83 στα 
100 μέτρα πεταλούδα και η 
Νόρα Δράκου (ΠΑΟ) 28.67 
στα 50 μέτρα ύπτιο και 
25.73 στα 50 μέτρα ελεύ-

θερο.

Το πρόγραμμα των αγώ-
νων ολοκληρώνεται την 
Κυριακή 15 Ιανουαρίου 
2023 όπου στις 09:30 θα 
γίνουν οι προκριματικοί 
και στις 16:30 οι τελικοί.

Υπενθυμίζεται ότι οι επι-
δόσεις στους αγώνες της 
Καβάλας μετρούν ως όρια 
πρόκρισης για το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα Αν-
δρών-Γυναικών στη Φου-
κουόκα, το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Νέων, το 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
Νέων Ανδρών και Γυναι-
κών (Κ23), καθώς και το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Εφήβων-Νεανίδων, τη 
φετινή αγωνιστική περίοδο

*Πηγή: Κολυμβητική Ομο-
σπονδία Ελλάδας-Θοδωρής 

Νταβέλος Φωτογραφία: 
Λάσκαρης Τσούτσας

Έσπασε τα χρονόμετρα ο Απόστολος Σίσκος στο διεθνές 
κολυμβητικό meeting «Απόστολος Παύλος» στην Καβάλα


