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“Η Ελλάδα δεν κάνει εκπτώσεις σε 
ζητήματα εθνικής 

κυριαρχίας και αξιοπρέπειας”

Ο Σύλλογος 
Καταδρομών “Μέγας 
Αλέξανδρος” μίλησε 

για την προστασία των 
δασών στο Δημοτικό 
Σχολείο Αμισιανων

Δέμπας 
Μέσα στο 2022 είχαμε1.181 νέες 

επιχειρήσεις

Παρουσία στις Διεθνείς Εκθέσεις 
Τουρισμού στη Βουλγαρία και στη 

Ρουμανία

Σελ.   23

Δημοσκόπηση MRB 
Οι αναποφάσιστοι 

των εκλογών 
Με ποια κριτήρια 

θα ψηφίσουν 
και τι κυβέρνηση 

προτιμούν

ΑΟ Καβάλα 
Άνετη επιστροφή 

στις νίκες, 2-0 τον 
Πανδραμαϊκό

Σελ. 12  

Σελ. 7

Σελ. 11

Μερικές ενισχύσεις προχωρά η Κυβέρνηση

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Σελ. 13

Τι ζητά ο Αγροτικός Σύλλογος Παγγαίου

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ



ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλ. 2510 231 033 
Fax: 2510 230 377  

e-mail: info@enachannel.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο. Ε. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Απόστολος Ατζεμιδάκης 

 
ΓΡΑΦΟΥΝ

Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
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 “ΑΝΑ-
ΛΥΤΗΣ”

δικαιούται δημοσι-
εύσεις του Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού Επικρα-
τείας, η εφημερίδα 
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ” πε-

ριλαμβάνεται στην 
λίστα των εβδομαδι-
αίων νομαρχιακών 

εφημερίδων που 
έχουν την δυνατό-
τητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων του 

δημοσίου.

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Του Κώστα Παπακοσμά

Το άγαλμα της πλατείας 
Καπνεργάτη, η μεταφο-
ρά του και η εκ βάθρων 
διαμόρφωση του ευρύ-
τερου χώρου της πλα-
τείας

Το άγαλμα της πλατείας 
Καπνεργάτη αλλά και οι 
δυο άλλες συνθέσεις που 
υπήρχαν μέχρι πρόσφατα 
σηματοδοτούν την ιστορία 
της πόλης που σχετίζεται 
με την επεξεργασία του 

καπνού, τους συνδικαλιστι-
κούς και κοινωνικούς αγώ-
νες αλλά και τους αγώνες 
της αυτοδιοίκησης μέσα 
από τα πρόσωπα που την 
υπηρέτησαν τα χρόνια εκεί-
να (προπολεμικές δεκαετί-
ες).

Από την αρχή της δεκα-
ετίας του 1960 γίνονταν 
λόγος για την απόδοση τι-
μής στους καπνεργάτες και 
καπνεργάτριες, οι πρώτες 
σκέψεις για τη δημιουργία 
ενός μουσειακού χώρου 

για τον Καπνό συζητώντας 
επί Δημαρχίας Κώστα Τσο-
λάκη.

Επι δημαρχίας Ευάγγελου 
Ευαγγελίου αγοράστηκε η 
εγκαταλελειμμένη καπνα-
ποθήκη και οι σχεδιασμοί 
ήταν να μετατραπεί σε πο-
λιτιστικό, πνευματικό κέ-
ντρο και πινακοθήκη. Επι 
δημαρχίας και πάλι Κώστα 
Τσολάκη ξεκίνησαν οι συ-
ζητήσεις για τη διάσωση 
στοιχείων του καπνεργα-
τικού επαγγέλματος με 
πρωτεργάτη τον παλαίμαχο 
συνδικαλιστή Γιώργο Πέ-
γιο.

Τα χρόνια πέρασαν και 
φτάσαμε στην δεκαετία του 
1980. Δήμαρχος της πόλης 
ο Λευτέρης Αθανασιάδης 
όπου αποφασίζεται η ριζική 
διαμόρφωση του συγκεκρι-
μένου εξωτερικού χώρου. 
Γκρεμίζεται ο τοίχος που 
περιβάλλει την καπναποθή-
κη, στην οποία στεγάζονται 

δημοτικές υπηρεσίες και η 
καθαριότητα με τα πρώτα 
κλειστά οχήματα της.

Σε συνεργασία με το Εργα-
τικό Κέντρο, τον τότε πρόε-
δρο του Γιάννη Βύζικα, τον 
ΟΑΕΔ και τον τότε πρόεδρο 
του Θόδωρο Κατσανέβα 
εκδίδεται το βιβλίο αρχικά 
του Γιώργου Πέγιου για το 
συνδικαλιστικό καπνεργα-
τικό κίνημα στην Καβάλα 
το 1984 και στη συνέχεια 
το 1986, και συγκεκριμένα 
στις 28 Οκτωβρίου, γίνεται 
η τελετή αποκαλυπτηρίων 
του αγάλματος του Κα-
πνεργάτη και των δυο άλ-
λων μνημείων στον χώρο. 
Ήδη είχε διαμορφωθεί η 
πλατεία και είχε γίνει και η 
σχετική δενδροφύτευση.

Στα «χαρτιά» παρέμενε 
«Πλατεία 28ης Οκτωβρί-
ου». Σήμερα οι περισσότε-
ροι και ειδικά οι νεότεροι 
την ξέρουν ως Πλατεία 
Καπνεργάτη. Ονομάστη-

κε 28ης Οκτωβρίου μετα-
πολεμικά ώστε να τιμηθεί 
η ημέρα εκείνη αλλά και 
οι αγώνες και θυσίες των 
Καβαλιωτών στο Έπος του 
1940. Στο σημείο αυτό της 
πόλης το πρωί της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 είχε 
εγκατασταθεί η μονάδα 
επιστράτευσης. Χιλιάδες 
Καβαλιώτες κατατάσσο-
νταν και έπαιρναν το δρόμο 
για τον Άγιο Σίλα και στη 
συνέχεια για την Ελευ-
θερούπολη όπου ήταν το 
Κέντρο Κατάταξης. Στον 
συγκεκριμένο ελεύθερο 
χώρο το 1940 χτυπούσε, 
στην κυριολεξία, η καρδιά 
της αδούλωτης ελληνικής 
ψυχής.

Τα χρόνια πέρασαν, τα γε-
γονότα… ατόνησαν στη 
μνήμη. Η πλατεία ονομά-
στηκε «Πλατεία Καπνερ-
γάτη» για να θυμίζει τους 
αγώνες των καπνεργατών 
για Αξιοπρέπεια, δουλειά 
καλύτερες συνθήκες δι-

αβίωσης. Η διαμόρφωσή 
της με το μνημείο για τους 
καπνεργάτες είναι πια ση-
μείο αναφοράς κοινωνικών 
αγώνων.

Σύμφωνα με τα σχέδια της 
Δημοτικής Αρχής το άγαλμα 
θα επιστρέψει στην πλατεία 
(προφανών και τα άλλα 
δυο) αυτό που θα πρέπει 
να κάνουμε είναι υπομονή 
μέχρι να ολοκληρωθούν 
τα έργα και να δούμε το 
τελικό αποτέλεσμα των 
σχεδίων. Ταυτόχρονα, είναι 
μια ευκαιρία ο Δήμος Κα-
βάλας να προχωρήσει στην 
συντήρηση του αγάλματος 
που δεν ήταν και στην κα-
λύτερη κατάσταση, μιας και 
κλείνει σχεδόν 40 χρόνια 
ζωής στον συγκεκριμένο 
χώρο.

Για το συνολικό έργο ανά-
πλασης στην περιοχή έγρα-
ψα στο παρελθόν· όλοι 
κρινόμαστε εκ του αποτε-
λέσματος…

Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος…

Του Δημήτρη Λυμπεράκη

36 χρόνια μετά, νιώθω 
χαρούμενος και γοητευ-
μένος και πλήρης και 
ευγνώμων που υπηρετώ 
τούτο το λειτούργημα...

Όταν 36 χρόνια πριν ξε-
κινούσα αυτό το μαγευτι-
κό ταξίδι της γνώσης και 
της διδασκαλίας, ούτε που 
μπορούσα να φανταστώ τις 
συγκινήσεις και τις απολαύ-
σεις που θα μου πρόσφερε. 
Τώρα, κάποια χρόνια πριν 
την έξοδο από την μάχιμη 
εκπαιδευτική λειτουργία, 
συχνά αναμετριέμαι με τις 
αναμνήσεις και προσπαθώ 
βιαστικά να περισυλλέξω, 
έτσι για τους χειμώνες του 
μέλλοντός μου, όλα εκεί-
να τα θαυμαστά και πρω-
τόγνωρα που βίωσα, που 
μετέδωσα, που κατέκτησα 
και που φυλάγω σαν τα 
φυλαχτά που μας φόραγαν 
κατάσαρκα οι μανάδες μας 
εκείνα τα χρόνια.

Ναι! Έγινα δάσκαλος πολύ 
νωρίς, μόλις στα 25 μου, 
σ ένα επαρχιακό Γενικό 
Λύκειο με μαθητές 18αρη-
δες που ξαφνιάστηκαν από 
έναν παράξενο τυπάκο που 
μπήκε μια μέρα να τους δι-
δάξει Κοινωνιολογία. Ένας 
αθεόφοβος με πορτοκαλί 
μπλούζα και μωβ βράκα, 
που μόλις είχε καταφθάσει 
από τα Χανιά, όπου ανέ-
μελα κολυμπούσε, ανέβη-
κε στην έδρα (τότε ακόμη 
υπήρχε η διδασκαλική έδρα 
που ξεχώριζε τον διδάσκο-
ντα από τον διδασκόμενο) 
κι άρχισε τις αναλύσεις 

και τις κοινωνιολογικές 
προσεγγίσεις που θυμόταν 
από τα Πανεπιστημιακά 
χρόνια της μαθητείας του 
στον Ρήγα Φεραίο και στην 
Β΄Πανελλαδική.

Κι η ομήγυρις η μαθητική 
ξαφνιάστηκε από αυτήν τη 
γραφική φιγούρα του κα-
θηγητάκου που έλεγε και-
νούργια πράγματα, έφερνε 
άλλο αέρα, αφύπνιζε ανη-
συχίες, έβγαζε περιπαικτικά 
τη γλώσσα στην συντηρη-
τική κοινωνία του χωριού 
αλλά άνοιγε την αγκαλιά 
του και χωρούσε μέσα της 
όλα τα γέλια και τα ξαφνιά-
σματα και τις σκέψεις και 
την ελπίδα για τη φοιτητική 
ζωή που θα ερχόταν και τα 
όνειρα για έναν καλύτερο 
κόσμο που κάναμε τότε με 
τον λατρεμένο μου μαθητή 
και φίλο και σύντροφο αρ-
γότερα, τον Παναγιώτη Νε-
στορίδη (αγόρι μου καλό, 
μου λείπεις πολύ! Ελπίζω 
εκεί πάνω να βρήκες τον 
Μαρξ και να κάνεις παρέα 
μαζί του).

Και μετά αυτό το καράβι με 
τα κόκκινα πανιά τα φου-
σκωμένα με πάθη και όνει-
ρα για ανατροπές άρχισε να 
αθροίζει γιορτασμούς Πο-
λυτεχνείου με κιθάρα και 
«έχει για πάντα τη ζωή μου 
σημαδέψει» και άλλα τέτοια 
νεόφερτα που διαπερνού-
σαν το σώμα και αγγίζαν 
την ψυχούλα των παιδιών 
και μαθητών μου με τέτοιο 
τρόπο που να προκαλούν 
εκείνη τη γλυκιά ανατριχί-
λα της πλησμονής και της 
τρυφερότητας. Καλοκαίρια 
συναπτά με φθινόπωρα και 

κρύες νύχτες διαδέχονταν 
τις στάλες μιας βροχής που 
ύγραινε σώματα και καρ-
διές κρατώντας τες συγκι-
νημένες κι εναργείς με την 
αχλύ της μάθησης και του 
κοινού βηματισμού που 
αποτολμούσα μαζί με τους 
μαθητές μου στην ενήλικη 
ζωή τους.

Ναι! Ήμουν δάσκαλός τους 
για πολλά χρόνια εκεί στην 
Νέα Πέραμο. Και πολύ χαί-
ρομαι που τους συναντώ, 
πατεράδες και μανάδες 
πια με τις οικογένειές τους 
και τα παιδιά τους, κι ακό-
μη θυμούνται διαλόγους 
για αλληλεγγύη και συνα-
δέλφωση των λαών και 
ανεξιθρησκεία και ανθρώ-
πινα δικαιώματα. Και πολύ 
συγκινούμαι που ακόμη 
διακρίνω στα μάτια τους 
τη νοσταλγία μιας νιότης 
που πέρασε αλλά άξιζε τον 
κόπο που την βίωσαν. Και 
που έτυχε να την μοιρα-
στούν μαζί μου.

Ναι! Ήμουν δάσκαλος και 
στο 4ο Λύκειο και στο 6ο 
Λύκειο, όπου γνώρισα παι-
διά με σπινθήρα στον νου 
και το βλέμμα, με εύρος 
κοινωνικής γνώσης και με 
ανησυχίες που φανέρωναν 
επιστήμονες σε ένα μέλλον 
φωτεινό κι ελπιδοφόρο. 
Εκείνα τα χρόνια της εντρύ-
φησής μου στην μαγεία της 
Τέχνης και το μοίρασμα του 
πολιτισμού με αρμάτωσαν 
και πλούτισαν τις αποσκευ-
ές μου , περιουσία που μου 
κληροδότησαν εκείνα τα 
παιδιά

Ναι είμαι δάσκαλος ακό-
μη! Και γουστάρω, εφη-
βάκι μου, να δοκιμάζομαι 
καθημερινά στην πυρά των 
ανησυχιών και παραπόνων 
σου.

Και γουστάρω, εφηβάκι 
μου, να ακουμπάς πάνω 

μου τους δισταγμούς και 
τις προσδοκίες σου.

Και γουστάρω, εφηβάκι 
μου, τους ελέγχους στους 
οποίου καθημερινά με υπο-
βάλλεις.

Και γουστάρω, εφηβάκι 
μου, να απολαμβάνω την 
οξεία πολλές φορές κριτι-
κή σου, , την συγκατάβασή 
σου, όταν ερμηνεύω τις εν-
στάσεις σου, τη σύμπλευση 
σου στα μεγάλα και δύσκο-
λα μονοπάτια της διαμόρ-
φωσής σου σε σκεπτόμενο 
κι ενεργό πολίτη.

Ναι, είμαι δάσκαλος ακό-
μη! Και καθημερινά έχω 
στα χέρια μου το δικό σου 
ζυμαράκι και το πλάθω και 
το ξαναπλάθω για να του 
δώσω τη μορφή που νιώθω 
ότι πρέπει να έχει, όταν θα 
διαβεί το κατώφλι προς την 
ενηλικίωση και τις φουρ-
τούνες που σε περιμένουν.

Ναι είμαι δάσκαλος ακό-
μη! Κι ακόμη σε συντρίβω 
με over dose γνώσεις πε-
ριττές αλλά «απαραίτητες» 
για την εισαγωγή σου στα 
ΑΕΙ. Κι ακόμη σε κρατάω 
ανενημέρωτο για όσα σχε-
διάζουν για σένα. Κι ακόμη 
φοβάμαι για σένα που σε 
κρατούν όμηρο των τηλε-
οπτικών ιαχών τρόμου και 
των σπασμωδικών κινήσε-
ων γραμματέων και υφυ-
πουργών και υπουργών της 
Παιδείας, οι οποίες γίνονται 
με γνώμονα το πολιτικό και 
οικονομικό κόστος κι όχι με 
γνώμονα την εφηβική ορμή 
και την εφηβική ψυχούλα 
που πιέζεται και σκοτεινιά-
ζει. Και συνεχίζω τις κλει-
δαριές στην κοινωνικότητά 
σου, τον αυθορμητισμό 
σου, το γέλιο και το κλάμα 
σου.

Και μην περάσει από το 
μυαλό σου, ότι για μένα 

είναι εύκολη αυτή η απο-
γυμνωτική κατάθεση και η 
ειλικρινής γραφή. Δυστυ-
χώς ο κόσμος των μεγά-
λων ή πολύ μεγάλων στον 
οποίο ανήκω δεν έχει, παρά 
τις προσπάθειες, αποβάλει 
έννοιες όπως υποκρισία, 
ψεύδος, ανειλικρίνεια, πα-
ραγοντισμός, διαδρομές 
υπόγειες. Που τις βαφτίζει 
αναγκαίες αυτές τις έννοι-
ες στο όνομα της ενεργού 
πολιτικής ή της ανενεργού 
πολιτικής ηθικής. Ας είναι!

Ναι! Είμαι δάσκαλος ακό-
μη! Και νιώθω χαρούμε-
νος και γοητευμένος και 
πλήρης και ευγνώμων που 
υπηρετώ τούτο το λειτούρ-
γημα. Και στις στιγμές που 
με κατακλύζει η δύσπνοια 
της ελλιπούς ενημέρωσης 
επιλέγω τη βύθισή μου 
στον Ωκεανό της Παιδείας 
με τις δικές μου Σειρήνες, 
τους δικούς μου Λαιστρυ-
γόνες και τους δικούς μου 
συντρόφους. Όχι εκείνους 

που απλώς γυαλίζουν. Σ’ 
αυτήν τη καθημερινή επι-
κοινωνία με εφηβικά μυαλά 
και συναισθήματα επιλέγω 
να μένω δεμένος στο δικό 
μου κατάρτι κρατώντας 
αγκαλιά τους δικούς μου 
αγίους και επιδιώκω να 
γεύομαι όλα τα γεννήματα 
αυτής της, με τα εφηβάκια, 
αλληλεπίδρασης

Ναι! Είμαι δάσκαλος και το 
γουστάρω!

Ο Δημήτρης Λυμπεράκης 
είναι φιλόλογος, Διευθυντής 
2ου ΓΕΛ Καβάλας

Ναι ρε! Είμαι δάσκαλος και το γουστάρω!
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Ο Σύλλογος Καταδρομών “Μέγας Αλέξανδρος” μίλησε για την 
προστασία των δασών στο Δημοτικό Σχολείο Αμισιανων
Ακολουθεί η ανακοίνωση 
του συλλόγου :

Το πρωί της Παρασκευής ί 
οι καταδρομείς του συλλό-
γου “Μέγας Αλέξανδρος’ 
Παρασκευας Ατζεμιδακης, 
Πετρικογλου Ευθύμιος 
και Τουμανιδης Ιωάννης, 
βρεθήκανε στο δημοτικό 
σχολείο Αμισιανων, όπου 
ο υπεύθυνος δασών και 

πυροσβέστης ( Ατζεμιδά-
κης Παρασκευάς ) μίλη-
σε στους μαθητές για τα 
δάση μας, πως κινούμαστε 
μέσα σε αυτά, τι πρέπει να 
προσέχουμε και πως να 
αποφύγουμε διάφορους 
κινδύνους! Τους δείξαμε 
εξοπλισμό αναρρίχησης και 
πως μπορούμε να προστα-
τευσουμε τον εαυτό μας 
από κεραυνούς!

Πέθανε ο Μανώλης Φραντζεσκάκης
Έφυγε από την ζωή ο 
Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ 
Καβάλας της Νέας Δη-
μοκρατίας και πρώην 
δημοτικός σύμβουλος 
Μανώλης Φραντζεσκά-
κης.

Η είδηση του θανάτου του 
έγινε γνωστή πριν λίγο ενώ 
ο θάνατος του σκόρπισε 
θλίψη στον πολιτικό και μη 
κόσμο της Καβάλας.

Ο Μανώλης Φραντζεσκά-

κης αντιμετώπιζε σοβαρό 
πρόβλημα υγείας το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα.

Θερμά συλλυπητήρια 
από το enanews.gr

Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος 

Οι Εβραίοι της Καβάλας
Η 27η Ιανουαρίου έχει κα-
θιερωθεί από τον ΟΗΕ ως 
Διεθνής Ημέρα Μνήμης για 
τα θύματα του Ολοκαυ-
τώματος. Η συγκεκριμένη 
ημέρα επιλέχθηκε επειδή 
στις 27 Ιανουαρίου του 
1945 τα σοβιετικά στρα-
τεύματα απελευθέρωσαν 
το Άουσβιτς-Μπιρκενάου, 
το μεγαλύτερο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης και εξόντω-
σης του ναζιστικού καθε-
στώτος.

Για αυτόν τον λόγο ο Δή-
μος Καβάλας πραγματοποι-
εί εκδηλώσεις το πρωί της 
Παρασκευής.

Πέρασε και…δεν “ακούμπησε” την Καβάλα η κακοκαιρία
Έπεσαν, για ακόμα μία  
φορά, έξω τα μετεωρο-
λογικά μοντέλα για την 
Καβάλα όσον αφορά τον 
όγκο νερού.

Πιο συγκεκριμένα ο προϊ-
στάμενος Πολιτικής Προ-
στασίας της Π.Ε Καβάλας 
Σταύρος Κιβράκης είχε 
αναφερθεί αρκετές φορές 
τις προηγούμενες μέρες για 
ένα κύμα κακοκαιρίας με 
έντονες βροχοπτώσεις στα 
πεδινά και χιονοπτώσεις σε 

ορεινά και ημιορεινά, ακό-
μα και εμφάνιση πλημμυρι-
κών φαινομένων (!)

Αυτό ευτυχώς δεν επιβε-
βαιώθηκε και το μόνο που 
μας άφησε η κακοκαιρία εί-
ναι κάποιες χιονοστρώσεις 
στα ορεινά όπως Λεκάνη 
και Βουνοχώρι (κάτι που εί-
ναι λογικό στα τέλη Ιανου-
αρίου).

*Η φωτογραφία είναι 
από την Λεκάνη
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Τοποθετούνται 37 κάδοι για τη συγκέντρωση ρούχων. 
Δείτε τα σημεία

Οι κάδοι θα τοποθετη-
θούν δίπλα στους μπλε 
κάδους ανακύκλωσης 
για πρακτικούς λόγους 
και η συλλογή θα γίνε-

ται κατόπιν τηλεφωνι-
κής ενημέρωσης του/της 
προέδρου της κοινότη-
τας για την πληρότητά 
τους

Στην τοποθέτηση κάδων 
συγκέντρωσης μεταχειρι-
σμένων ειδών ένδυσης-
υπόδησης και λοιπών υφα-
σμάτινων ειδών προχωράει 
ο Δήμος Παγγαίου, με στό-
χο την ολοκληρωμένη δια-
χείριση των αστικών απορ-
ριμμάτων.

Τα ρούχα θα διατίθενται σε 
ανθρώπους που τα έχουν 
ανάγκη, οι κάδοι θα το-
ποθετηθούν δίπλα στους 
μπλε κάδους ανακύκλωσης 
για πρακτικούς λόγους και 
η συλλογή τους θα γίνε-
ται κατόπιν τηλεφωνικής 
ενημέρωσης του/της προ-
έδρου της κοινότητας για 
την πληρότητά τους.

Η ανακοίνωση του Δη-

μάρχου Παγγαίου, Φί-
λιππου Αναστασιάδη

Στον 21ο αιώνα οι δήμοι 
μας δεν πρέπει απλά να 
ανακυκλώνουν. Είναι αυ-
τονόητο. Το στοίχημα είναι 
άλλο, μεγαλύτερο. Πρέπει 
να μπορούμε να διαχειρι-
στούμε με ολοκληρωμένο 
τρόπο τα αστικά απορρίμ-
ματα. Είμαι σίγουρος ότι 
μπορούμε! Για αυτό λοιπόν 
και εμείς στον Δήμο Παγ-
γαίου σχεδιάζουμε δράσεις 
χωριστής συλλογής διαφο-
ρετικών ανακυκλώσιμων 
υλικών.

Η συγκεκριμένη δράση 
αφορά στη διαχείριση με-
ταχειρισμένων ειδών ένδυ-
σης-υπόδησης και λοιπών 

υφασμάτινων ειδών, με την 
τοποθέτηση σχετικών κά-
δων σε συνεργασία με τις 
Τοπικές Κοινότητες. Και μά-
λιστα μέσα αυτές θα προ-
σπαθήσουμε να καλύψουμε 
αιτήματα του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του δήμου 
ή άλλου φορέα (πχ Φιλό-
πτωχη Αδελφότητα-εκκλη-
σίες κλπ ) για ρουχισμό σε 
άτομα που έχουν ανάγκη. 
Τίποτε δεν πρέπει να πη-
γαίνει χαμένο!

Σε πρώτη φάση θα τοποθε-
τηθούν 37 κάδοι ως εξής: 
Ελευθερούπολη (Χορτο-
κόπι-Ακροβούνι), Αντιφί-
λιπποι, Αμισιανά, Κοκκι-
νόχωμα, Νέα Πέραμος, 
Ελαιοχώρι, Ελευθερές, Νέα 
Ηρακλείτσα, Νικήσιανη 

(Άγιος Χριστόφορος-Γεωρ-
γιανή), Παλαιοχώρι, Οφρύ-
νιο, Παραλία Οφρυνίου, 
Γαληψός, Μουσθένη και 
Αυλή.

Ο αριθμός και η θέση των 
κάδων δύναται να αλλάξει 
εφόσον τροποποιηθούν 
τα πληθυσμιακά δεδομέ-
να της κάθε κοινότητας. Η 
συλλογή θα γίνεται κατόπιν 
τηλεφωνικής ενημέρωσης 
του/της προέδρου της κοι-
νότητας για την πληρότητά 
τους. Τέλος θα τοποθε-
τηθούν δίπλα στους μπλε 
κάδους της ανακύκλωσης 
για πρακτικούς λόγους και 
με ευθύνη των αντιδημάρ-
χων και των προέδρων των 
αντίστοιχων κοινοτήτων.

Κανένα παιδί εκτός εκπαίδευσης
Το μήνυμα του Δήμου 
Παγγαίου και του Δη-
μάρχου, Φίλιππου Ανα-
στασιάδη για την εκπαί-
δευση και οι λόγοι για 
τους οποίους «βάζουμε 
ως προτεραιότητα τον 
εκπαιδευτικός τομέα»

Η σημερινή ημέρα σηματο-
δοτεί την αξία και τη ση-
μαντικότητα του ίσου, για 
όλους, δικαιώματος στην 
εκπαίδευση. Ένα θεμελιώ-
δες δικαίωμα του ανθρώ-
που, ένα δημόσιο αγαθό 
που όλοι οι πολίτες έχουν 
το δικαίωμα να απολαμβά-
νουν.

Με αυτό το μήνυμα ο Δήμος 

Παγγαίου και ο Δήμαρχος, 
Φίλιππος Αναστασιάδης 
βάζουν ως προτεραιότητα 
τον εκπαιδευτικός τομέα, 
«αποδεικνύοντας έμπρακτα 
την αμέριστη στήριξη και 
συμπαράσταση στα καθη-
μερινά προβλήματα των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
διεκδικώντας και κερδίζο-
ντας όσο το δυνατόν κα-
λύτερες υποδομές και συν-
θήκες εκπαίδευσης», όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση 
του Δήμου Παγγαίου.

Επιπλέον ο Δήμος Παγγαί-
ου διαθέτει το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο, μία ιδέα που 
ξεκίνησε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νέων Δήμου 

Παγγαίου, δείχνοντας τις 
ανησυχίες των νέων της 
περιοχής, αλλά και την δι-
άθεσή τους για παραγωγή 
κοινωνικού έργου προς 
όφελος της κοινωνίας. Μία 
ιδέα η οποία έχει ως στό-
χο να μην αφήσει κανένα 
παιδί εκτός εκπαίδευσης, 
παρέχοντας δωρεάν ώρες 
διδασκαλίας σε μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου από 
εθελοντές καθηγητές.

«Χρέος όλων των κοινωνι-
ών είναι να διασφαλίζουν 
την καθολική ποιοτική εκ-
παίδευση», σημειώνει ο 
Δήμος Παγγαίου.

Καβάλα
Έπεσε δέντρο σε παιδική χαρά στη Μεσορόπη

Την ώρα της πτώσης 
δεν υπήρχαν παιδιά-Έκ-
κληση των κατοίκων να 
αποκατασταθούν οι ζη-
μιές, με τον Δήμο Παγ-
γαίου να έχει κινήσει 
ήδη τις διαδικασίες για 

την αντικατάσταση των 
σπασμένων παιχνιδιών

Ένα δέντρο έπεσε πριν από 
λίγες ημέρες πάνω στη τσου-
λήθρα της παιδικής χαράς 
στη Μεσορόπη του Δήμου 

Παγγαίου, εξαιτίας των θυ-
ελλωδών ανέμων οι οποίοι 
έπνεαν στην περιοχή.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν 
υπήρχαν παιδιά εκείνη την 
ώρα στον χώρο, καθώς το 

περιστατικό σημειώθηκε 
βραδινές ώρες. Ωστόσο 
από την πτώση καταστρά-
φηκε η τσουλήθρα, μια από 
τις λίγες διεξόδους αναψυ-
χής για τα μικρά παιδιά του 
χωριού, με τους κατοίκους 

να απευθύνουν έκκληση 
στη Δημοτική Αρχή για την 
αποκατάσταση της ζημιάς.

Ήδη ο Δήμος Παγγαίου 
έχει δρομολογήσει τις δι-
αδικασίες προκειμένου να 

αντικατασταθεί η τσουλή-
θρα και να απομακρυνθούν 
τα σπασμένα κομμάτια της 
κατεστραμμένης, καθώς και 
των υπολειμμάτων του δέ-
ντρου που έπεσε.
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Το εντυπωσιακό ταξίδι του Νέστου από τη Βουλγαρία 
ως το Θρακικό πέλαγος

Από το ύψος της Σταυ-
ρούπολης στην Ξάνθη 
και επί 18 χιλιόμετρα, ο 
Νέστος επιδίδεται σε ένα 
συναρπαστικό παιχνίδι 
με τους μαιάνδρους του, 
που απλά και μόνον η 
θέα τους είναι αρκετή 
για να εντυπωσιάσει και 
τον πιο απαιτητικό ταξι-
διώτη
Eurokinissi

Ξεκινά το ταξίδι του από τα 
βουνά της Βουλγαρίας και 

έπειτα από 243 χιλιόμετρα 
καταλήγει στο Θρακικό 
πέλαγος. Ο λόγος για τον 
Νέστο, ένα από τα πέντε 
μεγαλύτερα ποτάμια της 
χώρας μας, που ο ρους του 
οριοθετεί τα σύνορα της 
Μακεδονίας και της Θρά-
κης.

Από το ύψος της Σταυρού-
πολης στην Ξάνθη και επί 
18 χιλιόμετρα, ο Νέστος 
επιδίδεται σε ένα συναρ-
παστικό παιχνίδι με τους 

μαιάνδρους του, που απλά 
και μόνον η θέα τους είναι 
αρκετή για να εντυπωσιά-
σει και τον πιο απαιτητικό 
ταξιδιώτη.

Τα εντυπωσιακά αυτά Στε-
νά του Νέστου, δημιουρ-
γήθηκαν όταν οι ορμητι-
κές ποσότητες του νερού 
στάθηκαν αδύνατες να 
νικήσουν τους συμπαγής 
όγκους των βουνών, ενώ 
έχουν ανακηρυχθεί διατη-
ρητέο μνημείο της φύσης, 

σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες του travel-inspiration.
gr

Newsroom

Δήμος Νέστου
Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για ενεργειακή αναβάθμιση 
σχολείων

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

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

Το έργο έχει προϋπολογι-

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

Οι προτεινόμενες δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας 
για το κτίριο είναι οι εξής:

•  Αντικατάσταση υφι-
στάμενων κουφωμά-
των με κουφώματα 
ανοιγοανακλινόμενα 

και διπλό υαλοπίνακα, 
σύμφωνα με υφιστά-
μενα ανοίγματα, ενερ-
γειακής επίδοσης Uf < 
2,50 W/m2K

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

•  Αντικατάσταση υφι-
στάμενων συστημάτων 
θέρμανσης με αντλίες 
θερμότητας αντίστοι-
χης δυναμικότητας με 

τους υπάρχοντες λέβη-
τες 23

•  Αντικατάσταση υφι-
στάμενων θερμαντι-
κών σωμάτων με fan 
coils, ελάχιστης ισχύος 
2.1, 3.5 και 5.3 kW.

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

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

ypodomes.com

Γ. Γεωργαντάς
Επικαιροποιούμε τις μελέτες για το φράγμα Κομψάτου

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.
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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*

 Πίνακες από σπουδαίους καλλιτέχνες στις αρχές του προηγούμενου αιώνα

..Ζωγράφισαν την Καβάλα (Μέρος 2ο)

Ο ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ ΑΡΓΥ-
ΡΟΣ

“Εγεννήθην εις Καβάλ-
λαν, υπό γονέων κατα-

γόμενων εκ Νιγρίτης, 
περιφερείας Σερρών, το 

1882” . Ο Ουμβέρτος 
Αργυρός,  είχε γράψει 
για την ζωή του: “Διά 
τας καλλιτεχνικάς σπου-
δάς εφοίτησα εις την εν 

Αθήναις Σχολήν Καλών 
Τεχνών του Πολυτεχνεί-

ου υπό Καθηγητήν τον 
Νικηφόρον Λύτραν, πε-
ρατώσας αυτάς το 1904 
και τυχών του βαθμού 
"Άριστα". Το 1907 λαβών 
μέρος εις τον Αβερώ-
φειον διαγωνισμόν και 
τυχών του πρώτου βρα-
βείου και υποτροφίας 
δι' ιδιαιτέρας σπουδάς 
εις Ευρώπην, μετέβην 
εις Μόναχον, εγγραφείς 
εις την Καλλιτεχνικήν 
Ακαδημίαν. Κατά το δι-
άστημα των εκεί σπου-
δών μου ετιμήθην με 
επαίνους, μετάλλια και 
άλλας διακρίσεις. Κατά 
τον Ελληνοαλβανικόν 
πόλεμον, επιφορτισθείς 
υπό της Κυβερνήσεως 
και του Γενικού Επιτε-
λείου Στρατού, απεικό-
νισα το ελληνικόν έπος 
από Μπόγραδετς μέχρι 
Καλαμά εις 32 πίνακας” .

Η συλλογή αυτή βρί-
σκεται στο Πολεμικό 
Μουσείο Αθηνών και 
στη Σχολή Ευέλπιδών. Ο 
Ουμβέρτος Αργυρός έγι-
νε μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών το 1959. Πίνα-
κες του Αργυρού βρί-
σκονται στην Ρόδο και 
σε ιδιωτικές συλλογές. 
Ένας πίνακας του που 
εικονίζει τη τέχνη επε-
ξεργασίας του καπνού 
βρίσκεται στην κατοχή 
του Δήμου Καβάλας. Η 
προτομή του Ακαδημαϊ-
κού Αργυρού είναι στον 
Δημοτικό Κήπο..

ΣΤΗΝ ΣΟΦΙΑ
Στην Εθνική Πινακοθήκη 
της Σόφιας στην Βουλ-
γαρία είναι μια σειρά 
από πίνακες ζωγραφικής 
που έχουν θέμα την Κα-
βάλα. Πρόκειται για τις 
δημιουργίες του Βούλ-
γαρου ζωγράφου Μάριο 
Ζέκοφ (1898 – 1955) ο 
οποίος θεωρείται από 
τους μεγαλύτερους στην 
χώρα του. Αφιέρωσε 
όλη του τη ζωή στην τέ-
χνη - στη θάλασσα, στο 

νερό, ταξιδεύοντας στη 
Γαλλία, στη Ριβιέρα της, 
αλλά και στις ακτές του 
Αιγαίου, της Δαλματίας 
και της Μαύρης Θάλασ-
σας. Μια μοιραία συνά-
ντηση στη διάρκεια του 
Α Παγκοσμίου πολέμου 
του  έδωσε  την ευκαι-
ρία να ακολουθήσει την 
τέχνη της ζωγραφικής 
. Το  1917 Γάλλοι και 
Άγγλοι  επιτέθηκαν στις 
θέσεις του βουλγαρικού 
στρατού στη Doyran, 
ο Μάριο Ζέκοφ συνε-
λήφθη και ένας Γάλλος 
στρατιώτης τον ενθάρ-
ρυνε να σπουδάσει ζω-
γραφική στη Γαλλία. 

Τέσσερα χρόνια αργότε-
ρα, ο Ζέκοφ έφυγε για 
την Κωνσταντινούπολη 
αποφασισμένος να επι-
βιβαστεί σε πλοίο και να 
ακολουθήσει το γαλλικό 
του όνειρο, αλλά οι απο-
ταμιεύσεις του δεν ήταν 
αρκετές για να του αγο-
ράσουν ένα εισιτήριο. 
Στον  Βόσπορο, ωστό-
σο, έκανε τα πρώτα του 
βήματα ως ζωγράφος 
δημιουργώντας δεκάδες 
σχέδια και ακουαρέλες 
- προετοιμάζοντας έτσι 
την μετάβαση του στην 
Σχολή Τέχνης στο Πα-
ρίσι όπου εγγράφηκε το 
1924 . Το 1926, ο Μά-
ριο Ζέκοφ επέστρεψε 
στην πατρίδα του, όπου 
άνοιξε μια έκθεση μετά 
έργα του. Δέκα χρόνια 
αργότερα μετακόμι-
σε στη Δαλματία. Στο 
Ντουμπρόβνικ ζωγρά-
φισε τα πιο σημαντικά 
έργα του με χρώμα και 
φως. Τα έργα του στην 
Καβάλα δημιουργήθη-
καν το 1941.

Μετά τον πόλεμο ο Μά-
ριο Ζέκοφ ασχολήθηκε 
με το σχεδιασμό σκηνι-
κών, καθώς και με τον 
σχεδιασμό φυλλαδίων 
για την τουριστική βιο-
μηχανία της Βουλγαρί-

ας. Δυστυχώς, τα σχέδιά 
του να κυκλοφορήσει 
ένα ημερολόγιο με 12 
δημιουργίες του από 
διάφορες γωνιές της 
Βουλγαρίας παρέμειναν 
ελλιπείς όταν ο καλλι-
τέχνης πέθανε από καρ-
κίνο το 1955. ( Στοιχεία 
του κειμένου για τον Ζέ-
κοφ από ιστοσελίδα του 

Βουλγαρικού Εθνικού 
Ραδιοφώνου © 2020). 
Ένας ακόμα Βούλγαρος 
είχε ζωγραφίσει την Κα-
βάλα ο  Ιβάν Ταμπάκοφ 
( 1901-1977) γεννημέ-
νος στην Σόφια στους 
πίνακες του συναντάμε 
και έναν που εικονίζει 
την Καβάλα, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της βιο-
γραφικής του πορείας 
φιλοτεχνήθηκε το 1941 
στην Καβάλα.

ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
Στην Εθνική Πινακο-
θήκη του Καίρου είναι 
το έργο Μ. Ναγκί που 
εικονίζει το σπίτι του 
ιδρυτή της Αιγυπτιακής 
δυναστείας στην Καβά-
λα Μωχάμετ Άλη. Είναι 
πιθανό ότι ο Μ. Ναγκί 
ήρθε στην Καβάλα για 
διπλωματική αποστολή, 
για να φροντίσει την 
αιγυπτιακή κρατική πε-
ριουσία. Ο καλλιτέχνης 
επέλεξε μια προοπτική 
που υπερβάλλει το ύψος 
του κτιρίου. Ο Ναγκί 
έμαθε να ζωγραφίζει νε-
αρός στην Αλεξάνδρεια. 

Αφού σπούδασε νομικά 
στη Γαλλία, σπούδασε 
στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών της Φλωρεντίας 
κατά τη διάρκεια του Α 
'Παγκοσμίου Πολέμου. 
Ήταν Διευθυντής της 
Αιγυπτιακής Ακαδημίας 
της Ρώμης από το 1947 
έως το 1950 και αργό-
τερα διευθυντής του 

Μουσείου Μοντέρνας 
Τέχνης στο Κάιρο.

Στις φωτογραφίες: Πί-
νακας του Κ. Παρθένη 
(1) εικονίζει την πόλη 
και τον σημερινό Ναό 
του Αγίου Νικολάου που 
ήταν Τζαμί. 
Η απελευθέρωση της 
πόλης το 1913 έργο του 
Β. Χατζή (2). 

Αυτοπροσωπογραφία 
του Ουμβέρτου Αργυ-
ρού .(3)

Το λιμάνι από τον Μά-
ριο Ζέκεφ (4) και η πόλη 
από ψηλά του ο  Ιβάν 
Ταμπάκοφ (5).Ο πίνακας 
με το σπίτι του Μεχμέτ 
Αλή (6). 

Στοιχεία του κειμένου 
από την Εθνική Πινακο-
θήκη Αθηνών αλλά και 
τις Πινακοθήκες Σόφιας 
και Καίρου.

*Ο Κωνσταντίνος Π. 
Παπακοσμάς καταγρά-
φει τη νεότερη ιστορία 
της πόλη

1

2

3

54

6
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Δήμος Θάσου 
460.000 ευρώ για την ανατολική έξοδο των Λιμεναρίων

Υπογράφηκε με τον ανά-
δοχο της εταιρίας η σύμ-
βαση του έργου ύστερα 
από την επίλυση πολλών 

και σύνθετων προβλη-
μάτων – Διαβάστε ποιες 
παρεμβάσεις θα γίνουν

Υπογράφηκε την Πέμπτη 
19 Ιανουαρίου 2023, από 
τον Δήμαρχο Θάσου Λευτέ-
ρης Κυριακίδη και τον Χα-
ράλαμπο Τσέλο, εκπρόσω-
πο του οικονομικού φορέα 
«ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό 
τίτλο «ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ», η 
σύμβαση για την εκτέλεση 
του έργου: «Ανατολική Έξο-
δος Λιμεναρίων», συνολι-
κής δαπάνης 461.025,99€ 
με ΦΠΑ.

Η διάρκεια υλοποίησης του 
έργου ορίζεται σε 9 μήνες 

και χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης της Ελλάδας 2014-
2020, προσέγγιση CLLD 
LEADER¨, με συγχρηματο-
δότηση από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (Ε.Γ.Τ.Α.Α).

Το έργο αφορά στην ολική 
αναβάθμιση της ανατολι-
κής εξόδου του παραλια-
κού τμήματος του οικισμού 
των Λιμεναρίων, μέσω της 
ανακατασκευής της οδού 
εξόδου, της εγκατάστασης 
υποδομών για την κυκλο-
φορία των πεζών (πεζο-
δρόμιο) και ηλεκτροφωτι-
σμού.

Ειδικότερα περιλαμβάνει, 
χωματουργικές εργασίες 
εκσκαφής, την κατασκευή 
τεχνικών έργων παροχέ-
τευσης όμβριων υδάτων, 
την κατασκευή πεζοδρο-
μίου πλάτους 1,5 μέτρων, 
την ασφαλτόστρωση της 
οδού και την εγκατάσταση 
σήμανσης και φωτιστικών 
σωμάτων ύψους 4 μέτρων.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου 
Λευτέρης Κυριακίδης δή-
λωσε: «ακόμη ένα έργο, θε-
ωρητικά “ώριμο και έτοιμο 
προς υλοποίηση”, που κλη-
ρονομήσαμε από την προη-

γούμενη Διοίκηση, μπαίνει 
σε τροχιά υλοποίησης, μετά 
την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση και την επίλυση 
πολλών και σύνθετων προ-
βλημάτων για την υλοποί-
ησή του.

Συνεχίζουμε να εργαζόμα-
στε με συνέπεια, πρόγραμ-
μα και ρεαλισμό, επιδιώκο-
ντας τον σχεδιασμό έργων 
στοχεύοντας όχι μόνο στην 
υποβολή προτάσεων και 
στην ένταξή τους σε χρη-
ματοδότηση αλλά και στην 
απρόσκοπτη υλοποίησή 
τους προς όφελος των κα-
τοίκων και του τόπου μας».

Παρουσία στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού στη Βουλγαρία και 
στη Ρουμανία

Όσες τουριστικές επιχει-
ρήσεις της Θάσου επιθυ-
μούν να λάβουν μέρος 
στις εκθέσεις μπορούν 
να το κάνουν με δικές 
τους ενέργειες-Διαβά-
στε λεπτομέρειες

ΟΔήμος της Θάσου, σε συ-
νεργασία με τον Οργανισμό 
Τουριστικής Προβολής και 
Ανάπτυξης Θάσου, συνεπής 
για ακόμη μία φορά στη δέ-
σμευση του να συνδράμει 
με κάθε πρόσφορο μέσο 
στην προβολή του τόπου, 
θα συμμετέχει το επόμενο 
χρονικό διάστημα με αυτό-
νομη παρουσία και με δικό 
του περίπτερο στις παρα-
κάτω Διεθνείς Εκθέσεις 
Τουρισμού:

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρι-
σμού “HOLIDAY & SPA”, 
η οποία πραγματοποιείται 
από 15 έως 17 Φεβρουα-
ρίου 2023 στη Σόφια της 
Βουλγαρίας
Στη Διεθνή Έκθεση Του-
ρισμού “TTR Bucharest”, 
η οποία πραγματοποιείται 
από 23 έως 26 Φεβρουαρί-
ου 2023 στο Βουκουρέστι 
της Ρουμανίας

Πρόκειται για Εκθέσεις που 
αποτελούν πόλο έλξης χι-
λιάδων επισκεπτών και εκ-
προσώπων της τουριστικής 
βιομηχανίας των ανωτέρω 
χωρών και αποτελούν ση-
μαντική ευκαιρία για την 
προβολή της Θάσου, την 
προσέλκυση επισκεπτών 

και τη δημιουργία σημαντι-
κών επαφών και συνεργα-
σιών με επαγγελματίες της 
τουριστικής βιομηχανίας.

Ο Δήμος της Θάσου ενημε-
ρώνει όλες τις τουριστικές 
επιχειρήσεις της Θάσου ότι 
εφόσον το επιθυμούν μπο-
ρούν να συμμετέχουν και 
να παραβρεθούν με δικές 
τους ενέργειες και με το 
υλικό προβολής τους στον 
χώρο του Δήμου Θάσου 
στις ανωτέρω Εκθέσεις.

Περισσότερες πληροφορί-
ες για τη συμμετοχή των 
τουριστικών επιχειρήσεων: 
Πάρις Παρασχούδης: 6942 
290336.

Αυξάνονται τα ενοικιαζόμενα καταλύματα στην Θάσο

Σε έξαρση η οικοδομική 
δραστηριότητα στο νησί

Η προσδοκία για μια ακόμη 
καλή τουριστική περίοδο, 
όπως αυτή του 2022, έχει 
δημιουργήσει έναν οικοδο-
μικό οργασμό στο νησί της 
Θάσου, ειδικότερα όσον 
αφορά τα ενοικιαζόμε-
να καταλύματα, σύμφωνα 
με όσα δήλωσε στην ΕΡΑ 
Καβάλας, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Ενοικιαζόμενων 
Δωματίων Ανατολικής Μα-

κεδονίας και Θράκης, Γιάν-
νης Μαρκιανός.

«Η οικοδομική δραστηριό-
τητα στην Θάσο φαίνεται 
ότι βρίσκεται σε έξαρση. 
Μετά τα δυο χρόνια του 
κορωνοϊού, που είχαν επι-
βραδύνει κάποιοι τις ταχύ-
τητές τους και περίμεναν, 
τώρα με νέες οικοδομικές 
άδειες και αρκετές αγορα-
πωλησίες από αλλοδαπούς, 
φέρνουν μια κατάσταση 
έντονης ανοικοδόμησης. 

Έχουμε πολλά καινούργια 
μικρά καταλύματα και μι-
κρά συγκροτήματα κατοικι-
ών», δήλωσε σχετικά.

«Έχουν αρχίσει οι μεμο-
νωμένες κρατήσεις, κυ-
ρίως από την αγορά της 
Ρουμανίας. Αυτό κάνει 
αρκετούς να αισιοδο-
ξούν και να δίνουν ακό-
μη μεγαλύτερη ταχύτητα 
στις εργασίες ανακαινί-
σεων…»

«Ήδη έχουν αρχίσει να 
φαίνονται κάποια στοιχεία. 
Έχουν αρχίσει οι μεμονω-
μένες κρατήσεις, κυρίως 
από την αγορά της Ρουμα-
νίας. Αυτό κάνει αρκετούς 
να αισιοδοξούν και να δί-
νουν ακόμη μεγαλύτερη 
ταχύτητα στις εργασίες 
ανακαινίσεων. Αλλά και το 
κομμάτι του οργανωμένου 
τουρισμού που εκπροσω-
πείται από γραφεία φαί-
νεται ότι πηγαίνει καλά. 

Υπάρχει αρκετά μεγάλη 
ζήτηση και ακολουθεί η 
Θάσος όλο αυτό που συμ-
βαίνει σε όλη την Ελλάδα. 
Γενικά φαίνεται και αυτό το 
καλοκαίρι ότι θα προτιμη-
θεί και θα υπάρχει αρκετά 
καλή κίνηση και ζήτηση. Το 
ευχάριστο του φετινού χει-
μώνα ήταν ότι η Θάσος είχε 
τουριστική κίνηση. Τα Χρι-
στούγεννα εμφανίστηκαν 
αρκετοί επισκέπτες που δεν 
το συνήθιζαν τα προηγού-

μενα χρόνια. Προφανώς 
έπαιξε ρόλο ο καλός καιρός 
κι ελπίζουμε να συνεχιστεί 
αυτό, να επεκταθεί η σεζόν 
για το νησί, κυρίως στις αρ-
χές του Οκτωβρίου και τον 
Απρίλιο», επισήμανε ακόμη 
στις δηλώσεις του ο Γιάν-
νης Μαρκιανός.

Από τον
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ
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Το κρίσιμο ζήτημα των 
συσπειρώσεων των 
πολιτικών κομμάτων 
σε συνάρτηση με την 
στάση που θα τηρή-
σουν οι έως τώρα ανα-
ποφάσιστοι πολίτες, 
επιχείρησε να αναδεί-
ξει η δημοσκόπηση της 
MRB για λογαριασμό 
του τηλεοπτικού σταθ-
μού OPEN.

Στο δεύτερο μέρος 
της δημοσκόπησης 
που παρουσιάστηκε 
απόψε, αναλύθηκαν, 

μεταξύ άλλων, τα πο-
σοστά συσπείρωσης 
των κομμάτων, οι απα-
ντήσεις των πολιτών 
στα διάφορα σενάρια 
διακυβέρνησης της 
«επόμενης μέρας», κα-
θώς και τα κριτήρια με 
τα οποία θα ψηφίσουν 
όσοι δήλωσαν ανα-
ποφάσιστοι (ποσοστό 
16%), η άποψή τους 
για τα μέτρα στήριξης 
της κυβέρνησης και οι 
απαντήσεις τους για τα 
πιθανά αποτελέσματα 
της κάλπης.

Συσπείρωση

Η Νέα Δημοκρατία κα-
ταγράφει συσπείρωση 
της τάξης του 72,3% 
, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατα-
γράφει συσπείρωση 
70,8%.

Στην ερώτηση, ποιο 
κόμμα θα θέλατε να 
κερδίσει έστω και με 
μία ψήφο, στο δίλημμα 
ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ προηγεί-
ται η Νέα Δημοκρατία 
με 36,8% και ακολου-
θεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 30%.

Στην αντίθετη ερώτη-
ση, «ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ θα 
σας ενοχλούσε αν κερ-
δίσει έστω και με μία 
ψήφο;» το 36,6% απα-
ντά ΝΔ και το 35,1% 
ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ερώτηση για το τι 
επιθυμούν οι πολίτες, 
σε περίπτωση που δεν 
προκύψει αυτοδυνα-
μία κάποιου κόμματος 
από τις πρώτες εκλο-
γές, το 49,4% απαντά 
κυβέρνηση συνεργασί-
ας από δύο ή περισσό-

τερα κόμματα ενώ το 
43,9% θα ήθελε νέο 
γύρο εκλογών.

Τα ποσοστά έχουν δι-
αφοροποιηθεί από την 
προηγούμενη σφυγμο-
μέτρηση.

Μεταξύ των ψηφοφό-
ρων της ΝΔ, το 58% 
θέλει νέες εκλογές και 
το 35% κυβέρνηση συ-
νεργασίας. Στους ψη-
φοφόρους του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, το 62,8% προτιμά 
κυβέρνηση συνεργα-

σίας και το 35% νέες 
εκλογές.

Τι θέλουν οι αναπο-
φάσιστοι

Μεταξύ των αναποφά-
σιστων, το 51,9% θέλει 
κυβέρνηση συνεργασί-
ας εάν δεν προκύψει 
αυτοδύναμη κυβέρνη-
ση, ενώ το 39,8% θέ-
λει τη διεξαγωγή νέων 
εκλογών.

Δημοσκόπηση MRB 

Οι αναποφάσιστοι των εκλογών 
Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν και τι κυβέρνηση προτιμούν
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Νέο κύμα ανατιμήσεων 
θα σαρώσει τα σούπερ 
μάρκετ τον Φεβρουάριο. 

Μάλιστα, τα τιμολόγια 
χονδρικής εμφανίζονται 
«φουσκωμένα» για τον 

Φεβρουάριο έως και 
20%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ του OPEN, 
οι καταναλωτές να αναμέ-
νουν:

• αυξήσεις έως 20% στα 
απορρυπαντικά

• στα τυριά αυξήσεις 
έως και 18%

• στο ψωμί αυξήσεις 
έως και 15%

• και στο ελαιόλαδο αύ-
ξηση έως 11%

Μικρή «ανάσα» το 
market pass;

Μια μικρή ανάσα εκτιμάται 
πως θα δώσει στους κατα-
ναλωτές το market pass, 
που θα κάνει πρεμιέρα στις 
3 Μαρτίου.

Το μέτρο αφορά ενίσχυ-
ση ύψους 10% επί των 
αγορών των νοικοκυριών 
που πληρούν τα κριτήρια 
ένταξης, για αγορές σε 
σουπερμάρκετ, φούρνους, 
μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία, 
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, 
γαλακτοπωλεία και άλλα 
καταστήματα λιανικής τρο-
φίμων.

Το μηνιαίο όριο αγορών 

ανά νοικοκυριό ανέρχεται 
σε 220 ευρώ για το μονο-
μελές νοικοκυριό, αυξανό-
μενο κατά 100 ευρώ για 
κάθε επιπλέον μέλος του 
και έως 1.000 ευρώ αγο-
ρές. Τα συγκεκριμένα ποσά 
θα πιστώνονται μηνιαίως 
σε ψηφιακή χρεωστική 
κάρτα που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί αποκλειστικά 
σε καταστήματα λιανικού 
εμπορίου τροφίμων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
για την υποβολή αιτήσε-
ων για την χορήγηση του 
Market Pass αναμένεται να 
ανοίξει από 1η Φεβρουαρί-

ου του 2023, ενώ από το 
τέλος του ίδιου μήνα εκτι-
μάται ότι θα γίνουν οι πρώ-
τες πληρωμές, οι οποίες 
και θα ολοκληρωθούν έξι 
μήνες μετά.

Σε περίπτωση που ο δικαι-
ούχος επιλέξει κατάθεση σε 
τραπεζικό λογαριασμό τα 
ποσά καταβάλλονται ανά 
τρίμηνο και το ύψος της 
ενίσχυσης ανέρχεται στο 
80% των ανωτέρω ποσών.

ethnos.gr

«Εκτινάσσονται» ξανά οι τιμές στα σούπερ μάρκετ 

Ανατιμήσεις έως 20% τον Φεβρουάριο

Στις 30 Ιανουαρίου 
αναμένεται να γίνει η 
νέα κλήρωση του Προ-
γράμματος «Τουρισμός 
για Όλους», για τη χο-
ρήγηση 125.000 άυ-
λων ψηφιακών καρτών 
«voucher». Σημειώνεται 
ότι, το πρόγραμμα κα-
λύπτει τη διαμονή σε 
τουριστικά καταλύματα, 
στο πλαίσιο της καμπά-
νιας «Greece does have 
a winter».

Η νέα κλήρωση αναμένεται 
να μοιράσει voucher αξίας 
150 ευρώ, ενώ ειδικά για 
όσους επιλέξους ως προ-
ορισμό το νησί της Σάμου, 
το voucher φτάνει τα 300 
ευρώ, αυτό τόνισε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υφυπουργός 
Τουρισμού, Σοφία Ζαχαρά-
κη, υπογραμμίζοντας ότι οι 
ψηφιακές κάρτες μπορούν 
να εξαργυρωθούν μέχρι το 
τέλος Ιουνίου, οπότε καλό 
θα ήταν οι δικαιούχοι να 

σπεύσουν να τις αξιοποιή-
σουν, όπως σημείωσε. Δι-
καιούχοι θα είναι όσοι είχαν 
κάνει ηλεκτρονική αίτηση 
στην πλατφόρμα Vouchers.
gov.gr το προηγούμενο 
καλοκαίρι. Στην ίδια ιστο-
σελίδα θα αναρτηθούν και 
οι οριστικοί πίνακες με τα 
αποτελέσματα της νέας 
κλήρωσης. Πρόκειται για 
ένα πρόγραμμα που θα εί-
ναι σε ισχύ μέχρι τον Ιούνιο 
του 2023 και αναμένεται 

να ενισχύσει σημαντικά 
τον εγχώριο τουρισμό τους 
επόμενους μήνες, ιδιαίτερα 
όσον αφορά στην τουρι-
στική κίνηση εναλλακτικών 
προορισμών και περιοχών 
που έχουν πληγεί.

Τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι κληρωθέντες του 
προγράμματος:

Όσοι δικαιούχοι του προ-
γράμματος κληρωθούν την 
30η Ιανουαρίου, πρέπει να 
γνωρίζουν ότι κάθε άυλη 
ψηφιακή προπληρωμένη 
κάρτα εξαργυρώνεται είτε 
εφάπαξ στο ίδιο τουριστικό 
κατάλυμα είτε τμηματικά 
σε διαδοχικά τουριστικά 
καταλύματα αναλόγως του 
διαθέσιμου υπολοίπου της 
όποια χρονική στιγμή επι-
θυμεί ο δικαιούχος μέχρι 
30/6/2023. Παράλληλα 
κατά τη διαδικασία υποβο-
λής της αίτησης στο Πρό-
γραμμα και ενεργοποίησης 
της άυλης προπληρωμένης 
κάρτας μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί οποιοσδήποτε 
τύπος κινητού τηλεφώ-
νου. Από τη στιγμή όμως 
που ενεργοποιείται η άυλη 
προπληρωμένη κάρτα, για 
να χρησιμοποιηθεί σε τερ-
ματικό POS, θα πρέπει να 
έχει συνδεθεί σε υπηρεσί-
ες Apple Pay ή Google Pay 
και να χρησιμοποιείται από 

smartphone που υποστηρί-
ζει συναλλαγές NFC. Εναλ-
λακτικά μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί με υποβολή των 
στοιχείων της σε κατάλλη-
λους διαδικτυακούς τόπους 
παρόχων διαμονής χωρίς 
χρήση τεχνολογίας NFC.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε κινη-
τό μπορεί να εισαχθεί για 
τη διενέργεια συναλλαγών 
μόνο μία άυλη χρεωστική 
κάρτα.

Επίσης πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι η άυλη ψηφιακή 
προπληρωμένη κάρτα εί-
ναι ατομική και μπορεί να 
εξαργυρωθεί σε οποιοδή-
ποτε ξενοδοχείο ή τουρι-
στικό κατάλυμα μέχρι τα 
τέλη Ιουνίου του 2023. 
Σε ό,τι αφορά τυχόν πε-
ριορισμούς, τονίζεται ότι 
δεν υπάρχει κάποιος περι-
ορισμός ούτε στον αριθ-
μό των διανυκτερεύσεων, 
ούτε στην περίοδο που ο 
δικαιούχος θα επιλέξει να 
κάνει χρήση της ατομικής 
του ψηφιακής επιταγής. 
Μοναδική προϋπόθεση εί-
ναι το συνολικό ποσό της 
ανέπαφης πληρωμής να 
μην υπερβαίνει τα 150 
ευρώ (ή τα 200 ευρώ για 
ΑμεΑ). Δεν υπάρχει, επί-
σης, κάποιος γεωγραφικός 
περιορισμός, καθώς στο 
Πρόγραμμα συμμετέχουν 

τα τουριστικά καταλύματα 
όλης της χώρας.

Παράδειγμα δαπάνης 
του ποσού του προγράμ-
ματος

Ο δικαιούχος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ποσό 
των 150 ευρώ εφάπαξ, 
μπορεί όμως να «σπάσει» 
το συνολικό ποσό και να 
το χρησιμοποιήσει σε δι-
αφορετικές χρονικές πε-
ριόδους, με όποιον τρόπο 
επιθυμεί.

Για παράδειγμα, μπορεί να 
δαπανήσει 50 ευρώ για τη 
διαμονή του σε κάποιο κα-
τάλυμα κατά τους θερινούς 
μήνες και τα υπόλοιπα 100 
ευρώ να τα χρησιμοποιή-
σει για τον ίδιο σκοπό το 
φθινόπωρο, τον χειμώνα, 
την επόμενη άνοιξη ή στις 
αρχές του επόμενου κα-
λοκαιριού. Έτσι, το Πρό-
γραμμα συμβάλλει και στον 
στόχο της επιμήκυνσης της 
τουριστικής περιόδου σε 
δώδεκα μήνες τον χρό-
νο. Σε κάθε περίπτωση, 
για οποιαδήποτε απορία, 
μπορείτε να υποβάλετε το 
ερώτημά σας μέσω email 
tourism4all2022@ktpae.
gr.

Πηγή: newsbeast.gr

Τουρισμός για όλους
Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα κλήρωση 
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
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Με τη στήλη αυτή είμαι στη διάθεσή σας να 
απαντήσω με υπευθυνότητα σε ερωτήσεις 
που  αφορούν προβληματισμούς σας σχετικά 
με τα παιδιά και την εκπαιδευτική τους πορεία. 
Στείλτε μου τις ερωτήσεις σας στο vvasiliad@
outlook.com ή τηλεφωνείστε στο 2510220201

Από τη

Βασιλειάδου Βασιλική

• Mαθηματικός

• Κάτοχος Master in Education-Roehampton University

• Τ.β.  Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

• Διευθύντρια σπουδών στα φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ Καβάλας

• Μέλος του Δ.Σ. Μαθηματικής εταιρίας

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Ενετία και Ούνο
Η Ενετία δημιουργήθηκε το 500 μ.χ. απο τον φόβο του Αττίλα και σώθηκε εξ αιτίας των τελμάτων που βρι-
σκόταν γύρω της τα οποία εμπόδισαν το ιππικό των Ούνων να τη πλησιάσει.

Η πόλη αυτή για πολλά χρόνια ζούσε μόνο από την αλιεία.

Όμως οι κάτοικοι της Ιταλίας κυνηγημένοι από τις ορδές του Αττίλα,  μετέφεραν τον πλούτο και την δρα-
στηριότητά τους στα νησιά αυτά και έτσι διαμορφώθηκε η όμορφη πόλη, με τα πολυάριθμα κανάλια και τις 
πολύμορφες γέφυρες. 

Ανέπτυξε το εμπόριο και το ναυτικό και το 1204 κατόρθωσε με τον πολυάριθμο στόλο της, να καταλάβει το 
1204 κατόρθωσε με τον πολυάριθμο στόλο της, να καταλάβει  την Κων/νούπολη (4η Σταυροφορία) και να 
την λεηλατήσει άγρια.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ρώτησαν κάποτε τον τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο:
‘’Πως ο πατέρας σου αν και ήταν πτωχός κατάφερε να γίνει Βασι-
λιάς και εσύ που ήσουν Βασιλιάς έχασες τη Βασιλεία;’’
‘’Τον καιρό του πατρός μου ‘’, απάντησε ο Διονύσιος ‘’ο κόσμος μι-
σούσε τη Δημοκρατία ενώ τον καιρό το δικό μου ο κόσμος μισούσε 
τη Βασιλεία’’ και συμπλήρωσε ‘’ Από τον πατέρα μου κληρονόμησα 
τη Βασιλεία αλλά όχι και την τύχη του’’

29.1.1014
ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος κατα-
τροπώνει στο Κλειδί τους Βουλγάρους και εξαλείφει την Βουλ-
γαρική απειλή

30.1.1822 
Ισχυρή δύναμη 800 Τούρκων προσπαθούν να καταλάβουν το Νε-
όκαστρο της Μεθώνης. Οι Έλληνες υπερασπιστές βοηθούμενοι 
από 50 Ευρωπαίους Φιλέλληνες υπό την αρχηγία του Καρόλου 
Νέρμαν, αποκρούουν τις επιθέσεις και υποχρεώνουν τους Τούρ-
κους να αποχωρήσουν

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

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…

Καθημερινά γινόμαστε 
μάρτυρες ή έχουμε 
ήδη υπάρξει θύματα 

επιθετικών συμπεριφορών 
στα σχολεία ή εκτός αυτών. 
Επιθετική συμπεριφορά θεω-
ρείται οποιαδήποτε σκόπιμη 
πρόκληση σωματικής, ψυχο-
λογικής ή υλικής βλάβης σε 
άλλους. 

 Είναι όμως η επιθε-
τική συμπεριφορά εκφοβι-
σμός;

 Είναι σκόπιμο να ανα-
φερθούμε στο τι ακριβός εί-
ναι ο σχολικός εκφοβισμός ( 
bullying) καθώς πολλοί, λαν-
θασμένα θεωρούν ότι όταν 
ένα παιδί δέχεται επιθετική 
συμπεριφορά στο σχολείο, 
δέχεται σχολικό εκφοβισμό. 

 Σχολικός εκφοβισμός 
εξ’ορισμού είναι  η επανα-
λαμβανόμενη χρήση οποιασ-
δήποτε μορφής βίας ή επιθε-
τικής συμπεριφοράς από το 
ένα άτομο (θύτη) σε κάποιο 
άλλο που είναι ψυχολογικά 
ή σωματικά ποιο αδύναμο 
(θύμα). Αυτή κυρίως η ασυμ-
μετρία κάθε είδους δύναμης 
καθιστά το φαινόμενο αυτό 
πολλές φορές επικίνδυνο 
και σίγουρα οι εκπαιδευτικοί 
οφείλουν να μη μένουν αμέ-
τοχοι σε αυτό.

 Σημαντικά χαρακτη-
ριστικά εκφοβισμού

• Υπάρχει διαφορά δύ-
ναμης με την έννοια ότι ο 
μαθητής που δέχεται επιθετι-
κές ενέργειες δεν μπορεί να 
αμυνθεί.

• Υπάρχει άμεση ( ανοι-
χτή και εμφανής επίθεση) και 
έμμεση θυματοποίηση ( απο-
μόνωση, αποκλεισμός)

• Υπάρχει ο λεκτικός 
(παρατσούκλια, πειράγμα-
τα), ο σωματικός (κλωτσιές, 
σπρωξίματα, χτυπήματα)και 
ο ψυχολογικός εκφοβισμός 
(απομόνωση, αποκλεισμός).

 Αν και στην Ελλάδα 
τα φαινόμενα εκφοβισμού 
δεν έχουν την ίδια ένταση με 
τα φαινόμενα σχολικού εκ-
φοβισμού στην Αμερική και 
στη Κεντρική Ευρώπη, δεν 
παύουν να είναι σοβαρά και 
να απασχολούν ιδιαίτερα κα-

θηγητές, μαθητές και γονείς. 
Δυστυχώς τα φαινόμενα εκ-
φοβισμού θεωρούνται φαι-
νόμενα ‘’ταμπού’’ στα ελλη-
νικά σχολεία καθώς πολλές 
φορές μένουν εγκλωβισμέ-
να μέσα από  εκπαιδευτικές 
πρακτικές που στοχεύουν 
στη μη δημοσιοποίησή τους 
προκειμένου να μη διασυρ-
θούν τα ίδια τα σχολεία. 

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

 Η κυρία Δ.Σ. ρωτά-
ει: ‘’ Είμαι εκπαιδευτικός και 
οφείλω να δηλώσω τη λύπη 
μου για την έξαρση του σχολι-
κού εκφοβισμού στα σχολεία. 
Δουλεύω με παιδιά Γυμνασίου 
και βλέπω τα παιδιά να είναι 
απόλυτα εξοικειωμένα με τη 

χρήση βίας. Πολλές φορές 
καταλήγουμε θεατές καθώς 
δεν έχoυμε τη βοήθεια κ αι 
τη συγκατάθεση από τους γο-
νείς για να ενεργήσουμε. Πως 
μπορούμε να βοηθήσουμε ως 
εκπαιδευτικοί δραστικά;¨

Αγαπητή κυρία. 

 Είναι λυπηρό να εί-
μαστε θεατές σε τέτοιου εί-
δους καταστάσεις. Το χειρό-
τερο από όλα είναι ότι πολλά 
από αυτά δεν τα γνωρίζουμε 
καθώς τα περισσότερα θύ-
ματα δεν δέχονται ή αργούν 
να μοιραστούν τις καταστά-
σεις που περνούν από φόβο 
ή ντροπή. Επίσης, κάνουμε 
συχνά το λάθος να δίνουμε 
έμφαση στο πώς να βοηθή-
σουμε τα θύματα και όχι τους 
θύτες καθώς πολλές φορές 
οι θύτες έχουν τα σοβαρότε-
ρα ψυχολογικά προβλήματα 
και θεωρούν ότι αποκτούν 
κύρος και υπεροχή έναντι 
των συμμαθητών τους με αυ-
τές τις ενέργειες.

Η πιο δραστική λύση είναι να 
στοχεύουμε στη προσωπική 
μας εκπαίδευση σε τέτοιες 
καταστάσεις και η ενασχό-
λησή μας με το ζήτημα, να 
ενημερωνόμαστε και να προ-
σπαθούμε να προλαμβάνου-
με τέτοιου είδους φαινόμενα 
αντιμετωπίζοντας όλους του 
μαθητές μας ως εξαιρετικές 
και ιδιαίτερες περιπτώσεις 
με το ίδιο ενδιαφέρον, αγάπη 
και προσήλωση.

΄΄..κυρίως η 
α σ υ μ μ ε τ ρ ί α 
κάθε είδους δύ-
ναμης καθιστά 
τον εκφοβι-
σμό επικίνδυνο 
και σίγουρα οι 
εκπαιδευτ ικο ί 
οφείλουν να μη 
μένουν αμέτο-
χοι..΄΄
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"Ο διχασμός και η 
εσωστρέφεια, από 
οποίους υποκινού-
νται, δεν εκφρά-
ζουν διαφωνίες 
για το παρόν, αλλά 
ανευθυνότητα για 
το αύριο", δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο 
υπουργός.

Ο Υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη, Τάκης 
Θεοδωρικάκος, παρέ-
στη ως εκπρόσωπος 
του Πρωθυπουργού 
και της Κυβέρνησης 
στο μνημόσυνο για τον 
ήρωα των Ιμίων Πανα-
γιώτη Βλαχάκο.

«Ο διχασμός και η 
εσωστρέφεια, από 
οποίους υποκινούνται, 
δεν εκφράζουν δια-
φωνίες για το παρόν, 
αλλά ανευθυνότητα 
για το αύριο» ανέφε-
ρε ο Τάκης Θεοδωρι-
κάκος, επισημαίνοντας 
την ανάγκη ενότητας  
για τη διασφάλιση της 
εθνικής κυριαρχίας και 
ασφάλειας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, 
τόνισε ότι η Ελλά-
δα δεν κάνει και δεν 
πρόκειται να κάνει εκ-
πτώσεις σε ζητήματα 
εθνικής κυριαρχίας και 
αξιοπρέπειας. Και μέσα 
από τη διατήρηση της 
ενότητας των Ελλή-

νων οφείλουμε να 
αγωνιζόμαστε για να 
κάνουμε πράξη τη θυ-
σία των τριών ηρώων 
των Ιμίων. «Για δυνα-
μώσουμε και άλλο την 
Πατρίδα μας, την ισχύ 
της, την προοπτική της, 
την αυτοπεποίθηση 
όλων μας στο αύριο. 
Για να παραδώσουμε 
στα παιδιά μας μια Ελ-
λάδα με ένδοξη ιστο-
ρία, αλλά και ένδοξο 
παρόν και μέλλον».

Αναφερόμενος στη 
νύχτα των Ιμίων ο 
Υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη σημείωσε 
ότι «μέσα σε κείνη τη 
νύχτα συμπυκνώθη-
καν με τόσο δραματικό 
τρόπο τα γνωρίσματα 
της ιστορικής πορεί-
ας του έθνους μας. Η 
αγάπη για την πατρίδα 
ως ύψιστη αξία ζωής, 
η απόλυτη αίσθηση 
του καθήκοντος, η αυ-
τοθυσία για την Ελ-
λάδα». Αυτό έπραξαν, 
όπως είπε, εκείνη τη 
νύχτα και οι τρεις ήρω-
ες των Ιμίων Παναγιώ-
της Βλαχάκος, Χριστό-
δουλος Καραθανάσης 
και Έκτορας Γιαλοψός. 
«Οδηγός τους ήταν 
το αόρατο νήμα ηρω-
ισμού και δόξας, που 
διαπερνά την Ιστορία 
μας, διασφαλίζοντας 
στο Έθνος τη συνέχεια 

και την πρόοδο τους, 
στο αύριο. Οφείλουμε 
να αντλούμε διδάγ-
ματα από την Ιστορία 
μας. Σε μια δύσκολη 
συγκυρία αυτά αποτε-
λούν πυξίδα και προ-
ϋπόθεση αισιοδοξίας 
για το μέλλον».

Θεοδωρικάκος: Ανα-
λυτικά η ομιλία του

Τιμάμε σήμερα την 
μνήμη του αντιναύαρ-
χου Παναγιώτη Βλα-
χάκου και ασφαλώς 
και του Χριστοδού-
λου Καραθανάση και 
του Έκτορα Γιαλοψού. 
Τρεις ήρωες της σύγ-
χρονης Ελλάδας.

α γεγονότα της 31ης 
Ιανουαρίου 1996 απο-
τελούν μια τραγική 
ανάμνηση για κάθε 
Έλληνα. Μέσα σε κείνη 
τη νύχτα συμπυκνώθη-
καν με τόσο δραματικό 
τρόπο τα γνωρίσματα 
της ιστορικής πορείας 
του έθνους μας.

Η αγάπη για την πα-
τρίδα ως ύψιστη αξία 
ζωής, η απόλυτη αί-
σθηση του καθήκο-
ντος, η αυτοθυσία για 
την Ελλάδα. Την Ελ-
λάδα που έχει μάθει 
να πορεύεται σε άγρια 
και απειλητικά κύματα, 
ανά τους αιώνες. Που 

αντιμετωπίζει διαρκώς 
την απειλή και την επι-
βουλή. 
Την Ελλάδα που δεν 
κάνει και δεν πρό-
κειται ποτέ να κάνει 
εκπτώσεις σε ζητή-
ματα εθνικής κυρι-
αρχίας και αξιοπρέ-
πειας. 

Που δίδαξε πολλές 
φορές στην ανθρω-
πότητα ότι η δύναμη 
της ψυχής και η αφο-
σίωση στην πατρίδα 
μπορεί να υπερνικήσει 
πολυάριθμους αντι-
πάλους και που κάθε 
γενιά Ελλήνων μπο-
ρεί ανά πάσα στιγμή 
και με κάθε κόστος 
να σηκώσει και εκείνη 
επάξια στους ώμους 
της το βαρύ φορτίο 
της υπεράσπισης της 
πατρίδας, όταν κληθεί 
από την ιστορία να το 
πράξει.

Αυτό έπραξαν οι 3 
ήρωες των Ιμίων. Αυτό 
έπραξε ο Παναγιώτης 
Βλαχάκος. Στο ελικό-
πτερο τους με κατεύ-
θυνση τα Ίμια.

Είχαν μαζί τους την αυ-
ταπάρνηση, υπέρτατη 
αγάπη για την Ελλάδα. 
Οδηγός τους ήταν το 
αόρατο νήμα ηρωι-
σμού και δόξας, που 
διαπερνά την Ιστορία 

μας, διασφαλίζοντας 
στο Έθνος τη συνέχεια 
και την πρόοδο τους, 
στο αύριο. Οφείλουμε 
να αντλούμε διδάγ-
ματα από την Ιστορία 
μας. Σε μια δύσκολη 
συγκυρία αυτά αποτε-
λούν πυξίδα και προ-
ϋπόθεση αισιοδοξίας 
για το μέλλον.

Το σπουδαιότερο: όταν 
μιλάμε για την εθνική 
ασφάλεια και την εθνι-
κή κυριαρχία, οφεί-
λουμε όλοι να είμαστε 
απολύτως ενωμένοι. Ο 
διχασμός και η εσω-
στρέφεια, από οποί-
ους υποκινούνται, δεν 
εκφράζουν διαφωνί-
ες για το παρόν, αλλά 
ανευθυνότητα για το 
αύριο.

Η ιστορία μας είναι 
γεμάτη με κόκκινες 
γραμμές. Γραμμένες 
από το αίμα ηρώων. 
Από το Σεπτέμβριο 
του 2022, ο Πανα-
γιώτης Βλαχάκος 
είναι και πάλι φρου-
ρός του Αιγαίου. Η 
νέα πυραυλακάτος 
του Πολεμικού Ναυ-
τικού φέρει το όνο-
μα του και πλέει στα 
γαλανά νερά του 
Αιγαίου, άγρυπνος 
φύλακας των συνό-
ρων μας. Με αυτό 
τον τρόπο η Πολι-

τεία, αποφάσισε να 
τιμήσει με τον πιο 
εμβληματικό τρόπο, 
τη μνήμη του αν-
θρώπου που την τί-
μησε και έδωσε και 
την ζωή του γι’ αυ-
τήν.

Οφείλουμε κάθε ημέ-
ρα να αγωνιζόμαστε 
για να κάνουμε πράξη 
το νόημα της θυσί-
ας τους. Όχι μόνο του 
Παναγιώτη, αλλά και 
του Χριστόδουλου, του 
Έκτορα και όλων των 
ανά τους αιώνες Ελ-
λήνων, που δέχτηκαν 
σε κάποια στιγμή της 
ζωής τους το ιστορικό 
κάλεσμα της εθνικής 
μας μοίρας να δώσουν 
το αίμα τους γι’ αυτήν.

Γι’ αυτό τον λόγο, ας 
δουλέψουμε όλοι οι 
Έλληνες μαζί με ενό-
τητα και αποφασιστι-
κότητα. Για δυναμώ-
σουμε και άλλο την 
Πατρίδα μας, την ισχύ 
της, την προοπτική της, 
την αυτοπεποίθηση 
όλων μας στο αύριο. 
Για να παραδώσουμε 
στα παιδιά μας μια Ελ-
λάδα με ένδοξη ιστο-
ρία, αλλά και ένδοξο 
παρόν και μέλλον.

Αθάνατος!

Τ. Θεοδωρικάκος
“Η Ελλάδα δεν κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα εθνικής 
κυριαρχίας και αξιοπρέπειας”
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Δέμπας 
Μέσα στο 2022 είχαμε 1.181 νέες επιχειρήσεις

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι

Είμαστε επιτέλους, μετά 
από 3 χρόνια και πάλι μαζί, 
σε μια εορταστική εκδήλω-
ση για την κοπή της πίτας 
του Επιμελητηρίου μας, για 
το 2023.

Δύσκολα χρόνια πέρασαν,  
με πρωτοφανή γεγονότα, 
που διατάραξαν την επιχει-
ρηματικότητα και κλόνισαν 
τις επιχειρήσεις μας.

Είμαστε εδώ όμως, ζωντα-
νοί και ενεργοί επιχειρημα-
τικά, με τα οποία προβλή-
ματα, που συνεχίζουν να 
μας ταλαιπωρούν, αλλά και  
αισιόδοξοι ότι στο τέλος θα 
τα καταφέρουμε.

Μέσα σε ένα πρωτόγνωρα 
δύσκολο επιχειρηματικό 
περιβάλλον οικονομικής, 
υγειονομικής, αλλά και τε-
λευταία ενεργειακής κρί-
σης, το Επιμελητήριο Καβά-
λας στάθηκε διεκδικητικό, 
δίπλα στις επιχειρήσεις, με 
δυναμική παρουσία σε όλες 
τις δύσκολες καταστάσεις, 
αναδεικνύοντας την ωφέ-
λεια του στην επιχειρηματι-
κότητα της περιοχής.

Κινηθήκαμε με δημιουρ-
γικότητα, αφουγκραζό-
μενοι  την καθημερινότητα 
των επιχειρήσεων, με πολ-
λές στοχευμένες δράσεις.

Ενισχύσαμε την εξωστρέ-
φεια, συμπληρώσαμε την 
κατάρτιση, με σεμινάρια 
γνώσεων σε επιχειρήσεις 
και επιχειρηματίες, συμβά-
λαμε αποφασιστικά στον 
άνοιγμα των παραμεθό-
ριων τουριστικών διόδων 
την περίοδο της πανδημίας, 
κάνοντας το αδύνατο δυ-
νατό, στηρίξαμε και στηρί-
ζουμε την ανάπτυξη νέων 
μορφών τουρισμού όπως η 
κρουαζιέρα, δημιουργήσα-
με δομές επιχειρηματικής 
στήριξης και συνεχίσαμε 
να είμαστε αρωγοί σε κάθε 
προσπάθεια τους και τέλος 
αξίζει να αναφέρουμε ότι 
εξυγιάναμε τον ΒΙΟΠΑ που 
εισέρχεται σε μια τροχιά 
ευρωστίας και ανάπτυξης, 
βελτιώσαμε τα έσοδα του 
Επιμελητηρίου, και το κυρι-

ότερο καταφέραμε με πολύ 
προσπάθεια και  συντονι-
σμένοι με τα επιμελητήρια 
της περιφέρειας να πετύ-
χουμε την είσπραξη από 
τις επιχειρήσεις της επιδό-
τησης εργασίας κάτι που 
πριν λίγα χρόνια φαινόταν 
αδύνατο.

Ξεκινώντας τον απολο-
γισμό μας, να σας δώσω 
ένα πρώτο θετικό στοιχείο 
από το Μητρώο ΓΕΜΗ τέ-
λος 2022. Συνολικά 632 
εγγραφές, έναντι 180 δι-
αγραφών…..νέες ενεργές 
επιχειρήσεις 452 
Το ίδιο και το 2021,  297 
νέες επιχειρήσεις και το 
2020 442
Απίστευτο και όμως αλη-
θινό, μέσα στα 3 δύσκολα 
χρόνια συνολικά 1.181 
νέες επιχειρήσεις. Μπο-
ρούμε να το ερμηνεύσου-
με και ως μια στροφή των 
πολιτών στην ιδιωτική 
ελεύθερη οικονομία και όχι 
στο δημόσιο και φυσικά με 
τέτοια νούμερα καταλαβαί-
νουν όλοι πια, ότι ο τόπος 
μας μπορεί και πρέπει να 
αξιοποιηθεί περισσότερο.
Καταφέραμε να είμαστε 
παντού, όπου ζητήθηκε δι-
εκδικήσαμε το καλύτερο 
για τις επιχειρήσεις μας και 
στις περισσότερες φορές 
τα καταφέραμε.

Κρατηθήκαμε σε ένα σχε-
διασμό και πλάνο για την 
αντιμετώπιση της κρίσης 
από την πανδημία.
Μέσα στην πανδημία πα-
ρόλο την κλειστή αγορά, 
είχαμε  συνεχή ενημέρωση 
προς τα μέλη μας, για τις 
αποφάσεις τις κυβέρνησης 
που τις αφορούσαν, για τα 
προγράμματα ενίσχυσης, 
για τα πρωτοκολλά λει-
τουργίας, της κάθε επιχεί-
ρησης.

Λειτουργούσαμε ουσιαστι-
κά 24 ώρες, όλες τις ημέρες 
της υγειονομικής κρίσης. Το 
Επιμελητήριο δεν σταμάτη-
σε να λειτουργεί ούτε μια 
ημέρα. (και ευχαριστώ και 
τα στελέχη μας σε αυτή την 
προσπάθεια)
Συνεχώς παρεμβαίναμε σε 
κάθε νομοθετική ρύθμιση 
και ενημερώναμε τα μέλη 

μας και όπου χρειαζόταν 
για να υποβάλλουν τις αι-
τήσεις τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα των παρεμβάσεων μας, 
το πρόγραμμα της επιστρε-
πτέας προκαταβολής του 
Υπουργείου ανάπτυξης, 
στον πρώτο κύκλο μόνο 
μερικά ΚΑΔ ήταν επιλέξιμα 
και με τη συνεχή συνεργα-
σία με το Υπουργείο Ανά-
πτυξης, δέχτηκε τις παρα-
τηρήσεις και παροτρύνεις 
μας και εντάχθηκαν σχεδόν 
το σύνολο των ΚΑΔ στους 
επόμενους κύκλους και 
πάνω από 8,3 δις € δόθη-
καν στις επιχειρήσεις,

Μέσα από την άριστη συ-
νεργασία των Επιμελητηρί-
ων και την θετική ανταπό-
κριση της Κυβέρνησης και 
του Υπουργείου οικονομι-
κών έγινε στην συνέχεια, 
σημαντικό κούρεμα και μία 
στης 3 επιχειρήσεις επέ-
στρεψε κάτω από 25%...
Συνολικά περίπου 3δις επε-
στράφησαν από τα 8,3 που 
δόθηκαν.

Όλα αυτά τα διεκδική-
σαμε και τα πετύχαμε 
για τις επιχειρήσεις μας. 

Επιστολές, υπομνήματα, 
τηλεδιασκέψεις, για συγκε-
κριμένους κλάδους όπως 
του τουρισμού και τις εστί-
ασης που είχαν πληγεί πε-
ρισσότερο.
Προτάσεις στα αρμόδια 
Υπουργεία για στήριξη των 
επιχειρήσεων και στα πε-
ρισσότερα αιτήματα μας 
είχαμε θετική απόδοση.

Μέσα στην κρίση συνε-
χίσαμε τα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια και καταρτί-
σεις, έστω και από από-
σταση πολλές φορές, με  
πάνω από 550 στελέχη για 
τα σεμινάρια του ΕΦΕΤ, για 
τεχνικούς ασφαλείας, και 
το πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ, 
αλλά το πιο ουσιαστικό για 
τα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα covid, πάνω 1000 άτο-
μα, ιδιοκτήτες και στελέχη 
επιχειρήσεων τουρισμού 
και εστίασης,  καταρτί-
στηκαν, παίρνοντας και το 
σχετικό πιστοποιητικό, προ-

κειμένου να λειτουργήσουν 
τις επιχειρήσεις τους.
Θα σταθώ όμως και στα πιο 
αξιόλογα που καταφέραμε 
και είναι:  

Βρέθηκε λύση τον Σε-
πτέμβριο του 2020, όταν 
εκδόθηκε η ΚΥΑ για το 
συμψηφισμό του 12 και 
4%, του μισθολογικού κό-
στους, για την περίοδο 
2010-2015, που κανείς 
σχεδόν δεν πίστευε ότι οι 
επιχειρήσεις μας θα λάβουν 
τις επιδοτήσεις ετών.  
Έγινε πράξη ο συμψηφι-
σμός αυτός και εκατο-
ντάδες επιχειρήσεις της 
περιφέρειας μας είδαν 
συμψηφισμούς υποχρεώ-
σεων τους, με απαιτήσεις 
έναντι του ελληνικού δη-
μοσίου και του ΕΦΚΑ ...και 
μας δίνουν συγχαρητήρια 
που δεν τις ξεχάσαμε. Τα 
Επιμελητήρια το ανέδειξαν, 
το διεκδίκησαν και το κα-
τάφεραν με την σημερινή 
Κυβέρνηση, να το νομοθε-
τεί και εκατοντάδες επιχει-
ρήσεις είδαν ξαφνικά να 
γίνεται πράξη το αδύνατο..
Συγχαρητήρια λοιπόν και 
στην κυβέρνηση που μετά 
από 10 χρόνια καθυστερή-
σεων, έδωσε την λύση και 
εκατοντάδες επιχειρήσεις 
της περιφέρειας μας είδαν 
με αυτό τον τρόπο, να τους 
επιστρέφουν τα χρήματα 
των επιδοτήσεων που τα 
δικαιούταν από το 2010. 

Εξυγιάναμε,  κερδίζοντας 
το στοίχημα για το ΒΙΟΠΑ, 
ορίζοντας νέο Δ.Σ., όπου 
με τις συντονισμένες ενέρ-
γειες του, καθώς και του 
Προέδρου του Παύλου 
Τσουμάκη, προχώρησε η 
εξυγίανση του και ένας ση-
μαντικός επιχειρηματικός 
χώρος Ανάπτυξης των επι-
χειρήσεων μας, δίνεται σε 
χρήση. Μετά από 12 χρόνια 
απαξίωσης με χρέη, που 
ξεπερνούσαν τα 750.000€,  
σήμερα κατορθώσαμε να 
τα μηδενίσουμε, χωρίς να 
επιβαρύνουμε τον προϋ-
πολογισμό του φορέα μας. 
Έχουμε πλέον ένα νέο ΒΙ-
ΟΠΑ, εξυγιασμένο και εύ-
ρωστο όπου όχι μόνο δεν 
χρωστάει, αλλά έχει και 
δυνατότητες για να ανα-
πτυχθεί ακόμη περισσότερο 
και να προσελκύσει περισ-
σότερα επενδυτικά σχέδια.

Παρακολουθούσαμε συ-
νεχώς, την εκπόνηση 
του νέου αναπτυξιακού 
νόμου και οι προσπάθειες 
μας  ευόδωσαν και έχουμε 
πλέον τα υψηλά κίνητρα 
για την περιοχή μας. Πρώτη 
φορά η Καβάλα έχει τόσο 
υψηλά κίνητρα σε έναν νέο 
αναπτυξιακό νόμο,  που 
φτάνουν μέχρι και το 70% 
επιδότηση στο ύψος της 
επένδυσης για τις μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρή-
σεις μας, ειδικά όταν εντα-
χθούν σε ΒΙΠΕ  και ΒΙΟΠΑ, 
όπως αυτές που έχουμε δί-
πλα μας.

Στηρίζουμε την νεοφυή 
επιχειρηματικότητα. Εί-
μαστε ιδιαίτερα υπερήφα-
νοι που μέσα στην καρδιά 
τη υγειονομικής κρίσης δη-
μιουργήσαμε και λειτούρ-
γησε με επιτυχία η Δομή 

Στήριξης  Επιχειρηματικό-
τητας και καινοτομίας, ο 
νέος επιχειρηματικός επιτα-
χυντής του Επιμελητηρίου 
Καβάλας, από τους πρώ-
τους σε όλη την χώρα, με 
στόχο να βοηθήσει και να 
υποστηρίξει επιχειρηματι-
κές ομάδες και άτομα, στην 
ανάπτυξη και υλοποίηση 
των επιχειρηματικών ιδεών 
τους.
Η δομή του  «Kick-iT»,  
έκλεισε τον πρώτο κύκλο 
με πολύ θετικά αποτελέ-
σματα..25 νέα σχέδια εντά-
χθηκαν στην δομή και 11 
από αυτά προχώρησαν σε 
επιχειρηματική πράξη. 

Ο Δεύτερος κύκλος έχει 
ήδη ξεκινήσει και  εκτιμού-
με ότι θα έχουμε τα ίδια 
πολύ θετικά αποτελέσματα.

Αναπτύξαμε τις ειδικές 
μορφές τουρισμού.  Ιδι-
αίτερα την κρουαζιέρα και 
φέτος με την άψογη συ-
νεργασία Δημωφέλειας 
και ΟΛΚ, κατορθώσαμε με 
συνεργασίες να προσεγ-
γίσουν το Λιμάνι μας 37 
κρουαζιερόπλοια από τα 
περίπου 7-12 που είχαμε 
τα προηγούμενα χρόνια και 
για το 2023 ευελπιστούμε 
να πληγιάσουμε τα 50 και 
μάλιστα κάποια εξ αυτών 
να καταφέρουμε να σταμα-
τούν και στην Θάσο μας.

Επενδύσαμε και είμαστε 
στην τελική φάση υλο-
ποίησης του πολύ σημα-
ντικού έργου δημιουργίας 
Ανοιχτό κέντρο Εμπορίου 
και ανάπλασης για το Ιστο-
ρικό κέντρο της πόλης και 
την περιοχή του Αγίου Νι-
κολάου

Ανοίξαμε τα σύνορα. 
Να σταθώ στην πολύ δυ-
ναμική και ουσιαστική πα-
ρέμβαση μας,  όταν τον 
Μάιο του 2021 ξεκινούσε 
η τουριστική περίοδος, και 
δεν μπορούσε να λειτουρ-
γήσει η βασικότερη πύλη 
εισόδου οδικού τουρισμού 
στην περιοχή μας η Νυμ-
φαία, (Τρίτη μεγαλύτερη 
στην χώρα μας 1,8 εκατομ-
μύρια αυτοκίνητα πέρασαν 
το 2019), υπήρξαν γρή-
γορα αντανακλαστικά και 
με τον Υπουργό μας Νίκο 
Παναγιωτόπουλο και τους 
Βουλευτές,  μαζί με τα Επι-
μελητήρια της Περιφέρειας 
που τρέξαμε από την πρώ-
τη στιγμή να συμβάλλουμε 
στην λύση του προβλήμα-
τος που δημιουργήθηκε. 
Βρέθηκε ο κατάλληλος χώ-
ρος, και με την παρέμβαση 
του Υπουργού μας Εθνικής 
άμυνας διαμορφώθηκε ο 
χώρος, και με ενίσχυση των 
υποδομών από τα Επιμελη-
τήρια, όπως χημικές τουα-
λέτες, ηλεκτροδότηση και 
ψύξη θέρμανση στον χώρο, 
κατόρθωσαν να λειτουρ-
γήσουν εκεί οι δομές του 
ΕΟΔΔΥ και να μπορέσουν 
να ανοίξουν τα σύνορά και 
το καλοκαίρι του 2021 να 
μην χαθεί για τις χιλιάδες 
επιχειρήσεις τους τουρι-
σμού της εστίασης και του 
εμπορίου. 

Φέραμε επιπλέον πόρους 
στο Επιμελητήριο μας, 
άνω των 4 εκ ευρώ, μέσω 

Κοινοτικών προγραμμάτων, 
όπως για την προβολή και 
προώθηση των προϊόντων 
αλιείας (960.000€), το 
Πολυπρόγραμμα Προώθη-
σης των προϊόντων ΠΟΠ / 
ΠΓΕ του Νομού Καβάλας 
στις αγορές των Η.Π.Α. και 
Ηνωμένου Βασιλείου 3 εκ 
ευρώ, για τη  δημιουργία 
της δομής στήριξης επιχει-
ρηματικότητας 310.000€, 
για τα Ανοιχτά κέντρα 
εμπορίου 350.000€, ενώ 
συνεχίζουμε το πρόγραμ-
μα enterprise Europe 
network, για ενημέρωση 
των μελών μας και συνε-
χίζουμε να διεκδικούμε και 
άλλους πόρους από διά-
φορα προγράμματα που θα 
ανοίξουν το επόμενο χρονι-
κό διάστημα

Κατορθώσαμε να αυξή-
σουμε τα έσοδα του Επι-
μελητηρίου Αυξήσαμε τον 
προϋπολογισμό του Επιμε-
λητηρίου και να παρουσιά-
ζουμε πολύ θετική εικόνα, 
τόσο από τις εισπράξεις 
των εισφορών των μελών 
μας (και εδώ ευχαριστού-
με τις ίδιες τις επιχειρήσεις 
που ανταποκριθήκαν θετι-
κά, αναγνωρίζοντας στην 
πράξη, το έργο μας), αλλά 
και από τα Ευρωπαϊκά και 
εθνικά κονδύλια, που εισ-
ρέουν προς όφελος των 
επιχειρήσεων μας.

Το Επιμελητήριο Καβά-
λας αναγνωρίζεται πλέ-
ον από την Επιμελητηρι-
ακή κοινότητα, σαν ένα 
από τα Επιμελητήρια με 
την μεγαλύτερη δυναμι-
κή εξέλιξη  τα τελευταία 
χρόνια, με πολλαπλές 
δράσεις και έργα που 
υλοποιούνται.

Για αυτό και εμείς θέλοντας 
να ανταποκριθούμε προς 
τα μέλη μας, εκτελούμε 
έναν από τους μεγαλύτε-
ρους προϋπολογισμούς 
περιφερειακών επιμελη-
τηρίων, κοντά στα 5 εκ 
ευρώ, και αυτό γιατί έχου-
με εγκεκριμένα ευρωπαϊκά 
προγράμματα προς όφελος 
των επιχειρήσεων μας που 
ξεπερνάνε τα 4 εκ ευρώ. 
Χρήματα που θα «πέσουν» 
άμεσα ή έμμεσα στην τοπι-
κή αγορά.

Και  δεν σταματάμε εδώ, 
συνεχίζουμε δυναμικά 
και μαζί με τις επιχει-
ρήσεις μας, θα δυναμώ-
σουμε ακόμη περισσότε-
ρο.

Θα συνεχίσουμε και την 
νέα χρονιά με συμμά-
χους τους καλύτερους, 
τις ίδιες τις επιχειρήσεις 
μας, με ένταση, με πεί-
σμα, με  δημιουργία για 
την ενίσχυση και ανά-
πτυξη της επιχειρημα-
τικότητας στην περιοχή 
μας

...
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ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Μερικές ενισχύσεις προχωρά η Κυβέρνηση

Δυναμική κινητοποί-
ηση πραγματοποίη-
σαν το απόγευμα του 

Σαββάτου αγρότες 
στο δήμο Παγγαίου.

Πιο συγκεκριμένα οι 
αγρότες προχώρησαν 
σε συμβολικό κλείσιμο 

του δρόμου για λίγα 
λεπτά στο Ποδοχώρι.

Οι αγρότες ζητούν άμε-
σα να ικανοποιηθούν 
τα αιτήματα τους από 
την κυβέρνηση ενώ πα-
ράλληλα έκαναν γνω-
στό ότι από τις πρό-
σφατες ανακοινώσεις 
για τα de minimis δεν 
αποζημιώθηκαν όλες οι 
ποικιλίες σταφυλιών.

Στην εκδήλωση το πα-
ρών έδωσε και η βου-
λευτής Καβάλας του 
ΣΥΡΙΖΑ Τανια Ελευθε-
ριαδου.

Δυναμικη κινητοποίηση αγροτών στο Ποδοχώρι

Ο Δήμος Παγγαίου 
στηρίζει τα δίκαια 
αιτήματα των αγρο-
τών του Δήμου μας 
που αφορούν:

1. Στη μη παρακρά-
τηση του 20% από 
τον ΕΛΓΑ για τις 
αποζημιώσεις που 
αφορούν στη χαλα-
ζόπτωση του Ιουνί-
ου, όπως είχε υπο-
σχεθεί το κλιμάκιο 
των κυβερνητικών 
παραγόντων, που 

είχε πάρει μέρος 
στην ευρεία σύσκε-
ψη που είχε προκα-
λέσει ο Δήμος Παγ-
γαίου τον Ιούλιο 
του 2022.

2. Στην καταβολή 
των αποζημιώσεων 
μέσω του προγράμ-
ματος de minimis 
ετών 2020- 2021 
λόγω Covid-19, 
όπως είχαν υπο-
σχεθεί κυβερνητικοί 
παράγοντες.

3. Την οικονομική ενί-

σχυση των αμπε-
λοκαλλιεργητών 
και των αμυγδαλο-
καλλιεργητών, οι 
οποίοι εξαιτίας της 
παγκόσμιας ενερ-
γειακής κρίσης και-
του πολέμου στην 
Ουκρανία βρέθη-
καν στη δυσάρεστη 
θέση να μη μπορέ-
σουν να διαθέσουν 
την παραγωγή 
τους.

Ο Δήμος Παγγαίου στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών

Ακολουθεί η ανα-
κοίνωση του Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας, 
βουλευτή Καβάλας 
της Ν.Δ Νίκου Πανα-
γιωτόπουλου :

Έφεραν αποτέλεσμα 
οι παρεμβάσεις του 
Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας και βουλευτή 
Καβάλας κ. Νικολά-
ου Παναγιωτόπουλου 
όσον αφορά την παρο-
χή οικονομικής ενίσχυ-
σης στους πραγωγούς 

επιτραπέζιων σταφυ-
λιών της ΠΕ Καβάλας.

Σήμερα ανακοινώνεται 
από το αρμόδιο Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων νέα 
δέσμη ενισχύσεων de 
minimis, σε καλλιέρ-
γειες φυτικού κεφαλαί-
ου, όπου εντάσσονται 
τα επιτραπέζια σταφύ-
λια του νομού Καβά-
λας, και αφορά πάνω 
από 2000 παραγω-
γούς (ποικιλία Victoria, 

Μοσχάτο Αμβούργου, 
Italia, Red Globe και 
Σουλτανίνα).
Οι αμπελουργοί που 
παράγουν επιτραπέζια 
σταφύλια στον νομό 
Καβάλας έχουν υποστεί 
σημαντικότατες ζημιές 
και η καταβολή της 
ενίσχυσης deminimis 
αναμένεται να τους 
ανακουφίσει ως ένα 
βαθμό.

Ο Υπουργός κ. Ν. Πα-
ναγιωτόπουλος δήλω-

σε πως «η προσπάθεια 
συνεχίζεται προκειμέ-
νου να στηριχτούν ολοι 
οι παραγωγοί και όλες 
οι παραγωγικές διαδι-
κασίες της ΠΕ Καβάλας 
τόσο από εμενα όσο 
και απο το σύνολο της 
κυβέρνησης».
Οι αποζημιώσεις προ-
ωθούνται μέσω της 
προβλεπόμενης διαδι-
κασίας στο Υπουργείο 
Οικονομικών.

Παναγιωτόπουλος
Νέα δέσμη ενισχύσεων de minimis, αποζημιώνονται και οι παραγωγοί σταφυλιών της Καβάλας

Ακολουθεί η ανακοίνω-
ση του Μακάριου Λα-
ζαρίδη :

Άμεσα το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων προωθεί, 
μέσω της προβλεπό-
μενης διαδικασίας στο 
Υπουργείο Οικονομι-
κών, αποζημιώσεις για 
τα επιτραπέζια σταφύ-
λια της Π.Ε. Καβάλας.

Επίσης, σύντομα θα πε-
ράσει νομοθετική ρύθ-

μιση για το 20% του 
ΕΛΓΑ, όπως είχαμε δε-
σμευτεί.

Παράλληλα, καταβάλ-
λουμε προσπάθειες και 
για άλλες καλλιέργειες 
όπως τα σπαράγγια.

Μακάριος Λαζαρίδης 
Η στήριξη της Κυβέρνησης στους αγρότες συνεχίζεται.
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΤΩΡΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΕΣ
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ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

SECURITY

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΥΓΡΑΕΡΙΑΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝ. ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

ΓΕΩΠΟΝΟΙΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  FOOD SHOP ΓΥΝ.  ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΡΟΥΧΑ

ΕΠΙΠΛΑ

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

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

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

Ο αγαπημένος μας chef για αυτήν την εβδομάδα προτείνει:

Μοσχαρίσιο συκώτι με μανιτάρια και ρύζι με άρωμα 
δυόσμο-πορτοκάλι 

Συνταγή για
Μοσχαρίσιο συκώτι με μανιτάρια και ρύζι με άρωμα 

δυόσμο-πορτοκάλι 
 

Διάρκεια συνταγής: 2 ώρες'
Βαθμός δυσκολίας: μέτριος  

Υλικά 

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

Εκτέλεση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

με τον Χρήστο Δελή
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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 4ο)

Σκοπός της ασφάλειας 
στον Παγκόσμιο Ιστό 
είναι η διαφύλαξη της 

εμπιστευτικότητας, της ακε-
ραιότητας και της διαθεσι-
μότητας όλων των συστα-
τικών τους μερών. Ο όρος 
“security”,  είναι Λατινικής 
προέλευσης, αφού προέρ-
χεται από τις αντίστοιχες 
λατινικές λέξεις “se” που 
σημαίνει “χωρίς” και “cura” 
που σημαίνει “φροντίδα” . 
Δηλαδή η έννοια της ασφά-
λειας σε ένα σύστημα είναι 
μια κατάστασή, κατά την 
οποία οι χρήστες του απαλ-
λάσσονται κάθε έγνοιας 
και φροντίδας ως προς τη 
σωστή λειτουργία του. Στις 
κυριότερες διαθέσιμες τε-
χνολογίες ασφάλειας στο 
Διαδίκτυο περιλαμβάνο-
νται η κρυπτογράφηση, 
οι ψηφιακές υπογραφές, 
και οι υποδομές δημόσιου 
κλειδιού. Δύο σημαντικές 
εφαρμογές κρυπτογραφίας 
είναι η κρυπτογράφηση και 
οι ψηφιακές υπογραφές. 
Η κρυπτογράφηση μπορεί 
να εξασφαλίσει ότι οι δι-
ακινούμενες πληροφορίες 
είναι εμπιστευτικές, ενώ οι 
ψηφιακές υπογραφές βοη-
θούν στην επικύρωση της 
προέλευσης δεδομένων και 
επιβεβαιώνουν αν τα δε-
δομένα έχουν αλλοιωθεί. 
Περαιτέρω δυνατότητες 
προσφέρονται μέσω των 
υποδομών δημοσίου κλει-
διού, οι οποίες με την έκ-

δοση των πιστοποιητικών 
ταυτότητας, αποδεικνύο-
νται ικανές για την υποστή-
ριξη ενός μεγάλου μέρους 
λειτουργιών ασφάλειας 
στο Internet. 

 Οι απειλές στο πε-
ριβάλλον του Internet είναι 
πάρα πολλές.   Οι χειρισμοί 
ασφάλειας στο Διαδίκτυο 
κινούνται σε τρεις κυρίως 
κατευθύνσεις. Αρχικά, είναι 
η προστασία της ιδιωτικό-
τητας των δεδομένων με 
βασικό όπλο τους μηχανι-
σμούς κρυπτογράφησης. 
Στη συνέχεια είναι η προ-
στασία στα επικοινωνού-
ντα μέρη του ενός από τον 
άλλο, δηλαδή του αποστο-
λέα από τον παραλήπτη, 
και αντίστροφα. Αυτό ση-
μαίνει την προστασία της 
ακεραιότητας των δεδομέ-
νων από τότε που έφυγαν 
από τον αποστολέα, αλλά 
και την υποστήριξη αδυνα-
μίας απάρνησης ενεργειών 
για τα δυο μέρη. Μηχανι-
σμοί σχετικοί με ψηφιακές 
υπογραφές χρησιμοποιού-
νται ευρύτατα για τέτοιες 
λειτουργίες.  Τέλος, είναι 
ο έλεγχος γνησιότητας της 
ταυτότητας των χρηστών, 
των προγραμμάτων ή των 
μηχανημάτων (μέσω κυρί-
ως συνθηματικών και ψη-
φιακών πιστοποιητικών) 
καθώς και των εξουσιοδο-
τήσεων που διαθέτουν για 
την προσπέλαση των προ-

στατευμένων πόρων του 
συστήματος (μέσω μηχανι-
σμών ελέγχου προσπέλα-
σης). 

Οι συναλλαγές στον πα-
γκόσμιο Ιστό και κυρίως 
σε περιβάλλοντα ηλεκτρο-
νικού εμπορίου δέχονται 
απειλές με διάφορους 
τρόπους. Απειλές όπως το 
κακόβουλο λογισμικό αλλά 
και το ηλεκτρονικό ψάρεμα 
είναι ανάμεσα στους πιο 
διαδεδομένους τρόπους 
υποκλοπής ή παραποίησης 
δεδομένων. 

 Σημαντικές απειλές εκδη-
λώνονται μέσω προγραμ-
μάτων που εκμεταλλεύ-
ονται μία ή περισσότερες 
ευπάθειες των συστατικών 
μερών της υποδομής υπο-
στήριξης στα περιβάλλοντα 
ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Τέτοια προγράμματα ανα-
φέρονται με τον όρο κακό-
βουλο λογισμικό, που είναι 
κατασκευασμένα με στόχο 
την παραβίαση της ασφά-
λειας του συστήματος. 
Η πρώτη κατηγοριοποίηση 
του κακόβουλου λογισμι-
κού, διακρίνει τα προγράμ-
ματα σε αυτόνομα και μη, 
δηλαδή:

1. Μη αυτόνομα: εί-
ναι αυτά  που χρειάζονται 
ένα πρόγραμμα – φορέα, 
στον οποίον ανήκουν τμή-
ματα προγράμματος που 
δεν μπορούν να υπάρξουν 
μόνα τους, χωρίς κάποιο 
λογισμικό συστήματος ή 
κάποιο πρόγραμμα εφαρ-
μογής.

2. Αυτόνομα: είναι 
αυτά που λειτουργούν 
ανεξάρτητα. Δηλαδή είναι,  
προγράμματα που μπορούν 
να εκτελεστούν κάτω από 
τον έλεγχο του λειτουρ-
γικού συστήματος, όπως 
συμβαίνει στα ‘κανονικά’ 

προγράμματα. 
Η δεύτερη κατηγοριο-
ποίηση του κακόβουλου 
λογισμικού, διακρίνει τα 
προγράμματα σε αναπαρα-
γόμενο και μη αναπαραγό-
μενο, δηλαδή:

1. Μη αναπαραγόμε-
να: περιλαμβάνονται τμή-
ματα προγράμματος που 
ενεργοποιούνται όταν κα-
λείται το πρόγραμμα-φορέ-
ας  να εκτελέσει μια συγκε-
κριμένη λειτουργία. 

2. Αναπαραγόμενα: 
περιλαμβάνονται τμήματα 
προγράμματος, που όταν 
εκτελούνται, μπορούν να 
αναπαραγάγουν ένα ή πε-
ρισσότερα αντίγραφα του 
εαυτού τους, τα οποία θα 
ενεργοποιηθούν αργότερα 
στον ίδιο ή σε κάποιον άλ-
λον υπολογιστή. 

 Για την εγκατάσταση (μό-
λυνση) ενός κακόβουλου 
λογισμικού σε ένα μηχά-
νημα, απαιτείται η ανθρώ-
πινη συμμετοχή. Η συμμε-
τοχή αυτή μπορεί να είναι 
άμεση (π.χ. εισαγωγή ενός 
USB, άνοιγμα συνημμένων 
αλληλογραφίας, προεπι-
σκόπηση μηνυμάτων αλ-
ληλογραφίας, ανταλλαγή 
αρχείων κλπ.), αλλά μπορεί 
να είναι και έμμεση (π.χ. μη 
ενημέρωση του λογισμικού 
ασφαλείας, επιλογή προ-
φανούς κωδικού σύνδεσης 
κλπ.). 

Το κακόβουλο λογισμικό 
περιλαμβάνει και επιπρό-
σθετο κώδικα με σκοπό:

 α) την αναπαραγωγή του, 
δηλαδή, την εξάπλωση του 
στο σύστημα που προσβάλ-
λει, 

β) τη μετάδοσή του, δηλα-
δή, την εξάπλωσή του από 
το μηχάνημα που μολύνθη-

κε σε άλλα. 

Όλα τα είδη κακόβουλου 
λογισμικού δίνουν σημα-
σία στον εντοπισμό της πιο 
κατάλληλης περιοχής για 
να εγκατασταθούν. Επιδι-
ώκουν η εκτέλεσή τους να 
μην είναι ανιχνεύσιμη, να 
εγγράφονται στο μητρώο 
του συστήματος και να δη-
μιουργούν εμπόδια στις δι-
αδικασίες αφαίρεσής τους. 
Με βάση τα όσα μέχρι 
τώρα έχουμε αναφέρει, για 
τον τρόπο λειτουργίας του 
κακόβουλου λογισμικού, 
η συνηθέστερη ονομασία 
κακόβουλου λογισμικού, η 
οποία συναντούμε συχνό-
τερα είναι:

  Ιός (virus): Κακό-
βουλο λογισμικό το οποίο 
αφού μολύνει ένα μηχά-
νημα έχει την ικανότητα 
να αναπαράγεται και να 
μολύνει και άλλα προγράμ-
ματα στο μηχάνημα αυτό. Ο 
όρος, προήλθε από τη βιο-
λογία, και οι ιοί του υπολο-
γιστή περιέχουν στον κώ-
δικά τους, τη δημιουργίας 
τέλειων αντιγράφων του 
εαυτού τους. Μόλις εγκα-
τασταθεί ο ιός, οποτεδήπο-
τε ο μολυσμένος υπολογι-
στής έρθει σε επαφή με μη 
μολυσμένο πρόγραμμα, το 
πρόγραμμα αυτό μολύνεται 
με την εισαγωγή στον κώ-
δικά του ενός αντιγράφου 
του ιού. 

 Βέβαια υπάρχουν, 
απειλές ασφάλειας στον 
Παγκόσμιο Ιστό και στο 
περιβάλλον του Ηλεκτρονι-
κού Εμπορίου, όπως:

 Προσποίηση ή πλα-
στογράφηση ή παρα-
πλάνηση ή παραποίη-
ση ταυτότητας: είναι η 
απόπειρα απόκρυψης της 
πραγματικής ταυτότητας 
ενός χρήστη ή ενός ιστότο-

που, χρησιμοποιώντας μια 
πλαστή διεύθυνση (URL ή 
IP). Η πλαστογραφημένη 
αυτή διεύθυνση προσπαθεί 
να παραπλανήσει τον χρή-
στη. Με αυτόν τον τρόπο 
ο χρήστης, επειδή ακριβώς 
νομίζει ότι συνομιλεί με μια 
έμπιστη οντότητα, αποκα-
λύπτει ευαίσθητα στοιχεία, 
όπως είναι τα στοιχεία της 
πιστωτικής του κάρτας.

Προγράμματα υποκλο-
πής: είναι προγράμματα 
που καταγράφουν τα δε-
δομένα που διακινούνται 
μέσα σε ένα δίκτυο. Όταν 
χρησιμοποιούνται από χρή-
στες με παράνομα κίνητρα, 
αποτελούν ισχυρά εργαλεία 
υποκλοπής ευαίσθητων 
δεδομένων. Η εγκατάστα-
ση προγράμματος σε έ ν α 
στρατηγικό σημείο 
ενός δικτύου μπορεί να 
οδηγήσει στην καταγραφή 
(και αποστολή σε έναν απο-
μακρυσμένο υπολογιστή) 
εκατοντάδων συνθηματι-
κών μέσα σε λίγες ώρες.          

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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Λίγες μέρες πίσω μετατί-
θεται η πληρωμή της ενί-
σχυσης των ζωοτροφών, 
που αρχικά είχε δρομο-
λογηθεί για τις 26 του 
μήνα, μετά τα διάφορα 
«προβλήματα» που εντο-
πίστηκαν στις λίστες με 
τους απορριπτόμενους.

Μάλιστα, προ ολίγων ημε-
ρών ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης από το Ηρά-
κλειο Κρήτης, στο πλαίσιο 
περιοδείας του στο νησί 
μαζί με τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη,  
ενημέρωσε τους κτηνοτρό-
φους ότι η διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί την ερχόμενη 
Τρίτη 31 Ιανουαρίου.

Στον κύκλο των πληρωμών 
του νέου έτους προς τους 
αγρότες, μετά την  πίστω-
ση των 89 εκατ. ευρώ για 
την αγορά ζωοτροφών, 
προγραμματίζεται μέχρι 
τα μέσα Φεβρουαρίου και 
οι Σπάνιες Φυλές και το 
Κομφούζιο, μαζί με τη διορ-
θωτική για την ενιαία και τα 

προγράμματα της περσινής 
χρονιάς για όσους δεν πλη-
ρώθηκαν ή πήραν λιγότερα 
από όσα περίμεναν και δι-
καιούνται. Κατά τα γνωστά, 
θα ακολουθήσουν οι συν-
δεδεμένες ενισχύσεις, με 
στόχο των αρμοδίων να ξε-
κινήσουν προς τα τέλη του 
επόμενου μήνα.

Όσον αφορά τώρα την ενί-
σχυση για τις ζωοτροφές, 
στα βασικά ζητήματα, οι νε-
οεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι 
που δεν εμφανίζουν τζίρο 
από την περίοδο 2020-
2021, με αποτέλεσμα να 
μένουν εκτός ενίσχυσης. 
Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί 
και με την πρώτη ενίσχυση 
προς τους κτηνοτρόφους 
που πληρώθηκε την άνοιξη 
του 2022, αφήνοντας και 
τότε εκτός τους νεοεισερ-
χόμενους, οι οποίοι πληρώ-
θηκαν τελικά τα ποσά που 
τους αντιστοιχούσαν τον 
περασμένο Οκτώβριο.

Σε άλλες περιπτώσεις, 
στους απορριπτόμενους 

είναι κτηνοτρόφοι με δη-
λωμένο βασικό ΚΑΔ γε-
ωργικό, κτηνοτρόφοι οι 
οποίοι αν και διέθεταν το 
απαιτούμενο εισόδημα, το 
σύστημα τους απέρριψε 
και τους εμφάνισε χωρίς 
εισόδημα, αλλά και αρκετοί 
με την ένδειξη «ΕΛΛΙΠΗΣ» 
χωρίς να γνωρίζουν την 
αιτία.

Ίσως, λοιπόν, οι επιπλέον 
ημέρες μέχρι την πληρωμή 
της ενίσχυσης συνολικού 
ποσού 89 εκατ. ευρώ, να 
βγουν προς όφελος των 
δικαιούχων της ενίσχυσης, 
δεδομένου ότι θα υπάρξει 
χρόνος να εξετασθούν και 
οι ενστάσεις, ενώ θα ήταν 
εφικτό στις περιπτώσεις 
που απορρίπτονται οι κτη-
νοτρόφοι λόγω μη εμφάνι-
σης εισοδήματος από την 
παραγωγή κτηνοτροφικών 
προϊόντων, να λαμβάνονται 
υπόψη τα στοιχεία του ΑΡ-
ΤΕΜΙΣ και των κατά τόπους 
Κτηνιατρικών Διευθύνσε-
ων, ιδιαίτερα για την πώλη-
ση ζώντων ζώων. Σημειω-
τέον ότι ο ίδιος ο υπουργός 
δεσμεύτηκε από την Κρήτη 
να εξετασθούν και να δι-
ορθωθούν οι περιπτώσεις 
των κατ’ επάγγελμα πα-
ραγωγών, που τυχαίνει να 
έχουν βγει εκτός, επειδή 
φαίνονται στην Εφορία με 
γεωργικό εισόδημα (π.χ. 
ελαιόλαδο), ανώτερο του 
κτηνοτροφικού.

Να σημειωθεί εν τω μετα-

ξύ ότι η εν λόγω ενίσχυση 
δεν προβλέφθηκε να είναι 
ακατάσχετη, κι αυτό επει-
δή δεν θεωρείται «ενίσχυ-
ση» στους κτηνοτρόφους, 
καθώς τα  χρήματα προ-
έρχονται από το Μέτρο 
22 «Έκτακτη προσωρινή 
στήριξη σε γεωργούς και 
ΜΜΕ που πλήττονται ιδι-
αίτερα από τις επιπτώσεις 
της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία», δηλαδή είναι 
χρήματα του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2022 και οι 
τράπεζες θα μπορούν να τα 
«μπλοκάρουν» λόγω οφει-
λών των κτηνοτρόφων.

Εν αναμονή των 150 
ευρώ για τις περσινές 
ζημιές στα σπαράγγια

Ακόμα να πληρωθούν οι 
καλλιεργητές σπαραγγιού 
της Αλμωπίας τις αποζημι-
ώσεις από τις ζημιές που 
είχαν στην περιοχή στις 
8 Φεβρουάριο του 2022. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία 
από το ΟΣΔΕ, οι καταστρο-
φές έγιναν στα πλαστικά 
επικάλυψης στις καλλι-
έργειες σπαραγγιού και 
αφορούν ζημιές σε 3.618,5 
στρέμματα.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Συνεται-
ρισμού Πιπεριάς Πέλλας 
Γιώργος Κονάκογλου, «το 
2022 ήταν μια πολύ δύ-
σκολη χρονιά για την καλ-
λιέργεια σπαραγγιού. Στην 

Αλμωπία, εκτός από τα 
προβλήματα στη διάθεση 
είχαμε και μεγάλες ζημιές 
από την ανεμοθύελλα του 
Φεβρουαρίου. Αναμένουμε 
τις αποζημιώσεις που θα 
καταβληθούν από το ταμείο 
Κρατικής Αρωγής για τους 
πληγέντες από φυσικές 
καταστροφές, ύψους 150 
ευρώ το στρέμμα».

Να σημειωθεί ότι πέρυσι 
οι πρώτες κοπές ξεκίνησαν 
από 20 Φεβρουαρίου, ενώ 
για φέτος λόγω του ήπιου 
χειμώνα αναμένεται πρω-
ίμηση τουλάχιστον δέκα 
ημερών.

Έως 14/2 δικαιολογητι-
κά συνδεδεμένης αιγο-
πρόβειου

Αντίγραφο μητρώου της 
εκμετάλλευσής τους κα-
λούνται να προσκομίσουν 
έως 14 Φεβρουαρίου οι 
αιγοπροβατοτρόφοι για να 
μη χάσουν τη συνδεδεμένη. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, «στο πλαίσιο διοικητι-
κού ελέγχου του Μέτρου 
2 καλούνται οι αιγοπρο-
βατοτρόφοι που έχουν αι-
τηθεί στο ΟΣΔΕ 2022 ότι 
επιθυμούν να είναι δικαι-
ούχοι συνδεδεμένης ενί-
σχυσης να προσκομίσουν 
αντίγραφο μητρώου της 
εκμετάλλευσης τους έως 
14/2/2023 στις Περιφερει-
ακές Διευθύνσεις ή/και στα 
Νομαρχιακά Γραφεία ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ, στο οποίο ανήκει η 
εκμετάλλευση τους».

Σε ένα μήνα πληρωμή 
για Σπάνιες Φυλές

«Η πληρωμή του προ-
γράμματος για τις αυτό-
χθονες φυλές αναμένεται 
να γίνει μέσα σε ένα μήνα», 
ενημέρωσαν αρμοδίως από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
όπως προέκυψε από την 
πρόσφατη συνάντηση με 
μέλη του ΔΣ της Ένωσης 
Εκτροφέων Ελληνικής 
Βραχυκερατικής Φυλής 
Βοοειδών και ειδικότερα
τους κ.κ. Α. Τσαπραΐλη, Ι. 
Καζόγλου και Θ. Λαζάρου.

Ο κ. Γεωργαντάς ενημέρω-
σε επίσης τους εκτροφείς 
της Βραχυκερατικής Φυ-
λής και των αυτόχθονων 
βοοειδών γενικότερα και 
για την επέκταση για ένα 
χρόνο της δράσης 10.1.09 
«Διατήρηση απειλούμενων 
αυτόχθονων φυλών αγρο-
τικών ζώων», μέχρι την 
προκήρυξη
της σχετικής δράσης για 
την επόμενη πενταετία. 
Όσον αφορά, τέλος, την 
«ξεχασμένη» ενίσχυση 
de minimis, ο αρμόδιος 
υπουργός άφησε ανοιχτό 
για νέα ανακοίνωση το αν 
θα καταβληθεί ή όχι στις 10 
Φεβρουαρίου.

Ελένη Δούσκα
Agronews

Πληρωμή ζωοτροφών στις 31 Ιανουαρίου πιθανά και 
για νεοεισερχόμενους

Το νέο πλαίσιο για την 
εξισωτική αποζημίω-
ση θα ισχύσει από το 
φετινό ΟΣΔΕ, με τους 
δικαιούχους να πρέπει 
να θεωρούνται ενεργοί 
αγρότες με βάση το νέο 
ορισμό και να είναι σε 
θέση να ακολουθούν τις 
περιβαλλοντικές υπο-
χρεώσεις που αφορούν 
τη βασική ενίσχυση.

Στα 9 ευρώ ανεβαίνει 
φέτος η εξισωτική για  
μειονεκτικές περιοχές,  
ελαφρώς μειωμένη στα  
12,2 ευρώ για ορεινούς

Η εξισωτική θα πιστώνεται 
σε αγροτεμάχια και βο-
σκοτόπια που βρίσκονται 
σε ορεινές και μειονεκτι-
κές περιοχές ωστόσο από 
φέτος καταργείται η μικρή 
επιδότηση της τάξεως των 
2,5 ευρώ το στρέμμα που 

λάμβαναν έως σήμερα οι 
πρώην μειονεκτικές περιο-
χές. Το ύψος της επιδότη-
σης θα είναι για τις ορει-
νές περιοχές 12,22 ευρώ 
το στρέμμα και ελαφρώς 
αυξημένο στα 9 ευρώ το 
στρέμμα (από 8,1 ευρώ) 
για τις μειονεκτικές. Όπως 
γίνεται και φέτος, το ύψος 
της ενίσχυσης μετά τα 200 
στρέμμα μειώνεται προο-
δευτικά ως εξής:

• Για το τμήμα της έκτα-
σης της εκμετάλλευσης 
έως και 200 στρμ.: χο-
ρηγείται το 100% της 
ενίσχυσης.

• Για το τμήμα της έκτα-
σης της εκμετάλλευ-
σης, μεγαλύτερο από 
200 έως και 250 στρμ.: 
χορηγείται το 80% της 
ενίσχυσης.

• Για το τμήμα της έκτα-
σης της εκμετάλλευ-

σης, μεγαλύτερο από 
250 έως και 300 στρμ.: 
χορηγείται το 50% της 
ενίσχυσης.

• Για το τμήμα της έκτα-
σης της εκμετάλλευ-
σης, πέραν των 300 
στρμ. εκταρίων, δεν 
χορηγείται ενίσχυση.

Από εκεί και πέρα, δικαι-
ούχοι θα είναι φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, τα οποία: 
α) είναι ενεργοί γεωργοί 
και β) ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα εντός των 
ορεινών περιοχών και η 
έδρα της εκμετάλλευσής 
τους βρίσκεται στις εν 
λόγω περιοχές.

Ως εκ τούτου δεν χρειάζε-
ται απαραίτητα να κατοικεί 
κάποιος σε ορεινές περιο-
χές για να λάβει εξισωτική, 
αρκεί να διατηρεί αγρο-
τεμάχιο εκεί. Σημειώνεται 
εδώ πως στο σχέδιο της 
νέας ΚΑΠ δεν περιλαμβά-
νεται ο περιορισμός περί 
της μη πληρωμής εξισω-
τικής σε άμεσα συνταξι-
ούχους. Κάτι τέτοιο μένει 
να φανεί αν θα προστεθεί 
στην εφαρμοστική απόφα-
ση, που είναι πάντως και το 
πιθανότερο. Ο προϋπολο-
γισμός της εξισωτικής πα-
ραμένει στα 255.076.923 
ευρώ, παρόμοιος δηλαδή 
με φέτος. Σημειώνεται εδώ 

πως από τις αρμόδιες αρ-
χές υπολογίστηκε πως την 
εξισωτική θα τη λάβουν 
φέτος 861.530 λιγότερα 
στρέμματα σε σχέση με το 

2019, γεγονός που ίσως 
έχει να κάνει με την επιλε-
ξιμότητα των βοσκοτόπων.
...

Agronews

Στα 9 ευρώ φέτος η εξισωτική μειονεκτικών, 
μικρή μείωση ορεινών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Δημοτική Επιχείρηση
    ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ               Ύδρευσης Αποχέτευσης 
                                                                                    Καβάλας

Αγ. Τρύφωνα 14                   Καβάλα, 30/1/2023
652 01  Καβάλα                       Αριθ. Πρωτ.  362
Τηλέφωνο: 2514400112
e-mail: promithies@deyakav.gr
Πληροφορίες: κ. Ασλανίδης Χρήστος

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 

2023, 2024 ΚΑΙ 2025»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων 
για τα έτη 2023, 2024 και 2025», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
285.378,00 ευρώ (353.868,72 ευρώ με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr με αύξων αριθμό συστήματος 182939 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 
και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 31/01/2023 και ώρα 10:00. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26/02/2022 και ώρα 22:00. Η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 2/03/2022 και ώρα 10:00 .

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) 
στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Επιχείρη-
σης: www.deyakav.gr.

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προ-
σφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

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

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

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

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

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

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

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

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

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

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

Κωδικός: 351001-28
___________________

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

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

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

Κωδικός: 351001-11
___________________

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

Κωδικός: 351001-2038
___________________

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

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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

Κωδικός: 351001-14
___________________

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

Κωδικός: 351001-10
___________________

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

Κωδικός: 351001-9
___________________

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

Κωδικός: 351001-34
___________________

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

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

___________________

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

Κωδικός:  351001-35
 ____________________

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

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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Παραμένει Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας 
ο Ιωάννης Καραμανλής

Αναλυτικά οι τοποθετή-
σεις-μετακινήσεις των 
Ταξίαρχων, με απόφαση 
του Αρχηγού της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, Αντι-
στρατήγου Κωνσταντί-
νου Σκούμα

Με Απόφαση του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστρατήγου Κωνστα-
ντίνου Σκούμα, τοποθετή-
θηκαν-μετακινήθηκαν οι 
Ταξίαρχοι της Ελληνικής 
Αστυνομίας, με τον Ταξί-
αρχο, Ιωάννη Καραμανλή 
να παραμένει στη θέση του 
Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Καβάλας.

Αναλυτικά οι τοποθετή-
σεις-μετακινήσεις των 
Ταξίαρχων

• ΡΟΚΚΟΣ Βασίλειος, 
στη Σχολή Αξιωματι-
κών Ελληνικής Αστυ-
νομίας, όπου υπηρετεί, 
ως Διοικητής

• ΚΕΣΕΛΙΔΗΣ Σταύρος, 
από Δ/νση Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης στη 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης

• ΔΑΒΑΛΟΣ Δημήτριος, 
από Δ/νση Ασφάλειας 
Αττικής στη Γ.Α.Δ. Αττι-
κής, ως Βοηθός

• ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ιωάννης, στη Δ/νση 
Αστυνομίας Καβά-
λας, όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής

• ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ Πανα-
γιώτης, στη Σχολή 
Εθνικής Ασφάλειας 
Ελληνικής Αστυνομίας, 
όπου υπηρετεί, ως 
Διοικητής

• ΣΚΟΥΡΑΣ Ιωάννης, 
από Γ.Α.Δ. Αττικής στη 
Δ/νση Ασφάλειας Αττι-
κής, ως Διευθυντής

• ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Θωμάς, 
από Δ/νση Αστυνο-
μίας Καρδίτσας στη 
ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας, 
ως Γενικός Περιφερει-
ακός Αστυνομικός Δι-

ευθυντής, με δαπάνες 
δημοσίου

• ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Νικόλα-
ος, στη Δ/νση Αστυνο-
μίας Ηρακλείου, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυ-
ντής

• ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 
Αριστείδης, στη Δ/
νση Αστυνόμευσης 
Κρατικού Αερολιμένα 
Θεσσαλονίκης, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυ-
ντής

• ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος, 
στη Δ/νση Δημόσιας 
Ασφάλειας/Α.Ε.Α., 
όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• ΚΩΣΤΑΖΟΣ Πρωτοσί-
λαος, από Δ/νση Αστυ-
νομίας Πειραιώς στη 
Γ.Α.Δ. Αττικής

• ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Πέτρος, στην Υπηρεσία 
Προστασίας Προέδρου 
Κυβέρνησης, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυ-
ντής

• ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ 
Ανδρέας, στη Δ/νση 
Αστυνομίας Ζακύνθου, 
όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• ΜΑΝΩΛΗΣ Ευάγγελος, 
στο Ταμείο Πρόνοιας 
Απασχολουμένων στα 
Σώματα Ασφαλείας, 
όπου υπηρετεί

• ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλί-
ας, από Δ/νση Αστυ-
νομίας Μεσσηνίας στη 
ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελοπον-
νήσου, με δαπάνες 
δημοσίου

• ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ Πανα-
γιώτα, στο Γραφείο κ. 
Προϊσταμένου Επι-
τελείου/Α.Ε.Α., όπου 
υπηρετεί, συνεχιζο-
μένης αποσπάσεώς 
της στη Δ/νση Προ-
μηθειών/ Γεν. Δ-νσης 
Οικονομικών Υπηρε-
σιών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού/Υπουρ-
γείου Προστασίας του 
Πολίτη

• ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Σωτήριος, στη Δ/νση 
Τεχνικής Υποστήρι-
ξης/Α.Ε.Α., όπου υπη-
ρετεί, ως Διευθυντής

• ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, στη Δ/νση 
Αστυνομίας Χίου, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυ-
ντής

• ΝΤΟΥΙΤΣΗΣ Φώτιος, 
στην Υπηρεσία Ασφά-
λειας Βουλής των Ελ-
λήνων, όπου υπηρετεί, 

ως Διευθυντής
• ΤΖΗΜΑΣ Γεώργιος, 

από Δ/νση Αστυνομίας 
Πιερίας στη ΓΕ.Π.Α.Δ. 
Κεντρικής Μακεδονίας, 
ως Γενικός Περιφερει-
ακός Αστυνομικός Δι-
ευθυντής, με δαπάνες 
δημοσίου

• ΛΑΣΚΟΣ Σπυρίδων, 
από Δ/νση Τροχαίας 
Αττικής  στη Γ.Α.Δ. 
Αττικής

• ΘΑΝΟΣ Λουκάς, από 
Β΄ Δ/νση Αστυνο-
μίας Δωδεκανήσου 
στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Νοτίου 
Αιγαίου, ως Γενικός 
Περιφερειακός Αστυ-
νομικός Διευθυντής, 
με δαπάνες δημοσίου

• ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ, 
στη Δ/νση Αστυνομίας 
Ροδόπης, όπου υπηρε-
τεί, ως Διευθυντής

• ΑΔΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος, 
στη Δ/νση Αστυνομίας 
Ημαθίας, όπου υπηρε-
τεί, ως Διευθυντής

• ΜΑΝΔΑΛΟΣ Πανα-
γιώτης, στη ΓΕ.Π.Α.Δ. 
Πελοποννήσου, όπου 
υπηρετεί

• ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ Κων-
σταντίνος, από Δ/νση 
Αλλοδαπών Αττικής 
στη Δ/νση Διαχείρισης 
Μετανάστευσης/Α.Ε.Α., 
ως Διευθυντής

• ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γε-
ώργιος, από Δ/νση 
Αστυνομίας Φωκίδας 
στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς 
Ελλάδος, ως Γενικός 
Περιφερειακός Αστυ-
νομικός Διευθυντής, 
με δαπάνες δημοσίου

• ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗΣ Δη-
μήτριος, στη Δ/νση 
Αστυνομίας Σάμου, 
όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ Θεό-
δωρος, στη Δ/νση 
Αστυνομίας Αχαΐας, 
όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Βασίλειος, 
στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσα-
λίας, όπου υπηρετεί, 
ως Βοηθός

• ΚΩΣΤΗΣ Διονύσιος, 
στη Δ/νση Άμεσης 
Δράσης Αττικής, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυ-
ντής

• ΚΑΜΠΡΑΣ Αθανά-
σιος, στην Υπηρεσία 
Προστασίας Προέδρου 
Δημοκρατίας, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυ-
ντής

• ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΣ 
Αθανάσιος, στη Δ/νση 
Αστυνομίας Ευβοίας, 
όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• ΜΑΓΓΑΣ Γεώργιος, 
από Δ/νση Μεταγω-
γών – Δικαστηρίων 
Αττικής στη Δ/νση 
Αστυνόμευσης Αερο-
λιμένα Αθηνών, ως 
Διευθυντής

• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης, στη Δ/
νση Αστυνομίας Β/Α 
Αττικής, όπου υπηρε-
τεί, ως Διευθυντής

• ΜΑΝΩΛΗΣ Νικόλαος, 
στη Δ/νση Υποστήρι-
ξης/Α.Ε.Α., όπου υπη-
ρετεί, συνεχιζομένης 
αποσπάσεώς του στο 
Ίδρυμα «Μέριμνας και 
Αριστείας Ελληνικής 
Αστυνομίας»

• ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργι-
ος, στη Δ/νση Αστυ-
νομίας Αθηνών, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυ-
ντής

• ΑΛΕΞΑΚΗΣ Μιλτιάδης, 
από Δ/νση Αστυνομίας 
Μαγνησίας στη Δ/νση 
Αστυνομίας Καρδί-
τσας, ως Διευθυντής, 
με δαπάνες δημοσίου

• ΔΟΥΚΗΣ Γεώργιος, 
στη Δ/νση Κρατικής 
Ασφάλειας/Α.Ε.Α., 
όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ Πανα-
γιώτης, στην Υπηρεσία 
Ασφάλειας Μελών 
της Κυβέρνησης και 
Πολιτικών Προσώπων, 
όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Άγγε-
λος, στη Δ/νση Αστυ-
νομίας Ν/Α Αττικής, 
όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• ΚΥΠΡΑΚΗΣ Σωτήριος, 
στη Δ/νση Ασφάλειας 
Αττικής, όπου υπηρετεί

• ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 
Λάμπρος, από Γ.Α.Δ. 
Αττικής στη Δ/νση 
Αστυνομικών Επιχει-
ρήσεων Αττικής, ως 
Διευθυντής

• ΔΙΟΓΚΑΡΗΣ Σπυρί-
δωνας, από Δ/νση 
Αστυνομίας Κοζάνης 
στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτι-
κής Μακεδονίας, ως 
Γενικός Περιφερειακός 
Αστυνομικός Διευθυ-
ντής

• ΜΗΛΙΩΤΗΣ Χρή-
στος, στη Δ/νση 

Εγκληματολογικών 
Ερευνών/Α.Ε.Α., όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυ-
ντής

• ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος, 
στη Δ/νση Αστυνομίας 
Λευκάδας, όπου υπη-
ρετεί, ως Διευθυντής

• ΤΕΤΡΑΔΗΣ Χαρά-
λαμπος, στη Δ/νση 
Αστυνομίας Κορινθίας, 
όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• ΠΙΠΕΡΗΣ Ευάγγελος, 
στη Δ/νση Αστυνομίας 
Αργολίδας, όπου υπη-
ρετεί, ως Διευθυντής

• ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 
Ιωάννης, στη Δ/νση 
Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας/Α.Ε.Α., 
όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ιω-
άννης, από Υπηρεσία 
Ασφάλειας Βουλής 
των Ελλήνων στη 
Δ/νση Εσωτερικών 
Λειτουργιών/Α.Ε.Α., ως 
Διευθυντής

• ΚΑΡΤΑΛΗΣ Πανα-
γιώτης, στη ΓΕ.Π.Α.Δ. 
Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, όπου 
υπηρετεί

• ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ 
Βασίλειος, στη Δ/νση 
Μεταγωγών – Δικα-
στηρίων Αττικής, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυ-
ντής

• ΜΠΑΣΜΠΑΝΑΣ 
Γεώργιος, στη Δ/νση 
Αστυνομικών Επιχειρή-
σεων Θεσσαλονίκης, 
όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• ΒΑΖΟΥΡΑΣ Ηλίας, στη 
Δ/νση Αστυνομίας Λέ-
σβου, όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής

• ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Χρή-
στος, από Υποδ/νση 
Τροχαίας Αθηνών στη 
Δ/νση Τροχαίας Αττι-
κής, ως Διευθυντής

• ΚΑΚΟΥΣΗΣ Κωνστα-
ντίνος, από Δ/νση 
Αστυνομίας Αιτωλίας 
στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής 
Ελλάδος, με δαπάνες 
δημοσίου

• ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Βα-
σίλειος, από Δ/νση 
Αστυνομίας Ν/Α Αττι-
κής στη Γ.Α.Δ. Αττικής

• ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ 
Ιωάννης, στη Δ/νση 
Αστυνομίας Ευρυτανί-
ας, όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Γεώργι-

ος, στη Δ/νση Αστυνο-
μίας Κυκλάδων, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυ-
ντής

• ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Εμμα-
νουήλ, από Δ/νση 
Αστυνομίας Ηρακλείου 
στη Δ/νση Αστυνομίας 
Ρεθύμνης, ως Διευ-
θυντής, με δαπάνες 
δημοσίου

• ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ Λυ-
κούργος, στη Δ/νση 
Αστυνομίας Δυτικής 
Αττικής, όπου υπηρε-
τεί, ως Διευθυντής

• ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Βα-
σίλειος, από Δ/νση 
Αστυνομίας Ιωαννίνων 
στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Ηπείρου, 
ως Γενικός Περιφε-
ρειακός Αστυνομικός 
Διευθυντής

• ΠΛΑΤΙΑΣ Κωνσταντί-
νος, στη Δ/νση Υπο-
στήριξης/Α.Ε.Α., όπου 
υπηρετεί, συνεχιζομέ-
νης αποσπάσεώς  του 
στη Δ/νση Δημοσιονο-
μικής Διαχείρισης/Γεν. 
Δ-νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Επι-
τελικού Σχεδιασμού/
Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη

• ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ Από-
στολος, στη Δ/νση 
Αλλοδαπών Θεσσαλο-
νίκης, όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής

• ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ Δημήτρι-
ος, στη Δ/νση Υπο-
στήριξης/Α.Ε.Α., όπου 
υπηρετεί

• [Ε.Κ.] ΛΑΓΙΟΣ Μι-
χαήλ, στη Δ/νση 
Εγκληματολογικών 
Ερευνών/Α.Ε.Α., όπου 
υπηρετεί

• [ΥΓ] ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ 
Γεώργιος, στη Δ/νση 
Υγειονομικού/Α.Ε.Α., 
όπου υπηρετεί, ως 
Υποδιευθυντής

• [ΥΓ] ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ 
Βασίλειος, στο Κεντρι-
κό Ιατρείο Θεσσαλονί-
κης, όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής

• [ΥΓ] ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ιω-
άννης, στο Κεντρικό 
Ιατρείο Αθηνών, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυ-
ντής

• [ΥΓ] ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Στέ-
φανος, στο Κεντρικό 
Ιατρείο Αθηνών, όπου 
υπηρετεί

• [ΨΥΧ] ΚΑΛΥΒΑΣ 
Χρήστος, στο Κεντρικό 
Ιατρείο Αθηνών, όπου 
υπηρετεί

Ο δράστης συνελήφθη 
και η πλαστή άδεια κα-
τασχέθηκε

Συνελήφθη τις πρώτες 
πρωινές ώρες του Σαββά-
του 28 Ιανουαρίου 2023 
στην Εγνατία Οδό Καβά-
λας-Ξάνθης, από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Δια-
χείρισης Μετανάστευσης 
Καβάλας ένας ημεδαπός, 
διότι εντοπίστηκε να οδηγεί 

ΙΧΕ αυτοκί-νητο, στερού-
μενος άδειας ικανότητας 
οδήγησης.

Κατά τον έλεγχο, ο δράστης 
κατείχε και επέδειξε μία 
πλαστή άδεια ικανότητας 
οδήγησης, η οποία και 
κατασχέθηκε.

Ενεργείται προανάκριση 
από το Τμήμα Ασφάλειας 
Καβάλας

Καβάλα 
Τον σταμάτησαν για έλεγχο στην Εγνατία Οδό και έδωσε 
δίπλωμα… «μαϊμού»!
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Όλα τα αποτελέσματα 
της 13ης αγωνιστικής 
στον 1ο όμιλο του πρω-
ταθλήματος

Μια νίκη, μια ισοπαλία και 
μια ήττα, ήταν το αποτέλε-
σμα της προσπάθειας των 
τριών άλλων ομάδων της 
Καβάλας που συμμετέχουν 
στο πρωτάθλημα του 1ου 
ομίλου της Γ’ Εθνικής.
Ο Νέστος, αν και από το 8ο 
λεπτό έπαιζε με 10 παίκτες 
λόγω αποβολής του Ζα-
χαράκη, πήρε πανάξια το 
«διπλό» στη Θεσσαλονίκη 
από τον Αγροτικό Αστέρα 
με 0-2. Τα γκολ της ομά-

δας της Χρυσούπολης ση-
μείωσαν στο 32ο λεπτό 
ο Πανταζής και στο 44’ ο 
Λουμού.

Στη Δράμα ο Βύρωνας κρά-
τησε ανέπαφη την εστία του 
στο 1ο ημίχρονο στον αγώ-
να με τη Δόξα. Στην αρχή 
της επανάληψης όμως (53’) 
ο Ρούτσης έκανε το 1-0 για 
τους γηπεδούχους. Η ομά-
δα της Καβάλας πάντως 
όχι μόνο απάντησε με τον 
Δερμιτζάκη στο 56’, αλλά 
πήρε και το προβάδισμα 
στο 62’ με τον ίδιο παίκτη 
που ένα λεπτό αργότερα 
έχασε μεγάλη ευκαιρία. Οι 

γηπεδούχοι όμως έφεραν 
το παιχνίδι στα ίσα στο 84’ 
με τον Κυριακίδη που έκανε 
το 2-2.

Τέλος στη Χαλάστρα, ο Μέ-
γας Αλέξανδρος Ορφανίου 
γνώρισε την ήττα από τον 
πρωτοπόρο Καμπανιακό με 
3-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τα των αγώνων της 13ης 
αγωνιστικής καθώς και η 
βαθμολογία και η επόμενη 
αγωνιστική έχουν ως εξής:
Απόλλων Παραλιμνίου –
Νέα Μηχανιώνας 1-0
Θερμαϊκός Θέρμης – Παν-

θρακικός 1-1
Καβάλα – Πανδραμαϊκός 
2-0
Καμπανιακός – ΜΑ Ορφα-
νίου 3-0
Άρης Αβάτου – Ορφέας 
Ξάνθης 1-0
Αγρ. Αστέρας – Νέστος 
Χρυσούπολης 0-2
Δόξα Δράμας – Βύρων Κα-
βάλας 2-2
Ρεπό η Αλεξανδρούπολη

Η Βαθμολογία

1. Καμπανιακός 30 (20-
3) *

2. Καβάλα 27 (29-8) *
3. Ν. Μηχανιώνα 23 (16-

10) *
4. Απόλλων Παραλιμνίου 

23 (24-10) *
5. Δόξα Δράμας 21 (18-

13)*
6. Πανδραμαϊκός 19 (17-

9) *
7. Πανθρακικός 20 (22-

19) *
8. Άρης Αβάτου 19 (13-

13)*
9. Θερμαϊκός Θέρμης 17 

(9-10) *
10. Ορφέας Ξάνθης 15 

(15-20)
11. Βύρων Καβάλας 15 

(17-20)
12. Νέστος Χρυσούπολης 

11 (12-20) *
13. Αγροτικός Αστέρας 7 

(12-18)  *

14. Αλεξανδρούπολη FC 2 
(3-24) *

15. ΜΑ Ορφανίου 1 (6-36) 

Έχουν κάνει ρεπό.

Η Επόμενη Αγωνιστική
Θερμαϊκός -Απόλλων Πα-
ραλιμνίου
Ν. Μηχανιώνα-Καβάλα
Πανθρακικός-Καμπανιακός
Πανδραμαϊκός-Άρης Αβά-
του
ΜΑ Ορφανίου-Αγροτικός 
Αστέρας
Ορφέας Ξάνθης-Δόξα 
Δράμας
Νέστος Χρυσούπολης-Αλε-
ξανδρούπολη FC
Ρεπό ο Βύρωνας Καβάλας

Γ’ Εθνική 
«Διπλό» ο Νέστος, «Χ» ο Βύρωνας, ήττα για το Ορφάνι

Εύκολη επικράτηση με 
γκολ των Ρουμπιέ και 
Κατσαμάγκα, πολλές ευ-
καιρίες και δύο δοκάρια 

με τους Σαλπιγγίδη και 
Ιορδανίδη – Δύο αποβο-
λές για τους φιλοξενού-
μενους

Με άνεση επέστρεψε στα 
νικηφόρα αποτελέσματα η 
ομάδα της Καβάλας. Μετά 
την ισοπαλία στην Ξάνθη, ο 

ΑΟΚ επέστρεψε στο «Ανθή 
Καραγιάννη» και παράλ-
ληλα επέστρεψε στις νίκες 
επικρατώντας με 2-0 του 

Πανδραμαϊκού. Το παιχνί-
δι υποτίθεται ότι ήταν ένα 
από τα πιο αμφίρροπα της 
αγωνιστικής στον 1ο όμιλο 
της Γ’ Εθνικής, ωστόσο το 
συγκρότημα του Γιώργου 
Αγγελίδη ήταν εμφανώς 
ανώτερο και πήρε δίκαια 
και άνετα τη νίκη και τους 3 
βαθμούς, ενώ διεύρυνε πε-
ραιτέρω το σερί των εντός 
έδρας επιτυχιών.

Η νίκη της Καβάλας έγινε 
πολύ πιο εύκολη από τη 
στιγμή που οι φιλοξενούμε-
νοι με 9 παίκτες στο πρώτο 
15λεπτου του 2ου μέρους, 
με τις αποβολές των Πιν-
δώνη (2η κίτρινη) και Γιαν-
νόπουλου (με απ’ ευθείας 
κόκκινη). Ακόμα και έτσι πά-
ντως ήταν εμφανώς ανώτε-
ρη, είχε ευκαιρίες και δύο 
δοκάρια, ενώ στην ουσία ο 
Πανδραμαϊκός δεν απείλη-
σε την εστία του Σταθάκη.

Φάσεις και γκολ

– Στο 11ο λεπτό αντεπίθε-
ση του ΑΟΚ και σουτ του 
Σαλπιγγίδη έξω από την 
περιοχή καταλήγει στο δεξί 
κάθετο δοκάρι του Μάντζα-
ρη.
– Ο ΑΟΚ ανοίγει το σκορ 
στο 33ο λεπτό με τον Ρου-
μπιέ, ενώ λίγο αργότερα 
(37’) χάθηκε μεγάλη (διπλή) 
ευκαιρία για να διπλασιάσει 
το σκορ, με τους Ρουμπιέ 
και Μπατσαρά.

– Στο 50’ ο Πανδραμαϊκός 
μένει με 10 παίκτες λόγω 
αποβολής με 2η κίτρινη 
κάρτα του Πινδώνη και με 9 
παίκτες στο 62’ λόγω απο-
βολής του Γιαννόπουλου με 
απ’ ευθείας κόκκινη ύστερα 
από ανατροπή του Ιορδανί-
δη.
– Στο 73’ ο ΑΟΚ «κλειδώ-
νει» τη νίκη με το γκολ του 
Κατσαμάγκα που κάνει το 
2-0.
– Στο 88’ σουτ του Καρα-
κώστα αποκρούει εντυπω-
σιακά ο Μάντζαρης και στο 
ριμπάουντ οι αμυντικοί κό-
βουν σε κόρνερ και στο 90’ 
σουτ του Ιορδανίδη κατα-
λήγει στο δοκάρι.

Οι Συνθέσεις

Καβάλα: Σταθάκης, Δη-
μητρακούδης (70’ Μαγκα-
φίνης), Μπατσαράς, Βα-
σιλόπουλος, Μπιμπισίδης, 
Καζαντζίδης (64’ Κατσέτης), 
Σαλπιγγίδης, Βαφειάδης 
(87’ Γιαννακός), Ρουμπιές, 
Ιορδανίδης, Κατσαμάγκας.

Πανδραμαϊκός: Μάντζα-
ρης, Μεντής, Ντόσης, Βασί-
λιεβιτς, Μαχαίρας, Χατζηκυ-
ριάκου (57’ Μπάμπουρας), 
Πινδώνης, Αχαλινόπουλος, 
Κουκόλης, Γιαννόπουλος, 
Παυλίδης (70’ Ρεβυθόπου-
λος).

ΑΟ Καβάλα 
Άνετη επιστροφή στις νίκες, 2-0 τον Πανδραμαϊκό



info@enachannel.gr24 ΑΝΑΛΥΤΗΣ Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ήττα από τον Χαρίλαο 
Τρικούπη στο τελευταίο 
παιχνίδι του 1ου γύρου 
της Elite League παρά 
την καλή εμφάνιση – 
Αναβλήθηκε λόγω κορο-
νοϊού ο αγώνας του ΓΣΕ 
με τον Ερμή Σχηματαρίου

Μια από τις καλύτερες 
εκτός έδρας εμφανίσεις της 
πραγματοποίησε το από-
γευμα του Σαββάτου (28/1) 
η ομάδα μπάσκετ της Κα-
βάλας, όμως δεν μπόρεσε 
να αποφύγει την ήττα, στην 
τελευταία αγωνιστική του 

1ου γύρου! Έχασε στο Με-
σολόγγι από τον τοπικό Χα-
ρίλαο Τρικούπη με 80-73 
και παραμένει στην τελευ-
ταία θέση της βαθμολογίας 
της Elite League.
Το συγκρότημα του Νίκου 
Πενταζίδη πάλεψε σε όλη τη 
διάρκεια της αναμέτρησης 
και κατάφερε να βρίσκεται 
κοντά στο σκορ, ωστόσο σε 
κανένα σημείο δεν μπόρε-
σε να φέρει το παιχνίδι στα 
ίσα. Σε αντίθεση με όλους 
τους προηγούμενους εκτός 
έδρας αγώνες είχε σταθερή 
παρουσία, κυρίως λόγω της 
ευστοχίας από την γραμμή 
του τρίποντου, αφού ευ-
στόχησε σε 12 σουτ. Πρώ-
τος σκόρερ ήταν ο Μπόζης 
που σημείωσε 18 πόντους 
και ακολούθησε ο Απαζίδης 
με 13 με 3 τρίποντα, ενώ 

ο νεοαποκτηθείς Κριζέας 
«έβαλε» 2 τρίποντα.

Δεκάλεπτα – Πόντοι

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 38-
33, 58-50 και 80-73
Χαρίλαος Τρικούπης (Μού-
τσιος): Χουχούμης 17 (3), 
Φενέρ 11 (2), Δημητρακό-
πουλος 4, Μανιάς 1, Τόλα 
5, Ερμείδης 6 (2), Μολφέ-
τας 10 (2), Κουρουπάκης 
20, Καραγεωργίου 5 (1), 
Νάνος 1.
Καβάλα (Πενταζίδης): Μπό-
ζης 18 (2), Πουλιανίτης 9, 
Κριζέας 6 (2), Απαζίδης 13 
(3), Πρίφτης 6 (2), Πεχλιβα-
νίδης 10 (2), Ταχυρίδης 5, 
Γουέμπστερ 3, Τσέλλος 3 
(1).

Αναβλήθηκε λόγω 
Covid-19 ο αγώνας του 
ΓΣΕ

Σε ότι αφορά την αναμέ-
τρηση του ΓΣΕ με τον Ερμή 
Σχηματαρίου που ήταν 
προγραμματισμένος να δι-
εξαχθεί το απόγευμα του 
Σαββάτου (28/1) στο κλει-
στό της Ελευθερούπολης 
αναβλήθηκε λόγω κρου-
σμάτων κορονοϊού που 
εντοπίστηκαν στην ομάδα 
του Σχηματαρίου. Η επίση-
μη ανακοίνωση της διορ-
γανώτριας αρχής αναφέρει 
σχετικά:  «Σας ενημερώνου-
με ότι λόγω επιβεβαιωμέ-
νων κρουσμάτων Covid 19 
σε αθλητές του σωματείου 
ΓΣ Ερμής Σχηματαρίου, ο 
αγώνας ΓΣ Ελευθερούπο-
λης-ΓΣ Ερμής Σχηματαρίου 

της 28/1 για την 15η αγω-
νιστική του Πρωταθλήμα-
τος Elite League Ερρίκος 
Ντυνάν, αναβάλλεται».

Τα αποτελέσματα
Αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τα των αγώνων της 15η; 
αγωνιστικής έχουν ως εξής:
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Αίας Ευόσμου 
89-86
Χαρίλαος Τρικούπης-Καβά-
λα 80-73
Παπάγου-Μεγαρίδα 79-74
Μαρούσι-Πανερυθραϊκός 
76-69
Αμύντας-Ψυχικό 74-84
Κόροιβος Αμαλιάδας-Αγρί-
νιο 71-63
ΓΣ Ελευθερούπολης-Ερμής 
Σχηματαρίου (Αναβολή)
Ηρακλής ΚΑΕ 2022-Τρίτων 
(Κυριακή 29/1)

Καβάλα BC
Πάλεψε αλλά έχασε (80-73) στο Μεσολόγγι

Στην περίπτωση κατά-
κτησης των 2 βαθμών η 
ομάδα της Καβάλας θα 
παραμένει δυναμικά στο 
κυνήγι των play offs για 
την άνοδο στην Α1 Μπά-
σκετ Γυναικών

Μετά τη σημαντική εκτός 
έδρας νίκη, την 7η συνολι-
κά στο πρωτάθλημα της Α2 
Μπάσκετ Γυναικών, κόντρα 
στη Νεάπολη, οι Πάνθηρες 
Καβάλας στρέφουν το ενδι-
αφέρον τους στον επόμενο 
αγώνα απέναντι στον πρω-
τοπόρο και δυνατό Ηρακλή 

Θεσσαλονίκης.

Ο «γηραιός» έχει κατακτή-
σει μέχρι σήμερα 10 νίκες 
στα 11 παιχνίδια που έχει 
δώσει, έχει την καλύτερη 
άμυνα του ομίλου (508 πό-
ντοι παθητικό) και θεωρεί-
ται από τα φαβορί για την 
άνοδο στην Α1 Γυναικών.

Στο παιχνίδι του πρώτου 
γύρου, που διεξήχθη στο 
Ιβανώφειο, οι Πάνθηρες 
ηττήθηκαν με σκορ 64-46 
παρουσιάζοντας ανταγωνι-
στικό πρόσωπο για 25 λε-

πτά. Στις τάξεις της ομάδας 
επικρατεί αισιοδοξία για 
μια καλή εμφάνιση που θα 
τη φέρει κοντά στη νίκη στο 
πιο δύσκολο φετινό «τεστ» 
στην έδρα της.

Στην περίπτωση κατάκτη-
σης των 2 βαθμών η ομά-
δα θα παραμένει δυναμικά 
στο κυνήγι των play offs, 
εκεί όπου «συγκατοικούν» 
αυτήν τη στιγμή η Πυλαία, 
ο Πιερικός-Αρχέλαος και ο 
Πανσερραϊκός με 8 νίκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 

ενδιαφέρον του μπασκε-
τικού κοινού της Καβάλας 
είναι ήδη έντονο για αυτόν 
τον σημαντικό αγώνα ο 
οποίος θα διεξαχθεί την Κυ-
ριακή 29 Ιανουαρίου 2023 
στις 12:30 στο κλειστό της 
Καλαμίτσας «Αλεξάνδρα 
Δήμογλου».

Πάνθηρες 

Το πιο δύσκολο φετινό «τεστ» απέναντι στον 
πρωτοπόρο Ηρακλή Θεσσαλονίκης

Πραγματοποιήθηκε και 
επίδειξη των νεαρών 
αθλητών και αθλητριών 
του Συλλόγου-Αναλυ-
τικά τα ονόματα όσων 

βραβεύτηκαν

Πραγματοποιήθηκε το από-
γευμα της Κυριακής 22 Ια-
νουαρίου 2023 η κοπή της 

Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του ΑΣ Ταεκβοντό Καβά-
λας στον χώρο του café 
Chocolàt. Την πίτα ευλό-
γησε ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Φιλίππων, 
Νεαπόλεως και Θάσου κ. 
Στέφανος.

Αρχικά η εκδήλωση περι-
λάμβανε επίδειξη των νεα-
ρών αθλητών του Συλλό-
γου και στη συνέχεια έγιναν 
οι βραβεύσεις των αθλητών 
και αθλητριών που διακρί-
θηκαν το 2022, καθώς και 
η απονομή μαύρων ζωνών.

Διακριθέντες αθλητές 
2022

• Παναγιώτης Αγγής
• Δημήτριος-Χρυσοβα-

λάντης Αρναούτης

•  Άγγελος-Μιχαήλ Βαρ-
δαβούλιας

• Κωνσταντίνος Βουζί-
κης

• Χαράραμπος Δειρμε-
ντζόγλου

• Δήμητρα Ιατρού
•  Σάββας Κωνσταντινί-

δης
• Σοφία Λαζάρου
• Μιλτιάδης Λάιος
•  Παύλος Λογοθέτης-

Αλεβιζάκης
• Κυριάκος Μελισσόπου-

λος
• Βασ ιλ ι κή-Βαρβάρα 

Παλτόγλου
• Νικόλαος Παπαδόπου-

λος
• Κυριακή Πατένταλη

Απονομές μαύρων ζω-
νών επιτυχόντων στις 
εξετάσεις Ιουνίου 2022

10 νταν

• Μάρκος Αλεξανδρίδης
• Θεόδωρος Αντωνιάδης
• Δημήτριος Βογιατζίδης
• Παναγιώτης-Γρηγόριος 

Τομπούδης
• Νικόλαος Δρακόντης
• Ρ α φ α ή λ - Α ν δ ρ έ α ς 

Μπάτσος
• Μ α ρ ί α - Σ τ α υ ρ ο ύ λ α 

Μπάτσου
• Θεόδωρος Ράντος
• Νικόλαος Ράντος
• Γρηγόριος Σοφιανίδης
• Αθανασία Ευμορφο-

πούλου
• Σάββας Κωνσταντινί-

δης
• Κωνσταντίνος Σωτηρέ-

λης
• Σοφία-Μαρκέλλα Λα-

κιώτη
• Σταυρούλα Κωνσταντί-

νου

20 νταν

• Άγγελος-Μιχαήλ Βαρ-
δαβούλιας

• Χαράλαμπος Δειρμε-
ντζόγλου

• Ιωάννης-Μιχαήλ Κο-
λιόπουλος

• Αθηνά Κυριακού
• Μαρία Λαζάρου 
• Σοφία Λαζάρου
• Ιωάννα Ξενιτίδου
• Βασ ιλ ι κή-Βαρβάρα 

Παλτόγλου
• Κυριακή Πατένταλη

...

ΑΣ Ταεκβοντό Καβάλας 
Κοπή βασιλόπιτας, βραβεύσεις αθλητών και 
απονομές μαύρων ζωνών


