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Πέρασε σαν 
άνεμος από τον 

Άβαντα

Η ΑΕ Διδυμοτείχου 
επικράτησε 1-4 με τον 
Μαντζίρη στην πρεμιέ-
ρα του να πετυχαίνει 

χατ-τρικ

� 13

Αρνητικό το 
ξεκίνημα για την 

«Αλεξανδρούπολη 
FC»  

Ήττα στην πρεμιέρα 
της Γ΄Εθνικής

� 13

Επανεκλογή Ακη 
Παρασκευόπουλου στην προεδρία 

της ΝΟΔΕ Εβρου 

Επικράτησε καθαρά του αντίπαλου υποψήφιου του στις 
εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Αναλυτικά 

όλα τα αποτελέσματα των υποψηφίων των οργάνων 
� 5

H ΓΝΩΜΗ

Πανελλαδικό ρεκόρ πενταμήνου στους θανάτους, σε υψηλό δύο 
μηνών τα νέα κρούσματα. Μανωλόπουλος: Επίμονη η αύξηση 

κρουσμάτων και στον Έβρο.  340 θάνατοι σε 40 ημέρες σε 
Θράκη και Μακεδονία

� 6, 7, 8

Αρνητικό ρεκόρ στον Έβρο 
με 118 νέα κρούσματα ! 

Αλεξανδρούπολη: Αλεξανδρούπολη: 
Καταστροφές Καταστροφές 
σε νέα παιδική χαρά σε νέα παιδική χαρά 

Έχασε έδαφος, αλλά Έχασε έδαφος, αλλά 
επανακάμπτει το AirBnb επανακάμπτει το AirBnb 
στην Αλεξανδρούπολη  στην Αλεξανδρούπολη  

Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο 
του Εργατικού Κέντρου Έβρου  

Την Κυριακή εκλέγει νέα διοίκηση 

� 4

Πανελλήνια θλίψη 
και συγκίνηση για την 
πρόωρη απώλεια της 
Φώφης Γεννηματά

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ   

● Πάλεψε γενναία με τον καρκίνο. Όλη η πολιτική της πορεία.  

●  Συντετριμμένος ο πολιτικός κόσμος. 

●   Εθνικό πένθος κήρυξε ο πρωθυπουργός. 
      Δημοσία δαπάνη και με τιμές εν ενεργεία υπουργού η κηδεία της. � 16

Πρώτος Νυχτερινός Αγώνας 
Θράκης για καλό σκοπό 

� 3

� 88

� 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1863
Ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαί-
ρου της Αγγλίας και τίθενται οι 
πρώτοι κανονισμοί του αθλήμα-
τος. Έτσι, οι Άγγλοι ξεχωρίζουν 
το ποδόσφαιρο από το ράγκμπι, 
που παίζεται πλέον ως χωριστό 
άθλημα. Μαζί γεννιέται και ο όρος 
«soccer», όπως ονομάζεται το πο-
δόσφαιρο στα αγγλικά. Η λέξη 
προέρχεται από τη σύντμηση δύο 
λέξεων: Social Ceremony (κοινω-
νική τελετή).

1880
Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος 
αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της 

Ελλάδας για 10η φορά (ρεκόρ 
στην ελληνική πολιτική ιστορία).

1912
Ο ελληνικός στρατός απελευθε-
ρώνει τη Θεσσαλονίκη απ’ τους 
Οθωμανούς. Την ίδια μέρα οι Σέρ-
βοι καταλαμβάνουν τα Σκόπια.

1930
Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βε-
νιζέλος επισκέπτεται την Άγκυρα, 
εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή ει-
ρήνης και φιλίας μεταξύ των δύο 
χωρών. Δεν λείπουν, ωστόσο, οι 
διαμαρτυρίες των προσφύγων.

1931
Κορυφώνονται οι συγκρούσεις 
στη Λευκωσία μεταξύ των Κυ-
πρίων και των αγγλικών δυνάμε-
ων κατοχής. 17 νεκροί και πολλοί 
τραυματίες. (Οκτωβριανή Εξέγερ-
ση)

Γεννήσεις
1916
Φρανσουά Μιτεράν, γάλλος πο-
λιτικός, που διετέλεσε Πρόεδρος 
της Γαλλίας (1981-1995). (Θαν. 
8/1/1996)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1957
Νίκος Καζαντζάκης, έλληνας 
συγγραφέας. («Ζορμπάς») (Γεν. 
18/2/1883)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efi merida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
Δήμων-Δημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Διάκριση για το σχολείο της 
Ζαρίφειου Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Στα 45 σχολεία σε όλη την Ελλάδα που θα λειτουργήσουν 
ως πρότυπα ολοήμερα πειραματικά σχολεία συγκαταλέγεται και 
το δημοτικό σχολείο της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
στην Αλεξανδρούπολη. Η τελική επιλογή των σχολείων έγινε 
από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
η οποία αφού μελέτησε τα στοιχεία και το σχεδιασμό που είχαν 
υποβάλει οι διευθύνσεις των σχολείων, κατέταξε 4ο το δημοτικό 
σχολείο της Ακαδημίας, μεταξύ 15 δημοτικών σε όλη τη χώρα. 

Μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ», ο περιφερειακός διευθυντής εκ-
παίδευσης ΑΜΘ Γιώργος Κελεσίδης, σημείωσε πως πρόκειται 
για μία πολύ σημαντική διάκριση, η οποία αποτελεί πρόκληση 
για την εκπαίδευση στην περιοχή μας. Το πειραματικό σχολείο 
της Αλεξανδρούπολης λειτουργεί πλέον ως 12θέσιο πιλοτικό 
σχολείο, με βασικούς άξονες: την προώθηση του εναλλακτικού 
τρόπου διδασκαλίας, όπου δάσκαλος και μαθητής δεν είναι «γα-
ντζωμένοι» στο εγχειρίδιο, αλλά με διάφορες μεθόδους μετα-
τρέπουν το μάθημα από βιβλιοκεντρικό σε ανθρωποκεντρικό. 

«Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση και αξίζουν συγχα-
ρητήρια σε όλους. Πρέπει να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες 
και επιτέλους να τονίζουμε και τα θετικά της εκπαίδευσης του 
τόπου μας. Και αυτά δεν είναι λίγα» μας είπε η Αντιπεριφερει-
άρχης Έβρου Γεωργία Νικολάου, ενώ τα συγχαρητήρια τους 
έδωσαν και οι βουλευτές Γ. Ντόλιος και Όλγα Ρενταρή. Αίτηση 

για να υπαχθούν στο νέο καθεστώς προτύπων πειραματικών 
σχολείων υπέβαλαν 36 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, 22 
γυμνάσια και 18 γενικά λύκεια

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

4
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Μικρογνωμικά

Γέμισε το timeline μας χθες το μεσημέρι 
με τα θλιβερά μαντάτα. Η Φώφη Γεννημα-
τά, μετά από ραγδαία επιδείνωση της κα-
τάστασής της, απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών. 

Ακολούθησε καταιγισμός μηνυμάτων από 
πολίτες και πολιτικά πρόσωπα, από όλα τα 
κόμματα και τα χρώματα. 

Μεταξυ αυτών, ο Δήμαρχος Αλεξανδρού-

πολης, η γραμματέας της Νομαρχιακής του 
ΚΙΝΑΛ, ο δημοτικός σύμβουλος Αντώνης 
Βαμβακερός.

Κ.Η. 

Αντίο, κυρία 
Γεννηματά 

Η φωτογραφία ονομάζεται «Δυσκολίες της Ζωής», και τραβήχτηκε από τον Mehmet Aslan. 
Κέρδισε το βραβείο της φωτογραφίας της χρονιάς στα Siena International Photo Awards 2021.  
Ο πατέρας του μικρού αγοριού, o Munzir, έχασε το δεξί του πόδι όταν έπεσε βόμβα καθώς περ-
πατούσε μέσα από ένα παζάρι στο Idlib της Συρίας.
Ο μικρός Mustafa γεννήθηκε χωρίς κάτω ή άνω άκρα λόγω διαταραχής που προκλήθηκε στην 
μητέρα του Zeynep από τα φάρμακα που έπρεπε να πάρει ως θεραπευτική αγωγή για τα φονι-
κά αέρια που απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία.
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Παλιά κατηγορούσαμε τους νέ-
ους για τα κορωνοπάρτι. Τώ-
ρα εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε 
αντίστοιχα κορωνοπάρτι. Οι πα-
ρελάσεις θα είναι ένας μεγάλος 
αριθμός κορωνοπάρτι και γι’ αυτό 
ήμουν αντίθετος στις παρελάσεις, 
ιδιαίτερα στις κόκκινες περιοχές.  
  
Γ. ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Είπαν

Η πανδημία θα λάβει τέλος 
όταν ο κόσμος θα επιλέξει 
να την τερματίσει, είναι στα 
χέρια μας, έχουμε όλα τα ερ-
γαλεία που χρειαζόμαστε… 
Με σχεδόν 50.000 θανά-
τους την εβδομάδα εξαιτίας 
της COVID-19 παγκοσμίως, 
η πανδημία απέχει πολύ από 
το να έχει τελειώσει.

Σ. Τ. ΓΚΕΜΠΡΕΓΕΣΟΥΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Καλά θα πάει αυτό 
 «… στον εξωτερικό χώρο που 
έχουν τοποθετηθεί εικόνες, 
πολλοί πιστοί κατεβάζουν τις 
μάσκες για να φιλήσουν τις ει-
κόνες. Η συμπεριφορά αυτή εί-
ναι ιδιαίτερα ανησυχητική την 
ώρα που η Θεσσαλονίκη βρί-
σκεται στο κόκκινο και υπάρ-
χει διασπορά του ιού» γράφει η 
εφημερίδα Μακεδονία στο site 
της, δημοσιεύοντας το αντίστοι-
χο φωτογραφικό υλικό… Ναι, 
διότι, αν φιλήσεις την εικόνα 
πάνω από τη μάσκα, η προσευ-
χή δεν πιάνει, είναι γνωστό αυ-
τό. Τι ζούμε! 

Κ.Η. 

Αλεξανδρούπολη: 
Καταστροφές σε νέα παιδική 
χαρά

Σε ένα θλιβερό θέαμα βρέθηκαν 
οι υπεύθυνοι του δήμου το πρωι-
νό της Κυριακής. Όπως γράφει σε 
ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Αλε-
ξανδρούπολης Θεόδωρος Βουρδό-
λης, δημοσιεύοντας τις παρακάτω 
φωτογραφίες: “αυτή είναι η εικό-
να σε μια από τις καινούριες παιδι-
κές χαρές που τοποθέτησε ο δήμος 
Αλεξανδρούπολη. Τα σχόλια δικά 
σας. Εμείς θα τις κάνουμε και πάλι 
καινούριες κόντρα στην λογική της 
καταστροφής της περιουσίας των 
δημοτών. Ακόμη και αυτών που τις 
καταστρέφουν” αναφέρει 
Γ.Π.
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Στα πλαίσια αντιμετώπισης 
της πανδημίας Covid-19, 
θα πραγματοποιηθούν από 
Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ οι πα-
ρακάτω δωρεάν rapid 
test για κορωνοϊό:  Τρίτη 
26/10/2021: Μεγάλο Δέ-
ρειο στο Δημοτικό σχολείο 
11:00-13:30
Τετάρτη 27/10/2021:Τυχε-
ρό στο Ιατρείο 9:30-13:30
Τετάρτη 27/10/2021: Λά-
βαρα στο Κοινοτικό Κατά-
στημα 9:30-13:30

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Την ευαισθητοποίηση τους 
για το περιβάλλον και τις 
ακτές του νησιού της Σαμο-
θράκης έδειξαν οι μαθητές 
του Δημοτικού Σχολείου 
Λακκώματος Σαμοθράκης, 
οι οποίοι επισκέφθηκαν την 
παραλία “Μακρυλιές” προ-
κειμένου να μαζέψουν τα 
σκουπίδια που μόλυναν την 
περιοχή

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Οι Cyclofamily από τη Γαλλία 
ταξιδεύουν στην Ευρώπη και 
την Ελλάδα οικογενειακώς με 
τα ποδήλατά τους. Την Κυρια-
κή έκαναν στάση στην Αλεξαν-
δρούπολη

 Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση 
του μνημείου Ηρώων στον οικισμό 
της Λεπτής. Το συγκεκριμένο μνη-
μείο είχε καταστραφεί ολοσχερώς 
λόγω παλαιότητας αλλά κ συνέπεια 
των έντονων καιρικών συνθηκών 
προηγούμενων μηνών. Η Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας 
προχώρησε στην ολική ανακατα-
σκευή του

Λόγω της επίσημης αργί-
ας της εθνικής επετείου της 
28ης Οκτωβρίου, η λαϊκή 
αγορά στην Αλεξανδρούπο-
λη θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατ/
κού Κέντρου Ν. Έβρου στην συνεδρί-
ασή του , στις  8 Σεπτεμβρίου 2021 
ομόφωνα αποφάσισε την σύγκληση 
του  31ου  Τακτικού Εγκλογοαπολο-
γιστικού Συνεδρίου του Εργατ/κού Κέ-
ντρου Ν. Έβρου  στις 31 Οκτωβρίου 
2021  ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 το 
πρωί στο Ξενοδοχείο «ASTIR EGNATIA 
ALEXANDROUPOLIS» (Αίθουσα ΣΑ-
ΜΟΘΡΑΚΗ στο ξενοδοχείο ΕΓΝΑΤΙΑ)  
στην Αλεξανδρούπολη. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό και την 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου τα θέματα ημερήσιας διάταξης του  
31ου Εκλογοαπολογιστικού  Συνεδρί-
ου είναι: 

1. Διοικητικός Απολογισμός   

2. Οικονομικός Απολογισμός από 
1/2/2018 έως 30/09/2021 και ο Προ-
ϋπολογισμός έως και την 31/12/2022 

3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 
4. Προγραμματισμός Δράσης 
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
6. Αρχαιρεσίες για την εκλογή 
 α. 13 Μελών του Διοικητικού Συμ-

βουλίου 
 β. 3 Μελών της Ελεγκτικής Επι-

τροπής 
 γ. Των Αντιπροσώπων στην Γ.Σ.Ε.Ε.
7. Ψηφοφορία για την έγκριση 

ή μη 
α. του Διοικητικού Απολογισμού 
β. του Οικονομικού Απολογισμού 

έως 30/09/2021
γ. του Προϋπολογισμού έως 

31/01/2022
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αντιπρόσωποι θα πρέ-

πει οπωσδήποτε να έχουν μαζί τους  
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαί-
ωση νόσησης ή αρνητικού τεστ (PCR 
72 ωρών / RAPID 48 ωρών / self test 
24 ωρών). Επίσης,  το Δελτίο Αστυνο-
μικής Ταυτότητά τους και το βιβλιάριο 
Ασθενείας ,  γιατί αλλιώς δεν θα μπο-
ρέσουν να ψηφίσουν .

Στην τελική 
ευθεία για το 31ο 
Εκλογοαπολογιστικό
Συνέδριο του 
Εργατικού Κέντρου 
Έβρου 

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   
                               
Τι προβλέπει η ημερήσια 
διάταξή του 

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Alexander Tony του Xans - Jurgen και της Anni-Sonja  το γένος Trocha 
που γεννήθηκε στο Βερολίνο και  κατοικεί στο Βερολίνο και η Αδάκτυλου 
Ειρήνη του Παναγιώτη και της Ελένης το γένος Σοφιάνοβα που γεννήθηκε 
στο Καζακστάν και  κατοικεί στο Βερολίνο πρόκειται να παντρευτούν στο 
δημοτικό κατάστημα του Βερολίνου της Γερμανίας. 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιώργος 
Πανταζίδης, Κική 
Ηπειρώτου

Ο Άκης Παρασκευόπουλος 
θα είναι εκ νέου πρόεδρος της 
Νομαρχιακής Διοικούσας Επι-
τροπής Έβρου της Νέας Δη-
μοκρατίας. Μετά τα αποτε-
λέσματα της εσωκομματικής 
εκλογικής διαδικασίας της Κυ-
ριακής επανεξελέγη στη θέση 
της διοίκησης της ΝΟΔΕ, επι-
κρατώντας του έτερου υποψη-
φίου, Γιάννη Τζίμα. 

Σύμφωνα με τα προσωρινά 
αποτελέσματα που ανακοίνω-
σε η Νομαρχιακή Επιτροπή, ο 
κ. Παρασκευόπουλος συγκέ-
ντρωσε 1.107 ψήφους και πο-
σοστό 62,9%, ενώ 653 ήταν οι 
ψήφοι που έλαβε ο κ. Τζίμας, 
δηλαδή ποσοστό 37,1%. Στις 
εκλογές συμμετείχαν 1760 μέ-
λη του κόμματος στον Έβρο. 

Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα:

Οι ψήφοι των δύο υποψη-
φίων προέδρων ανά κάλπη

Τι δήλωσε στη ΓΝΩΜΗ ο 
κ. Παρασκευόπουλος

Η ΓΝΩΜΗ βρέθηκε χθες το 
πρωί στο γραφείο του κου Πα-
ρασκευόπουλου προκειμένου 
να έχει το πρώιο του σχόλιο 
μετά την οριστικοποίηση των 
αποτελεσμάτων. Ο ίδιος στά-
θηκε στο μεγάλο ποσοστό συμ-
μετοχής των μελών, εκφράζο-
ντας την ικανοποίησή του. 

«Η εκλογική διαδικασία πή-
γε πάρα πολύ καλά  από την 

άποψη ότι όσα μέλη εγγράφη-
σαν, τα περισσότερα, πάνω από 
το 80%, άσκησαν το εκλογικό 
τους δικαίωμα. Αυτό αποδει-
κνύει το γεγονός ότι η  ιδέα 
του κόμματος της ΝΔ κάνει 
τις εκλογές υβριδικά, δηλαδή 
και με φυσική παρουσία και 
ψηφιακά, δίνει τη δυνατότη-
τα και είναι ένα πρώτο τεστ, 
θα λέγαμε, του πώς μπορού-
με να χτυπήσουμε την αποχή. 
Είναι σημαντικό το εκλογικό 
σώμα να εκφράζει την άποψή 
του, διότι η δημοκρατία μας 
είναι αντιπροσωπευτική και η 
συμμετοχικότητα εκφράζει κα-
λύτερη τη γνώμη του συνόλου 
της κοινωνίας.

Έτσι λοιπόν, στη διαδικα-
σία αυτή, περίπου  το 25% του 
εκλογικού σώματος εκφράστη-
κε μέσω της ψηφιακής ψήφου 
και το υπόλοιπο 75% με φυσι-
κή παρουσία. Υπήρχε μία πολύ 
μεγάλη προσέλευση, και εδώ 
στον Έβρο, αλλά απ’ ό,τι ξέ-
ρω από τους συναδέλφους και 
στην Καβάλα, στα ίδια νούμε-

ρα κινήθηκαν. Υπήρχε ενδια-
φέρον, καθότι οι υποψηφιό-
τητες πάρα πολλές, και για το 
συνέδριο αλλά και για τα μέλη 
ΔΕΕΠ όπως επίσης και για τη 
θέση του προέδρου. Αυτό δεί-
χνει ότι  υπάρχει πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον ενασχόλησης με 
τη κομματική οργάνωση, είναι 
καλό διότι η συμμετοχή μέσα 
από τα κόμματα είναι η μαγιά 
της δημοκρατίας. Έτσι εκφρά-
ζεται η δημοκρατία, μέσα από 

τα κόμματα και στη συνέχεια 
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Θέλω να ευχαριστήσω 
όλους τους Νεοδημοκράτες 
και Νεοδημοκράτισσες για την 
τιμή που μας έκαναν να ασκή-
σουν το εκλογικό τους  δικαί-
ωμα και να ενδυναμώσουν την 
κομματική μας οργάνωση».

Το μήνυμα για την 
επανεκλογή του 

«Όσον αφορά την επανε-
κλογή μου θέλω να τους πω 
ότι τους ευχαριστώ για μία 
ακόμη φορά που σε όλες τις 
τοπικές με εκλέξαν πρώτο, 
ήταν η πρώτη τους προεπιλο-
γή ο Άκης Παρασκευόπουλος. 
Αυτό σημαίνει ότι το έργο που 
κάναμε τα τελευταία χρόνια με 

όλη την ομάδα της Νομαρχια-
κής Διοικούσας Επιτροπής εί-
χε καλή ανταπόκριση από τον 
κόσμο. Θα διορθώσουμε τυχόν 
λάθη που έχουμε κάνει κι ελ-
πίζουμε να κάνουμε καλύτερη 
την οργάνωσή μας και να εί-
μαστε χρήσιμοι πρώτα απ’ όλα 
για τον τόπο κι ύστερα για το 
κόμμα μας».

Οι προτεραιότητες για το 
επόμενο διάστημα

«Όπως έχω πει στις προε-
κλογικές μου δεσμεύσεις και 
συζητήσεις που έκανα είναι 
δύο οι κατευθύνσεις που πρέ-
πει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια 
και τα αυτιά μας: η πρώτη είναι 
κάτι το οποίο μας έχει δώσει 
μία ευκαιρία ο Πρωθυπουργός 
με τη σύσταση της Διακομμα-
τικής Επιτροπής για τη Θρά-
κη. Έχουμε κάνει μία πάρα πο-

λύ σοβαρή δουλειά την οποία 
θέλουμε να κυνηγήσουμε για 
το καλό του τόπου, διότι δεν 
πρέπει να αφήσουμε αυτή την 
ευκαιρία να περάσει ανεκμε-
τάλλευτη, όπως τα προηγούμε-
να χρόνια. Να θυμίσω τη Δια-
κομματική του 90-93, που δεν 
οδήγησε πουθενά. Θα πρέπει, 
λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα να 
είναι χειροπιαστό, θα κυνηγή-

σουμε όλες τις πιθανότητες για 
να γίνει αυτό. Ελπίζουμε ότι το 
αποτέλεσμα της Επιτροπής θα 
είναι ένα πλάνο άμεσα υλοποι-
ήσιμο, αυτό έχουμε ζητήσει άλ-
λωστε κι εμείς.

Η δεύτερη κατεύθυνση στην 
οποία θα πρέπει να στραφούμε 
είναι το γεγονός ότι ο Έβρος 
και η Αλεξανδρούπολη απο-
τελούν ένα σημείο του χάρτη 
το οποίο έχει το άμεσο ενδι-
αφέρον όλου του κόσμου. Η 
εξέλιξη, λοιπόν, των διεθνών 
σχέσεων της περιοχής μας θα 
έχει άμεσο αντίκτυπο και κοι-
νωνικό και οικονομικό οπότε 
θα πρέπει να είμαστε πάντοτε 
σε εγρήγορση, έτσι ώστε, οι 
αποφάσεις που θα παρθούν 
το επόμενο χρονικό διάστη-
μα, για την εκμετάλλευση του 
λιμανιού, για την αξιοποίηση 
των υποδομών, της Αλεξαν-
δρούπολης και του Έβρου, να 
είναι προς τη σωστή κατεύ-
θυνση, έτσι ώστε όλα αυτά να 
είναι επωφελή για το λαό του 
Έβρου και της Θράκης». 

Επανεκλογή Άκη Παρασκευόπουλου 
στη προεδρία της ΝΟΔΕ Έβρου 

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΟΥ 
ΣΤΙΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   
                               
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα των 
υποψηφίων των οργάνων – Τι δήλωσε 
στη ΓΝΩΜΗ ο εκ νέου πρόεδρος   

Απλήρωτες για όλο το Σε-
πτέμβρη και τον Οκτώβρη, με 

υπόσχεση από τη Δημοτική 
αρχή ότι θα πληρωθούν τον 
Νοέμβρη, παραμένουν οι 75 
συμβασιούχες σχολικές καθα-
ρίστριες του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης.

«Επανερχόμαστε στο ζήτη-
μα των καθαριστριών (για ακό-
μα μια φορά) γιατί γνωρίζουμε 

τον αγώνα που δίνουν καθη-
μερινά για να καθαρίζουν τα 
σχολεία, τις αίθουσες, τα γρα-
φεία, τους βοηθητικούς χώ-
ρους σε περίοδο πανδημίας 
με την πρόσθετη δουλειά των 
απολυμάνσεων λόγω της παν-
δημίας COVID-19.

Αριθμητικά είναι λιγότερες/

οι για όλους τους σχολικούς 
χώρους αλλά και τις ανάγκες 
που έχουν προκύψει, λόγω της 
πανδημίας με αποτέλεσμα την 
εντατικοποίηση της εργασίας. 
Και παρότι είναι απλήρωτες/οι 
συνεχίζουν να εργάζονται με 
ό,τι αυτό σημαίνει για τη συ-
ντήρηση των οικογενειών τους 

και την κάλυψη των αναγκών 
της καθημερινής επιβίωσης.

Να σημειωθεί ότι στις σχο-
λικές καθαρίστριες-ες δεν 
έχουν δοθεί για φέτος τα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ).

• Να πληρωθούν ΤΩΡΑ 
οι οφειλόμενοι μήνες.

• Να πληρώνονται 
στην ώρα τους χωρίς καθυ-
στερήσεις.

• Να δοθούν τώρα τα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗ-
ΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Απλήρωτες εδώ και 2 μήνες οι σχολικές 
καθαρίστριες του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Καταγγελία 
της Λαϊκής 
Συσπείρωσης

Εκλέγονται 9 μέλη με ποσόστωση 
στις γυναίκες 40%
1.  ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 577
2.  ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 536
3.  ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 446
4.  ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 437
5.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 408
6.  ΓΙΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 338
7.  ΚΑΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 279
8.  ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 168
9.  ΓΙΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 137
-----------------------------------------------
10.  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 260
11.  ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 246
12.  ΚΟΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 237
13.  ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 188
14.  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 121
15.  ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 110
16.  ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 93
17.  ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 65
18.  ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 58

Οι σταυροί των υποψηφίων 
για Μέλη της Δ.Ε.Ε.Π. 

Έβρου
Εκλέγονται 15 σύνεδροι με 
ποσόστωση στις γυναίκες 40%
1.  ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 609
2.  ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 519
3.  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 485
4.  ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 467
5.  ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 374
6.  ΓΙΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 367
7.  ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 343
8.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 336
9.  ΚΑΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 297
10.  ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 238
11.  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 215
12.  ΜΑΤΖΙΟΥΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 215
13.  ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 213
14.  ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 162
15.  ΖΗΝΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 137
-------------------------------------------------
16.  ΜΠΟΥΤΖΙΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 200
17.  ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 174
18.  ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 173

Οι σταυροί των υποψηφίων 
Συνέδρων:

ΑΛΕΞ ΣΟΥΦΛΙ ΣΑΜ ΔΙΔ/ΧΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΥΖΩΗΣ (ΑΚΗΣ) 1107 62,9% 820 84 11 102 90

2 ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 653 37,1% 460 54 11 48 80
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340 συνανθρώπους μας, 
μέσα σε περίπου 1,5 μήνα, «θέ-
ρισε» ο κορωνοϊός σε Θρά-
κη και Μακεδονία. Από τις 12 
Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 24 
Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που συγκεντρώνει η 
4η Υγειονομική Περιφέρεια, 
από τα 14 νοσοκομεία της πε-
ριοχής ευθύνης της, από Έβρο 
μέχρι Θεσσαλονίκη, έχασαν τη 
μάχη 340 ασθενείς, από τους 
οποίους, οι 299 δεν είχαν εμ-
βολιαστεί. 

Αναφορικά με την κατά-
σταση κατά τη χθεσινή ημέ-
ρα, στα 14 νοσοκομεία νοση-
λεύονταν σε απλές κλίνες 340 
ασθενείς, από τους οποίους, οι 
255 (75%) ανεμβολίαστοι και 
οι 85 εμβολιασμένοι. Αναφορι-
κά με τους διασωληνωμένους 

στις Μονάδες Εντατικής Θε-
ραπείας, στις 25/10 ήταν 57. 
Από αυτούς,  μόνο οι 2 είναι 
εμβολιασμένοι. 

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με 
τον επιδημιολογικό χάρτη του 
ΕΟΔΥ, με η ημερομηνία ανα-
φοράς την 19η Οκτωβρίου, 
στον Έβρο, η εμβολιαστική 
κάλυψη (με τουλάχιστον την 
1η δόση) έφτανε στο 50.70%, 
και οι  ολοκληρωμένοι εμβο-
λιασμοί στο 49.11%. Ο δεί-
κτης θετικότητας των ελέγχων 
κυμαίνονταν στο 1.17% και ο 
7ημερος μέσος όρος  κρου-
σμάτων ανά 100.000 κατοί-
κους διαμορφώθηκε στο 37.1 
με ανοδική τάση. 

Αρκετά επιβαρυμένη η 
Βόρεια Ελλάδα

Σύμφωνα με τον καθηγητή 
Πνευμονολογίας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και πρόεδρο 
της Ελληνικής Πνευμονολογι-
κής Εταιρείας, Στέλιο Λουκίδη, 
η Βόρεια Ελλάδα φαίνεται ότι 
είναι αρκετά επιβαρυμένη τον 
τελευταίο καιρό και μοιάζει να 
είναι η γεωγραφική περιοχή, η 
οποία μάλλον οδηγεί την παν-
δημική κρίση σε αυτή τη φάση.

«Απ’ ότι φαίνεται το νότιο 
τμήμα της χώρας δεν έχει την 
επίπτωση που υπάρχει στη 
Βόρεια Ελλάδα. Οφείλεται σε 
πολλούς παράγοντες, ο κύρι-
ος είναι ότι έχει χαμηλότερη 
εμβολιαστική κάλυψη σε σχέ-
ση με τη νότια χώρα. Φαίνεται 
χαρακτηριστικά από τους δεί-
κτες που έβγαλαν οι αρμόδιες 
υγειονομικές υπηρεσίες που 

δείχνουν ότι στις ΜΕΘ και στις 
νοσηλείες υπάρχει μια συντρι-
πτική υπεροχή των μη εμβο-
λιασμένων σε σχέση με τους 
εμβολιασμένους που νοσηλεύ-
ονται. Αυτό αποτυπώνεται στα-
τιστικά και είναι ένας ισχυρός 
παράγοντας», εξήγησε ο ίδιος.

«Από εκεί και πέρα, η κά-
θε περιοχή πρέπει να παίρνει 
τις αποφάσεις με γνώμονα 

την προστασία της δημόσιας 
υγείας», δήλωσε, φέρνοντας 
το παράδειγμα δυο νομών στη 
Βόρεια Ελλάδα, όπου αποφά-
σισαν να μη γίνουν παρελάσεις 
για να προφυλάξουν τη δημό-
σια υγεία καθώς φαίνεται ότι 
οι υγειονομικές τους υπηρεσί-
ες είναι αρκετά επιβαρυμένες.

Κ.Η.

Κορωνοϊός: 340 θάνατοι σε 40 
ημέρες σε Θράκη και Μακεδονία

ΟΙ 299 ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ 
ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΑ 
14 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΠΟ 12/9 ΩΣ 24/10        

Από τους 57 ασθενείς που 
νοσηλεύονταν χθες στη ΜΕΘ, μόνο οι 2 
είναι εμβολιασμένοι  

ΘΑΣΟΣΘΑΣΟΣ

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΑΒΑΛΑ 

ΔΡΑΜΑ

Τραγικός ήταν ο επίλογος της 
αναζήτησης του 63χρονου 
ψαρά, ο οποίος αγνοούνταν 
από την Κυριακή. Ο 63χρονος 
ερασιτέχνης ψαράς εντοπίστη-
κε νεκρός στην παραλία της 
«Σαρακίνας».  Οι αρμόδιες αρ-
χές ειδοποίησαν τα συγγενικά 
πρόσωπα για τη διαδικασία της 
αναγνώρισης, ενώ παραγγέλ-
θηκε νεκροψία-νεκροτομή για 
να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία 
θανάτου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτε-
λέσματα των εσωκομματικών εκλο-
γών της Δ.Ε.Ε.Π της Νέας Δημοκρα-
τίας Ροδόπης μετά την ολοκλήρωση 
της δια ζώσης ψηφοφορίας, που 
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της 
Περιφερειακής Ενότητας, Πρόεδρος 
εξελέγη ο κος Γιάννης Τζαμπάζης 
με 378 ψήφους. (ΕΡΤ Κομοτηνής) ΞΑΝΘΗ

Λόγω της επίσημης αργί-
ας της εθνικής επετείου της 
28ης Οκτωβρίου, η λαϊκή αγο-
ρά στην Αλεξανδρούπολη θα 
πραγματοποιηθεί αύριο, Τε-
τάρτη 27 Οκτωβρίου 2021.

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβε-
στική για τη διάσωση ενός άνδρα ο 
οποίος έπεσε μέσα στο ποταμό Νέστο, 
στην περιοχή του οικισμού Τοξότες 
του Δήμου Τοπείρου. Ο άνδρας βρέ-
θηκε μέσα στο ποτάμι, κάτω από αδι-
ευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, 
ανασύρθηκε σώος και μεταφέρθηκε 
στο Νοσοκομείο.

 Ιατρεία για τους ασθενείς που 
έχουν νοσήσει βαριά από κο-
ρονοϊό, θεραπεύτηκαν, αλλά 
εξακολουθούν να αντιμετωπί-
ζουν εξαιτίας αυτού άλλα προ-

βλήματα υγείας, αρχίζουν να 
λειτουργούν στα νοσοκομεία 
και στα κέντρα υγείας της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας, συ-
μπεριλαμβανομένης της Δρά-
μας που έχει πληρώσει βαρύ 
τίμημα για τον covid 

«Καμπάνα» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε επιχείρηση 
της Αττικής η οποία βρέθηκε να πουλάει ελιές και 
λάδι Θάσου με τις ενδείξεις ΠΟΠ & ΠΓΕ χωρίς να 
είναι καταχωρημένη στο Μητρώο εγκεκριμένων 
επιχειρήσεων και δικαιούχων Χρήσης αυτών των 
ενδείξεων, γεγονός που προκαλεί παραπλάνη-
ση των καταναλωτών και αθέμιτο ανταγωνισμό. 
(agronews.gr) 
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Για την αύξηση κρουσμάτων 
που παρατηρείται τις τελευ-
ταίες ημέρες στην Περιφέρεια 
ΑΜΘ αλλά και για την πορεία 
της πανδημίας στη χώρα μίλη-
σε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο κα-
θηγητής Φαρμακολογίας Ευ-
άγγελος Μανωλόπουλος. Ο κ. 
Μανωλόπουλος απέδωσε την 
αύξηση κρουσμάτων στην με-
γάλη επίδραση κάποιων παρα-
εκκλησιαστικών οργανώσεων 
(όχι της επίσημης εκκλησίας) 

-κάποιων τέτοιων πυρήνων- 
που φαίνεται ότι επηρεάζει 
αρκετό κόσμο, καθώς και σε 
κάποιες άλλες ομάδες φανα-
τικών κάθε είδους οι οποίοι 
εξακολουθούν να μην εμβολι-
άζονται και να κηρύττουν αντι-
εμβολιαστικά κηρύγματα, και 
τόνισε πως έχει χαθεί ο στόχος 
για τείχος ανοσίας απέναντι 
στον κορονοϊό.

«Είναι δύσκολο να εξη-
γήσουμε την μεγάλη αύξηση 

κρουσμάτων. Υπάρχει μια επι-
μονή κρουσμάτων σε όλη την 
Ελλάδα και ειδικά στην Θρά-
κη και τον Έβρο είναι ιδιαίτε-
ρα αυξημένη και δε δείχνει 
σημάδια ελάττωσης, αντίθετα 
ίσως και σημάδια αύξησης. Οι 
λόγοι που παρατηρείται αυτή 
η αύξηση, μπορούμε να κά-
νουμε κάποιες υποθέσεις αλ-
λά είναι δύσκολο να πούμε με 
σιγουριά. Νομίζω ένας λόγος 
-αυτό που έχει φανεί τουλά-
χιστον και από άλλα άλλα μέ-
ρη, κυρίως από τη Δράμα, την 
Καβάλα- είναι η μεγάλη επί-
δραση κάποιων παραεκκλη-
σιαστικών οργανώσεων (όχι 
της επίσημης εκκλησίας), αλλά 
κάποιων τέτοιων πυρήνων που 
φαίνεται ότι επηρεάζει αρκετό 
κόσμο, επίσης ίσως υπάρχουν 
και κάποιες άλλες ομάδες φα-
νατικών κάθε είδους οι οποί-
οι εξακολουθούν να μην εμ-
βολιάζονται και να κηρύττουν 
αντιεμβολιαστικά κηρύγματα 
και βέβαια ένα ζητούμενο είναι 

και ο φόβος πολλών ανθρώ-
πων προς τα εμβόλια, φοβού-
νται τις παρενέργειες» είπε ο 
κ. Μανωλόπουλος.

Όπως εξήγησε «έχει χαθεί 
ο στόχος για τείχος ανοσίας 
απέναντι στον κορονοϊό. Απέ-
χουμε τουλάχιστον ακόμη 2 εκ. 
εμβολιασμένων για να το φτά-
σουμε. Δυστυχώς πάμε προς 
το τείχος της ανοσίας, αλλά 
από τον δύσκολο, δυσάρεστο 
και πολύ επιβλαβή δρόμο των 
ατόμων που νοσούν, γιατί όσοι 
δεν έχουν εμβολιαστεί σιγά-
σιγά μολύνονται και νοσούν» 
είπε ο κ. Μανωλόπουλος και 
πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα τί-
μημα που πληρώνουμε ασκό-
πως».

Στο ερώτημα ποιο είναι το 
«κλειδί» για να πειστούν οι 
ανεμβολίαστοι, ο κ. Μανωλό-
πουλος είπε: «Για μένα ένας 
τρόπος που δεν έχει δοκιμα-
σθεί (εκτός από την πειθώ και 
τα κίνητρα) είναι να δείξει η 
κυβέρνηση πιο αποφασιστικό 
ύφος προχωρώντας σε υπο-
χρεωτικότητα σε περισσότε-

ρους τομείς από αυτών που 
έχει επιβάλλει, γιατί ουσιαστι-
κά ο μόνος τομέας που επιδεί-
χθηκε η υποχρεωτικότητα ήταν 
σε υγειονομικούς».

Όσο αφορά το εάν χρειάζε-
ται η όχι οι πολίτες να κάνουν 
την τρίτη δόση, ο κ. Μανω-
λόπουλος ήταν σαφής. «Κάθε 
ανοσία μειώνεται μετά τους έξι 
μήνες. Επειδή δεν είναι εύκο-
λο να καθορίσουμε ποιοι είναι 
αυτοί στους οποίους μειώνε-
ται γρήγορα, γι’ αυτό είναι κα-
λό να κάνουμε την τρίτη δόση 
όλοι μας», είπε, και πρόσθεσε: 
«Κακό δεν κάνει, καλό κάνει 
και μας εξασφαλίζει μια περαι-
τέρω προστασία για να αντιμε-
τωπίσουμε αυτό το 10% των 
εμβολιασμένων που είναι να 
νοσήσουν. Αυτό μπορούμε να 
το μειώσουμε πάρα πολύ με 
την τρίτη δόση και αυτός εί-
ναι ο στόχος».

Μανωλόπουλος: Επίμονη η αύξηση 
κρουσμάτων και στον Έβρο

ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΜΙΛΗΣΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ο 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΠΘ       

Εχει χαθεί ο στόχος για τείχος ανοσίας 
απέναντι στον κορονοϊό, ανέφερε. 
Τι είπε  για τους αντιεμβολιαστές και 
τους αρνητές

Πολύ λιγότερο πιθανό να μολύ-
νουν άλλους με κορονοϊό είναι οι 
άνθρωποι που έχουν πλήρως εμβο-
λιαστεί κατά της Covid-19, παρά την 
επικράτηση της παραλλαγής Δέλτα, 
σύμφωνα με μια νέα ολλανδική επι-
στημονική μελέτη. Τα ευρήματα κα-
ταρρίπτουν τους ισχυρισμούς ορι-
σμένων ότι τα εμβόλια - πέρα από 
την προστασία των ίδιων των εμβο-
λιασμένων - δεν αποτρέπουν παράλ-
ληλα την εξάπλωση της πανδημίας.

Οι Ολλανδοί ερευνητές, με επικε-
φαλής τη δρα Brechje de Gier του 

Κέντρου Επιδημιολογίας και Επιτή-
ρησης Λοιμωδών Νόσων της Ολλαν-
δίας, που έκαναν τη σχετική προδη-
μοσίευση στο medRxiv, σύμφωνα 
με το «New Scientist», υπολόγισαν 
ότι οι εμβολιασμένοι που μολύνο-
νται με την παραλλαγή Δέλτα (οι 
λεγόμενες λοιμώξεις breakthrough), 
έχουν 63% μικρότερη πιθανότητα να 
μεταδώσουν τον κορονοϊό σε ανεμ-
βολίαστους. Η μελέτη συνέκρινε τα 
διαγνωσμένα κρούσματα Covid-19 
μέσα σε νοικοκυριά, όπου τα μέλη 
τους είχαν εμβολιαστεί ή ήταν ακό-

μη ανεμβολίαστα.
Η ίδια ερευνητική ομάδα είχε βρει 

προηγουμένως ότι οι πλήρως εμβο-
λιασμένοι που μολύνονται από την 
παραλλαγή Άλφα (κυρίαρχη πριν τη 
Δέλτα έως πριν λίγους μήνες), εί-
χαν 73% μικρότερη πιθανότητα να 
μολύνουν άλλους. Συνεπώς η εμ-
φάνιση της Δέλτα έχει μικρή μόνο 
αρνητική επίπτωση - της τάξης του 
10% - στην μείωση της αποτελεσμα-
τικότητας των εμβολίων, όσον αφο-
ρά την αποτροπή της μετάδοσης του 
ιού σε τρίτους.

Έρευνα: Οι πλήρως εμβολιασμένοι έχουν πολύ μικρότερες 
πιθανότητες να μεταδώσουν τον κορονοϊό

Με τον Έβρο να βρίσκεται 
στο «κόκκινο» του επιδημιο-
λογικού χάρτη, το επιδημικό 
κύμα φαίνεται να δυναμώνει 
με σταθερούς ρυθμούς, παρα-
σύροντας ολοένα και περισ-
σότερα παιδιά στο πέρασμά 
του. Συγκεκριμένα, η προσοχή 
πλέον στρέφεται κυρίως στα 
κρούσματα που ανακοινώνο-
νται στον δήμο Ορεστιάδας, 
τα οποία αφορούν κυρίως νε-
αρές ηλικίες.

Σύμφωνα με έγκυρες πλη-
ροφορίες του ThessToday.
gr, έντονη ανησυχία επικρατεί 
στον δήμο Ορεστιάδας, καθώς 
έχει παρατηρηθεί το τελευταίο 

διάστημα, μεγάλη αύξηση των 
κρουσμάτων σε παιδικά δημο-
τικού και γυμνασίου, αλλά και 
σε γονείς, όπου σύμφωνα με 
τις ίδιες πληροφορίες, οι πε-

ρισσότεροι είναι εμβολιασμέ-
νοι. Συγκεκριμένα, μόλις χθες, 
προέκυψαν κρούσματα και σε 
σχολική μονάδα στα Δίκαια, 
όπου εντοπίστηκαν σε δύο μα-

θητές του Δημοτικού Σχολείου 
Δικαίων, όπως επίσης και σε 
μία δασκάλα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες 
πληροφορίες, το Δημοτικό 
Σχολείο Δικαίων, συνεχίζει την 
λειτουργία του, αφού πραγ-
ματοποιήθηκαν rapid tests σε 
όλους τους μαθητές και εκπαι-
δευτικούς και τα αποτελέσματα 
ήταν αρνητικά.

«Ελεγχόμενη η 
κατάσταση στα σχολεία, 
ανησυχούμε για τις 
παρελάσεις»

Το ThessToday.gr επικοι-
νώνησε με τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ορεστιάδας, Νίκο Νικολαΐδη, 
ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέ-
φερε πως υπήρξαν κρούσμα-
τα σε παιδιά, το διάστημα της 

έναρξης των σχολικών μονά-
δων, ενώ πλέον η κατάσταση 
φαίνεται να είναι ελεγχόμενη, 
με τα παιδικά κρούσματα να 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 
όπως και της υπόλοιπης χώ-
ρας. «Ανησυχούμε πάρα πολύ 
βέβαια, για το θέμα των παρε-
λάσεων που θα πραγματοποι-
ηθούν την ερχόμενη εβδομά-
δα, γιατί στα σχολεία κρατάμε 
αποστάσεις, ενώ στην παρέ-
λαση πρέπει να γίνουμε όλοι 
μία ομάδα, και αυτό προκα-
λεί ιδιαίτερο προβληματισμό. 
Στα σχολεία, υπάρχει μεγά-
λη προσοχή για την διασπορά 
του κορωνοϊού, ακολουθούμε 
τα μέτρα κατά γράμμα, καθώς 
ασχολούμαστε με παιδιά, και 
τηρούνται όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα».

Σύμφωνα με τον κ. Νικο-
λαΐδη, το ποσοστό εμβολια-

σμών στους εκπαιδευτικούς 
στον δήμο Ορεστιάδας φαί-
νεται να είναι αρκετά υψηλό, 
χωρίς να αποτελούν κίνδυνο 
για την ασφάλεια των παιδιών. 
«Οι εμβολιασμοί στους εκπαι-
δευτικούς ξεπερνάνε σε ποσο-
στό ακόμη και αυτό των υγει-
ονομικών στην Ορεστιάδα. Οι 
εκπαιδευτικοί σε συντριπτικό 
ποσοστό έχουν εμβολιαστεί».

Ερωτηθείς για τον εμβολια-
σμό των παιδιών, ο ίδιος σημεί-
ωσε πως το ποσοστό παραμέ-
νει χαμηλό, καθώς επιτρέπεται 
να εμβολιαστούν μόνο τα παι-
διά της 6ης δημοτικού. «Δεν 
θεωρώ πως έχουμε προχωρή-
σει σε αυτό το επίπεδο ακόμη, 
ίσως σε παιδιά μεγαλύτερων 
τάξεων να πραγματοποιούνται 
περισσότεροι εμβολιασμοί».

Συναγερμός στην Ορεστιάδα: 
Μεγάλη αύξηση κρουσμάτων στα παιδιά
Ανησυχία για 
τα μέτρα στις 
παρελάσεις
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Της Κικής Ηπειρώτου
Χρονιά βαθιάς ύφεσης ήταν το 

2020 και για την πλατφόρμα βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης κατοικιών AirBnb, 
ως φυσική συνέπεια της μεγάλης μεί-
ωσης του τουριστικού ρεύματος στη 
χώρα μας, λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Στην Αλεξανδρούπολη, ο 
συγκεκριμένος τύπος διαμονής, πέρ-
σι παρουσίασε κάμψη, φαίνεται όμως 
πως τους τελευταίους μήνες έχει αρ-
χίσει να επανέρχεται. 

Πριν μπει στη ζωή μας ο covid19, η 
υπόθεση της βραχυχρόνιας μίσθωσης 
κατοικιών είχε αρχίσει να εμφανίζεται 
δειλά – δειλά και στην Αλεξανδρού-
πολη. Στις αρχές του 2019, υπήρχαν 
περίπου 80 ιδιοκτήτες, οι οποίοι εί-
χαν δηλώσει τα ακίνητά τους στην 
πλατφόρμα, ενώ τον Αύγουστου του 
ίδιου έτους, τα ακίνητα είχαν αυξη-
θεί σε 130. 

Μετά τη «βουτιά» του 2020, φέ-
τος, η βραχυχρόνια μίσθωση επανα-
κάμπτει. Σε μία αναζήτηση για δια-
θέσιμα καταλύματα την περίοδο των 
Χριστουγέννων, ο επισκέπτης έχει να 
επιλέξει μεταξύ 106 καταλυμάτων για 
την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. 
Για την ίδια περίοδο, στην Ορεστιάδα, 
υπάρχουν 66 ακίνητα προς μίσθωση.

Όσον αφορά τον τύπο των διαθέ-
σιμων ακινήτων, υπάρχουν για όλα 
τα γούστα και τα πορτοφόλια. Από 
studio διαμερίσματα, δυάρια, τριάρια 
στο κέντρο, μέχρι και πολυτελή κατα-
λύματα, με πισίνα και τζάκι ή χωρίς, 
κοντά στη θάλασσα, περιφερειακά της 
πόλης. Η μέση τιμή ενοικίασης είναι 
στα 68 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Για 
κάθε χώρο ενοικίασης, υπάρχουν σχό-
λια των επισκεπτών και η αντίστοιχη 
βαθμολογία.

Το 93% των Ελλήνων δηλώνει 
ευχαριστημένο από την 
εμπειρία διαμονής σε AirBnb 

Λάτρεις των καταλυμάτων που 

ενοικιάζονται μέσω διαδικτυακής 
πλατφόρμας τύπου Airbnb δηλώνουν 
οι Έλληνες καθώς, σύμφωνα με έρευ-
να του Ευρωβαρόμετρου, το 31% των 
ερωτηθέντων έχει επιλέξει την… οδό 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων για τη 
διαμονή του, όταν ο ευρωπαϊκός μέ-
σος όρος ανέρχεται σε 25%. Την ίδια 
στιγμή, το 64%, ποσοστό που ανήκει 
στα χαμηλότερα μεταξύ των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν 
έχει μισθώσει ποτέ κάποιο Airbnb για 
να περάσει τις διακοπές του.

Βάσει της έρευνας που παρουσιά-
ζει το euro2day.gr, το 77% των Ελ-
λήνων εξηγεί ότι επιλέγει αυτή την 
εναλλακτική μορφή διαμονής επει-
δή το κόστος είναι χαμηλότερο σε 
σχέση με το αντίστοιχο ποσό που θα 
δαπανούσαν για μια διανυκτέρευση 

σε ένα ξενοδοχείο. Μάλιστα, οι Έλλη-
νες ταξιδιώτες (μαζί με τους Σλοβέ-
νους) εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανο-
ποιημένοι από την εμπειρία διαμονής 
που προσφέρουν τα καταλύματα τύ-
που Airbnb, με τη συντριπτική πλει-
ονότητα των ερωτηθέντων, ήτοι το 
93%, να δηλώνει ότι θα συνιστούσε 
σε κάποιον τρίτο να μισθώσει τέτοιου 
είδους κατάλυμα έναντι κάποιου δω-
ματίου σε ξενοδοχείο. Ποσοστό το 
οποίο συγκαταλέγεται στα υψηλότε-
ρα που καταγράφονται στην Ε.Ε., με-
τά τη Σλοβακία (95%), την Πολωνία 
(94%) και τη Φινλανδία (94%), όταν 
το αντίστοιχο ποσοστό σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο διαμορφώνεται στο 90%.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, αρ-
κετοί είναι οι Έλληνες ιδιοκτήτες ακι-

νήτων, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν 
διαθέσει για μίσθωση μέχρι σήμερα 
το ακίνητό τους στο διαδίκτυο, ωστό-
σο έχουν σκεφτεί να το αναρτήσουν 

σε κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
Συγκεκριμένα, το 10% των ερωτη-
θέντων απάντησε ότι έχει σκεφτεί 
να προσφέρει κάποιο δωμάτιο, δια-
μέρισμα ή σπίτι που έχει στην κατο-
χή του για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση 
με όρους της οικονομίας του διαμοι-
ρασμού. Το αντίστοιχο ποσοστό σε 
επίπεδο Ε.Ε. ανέρχεται σε μόλις 4%, 
ενώ και οι Σουηδοί με ποσοστό 9% 
φαίνεται ότι είναι επίσης ανοιχτοί στη 
διάθεση του ακινήτου τους σε ταξι-
διώτες μέσω διαδικτύου.

Ως προς τα ατού της διάθεσης του 
ακινήτου τους μέσω διαδικτύου, το 
85% των Ελλήνων επισημαίνει ότι 
το βασικό πλεονέκτημα των βραχυ-
χρόνιων μισθώσεων είναι ότι αυτή η 
πρακτική μπορεί να αποτελέσει μία 

πρόσθετη πηγή εισοδήματος για τους 
ιδιοκτήτες των ακινήτων. Σχετικά με 
το μεγαλύτερο μειονέκτημα των βρα-
χυχρόνιων μισθώσεων, το 47% των 
Ελλήνων απάντησε ότι αυτό έγκειται 
στην έλλειψη του αισθήματος ασφά-
λειας.

Νέο πλαίσιο
Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα 

του Ευρωβαρόμετρου, μπορεί οι βρα-
χυχρόνιες μισθώσεις να αποτελούν 
μία ελκυστική εναλλακτική διαμονής 
για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των 
Ευρωπαίων πολιτών, ωστόσο, η από-
τομη αύξηση παροχής τέτοιου είδους 
υπηρεσιών μπορεί να έχει επιπτώ-
σεις και πέραν των τουριστικών οι-
κοσυστημάτων, στην καθημερινότητα 
των κατοίκων μιας περιοχής (όχληση 
από τους τουρίστες, συμφόρηση και 
σκουπίδια). Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, 
έχει τεθεί στο τραπέζι η λήψη ενδε-
χόμενων νέων κανονιστικών μέτρων, 
προκειμένου να υπάρχει ισορροπημέ-
νη ανάπτυξη του κλάδου των βραχυ-
χρόνιων μισθώσεων καταλυμάτων.

Άλλωστε, οι όροι βάσει των οποί-
ων πραγματοποιούνται οι βραχυχρό-
νιες μισθώσεις στην Ελλάδα έχουν 
μπει αρκετές φορές στο στόχαστρο 
των επιχειρηματιών του τουρισμού, οι 

οποίοι, μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν 
ότι οι ενοικιάσεις καταλυμάτων τύπου 
Airbnb είναι εκείνες που… οδηγούν 
στον υπερτουρισμό και ότι η εν λόγω 
δραστηριότητα τυγχάνει προνομιακής 
μεταχείρισης σε επίπεδο ρυθμιστικού-
φορολογικού πλαισίου.

Με βάση δε την τελευταία έρευ-
να του Ινστιτούτου του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων (ΙΝΣΕΤΕ), ο αριθμός των κλινών 
που διατίθενται σε καταλύματα βρα-
χυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb και 
Homeway, είναι ίσος με αυτόν των 
ξενοδοχείων, όπως προκύπτει από τα 
διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 
Ιουλίου 2019 - Ιουνίου 2020.

Έχασε έδαφος, αλλά επανακάμπτει 
το AirBnb στην Αλεξανδρούπολη

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, 
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ 
ΜΕΤΑΞΥ 106 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ    
                               
Η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση 
διαμορφώνεται στα 68 ευρώ

Νέο ρεκόρ δύο μηνών κατέγρα-
ψαν τα κρούσματα κορωνοϊού, κα-
θώς ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε για το 
τελευταίο 24ωρο 3.937. Παράλ-
ληλα καταγράφηκε και ρεκόρ πε-
νταμήνου στους θανάτους καθώς 
άλλοι 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους, με τον αριθμό των διασω-
ληνωμένων να φτάνει τους 354. 
Παράλληλα διενεργήθηκαν μόλις 
76.793 τεστ (5.970 μοριακά και 
70.823 rapid).

«Μαύρη Δευτέρα» καταγράφε-
ται στον Έβρο με την Περιφερεια-
κή Ενότητα Εβρου να καταγράφει 
νέα μεγάλη άνοδο στα κρούσματα. 
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ καταγρά-
φηκαν 118 νέα κρούσματα μέσα σε 
ένα 24ωρο, γεγονός που (αν δεν 
κάνουμε μεγάλο λάθος) αποτελεί 
ρεκόρ από την έναρξη της παν-
δημίας για το νομό, ενώ είμαστε 
στην πρώτη πεντάδα των νομών με 
τις περισσότερες μολύνσεις πλην 

Αττικής και Θεσσαλονίκης 
. Η κατάσταση είναι ανη-
συχητική στο νομό Έβρου, 
που βρίσκεται στο κόκκινο 
και καταγράφει από χθες 
τα υψηλότερα νούμερα σε 
όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ.

Η κατανομή των κρου-
σμάτων στην υπόλοιπη Πε-
ριφέρεια ΑΜΘ έχει ως εξής:

•   ΔΡΑΜΑΣ: 78
•   ΕΒΟΥ: 118
•   ΘΑΣΟΣ: 11
•   ΚΑΒΑΛΑΣ: 53
•   ΞΑΝΘΗΣ: 84
•   ΡΟΔΟΠΗΣ: 82

Αρνητικό ρεκόρ νέων μολύνσεων στον Έβρο με 118 κρούσματα 
Πανελλαδικό ρεκόρ πενταμήνου στους θανάτους, 
σε υψηλό δύο μηνών τα νέα κρούσματα

Αρκετοί είναι οι Έλληνες ιδιοκτή-

τες ακινήτων, οι οποίοι μπορεί να 

μην έχουν διαθέσει για μίσθωση 

μέχρι σήμερα το ακίνητό τους στο 

διαδίκτυο, ωστόσο έχουν σκεφτεί 

να το αναρτήσουν σε κάποια ηλε-

κτρονική πλατφόρμα.

Info

Στην Αλεξανδρούπολη, ο συγκεκριμένος 
τύπος διαμονής, πέρσι παρουσίασε κάμψη, 
φαίνεται όμως πως τους τελευταίους μήνες 

έχει αρχίσει να επανέρχεται. 
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Της Όλγας Τατσίδου
Μες την φιλοδοξία να καθιερωθεί 

ως ένα γεγονός δρομικού κινήματος και 
με την προώθηση του μηνύματος ευαι-
σθητοποίησης και πρόληψης κατά του 
καρκίνου του μαστού σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και φίλων “ 
ΣυνεχίΖΩ “, ο Δρομέας Θράκης πραγμα-
τοποίησε με επιτυχία τον πρώτο Νυχτε-
ρινό Αγώνα Θράκης επί της παραλιακής 
ζώνης της Αλεξανδρούπολης. 

Με συμμετοχές δρομέων από όλη τη 
Βόρεια Ελλάδα, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, 
Θεσσαλονίκη,  Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, 
Κατερίνη και Βόλο, την Αθήνα, αλλά κι 
ολόκληρη τη Θράκη, Ξάνθη, Κομοτηνή, 
Σάπες, Φέρες κι Αλεξανδρούπολη πραγ-
ματοποιήθηκε μπροστά στο κτήριο του 
Νομαρχείου η έναρξη και ο τερματισμός 
του εν λόγω Νυχτερινού Αγώνα παρου-
σία πλήθος κόσμου. Καλύπτοντας από-
σταση δύο αγώνων 5 και 10χλμ. έγιναν 
αντίστοιχα 1 και 2 αναστροφές σε κυ-
κλική διαδρομή 5χλμ. (μπροστά στο ξε-
νοδοχείο Εγνατία/ πάρκινγκ σταδίου και 
τέρμα Καραολή & Δημητρίου/ γραμμές 
–Σκλαβενίτη).  Δικαίωμα συμμετοχής εί-
χαν για τα μεν 5χλμ. οι άνω των 12 ετών 
αθλητές, για τα δε 10χλμ. οι 18 ετών κι 
άνω αθλητές.

Τηρώντας το υγειονομικό Πρωτόκολ-
λο κι όλα τα απαραίτητα μέτρα προστα-
σίας και οι δύο αγώνες κύλισαν ομαλά 
έχοντας ο καθένας τους αρκετά μεγάλη 
συμμετοχή αθλητών. Λίγα λεπτά, ωστό-
σο, πριν δοθεί το σήμα εκκίνησης το λόγο 
πήρε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 
Γιάννης Ζαμπούκης, ο οποίος συνεχάρη 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 
θεσμούς για τη άρτια διεξαγωγή της δι-
οργάνωσης. Τις δικές του ευχαριστίες 
απηύθυνε, ωστόσο, κι ο Πρόεδρος του 
αθλητικού συλλόγου, Δρομέα Θράκης, 

ο κ. Κώστας Πατερόπουλος, ο οποίος, 
αφού προσωπικά ευχαρίστησε τον Δή-
μαρχο για την έμπρακτη στήριξη που πα-
ρείχε σε ότι αφορά το όραμα υλοποίη-
σης και καθιέρωσης του συγκεκριμένου 
αγώνα, τόνισε χαρακτηριστικά τα εξής 
παρακάτω: «Σήμερα μαζί μας βρίσκονται 
και οι γυναίκες του συλλόγου Καρκινο-
παθών “ ΣυνεχίΖΩ “, οι οποίες μας εμπι-
στεύτηκαν να σας μεταφέρουμε το μή-
νυμα της πρόληψης κατά του καρκίνου 
του μαστού μιας και είναι ο μήνας υπέρ 
της πρόληψης, γι’ αυτό, λοιπόν, φοράμε 
την κονκάρδα στο πέτο για να περάσου-
με αυτό το μήνυμα».

Σε δήλωσή της για την εφημερίδα η 
«Γνώμη», η γνωστή μαραθωνοδρόμος 
και υπεύθυνη του δρομικού τμήματος του 
Δρομέα Θράκης, κ. Κωνσταντίνα Στεργί-
ου είπε χαρακτηριστικά: «Πρώτος νυχτε-
ρινός αγώνας στη Θράκη. Με το τρέξιμό 
μας φωτίζουμε την Αλεξανδρούπολη με 
την ελπίδα να καθιερωθεί ο συγκεκριμέ-

νος αγώνας. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας 
πρόληψης και θεραπείας του μαστού. Σή-
μερα τρέχουμε κι αγωνιζόμαστε ενάντια 
στον καρκίνο».      

Αξίζει να αναφέρουμε, επίσης, ότι λίγα 
λεπτά πριν δοθεί το σύνθημα της έναρ-
ξης και των 2 αγώνων από τον Δήμαρχο 
Αλεξανδρούπολης προς τιμή του εκλιπό-
ντος Εθνικού μας μουσικοσυνθέτη, Μίκη 
Θεοδωράκη, ακουγόταν το γνωστό συρ-
τάκι της ταινίας «Ζορμπάς». Με μια χα-
ρακτηριστική φράση του Προέδρου του 
αθλητικού συλλόγου Δρομέα Θράκης, κ. 
Κ. Πατερόπουλου: «Κάθε τερματισμός εί-
ναι κι ένα χρυσό μετάλλιο», καθώς υπο-
δεχόταν τους δρομείς στο σημείο τερμα-
τισμού, εντύπωση έκανε η συμμετοχή από 
το σύνδεσμο βετεράνων Θράκης Αλε-
ξανδρούπολης, κ. Γιώργου Αλοίμονου, 
ο οποίος παρά τα 80 χρόνια της ζωής 

τους, συμμετείχε στον αγώνα των 5χλμ. 
εισπράττοντας πλήθος χειροκροτημά-
των για την αξιέπαινη προσπάθειά του. 

Σε ότι αφορά τους νικητές των αγώ-
νων αυτοί κατά σειρά τερματισμού τους 
για το αγώνα των 5χλμ.    ήταν πρώτος, 
ο Χαράλαμπος Βούλκος με χρόνο 16:18 
από Αλεξανδρούπολη, δεύτερος, ο Βασί-
λειος Μπέκας, με χρόνο 17:20 από Βόλο 
και τρίτος, ο Απόστολος Γκάτσιος, με χρό-
νο 18:20, επίσης, από Αλεξανδρούπολη. 
Στο συγκεκριμένο αγώνα από πλευράς 
γυναικών πρώτη τερμάτισε η Δέσποινα 
Μπλούκου με χρόνο 22:08 από Καβάλα, 
δεύτερη, η Βασιλική Ντάσιου, με χρόνο 
23:12 από Κομοτηνή και τρίτη, η Πηνε-
λόπη Δάγκα, από Ξάνθη με χρόνο 23:43. 
Νικητές στον αγώνα των 10χλμ. αναδεί-
χτηκαν πρώτος, ο Μπλιούκας Νίκος, από 
Χαλκιδική με χρόνο 37.07, δεύτερος, ο 

Δελής Χαράλαμπος με χρόνο 37.18 και 
τρίτος, ο Αντωνόπουλος Γεώργιος, με 
χρόνο 37:31. Από πλευράς γυναικών 
στον παραπάνω αγώνα πρώτη τερμάτι-
σε η Λαμπούδη Μαρία με χρόνο 43:10, 
δεύτερη, η Χατζηβασιλειάδου Θεοδώρα, 
με χρόνο 45:25 και τρίτη, η Βαβατζιάνη 
Ματίνα, με χρόνο 48:07.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι την πο-
λύτιμη βοήθειά τους στον πρώτο νυ-
χτερινό Αγώνα Θράκης πέρα των εθε-
λοντών προσέφεραν το λιμεναρχείο 
Αλεξανδρούπολης, η αστυνομική τρο-
χαία, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., το ΕΚΑΒ με την υποστή-
ριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ενώ 
την οδική ασφάλεια του αγώνα ενίσχυσε 
με την παρουσία του το moto club Αλε-
ξανδρούπολης και η Bike Team. 

Πρώτος νυχτερινός Αγώνας 
Θράκης για καλό σκοπό 

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ Ο ΔΡΟΜΕΑ 
ΘΡΑΚΗΣ, ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗ 
ΘΡΑΚΗ, ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΝΑ 
ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ     

Η δράση διέδωσε, σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Καρκινοπαθών και φίλων “ ΣυνεχίΖΩ 
“, το μήνυμα ευαισθητοποίησης και πρόληψης 
κατά του καρκίνου του μαστού

Οι νικητές του 1ου Νυχτερινού Αγώνα Θράκης και των ηλικιακών κατηγοριών του αγώνα

Ο Δήμαρχος με αθλητές που διακρίθηκαν Η ομάδα των εθελοντών.. H κινητήρια δύναμη του αγώνα! 

H μαραθωνοδρόμος και υπεύθυνη του δρομικού 
τμήματος του Δρομέα Θράκης, κ. Κωνσταντίνα Στεργίου

Πανοραμικές εικόνες από 
τον Πρώτο νυχτερινό 
Αγώνα Θράκης 
(φωτο Δημ,. Αλεξούδης) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔOΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.: Θ. Ντικούδη- Β.Γεωργαντάς
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:         Δημοκρατίας 1
ΤΑΧ. ΚΩΔ. :          691 33 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :       25313 – 50 112,199
e-mail:dntikoudi@pamth.gov.gr
vgeo@pamth.gov.gr

 
Κομοτηνή, 14-10-2021
Αρ. Πρωτ.: ττΔΔ281826/4654

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ› αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλή-
ψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.

2. Την υπ΄ αριθ.   ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./178/19416/24-11-2020 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 
2 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δήμοσιο Τομέα», (ΦΕΚ 280Α), όπως ισχύει,  με 
θέμα:  «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τριάντα  ενός (31) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνι-
ατρικού, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης στις Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, για το Πρόγραμμα πρόληψης 
εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού 
του Προβάτου - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

3. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3025/355910/21-12-2020 (ΦΕΚ 5731/τ.Β΄/28-12-2020) ΚΥΑ των Υπουργών Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

4. Την υπ αριθ. πρωτ. 632/96229/07-04-2021(ΑΔΑ:ΨΔΘ14653ΠΓ-Λ3Φ)απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 

5. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2278/85773/29-03-2021 (ΑΔΑ:6ΙΑΞ4653ΠΓ-Ν0Ρ)απόφαση του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

6. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 212/39558/8-02-2021 (ΑΔΑ:9ΠΟ14653ΠΓ-ΨΩ6) απόφαση της Διεύθυνσης Προϋ-
πολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκατεσσάρων  (14) ατόμων, για 

την κάλυψη αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος πρόληψης εισό-
δου της «Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του 
Προβάτου στη Χώρα», στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης,  Έβρου και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συ-
γκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), 
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία

Έδρα 
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101

Περιφερειακή Ενότη-
τα  Δράμας
Δ/νση Αγροτικής Οι-
κονομίας & Κτηνια-
τρικής (ΔΑΟΚ)
-Τμήμα Κτηνιατρικής

Δράμα ΠΕ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-
2021 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΄Η 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

2

102

Περιφερειακή Ενότη-
τα  Ξάνθης
Δ/νση Αγροτικής Οι-
κονομίας & Κτηνια-
τρικής (ΔΑΟΚ)
-Τμήμα Κτηνιατρικής

Ξάνθη ΠΕ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ 31-12-
2021 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΑΤΑ-
ΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

2

103

Περιφερειακή Ενότη-
τα  Ροδόπης
Δ/νση Αγροτικής Οι-
κονομίας & Κτηνια-
τρικής (ΔΑΟΚ)
-Τμήμα Κτηνιατρικής

Κομοτηνή ΠΕ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ 31-12-
2021 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΑΤΑ-
ΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

3

104

Περιφερειακή Ενότη-
τα  ΄Εβρου
Δ/νση Αγροτικής Οι-
κονομίας & Κτηνια-
τρικής (ΔΑΟΚ)
-Τμήμα Κτηνιατρικής

Αλεξαν-
δρούπολη

ΠΕ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ 31-12-
2021 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΑΤΑ-
ΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

2

105

Περιφερειακή Ενότη-
τα  ΄Εβρου
Δ/νση Αγροτικής Οι-
κονομίας & Κτηνια-
τρικής (ΔΑΟΚ)
-Τμήμα Κτηνιατρικής

Ορεστιάδα ΠΕ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ 31-12-
2021 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΑΤΑ-
ΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

3

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία

Έδρα 
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

106

Περιφερειακή Ενότη-
τα  Καβάλας
Δ/νση Αγροτικής Οι-
κονομίας & Κτηνια-
τρικής (ΔΑΟΚ)
-Τμήμα Κτηνιατρικής

Καβάλα ΠΕ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ 31-12-
2021 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΑΤΑ-
ΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101-102-
103-104-
105-106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδα-
πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλμα-
τος ειδικότητας Κτηνιάτρου.
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και  γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ε) Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδα-
πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλμα-
τος ειδικότητας Κτηνιάτρου.
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και  γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδα-
πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλμα-
τος ειδικότητας Κτηνιάτρου.
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και  γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Τα κριτήρια κατάταξης ,τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,η διαδικασία πρόσληψης και όλες οι λοιπές λεπτο-

μέρειες αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 (ΑΔΑ:6ΜΤΖ7ΛΒ-7Ξ0)που αναρτάται 
μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 
«10-06-2021»και τα Ειδικά Παραρτήματα : Α(1) Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ με σήμανσή έκδοσης «31-8-2021» και 
Α(2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-12-2020», στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης (1ος όροφος Διοικητήριο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 69133, Κομοτηνή), στα κα-
ταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Καβάλας, και Έβρου και των δημοτικών 
καταστημάτων των Δήμων Κομοτηνής, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης,  Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, στους 
οποίους αυτά εδρεύουν,καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
(https://www.pamth.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  εντυποασεπΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την 
υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα  από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας 

στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 69133 Κο-
μοτηνή,  απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, υπ’ όψιν κ. Βασίλη Γεωργαντά  (τηλ. Επικοινωνίας 2531350199). Στην περίπτωση 
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής,  ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομέ-
νων ημερολογιακά) και θα ανακοινωθεί στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-
κης (https://www.pamth.gov.gr).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύ-
θυνση ή στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (https://www.pamth.gov.gr),β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – 
Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων ->Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι 
-> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 
και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγω-
νισμών Φορέων ->Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ 

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αλεξανδρούπολη,
Αριθ. Πρωτ.:

19/10/2021
1109

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ταχ. δ/νση: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2ο χλμ. 
Αλεξ/πολης - Μάκρης 68131, Αλεξανδρούπολη
Τμήμα: Γραμματεία
Πληροφορίες:Παυλίνα Συνάπη
Τηλέφωνα: 25510 25288 
Fax: 25510 24209
E-mail: iekalex@mintour.gr
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ› αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (2) ατόμων για την κά-
λυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Αλεξανδρούπολης, 
του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, και συγκε-
κριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) ,με 
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
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ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης 
του Υπουργείου Τουρι-
σμού

Αλεξανδρούπολη 
(Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης) 
Περιφερειακή
 Ενότητα Έβρου

ΠΕ Διοικητικού 
- 
Οικονομικού

8 μήνες 1
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ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης 
του Υπουργείου Τουρι-
σμού

Αλεξανδρούπολη 
(Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης) 
Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου

ΤΕ Τεχνικού 
Πληροφορικής 8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας 
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολι-
κών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών  (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών 
ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή Διοίκησης Τεχνολογίας  ή Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας  και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολο-
γίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινω-
νιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Ει-
σαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογί-
ας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ 
Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις :α) Γλωσσολογίας Νο-
τιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επι-
χειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και 
Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 
2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) 
ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων   ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή  
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστή-
μης και Δημόσιας  Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών 
ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών  ή  Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέ-
σεων  ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολι-
τικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής  ή 
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστι-
κών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  ή 
Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μα-
θηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) ΓνώσηΧειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
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Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυ-
μέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρημα-
τικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη 
Διοίκηση και  στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και 
Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπο-
λογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστη-
μάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και 
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπο-
γραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  εντυπο ασεπΣΟΧ  1ΠΕ/ΤΕ και να την 

υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτεηλεκτρονικά     (iekalex@mintour.gr)είτε ταχυδρομικά-
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
«ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΘΑΛΛΑΣΣΑ» 2ο ΧΙΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΜΑΚΡΗΣ, ΤΚ 68131- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, απευθύ-
νοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας υπόψιν κας Παυλίνας Συνάπη ή κας Στυλιανής Δημοσχάκη (τηλ. επικοινω-
νίας: 25510 25288 ).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτω-
ση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, 
με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφη-
μερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού 
(www.mintour.edu.gr) και στο χώρο ανακοινώσεων  του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει 
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) 
ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.
gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> 
Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και 
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες 
και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα 
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων 
-> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
  Μαρίνα Μπελτσίδου

Σε αντίθεση με τον υπέροχο «φτωχό, κου-
ρασμένο, σκυφτό ανθρωπάκο, που κανείς 
δεν τον αφήνει ήσυχο να ζήσει ελεύθε-
ρος δίχως ταυτότητα πια» της Τάνιας 

Τσανακλίδου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδό-
πουλου  και σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου, 
πάντα  θα στέκεται ως αντίβαρο, ο καθημερινός, 
διαχρονικός, φασίζων ανθρωπάκος. Το τέρας δη-
λαδή που λίγο πολύ όλοι κρύβουμε καλά μέσα 
μας και που όταν βρεθούν οι κατάλληλες συνθή-
κες ενίοτε αποκαλύπτεται με δυσάρεστες συνέ-
πειες, οι οποίες μπορεί να μας μεταμορφώσουν 
και να μας κάνουν από θηριώδεις, απότομους, 
αυταρχικούς, έως και επικίνδυνους για τους άλ-
λους, αλλά και για τον ίδιο μας τον εαυτό.

Αρκεί να δει κανείς την ταινία «Το πείραμα» 
μία Γερμανική ταινία, σε σκηνοθεσία Όλιβερ Χέρ-
σμπιγκελ, όπου για δύο εβδομάδες 20 άντρες 
κλείνονται σε μια φυλακή και μοιράζονται ανά-

λογα τους ρόλους των κρατουμέ-
νων και των δεσμοφυλάκων. Το 
πείραμα όμως σύντομα ξεφεύ-
γει από κάθε έλεγχο, καθώς οι 
συμμετέχοντες ηθοποιοί αφή-
νουν να εκδηλωθεί η φασίζου-
σα προσωπικότητα που ενδε-
χομένως φωλιάζει μέσα στον 
καθένα μας. Μία μεταμόρφωση 
που μπορεί να γνωρίζει πολύ καλά 
ο Χέρσμπιγκελ ο οποίος ως Γερμα-
νός έχει γνώση της φρίκης του πο-
λέμου που προκάλεσαν οι ναζι-
στικές θηριωδίες, θέλοντας ίσως 
να δώσει μέσα από την ταινία μία 
ευρύτερη διάσταση στο ζήτημα 
της ανθρώπινης κτηνωδίας.   

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν κατά πόσο η κα-
θημερινότητα μας είναι ένα πείραμα που πολλές 

φορές ξεφεύγει από κάθε έλεγχο σχε-
δόν σε όλες τις διαπροσωπικές σχέ-

σεις μας. Από την οικογένεια, το 
σχολείο, τη δουλειά, το γήπεδο, 
έως και το μπακάλικο της γει-
τονιάς, η ισχύς που προσφέρει 
η ένταξή μας σε μία ομάδα γί-
νεται πολλές φορές το κόκκινο 

πανί πάνω στον αδύναμο, τον δι-
αφορετικό, τον συνάνθρωπο. Έτσι 

κάτω από την ομπρέλα κομματικών 
ή άλλων ιδεολογιών, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων ή της όποιας κοι-
νωνικής μας  τάξης παραμυθια-
ζόμαστε για την ακεραιότητα του 
χαρακτήρα μας, το άψογο ήθος 

μας, το ελληνικό φιλότιμο που μας διακατέχει 
και άλλα τέτοια φαιδρά.

Βεβαίως η διαλεκτική σχέση με τον εαυτό μας 

μπορεί να μας οδηγήσει σε μία αυτογνωστική 
κατάσταση, αρκεί να θυμηθούμε τον Πυθαγόρα 
στα «Χρυσά Έπη» ο οποίος για την εφαρμογή 
της αυτογνωσίας εφήρμοζε  στους μαθητές του 
τρία διαχρονικά ερωτήματα "Μηδ' ύπνον μαλα-
κοίσιν επ' όμμασι προσδέξασθαι. Πριν των ημε-
ρινών έργων λογίσασθαι έκαστον·́ Πη παρέβην; 
Τι δ' έρεξα; Τι μοι δέον ούκ ετελέσθη; Με λίγα 
λόγια, μη δεχθείς ποτέ στα μάτια σου τον ύπνο 
πριν εξετάσεις προσεκτικά ένα ένα τα έργα της 
ημέρας εκείνης ρωτώντας τον εαυτό σου: Σε 
ποια έσφαλα; Τι καλό έκανα; Τι έπρεπε να κάνω 
και το παρέλειψα; 

 Ας πάψουμε λοιπόν να υιοθετούμε τους άλ-
λους ή να κρυβόμαστε πίσω από τα πολλά προ-
σωπεία μας και ας γίνουμε ο εαυτός μας. Ας κοι-
τάξουμε τον ανθρωπάκο μέσα στον εσωτερικό 
καθρέφτη μας και ας αναρωτηθούμε σήμερα 
ήμουν δεσμοφύλακας ή κρατούμενος και γιατί;   

Προβληματισμοί

Ο μέσα φασίζων ανθρωπάκος

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ



Η ΓΝΩΜΗ
26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202112    

 SUDUKU

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Αδικοχαμένη πριγκίπισσα της Ουαλίας 
— Τεχνητή πυκνή αρωματική ύλη (ξ.λ.).
2. Αρχαίος ποταμός της Σκυθίας — Η επο-
χή… των μασκαράδων.
3. Δύσκολα λέγονται τα… δυσάρεστα — 
… Παναγιά: νησί των Βορείων Σποράδων 
— Έδρα της το γήπεδο Μπερναμπέου.
4. Κλαδιά δάφνης — Δίπλα, κοντά (επίρρ.).
5. Η πρωτεύουσα των Δυτικών Σαμόα 
— Περιοχή του κρανίου — Την εκτόπι-
σε το… κιλό.
6. Φτιαγμένα από γυαλί — Δεν αλλάζει 
η… μόδα τους.
7. Βουβή… σειρά — Μεγάλο πήλινο πιάτο 
— Βρίσκονται στην… άνοδο.
8. Ορεινός όγκος της Βουλγαρίας — Ανού-
σια, σαχλά (μτφ.).
9. … Σουμάκ: Περουβιανή τραγουδίστρια 
— Θεσσαλικό βουνό — Αρχαίο βασίλειο 
της Ασίας.
10. Εκεί βγαίνει… ο Αυγερινός — Συνηθι-
σμένη σε κεφάλι βρεφών.
11. Λέγεται και έχιδνα — … Χάρι: περιβό-
ητη κατάσκοπος του περασμένου αιώνα 
— Λογοτεχνικά αρχικά.
12. Παιδική αρρώστια — Πόλη της Γαλ-
λίας.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Στο τέλος της Κυριακάτικης λειτουργίας, ο πα-
πάς ρωτάει τους πιστούς.

«Πόσοι από εσάς έχετε συγχωρήσει τους 
εχθρούς σας»;

Όλοι σήκωσαν το χέρι τους εκτός από μία μι-
κροκαμωμένη γριούλα.

«Κυρία Μαρία, δεν είστε διατεθειμένη να συγ-
χωρήσετε τους εχθρούς σας»;

«Δεν έχω κανέναν» απαντά αυτή , χαμογελώ-
ντας γλυκά.

«Κυρία Μαρία, αυτό είναι εξωπραγματικό. Πό-
σων χρονών είστε»;

«Ενενήντα οκτώ», απαντάει αυτή.
«Ω, κυρία Μαρία, μπορείτε να έλθετε εδώ μπρο-

στά και να μας εξηγήσετε, πώς είναι δυνατόν, ένα 
άτομο να έχει ζήσει ενενήντα οκτώ χρόνια και να 
μην έχει ούτε έναν εχθρό στον κόσμο»;

Η γλυκιά γριούλα κατεβαίνει το διάδρομο, έρ-
χεται μπροστά, γυρίζει προς τους πιστούς και λέει.

«Πέθαναν όλες οι παλιόγριες πριν από εμένα»!

* * * * * * *
Το αγοράκι έσπρωχνε με πολύ κόπο στον ανή-

φορο ένα βαρύ καρότσι. Η δουλειά ήταν πολύ κο-
πιαστική, γι’ αυτό κάποιος περαστικός το λυπήθηκε 
και το βοήθησε ν’ ανεβάσει το καρότσι μέχρι το τέρ-
μα της ανηφόρας. Εκεί σταμάτησε αγανακτισμένος 
και λέει στο παιδί:

– «Δε λες στα αφεντικά σου ότι είναι ντροπή να 
σε βάζουν να κάνεις τέτοιες δουλειές;».

– «Τους το είπα κύριε».
– «Λοιπόν, τι σου απάντησαν;».
– «Τράβα μικρέ και κάποιο κορόιδο θα βρεθεί 

να σε βοηθήσει».

-- Συστατικά --
• 2 κιλά μελιτζάνες μακρουλές (τσακώνικες)
• 1 1/2 κιλό κρεμμύδια
• 1 κεφάλι σκόρδο
• 1 ματσάκι μαϊντανός
• λίγη φέτα
• 1 κουταλάκι αλάτι
• 1 κουταλάκι πιπέρι
• 4 κούπες σπορέλαιο (για το τηγάνισμα)
• 4 φρέσκιες ντομάτες
• 1/2 ματσάκι δυόσμος
• 1/2 ματσάκι άνιθο

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Πλένουμε τις μελιτζάνες, και τις καθαρίζουμε. Τις 

κόβουμε στη μέση, κατακόρυφα, ώστε να ανοί-
ξουν και τις τηγανίζουμε στο λάδι τους, μέχρι να 
μαραθούν.

• Μετά τις αλατοπιπερώνουμε και τις βάζουμε στο 
ταψί.

• Κόβουμε τα κρεμμύδια σε φέτες, και ψιλοκόβουμε 
τις ντομάτες, το σκόρδο, το μαϊντανό, τον άνιθο 
και το δυόσμο. Τα σωτάρουμε όλα μαζί στο τη-
γάνι, μέχρι να κοκκινήσουν λιγάκι. Ρίχνουμε λίγο 
αλάτι και πιπέρι, και κατεβάζουμε από τη φωτιά.

• Παίρνουμε ένα κουτάλι και με το μείγμα γεμίζουμε 
τις μελιτζάνες μας στο άνοιγμα που τους είχαμε 
κάνει πριν τις τηγανίσουμε. Το υπόλοιπο μείγμα 
το περιχύνουμε στο ταψί. Ύστερα, ψήνουμε στο 
φούρνο για περίπου 30 λεπτά.

• Το ιμάμ μπαϊλντί μας είναι έτοιμο! Τρίβουμε μπό-
λικη φέτα στο πιατάκι μας και καλή μας όρεξη...

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας — Ήρωας 
από τον "Έμπορο της Βενετίας" του Σαίκσπηρ.
2. Πρόδρομος της Ολυμπιακής (αρχικά) — 
Υλικό που αντέχει στη φωτιά.
3. Η Σαουδική έχει πρωτεύουσα το Ριάντ — 
Ήρωας του Αρμπούζοφ.
4. Μενεξές, πανσές — Φιλανδός πρωτοπο-
ριακός αρχιτέκτονας — Αρχαίο επιφώνημα 
λύπης ή χαράς.
5. Φουσκωμένο ο… αλαζόνας — Αρχαία πό-
λη του Ισσικού κόλπου.
6. Σαρκοφάγο θηλαστικό — Λιμάνι της Κε-
φαλλονιάς.
7. Ορεινός όγκος των ελβετικών Άλπεων — 
Μυθικός βασιλιάς των Πελασγών — Δηλώ-
νει συναίνεση.
8. Το μικρό υδρόβιου πτηνού — Ινδός σκα-
κιστής.
9. Ασύμφωνος… νέος — Θεατρικό έργο του 
η "Γέρμα" — Λέγεται ο κιθαρίστας Γκίλαν.
10. Ιστορικό ύψωμα του Κιλκίς — Πόλη της 
Γερμανίας.
11. … Πάγος: ανώτατο δικαστήριο — Ταινία 
του Ρίντλεϊ Σκοτ.
12. Η νέα… του χωριού — Τις τραγουδούν… 
κάτω από παράθυρα.
13. Του λαίμαργου… τρέχουνε — Νεαρός 
ταύρος.
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Έπεσε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στο 
ανδρικό πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. Με-
γάλος νικητής στο ντέρμπι της Αλεξανδρού-
πολης με Ολυμπιάδα ο Εθνικός, σε ματς που 
κρίθηκε στον πόντο!  Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι 
σε όλη τη διάρκεια του με τους τυπικά φιλο-
ξενούμενους να εκμεταλλεύονται τα επιθετι-
κά ριμπάουντ των παικτών τους και να φτά-
νουν στη νίκη.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:
12-19,24-33,36-42,52-53
Ολυμπιάδα(Κανδύλης Γ.):Βεζυρτζής 

2,Δρούμπαλης 1,Δαβουδάνης 12(2),Ξαφέ-
νιας 11(2),Ζιούτης 10,Γερακόπουλος 2,Κα-
τσίκας,Σονωβίδης 
4,Βλουντάρτσικ 
10(2)

Εθνικός(Τελούδης Στ.):Γαλατάς 5(1),Μί-
χος,Αγγελίδης,Παπαδούδης 6,Τσάγιας 
16(4),Ιωαννίδης 2,Πασσιάς 10(2),Κανάκης 
7(1),Κουλούκης 7(2)

Στα άλλα ματς, η ΑΕ Κομοτηνής νίκησε το 
Δημοκρίτειο και οι Φέρες έφυγαν με το διπλό 
από την έδρα του Αία Κομοτηνής.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
Αίας Κομοτηνής – Θύελλα Φερών  65-70
Δημοκρίτειο Κομοτηνής – ΑΕ Κομοτηνής 69-75
Ολυμπιάδα Αλεξ/πολης – Εθνικός Αλεξ/πολης 
53-54
Ηρακλής Καβάλας – Αγία Βαρβάρα 0-20 α.α.
Ρεπό: ΑΟ Καβάλα

Η ΑΕ Διδυμοτείχου 
επικράτησε 1-4 με τον 

Μαντζίρη στην πρεμιέρα 
του να πετυχαίνει χατ-τρικ

Πέρασε σαν άνεμος η ΑΕ 
Διδυμοτείχου από τον Άβαντα 
1-4 με κορυφαίο παίκτη τον 
Λάζαρο Μαντζίρη που πέτυχε 
χατ -τρικ στο ντεμπούτο του με 
την πράσινη φανέλα . Με πέ-
ναλτι στις καθυστερήσεις του 
πρώτου ημιχρόνου, κέρδισε ο 
Παντελίδης σε εξαιρετική πάσα 
του Μαντζίρη , το μετέτρεψε 
σε τέρμα ο Λάζαρος Μαντζί-
ρης, σκορ πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λα-
ζαρίδης εκτέλεσε φάουλ αστα-
θή απόκρουση του Πουρζιτίδη 

, το ριμπάουντ ο Φραγγουλί-
δης και 1-1 στο 59΄.

 Στο επόμενο λεπτό ξαφνική 
αντεπίθεση της ΑΕΔ ο Ματζί-
ρης  με πλασέ από κοντά 1-2 , 
το 1-3 πάσα ασίστ του Παντε-
λίδη ο Ματζίρης 1-3 στο 67΄, 
στο 85΄ άλλαξαν οι ρόλοι ο 
Ματζίρης  πάσα στον Παντε-
λίδη που τσίμπησε τη μπάλα 
πέρασε τον Μπόγλου και ήρ-
θε από πίσω ο Τερζής και με 
το γόνατο έσπρωξε τη μπάλα 
στα δίχτυα της ομάδας του 1-4 
τελικό σκορ.   

Η καλύτερη εμφάνιση έως 
τώρα της ομάδας με προπο-
νητή τον Πασχάλη Σταματάκη 
που οδηγεί την ομάδα με μο-
ναδικό  στόχο την επιστροφή 
της ομάδας στη Γ εθνική κα-
τηγορία.

Όπως αναφέρει το 
tvthrakiotis, ο Ατρόμητος Άβα-
ντα παρατάχθηκε στο παιχνί-
δι χωρίς προπονητή , καθώς ο 
Θάνος Νότης αποχώρησε από 
την ομάδα! 

Πέρασε σαν άνεμος από τον Άβαντα

Οι Εβρίτες 
ηττήθηκαν στην 

πρεμιέρα από τον 
Εθνικό Σοχού

Την ήττα με 2-0 από τον Εθνικό Σο-
χού γνώρισε στην 1η αγωνιστική του 
1ου ομίλου της Γ’ Εθνικής η Αλεξαν-
δρούπολη FC. Στο στάδιο «Φώτης Κο-
σμάς», η εβρίτικη ομάδα ήταν καλή στο 
πρώτο μέρος, προσπάθησε να δημιουρ-
γήσει, αλλά το γρήγορο γκολ των φιλο-
ξενούμενων της άλλαξε τα σχέδια. Στο 
β’ μέρος οι Θρακιώτες δεν μπόρεσαν να 
φανούν απειλητικοί, με τον εκνευρισμό 
στο παιχνίδι τους από αποφάσεις του 
διαιτητή να είναι φανερός και το παρα-
δέχτηκε και ο κόουτς Ζόραν Στοΐνοβιτς 
στις δηλώσεις που ακολούθησαν μετά το 
ματς. Το παιχνίδι είχε γενικά λίγες κλα-

σικές ευκαιρίες και πολλές διακοπές με 
τα σφυρίγματα του ρέφερι.

Στο 14� ο Σοχός θα πάρει κεφάλι στο 
σκορ με ένα φανταστικό σε έμπνευση και 
εκτέλεση τέρμα του Στασινόπουλου που 
είδε εκτός εστίας τον Συριτούδη, πέρασε 
την μπάλα από πάνω του και έκανε το 
0-1. Στο 38� ο Ρουμπιές δοκίμασε ένα 
σουτ αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. 
Στο 44� η Αλεξανδρούπολη θα διαμαρ-
τυρηθεί έντονα για πέναλτι σε πτώση 
του Ρουμπιέ αλλά ο διαιτητής από την 
Δράμα θα δείξει «παίζετε».

Στο β’ μέρος οι γηπεδούχοι είχαν τον 
έλεγχο της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσαν 

να δημιουργήσουν 
φάσεις και να απει-
λήσουν την εστία του 
Καραβελίδη. Στο 78� 
ο Ταχματζίδης «έσπασε» 
το οφσάιντ, πέρασε τον Συ-
ριτούδη και με πλασέ διαμόρφωσε 
το τελικό 0-2.

Αλεξανδρούπολη FC (Ζόραν Στοΐ-
νοβιτς): Συριτούδης, Δορουγιδένης (82’ 
Παγωνίδης), Στοΐνοβιτς Χρ., Παπαγεωρ-
γίου, Γκαϊδατζής, Πατσιώρας Α. (64’ Κε-
φαλούκος), Αμπραχαμιάν, Μαλτέζος (53’ 
Σιώπης), Στοΐνοβιτς Αθ. (82’ Θέμελης), 
Πατσιώρας Κ., Ρουμπιές

Αρνητικό το ξεκίνημα για την 
«Αλεξανδρούπολη FC»

Ιδανική η πρεμιέρα 
για τους φίλους 
του βόλεϊ στο 
πρωτάθλημα 
της Α2 γυναι-
κών γλυκόπι-
κρη η γεύση 
για την ομάδα 
της Νίκης. Με-
τά από ένα παι-
χνίδι με δραματική 
εξέλιξη που κρίθηκε 
στο τάι μπρέικ η ομάδα της 
Αλεξανδρούπολης λύγισε από 
την Καβάλα με 2-3 σετ. 

Οι παίκτριες των δύο ομά-
δων πρόσφεραν θέαμα και 
συγκινήσεις αφήνοντας υπο-
σχέσεις για το μέλλον. Η Νί-
κη έχασε το πρώτο δραματι-
κό σετ με 31-33, κατάφερε 
να ισοφαρίσει  αλλά έχασε 
εύκολα το τρίτο. Τα κορίτσια 
του Σάκη Μουστακίδη έφτα-
σαν στο 2-2 , έδωσαν μάχη 
στοπ 5ο απέναντι σε μια καλά 
δουλεμένη και με ομοιογένεια 
ομάδα, ήταν μαζί μέχρι το 9-9 
αλλά μαζεμένα λάθη έφεραν 
το τελικό 10-15 

Τα set: (31-33, 25-17,13-
25, 25-18, 10-15)

Νίκη Αλεξ/πολης (Μουστα-
κίδης): Μπαρή, Χατζηχαραλά-
μπους, Καραμιχάλη, Παπάζο-

γλου, Μπαχλαβά, Προφάντη, 
λ- Καραμπάση (Καράμπαλη, 
Λαμπρίδου, Αθανασοπούλου, 
Αφεντουλίδη, Σαράντη).

ΑΟ Καβάλα (Μπαλάσας): 

Γκίκα, Ντενέιγκα, Γεωργιάδη, 
Τσακιρίδου, Βατκαλή, Ρωσιά-
δου, λ- Γερακίνη (Μπαρντα-
κτζιάν, Ιωαννίδου).

Θρίλερ στην πρεμιέρα της Α2 βόλεϊ γυναικών Στον πόντο κρίθηκε το ντέρμπι 
της Αλεξανδρούπολης

Sports

Οι παίκτες 
του Εθνικού 

πανηγύρισαν τη νίκη 
επί της Ολυμπιάδας

Η Νίκη 
έχασε στις 

λεπτομέρειες μετά από 
έναν δραματικό αγώνα 

από την Καβάλα με 
2-3

«Ήταν ένα κακό ξεκίνημα με ήττα, είχαμε στο πρώτο 20λεπτο το άγχος της 
πρεμιέρας, το ξεπεράσαμε γρήγορα και παίξαμε φανταστικά ένα 25λεπτο 

δημιουργήσαμε 4,5 ευκαιρίες. Στο ημίχρονο είπαμε να συνεχίσουμε στον ίδιο 
ρυθμό , όμως πέσαμε στην παγίδα του αντιπάλου , ήταν πιο έξυπνοι από εμάς.» 

Ζόραν Στοϊνοβιτς, Προπονητής Αλεξανδρούπολη FC 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 280   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 83000

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALEXANDER
2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο :  25510 89055

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ
Μουδανιών 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23593

Εμπόριο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε  •  Εμπόριο Εισαγωγές
6ο χλμ. Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 25510 45250

ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΔΗ Ο.Ε.Ε. 
Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9  •  Διδ/χο  
Τηλέφωνο : 2553022489

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο  
Δίκαια Έβρου

ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπόριο Μεταχ. Αυτοκινήτων
3ο χλμ  Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 2551026329

ΜΑΥΡΗΣ Α.Ε  •  Καλλυντικά - Ενδύματα
14ης ΜΑΙΟΥ 30 Β  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023685

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  •  ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΟΡ
14ης Μαίου 69  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 32856

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ι. ΑΕ
Αντιπροσωπίες - Διανομές
14ης ΜΑΙΟΥ 89  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026233

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  •  Μεταξωτά
Βασ. Γεωργίου 199   •  Σουφλί  
Τηλέφωνο :  25540 22371

ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  •  Σπούπερ Μάρκετ
Κων/πόλεως 173 • Ορεστιάδα
 Τηλέφωνο :   2552022993

ΛΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Βιολογικά Προϊόντα
Αν. Θράκης 98  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 29716

ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  •  Έμπορος
Ε. Φιλιππίδη 16 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 23919

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΡΑ 
Λ. Δημοκρατίας 179  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 25995

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ  
Κ. Παλαιολόγου 20  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551028830

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΩΤΙΝΗ 
Αγ. Παρασκευής 1  •  Διχ/χο 
Τηλέφωνο :  2553023400

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε  •  Αλευροβιομηχανία 
Τ.Θ. 1104  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο :  2551026259

ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ "ΔΕΛΦΊΝΙ" 
1ο χλμ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 2551087200 

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Μάκρης -  Τ.Θ. 
317 Τηλέφωνο : 2551071271

Καφέ
Εστίαση

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΛΑΒΑΝΤΑ
Κρήτης 2  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 81421

ART GALLERY CAFE
Σκρα 4  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551081220

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καφεκοπτείο
Βενιζέλου & 14ης Μαίου  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551115271

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
Παραγωγή Επεξεργασία Γάλακτος 
Τ.Θ. 49   Διδ/χο •  Τηλέφωνο : 25530 20020

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Εμπόριο Αεριούχων Ποτών
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 2551051285

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Βιομηχανία Αλλαντικών 
ΤΘ. 148  Β.Ι.Π.Ε. Άβαντος  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081742-1

ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. Χιλή •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551039005

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας 448  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 81230 & 61500

Καύσιμα

ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ  
Θέρμανση - Κλιματισμός
Δ. Σολωμού 6  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551033133

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ GAS A.E.
Προμύθεια Φυσικού Αερίου
Λ. Κηφισίας  209  •  Μαρούσι
Τηλέφωνο :  2106141130

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 27   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551034645

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
Νικομηδείας 5  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551023366

Μηχανές
Ποδήλατα

Ακίνητα

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο 
Ειρήνης 32  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  25510 38991

Ξενοδοχεία

ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ 
4ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής  •  Τ.Θ 19 
Τηλέφωνο : 25510 89100

ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕΕ
Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική  
Λ. Δημοκρατίας 49  •  Αλεξ/πλη
 Τηλέφωνο :   2551024825

Tρόφημα
Ποτά

Γερανοί

ΠΟΝΤΙΟΥΔΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ
Χ. Τρικούπη 4 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  6944390986

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πλ. Ελευθερίας 3  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 36645

Bazaar Αλεξανδρούπολη
Super Market 
Άβαντος 34 •  Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο :   25510 27709

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Β. Κων/νου 10   •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο :  2552 027000

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 
Βιομηχανία Ξύλου
Σωκράτη Οικονόμου 34 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 89810

Φροντιστήρια

ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ανδρονίκου 66  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 84111

INSIGHT EDUCATION
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Βουλγαροκτόνου 3 • Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο  :  2551023800

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 34604

''ΑΝΟΔΟΣ" ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Καβύρη & Π. Φωτίου 75   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551020660

"ΟΡΟΣΗΜΟ"  ΡΟΥΦΟΣ Ε & ΣΙΑ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Αν. Θράκης 52 & 14ης Μαΐου • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23523

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ"
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Δραγούμη 32   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551305123
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

VWXY/WZ-V[Z\V 
INTERCITY 05.59, 

VWXY/WZ-[X]/^Z 
NTERCITY 05.59, 

[X]/^Z - VWXY/WZ 
NTERCITY 05.50, 

VWXY/WZ-_`X]cdVfV 
08.40
_`X]cdVfV-VWXY/WZ 
12:19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
VWXY/WZ - [X]/\d^Z: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
[X]/\d^Z - VWXY/WZ 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
VWXY/g_WZ - YV\[Z - ^VhVWV: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
^VhVWV - VWXY/g_WZ 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
YV\[Z -VWXY/g_WZ 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
VWXY/g_WZ - jX`X] - ]_kjWd - 
fdf/o_ -_`X]cdVfV 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

VWXY/g_WZ - ^_p_cZ\Z

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
^_p_cZ\Z - VWXY/g_WZ

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 
25510 89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
VWXYV\f`_kg_WZ – V[Z\V:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  09:45 - 22:45
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 22:45
ΠΕΜΠΤΗ: 09:45 - 22:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:45 - 22:45
V[Z\V - VWXYV\f`_kg_WZ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 21:05
ΠΕΜΠΤΗ: 0:10 - 21:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 19:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:10 - 21:05

SKY EXPRESS
VWXYV\f`_kg_WZ – V[Z\V:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  20:05
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55

V[Z\V - VWXYV\f`_kg_WZ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 18:30
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  18:30
ΠΕΜΠΤΗ:  12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  07:15, 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50, 20:20

VWXYV\f`_kg_WZ - ]ZcXdV
ΤΡΙΤΗ 13:40  - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
]ZcXdV - VWXYV\f`_kg_WZ
ΤΡΙΤΗ 19:30  - ΠΕΜΠΤΗ  19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
VWXYV\f`_yg_WZ 
g`_] ]Vp_[`V^Z
gW_d_ VfVpa\cd_] ^_`Vh]
Δευτέρα  08:00
Τρίτη  08:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

]Vp_[`a^Z g`_]
VWXYV\f`_yg_WZ 
gW_d_ VfVpa\cd_] ^_`Vh]
Δευτέρα 17:30
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 
Παρασκευή 11:30 - 17:40
Σάββατο  -
Kυριακή  11:30 - 1800

cZWejw\V 
WdpX\V`oXiw\
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή Διδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τσολάκη Διονυσίου Σολωμού 15 (δρόμος 
ΔΕΥΑΑ) {2551 036511
ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 {25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 {2555022273

ΔIΔYMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 {2553022322

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζησίδης Παναγιώτης Βασ. Κωνσταντίνου 36 
{2552112450

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Επέτειοι

• Ημέρα Ευαισθητοποίησης για 
τα Μεσοφυλικά Άτομα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Παρουσίαση βιβλίου "ο κλή-
ρος του αίματος" της Σωτη-
ρίας Μαραγκοζακη
• Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 
στις 19:00 
• Ιστορικό Μουσείο Αλεξ/πολης

----------------------------------
Συγχαρητήρια 
Προσλαμβάνεστε!
• Θεατρική Παράσταση 
από  Σύλλογο Εθελοντών & 

Νεολαίας Δήμου Σουφλίου
• Kυριακή 21/10
• Δημοτικο Θέατρο Αλεξ/πολης
----------------------------------

Κυριακές στο Μουσείο… 
Διαδραστικές Μουσικές 
παραστάσεις
• Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, 
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

31/10/21,  14/11/2021 &
28/11/2021 στις 11:00
Για παιδιά από 4 έως 8 ετών. 
Πληροφορίες και εγγραφές: 
2551036663
----------------------------------
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, 
• πρωτοβουλία δημοτών για την 
προστασία του δημ.άλσους στο 
νέο κολυμβητήριο.
• Κυριακή 11.00 πμ
• Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Αλεξανδρούπολης "Δημοσθένης 
Μιχαλεντζάκης"
----------------------------------
Επαγγελματική  εκπαίδευση 
στην προσωποκεντρικη συμ-
βουλευτική & ψυχοθεραπεία
• 1ος Kύκλος
• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
• 30 ΟΚΤ ΣΤΙΣ 10 Π.Μ. – 31 ΟΚΤ 
ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ.

----------------------------------
Βιωματικό εργαστήριο για 
ενήλικες 
• Τετάρτη 27 Οκτωβρίου , 6-8μμ
• Δημοτική βιβλιοθήκη Αλεξαν-
δρούπολης
• www.epsyme.com

1. Αν φας το συκώτι μιας πολικής αρκού-
δας θα πεθάνεις. Οι άνθρωποι δεν μπορούν 
να αντέξουν τόσο πολλή βιταμίνη Α.

2. Το κακάπο είναι πτηνό, που ανήκει στην 
οικογένεια των παπαγάλων και συναντάται 
αποκλειστικά σε ελεγχόμενες περιοχές της Νέ-
ας Ζηλανδίας. Μεταξύ άλλων, δεν έχει πτητική 
ικανότητα, έχει χαμηλό μεταβολισμό, χαρακτη-
ριστική φωνή, που επιτρέπει να γίνεται αμέ-
σως αντιληπτό από τα άλλα ζώα- δυστυχώς. 
Υπάρχουν τόσο λίγα τέτοια πτηνά, που στα 
περισσότερα από αυτά έχουν δοθεί ονόματα.

3. Οι νεκροί μπορούν να «ανατριχιάσουν», 
καθώς και να εκσπερματώσουν.

4. Ο J.R.R Tolkien και ο Hitler βρέθηκαν 
αντιμέτωποι σε μάχη κατά τη διάρκεια του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

5. H εποχή που έζησε η Κλεοπάτρα είναι 
πιο κοντά, χρονολογικά, στη προσγείωση των 
ανθρώπων στο φεγγάρι, παρά στην κατασκευή 
της πυραμίδας της Γκίζας.

6. Ο εθνικός ύμνος της Ισπανίας δεν έχει 

στίχους. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν 
παίζει ο ύμνος της χώρας, πριν από κάποιο 
αγώνα για παράδειγμα, το κοινό απλώς τρα-
γουδάει «ΟΟΟ».

7. Το μέλι δεν χαλάει. Μπορείς να φας μέ-
λι 3.000 χρόνων.

8. Όταν αναπνέουμε από τη μύτη, πάντα 
εισπνέουμε περισσότερο αέρα από το ένα 
ρουθούνι, από ότι από το άλλο. Αυτό αλλάζει 
κάθε 15 λεπτά.

9. Υπήρχαν ακόμη μαμούθ όταν χτίστηκαν 
οι πυραμίδες.

10. Θα χρειαζόταν περίπου 1.200.000 κου-
νούπια- με το καθένα να τσιμπάει από μία φο-
ρά- για να ρουφηχθεί ολοκληρωτικά το αίμα 
ενός ανθρώπου.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Πωλείται  Διαμέρισμα 
δυομισάρι, στον 3ος όροφο στο κέ-

ντρο της  Αλεξανδρούπολης. Με 2 μεγά-
λα parking  της οικοδομής από κοινού για 
τους ιδιοκτήτες. Είναι σε εμπορική θέση 
Α’ Ζώνης συμφώνα με την Πολεοδομία. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγ-
γελματική χρήση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 
όλο το 24ωρο.

Ζητείται εργολάβος να αναλάβει για 
αντιπαροχή 3 σπίτια καθώς και τα 2 μεγάλα 
οικόπεδα στην κέντρο του Τυχερού Νομού 
Έβρου. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού. 
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 
όλο το 24ωρο.

Δημήτριος, Δήμητρα,  
Γλύκων, Γλυκός, Κυπαρισσία

Οδηγός
Εκδηλώσεων
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Σε λαϊκό προσκύνημα θα 
τεθεί η σορός της Φώφης Γεν-
νηματά, η οποία, χθες Δευτέ-
ρα, 25 Οκτωβρίου άφησε την 
τελευταία της πνοή μετά από 
μία γενναία μάχη με τον καρ-
κίνο.

Όπως έγινε γνωστό, ο κό-
σμος θα έχει την ευκαιρία από 
το πρωί της Τετάρτης να πει το 
δικό του "αντίο" στην άλλοτε 
πρόεδρο του Κινήματος Αλλα-
γής, μία γυναίκα που πάλεψε 
με σθένος την ασθένειά της.

Η σορός της θα τεθεί σε λα-
ϊκό προσκύνημα στη Μητρό-
πολη Αθηνών, όπου και θα τε-
λεστεί η εξόδιος ακολουθία. 
Μάλιστα, με απόφαση του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη έχει κηρυχθεί εθνικό 
πένθος για την ίδια μέρα.

Η ταφή θα γίνει στις 2μ.μ. 
της ίδιας μέρας στο Α' Νεκρο-
ταφείο Αθηνών. Η κηδεία θα 
πραγματοποιηθεί με δημόσια 
δαπάνη και με τιμές εν ενερ-
γεία υπουργού.

Αυτό προβλέπει Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση των 
υπουργών Εσωτερικών Μάκη 
Βορίδη, Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας 
Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, 
ως ελάχιστο φόρο τιμής «για 
τις εξαιρετικές υπηρεσίες που 
προσέφερε στον Λαό, στην 
Πατρίδα και στο Έθνος διατε-
λέσασα αναπληρώτρια Υπουρ-
γός, Υφυπουργός, Νομάρχης 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αθηνών - Πειραιώς, Πρόεδρος 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας και 
Βουλευτής».

Φώφη Γεννηματά - Η 
γενναία μάχη με τον 
καρκίνο

Η Φώφη Γεννηματά εισή-
χθη στον Ευαγγελισμό πριν 
δύο εβδομάδες μετά την κρίση 
ειλεού, ασθένεια του λεπτού 
εντέρου η οποία προβλημά-
τισε ιδιαίτερα τους γιατρούς.

Ήρθε πρώτη φορά αντιμέ-
τωπη με τον καρκίνο το 2008, 
όταν διαγνώστηκε με όγκο στο 
μαστό σε ηλικία μόλις 43 ετών. 
Η ίδια, ενθαρρύνοντας τις γυ-
ναίκες που βίωναν αντίστοιχες 
καταστάσεις είχε αναφερθεί 
πολλές φορές στην μάχη της 
με τον καρκίνο, ενώ ουδέπο-

τε άφησε την ασθένεια να τη 
καταβάλλει. Όπως ανέφερε η 
ίδια για το όταν νόσησε πρώτη 
φορά, "διαγνώστηκε Σάββατο, 
χειρουργήθηκε Δευτέρα" και 
μια εβδομάδα αργότερα ήταν 
και πάλι ενεργή.

Από τη δεκαετία του '80 
όταν και έχασε και τους δυο 
γονείς της, η ίδια δε σταμάτησε 
να εκφράζεται με δυναμισμό 
και να αναφέρει ότι "έχω μά-
θει να ζω την κάθε στιγμή, να 
χαίρομαι την οικογένειά μου, 
τους φίλους μου, να μην φο-
βάμαι να εκφράσω τα συναι-
σθήματά μου και να δίνω ταυ-
τόχρονα μάχες".

Αποχαιρετισμός απο 
σύσσωμη τη πολιτειακή 
και πολιτική ηγεσία της 
χώρας 

Τη Φώφη Γεννηματά που 
«έφυγε» από τη ζωή σήμε-
ρα, σε ηλικία μόλις 57 ετών, 
ύστερα από ραγδαία επιδείνω-
ση της υγείας της βυθίζοντας 
σε θλίψη τον πολιτικό κόσμο, 
αποχαιρετά σύσσωμη η πολι-
τική και πολιτειακή ηγεσία της 
χώρας.

«Αποχαιρετάμε την Φώφη 
Γεννηματά με βαθιά αισθήματα 
συγκίνησης. Μια γενναία γυ-
ναίκα που έδωσε με αξιοπρέ-
πεια όλες τις μάχες της ζωής 
της, τις πιο μικρές και τις πιο 
μεγάλες, χωρίς να χάσει ποτέ 
το φωτεινό της χαμόγελο. Υπη-
ρέτησε με συνέπεια και πολιτι-
κό ήθος τις αρχές της και τον 
δημόσιο βίο. Με μια ευγένεια 
ψυχής που θα λείψει σε όλους 
μας» δήλωσε η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου, εκφράζοντας τα 
συλλυπητήριά του στην οικο-
γένειά της.

«Με θλίψη και συντριβή 
πληροφορήθηκα την απώλεια 
της Φώφης Γεννηματά. Την 
αποχαιρετώ με σεβασμό. Αλ-
λά και πλημμυρισμένος από τις 
σκέψεις που προκαλεί ο τόσο 
άδικος και πρόωρος χαμός της. 
Γιατί η πολιτική υπάρχει για να 
είναι, πριν απ' όλα, ανθρώπινη» 
αναφέρει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης από στη Σαουδική Αρα-
βία, όπου έφτασε το μεσημέρι 
για διήμερη επίσκεψη. Όμως, 
τροποποιεί το πρόγραμμά του 

και θα επιστρέψει στην Αθήνα 
αύριο το βράδυ. 

«Η Φώφη υπήρξε ένας μα-
χητής της ζωής, πολεμώντας 
με αξιοπρέπεια τις δυσκολίες 
της υγείας της και τον εχθρό 
που χτύπησε την οικογένειά 
της. Και έμεινε όρθια ως το 
τέλος, υπηρετώντας το καθή-
κον της. Έγινε, έτσι, σύμβολο 
θάρρους για όλες τις γυναίκες, 
αλλά και τους άνδρες που δο-
κιμάζονται από σοβαρές ασθέ-
νειες. ‘Κι έναν πόντο πιο ψηλά 
να πάτε άνθρωποι, ευχαριστώ 
θα σας πει ο Θεός', έγραψε 
ο αγαπημένος της ποιητής 
Οδυσσέας Ελύτης. Και η Φώ-
φη ήταν ένας άνθρωπος που 
με τη δράση και το παράδειγμά 
της, πράγματι, ανέβηκε πολύ 
ψηλά. Στα θερμά συλλυπητή-
ρια όλων των Ελληνίδων και 
των Ελλήνων προς τα παιδιά, 
τον σύζυγο και τους δικούς της 
ανθρώπους, προσθέτω και τα 
δικά μου», καταλήγει η δήλω-
ση του πρωθυπουργού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο μήνυμά του 
τονίζει πως η Φώφη Γεννη-
ματά «πάλεψε με θάρρος σε 
μια άνιση μάχη για τη ζωή επί 
χρόνια, χωρίς να εγκαταλείψει 
στιγμή τον στίβο της πολιτικής 
όπου αφοσιώθηκε πολύ νω-
ρίς. Υπήρξε μία από της ση-
μαντικότερες προσωπικότητες 
του ελληνικού Κοινοβουλίου, 
πρωταγωνιστώντας πάντα με 
αξιοπρέπεια και ευγένεια, είτε 
στις συγκλίσεις, είτε στις αντι-
παραθέσεις. Η Φώφη Γεννημα-
τά φεύγοντας άφησε τη δική 
της ξεχωριστή παρακαταθήκη 
στην πολιτική ζωή της Ελλά-
δας. Εκφράζουμε συλλυπητή-

ρια στην οικογένειά της».
«Εκφράζω τη βαθιά μου 

θλίψη για την πρόωρη απώ-
λεια της Φώφης Γεννηματά, 
την οποία αποχαιρετώ με με-
γάλο σεβασμό για την εντι-
μότητα της, αλλά και τη γεν-
ναιότητα με την οποία έδωσε 
τη μάχη για τη ζωή. Τα θερμά 
μου συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια της και τα μέλη του ΚΙΝ.
ΑΛΛ.» αναφέρει σε συλλυπη-
τήριο μήνυμά του ο γενικός 
γραμματέας του ΚΚΕ, Δημή-
τρης Κουτσούμπας.

Το ΜέΡΑ25 αποχαιρετά με 
σεβασμό την Φώφη Γεννημα-
τά, που «έχασε τη Μεγάλη Μά-
χη, μια μάχη που την έδωσε 
γενναία».

Τα συλλυπητήρια στην οι-
κογένεια και τους οικείους της 
εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Λύσης, Κυριάκος Βε-
λόπουλος, επισημαίνοντας επί-
σης την μεγάλη μάχη της «με 
θάρρος και αξιοπρέπεια μέχρι 
την ύστατη στιγμή».

Η πολιτική πορεία της 
Φώφης Γεννηματά 

Η Φώφη Γεννηματά, γεν-
νήθηκε στους Αμπελόκηπους 
της Αθήνας το 1964 και ήταν 
κόρη του Γιώργου Γεννηματά, 
ιδρυτικού μέλους και υπουρ-
γού του ΠΑΣΟΚ.

Εξελέγη για πρώτη φορά 
βουλευτής (Α' Αθήνας) με το 
ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Τον 
Απρίλιο του 2000 και στις 21 
του ίδιου μήνα εξελέγη γραμ-
ματέας της Βουλής των Ελ-
λήνων. Στις 3 Οκτωβρίου του 
2001, επανεξελέγη γραμμα-
τέας του προεδρείου της Βου-

λής.
Το 2001 μέλος της Κεντρι-

κής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ
Το Μάιο του 2000, εξελέγη 

γραμματέας της διαρκούς κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Κοι-
νωνικών Υποθέσεων της Βου-
λής. Τον Οκτώβριο του 2001, 
στο 6ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 
εξελέγη για πρώτη φορά μέ-
λος της Κεντρικής Επιτροπής 
και το Νοέμβριο του ίδιου χρό-
νου, εξελέγη από την ΚΕ γραμ-
ματέας του Τομέα Παιδείας και 
Εκπαίδευσης του κόμματος. 
Τον ίδιο μήνα, εξελέγη γραμ-
ματέας της Διαρκούς Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Κοινω-
νικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στις νομαρχιακές εκλογές 
του Οκτωβρίου του 2002, εξε-
λέγη υπερνομάρχης Αθήνας-
Πειραιά στο Β' γύρο με ποσο-
στό 56,3%, υποστηριζόμενη 
από το ΠΑΣΟΚ. Το Μάρτιο του 
2003, εξελέγη πρόεδρος της 
Ένωσης Νομαρχιακών Αυτο-
διοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) 
με την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ 
και του Συνασπισμού της Αρι-
στεράς.

Λίγες ημέρες πριν τις βου-
λευτικές εκλογές της 16ης 
Σεπτεμβρίου του 2007, πα-
ραιτήθηκε από υπερνομάρ-
χης Αθηνών-Πειραιώς, προ-
κειμένου να είναι επικεφαλής 
στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας 
του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια 
ο Άρειος Πάγος δεν έκανε δε-
κτή την υποψηφιότητά της, λό-
γω συνταγματικού κωλύματος 
που δεν επιτρέπει σε αιρετό 
δημοτικό άρχοντα δευτέρου 
βαθμού να είναι υποψήφιος 
στις βουλευτικές εκλογές κα-

τά τη διάρκεια της θητείας του, 
ακόμα και αν έχει παραιτηθεί.

Το Μάρτιο του 2008, στο 
8ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εξε-
λέγη μέλος του Εθνικού Συμ-
βουλίου του κόμματος και στη 
συνέχεια εξελέγη από το Εθνι-
κό Συμβούλιο, μέλος του Πο-
λιτικού Συμβουλίου.

Το πρώτο κυβερνητικό 
αξίωμα

Τον Οκτώβριο του 2009, 
ανέλαβε για πρώτη φορά κυ-
βερνητικό αξίωμα ως υφυ-
πουργός Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης στην πρώτη 
κυβέρνηση του Γιώργου Α. Πα-
πανδρέου.

Στις 26 Μαρτίου 2012, 
ύστερα από απόφαση του νέ-
ου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Ευ-
άγγελου Βενιζέλου, ανέλαβε 
εκπρόσωπος Τύπου του Κι-
νήματος, θέση που διατήρη-
σε έως και τις 26 Ιουνίου του 
2013, οπότε ορίστηκε ανα-
πληρωτής υπουργός Εθνικής 
Άμυνας.

Το Μάρτιο του 2013, επα-
νεξελέγη μέλος του Πολιτικού 
Συμβουλίου του κινήματος.

Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
από το 2015

Στις 15 Ιουνίου του 2015, 
εξελέγη νέα πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ. Στις 30 Αυγούστου της 
ίδιας χρονιάς σε κοινή συνέ-
ντευξη Τύπου με τον πρόε-
δρο της ΔΗΜΑΡ, Θανάση Θε-
οχαρόπουλο και ενόψει των 
εκλογών της 20ης Σεπτεμβρί-
ου ανακοίνωσαν τον εκλογικό 
συνδυασμό των δύο κομμάτων 
υπό τον τίτλο "Δημοκρατική 
Συμπαράταξη". Στις εκλογές 
του Σεπτεμβρίου η Δημοκρα-
τική Συμπαράταξη έλαβε πο-
σοστό 6,28% και εξέλεξε 17 
βουλευτές.

Η δημιουργία 
του ΚΙΝ.ΑΛΛ.

Τον Ιούλιο του 2017, από 
το βήμα του συνεδρίου της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης, 
η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανα-
κοίνωσε την δημιουργία ενός 
νέου πολιτικού φορέα και κά-
λεσε να συμμετάσχουν σε αυτό 
κόμματα και πολιτικές κινήσεις 
που θα ήθελαν να εκφράσουν 
τον χώρο της Κεντροαριστε-
ράς στην Ελλάδα.  Στις εκλο-
γές του Ιουλίου του 2019 το 
ΚΙΝΑΛ απέσπασε 8,1% και 22 
έδρες διπλασιάζοντας τη δύ-
ναμη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές 
του 2015.

Τον Οκτώβριο του 2021 
σόκαρε τους πάντες όταν ανα-
κοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει 
να είναι υποψήφια στις εκλο-
γές του ΚΙΝΑΛ για την ανάδει-
ξη νέου προέδρου για λόγους 
υγείας. Εισήχθη στον Ευαγγε-
λισμό αλλά τελικά δεν τα κα-
τάφερε.
News247.gr, efsyn.gr

Πανελλήνια θλίψη και συγκίνηση 
για την πρόωρη απώλεια 
της Φώφης Γεννηματά

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Η 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ. ΠΑΛΕΨΕ ΓΕΝΝΑΙΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ   

Συντετριμμένος ο πολιτικός 
κόσμος. Εθνικό πένθος κήρυξε ο 
πρωθυπουργός. Δημοσία δαπάνη και 
με τιμές εν ενεργεία υπουργού 
η κηδεία της


