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Επιστολή Ερντογάν σε Μητσοτάκη 
για την 25η Μαρτίου  

Σε κρίσιμη κατάσταση 
36χρονος

που έπεσε απο σκαλωσιά

Έπιασαν στην Λαμία τους ληστές 
που έκλεψαν γνωστό δικηγόρο

της Καβάλας

2.400.000€ για παρεμβάσεις που 
βελτιώνουν 

την οδική ασφάλεια

Σελ. 23

Πότε καταβάλλεται 
το επίδομα 
προσωπικής 
διαφοράς

AO Καβάλα
«Ζωντανός» στη μάχη 

του τίτλου

Σελ. 22

Σελ. 4

Σελ. 8

ΦΑΝΕΡΗ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΖΗΤΩ
ΤΟ 1821

Σελ. 13

ΓΕΜΙΣΕ Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ



ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλ. 2510 231 033 
Fax: 2510 230 377  

e-mail: info@enachannel.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο. Ε. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ελευθέριος Κουκουτίνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Απόστολος Ατζεμιδάκης 

 
ΓΡΑΦΟΥΝ

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

Πετρουλή, Γιαννης Χ’εμμανουήλ, 
Κώστας Παπακοσμάς,  Παναγιώτης 

Πυλιώτης, Γιάννης Γεωργαλής, 
Βασιλική Βασιλειάδου

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

Η εφημερίδα
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

δικαιούται
δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου

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

απόφαση του 
Υπουργού

Επικρατείας,
η εφημερίδα
“ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

περιλαμβάνεται 
στην λίστα των 
εβδομαδιαίων
νομαρχιακών

εφημερίδων που 
έχουν την

δυνατότητα
καταχώρησης

δημοσιεύσεων του
δημοσίου.
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Η επίδραση του κατώτατου μισθού στην κοινωνία
γράφει 
ο Παναγιώτης Λιαργκόβας*
*Πρόεδρος του ΚΕΠΕ και 
του Εθνικού Συμβουλίου 
Παραγωγικότητας, καθηγη-
τής Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου

Το 2023 η διαδικασία δια-
μόρφωσης του νομοθετι-
κώς καθορισμένου νόμιμου 
κατώτατου μισθού για τους 
εργαζομένους ιδιωτικού δι-
καίου άρχισε νωρίτερα και 
εξελίχθηκε σε συντομότερο 
διάστημα, κυρίως λόγω του 
υψηλού πληθωρισμού, ο 
οποίος διαβρώνει τα εισο-
δήματα των νοικοκυριών 
και ιδιαίτερα όσων έχουν 
σταθερά εισοδήματα, όπως 
οι μισθωτοί.

Στην τελευταία φάση της 
διαδικασίας, το Κέντρο 
Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών 
(ΚΕΠΕ), σε συνεργασία με 
την Επιτροπή Ανεξαρτή-
των Εμπειρογνωμόνων, 
διαμόρφωσε ένα Σχέδιο 
Πορίσματος Διαβούλευσης, 
στο οποίο καταγράφηκαν οι 

προτάσεις των διαβουλευ-
όμενων κοινωνικών εταί-
ρων, τα σημεία συμφωνίας 
τους και τεκμηριώθηκε η 
κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας και της αγοράς 
εργασίας, καθώς και οι 
παράγοντες που επιδρούν 
στον καθορισμό του προ-
τεινόμενου νομοθετημένου 
κατώτατου μισθού και ημε-
ρομισθίου.

Τα ερευνητικά ιδρύματα 
κατέθεσαν εκθέσεις υψη-
λής ποιότητας, οι οποίες 
συνηγόρησαν σε αύξηση 
του κατώτατου μισθού. Σε 
παρόμοιο συμπέρασμα κα-
τέληξαν και τα υπομνήματα 
των κοινωνικών εταίρων 
και οι εισηγήσεις τους στην 
προφορική διαβούλευση. 
Το βασικό επιχείρημα που 
προβλήθηκε είχε να κά-
νει με την απομύζηση της 
αγοραστικής δύναμης των 
μισθωτών και κυρίως όσων 
αμείβονται με τον κατώτα-
το μισθό. Το ύψος της προ-
τεινόμενης αύξησης κυμάν-
θηκε από 3% έως 15,8%, 
με τις πιο πολλές προτάσεις 

γύρω στο 5%.

Η ποικιλία των προτάσεων 
οφειλόταν στη χρήση δια-
φορετικών δεδομένων και 
στην επιλογή των κριτη-
ρίων που υιοθετεί η κάθε 
έκθεση. Αυτή η διάσταση 
απόψεων και επιχειρημα-
τολογίας είναι χρήσιμο να 
αξιολογείται και να βρί-
σκεται, στον εφικτό βαθμό, 
μία κοινή συνισταμένη. Στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, αλλά και σε άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες, μια 
ανεξάρτητη επιτροπή ειδι-
κών, ή συγκεκριμένος αρμό-
διος Οργανισμός, λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν τις προτάσεις 
των κοινωνικών φορέων 
και αξιοποιώντας πλειάδα 
στατιστικών δεδομένων, ει-
σηγείται (σε συγκεκριμένες 
χώρες δεσμευτικά) στην εξ 
ορισμού αρμόδια κυβέρνη-
ση τις αλλαγές στο ύψος 
του κατώτατου μισθού.

Αυτή η πρακτική είναι ευρέ-
ως αποδεκτή ως καλή και 
αποδοτική, καθώς μειώνει 
τις κοινωνικές και πολιτικές 

εντάσεις, ενώ συνυπολογί-
ζει οικονομικά και κοινωνι-
κά κριτήρια, όπως γίνεται 
και στη χώρα μας με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Εξάλ-
λου, οι όποιες αποφάσεις 
για τον κατώτατο μισθό 
δεν αφορούν αποκλειστικά 
τους συνδικαλισμένους ερ-
γαζομένους και τους εργο-
δότες, καθώς επηρεάζουν 
επίσης τις προοπτικές απα-
σχόλησης των ανέργων, 
των μη συνδικαλισμένων 
εργαζομένων, των εργαζο-
μένων στην παραοικονομία, 
των οποίων τα συμφέροντα 
και επιθυμίες πιθανόν να 
μην εκπροσωπούνται επαρ-
κώς από τους κοινωνικούς 
εταίρους.

Επίσης, η επίδραση του κα-
τώτατου μισθού σε καίρια 
μακροοικονομικά μεγέθη 
(ανεργία, μοναδιαίο κόστος 
εργασίας, ισοζύγιο πληρω-
μών κ.λπ.) δεν θα πρέπει να 
αγνοείται. Είναι, λοιπόν, ο 
μηχανισμός αναπροσαρμο-
γής του κατώτατου μισθού 
που εφαρμόζεται στη χώρα 
μας μα σύγχρονη, καλή 

πρακτική. Φαίνεται ότι εί-
ναι, επίσης, σύμφωνος με 
το πνεύμα και το γράμμα 
του σχεδίου σχετικής Οδη-
γίας της Ε.Ε. και στις χώρες 
που εφαρμόζεται είχε θε-
τικά αποτελέσματα, αφού 
επιτρέπει την ολοκληρω-
μένη, ανεξάρτητη και συ-
στηματική αξιολόγηση των 
δυνατοτήτων αύξησης του 
κατώτατου μισθού.

Επιστροφή στον προη-
γούμενο μηχανισμό κα-
θορισμού του κατώτατου 
μισθού μέσω συλλογικής 
διαπραγμάτευσης των τρι-
τοβάθμιων κοινωνικών 
εταίρων, που σημειωτέον 
δεν εφαρμόζεται σε κα-
μία χώρα, θα αποτελούσε 
άκαρπη οπισθοδρόμηση και 
αφαίρεση από την πολιτεία 
της ευθύνης να ασκεί την 
κοινωνική και οικονομική 
πολιτική. Με βάση τα πα-
ραπάνω, το ΚΕΠΕ πρότεινε 
η αύξηση του κατώτατου 
μισθού να καλύπτει του-
λάχιστον τις απώλειες της 
αγοραστικής δύναμης για 
το 2023, οπότε η ελάχιστη 

αύξηση του κατώτατου μι-
σθού πρέπει να ανέρχεται 
στο 4,5%.

Από την άλλη πλευρά, για 
λόγους κοινωνικής ισότη-
τας η αύξηση του κατώ-
τατου μισθού θεωρήσαμε 
σκόπιμο να μην ξεπεράσει 
την αύξηση που δόθηκε 
στους περισσότερους συ-
νταξιούχους (7,75%). Η 
αγορά μπορεί να απορρο-
φήσει μια τέτοια αύξηση 
χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 
να κλείσουν μικρές επιχει-
ρήσεις. Είναι προφανές ότι 
η αύξηση που προτείνα-
με δεν καλύπτει πλήρως 
τις απώλειες που έχουν 
υποστεί οι εργαζόμενοι τα 
τελευταία χρόνια. Αλλά 
τι είναι προτιμότερο; Μια 
μετρημένη αύξηση του κα-
τώτατου μισθού που θα 
οδηγήσει σε μείωση της 
ανεργίας κάτω του 10% 
και θα ενεργοποιήσει τις 
τριετίες ή μια μεγαλύτερη 
αύξηση με διατήρηση της 
ανεργίας σε πάνω από 10% 
επίπεδα;

Το μετεκλογικό σταυρόλεξο
γράφει 
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Η τραγωδία στα Τέμπη 
προκαλεί σημαντικές ανα-
τροπές τόσο στην κοινωνία 
όσο και στην πολιτική. Στην 
κοινωνία κάποιοι κάνουν 
λόγο, πλέον, για τη «γενιά 
των Τεμπών»… Δεν είμαι 
σίγουρος αν αυτό είναι μια 
εκτίμηση εν θερμώ ή αν 
πράγματι είμαστε μπροστά 
σε ένα τέτοιο φαινόμενο. 
Αυτό θα φανεί σε βάθος 
χρόνου. Αν δηλαδή, αυτός 
ο απόλυτα δικαιολογημέ-
νος θυμός κατά της όποιας 
«καθεστηκυίας τάξης», που 
έχει προκαλέσει, διατηρή-
σει και ανεχθεί τις χρόνιες 
παθογένειες στην πατρίδα 
μας, θα έχει διάρκεια και αν 
θα μετουσιωθεί σε κάτι που 
θα φέρει ανατροπές στην 
κοινωνία και στο πολιτικό 
σκηνικό. 

Και αν τα παραπάνω μένει 
να δούμε αν θα ισχύσουν 
σε βάθος -μελλοντικού- 
χρόνου, οι επιπτώσεις στο 
πολιτικό σκηνικό από την 
τραγωδία στα Τέμπη μάς 
πηγαίνουν πίσω τουλάχι-
στον μία δεκαετία…

Και επειδή είμαστε λίγο 
πριν από τις βουλευτι-
κές εκλογές, το σημερινό 
σκηνικό αρχίζει να θυμίζει 
έντονα την περίοδο του 
2011 και 2012.

Μια κοινωνία με έντονη 
οργή και θυμό, τότε λόγω 
της χρεοκοπίας, σήμερα για 
τα κακώς κείμενα της κοι-
νωνίας μας, με τις παραδο-

σιακές πολιτικές δυνάμεις 
να αμφισβητούνται τότε, 
όπως και τώρα, με τις αντι-
συστημικές δυνάμεις να 
εκμεταλλεύονται το κύμα 
της αμφισβήτησης και να 
ενισχύονται τότε, όπως και 
στις ημέρες μας. Ακόμα και 
οι δημοσκοπήσεις αρχίζουν 
να μοιάζουν.

Τα αποτελέσματα των 
εκλογών του Ιουνίου 2012 
προσομοιάζουν πλέον με 
τις προβλέψεις των τελευ-
ταίων δημοσκοπήσεων. 
Να θυμίσουμε ότι τότε η 
Ν.Δ. κέρδισε τις εκλογές 
με ένα ποσοστό λίγο κάτω 
από 30% (για την ακρίβεια 
29,66%), ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέ-
ντρωσε 26,89% και το ΠΑ-
ΣΟΚ 12,28%.

Τα δημοσκοπικά ευρήματα 
του σήμερα προσομοιάζουν 
με τα αποτελέσματα εκεί-
νης της περιόδου… 

Η Ν.Δ. συνεχίζει να είναι 
πρώτη με ποσοστά κοντά 
στο 30%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτε-
ρος (χωρίς να φαίνεται ότι 
εισπράττει από τη φθορά 
της κυβέρνησης) με ποσο-
στά κοντά στο 26% και το 
ΠΑΣΟΚ τρίτο, με ποσοστά 
λίγο πάνω από το 10%.

Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι η 
τραγωδία των Τεμπών ενι-
σχύει μικρότερα κόμματα 
και αντισυστημικές δυνά-
μεις, ακόμα και αυτές που 
βρίσκονται έξω από το δη-
μοκρατικό τόξο. 

Βέβαια, τα παραπάνω δη-
μοσκοπικά δεδομένα είναι 

η «εικόνα» της κοινωνίας 
σήμερα! Μια εικόνα που 
δείχνει πολίτες να βράζουν 
από θυμό -και με αιχμή 
τους νέους ανθρώπους- 
να έχουν σηκωθεί από τον 
καναπέ και να έχουν βγει 
στου δρόμους για να αντι-
δράσουν δυναμικά!

Δεν είναι βέβαιο ότι αυτή 
η εικόνα θα είναι η ίδια και 
μετά από λίγες εβδομά-
δες… Αρα και οι σημερινές 
δημοσκοπικές καταγραφές 
να είναι οι ίδιες!

Το μόνο σίγουρο είναι ότι 
το πολιτικό σύστημα φαίνε-
ται πως έχει πάρει το μήνυ-
μα και δεν θα περνάει, πλέ-
ον, στο ντούκου τις χρόνιες 
παθογένειες της πατρίδας 
μας!

Σε κάθε περίπτωση, πά-
ντως, όπως διαγράφεται 
το πολιτικό σκηνικό, είναι 
πιθανό να δημιουργηθούν 
καταστάσεις που μπορεί 
-κάτω από ορισμένα δε-
δομένα- να προκαλέσουν 
συνθήκες ακυβερνησίας. 

Αν οι δημοσκοπήσεις απει-
κονίζουν πράγματι τις τά-
σεις της κοινωνίας, τότε 
-ακόμα και σε μια δεύτερη 
εκλογική αναμέτρηση, με 
τον νέο εκλογικό νόμο- οι 
δυνατότητες σχηματισμού 
κυβέρνησης θα είναι ένα 
σταυρόλεξο για δυνατούς 
λύτες.

Και ίσως, ακόμα, να μπουν 
στον δημόσιο διάλογο και 
υποθέσεις για λύσεις που 
μέχρι σήμερα δεν έμπαιναν 

στο τραπέζι, ούτε σε σενά-
ρια της πιο ακραίας πολιτι-
κής φαντασίας! 

Σενάρια που εφαρμόστη-
καν και σήμερα, ελπίζαμε, 
ότι ποτέ δεν θα υποχρεω-
νόμασταν να τα βάλουμε 
στο τραπέζι, έστω και ως 
υπόθεση εργασίας!

Ο λόγος για μια κυβέρνηση 
«ειδικού σκοπού» με πρω-
θυπουργό είτε κάποιον τε-
χνοκράτη είτε κάποιον «πο-
λιτικό τεχνοκράτη»!

Αυτό σημαίνει ότι αυτή η 
κυβέρνηση δεν θα υπολο-
γίζει το διαβόητο «πολιτικό 
κόστος».

Και μπορεί το διαβόητο 
«πολιτικό κόστος» να «ευ-
θύνεται» για πολλά δεινά 
στον τόπο μας, αλλά δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι εί-
ναι και η δαμόκλειος σπά-
θη που συγκρατεί εκείνους 
που θέλουν να λύσουν «για 
εμάς», αλλά «χωρίς εμάς», 
ζητήματα τα οποία χρονί-
ζουν!

Σε απλά ελληνικά, όπως 
λέει κι ο θυμόσοφος λαός 
μας, κάποιοι μπορεί να 
βρουν την ευκαιρία να 
πουν ότι «αφού βρήκαμε 
τον παπά να θάψουμε πέ-
ντε-έξι»!

Υπάρχουν τέτοια θέματα, 
που μπορεί κάποιοι να θέ-
λουν να τα λύσουμε και τα 
κόμματα δεν θέλουν να τα 
αγγίξουν;

Εμένα, για παράδειγμα, μου 

έρχονται δύο στο φτωχό 
μου το μυαλό: οικονομικές 
αποφάσεις, δύσκολες, που 
έχουμε ακόμα να πάρου-
με και δεν τις παίρνουμε 
-λόγω πολιτικού κόστους- 
και τα ελληνοτουρκικά.

Ειδικά για το θέμα των σχέ-
σεων με τη γειτονική χώρα 
μας η συζήτηση έχει ήδη 
αρχίσει…

Το θέμα της συνεκμετάλ-
λευσης έχει ήδη μπει στο 
τραπέζι, σε θεωρητικό, βέ-
βαια, επίπεδο και ως υπό-
θεση εργασίας μόνο.

Γι’ αυτό, φαντάζομαι, ο 
Αμερικανός υπουργός Εξω-
τερικών που επισκέφθηκε 
πρόσφατα Αθήνα και Αγκυ-
ρα, στην μεν Τουρκία είδε 

μόνο τον Ερντογάν (και τον 
Τσαβούσογλου βέβαια) και 
στην πατρίδα μας, εκτός 
από τον πρωθυπουργό, συ-
ναντήθηκε και με τον αρχη-
γό της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης.

Θεωρία συνωμοσίας… 
ίσως, αλλά μπορεί κάποιος 
να το αποκλείσει και τελεί-
ως;
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Κάθε εβδομάδα η εφημερίδα “ΑΝΑΛΥΤΗΣ” στο χώρο σας. 
Γίνετε συνδρομητές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2510 23 10 33

Καβάλα  
Τραυματισμός οδηγού από ανατροπή οχήματος 
στην Ερυθρού Σταυρού

Λίγο πριν τη 1:00 τα ξη-
μερώματα  του Σαββάτου 
στην οδό Ερυθρού Σταυ-
ρού ανετράπη της πορείας 
του ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο 47χρονος οδηγός είχε 
τις αισθήσεις του και απε-
γκλωβίστηκε άμεσα από 
το όχημα ωστόσο είχε κά-
ποιους τραυματισμούς.

Μάκης Παπαδόπουλος  
«Εμείς θα κλείσουμε τις εκκρεμότητες στην οδική 
ασφάλεια του δρόμου στο Παληό»

Γνωρίζουμε πολύ καλά 
ότι σοβαρά και άλυ-
τα προβλήματα οδικής 
ασφάλειας υπάρχουν σε 
πολλές γειτονιές της Κα-
βάλας και σε κοινότητες 
του Δήμου μας.

Όσον αφορά το Παληό, 
στην πιο τουριστική περι-
οχή της Καβάλας, παραμέ-
νουν τα πολύ σοβαρά προ-
βλήματα οδικής ασφάλειας 
και ποιότητας ζωής που 
αντιμετωπίζουν κάτοικοι 
και επισκέπτες.

Το μαρτυρούν τα στραβω-
μένα και επικίνδυνα κά-
γκελα, οι “εξαφανισμένες” 
και εγκαταλειμμένες στά-
σεις των λεωφορείων, το 
φθαρμένο οδόστρωμα και 

οι δρόμοι χωρίς άσφαλτο 
(εν έτει 2023!!), τα στενά 
και κατεστραμμένα πεζο-
δρόμια.

Και τα τέσσερα χρόνια θη-
τείας της παρούσας Διοί-
κησης του Δήμου έχουν 
περάσει, χωρίς κανένα ου-
σιαστικό και πρακτικό απο-
τέλεσμα στον τομέα αυτό.

Ακόμη και η κυκλοφοριακή 
μελέτη, που έχει ξεκινήσει 
εδώ και δύο χρόνια και θα 
μας δείξει τι λύσεις μπο-
ρούν να εφαρμοστούν, δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόμη!

Προειδοποιούμε τη Διοίκη-
ση του Δήμου Καβάλας: το 
ατύχημα από το δυστύχη-
μα δεν έχει απόσταση!! Το 

θέμα της οδικής ασφάλειας 
είναι κρίσιμο!!

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ 
ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΥ:

 – Θα ξεκινήσουμε άμεσα 
την υλοποίηση των μέ-
τρων οδικής ασφάλειας 
που προβλέπει η κυκλο-
φοριακή μελέτη για τον 
δρόμο του Παληού. ΧΩ-
ΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕ-
ΡΗΣΗ!

 Θα κάνουμε ό,τι χρειά-
ζεται για τα πεζοδρόμια, 
τις διαβάσεις, το οδό-
στρωμα, την ασφάλεια 
οχημάτων και πεζών.

– Θα μελετήσουμε συν-

δυαστικά τη δυνατότητα 
κατασκευής μιας Περι-
μετρικής Οδού, που θα 
είναι πολύτιμη και σε 
έκτακτα περιστατικά πο-
λιτικής προστασίας.

– Θα επιδιορθώσουμε 
όλα τα προβλήματα που 
υπάρχουν σε πεζοδρόμια 
και οδόστρωμα στο δί-
κτυο μέσα στον οικισμό.

Δέσμευσή μας είναι 
να αποκαταστήσουμε 
πλήρως το ΑΙΣΘΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και το υψη-
λό επίπεδο ποιότητας 
ζωής στο τουριστικό μας 
θέρετρο!

Τουρισμός  
Ακυρο το σχέδιο αεροπορικής σύνδεσης 
Καβάλα – Βουκουρέστι

Εγκαταλείφθηκε το σχέ-
διο αεροπορικής σύνδε-
σης με το Βουκουρέστι 
καθώς η ενδιαφερομέ-
νη αεροπορική εταιρία 
αποφάσισε να βάλει σε 
προτεραιότητα άλλες 
πτήσεις στην χώρα μας, 
πιθανός προς την κε-
ντρική Ελλάδα και τα 
νησιά τόσο του Ιονίου 
αλλά και του Αιγαίου.

Για τον λόγο αυτό και για 
ακόμα μια χρονιά στον Ν. 
Καβάλας οι Ρουμάνοι επι-
σκέπτες θα έρθουν οδικός 
με την ευχή η εταιρία το 
2024 να βάλει σε προτε-
ραιότητα και τον Νομό Κα-
βάλας,
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Με λαμπρότητα και περηφάνια η παρέλαση για την 25η Μαρτίου
Με την καθιερωμένη Ιερά 
Θεία Δοξολογία στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Ελευθέριου, 
ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις 
εορτασμού για την επέτειο 
της 25ης Μαρτίου στον 
Δήμο Παγγαίου.
Απο νωρίς στον Ιερό Ναό, 
βρίσκονται οι μαθητές των 
σχολείων, φορείς του Δή-
μου αλλά και πλήθος πο-
λιτων.

Στην συνέχεια πραγματο-
ποιήθηκε επιμνημόσυνη 
δέηση και κατάθεση στε-
φάνων στο Ηρώο της Ελευ-
θερούπολης, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για τον 
εορτασμό της επετείου για 
την 25η Μαρτίου.

Με σύμμαχο τον ηλιόλου-

στο καιρό αλλά και με λα-
μπρότητα και περηφάνια, 
πραγματοποιήθηκε η πολι-
τιστική, μαθητική και στρα-
τιωτική παρέλαση στην 
Ελευθερούπολη.

Οπως κάθε χρόνο η παρέ-
λαση πραγματοποιήθηκε 
στην κεντρική οδό, Φρίξου 
Παπαχρηστίδη, η οποία 
πλημμύρισε από κόσμο που 
κατέβηκαν να δουν την πα-
ρέλαση.

Ενω αξιζει να σημειωθεί 
ότι το παρόν στην παρέ-
λαση της Ελευθερούπολης 
έδωσαν τοπικοί και πολιτι-
κοί φορείς από τον Δήμο 
Παγγαίου και από την Π.Ε 
Καβάλας.

2.400.000€ για παρεμβάσεις που βελτιώνουν 
την οδική ασφάλεια

Νέα χρηματοδότηση 
ύψους 2.400.000€ για 
παρεμβάσεις που βελτι-
ώνουν την οδική ασφά-
λεια  πέτυχε ο Δήμος 
Παγγαίου. Σε ανάρτηση 
του ο Δήμαρχος Παγγαί-
ου Φίλιππος Αναστασιά-
δης αναφέρει τα εξής:

Γνωρίζοντας πολύ καλά το 
σοβαρό θέμα της οδικής 
ασφάλειας και της εσωτε-
ρικής οδοποιίας που αφο-
ρούν τόσο την κυκλοφορία 
όσο και την ασφάλεια των 
πολιτών, διαμορφώνουμε 
εμπεριστατωμένες μελέτες 
και συνεχίζουμε την λήψη 
μέτρων για την επίτευξη 
καλύτερων συνθηκών στα 
εν λόγω ζητήματα.
Το συνολικό ποσό που θα 
δαπανηθεί τόσο από χρη-
ματοδοτήσεις όσο και από 
ιδίους πόρους ανέρχεται 
στα 8.100.000€. Αναλυτικά 
τα έργα :
Αποκατάσταση και συ-
ντήρηση δημοτικών 
οδών Δήμου Παγγαίου – 
500.000€ – Αρ. Μελέτης 
1010/2022(Εκτελείται)

Κατασκευή δικτύου απο-
χέτευσης όμβριων υδά-
των στο Δήμο Παγγαίου – 
3.100.000€ – Αρ. Μελέτης 
1008/2019 (Εκτελείται)
Παρεμβάσεις Επισκευών 
οδοποιίας στο Δήμου Παγ-
γαίου – 220.000€ – Αρ. 
Μελέτης 1073/2022 (Δη-
μοπρατήθηκε)
Παρεμβάσεις αποκαταστά-
σεων ζημιών και συντηρή-
σεις υποδομών στον Δήμου 
Παγγαίου – 480.000€ – Αρ. 
Μελέτης 1082/2022(Δη-
μοπρατήθηκε)
Βελτίωση βατότητας και 
αποκατάσταση δημοτικών 
οδών Δήμου Παγγαίου – 
400.000€ – Αρ. Μελέτης 
1087/2022(Δημοπρατήθη-
κε)
Παρεμβάσεις επισκευών-
αποκαταστάσεων οδο-
στρωμάτων δημοτικών 
οδών στον Δήμου Παγγαί-
ου – 1.000.000€ (Δημο-
πρατήθηκε)
Η σημερινή χρηματοδότηση 
που αφορά την διαμόρφω-
ση δυο κυκλικών κόμβων 
και παρεμβάσεις βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας στο οδι-

κό δίκτυο του Δήμου Παγ-
γαίου – 2.400.000€ (Ανα-
μένεται δημοπράτηση)
Με τα παραπάνω έργα 
που προέκυψαν μετά την 
καταγραφή των αναγκών 
από την διοίκηση και τις 
υπηρεσίες προχωρούμε σε 
ουσιαστικές παρεμβάσεις 
σε κόμβους, διαγραμμίσεις, 
συντηρήσεις δρόμων – πε-
ζοδρομίων, ασφαλτοστρώ-
σεις, επεκτάσεις ασφαλ-
τοστρώσεων και διάνοιξη 
οδών ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙ-
ΚΙΣΜΟΥΣ του Δήμου μας .
Ο Δήμαρχος Παγγαίου 
Αναστασιάδης Φίλιππος 
ευχαριστεί θερμά για την 
κατανόησή σας και δεσμεύ-
εται για την άμεση υλοποί-
ηση των έργων με τα οποία 
πετυχαίνουμε :
Εύρυθμη κυκλοφοριακή 
λειτουργία
Βελτίωση της κίνησης των 
πεζών
Βελτίωση της αισθητικής 
της ευρύτερης περιοχής 
μας
ΝΑ παραμένουμε φιλικοί 
προς το περιβάλλον

43 απινιδωτες σε περιφερειακά ιατρεία και εξωτερικούς χώρους

Κάθε χρόνο περίπου 
350.000 Ευρωπαίοι υπό-
κεινται σε έξω-νοσοκο-

μειακή καρδιακή ανα-
κοπή και για αυτό έχουν 
αναπτυχθεί οι αυτόματοι 

εξωτερικοί απινιδωτές. 
Σύμφωνα με τα διεθνή 
στάνταρ, χρειάζεται 

ένας απινιδωτής ανά 
1.500 άτομα.

Στον Δήμο Παγγαίου, ένα 
δήμο με έκτασης 698 τε-
τραγωνικών χιλιόμετρων 
και με πληθυσμό 29.572 
κατοίκων ( απογραφή 
2021-22) με 30 δημοτικές 
κοινότητες περιλαμβάνουν 
37 οικισμούς με ποικίλες 
γεωγραφικές ιδιαιτερότη-
τες, αναπτύχθηκε ένα εκτε-
ταμένο δίκτυο με 33 AED 
σε δημόσιους χώρους με 
ελεύθερη πρόσβαση στο 
κοινό, κυρίως στα Περιφε-
ρειακά Ιατρεία, αθλητικές 
εγκαταστάσεις αλλά και 
τουριστικά-παραθεριστικά 
μέρη ( (beach bars ,πολυ-
σύχναστες παραλίες), από 
τον Δήμο Παγγαίου , από 
την Π.Ε Καβάλας (2) από 
δωρεά του βουλευτή κ. 
Λαζαρίδη (4) αλλά και ιδι-
ωτών (3) ,ενώ είναι σε ανα-

μονή παραλαβής άλλων 10 
από τον Δήμο ,που επίσης 
θα τοποθετηθούν στα πε-
ριφερειακά ιατρεία αλλά 
και σε εξωτερικούς χώρους 
αυξάνοντας τον συνολικό 
αριθμό σε 43.

Έτσι ξεπερνάμε το μέσο όρο 
της Κοπεγχάγης που θεω-
ρείται πόλη πρότυπο (με 
την σχέση 1 AED ανά 1000 
κατοίκους ), αλλά και αυτό 
της Δράμας ( 1 AED ανά 
1100 κατοίκους) κατεβάζο-
ντας ακόμη πιο χαμηλά σε 
1 AED ανά 688 κατοίκους 
από 1 ανά 896 που έχουμε 
σήμερα και με σαφέστατη 
διαφορετική γεωγραφική 
και αστική αποτύπωση.
Η αναλογία δε, απινιδω-
τών ανά κάτοικο αποτελεί 
την μέγιστη απόδειξη της 
κοινωνικής πολιτικής που 
εφαρμόζεται στον δήμο 
μας, που έχει ως στόχο να 

βελτιώσει σημαντικά τα πο-
σοστά επιτυχούς ανάνηψης 
πιθανών θυμάτων καρδια-
κής ανακοπής.

Παράλληλα με τους 175 
εκπαιδευμένους και πι-
στοποιημένους εθελοντές 
διασώστες καρδιακής ανα-
κοπής πετυχαίνουμε πολύ 
υψηλή σχέση 1/169 (175 
διασώστες προς 29.572 
κατοίκους), που προέρ-
χονται από την ελληνική 
αστυνομία, αθλητικά σω-
ματεία, τοπική αυτοδιοί-
κηση, πολιτιστικούς συλ-
λόγους, την εκκλησία και 
την εκπαίδευση. Ο αντικει-
μενικός δε στόχος είναι να 
διευρυνθεί το φάσμα των 
εκπαιδευόμενων και από 
άλλες κοινωνικές ομάδες, 
φθάνοντας στου τριακό-
σιους και ρίχνοντας τον 
μέσο όρο 1/100.



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 5 ΝΕΣΤΟΣinfo@enachannel.gr
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

3η Συνάντηση του έργου 
Η2020 NEXOGENES

Την Τρίτη 28 Μαρτί-
ου 2023 θα πραγμα-
τοποιηθεί, στο κτίριο 
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
(πρώην Κ.Ε.Γ.Ε.), η 3η 
Συνάντηση (Workshop) 
Εμπλεκομένων Φορέων 
στο πλαίσιο του έργου 
Η2020 NEXOGENES 
αλλά και την Τετάρτη 29 
Μαρτίου 2023 όπου θα 
διεξαχθεί επίσκεψη στον 
ποταμό Νέστο.

Η 3η συνάντηση θα διενερ-
γηθεί από τον Δήμο Νέστου 
με τη συμμετοχή του εταί-
ρου Δήμου Gotse Delchev 
(Βουλγαρία) σε συνεργασία 
με το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο (Ελλάδα) και το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(Ελλάδα) και με συμμετο-
χή εταίρων από τη Γερμα-
νία στο πλαίσιο του Έργου 
H2020 NEXOGENESIS.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό πραγματοποιήθηκαν 
οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου

Με επιμνημόσυνη δέηση, 
κατάθεση στεφάνων, πολι-
τιστική και μαθητική παρέ-
λαση τίμηση ο Δήμος Νέ-
στου την επέτειο της 25ης 
Μαρτίου, όπου πλήθος 
πολιτών παρεβρέθηκε στην 
Χρυσούπολη για να παρα-
κολουθήσει την παρέλαση.

Οι μαθητές των σχολείων 
του Δήμου Νέστου σε αυ-
τήν την πολή σημαντική 
για την χώρα  ημέρα, δεν 
ξέχασαν να τιμήσουν και τα 
θύματα του δυστυχήαμτος 
στα Τέμπη.

Υπογράφτηκε η σύμβαση τα γήπεδα 5×5 
Γραβούνας και Ζαρκαδιάς

Από:
Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Υπογράφτηκε η σύμβαση με 
την ανάδοχο εταιρεία για 
την ολοκλήρωση του γη-
πέδου 5×5 Γραβούνας και 
η κατασκευή του νέου γη-
πέδου 5×5 της Ζαρκαδιάς 
στο πλαίσιο της δημιουρ-
γίας χρήσιμων αθλητικών 
υποδομών στο Δήμο μας.

Η προσπάθεια βελτίωσης 
της καθημερινότητας συνε-
χίζεται, αναφέρει ο δήμος 
Νέστου.

                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΕΡΓΟ:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»   
Αρ. Μελ. 1087 / 2022            CPV: 45233222-1 
          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για 
την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του έργου: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓ-
ΓΑΙΟΥ»  με προϋπολογισμό 322.580,64 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από 
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 311.052,38 € (με 
Γ.Ε.+Ο.Ε+Απρόβλεπτα).

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 04η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη από την Επι-
τροπή Διαγωνισμού Έργων. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 10 π.μ.  Οι φάκελοι των προσφο-
ρών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για τη συμμετοχή στην πα-
ρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 
την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β').
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, καθώς και στην ιστοσελίδα 
(http://www.dimospaggaiou.gr/prokirixeis-menu/erga-menu

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΙΪΑΣ, ως προβλέπεται στην παρ 3β του άρθρου 76 του Ν. 
4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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 δη-
μοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
6.400,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 13 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (13) μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, σε 
βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.

6. ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγ-
γαίου.

Ελευθερούπολη,  10/03/2023 

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

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

Του Κωνσταντίνου Π. Παπακοσμά*

Η ιστορία μέσα από τις 
… φωτογραφίες και τις διηγήσεις

Περίπου σαράντα τα χρό-
νια της φωτογραφίας (1) 
..που δημοσιεύουμε το 
κτιριακό συγκρότημα του 
σχολείου έχει χτιστεί και 
ένας από τους πρώτους 
τσιμεντένιους δρόμους 
που διασχίζει τη νέα συνοι-
κία του Αγίου Λουκά ..που 
ανέμενε και το χτίσιμο της 
Εκκλησίας (αριστερά) εί-
ναι η οδός 25ης Μαρτίου, 
σύμφωνα με το σχέδιο πό-
λης θα υπήρχε και η ομώ-
νυμη πλατεία . Όμως οι 
παλιοί πρώτοι κάτοικοι στο 
σημείο αυτό, αποκαλούν 
την περιοχή τους “Βιετνάμ” 
. Αναζητώντας μαθαίνεις.. 
έτσι όταν έγιναν τα πρώ-
τα σπίτια, “λαθραία”  τέλη 

με αρχές των δεκαετιών 
1960 και 1970 ,  υπήρχε 
και ένα πεδίο βολής. .. του 
στρατού λίγο πιο ψηλά στο 
βουνό για τις ανάγκες εκ-
παίδευσης της Μεραρχίας. 
Τότε μαίνονταν και ο πόλε-
μος στο μακρινό Βιετνάμ , 
οι ήχοι των βολών και των 
εκρήξεων ακούγονταν και 
για αυτό οι κάτοικοι έλε-
γαν ..μας στείλατε να μεί-
νουμε ..στο Βιετνάμ.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ-
ΛΙΑ

Η φωτογραφία (2) από το 
Αρχείο του Οργανισμού 
Λιμένα Καβάλας μας  δεί-
χνει την κατασκευή της 

οδού Ερυθρού Σταυρού 
αλλά και της παραλίας της 
πόλης μας. Είναι η δια-
σταύρωση με την οδό Κου-
ντουριώτη. Το κτίριο του 
Λιμενικού Ταμείου δεσπό-
ζει όπως και η πρώτη σει-
ρά των κτιρίων της πόλης 
, η Εμπορική Τράπεζα , οι 
αποθήκες Αποστολόπου-
λου το ξενοδοχείο Ακρό-
πολις. Το σπίτι δίπλα στην 
Εμπορική Τράπεζα υπάρχει 
και σήμερα.

ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

Οι φωτογραφίες της δη-
μοσίευσης είναι από το 
αεροδρόμιο του Αμυγδα-

λεώνα στην Καβάλα και 
δείχνουν ένα αεροσκάφος 
Taylorcraft Auster AOP 
MK III της  RAF της Αγ-
γλικής Πολεμικής Αερο-
πορίας ,. Είναι γνωστό ότι 
μετά το τέλος του πολέμου 
στην Καβάλα μεταστάθ-
μευσε για μικρό χρονικό 
διάστημα μονάδα του Αγ-
γλικού Στρατού από την 
φωτογραφία προκύπτει 
ότι θα υπήρχε και δύνα-
μη της Αεροπορίας των 

Άγγλων . Σίγουρα στην 
φωτογραφία θα εικονίζο-
νται και Έλληνες ..άραγε 
ποιοι να είναι;. Ο Γιάννης 
Καραβάς μου έγραψε ότι 
είχε κάνει στρο παρελθόν 
ηλεκτρονική ανάρτηση 
με μια άλλη φωτογραφία 
που ήταν τραβηγμένη στο 
αεροδρόμιο του Αμυγδα-
λεώνα και η ημερομηνία 
ήταν γραμμένη στο πίσω 
μέρος. Δεύτερος από αρι-
στερά, δίπλα στον πιλότο, 
με το ανοιχτόχρωμο κο-
στούμι ήταν ο θείος του 
Λευτέρης Μπατζάκας (7 
Ιουνίου 1948, Αερολιμήν 
Καβάλας. Καβαλιώτες φω-
τογραφίζονται μπροστά σε 
ένα Ελληνικής κατασκευ-
ής Avro 621 πριν από την 
τελευταία του πτήση!). Να 
προσθέσω ότι η Ελληνική 
Πολεμική Αεροπορία επέ-
λεξε το Avro 621 Tutor ως 
βασικό εκπαιδευτικό στα 
πλαίσια του προγράμμα-
τος αναδιοργάνωσης της 
Αεροπορίας την περίοδο 
1936 – 1940. Αγοράστη-
κε σε μεγάλους αριθμούς 
και αποτέλεσε το βασικό 
αεροσκάφος στο οποίο 
στηρίχθηκε η εκπαίδευση 
των πρώτων σειρών της 
Σχολής Αεροπορίας. Τον 
Δεκέμβριο του 1939 υπήρ-
χαν 59 Avro 621 σε Ελλη-
νική υπηρεσία ενώ, τον 
ίδιο μήνα, βρίσκονταν υπό 
κατασκευή στο Κρατικό 
Εργοστάσιο Αεροπλάνων 
(ΚΕΑ) 30 ακόμη αεροσκά-
φη, με ρυθμό παραγωγής 
7 αεροσκάφη το μήνα!!! Με 
την έναρξη του πολέμου 
ένας μικρός αριθμός από 
Avro Tutor διατέθηκε στις 
πολεμικές μοίρες, όπου 
ανέλαβαν καθήκοντα αε-
ροσκαφών συνδέσμου. Τα 
περισσότερα καταστράφη-
καν στο έδαφος από γερ-

μανικούς βομβαρδισμούς. 
Τουλάχιστον 4 Avro Tutor 
διέφυγαν στην Αίγυπτο.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

Έχω γράψει και στο πα-
ρελθόν ότι το  1938, κα-
τασκευάστηκε πλησίον 
της τότε κοινότητας του 
Αμυγδαλεώνα, ένα αερο-
δρόμιο. Ήταν ένας  χωμά-
τινος διάδρομος. Ο κύριος 

ρόλος του ήταν η χρήση 
του για την προσγείωση 
αεροσκαφών της εποχής. 
Μάλιστα το 1940-1941, 
σύμφωνα με τα αρχεία 
της Διεύθυνσης Ιστορίας 
Στρατού υπήρχαν 2 μοίρες 
αεροσκαφών επιχείρησαν  
απ’ αυτό. Οι Βούλγαροι 
που ακολούθησαν τους 
Γερμανούς στην κατάληψη 
της περιοχής την Άνοιξη 
του 1941 εγκατέστησαν 
μια μοίρα αεροσκαφών και 
κατασκεύασαν, με υποχρέ-
ωση σε καταναγκαστική 
εργασία των νέων κατοί-
κων του χωριού, κτιριακές 
υποδομές. Υπάρχουν στοι-
χεία για την δράση των 
Βουλγάρων από το Αερο-
δρόμιο του Αμυγδαλεώνα. 
Το 1952 εγκαταστάθηκε 
εκεί Μονάδα της Πολεμι-
κής Αεροπορίας. Το ίδιο 
έτος, ο παλιός διάδρομος 

καλύφθηκε από μεταλλικές 
πλάκες , τα λεγόμενα PSP, 
προκειμένου να μπορούν 
τα αεροπλάνα να προ-
σγειώνονται ευκολότερα. 
Είκοσι χρόνια αργότερα, ο 
διάδρομος επεκτάθηκε και 
εκτελέστηκε η ασφαλτό-
στρωσή του. Επιπλέον, το 
αεροδρόμιο  λειτουργούσε  
και ως πολιτικό αεροδρό-
μιο, στο οποίο στεγαζό-
ταν  αρχικά η ΤΑΕ και στην 

συνέχεια  η Ολυμπιακή, 
ώσπου να μεταφερθεί στο 
αεροδρόμιο της Χρυσού-
πολης το 1981. 

Το αεροδρόμιο λειτούργη-
σε και ως βάση ελικοπτέ-
ρων αλλά και ως  χώρος 
που γίνονταν η ρίψη αλε-
ξιπτωτιστών στρατιωτικής 
μονάδας της Δράμας της 
5ης Μοίρας Καταδρομών. 
Στο εσωτερικό του τα 
βουλγαρικά κτίσματα είχαν 
μετατραπεί σε χώρους για 
το προσωπικό αλλά και κα-
τοικίες για τις οικογένειες 
των στρατιωτικών. Ο πύρ-
γος ελέγχου του αποτέλε-
σε και αποτελεί ένα ιδιαί-
τερο αρχιτεκτονικό κτίσμα.
(φωτογραφίες 3-6)

*Ο Κωνσταντίνος Π. Παπα-
κοσμάς καταγράφει τη νεό-
τερη ιστορία της πόλη
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Σε κρίσιμη κατάσταση 
μεταφέρθηκε στο Γενικό 
Νοσοκομείο Καβάλας 
36χρονος αλλοδαπός, 
από το νησί της Θασου ο 
οποίος πραγματοποιού-
σε εργασίες σε σκαλω-
σιά στα Λιμενάρια της 
Θασου.

Ο 36χρονος χτύπησε το 
κεφάλι του και χρειάστηκε 
να διασωληνωθεί στο Κ.Υ 
Πρίνου, ενώ μεταφέρθηκε 
σε κρίσιμη κατάσταση στο 
Γ.Ν. Καβάλας.

Σε κρίσιμη κατάσταση 36χρονος που έπεσε απο σκαλωσιά

Σήμερα, στα πλαίσια 
εορτασμού της 21ης 
Μαρτίου ως Παγκόσμι-
ας Ημέρας Δασοπονίας, 
ο Δήμος της Θάσου σε 
συνεργασία με τον Σύλ-
λογο Γονέων και Κηδε-
μόνων του Δημοτικού 
Σχολείου Πρίνου Θά-
σου και τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο. Το Μικρό Κα-
ζαβίτι” πραγματοποίησε 
συμβολική περιβαλλο-
ντική δράση δενδροφύ-
τευσης περίπου 200 θά-
μνων (Πρίνων) από τους 
μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου Πρίνου στην 
περιοχή του Δασυλλίου 
Πρίνου με σύνθημα “Τα 
παιδιά χρειάζονται το 
δάσος και το δάσος τα 

παιδιά”.

Κατά τη διάρκεια της δεν-
δροφύτευσης, που είχε ως 
βασικό σκοπό την ευαι-
σθητοποίηση των μικρών 
παιδιών για την προστασία 
του δάσους, διανεμήθηκαν 
από το Δήμο Θάσου στους 
μαθητές 30 ποτιστήρια κα-
θώς και 180 μπλουζάκια 
με το σύνθημα “Τα παιδιά 
χρειάζονται το δάσος και 
το δάσος τα παιδιά”.

Παράλληλα, οι μαθητές 
ενημερώθηκαν από ειδι-
κούς για την καθιέρωση 
εορτασμού της 21ης Μαρ-
τίου, από τον Οργανισμό 
Τροφίμων και Γεωργίας 
των Ηνωμένων Εθνών το 

1971, ως ημέρας προβλη-
ματισμού σχετικά με τον 
ρόλο και την αξία των δα-
σών και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών προς την κα-
τεύθυνση προστασίας τους.

Επίσης, οι μαθητές ενη-
μερώθηκαν για την αξία 
των δασών για τη ζωή 
και τον άνθρωπο καθώς 
αποτελούν μοναδικό φυ-
σικό πόρο που προσφέρει 
πολλαπλά οφέλη όχι μόνο 
στην προστασία του περι-
βάλλοντος αλλά και στην 
οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη ενός 
τόπου. Την δράση πλαισίω-
σε, πραγματοποιώντας ομι-
λία, ο Δασάρχης Θάσου κ. 
Γεώργιος Ράνης καθώς και 

το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
Θάσου με την αποστολή ει-
δικού πυροσβεστικού οχή-
ματος.

Στην δράση παρέστη ο Αντι-
δήμαρχος Περιβάλλοντος 
και Πολιτικής Προστασίας 
κ. Ευστράτιος Πυρήνας, ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας 
Πρίνου κ. Ευάγγελος Γιά-
ντσος, αρμόδιοι υπάλληλοι 
του Τμήματος Περιβάλλο-
ντος και Πολιτικής Προστα-
σίας του Δήμου Θάσου, ο 
Διευθυντής και εκπαιδευτι-
κοί του Δημοτικού Σχολεί-
ου Πρίνου, εκπρόσωποι και 
μέλη του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου “Το Μικρό Καζαβίτι”, 
γονείς και μαθητές.

Μετά το πέρας της δρά-
σης, ο Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος και Πο-
λιτικής Προστασίας κ. 
Ευστράτιος Πυρήνας δή-
λωσε:

«Είναι χαρά μας να βλέ-
πουμε τα παιδιά μας, με την 
υποστήριξη όλων μας, να 
συμμετέχουν και να δρουν 
για την διατήρηση και την 
προστασία του περιβάλλο-
ντος και του δάσους, που 
αποτελεί έναν μοναδικό 
φυσικό πόρο του τόπου 
μας, άρρηκτα συνδεδεμένο 
με την ιστορία της Θάσου. 
Ο Δήμος της Θάσου στη-
ρίζει και θα συνεχίζει να 
στηρίζει ενεργά προσπά-
θειες προς την κατεύθυνση 
της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών και της προστασί-
ας του πολύτιμου φυσικού 
περιβάλλοντος του τόπου 
μας».

Δενδροφύτευση στο Δασύλλιο Πρίνου στα πλαίσια 
της Παγκόσμιας ημέρας Δασοπονίας
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Ο Τούρκος πρόεδρος 
ευχαριστεί επίσης την 
κυβέρνηση και τον ελ-
ληνικό λαό για την αλ-
ληλεγγύη μετά τους κα-
ταστροφικούς σεισμούς.

Με αφορμή την εθνική 
εορτής της 25ης Μαρτίου ο 
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν έστειλε 
ευχετήρια επιστολή προς 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη.

Εκτός από τις ευχές προς 
τον πρωθυπουργό και 
τον ελληνικό λαό, στην 
επιστολή του ο Τούρκος 
πρόεδρος εκφράζει τις ευ-
χαριστίες του προς την κυ-

βέρνηση και τον ελληνικό 
λαό για την αλληλεγγύη 
που εκδήλωσαν μετά τους 
καταστροφικούς σεισμούς 
του Φεβρουαρίου.
«Είμαι πεπεισμένος ότι η 
σχέση και συνεργασία με-
ταξύ των χωρών μας θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω με 
τις κοινές μας προσπάθειες 
την προσεχή περίοδο», ση-
μειώνει ο Ταγίπ Ερντογάν.

Και καταλήγει: «Δράττομαι 
της ευκαιρίας να επαναλά-
βω τις καλύτερές μου ευχές 
τόσο για την προσωπική 
σας υγεία και ευημερία όσο 
και για την υγεία και ευη-
μερία του ελληνικού λαού».

Επιστολή Ερντογάν σε Μητσοτάκη για την 25η Μαρτίου  
«Περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας»

Ο Πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης πα-
ρακολούθησε τη στρα-
τιωτική παρέλαση στο 
Σύνταγμα για τον εορ-
τασμό της Εθνικής Επε-
τείου της 25ης Μαρτίου. 

Μετά την ολοκλήρωση 
της παρέλασης ο Πρω-
θυπουργός έκανε την 
ακόλουθη δήλωση:

«Ο διπλός εορτασμός της 
εθνικής ανεξαρτησίας και 

του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου διεξάγεται στη 
σκιά μιας μεγάλης εθνικής 
τραγωδίας. Αυτό καθιστά 
ακόμα πιο απαραίτητο τον 
ουσιαστικό ιστορικό ανα-
στοχασμό. Πώς θα μπορέ-

σουμε να εμπνευστούμε 
από τους θριάμβους του 
έθνους μας, πώς θα μπο-
ρέσουμε να διδαχτούμε 
από τις τραγωδίες σε αυτή 
τη μακρά πορεία διαρκούς 
προόδου του ελληνικού 
κράτους, του ελληνικού 
έθνους, του ελληνικού 
λαού.

Η σημερινή ημέρα, όμως, 
είναι ταυτόχρονα μέρα 
γιορτής για τις Ένοπλες 
δυνάμεις μας, για τις γυ-
ναίκες, για τους άντρες οι 
οποίες και οι οποίοι παρέ-
λασαν κρατώντας ψηλά τη 
σημαία, εκπέμποντας ένα 
αίσθημα εθνικής υπερηφά-
νειας.

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά-
με ότι οι σημαντικοί πόροι 
οι οποίοι κατανέμονται 
στην εθνική άμυνα για τα 
αεροπλάνα μας, για τα 
τανκς μας, για τα καράβια 
μας, προέρχονται από το 

υστέρημα του ελληνικού 
λαού. Είναι όμως απολύ-
τως απαραίτητοι για να 
διαφυλάξουμε την εθνική 
μας ανεξαρτησία. Εθνική 
ανεξαρτησία η οποία τελι-
κά είναι προϋπόθεση για 
την κοινωνική πρόοδο, για 
την κοινωνική συνοχή.

Χρόνια πολλά σε όλες τις 
Ελληνίδες, σε όλους τους 
Έλληνες. Χρόνια πολλά 
στην Ελλάδα μας».

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουρ-
γός παρακολούθησε τη 
δοξολογία στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Αθηνών, 
στην οποία χοροστάτησε ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυ-
μος.

Νίκος Παναγιωτόπου-
λος: 
Διχασμένοι κινδυνεύ-
ουμε με τις πιο τραγικές 
ήττες

Από την πλευρά του, ο 
υπουργός Άμυνας, Νίκος 
Παναγιωτόπουλος σημεί-
ωσε: «Λαμπρή εθνική γιορ-
τή, εθνική και θρησκευτι-
κή, η πιο λαμπρή απ’ όλες. 
Αντλούμε δύναμη από το 
παράδειγμα των ηρώων 
του 1821, ότι όταν είμαστε 
ενωμένοι και συμφωνούμε 
στα βασικά, πετυχαίνουμε 
τις ενδοξότερες νίκες, όταν 
είμαστε διχασμένοι κινδυ-
νεύουμε με τις πιο τραγικές 
ήττες και φέρνουμε στο 
μυαλό μας ότι οι ήρωες 
του 1821 που πέτυχαν την 
εθνική ανεξαρτησία ήταν 
απλά άνθρωποι με πίστη, 
αποφασιστικότητα και δίψα 
για την Ελευθερία. Άνθρω-
ποι που δεν λογάριαζαν 
ούτε πόσοι ήταν οι Τούρ-
κοι, ούτε ποιοι βαστούσαν 
τα κάστρα και τις πόλεις».
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25η Μαρτίου 
Το μήνυμα Μητσοτάκη μετά την παρέλαση και η αναφορά 
στα Τέμπη

Όλες οι δη-
μοσκοπήσεις 
από την πρώ-
τη ημέρα μετά 
τις εκλογές του Ιουλίου 
2019 έως και σήμερα 
φέρουν πρώτη τη Νέα 
Δημοκρατία, δεύτε-
ρο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ 
– Προοδευτική Συμμα-
χία και τρίτο το ΠΑΣΟΚ 
– Κίνημα Αλλαγής, του 
οποίου την ηγεσία από 

τον Δεκέμβριο του 2021 
έχει αναλάβει ο ευρω-
βουλευτής Νίκος Αν-
δρουλάκης.

Προφανώς αυτό δεν δι-
ασφαλίζει ότι η σειρά θα 
είναι η ίδια και το βράδυ 

των εκλογών, ωστόσο 
όλα κατατείνουν στο 
γεγονός ότι η ηγεσία 
της Χαριλάου Τρι-
κούπη αναμένεται να 
αναδειχθεί σε ρυθμι-
στικό παράγοντα ανα-
φορικά με το εάν θα 
συγκροτηθεί κυβέρνη-
ση συνεργασίας ή θα 

οδηγηθούμε σε δεύτερες 
κάλπες καθώς το σύστημα 
της απλής αναλογικής δεν 
αφήνει σχεδόν κανένα πε-
ριθώριο για αυτοδυναμία.

Ο κ. Ανδρουλάκης ωστόσο 
μέχρι και σήμερα εμφα-
νίζεται επισήμως να μην 

ρέπει ούτε προς τη Νέα 
Δημοκρατία ούτε προς τον 
ΣΥΡΙΖΑ έχοντας ως δόγμα 
το ότι «εμείς θα παλέψου-
με προκειμένου να φύγει ο 
Μητσοτάκης από την εξου-
σία και να μην έρθει ο Τσί-
πρας». Κατά συνέπεια, στο 
πλαίσιο των διερευνητικών 
εντολών που θα αρχίσουν 
να τρέχουν επισήμως από 
την επόμενη ημέρα των 
εκλογών (από τη στιγμή 
που δεν θα υπάρχει αυτο-
δυναμία), ο κ. Ανδρουλάκης 
υπό την προϋπόθεση πως 
θα έχει ένα ισχυρό διψήφιο 
ποσοστό για να μπορεί να 
διαπραγματευτεί, θα προ-
τείνει συνεργασία μεν με 
το πρώτο κόμμα, αλλά με 
πρωθυπουργό ένα τρίτο 
πολιτικό πρόσωπο κοινής 
αποδοχής. Ούτε το δικό 
του, ούτε του αρχηγού του 
πρώτου κόμματος.

Είναι ξεκάθαρο όμως πως 
κάτι τέτοιο δεν θα το δε-
χόταν ούτε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης εάν η Νέα Δημο-
κρατία έρθει πρώτη, ούτε 
ο Αλέξης Τσίπρας εάν την 
πρωτιά πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ – 
Προοδευτική Συμμαχία. Αμ-
φότεροι θα αναζητήσουν 
τυχόν συνεργασίες με τα 
άλλα κόμματα. Με βάση τα 
ποσοστά που δίνουν όμως 
οι δημοσκοπήσεις στα υπό-
λοιπα κόμματα, δύσκολα 
θα υπάρξει μια διαφορετι-
κής σύνθεσης συνεργασία 
πέραν αυτής μεταξύ της 
Νέας Δημοκρατίας και του 
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 
ή του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ 
– ΚΙΝΑΛ και το ΜέΡΑ25 
εάν εισέλθει και πάλι στο 
Κοινοβούλιο. Κι όλα αυτά 
με την προϋπόθεση ότι οι 
έδρες των συνεργαζόμε-
νων αθροιστικά θα φθά-

νουν τις 151.

Ο κ. Ανδρουλάκης στην 
πρόσφατη τηλεοπτική συ-
νέντευξή του στην ΕΡΤ 
έσπευσε να ξεκαθαρίσει 
ότι δεν μπορεί να μην εί-
ναι πολιτικό πρόσωπο στη 
θέση του πρωθυπουργού, 
βάζοντας τέλος στα σε-
νάρια ότι ο ίδιος προω-
θεί λύση προσώπου εκτός 
πολιτικής. Μάλιστα απέ-
δωσε τα σχετικά σενάρια 
στο Μέγαρο Μαξίμου, με 
στόχο, όπως είπε, να ενο-
χοποιηθεί η πρότασή του. 
Κατά τον ίδιο, «ο λαός θα 
ψηφίσει και εγώ προσωπι-
κά, με αίσθημα ευθύνης, θα 
αναλάβω τις πρωτοβουλίες 
που πρέπει για να έχουμε 
και σταθερότητα και προο-
πτική μόνο από την πρώτη 
Κυριακή.

Αρκεί επαναλαμβάνουμε το 

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να πάρει 
ποσοστό πάνω από 10%. Οι 
περισσότερες σφυγμομε-
τρήσεις το δείχνουν οριακά 
κάτω από αυτό το ποσοστό. 
Ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης 
όμως θέλει «ισχυρό διψή-
φιο ποσοστό» για να μπο-
ρεί να διαπραγματευτεί και 
να συγκυβερνήσει λαμβά-
νοντας τα στελέχη του κι-
νήματος και κάποια από τα 
υπουργεία. «Ο ελληνικός 
λαός, αν δεν έχουμε ισχυρό 
διψήφιο ποσοστό, δεν θα 
μας έχει δώσει την εντολή 
την οποία ζητώ για να πάμε 
σε αυτό το στάδιο. Ο λαός 
αποφασίζει. Δεν μπορεί να 
σου λέει ο λαός ότι δεν 
σε θέλει στην κυβέρνηση 
και εσύ να προσπαθείς να 
μπεις με το στανιό» όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά.
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Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης οδηγεί τη χώρα σε δεύτερες εκλογές
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Συντάξεις Απριλίου  
Πότε καταβάλλονται σε 1,1 εκ. συνταξιούχους 
το επίδομα προσωπικής διαφοράς

Νέους κωδικούς στη 
δήλωση στοιχείων ακι-
νήτων Ε9, στην οποία 
εμφανίζονται αναλυτικά 
τα στοιχεία της ακίνητης 
περιουσίας που κατέ-
χουν οι φορολογούμε-
νοι πρόσθεσε η ΑΑΔΕ, 
σχεδόν ένα μήνα πριν 
χτυπήσει την πόρτα 7,3 
εκατ. ιδιοκτητών ακινή-
των ο νέος λογαριασμός 
του ΕΝΦΙΑ.

Οι νέοι κωδικοί στο Ε9 
αφορούν τα ημιτελή κτί-
σματα, αλλά και όσους 
αποκτούν την πλήρη κυ-
ριότητα των ακινήτων, δι-
ευκολύνοντας τους φορο-

λογούμενους στην ορθή 

αποτύπωση περιουσιακής 
τους εικόνας.

Με τις αλλαγές:

–Προβλέπεται νέος κω-
δικός για μελλοντικά ή 
μη αποπερατωμένα κτί-
σματα ανεγειρόμενης 
οικοδομής, που μεταβιβά-
ζονται από κατασκευαστή. 
Μέσω του νέου κωδικού, 
οι φορολογούμενοι μπο-
ρούν να δηλώνουν την 
πραγματική κατάσταση των 
κτισμάτων αυτών την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους και 
να υπόκεινται στον αντί-
στοιχο, μειωμένο, ΕΝΦΙΑ, 
σε σχέση με τα αποπερα-

τωμένα κτίσματα. Ο νέος 

κωδικός ισχύει για δηλώ-
σεις έτους 2023 και μετά. 
Οι φορολογούμενοι, που 
έχουν εμπράγματα δικαιώ-
ματα σε μη αποπερατωμέ-
να ή μελλοντικά κτίσματα 
κατά την ημερομηνία αυτή, 
μπορούν να υποβάλουν 
τροποποιητική δήλωση Ε9 
μέχρι τις 12.4.2023, ώστε 
η αξία των κτισμάτων αυ-
τών να υπολογισθεί ορθά 
για τον ΕΝΦΙΑ του 2023. 
Σημειώνεται ότι για τα ημι-
τελή κτίσματα εφαρμόζεται 
έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ 60%.

–Διευκολύνονται οι φο-
ρολογούμενοι που απο-
κτούν την πλήρη κυρι-
ότητα ακινήτων λόγω 
συνένωσης της ψιλής 
κυριότητας με την επι-
καρπία, για δηλώσεις Ε9, 
που υποβάλλονται από τη 
δημοσίευση της Απόφασης 
και μετά, γίνεται υποχρε-
ωτική η συμπλήρωση του 
ΑΦΜ του επικαρπωτή για 
την αναγραφή δικαιωμά-
των ψιλής κυριότητας.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ

Με τη νέα απόφαση του δι-
οικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου 

Πιτσιλή οι αλλαγές στο Ε9 

αφορούν τα εξής:

1. Συνένωση ψιλής κυ-
ριότητας με επικαρπία. 
Δηλώνεται υποχρεωτικά ο 
ΑΦΜ του επικαρπωτή για 
δικαιώματα ψιλής κυριό-
τητας επί ακινήτων ή δικαι-
ωμάτων επί ακινήτων που 
εξομοιώνονται φορολογικά 
με ψιλή κυριότητα.

2. Ημιτελή κτίσματα. Για 
δικαιώματα επί κτίσματος, 
μελλοντικού ή μη αποπε-
ρατωμένου, ανεγειρόμενης 
οικοδομής σε οποιοδήποτε 
στάδιο, εφόσον η μεταβί-
βαση έχει γίνει από κατα-
σκευαστή, ο οποίος έχει 
υποχρέωση να το αποπε-
ρατώσει με βάση τον τίτ-
λο κτήσης, στη στήλη 10 
«ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» 
του Πίνακα 1 της δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) 
συμπληρώνεται ο κωδικός 
αριθμός 89 «Κτίσμα μελλο-
ντικό ή μη αποπερατωμένο 
που έχει αποκτηθεί από 
κατασκευαστή». Ειδικό-
τερα εφόσον κατά την 1η 
Ιανουαρίου του έτους φο-
ρολογίας δεν έχουν ξεκινή-
σει οι εργασίες κατασκευής 
του κτίσματος (μελλοντικό 

κτίσμα), στη στήλη 9 «ΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» του 
Πίνακα 1 της δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) 
συμπληρώνεται ο κωδικός 
αριθμός που αναφέρεται 
σε οικόπεδο και στη στήλη 
10 «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» 
του Πίνακα 1 συμπληρώ-
νεται ο κωδικός αριθμός 
89. Από την κατασκευή του 
σκελετού του κτίσματος 
και μέχρι και το αντίστοι-
χο στάδιο αποπεράτωσης 
ανά κατηγορία ακινήτου 
(μη αποπερατωμένο κτί-
σμα), εφόσον το ακίνητο 
δεν έχει ποτέ ηλεκτροδο-
τηθεί ή ηλεκτροδοτείται με 
εργοταξιακό ρεύμα και εί-
ναι κενό, συμπληρώνονται 
αθροιστικά οι ενδείξεις:

-στη στήλη 10 «ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ» του Πίνακα 
1 αναγράφεται ο κωδικός 
αριθμός 89,

-στη στήλη 30 «ΤΟ ΑΚΙ-
ΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΔΟΤΟΥΜΕΝΟ» του Πίνακα 
1 αναγράφεται η ένδειξη 
ΟΧΙ για τα μη ηλεκτρο-
δοτούμενα ακίνητα, ή, αν 
αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, 
συμπληρώνεται ο αριθμός 
της εργοταξιακής παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος και

-στη στήλη 32 «ΕΙΔΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του Πίνακα 1 
συμπληρώνεται ο κωδικός 
αριθμός 8 «Κενό κτίσμα».

3. Οικόπεδα εντός ειδι-
κών σχεδίων. Για δικαι-
ώματα επί οικοπέδου ή 
γηπέδου τα οποία βρίσκο-
νται εντός Ειδικών Σχεδίων 
Χωρικής Ανάπτυξης Δη-
μοσίων Ακινήτων ή εντός 
Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης μέχρι τη μετα-
βίβασή τους από τον φο-
ρέα της επένδυσης προς 
τρίτους, συμπληρώνονται 
επιπλέον στοιχεία για την 
ένταξή τους στο αντίστοι-
χο φορολογικό καθεστώς. 
Ειδικότερα, εάν πρόκειται 
για οικόπεδο στη στήλη 
32 «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» 
του Πίνακα 1 της δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) 
συμπληρώνεται ο κωδικός 
αριθμός 9, ενώ εάν πρόκει-
ται για γήπεδο, στη στήλη 
26 «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» 
του Πίνακα 2 της δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) 
συμπληρώνεται ο κωδικός 
αριθμός 5.
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Ακίνητα Όλες οι αλλαγές στο Ε9 
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Εβδομάδα πληρωμών 
είναι αυτή που έρχεται 
για τους συνταξιούχους, 
καθώς μέχρι την Πέμπτη 
θα έχουν λάβει τις συ-
ντάξεις Απριλίου.

Συγκεκριμένα η καταβολή 
των συντάξεων θα γίνει ως 
εξής:

Για τους συνταξιούχους του 
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, 
ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΔΕΗ: 
Τρίτη 28 Μαρτίου, με 
κατάθεση το απόγευμα της 
Δευτέρας.

Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, Τρά-
πεζες, ΟΤΕ, Δημόσιο: Τε-
τάρτη 29 Μαρτίου: ΑΜΚΑ 
σε 1,3,5,7,9, με κατάθεση 
το απόγευμα της Τρίτης.

Ενώ, οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, 
Τράπεζες, ΟΤΕ, Δημόσιο: 
Πέμπτη 30 Μαρτίου: ΑΜΚΑ 
σε 0,2,4,6,8 με κατάθεση 
το απόγευμα της Τετάρτης.

Έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση 300 ευρώ

Την ίδια ώρα, όπως είναι 
ήδη γνωστό οι συνταξιού-
χοι που λόγω προσωπικής 
διαφοράς ωφελήθηκαν 
λίγο ή καθόλου από την 
αύξηση 7,75% που ξεκίνη-
σε να ισχύει από την 1η Ια-
νουαρίου 2023, θα λάβουν 
έκτακτη εφάπαξ οικονομι-
κή ενίσχυση 200 έως 300 
ευρώ.

Με την ενίσχυση καλύ-
πτεται το σύνολο των συ-

νταξιούχων με προσωπική 
διαφορά και με αποδοχές 
κύριας σύνταξης έως και 
1.600 ευρώ τον μήνα, δη-
λαδή 1.112.000 συνταξι-
ούχοι.

Η ενίσχυση κλιμακώνεται 
με βάση το ύψος της κατα-
βαλλόμενης σύνταξης και 
της προσωπικής διαφοράς.

Αφορά:

Το οικονομικό βοήθημα 
αφορά συνταξιούχους με 
προσωπική διαφορά, με 
άθροισμα κύριων συντά-
ξεων έως 1.600 ευρώ. Η 
πληρωμή θα γίνει μέχρι τις 
31 Μαρτίου ενώ η ενίσχυ-
ση είναι ακατάσχετη, ανεκ-
χώρητη και αφορολόγητη.

Τα ποσά
200€ σε 158.000 συντα-
ξιούχους

33.000 συνταξιούχοι: Αύ-
ξηση έως 3,5%

Κύρια σύνταξη: 1.101€  
έως 1.600 €

125.000 συνταξιούχοι: Αύ-
ξηση 3,5% έως 7%

Κύρια σύνταξη: Έως 1.100

250€ σε 394.000 συντα-
ξιούχους

300.000 συνταξιούχοι: 
Αύξηση από κατάργηση ει-
σφοράς
Κύρια Σύνταξη: 1.100 έως 
1.600 €

90.000 συνταξιούχοι: Αύ-
ξηση έως 3,5%

Κύρια Σύνταξη: Έως 1.100€

250 € σε 394.000 συ-
νταξιούχους

90.000 συνταξιούχοι: Αύ-
ξηση έως 3,5%

Κύρια Σύνταξη: Έως 1.100€

300 € σε 560.000 χαμη-
λοσυνταξιούχους

120.000 συνταξιούχοι: Κα-
μία αύξηση στην τσέπη

Κύρια σύνταξη: 800€ – 
1.000€

370.000 συνταξιούχοι: 

Έλαβαν 250 € τα Χριστού-
γεννα

Κύρια σύνταξη: Έως 800 €

70.000 συνταξιούχοι: Αύ-
ξηση από κατάργηση Ει-
σφοράς

Κύρια σύνταξη: Έως 1.100€

newsbomb.gr
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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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Επεμβάσεις…πολιτικών

Ο συνταγματάρχης Καλλέργης άριστος σκοπευτής και ξιφομάχος, υπασπιστής του Βασιλιά Όθωνα πρόσβαλε 
με επιστολή του σε εφημερίδες τον στρατηγό Θοδωράκη Γρίβα. Ο στρατηγός αναγκάστηκε να τον καλέσει σε 
μονομαχία όπως τότε επέβαλαν οι κανόνες υπεράσπισης της τιμής. Όμως όταν το καλοσκέφτηκε διαπίστωσε 
ότι η πρόσκληση σε μονομαχία με τον Καλλέργη ήταν σκέτη αποτυχία. Πρότεινε τότε άλλους τρόπους όπως 
αντί ξιφομαχίας να βάλει ο ένας στο στόμα του άλλου την κουμπούρα του και όποιος τραβούσε πρώτος. 

Ο Καλλέργης φυσικά αρνήθηκε. Μπροστά στο αδιέξοδο και στον πιθανό ευτελισμό του στρατηγού επενέβη 
ο υπουργός στρατιωτικών Κίτσος Τζαβέλας. Παρέπεμψε το θέμα σε ειδικό συμβούλιο και βρέθηκε η λύση. 
Δώδεκα μέρες περιορισμό στο στρατηγό και δέκα πέντε μέρες στον Καλλέγη. 

Πολύ χρήσιμη η φιλία Γρίβα-Τζαβέλα!!

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Μια φορά κάποιος φλύαρος συνάντησε τον μέγα φιλόσοφο και 
άρχισε να διηγείται διάφορες ανόητες και ψεύτικες ιστορίες. Πα-
ρατηρώντας όμως ότι ο Αριστοτέλης παρέμενε ατάραχος τον ρώ-
τησε:

‘’Δεν εκπλήσσεσαι για όλα αυτά που διηγούμαι;’’
‘’Εκείνο που με εκπλήσσει ‘’ αποκρίθηκε ο Αριστοτέλης ‘’είναι ότι 
έχω αυτιά για να σε ακούω και δεν έχω πόδια για να φύγω’’.

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…

‘‘Τι θα γίνεις όταν μεγαλώ-
σεις;’’ 

Όλοι μας είμαστε εξοι-
κειωμένοι με αυτή την 
ερώτηση καθώς είτε 

μας την έκαναν όταν ήμα-
σταν μικροί, είτε την κάνου-
με στα μικρά παιδιά οικείων 
μας, ή ακούμε να την κάνουν 
οι γύρω μας στα παιδιά που 
συναντούν. Είναι μια ερώ-
τηση που ακούγεται χαρι-
τωμένη, διασκεδαστική  και 
προκαλεί χαμόγελα αλλά η 
απάντησή της και κυρίως η 
υλοποίησή της, κρύβει ένα 
μεγάλο βάρος ευθύνης που 
επωμίζεται το περιβάλλον 
του κάθε μαθητή.

 Πως λοιπόν μπορού-
με να σιγουρευτούμε ότι ο 
έφηβος την ώρα που συ-
μπληρώνει το μηχανογραφι-
κό του δελτίο είναι σε θέση 
να κάνει τη σωστή επιλογή 
σχολής που θα καθορίσει το 
μέλλον και την επαγγελματι-
κή του σταδιοδρομία;

 Ο μαθητής λοιπόν, 
για να είναι σίγουρος για 
το ποιο επάγγελμα του ται-
ριάζει ώστε να ακολουθήσει 
τις ανάλογες σπουδές, καλό 
είναι να υπόκειται σε διαδι-
κασίες από μικρή ήδη ηλικία 
οι οποίες παρατίθενται πα-
ρακάτω:

1) Οι γονείς είναι πολύ 
καλό να ενημερώνουν γενι-
κά για τις αρμοδιότητες  του 
κάθε επαγγέλματος το παιδί 
τους , ακόμα και για αυτά 
που δεν συναντά  στη καθη-
μερινότητα του. Μια ωραία 
ιδέα είναι να επισκεφτούν 
οι  γονείς με τα παιδιά τους, 
επαγγελματίες διάφορων ει-
δικοτήτων για να εκφράσουν 
οι ίδιοι τις απόψεις τους.

2) Είναι πολύ σημαντικό 
κάθε φορά να υπάρχει ενη-
μέρωση όχι μόνο για  τα θετι-
κά αλλά και για  τα αρνητικά 
στοιχεία  κάθε επαγγέλματος 
χωρίς να επηρεάζεται το παι-
δί ανάλογα με τα  προσωπι-
κά ενδιαφέροντα του κάθε 
γονέα. 

3) Η ενασχόληση του 
κάθε παιδιού με πολλές δρα-
στηριότητες έστω και δοκι-
μαστικά θα βοηθήσει εξαιρε-
τικά, καθώς θα το βοηθήσει 

να ανακαλύψει ταλέντα και 
δεξιότητες που δεν γνώριζε 
το ίδιο και οι γονείς του.

4) Ειδικά διαμορφω-
μένα τεστ επαγγελματικού 
προσανατολισμού  μπορούν 
να βοηθήσουν καθοριστικά 
μαθητές Γ  Γυμνασίου και  
Α Λυκείου να ξεχωρίσουν 
επαγγέλματα πριν την επιλο-
γή της κατεύθυνσης, που θα 
τους οριοθετήσει σε κατηγο-
ρίες σχολών.

 Συμπεραίνουμε, ότι ο 
επαγγελματικός προσανατο-
λισμός δεν είναι μια εύκολη 
διαδικασία για όλους τους 
μαθητές, απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή, κατανόηση, υπομο-
νή και υπευθυνότητα από το 
οικείο περιβάλλον του κάθε 
μαθητή.

Μας ρωτάτε, απαντούμε…

 Ο κύριος  Π.Λ. ρωτά-
ει:  ‘….Ο γιος μου είναι αρι-
στούχος μαθητής Β Λυκεί-
ου. Έχει στο μυαλό του για 
μερικές σχολές αλλά ακούω 
τελευταία για τεστ επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού. Τι 
είναι αυτά και πείτε μου σε τι 
μπορούν να βοηθήσουν;….’

Αγαπητέ κύριε,

 Αναμφίβολα, το γε-
γονός ότι ο γιος σας είναι 
αριστούχος θα βοηθήσει 
πολύ τη πρόσβασή του σε 
σχολές τις αρεσκείας του. Τα 
τεστ επαγγελματικού προ-
σανατολισμού είναι ψυχομε-
τρικά τεστ με ερωτήσεις που 
αφορούν τις απόψεις και τα 
ενδιαφέροντα του κάθε μα-
θητή. Τα αποτελέσματα, σας 
δείχνουν κάποια στοιχεία της 
προσωπικότητάς του που εί-
ναι πιο δυνατά αλλά υποδει-
κνύουν και τα αδύναμα στοι-
χεία του. Τέλος, ‘παντρεύει’ 
τα στοιχεία που υπερτερούν 
και προτείνει επαγγέλματα 
και σχολές που είναι συμ-
βατές με τη προσωπικότητά 
του. Με αυτό τον τρόπο, του 
δίνεται η ευκαιρία να αναζη-
τήσει σχολές που μπορεί να 
μην ήξερε καν την ύπαρξή 
τους αλλά να τον ενδιαφέ-
ρουν τελικά, ακόμα και να εμ-
βαθύνει περεταίρω σε άλλες. 
Είναι σημαντικό να επιλέξετε 
κατάλληλα τεστ επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού από 
αξιόπιστα φροντιστήρια ή 
κέντρα.

Ευχές για επιτυχία

‘…Ο επαγγελμα-
τικός προσανα-
τολισμός δεν εί-
ναι μια εύκολη 
διαδικασία για 
όλους τους μα-
θητές, απαιτεί 
ιδιαίτερη προ-
σοχή, κατανόη-
ση, υπομονή και 
υπευθυνότητα…’
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Για την ώρα, η μόνη 
πρόταση του Βρετανι-
κού Μουσείου είναι για 
δανεισμό ή ανταλλαγή· 
αυτό επιδιώκει η Ελλά-
δα;

Νικόλας Ζώης

Στο βιβλίο της «Τhe 
Parthenon Marbles and 
International Law», που 
αναμένεται τον Μάιο από 
τις εκδόσεις Springer, η 
Κατερίνα Τιτή, αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια Ερευνας 
της Νομικής στο Εθνικό Κέ-
ντρο Επιστημονικών Ερευ-
νών της Γαλλίας (CNRS), 
προσεγγίζει τη διεκδίκηση 
των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα από τη σκοπιά του δι-
εθνούς εθιμικού δικαίου. Η 

αφήγησή της ξεκινά –από 
πού αλλού– από τον Ελγιν. 
Υπενθυμίζει ότι ο Βρετανός 
πρέσβης δεν διέθετε κανέ-
να έγκυρο έγγραφο που να 
του επιτρέπει την απόσπα-
ση των Γλυπτών, ενώ και η 
βρετανική κυβέρνηση, όταν 
αποφάσισε να τα αγορά-
σει, δεν ζήτησε τη γνώμη 
των οθωμανικών αρχών 
σχετικά με τη νομιμότητα 
της απόσπασης. Ο ίδιος 

ο Ελγιν είχε παραδεχθεί 
στον πρώην πρωθυπουρ-
γό Σπένσερ Πέρσεβαλ ότι 
δεν είχε δικαίωμα να απο-
κτήσει τις αρχαιότητες. Και 
αν όλα αυτά ανήκουν στο 
παρελθόν, οι αλλαγές που 
συντελούνται σήμερα διε-
θνώς στο ζήτημα του επα-
ναπατρισμού αρχαιοτήτων, 
προσφέρουν στην Ελλάδα, 
τονίζει η Κατερίνα Τιτή, ένα 
ισχυρό νομικό έρεισμα.

– Ποιο είναι το βασικό 
νομικό επιχείρημά σας 
για τη διεκδίκηση των 
Γλυπτών του Παρθενώ-
να;

– Δύο είναι. Το πρώτο: η κυ-
ριότητα των Γλυπτών δεν 

πέρασε ποτέ στη βρετανική 
κυβέρνηση και κατά συνέ-
πεια ούτε στο Βρετανικό 
Μουσείο. Αυτό που πέρασε 
είναι η κατοχή, αλλά όχι η 
κυριότητα. Και επειδή στο 
διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει 
παραγραφή, νομικά τα Γλυ-
πτά δεν έπαψαν να ανή-
κουν στην Αθήνα. Το δεύ-
τερο επιχείρημα είναι ότι 
εδώ και μερικά χρόνια το 
διεθνές εθιμικό δίκαιο έχει 

αρχίσει να αλλάζει· πλέον, 
η πολιτιστική κληρονομιά 
που αφαιρέθηκε παράνομα 
–ή και αθέμιτα– πρέπει να 
γυρίζει στον τόπο από τον 
οποίο αφαιρέθηκε. Η Ελλά-
δα δεν δίνει μεγάλο βάρος 
στο νομικό επιχείρημα, το 
οποίο είναι ένας σημαντι-
κός τρόπος άσκησης πίε-
σης για την επιστροφή των 
Γλυπτών. Ειδικά το δεύτερο 
επιχείρημα, σχετικά με το 
εξελισσόμενο διεθνές εθι-
μικό δίκαιο, δεν έχει χρησι-
μοποιηθεί. Ως διεθνολόγος, 
στόχος μου είναι να απο-
δείξω αυτήν την εξέλιξη, η 
οποία αλλάζει τα πάντα για 
την ελληνική θέση.

– Η Ελλάδα γνωρίζει τη 

δικαστική οδό. Δεν την 
έχει επιλέξει όμως, γιατί 
θα μπορούσε να αποβεί εις 
βάρος της. Εχει λόγο να αλ-
λάξει τακτική;

– Το γεγονός ότι το διεθνές 
δίκαιο υποστηρίζει την επι-
στροφή των Μαρμάρων 
στην Ελλάδα, σημαίνει ότι 
η ελληνική πλευρά θα μπο-
ρούσε να ακολουθήσει τον 
δρόμο της δικαστικής διεκ-

δίκησης, συγκεκριμένα, να 
επιδιώξει μία γνωμοδότηση 
του Διεθνούς Δικαστηρίου 
της Χάγης. Ωστόσο, η δικα-
στική διεκδίκηση πάντα έχει 
ένα ρίσκο. Για την ώρα, οι 
διαπραγματεύσεις είναι η 
καλύτερη μέθοδος διεκδί-
κησης. Στις διαπραγματεύ-
σεις αυτές πρέπει να αρχί-
σουμε να χρησιμοποιούμε 
το νομικό επιχείρημα. Δεν 
χρειάζεται βιασύνη, γιατί το 
διεθνές δίκαιο αλλάζει σε 
κατεύθυνση που ευνοεί την 
ελληνική θέση. Αυτό που 
χρειάζεται, είναι η Ελλάδα 
να συνεχίσει να διεκδικεί 
τα Μάρμαρα. Αυτή η επι-
μονή σημαίνει ότι η χώρα 
δεν κινδυνεύει να χάσει το 
δικαίωμά της, ακόμη και αν 
περνάει ο καιρός.

– Το Βρετανικό Μου-
σείο επικαλείται, μεταξύ 
άλλων, το ενδεχόμενο 
ένας επαναπατρισμός 
των Γλυπτών να επιφέ-
ρει ένα domino effect 
στις υπόλοιπες συλλο-
γές του.

– Σχετικά με το domino 
effect, πρώτον, φαίνεται 
ότι οι διεκδικήσεις αφο-
ρούν πολύ λίγα κομμάτια. 
Για παράδειγμα, στο Μου-
σείο Victoria & Albert του 
Λονδίνου, που έχει 2,7 εκα-
τομμύρια εκθέματα, από 
το 1999 έχουν υπάρξει 
μόνο εννέα διεκδικήσεις. 
Δεύτερον, πολύ λίγα εκθέ-
ματα μουσείων πληρούν 
όλα τα στοιχεία που στην 
περίπτωση των Μαρμάρων 
καθιστούν την παρακράτη-
σή τους τόσο προβληματι-
κή, όπως ο τρόπος με τον 
οποίο πάρθηκαν, το γεγο-
νός ότι πρόκειται για μέλη 
μνημείου κτλ. Τρίτον και 
ίσως βασικότερο, δεν είναι 
η επιστροφή των Μαρμά-
ρων που θα οδηγήσει σε 
domino effect. Βλέπουμε 
ήδη ότι αντικείμενα που 
παρακρατούνται παράνο-
μα, επιστρέφουν.

– Ελλάδα και Βρετανικό 
Μουσείο αναζητούν μια 
νομική φόρμουλα, που 
θα σέβεται τις κόκκινες 
γραμμές και των δύο, 
αποφεύγοντας π.χ. να 

χρησιμοποιήσει όρους 
όπως «δάνειο» και να 
θίξει θέματα ιδιοκτησί-
ας. Είναι εφικτό;

– Μα το κρίσιμο θέμα εί-
ναι εκείνο της ιδιοκτησίας. 
Προφανώς είναι εφικτή η 
εύρεση μιας νομικής φόρ-
μουλας, με βάση την οποία 
το Βρετανικό Μουσείο μπο-
ρεί να επιστρέψει τα Γλυ-
πτά στην Ελλάδα επ’ αόρι-
στον. Αλλά δεν φαίνεται να 
είναι αυτή η πρόθεση. Εδώ 
έχουμε δύο σημαντικά ζη-
τήματα. Το ένα είναι πραγ-
ματικά αυτό της νομικής 
φόρμουλας. Αν η Ελλάδα 
δεχόταν τον όρο «δάνειο» 
ή αναγνώριζε ιδιοκτησία 
στο μουσείο, νομικά αυτό 
θα μπορούσε να θεωρηθεί 
αποποίηση των δικαιωμά-
των της. Το άλλο ζήτημα 
είναι αυτό του ουσιαστικού 
περιεχομένου μιας ενδεχό-
μενης συμφωνίας. Θέλει 
η Ελλάδα να δανειστεί τα 
Γλυπτά; Για την ώρα, απ’ 
ό,τι έχει φανεί, η μόνη πρό-
ταση του Βρετανικού Μου-
σείου είναι για δανεισμό ή 
ανταλλαγή – θα σας δώ-
σουμε τα Γλυπτά, θα μας 
δώσετε άλλα αρχαία για 
ενέχυρο. Αυτό επιδιώκει η 
Ελλάδα;

– Ποια λύση θα ήταν, 
κατά τη γνώμη σας, ικα-
νοποιητική;

– Η βρετανική κυβέρνηση 
να περάσει ένα νόμο με 
τον οποίον επιστρέφει τα 
Γλυπτά στην Ελλάδα. Το 
μουσείο βαρύνεται από την 
υποχρέωση για επιστροφή 
μόνο εμμέσως, στον βαθ-
μό που είναι δημόσιο, που 
χρηματοδοτείται από την 
κυβέρνηση και που η πλει-

ονότητα των μελών του 
ορίζεται από και λογοδοτεί 
σε αυτήν. Ο αγγλικός νομός 
κατ’ αρχήν δεν του επιτρέ-
πει να γυρίσει τα Μάρμαρα. 
Υπάρχουν ωστόσο εξαι-
ρέσεις στον κανόνα. Αλλά 
η υποχρέωση για την επι-
στροφή βαρύνει κυρίως τη 
βρετανική κυβέρνηση.

– Μπορεί να ελπίζει η Ελ-
λάδα σε μια εφαρμογή των 
διατάξεων της «Charities 
Act» του 2022, που επιτρέ-
πουν στα μουσεία της Βρε-
τανίας την επιστροφή εκθε-
μάτων για ηθικούς λόγους;

– Η σχετική διάταξη δεν έχει 
ακόμη μπει σε ισχύ. Αυτή τη 
στιγμή είναι «υπό περαιτέ-
ρω εξέταση». Οταν τεθεί 
σε ισχύ, η επιστροφή των 
Μαρμάρων θα χρειάζεται, 
πρώτον, μία απόφαση του 
Βρετανικού Μουσείου να 
τα επιστρέψει, κάτι που το 
μουσείο, για την ώρα, δεν 
έχει δείξει διάθεση να κάνει. 
Δεύτερον, επειδή τα Μάρ-
μαρα είναι μεγάλης αξίας, 
θα χρειαστεί μία άδεια από 
την Επιτροπή Φιλανθρω-
πικών Οργανώσεων, τον 
γενικό εισαγγελέα ή το δι-
καστήριο. Σε κάθε περίπτω-
ση, τα Μάρμαρα πρέπει να 
γυρίσουν, όχι μόνο για ηθι-
κούς, αλλά και για νομικούς 
λόγους. Το να μπει σε ισχύ 
η διάταξη αυτή θα διευκο-
λύνει την επιστροφή των 
Μαρμάρων. Ωστόσο, ο πιο 
απλός τρόπος είναι να τα 
επιστρέψει η επόμενη βρε-
τανική κυβέρνηση, ιδίως αν 
είναι κυβέρνηση των Εργα-
τικών, καθώς η σημερινή 
κυβέρνηση των Συντηρητι-
κών έχει επανειλημμένως 
αντιταχθεί στην επιστροφή 
τους.

Η διεθνολόγος Κατερίνα Τιτή
Το διεθνές δίκαιο αλλάζει υπέρ των Γλυπτών
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Το πλήρες σχέδιο Χριστοδουλίδη για πρωταγωνιστική 
εμπλοκή της Ε.Ε. στο Κυπριακό 

Τις δύο πτυχές της πρότα-
σής του για την επανέναρ-
ξη των συνομιλιών για το 
Κυπριακό, που παρουσίασε 
στην ηγεσία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, κατά την πρώ-
τη επίσκεψή του στις Βρυ-
ξέλλες, με την ιδιότητα του 
Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, αποκαλύπτει, 
μέσω του euronews, o Νίκος 
Χριστοδουλίδης.

Όπως εξηγεί στην συνέ-
ντευξη που παραχώρησε 
στην ανταποκρίτριά μας, 
Έφη Κουτσοκώστα, η πρώτη 
πτυχή αφορά «την ανάγκη 
να σπάσουμε το αδιέξοδο 
για να επαναρχίσουν οι συ-
νομιλίες».

«Με την επανέναρξη των 
συνομιλιών», υπογραμμίζει 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, «έρχεται η 
δεύτερη, πολύ συγκεκριμένη 
πτυχή της πρότασής μας: εί-
ναι η τεχνοκρατική υποστή-
ριξη των συνομιλιών», από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τονίζει 
με έμφαση πως η Κύπρος 
χρειάζεται την πρωταγω-
νιστική εμπλοκή της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης «πάντα 
στο πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών».

«Δεν επιχειρούμε να φύ-
γει το Κυπριακό από τα 
Ηνωμένα Έθνη. Αντίθετα, 
τα Ηνωμένα Έθνη και το 
πλαίσιο των ψηφισμά-
των είναι η ασφαλιστική 
μας δικλείδα, σε σχέση 
με τον επιδιωκόμενο στό-
χο», υπογραμμίζει.

Σημειώνει δε ότι οι συνο-
μιλίες για το Κυπριακό δεν 
πρέπει να ξεκινήσουν από 
το μηδεν, αλλά πρέπει να 
επαναρχίσουν «από εκεί που 
έμειναν στο Κραν Μοντανά».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας εκτιμά πως 
η χρονική συγκυρία παίζει 
καθοριστικό ρόλο, καθώς 
η Τουρκία ετοιμάζεται για 
τις προεδρικές εκλογές της 
14ης Μαϊου.

«Το σημαντικό είναι να 
αξιοποιήσουμε αυτό το 
διάστημα- και αυτό έχου-
με συμφωνήσει με τους 
τρεις προέδρους των θε-
σμικών οργάνων- για να 
δημιουργηθούν οι συν-
θήκες αμέσως μετά τις 
εκλογές στην Τουρκία, να 
επαναρχίσουν οι συνομι-
λίες στη βάση του συμ-
φωνημένου πλαισίου», 
υπογραμμίζει.

Παραδέχεται πως η κατά-
σταση είναι δύσκολη, λέ-
γοντας «έχω μια έντονη 
ανησυχία ότι αν δεν λυθεί 
το Κυπριακό, κάθε μέρα που 
περνά δημιουργούνται νέα 
τετελεσμένα, που απομα-
κρύνουν ακόμη περισσότερο 
τη λύση του Κυπριακού», 
όμως τονίζει πως «η επίλυ-
ση του Κυπριακού είναι η υπ' 
αριθμόν ένα προτεραιότητα 
μου»

Ο κ. Χριστοδουλίδης ερω-
τάται από το euronews και 
για τις κυρώσεις της Ε.Ε. 
κατά της Ρωσίας, λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία, 
αλλά και για τον ενεργεια-
κό σχεδιασμό της Κύπρου, 
με δεδομένη την ευρωπαϊκή 
προσπάθεια για ενεργειακή 
απεξάρτηση από την Μόσχα.

Οι επαφές με τους ηγέ-
τες των θεσμών της Ε.Ε.

Έφη Κουτσοκώστα, 
euronews: Κύριε Πρόεδρε, 
σας ευχαριστώ πολύ για 
αυτή τη συνέντευξη την 
πρώτη φορά που ήρθατε 
στις Βρυξέλλες πλέον ως 
Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και θέλω να 
μπω κατευθείαν στο θέμα. 
Είχατε αρκετές επαφές σή-
μερα με τους επικεφαλής 
των ευρωπαϊκών θεσμών 
και ήρθατε με μια συγκε-
κριμένη πρόταση για πιο 
ενεργό ρόλο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στο θέμα της 
επίλυσης του Κυπριακού. 
Μπορείτε να μας πείτε πε-
ρισσότερα για αυτή την 
πρόταση και τι απάντηση 
πήρατε; 

Νίκος Χριστοδουλίδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δη-
μοκρατίας: Να ευχαριστή-
σω πρώτα για τη φιλοξενία. 
Θεώρησα σκόπιμο να έρθω 
στις Βρυξέλλες, μια μέρα 
νωρίτερα από το Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο, ακριβώς για 
να συναντήσω τους τρεις 
προέδρους των θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για- ανάμεσα σε 
άλλα θέματα- να αναπτύξω 
την πρότασή μας σε σχέση 
με την ανάγκη ενεργότερης 
εμπλοκής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διαδικασία 
επίλυσης του Κυπριακού. 
Και οφείλω να αναφέρω 
ότι είμαι ικανοποιημένος 
με όσα έχω ακούσει, ως 
αντίδραση στη δική μας 
πρόταση. Υπάρχουν πολλά 
άλλα που πρέπει να γίνουν, 
αλλά θεωρώ ιδιαίτερα ση-
μαντική την ανταπόκριση 
που έλαβα, μιλώντας πολύ 
συγκεκριμένα και αναπτύσ-
σοντας τη δική μας συλλο-

γιστική για το πώς να σπά-
σουμε το αδιέξοδο και να 
προχωρήσουμε σε επίλυση 
του Κυπριακού. Άρα η ση-
μερινή μέρα ήταν σημαντι-
κή σε σχέση με τα θεσμικά 
όργανα.

Αυτό που θα επιχειρήσω να 
πράξω, τις επόμενες των 
ημερών, που θα βρίσκομαι 
στις Βρυξέλλες με αφορμή 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
είναι να εξασφαλίσω την 
ίδια ανταπόκριση και από 
τα κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Θεωρώ επίσης σημαντικό 
το γεγονός ότι ο πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου θα μου δώσει την ευκαι-
ρία να αναπτύξω εν συντο-
μία την πρότασή μας, την 
προσέγγισή μας. 

Άρα συνοψίζοντας, είμαι 
ικανοποιημένος από αυτά 
που έχω ακούσει σήμε-
ρα. Η προσπάθειά μας θα 
συνεχιστεί, όπως σας έχω 
προαναφέρει. Αυτό είναι 
μια θετική εξέλιξη. Από εκεί 
και πέρα είμαι ικανοποιημέ-
νος και για το γεγονός ότι 
άκουσα και από τους τρεις 
προέδρους το γεγονός ότι 
δεν μπορεί να υπάρξει επί-
λυση του Κυπριακού εκτός 
του συμφωνημένου πλαισί-
ου. Είναι ένα βασικό ζητού-
μενο στην παρούσα συγκυ-
ρία, λαμβάνοντας υπόψη 
τις θέσεις της άλλης πλευ-
ράς, αλλά και το γεγονός 
ότι το Κυπριακό είναι ένα 
ευρωπαϊκό πρόβλημα, η 
λύση του οποίου δεν μπο-
ρεί να ξεφεύγει των αρχών 
και αξιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Έφη Κουτσοκώστα, 
euronews: Δεδομένων των 
θέσεων της άλλης πλευ-
ράς, δεδομένου ότι ο διά-
λογος έχει παγώσει- να το 
πούμε έτσι- τα τελευταία 
έξι χρόνια και δεδομένου 
ότι η Τουρκία βρίσκεται πιο 
μακριά από ποτέ από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ακρι-
βώς περιμένετε ότι μπορεί 
να καταφέρει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση; Οι Ευρωπαίοι εταί-
ροι σας, που δεν μπορέσατε 
εσείς όλα αυτά τα χρόνια;

Η διεθνής συγκυρία και 
οι εκλογές στην Τουρκία
Νίκος Χριστοδουλίδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δη-
μοκρατίας: Επιχειρώντας 
να ξεκινήσει η προσπάθεια 
για επίλυση του Κυπρια-
κού, θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνουμε υπόψη μας τα 
διεθνή δεδομένα. Δεν είμα-
στε εμείς που επηρεάζουμε 
τα διεθνή δεδομένα. Εμείς 
επηρεαζόμαστε από τα δι-
εθνή δεδομένα. Και ποιά 
είναι η παρούσα κατάσταση 
πραγμάτων; 

Η παρούσα κατάσταση 
πραγμάτων είναι ότι έχου-
με μια παράνομη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία 
και έχουμε μια Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία ναι, πλη-
ρώνει κόστος για τις απο-
φάσεις της, οι οποίες είναι 
απόλυτα ορθές και συμφω-
νούμε και συμμετέχουμε 

στη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων, αλλά αναπτύσσει 
ένα ηγετικό ρόλο, λαμβά-
νοντας υπόψη και τις επι-
πτώσεις αυτής της ρωσικής 
εισβολής σε άλλους δρώ-
ντες του διεθνούς συστή-
ματος. Αυτό είναι το πρώτο, 
ένας πρωταγωνιστικός ρό-
λος από πλευράς Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης για μια κρίση 
στη γειτονιά της Ευρώπης. 

Το δεύτερο είναι η εκλογή 
ενός νέου Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ενός νέου Προέδρου, που 
έρχεται με μια πολύ συγκε-
κριμένη- και θέλω να τονί-
σω αυτή τη διάσταση. Δεν 
ήταν μια θεωρητική, μια 
ακαδημαϊκή συζήτηση που 
είχα σήμερα με τους προέ-
δρους των τριών θεσμικών 
οργάνων. Ήταν πολύ συ-
γκεκριμένη η πρότασή μας 
και στο πλαίσιο της συζή-
τησης είχα την ευκαιρία να 
αναπτύξω πολλές πτυχές 
αυτής της πρότασης. 

Η τρίτη διάσταση αφορά 
τις εκλογές στην Τουρκία. 
Έχουμε ένα διάστημα μέχρι 
τις εκλογές στην Τουρκία, 
το οποίο θα πρέπει να αξι-
οποιήσουμε έτσι ώστε να 
επαναρχίσει ο διάλογος. 

Έφη Κουτσοκώστα, 
euronews: Θεωρείτε δη-
λαδή ότι μέχρι τις εκλογές 
μπορεί να επανεκκινήσει ο 
διάλογος;

**Νίκος Χριστοδουλίδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δη-
μοκρατίας:**Αυτός είναι ο 
στόχος μας, ακριβώς μέσα 
από συγκεκριμένες κινή-
σεις, γιατί πρέπει να είμα-
στε απόλυτα ρεαλιστές. 
Το Κυπριακό θα λυθεί, εάν 
όλοι αυτοί που εμπλέκονται 
στο Κυπριακό αντιληφθούν 
ότι τα οφέλη, μέσα από μια 
τέτοια εξέλιξη επανέναρξης 
των συνομιλιών αλλά και 
επίλυσης του Κυπριακού- 
γιατί δεν είμαστε εδώ να 
συνομιλούμε για χάρη των 
συνομιλιών, μιλούμε πάντα 
για επίλυση του Κυπριακού, 
εντός του συμφωνημένου 
πλαισίου πάντοτε και σε-
βόμενοι τις αρχές και αξίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης- 
αντιληφθούν λοιπόν ότι 
τα οφέλη που δύνανται να 
προκύψουν μέσα από μια 
τέτοια εξέλιξη είναι σαφώς 
περισσότερα από την πα-
ρούσα κατάσταση πραγμά-
των. Και εμείς έχουμε συ-
γκεκριμένη προσέγγιση, μια 
θετική αν θέλετε προσέγγι-
ση, θετική ατζέντα, η οποία 
ναι, μπορεί να οδηγήσει 
σε μια αμοιβαία επωφελή 
κατάσταση πραγμάτων για 
όλους τους εμπλεκόμενους 
στο Κυπριακό, συμπεριλαμ-
βανομένης φυσικά και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έφη Κουτσοκώστα, 
euronews: Μιλώντας για 
την Τουρκία τώρα και για 
τις εκλογές που έρχονται 
μέσα στο Μάιο, τι περι-
μένετε την επόμενη μέρα; 
Είτε στη μια περίπτωση, 
που θα έχουμε επανεκλογή 
Ερντογάν, είτε στην άλλη 
περίπτωση που έχουμε μια 

αλλαγή σελίδας, και μια 
νίκη Κιλιτσντάρογλου; Πε-
ριμένετε κάποια αλλαγή 
στην τουρκική στάση, από 
εκεί και πέρα;

Νίκος Χριστοδουλίδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δη-
μοκρατίας: Σίγουρα δεν 
αναμένω ριζικές αλλαγές 
στην τουρκική εξωτερική 
πολιτική. Αυτό τουλάχιστον 
δείχνει διαχρονικά η ιστο-
ρία της τουρκικής εξωτε-
ρικής πολιτικής, αλλά δεν 
παύει να είναι μια νέα εξέ-
λιξη. Η εκλογή ενός προ-
έδρου, είτε είναι ο κύριος 
Ερντογάν, είτε είναι ο ηγέ-
της της σημερινής αντιπο-
λίτευσης. Και το σημαντικό 
είναι να αξιοποιήσουμε, 
επαναλαμβάνω, αυτό το 
διάστημα- και αυτό έχουμε 
συμφωνήσει με τους τρεις 
προέδρους των θεσμικών 
οργάνων- για να δημιουρ-
γηθούν οι συνθήκες αμέ-
σως μετά τις εκλογές στην 
Τουρκία, να επαναρχίσουν 
οι συνομιλίες στη βάση του 
συμφωνημένου πλαισίου. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά 
και, αν θέλετε, εμείς στην 
Κύπρο τα δεδομένα είναι 
σαφώς πιο κατανοητά από 
δικής μας πλευράς, ότι δεν 
είναι εύκολη η κατάσταση. 
Φυσικά ποτέ δεν ήταν εύ-
κολη στο Κυπριακό, αλλά 
είναι σημαντικό- και είναι 
κάτι που χαιρέτισαν οι συ-
νομιλητές μου- εμείς ανα-
λαμβάνουμε την πρωτο-
βουλία των κινήσεων, γιατί 
εμείς επιθυμούμε περισ-
σότερο από οποιονδήποτε 
άλλο τον τερματισμό της 
κατοχής και την επανένωση 
της πατρίδας μας.

Οι πτυχές της πρότασης 
Χριστοδουλίδη για επί-
λυση του Κυπριακού

Έφη Κουτσοκώστα, 
euronews: Άρα για να κα-
ταλάβω η πρωτοβουλία, η 
πρότασή σας είναι να ανα-
λάβουν ηγετικό ρόλο οι ευ-
ρωπαϊκοί θεσμοί, δηλαδή 
να θέσουν το Κυπριακό στο 
πλαίσιο των ευρωτουρκι-
κών σχέσεων;

**Νίκος Χριστοδουλίδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δη-
μοκρατίας: **Υπάρχουν 
δύο πτυχές της πρότασής 
μας. Η πρώτη αφορά την 
ανάγκη να σπάσουμε το 
αδιέξοδο. Δεν είμαστε ακό-
μη στις συνομιλίες, άρα η 
πρώτη προσπάθεια αφορά 
το να σπάσουμε το αδιέξο-
δο για να επαναρχίσουν οι 
συνομιλίες. Και εδώ χρει-
αζόμαστε την πρωταγωνι-
στική εμπλοκή της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, πάντα στο 
πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών. Δεν επιχειρούμε να 
φύγει το Κυπριακό από τα 
Ηνωμένα Έθνη. Αντίθετα, 
τα Ηνωμένα Έθνη και το 
πλαίσιο των ψηφισμάτων 
είναι η ασφαλιστική μας 
δικλείδα, σε σχέση με τον 
επιδιωκόμενο στόχο. Αλλά 
για να σπάσουμε το αδιέ-
ξοδο, θεωρούμε ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση μέσα από 
μια πολιτική προσωπικότη-
τα, μέσα από ενέργειες των 
θεσμικών οργάνων, μπορεί 

να μας οδηγήσει στο να πε-
τύχουμε αυτό το στόχο και 
αυτή είναι η πρώτη πτυχή 
της πρότασής μας. Αυτό 
που επικεντρώνουμε και 
στοχεύουμε να πετύχουμε 
αμέσως μετά τις εκλογές 
στην Τουρκία.

Με την επανέναρξη των 
συνομιλιών έρχεται η δεύ-
τερη, πολύ συγκεκριμένη 
πτυχή της πρότασης μας: 
είναι η τεχνοκρατική υπο-
στήριξη των συνομιλιών. 
Και ξέρετε, στην ιστορία 
των διαπραγματεύσεων 
για επίλυση του Κυπρια-
κού, είναι γεγονός ότι κάθε 
επόμενο σχέδιο ήταν χειρό-
τερο, οι πρόνοιες του σχε-
δίου από την προηγούμενη 
προσπάθεια. Στο Κραν Μο-
ντανά ήταν η πρώτη φορά 
στην ιστορία των διαπραγ-
ματεύσεων, αν πούμε από 
το 1976, δηλαδή μετά την 
τουρκική εισβολή, που οι 
συγκλίσεις που πετύχαμε 
ήταν σαφώς καλύτερες 
από αυτές που υπήρχαν 
στο σχέδιο Ανάν, για παρά-
δειγμα, που ήταν η τελευ-
ταία μεγάλη προσπάθεια 
και αυτό επιτεύχθηκε ακρι-
βώς λόγω της παρουσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οφέλη, συγκλίσεις, οι οποί-
ες δεν ήταν προς όφελος 
είτε των Ελληνοκυπρίων 
είτε των Τουρκοκυπρίων, 
ήταν προς όφελος του συ-
νόλου του κυπριακού λαού. 
Γιατί υπάρχει μια διάσταση, 
η οποία αφορά το γεγονός 
ότι η Κυπριακή Δημοκρα-
τία είναι κράτος μέλος (της 
Ε.Ε.) και θα συνεχίσει να εί-
ναι κράτος μέλος και μετά 
από μια ενδεχόμενη λύση 
του Κυπριακού. 

Άρα η πρόταση μας έχει 
δύο πτυχές. Η πρώτη που 
αφορά το σπάσιμο του αδι-
εξόδου. Εκεί επικεντρωνό-
μαστε αυτή τη στιγμή. Και 
η δεύτερη που αφορά την 
τεχνοκρατική παρουσία και 
υποστήριξη των διαπραγ-
ματεύσεων.

Έφη Κουτσοκώστα, 
euronews: Για να κλείσω το 
θέμα του Κυπριακού εδώ, 
εσείς θεωρείτε ότι οι συνο-
μιλίες θα πρέπει να ξεκινή-
σουν από εκεί που σταμά-
τησαν στο Κραν Μοντανά; 
Ή ξεκινάτε από το μηδέν, 
όπως ενδεχομένως να θέ-
λει η άλλη πλευρά;

Νίκος Χριστοδουλίδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δη-
μοκρατίας: Όχι, δεν θα ξε-
κινήσουμε από το μηδέν. 
Οι συνομιλίες θα επαναρ-
χίσουν από εκεί που έμει-
ναν στο Κραν Μοντανά. 
Δεν είναι θέμα συζήτησης 
για εμάς αυτή η διάσταση. 
Μίλησα προηγουμένως για 
σημαντικότατες συγκλίσεις 
που έχουν επιτευχθεί, συ-
γκλίσεις τις οποίες θα πρέ-
πει ναι, να αξιοποιήσουμε 
και να συνεχίσουμε από 
εκεί που μείναμε.

Έφη Κουτσοκώστα, 
euronews: Και βέβαια αυτό 
προϋποθέτει ότι θα αποδε-
χτεί και η άλλη πλευρά.
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ΖΗΤΩ ΤΟ 1821
ΦΑΝΕΡΗ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Με την καθιερωμένη πα-
ρέλαση στην ηλιόλου-
στη και κατάμεστη από 
κόσμο παραλιακή λεω-
φόρο της πόλης ολοκλη-
ρώθηκαν οι εκδηλώσεις 
για την Εθνική Επέτειο 
της 25ης Μαρτίου

Με πολύ καλές καιρικές 
συνθήκες και με κατάμε-
στη από κόσμο την παρα-
λιακή λεωφόρο της πόλης 
πραγματοποιήθηκε στην 
Καβάλα η παρέλαση με την 
οποία ολοκληρώθηκαν οι 
εκδηλώσεις για την Εθνική 
Επέτειο της 25ης Μαρτίου 

1821.

Προηγήθηκε η επίσημη 
Δοξολογία στον Καθεδρι-
κό Ιερό Ναό του Αποστό-
λου Παύλου, χοροστατού-
ντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Φιλίππων, 
Νεαπόλεως και Θάσου κ. 
Στεφάνου και η επιμνημό-
συνη Δέηση και κατάθεση 
στεφάνων στο Ηρώο της 
πόλης.

Ο κόσμος χειροκρότησε 
θερμά τους μαθητές και τις 
μαθήτριες των Δημοτικών, 
Γυμνασίων και Λυκείων και 
τα μέλη των πολιτιστικών 
συλλόγων, αλλά και τους 
μικρούς… τσολιάδες της 
«Μέριμνας για το Παιδί» 
που παρήλασαν υπό τους 

ήχους των εμβατηρίων τα 
οποία παιάνιζε η Φιλαρμο-
νική Ορχήστρα του Δήμου 
Καβάλας.

Το θερμότερο χειροκρότη-
μα ως είθισται απέσπασαν 
τα τμήματα του Στρατού, με 
τα οποία ολοκληρώθηκε η 
παρέλαση για την τιμή της 
μνήμης των Ηρώων που 
έπεσαν για την Ελευθερία.

Καβάλα: Στρατός, μαθητές, μαθήτριες και Σύλλογοι τίμησαν με την καθιερωμένη παρέλαση τους Ήρωες του 1821

Ο πατέρας του γνω-
στού τραγουδιστή Νίκου 
Κουρκούλη, Θανάσης, 
συμμετείχε Σάββατο 
(25.3.2023) στην παρέ-
λαση της 25ης Μαρτίου 
στην Καβάλα, καθώς εί-
ναι η ιδιαίτερη πατρίδα 
της οικογένειας.

Ο πατέρας του Νίκου Κουρ-
κούλη συμμετείχε στην πα-

ρέλαση της 25ης Μαρτίου 
στην Καβάλα με το τμήμα 
του συνοικιακού συλλόγου 
της Αγίας Βαρβάρας και 
των Πεντακοσίων, όπως 
αναφέρει το proininews.gr, 
ενώ φορούσε και παραδο-
σιακή φορεσιά του Πόντου.

Η παρέλαση της 25ης Μαρ-
τίου στην Καβάλα κύλησε 
ομαλά ως επί το πλείστον, 

ωστόσο δεν έλειψαν τα 
απρόοπτα. Ένας άνθρωπος 
ένιωσε αδιαθεσία την ώρα 
που παρακολουθούσε τα 
δρώμενα ενώ γονείς έχα-
σαν για λίγο το παιδί τους 
και το έψαχναν πανικόβλη-
τοι, όμως τέλος καλό όλα 
καλά.

Παρέλαση 25ης Μαρτίου – Καβάλα: Συμμετείχε ο πατέρας του Νίκου Κουρκούλη

Παναγιωτόπουλος για 
25η Μαρτίου: "Η αυτα-
πάρνηση του Έλληνα εί-
ναι διαχρονική"

Με την ευκαιρία της επε-
τείου της εθνικής παλιγγε-
νεσίας της 25ης Μαρτίου 
1821 και του εορτασμού 
του Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου, ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Νίκος Παναγιωτό-

πουλος, έγραψε σε ανάρ-
τηση του στον προσωπικό 
λογαριασμό του στο τουί-
τερ το εξής μήνυμα:

"Ωδή στην ελευθερία, 
εμπνεύστηκε πριν από ακρι-
βώς 200 χρόνια, ο Εθνικός 
μας ποιητής Διονύσιος 
Σολωμός με τον «Ύμνο εις 
την Ελευθερία». Ο Έλληνας 
με πυγμή και στιβαρότητα 

αψήφησε τις δυνάμεις της 
εποχής και τάχθηκε ολο-
κληρωτικά στον απελευθε-
ρωτικό αγώνα ψυχή τε και 
σώματι. Η αυταπάρνηση 
του είναι διαχρονική γιατί 
το ιδεώδες είναι η Ελλάδα 
του.

Χρόνια Πολλά.

Ζήτω η 25η Μαρτίου".

Παναγιωτόπουλος για 25η Μαρτίου: "Η αυταπάρνηση του Έλληνα είναι διαχρονική"

Δήλωση του βουλευτή 
Καβάλας της ΝΔ για την 
εθνική επέτειο της 25ης 

Μαρτίου 1821

O Βουλευτής ΠΕ Καβάλας 
της Νέας Δημοκρατίας, 
Μακάριος Λαζαρίδης, πα-
ρευρέθηκε σήμερα, Σάββα-
το, 25 Μαρτίου 2023, στον 
Καθεδρικό Ιερό Ναό του 
Αποστόλου Παύλου στην 
Καβάλα όπου πραγματο-
ποιήθηκε η πανηγυρική Δο-

ξολογία για τον εορτασμό 
της Εθνικής επετείου και 
στη συνέχεια παρακολού-
θησε την παρέλαση στην 
Ελευθερούπολη.

Αμέσως μετά έκανε την 
εξής δήλωση:

Σπουδαία ημέρα η σημερι-
νή για την Ελλάδα και την 
Ορθοδοξία. Αφενός, η 25η 
Μαρτίου ταυτίζεται με το 
χαρμόσυνο μήνυμα του Ευ-

αγγελισμού της Θεοτόκου, 
αφετηρία για τη σωτηρία 
των ανθρώπων. Αφετέρου, 
η Επανάσταση του 1821 
αποτελεί ένα διαχρονικό 
σύμβολο ηρωισμού και 
αγώνα για την ελεύθερη 
και ανεξάρτητη πατρίδας 
μας.

Εκατόν δύο χρόνια μετά, 
συνεχίζει να μας εμπνέει, 
προκειμένου να αντιμε-
τωπίσουμε με επιτυχία τις 

σύγχρονες προκλήσεις.

Τιμάμε και δοξάζουμε τους 
ήρωες – προγόνους μας και 
είμαστε υπερήφανοι γι’ αυ-
τούς.
Η ιερή παρακαταθήκη τους 
είναι περισσότερο επίκαιρη 
από ποτέ.

Σήμερα, βαδίζοντας στον 
φωτεινό δρόμο που εκείνοι 
χάραξαν, μπορούμε ενωμέ-
νοι και με πίστη στις δυνά-

μεις μας, να συνεχίσουμε 
την πορεία προς τα εμπρός.

Οι προοπτικές, η βούληση, 
η ικανότητα και το σχέδιο 
υπάρχουν για να κερδίσου-
με το στοίχημα της επόμε-
νης μέρας. Είμαι βέβαιος 
ότι θα το πετύχουμε.

Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρό-
νια πολλά Καβάλα, χρόνια 
πολλά σε όλες και όλους.

Μακάριος Λαζαρίδης: Η ιερή παρακαταθήκη των ηρώων του 1821 περισσότερο επίκαιρη από ποτέ

Saudi Hawks και Kavala 
AirSea Show, ένας δε-
σμός που έγινε... θεσμός 
και υπενθυμίζεται σε 
κάθε ευκαιρία

Με μια φωτογραφία της 
πόλης της Καβάλας από 
ψηλά, κατά τη διάρκεια 
του Kavala Airsea Show 
το 2014 και τη σχετική 
ανάρτηση στο instagram η 
επίσημη ομάδα επιδείξεων 
της πολεμικής αεροπορίας 

του Βασιλείου της Σαουδι-
κής Αραβίας, Saudi Hawks 
συνεχάρη και φέτος την 
Ελλάδα στις 25 Μαρτίου 
2020 για την Εθνική Επέ-
τειο της Ανεξαρτησίας της.

“The Saudi Hawks 
Team congratulates the 
Republic of Greece on its 
Independence. Thank you 
for best wishes. ”**”, ανα-
φέρουν στο μήνυμά τους 
οι Saudi, συνεχίζοντας σε 

κάθε ευκαιρία να υπενθυμί-
ζουν τους στενούς δεσμούς 
οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί 
μεταξύ των ανθρώπων 
της διοργάνωσης Kavala 
Airsea Show και της διε-
θνούς ομάδας επιδείξεων 
της Σαουδικής Αραβίας.

Τα «χρόνια πολλά» της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα με «άρωμα» Καβάλας για την 25η Μαρτίου
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ



ΑΝΑΛΥΤΗΣ 15ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ       info@enachannel.gr
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

AUTO - MOTO

COFFEE BAR - ΕΣΤΙΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΦΥΤΩΡΙΑ 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 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
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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:

Χοιρινή μπριζόλα με πληγούρι και σάλτσα τομάτας

Συνταγή για

Χοιρινή μπριζόλα με πληγούρι και σάλτσα τομάτας
 

Διάρκεια συνταγής: 30’
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη

Υλικά 
• 4 μπριζόλες χοιρινές
• 500 γρ. πληγούρι
• 3 κρεμμύδια
• 2 σκ. σκόρδο
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 πράσινη πιπεριά
• 1 κολοκυθάκι
• 1 καρότο
• 5 τομάτες
• 1 κλωναράκι σέλινο (μόνο τα φύλλα)
• 1/4 ματσάκι μαϊντανό
• 2 κλωναράκια παντζάρι (χωρίς τα φύλλα)
• Αλάτι - πιπέρι - κύμινο - μπαχάρι - κόκκινη πάπρικα - κουρκουμά
• Ελαιόλαδο
• Νερό

Εκτέλεση
Ζεσταίνουμε τις μπριζόλες σε δυνατή φωτιά χωρίς να προσθέσουμε λάδι 
και ροδίζουμε και από τις δύο πλευρές για 4 λεπτά.

Ρίχνουμε όλα τα λαχανικά, ανακατεύουμε για 1 λεπτό και προσθέτουμε 
το ελαιόλαδο και το σκόρδο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά αρκετά και 
σιγομαγειρεύουμε για 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν κάπως οι πιπεριές, 
ανακατεύοντας τακτικά. 

Προσθέτουμε τον μαϊντανό, τον σέληνο, αλάτι - πιπέρι - κύμινο - μπαχάρι 
- κόκκινη πάπρικα - κουρκουμά και τις τομάτες.

Ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για άλλα 10 - 15 λεπτά ή μέχρι να 
δέσει η σάλτσα. Αν, προτού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, σωθούν τα υγρά, 
προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. 

Σερβίρουμε το κρέας με τη σάλτσα στα πιάτα και συνοδεύουμε με το 
πληγούρι.

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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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ 
ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ
 
Η διαφήμιση αναπτύχθηκε 
εντυπωσιακά στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, καθώς η 
βιομηχανοποίηση αύξη-
σε τη ζήτηση προϊόντων. 
Προκειμένου να ωφελη-
θεί από αυτό το υψηλότε-
ρο ποσοστό παραγωγής, 
η βιομηχανία έπρεπε να 
στρατολογήσει τους εργα-
ζομένους ως καταναλωτές 
των προϊόντων των εργο-
στασίων. Αυτό έγινε μέσω 
της εφεύρεσης του μαζικού 
μάρκετινγκ με σκοπό να 
επηρεάσει την οικονομική 
συμπεριφορά του πληθυ-
σμού σε μεγάλη κλίμακα. 
Στις δεκαετίες 1910 και 
1920, οι διαφημιστές στις 
ΗΠΑ υιοθέτησαν το δόγμα 
ότι τα ανθρώπινα ένστικτα 
θα μπορούσαν να στοχεύ-
σουν και να χρησιμοποι-
ηθούν στην επιθυμία να 
αγοραστούν τα προϊόντα. Ο 
Edward Bernays, ανιψιός 
του SigmundFreud, συνδέ-
θηκε με τη μέθοδο αυτή και 
αποκαλείται μερικές φορές 
ιδρυτής της σύγχρονης δια-
φήμισης και των δημόσιων 
σχέσεων.

Στη δεκαετία του '20, με 
το γραμματέα του εμπο-
ρίου Herbert Hoover, η 
Αμερικανική κυβέρνηση 
προώθησε τη διαφήμιση. 
Τον Οκτώβριο του 1929, ο 
προϊστάμενος του Αμερικα-

νικού γραφείου του ξένου 
και εσωτερικού εμπορίου, 
Julius Klein, δήλωσε πως 
«η διαφήμιση είναι το κλει-
δί στην παγκόσμια ευημε-
ρία». Αυτό ήταν μέρος της 
«απαράμιλλης» συνεργασί-
ας μεταξύ των επιχειρήσε-
ων και της κυβέρνησης στη 
δεκαετία του '20, σύμφωνα 
με ένα ευρωπαϊκό οικονο-
μικό περιοδικό του 1933.
Οι βιομηχανίες καπνού 
έγιναν σημαντικοί διαφη-
μιστές προκειμένου να πω-
ληθούν τα συσκευασμένα 
τσιγάρα. Οι επιχειρήσεις 
καπνών καινοτόμησαν με 
νέες τεχνικές διαφήμι-
σης όταν προσέλαβαν τον 
Bernays για να δημιουρ-
γήσουν θετικές εντυπώσεις 
σχετικά με το κάπνισμα. 
Η διαφήμιση χρησιμοποι-
ήθηκε επίσης ως μέσο για 
την πολιτιστική αφομοίω-
ση, ενθαρρύνοντας τους 
εργαζομένους για να αλλά-
ξουν τις παραδοσιακές συ-
νήθειες και την κοινωνική 
δομή τους υπέρ ενός κοι-
νού «σύγχρονου» τρόπου 
ζωής. 

Στην αρχή του 20ου αιώ-
να, υπήρξαν λίγες επιλογές 
σταδιοδρομίας για τις γυ-
ναίκες στον επιχειρηματικό 
κόσμο, ωστόσο η διαφήμι-
ση ήταν μία από τις λίγες 
επιλογές. Δεδομένου ότι οι 
γυναίκες ήταν υπεύθυνες 
για το μεγαλύτερο μέρος 
των αγορών που πραγμα-
τοποιούταν στο νοικοκυριό 
τους, οι διαφημιστές και οι 
εταιρίες τους αναγνώρισαν 
την αξία της διορατικότη-
τας των γυναικών κατά τη 
διάρκεια της δημιουργικής 
διαδικασίας μιας διαφη-
μιστικής καμπάνιας. Στη 
πραγματικότητα, η πρώ-
τη αμερικανική διαφήμιση 
οπού χρησιμοποιήθηκε η 
ερωτική πλευρά της γυναί-
κας με σκοπό την πώληση 

προϊόντος δημιουργήθηκε 
από μια γυναίκα – για επι-
χείρηση σαπουνιών. Αν και 
αδιάφορη για τα σημερι-
νά πρότυπα, η διαφήμιση 
απεικόνιζε ένα ζευγάρι με 
το μήνυμα: «Ένα δέρμα που 
αγαπάτε να αγγίξετε».

Τη δεκαετία του 1920, οι 
ψυχολόγοι Walter D. Scott 
και John Β. Watson έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλο για 
την εφαρμοσμένη ψυχο-
λογική θεωρία στον τομέα 
της διαφήμισης. Ο Scott 
δήλωσε πως «Ο άνθρωπος 
έχει χαρακτηρισθεί ως το 
σκεπτόμενο ζώο, αλλά θα 
μπορούσε με μεγαλύτερη 
ειλικρίνεια να αποκαλεστεί: 
ως πλάσμα της υπόδειξης, 
είναι λογικός, αλλά είναι σε 
μεγαλύτερο βαθμό ευεπη-
ρέαστος». Αυτό το υποστή-
ριξε, μέσω της τεχνικής δι-
αφήμισής που καθιέρωσε, 
αλλά και μέσω των άμεσων 
εντολών προς τον κατανα-
λωτή.

Η διαφήμιση στο ραδιό-
φωνο στην δεκαετία του 
1920

Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1920, οι πρώτοι ρα-
διοσταθμοί καθιερώθηκαν 
από τους κατασκευαστές 
ραδιοφωνικού εξοπλισμού 
και τους λιανοπωλητές που 
πρόσφεραν τα προγράμμα-
τα προκειμένου να πωλη-
θούν περισσότερα ραδιό-
φωνα στους καταναλωτές. 
Καθώς ο χρόνος πέρασε, 
πολλές μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις ακολούθησαν 
αυτό το μοτίβο και δημι-
ούργησαν δικούς τους ρα-
διοφωνικούς σταθμούς, και 
περιέλαβαν σχολεία, λέ-
σχες και πολιτικές ομάδες. 
Στο ραδιόφωνο η διαφήμι-
ση είναι καθαρά ακουστική 
και πληρώνεται ανάλογα 
με την ζώνη στην όποια θα 

ακούγεται και με τον χρό-
νο που παίρνει. Σημαντικό 
ρόλο στην ραδιοφωνική 
διαφήμιση παίζει η μουσική 
υπόκρουση και το άτομο το 
όποιο θα την αναγγείλει, 
προκειμένου να έχει καλύ-
τερο αποτέλεσμα.  Όταν η 
πρακτική της υποστήριξης 
(sponsoring) των προγραμ-
μάτων διαδόθηκε, κάθε ρα-
διοφωνικός σταθμός συνή-
θως υποστηριζόταν από μια 
επιχείρηση σε αντάλλαγμα 
μιας συνοπτικής αναφοράς 
του ονόματος της επιχεί-
ρησης στην αρχή και στο 
τέλος των υποστηριζόμε-
νων εκπομπών. Εντούτοις, 
οι ιδιοκτήτες ραδιοφωνι-
κών σταθμών συνειδητο-
ποίησαν σύντομα ότι θα 
μπορούσαν να κερδίσουν 
περισσότερα χρήματα με 
την πώληση των δικαιωμά-
των υποστήριξης σε πολλές 
επιχειρήσεις ταυτόχρονα, 
παρά σε μεμονωμένες επι-
χειρήσεις ανά μία εκπομπή.
Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις  
τη δεκαετία 1950

Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1960,το τηλεοπτικό 
δίκτυο DuMont άρχισε τη 
σύγχρονη πρακτική της πώ-
λησης του χρόνου διαφη-
μίσεων στους πολλαπλάσι-
ους χορηγούς. Υπήρχε ένα 
πρόβλημα, ότι δεν μπορού-
σε να βρει τους χορηγούς 
για πολλά από τα προγράμ-
ματά του και αντιστάθμισε 
αυτό του το πρόβλημα με 
την πώληση μικρότερων 
χρόνων διαφήμισης σε
διαφορετικές επιχειρήσεις. 
Αυτό έγινε τελικά πρότυπο 
για τη βιομηχανία της τη-
λεοπτικής διαφήμισης στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.

H πρώτη νόμιμη όμως γί-
νεται στις ΗΠΑ ΤΟ 1941 
πριν από έναν αγώνα 
μπέιζμπολ μεταξύ των 
Brooklyn Dodgers και των 

Philadelphia Phillies, είχε 
διαρκέσει 10 δευτερόλεπτα 
και το κόστος της ήταν κάτι 
λίγο παραπάνω από 9 δο-
λάρια. Ένα ρολόι, η φίρμα 
της εταιρίας, στο φόντο ο 
χάρτης των Ηνωμένων Πο-
λιτειών, το λογότυπο της 
εταιρίας και μια φωνή να 
λέει: "Η Αμερική τρέχει στο 
χρόνο της Bulova". Αυτό 
ήταν.

Ωστόσο, ήταν ακόμα κοινή 
πρακτική να υπάρχει μόνο 
ένας χορηγός για κάθε 
πρόγραμμα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι χορηγοί 
ασκούσαν μεγάλο έλεγχο 
στο τηλεοπτικό πρόγραμ-
μα – σε βαθμό τέτοιο που 
οι διαφημιστικές εταιρίες 
έγραφαν το σενάριο των 
τηλεοπτικών εκπομπών. Το 
πρότυπο ενός μόνο χορη-
γού είναι πολύ λιγότερο 
διαδεδομένο τώρα, με ελά-
χιστες εξαιρέσεις να το τη-
ρούν ακόμη.

Η διαφήμιση στο διαδί-
κτυο από το 1990

Με την εμφάνιση των πρώ-
των υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κής διαφήμισης, η on-line 
διαφήμιση αυξήθηκε, συμ-
βάλλοντας στην ιστορική 
έκρηξη της δημοτικότητας 
του παγκοσμίου ιστού, στα 
τέλη της δεκαετίας του '90. 
Ολόκληρες εταιρίες έβγα-
ζαν τεράστια κέρδη απλώς 
από διαφημιστικά έσοδα, 
προσφέροντας τα πάντα: 
από κουπόνια μέχρι ελεύ-
θερη πρόσβαση στο τότε 
ακριβό διαδίκτυο. Στις αρ-
χές του 21ουαιώνα, μερικοί 
ιστότοποι, συμπεριλαμβα-
νομένης της Google, άλλα-
ξαν την on-line διαφήμιση 
με την εξατομίκευσή της, 
βασισμένων στις σελίδες 
που επισκεπτόταν ο χρή-
στης. 
Το μερίδιο των εξόδων για 

διαφημίσεις συγκριτικά με 
το ΑΕΠ έχει αλλάξει ελάχι-
στα σε σχέση με τις μεγάλες 
αλλαγές που έχουν επέλθει 
στα μέσα από το 1925. Το 
1925, τα κύρια  μέσα δια-
φήμισης στην Αμερική ήταν 
οι εφημερίδες, τα περιοδι-
κά, πινακίδες στα τραμ, και 
υπαίθριες αφίσες. Τα έξοδα 
διαφήμισης ως μερίδιο του 
ΑΕΠ ήταν περίπου 2,9 %. 
Ως το 1998,  η τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο είχαν γί-
νει τα πιο σημαντικά μέσα 
διαφήμισης. Εν τούτοις, τα 
έξοδα διαφήμισης ως μερί-
διο του ΑΕΠ ήταν ελαφρώς 
χαμηλότερα – περίπου 
2,4%.
Έχουμε μια αυξανόμενη 
τάση των διαδραστικών 
διαφημίσεων,  μέσω της 
τοποθέτησης προϊ-ό -
ντων, της διοργάνω-σ η ς 
ψηφοφορίας μέσω μηνυ-
μάτων, και των διάφορων 
εκστρατειών που χρησι-
μοποιούν τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης όπως το 
Facebook ή το Twitter.

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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Πυρετός μέχρι να βγουν οι συνδεδεμένες για 
βαμβάκι και σιτάρι

Ελένη Δούσκα 
Agronews

Με στόχο την ερχόμενη 
Παρασκευή 31 του μήνα 
εργάζονται οι αρμόδιοι 
των πληρωμών, προ-
κειμένου να ξεκινήσουν 
οι πιστώσεις για τις πρώ-
τες συνδεδεμένες, ενώ 
ίδια προθεσμία υπάρχει 
και για τα 93 εκατ. ευρώ 
των έκτακτων κρατικών 
ενισχύσεων για 12 προ-
ϊόντα.

Σύμφωνα με πρόσφατες 
δηλώσεις του προέδρου 
του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγε-
λου Σημανδράκου, «από 
τον Οργανισμό Πληρωμών 
καταβάλεται προσπάθεια 
ώστε μέχρι 31 Μαρτίου να 
γίνει η πληρωμή της ειδικής 
ενίσχυσης στο βαμβάκι και 
της συνδεδεμένης στο σιτά-
ρι. Ωστόσο, υπάρχει και μία 
περίπτωση να «ξεφύγουμε» 
από την ημερομηνία αυτή. 
Όσον αφορά τις λοιπές 

ενισχύσεις σε πρωτεϊνούχα 
και σανοδοτικά ψυχανθή, 
όσπρια, τεύτλα, μήλα, καρ-
πούς με κέλυφος, πορτοκά-
λια και σταφίδα, εφόσον τα 
περιφερειακά καταστήματα 
περατώσουν τους διοικητι-
κούς ελέγχους τις επόμε-
νες μέρες, τότε και αυτά 
θα πληρωθούν μέχρι τις 
31 Μαρτίου. Αν και περισ-
σότερες πιθανότητες έχουν 
αυτά τα δεύτερα προϊόντα 
φύγουν πιο πίσω».

Εν τω μεταξύ, σε δεύτερη 
φάση, στο πλάνο προς πλη-
ρωμή βρίσκονται και κάποια 
από τα υπόλοιπα της περσι-
νής ενιαίας ενίσχυσης, του 
Κομφούζιο και περιπτώσεις 
των βιολογικών από τα 
προγράμματα του 2022, 
χωρίς ωστόσο κάποιο επί-
σημο χρονοδιάγραμμα. 
Μάλιστα, όσον αφορά τα 
υπόλοιπα της ενιαίας του 
2022, η πληρωμή τους 
φαίνεται να ακολουθεί την 
«τακτική» των σταδιακών 
και μεμονωμένων πιστώ-
σεων για όσους από τους 
παραγωγούς περνούν τον 
διασταυρωτικό έλεγχο, με 
ορίζοντα τον Ιούνιο, οπότε 
και θα πρέπει -βάσει κοινο-
τικού κανονισμού – να έχει 
ολοκληρωθεί η εξόφληση.

Πάντως, αυτό το διάστημα 
γίνονται διοικητικές πρά-
ξεις στις δηλώσεις ενιαίας 
του 2022, από τους ενδι-
αφερόμενους αγρότες και 
κτηνοτρόφους, προκειμέ-
νου να ακολουθήσουν οι 
σχετικές διασταυρώσεις 
από τους διοικητικούς του 
Οργανισμού Πληρωμών και 

τελικά να βγουν πιστώσεις 
σταδιακά και ανά παραγω-
γό που δικαιώνεται. Αντί-
στοιχα, μέχρι τις 2 Απριλίου 
θα παραμείνει ανοικτή και η 
εφαρμογή των διοικητικών 
πράξεων για τις αιτήσεις 
ενιαίας ενίσχυσης των ετών 
αίτησης 2020 και 2021.

Μεταξύ άλλων στη σχετι-
κή εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ αναφέρεται ότι «Προ-
σθήκες αιτημάτων άμεσων 
ενισχύσεων σε επίπεδο 
αγροτεμαχίου ή αύξηση 
του αριθμού των ζώων 
για τα οποία υποβάλλεται 
αίτημα ενίσχυσης, δύναται 
να γίνουν αποδεκτά μόνο 
εφόσον από τα στοιχεία 
που έχουν ήδη καταχω-
ρηθεί στην αίτηση, από τα 
έγγραφα που έχουν ήδη 
επισυναφθεί σε αυτή ή/και 
από διασταύρωση στοιχεί-
ων με την εφαρμογή κα-
ταχωρήσεων παραδόσεων 
(για συνδεδεμένες με υπο-
χρέωση ελάχιστης παράδο-
σης) προκύπτει προφανές 
σφάλμα καταχώρισης της 
ΕΑΕ, και επιπλέον η αίτηση 
του δικαιούχου δεν συμπε-

ριλαμβάνεται σε δείγμα 
ελέγχου που πρόκειται να 
διενεργήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σημειωτέον περιθώριο μέ-
χρι τις 7 Απριλίου έχουν 
οι παραγωγοί προκειμένου 
να υποβάλλουν αιτήμα-
τα άρσης επικάλυψης στις 
αρμόδιες Περιφερειακές 
Διευθύνσεις και Μονάδες 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία 
θα πρέπει να έχουν ελεγ-
χθεί μέχρι τις 9 Ιουνίου, για 
να συμπεριληφθούν στην 
εξόφληση της ενιαίας του 
2022 που πρέπει να έχει 
γίνει έως το τέλος Ιουνί-
ου.  Σύμφωνα με σχετική 
εγκύκλιο του οργανισμού 
πληρωμών, αιτήματα άρ-
σης επικάλυψης κατατί-
θενται για τις περιπτώσεις 
που η επικάλυψη έχει δια-
πιστωθεί ως αποτέλεσμα 
του χωρικού διασταυρωτι-
κού ελέγχου (κωδ. λάθους 
53101) που διενεργείται 
στο Ο.Π.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Επισημαίνεται ότι κατά τη 
διαδικασία αυτή δεν επι-
τρέπεται μεταβολή της δη-
λούμενης γεωμετρίας των 
αγροτεμαχίων.

Ο φάκελος για μέγιστη μοριοδότηση, με δυσκολία 
το μάζεμα βαθμών

Γιώργος Κοντονής 
Agronews

Με το 36% της μοριο-
δότησης των Σχεδίων 
Βελτίωσης να εξαρτάται 
από τις δαπάνες που θα 
εντάξει στον φάκελό του 
ο παραγωγός, απαιτείται 
αρκετή μελέτη στον τρό-
πο που θα διαμορφωθεί 
ο φάκελος ένταξης (αι-
τήσεις έως τις 16 Μαΐ-
ου).

Για παράδειγμα, σε μία 
επένδυση ύψους 150.000 
ευρώ, ο φάκελος του αγρό-
τη θα πρέπει να περιλαμβά-
νει δαπάνες ύψους του-
λάχιστον 90.000 ευρώ σε 
επενδύσεις πέρα από τρα-
κτέρ και τα παρελκόμενα, 
τα οποία δεν περιέχονται 
στο πολυκριτήριο 4.1.

Αναλύοντας τον πίνακα 
προκύπτουν τα εξής, με 
βάση και τα όσα μεταφέ-
ρουν στην Agrenda μελε-
τητές με μεγάλη εμπειρία 
στην υλοποίηση φακέλων:

Πρώτον, οι επενδύσεις στις 
ΑΠΕ μπορούν να γίνουν 
μόνο για φωτοβολταϊκά 
αυτόνομα με μπαταρίες. 
Αν όμως απαιτείται να λά-
βει όρους δικτύου από τον 
ΔΕΔΔΗΕ (δεν έχει διευκρι-

νιστεί) μιλάμε για μία επέν-
δυση με μεγάλο ρίσκο (βλ. 
σελ. 18-19). Εφόσον επιλέ-
ξει ένα τέτοιο φωτοβολτα-
ϊκό ο παραγωγός το πολύ 
έως 10kW για πομόνα μι-
λάμε για ένα εύλογο κό-
στος ύψους 19.000 ευρώ 
με βάση την προκήρυξη

Δεύτερον, οι νέες φυτεύ-
σεις μοιάζουν οι μόνες ρε-
αλιστικά δαπάνες που μπο-
ρεί να βάλει ο αγρότης στο 
φάκελό του. Μάλιστα, με 
την αναθεώρηση του πίνα-
κα εύλογου κόστους, θεω-
ρείται μία επένδυση αρκετά 
ελκυστική. Για παράδειγμα, 
λαμβάνοντας υπόψη το 
εύλογο κόστος των 1.000 
ευρώ το στρέμμα στην ελιά 
θα μπορέσει να φυτεύσει 
30 στρέμματα για δαπάνες 
30.000 ευρώ

Τρίτον, για θερμοκήπια 
όπως γίνεται αντιληπτό 
δεν μπορεί να γίνει λόγος, 
καθώς είναι μία επένδυση 
με τεράστιες απαιτήσεις η 
οποία σε καμία περίπτω-
ση δεν υλοποιείται «εν μία 
νυκτί» και από τους 4.000 
δικαιούχους των Σχεδίων 
όσοι (και αν υπάρξουν) θέ-
λουν να φτιάξουν θερμο-
κήπιο θα είναι μετρημένοι 
στα δάχτυλα
 

Τέταρτον, η αγορά γης 
(έως στο 10% του φακέ-
λου) μπορεί να φτάσει έως 
τα 15.000 ευρώ η δαπά-
νη. Ωστόσο, με βάση τους 
όρους με τους οποίους 
δίνεται αυτή η δυνατότη-
τα στην προκήρυξη και τα 
εύλογα κόστη (αντικειμενι-
κή αξία) πρόκειται για μία 
δαπάνη που λίγοι θα επιλέ-
ξουν ως συμφέρουσα

Πέμπτον, αυτό που μένει 
στη φυτική παραγωγή είναι 
τα κτιριακά, διαλογητήρια, 
αποθήκες κ.λπ, μία επένδυ-
ση που μπορεί να ξεκινάει 
από τα 1.000 και να φτά-
σει και τα... 100.000 ευρώ 
ανάλογα τη μελλοντική κα-
τάσταση της εκμετάλλευ-
σης. Φυσικά εδώ απαιτού-
νται πίνακες συγκριτικής 
λειτουργικότητας, μελέτες 
μηχανικών κ.λπ, δικαιολο-
γητικά που καθιστούν την 
επένδυση αρκετά απαιτη-
τική

Συμπερασματικά, νέες φυ-
τεύσεις και κτηριακά αξίας 
90.000 ευρώ είναι οι πιο 
ρεαλιστικές επενδύσεις 
στις οποίες μπορεί να προ-
βεί ο παραγωγός για να λά-
βει το μέγιστο των μορίων 
από το κριτήριο 4.1.

Αναφορικά με τους κτηνο-
τρόφους εδώ τα πράγμα-
τα είναι απλά: Οποιοσδή-
ποτε εξοπλισμό στάβλου 
(αμελκτικά συγκροτήματα, 
ταινίες μεταφοράς, σιλό 
αποθήκευσης ζωοτροφών, 
συγκροτήματα παραγωγής 
ζωοτροφών, συγκροτήματα 
θέρμανσης και δροσισμού, 
ταΐστρες, ποτίστρες, απο-
τεφρωτήρες κ.ά) είναι μέσα 
στο κριτήριο 4.1 οπότε εύ-
κολα θα μπορούν να πιά-
σουν τις δαπάνες αυτές.

Σημειώνεται εδώ πως οι 
δαπάνες του παραγωγού, 
εφόσον αυτές ξεπερνάνε 

τα 75.000 ευρώ, πρέπει 
να είναι τουλάχιστον ίσες 
με το 1/5 της Τυπικής του 

Απόδοσης παραγωγού (κρι-
τήριο μοριοδότησης 2.2).
...

                        
 
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
4η   ΥΠΕ.  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τμήμα Οικονομικού

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  : Περιοχή Βασιλάκη  
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  : 65505 Καβάλα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Άννα Κώτσα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 2513501911
Ε-MAIL  : promithies@kavalahospital.gr

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
 

  Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4047/02-03-2023, (Πρακτικό 
9ο /28-02-2023, θέμα 3ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί Έγκρισης Σκοπιμότητας 
Διενέργειας του κάτωθι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια 
«ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (CPV : 15800000-6) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Καβάλας, προϋπολογιστικής 
δαπάνης περίπου 721.841,56€ χωρίς ΦΠΑ για ένα (1) έτος και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής:

1) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της νόμιμα διαμορφούμενης 
κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους από τις Υπηρεσίες Εμπορίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας : για τα τμήματα 1,2,3,4,5,6,7 αλλά για το σύνολο  
της προϋπολογισθείσας αξίας  του  κάθε «τμήματος» & 

2) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμη-
λότερη τιμή) για τα τμήματα : 8,9,10,11,12,13,14,15,16 και 17 αλλά για το σύνολο  της 
προϋπολογισθείσας αξίας  του  κάθε «τμήματος».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10-05-2023 ,ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00π.μ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 17-05-2023 ,ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 09:30π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www. promitheus. gov.gr , 
του ως άνω  Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς : 

ΤΜΗΜΑ 1:176996, ΤΜΗΜΑ 2:177878, ΤΜΗΜΑ 3:177019, ΤΜΗΜΑ 4:177142, ΤΜΗΜΑ 
5:177168, ΤΜΗΜΑ 6:177172, ΤΜΗΜΑ 7:177869, ΤΜΗΜΑ 8:177324, ΤΜΗΜΑ 9:177312, 
ΤΜΗΜΑ 10:177174,ΤΜΗΜΑ 11:177350, ΤΜΗΜΑ 12:177787, ΤΜΗΜΑ 13:178089, ΤΜΗ-
ΜΑ 14:177834, ΤΜΗΜΑ 15:177177 ΤΜΗΜΑ 16:182050, ΤΜΗΜΑ 17:182055 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): http://kavalahospital.gr/pub/Supplies/promitheies/2023.aspx στην 
διαδρομή: Αρχική / Προμήθειες & Διαγωνισμοί / Προμήθειες /2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ



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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Έπιασαν στην Λαμία τους ληστές που έκλεψαν γνωστό 
δικηγόρο της Καβάλας

Την εγκληματική 
ομάδα που βρίσκεται 
πίσω από τη ληστεία 
με λεία 250.000 ευρώ 
από πάρκινγκ στην 
εθνική οδό Αθηνών-
Θεσσαλονίκης 
εξάρθρωσαν οι 
αστυνομικοί της 

Υποδιεύθυνσης 
Ασφαλείας Λαμίας.

Τη συμμορία αποτελούσαν 
τέσσερα άτομα από τα 
οποία έχουν συλληφθεί 
οι δύο, ηλικίας 27 και 30 
ετών ενώ αναζητούνται οι 
υπόλοιποι, ένας 38χρονος 

και ένας ανήλικος 17 ετών.
Οι συλλήψεις έγιναν το 
πρωί της Πέμπτης (24/3) 
στη Λαμία στο πλαίσιο 
οργανωμένης αστυνομικής 
επιχείρησης.

Οι δύο συλληφθέντες είχαν 
ληστέψει το απόγευμα της 

9ης Μαρτίου έναν 30χρονο 
οδηγό που είχε σταθμεύσει 
σε πάρκινγκ της εθνικής 
οδού μετά τα διόδια της 
Μαυρομαντήλας στο ρεύμα 
προς Θεσσαλονίκη.

Τότε ο ένας από τους 
δύο συλληφθέντες είχε 
ανοίξει την πόρτα του 
συνοδηγού αιφνιδιάζοντας 
τον 30χρονο από τον 
οποίο άρπαξε μια τσάντα 
μέσα στην οποία, κατά 
πληροφορίες, υπήρχαν 
38.000 ευρώ σε μετρητά, 
δύο ρολόγια μάρκας 
Rolex, 20 χειροποίητα 
μανικετόκουμπα και 
διάφορα έγγραφα.

Μετά τη ληστεία ο δράστης 
το έβαλε στα πόδια με τον 
30χρονο να τον καταδιώκει 
με σκοπό να του πάρει 
την τσάντα. Όπως, όμως, 
κατατέθηκε στην ΕΛΑΣ ο 
άγνωστος δράστης αρχικά 

απείλησε με αιχμηρό 
αντικέιμενο τον 30χρονο και 
στη συνέχεια κατάφερε να 
περάσει το προστατευτικό 
διάζωμα και να διαφύγει 
μέσα από χωράφια. Ο 
30χρονος, μάλιστα, είχε 
τραυματιστεί ελαφρά στο 
χέρι προσπαθώντας να 
καταδιώξει τον ληστή.

Τα άλλα δύο 
«χτυπήματα» της σπείρας

Τα ξημερώματα της 
Τετάρτης σε υπαίθριο 
χώρο πάρκινγκ σε σούπερ 
μάρκετ της Λαμίας, τρία 
από τα μέλη της συμμορίας 
μπήκαν σε καμπίνα και 
στην καρότσα φορτηγού 
την ώρα που ο οδηγός 
κοιμόταν και αρχικά του 
πήραν ένα άδειο τσαντάκι. 
Όταν εκείνος κατέβηκε από 
το όχημα του επιτέθηκαν 
και με την χρήση σωματικής 
βίας του έκλεψαν ένα 

ακόμη τσαντάκι το οποίο 
περιείχε χρηματικό ποσό 
και διάφορα προσωπικά 
του έγγραφα.

Επίσης τα ξημερώματα της 
Τετάρτης σε περιοχή της 
Λαμίας, τρία από τα μέλη 
της συμμορίας παραβίασαν 
παράθυρο καταστήματος 
μίνι μάρκετ, μπήκαν σε 
αυτό και προσπάθησαν να 
αφαιρέσουν αντικείμενα, 
όμως δεν κατάφεραν 
να ολοκληρώσουν την 
πράξη τους, καθώς 
χτύπησε ο συναγερμός 
του καταστήματος και 
τράπηκαν σε φυγή.

Σε έρευνες που έγιναν 
στα σπίτια των μελών της 
συμμορίας, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν ρούχα και 
παπούτσια που φορούσαν 
κατά την εγκληματική τους 
δράση.

protothema.gr

Συνελήφθη τις πρώτες 
πρωινές ώρες, στην Κα-
βάλα, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλει-
ας Καβάλας ένας αλ-
λοδαπός, σε βάρος του 
οποίου σχηματίσθηκε δι-
κογραφία για παράβαση 
του νόμου περί όπλων.

Αναλυτικότερα, οι αστυνο-
μικοί συνέλαβαν τον δρά-

στη διότι τον εντόπισαν να 
κατέχει ένα (1) πιστόλι, μία 
(1) γεμιστήρα και είκοσι 
(20) φυσίγγια, τα οποία και 
κατασχέθηκαν.

O συλληφθείς θα οδηγηθεί 
στον κ. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Καβάλας, ενώ την 
προανάκριση ενεργεί το 
Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.

Καβάλα  
Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράνομη 
οπλοκατοχή

Ανάστατοι οι κάτοικοι στο Δροσερό με την εν ψυχρω δολοφονια  
Ζητούν αμεσα Δικαιοσύνη

Αναστάτωση επικρατεί στο 
Δροσερό της Ξάνθης μετά 
την εν ψυχρώ δολοφο-
νία του 46χρονου από τον 
37χρονο.

Όπως μεταφέρουν οι ίδιοι 
οι κάτοικοι, συγγενείς και 
φίλοι του άτυχου 46χρονου 
ζητούν άμεσα δικαιοσύνη 
στην υπόθεση αλλιώς θα 
πάρουν το νόμο στα χέρια 
τους!

Σοβαρές καταγγελίες και 
κατά του εισαγγελέα της 
Ξάνθης ο οποίος ενώ γνώ-
ριζε ποιος είναι ο 37χρονος 
τον άφησε ελεύθερο.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στα 
δελτία ειδήσεων και τις εκ-
πομπές του ENA Channel.
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Η ομάδα της Χρυσούπο-
λης πήρε βαθμό στη δυ-
νατή έδρα του Παραλι-
μνίου με σκορ 2-2, ενώ 
ο Βύρωνας έχασε στην 
Ξάνθη από τον Ορφέα 
με 1-0, χάνοντας σωρεία 
ευκαιριών

Για μια ακόμα αγωνιστική ο 
Νέστος κατάφερε να συνε-
χίσει την ανοδική του πο-
ρεία βαδίζοντας ολοταχώς 
προς την εξασφάλιση της 
σωτηρίας, ενώ αντίθετα ο 
Βύρωνας αν και άξιζε ακό-
μα και τη νίκη στο παιχνίδι 
με τον Ορφέα στην Ξάνθη, 
έκανε βήμα πίσω ως προς 
την εξασφάλιση του στό-
χου.

Πιο συγκεκριμένα ο Νέστος, 
αναδείχτηκε ισόπαλος με 
2-2 στο Παραλίμνιο κόντρα 
στον Απόλλωνα. Προηγή-
θηκε στο 31ο λεπτό με τον 
Ράνο, όμως οι γηπεδούχοι 
ανέτρεψαν το σκορ στο 

τέλος του 1ου μέρους και 
στην αρχή του 2ου με τους 
Κουτζαβασίλη στο 41’ και 
τον Γκέκα στο 49’. Ο Γιάν-
κοβιτς όμως στο 53’ έκανε 
το 2-2 και διαμόρφωσε το 
τελικό σκορ.

Στην Ξάνθη, ο Βύρωνας 
βρέθηκε νωρίς πίσω στο 
σκορ από τον Ορφέα με το 
γκολ του Πασχαλάκη στο 
3ο λεπτό και στη συνέχεια 
προσπάθησε πολύ για να 
ανταποδώσει αλλά δεν τα 
κατάφερε. Είχε δύο δοκά-
ρια πέναλτι του Γρ. Παπα-
δόπουλου στο 16’ και με 
κεφαλιά στο 61’ και άλλες 
κλασικές ευκαιρίες όμως 
δεν τα κατάφερε…

Αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τα των αγώνων της 23ης 
αγωνιστικής καθώς και η 
βαθμολογία και η επόμενη 
αγωνιστική έχουν ως εξής:
Απόλλων Παραλιμνίου – 
Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Πανδραμαϊκός – Αλεξαν-
δρούπολη 2-0
Ν. Μηχανιώνα – Αγροτικός 
Αστέρας 0-0
Θερμαϊκός Θέρμης – Άρης 
Αβάτου 1-3
Ορφέας Ξάνθης – Βύρων 
Καβάλας  1-0
Καβάλα – Καμπανιακός 2-1
Πανθρακικός – Δόξα Δρά-
μας 1-2
Ρεπό ο Μέγας Αλέξανδρος 
Ορφανίου

Η Βαθμολογία

1. Καμπανιακός 46 (38-
14)

2. Καβάλα 44 (42-16) *
3. Πανθρακικός 38 (36-

29)
4. Απόλλων Παραλιμνίου 

38 (39-24) *
5. Νέα Μηχανιώνα 37 

(27-18) *
6. Δόξα Δράμας 33 (33-

27) *
7. Νέστος Χρυσούπολης 

30 (26-27) *

8. Πανδραμαϊκός 30 (32-
24) *

9. Άρης Αβάτου 29 (24-
30) *

10. Ορφέας Ξάνθης 29 
(27-31)

11. Θερμαϊκός Θέρμης 28 
(21-24)

12. Βύρων Καβάλας 27 
(28-27)

13. Αγροτικός Αστέρας 20 
(19-32)

14. Αλεξανδρούπολη 12 
(14-37)

15. ΜΑ Ορφανίου 2 (10-
56) *

*Έχουν κάνει το ρεπό τους

Η Επόμενη Αγωνιστική

Ορφέας Ξάνθης – Απόλλων 
Παραλιμνίου Νέστος Χρυ-
σούπολης – ΜΑ Ορφανίου
Βύρων Καβάλας – Πανδρα-
μαϊκός Αλεξανδρούπολη – 
Ν. Μηχανιώνα
Δόξα Δράμας – Θερμαϊκός 
Θέρμης

Αγροτικός Αστέρας – Κα-
βάλα
Καμπανιακός – Άρης Αβά-
του 

Ρεπό ο Πανθρακικός

Με ανατροπή του σκορ 
το «καραβάκι» κέρδισε 
τον πρωτοπόρο και τον 
πλησίασε στους 2 βαθ-
μούς – Τα γκολ της ομά-
δας ο Ιορδανίδης και ο 
Καρακώστας

Τ Ζωντανός στη «μάχη» του 
τίτλου έμεινε ο ΑΟΚ μετά 
τη σπουδαία νίκη του με 
2-1 επί του Καμπανιακού 
το απόγευμα του Σαββάτου 

25/3 στο «Ανθή Καραγιάν-
νη» με ανατροπή του σκορ! 
Το συγκρότημα του Γιώρ-
γου Αγγελίδη ήταν εμφα-
νώς ανώτερο των φιλοξε-
νούμενων, που κόντρα στην 
ροή του αγώνα στο 1ο μέ-
ρος πήραν το προβάδισμα, 
ανέτρεψε την εις βάρος της 
κατάσταση με δύο τέρμα-
τα στο τέλος των δύο ημι-
χρόνων και πλέον απέχει 2 
βαθμούς από την κορυφή!

Ο αγώνας

Αφήνοντας πίσω της την 
κακή εμφάνιση της Θέρμης 
η Καβάλα μπήκε πολύ δυ-
νατά στο παιχνίδι και πίεσε 
από την αρχή τους φιλο-
ξενούμενους που περιορί-
στηκαν σε παθητικό ρόλο. 
Δημιούργησε αρκετές ευ-
καιρίες τις οποίες δεν αξιο-
ποίησε και… τιμωρήθηκε γι’ 
αυτό, όταν στην πρώτη ευ-
καιρία του ο Καμπανιακός 
(από λάθος της άμυνας) 
έκανε το 0-1. Όπως και στο 
ντέρμπι με τη Δόξα Δράμας 
όμως, αντέδρασε άμεσα και 
πήγε στο ημίχρονο με 1-1 
με το πέναλτι του Ιορδανί-
δη. Στο 2ο μέρος το παιχνί-
δι ήταν ισορροπημένο και 
χωρίς πολλές φάσεις, όμως 
5 λεπτά πριν το τέλος ήρθε 
η κεφαλιά του Καρακώστα 
που βρήκε στόχο και σκόρ-
πισε ενθουσιασμό στους 
φιλάθλους που πανηγύρι-
σαν έξαλλα το νικητήριο 

(όπως αποδείχτηκε) γκολ. 
Στα λίγα λεπτά που απέμει-
ναν ο Καμπανιακός πίεσε, 
και φωνάζει για μια περί-
πτωση πέναλτι, όπου εμφα-
νώς ο ποδοσφαιριστής της 
«εκβίασε» την εσχάτη των 
ποινών. Στην επαναφορά 
της μπάλας ο ΑΟΚ έχασε 
μεγάλη ευκαιρία για να πε-
τύχει ακόμα ένα γκολ αλλά 
δεν τα κατάφερε…

Φάσεις και γκολ

• Στο 5ο λεπτό αντεπίθε-
ση από τα αριστερά για 
τον ΑΟΚ, ο Μπαρέττας 
σέντραρε αλλά ο Ρου-
μπιές που βρέθηκε μό-
νος του με τον τερμα-
τοφύλακα δεν μπόρεσε 
να τον κερδίσει. Το ίδιο 
έγινε και ένα λεπτό αρ-
γότερα με τον Μπιμπι-
σίδη.

• Στο 22’ μετά από κόρ-
νερ του Ιορδανίδη ο 
Καρακώστας έπιασε 

σουτ μέσα από την πε-
ριοχή, αλλά ο Γιακου-
μής απέκρουσε εντυ-
πωσιακά.

• Στο 31ο ο Ρουμπιές 
μπήκε στην περιοχή, 
αλλά καθυστέρησε να 
σουτάρει και κλείστηκε 
από τους αμυντικούς.

• Στο 34’ εκμεταλλεύ-
τηκε το λάθος του Γε-
ρογιάννη, μπήκε στην 
περιοχή απέφυγε τους 
αμυντικούς και με δυ-
νατό σουτ έκανε το 
0-1, στην πρώτη ουσι-
αστική φάση που δη-
μιούργησαν οι φιλοξε-
νούμενοι.

• Ο ΑΟΚ απαντάει στο 
40’ με εύστοχο πέ-
ναλτι του Ιορδανίδη, 
που καταλογίστηκε σε 
χέρι του Βοσκόπουλου 
μέσα στη περιοχή.

• Στο 77’ δυνατό σουτ 
του Καρακώστα από 
το ύψος της περιοχής η 
μπάλα βρήκε στο ορι-

ζόντιο δοκάρι και κατέ-
ληξε άουτ.

• Στο 85ο λεπτό ο Δη-
μητρακούδης έκανε 
σέντρα από δεξιά και 
ο Καρακώστας με καρ-
φωτή κεφαλιά έγραψε 
το 2-1.

Οι Συνθέσεις

ΑΟ Καβάλα: Σταθάκης, 
Γερογιάννης (64’ Δημητρα-
κούδης), Μπατσαράς, Βα-
σιλόπουλος, Μπιμπισίδης, 
Καζαντζίδης, Καρακώστας 
(90’ Κατσέτης), Βαφειά-
δης, Ρουμπιές, Ιορδανίδης, 
Μπαρέττας (74’ Κατσαμά-
γκας).
Καμπανιακός: Γιακουμής, 
Καθάριος Π., Βοσκόπου-
λος, Ταϊρης (87’ Πόζογλου), 
Σαρβανίδης, Ιγνατιάδης, 
Καράμπελας, Προσκυνητό-
πουλος, Κεχαγιάς, Χατζη-
βασιλειάδης (46’ Καθάριος 
Ν.), Μπουτζίκος.

Γ’ Εθνική-1ος Όμιλος 
Πολύτιμο «Χ» για το Νέστο, οδυνηρή ήττα για τον Βύρωνα

AO Καβάλα
«Ζωντανός» στη μάχη του τίτλου. Νίκη (2-1) στο 
ντέρμπι κορυφής με τον Καμπανιακό
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H γυναικεία ομάδα μπά-
σκετ της Καβάλας έκανε 
το 2-1 στα πλέι αουτ και 
εξασφάλισε πανηγυρι-
κά την παραμονή στην 
Α2 Εθνική κατηγορία – 
Πρώτη φορά τόσος κό-
σμος βρέθηκε στο κλει-
στό της Καλαμίτσας

Πανηγυρικά παραμένει 
στην Α2 Εθνική κατηγορία 
των γυναικών η ομάδα μπά-
σκετ των Πανθήρων, μετά 
την εμφατική νίκη με 61-
43 στο τελευταίο παιχνίδι 
των πλέι άουτ κόντρα στο 
Πανόραμα. Το συγκρότημα 
της Καβάλας ήταν ανώτερο 
σε όλα τα επίπεδα και πήρε 
άνετα και δίκαια την πολύ-
τιμη νίκη, αποδεικνύοντας 
περίτρανα ότι ήταν η καλύ-
τερη ομάδα της σειράς.

Στο κλειστό γυμναστήριο 
«Αλ. Δήμογλου» στην Κα-
λαμίτσα, όπου βρέθηκε πε-
ρισσότερος κόσμος παρά 
ποτέ σε γυναικείο αγώνα 
μπάσκετ, τα κορίτσια του 
Κώστα Αστεριάδη ήταν 
από την αρχή στη θέση του 
«οδηγού» παρά το εμφα-
νέστατο άγχος που είχαν. 
Ήταν όμως συγκεντρω-
μένος στο στόχο τους και 
συνεχώς διεύρυναν τη δια-
φορά, κάνοντας ακόμα πιο 

δύσκολο το έργο των φι-
λοξενούμενων που επίσης 
ήταν αγχωμένες και πολύ 
κατώτερες του αναμενομέ-
νου.

Στα αγωνιστικά, η επιλογή 
του προπονητή των Παν-
θήρων να παίξει άμυνα ζώ-
νης αποδείχτηκε εξαιρετική 
μιας και «βραχυκύκλωσε» 
τους αντιπάλους που δεν 
μπορούσαν να απειλήσουν 
με αξιώσεις το καλάθι της 
Καβάλας. Από την άλλη, 
στην επίθεση οι γηπεδού-
χες είχαν καλή λειτουργία 
κυρίως κοντά στο καλάθι 
αλλά και στις αντεπιθέσεις.

Το παιχνίδι στην ουσία κρί-
θηκε στο 3ο 10λεπτο, όπου 
οι Πάνθηρες με διαδοχικά 
τρίποντα, αλλά και εύκολα 
καλάθια πέτυχαν ένα επι-
μέρους σκορ 21-6. Στην 
τελευταία περίοδο, διαχει-
ρίστηκαν σωστά το παιχνίδι 
και πήραν τη νίκη μέσα σε 
αποθέωση από τον κόσμο 
που χειροκρότησε θερμά τις 
νεαρές αθλήτριες.

Τα δεκάλεπτα

11-7, 23-17, 44-23 και 61-
43

Ποιο ντέρμπι; 
Οι Πάνθηρες «κατασπάραξαν» το Πανόραμα (61-43)

Οι μαθητές που φιλοξε-
νούνται στην πόλη από 
το 2ο ΕΠΑΛ επισκέφτη-
καν τις εγκαταστάσεις 
του συλλόγου είχαν τη 
δυνατότητα να γνω-
ρίσουν το ολυμπιακό 
άθλημα και να προπονη-
θούν σε τεχνικές του

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 
2023 ο AΣ Ταεκβοντό Κα-
βάλας είχε την δυνατότητα 
να φιλοξενήσει το ευρω-
παϊκό Erasmus με θέμα 
«Language(o)lympics» (θε-
ματολογία σχετική με την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
και πρακτικών δεξιοτήτων 
σε συνδυασμό με τον αθλη-
τισμό και την χρήση μιας 
ξένης γλώσσας, γνώσεων 
από την Ιστορία και τεχνο-
λογικών δεξιοτήτων), και 
«Welcome to E(mpathy) 
in U(nderstanding)» (θε-
ματολογία σχετική με την 
κοινωνική και εκπαιδευτική 
αξία της ευρωπαϊκής πολι-
τιστικής κληρονομιάς, τον 
κοινωνικό διάλογο και τους 
μετανάστες).

Συνολικά 8 κράτη συμμε-
τείχαν στο Ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα Erasmus, μαθητές 
και εκπαιδευτικοί από σχο-
λεία της Τουρκίας, της Γαλ-
λίας, της Πορτογαλίας, της 
Ιταλίας, της Ισπανίας, της 
Γερμανίας, της Σλοβακίας 
και της Πολωνίας, επισκέ-
φθηκαν την Καβάλα ,στα 
πλαίσια αυτής της επίσκε-

ψης ο αθλητικός Σύλλογος 
Ταεκβοντό Καβάλας τους 
φιλοξένησε και τους υπο-
δέχτηκε ο προπονητής του 
συλλόγου Χάρης Παλτό-
γλου.

Στα πλαίσια του προγράμ-
ματος οι μαθητές και οι 
καθηγητές είχαν τη δυνα-
τότητα να γνωρίσουν το 
ολυμπιακό άθλημα του 
Ταεκβοντό και να προπονη-
θούν σε τεχνικές του αθλή-
ματος.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Erasmus που φιλοξένησε 
ο σύλλογός αποτελούνταν 
από 63 μαθητές και τους 
καθηγητές τούς που τους 
συνόδευσαν, η υπεύθυνη 
καθηγήτρια και ο διευθυ-
ντής του 2ου ΕΠΑΛ, Πόπη 
Ντόλου και Σωτήρης Τότης 
Διευθυντή του ΕΠΑΛ Καβά-
λας.

«Θέλουμε να ευχαριστή-
σουμε θερμά τους μαθητές 
και τους εκπαιδευτικούς 
από τις χώρες που συμ-
μετείχαν στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Erasmus στην 
Καβάλα» αναφέρει η ανα-
κοίνωση του συλλόγου και 
καταλήγει «είμαστε περή-
φανοι που φιλοξενήσαμε 
αυτό το πρόγραμμα και ευ-
χόμαστε να συνεχίσουμε να 
στηρίζουμε τις ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες στον τομέα 
της εκπαίδευσης και του 
αθλητισμού».

ΑΣ Ταεκβοντό 
Μύησε στα μυστικά του αθλήματος 63 μαθητές από 
8 χώρες που βρέθηκαν στην Καβάλα μέσω Erasmus


