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Άσκηση ετοιμότητας με 
σενάριο ασύμμετρης απειλής 
και τοποθέτησης εκρηκτικού 

μηχανισμού

Διευκρινήσεις 
Γεωργαντά για τα de 
minimis, πληρωμή 

ως 31 Μαρτίου

Παναγιωτόπουλος 
Ήρθε το 12ο Rafale,

σε αναμονή για τα F-35

Δημοσκόπηση  
Στις 5,8 μονάδες η διαφορά

ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ

Σελ. 23

Καβάλα  
Πρόστιμα 3 εκατ. 
ευρώ για λαθραία 

εισαγωγή 
2,2 τόνων μπανάνας

AO Καβάλα
Εμφάνιση υπό του… 
μηδενός, ήττα 3-1 

από τον Θερμαϊκό στη 
Θέρμη

Σελ. 12 

Σελ.  8

Σελ.  11

ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

"ΣΤΟΠ"

Σελ. 13

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΚ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ



ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
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ΕΚΔΟΤΗΣ
Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Απόστολος Ατζεμιδάκης 

 
ΓΡΑΦΟΥΝ

Απόστολος Ατζεμιδάκης, Μαρία 
Βλαμήτσου, Χριστίνα Νεφραίμ, 
Τζούλια Βασιλείου, Μαργαρίτα 

Πετρουλή, Γιαννης Χ’εμμανουήλ, 
Κώστας Παπακοσμάς,  Παναγιώτης 

Πυλιώτης, Γιάννης Γεωργαλής, 
Βασιλική Βασιλειάδου

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

Η εφημερίδα
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού

Επικρατείας,
η εφημερίδα
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων
νομαρχιακών

εφημερίδων που 
έχουν την

δυνατότητα
καταχώρησης

δημοσιεύσεων του
δημοσίου.

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Τουρκία: Η μητέρα των μαχών
γράφει 
ο Σωτήριος Κ. Σέρμπος*
*Αναπληρωτής καθηγητής 
Διεθνούς Πολιτικής στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, πρώην επιστημονι-
κός διευθυντής Σχεδιασμού 
Πολιτικής στο υπουργείο 
Εξωτερικών

Μετά από μια εξαιρετικά 
χρονοβόρα διαδικασία, πα-
σπαλισμένη με το γνωστό 
«τουρκικό δράμα», που 
κατέδειξε τόσο τα ετερό-
κλητα χαρακτηριστικά της 
συμμαχίας των έξι της αντι-
πολίτευσης όσο και τη συ-
γκολλητική αντι-Ερντογάν 
ουσία, ο βετεράνος Κεμάλ 
Κιλιτσντάρογλου ορίστηκε 
ως ο κοινός υποψήφιος 
που θα αναμετρηθεί για 
τον προεδρικό θώκο με 
τον λαβωμένο, αλλά ακό-
μα «πολύ σκληρό για να 
πεθάνει» ηγέτη της νέας 
Τουρκίας. Λίγες ημέρες νω-
ρίτερα, τα μπρος-πίσω της 
Μεράλ Ακσενέρ (της αρχη-
γού του Καλού Κόμματος 
που διέσπασε πολιτικά τις 
συντηρητικές δυνάμεις) 
κατέδειξαν το σοβαρό και 
αδικαιολόγητο πολιτικά 
σφάλμα εκ μέρους της - 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι 
αποχώρησε με ιδιαίτερα 
αιχμηρό τόνο και ύφος και 
χωρίς να έχει εξασφαλίσει 
συμφωνία από τους δη-
μάρχους Κωνσταντινού-
πολης και Αγκύρας, ώστε 
να προκριθεί ένα (με βάση 
τα δημοκοπικά δεδομένα) 
αποτελεσματικότερο άλογο 
κούρσας. Ο συμβιβασμός 
που προκρίθηκε, μετά τις 
έντονες αντιδράσεις από 
το εκλογικό σώμα που πρό-
σκειται στην αντι-Ερντογάν 
τοποθέτηση και το ηχηρό 
κάλεσμα για ενότητα που 
απηύθυνε λειτούργησαν 
ως «καρότο», προκειμένου 
να σωθούν για την ίδια τα 
προσχήματα. Πρόκειται για 
εξέλιξη που αποτυπώνεται 
στο τελευταίο (εμβόλιμο) 
άρθρο 12 της συμφωνίας 
που τελικώς επιτεύχθηκε 
χάρη στην εμπροσθοβαρή 
διαμεσολάβηση του επιτε-
λείου Κιλιτσντάρογλου. «Οι 
δήμαρχοι της Κωνσταντι-
νούπολης και της Αγκυρας 
θα διοριστούν ως αντι-
πρόεδροι σε χρόνο και με 
καθορισμένα καθήκοντα, 
όποτε ο πρόεδρος το κρίνει 
σκόπιμο».

Αξίζει να σημειωθεί πως 
οι διευρυμένες αρμοδιό-
τητες των αντιπροέδρων 
που επιθυμούσε η Ακσενέρ 
προσκρούουν στο τουρκικό 
Σύνταγμα και στο ενισχυμέ-
νο προεδρικό μοντέλο που 
δεν προβλέπει κάτι αντί-
στοιχο. Επί του πρακτέου, 
άλλαξε μόνο το περιτύλιγ-
μα και όχι το περιεχόμε-
νο. Προφανώς, είναι στο 
σκέλος της στρατηγικής 
επικοινωνίας για την προ-
εκλογική καμπάνια που θα 
αξιοποιηθούν οι δύο δημο-
φιλείς δήμαρχοι. Από εκεί 
και πέρα, κρίσιμη παραμέ-
νει η κουρδική ψήφος, που 
θα τη διεκδικήσουν και οι 
δύο προεδρικοί υποψήφιοι. 
Ο Κιλιτσντάρογλου, αξιο-
ποιώντας και το μοντέλο 
των δημοτικών εκλογών, 
έχει από καιρό προχωρή-
σει σε σχετικά ανοίγματα, 
μετασχηματίζοντας μεταξύ 
άλλων τη φυσιογνωμία του 
κόμματός του έναντι των 
Κούρδων. Απομένει να δού-
με πώς θα επαναπροσδιο-
ριστεί η στρατηγική του Ερ-
ντογάν και σε τι ανοίγματα 
θα προχωρήσει και ο ίδιος 
σε αυτό το κριτικού χαρα-
κτήρα τμήμα του εκλογικού 

σώματος.

Ως προς την ατζέντα των 
δύο υποψηφίων, ενδια-
φέρον παρουσιάζει πως ο 
Ερντογάν, έχοντας περά-
σει τον κάβο των πρώτων 
εβδομάδων ως προς τις 
ευθύνες του από την 20ετή 
διακυβέρνηση -με μόνο 
ορισμένους εργολάβους 
να πληρώνουν το μάρμα-
ρο- ορθά επιλέγει να εστι-
άσει μονοθεματικά στην 
επόμενη ημέρα, μετά τον 
καταστροφικό σεισμό και 
την ανασυγκρότηση της πε-
ριοχής. Εδώ, λοιπόν, είναι 
που ρίχνει στην υπαρξιακή 
για τον ίδιο μάχη το χαρτί 
του στιβαρού ηγέτη που θα 
εγγυηθεί γρήγορα αποτε-
λέσματα στη διαχείριση της 
κρίσης - αντιπαραβάλλο-
ντας το τραπέζι των έξι, που 
περιλαμβάνει συγκρουό-
μενα ή/και ανταγωνιστικά 
συμφέροντα για το «μοί-
ρασμα της εξουσίας» την 
επομένη των εκλογών. Τα 
οποία εξαιτίας και της φύ-
σης του συναινετικού μο-
ντέλου στη λήψη των απο-
φάσεων θα επηρεάσουν 
την ταχύτητα στη λήψη των 
αποφάσεων και, μάλιστα, 

σε συνθήκες κρίσης. Στο 
σημείο αυτό, λαμβάνοντας 
υπόψη πως ένα 60% των 
Τούρκων ψηφοφόρων το-
ποθετείται στο κέντρο και 
επηρεάζεται από την απο-
τελεσματικότητα του μο-
ντέλου διακυβέρνησης και 
το προφίλ του ηγέτη, προ-
κύπτει το σοβαρό ερώτημα 
σε ποιο βαθμό οι εκλογικές 
τους προτιμήσεις θα επη-
ρεαστούν από το δίλημμα 
που θα τεθεί υπ’ όψιν τους. 
Στην αντίπερα όχθη, ο Κιλι-
τσντάρογλου θα πρέπει να 
αποδώσει αυξημένη προ-
σοχή στις εγγυήσεις και τις 
δικλείδες ασφαλείας που 
θα θωρακίσουν ένα συνε-
κτικό και αποτελεσματικό 
μοντέλο διακυβέρνησης εκ 
μέρους των έξι.

Συμπερασματικά, ο εξωτε-
ρικός παρατηρητής παρα-
κολουθεί μια Τουρκία που 
την επομένη των προε-
δρικών/κοινοβουλευτικών 
εκλογών (με ή χωρίς Ερ-
ντογάν, με ή χωρίς διαμοι-
ρασμό της εξουσίας μεταξύ 
προεδρίας και Κοινοβουλί-
ου) δεν θα κινηθεί σε ρυθ-
μούς «business as usual». 
Ως απόρροια της ανεξέλε-

γκτης πιστωτικής επέκτα-
σης και των ανορθόδοξων 
πολιτικών, η ούτως ή άλ-
λως εύθραυστη οικονομία 
θα απαιτούσε μέτρα μετά 
τις εκλογές. Πλέον, τα μέ-
τρα που θα ληφθούν θα εί-
ναι αυξημένα, εξαιτίας του 
κόστους ανασυγκρότησης 
και της διεθνούς βοήθει-
ας που θα λάβει -όχι όμως 
άνευ όρων- η Τουρκία. Στο 
πλαίσιο αυτό, αναβαθμίζε-
ται ακόμα περισσότερο η 
διαμόρφωση μιας διάδοχης 
κατάστασης σε συνθήκες, 
όμως, εξομάλυνσης και 
εθνικής συνεννόησης. Με 
ανταπόκριση στο αίτημα για 
συμφιλίωση και ενότητα 
διά της βασανιστικής σύν-
θεσης μεταξύ κοσμικότητας 
και Ισλάμ. Επιπρόσθετα, 
η αποφυγή παραλυτικών 
εσωτερικών ρηγμάτων κρί-
νεται απαραίτητη, ώστε να 
μην εγκλωβιστεί η οικονο-
μία στην υπο-απόδοση. Αν 
δεν επιτευχθεί μια τέτοια 
συνθήκη, οι επιπτώσεις στη 
συνοχή της κοινωνίας και ο 
κίνδυνος μιας παρατεταμέ-
νης αστάθειας κάθε άλλο 
παρά θα πρέπει να απο-
κλειστούν.

Ηθελαν την ταχύτητα, ρίσκαραν την ασφάλεια
γράφει 
η ΚΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ

Η πρώτη σιδηροδρομι-
κή γραμμή στην ιστορία, 
η περίφημη Stockton and 
Darlington Railway, λει-
τούργησε το 1825. Δώδεκα 
χρόνια αργότερα, το 1837, 
σημειώθηκε στις ΗΠΑ το 
πρώτο θανατηφόρο σιδη-
ροδρομικό ατύχημα στην 
πολιτεία της Βιρτζίνια, όταν 
ένα φορτηγό τρένο έπεσε 
πάνω σε μια εμπορική αμα-
ξοστοιχία, συνθλίβοντας τα 
δύο πρώτα βαγόνια. Απο-
λογισμός: τρεις νεκροί, δε-
κάδες τραυματίες.

Τότε, την εποχή των πρωτο-
πόρων του σιδηροδρόμου, 
δεν υπήρχαν σταθμάρχες, 
σήμανση και μέτρα ασφα-
λείας. Το οπτικό πεδίο και η 
ταχύτητα προσδιόριζαν τον 
βαθμό του ρίσκου. Η μέση 
ταχύτητα στην πιο σύγχρο-
νη σιδηροδρομική γραμμή 
της εποχής, το Liverpool 
and Manchester Railway, 
άγγιζε τα 30 χιλιόμετρα την 
ώρα και η μέγιστη ταχύτη-
τα που μπορούσε να ανα-
πτύξει μια ατμομηχανή (η 
περίφημη Rocket) ήταν 47 
χιλιόμετρα την ώρα. 

Μπορεί με τα δεδομένα της 
εποχής μας οι επιδόσεις 
αυτές να φαίνονται αστεί-
ες, ήταν όμως αρκετές για 
να προκαλέσουν θανατη-
φόρα ατυχήματα. Τα τρένα 

ήταν τυφλά από τη γέννη-
σή τους.

Οι πρωτοπόροι αντιλήφθη-
καν γρήγορα τους κινδύ-
νους. Σε λίγα χρόνια και 
παράλληλα με τη βελτίωση 
του τροχαίου υλικού, ανα-
πτύχθηκε μια τεχνολογικά 
και οργανωτικά απαιτητι-
κή υποδομή με στόχο την 
ασφάλεια στις ράγες. Το 
πρώτο που ήρθε ήταν η 
εποπτεία της γραμμής και 
η σήμανση, σε πρωτόγονη 
μορφή. Η Liverpool and 
Manchester εγκατέστησε 
χρωματιστές σημαίες και 
φανάρια, ενώ τα τρένα 
εφοδιάστηκαν με τη χαρα-
κτηριστική σφυρίχτρα. Μια 
δεκαετία αργότερα, ήρθε η 
εγκατάσταση τηλεγράφου 
στις ατμομηχανές, ώστε οι 
μηχανοδηγοί να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις και να δηλώ-
νουν τη θέση τους. Οταν 
οι ταχύτητες ξεπέρασαν τα 
100 χιλιόμετρα την ώρα, 
νέα συστήματα ενημέρω-
ναν ηλεκτρονικά τον μη-
χανοδηγό για τη σήμανση 
στην πορεία του. Ο χώρος 
ενός άρθρου δεν είναι αρ-
κετός για να εξιστορήσει 
κανείς πώς αναπτύχθηκαν 
τα συστήματα ασφάλειας 
και οργάνωσης του σιδη-
ροδρομικού δικτύου, όσο 
βελτιώνονταν τα τρένα. Κα-
θιερώθηκε ωστόσο μέσα σε 
αυτά τα σχεδόν 200 χρόνια 
ένα αξίωμα για τη σιδηρο-
δρομική λειτουργία: όσο 

πιο γρήγορο είναι το τρένο, 
τόσο μεγαλύτερες είναι οι 
απαιτήσεις σε συστήματα 
και αυτοματισμούς ασφα-
λείας. Προσαρμοσμένο στη 
συζήτηση που γίνεται σήμε-
ρα στη χώρα μας αυτό λέει, 
πως τρένα υψηλών ταχυ-
τήτων είναι αδύνατον να 
λειτουργούν με ασφάλεια 
χωρίς τηλεδιοίκηση.

Τα τρένα υψηλών ταχυτή-
των, όμως, ήταν ένα είδος 
φετίχ για τους εγχώριους 
πολιτικούς, που από την 
περίοδο Σημίτη υπόσχο-
νταν ότι η διαδρομή Αθήνα 
- Θεσσαλονίκη θα γίνεται 
σε λιγότερες από τέσσερις 
ώρες. Τον Σεπτέμβριο του 
2018, τις ημέρες της ΔΕΘ, 
η τότε κυβέρνηση, μαζί με 
την ιταλική Ferrovie, έφερε 
το τρένο «Ασημένιο Βέλος» 
για μια επίδειξη του δρομο-
λογίου Αθήνα - Θεσσαλο-
νίκη σε τρεισήμισι ώρες με 
ταχύτητα 200 χιλιομέτρων. 
Ο τότε πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας διαφήμιζε 
στη ΔΕΘ ότι «δεν θα χρει-
άζεται πια να παίρνετε το 
αεροπλάνο. Θα παίρνετε το 
τρένο, γιατί θα κάνετε τον 
ίδιο χρόνο». Ολα αυτά βέ-
βαια ήταν μια φιέστα - και 
ευτυχώς. Το τρένο αυτό δεν 
μπήκε στη γραμμή, αφού 
δεν υπήρχαν συστήματα 
ασφαλείας. Εναν χρόνο 
μετά ο Χρήστος Σπίρτζης 
επανήλθε, αυτή τη φορά 
διαφημίζοντας το Intercity 

Express, με το οποίο ταξί-
δεψε ο ίδιος για Θεσσαλο-
νίκη. Ηταν ένα και μοναδικό 
επικοινωνιακό δρομολόγιο. 
Ευτυχώς, ούτε το Intercity 
με τα 160 χιλιόμετρα ταχύ-
τητα μπήκε τότε στη γραμ-
μή.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
με τον Κώστα Αχ. Καραμαν-
λή πια υπουργό διαφήμιζε 
καιρό πριν τα πέντε και-
νούργια τρένα της Hellenic 
Train. Στις 15 Μαΐου του 
2022 ξεκίνησαν δρομολό-
για με δεδηλωμένη πρόθε-
ση να κάνουν τη διαδρομή 
Αθήνα - Θεσσαλονίκη σε 
χρόνο-εξπρές, παρά την 
παραίτηση του επικεφαλής 
για το ηλεκτρονικό σύστη-
μα ETCS, που τους προει-
δοποιούσε ότι δεν μπορεί 
τα τρένα να τρέχουν με 200 
χλμ. την ώρα. Η δρομολό-
γησή τους, ωστόσο, έγινε 
δεκτή με πανηγυρισμούς 
και τυμπανοκρουσίες από 
όλους τους εμπλεκομέ-
νους: την κυβέρνηση, την 
Hellenic Train, τον ΟΣΕ, 
ακόμα και τη Ρυθμιστική 
Αρχή Σιδηροδρόμων (που 
τα πιστοποίησε). Για την 
προβληματική υποδομή, 
στην οποία έπρεπε τα τρέ-
να αυτά να λειτουργήσουν, 
δεν ξόδεψε κανείς ούτε μια 
κουβέντα.

Σε κάποιο συνέδριο Υποδο-
μών και Μεταφορών, τον 
Ιούνιο του 2022, και με 

αφορμή τις τότε πρόσφατες 
ανακοινώσεις για τα νέα 
τρένα, η πρόεδρος της ΡΑΣ 
Ιωάννα Τσιαπαρίκου μίλησε 
για τη νέα εποχή που ξεκινά 
για τα τρένα στη χώρα μας. 
Θα ήταν πιο ακριβής αν 
μιλούσε για μια επαναστα-
τική εποχή, αφού αποφασί-
σαμε να αγνοήσουμε μέσα 
σε μια νύχτα 200 χρόνια 
σιδηροδρομικής εξέλιξης 
και να βάλουμε τρένα υψη-
λών ταχυτήτων του 21ου 
αιώνα σε μια γραμμή με 
προδιαγραφές ασφάλειας 
του τέλους του 19ου. Από 
τη στιγμή που ελήφθη αυτή 
η απόφαση, το κακό ήταν 
σχεδόν προδιαγεγραμμένο 

ότι θα γίνει. Αρκούσε ένας 
πελαγωμένος και άπειρος 
σταθμάρχης, όπως αυτός 
που βρέθηκε να ρυθμίζει 
την κυκλοφορία των τρέ-
νων στη Λάρισα το βράδυ 
της 28ης Φεβρουαρίου.
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Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη έκθεση 
«Μοναδικές Γεύσεις από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη»

Με μεγάλη επιτυχία και 
την προσέλευση πολύ 
κόσμου της Αθήνας, 
ολοκληρώθηκε η πρώτη 
έκθεση «Μοναδικές Γεύ-
σεις από την Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη», που 
διοργάνωσαν τα έξι Επι-
μελητήρια της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας Θράκης, μέσω 
του Περιφερειακού Επι-
μελητηριακού Συμβου-
λίου, στην καρδιά της 
μεγαλύτερης αγοράς της 
χώρας μας, στην αίθου-
σα πολλαπλών χρήσεων 
του Μετρό Συντάγματος 
στην Αθήνα.

Η Έκθεση, που στηρίχθηκε 
ενεργά, από την Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελ-
λάδας, εγκαινιάστηκε την 
Πέμπτη 09 Μαρτίου 2023 
και διήρκησε μέχρι και την 
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 
φέρνοντας επιχειρήσεις και 
τοπικά προϊόντα της Περι-
φέρειας ΑΜΘ στην καρδιά 
της πρωτεύουσας.

Η προσπάθεια για την διορ-
γάνωση της Έκθεσης, απο-
τέλεσε κοινή πρωτοβουλία 
των έξι Επιμελητηρίων της 
Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης, με τους προέ-
δρους και τους συνεργάτες 
τους, να έχουν εργαστεί 
αρμονικά, για την επιτυχή 
υλοποίηση αυτής της μο-
ναδικής δράσης, με σκοπό 
να προβληθούν οι επιχει-
ρήσεις μας και να τους δο-
θεί ένα βήμα γνωριμίας και 
ανάπτυξης στην αγορά της 
Αθήνας.

Κοινή και πάγια θέση και 
των έξι προέδρων αποτελεί 
η πεποίθηση ότι τα Επιμε-
λητήρια οφείλουν να ενι-
σχύουν την Εξωστρέφεια 
των τοπικών μας επιχειρή-
σεων και η εν λόγω Έκθεση 
ήταν ένα σημαντικό βήμα 
προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Το καταναλωτικό κοι-
νό τίμησε τις επιχειρήσεις 
και τους παραγωγούς, που 
μετέβησαν στην Αθήνα και 
διέθεσαν τα προϊόντα τους, 
ωστόσο αυτό που έχει τη 
μεγαλύτερη σημασία είναι 

το γεγονός ότι «άνοιξε μία 
σοβαρή συζήτηση για την 
τοπική μας παραγωγή, στην 
Πρωτεύουσα», όπως επε-
σήμανε σε δηλώσεις του, ο 
Πρόεδρος του ΠΕΣΥ ΑΜΘ 
και Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Έβρου Χριστόδου-
λος Τοψίδης.

Οι κ.κ. Δέμπας, Γραβάνης, 
Αγγελίδης και Μωραΐτης 
από τα Επιμελητήρια Κα-
βάλας, Ροδόπης και Ξάν-
θης αντίστοιχα, σημείωσαν 
στους χαιρετισμούς τους 
από το βήμα των εγκαι-
νίων -μεταξύ άλλων- την 
ανάγκη θεσμοθέτησης της 
εν λόγω Έκθεσης και την 
διοργάνωση της σε ετήσια 
βάση, ώστε τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο τα το-
πικά προϊόντα της Περιφέ-
ρειας μας να εκτίθενται και 
να πωλούνται στην Αθήνα, 
ώστε και το καταναλωτικό 
κοινό να αποκτά πρόσβαση 
σε αυτά, αλλά και οι ίδιοι οι 
παραγωγοί να έχουν ευκαι-
ρίες συναντήσεων και διε-
ρεύνησης συνεργασιών.

Στην Έκθεση συμμετείχαν 
40 επιχειρήσεις, 25 εξ αυ-
τών με φυσική παρουσία 
και πώληση των προϊόντων 
τους, με μεγάλη επιτυχία, 
ενώ οι υπόλοιπες εκπρο-
σωπήθηκαν μέσω των επι-
μελητηριακών εκθετηρίων.
Στην τελετή των εγκαινίων 
παρέστη η Γενική Γραμμα-
τέας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Χριστιάνα 
Καλογήρου, που μεταξύ 
άλλων εξήρε την προσπά-
θεια των παραγωγών της 
ΑΜΘ, αλλά και την ποιότη-
τα των παραγόμενων προ-
ϊόντων, ενώ σημείωσε και 
την αγαστή συνεργασία του 
ΥΠΑΑΤ με τα Επιμελητήρια 
της χώρας.

Από την Νέα Δημοκρατία 
παρέστησαν επίσης οι βου-
λευτές του κόμματος Δη-
μήτρης Καιρίδης, αλλά και 
οι Εβρίτες βουλευτές Ανα-
στάσιος Δημοσχάκης και 
Χρήστος Δερμεντζόπουλος. 
Επίσης, παρέστησαν οι Ρο-
δοπίτες βουλευτές Τάκης 
Χαρίτου (ΣΥΡΙΖΑ) και Ιλχάν 

Αχμέτ (ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ) 
και ο Δραμινός βουλευτής 
Θεόφιλος Ξανθόπουλος 
(ΣΥΡΙΖΑ). Επιπλέον στην 
τελετή παρέστη ο Γραμμα-
τέας Παραγωγικών Τομέων 
της ΝΔ Άκης Μπάφρας, 
ενώ το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εκ-
προσωπήθηκε και από την 
υπεύθυνη του τομέα Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Άννα 
Αγγελοπούλου.

Παρόντες ήταν επίσης ο 
Αναπληρωτής του Δημάρ-
χου και Αντιδήμαρχος Αθη-
ναίων Νικόλαος Βαφειά-
δης, ο Δήμαρχος Ξάνθης 
και εκπρόσωπος της ΠΕΔ 
ΑΜΘ Μανώλης Τσέπελης 
καθώς και ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης 
Ζαμπούκης.

Από την επιμελητηριακή 
κοινότητα παρέστησαν ο 
Α’ Αντιπρόεδρος Ιορδά-
νης Τσώτσος και ο Γενικός 
Γραμματέας της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδας Παναγιώτης Αγνι-
άδης, ο πρόεδρος του ΕΟ-
ΑΕΝ Δημήτρης Συξέρης, ο 
εκπρόσωπος του Επιμελη-
τηρίου Κέρκυρας Σπύρος 
Σπαής και φυσικά οι πρό-
εδροι των Επιμελητηρίων 
της ΑΜΘ: Μάρκος Δέμπας 
(Καβάλα), Νίκος Αγγελίδης 
(Ροδόπη), Αντώνης Γραβά-
νης (Ροδόπη), Στέλιος Μω-
ραΐτης (Ξάνθη) και Χριστό-
δουλος Τοψίδης (Έβρος). 
Εκ μέρους του Πρόεδρου 
του Επιμελητηρίου Δρά-
μας Στεφάνου Γεωργιά-
δη παρών ήταν ο Βασίλης 
Πολυτάρχης (Οικονομικός 
Επόπτης).

Την τελετή των εγκαινί-
ων παρακολούθησαν και 
οι πρόεδροι των ΟΕΒΕΣ 
Έβρου Τριαντάφυλλος 
Χατζάκης και Ροδόπης 
Ανέστης Βαφειάδης. Την 
Έκθεση επισκέφθηκαν οι 
αντιπεριφερειάρχες Κα-
βάλας και Ξάνθης Αλέξης 
Πολίτης και Κωνσταντίνος 
Κουρτίδης αντίστοιχα.

Την εκδήλωση παρουσίασε 
αφιλοκερδώς ο δημοφιλής 
Εβρίτης παρουσιαστής Πέ-

τρος Πολυχρονίδης και τον 
ευχαριστούμε πολύ.

Στα περίπτερα του Επι-
μελητηρίου Καβάλας, 
συμμετείχαν οι επιχειρή-
σεις:

Κουραμπιέδες:

• Monopolio
• Ιωακειμίδης
• Ιωσηφίδης
• Βικελίδης – Χρυσανθί-

δης

Αλλαντικά:

• Ατλαμάζογλου
• Ανανιάδης -Βασίλειος

Κρασί:

• Βιβλία Χώρα
• Συμεωνίσης

Μπύρα:

• Μαρμίτα

Ούζο και Λικέρ:

• Το Δικό μας -Ούζο και 
Λικέρ

Τσίπουρο:

Μπαμπατζίμ

Ελιές και Λάδι:

• Ένωση Αγροτικών Συ-
νεταιρισμένων

•  Αγροτικός Συνεταιρι-
σμός Πιερίας ΚΟΙΛΑ-
ΔΑΣ ΝΕΟΡΑΜΑ

Μέλι:

• Μελισσοκομικός Συνε-
ταιρισμός Θάσου

• Νοβακίδου

Γαλακτοκομικά Προϊό-
ντα:

• Φάρμα Μουσθένης
• Μάρτος Νικόλαος

Ενημερωτικό Υλικό:

• Δημοφέλεια
• Δήμος Παγγαίου
• Τουριστικός Οργανι-

σμός Θάσου
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Φ. Αναστασιάδης  
Το όνομα του Ιορδάνη Αδαμάκη παίρνει το κλειστό γυμναστήριο 
Ν. Περάμου

Το όνομα του αδικοχα-
μένου Ιορδάνη Αδαμά-
κη που βρήκε τραγικό 
θάνατο στο δυστύχημα 
των Τεμπών, ανακοίνω-
σε σε ανάρτηση του ο 
Δήμαρχος Παγγαίου Φ. 
Αναστασιάδης. Ο Δή-
μαρχος Παγγαίου στην 
ανάρτηση του αναφέρει 
τα εξής:

Πέρασαν κάποιες μέρες από 
το τραγικό δυστύχημα στα 
Τέμπη και όμως οι μνήμες 
και οι πληγές είναι ακόμα 
εξαιρετικά νωπές. Ανάμεσα 
στα θύματα βρισκόταν και 
ένα δικό μας παιδί, ο Αδαμά-

κης Ιορδάνης, με καταγωγή 
από την Ν. Πέραμο. Ένα νέο 
και ταλαντούχο παιδί που 
είχε όλη τη ζωή μπροστά 
του, όμως δεν πρόλαβε να 
την ζήσει.
Πρότεινα στους συναδέλ-
φους δημοτικούς συμβού-
λους να δώσουμε το όνομά 
του στο Κλειστό Γυμναστή-
ριο Ν. Περάμου που επρό-
κειτο να κατασκευαστεί σύ-
ντομα καθώς υπογράψαμε 
σύμβαση και προχωράει η 
κατασκευή τους , ως ελά-
χιστο φόρο τιμής. Φυσικά 
η πρόταση υπερψηφίστηκε! 
Έτσι λοιπόν, το Κλειστό Γυ-
μναστήριο της Ν. Περάμου 

θα ονομαστεί ΑΔΑΜΑΚΗΣ 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ, τιμώντας με 
αυτή την κίνηση τόσο την 
μνήμη του όσο και την προ-
σφορά του στον αθλητισμό!
Χρέος όλων μας να κρατά-
με ζωντανή την μνήμη των 
ανθρώπων που έχασαν την 
ζωή τους εκείνη την τραγική 
ημέρα. Οφείλουμε επίσης να 
παλέψουμε για ένα καλύτε-
ρο αύριο, το οφείλουμε σε 
αυτούς τους ανθρώπους.
Ευχόμαστε ολόψυχα καλό 
παράδεισο στις ψυχές των 
θυμάτων. Κουράγιο, δύναμη 
και πίστη στις οικογένειές 
τους.

Δήμος Παγγαίου 
1,8 εκ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και επέκταση για το 
Κλειστό Γυμναστήριο Ελευθερούπολης

Σε ανακοίνωση του Δή-
μου Παγγαίου ανακοι-
νώνεται η υπογραφή 
σύμβασης από τον Δή-
μαρχο Φίλιππο Ανα-
στασιάδη για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση και 
επέκταση χώρου του 
Κλειστού Γυμναστηρίου 
ΔΑΚΕ του Δήμου, συνο-
λικού προϋπολογισμού 
1.825.000 ευρώ.

«Έχοντας πάντοτε ως γνώ-
μονα τον σεβασμό προς 
το περιβάλλον, διαμορ-
φώνουμε κινήσεις φιλικά 
προσκείμενες προς αυτό. 

Προχωράμε λοιπόν στην 
Ενεργειακή Αναβάθμιση και 
την επέκταση του κτιρίου η 
οποία στοχεύει:

1. Στην εξοικονόμηση 
ενέργειας για περιορι-
σμό της σπατάλης των 
ενεργειακών αποθεμά-
των.

2. Στην ενσωμάτωση τε-
χνολογιών Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας.

3. Στην κατασκευή νέας 
εξέδρας συνολικά 900 
θέσεων

4. Στην κατασκευή νέων 
σύγχρονων αποδυτη-

ρίων

Τα οφέλη είναι τόσο οικο-
νομικά όσο και περιβαλλο-
ντικά. Τέλος, υλοποιείται 
ένα πάγιο αίτημα του ΓΣΕ, 
καθώς με την κατασκευή 
νέας κερκίδας και αποδυ-
τηρίων θα επιτευχθούν οι 
απαραίτητες προδιαγραφές 
που θέτει η Ελληνική Ομο-
σπονδία Καλαθοσφαίρισης 
και η Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού», καταλήγει η 
ανακοίνωση.

Δήμος Παγγαίου 
6ος Παπαχρηστίδειος δρόμος

Ο Δήμος Παγγαίου με 
την Κοινωφελή Επιχεί-
ρηση του Δήμου Παγ-
γαίου, σε συνεργασία 
με τον ΟΚΑΚ και με την 
υποστήριξη της ΕΑΣ ΣΕ-
ΓΑΣ Αν. Μακεδονίας-
Θράκης, διοργανώνουν 
τον 6 ο αγώνα δρόμου 
σε δημόσια οδό, στη 
μνήμη του μεγάλου ευ-
εργέτη της περιοχής, 
Φρίξου Παπαχρηστίδη.

Link Εγγραφών: https://bit.
ly/papachristideios_2023

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑ-
ΡΥΝΣΗ

1. ΤΟΠΟΣ: Ελευθερούπο-
λη

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕ-
ΞΑΓΩΓΗΣ: 26 Μαρτίου 
2023

3. ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΤΕΡΜΑΤΙ-
ΣΜΟΣ: Περίβολος Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου

4. Θα υπάρχει ηλεκτρονική 
χρονομέτρηση για όλους 
τους δρομείς των αγώνων 
10.000μ. και 5.000μ.

5. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: 
10.000μ.

6. ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Κυκλική 
μέσα στον αστικό ιστό της 
πόλης και προστίθεται ο 
περιμετρικός δασικός δρό-
μος στους πρόποδες του 
Συμβόλου.

7. ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : 
11.00 π.μ. (με χρονικό όριο 
τερματισμού 1 ώρα 15’ από 
την ώρα εκκίνησης)

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμ-
μετοχής έχουν οι αθλη-
τές- τριες που ανήκουν 
στη δύναμη των σωμα-
τείων-μελών του ΣΕΓΑΣ, 
γεννημένοι από το 2005 
και μεγαλύτεροι, καθώς και 
βετεράνοι και ανεξάρτητοι 
αθλητές-τριες.

9. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΩ-
ΝΕΣ

Α. 5.000μ . Κυκλική δια-
δρομή στον αστικό ιστό της 
πόλης, με ώρα εκκίνησης 
11:15
Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν οι αθλητές-τριες 
που ανήκουν στη δύναμη 
των σωματείων-μελών του 

ΣΕΓΑΣ, γεννημένοι από το 
2010 και μεγαλύτεροι, κα-
θώς και βετεράνοι και ανε-
ξάρτητοι αθλητές-τριες.

Β. 1.000μ. για μαθητές-
τριες Νηπιαγωγείων/ Δη-
μοτικών και Γυμνασίων 
σχολείων με αφετηρία και 
τερματισμό στον ίδιο χώρο 
με ώρα εκκίνησης 12:30 
μ.μ. και 12:40 μ.μ. αντίστοι-
χα.
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Έργα πολλών εκατ. ευρώ σε εξέλιξη στον δήμο Νέστου

Σάββας Μιχαηλίδης: Η 
διοίκησή μας δεν αφήνει 
τίποτα, είτε να παραπέ-
σει, είτε να πάει λάθος 
/ Πρώτιστο ενδιαφέρον 
μας είναι να προχωράμε 
και να ολοκληρώνουμε 
τα έργα μας

Έργα πολλών εκατομμυ-
ρίων ευρώ εκτελούνται ή 
έχουν προγραμματιστεί για 
το επόμενο διάστημα στον 
Δήμο Νέστου, σύμφωνα με 
όσα δήλωσε στον «Ενήμε-
ρο», ο δήμαρχος της περι-
οχής, Σάββας Μιχαηλίδης.

Πρόκειται για παρεμβάσεις 
σε όλα τα επίπεδα, οι οποί-
ες αναμένεται να αλλάξουν 
την εικόνα του εν λόγω 
Δήμου για τα επόμενα χρό-
νια. Συνολικά η δημοτική 
αρχή έχει φέρει έργα 30 εκ. 
ευρώ μόνο για τον Δήμο, 
άλλα 15 εκ. ευρώ για την 
Δ.Ε.Υ.Α.Ν., ενώ εντός του 
έτους αναμένονται οι εντά-
ξεις ακόμη 20 εκ. ευρώ για 
έργα, τα οποία έχουν υπο-
βληθεί και αναμένεται γι’ 
αυτά θετική εξέλιξη.

«Πρώτιστο ενδιαφέρον 
μας είναι να προχωράμε 
και να ολοκληρώνουμε 
τα έργα μας – Η διοίκησή 
μας δεν αφήνει τίποτα, 
είτε να παραπέσει, είτε 
να πάει λάθος…»

 «Ο Δήμος Νέστου έχει 
έναν οργασμό έργων, άσχε-
τα με το εάν βρισκόμαστε 
σε προεκλογική χρονιά. 
Πρώτιστο ενδιαφέρον μας 
είναι να προχωράμε και να 
ολοκληρώνουμε τα έργα 
μας, για να επιτελέσουμε 
στο καλύτερο δυνατό τον 
σκοπό για τον οποίο οι δη-
μότες, μας έδωσαν τη δυ-
νατότητα να διοικήσουμε 
αυτόν τον τόπο. Στον Δήμο 
Νέστο όλα τα έργα έχουν 
τη δική τους σημασία και 
είναι ξεχωριστά. Η διοίκη-
σή μας δεν αφήνει τίποτα, 
είτε να παραπέσει, είτε να 
πάει λάθος», υπογράμμισε 
χαρακτηριστικά στα όσα 
δήλωσε στον «Ε» ο Σάββας 
Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο δήμαρχος 
Νέστου αναφέρθηκε σε 
αυτά που παρέλαβε η δη-
μοτική αρχή το 2019 από 
την προηγούμενη διοίκηση, 
παρουσιάζοντας στοιχεία 

και αριθμούς.

«Όλος ο προϋπολογι-
σμός των έργων της 
τότε δημοτικής αρχής, 
μαζί με το LEADER και 
το INTERREG, ήταν 8 εκ. 
ευρώ – Στα 15 από τα 
έργα αυτά υπήρχε δίπλα 
«καμία ενέργεια»

 Όπως ανέφερε αρχικά, η 
προηγούμενη διοίκηση είχε 
χρηματοδοτηθεί έκτακτα 
για 17 μικρά έργα, πλην 
δύο μεγαλύτερων που 
αφορούσαν τη διευθέτηση 
των ομβρίων υδάτων στη 
Χρυσούπολη, μετά τις με-
γάλες πλημμύρες.

«Όλος ο προϋπολογισμός 
αυτών των έργων της τότε 
δημοτικής αρχής, μαζί με το 
LEADER και το INTERREG, 
ήταν 8 εκ. ευρώ. Όταν ζή-
τησα από την υπηρεσία να 
μου φέρει την εξέλιξη αυ-
τών των χρηματοδοτήσεων, 
στα 15 από τα έργα αυτά 
υπήρχε δίπλα «καμία ενέρ-
γεια». Υπήρχαν οι χρηματο-
δοτήσεις από το υπουργείο 
και από τους μηχανισμούς 
χρηματοδότησης 200.000 
και 300.000 ευρώ από το 
«Φιλόδημος», όμως αυτές 
ήταν χρηματοδοτήσεις που 
δίνονταν σε όλους τους 
Δήμους. Ωστόσο εδώ δεν 
υπήρχε καμιά ενέργεια για 
να προχωρήσουν οι όποιοι 
τίτλοι των έργων αυτών», 
επισήμανε σχετικά ο κ. Μι-
χαηλίδης.

«Ανακαινίσαμε 15 δη-
μοτικά ιατρεία, το παλιό 
νοσοκομείο που είχαν 
κατασκευάσει οι «ΑΧΕ-
ΠΑΝΣ», ενώ προχώρησε 
η ανακαίνιση του Εργα-
τικού Κέντρου που θα 
παραδοθεί στις κοινωνι-
κές μας υπηρεσίες…»

 «Ολοκληρώσαμε άμεσα, 
μέσα στην πρώτη χρονιά, 
όλα αυτά τα μικρά έργα και 
φυσικά από το INTERREG 
που ήταν 200.000 ευρώ 
καταφέραμε να το επεκτεί-
νουμε και να το κάνουμε 
συν 1 εκ. ευρώ. Απόρροια 
αυτού ήταν να ανακαινί-
σουμε 15 δημοτικά ιατρεία, 
επίσης να γίνει ανακαίνιση 
του παλιού νοσοκομείου 
που είχαν κατασκευάσει 
οι «ΑΧΕΠΑΝΣ», ενώ προ-
χώρησε η ανακαίνιση του 

Εργατικού Κέντρου που 
θα παραδοθεί σαν ένα κό-
σμημα στις κοινωνικές μας 
υπηρεσίες, οι οποίες θα 
στεγαστούν εκεί. Παράλλη-
λα, τρέξαμε για να ετοιμά-
σουμε μελέτες. Τα τεχνικά 
δελτία που είχε υποβάλει η 
προηγούμενη διοίκηση για 
τέσσερα έργα είχαν μόνο 
τίτλο και ήταν χωρίς περι-
εχόμενο. Έπρεπε να γίνουν 
οι οριστικές μελέτες και 
παράλληλα να περάσουν 
από τη βάσανο της έγκρι-
σης όλων των σχεδίων», 
ανέφερε στη συνέχεια των 
όσων δήλωσε στον «Ε» ο 
δήμαρχος Νέστου.

«Το μνημείο της πλατεί-
ας Ηρώων για εμάς είναι 
ορόσημο, φροντίσαμε 
να κάνουμε αναθεώρη-
ση της μελέτης, να προ-
σθέσουμε χρήματα και 
όλο το έργο να δημιουρ-
γεί μια όμορφη πλατεία 
με πολύ πράσινο, δέντρα 
και νερό, πεζοδρόμη-
ση…»

 «Ένα από τα έργα αυτά 
αφορά την πλατεία Ηρώων. 
Τροποποιήσαμε το αρχικό 
αρχιτεκτονικό σχέδιο που 
βρήκαμε, το οποίο προέ-
βλεπε μόνο τσιμέντο, λίγο 
πράσινο και κατάργηση 
του μνημείου, στη θέση 
του οποίου δημιουργού-
νταν ένα ποδηλατοστάσιο. 
Θεωρώντας ότι το μνημείο 
για εμάς είναι ορόσημο, 
φροντίσαμε να κάνουμε 
αναθεώρηση της μελέτης, 
να προσθέσουμε χρήματα 
και όλο το έργο να δημι-
ουργεί μια όμορφη πλατεία 
με πολύ πράσινο, δέντρα 
και νερό, πεζοδρόμηση των 
παρακείμενων οδών και 
την επέκταση πεζοδρομίων, 
ώστε να μπορούν τα πα-
ρακείμενα καταστήματα να 
εξυπηρετούν τους πολίτες 
που επισκέπτονται την πλα-
τεία. Έτσι θα παραδώσουμε 
σε λίγο μια πλατεία και όλα 
τα υπόλοιπα έργα που θα 
έπρεπε να αναθεωρηθούν, 
αφού δεν είχαν ουσιαστικά 
τις απαιτούμενες μελέτες», 
συμπλήρωσε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Μιχαηλίδης.

«Στο δεύτερο έργο διευ-
θέτησης των ομβρίων, η 
εργολαβία παραιτήθηκε, 
οπότε αποφασίσαμε να 
προχωρήσουμε και να 

καλέσουμε τον δεύτερο 
κατά σειρά μειοδότη για 
να προχωρήσουμε…»

 «Δυστυχώς, τα δυο μεγάλα 
έργα που αφορούν την δι-
ευθέτηση των ομβρίων, από 
αστοχία μελέτης έπρεπε να 
γίνει αναθεωρητικός πίνα-
κας, ώστε να μην υπάρξει 
περίπτωση να θρυμματιστεί 
η δεξαμενή από την πίεση 
των υπογείων υδάτων. Έτσι 
αναθεωρήσαμε, κάναμε 
αυτό που ορίζει ο νόμος και 
πήραμε έγκριση, προκειμέ-
νου να προχωρήσουμε. Στο 
δεύτερο έργο η εργολαβία 
παραιτήθηκε, οπότε απο-
φασίσαμε να προχωρή-
σουμε και να καλέσουμε 
τον δεύτερο κατά σειρά 
μειοδότη για να προχωρή-
σουμε. Τροποποιήσαμε το 
πάνω μέρος του έργου, τον 
εξωραϊσμό δηλαδή, αφού 
με τίποτα δεν θα δεχόμα-
σταν να καταργηθεί η ση-
μερινή νησίδα και φυσικά 
να κυριαρχήσει το πράσινο 
μέσα στη νησίδα, ώστε να 
μην έχουμε εκεί έναν δρό-
μο 1 χλμ., με υψηλές θερ-
μοκρασίες το καλοκαίρι και 
τα βράδια να γίνονται εκεί 
«αγώνες δρόμου» με διά-
φορα μηχανοκίνητα μέσα. 
Σύντομα θα προχωρήσει η 
κατασκευή κι αυτού του έρ-
γου. Αυτό με τα όσα παρα-
λάβαμε, πως τα τρέξαμε και 
που προχωρήσαμε», τόνισε 
ακόμη ο δήμαρχος Νέστου.

«Ο Δήμος Νέστου στο 
κομμάτι της οδικής 
ασφάλειας ήταν ο μόνος 
που πήρε 2,8 εκ. ευρώ…»

 «Από τη μεριά μας, η διοί-
κησή μας έχει φέρει έργα 
30 εκ. ευρώ μόνο για τον 
Δήμο, άλλα 15 εκ. ευρώ 
για την Δ.Ε.Υ.Α.Ν., ενώ 
εντός του έτους αναμένο-
νται οι εντάξεις ακόμη 20 
εκ. ευρώ για έργα, τα οποία 
έχουν υποβληθεί και ανα-
μένεται γι’ αυτά θετική εξέ-
λιξη. Αξίζει να αναφέρω ότι 
ο Δήμος Νέστου είναι ένας 
από αυτούς που στο κομ-
μάτι της οδικής ασφάλειας 
ήταν ο μόνος που πήρε 2,8 
εκ. ευρώ. Έχουμε δημο-
πρατήσει το έργο για την 
κατασκευή 30 χλμ. ασφάλ-
του στη Χρυσούπολη, ενώ 
θα γίνουν επίσης 40 υπε-
ρυψωμένες διαβάσεις για 
την αποτροπή ταχύτητας 

με ιδιαίτερο φωτισμό. Προ-
βλέπονται δε πέντε κυκλι-
κοί «έξυπνοι κόμβοι». Όλο 
αυτό το κομμάτι περιλαμ-
βάνει χρηματοδότηση με 
δρόμους προτεραιότητας, 
σήματα σε όλους τους κε-
ντρικούς δρόμους για να 
μην έχουμε ζητήματα οδι-
κής ασφάλειας», σημείωσε 
για τις παρεμβάσεις της δι-
κής του διοίκησης ο δήμαρ-
χος Νέστου.

Έχει χρηματοδοτηθεί με 
5 εκ. ευρώ για την βιο-
κλιματική αναβάθμιση 
δυο πλατειών (Προαστί-
ου και Εργατικών Κα-
τοικιών) – Στο έργο της 
αγροτικής οδοποιίας, με 
6 εκ. ευρώ θα ασφαλτο-
στρωθούν 90 χλμ.

Παράλληλα, όπως τόνισε, ο 
Δήμος Νέστου έχει χρημα-
τοδοτηθεί με 5 εκ. ευρώ για 
την βιοκλιματική αναβάθμι-
ση δυο πλατειών (Προαστί-
ου και Εργατικών Κατοικι-
ών), για την ανακατασκευή 
του 1ου δημοτικού διατη-
ρητέου σχολείου με 1,16 
εκ. ευρώ, την οδό Λευκάδος 
με 2 εκ. ευρώ, έργο που θα 
δώσει μια άλλη εικόνα της 
κυκλοφορίας περιμετρικά 
της πόλης. Επίσης, είπε ότι 
το παλιό Ειρηνοδικείο θα 
μετατραπεί σε Δημοτική Βι-
βλιοθήκη.

«Δημοπρατούμε το έργο της 
περιμετρικής με 600.000 
ευρώ, ενώ παράλληλα τρέ-
χει το έργο με 1,3 εκ. ευρώ 
όπου θα συμπληρώσουμε 
άλλες 600.000 ευρώ για 
την ανακαίνιση του αθλη-
τικού κέντρου, παραδίδο-
ντας ένα κόσμημα. Προ-
χωρά επίσης η ενεργειακή 
αναβάθμιση των σχολικών 
μονάδων του Δήμου μας 
από την αξιοποίηση ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας. 
Έχουμε επίσης το έργο της 
αγροτικής οδοποιίας, όπου 
με 6 εκ. ευρώ θα ασφαλ-
τοστρώσουμε περίπου 90 
χλμ.», δήλωσε ακόμη ο 
Σάββας Μιχαηλίδης.

«Έχουμε προμηθευτεί μια 
πρότυπη κινητή ιατρική 
μονάδα, εξοπλισμένη με 
σύγχρονα μηχανήματα 
κι όλα αυτά που απαι-
τούνται για προληπτική 
ιατρική, ενώ περιμένου-
με την παραλαβή ενός 

νέου ασθενοφόρου που 
ο Δήμος μας θα χρησι-
μοποιήσει άμεσα για τα 
εξιτήρια των ασθενών 
συνδημοτών μας…»

 Όσον αφορά τέλος τον 
τομέα της Υγείας, του 
αθλητισμού και Πράσινου 
Ταμείου, ο δήμαρχος Νέ-
στου επισήμανε: «Έχουμε 
προμηθευτεί μια πρότυπη 
κινητή ιατρική μονάδα, εξο-
πλισμένη με σύγχρονα μη-
χανήματα κι όλα αυτά που 
απαιτούνται για προλη-
πτική ιατρική, ενώ περιμέ-
νουμε την παραλαβή ενός 
νέου ασθενοφόρου που ο 
Δήμος μας θα χρησιμοποι-
ήσει άμεσα για τα εξιτήρια 
των ασθενών δημοτών μας 
από τα μεγάλα νοσοκομεία, 
χωρίς να κοστίζει τίποτα 
στους δημότες μας. Παράλ-
ληλα, παρακολουθούμε την 
εξέλιξη του μεγάλου έργου 
του ανοιχτού κολυμβητη-
ρίου από τη γεωθερμία. 
Όπως αναφέρει το ΥΠ.ΕΣ. 
όλα τα έργα του προγράμ-
ματος «Α. Τρίτσης», δεν 
αποτελούν δανειακή σύμ-
βαση με τη μορφή της δέ-
σμευσης των πόρων ή του 
κινδύνου να πληρωθούν 
χρήματα σε οποιαδήποτε 
περίπτωση από Δήμους ή 
Περιφέρειες. Ξεκαθαρίζει 
το έγγραφο ότι οι αποφά-
σεις που παίρνονται για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση 
αφορούν και παίρνονται 
από την Οικονομική Επι-
τροπή κι όχι το δημοτικό 
συμβούλιο, με εγγυητή 
το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του υπουρ-
γείου, άρα δεν υπάρχει 
ανησυχία για όλα αυτά τα 
έργα. Προχωράμε κι έχου-
με αρκετά χρήματα από το 
Πράσινο Ταμείο και είμαστε 
πανέτοιμοι για εξωραϊσμό 
πεζοδρομίων με υπογείωση 
δικτύων, σε συνεργασία με 
τη ΔΕΗ. Όταν βελτιωθεί ο 
καιρός θα έχουμε τη δυνα-
τότητα για ένα μεγάλο και 
σημαντικό έργο. Η ΔΕΗ θα 
βάλει το τεχνικό μέρος και 
εμείς την ευθύνη εξωραϊ-
σμού των πεζοδρομίων με 
πλάκες, με δενδροφυτεύ-
σεις και φωτισμό».

Από:
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ



info@enachannel.gr6 ΑΝΑΛΥΤΗΣΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

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*

Παγκόσμια Ημέρα του Νερού η 22α Μαρτίου
Το Νερό στην Καβάλα και η ..ιστορία του

Αφορμή αυτού του ιστορι-
κού σημειώματος είναι η 
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 
που εορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 22 Μαρτίου, μια μέρα 
που επισημαίνει τη σημα-
ντικότητα αυτού του πο-
λύτιμου αγαθού. Η ημέρα 
αυτή έχει καθιερωθεί από 
τον ΟΗΕ εδώ και τριάντα 
χρόνια ως μία ευκαιρία για 
ευαισθητοποίηση και ανά-
ληψη δράσης για θέματα 
σχετιζόμενα με το νερό.
Στόχος η ενημέρωση του 
κοινού για την ανάγκη δι-
αφύλαξης του πολύτιμου 
αυτού φυσικού πόρου και 
κοινωνικού αγαθού.
Το νερό έχει τεράστια και 
πολυδιάστατη αξία για τα 
νοικοκυριά, τη διατροφή, 
την κουλτούρα, την εκ-
παίδευση, την οικονομική 
δραστηριότητα του αν-
θρώπου και για την ακε-

ραιότητα του φυσικού πε-
ριβάλλοντος – αξία πέραν 
της τιμής του. Αν παρα-
βλέψουμε αυτή την πολυ-
διάστατη αξία διατρέχουμε 
τον κίνδυνο της κακοδια-
χείρισης αυτού του ανα-
ντικατάστατου φυσικού 
πόρου, ο οποίος δεν είναι 

ανεξάντλητος.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών ορίζει ρητά  ότι 
όλοι οι άνθρωποι πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε πό-
σιμο νερό και εγκαταστά-
σεις αποχέτευσης. 

Είναι πραγματικά πολυδιά-
στατη η  αξία του νερού 
και καθήκον όλων μας, η 
διαφύλαξη αυτού του κρί-
σιμου φυσικού πόρου για 
όλους.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑ-
ΛΑ
Το Νερό είναι  πηγή ζωής 
και έχει την ξεχωριστή 
ιστορική του  διαδρομή  
στην Καβάλα. Πριν 13 χρό-
νια συμμετείχα στην  εκδή-
λωση του Δήμου Καβάλας 
και της ΔΕΥΑΚ ήταν η 22α 
Μαρτίου 2010. Στην Δη-

μοτική Βιβλιοθήκη μαζί 
με τον αείμνηστο Νικό-
λαο Ρουδομέτωφ και τον 
διευθυντή των τεχνικών 
υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ  κ. 
Άγγελο Λογγάρη μιλήσαμε 
για την ιστορική διαδρομή 
του Νερού στην Καβάλα 
και την σημασία του στην 

ανάπτυξη της πόλης.

Από τα βυζαντινά χρόνια 
ξεκίνησε την εξιστόρηση 
του ο αείμνηστος Ν. Ρου-
δομέτωφ με την κατα-
σκευή των Καμαρών και 
γλαφυρές αφηγήσεις με 
όσα γινόταν μπροστά στις 
ελάχιστες βρύσες και στα 
καϊνάκια κι έφτασε μέχρι 
μετά την Βουλγαρική κα-
τοχή. Μάλιστα ο αείμνη-
στος Ν. Ρουδομέτωφ ανα-
φέρθηκε σε ένα ιστορικό 
γεγονός με πρωταγωνιστή 
τον πατέρα του εκείνη την 
περίοδο. Ένα πρωί Βουλ-
γάρικη περίπολος πήρε τον 
Βίκτωρα Ρουδομέτωφ από 
το σπίτι του με βίαιο τρό-
πο και για 10 μέρες όλοι 
τον είχαν χαμένο. Ξαφνι-
κά ένα πρωί εμφανίστη-
κε ταλαιπωρημένος αλλά 
ζωντανός και λύθηκε το 
μυστήριο της εξαφάνισής 
του. Ο Βίκτωρ Ρουδομέ-
τωφ ως μηχανικός είχε 
σχεδιάσει μεγάλα τμήματα 
του δικτύου υδροδότησης 
της Καβάλας και οι Βούλ-
γαροι τον είχαν «απαγάγει» 
για να διορθώσει μια ζημιά 
του δικτύου.

Στην συνέχεια τόσο ο κ. 
Λογγάρης όσο και γράφων 
το κείμενο αυτό, μιλήσαμε  
για τον κύκλο του νερού 
στην γη της Καβάλας από 
το 1920 έως το 1970, ενώ 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε 
και η παρουσίαση φωτο-
γραφιών από την ιστορική 
διαδρομή του νερού και 
των ανθρώπων του στην 
Καβάλα.

Η αναδρομή μας στην 
ιστορία του νερού .. στην 
Καβάλα  ξεκινά κάτι πε-
ρισσότερο από 100 χρό-
νια πριν. Η μεγάλη αγωνία 
των κατοίκων της Καβά-
λας και ειδικά των προ-
σφύγων από το 1922 και 
μετά, ήταν ή έλλειψη του 
νερού. Στα δύσκολα εκείνα 
χρόνια της εγκατάστασης 
των προσφύγων, το νερό 
έφτανε στην παλιά πόλη 
μέρα παρά μέρα και μόνο 
για λίγες ώρες και οι κοι-
νόχρηστες βρύσες γίνο-
νταν “θέατρο ομηρικών” 
καυγάδων για το σπάνιο 
αγαθό. Τα παραπήγματα 
που στέγαζαν αρχικά τους 
πρόσφυγες δεν μπορού-
σαν να  έχουν πρόσβαση 

στο υποτυπώδες δίκτυο , 
άλλωστε οι ανάγκες πολ-
λαπλασιάστηκαν .

Η ιστορία της ύδρευσης 
είναι συνυφασμένη με την 
ιστορία της σύγχρονης 
Καβάλας. Το εμβληματικό 
έργο τοπόσημο της πόλης 
είναι οι Καμάρες και ο τρό-
πος με τον οποίο υδρεύ-
ονταν η άνυδρη συνοικία 
της Παναγίας, στην Καβά-
λα των προηγούμενων αι-
ώνων. Με το … “άνοιγμα” 
της πόλης δημιουργήθηκε 
η ανάγκη υδροδότησης 
των νέων περιοχών. Το 
νερό από την “μάνα του 
νερού” στα τρία Καραγά-
τσια δεν έφθανε για όλους 
. Ανοίχθηκαν πηγάδια στο 
Περιγιάλι (Καρά – Ορμάν) 
αλλά και αξιοποιήθηκαν 
και κάποια που υπήρχαν 
στο Κιουτσούκ Ορμάν (πε-
ριοχή Ραψάνης). Το καθα-
ρό και άφθονο νερό ήρθε 
όμως από τις γεωτρήσεις 
των πηγών Αμισιανών . 

Τότε δημιουργήθηκε και 
το Ταμείον Υδρεύσεως και 
Εξυγιάνσεως Καβάλας. 
Η διαχείριση του νερού, 
των δικτύων, της τιμής 
του ήταν μια.. δύσκολη 
υπόθεση. Η Νομαρχία είχε 
την ευθύνη της λειτουρ-
γίας του, των έργων του 
αλλά και της χρηματοδό-
τησης του. Εύλογες και οι 
“κόντρες” με τις εκάστοτε 
προπολεμικές Δημοτικές 
αρχές. Δήμος και “Ταμείον” 
αλληλεπικαλύπτονταν σε 
..αρμοδιότητες και ευθύνες 
και μόνιμα το πρόβλημα 
ήταν ένα.. η Καβάλα στε-
ρούνταν ..νερού. Όμως οι 
πρόγονοι μας, σοφά πράτ-
τοντας, θεωρούσαν ότι η 
διανομή του νερού είναι 
υπόθεση κρατική και αργό-
τερα δημοτική.. είχαν επί-
γνωση των ευθυνών τους, 
δεν αναζητούσαν εύκολες 
λύσης και δεν εκχωρούσαν 
σε .. άλλους τις ζωές των 
πολιτών από όπου προ-
έρχονταν και οι ίδιοι και 
βρίσκονταν σε θέσεις από 
αυτούς.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ..ΚΑΤΟΧΗ
Μετά την κατοχή και τον 
εμφύλιο “..η ζωή τραβά 
μπροστά” και η διαχείριση 
του νερού είναι αποκλει-
στική ευθύνη πιά του Δή-
μου Καβάλας. Το “Ταμείον” 
παύει να υπάρχει .Τότε 
δημιουργείται και ο Σύλ-
λογος Υπαλλήλων Υπηρε-
σίας Υδρεύσεως Δήμου 
Καβάλας. Όπως κάθε συν-
δικαλιστικό σωματείο έτσι 
και αυτό διεκδικεί καλύ-
τερες συνθήκες εργασίες 
και αμοιβές. Απέναντι του 
ο εκάστοτε Δήμαρχος και 
Δημοτική αρχή . Τα χρόνια 
κυλούσαν με έργα που γί-
νονταν στο κέντρο και τις 
συνοικίες της πόλης , με 
νέα δίκτυα αλλά και με μό-
νιμο βραχνά την επάρκεια 
του νερού. Μελέτες επί με-
λετών και τελικά το 1969 

ξεκινά το μεγάλο έργο της 
υδρεύσεως της πόλης από 
τα νερά των πηγών της 
Βοϊράνης στο Κεφαλάρι 
Δράμας.  Έργο κολοσσιαίο 
για την εποχή, όπως και η 
μεταφορά του νερού από 
το Αντλιοστάσιο των Αμι-
σιανών στις Δεξαμενές της 
πόλης. Έργο του Δημάρ-
χου Ευάγγελου Ευαγγελί-
ου . Από το 1972 η Καβάλα 
έχει άφθονο και ποιοτικό 
νερό. Τα «μαλλιοτραβήγ-

ματα» στις κοινόχρηστες 
βρύσες πήραν τέλος όπως 
και τα ντεπόζιτα και τα 
“μουσλούκια” στα σπίτια 
των Καβαλιωτών. Κάπως 
έτσι τελειώνει και η ιστορία 
της Υπηρεσίας Υδρεύσεως 
του Δήμου Καβάλας αφού 
στις 25 Νοεμβρίου 1980 
το Δημοτικό Συμβούλιο 
Καβάλας αποφάσισε να 
ιδρυθεί στην Καβάλα Δη-
μοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης (ήταν 
η 474 απόφαση). Λίγους 
μήνες νωρίτερα η πολι-
τεία είχε ψηφίσει τον Νόμο 
1069 /1980 και έδινε την 
δυνατότητα στην τοπική 
αυτοδιοίκηση να δημιουρ-
γήσει επιχειρήσεις για την 
διαχείριση των υδάτων και 
των λυμάτων.

 Τον Μάρτιο του 1981 με 
νέα απόφαση του το Δημο-

τικό Συμβούλιο , συμπλή-
ρωσε αυτή που πήρε τον 
Νοέμβριο  για την ίδρυση 
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Τον Ιούλιο 
του 1981 ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών Ιωάννης Κε-
φαλογιάννης συντάσσει 
το Προεδρικό διάταγμα το 
οποίο υπογράφει ο τότε 
Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής  και δημοσιεύεται 
στο Φύλλο της Εφημερί-
δας της Κυβέρνησης την 

31η Ιουλίου 1981.

Στις φωτογραφίες μας: 
Εκδήλωση στην Δημοτική 
Βιβλιοθήκη το 2010 από 
αριστερά Κ. Παπακοσμάς, 
Ν. Ρουδομέτωφ, Α. Λογκά-
ρης.

Εργαζόμενοι στην ύδρευ-
ση της πόλης πριν 60 χρό-
νια. Οι εγκαταστάσεις στα 
Αμισιανά στην δεκαετία 
του 1960. Ο δρόμος του 
Νερού στα υψώματα πέριξ 
της πόλης. Εμβληματικό 
έργο οι Καμάρες, χαρακτη-
ριστικό μνημείο της πόλης.

*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπα-
κοσμάς καταγράφει τη νεό-
τερη ιστορία της πόλη
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Με κοινή απόφαση των 
αναπληρωτών υπουρ-
γών εσωτερικών και οι-
κονομικών, εντάχθηκε 
το έργο του Δήμου Θά-
σου: «Βελτίωση οδικής 
ασφάλειας Δήμου Θά-
σου», με ποσό χρημα-

τοδότησης (με Φ.Π.Α.) 
1.109.579,71 ευρώ, στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης 
«Πρόγραμμα βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας», του 
έργου «Πρόγραμμα βελ-
τίωσης οδικής ασφάλει-
ας στο εθνικό και επαρ-

χιακό οδικό δίκτυο», 
του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, το 
οποίο χρηματοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Το έργο αφορά στην ανα-

βάθμιση της οδικής ασφά-
λειας και οι παρεμβάσεις 
θα γίνουν στα ακόλουθα 
τμήματα:
α) οδός που διέρχεται από 
την δυτική πλευρά του νέου 
Δημαρχείου στον Λιμένα 
και συνδέει την Ε.Ο. 69 με 

την οδό Δημητριάδου, με 
την κατασκευή πεζοδρομί-
ων και την βελτίωση του 
οδοστρώματός της,

β) οδός στον οικισμό του 
Λιμένα που είναι παράλλη-
λη στην προαναφερθείσα 
οδό, στα δυτικά αυτής, με 
την κατασκευή πεζοδρομί-
ων και την βελτίωση του 
οδοστρώματος,

γ) οδός που εκκινεί από το 
camping Πρίνου και φτά-
νει μέχρι το ξενοδοχείο Ilio 
Mare Beach, με την κατα-
σκευή πεζοδρομίων, τοπική 
ασφαλτόστρωση και ανα-
κατασκευή τμημάτων των 
υφιστάμενων πεζοδρομίων, 
από το camping προς το λι-
μάνι Σκάλας Πρίνου,

δ) οδός που βρίσκεται στην 
περιοχή «Δαίμονας», του 
οικισμού Λιμεναρίων, με 
την κατασκευή πεζοδρομί-
ων,

ε) οδοί που ανήκουν στους 

οικισμούς Λιμένα, Σκάλα 
Ραχωνίου, Ραχώνι, Πρίνος, 
Καζαβίτι, Σκάλα Καλλι-
ράχης, Καλλιράχη, Σκάλα 
Σωτήρος, Σωτήρας, Σκάλα 
Μαριών, Μαριές, Λιμενά-
ρια, Κάστρο, Ποτός, Θεο-
λόγος, Σκάλα Ποταμιάς, 
Σκάλα Παναγίας, με την το-
ποθέτηση κατακόρυφης και 
οριζόντιας σήμανσης.

Ο δήμαρχος Θάσου, Ελευ-
θέριος Κυριακίδης, δήλω-
σε: «Μία ακόμα προσπάθεια 
μας έχει αποτέλεσμα. Ένας 
ακόμα στόχος μας, γίνεται 
πραγματικότητα. Ευχαρι-
στώ την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου για την άψογη 
συνεργασία, σε συνθήκες 
υποστελέχωσης, αλλά και 
την συνεχή και αδιάκοπη 
παρακολούθηση όλων των 
προτάσεων χρηματοδότη-
σης προς όφελος της κοι-
νωνίας μας. Συνεχίζουμε 
με σχέδιο και πρόγραμμα, 
για μία Θάσο καλύτερη για 
όλους μας».

Εγκρίθηκαν παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας

Παρασκευή 10-03-2023, 
ο Δήμος της Θάσου πα-
ρέλαβε ένα (1) καινούργιο 
όχημα πολλαπλών χρήσε-
ων και παρελκομένων, συ-
νολική δαπάνης 160.580€ 
με ΦΠΑ.

Ειδικότερα πρόκειται για 
την παραλαβή:

α) Ενός ειδικού φορτηγού 
οχήματος το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να φέρει στην 
καρότσα του αποσπώμενες 
υπερκατασκευές για διά-
φορες χρήσεις.

β) Μίας υπερκατασκευής 
απολύμανσης και πλύσης.

γ) Μίας λεπίδας αποχιονι-
σμού.

Το ανωτέρω όχημα θα χρη-
σιμοποιηθεί για διάφορες 

ανάγκες του Δήμου Θάσου 
και τις ανάγκες της Πολι-
τικής Προστασίας, ενώ το 
όχημα έχει τη δυνατότητα 
να φέρει μελλοντικά και 
άλλες αποσπώμενες υπερ-
κατασκευές για διάφορες 
χρήσεις όπως πυρόσβεση, 
χλοοκοπή, αλατοδιανομή, 
κ.λπ.

Η προμήθεια χρηματοδο-
τείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», 
Προτεραιότητα 4 του Τοπι-
κού Προγράμματος Πολυ-
ταμειακού CLLD/LEADER 
ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις 
δημοσίου χαρακτήρα].

Σχετικά ο Δήμαρχος Θά-
σου κ. Ελευθέριος Κυ-
ριακίδης δήλωσε:

«Ενισχύουμε σταθερά και 

με συνέπεια τον στόλο των 
οχημάτων και των μηχανη-
μάτων του Δήμου.

Το μηχάνημα που παραλά-
βαμε σήμερα αποτελεί ένα 
πολύ χρήσιμο πολυεργα-
λείο που θα προστεθεί στον 
ανανεωμένο στόλο του Δή-
μου.

Θα συνεισφέρει στην αντι-
μετώπιση πολλών και δι-

αφορετικών αναγκών του 
Δήμου με στόχο την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των 
κατοίκων του τόπου μας 
και την αποτελεσματικότε-
ρη αντιμετώπιση εκτάκτων 
συνθηκών».

Γραφείο Δημάρχου

Από:
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Ένα καινούργιο όχημα πολλαπλών χρήσεων στον Δήμο Θάσου
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Η δημοσκόπηση της 
Metron Analysis που 
παρουσιάστηκε στο κε-
ντρικό δελτίο ειδήσεων 
«Mega Γεγονότα» δίνει 
στην πρόθεση ψήφου 

μόλις 26,3% στη ΝΔ 
αλλά και 20,5% στον 
ΣΥΡΙΖΑ

Επιβεβαιώνεται η σημαντι-
κή πτώση στα ποσοστά της 

κυβέρνησης, μετά το δυ-
στύχημα στα Τέμπη, σε νέα 
δημοσκόπηση.

Η δημοσκόπηση της 
Metron Analysis που πα-

ρουσιάστηκε από τον Στρά-
το Φαναρά, στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων «Mega Γε-
γονότα», με τη Ράνια Τζίμα 
και τον Γιάννη Πρετεντέρη, 
έγινε μεταξύ 7 και 13 Μαρ-

τίου σε 1.201 άτομα, και 
περιλαμβάνει προφανώς 
και την οργή του κόσμου 
για την τραγωδία με τους 
57 νεκρούς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη 
δημοσκόπηση αυτή, η Νέα 
Δημοκρατία λαμβάνει πο-
σοστό 26,3%, χάνοντας 
περίπου 4 μονάδες σε σύ-
γκριση με την έρευνα του 
Φεβρουαρίου (ήταν στο 
30,2%). Είναι η πρώτη 
φορά εδώ και καιρό που το 
κυβερνών κόμμα εμφανίζει 
τόσο χαμηλά ποσοστά, κα-
θώς φαίνεται ότι «πληρώ-
νει» τα όσα έγιναν και οδή-
γησαν στη σύγκρουση των 
τρένων στα Τέμπη.

Η ίδια έρευνα, ωστόσο, 
έρχεται να δείξει και την 
αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να 
καρπωθεί αυτές τις απώ-
λειες της ΝΔ. Το αντίθετο, 
μάλιστα, χάνει και αυτό 
μονάδες σε μια προφανή 
απαξίωση των κομμάτων 
που κυβέρνησαν τα προη-
γούμενα χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ 

παίρνει ποσοστό 20,5%, 
από 22,5% τον Φεβρουά-
ριο, χάνει δηλαδή 2 ποσο-
στιαίες μονάδες.

Η διαφορά των δύο βρί-
σκεται στις 5,8 μονάδες.

Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ 
με 9,2%, από 10% στην πε-
ρασμένη έρευνα, επομένως 
και το τρίτο κόμμα χάνει 
ποσοστά, σε μια έκφραση 
αποδοκιμασίας γενικότερα 
του πολιτικού συστήματος.

Βλέπουμε ότι τα δύο πρώ-
τα κόμματα δεν φτάνουν το 
50%, προφανώς διότι ενι-
σχύεται η ψήφος διαμαρτυ-
ρίας και οι αναποφάσιστοι.

Το ΚΚΕ με 5,9% και στα-
θερά ποσοστά, ακολουθεί 
στην έρευνα ενώ στο 4%, 
από 2,9% πριν από ένα 
μήνα, βρίσκεται η Ελλη-
νική Λύση του Κυριάκου 
Βελόπουλου. Αυξημένα πο-
σοστά και για το ΜέΡΑ25 
του Γιάνη Βαρουφάκη, στο 
3,5% από 2,9%.

Δημοσκόπηση  
Στις 5,8 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ

Ο Πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης 
προήδρευσε σύσκεψης 
που πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μαξίμου με 
τους εκπροσώπους του 
ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και της 
Hellenic Train με αντι-
κείμενο την επανεκκίνη-
ση των σιδηροδρόμων.

Στη διάρκεια της σύσκεψης 
συζητήθηκε το χρονοδιά-
γραμμα επανεκκίνησης με 
πρόσθετα μέτρα ασφάλει-
ας, η αυστηρή τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος για 
την υλοποίηση της σύμ-
βασης σηματοδότησης και 
τηλεδιοίκησης, η ενδελεχής 
επιθεώρηση των υποδομών 
και η ενίσχυση του ΟΣΕ και 
της ΕΡΓΟΣΕ με προσωπι-
κό. Σχετικές ανακοινώσεις 
θα γίνουν σήμερα, Τρίτη το 
απόγευμα, από τον Υπουρ-
γό Επικρατείας, αρμόδιο 
και για Θέματα Υποδομών 
και Μεταφορών Γιώργο Γε-
ραπετρίτη.

Κατά την έναρξη της σύ-

σκεψης ο Πρωθυπουργός 
δήλωσε:

«Καλημέρα σας, κατ’ αρχάς 
να σας ευχηθώ καλή δύνα-
μη στη δύσκολη αποστολή 
την οποία αναλαμβάνετε 
ως καινούριοι Πρόεδροι και 
Διευθύνοντες Σύμβουλοι 
της ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ.

Ήθελα να συναντηθούμε 
σήμερα, μαζί και με τους 
εκπροσώπους της Hellenic 
Train, για να δηλώσω με 
τον πιο κατηγορηματικό 
τρόπο ότι η ανάταξη των σι-
δηροδρόμων μας δεν απο-
τελεί απλά ένα καθολικό 
αίτημα της ελληνικής κοι-
νωνίας, αλλά αποτελεί πια 
κι ένα προσωπικό δικό μου 
στοίχημα και αυτό άλλωστε 
είναι και το περιεχόμενο 
της ανάληψης της πολιτι-
κής ευθύνης από πλευράς 
μου. Είναι μία αναγνώριση 
διαχρονικών παθογενειών 
που οδήγησαν σε αυτό το 
ατύχημα, είναι όμως και η 
άρνηση της συνθηκολό-
γησης με τις αιτίες που το 

προκάλεσαν. Και με αυτές 
τις αιτίες έχουμε κηρύξει 
όλοι πόλεμο και τον πό-
λεμο αυτόν πρέπει να τον 
κερδίσουμε.

Ο σκοπός μου είναι να σας 
ενθαρρύνω στη δύσκολη 
αποστολή την οποία έχετε 
μπροστά σας. Παραλαμ-
βάνετε δύο πληγωμένους 
Οργανισμούς, ας μην κο-
ροϊδευόμαστε, οι οποίοι 
πρέπει να σταθούν στα πό-
δια τους. Και όπως έχουμε 
πει και μαζί με τον Υπουρ-
γό και όπως αναμένω να 
ανακοινώσετε σήμερα, η 
πρώτη προτεραιότητα είναι 
ένα ασφαλές -το τονίζω 
το ασφαλές- σχέδιο άμε-
σης επαναλειτουργίας των 
σιδηροδρόμων μας, ενδε-
χομένως όπως μας υπο-
δείξετε με ένα περιορισμέ-
νο συγκοινωνιακό φορτίο, 
αλλά με όσο το δυνατόν 
περισσότερες πρόσθετες 
δικλείδες προστασίας και 
ασφάλειας των επιβατών, 
αλλά και όσων εργάζονται 
στα τρένα μας.

Και φυσικά, η δεύτερη κα-
θοριστική προτεραιότητα 
που αφορά πρωτίστως την 
ΕΡΓΟΣΕ αλλά και τον ΟΣΕ 
με τον οποίο πρέπει να 
συνεργαστούμε, αλλά και 
την Hellenic Train, είναι η 
επιτάχυνση πια της ολο-
κληρωμένης εγκατάστασης 
του συστήματος τηλεδιοί-
κησης στον κεντρικό άξονα 
της χώρας.

Πιστεύω ότι είναι και δικό 
σας χρέος να ανυψώσετε 
το ηθικό των εργαζομένων 
και πιστεύω ότι και αυτοί 
οφείλουν να γίνουν η όψη 
του νέου ανανεωμένου 
προσώπου των τρένων 
μας. Ακούσαμε διαλόγους 
που προκαλούν και οργή 
και ντροπή. Αρνούμαι προ-
σωπικά να πιστέψω ότι 
αποτελούν τον κανόνα, 
όμως και ως εξαιρέσεις δυ-
στυχώς κόστισαν ζωές και 
γι’ αυτό καμία τέτοια συ-
μπεριφορά πια δεν μπορεί 
να είναι ανεκτή.

Και πιστεύω επίσης ότι σύ-
ντομα το πόρισμα της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων, 
αλλά και η τεχνική βοήθεια 
που έχουμε ζητήσει από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπο-
ρούν να μας επιτρέψουν να 
χαράξουμε ένα μεσοπρό-
θεσμο και μακροπρόθεσμο 
σχέδιο για τους σιδηρο-
δρόμους πια του 2030.

Έχουμε πολλή δουλειά να 
κάνουμε. Πιστεύω ότι έχου-
με τεχνογνωσία. Θα βρού-
με και πρόσθετη τεχνογνω-
σία από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Θα εξασφαλίσουμε 
τους πόρους εκείνους οι 
οποίοι είναι απαραίτητοι 
για να μπορούμε ως χώρα 
να έχουμε τα τρένα που 
μας αξίζουν. Και να τονίσω 
στο σημείο αυτό, ότι έχει 
πάρα πολύ μεγάλη σημα-
σία για εμένα τα τρένα και 
οι γραμμές που έχουμε, 
να εξασφαλίσουμε ότι θα 
λειτουργούν με απόλυτη 
ασφάλεια πριν συζητήσου-
με για μελλοντικές επεκτά-
σεις των τρένων μας. Νομί-
ζω ότι αυτό πρέπει να είναι 
το κύριο μέλημα. Όπως βέ-
βαια να εξασφαλίσουμε ότι 
ο ΟΣΕ θα έχει μια σταθερή 
χρηματοδότηση, προκειμέ-
νου να μπορεί να συντη-
ρεί τις γραμμές του με τον 
τρόπο που απαιτείται για 
το δικό μας σιδηροδρομικό 
δίκτυο.

Τέλος, θέλω να γνωρίζετε 
ότι δεν πρόκειται να αντι-
μετωπίσω το θέμα αυτό 
ως πεδίο κομματικής αντι-
παράθεσης. Ο αντίπαλός 
μας και εδώ, είναι το βαθύ 
κράτος του αναχρονισμού, 
το οποίο δυστυχώς στους 
σιδηροδρόμους μας έχει 
εκδηλωθεί με μεγαλύτερη 
ένταση ενδεχομένως απ’ 
ό,τι σε άλλους τομείς της 

δημόσιας διοίκησης. Πρέ-
πει να καταπολεμήσουμε 
τις νησίδες εκείνες που 
αντιστέκονται στον εκσυγ-
χρονισμό. Πρέπει να κατα-
πολεμήσουμε –και το λέω 
ευθέως– και το δικό μας 
κακό εαυτό.

Χρειαζόμαστε τη συνεργα-
σία και την συμπαράταξη 
όλων. Ξέρετε πολύ καλά ότι 
και ο Υπουργός Επικρατεί-
ας, ο οποίος έχει αναλάβει 
τα καθήκοντα με πρώτιστη 
και κύρια αποστολή την 
ανάταξη των σιδηροδρό-
μων μας, αλλά και εγώ, 
θα είμαστε δίπλα σας. Δεν 
έχουμε πολύ χρόνο στη δι-
άθεσή μας και νομίζω ότι 
πρέπει όλοι να υπερβάλ-
λουμε τους εαυτούς μας, 
ώστε να μπορούμε να πετύ-
χουμε τον στόχο τον οποίο 
έχουμε θέσει».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν 
οι Πρόεδροι και Διευθύνο-
ντες Σύμβουλοι του ΟΣΕ 
Παναγιώτης Τερεζάκης και 
της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Πα-
ληός και ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Hellenic Train 
Maurizio Capotorto.

Από την πλευρά της Κυ-
βέρνησης έλαβαν μέρος, 
ο Υπουργός Επικρατείας, 
αρμόδιος και για Θέματα 
Υποδομών και Μεταφο-
ρών Γιώργος Γεραπετρίτης, 
o Υπουργός Επικρατείας 
Άκης Σκέρτσος, ο Υφυ-
πουργός παρά τω Πρωθυ-
πουργώ Γιάννης Μπρατά-
κος, ο Υφυπουργός παρά 
τω Πρωθυπουργώ και Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος 
Γιάννης Οικονόμου και ο 
Διευθυντής του Γραφείου 
Τύπου του Πρωθυπουργού 
Δημήτρης Τσιόδρας.

protothema.gr

Μητσοτάκης 
Προσωπικό μου στοίχημα η ανάταξη των σιδηροδρόμων
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Κατώτατος μισθός στα 780 ευρώ  
Τα επιδόματα που αυξάνονται – Τι αλλάζει για εργαζόμενους 
και ανέργους

Μέσα στην άνοιξη αναμέ-
νεται να ανοίξουν τα νέα 
«εξοικονομώ», δηλαδή το 
πολυαναμενόμενο πρό-
γραμμα για τα νοικοκυριά, 
το πρόγραμμα για τους 
νέους καθώς και το «Εξοι-
κονομώ-Επιχειρώ» για τις 
επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, ο δεύτερος κύκλος του 
Εξοικονομώ για τα νοικο-
κυριά αναμένεται να ξεκι-
νήσει μέχρι τον Μάιο ενώ ο 
προϋπολογισμός εκτιμάται 
ότι θα κυμανθεί περίπου 
στα 300 εκατ. ευρώ.

Κριτήριο υπαγωγής στη 
δράση θα είναι, σύμφωνα 
με όσα έχουν προαναγγελ-
θεί, οι βαθμοημέρες (ακραί-
ες καιρικές συνθήκες ανά 
περιοχή), ενώ στόχος είναι 
να ενισχυθούν τα νοικοκυ-
ριά με χαμηλό εισόδημα και 
οι παλαιότερες κατοικίες.

Όπως και στον προηγού-
μενο κύκλο (για τον οποίο 
τις επόμενες ημέρες ανα-
μένεται να διανεμηθούν 
προκαταβολές),αναμένεται 
να διατηρηθεί ο στόχος για 
εξοικονόμηση πρωτογε-
νούς ενέργειας πάνω από 
30% για κάθε κατοικία και 
για την άνοδο τριών ενερ-
γειακών κλάσεων μετά τις 
παρεμβάσεις του προγράμ-
ματος.

Σε τροχιά υλοποίησης 
μπαίνει το «Εξοικονομώ-
Επιχειρώ»

Στο αμέσως επόμενο δι-
άστημα αναμένεται η 
ενεργοποίηση του προ-

γράμματος «Εξοικονομώ – 
Επιχειρώ», ύψους 200 εκατ. 
ευρώ. Με την ολοκλήρωση 
της διαβούλευσης για τους 
τη λίστα με τους επιλέξι-
μους κωδικούς αριθμούς 
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) 
αναμένεται και η προκήρυ-
ξη του προγράμματος μέσω 
του οποίου επιδοτούνται οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
των κλάδων εμπορίου, 
υπηρεσιών και τουρισμού, 
προκειμένου να υλοποιή-
σουν επενδύσεις για την 
ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίων και εξοπλισμού.

Όπως είναι γνωστό, για 
τους κλάδους Εμπορίου 
και Υπηρεσιών ενισχύονται 
έργα συνολικού προϋπολο-
γισμού ύψους επένδυσης 
έως 100.000 ευρώ, ενώ 
για τον κλάδο του Τουρι-
σμού τα όρια προϋπολο-
γισμού ύψους επένδυσης 
είναι από 50.000 έως και 
500.000 ευρώ.

Την άνοιξη ξεκινά και το 

«Εξοικονομώ-Ανακαινί-
ζω για νέους»

Το πρόγραμμα «Εξοικο-
νομώ – Ανακαινίζω» με 
προϋπολογισμό 350 εκατ. 
ευρώ θα αρχίσει επίσης να 
τρέχει στο επόμενο διάστη-
μα. Προβλέπει επιδοτήσεις 
μέχρι 90% για παρεμβά-
σεις ενεργειακής αναβάθ-
μισης και 30% για εργασί-
ες ανακαίνισης. Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν φυσικά 
πρόσωπα 18 έως 39 ετών, 
δηλαδή άτομα που έχουν 
γεννηθεί από 01/01/1984 
έως και 31/12/2005 με 
εμπράγματο δικαίωμα σε 
επιλέξιμη κατοικία (μονο-
κατοικίες και μεμονωμένα 
διαμερίσματα που χρησι-
μοποιούνται ως κύρια κα-
τοικία).

Σε εξέλιξη το «Εξοικονο-
μώ-Αυτονομώ»

Σε εξέλιξη βρίσκεται και 
το «Εξοικονομώ-Αυτονο-
μώ»το οποίο πριν από λίγο 

καιρό έλαβε και παράταση 
μέχρι τις 31 Μαΐου για την 
προθεσμία υλοποίησης πα-
ρεμβάσεων από τους ωφε-
λούμενους. Σύμφωνα με 
τα μέχρι τώρα στοιχεία, η 
απορρόφηση του προγράμ-
ματος ύψους 794 εκατ. 
ευρώ φθάνει στο 50% κα-
θώς έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι στιγμής 21.259 αιτή-
σεις, που αντιστοιχούν σε 
ποσό περίπου 388,2 εκατ. 
ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΑΤ Α.Ε., 
μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 
σε κατάσταση αξιολόγησης 
βρίσκονται συνολικά 6.330 
αιτήσεις εκ των οποίων 
3.315 αιτήσεις βρίσκονται 
προς έλεγχο των αναρτη-
μένων δικαιολογητικών και 
3.015 αιτήσεις βρίσκονται 
σε κατάσταση με ελλείψεις 
δικαιολογητικών μετά από 
αξιολόγηση.

insider.gr

“Ανοιξιάτικα” θα είναι τα νέα εξοικονομώ  
Τα χρονοδιαγράμματα και ο προϋπολογισμός

Όσα ανακοίνωσε ο 
υπουργός Εργασίας Κω-
στής Χατζηδάκης

Την αύξηση του κατώτα-
του μισθού στα 780 ευρώ 
το μήνα από 1ης Απριλίου 
ανακοίνωσε σήμερα η κυ-
βέρνηση, με τον υπουργό 
Εργασίας, Κωστή Χατζη-
δάκη, να σημειώνει πως η 
απόφαση αυτή επιβάλλεται 
από τις αυξημένες ανάγκες 
των εργαζόμενων και στη-
ρίζεται στη δυναμική που 
έχει αναπτύξει τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια η οικονο-
μία. Η αύξηση του κατώτα-
του μισθού και ημερομίσθι-
ου στα 780 ευρώ και 34,84 
ευρώ αντίστοιχα, από 1ης 
Απριλίου, ήρθε ύστερα από 
τη διαβούλευση με κοινω-
νικούς και επιστημονικούς 
φορείς που προηγήθηκε

«Είναι μια αύξηση σημαντι-

κή και δίκαια, που λαμβάνει 
υπόψη αφενός το χρέος για 
στήριξη των εργαζόμενων 
ιδιαίτερα σε συνθήκες αυ-
ξημένου εισαγόμενου πλη-
θωρισμού και αφετέρου τις 
αντοχές των επιχειρήσε-
ων», ανέφερε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, παρουσιάζο-
ντας σήμερα σε συνέντευ-
ξη Τύπου την απόφαση της 
κυβέρνησης για αύξηση.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμ-
μισε ότι για τον καθορισμό 
του κατώτατου μισθού 
ελήφθησαν υπόψη οι εξής 
παράγοντες: η ανεργία, η 
οποία από 17,5 % το 2019 
έπεσε στο 10,8 % τον Ια-
νουάριο, η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας που 
προκύπτει από την αύξηση 
των επενδύσεων και των 
εξαγωγών, η ανάκαμψη της 
οικονομίας που αναμένε-

ται να συνεχιστεί εφέτος, 
η πορεία του πληθωρισμού 
ο οποίος αν και αποκλιμα-
κώνεται θα παραμείνει σε 
υψηλά επίπεδα και η θέση 
της Ελλάδας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση με κριτήριο το 
ΑΕΠ και το ύψος του κατώ-
τατου μισθού.

Σημείωσε ωστόσο ότι η 
ανεργία δεν πέφτει αυτό-
ματα. «Έπεσε από το 17,5 
στο 10,8 % γιατί συνέτρε-
ξαν μια σειρά πολιτικές και 
οικονομικές προϋποθέσεις, 
δηλαδή κυβερνητική στα-
θερότητα, σοβαρότητα και 
θετικό κλίμα στην οικονο-
μία. Αν δεν υπάρχουν αυτά, 
η ανεργία θα πάρει και πάλι 
τον ανήφορο», τόνισε.

Παρουσιάζοντας αναλυ-
τικότερα τις κυβερνητικές 
αποφάσεις για τον κατώ-
τατο μισθό ο κ. Χατζηδάκης 

στάθηκε στα εξής:

Εξέλιξη του κατώτατου 
μισθού: Από 650 ευρώ το 
2019 αυξήθηκε σε 663 
ευρώ τον Ιανουάριο του 
2022, 713 ευρώ τον Μάιο 
του 2022 και 780 ευρώ 
από τον Απρίλιο του 2023. 
Σωρευτικά η αύξηση δια-
μορφώνεται στο 20%. Αν 
συνυπολογιστούν τα δώρα 
και το επίδομα άδειας (το 
γεγονός δηλαδή ότι κα-
ταβάλλονται 14 μισθοί το 
χρόνο) ο κατώτατος μισθός 
σε δωδεκάμηνη βάση δια-
μορφώνεται στα 910 ευρώ, 
ή 152 ευρώ το μήνα πε-
ρισσότερα σε σχέση με το 
2019.

...
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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

ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΓΧΟΣ

Οι Γερμανοί δεν ξεχνούν και τότε και τώρα

Για να κτιστεί το ανάκτορο του Όθωνα (σημερινή Βουλή) ο Βαυαρός πατέρας του δάνεισα 1.250.000 φλορί-
νια που δανείστηκε από τη Γαλλία. Ο Όθωνας δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει το δάνειο και ο πατέρας του 
κατηγορήθηκε από τη Βαυαρική βουλή και τη Γερμανική Δίαιτα.

Το 1878 ο Βίσμαρκ το απαίτησε και επειδή η Ελλάδα αδυνατούσε, ζήτησε την Θεσσαλία που επρόκειτο τότε 
να ενσωματωθεί στο Ελληνικό κράτος.

ΙΦΙΚΡΑΤΗΣ
Κάποιος ρήτορας ρώτησε τον στρατηγό Ιφικράτη που καταγόταν 
από πτωχή οικογένεια.

΄΄Ποιος επι τέλους είσαι και ζητάς την αρχηγία, είσαι ιππεύς, 
είσαι τοξότης, λογχοφόρος ή πεζός; ‘’

‘’ Τίποτα’’ απάντησε ο στρατηγός, ‘’είμαι όμως εκείνος που γνω-
ρίζει να κυβερνά όλους αυτούς που ανέφερες’’.

23.3.1821 
Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και Ιεροσολύμων αφορί-
ζουν τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.

25.3 1833 
Θάνατος του Αδαμάντιου Κοραή στο Παρίσι.

25.3. 1943 
Μεγάλη διαδήλωση στη Πλατεία Συντάγματος κατά τον εορτα-
σμό της Εθνικής Επετείου. Από την επέλαση της Ιταλικής αστυνο-
μίας σκοτώθηκαν 32 και τραυματίστηκαν 180 διαδηλωτές.

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

‣ Διαβάσαμε και αυτά...

‣ Μνήμες

‣ Οι Μεγάλοι μας είπαν…

Όταν μιλούμε για άγχος 
και σχολείο, συνήθως 
το μυαλό μας πηγαίνει 

στα παιδιά της Γ Λυκείου που 
έρχονται αντιμέτωποι με τις 
πανελλαδικές εξετάσεις ή στα 
‘’πρωτάκια΄΄. 

 Δυστυχώς υπάρχουν 
και άλλες κατηγορίες μαθητών 
που είναι ιδιαίτερα αγχώδεις 
στις διαδικασίες του σχολεί-
ου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές 
αυτοί αν και προσπαθούν αρ-
κετά και είναι ιδιαίτερα μελε-
τηροί, δεν αντέχουν την ιδέα 
ενός απροειδοποίητου τεστ, 
ενός διαγωνίσματος ή ακόμα 
και της καθημερινής και τυπι-
κής εξέτασης τους στο μάθη-
μα της ημέρας. Συνήθως είναι 
αυστηροί με τον εαυτό τους, 
θεωρούν ότι ποτέ δεν είναι 
ικανοποιητικά διαβασμένοι 
και πολλές φορές κομπλάρουν 
στις εξετάσεις και δεν αποδί-
δουν ή όταν παίρνουν καλούς 
βαθμούς θεωρούν ότι είναι 
‘’χαριστικοί’’.

 Ποια είναι όμως τα 
συμπτώματα των παιδιών που 
αγχώνονται πέρα από το φυσι-
ολογικό και υγιές;

• Υπερβολικές φοβίες

• Εκνευρισμός και εκρή 
 ξεις θυμού

• Άρνηση για να πάει  
 σχολείο

• Έντονη ηττοπάθεια και  
 χαμηλή αυτοπεποίθη-
ση

• Απομόνωση

 Φυσικά οι γονείς και 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν από 
τη δική τους πλευρά ο καθένας 
να βοηθήσουν τις καταστάσεις 
αυτές που βιώνουν τα παιδιά 
καθώς τα παιδιά δεν έχουν πά-
ντα την απαιτούμενη ωριμότη-
τα για να διαχειριστούν το άγ-
χος και την ανασφάλειά τους.

 Οι γονείς είναι σημα-
ντικό να μην είναι ακραία αυ-
στηροί κι απαιτητικοί με τις 
επιδόσεις των παιδιών τους 
στο σχολείο καθώς δημιουρ-
γούν το άγχος στα παιδιά τους 
και επικεντρώνονται περισ-
σότερο περισσότερο στις συ-
νέπειες μιας αποτυχίας παρά 
στο πως να πετύχουν σε μια 
γραπτή τους δοκιμασία. Επί-
σης καλό είναι να μην είναι 
υπερπροστατευτικοί και να 
καλλιεργούν στα παιδιά τους 

από πολύ μικρή ηλικία να είναι 
αγωνιστές και να εμπιστεύο-
νται τον εαυτό τους. Φυσικά 
αυτό δεν είναι πάντα εύκολο 
γι’αυτό και χρειάζεται πολύ 
προσπάθεια και επιμονή.

 Οι εκπαιδευτικοί οφεί-
λουν να εμπνεύσουν τους μα-
θητές στο να γίνουν καλύτεροι 
και να αποκτήσουν θέληση για 
μάθηση. Είναι κρίσιμο να κα-
ταλάβουν οι μαθητές από τους 
καθηγητές τους το ρόλο της 
εξέτασης ώστε να συνειδητο-
ποιήσουν τα παιδιά οι ακόμα 
και τα τεστ είναι ένας τρόπος 
και μια ευκαιρία για αυτούς 
να αποδείξουν ακόμα και στον 
εαυτό τους ότι κατάλαβαν μια 
έννοια και μπορούν να προ-
χωρήσουν σε βαθύτερες ή να 
συνδέσουν διαφορετικές έν-
νοιες πλέον σε οποιοδήποτε 
μάθημα.

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

 Η κυρία Θ.Δ ρωτάει: 
‘’Η κόρη μου είναι μαθήτρια 
Λυκείου. Από το Γυμνάσιο όλοι 
καθηγητές της μου αναφέρουν 
την διστακτικότητα και τον πα-
νικό που την πιάνει όταν την 
εξετάζουν και συνήθως ‘’θολώ-
νει’’ και δεν τα πάει καλά. Είμαι 
σίγουρη ότι διαβάζει γιατί από 
την ανασφάλειά της, θέλει να 
την εξετάζω. Πρέπει με κάποιο 
τρόπο να τη βοηθήσω να ξε-
μπλοκάρει γιατί στις πανελλα-
δικές θα έχουμε πρόβλημα. Τι 
να κάνω;’’

Αγαπητή κυρία,

 Το πρόβλημα του 
υπερβολικού άγχους για τις 
σχολικές επιδόσεις είναι κάτι 
που απασχολεί πολλούς γο-
νείς. Υπάρχει περίπτωση να 
είχε κάποια τραυματική εμπει-
ρία από κάποιο καθηγητή που 
την έχει οδηγήσει στο να φο-
βάται τόσο πολύ; Ένα πιθανό 
ενδεχόμενο είναι η υπερβολι-
κά χαμηλή της αυτοπεποίθηση. 
Πρέπει να τη βοηθήσετε να κα-
ταλάβει ότι όλοι κάνουμε λάθη 
και δεν είναι το τέλος του κό-
σμου αν δεν ξέρει ένα μάθημα 
τέλεια ή αν δεν πάρει 20 σε 
ένα τεστ. Είναι σημαντικό να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
που θα τη βοηθήσουν να φέρ-
νει εις πέρας μόνη της κατα-
στάσεις και να επωμίζεται τις 
ευθύνες όταν κάτι στραβώνει. 
Θα τη βοηθήσουν ομαδικές 
δραστηριότητες, ο αθλητισμός 
και καλό είναι να αρχίσει να 
εμπιστεύεται το διάβασμά της 
στον εαυτό της χωρίς να έχει 
εξάρτηση από τον έλεγχο σας.

Ευχές για επιτυχία

‘’..τα παιδιά 
δεν έχουν πά-
ντα την απαι-
τούμενη ωρι-
μότητα για 
να διαχειρι-
στούν το άγ-
χος και την 
ανασφάλειά 
τους..’’
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Ετήσια Άσκηση Ασφα-
λείας των Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων και Λι-
μένων αρμοδιότητας και 
ευθύνης της ΟΛΚ ΑΕ, 
την οποία διοργάνωσε 
η Διοίκηση της εταιρείας 
σε συνεργασία με δημό-
σιους και ιδιωτικούς φο-
ρείς

Με απόλυτη επιτυχία διεξή-
χθη την Πέμπτη 16 Μαρτί-
ου 2023 η ετήσια Άσκηση 
Ασφαλείας των Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων και Λι-
μένων αρμοδιότητας και 
ευθύνης της ΟΛΚ ΑΕ, την 
οποία διοργάνωσε η Διοί-
κηση της εταιρείας σε συ-
νεργασία με την εξειδικευ-

μένη εταιρεία συμβούλων 
NEXT PLUS.

Η Άσκηση Ασφαλείας 
πραγματοποιήθηκε σε 
συνδυασμό με τη Άσκηση 
ΑΡΓΩ 2023 του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος-
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Λιμένος-Πόλεως Καβά-

λας και είχε τη μορφή της 
«Πραγματικής (Ζωντανής) 
Άσκησης».

Συγκεκριμένα το σενάριο 
της εκτεταμένης άσκησης 
περιελάμβανε απειλή για 
τοποθέτηση αυτοσχέδιου 
εκρηκτικού μηχανισμού σε 
λιμένα αρμοδιότητας της 

ΟΛΚ ΑΕ. Στο πλαίσιο της 
ασύμμετρης απειλής ο το-
ποθετημένος μηχανισμός 
εξερράγη, με συνέπεια τον 
τραυματισμό ενός ατό-
μου, τον εγκλωβισμό ενός 
ακόμη και την εκδήλωση 
πυρκαγιάς που επεκτάθηκε 
στην αποθήκη εύφλεκτων 
υλικών του πλοίου. Κατά τη 
συνδρομή κατάσβεσης ένα 
ακόμη άτομο προβλέφθηκε 
ότι από ατύχημα κατέληξε 
στη θάλασσα.

Στην Άσκηση συμμετείχαν 
και συνεργάστηκαν άψογα, 
εκτός από τους αρμόδιους 
διοικητικούς και υπηρεσια-
κούς παράγοντες της ΟΛΚ 
ΑΕ, το Κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Καβάλας, η Πυροσβε-
στική Υπηρεσία Λιμένος 
Καβάλας, η Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία Καβάλας, η 
Αστυνομική Διεύθυνση 
Καβάλας, το ΕΚΑΒ Καβά-
λας, η Πολιτική Προστασία 
Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας και το Τελωνείο 
Καβάλας. Επιπρόσθετα, 
συμμετείχαν μεγάλες ιδι-
ωτικές εταιρείες από τον 
τομέα της ενέργειας, μετα-
ξύ των οποίων η Energean 

(που παρείχε το σκάφος 
συμμετοχής στο θαλάσσιο 
τμήμα της Άσκησης).

Επισημαίνεται ότι εκτός 
της τυπικής εκπλήρωσης 
μιας νομικής υποχρέωσης 
στο πεδίο της ασφάλειας, 
η διοίκηση της Εταιρείας 
έκρινε σκόπιμη την προσο-
μοίωση των πραγματικών 
γεγονότων, ώστε να κριθεί 
στο πεδίο η ετοιμότητα και 
ο συντονισμός των εμπλε-
κόμενων φορέων. Συγχρό-
νως δε αξιολογήθηκε ως 
απολύτως απαραίτητη η 
κατά το δυνατόν ευρύτερη 
εξοικείωση των συμμετεχό-
ντων με τις επικρατούσες 
συνθήκες στα πραγματικά 
περιστατικά.

Αμέσως μετά την ολο-
κλήρωση του πρακτικού 
μέρους, ακολούθησε ευ-
ρεία σύσκεψη όλων των 
συμμετεχόντων, ώστε να 
εντοπισθούν ενδεχόμενες 
αδυναμίες και να βελτι-
στοποιηθούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό τα σχετικά 
πρωτόκολλα.

Λιμάνι Καβάλας
Άσκηση ετοιμότητας με σενάριο ασύμμετρης απειλής και 
τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού
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Παναγιωτόπουλος 
Ήρθε το 12ο Rafale, σε αναμονή για τα F-35

Στην αεροπορική βάση της 
Τανάγρας προσγειώθηκε το 
12ο αεροσκάφος Rafale, 
ενώ αναμένεται η αμερι-
κανική ανταπόκριση για τα 
F-35 όπως τόνισε σε συ-
νέντευξή του ο υπουργός 
Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος.

Παράλληλα όπως είπε, 
προχωρά η αναβάθμιση 
των αεροσκαφών F-16, 
ενώ αναμένουμε εκατο-
ντάδες αμερικανικά τεθω-
ρακισμένα οχήματα που θα 
πάνε στα νησιά.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος επί-
σης, μιλώντας στον ραδιο-
φωνικό σταθμό του ΣΚΑΙ, 
δεν απέκλεισε το ενδεχό-
μενο συνάντησης του με 
τον Τούρκο ομόλογο του 
Χουλουσί Ακάρ, στις σει-
σμόπληκτες περιοχές, ενώ 
επισήμανε ότι επί της ση-
μερινής κυβέρνησης υπο-
γράφηκαν οι συμφωνίες 
υποστήριξης των μεταγω-
γικών αεροσκαφών C130 
και C-27 που δεν υπήρχαν.

Εξάλλου αναφερόμενος 
στον Χουλουσί Ακάρ που 
μίλησε για διαμοιρασμό 
του Αιγαίου, σημείωσε ότι η 
Ελλάδα είναι υπέρ του δι-
αλόγου, όχι όμως να «μοι-
ραστούμε τα δικά σας να 
γίνουν και λίγο δικά μας».

Αναλυτικότερα :

Για τα εξοπλιστικά προ-
γράμματα:
Αναφερόμενος στα εξο-
πλιστικά προγράμματα ο 
κ. Παναγιωτόπουλος γνω-
στοποίησε τα εξής:

-Για τα F-35: αναμένεται η 
ανταπόκριση της αμερικα-
νικής κυβέρνησης (LOA). 
Ως εκκρεμότητες ανέφερε 
τον προσδιορισμό της συμ-
μετοχής της αμυντικής βιο-
μηχανίας και τη δημιουργία 
κάποιων υποδομών για την 
υποδοχή των αεροσκαφών,

- Σήμερα προσγειώθη-
κε άλλο ένα αεροσκάφος 
"Rafale" στην αεροπορική 
βάση Τανάγρας,

-Χρειαζόμαστε λίγο ακό-
μα καιρό όσον αφορά στις 
κορβέτες γιατί έρχονται συ-
νεχώς βελτιωμένες προτά-
σεις από τους υποψηφίους 
( Γαλλία, Ιταλία),

-Προχωρά η αναβάθμιση 
των αεροσκαφών F-16, 
περιμένουμε μερικές εκα-
τοντάδες τεθωρακισμένα 
οχήματα από τα περισσεύ-
ματα των Αμερικανών -που 
θα πάνε στα νησιά

- Στις αρχές του επόμενου 
έτους αναμένονται τα πρώ-
τα ανθυποβρυχιακά ελικό-
πτερα τύπου «Romeo»

«Οι ανάγκες είναι πολλές 
και στον αέρα και στη θά-
λασσα και στο έδαφος, 
αλλά αν έχεις σχέδιο με 
προτεραιότητες και κοστο-
λόγηση νομίζω το φέρνεις 

εις πέρας. Πάντα υπάρχουν 
περισσότερα που μπορού-
σες να κάνεις, αλλά πάντα 
οφείλεις να προβάλλεις 
και αυτά που έκανες, υπό 
τις δυσκολίες κάτω από τις 
οποίες λειτούργησες. Και 
έπεται συνέχεια......», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση 
για τα αεροσκάφη C-130 
και C-27 ο κ. Παναγιωτό-
πουλος αφού γνωστοποίη-
σε ότι είναι διαθέσιμα δύο 
ανά τύπο αεροσκάφους 
,σχολίασε ότι «είναι ένα 
πρόβλημα το οποίο προ-
σπαθούμε με κάθε τρόπο 
να επιλύσουμε, αλλά δεν 
είναι απλή η επίλυσή του». 
Απέδωσε δε το πρόβλημα:

-Στη μη ύπαρξη συμφωνιών 
εν συνεχεία υποστήριξης, 
συμφωνίες, οι οποίες ψη-
φίσθηκαν από την παρούσα 
βουλή με πρωτοβουλία της 
σημερινής κυβέρνησης.

-Στην ολοένα και μεγαλύ-
τερη υπερχρήση αυτών των 
μεγάλων αεροπλάνων για 
οποιουδήποτε τύπου με-
ταφορικό έργο. «Έγινε και 
γίνεται με όλα τα πτητικά 
μέσα». Ο κ. Παναγιωτόπου-
λος έφερε ως παράδειγμα 
τα δύο ελικόπτερα που έχει 
δωρίσει το «Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος» στη διάθεση 
του ΕΚΑΒ για αεροδιακομι-
δές ασθενών.

«Τα πληρώματα εκπαιδεύ-
θηκαν από την Πολεμική 
Αεροπορία. Δεν γίνεται η 
χρήση που θα έπρεπε να 
γίνεται σε αυτά τα ελικό-
πτερα, διότι υπάρχουν κά-
ποια ζητήματα με αυτούς 
που τα χρησιμοποιούν. Η 
καταφυγή στη βολική λύση 
των πτητικών μέσων των 
Ενόπλων Δυνάμεων ίσως 
είναι μια πάγια τακτική, 
η οποία όμως πρέπει να 
αλλάξει.Αρκεί η Πολιτεία 
να αναπτύξει όλες τις δυ-
νατότητες.Πρέπει να κά-
νουμε λελογισμένη χρήση 
αυτών των μέσων και να 
μη ξεχνάμε ότι υπάρχει η 
κύρια αποστολή τους. Να 
μην λοιπόν διακινδυνεύου-
με όταν ανακύψει ζήτημα 
κύριας αποστολής τους. 
Και δεν ομιλώ για πόλεμο, 
για να μην παρεξηγούμαι. 
Ακόμα και σε μία άσκηση 
ας πούμε στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Να μην τα έχουμε διαθέ-
σιμα, διότι στο μεταξύ θα 
τα έχουμε «ξεζουμίσει» σε 
άλλους είδους αποστολές», 
παρατήρησε και, τέλος

-Στις πολλές χρονικές κα-
θυστερήσεις στην εργο-
στασιακή συντήρηση (των 
C-130) στις εγκαταστάσεις 
στην ΕΑΒ.

Παράλληλα ο υπουργός 
Εθνικής 'Αμυνας γνωστο-
ποίησε ότι μέσα στο 2024 
έχουμε στο πρόγραμμα να 
παραλάβουμε άλλα τρία 
C-130. Ένα από την NSPA 
του ΝΑΤΟ, ένα από την ΕΑΒ 
και ένα από τις υποδομές 

της Πολεμικής Αεροπορίας 
με τη συνδρομή της ΕΑΒ. 
Επίσης, έχει ανατεθεί σε μια 
εταιρία του Ισραήλ για να 
συντηρήσει τρία από αυτά 
τα αεροσκάφη.«Πρέπει να 
αναζητήσουμε λύσεις δεξιά 
και αριστερά. Ακόμα-ακόμα 
και την αγορά καινούργιων 
ή μεταχειρισμένων ανάλο-
γα με τις δυνατότητές μας, 
λειτουργικών όμως αυτή τη 
στιγμή».

Για δε τα C-27 είπε ότι «έρ-
χεται το τρίτο μέχρι το τέ-
λος του χρόνου και αρχές 
του χρόνου και το τέταρτο 
από τα συνολικά 8 που δια-
θέτουμε».

Όσον αφορά στην πορεία 
των ελληνοτουρκικών σχέ-
σεων, ο υπουργός Εθνι-
κής 'Αμυνας ανέφερε ότι 
«ασφαλώς και υπάρχει μία 
αλλαγή συμπεριφοράς, δεν 
ξέρω αν θα είναι μόνιμη και 
σταθερή, διατηρώ κάποιες 
επιφυλάξεις. Έχει σαφώς 
μειωθεί η ένταση. Θεωρώ 
όμως ότι είναι απολύτως 
λογικό μετά το κακό που 
βρήκε τους γείτονες με το 
σεισμό και την τεράστια 
καταστροφή που έγινε εκεί 
πέρα. Σε μία εποχή που και 
η τουρκική οικονομία δεν 
είναι στα καλύτερά της. Σε 
προεκλογική περίοδο κιό-
λας».

Για τα ελληνοτουρκικά:
Για δε το ενδεχόμενο ελ-
ληνοτουρκικού διαλόγου ο 
κ. Παναγιωτόπουλος κατέ-
στησε σαφές ότι «Θέλουμε 
να διατηρούμε το διάλογο, 
αλλά παράλληλα δεν συ-
ζητάμε οποιαδήποτε υπο-
νόμευση των κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων. Στρατη-
γικά θα πρέπει να επιδιώ-
κουμε και την συνεννόη-
ση με τους γείτονες, αλλά 
συγχρόνως και ταυτοχρό-
νως, τη διασφάλιση των 
εθνικών μας δικαίων και 
την υπεράσπιση των κυρι-
αρχικών μας δικαιωμάτων, 
άρα για να επιτευχθεί αυτό 
το τελευταίο την συνέχιση 
της προσπάθειας ενίσχυσης 
των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κληθείς να σχολιάσει τις 
δηλώσεις του Τούρκου 
ομολόγου του, στο CNN 
Tourk και στο πρακτορείο 
«Αναντολού», ότι «είμαστε 
υπέρ του δίκαιου διαμοι-
ρασμού του πλούτου του 
Αιγαίου και αυτό λέμε και 
το επαναλαμβάνουμε» ο κ. 
Παναγιωτόπουλος δήλω-
σε τα εξής: «Εμείς έχουμε 
τις δικές μας θέσεις. Λέμε 
ότι μία διαφορά μπορεί να 
πάρει το δρόμο της δικα-
στικής επίλυσης, στα αρ-
μόδια όργανα. Οι άλλες 
ασφαλώς πρέπει να συζη-
τούνται, αλλά αυτή είναι η 
μία διαφορά και από εκεί 
και πέρα τα συζητάμε όλα. 
Θέλουμε να διατηρούμε το 
διάλογο, αλλά παράλληλα 
δεν συζητάμε οποιαδήποτε 
υπονόμευση των κυριαρχι-
κών μας δικαιωμάτων.Αυτό 
είναι νομίζω καθαρό και 
ξάστερο και το έχουμε πει 
κατ' επανάληψη, το έχουμε 
υποστηρίξει κατ' επανάλη-
ψη.

«"Διαμοιρασμός του πλού-
του του Αιγαίου" νομίζω 
ότι πρέπει να δούμε ότι 
πολύ ακριβή ερμηνεία της 
Τουρκικής γλώσσας, οι λέ-
ξεις έχουν τη σημασία τους. 
Έχουν τα συμφραζόμενα 
τους και νομίζω ότι από 
αυτό μόνο, αν γίνει, θα βγει 
το πραγματικό και ακριβές 
νόημα και τα όρια που θέτει 
ο Τούρκος Υπουργός 'Αμυ-

νας».

«Αυτό είναι ένα μήνυμα 
ότι είμαστε έτοιμοι να 
κάτσουμε να συζητήσου-
με. Να συζητήσουμε όχι 
πώς θα μοιραστούμε τα 
δικά σας να γίνουν και 
λίγο δικά μας».

«Ασφαλώς και αυτό δεν το 
συζητάμε εμείς. Προφανώς 
και δεν το συζητάμε, αλλά 
πως θα συζητήσουμε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις 
για να συνυπάρξουμε ειρη-
νικά και να ωφεληθούμε 
όλοι».

Αναφορικά με το ενδεχό-
μενο συνάντησης του με 
τον Τούρκο ομόλογο του ο 
υπουργός Εθνικής 'Αμυνας 
ανέφερε σχετικά :«Η πρό-
σκληση έχει επικοινωνηθεί, 
τουλάχιστον από την τουρ-
κική πλευρά. Τώρα όντως 
όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά 
στις προεκλογικές περιό-
δους του καθενός, της κάθε 
χώρας, τα περιθώρια θα εί-
ναι πιο στενά, αλλά δεν θα 
απέκλεια μία συνάντηση με 
τον Ακάρ και αν έπρεπε να 
βάλω στοίχημα γι' αυτό το 
πιθανότερο είναι να συμβεί 
αυτό στην Τουρκία στα σει-
σμόπληκτα, έτσι; Γιατί ξέρω 
ότι εκεί είναι συνέχεια. Σε 
ερώτηση δε, εάν θα πη-
γαινε απάντησε «δεν θα το 
απέκλεια αυτό, θα το δω».

«Το νέο μισθολόγιο θα 
είναι κάποια επανάστα-
ση»
Για το νέο μισθολόγιο και 
τα μέτρα τόνωσης των οι-
κονομικών του προσωπι-
κού ο κ. Παναγιωτόπουλος 
ανέφερε:

- Το νέο μισθολόγιο «θα 
πρέπει να υλοποιηθεί σε 
σχέση με τη συνολική οι-
κονομική δυνατότητα της 
χώρας, τον προγραμματι-
σμό, τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς και εντέλει σε 
συνεννόηση με το Υπουρ-
γείο Οικονομικών που έχει 
τα λεφτά, πώς να το κάνου-
με. Το νέο μισθολόγιο θα 
είναι κάποια επανάσταση».

-Από τη διάταξη για τη 
θέσπιση του επιδόματος 
αποστολών και ειδικών 
αποστολών που αφορά σε 
στελέχη και των τριών Κλά-
δων. Οι κυρίως ωφελημένοι 
θα είναι τα πληρώματα του 
Πολεμικού Ναυτικού που 
είναι όμως σε αποστολή, 
που πλέουν, που δεν βρί-
σκονται στην ξηρά ή στον 
Ναύσταθμο, αλλά εκτελούν 
αποστολές. Αυτό ήταν και 
το πνεύμα αυτής της Δι-
άταξης που επεξεργαστή-
καμε, αλλά αφορά και σε 
πληρώματα της Πολεμικής 
Αεροπορίας που είναι έξω 
και επιχειρούν (κάθε μέρα 
αναχαιτίσεις όποτε γίνουν 
παραβιάσεις) και σε στελέ-
χη του Στρατού Ξηράς.

-Έχουν υλοποιηθεί κάποιες 
απαλλαγές ειδικών επιδο-
μάτων».

Σχολιάζοντας τις αιτιάσεις 
της αντιπολίτευσης ότι «δεν 
δώσαμε αυτό το καιρό ούτε 
ένα ευρώ για το προσωπι-
κό» υπενθύμισε ότι «εκτός 
από αυτά που μόλις σας 
προανέφερα, σας θυμίζω 
ότι στην τετραετία δόθηκαν 
πάνω από 80 εκατομμύρια 
ευρώ για οδοιπορικά μόνο. 
Αυτή η κριτική είναι πολύ 
άδικη και αστήρικτη».

«Το προσωπικό έχει αντι-
μετωπίσει εις το παρελθόν 
πολλές μειώσεις, ίσως δυ-

σανάλογα πολλές μειώσεις 
και πρέπει οι αδικίες αυτές 
να ανορθωθούν».

Το μέλλον της ΕΑΒ
Για το μέλλον της ΕΑΒ ο 
κ. Παναγιωτόπουλος αφού 
σχολίασε ότι «η πιο λογι-
κή επιλογή ( σ.σ. στρατη-
γικού επενδυτή) είναι η 
"Lockheed Martin", όμως 
δεν είναι επί θύρας η έλευ-
ση της "Lockheed Martin"», 
επανέλαβε ότι ακόμα λοι-
πόν κι αν έρθει στρατηγι-
κός επενδυτής ο έλεγχος 
θα παραμείνει στο δημόσιο 
τομέα, δηλαδή το Δημόσιο 
θα συνεχίσει να κατέχει το 
51% της ΕΑΒ.

Παράλληλα παρατήρησε :

-«Αν είναι να βελτιωθούν 
οι παραγωγικοί ρυθμοί και 
αν είναι να βελτιωθεί το 
αποδιδόμενο έργο, θέλω 
να δω αλλαγές στον τρόπο 
διοίκησης της ΕΑΒ.Σε κάθε 
περίπτωση όμως, να μην 
δαιμονοποιούμε και να μην 
αγιοποιούμε. Αυτή τη στιγ-
μή δεν υπάρχει ζήτημα.

Από εκεί και πέρα βέβαια 
ο στρατηγικός εταίρος θέ-
λει μια δυνατότητα διά 
των πλειοψηφικών πακέ-
των που κατέχει ή δεν κα-
τέχει να έχει και λόγο στη 
διαχείριση και στον έλεγ-
χο και είναι και λογικό και 
επόμενο, ιδίως όταν περ-
νούν προγράμματα που δεν 
αφορούν μόνο τις ανάγκες 
της Πολεμικής Αεροπορίας 
αλλά και διεθνή προγράμ-
ματα παραγωγής απαρτιών 
για όλο τον κόσμο».

Τέλος για τα αεροσκάφη 
Nαυτικής Συνεργασίας P-3 
«Orion» είπε ότι «είναι ένα 
αγκάθι, διότι τα αεροσκά-
φη ναυτικής συνεργασίας 
είναι το μόνο εξοπλιστι-
κό της προηγούμενης κυ-
βέρνησης, ύψους κοντά 
στα 500 εκατομμύρια για 
τέσσερα αεροσκάφη στις 
εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, 
πρόγραμμα μεγάλης αμε-
ρικανικής εταιρείας της 
«Lockheed Martin» που 
μας παρέχει και τα F-16 και 
τα υποστηρίζει και θα μας 
παράσχει στο μέλλον και 
τα F-35 και τα C-130. Το 
οποίο όμως δεν εξελίχθηκε 
καλά στην ΕΑΒ με αποτέ-
λεσμα αυτή τη στιγμή να 
λειτουργεί μόλις και μετά 
βίας ένα αεροσκάφος, ενώ 
τα άλλα να παρουσιάζουν 
προβλήματα, ως προς την 
ομαλή διεκπεραίωση του 
έργου αυτού. Νομίζω ότι 
αν είναι να υπάρξει κάποια 
πρόοδος όπως αυτό θα γί-
νει σε συνεργασία με την 
κατασκευάστρια εταιρεία 
και την ΕΑΒ.

«Η ΕΑΒ πάντα θα ισχυρί-
ζεται ότι δεν έχει το απαι-
τούμενο προσωπικό για να 
προχωρήσει στη συντήρη-
ση και στην απόδοση αυ-
τών των αεροσκαφών ναυ-
τικής συνεργασίας. Διότι το 
βάρος έχει πέσει στο πρό-
γραμμα αναβάθμισης των 
ογδόντα τριών F-16 στην 
εκδοχή "Viper", στα προ-
γράμματα της "Lockheed 
Martin" γιατί κατασκευά-
ζονται κάποια απάρτια της 
"Lockheed Martin" στις 
εγκαταστάσεις της ΕΑΒ και 
βέβαια στη συντήρηση των 
υπολοίπων αεροπλάνων, 
κυρίως των πυροσβεστικών 
κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Πρέπει όλα τα πυ-
ροσβεστικά αεροσκάφη, ει 
δυνατόν, να είναι διαθέσιμα 
κατά την αντιπυρική περί-
οδο. Εδώ θέλουμε και τη 

συνδρομή της "Lockheed 
Martin", το συζητάμε αρκε-
τό καιρό. Σε κάθε περίπτω-
ση όμως τρέχει πρόγραμμα 
δεν το αμφισβητώ».

Για τα Τέμπη:
Για τον αντίκτυπο στην ελ-
ληνική κοινωνία του σιδη-
ροδρομικού δυστυχήματος 
στα Τέμπη ο κ. Παναγιω-
τόπουλος σχολίασε ότι «ως 
ένα σημείο είναι λογικό 
ένα τραγικό δυστύχημα, 
πολλοί νεκροί, πολλοί νέοι 
άνθρωποι ανάμεσά τους, 
να διεγείρει ακόμα περισ-
σότερο το θυμικό, να δη-
μιουργεί συναισθήματα, 
ενδεχομένως και μία πολύ 
αρνητική προδιάθεση προς 
ο,τιδήποτε.

Εκτιμώ ότι όσο περνά-
ει ο καιρός η κοινωνία 
θα μπορέσει να κάνει μία 
αποτίμηση αυτού του δυ-
στυχήματος με όρους με-
γαλύτερης νηφαλιότητας, 
παρά το γεγονός και αυτό 
είναι, θα έλεγα, δυστυχές 
ότι υπάρχουν δυνάμεις που 
προφανώς προσπαθούν να 
προβούν σε πολιτική εκμε-
τάλλευσή του. Εγώ θα συ-
νιστούσα να δούμε τα πο-
ρίσματα των ειδικών.

Όλη αυτή η υπόθεση είναι 
ένα κράμα ατομικής ευθύ-
νης και των γνωστών πα-
θογενειών του συστήμα-
τος. Αν θέλουμε, όμως, να 
είμαστε ειλικρινείς με τους 
εαυτούς μας πρώτα, δεν 
θα πρέπει να προσάπτουμε 
τα πάντα, όλα τα κακά από 
γενέσεως του Ελληνικού 
Κράτους σε κάποιο απροσ-
διόριστο «σάπιο σύστημα», 
αλλά να δούμε τι ακριβώς 
έγινε και πώς επιμερίζεται 
η ευθύνη σε όλους που 
εμπλέκονται. Θα πρέπει να 
είμαστε και αντικειμενικοί 
στη κριτική μας».

Παράλληλα παρατήρησε 
ότι «άμα θέλουμε αυτή η 
χώρα να πάει μπροστά, 
πρέπει όλοι, όλοι, από τον 
πρωθυπουργό μέχρι τον 
απλό πολίτη να λειτουρ-
γούμε με λίγο περισσότερο 
επαγγελματικά στα πόστα 
μας επάνω κάθε μέρα και 
διαρκώς, χωρίς διαλείμμα-
τα. Αν ο καθένας λειτουρ-
γήσει ως επαγγελματίας 
στη δουλειά του, ιδίως τις 
ώρες που πρέπει να είναι 
η προσοχή του τεταμένη, 
όταν δηλαδή πρέπει να κα-
τευθυνθούν δύο συρμοί σε 
μία συγκεκριμένη κατεύ-
θυνση, νομίζω ότι όλα θα 
πάνε καλύτερα.

Για τις δημοσκοπήσεις:
Εξάλλου για τη δημοσκοπι-
κή μείωση που εμφανίζει η 
κυβέρνηση ο κ. Παναγιωτό-
πουλος ανέφερε ότι "χρέος 
μας είναι να βγούμε και να 
εξηγήσουμε στον κόσμο τι 
κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, 
κάτω από ποιες συνθήκες, 
από ποιες μεγάλες δυσκο-
λίες κληθήκαμε να λειτουρ-
γήσουμε.Πρέπει να μιλάμε 
και για το μέλλον και για το 
πού πρέπει να πάει αυτή η 
χώρα και ποιες θα είναι οι 
συνθήκες δυσκολίας όσο 
προχωράμε προς το μέλλον 
και τελικά - και αυτό είναι 
το διακύβευμα κάθε εκλο-
γικής αναμέτρησης - ποιος 
εν όψει αυτών των δεδομέ-
νων θα πρέπει να αναλάβει 
το τιμόνι της διακυβέρνη-
σης της χώρας στις επόμε-
νες εκλογές".
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Κλιμακώνουν τις κινη-
τοποιήσεις τους οι ερ-
γαζόμενοι στην ύδρευση 
και αποχέτευση σε όλη 
την Ελλάδα, μετά την 
άκαρπη συνάντηση που 
είχαν με τον Υπουργό 
Ενέργειας

Να συνεχίσουν τις δυνα-
μικές κινητοποιήσεις μετά 
την άκαρπη συζήτηση που 
είχαν με τον Υπουργό Ενέρ-
γειας Κώστα Σκρέκα, απο-
φάσισαν οι εργαζόμενοι 
στις Δημοτικές Επιχειρή-
σεις Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης σε όλη την Ελλάδα. 
Η Ομοσπονδία τους ΠΟΕ 
ΔΕΥΑ προκηρύσσει 24ωρη 
Πανελλαδική απεργία την 
Δευτέρα 20/03/2023 ημέ-

ρα ψήφισης του νομοσχε-
δίου από την Βουλή, ενώ 
συγκεντρώσεις θα γίνουν 
κατά τόπους όπου αποφα-
σίσουν τα Σωματεία.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την 
απόσυρση του Νομοσχεδί-
ου που στην ουσία ανοίγει 
το δρόμο στην ιδιωτικοποί-
ηση του νερού στη χώρα 
μας και επισημαίνει ότι το 
ίδιο ζητά και η Ένωση Δι-
καστών Ελλάδος.

Η ανακοίνωση της Ομο-
σπονδίας αναφέρει:

«Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το 
Νομοσχέδιο για την ΡΑΑΕΥ 
που ιδιωτικοποιεί τα νερά

Όπως ενημερωθήκατε ήδη 
η συνάντηση με τον ΥΠΕΝ  
κ. Σκρέκα  απέβη άκαρπη 
και χωρίς ιδιαίτερα αποτε-
λέσματα.

Στην χθεσινή συνεδρίαση 
του Δ.Σ της Ομοσπονδίας 
μας αποφασίσθηκε ομό-
φωνα να κλιμακώσουμε 
τον αγώνα μας προκηρύσ-
σοντας 24ωρη Πανελλα-
δική απεργία για την Δευ-
τέρα 20/03/2023, ημέρα 
που κατά πάσα πιθανότητα 
θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο 
στη Βουλή, με μοναδικό 
πλέον αίτημα την απόσυρ-
ση του πολυνομοσχεδίου 
που ιδιωτικοποιεί τα νερά.

Όλο το προηγούμενο διά-
στημα σε αυτόν τον αγώνα 
δεν είμασταν μόνοι, είχαμε 
μαζί μας σύσσωμη την κοι-
νωνία, την αντιπολίτευση 
και τους περισσότερους 
φορείς της χώρας μας.

Στις 15/03/2023 η ένωση 
Διοικητικών Δικαστών της 
χώρας μας με υπόμνημα 
τους ζητούν την απόσυρση 
των επίμαχων διατάξεων 
του νομοσχεδίου για το 
νερό γιατί όπως αναφέ-
ρουν «Με το νομοσχέδιο 
αυτό, η διαχείριση των 

υδάτων, η διαμόρφωση της 
υδατικής πολιτικής και οι 
συναφείς αποφάσεις των 
παρόχων υπηρεσιών ύδα-
τος απομακρύνονται από 
το Κράτος και ανατίθενται 
στην αρμοδιότητα της δη-
μιουργούμενης Ανεξάρ-
τητης Ρυθμιστικής Αρχής 
Αποβλήτων, Ενέργειας και 
Υδάτων. Με τον τρόπο αυτό 
χάνεται ο χαρακτήρας του 
πόσιμου ύδατος ως κοινω-
νικού αγαθού, απαραιτήτου 
για την ζωή και την υγεία 
των πολιτών και αντί αυτού 
αντιμετωπίζονται οι σχετι-
κές υπηρεσίες ως ρυθμι-
ζόμενες κατ’ αντιστοιχία 
με αγορές άλλων αγαθών 
και υπηρεσιών. Όμως, σύμ-
φωνα με όσα έχουν κριθεί 
από την Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρα-
τείας (βλ. ΣτΕ 1906/2014, 
190-191/2022), για την 
εξασφάλιση της υγείας των 
πολιτών δεν νοείται παρά 
μόνο άμεσος κρατικός 
έλεγχος στους παρόχους 
υπηρεσιών ύδατος (π.χ. ΕΥ-
ΔΑΠ), ο οποίος δεν μπορεί 
να υποκατασταθεί με την 
απλή εποπτεία μέσω της 
ως άνω Ανεξάρτητης Αρ-
χής, ενώ, από τις παραδο-
χές αυτές της νομολογίας 
δεν νοείται καν η συζήτη-

ση για ιδιωτικοποίηση των 
παρόχων αυτών, μέσω της 
απόκτησης πλειοψηφικού 
πακέτου μετοχών από ιδιώ-
τες επενδυτές».

Κατόπιν τούτων ζητούμε 
από τον αρμόδιο Υπουργό 
να αποσύρει από το ανω-
τέρω νομοσχέδιο τα άρθρα 
που αφορούν τους παρό-
χους και την διαχείριση των 
υπηρεσιών πόσιμου ύδα-
τος, σύμφωνα με τα όσα 
έχουν κριθεί με τις ανωτέ-
ρω αποφάσεις του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, ενώ, 
για τους λόγους που εκθέ-
σαμε, δεν είναι δυνατόν να 
βελτιωθούν οι συγκεκριμέ-
νες διατάξεις με οποιεσδή-
ποτε φραστικές ή λεπτομε-
ρειακές τροποποιήσεις και 
δεν μπορούμε, επομένως, 
να σας συνδράμουμε προς 
την κατεύθυνση αυτή.

Επειδή

η Κυβέρνηση επιμένει με 
κάθε τρόπο στην ιδιωτι-
κοποίηση των υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης 
αδιαφορώντας προκλητικά 
για τα συμφέροντα των πο-
λιτών. Αρνείται πεισματικά 
να αντιληφθεί ότι το νερό 
δεν είναι εμπορικό προϊόν 

για να τεθεί υπό τον έλεγ-
χο της ρυθμιστικής αρχής, η 
οποία χρησιμοποιείται κα-
θαρά ως προθάλαμος της 
ιδιωτικοποίησης των νερών 
στην χώρα μας και μέσω 
της οποίας επιχειρείται  να 
ξεπεραστούν οι αποφάσεις 
του ΣτΕ και του συντάγμα-
τος που απαγορεύουν την 
ιδιωτικοποίηση τους.

Προκηρύσσουμε

24ωρη Πανελλαδική 
απεργία την Δευτέρα 
20/03/2023 ημέρα ψήφι-
σης του νομοσχεδίου από 
την Βουλή.

Συγκεντρώσεις θα γίνουν 
κατά τόπους όπου αποφα-
σίσουν τα Σωματεία

Καλούμε όλους, τα Σωμα-
τεία, τους εργαζόμενους 
των ΔΕΥΑ, της ΕΥΔΑΠ και 
της  ΕΥΑΘ να συμμετέχουν 
ενεργά με την απαίτηση, να 
αποσυρθεί τώρα το νομο-
σχέδιο.

Όχι στην ιδιωτικοποίηση 
των νερών μέσω της ΡΑΑ-
ΕΥ ή μέσω των ΣΔΙΤ».

Εργαζόμενοι ΔΕΥΑ: Νέα απεργία για την επερχόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού

Ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας 

χαρακτήρισε «παντελώς 
αβάσιμες τις φήμες περί 
δήθεν "ιδιωτικοποίησης 
του νερού"»

Το νερό ήταν και παραμέ-
νει υπό δημόσιο έλεγχο, 
δήλωσε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας 
Κώστας Σκρέκας, ο οποίος 
συναντήθηκε με το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Υδρευσης και 
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, κατά 
τη διάρκεια της συνάντη-
σης ο Κ. Σκρέκας χαρακτή-
ρισε «παντελώς αβάσιμες 
τις φήμες περί δήθεν “ιδι-
ωτικοποίησης του νερού”».

Στόχος της νομοθετικής 
πρωτοβουλίας, όπως τόνι-

σε ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, «είναι 
να επιτευχθεί η ενδυνά-
μωση και η αναβάθμιση 
του ρόλου των ΔΕΥΑ και 
βέβαια να διασφαλιστεί η 
επαρκής παροχή υπηρεσι-
ών ύδατος σε όλους τους 
πολίτες, με ασφάλεια και 
σε προσιτές τιμές».

Ο Κ. Σκρέκας επανέλαβε 
κατηγορηματικά, για ακόμα 
μία φορά, ότι το νερό ήταν 

και παραμένει υπό δημό-
σιο έλεγχο. «Μεταφέρουμε 
αρμοδιότητες, εποπτεία κι 
έλεγχο για να προχωρή-
σουμε στην ενδυνάμωση 
και αναβάθμιση του ρόλου 
των Δημοτικών Επιχειρή-
σεων Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης», πρόσθεσε.

Τέλος, ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας 
ανέλυσε τη σημασία του 
νομοσχεδίου που συζητεί-

ται στη Βουλή, για τη δημό-
σια εποπτεία και τον έλεγχο 
στη διαχείριση των υδάτων 
και υπογράμμισε ότι η πο-
λιτεία διατηρεί το σύνολο 
των ρυθμιστικών – κανο-
νιστικών αρμοδιοτήτων για 
την άσκηση της υδατικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβα-
νομένης της πολιτικής κο-
στολόγησης και τιμολόγη-
σης της ύδρευσης και της 
αποχέτευσης.

Σκρέκας: Το νερό ήταν και παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο

Ανακοίνωση του επικε-
φαλής της Δημοτικής 
παράταξης «Η Καβάλα 
Μπροστά» με την οποία 
εκφράζεται η πλήρης 
αντίθεση στο νομοσχέ-
διο της κυβέρνησης και 
η συμπαράσταση στους 
εργαζόμενους της ΔΕΥ-
ΑΚ

Την κατηγορηματική αντί-
θεση του στην υπαγωγή 
των φορέων υδροδότησης 
στη ΡΑΕ, που ανοίγει τον 

δρόμο στην ιδιωτικοποίηση 
του νερού και τη συμπαρά-
σταση του στους εργαζομέ-
νους της ΔΕΥΑ Καβάλας, 
που μαζί με τους συναδέλ-
φους τους σε όλη την Ελ-
λάδα, αντιδρούν έντονα, 
εκφράζει με ανακοίνωση 
του ο Γιάννης Εριφυλλίδης. 
Ο υποψήφιος Δήμαρχος 
Καβάλας και επικεφαλής 
της παράταξης «Η Καβάλα 
Μπροστά», επισημαίνει ότι 
μ’ αυτή την πρόθεση της 
Κυβέρνησης τίθενται θέ-
ματα συνταγματικότητας 
ενώ τονίζει ότι η συμπαρά-
σταση τους εργαζομένους 
γιατί δεν αγωνίζονται για 
δικές τους συνδικαλιστικές 
διεκδικήσεις, αλλά για τη 
διασφάλιση ενός συνταγ-
ματικά προστατευόμενου 
αγαθού.

Ακολουθεί η ανακοίνωση 

της Ανεξάρτητης Δημοτι-
κής Παράταξης «Η Καβάλα 
Μπροστά»

«Το νερό στην Ελλάδα 
δεν είναι εμπορικό προϊ-
όν και δεν πωλείται»

«Η επιχειρούμενη υπαγωγή 
των φορέων υδροδότησης 
στην αρμοδιότητα της ΡΑΕ 
εγείρει σοβαρά ζητήμα-
τα συνταγματικότητας και 
αποτελεί ένα ακόμη βήμα 
για την ιδιωτικοποίηση 
της Δημόσιας υπηρεσίας 
ύδρευσης και αποχέτευσης, 
κατά παράκαμψη σχετικών 
αποφάσεων του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας.

Η ιδιωτικοποίηση των φο-
ρέων υδροδότησης ξεκίνη-
σε, άλλωστε, με τον Νόμο 
4964/2022 και την επα-
ναμεταβίβαση των μετο-

χών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο 
Υπερταμείο. Το προτεινό-
μενο νομοσχέδιο αποτελεί 
ουσιαστικά ομολογία του 
κράτους ότι είναι ανίκανο 
να ελέγξει αποτελεσματι-
κά τη Δημόσια υπηρεσία 
ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Θα ήμουν ενδεχομένως 
υπέρ ενός νομοσχεδίου με 
στόχο τη (με στοχευμένες 
παρεμβάσεις) βελτίωση 
του υφιστάμενου ελέγχου 
και εποπτείας των φορέων 
υδροδότησης προς όφελος 
των καταναλωτών. Ωστό-
σο, οι προτεινόμενες ρυθ-
μίσεις για μεταφορά κατά 
το Σύνταγμα αποκλειστικά 
κρατικών αρμοδιοτήτων, 
σε επίπεδο (μεταξύ άλλων) 
αδειοδοτικό, τιμολογιακό 
και κυρωτικό, σε μια ανε-
ξάρτητη ρυθμιστική αρχή, 
η πρόβλεψη για συγχω-
νεύσεις ΔΕΥΑ, αλλά και 

για χρηματοδότηση της 
ανεξάρτητης ρυθμιστικής 
αρχής από τους ίδιους τους 
φορείς υδροδότησης (δη-
λαδή σε τελική ανάλυση 
από όλους εμάς) είναι ιδι-
αιτέρως προβληματικές και 
δημιουργούν πολλά ερω-
τηματικά. Δεν τα λέω μόνο 
εγώ ως Δικηγόρος και υπο-
ψήφιος Δήμαρχος, τα έχει 
πει με αποφάσεις του (οι 
οποίες για μια ακόμη φορά 
δεν γίνονται σεβαστές) το 
Συμβούλιο της Επικρατείας, 
τα είπε πρόσφατα και το 
Επιμελητήριο Περιβάλλο-
ντος και Βιωσιμότητας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
το νερό στην Ελλάδα δεν 
είναι εμπορικό προϊόν και 
δεν πωλείται, επομένως οι 
υπηρεσίες υδροδότησης 
δεν αποτελούν μονοπώλιο, 
δεν ανήκουν στην αγορά 

και δεν είναι νοητή η υπα-
γωγή τους στον έλεγχο 
μιας ανεξάρτητης ρυθμιστι-
κής αρχής. Μην διανοηθεί 
η Κυβέρνηση να παραδώ-
σει στα χέρια ιδιωτών τον 
έλεγχο των φορέων υδρο-
δότησης! Τα σχετικά άρθρα 
του νομοσχεδίου είναι αντι-
συνταγματικά, το δε μο-
ντέλο ιδιωτικοποίησης του 
νερού εφαρμόστηκε στην 
πράξη σε άλλες χώρες και 
απέτυχε παταγωδώς.

Στο πλευρό, λοιπόν, των 
εργαζομένων της ΔΕΥΑΚ 
με όλες μας τις δυνάμεις! 
Δεν αγωνίζονται για δικές 
τους συνδικαλιστικές διεκ-
δικήσεις και αιτήματα, αλλά 
για τη διασφάλιση ενός 
συνταγματικά προστατευ-
όμενου αγαθού, αγωνίζο-
νται για το δίκαιο και για το 
καλό όλων μας».

Γιάννης Εριφυλλίδης: Μη διανοηθεί η Κυβέρνηση να παραδώσει στα χέρια ιδιωτών τον έλεγχο 
των φορέων υδροδότησης!
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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 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΛΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

SECURITY

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ
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ΓΕΩΠΟΝΟΙΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  FOOD SHOP ΓΥΝ.  ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΡΟΥΧΑ

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

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

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

Ο αγαπημένος μας chef για αυτήν την εβδομάδα προτείνει:

Μοσχαρίσιο συκώτι με μανιτάρια και ρύζι με άρωμα 
δυόσμο-πορτοκάλι 

Συνταγή για
Μοσχαρίσιο συκώτι με μανιτάρια και ρύζι με άρωμα 

δυόσμο-πορτοκάλι 
 

Διάρκεια συνταγής: 2 ώρες'
Βαθμός δυσκολίας: μέτριος  

Υλικά 

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

Εκτέλεση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

με τον Χρήστο Δελή



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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00-10:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
10:00-12:00	 Πάνος	Αμυράς
12:00-15:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
15:00-16:00	 Δημήτρης	Μάρκου
16:00-19:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
19:00-22:00	 Real	Sports
22:00-06:00	 Μουσικό	Πρόγραμμα
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Διαφήμιση (Μέρος 3ο)

Η Ιστορία της διαφήμι-
σης στο πέρασμα των 
αιώνων
ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ & 
ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΝΑ
 
Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησι-
μοποίησαν τον πάπυρο για 
να δημιουργήσουν μηνύ-
ματα πωλήσεων και αφίσες 
τοίχων. Εμπορικά μηνύμα-
τα και πολιτικές καμπάνιες 
έχουν βρεθεί στις ανασκα-
φές της Πομπηίας και της 
αρχαίας Αραβίας. Η ζωγρα-
φική τοίχων ή βράχων για 
εμπορική διαφήμιση είναι 
μια άλλη εκδήλωση μιας 
αρχαίας μορφής διαφήμι-
σης, η οποία σώζεται μέχρι 
σήμερα σε πολλά μέρη της 
Ασίας, της Αφρικής και της 
Νότιας Αμερικής. Σύμφω-
να με έρευνες, η διαφήμι-
ση πρωτοεμφανίστηκε στη 
ζωγραφική και στα σχέδια 
που έκαναν στα σπήλαια 
οι πρωτόγονοι, όπως στην 
Αλταμίρα της Ισπανίας 
16.000 χρόνια πριν. Η πα-
ράδοση της ζωγραφικής 
τοίχων έχει επίσης της ρίζες 
της στα ινδικά έργα ζωγρα-
φικής πέτρας που χρονο-
λογούνται από το 4000 π.χ. 
Στην αρχαία Κίνα, η πρώτη 
γνωστή διαφήμιση ήταν 
προφορική, με φλάουτα 
φτιαγμένα από μπαμπού τα 
οποία χρησιμοποιούσαν για 
να πωλήσουν γλυκίσματα. 
Η διαφήμιση συναντάται 
συνήθως υπό μορφή καλ-
λιγραφικών πινακίδων και 

μελανωμένων εγγράφων. 
Ένα πιάτο αποτύπωσης 
χαλκού που χρονολογείται 
από τη δυναστεία Song 
(960-1279) χρησιμοποιού-
ταν για την εκτύπωση αφι-
σών σε τετράγωνα φύλλα 
χαρτιού με ένα λογότυπο 
κουνελιών.

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: 

piliotisenachannelgr

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

ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Στην Ευρώπη, καθώς οι 
οικισμοί και οι πόλεις κατά 
τη περίοδο του Μεσαίωνα 
άρχισαν να αυξάνονται και 
το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού δεν ήταν ικανό 
να διαβάσει, αντί γραπτών 
πινακίδων όπως «Υποδημα-
τοποιός», «Μυλωνάς», «Ρά-
φτης», ή «Σιδηρουργός» 
χρησιμοποιούταν εικόνες 
που συνδεόταν με τις υπη-
ρεσίες τους όπως μια μπό-
τα, ένα κοστούμι, ένα καπέ-
λο, ένα ρολόι, ένα διαμάντι, 
ένα πέταλο αλόγου, ένα 
κερί ή ακόμα και μια τσάντα 
του αλευριού. Οι γνωστοί 
ντελάληδες ήταν ουσιαστι-
κά οι πρώτοι που έκαναν 
την διαφήμιση επάγγελμα 
αφού παρουσίαζαν τα προ-
ϊόντα με ένα ιδιαίτερο τρό-
πο και τραβούσαν τα βλέμ-
ματα. Τα φρούτα και τα 
λαχανικά πωλούνταν στους 
δρόμους των πόλεων από 

πλανόδιους με κάρα οι 
οποίοι χρησιμοποιούσαν 
ντελάληδες για να αναγγεί-
λουν τα εμπορεύματα προς 
διευκόλυνση των πελατών. 
Η αμοιβή τους λέγεται ότι 
ήταν ένα ποτήρι κρασί ή 
τσίπουρο. Παρέμειναν για 
αρκετό καιρό το μέσο πα-
ρουσίασης των αγαθών και 
των προϊόντων τόσο στο 
Βυζάντιο όσο και αργότε-
ρα. 

Παρόλο που η διαφήμιση 
ξεκίνησε να απλώνεται και 
να μαθεύεται οι κήρυκες λι-
γόστεψαν, όμως συνέχισαν 
να υπάρχουν. Στον Μεσαί-
ωνα το μόνο είδος διαφή-
μισης που συναντούμε είναι 
αυτό των ντελάληδων, τρο-
βαδούρων και ραψωδών οι 
οποίοι πήγαιναν από παλάτι 
σε παλάτι για να διαφημί-
σουν τις τοπικές θεατρικές 
παραστάσεις τους, είτε για 
να βρουν χορηγούς ή για 
να γίνουν πιο γνωστοί και 
σε άλλα παλάτια. Το 1455 
κυκλοφόρησαν τα πρώτα 
έντυπα,  εφημερίδες και 
ουσιαστικά ήταν η «επανά-
σταση» της διαφήμισης.

Η διαφήμιση στο 18ο και 
19ο αιώνα

18ος αιώνας
Στο 18οαιώνα οι διαφη-
μίσεις άρχισαν να εμφανί-
ζονται στις εβδομαδιαίες 
εφημερίδες της Αγγλίας. 
Αυτές οι πρόωρες μορφές 
τυπωμένων διαφημίσεων 
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως 
για να προωθήσουν βιβλία 
και εφημερίδες, τα οποία 
εκείνη τη περίοδο έγιναν 
όλο και πιο προσιτά με τις 
προόδους της τυπογρα-
φίας, καθώς επίσης και 
φάρμακα, τα οποία έγιναν 
περισσότερο επιθυμητά, 
αφού οι ασθένειες συνέ-
τριβαν τον πληθυσμό της 
Ευρώπης. Εντούτοις, η 

ψεύτικη διαφήμιση και οι 
αποκαλούμενες «κομπο-
γιαννίτικες» διαφημίσεις 
έγιναν ένα πρόβλημα, το 
οποίο συνοδεύτηκε με τη 
ρύθμιση του περιεχομένου 
διαφήμισης.

19ος αιώνας
Ο Thomas J. Barratt από 
το Λονδίνο έχει μείνει στην 
ιστορία ως ο «πατέρας της 
σύγχρονης διαφήμισης». 
Εργαζόμενος για την επι-
χείρηση σαπουνιών Pears 
Soap, ο Barratt δημιούρ-
γησε μια αποτελεσματική 
διαφημιστική καμπάνια για 
τα προϊόντα της επιχείρη-
σης, τα οποία περιέλαβαν 
τη χρήση των στοιχειοθε-
τημένων  συνθημάτων, των 
εικόνων και των φράσεων. 
Ένα από τα συνθήματά του, 
«Καλημέρα. Έχετε χρησιμο-
ποιήσει το σαπούνι Pears;» 
ήταν πασίγνωστο στις ημέ-
ρες, μέχρι και τον 20ο αι-
ώνα .Ο Barratt εισήγαγε 
πολλές από τις κρίσιμες 
ιδέες που βρίσκονται πίσω 
από την επιτυχή διαφήμιση 
και ήταν ευρέως διαδεδο-
μένες στις ημέρες του. Τό-
νιζε συνεχώς τη σημασία 
μιας ισχυρής και αποκλει-
στικής εικόνας εμπορικών 
σημάτων για την Pears. 

Κατάλαβε επίσης τη σημα-
σία της συνεχώς μεταβαλ-
λόμενης αγοράς σχετικά 
με τα γούστα και τα ήθη 
και έθιμα, δηλώνοντας το 
1907 ότι  «Τα γούστα αλ-
λάζουν, η μόδα αλλάζει, 
και ο διαφημιστής πρέπει 
να αλλάξει μαζί τους. Μια 
ιδέα που ήταν αποτελε-
σματική, μια γενιά πριν θα 
φαινόταν άσχημη στο κοινό 
αν παρουσιαζόταν σήμερα. 
Όχι ότι μια ιδέα σήμερα 
είναι πάντα καλύτερη από 
μια παλαιότερη ιδέα, αλλά 
είναι διαφορετική, και στο-
χεύει το παρόν γούστο. »

Καθώς η οικονομία επε-
κτάθηκε σε όλο το κόσμο 
κατά τη διάρκεια του 19ου 
αιώνα, η διαφήμιση αυξή-
θηκε όπως ήταν λογικό. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
η επιτυχία αυτού του σχή-
ματος διαφήμισης οδήγη-
σε τελικά στην αύξηση της 
διαφήμισης ταχυδρομικών 
παραγγελιών.

Τον Ιούνιο του 1836, η 
γαλλική εφημερίδα La 
Presse ήταν η πρώτη που 
περιέλαβε την πληρωμέ-
νη διαφήμιση στις σελίδες 
της, κίνηση που της επέ-
τρεψε να χαμηλώσει την 
τιμή της, να επεκτείνει το 
αναγνωστικό κοινό της και 
να αυξήσει τη κερδοφορία 
της, μία τακτική που ακο-
λούθησαν και άλλοι τίτλοι 
σύντομα. Κατά το 1840, ο 
Volney Β. Palmer καθιέρω-
σε τις ρίζες της σύγχρονης 
διαφημιστικής εταιρίας στη 
Φιλαδέλφεια. Το 1842 ο 
Palmer αγόρασε μεγάλους 
χώρους σε διάφορες εφη-
μερίδες σε πολύ χαμηλές 
τιμές με έκπτωση, κατόπιν  
μεταπώλησε τους χώρους 
σε υψηλότερες τιμές στους 
διαφημιστές. Η πραγματική 
διαφήμιση – το αντίγραφο, 
το σχεδιάγραμμα, και το 
έργο τέχνης – προετοιμα-
ζόταν από την επιχείρηση 
που επιθυμούσε να διαφη-
μιστεί, ενώ στην πραγματι-
κότητα ο Palmer ήταν μεσί-
της διαφημιστικών χώρων. 
Η κατάσταση άλλαξε στα 
τέλη του 19ου αιώνα όταν 
ιδρύθηκε η διαφημιστική 
εταιρία N.W. Ayer & Son. 
Αυτή η διαφημιστική, προ-
σφέρθηκε να προγραμμα-
τίσει, να δημιουργήσει, και 
να εκτελέσει τις πλήρεις δι-
αφημιστικές καμπάνιες για 
τους πελάτες της. Η εται-
ρία του Ayer ήταν η πρώτη 
η οποία πωλούσε πλήρεις 
υπηρεσίες για να αναλάβει 

την ευθύνη για το περιεχό-
μενο μίας διαφήμισης. Ως 
το 1900 η διαφημιστική 
εταιρία είχε γίνει το σημείο 
εστίασης του δημιουργι-
κού προγραμματισμού, και 
η διαφήμιση καθιερώθηκε 
σταθερά ως είδος επαγ-
γέλματος. Περίπου την 
ίδια περίοδο στη Γαλλία, ο      
Charles – Louis Havas επέ-
κτεινε τις υπηρεσίες του ει-
δησεογραφικού πρακτορεί-
ου του, ώστε να περιλάβει 
τη διεκπεραίωση διαφημί-
σεων, πρωτοπόρος για τα 
γαλλικά δεδομένα.

Τελικά έχουν αλλάξει και 
πόσο οι διαφημίσεις στον 
πέρασμα των αιώνων; 
Πόσο έχει επηρεαστεί η 
φιλοσοφία της διαφήμισης 
στο πέρασμα της στον 2 0 ο 
αιώνα;

Ποιες είναι οι νέες τάσεις 
της διαφημιστικής αγοράς 
στον 20ο αιώνα, και πως 
εξελίχθηκαν αυτές;

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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Διευκρινήσεις Γεωργαντά για τα de minimis, πληρωμή 
ως 31 Μαρτίου
Agronews

Δέσμευση για πληρω-
μή των αναγγελθεισών 
αποζημιώσεων σε μήλα, 
κάστανα και πυρηνό-
καρπα που αφορούν στο 
λεγόμενο «Ουκρανόμε-
τρο» πριν βγει ο Μάρτι-
ος απέσπασαν τηλεφω-
νικά από τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

οι αγροτοσυνδικαλιστές 
που συμμετείχαν σε κι-
νητοποίηση το απόγευ-
μα της 9ης Μαρτίου 
στο πλαίσιο της 13ης 
Agrothessaly. Εντωμε-
ταξύ, διευκρινήσεις για 
τις προϋποθέσεις που 
πρέπει να υπάρχουν 
ώστε να αποφασισθεί η 
ενίσχυση παραγωγών 
μέσω de minimis έδωσε 

ο Γιώργος Γεωργαντάς, 
απαντώντας σε Επίκαιρη 
Ερώτηση της βουλευτή 
Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ, 
Κυριακής Μάλαμα.

Ας σημειωθεί πως η Ομο-
σπονδία λέει πως «δόθηκε 
τελική ημερομηνία χρονο-
διαγράμματος πληρωμής 
της κάλυψης απώλειας ει-
σοδήματος από το «Ουκρα-

νόμετρο» για Μήλα, Ροδά-
κινα, Νεκταρίνια, Βερίκοκα 
και Κάστανα ως τέλος 
Μαρτίου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
οι ουκρανοενισχύσεις αφο-
ρούν ποσό 50 εκατ. και οι 
ενισχύσεις De Μinimis περί 
τα 43 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως στα 
μήλα και στα κάστανα η 
ενίσχυση θα είναι για όλη 
την χώρα ενώ αποζημίωση 
θα λάβουν και οι  καλλιερ-
γητές σπαραγγιών Δήμου 
Αλμωπίας, φασολιών-γί-
γαντες ΠΕ Φλώρινας και 
Καστοριάς, καπνού της ΠΕ 
Ροδόπης, επιτραπέζιων 
σταφυλιών ΠΕ Καβάλας, τα 
ζαχαρότευτλα σε όλη την 
επικράτεια, οι παραγωγοί 
κρόκου Κοζάνης, τα θερ-
μοκήπια Μαραθώνα και οι 
αλιείς καραβίδας στα Σέρ-
βια Κοζάνης.

Για την καλλιέργεια μή-
λων επίσης, ανά ποικιλία, 
η ενίσχυση διαμορφώνεται 

κλιμακωτά σε 250 – 300 
ευρώ / στρέμμα, βάσει του 
αξιολογημένου ζημιογόνου 
αποτελέσματος. Στις απο-
ζημιώσεις αυτές κατά περί-
πτωση συνυπολογίζεται και 
η επιβάρυνση λόγω φυτου-
γειονομικών προσβολών 
(καρπόκαψα).

Η καλλιέργεια καστάνου 
στην επικράτεια, ενισχύεται 
με 150 ευρώ το στρέμμα, 
ως αποτέλεσμα των ζημιο-
γόνων παραγωγικών παρα-
μέτρων και της ιδιαίτερης 
φυτουγειονομικής προσβο-
λής.

Από την άλλη, τα De 
Minimis σε ροδάκινα, βε-
ρίκοκα και νεκταρίνια αφο-
ρούν τις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλ-
λας, Φλώρινας, Λάρισας 
και Κοζάνης.

Αίτημα δέσμευσης ποσού 
για ενισχύσεις σε ροδάκινα 
(επιτραπέζια και μεταποίη-
σης), βερίκοκα και νεκταρί-
νια με 70 ευρώ το στρέμμα 
έχει αποστείλει η αρμόδια 

υπηρεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης στο 
υπουργείο Οικονομικών, 
ενώ για τις ίδιες καλλιέρ-
γειες προβλέπεται αποζη-
μίωση 80 ευρώ το στρέμμα 
για τις επιτραπέζιες ποικιλί-
ες και 65 ευρώ για τα συ-
μπύρηνα, για καλλιέργειες 
που επλήγησαν σε ποσοστό 
άνω του 30% για ζημιές 
από βροχοπτώσεις το πε-
ρασμένο καλοκαίρι.

Σε όλες τις ποικιλίες των 
συγκεκριμένων καλλιεργει-
ών θα δοθεί αποζημίωση 
μέσω της γνωστής διαδι-
κασίας των de minimis, 
ποσού 70 ανά παραγωγι-
κό στρέμμα εξ αιτίας των 
ιδιαίτερων συνθηκών που 
δημιουργήθηκε στην αγο-
ρά αυτών των προϊόντων 
από την ενεργειακή κρίση. 
Η ρύθμιση καταλαμβάνει 
όσους από τους ανωτέρω 
παραγωγούς δεν έχουν ήδη 
λάβει αντίστοιχη αποζημίω-
ση και αφορά 246.315 πα-
ραγωγικά στρέμματα.
...

                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ            ΚΑΒΑΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 20
Ταχ. Κώδ. : 65110, Καβάλα
Πληροφορίες : Γ. Μερτζανίδης, Γ. Νεστορίδης
Τηλέφωνο : 2513503313, 16
Ηλεκτρον. ταχ. : dte.kavalas@pamth.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
  1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης διακηρύσσει, 
βάσει της με αριθμό 948/2022 απόφασής της, ανοιχτή διαδικασία, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανόρυξη τριών αρδευτικών γεωτρήσεων στην 
Πιερία Κοιλάδα», με προϋπολογισμό 180.000,00 € (145.161,29 € για τη δαπάνη εργασιών, 
Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση και 34.838,71 € για Φ.Π.Α. 24 %), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
2. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής www.pamth.gov.gr. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από τη Διεύθυν-
ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας τηλεφωνικά (2513 503313, 16, 22) ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dte.kavalas@pamth.gov.gr).
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της δια-
δικτυακής πύλης του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους 
όρους της Διακήρυξης.  
4. Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05-05-
2023, 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 11-05-2023, 
10:00 π.μ.  
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-
ριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ για προϋπολογισμό 144.960,98 € (χωρίς 
αναθεώρηση Φ.Π.Α.) που είναι εγκατεστημένα σε:
 α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
 β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.
6. Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της.
7. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανόρυξης (διάτρηση, διεύρυνση, σωλήνωση, καθαρισμός, 
δοκιμαστική άντληση κλπ, εργασίες του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις με κωδικό 
CPV «45255500-4: Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης») τριών αρδευτικών γεωτρήσεων στα 
αγροκτήματα Πλατανοτόπου, Ποδοχωρίου και Μεσορόπης του Δήμου Παγγαίου.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετο-
χής ποσού 2.899,22 €, με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, ήτοι μέχρι 04-06-2024.
9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστη-
μα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
10. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Σ.Α. NΠ231 2023 – ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 
2022ΝΠ23100016 – MIS 5200875.
11. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγ-
γραφα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα.
12. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διενεργηθεί η αποσφράγιση ή μέχρι την ημέρα της απο-
σφράγισης δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, θα ορισθούν νέες ημερομηνίες όπως ορίζεται 
στο άρθρο 18 της Διακήρυξης.
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Ε.Δ.
Φάκελος έργου

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                        
 
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Tαχ.Θυρίδα :   1214
Tαχ.Δ/νση :     Kύπρου 14, 65110 ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: Κ. Πανούση  
Tηλέφωνα: 2510222246
FAX: 2510620753
email: efakav@culture.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
03/2023 

 
 Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς - Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό δύο 
τμημάτων κάτω των Ορίων Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας για την «Προμήθεια Οικο-
δομικών Υλικών (ΤΜΗΜΑ 1) και «Προμήθεια Σχιστόλιθου» (ΤΜΗΜΑ 2)» στο πλαίσιο του υπο-
έργου 1 «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Θάσου-Β’ Φάση» της Πράξης με τίτλο 
«Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Θάσου-Β’ Φάση» η οποία έχει ενταχθεί στο επι-
χειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών 
και η Προμήθεια Σχιστόλιθου. 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τη χύτευση 196 συμπληρωμάτων θραυσμένων 
αρχαίων εδωλίων και ενός εκμαγείου, καθώς και για την ολοκλήρωση των υποδομών του κοίλου 
στην άνω ανακτημένη ζώνη και στις τρεις πρώτες σειρές.

Τα υπό προμήθεια αγαθά θα παραδοθούν στο εργοτάξιο του αρχαίου θεάτρου της Θάσου και θα 
τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξουν οι επιβλέποντες του έργου.

CPV: 44111000-1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΜΗΜΑ 1) και 

CPV: 44930000-8 - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ» (ΤΜΗΜΑ 2).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για όλα τα τμήματα ειδών. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα σε έναν προσφέροντα υπό την προϋπόθεση να 
έχει καταθέσει χαμηλότερη τιμή και για τα 2 τμήματα.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 74.310,10€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (καθαρό 
ποσό: 59.928,50€).

Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1 – Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών: 67.118,10€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (καθαρό 
ποσό: 54.127,50€).

ΤΜΗΜΑ 2 – Προμήθεια Σχιστόλιθου: 7.192€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (καθαρό ποσό: 5800€).

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομι-
κών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κρά-
τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων

Εγγυήσεις: Προβλέπεται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής κατά την υποβολή 
προσφοράς, ύψους 1082,55 ευρώ (Χίλια Ογδόντα Δύο Ευρώ και Πενήντα Πέντε Λεπτά) για το 
ΤΜΗΜΑ 1 και στο ποσό των 116 ευρώ (Εκατόν Δέκα Έξι Ευρώ) για το ΤΜΗΜΑ 2, καθώς και 
η έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανά τμήμα και κατατίθεται πριν την υπογραφή του 
συμφωνητικού.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 03/04/2023, 14:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία διενέργειας – Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 05/04/2023, 11:30π.μ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα συγγραφής προσφορών: η Ελληνική

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρ-
χής, στη διεύθυνση (URL):https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/contests.
aspx?f=1 στη διαδρομή:
https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx:https://www.culture.gov.gr/el/
announcements/SitePages/contests.aspx?f=1 και στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.
gov.gr με α/α Συστήματος 18797

Η Προϊσταμένη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας 

Σταυρούλα Δαδάκη
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄



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

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

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

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

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

bee-realestate.gr

Χαρακτηριστικά
176 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
2 Μπάνια
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
87 τ.μ.
2 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Όροφος: 1
Θέρμανση :
Έτος Κατασκευής : 2022

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

Χαρακτηριστικά
126 τ.μ.
3 Υπνοδωμάτια
1 Μπάνιο
Parking

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

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

Χαρακτηριστικά
85 τ.μ.
1 Μπάνιο

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

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

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

Κωδικός: 351001-28
___________________

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

Κωδικός: 351001-32
 ___________________

Μεζονέτα, Καβάλα (Ν. Καβάλας)

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

Κωδικός: 351001-11
___________________

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

Κωδικός: 351001-2038
___________________

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

σκευής: 2009.
Κωδικός: 351001-49

___________________

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

Κωδικός: 351001-14
___________________

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

Κωδικός: 351001-10
___________________

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

Κωδικός: 351001-9
___________________

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

Κωδικός: 351001-34
___________________

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

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

___________________

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

Κωδικός:  351001-35
 ____________________

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

Κωδικός: 351001-38

2511 104 227
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Καβάλα  
Πρόστιμα 3 εκατ. ευρώ για λαθραία εισαγωγή 
2,2 τόνων μπανάνας

Το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας (ΣτΕ) επικύρωσε 
φορολογικά πρόστιμα 
ύψους 3.080.874 ευρώ σε 
εταιρεία για παράνομη ει-
σαγωγή 2.229.096 τόνων 
μπανάνας.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη 
εταιρεία εισήγαγε από το 
Τελωνείο Καβάλας μέσω 
Ravennas της Ιταλίας, 
με πλαστά πιστοποιητικά 
και μειωμένους δασμούς, 
2.229.096 τόνους μπανα-
νών από το Ecuador της 

Νότιας Αμερικής.

Ωστόσο, αποκαλύφθηκε η 
πλαστότητα των πιστοποι-
ητικών εισαγωγής και επι-
βλήθηκε πολλαπλό τέλος 
λαθρεμπορίας για 6 περι-
πτώσεις παράνομης εισα-
γωγής μπανανών.
Στην συνέχεια η εταιρεία 
προσέφυγε στα Διοικητικά 
Δικαστήρια, αλλά δεν δι-
καιώθηκε και το έτος 2014 
κατέθεσε στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας αίτηση 
αναίρεσης κατά αποφάσε-

ων του Διοικητικού Εφε-
τείου Κομοτηνής, με τις 
οποίες της επιδικάστηκε το 
ποσό των 3.080.874 ευρώ 
για πολλαπλά τέλη λαθρε-
μπορίας.

Εννέα χρόνια μετά την κα-
τάθεση της αίτησης αναί-
ρεσης στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, το τελευταίο 
με 6 αποφάσεις του απέρ-
ριψε τις αιτήσεις αναίρεσης 
της εταιρείας.

ertnews.gr

Ο αστυνομικός σκύλος 
«Θορ» εντόπισε επιπλέ-
ον «ευρήματα» στο σπίτι 
τους σε νομότυπη έρευ-
να.

Στη σύλληψη δύο ημεδα-
πών, ενός 57χρονου και 
μίας 54χρονης, προέβησαν 
μεσημβρινές ώρες χθες, 
στελέχη του Γραφείου Δί-
ωξης Ναρκωτικών του Κε-

ντρικού Λιμεναρχείου Κα-
βάλας, για παράβαση του 
Ν. 4139/13 “περί εξαρτησι-
ογόνων ουσιών” και του Ν. 
2960/2001 ”Εθνικός Τελω-
νειακός Κώδικας”.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιο-
ποίησης πληροφοριών και 
διακριτικής επιτήρησης, οι 
εν λόγω ημεδαποί, οι οποί-
οι επέβαιναν σε λεωφορείο 

προερχόμενο από τη Θεσ-
σαλονίκη, κατά την άφιξη 
τους στον σταθμό υπερα-
στικών λεωφορείων Καβά-
λας, ακινητοποιήθηκαν από 
τα ανωτέρω στελέχη Λ.Σ. 
-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη διενέργεια 
νομότυπου αστυνομικού 
ελέγχου και στη συνέχεια 
προσήχθησαν Κεντρικό Λι-
μεναρχείο Καβάλας.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν 
στην κατοχή τους και κατα-
σχέθηκαν τα κάτωθι:

• μία (01) αυτοσχέδια 
νάιλον συσκευασία 
που περιείχε πιθανόν 
ακατέργαστη κάννα-
βη μικτού βάρους 6,2 
γραμμαρίων,

• σαράντα τρία (43) δι-
σκία με αναγραφόμε-
νη τη δραστική ουσία 
βουπρενορφίνη/ναλο-
ξόνη εντός καρτέλας 
και άνευ ιατρικής συ-
νταγής,

• εξήντα (60) πακέτα 
τσιγάρα των είκοσι 
(20) τσιγάρων έκαστο, 
χωρίς να φέρουν την 
ένσημη ταινία ειδικού 
φόρου κατανάλωσης 
και

• δύο (02) κινητά τηλέ-
φωνα.

Ακολούθησε νομότυπη 
έρευνα στην οικία που δια-
μένουν οι δύο (02) ημεδα-
ποί, όπου με τη συνδρομή 
του αστυνομικού σκύλου 
ανίχνευσης ναρκωτικών 
ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ”ΘΟΡ”, 
εντοπίστηκαν και κατασχέ-
θηκαν τα κάτωθι:

• μία (01) νάιλον συ-
σκευασία που περιείχε 

ακατέργαστη κάννα-
βη μικτού βάρους 99 
γραμμαρίων,

• πέντε (05) νάιλον συ-
σκευασίες που περιεί-
χαν ακατέργαστη κάν-
ναβη συνολικού μικτού 
βάρους 18,59 γραμ-
μαρίων επιμερισμένες 
αντίστοιχα σε ποσότη-
τες των 2,51-2,93-3,8-
6,11-3,24 γραμμαρίων,

• τρεις (03) χάρτινες 
συσκευασίες που πε-
ριείχαν ακατέργαστη 
κάνναβη συνολικού 
μικτού βάρους 28,1 
γραμμαρίων επιμερι-
σμένες αντίστοιχα σε 
ποσότητες των 7,7-5-
15,4 γραμμαρίων,

• σαράντα έξι (46) δισκία 
με αναγραφόμενη τη 
δραστική ουσία αλπρα-
ζολάμη εκ των οποίων 
τα είκοσι έξι (26) είναι 
των 0,5 mg και τα υπό-
λοιπα του 1 mg,

• δύο (02) δισκία με ανα-
γραφόμενη τη δραστι-
κή ουσία πρεγκαμπαλί-
νη των 0,75 mg,

• εβδομήντα τρία (73) 
δισκία με αναγραφόμε-
νη τη δραστική ουσία 
βουπρενορφίνη/ναλο-
ξόνη εντός καρτέλας 
και άνευ ιατρικής συ-
νταγής,

• ένα (01) φιαλίδιο 2 
mg, εντός του οποί-
ου υπήρχαν 3,5 δισκία 
άγνωστης ουσίας πιθα-
νόν αλπραζολάμης,

• μία (01) ηλεκτρονική 
ζυγαριά ακριβείας,

• εβδομήντα εννέα (79) 
πακέτα τσιγάρα των 
είκοσι (20) τσιγάρων 
έκαστο, χωρίς να φέ-
ρουν την ένσημη ταινία 
ειδικού φόρου κατανά-
λωσης,

• το χρηματικό ποσό 
των διακοσίων (200€) 
ευρώ εντός χάρτινου 
κουτιού και

• το χρηματικό ποσό των 
δύο χιλιάδων εκατό 
(2.100€) ευρώ εντός 
χάρτινης σακούλας.

Οι κατασχεθείσες ποσότη-
τες ναρκωτικών ουσιών/
δισκίων πρόκειται να απο-
σταλούν στο Τμήμα Χημι-
κών Υπηρεσιών Καβάλας 
για εξέταση και τα καπνι-
κά προϊόντα πρόκειται να 
παραδοθούν στο Τελωνείο 
Καβάλας για τον υπολογι-
σμό διαφυγόντων δασμών.

Προανάκριση διενεργεί-
ται από το Κεντρικό Λι-
μεναρχείο Καβάλας.

Καβάλα  
Ένα ζευγάρι ήρθε με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη, 
«φορτωμένοι» με ναρκωτικά

Ξάνθη  
Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με κλεμμένο ΙΧ

Συνελήφθη την 10-3-
2023 το βράδυ στην 
Εγνατία Οδό Καβάλας 
– Ξάνθης, από αστυνομι-
κούς του Τμήματος Δια-
χείρισης Μετανάστευσης 
Καβάλας ένας αλλοδα-
πός, διότι εντοπίσθηκε 
να οδηγεί Ι.Χ.Ε.

αυτοκίνητο στερούμενος 
άδειας ικανότητας οδήγη-
σης, ενώ για το όχημα δια-
πιστώθηκε ότι έχει δηλωθεί 
κλοπή την 24-2-2023 σε 
αστυνομική υπηρεσία της 
Πιερίας.

Κατασχέθηκε το παραπάνω 
όχημα προκειμένου να απο-
δοθεί στην ιδιοκτήτριά του. 
Την  προανάκριση ενεργεί 
το Τμήμα Ασφάλειας Κα-
βάλας.
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Μεγάλη επιτυχία για τη 
διοργάνωση του ΕΟΣ 
Καβάλας 1933 και του 
Δήμου Καβάλας, με συμ-
μετοχή μικρών και μεγα-
λύτερων σε ηλικία αθλη-
τών από 15 πόλεις της 

Ελλάδας

Με μεγάλη επιτυχία και τη 
συμμετοχή 450 μικρών και 
μεγάλων δρομέων από δι-
άφορες περιοχές της Ελλά-
δας (ΠΕ Καβάλας, Δράμας, 

Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, 
Σερρών, Χαλκιδικής, Θεσ-
σαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, 
Λάρισας, Μαγνησίας, Εύ-
βοιας, Σάμου και Αττικής), 
πραγματοποιήθηκε το πρωί 
της Κυριακής 19 Μαρτίου 
2023, στο περιαστικό δά-
σος της Καβάλας, το “9ο 
Kavala Trail Run”.

Η εν λόγω διοργάνωση, 
που αποτελεί πλέον θεσμό 
για την Καβάλα, περιελάμ-
βανε δύο ειδικές διαδρο-
μές, 13,5 και 5,5 χλμ, και 
έναν αγώνα 1 χιλιομέτρου 
για μικρά παιδιά.

Οι απονομές των μεταλ-
λίων στους νικητές όλων 
των κατηγοριών έγιναν από 
τον Αντιδημάρχο Παιδείας 
και Πολιτισμού, Απόστολο 
Μουμτσάκη, τον Πρόεδρο 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, 
Σωκράτη Μποζούδη, τον 
Βουλευτή της ΝΔ, Γιάννη 
Πασχαλίδη και την υποψή-
φια βουλευτή της ΝΔ, Μαί-
ρη Χατζηκωνσταντίνου.

Διοργανωτές – Αρωγοί: 
ΕΟΣ Καβάλας 1933, Δήμος 
Καβάλας, ΑΟ Καβάλα, Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Χωρά-
φας.

Η χειρότερη και με δι-
αφορά εμφάνιση της 
χρονιάς για την ομάδα 
έφερε την οδυνηρή ήττα 
– Δε δημιούργησε ούτε 
μια ευκαιρία εκτός από 
το γκολ του Ρουμπιέ με 
το οποίο μείωσε προσω-
ρινά το σκορ

Τη χειρότερη και με διαφο-
ρά εμφάνιση της χρονιάς 
πραγματοποίησε το από-
γευμα της Κυριακής 19/3 
ο ΑΟΚ στο γήπεδο της 
Θέρμης και συνεπώς δεν 
μπόρεσε να αποφύγει την 
οδυνηρή ήττα από τον το-
πικό Θερμαϊκό με 3-1. Το 

συγκρότημα του Γιώργου 
Αγγελίδη δεν έδειξε απολύ-
τως τίποτα σ’ αυτό το κρίσι-
μο παιχνίδι και στην κυριο-
λεξία δεν δικαιούταν τίποτα 
περισσότερο από την ήττα, 
απέναντι σ’ έναν αντίπαλο 
που ήταν φανερό ότι δεν 
ήταν η… υπερομάδα, όμως 
τα έδωσε όλα και πήρε 
απολύτως δίκαια αλλά και 
άνετα το «τρίποντο».

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 
ολόκληρο το 90λεπτο η Κα-
βάλα δεν είχε ούτε μια άξια 
αναφοράς ευκαιρία απένα-
ντι στην αντίπαλη εστία και 
η μόνη φορά που φάνηκε 
απειλητική ήταν όταν πέτυ-
χε το γκολ με το οποίο μεί-
ωσε σε 2-1 με τον Ρουμπιέ! 
Απ’ εκεί και πέρα όλα στο 
«κυανόλευκο» στρατόπεδο 
κινήθηκαν στο μηδέν ή υπό 

του μηδενός… Από το «ναυ-
άγιο» του ΑΟΚ δεν σώθη-
κε κανένας, μιας και όλων 
η απόδοση ήταν κάκιστη, 
γεγονός που απογοήτευσε 
και τους λίγους φιλάθλους 
της ομάδας που ταξίδεψαν 
μέχρι τη Θέρμη για να τους 
υποστηρίξουν.

Φάσεις και γκολ

– Στο 18ο λεπτό ο Κουρέλ-
λας σέντραρε και ο αμαρ-
κάριστος Τσιάτσιος με δυ-
νατό πλασέ έκανε το 1-0, 
ενώ δύο λεπτά αργότερα 
σουτ του Παπαδόπουλου 
μέσα από την περιοχή η 
μπάλα έφυγε άουτ.
– Στο 28’ ο Παπαδόπουλος  
βρέθηκε μόνος του με τον 
Σταθάκη, επιχείρησε να τον 
«κρεμάσει» αλλά ο τερμα-
τοφύλακας του ΑΟΚ μπλό-

καρε εύκολα.
– Στο 58’ κεφαλιά του 
αφύλακτου Μπάρδα από το 
ύψος της μικρής περιοχής η 
μπάλα φεύγει πάνω από το 
οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 
64’ γίνεται το 2-0 με ένα 
εντυπωσιακό φάουλ του 
Κουρέλλα.
– Στο 75’ ο Δεινόπαπας 
εκμεταλλεύτηκε ολιγωρία 
στην άμυνα του ΑΟΚ βγήκε 
μόνος του με τον Σταθάκη 
αλλά δεν μπόρεσε να τον 
κερδίσει.
– Ο ΑΟΚ μειώνει με κεφα-
λιά του Ρουμπιέ στο 79ο 
λεπτό που μέσα από την 
περιοχή «κρέμασε» τον 
αντίπαλο τερματοφύλακα 
και έκανε το 2-1.
– Στο 84’ όμως οι γηπεδού-
χοι «κλείδωσαν» τη νίκη με 
το γκολ που πέτυχε ο Τσι-
ούχας με κεφαλιά, ενώ στις 

καθυστερήσεις αποβάλλο-
νται με 2 κίτρινη κάρτα Βα-
φειάδης και Μπατσαράς.

Οι Συνθέσεις

Θερμαϊκός: Σαββίδης, 
Σαλιάρης, Μπάρδας, Κου-
ρέλλας, Παπαστεργιανός 
Τσιάτσιος, Δεινόπαππας, 
Αναστασιάδης (66’ Αθανα-
σιάδης), Τσιούχας Παπαδό-
πουλος (37’ Αθανασίου, 82’ 
Μουντζούρης), Στοϊνοβιτς.
Καβάλα: Σταθάκης, Γερο-
γιάννης (13’λ.τ. Κατσέτης), 
Μπατσαράς, Κατσαμάγκας, 
Μπιμπισίδης, Καζαντζίδης, 
Καρακώστας (46’ Δημητρα-
κούδης), Βαφειάδης, Ρου-
μπιές, Ιορδανίδης, Μπαρέτ-
τας.

9ο Kavala Trail Run: 
450 αθλητές έτρεξαν στο 
περιαστικό δάσος της Καβάλας 

AO Καβάλα
Εμφάνιση υπό του… μηδενός, ήττα 3-1 από 
τον Θερμαϊκό στη Θέρμη

Γ’ Εθνική-1ος Όμιλος
Βαθιά βαθμολογική ανάσα για τον Βύρωνα, 2-0 το Παραλίμνιο

Η ομάδα της Καβάλας 
που έπαιζε με την «πλά-
τη στον τοίχο» πήρε 
αυτό που άξιζε στο ντέρ-
μπι του Βερούλειο με τα 
γκολ των Γρ. Παπαδό-
πουλου και Πτηνόπου-

λου – Ήττα 4-1 για το 
Ορφάνι στη Δράμα από 
τη Δόξα

Μια πολύ βαθιά βαθμολο-
γική ανάσα αλλά και μια 
σημαντική «ένεση» ηθικού 

αποτέλεσε για την ομάδα 
του Βύρωνα η νίκη του με 
2-0 στο Βερούλειο στάδιο 
επί του Απόλλωνα Παρα-
λιμνίου. Μετά την αποτυχία 
στην Αλεξανδρούπολη η 
ομάδα της Καβάλας έπαιζε 
με την «πλάτη στον τοίχο» 
σε ότι αφορά τη «μάχη» της 
παραμονής και δεν ήθελε 
κανένα άλλο αποτέλεσμα 
εκτός από τη νίκη στο συ-
γκεκριμένο παιχνίδι για την 
22η αγωνιστική. Γι’ αυτό 
μπήκε από την αρχή δυνατά 
στον αγώνα και κατάφερε 
να πάρει τη σπουδαία νίκη 
με τα γκολ των Γρηγόρη 
Παπαδόπουλου και Μηνά 
Πτηνόπουλου στο 50ο και 
το 75ο λεπτό. Με τους 3 
βαθμούς που πήρε, έφτα-
σε και πάλι στη γραμμή 
του υποβιβασμού και πλέον 
αντιμετωπίζει με αισιοδοξία 
τη συνέχεια του πρωταθλή-
ματος.

Ο Νέστος είχε ρεπό, ενώ 

το Ορφάνι δεν μπόρεσε 
να σταθεί όρθιο στη Δρά-
μα στον αγώνα με τη Δόξα 
αφού έχασε με 4-1. Οι γη-
πεδούχοι προηγήθηκαν στο 
1ο μέρος με 3-0 με τα γκολ 
των Φραγκούλη στο 6’, Οι-
κονομίδη στο 28’ και Θεο-
δοσιάδη στο 40’, έκαναν το 
4-0 με τον Ιορδανίδη στο 
73’, ενώ ο «Μέγας» μείω-
σε στο τελικό 4-1 με τον 
Ντουσάι στο 88ο λεπτό.

Αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τα των αγώνων της 22ης 
αγωνιστικής καθώς και η 
βαθμολογία και η επόμενη 
αγωνιστική έχουν ως εξής:
Άρης Αβάτου – Πανθρακι-
κός 1-3
Αλεξανδρούπολη– Ορφέας 
Ξάνθης 1-2
Βύρωνας Καβάλας – Απόλ-
λων Παραλιμνίου 2-0
Δόξα Δράμας – Μέγας Αλ. 
Ορφανίου 4-1
Καμπανιακός – Ποσειδώ-
νας Μηχανιώνας  2-0

Θερμαϊκός Θέρμης – ΑΟ 
Καβάλα 3-1
Αγροτικός Αστέρας – Παν-
δραμαϊκός 1-1
Ρεπό o Νέστος Χρυσούπο-
λης

H Βαθμολογία (22 αγω-
νιστικές)

1. Καμπανιακός 46 (37-
10)

2. Καβάλα 41 (39-15) *
3. Πανθρακικός 38 (35-

27)
4. Απόλλων Παραλιμνίου 

37 (37-22) *
5. Νέα Μηχανιώνας 36 

(27-18) *
6. Δόξα Δράμας 30 (31-

26) *
7. Νέστος Χρυσούπολης 

29 (25-25) *
8. Θερμαϊκός Θέρμης 28 

(20-21)
9. Πανδραμαϊκός 27 (30-

24) *
10. Βύρων Καβάλας 27 

(28-26)

11. Άρης Αβάτου 26 (21-
29) *

12. Ορφέας Ξάνθης 26 
(26-31)

13. Αγροτικός Αστέρας 19 
(19-31)

14. Αλεξανδρούπολη 12 
(14-35)

15. ΜΑ Ορφανίου 2 (10-
56)

*Έχουν κάνει το ρεπό τους

Η Επόμενη Αγωνιστική
Απόλλων Παραλιμνίου – 
Νέστος Χρυσούπολης
Ορφέας Ξάνθης – Βύρων 
Καβάλας
Πανδραμαϊκός – Αλεξαν-
δρούπολη
Πανθρακικός – Δόξα Δρά-
μας
Ν. Μηχανιώνα – Αγρ. Αστέ-
ρας
Θερμαικός Θέρμης – Άρης 
Αβάτου
Καβάλα – Καμπανιακός
Ρεπό ο ΜΑ Ορφανίου
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Ο αγώνας, απόστασης 
ενός, 5 και 10 χιλιομέ-
τρων διοργανώνεται 
στην Ελευθερούπολη, 
στη μνήμη του μεγάλου 
ευεργέτη της περιοχής 
Φρίξου Παπαχρηστίδη

ΟΔήμος Παγγαίου με την 

Κοινωφελή Επιχείρηση του 
Δήμου Παγγαίου, σε συ-
νεργασία με τον ΟΚΑΚ και 
με την υποστήριξη της ΕΑΣ 
ΣΕΓΑΣ Αν. Μακεδονίας-
Θράκης, διοργανώνουν τον 
6ο αγώνα δρόμου σε δημό-
σια οδό, στη μνήμη του με-
γάλου ευεργέτη της περιο-

χής, Φρίξου Παπαχρηστίδη.

Για τους συμμετέχοντες δεν 
υπάρχει οικονομική επιβά-
ρυνση

1. Τόπος: Ελευθερούπολη
2. Ημερομηνία Διεξαγω-

γής: 26 Μαρτίου 2023

3. Αφετηρία – Τερματι-
σμός: Περίβολος Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου

4. Θα υπάρχει ηλεκτρο-
νική χρονομέτρηση για 
όλους τους δρομείς 
των αγώνων 10.000μ. 
και 5.000μ.

5. Απόσταση Αγώνων: 

10.000μ.
6. Διαδρομή: Κυκλική 

μέσα στον αστικό ιστό 
της πόλης και προστί-
θεται ο περιμετρικός 
δασικός δρόμος στους 
πρόποδες του Συμβό-
λου.

7. Ώρα Εκκίνησης: 11.00 
π.μ. (με χρονικό όριο 
τερματισμού 1 ώρα 15’ 
από την ώρα εκκίνη-
σης)

8. Δικαίωμα Συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν οι αθλητές-τρι-
ες που ανήκουν στη 
δύναμη των σωματεί-
ων-μελών του ΣΕΓΑΣ, 
γεννημένοι από το 
2005 και μεγαλύτεροι, 
καθώς και βετεράνοι 
και ανεξάρτητοι αθλη-

τές-τριες.
9. Παράλληλοι Αγώνες

Α.5.000μ . Κυκλική διαδρο-
μή στον αστικό ιστό της 
πόλης, με ώρα εκκίνησης 
11:15
Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν οι αθλητές-τριες 
που ανήκουν στη δύναμη 
των σωματείων-μελών του 
ΣΕΓΑΣ, γεννημένοι από το 
2010 και μεγαλύτεροι, κα-
θώς και βετεράνοι και ανε-
ξάρτητοι αθλητές-τριες.
Β. 1.000μ. για μαθητές-
τριες Νηπιαγωγείων/ Δη-
μοτικών και Γυμνασίων 
σχολείων με αφετηρία και 
τερματισμό στον ίδιο χώρο 
με ώρα εκκίνησης 12:30 
μ.μ. και 12:40 μ.μ. αντίστοι-
χα.

Δήμος Παγγαίου 
Στη γραμμή εκκίνησης ο 6ος Παπαχρηστίδειος αγώνας δρόμου

Εύκολη επικράτηση στο 
κλειστό της Ελευθερού-
πολης στο ντέρμπι της 

Καβάλας με 29 πόντους 
διαφορά

Σε παράσταση για ένα ρόλο 
εξελίχθηκε το τοπικό ντέρ-
μπι της Καβάλας στο κλει-

στό της Ελευθερούπολης 
για την 23η αγωνιστική της 
Elite League. Ο ΓΣΕ ήταν 

κυρίαρχος σε όλη τη διάρ-
κεια της αναμέτρησης με 
την Καβάλα BC και πήρε δί-
καια τη νίκη με 93-64!

Η διαφορά των 29 πόντων 
περιγράφει απόλυτα την 
εικόνα της αναμέτρησης 
που παρακολούθησαν οι 
φίλαθλοι που βρέθηκαν 
στο γυμναστήριο το οποίο 
σε λίγο καιρό θα «κλείσει 
τις πύλες του» για να ξεκι-
νήσουν οι εργασίες για την 
πλήρη ανακαίνιση και ενερ-
γειακή αναβάθμιση του. Ο 
Κυριάκος Παπαδόπουλος 
είχε πολύ περισσότερες επι-
λογές στη διάθεση και από 
τη στιγμή που η ομάδα του 
«καθάρισε» πολύ νωρίς την 
υπόθεση νίκη, έδωσε χρόνο 
σε όλους τους παίκτες του. 
Το ίδιο έγινε βέβαια και 
από την πλευρά του Νίκου 
Πενταζίδη, που επέστρεψε 
στον πάγκο της ομάδας 
μετά την τιμωρία του.

Οι δύο ομάδες έπαιξαν 
ελεύθερα με αποτέλεσμα 

να δημιουργηθούν αρκε-
τές καλές φάσεις στις δύο 
μπασκέτες και το θέαμα 
ήταν πολύ καλό. Για τον 
ΓΣΕ ξεχώρισαν οι Γράβας 
και Τουτζιαράκης με 18 και 
20 πόντους αντίστοιχα, ενώ 
για την Καβάλα ο Τζόνσον 
σημείωσε 17 πόντους και ο 
Γουέμπστερ 13.

Δεκάλεπτα – Πόντοι

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 54-
26, 76-41, 93-64
Ελευθερούπολη (Παπα-
δόπουλος): Χάντσον 15 
(3), Φιλοξενίδης 6, Σοκ 3 
(1), Γράβας 18 (1), Ναού-
μης, Σκουλίδας 11 (3), Ξύ-
δης 3 (1), Γκατζιούρας 4, 
Γεωργίου 6, Ρόμπινσον 7, 
Τουτζιαράκης 20 (1).
Καβάλα (Πενταζίδης): 
Τζόνσον 17, Μπόζης 8 (1), 
Πουλιανίτης 2, Κριζέας, Ευ-
αγγελίδης 3, Πρίφτης 9 (3), 
Πεχλιβανίδης, Ταχυρίδης 
2, Αλμπάνης, Γουέμπστερ 
13, Καραγιάννης, Τσέλλος 
8 (1).

Elite League 
Παράσταση για έναν ρόλο για τον ΓΣΕ, 93-64 την Καβάλα BC


